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  تقديم
تها في إطار متابع" أوابكيس�������ر األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية المص�������درة للبترول "

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

س���ن�� ��ل الت���ا� الر�يس���ية �ي الس����� الالربع  التقريرفي الدول األعض���اء  الص���ناعة النفطية
  .2018 من عام الرابعالربع والذي يغطي  ،العالميةالبترولية 

الواقع وا�فاق المس���تقبلية للتطورات االقتص���ادية العالمية  من التقرير األول الجزء يس���تعر�

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

، والعوامل المؤثرة النفطية لنفط الخام والمنتجاتاأس��عار في  والمتمثلة ،النفط العالميةلس��وق  الرئيس��ية

، وحركة التجارة النفطية في خرىاألعوامل الو من عر� وطل� ومس������تويات المخ�ون النفطي عليها

التطورات في  الثالث الجزء ويتناول .العالميةاألس���واق الرئيس���ية، وتطور ����ناعة تكرير النفط الخام 

 وأس��عاراألس��عار الفورية للغا� الطبيعي، التي من أهمها أس��واق الغا� الطبيعي عدد من المؤش��رات في 

           .ومص������ادرها من الغا� الطبيعي المس������يل ، والكميات المس������توردةأس������ياالغا� الطبيعي المس������يل في 

الجزء في مجال الطاقات المتجددة. ويس������تعر�  أخر التطوراتلمتابعة  الجزء الرابع خص������� فيما
التي شهدتها السوق خرى العوامل األو والعوامل الجغرافية السياسيةاالقتصادية أهم األحداث  الخامس

 الس���ا�سالجزء  أما، �ير مباش���رة على أس���عار النفط وأوكان� لها تأثيرات مباش���رة  البترولية العالمية

الجزء س�����تعر� وي، واألمور المرتبطة به باريس لتغير المناخ اتفاقفي الحا������لة التطورات فيتناول 
على اقتصادات الدول  البترولللتطورات في أسواق االنعكاسات المحتملة من التقرير  واألخير السابع

   عضاء في منظمة أوابك.األ

" أن يقدم هذا التقرير أوابكالمص�������درة للبترول "وتأمل األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية 

 ً ً مهم اً ، وأن يمثل مصدرفي دولها األعضاء لراسمي سياسات الطاقة المستقبلية مستمراً  دعما لتعرف ل ا

 من أجلوذلك انعكاس���اتها على دولنا األعض���اء، مدى على المس���تجدات في الس���وق البترولية العالمية و

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

  ،وهللا ولي التوفيق ،،                      

  األمين العام                                                                                         

  يالنق يعباس عل                                                                                      
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  رقم  قائمة المحتويات
  الصفحة

  9 االقتصادية العالميةالتطورات أوالً:

  11  الدول الصناعيةاقتصادات التطورات في  . 1
  19  التطورات في اقتصادات الدول النامية والدول الناشئة . 2

 ً   26التطورات في أسواق النفط العالمية:ثانيا

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

  26  أسعار النفوط الخام المختلفة 1.1

  32  المنتجات النفطيةبعض أسعار  2.1

  37  2018من عام  الرابعخالل الربع  أسعار النفطالعوامل المؤثرة على  . 2

  37  العوامل ذات العالقة بأساسيات السوق 1.2

  37  العالميةاإلمدادات النفطية  1.1.2

  46 الطلب العالمي على النفط 2.1.2

  53  مستويات المخزونات النفطية العالمية المختلفة 3.1.2

  58 أسعار النفطالعوامل األخرى المؤثرة على  2.2
  59 حركة التجارة النفطية في األسواق الرئيسية .3

م������ن ال������نفط الخ������ام الوالي������ات المتح������دة واردات وص������ادرات  1.3
  59  والمنتجات النفطية

  67  النفطيةواردات وصادرات اليابان من النفط الخام والمنتجات   2.3

  67  واردات وصادرات الصين من النفط الخام والمنتجات النفطية  3.3

  68  واردات وصادرات الهند من النفط الخام والمنتجات النفطية  4.3

  69صادرات دول االتحاد السوفيتي السابق من النفط الخام والمنتجات  5.3
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 قائمة المحتويات
 رقم

 الصفحة

  69 تطور صناعة تكرير النفط الخام العالمية .4

 ً   75 أسواق الغاز الطبيعي العالمية التطورات في:  ثالثا

  75  األسعار الفورية للغاز الطبيعي في السوق األمريكي . 1

  76  انتاج الغاز الصخري في الواليات المتحدة األمريكية  . 2

  77  أسواق الغاز الطبيعي المسيل في أسيا . 3

 ً  80 التطورات في األسواق العالمية للطاقات المتجددة : رابعا

 ً   86 أهم األحداث التي شهدتها السوق البترولية العالمية : خامسا

 ً   91 باريس لتغير المناخ  اتفاقالتطورات في  :سادسا

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

93  

  98  الخالصة
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  األشكالقائمة 
رقم 

 الصفحة
 ،الع��المي المتعل���ة بمع��دل النمو االقتص��������ادياألولي��ة التوقع��ات   :1الشكل 

2018 – 2019   10  

، في الدول الصناعية التوقعات األولية لمعدل النمو االقتصادي  :2الشكل 
2018 – 2019  12  

التوقعات األولية لمعدل النمو االقتص���ادي في الدول النامية والدول   :3الشكل 
  20   2019 – 2018الناشئة، 

المتوس����ط الرب� الس����نوي ل�س����عار الفورية لس����لة �امات �وب�،   :4الشكل
2014 – 2018   29  

المعدالت الرب� الس�نوية لس�عر س�لة �امات �وب� و�ا� بر�� و�ا�   :5الشكل 
  31  2018 – 2017غرب تكساس، 

األع�����ا�، المعدالت الرب� الس����نوية ألس����عار �امات بعض الدول   :6الشكل 
2017 – 2018  32  

المعدالت الرب� الس����نوية ألس����عار الغازولين الممتاز في األس����وا�   :7الشكل 
  35  2018 – 2017الرئيسية، 

�س������بة ال�������ريبة من �س������عار الغازولين الممتاز في بعض الدول   :8الشكل 
  36  2018 ديسمبرالصناعية، شهر 

التطورات الرب� الس���نوية �مدادات العال� من النفط الخا� وس���وائل   :9الشكل 
  38 2018 – 2017 ،الغاز الطبيعي

التطورات الرب� الس�������نوي���ة ل�م���دادات النفطي���ة الع���المي���ة وف�   :10الشكل 
  40   2018 – 2017المجموعات الرئيسية 

التغير الرب� الس�����نوي في إمدادات العال� من النفط وس�����وائل الغاز   :11الشكل 
  42   2018 – 2017 ،الطبيعي

المتوس�����ط الرب� الس�����نوي �مدادات النفط الص�����خري في الواليات   :12الشكل 
  44  2018 – 2017، المتحدة وعدد الحفارات العاملة

تطور إجمالي عدد اآلبار المحفورة من النفط والغاز الصخريين في   :13الشكل 
  45   2018 – 2014 ،الواليات المتحدة األمريكية

فط،:14الشكل  ن ل عل� ا مي  ل لع����ا طل����� ا ل ل نوي����ة  ب� الس������� لر طورات ا ت ل  ا
2017 – 2018  47  
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  األشكالقائمة 
رقم 

 الصفحة
 ،الع��المي المتعل���ة بمع��دل النمو االقتص��������ادياألولي��ة التوقع��ات   :1الشكل 

2018 – 2019   10  

، في الدول الصناعية التوقعات األولية لمعدل النمو االقتصادي  :2الشكل 
2018 – 2019  12  

التوقعات األولية لمعدل النمو االقتص���ادي في الدول النامية والدول   :3الشكل 
  20   2019 – 2018الناشئة، 

المتوس����ط الرب� الس����نوي ل�س����عار الفورية لس����لة �امات �وب�،   :4الشكل
2014 – 2018   29  

المعدالت الرب� الس�نوية لس�عر س�لة �امات �وب� و�ا� بر�� و�ا�   :5الشكل 
  31  2018 – 2017غرب تكساس، 

األع�����ا�، المعدالت الرب� الس����نوية ألس����عار �امات بعض الدول   :6الشكل 
2017 – 2018  32  

المعدالت الرب� الس����نوية ألس����عار الغازولين الممتاز في األس����وا�   :7الشكل 
  35  2018 – 2017الرئيسية، 

�س������بة ال�������ريبة من �س������عار الغازولين الممتاز في بعض الدول   :8الشكل 
  36  2018 ديسمبرالصناعية، شهر 

التطورات الرب� الس���نوية �مدادات العال� من النفط الخا� وس���وائل   :9الشكل 
  38 2018 – 2017 ،الغاز الطبيعي

التطورات الرب� الس�������نوي���ة ل�م���دادات النفطي���ة الع���المي���ة وف�   :10الشكل 
  40   2018 – 2017المجموعات الرئيسية 

التغير الرب� الس�����نوي في إمدادات العال� من النفط وس�����وائل الغاز   :11الشكل 
  42   2018 – 2017 ،الطبيعي

المتوس�����ط الرب� الس�����نوي �مدادات النفط الص�����خري في الواليات   :12الشكل 
  44  2018 – 2017، المتحدة وعدد الحفارات العاملة

تطور إجمالي عدد اآلبار المحفورة من النفط والغاز الصخريين في   :13الشكل 
  45   2018 – 2014 ،الواليات المتحدة األمريكية

فط،:14الشكل  ن ل عل� ا مي  ل لع����ا طل����� ا ل ل نوي����ة  ب� الس������� لر طورات ا ت ل  ا
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  األشكالقائمة 

رقم 
 الصفحة

الس����نوية ل�ط�� ع�� النفط في الدو� الص����ناعية، التطورات الربع   : 15الشكل 
2017 – 2018   49 

 التطورات الربع الس�������نوي��ة ل�ط���� ع�� النفط في ال��دو� الن��امي��ة،  :16الشكل 
2017 – 2018   53  

تطور ال�ي��ادة في المخ�و���ات الت���اري��ة النفطي��ة في دو� منظم��ة   :17الشكل 
  55التعاون االقتصادي والتنمية عن متوسط السنوات الخمس السابقة 

مي����ة  :18الشكل  ل لع����ا طي����ة ا ف ن ل مخ�و�����ات ا ل طور ا بع ت لر �ه����اي����ة ا  ،في 
2017 – 2018  58  

 ال���خ����ام، ال���ن���ف���ط م���ن ال���م���ت���ح����دة ال���والي����ات واردات مص����������ادر  : 19الشكل 
2017 – 2018  62  

، مص����������ادر واردات الوالي���ات المتح���دة من المنت����ات النفطي���ة  :20الشكل 
2017 – 2018   62  

  65   2018-2017وجهة صادرات الواليات المتحدة من النفط الخام،   :21الشكل 
 المتح���دة من المنت����ات النفطي���ة،وجه���ة ص���������ادرات الوالي���ات   :22الشكل 

2017 – 2018    65  

التطورات في �ميات النفط الخام المس��ته�ك في المص��افي العالمية،   :23الشكل 
2017 – 2018  72  

�ميات المنت�ات المكررة من المص�������افي متوس�������ط التطورات في   :24الشكل 
  75  2018 – 2017 العالمية،

ي في الواليات المتحدة س�������نوية ل��ا� الص�������خرالاإلمدادات الربع   :25الشكل 
  77  2018 – 2017، األمريكية

مقار�ة �مية ��تا� النفط الخام بص���ادرات� المقدرة ل�دو� األعض���اء  :26الشكل 
  94  2018 – 2016في منظمة أوابك، 

مقار�ة مس������تويات أس������عار النفط بقيمة ص������ادرات� المقدرة ل�دو�   :27الشكل 
  96  2018 – 2016األعضاء في منظمة أوابك، 
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رقم         الجداولقائمة   
 الصفحة

 التوقع��ات األولي��ة لمع��دالت النمو االقتص��������اد� الع��المي��ة،تطور   :1الجدول 
2018 – 2019  10  

متوسط األسعار الفورية لسلة خامات أوبك وخام برنت وخام غرب   :2الجدول 
  28  2018 – 2017تكساس وبعض الخامات العربية، 

المتوس����ط الربع الس����نو� ل�س����عار الفورية للمنتجات النفطية في   :3الجدول 
  34   2018 – 2017، األسواق الرئيسية

  38  تطور إمدادات العالم من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي   :4الجدول 
متوس�������ط إم��دادات النفط الص�������خر� في الوالي��ات المتح��دة وع��دد   :5الجدول 

  43  2018 – 2017الحفارات العاملة، 

، تطور الطل���ب الع���المي على النفط وف� المجموع���ات ال���دولي���ة  :6الجدول 
2017 – 2018    47  

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

  52  والمتحولة) 

  57  تطور المخزونات النفطية العالمية في نهاية الربع   : 9الجدول 
مص��������ادر واردات الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة من النفط الخ��ام   :10الجدول 

  61  2018 – 2017والمنتجات النفطية، 

ن النفط الخ��ام و�ه��ة ���������ادرات الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة م  :11الجدول 
  64  2018 – 2017 ،والمنتجات النفطية

تطور ����افي واردات (����ادرات) النفط الخام في الواليات المتحدة   :12الجدول 
  66  واليابان والصين والهند 

تطور ������افي واردات (������ادرات) المنتجات النفطية في الواليات   :13الجدول 
  66  المتحدة واليابان والصين والهند 

، تطور كمي��ات النفط الخ��ام المس�������تهلك��ة في المص��������افي الع��المي�ة : 14الجدول 
2017 – 2018    71  

، الع��المي��ة تطور متوس�������ط مع��دالت ت��������غي��ل مص��������افي التكرير: 15الجدول 
2017 – 2018    73  

  74 تطور كميات المنتجات النفطية المكررة في المصافي العالمية  : 16الجدول 
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  األشكالقائمة 

رقم 
 الصفحة

الس����نوية ل�ط�� ع�� النفط في الدو� الص����ناعية، التطورات الربع   : 15الشكل 
2017 – 2018   49 

 التطورات الربع الس�������نوي��ة ل�ط���� ع�� النفط في ال��دو� الن��امي��ة،  :16الشكل 
2017 – 2018   53  

تطور ال�ي��ادة في المخ�و���ات الت���اري��ة النفطي��ة في دو� منظم��ة   :17الشكل 
  55التعاون االقتصادي والتنمية عن متوسط السنوات الخمس السابقة 

مي����ة  :18الشكل  ل لع����ا طي����ة ا ف ن ل مخ�و�����ات ا ل طور ا بع ت لر �ه����اي����ة ا  ،في 
2017 – 2018  58  

 ال���خ����ام، ال���ن���ف���ط م���ن ال���م���ت���ح����دة ال���والي����ات واردات مص����������ادر  : 19الشكل 
2017 – 2018  62  

، مص����������ادر واردات الوالي���ات المتح���دة من المنت����ات النفطي���ة  :20الشكل 
2017 – 2018   62  

  65   2018-2017وجهة صادرات الواليات المتحدة من النفط الخام،   :21الشكل 
 المتح���دة من المنت����ات النفطي���ة،وجه���ة ص���������ادرات الوالي���ات   :22الشكل 

2017 – 2018    65  

التطورات في �ميات النفط الخام المس��ته�ك في المص��افي العالمية،   :23الشكل 
2017 – 2018  72  

�ميات المنت�ات المكررة من المص�������افي متوس�������ط التطورات في   :24الشكل 
  75  2018 – 2017 العالمية،

ي في الواليات المتحدة س�������نوية ل��ا� الص�������خرالاإلمدادات الربع   :25الشكل 
  77  2018 – 2017، األمريكية

مقار�ة �مية ��تا� النفط الخام بص���ادرات� المقدرة ل�دو� األعض���اء  :26الشكل 
  94  2018 – 2016في منظمة أوابك، 

مقار�ة مس������تويات أس������عار النفط بقيمة ص������ادرات� المقدرة ل�دو�   :27الشكل 
  96  2018 – 2016األعضاء في منظمة أوابك، 
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رقم         الجداولقائمة   
 الصفحة

 التوقع��ات األولي��ة لمع��دالت النمو االقتص��������اد� الع��المي��ة،تطور   :1الجدول 
2018 – 2019  10  

متوسط األسعار الفورية لسلة خامات أوبك وخام برنت وخام غرب   :2الجدول 
  28  2018 – 2017تكساس وبعض الخامات العربية، 

المتوس����ط الربع الس����نو� ل�س����عار الفورية للمنتجات النفطية في   :3الجدول 
  34   2018 – 2017، األسواق الرئيسية

  38  تطور إمدادات العالم من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي   :4الجدول 
متوس�������ط إم��دادات النفط الص�������خر� في الوالي��ات المتح��دة وع��دد   :5الجدول 

  43  2018 – 2017الحفارات العاملة، 

، تطور الطل���ب الع���المي على النفط وف� المجموع���ات ال���دولي���ة  :6الجدول 
2017 – 2018    47  

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

  52  والمتحولة) 

  57  تطور المخزونات النفطية العالمية في نهاية الربع   : 9الجدول 
مص��������ادر واردات الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة من النفط الخ��ام   :10الجدول 

  61  2018 – 2017والمنتجات النفطية، 

ن النفط الخ��ام و�ه��ة ���������ادرات الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة م  :11الجدول 
  64  2018 – 2017 ،والمنتجات النفطية

تطور ����افي واردات (����ادرات) النفط الخام في الواليات المتحدة   :12الجدول 
  66  واليابان والصين والهند 

تطور ������افي واردات (������ادرات) المنتجات النفطية في الواليات   :13الجدول 
  66  المتحدة واليابان والصين والهند 

، تطور كمي��ات النفط الخ��ام المس�������تهلك��ة في المص��������افي الع��المي�ة : 14الجدول 
2017 – 2018    71  

، الع��المي��ة تطور متوس�������ط مع��دالت ت��������غي��ل مص��������افي التكرير: 15الجدول 
2017 – 2018    73  

  74 تطور كميات المنتجات النفطية المكررة في المصافي العالمية  : 16الجدول 
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 الصفحة
  76  يللغاز الطبيعي في السوق األمريكتطور متوسط األسعار الفورية   :17الجدول 
سعار الغاز الطبيعي المسيل المستورد في   :18الجدول  تطور كميات ومتوسط أ

  79  أسواق شمال شرق آسيا 

  84   2017قدرات توليد الطاقات المتجددة في الدول األعضاء،   :19الجدول 
  84   2016إنتاج الطاقات المتجددة في الدول األعضاء،   :20الجدول 
األهدا� ا�س�������تراتيجية للطاقة المتجددة في الدول األعض�������اء في   :21الجدول 

  85  منظمة أوابك 

تعديالت اإلنتاج وفقاً لإلتفاق الجديد لخفض اإلنتاج بين دول أوبك   :22الجدول 
  87  وبعض منتجي النفط من خارجها (أوبك +)

التطور الرب� الس������نو� في كمية �������ادرات النفط الخا� في الدول   :23 لالجدو
  94  2018 – 2017األعضاء، 

التطور الرب� الس�������نو� في قيمة ��������ادرات النفط الخا� في الدول   :24 لالجدو
  96   2018 – 2017األعضاء، 
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 االقتصادية العالميةالتطورات  :أوالً 
لينتهي عام ، 2018من عام  الرابع الربعاس����تقرار نس����بي خالل  االقتص����اد العالميأداء ش����هد 

2018  ً  ،التي أثرت بص�������ورة متباينة على هذا األداءالهامة  حداث االقتص�������اديةبالعديد من األ مفعما

       .2019نمو االقتص����اد العالمي خالل عام لى ع واض����حلها تأثير س����لبي  من المؤكد أن يكون وأص����بح

، التحديات العديد منبعلى المدى القريب أداء االقتص���اد العالمي  تأثرغالبية التوقعات إلى تش���ير حيث 

البنك الفيدرالي خاص�����ة من قبل (، وتش�����ديد الس�����ياس�����ة النقدية العالميةالتوترات التجارية اس�����تمرار ك

شئة واالقتصادات النامية وضعف األوضاع المالية، )األمريكي إلى جانب ، في العديد من األسواق النا

والق�������ايا المالية )، Brexitحالة عدم اليقين المرتبطة بخروج المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي (

ارتفاع و، في اليابان���ريبة المبيعات المتوقعة لزيادة الت دول االتحاد األوروبي، وافي بع� اقتص��اد

وفي هذا السياق أشار صندوق النقد الدولي في أحدث توقعاته لحالة االقتصاد . مستويات الديون العالمية

    .التزايد في آخذة التوقعات وحالة عدم اليقين حول انتظاما، أقل أصبح النموالعالمي إلى أن 

، يأتي ذلك تزامناً مع س����يظل محدوداً النزاعات التجارية الحالية  تأثير نأإلى التوقعات  وتش����ير

والتي س��تس��تمر  2018بين الواليات المتحدة والص��ين في ش��هر ديس��مبر  حول التجارةبدء المفاوض��ات 

 عدم اليقين، ة، مع نتائج تزايد حالحول التجارةارتفاع التوترات مع ذلك، قد يؤدي و .أش�����هرلمدة ثالثة 

على توقعات  متزايد إنخفاض��ي ض��غطوهو ما يُش��كل إلى تراجع الثقة في قطاع األعمال والمس��تهلكين، 

على االس�������تثمارات وتدفقات ر قد تؤثالمكثفة  التجارية الحمائيةأن القيود كما . أداء االقتص�������اد العالمي

  على سوق النفط العالمي. سينعكس بشكل سلبيمما  رأس المال واإلنفاق االستهالكي،

لعالمي القتصاد السواء بالنسبة  – من فترة إلى أخرىالتوقعات بشأن النمو االقتصادي  وتتباين

بة أو  لدول البالنس������� جدات التي تطرأ فرادىقتص�������ادات ا ناء على المس�������ت لك ب عداد فترة عند ، وذ                   إ

لعالمي في عام ااالقتص�����اد نمو إلى األولية  التقديراتأحدث تش�����ير وفي هذا الس�����ياق،  التقديرات.تلك 

  .2018من عام  الثالثفي نهاية الربع الص�����ادرة  التقديرات مس�����توىنفس وهو  ،%3.7 بمعدل 2018

بمعدل نمو االقتص�������اد العالمي إلى  2018من عام  الرابعاألولية في نهاية الربع  تش�������ير التوقعات كما

والبالغة  التوقعات الص�������ادرة في نهاية الربع الس�������اب�أقل من وهو مس�������توى  ،2019في عام % 3.5

  .)1( والشكل )1( الجدول  يوضحكما  ،3.6%



9 الربع الرابع -  تشرين األول / أكتوبر - كانون األول/ ديسمبر  2018

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

  8 

 

  
رقم      الجداولقائمة 

 الصفحة
  76  يللغاز الطبيعي في السوق األمريكتطور متوسط األسعار الفورية   :17الجدول 
سعار الغاز الطبيعي المسيل المستورد في   :18الجدول  تطور كميات ومتوسط أ

  79  أسواق شمال شرق آسيا 

  84   2017قدرات توليد الطاقات المتجددة في الدول األعضاء،   :19الجدول 
  84   2016إنتاج الطاقات المتجددة في الدول األعضاء،   :20الجدول 
األهدا� ا�س�������تراتيجية للطاقة المتجددة في الدول األعض�������اء في   :21الجدول 

  85  منظمة أوابك 

تعديالت اإلنتاج وفقاً لإلتفاق الجديد لخفض اإلنتاج بين دول أوبك   :22الجدول 
  87  وبعض منتجي النفط من خارجها (أوبك +)

التطور الرب� الس������نو� في كمية �������ادرات النفط الخا� في الدول   :23 لالجدو
  94  2018 – 2017األعضاء، 
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 االقتصادية العالميةالتطورات  :أوالً 
لينتهي عام ، 2018من عام  الرابع الربعاس����تقرار نس����بي خالل  االقتص����اد العالميأداء ش����هد 

2018  ً  ،التي أثرت بص�������ورة متباينة على هذا األداءالهامة  حداث االقتص�������اديةبالعديد من األ مفعما

       .2019نمو االقتص����اد العالمي خالل عام لى ع واض����حلها تأثير س����لبي  من المؤكد أن يكون وأص����بح

، التحديات العديد منبعلى المدى القريب أداء االقتص���اد العالمي  تأثرغالبية التوقعات إلى تش���ير حيث 

البنك الفيدرالي خاص�����ة من قبل (، وتش�����ديد الس�����ياس�����ة النقدية العالميةالتوترات التجارية اس�����تمرار ك

شئة واالقتصادات النامية وضعف األوضاع المالية، )األمريكي إلى جانب ، في العديد من األسواق النا

والق�������ايا المالية )، Brexitحالة عدم اليقين المرتبطة بخروج المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي (

ارتفاع و، في اليابان���ريبة المبيعات المتوقعة لزيادة الت دول االتحاد األوروبي، وافي بع� اقتص��اد

وفي هذا السياق أشار صندوق النقد الدولي في أحدث توقعاته لحالة االقتصاد . مستويات الديون العالمية

    .التزايد في آخذة التوقعات وحالة عدم اليقين حول انتظاما، أقل أصبح النموالعالمي إلى أن 

، يأتي ذلك تزامناً مع س����يظل محدوداً النزاعات التجارية الحالية  تأثير نأإلى التوقعات  وتش����ير

والتي س��تس��تمر  2018بين الواليات المتحدة والص��ين في ش��هر ديس��مبر  حول التجارةبدء المفاوض��ات 

 عدم اليقين، ة، مع نتائج تزايد حالحول التجارةارتفاع التوترات مع ذلك، قد يؤدي و .أش�����هرلمدة ثالثة 

على توقعات  متزايد إنخفاض��ي ض��غطوهو ما يُش��كل إلى تراجع الثقة في قطاع األعمال والمس��تهلكين، 

على االس�������تثمارات وتدفقات ر قد تؤثالمكثفة  التجارية الحمائيةأن القيود كما . أداء االقتص�������اد العالمي

  على سوق النفط العالمي. سينعكس بشكل سلبيمما  رأس المال واإلنفاق االستهالكي،

لعالمي القتصاد السواء بالنسبة  – من فترة إلى أخرىالتوقعات بشأن النمو االقتصادي  وتتباين

بة أو  لدول البالنس������� جدات التي تطرأ فرادىقتص�������ادات ا ناء على المس�������ت لك ب عداد فترة عند ، وذ                   إ

لعالمي في عام ااالقتص�����اد نمو إلى األولية  التقديراتأحدث تش�����ير وفي هذا الس�����ياق،  التقديرات.تلك 

  .2018من عام  الثالثفي نهاية الربع الص�����ادرة  التقديرات مس�����توىنفس وهو  ،%3.7 بمعدل 2018

بمعدل نمو االقتص�������اد العالمي إلى  2018من عام  الرابعاألولية في نهاية الربع  تش�������ير التوقعات كما

والبالغة  التوقعات الص�������ادرة في نهاية الربع الس�������اب�أقل من وهو مس�������توى  ،2019في عام % 3.5
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2.8

3.2

3.6

4.0

2018في نهاية الربع الثالث من عام     2018في نهاية الربع الرابع من عام  

2018 2019

 )1الجدول (
   2019-2018التوقعات األولية لمعدالت النمو االقتصادي العالمية، التقديرات وتطور 

(%)     
التقديرات  التغير في

  التوقعات األوليةو
)%( 

التوقعات األولية التقديرات و
من  الرابعفي نهاية الربع 

   2018عام 

التوقعات األولية التقديرات و
من  الثالثفي نهاية الربع 

   2018عام 
  

2019 2018 2019 2018 2019 2018 
)0.1(  العالم 3.7 3.6 3.7 3.5 ــ 
)0.1(  )0.1(  الدول الصناعية 2.4 2.1 2.3 2.0 

 الواليات المتحدة  2.9 2.5 2.9 2.6 ــ 0.1
)0.1(  )30.(  اليابان 1.1 1.1 0.8 1.0 
)20.(  )10.(  منطقة اليورو 2.0 1.9 1.9 1.7 
)10.(  )10.(  الصين 6.6 6.2 6.5 6.1 
)20.(  )10.(  الهند 7.6 7.4 7.5 7.2 

 البرازيل 1.1 1.8 1.1 1.8 ــ ــ
 روسيا 1.6 1.7 1.6 1.7 ــ ــ

     
  مالحظة:   

    
  ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.  

: توقعات2019: تقديرات / 2018-
 المصادر:    
 الشهري  لمنظمة أوبك .ـ أعداد مختلفة من التقـرير     

  )1( الشكل
  )%( 2019 – 2018 ،العالمي االقتصادي النمو معدلب المتعلقة األولية التوقعاتالتقديرات و

  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .منظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفة المصدر:
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الدول اقتص�������ادات معظم  أداء النس�������بي فيالتراجع إلى  2019عام  توقعات التغير فيد ويعو

ستثناء الواليات المتحدة األمريكية) الصناعية شئة  (با خالل الربع واقتصادات الدول النامية والدول النا

عام  الرابع ية إ ب��������أن لتزيد المخاوف ،2018من  باطؤمكان عالمي خالل وتيرة  ت         نمو االقتص�������اد ال

  .2019عام 

أوبك والدول المنتجة من  دول منظمة إليهالذي تو��������ل� الجديد  اإلتفاق تزامناً معيأتي ذلك  

 ، أش��هر س��تة لمدةو 2019بدء من ش��هر يناير  ، ب���أن خف� اإلنتا�2018 ديس��مبرش��هر  في خارجها

اختالل التوازن المتنامي بين العرض لمعالجة  ليهتم التو��������ل إ، والذي 2019ش�������هر يونيو أي حتى 

إلى حد ما ب��������كل إيجابي هذا اإلتفاق الجديد نعكس ي المتوقع أن . هذا ومنالعالمي على النفطوالطلب 

 حجم االستثماراتفي محدود نسبي اقتصادات الدول المنتجة للنفط، جنباً إلى جنب مع ارتفاع أداء  على

   .على المدى القريب

وفي هذا السياق، يجدر الذكر بأن االستقرار في أسعار السلع األساسية، وال سيما أسعار النفط، 

    ضروري لتحقيق النمو المستدام في أداء االقتصاد العالمي. أمر يُعد 

الدول الصناعيةاقتصادات ات في التطور. 1  

نمو الناتج المحلى اإلجمالي إلى  2018من عام  الرابعفي نهاية الربع  األولية التقديراتت������ير 

الص��ادرة في نهاية  أقل من التقديراتوهو مس��توى  ،%2.3 بمعدل 2018في عام  في الدول الص��ناعية

من عام  الرابعفي نهاية الربع األولية ت���ير التوقعات  كما%. 2.4والبالغة  2018من عام  الثالثالربع 

وهو مس���توى أقل من التوقعات الص���ادرة في نهاية الربع  ،%2 بمعدل 2019في عام  هنموإلى  2018

ً  )1( الجدولو )2( الشكلكما يوضح  %، 2.1السابق والبالغة    .المشار إليه سابقا
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2.8

3.2

3.6

4.0

2018في نهاية الربع الثالث من عام     2018في نهاية الربع الرابع من عام  

2018 2019

 )1الجدول (
   2019-2018التوقعات األولية لمعدالت النمو االقتصادي العالمية، التقديرات وتطور 

(%)     
التقديرات  التغير في

  التوقعات األوليةو
)%( 

التوقعات األولية التقديرات و
من  الرابعفي نهاية الربع 

   2018عام 

التوقعات األولية التقديرات و
من  الثالثفي نهاية الربع 

   2018عام 
  

2019 2018 2019 2018 2019 2018 
)0.1(  العالم 3.7 3.6 3.7 3.5 ــ 
)0.1(  )0.1(  الدول الصناعية 2.4 2.1 2.3 2.0 

 الواليات المتحدة  2.9 2.5 2.9 2.6 ــ 0.1
)0.1(  )30.(  اليابان 1.1 1.1 0.8 1.0 
)20.(  )10.(  منطقة اليورو 2.0 1.9 1.9 1.7 
)10.(  )10.(  الصين 6.6 6.2 6.5 6.1 
)20.(  )10.(  الهند 7.6 7.4 7.5 7.2 

 البرازيل 1.1 1.8 1.1 1.8 ــ ــ
 روسيا 1.6 1.7 1.6 1.7 ــ ــ

     
  مالحظة:   

    
  ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.  

: توقعات2019: تقديرات / 2018-
 المصادر:    
 الشهري  لمنظمة أوبك .ـ أعداد مختلفة من التقـرير     

  )1( الشكل
  )%( 2019 – 2018 ،العالمي االقتصادي النمو معدلب المتعلقة األولية التوقعاتالتقديرات و

  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .منظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفة المصدر:
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الدول اقتص�������ادات معظم  أداء النس�������بي فيالتراجع إلى  2019عام  توقعات التغير فيد ويعو

ستثناء الواليات المتحدة األمريكية) الصناعية شئة  (با خالل الربع واقتصادات الدول النامية والدول النا

عام  الرابع ية إ ب��������أن لتزيد المخاوف ،2018من  باطؤمكان عالمي خالل وتيرة  ت         نمو االقتص�������اد ال

  .2019عام 

أوبك والدول المنتجة من  دول منظمة إليهالذي تو��������ل� الجديد  اإلتفاق تزامناً معيأتي ذلك  

 ، أش��هر س��تة لمدةو 2019بدء من ش��هر يناير  ، ب���أن خف� اإلنتا�2018 ديس��مبرش��هر  في خارجها

اختالل التوازن المتنامي بين العرض لمعالجة  ليهتم التو��������ل إ، والذي 2019ش�������هر يونيو أي حتى 

إلى حد ما ب��������كل إيجابي هذا اإلتفاق الجديد نعكس ي المتوقع أن . هذا ومنالعالمي على النفطوالطلب 

 حجم االستثماراتفي محدود نسبي اقتصادات الدول المنتجة للنفط، جنباً إلى جنب مع ارتفاع أداء  على

   .على المدى القريب

وفي هذا السياق، يجدر الذكر بأن االستقرار في أسعار السلع األساسية، وال سيما أسعار النفط، 

    ضروري لتحقيق النمو المستدام في أداء االقتصاد العالمي. أمر يُعد 

الدول الصناعيةاقتصادات ات في التطور. 1  

نمو الناتج المحلى اإلجمالي إلى  2018من عام  الرابعفي نهاية الربع  األولية التقديراتت������ير 

الص��ادرة في نهاية  أقل من التقديراتوهو مس��توى  ،%2.3 بمعدل 2018في عام  في الدول الص��ناعية

من عام  الرابعفي نهاية الربع األولية ت���ير التوقعات  كما%. 2.4والبالغة  2018من عام  الثالثالربع 

وهو مس���توى أقل من التوقعات الص���ادرة في نهاية الربع  ،%2 بمعدل 2019في عام  هنموإلى  2018

ً  )1( الجدولو )2( الشكلكما يوضح  %، 2.1السابق والبالغة    .المشار إليه سابقا
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1.5

1.7

1.9

2.1

2.3

2.5

  2018في نهاية الربع الرابع من عام    2018في نهاية الربع الثالث من عام  

2018 2019

  )2( الشكل
  )%( 2019 -2018 ،في الدول الصناعية االقتصادي النمو لمعدل األولية التوقعات

  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفةمنظمة أوبك،  المصدر:

دول أمريكا الشمالية اقتصادات  ..11  

في اجتماعه الذي ُعقد في ش������هر  )األمريكي المركزيالبنك مجلس االحتياطي الفيدرالي (قرر 

% إلى 2.25رفع س�������عر الفائدة الرئيس�������ي بواقع ربع نقطة م�وية ليتراو� ما بين ، 2018 ديس�������مبر

المخاو� من تس��ارع الت���خ�  ما يعكس ،2018وذلك للمرة الرابعة على التوالي خالل عام  ،2.50%

عدم نجا� المفاو�����ات خا�����ة في حالة بو ،%2الذي يبلغ معدله المس����تهد� من قبل البنك المركزي 

توقعاته من خفض قد إال إنه  .فر� تعريفات تجارية إ��������افيةمما يعني مع الص�������ين،  حول التجارة

خالل  لتلك الزياداتإلى انه سينتهج مساراً أكثر اعتداالً  أعلن، حيث ألسعار الفائدة المستقبلية للزيادات

خالل أدا� االقتص��اد األمريكي  الذي ش��هد�النس��بي  االس��تقرار وجا� �ذا القرار متس��قاً مع. 2019عام 

   .2018الربع الرابع من عام 

في القطاعات غير  ، وخا��������ةبش�������كل يفوق التوقعات األمريكية عدد الوظائفارتفع حيث 

 ارتفاعالتي شهدت (الرعاية الصحية والخدمات الغذائية والتشييد والتصنيع وتجارة التجزئة) الزراعية 

 176عقب ارتفاعها بنحو ، 2018 ديس������مبرألف وظيفة خالل ش������هر  312نحو في عدد الوظائف بلغ 

   .العمل األمريكيلتحول الهيكلي في سوق ليستمر ا، نوفمبرألف وظيفة خالل شهر 
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ً  هذايأتي   إلى 2018 ديس�����مبرش�����هر  بش�����كل غير متوقع خاللمعدل البطالة  ارتفاعمع  تزامنا

ألف ش�������خ�.  419%، وذلك على خلفية ارتفاع إجمالي قوة العمل في الواليات المتحدة بمقدار 3.9

خالل الفترة % 3.7 وفي هذا السياق، يذكر أن معدل البطالة في الواليات المتحدة قد أستقر عند مستوى

الس���نوي في نمو المتوس���ط  وارتفع. 1969منذ عام  مس���توى لهأدنى  وهو) 2018نوفمبر  –�س���بتمبر 

 2018 ديس����مبرخالل ش����هر لكل العاملين في القطاع الخاص غير الزراعي بالواليات المتحدة األجور 

  .2009 منذ عاممسجالً أكبر زيادة له  % مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق3.2 إلى

ً ، 2018خالل الربع الرابع من عام  تراجع التض���خم العام بش���كل كبير من جهة أخرى،  تماش���يا

شهدته  هبوطالمع  سعار النفطالذي  سنوي معدل انخفض خالل نفس الفترة، حيث أ إلى أدنى  التضخم ال

، نوفمبر خالل شهر %2.2مقارنة بنحو ديسمبر، شهر  خالل %1.9 مستوى له في عام ونصف وهو

  لخامس على التوالي.وللشهر ا ،مما يشير إلى اتجاه هبوطي واضح

تشير أحدث البيانات حيث  ،2018من عام  الرابعالربع  خالل اإلنتاج الصناعي إجمالي ارتفعو

بالش����هر % مقارنة 3.9 بنس����بة 2018 نوفمبرفي ش����هر مريكي األإجمالي اإلنتاج الص����ناعي نمو إلى 

% 3.8عندما بلغ  أكتوبرمن مس���تواه المس���جل خالل ش���هر  أعلى، ويعد ذلك المماثل من العام الس���ابق

  .بالشهر المماثل من العام السابقمقارنة 

ً ، بش����كل نس����بي مقارنة بالربع الس����ابق الطلب المحليكما ارتفع  مبيعات التجزئة التي ب مدعوما

ذلك ويعد مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي،  نوفمبرخالل شهر % 4.2بمعدل نمو بلغ ارتفعت 

مؤش��ر ثقة يذكر أن  وفي هذا الس��ياق،  %.4.8بلغ  حينما أكتوبرش��هر  مس��تواه المس��جل خاللمن  أقل

 2018 أكتوبرنقطة في ش���هر  137.9 وهو 2000أعلى مس���توى له منذ عام  قد إنخفض منالمس���تهلك 

  النمو وتيرة تباطؤ بدء من المخاوف زيادةوهو ما يعكس  .نقطة في ش��هر ديس��مبر 128.1ليص��ل إلى 

  .2019ن عام م األول النصف خالل االقتصادي

، مسجالً أعلى 2018 مليار دوالر في شهر أكتوبر 55.5ارتفع العجز التجاري األمريكي إلى و

    . 2008مليار دوالر في شهر أكتوبر  60مستوياته في عشر أعوام، عندما بلغ 



13 الربع الرابع -  تشرين األول / أكتوبر - كانون األول/ ديسمبر  2018

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

  12 

 

1.5

1.7

1.9

2.1

2.3

2.5

  2018في نهاية الربع الرابع من عام    2018في نهاية الربع الثالث من عام  

2018 2019

  )2( الشكل
  )%( 2019 -2018 ،في الدول الصناعية االقتصادي النمو لمعدل األولية التوقعات

  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفةمنظمة أوبك،  المصدر:

دول أمريكا الشمالية اقتصادات  ..11  

في اجتماعه الذي ُعقد في ش������هر  )األمريكي المركزيالبنك مجلس االحتياطي الفيدرالي (قرر 

% إلى 2.25رفع س�������عر الفائدة الرئيس�������ي بواقع ربع نقطة م�وية ليتراو� ما بين ، 2018 ديس�������مبر

المخاو� من تس��ارع الت���خ�  ما يعكس ،2018وذلك للمرة الرابعة على التوالي خالل عام  ،2.50%
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توقعاته من خفض قد إال إنه  .فر� تعريفات تجارية إ��������افيةمما يعني مع الص�������ين،  حول التجارة

خالل  لتلك الزياداتإلى انه سينتهج مساراً أكثر اعتداالً  أعلن، حيث ألسعار الفائدة المستقبلية للزيادات
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ً  هذايأتي   إلى 2018 ديس�����مبرش�����هر  بش�����كل غير متوقع خاللمعدل البطالة  ارتفاعمع  تزامنا

ألف ش�������خ�.  419%، وذلك على خلفية ارتفاع إجمالي قوة العمل في الواليات المتحدة بمقدار 3.9

خالل الفترة % 3.7 وفي هذا السياق، يذكر أن معدل البطالة في الواليات المتحدة قد أستقر عند مستوى

الس���نوي في نمو المتوس���ط  وارتفع. 1969منذ عام  مس���توى لهأدنى  وهو) 2018نوفمبر  –�س���بتمبر 

 2018 ديس����مبرخالل ش����هر لكل العاملين في القطاع الخاص غير الزراعي بالواليات المتحدة األجور 

  .2009 منذ عاممسجالً أكبر زيادة له  % مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق3.2 إلى

ً ، 2018خالل الربع الرابع من عام  تراجع التض���خم العام بش���كل كبير من جهة أخرى،  تماش���يا

شهدته  هبوطالمع  سعار النفطالذي  سنوي معدل انخفض خالل نفس الفترة، حيث أ إلى أدنى  التضخم ال

، نوفمبر خالل شهر %2.2مقارنة بنحو ديسمبر، شهر  خالل %1.9 مستوى له في عام ونصف وهو

  لخامس على التوالي.وللشهر ا ،مما يشير إلى اتجاه هبوطي واضح

تشير أحدث البيانات حيث  ،2018من عام  الرابعالربع  خالل اإلنتاج الصناعي إجمالي ارتفعو

بالش����هر % مقارنة 3.9 بنس����بة 2018 نوفمبرفي ش����هر مريكي األإجمالي اإلنتاج الص����ناعي نمو إلى 

% 3.8عندما بلغ  أكتوبرمن مس���تواه المس���جل خالل ش���هر  أعلى، ويعد ذلك المماثل من العام الس���ابق

  .بالشهر المماثل من العام السابقمقارنة 

ً ، بش����كل نس����بي مقارنة بالربع الس����ابق الطلب المحليكما ارتفع  مبيعات التجزئة التي ب مدعوما

ذلك ويعد مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي،  نوفمبرخالل شهر % 4.2بمعدل نمو بلغ ارتفعت 

مؤش��ر ثقة يذكر أن  وفي هذا الس��ياق،  %.4.8بلغ  حينما أكتوبرش��هر  مس��تواه المس��جل خاللمن  أقل

 2018 أكتوبرنقطة في ش���هر  137.9 وهو 2000أعلى مس���توى له منذ عام  قد إنخفض منالمس���تهلك 

  النمو وتيرة تباطؤ بدء من المخاوف زيادةوهو ما يعكس  .نقطة في ش��هر ديس��مبر 128.1ليص��ل إلى 

  .2019ن عام م األول النصف خالل االقتصادي

، مسجالً أعلى 2018 مليار دوالر في شهر أكتوبر 55.5ارتفع العجز التجاري األمريكي إلى و

    . 2008مليار دوالر في شهر أكتوبر  60مستوياته في عشر أعوام، عندما بلغ 
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، ويتعين ر�����د تواجه أداء االقتص����اد األمريكيمالية س����ياس����ية وال تزال هناك تحديات هذا و 

هذه يأتي في مقدمة المؤش�رات الرئيس�ية ومؤش�رات األعمال عن كث� في المس�تقبل القري�.  العديد من

بدء تطبيق اإلغالق الجزئي للحكومة األمريكية في الثاني والعش������رين من ش������هر ديس������مبر  التحديات،

  مع الحدودي الجدار الحكومة لبناء تمويل حول التفاق للتو������ل النهائي الموعد تخطي بعد، 2018

 اإلغالق هذا ويعتبر تزايد المخاو� بش�������أن إحتمال إمتداد هذا اإلغالق لفترة طويلة. مع ،المكس�������يك

األس���بو� خالل  أيام، ثالثة لمدة الحكومة أغلقت حيث ،2018عام  خالل نوعه من الثالث هو الجزئي

  بضع سوى يدم لم إنهإال  ،شهر فبراير من التاسع في الثانية المرة وكانت ،2018الثالث من شهر يناير 

 عام خالل مرات لثالث الحكومة فيه تغلق الذي نوعه، من األول هو الحدث هذا ويعد فقط، س���اعات

   .1977 عام منذ واحد

العجز المالي، مع الزخم الكبير في التص�������نيع والمؤش�������رات غير  يأتي ذلك مع توقع أن يؤدي

شديد النقدي سينعكس على توقعات النمو االقتصاديالتصنيعية لالقتصاد، إلى المزيد من الت  .، وهو ما 

نمو الناتج المحلى إلى  2018من عام  الرابعفي نهاية الربع  األولية التقديراتتش���ير في هذا الس���ياق، و

 التقديرات مس������توىنفس وهو  ،%2.9 بمعدل 2018في الواليات المتحدة األمريكية في عام اإلجمالي 

 الرابعفي نهاية الربع األولية تش��ير التوقعات  في حين. 2018من عام  الثالثالص��ادرة في نهاية الربع 

التوقعات الصادرة  وهو مستوى أعلى من ،%2.6 بمعدل 2019في عام  هنموتوقع إلى  2018من عام 

ً إليه   المشار )1كما يوضح الجدول ( %.2.5في نهاية الربع السابق والبالغة    .اَنفا

 اس���تمرحيث ، 2018من عام  الرابعالربع  خاللنس���بي  اس���تقرار ا�������ا� ال��د�أداء  ش���هد

% مقارنة بالشهر 4.6 بلغ نسبته 2018 أكتوبرفي شهر بالتوسع عند مستوى مرتفع اإلنتاج الصناعي 

مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية في اكتساب زخم  كما استمر .المماثل من العام الماضي

نقطة  54.9 بنحومقارنة نقطة  53.6ليصل إلى  2018 ديسمبرشهر قوي، على الرغم من تراجعه في 

  . في شهر أكتوبرنقطة  53.9نوفمبر ونحو  شهر في

ارتباط أداء  نتيجةإال إنه يتوقع أن يش�������هد أداء االقتص�������اد الكندي تباطؤ على المدى القري�، 

، حيث تُعد الواليات المتحدة االقتصاد الكندي بشكل كبير بالديناميكية المستمرة في االقتصاد األمريكي

. يأتي ذلك جنباً إلى جن� مع تأثر االقتص�������اد الكندي األكثر أهمية لكندااألمريكية، الش�������ريك التجاري 
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، حيث يعتمد على قطاع 2018التراجع الذي ش��هدته أس��عار النف� العالمية خالل الربع األخير من عام ب

خالل ش������هر ، وقد أنعكس ذلك بالفعل على معدل الت��������م في كندا، حيث تراجع الطاقة بش������كل كبير

% على أس�����ا� 2.5نحو  مقابل مقارنة بالش�����هر المناظر من العام الس�����ابق% 1.8 إلى 2018نوفمبر 

   سنوي خالل األشهر السابقة.

الوالي��ات المتح��دة بين  )USMCA(توقيع اتف��اقي��ة تج��اري��ة ج��دي��دة أن��ه ق��د تم  ،ذكريج��در ب��ال��و

التجارة الحرة ألمريكا اتفاقية  لتحل محل ،2018في نهاية ش������هر نوفمبر  األمريكية والمكس������يك وكندا

شكل عنصراً تُ التي لصادرات لإيجابية ويُعد ذلك نتيجة ، 1994السارية منذ عام  )NAFTAالشمالية (

   إلى حد كبير. األمريكية هاماً لالقتصاد الكندي، حيث تم تجنب القيود التجارية

شير  اإلجمالي  يالناتج المحلنمو إلى  2018من عام  الرابعفي نهاية الربع  األولية التقديراتوت

من عام  الثالثنهاية الربع في  المقدرالنمو  مس������توىنفس وهو  ،%2.1 بمعدل 2018في كندا في عام 

 2019في عام  هنموإلى توقع  2018من عام  الرابعفي نهاية الربع األولية كما تشير التوقعات  .2018

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

  الصناعية الهادي/دول أسيااقتصادات  .1.2
الذي شهده  النسبي عقب االنتعاش ،مجدداً  الياباني القتصادا أداء تباطؤ بياناتالأظهرت أحدث 

، إال إنها الطلب المحلي مس���تويات على دعمس���وق العمل القوي  حيث س���اعد خالل األش���هر الما����ية،

النمو المن�ف� في االقتص���اد هذا وقد يعزى  تباط�ت الص���ادرات بش���كل كبير.كما ، ما�الت من�ف����ة

، 2018ال�واهر الطبيعية التي ش��هدتها اليابان خالل الربع الثالث من عام اس��تمرار تأ�ره ب الياباني إلى

قوية في هزة أر���ية ، كما وقعت خالل ش��هر يوليو أجزاء كبيرة من اليابانالفي���انات  حيث اجتاحت

بالص��ادرات واإلنفاق االس��تهالكي  ملموس��ةلحق ا���راراَ أ، وهو ما ش��هر س��بتمبر ش��مال اليابان خالل

  واإلنفاق الرأسمالي للشركات.

ً ، األخرى الياباني مقابل العمالت الرئيسيةسعر صرف الين  تراجعوقد   الطلب تراجعب مدفوعا

البنك  أكد فيه يأتي ذلك في الوقت الذي .، أمام قوة الدوالر األمريكياألس�������واق في آمن كمالذ عليه

و تزامناً مع  ،نحو المحاف�ة على س����ياس����ته النقدية التيس����يريةعلى مواص����لة االتجاه المركزي الياباني 

مش�����كلة  ، في محاولة لمواجهة2019الرفع المتوقع في ������ريبة المبيعات باليابان خالل ش�����هر أكتوبر 
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، ويتعين ر�����د تواجه أداء االقتص����اد األمريكيمالية س����ياس����ية وال تزال هناك تحديات هذا و 

هذه يأتي في مقدمة المؤش�رات الرئيس�ية ومؤش�رات األعمال عن كث� في المس�تقبل القري�.  العديد من

بدء تطبيق اإلغالق الجزئي للحكومة األمريكية في الثاني والعش������رين من ش������هر ديس������مبر  التحديات،

  مع الحدودي الجدار الحكومة لبناء تمويل حول التفاق للتو������ل النهائي الموعد تخطي بعد، 2018

 اإلغالق هذا ويعتبر تزايد المخاو� بش�������أن إحتمال إمتداد هذا اإلغالق لفترة طويلة. مع ،المكس�������يك

األس���بو� خالل  أيام، ثالثة لمدة الحكومة أغلقت حيث ،2018عام  خالل نوعه من الثالث هو الجزئي

  بضع سوى يدم لم إنهإال  ،شهر فبراير من التاسع في الثانية المرة وكانت ،2018الثالث من شهر يناير 

 عام خالل مرات لثالث الحكومة فيه تغلق الذي نوعه، من األول هو الحدث هذا ويعد فقط، س���اعات

   .1977 عام منذ واحد

العجز المالي، مع الزخم الكبير في التص�������نيع والمؤش�������رات غير  يأتي ذلك مع توقع أن يؤدي

شديد النقدي سينعكس على توقعات النمو االقتصاديالتصنيعية لالقتصاد، إلى المزيد من الت  .، وهو ما 

نمو الناتج المحلى إلى  2018من عام  الرابعفي نهاية الربع  األولية التقديراتتش���ير في هذا الس���ياق، و

 التقديرات مس������توىنفس وهو  ،%2.9 بمعدل 2018في الواليات المتحدة األمريكية في عام اإلجمالي 

 الرابعفي نهاية الربع األولية تش��ير التوقعات  في حين. 2018من عام  الثالثالص��ادرة في نهاية الربع 

التوقعات الصادرة  وهو مستوى أعلى من ،%2.6 بمعدل 2019في عام  هنموتوقع إلى  2018من عام 

ً إليه   المشار )1كما يوضح الجدول ( %.2.5في نهاية الربع السابق والبالغة    .اَنفا

 اس���تمرحيث ، 2018من عام  الرابعالربع  خاللنس���بي  اس���تقرار ا�������ا� ال��د�أداء  ش���هد

% مقارنة بالشهر 4.6 بلغ نسبته 2018 أكتوبرفي شهر بالتوسع عند مستوى مرتفع اإلنتاج الصناعي 

مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية في اكتساب زخم  كما استمر .المماثل من العام الماضي

نقطة  54.9 بنحومقارنة نقطة  53.6ليصل إلى  2018 ديسمبرشهر قوي، على الرغم من تراجعه في 

  . في شهر أكتوبرنقطة  53.9نوفمبر ونحو  شهر في

ارتباط أداء  نتيجةإال إنه يتوقع أن يش�������هد أداء االقتص�������اد الكندي تباطؤ على المدى القري�، 

، حيث تُعد الواليات المتحدة االقتصاد الكندي بشكل كبير بالديناميكية المستمرة في االقتصاد األمريكي

. يأتي ذلك جنباً إلى جن� مع تأثر االقتص�������اد الكندي األكثر أهمية لكندااألمريكية، الش�������ريك التجاري 
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، حيث يعتمد على قطاع 2018التراجع الذي ش��هدته أس��عار النف� العالمية خالل الربع األخير من عام ب

خالل ش������هر ، وقد أنعكس ذلك بالفعل على معدل الت��������م في كندا، حيث تراجع الطاقة بش������كل كبير

% على أس�����ا� 2.5نحو  مقابل مقارنة بالش�����هر المناظر من العام الس�����ابق% 1.8 إلى 2018نوفمبر 

   سنوي خالل األشهر السابقة.

الوالي��ات المتح��دة بين  )USMCA(توقيع اتف��اقي��ة تج��اري��ة ج��دي��دة أن��ه ق��د تم  ،ذكريج��در ب��ال��و

التجارة الحرة ألمريكا اتفاقية  لتحل محل ،2018في نهاية ش������هر نوفمبر  األمريكية والمكس������يك وكندا

شكل عنصراً تُ التي لصادرات لإيجابية ويُعد ذلك نتيجة ، 1994السارية منذ عام  )NAFTAالشمالية (

   إلى حد كبير. األمريكية هاماً لالقتصاد الكندي، حيث تم تجنب القيود التجارية

شير  اإلجمالي  يالناتج المحلنمو إلى  2018من عام  الرابعفي نهاية الربع  األولية التقديراتوت

من عام  الثالثنهاية الربع في  المقدرالنمو  مس������توىنفس وهو  ،%2.1 بمعدل 2018في كندا في عام 

 2019في عام  هنموإلى توقع  2018من عام  الرابعفي نهاية الربع األولية كما تشير التوقعات  .2018

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

  الصناعية الهادي/دول أسيااقتصادات  .1.2
الذي شهده  النسبي عقب االنتعاش ،مجدداً  الياباني القتصادا أداء تباطؤ بياناتالأظهرت أحدث 

، إال إنها الطلب المحلي مس���تويات على دعمس���وق العمل القوي  حيث س���اعد خالل األش���هر الما����ية،

النمو المن�ف� في االقتص���اد هذا وقد يعزى  تباط�ت الص���ادرات بش���كل كبير.كما ، ما�الت من�ف����ة

، 2018ال�واهر الطبيعية التي ش��هدتها اليابان خالل الربع الثالث من عام اس��تمرار تأ�ره ب الياباني إلى

قوية في هزة أر���ية ، كما وقعت خالل ش��هر يوليو أجزاء كبيرة من اليابانالفي���انات  حيث اجتاحت

بالص��ادرات واإلنفاق االس��تهالكي  ملموس��ةلحق ا���راراَ أ، وهو ما ش��هر س��بتمبر ش��مال اليابان خالل

  واإلنفاق الرأسمالي للشركات.

ً ، األخرى الياباني مقابل العمالت الرئيسيةسعر صرف الين  تراجعوقد   الطلب تراجعب مدفوعا

البنك  أكد فيه يأتي ذلك في الوقت الذي .، أمام قوة الدوالر األمريكياألس�������واق في آمن كمالذ عليه

و تزامناً مع  ،نحو المحاف�ة على س����ياس����ته النقدية التيس����يريةعلى مواص����لة االتجاه المركزي الياباني 

مش�����كلة  ، في محاولة لمواجهة2019الرفع المتوقع في ������ريبة المبيعات باليابان خالل ش�����هر أكتوبر 
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الشيخوخة التي تواجه المجتمع الياباني، وما يفرضه ذلك من تحسين وتوسيع لبرامج الضمان والحماية 

ما س��يتم توجيه ن���� الح���يلة ك، االجتماعية، وكذلك تمويل القيمة المتزايدة لقطاع الرعاية ال���حية

 المرتقبة من الزيادة الضريبة نحو دعم قطاع التعليم.

 2018 نوفمبرفي ش���هر  تجارة التجزئةمعدل نمو  تراجعبالتزامن مع  الطلب المحلي وانخفض

بشكل معدل التضخم  وتراجع %.3.6مقارنة بمعدل شهر أكتوبر البالغ  ،على أساس سنوي %1.4 إلى

مقارنة بالش����هر % 0.7إلى خالل ش����هر ديس����مبر ملحوظ، تماش����ياً مع انخفا� أس����عار النف�، لي�����ل 

سابق شهر، له وهو أدنى مستوى ، المناظر من العام ال ستة أ  التي% 2 عتبة دون المعدل ليبقى هذا في 

 س��تقرلي ،األجورارتفاع قوة س��و� العمل ومدعوماً بش��كل أس��اس��ي ب ،الياباني المركزيبنك ال يس��تهدفها

لة  طا لذي%، 2.5و مس�������توى منخفض وه عندمعدل الب فاع مزيد من اال قد يؤدي إلى األمر ا في رت

  .  على المدى القريب التضخممعدالت األجور وتسارع 

 تراجعت بش�������كلفقد  ،2018خالل الربع الرابع من عام  أما فيما يخ� ال��������ادرات اليابانية

في شهر  ارتفعتحيث  .عامالمن الثاني والربع الثالث شهدته خالل الربع الذي  االنتعاش ، عقبملحوظ

معدل نمو قوي  مقابل ، مقارنة بالش���هر المما�ل من العام الس���ابق% 0.1 بمعدل نمو بلغ 2018نوفمبر 

   .على أساس سنوي في شهر أكتوبر% 8.2بلغ 

مقارنة بالش���هر % 1.1بنس���بة  2018في ش���هر نوفمبر  اإلنتاج ال����ناعي في اليابان ارتفع وقد

وي في ش���هر ن% على أس���اس س���3.9وهو مس���توى أقل مقارنة بنس���بة بل�ت المما�ل من العام الس���ابق 

على الجانب اإليجابي، تعافت طلبيات  .%5.4بنحو  أوامر الت��������نيعويعزى ذلك إلى تراجع أكتوبر، 

مقارنة بالش����هر المناظر من العام  %8.9لتنمو بنس����بة  2018 أكتوبرالت�����نيع بش����كل كبير في ش����هر 

  ، مما يشير إلى بعض االنتعاش في اإلنتاج النهائي.الماضي

شير  اإلجمالي  يالمحلنمو الناتج إلى  2018من عام  الرابعفي نهاية الربع  األولية التقديراتوت

أقل من النمو المقدر في نهاية الربع الثالث من  %، وهو مس��توى0.8بمعدل   2018في اليابان في عام 

 2019في عام %، كما تش��ير التوقعات األولية إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي 1.1والبالغ  2018عام 

�ما �������� ، %1.1في نهاية الربع الس����ابق والبالغ  المتوقعالنمو من  أقل وهو مس����توى ،%1 بمعدل
ً المشار إليه  )1الجدول (   .اَنفا

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

  17 

 

أدائه تماش�����ياً مع ما تش�����هده في تباطؤ ال مؤش�����راتبعض  ا�قتص�����اد ال�ور� ال�نوب� ويواجه

اس����تمرار ، يأتي ذلك بالرغم من المماثلةاقتص����ادات أهم ش����ركائه التجاريين واالقتص����ادات األس����يوية 

في  اإلنتاج الصناعيمعدل نمو  انخفضحيث  .تراجع المخاوف الجيوسياسية في شبه الجزيرة الكورية

في شهر ، وذلك عقب ارتفاعه م السابقمقارنة بالشهر المناظر من العا% 0.2إلى  2018 نوفمبرشهر 

زيادة الحمائية احتمالية  وقد تُش���كلهذا  .مقارنة بالش���هر المناظر من العام الس���ابق% 1.1 بنحوأكتوبر 

  .المعاكسةاالقتصادية التأثيرات التجارية بعض 

شير  اإلجمالي  ينمو الناتج المحلإلى  2018من عام  الرابعفي نهاية الربع  األولية قديراتتالوت

الص��ادرة في  األولية التقديرات من أقل وهو مس��توى ،%2.6بمعدل  2018الجنوبية في عام في كوريا 

 2019الناتج في عام  نموإلى  تش�������ير التوقعاتكما . %2.8والبالغة  2018من عام  الثالثنهاية الربع 

  وهو نفس مستوى التوقعات األولية الصادرة في نهاية الربع السابق. %2.4 بمعدل

  األوروبيةدول اقتصادات ال .1.3
، 2018خالل الربع الرابع من عام نمو ؤ في التباط منطقة اليورو اتاقتص���اد معظم أداءش���هد 

في حين يتوقع أن يص���بح التباطؤ أكثر  .2017منذ بداية عام  هالذي ش���هدالمس���تمر  النس���بيالنمو  عقب

التي تحتاج إلى  التحديات بالعديد منمتأثراً اقتص��اد منطقة اليورو يظل س��، حيث 2019حدة خالل عام 

وبخا������ة في إيطاليا، والتي لديها ثالث أعلى  الديون الس�����يادية المرتفعةومن أهمها متابعة مس�����تمرة، 

يرة، رغم كب يطاليةاإل الس����ندات على العائد فروق ال زالتحيث  مس����توى للديون الس����يادية في العالم،

زيد ي وهو ما قد ،2017ش��هري أكتوبر ونوفمبر ل خال بلغتها التي هامس��توياتأعلى ب مقارنةإنخفاض��ها 

   .الدين ديناميكية وتتفاقم ،االقتصادي النشاط وينعكس بالتالي على ،اإليطالية البنوك على الضغوط من

 من األوروبية المخاوفتزايد  و ضعف االقتصاد األلماني بشكل واضح، معبالتزامن يأتي ذلك 

وتوقع ارتفاع اإلنفاق على الرعاية ، الس������يارات وأهمها األوروبية الس������لع على األميركية التعريفات

وهو ما يعني زيادة العجز في على خلفية حركة االحتجاجات الداخلية األخيرة، االجتماعية في فرنس����ا، 

، إض�����افة إلى حالة عدم اليقين بش�����أن التطورات األخيرة في خروج بريطانيا من 2019ميزانيتها لعام 

. وفي هذا ، حيث تزايدت المخاوف من حدوث هذا الخروج بدون إتفاق)Brexitاالتحاد األوروبي (

  . في تشديد السياسة النقدية البنك المركزي األوروبي استمرار السياق، يتوقع
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الشيخوخة التي تواجه المجتمع الياباني، وما يفرضه ذلك من تحسين وتوسيع لبرامج الضمان والحماية 

ما س��يتم توجيه ن���� الح���يلة ك، االجتماعية، وكذلك تمويل القيمة المتزايدة لقطاع الرعاية ال���حية

 المرتقبة من الزيادة الضريبة نحو دعم قطاع التعليم.

 2018 نوفمبرفي ش���هر  تجارة التجزئةمعدل نمو  تراجعبالتزامن مع  الطلب المحلي وانخفض

بشكل معدل التضخم  وتراجع %.3.6مقارنة بمعدل شهر أكتوبر البالغ  ،على أساس سنوي %1.4 إلى

مقارنة بالش����هر % 0.7إلى خالل ش����هر ديس����مبر ملحوظ، تماش����ياً مع انخفا� أس����عار النف�، لي�����ل 

سابق شهر، له وهو أدنى مستوى ، المناظر من العام ال ستة أ  التي% 2 عتبة دون المعدل ليبقى هذا في 

 س��تقرلي ،األجورارتفاع قوة س��و� العمل ومدعوماً بش��كل أس��اس��ي ب ،الياباني المركزيبنك ال يس��تهدفها

لة  طا لذي%، 2.5و مس�������توى منخفض وه عندمعدل الب فاع مزيد من اال قد يؤدي إلى األمر ا في رت

  .  على المدى القريب التضخممعدالت األجور وتسارع 

 تراجعت بش�������كلفقد  ،2018خالل الربع الرابع من عام  أما فيما يخ� ال��������ادرات اليابانية

في شهر  ارتفعتحيث  .عامالمن الثاني والربع الثالث شهدته خالل الربع الذي  االنتعاش ، عقبملحوظ

معدل نمو قوي  مقابل ، مقارنة بالش���هر المما�ل من العام الس���ابق% 0.1 بمعدل نمو بلغ 2018نوفمبر 

   .على أساس سنوي في شهر أكتوبر% 8.2بلغ 

مقارنة بالش���هر % 1.1بنس���بة  2018في ش���هر نوفمبر  اإلنتاج ال����ناعي في اليابان ارتفع وقد

وي في ش���هر ن% على أس���اس س���3.9وهو مس���توى أقل مقارنة بنس���بة بل�ت المما�ل من العام الس���ابق 

على الجانب اإليجابي، تعافت طلبيات  .%5.4بنحو  أوامر الت��������نيعويعزى ذلك إلى تراجع أكتوبر، 

مقارنة بالش����هر المناظر من العام  %8.9لتنمو بنس����بة  2018 أكتوبرالت�����نيع بش����كل كبير في ش����هر 

  ، مما يشير إلى بعض االنتعاش في اإلنتاج النهائي.الماضي

شير  اإلجمالي  يالمحلنمو الناتج إلى  2018من عام  الرابعفي نهاية الربع  األولية التقديراتوت

أقل من النمو المقدر في نهاية الربع الثالث من  %، وهو مس��توى0.8بمعدل   2018في اليابان في عام 

 2019في عام %، كما تش��ير التوقعات األولية إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي 1.1والبالغ  2018عام 

�ما �������� ، %1.1في نهاية الربع الس����ابق والبالغ  المتوقعالنمو من  أقل وهو مس����توى ،%1 بمعدل
ً المشار إليه  )1الجدول (   .اَنفا
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أدائه تماش�����ياً مع ما تش�����هده في تباطؤ ال مؤش�����راتبعض  ا�قتص�����اد ال�ور� ال�نوب� ويواجه

اس����تمرار ، يأتي ذلك بالرغم من المماثلةاقتص����ادات أهم ش����ركائه التجاريين واالقتص����ادات األس����يوية 

في  اإلنتاج الصناعيمعدل نمو  انخفضحيث  .تراجع المخاوف الجيوسياسية في شبه الجزيرة الكورية

في شهر ، وذلك عقب ارتفاعه م السابقمقارنة بالشهر المناظر من العا% 0.2إلى  2018 نوفمبرشهر 

زيادة الحمائية احتمالية  وقد تُش���كلهذا  .مقارنة بالش���هر المناظر من العام الس���ابق% 1.1 بنحوأكتوبر 

  .المعاكسةاالقتصادية التأثيرات التجارية بعض 

شير  اإلجمالي  ينمو الناتج المحلإلى  2018من عام  الرابعفي نهاية الربع  األولية قديراتتالوت

الص��ادرة في  األولية التقديرات من أقل وهو مس��توى ،%2.6بمعدل  2018الجنوبية في عام في كوريا 

 2019الناتج في عام  نموإلى  تش�������ير التوقعاتكما . %2.8والبالغة  2018من عام  الثالثنهاية الربع 

  وهو نفس مستوى التوقعات األولية الصادرة في نهاية الربع السابق. %2.4 بمعدل

  األوروبيةدول اقتصادات ال .1.3
، 2018خالل الربع الرابع من عام نمو ؤ في التباط منطقة اليورو اتاقتص���اد معظم أداءش���هد 

في حين يتوقع أن يص���بح التباطؤ أكثر  .2017منذ بداية عام  هالذي ش���هدالمس���تمر  النس���بيالنمو  عقب

التي تحتاج إلى  التحديات بالعديد منمتأثراً اقتص��اد منطقة اليورو يظل س��، حيث 2019حدة خالل عام 

وبخا������ة في إيطاليا، والتي لديها ثالث أعلى  الديون الس�����يادية المرتفعةومن أهمها متابعة مس�����تمرة، 

يرة، رغم كب يطاليةاإل الس����ندات على العائد فروق ال زالتحيث  مس����توى للديون الس����يادية في العالم،

زيد ي وهو ما قد ،2017ش��هري أكتوبر ونوفمبر ل خال بلغتها التي هامس��توياتأعلى ب مقارنةإنخفاض��ها 

   .الدين ديناميكية وتتفاقم ،االقتصادي النشاط وينعكس بالتالي على ،اإليطالية البنوك على الضغوط من

 من األوروبية المخاوفتزايد  و ضعف االقتصاد األلماني بشكل واضح، معبالتزامن يأتي ذلك 

وتوقع ارتفاع اإلنفاق على الرعاية ، الس������يارات وأهمها األوروبية الس������لع على األميركية التعريفات

وهو ما يعني زيادة العجز في على خلفية حركة االحتجاجات الداخلية األخيرة، االجتماعية في فرنس����ا، 

، إض�����افة إلى حالة عدم اليقين بش�����أن التطورات األخيرة في خروج بريطانيا من 2019ميزانيتها لعام 

. وفي هذا ، حيث تزايدت المخاوف من حدوث هذا الخروج بدون إتفاق)Brexitاالتحاد األوروبي (

  . في تشديد السياسة النقدية البنك المركزي األوروبي استمرار السياق، يتوقع
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فإن توقع تباطؤ النش���اط االقتص���ادي أله� ش���ركا� أوروبا التجاريين، الواليات ، من جانب أخر

إلى حد و ،المتحدة األمريكية والصين، سوف يؤثر على االقتصادات المعتمدة على التصدير من ألمانيا

على معدالت النمو االقتص����ادي  زيادة الحمائية التجارية احتمالية قد تؤثرعالوة على ذلك، ما فرنس����ا. 

  .بشكل عام لمنطقة اليورو المستقبلية

في ش��هر نوفمبر  انخفا���هإلى في منطقة اليورو  البطالةبمعدل  البيانات المتعلقة ر أحدثوتش��ي

ويتباين معدل البطالة على نطاق  .سنوات%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عشر 7.9إلى  2018

يا  مان ما بين دول منطقة اليورو، حيث بلغ في أل يا 8.9%، وفي فرنس�������ا 3.3واس�������ع  %، وفي إيطال

  .%18.6%، وفي اليونان 14.7%، وفي أسبانيا 10.5

خالل وارتفاع معدل األجور والدخل تماش��ياً مع إنخفا� أس��عار النف�  معدل الت���خ�تراجع و

 مسجالً ، ليبقى قرب المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي األوروبي، 2018الربع الرابع من عام 

% خالل الربع 2.1مقارنة بنحو  أقلوهو معدل  ،مقارنة بالش�������هر المماثل من العام الس�������ابق% 1.9

بلغت نس���بته  بش���كل ملحوظ خالل ش���هر نوفمبر  تراجعفقد نتاج الص���ناعي اإلأما فيما يخص  .الس���ابق

   .أكتوبرفي شهر % 0.9، مقارنة بنمو طفيف بلغ مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق% 3.2

شير  اإلجمالي  نمو الناتج المحليإلى  2018من عام  الرابعالربع في نهاية  األولية التقديراتوت

األولية الص����ادرة في  التوقعاتمن  أقلوهو مس����توى  ،%1.9 بمعدل 2018في عام  منطقة اليوروفي 

 2019الناتج في عام  نمو. كما تش�������ير التوقعات إلى %2والبالغة  2018عام من  الثالثنهاية الربع 

سابق والبالغة  وهو مستوى أقل من التوقعات %1.7بمعدل  صادرة في نهاية الربع ال            ،%1.9األولية ال

ً المشار إليه  )1كما يوضح الجدول (   .اَنفا

 أثارت التطورات األخيرة فيحيث ، ����������ا� المم��� الم��د�با حالة من عدم اليقين وتكتنف

       . الكثير من الش�������كو� حول ه��ذ� العملي��ة )Brexit( خروج المملك��ة المتح��دة من االتح��اد األوروبي

المزمع  يتص���ويت البرلمانالتأجيل قامت رئيس���ة وزرا� المملكة المتحدة ب، 2018ففي ش���هر ديس���مبر 

وفي الوقت ، تحس�����باً لمعار������ة كبيرة للص�����فقة المتفق عليها مع األتحاد األوروبي، على هذا الخروج

ذاته، من غير المرجح أن يقبل األتحاد األوروبي بإعادة فتح المفاو����ات لتغيير محتوى هذ� الص���فقة. 

من  المملك��ة المتح��دةوهو م��ا يعني أن هن��ا� ق��دراً كبيراً من ع��دم اليقين يلو� في األفق حول خروج 
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الخرو� الرس���مي موعد قبل  أش���هرنحو ثالثة مع بقاء  والذي قد يحدث بدون إتفاق، ،األتحاد األوروبي

   .2019مارس ر شهالتاسع والعشرين من في المحدد 

ً وو قا ق�  ف ل� عوا قد يكون  حاد األوروبي  فإن االنفص�������ال �ير المن�� عن االت نك إنجلترا،  لب

ناتج المحلي اإلجمالي في المملكة المتحدة  ، حيثوخيمة على ن�اق واس�������ع خالل فترة قد ينخفض ال

في ����ون �لك، تش��ير  .مقارنة بمس��تويات ما قبل االس��تفتاء %10.5بنس��بة تص��ل إلى خمس س��نوات 

  اقتصاد المملكة المتحدة. في التباطؤأحدث المؤشرات إلى 

اإلجمالي  ينمو الناتج المحلإلى  2018من عام  الرابعفي نهاية الربع  األولية التوقعاتتش���ير و

كة المتحدة في عام  ية الربع  المقدرالنمو  مس�������توىنفس وهو  ،%1.3بمعدل  2018في الممل ها في ن

وهو  %1.4بمعدل  2019إلى نمو الناتج في عام األولية كما تش�������ير التوقعات  .2018من عام  الثالث

   .نفس مستوى النمو المتوقع في نهاية الربع السابق

الناشئةالدول والدول النامية ي اقتصادات التطورات ف. 2  
�ة، حيث من الدول الدول النامية و في تختلف اتجاهات النمو على نحو متزايد  قدرالمُ الناش�������

يتوقع تراجع هذا المعدل في عام كما  ،2018في عام  والهند الص�������ينكل من نمو الناتج لمعدل  تراجع

 ش����كلي. وفي العديد من الدول النامية، لبرازيلروس����يا و امو الناتج لن اس����تقراريتوقع  في حين. 2019

في  تحس��نحدوث ص��ع� يُ أس��عار الس��لع األس��اس��ية �����اً كبيراً على اقتص��اداتها، وهذا ما في تباطؤ ال

ً  )1( الجدولو )3( الشكلكما يوضح  بشكل ملموس،لهذه الدول االقتصادي نمو ال    .المشار إليه سابقا
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فإن توقع تباطؤ النش���اط االقتص���ادي أله� ش���ركا� أوروبا التجاريين، الواليات ، من جانب أخر

إلى حد و ،المتحدة األمريكية والصين، سوف يؤثر على االقتصادات المعتمدة على التصدير من ألمانيا

على معدالت النمو االقتص����ادي  زيادة الحمائية التجارية احتمالية قد تؤثرعالوة على ذلك، ما فرنس����ا. 

  .بشكل عام لمنطقة اليورو المستقبلية

في ش��هر نوفمبر  انخفا���هإلى في منطقة اليورو  البطالةبمعدل  البيانات المتعلقة ر أحدثوتش��ي

ويتباين معدل البطالة على نطاق  .سنوات%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عشر 7.9إلى  2018

يا  مان ما بين دول منطقة اليورو، حيث بلغ في أل يا 8.9%، وفي فرنس�������ا 3.3واس�������ع  %، وفي إيطال

  .%18.6%، وفي اليونان 14.7%، وفي أسبانيا 10.5

خالل وارتفاع معدل األجور والدخل تماش��ياً مع إنخفا� أس��عار النف�  معدل الت���خ�تراجع و

 مسجالً ، ليبقى قرب المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي األوروبي، 2018الربع الرابع من عام 

% خالل الربع 2.1مقارنة بنحو  أقلوهو معدل  ،مقارنة بالش�������هر المماثل من العام الس�������ابق% 1.9

بلغت نس���بته  بش���كل ملحوظ خالل ش���هر نوفمبر  تراجعفقد نتاج الص���ناعي اإلأما فيما يخص  .الس���ابق

   .أكتوبرفي شهر % 0.9، مقارنة بنمو طفيف بلغ مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق% 3.2

شير  اإلجمالي  نمو الناتج المحليإلى  2018من عام  الرابعالربع في نهاية  األولية التقديراتوت

األولية الص����ادرة في  التوقعاتمن  أقلوهو مس����توى  ،%1.9 بمعدل 2018في عام  منطقة اليوروفي 

 2019الناتج في عام  نمو. كما تش�������ير التوقعات إلى %2والبالغة  2018عام من  الثالثنهاية الربع 

سابق والبالغة  وهو مستوى أقل من التوقعات %1.7بمعدل  صادرة في نهاية الربع ال            ،%1.9األولية ال

ً المشار إليه  )1كما يوضح الجدول (   .اَنفا

 أثارت التطورات األخيرة فيحيث ، ����������ا� المم��� الم��د�با حالة من عدم اليقين وتكتنف

       . الكثير من الش�������كو� حول ه��ذ� العملي��ة )Brexit( خروج المملك��ة المتح��دة من االتح��اد األوروبي

المزمع  يتص���ويت البرلمانالتأجيل قامت رئيس���ة وزرا� المملكة المتحدة ب، 2018ففي ش���هر ديس���مبر 

وفي الوقت ، تحس�����باً لمعار������ة كبيرة للص�����فقة المتفق عليها مع األتحاد األوروبي، على هذا الخروج

ذاته، من غير المرجح أن يقبل األتحاد األوروبي بإعادة فتح المفاو����ات لتغيير محتوى هذ� الص���فقة. 

من  المملك��ة المتح��دةوهو م��ا يعني أن هن��ا� ق��دراً كبيراً من ع��دم اليقين يلو� في األفق حول خروج 
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الخرو� الرس���مي موعد قبل  أش���هرنحو ثالثة مع بقاء  والذي قد يحدث بدون إتفاق، ،األتحاد األوروبي

   .2019مارس ر شهالتاسع والعشرين من في المحدد 

ً وو قا ق�  ف ل� عوا قد يكون  حاد األوروبي  فإن االنفص�������ال �ير المن�� عن االت نك إنجلترا،  لب

ناتج المحلي اإلجمالي في المملكة المتحدة  ، حيثوخيمة على ن�اق واس�������ع خالل فترة قد ينخفض ال

في ����ون �لك، تش��ير  .مقارنة بمس��تويات ما قبل االس��تفتاء %10.5بنس��بة تص��ل إلى خمس س��نوات 
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   .نفس مستوى النمو المتوقع في نهاية الربع السابق

الناشئةالدول والدول النامية ي اقتصادات التطورات ف. 2  
�ة، حيث من الدول الدول النامية و في تختلف اتجاهات النمو على نحو متزايد  قدرالمُ الناش�������
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  .منظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفة المصدر:

ً  استقراراً  االقتصاد البرازيليشهد أداء و بعد أن وذلك ، 2018من عام  الرابعخالل الربع  نسبيا

س��جل أس��ر� وتيرة نمو في نحو عام ونص��� العام خالل الربع الس��اب�. ي�تي ذلك بدع� من المؤش��رات 

الر�يس���ية ا�يجابية التي ش���هدها ا�قتص���اد البرازيلي على مد� ش���هري نوفمبر وديس���مبر، ومن أهمها 

       حس�����ن في الميزان التجاري وفي قطاعي التص�����نيع والخدمات، با�������افة إلى انخفا� الت������خ�. الت

التي تعاني ركوداً رجنتين الصادرات البرازيلية إلى األاستمرت التحديات التي تواجه وفي الوقت ذاته، 

بالش��هر المنا�ر من مقارنة  %40بنس��بة  خالل ش��هر نوفمبرالص��ادرات تلك ، لتنخفض في اقتص��ادها

ً ، كما كان �نخفا� أس��عار النف� العام الما���ي  ش��ريك أكبر الص��ين، في ا�قتص��ادي بالتباطؤ مقرونا

  .الذي يعتمد على الصادرات النفطية البرازيل اقتصاد أثر سلبي على للبرازيل، تجاري

 على األولى بالدرجةتي تعتمد ال ا�ص�������الحاتبالعديد من الحكومة البرازيلية لياً حا وتقوم 

 زيتحف س���ياس���ة واعتماد ال����ريبي، النظام هيكلة وإعادة العامة، المؤس���س���ات من عدد خص���خص���ة

 نظام إصالح البرازيل هوا هستواجه التي التحديات أصعب أحد ، ولعلالبالد في األجنبية الستثماراتل

لو���ع  جاهدة البرازيليةالحكومة  تس��عىهذا و .البالد دس��تور في تعديل يتطلب األمر هذا ألن التقاعد،

ا�نفاق العام تحت الس��يطرة من خالل تبني س��ياس��ات مالية ص��ارمة للحد من حالة عدم اليقين المحيطة 
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ش�����هر خالل س�����عر الفائدة  بتثبيتالبنك المركزي البرازيلي قام وفي هذا الس�����يا�،  .الدين العام بإرتفاع

س��عر  خفض فيذلك عقب نجاحه يأتي  ،على التوالي العاش��روذلك للش��هر  %6.5 عند 2018 ديس��مبر

 االرتف��اع إلى األميركي��ة الفوائ��دع��ار أس������� عودة أنإال  ،ع��امين خالل %6.5% إلى 14ن م الف��ائ��دة

، الذي ش�هد إنخفاض�اً بنس�بة تص�ل إلى البرازيلي الريال س�عر بانخفاض المتعلقة التض�خمية والض�غوط

  .جديد من الفائدة رسع رفع إلى البرازيلي المركزي البنك تدفع قد عوامل كلها ،2018% خالل عام 18

مقارنة بالش�������هر المناظر من العام  2018خالل ش�������هر نوفمبر % 3.6التض�������خ�  معدل وبلغ 

في شهر  %11.6 مسجالً  2018من عام  الرابعخالل الربع إنخفاضه معدل البطالة واصل و .الماضي

النش�������اط . وش�������هد األول من نفس العامالربع الذي ش�������هد� خالل  االرتفاع، وذلك عقب 2018 نوفمبر

مليار دوالر في ش����هر ديس����مبر  6.6ليص����ل الفائض التجاري للبرازيل إلى  انتعاش����اً نس����بياً،التجاري 

  .   2017، وهو أعلى مستوى تحقق منذ شهر يونيو 2018

في البرازيل في الناتج  نموإلى  2018من عام  الرابعفي نهاية الربع  األولية التقديراتوتش����ير 

من عام  الثالثالص�������ادرة في نهاية الربع  التقديراتمس�������توى نفس وهو  ،%1.1بمعدل  2018عام 

ما. 2018 عات ك ية الربع  تش�������ير التوق ها عام  الرابعفي ن ناتج  في تحقيق نموإلى  2018من   بنحوال

  األولية الصادرة في نهاية الربع السابق.التوقعات مستوى نفس ، وهو 2019في عام  1.8%

، 2018من عام  الرابعالربع خالل بشكل نسبي  االقتصاد الروسي أداء أستقرمن جهة أخرى، 

إلى  أكتوبرهر ش��� في %3.7من  الص���ناعي لإلنتاج الس���نوي النمو وتيرةه في ئتتباطففي الوقت الذي 

% 3بنسبة  2018ارتفعت مبيعات التجزئة بشكل ملحوظ خالل شهر نوفمبر  ،نوفمبر شهر في 2.4%

% على أس��ا� س��نوي خالل ش��هر أكتوبر، 1.9نس��بة  مقابل مقارنة بالش��هر المماثل من العام الماض��ي

الطلبيات  ارتفاع نتيجةارتفعت الص���ادرات كما  .قطاع الخدماتلنش���اط وتيرة النمو الس���نوي  ترتفعاو

 متأثراً  أشهر، ثالثة من أكثر في مستوياته أدنى إلىالروبل  وصولالخارجية، وذلك على خلفية  الجديدة

، وفي شهر نوفمبر في روسيا علىاألمريكية الجديدة قتصادية اال الضغوطاتو  ،النفط أسعار ضعفب

إلى أعلى  2018خالل عام هذا الس�������يا�، تش�������ير التقديرات إلى ارتفاع الفائض التجاري الروس�������ي 

  .2011نذ عام مستوياته م
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، حي� يمر االقتص����اد القادمة األ�����هر خاللفي روس����يا حلي مال الطلب تأثري أن المتوقع ومن

 أقرتها التي االقتص��ادية اإل���الحات بحزمة العمل بدء ترقب ظل في ،من عدم اليقين حالةب الروس��ي

 ،الوقود على والرس��وم ض��ريبة القيمة المض��افة رفع قرار ومنها ،2019روس��ية مطلع عام ال الحكومة

 حالة في الروس��ي االقتص��اد دخول إلىوهو ما قد يؤدي  ،األس��عار في ارتفاع من س��يص��احب ذلك وما

ً  ،مجدداً  ركود   .النفط أسعار انخفاض مع تزامنا

س���عر  رفع 2018 ديس���مبرخالل إجتماع ����هر البنك المركزي الروس���ي  قررفي هذا الس���يا�، 

ً  نقطة 25بواقع  2018الثانية على التوالي خالل عام للمرة  الرئيس��يالفائدة   .%7.75ليص��ل إلى  أيض��ا

ارتفع  الذي التض��خم معدل أهمها من اقتص��ادية، مؤ���رات عدة إلى قراره في المركزيبنك ال ويس��تند

، 2017، وهو أعلى مس���توى له منذ ����هر يونيو مقارنة بالش���هر المماثل من العام الماض���ي% 4.3 إلى

  .%4هو و لمعدل التضخم المستهدف الذي وضعه البنك المركزي الروسي من المعدل نه أعلىأكما 

 المؤ�����راتبعض  2018من عام  الرابعخالل الربع االقتص����اد الروس����ي  حقق ،بش����كل عامو

 2017عام من  النص��ف الثاني، و2018النص��ف األول من عام ب مقارنة ، وإن كان� ض��عيفة،اإليجابية

ناتج المحلي اإلجمالي الروس�������ي إلى النمو بعد ما يقار� عامين من االنكما� الذي هد عودة ال �������� .        

ً نمو اقتص���ادي أن نش���هدوال يزال هناك الكثير من التحديات التي يجب التعامل معها قبل هذا  ً موثوق ا  به ا

  .في االقتصاد الروسي

في  روس�����يافي الناتج  نموإلى  2018من عام  الرابعفي نهاية الربع  األولية التقديراتتش�����ير و

تش��ير التوقعات  كما. الس��ابقفي نهاية الربع  المقدر النمو مس��توىنفس وهو  ،%1.6بمعدل  2018عام 

نفس ، وهو 2019% في عام 1.7 إلى تحقيق نمو في الناتج بنحو 2018من عام  الرابعفي نهاية الربع 

  مستوى النمو المتوقع في نهاية الربع السابق.         

نس�������بياً مقارنة  أكبر، بدرجة 2018من عام  الرابعخالل الربع  الهنديا�������������� تراجع أداء

 ارتفع الثاني من نفس العام، حينماه خالل الربع الذي ������هد ، ليفقد جزء كبير من الزخمبالربع الس�����ابق

أكثر من % على أس���ا� س���نوي وهو أعلى مس���توى له خالل 8.2الناتج المحلي اإلجمالي في الهند إلى 

اإلنفا� االس����تهالكي تزامناً مع ارتفاع أس����عار  طؤتبا عدة أس����با� من أهمها، ويعزى ذلك إلى .عامين

، وهو ما التي لم تستفد بشكل كبير من تراجع أسعار النفط الهندية الروبيةقيمة السلع األساسية وضعف 
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، مقارنة 2018مليار دوالر في ش����هر نوفمبر  16.7اتس����اع العجز التجاري للهند ليص����ل إلى إلى  أدى

بنس������بة أكبر  نتيجة ارتفاع الواردات ،من العام الماض������يخالل نف� الش������هر مليار دوالر  15.1بنحو 

اس���تمرار تأثر  عالوة على، بمش���تريات النف� الخام والمنتجات البترولية مدعومة، مقارنة بالص���ادرات

 ،2018ش��هر س��بتمبر  في الهندي الديون س��وق أص��ابت التي المفاجئة الس��يولة زمةبأ االقتص��اد الهندي

ً  مصدراً  تعد كانت التي المصرفية غير اإلقراض بمؤسسات الضرر ألحق مما  االئتماني للتوسع رئيسيا

  .الماضية أعوام الثالثة مدى على

 عندما األولى قويتين، ص����دمتينالذكر، أن االقتص����اد الهندي قد نجح في التغلب على بويجدر 

  ضريبة تطبيقالثانية عندما تم و ،2016 نوفمبر في الكبيرة الفئات من المحلية النقد أوراق سحب تقرر

  .الهندي االقتصاد في اضطراب حدوث إلى أدتوالتي  ،2017 يوليو في السلع والخدمات

، وض������عف والتجاري الماليتزايدت المخاوف بش������أن ارتفاع العجز  ،ذي ص������لة س������ياقفي و

تراجع أداء احتمال االس����تثمارات، وتبني البنك المركزي الهندي لس����ياس����ة نقدية أكثر تش����دداً، وبالتالي 

  تعرض. ويعزى ذلك بش����كل رئيس����ي إلى عدة أس����باب، من أهمها 2019عام االقتص����اد الهندي خالل 

 إض���افة إلى الض���غوط التي ،أس���عار النف� العالمية برغم انخفاض لض���غوط للهند الخارجية الحس���ابات

 وذلك على خلفية ،2018% مقابل الدوالر خالل عام 10التي تراجعت بنس���بة تزيد عن  الروبية تواجه

 بسبب 2019 عام كل أكبر فيبش الروبية ضعف مع توقع األمريكية، الفائدة أسعار في المطردة لزيادةا

 ،الهندي المركزي البنك يةاس��تقاللم عد بش��أن والمخاوف ،االنتخابات حول الس��ياس��ي اليقين عدملة حا

ئة، وهو ما يمكن أن يؤدي في حال س���حب الناش��� األس���واق من المس���تثمرين قبل من المتزايد والتخوف

  .2014إلى إعادة ظهور مخاطر العمالت األجنبية التي كانت موجودة قبل عام  استثمارتهم

يأتي ذلك تزامناً مع تص�������اعد التوترات التجارية العالمية، حيث قررت الهند فرض رس�������وم 

جمركية على وارداتها من الواليات المتحدة األمريكية، رداً على فرض الواليات المتحدة قيوداً جمركية 

  هند من الحديد الصلب واأللومنيوم.على صادرات ال

، وذلك في ظل � على أس�������عار الفائدة دون تغييرRBIبنك االحتياطي الهندي (أبقى هذا وقد 

% 3.4 نحوخالل ش�������هر نوفمبر ، حيث بلغ 2018من عام تباطؤ معدل التض�������خم خالل الربع الرابع 

   .2017 يونيو، وهو أدنى مستوى له منذ شهر مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق
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، حي� يمر االقتص����اد القادمة األ�����هر خاللفي روس����يا حلي مال الطلب تأثري أن المتوقع ومن

 أقرتها التي االقتص��ادية اإل���الحات بحزمة العمل بدء ترقب ظل في ،من عدم اليقين حالةب الروس��ي

 ،الوقود على والرس��وم ض��ريبة القيمة المض��افة رفع قرار ومنها ،2019روس��ية مطلع عام ال الحكومة

 حالة في الروس��ي االقتص��اد دخول إلىوهو ما قد يؤدي  ،األس��عار في ارتفاع من س��يص��احب ذلك وما

ً  ،مجدداً  ركود   .النفط أسعار انخفاض مع تزامنا

س���عر  رفع 2018 ديس���مبرخالل إجتماع ����هر البنك المركزي الروس���ي  قررفي هذا الس���يا�، 

ً  نقطة 25بواقع  2018الثانية على التوالي خالل عام للمرة  الرئيس��يالفائدة   .%7.75ليص��ل إلى  أيض��ا

ارتفع  الذي التض��خم معدل أهمها من اقتص��ادية، مؤ���رات عدة إلى قراره في المركزيبنك ال ويس��تند

، 2017، وهو أعلى مس���توى له منذ ����هر يونيو مقارنة بالش���هر المماثل من العام الماض���ي% 4.3 إلى

  .%4هو و لمعدل التضخم المستهدف الذي وضعه البنك المركزي الروسي من المعدل نه أعلىأكما 

 المؤ�����راتبعض  2018من عام  الرابعخالل الربع االقتص����اد الروس����ي  حقق ،بش����كل عامو

 2017عام من  النص��ف الثاني، و2018النص��ف األول من عام ب مقارنة ، وإن كان� ض��عيفة،اإليجابية

ناتج المحلي اإلجمالي الروس�������ي إلى النمو بعد ما يقار� عامين من االنكما� الذي هد عودة ال �������� .        

ً نمو اقتص���ادي أن نش���هدوال يزال هناك الكثير من التحديات التي يجب التعامل معها قبل هذا  ً موثوق ا  به ا

  .في االقتصاد الروسي

في  روس�����يافي الناتج  نموإلى  2018من عام  الرابعفي نهاية الربع  األولية التقديراتتش�����ير و

تش��ير التوقعات  كما. الس��ابقفي نهاية الربع  المقدر النمو مس��توىنفس وهو  ،%1.6بمعدل  2018عام 

نفس ، وهو 2019% في عام 1.7 إلى تحقيق نمو في الناتج بنحو 2018من عام  الرابعفي نهاية الربع 

  مستوى النمو المتوقع في نهاية الربع السابق.         

نس�������بياً مقارنة  أكبر، بدرجة 2018من عام  الرابعخالل الربع  الهنديا�������������� تراجع أداء

 ارتفع الثاني من نفس العام، حينماه خالل الربع الذي ������هد ، ليفقد جزء كبير من الزخمبالربع الس�����ابق

أكثر من % على أس���ا� س���نوي وهو أعلى مس���توى له خالل 8.2الناتج المحلي اإلجمالي في الهند إلى 

اإلنفا� االس����تهالكي تزامناً مع ارتفاع أس����عار  طؤتبا عدة أس����با� من أهمها، ويعزى ذلك إلى .عامين

، وهو ما التي لم تستفد بشكل كبير من تراجع أسعار النفط الهندية الروبيةقيمة السلع األساسية وضعف 
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، مقارنة 2018مليار دوالر في ش����هر نوفمبر  16.7اتس����اع العجز التجاري للهند ليص����ل إلى إلى  أدى

بنس������بة أكبر  نتيجة ارتفاع الواردات ،من العام الماض������يخالل نف� الش������هر مليار دوالر  15.1بنحو 

اس���تمرار تأثر  عالوة على، بمش���تريات النف� الخام والمنتجات البترولية مدعومة، مقارنة بالص���ادرات

 ،2018ش��هر س��بتمبر  في الهندي الديون س��وق أص��ابت التي المفاجئة الس��يولة زمةبأ االقتص��اد الهندي

ً  مصدراً  تعد كانت التي المصرفية غير اإلقراض بمؤسسات الضرر ألحق مما  االئتماني للتوسع رئيسيا

  .الماضية أعوام الثالثة مدى على

 عندما األولى قويتين، ص����دمتينالذكر، أن االقتص����اد الهندي قد نجح في التغلب على بويجدر 

  ضريبة تطبيقالثانية عندما تم و ،2016 نوفمبر في الكبيرة الفئات من المحلية النقد أوراق سحب تقرر

  .الهندي االقتصاد في اضطراب حدوث إلى أدتوالتي  ،2017 يوليو في السلع والخدمات

، وض������عف والتجاري الماليتزايدت المخاوف بش������أن ارتفاع العجز  ،ذي ص������لة س������ياقفي و

تراجع أداء احتمال االس����تثمارات، وتبني البنك المركزي الهندي لس����ياس����ة نقدية أكثر تش����دداً، وبالتالي 

  تعرض. ويعزى ذلك بش����كل رئيس����ي إلى عدة أس����باب، من أهمها 2019عام االقتص����اد الهندي خالل 

 إض���افة إلى الض���غوط التي ،أس���عار النف� العالمية برغم انخفاض لض���غوط للهند الخارجية الحس���ابات

 وذلك على خلفية ،2018% مقابل الدوالر خالل عام 10التي تراجعت بنس���بة تزيد عن  الروبية تواجه

 بسبب 2019 عام كل أكبر فيبش الروبية ضعف مع توقع األمريكية، الفائدة أسعار في المطردة لزيادةا

 ،الهندي المركزي البنك يةاس��تقاللم عد بش��أن والمخاوف ،االنتخابات حول الس��ياس��ي اليقين عدملة حا

ئة، وهو ما يمكن أن يؤدي في حال س���حب الناش��� األس���واق من المس���تثمرين قبل من المتزايد والتخوف

  .2014إلى إعادة ظهور مخاطر العمالت األجنبية التي كانت موجودة قبل عام  استثمارتهم

يأتي ذلك تزامناً مع تص�������اعد التوترات التجارية العالمية، حيث قررت الهند فرض رس�������وم 

جمركية على وارداتها من الواليات المتحدة األمريكية، رداً على فرض الواليات المتحدة قيوداً جمركية 

  هند من الحديد الصلب واأللومنيوم.على صادرات ال

، وذلك في ظل � على أس�������عار الفائدة دون تغييرRBIبنك االحتياطي الهندي (أبقى هذا وقد 

% 3.4 نحوخالل ش�������هر نوفمبر ، حيث بلغ 2018من عام تباطؤ معدل التض�������خم خالل الربع الرابع 

   .2017 يونيو، وهو أدنى مستوى له منذ شهر مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق
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في الهند في عام الناتج  إلى نمو 2018من عام  الرابعفي نهاية الربع  األولية التقديراتوتش���ير 

 2018من عام  الثالثالص����ادرة في نهاية الربع  التقديرات من أقل و�و مس����توى% 7.5بمعدل  2018

إلى تحقيق نمو في  2018من عام  الرابعفي نهاية الربع األولية تش�������ير التوقعات  كما. %7.5والبالغة 

 في نهاية الربع الس�����ابق الص�����ادرةالتوقعات أقل من و�و مس�����توى  2019% في عام 7.2 الناتج بنحو

  . %7.4والبالغة 

العالم ثاني أكبر اقتصاد في  ،قتصاد الصينياللتباطؤ النمو التدريجي استمر من ناحية أخرى، 

، مع 1990، مس�������جالً أبطأ وتيرة في النمو منذ عام 2018خالل عام  بعد الواليات المتحدة االمريكية

يد مخاطر  ية 2019النمو خالل عام  إنخفاضتزا مع حول التجارة ، وذلك على خلفية التوترات الحال

اتبعتها الص��ين على مدى التي الخارجية الواليات المتحدة األمريكة، إ���افة إلى حملة تقليص المديونية 

تريليون دوالر،  1.9إلى  2018في نهاية عام ، لتص��ل حجم ديون الص��ين الخارجية الس��نوات الما���ية

   وفقاً للبيانات الرسمية للصين. 

، متابعة برنامج االصالح لفتح أسواق رأس الماليأتي ذلك رغم استمرار الحكومة الصينية في 

          لتحفيز الطلب المحلي، س�������ياس�������اتها إلى جانب دعم النموفي تحويل الحكومة الص�������ينية  بدأتحيث 

وخففت  إجرا�ات ������ريبية مثل خف� ال������رائب، تبنيزيادة اإلنفاق على البنية التحتية، ومن خالل 

نس��بة االحتياطي الص��يني في خف� البنك المركزي  . وأس��تمرتقليص الديونبش��كل مؤقت من س��ياس��ة 

تحس����ين �روف  بهدف، القروض من مزيد بمنح لها ليس����مح المص����ارف على المفرو�����ة اإللزامية

، ومن المتوقع اس��تمرار �ذا الخف� على المدى الس��يولة على الرغم من انخفاض قيمة العملة الص��ينية

كثفت ما بالقطاع الخاص. كالقريب، مع إطالق المزيد من اإلجرا�ات لتخفيف قيود التمويل الخاص�������ة 

لتخفيف القيود على االس��تثمار األجنبي في قطاعات مثل التص��نيع والتمويل  الحكومة الص��ينية جهود�ا

)، NPC، حيث بدأت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الشعبي (بيئة األعمال للشركات األجنبية وتحسين

انون حول االس��تثمار األجنبي في الثالث أعلى �يئة تش��ريعية في الص��ين، المراجعة األولى لمش��روع ق

 ،بيئة ���فافة وعادلة ومس��تقرة للمس��تثمرين األجانب توفير، بهدف 2018والعش��رين من ���هر ديس��مبر 

  لهذا القانون. مقارنة مع اإلصدار السابق
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 2018في بداية ش���هر ديس���مبر  تاالص���ين قد أتفقو الواليات المتحدة األمريكيةالجدير بالذكر أن 

 تس�تمرتنص على إل�اء جميع الرس�وم الجمركية الجديدة المتبادلة بين الطرفين، و على "هدنة تجارية" 

          بينهما، حول التجارة الخالفات بش�����أناً، بهد� الس�����ما� ب�جراء مفاوض�����ات يوم 90لمدة  هذه الهدنة

 والحواجز الفكرية، الملكية حماية بينها ومن ،الطرفين تهم قضايادة ع حل كيفية بشأن مباحثات بدء مع

بينهما  حول التجارةالتوترات  عقب تصاعديأتي ذلك  .اإللكترونية والقرصنة الجمركية، غير التجارية

ً قررت الص����ين فر� ، حيث على مدى األش����هر الس����ابقة مليار  60بقيمة  إض����افية جمركية رس����وما

الجديدة ونس�����بتها التعريفة الجمركية وذلك رداً على  األمريكية الورداتعة من س�����ل 5200 علىدوالر

مليار دوالر، على  200المنتجات الصينية  بقيمة المتحدة األمريكية على  التي فرضتها الواليات% 10

  . 2019 في األول من شهر يناير% 25أن تزيد إلى 

ً  المتحدة الواليات مع للص���ين التجاري الفائض س���جلفي هذا الس���يا�،  ً  رقما بلغ  جديداً  قياس���يا

أن  ذلك من ش���أنو وفقاً لبيانات إدارة الجمار� الص���ينية، ،2018 نوفمبرمليار دوالر في ش���هر  35.6

ية يزيد التوترات  يانات،تش�������ير  كمابين البلدين. حول التجارة الحال فائضأن إلى  تلك الب  التجاري ال

وهو أعلى مستوى مسجل  ،دوالر مليار 323.3 قد بلغ 2018عام  خالل المتحدة الواليات مع الصيني

 إلى الص��ين ص��ادرات ارتفعتحيث . 2017عام  خالل مليار 275.8 نحوب مقارنة، 2006له منذ عام 

 الواليات من الواردات ارتفعت حين في ،2018% في عام 11.3 بنس����بةمريكية األ المتحدة الواليات

  فقط. %0.7 بنسبة المتحدة

ليص��ل إلى  2018خالل ش��هر ديس��مبر هذا وقد ارتفع الفائض التجاري للص��ين مع دول العالم 

 صادرات، حيث إنخفضت 2015شهر ديسمبر منذ  شهري لهأعلى مستوى مليار دوالر، وهو  57.1

        ،خالل عامين تراجع لها كبرو أوه ،مقارنة بالش����هر المماثل من العام الس����اب�% 4.4بنس����بة  الص����ين

في حين س��جلت الواردات  ،2019 في العالم في اقتص��اد أكبر ثاني في الض��ع� من مزيد إلى يش��ير ما

       . مقارنة بالعام المنا�ر من العام الماض�������ي% 7.6بنس�������بة  2016أكبر إنخفا� لها منذ ش�������هر يوليو 

أدنى مليار دوالر، وهو  351.7بقيمة مع دول العالم الص������ين فائض������اً تجارياً  ، حققت2018عام  وفي

، وهو أقوى أداء لها في س�����بع %9.9الص�����ادرات بنس�����بة  ارتفعتحيث  ،2013منذ عام  مس�����توى له

  %.15.8سنوات، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 
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في الهند في عام الناتج  إلى نمو 2018من عام  الرابعفي نهاية الربع  األولية التقديراتوتش���ير 
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  . %7.4والبالغة 

العالم ثاني أكبر اقتصاد في  ،قتصاد الصينياللتباطؤ النمو التدريجي استمر من ناحية أخرى، 

، مع 1990، مس�������جالً أبطأ وتيرة في النمو منذ عام 2018خالل عام  بعد الواليات المتحدة االمريكية

يد مخاطر  ية 2019النمو خالل عام  إنخفاضتزا مع حول التجارة ، وذلك على خلفية التوترات الحال

اتبعتها الص��ين على مدى التي الخارجية الواليات المتحدة األمريكة، إ���افة إلى حملة تقليص المديونية 

تريليون دوالر،  1.9إلى  2018في نهاية عام ، لتص��ل حجم ديون الص��ين الخارجية الس��نوات الما���ية

   وفقاً للبيانات الرسمية للصين. 

، متابعة برنامج االصالح لفتح أسواق رأس الماليأتي ذلك رغم استمرار الحكومة الصينية في 

          لتحفيز الطلب المحلي، س�������ياس�������اتها إلى جانب دعم النموفي تحويل الحكومة الص�������ينية  بدأتحيث 

وخففت  إجرا�ات ������ريبية مثل خف� ال������رائب، تبنيزيادة اإلنفاق على البنية التحتية، ومن خالل 

نس��بة االحتياطي الص��يني في خف� البنك المركزي  . وأس��تمرتقليص الديونبش��كل مؤقت من س��ياس��ة 

تحس����ين �روف  بهدف، القروض من مزيد بمنح لها ليس����مح المص����ارف على المفرو�����ة اإللزامية

، ومن المتوقع اس��تمرار �ذا الخف� على المدى الس��يولة على الرغم من انخفاض قيمة العملة الص��ينية

كثفت ما بالقطاع الخاص. كالقريب، مع إطالق المزيد من اإلجرا�ات لتخفيف قيود التمويل الخاص�������ة 

لتخفيف القيود على االس��تثمار األجنبي في قطاعات مثل التص��نيع والتمويل  الحكومة الص��ينية جهود�ا

)، NPC، حيث بدأت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الشعبي (بيئة األعمال للشركات األجنبية وتحسين

انون حول االس��تثمار األجنبي في الثالث أعلى �يئة تش��ريعية في الص��ين، المراجعة األولى لمش��روع ق

 ،بيئة ���فافة وعادلة ومس��تقرة للمس��تثمرين األجانب توفير، بهدف 2018والعش��رين من ���هر ديس��مبر 

  لهذا القانون. مقارنة مع اإلصدار السابق
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 2018في بداية ش���هر ديس���مبر  تاالص���ين قد أتفقو الواليات المتحدة األمريكيةالجدير بالذكر أن 

 تس�تمرتنص على إل�اء جميع الرس�وم الجمركية الجديدة المتبادلة بين الطرفين، و على "هدنة تجارية" 

          بينهما، حول التجارة الخالفات بش�����أناً، بهد� الس�����ما� ب�جراء مفاوض�����ات يوم 90لمدة  هذه الهدنة

 والحواجز الفكرية، الملكية حماية بينها ومن ،الطرفين تهم قضايادة ع حل كيفية بشأن مباحثات بدء مع

بينهما  حول التجارةالتوترات  عقب تصاعديأتي ذلك  .اإللكترونية والقرصنة الجمركية، غير التجارية

ً قررت الص����ين فر� ، حيث على مدى األش����هر الس����ابقة مليار  60بقيمة  إض����افية جمركية رس����وما

الجديدة ونس�����بتها التعريفة الجمركية وذلك رداً على  األمريكية الورداتعة من س�����ل 5200 علىدوالر

مليار دوالر، على  200المنتجات الصينية  بقيمة المتحدة األمريكية على  التي فرضتها الواليات% 10

  . 2019 في األول من شهر يناير% 25أن تزيد إلى 

ً  المتحدة الواليات مع للص���ين التجاري الفائض س���جلفي هذا الس���يا�،  ً  رقما بلغ  جديداً  قياس���يا

أن  ذلك من ش���أنو وفقاً لبيانات إدارة الجمار� الص���ينية، ،2018 نوفمبرمليار دوالر في ش���هر  35.6

ية يزيد التوترات  يانات،تش�������ير  كمابين البلدين. حول التجارة الحال فائضأن إلى  تلك الب  التجاري ال

وهو أعلى مستوى مسجل  ،دوالر مليار 323.3 قد بلغ 2018عام  خالل المتحدة الواليات مع الصيني

 إلى الص��ين ص��ادرات ارتفعتحيث . 2017عام  خالل مليار 275.8 نحوب مقارنة، 2006له منذ عام 

 الواليات من الواردات ارتفعت حين في ،2018% في عام 11.3 بنس����بةمريكية األ المتحدة الواليات

  فقط. %0.7 بنسبة المتحدة

ليص��ل إلى  2018خالل ش��هر ديس��مبر هذا وقد ارتفع الفائض التجاري للص��ين مع دول العالم 

 صادرات، حيث إنخفضت 2015شهر ديسمبر منذ  شهري لهأعلى مستوى مليار دوالر، وهو  57.1

        ،خالل عامين تراجع لها كبرو أوه ،مقارنة بالش����هر المماثل من العام الس����اب�% 4.4بنس����بة  الص����ين

في حين س��جلت الواردات  ،2019 في العالم في اقتص��اد أكبر ثاني في الض��ع� من مزيد إلى يش��ير ما

       . مقارنة بالعام المنا�ر من العام الماض�������ي% 7.6بنس�������بة  2016أكبر إنخفا� لها منذ ش�������هر يوليو 

أدنى مليار دوالر، وهو  351.7بقيمة مع دول العالم الص������ين فائض������اً تجارياً  ، حققت2018عام  وفي

، وهو أقوى أداء لها في س�����بع %9.9الص�����ادرات بنس�����بة  ارتفعتحيث  ،2013منذ عام  مس�����توى له

  %.15.8سنوات، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 
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خالل الربع الرابع من الصين  في الصناعي القطاع نمو تباطؤاستمرار كما تجدر اإلشارة إلى 

، حيث ارتفع معدل اإلنتا� الص�����ناعي في لنحو عام ونص������ اس�����تمرعقب التوس�����ع الذ�  2018عام 

، وهو أدنى مقارنة بالش��هر المماثل من العام الما���ي% 5.4بنس��بة  2018خالل ش��هر نوفمبر الص��ين 

التص���نيع الجديدة  طلبيات تراجع ويعزى �ل� بش���كل رئيس���ي إلى .2016مس���توى ش���هر� منذ فبراير 

ي، التوال على التاسع للشهر الجديدة التصدير طلبيات، مع إنخفاض 2016للمرة األولى منذ شهر يونيو 

سبب التوترات   التجزئة مبيعات النمو معدل انخفضوقد  بين الواليات المتحدة والصين. حول التجارةب

 وهو ،2018 نوفمبر ش��هر في % على أس��ا� س��نو�8.1ى إل التي تُعد من ركائز االقتص��اد الص��يني

سياراتبيعات م وتراجعت ،2003أدنى مستوى له منذ مايو  سيارات على  ،الصين في ال سوق لل أكبر 

ديس��مبر ش��هر خالل فقد تراجع معدل التض��خم  أما عاماً. 20للمرة األولى في أكثر من  ،مس��توى العالم

وفي  .س��تة أش��هر منذ مس��توى له أقلوهو ، مقارنة بالش��هر المنا�ر من العام الس��ابق% 1.9 إلى 2018

  .2018عام  خالل %3 قدره تضخم معدل تحقيق تستهدف الصينية الحكومةيذكر أن ، هذا السياق

االقتص��اد الص��يني في  إلى نمو 2018من عام  الرابعفي نهاية الربع  األولية التقديراتوتش��ير 

 الثالثالص�����ادرة في نهاية الربع  التقديراتبالمقارنة مع  أقلوهو مس�����توى  ،%6.5بمعدل  2018عام 

وهو مس��توى  %6.1بمعدل  2019الناتج في عام  نموإلى  األولية كما تش��ير التوقعات .%6.6والبالغة 

  .التوقعات الصادرة في نهاية الربع السابقأقل من 
  

 ً   التطورات في أسواق النفط العالمية :ثانيا
نس����تعرض فيما يلي أهم التطورات التي ش����هدتها أس����عار النفط الخام والمنتجات النفطية خالل 

بالتحليل حركة التجارة النفطية في والعوامل المؤثرة عليها 2018من عام  الرابعالربع  ناول  . كما نت

  الخام العالمية.األسواق الرئيسية، وتطور صناعة تكرير النفط 

  النفطية المنتجاتبعض التطورات في األسعار الفورية للنفط الخام و. 1
المختلفة الخام أسعار النفوط .1.1  

على خلفية دخول الضغوطات  المخاوف بشأن نقص إمدادات النفط العالمية لكل من لقد كان

 الواليات قرار على خلفية ، والتي سرعان ما تبددتاألمريكية على قطاع الطاقة اإليراني حيز التنفيذ

هذه  وفرةتزايد المخاوف بشأن لت ،إيران من الخام النفط استيراد بمواصلة دول لثمان بالسماح المتحدة
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إنخفاض نمو الطلب العالمي على النفط، وضعف بيانات االقتصاد العالمي بخاصة  مع توقع اإلمدادت

دوراً  فضالً عن قوة الدوالر األمريكي، وضعف هوامش التكرير، ،في منطقة اليورو والصين والهند

 ً في حيث ارتفعت ، 2018الربع الرابع من عام خالل حدوث تقلبات في أسعار النفط الخام في  رئيسيا

في لتصل ، ثم إنخفضت بعد ذلك 2014لى أعلى مستوى لها منذ الربع الرابع من عام ذا الربع إبداية ه

  .2017إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الثالث من عام نهايته 

اتفاق خفض اإلنتاج الذي توصلت إليه دول قرار تمديد  استمرار العمل بتزامناً مع يأتي ذلك 
والذي تم تعديله  ،2018 عامحتى نهاية  (أوبك +) منتجة للنفط من خارجهامنظمة أوبك مع عشر دول 

في  الملحوظالتحسن  مع ،%100بخفض نسبة االلتزام إلى  20181في نهاية الربع الثاني من عام 

حيث . هاالدول الملتزمة بخفض اإلنتاج من خارجأو من  دول أوبكسواء من جانب االلتزام بهذا االتفاق 

متوسط نسبة  أنإلى  2اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفطيشير أحدث تقرير صادر عن 

، وهو ما يعكس التقدم الكبير %98 قد بلغ 2018 نوفمبرخالل شهر فض اإلنتاج التزامهما معاً باتفاق خ

إلى إتفاق جديد بشأن  2018قبل أن يتم التوصل في شهر ديسمبر  .أعالهفي تحقيق الهدف المشار إليه 

ولمدة ستة أشهر، أي حتى نهاية شهر ، 2019يناير بداية من شهر سيدخل حيز التنفيذ ، 3خفض اإلنتاج

أن مستوى االلتزام اإلجمالي لدول (أوبك +) منذ بدء المشار إليه إنفاً، التقرير  ويبين هذا .2019يونيو 

  .%116قد وصل إلى  2017إعالن التعاون في شهر يناير 

خالل الربع الرابع من عام األسعار الفورية لسلة خامات أوبك  متوسط انخفض بشكل عامو

ليصل إلى  2018من عام  الثالث% مقارنة بالربع 9.5دوالر/برميل، أي ما يعادل  7بمقدار  2018

ً مشكالً بذلك  دوالر/برميل، 67.2 % بالمقارنة مع 13.2أي ما يعادل دوالر/برميل،  7.8بنحو  ارتفاعا

  . 2017عام الربع المماثل من 

، 2018من عام  الرابعخالل الربع  سلة خامات أوبك لسعر المعدل الشهري لحركة أما بالنسبة

ً  ،2014وهو أعلى مستوى له منذ شهر أكتوبر  ،أكتوبردوالر/برميل في شهر  79.4فقد بلغ   مرتفعا

بعد ذلك  انخفضثم  .2018 سبتمبر% بالمقارنة مع شهر 2.9دوالر/ برميل، أي ما يعادل  2.2بواقع 

                                                            
  من التقرير. 68صفحة رقم   1
  خارج المنظمة.الجزائر وفنزويال من داخل منظمة أوبك، وروسيا وسلطنة ُعمان من تضم السعودية والكويت واالمارات و  2
  من التقرير. 68صفحة رقم   3
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نس����تعرض فيما يلي أهم التطورات التي ش����هدتها أس����عار النفط الخام والمنتجات النفطية خالل 
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خالل الربع الرابع من عام األسعار الفورية لسلة خامات أوبك  متوسط انخفض بشكل عامو

ليصل إلى  2018من عام  الثالث% مقارنة بالربع 9.5دوالر/برميل، أي ما يعادل  7بمقدار  2018

ً مشكالً بذلك  دوالر/برميل، 67.2 % بالمقارنة مع 13.2أي ما يعادل دوالر/برميل،  7.8بنحو  ارتفاعا

  . 2017عام الربع المماثل من 

، 2018من عام  الرابعخالل الربع  سلة خامات أوبك لسعر المعدل الشهري لحركة أما بالنسبة

ً  ،2014وهو أعلى مستوى له منذ شهر أكتوبر  ،أكتوبردوالر/برميل في شهر  79.4فقد بلغ   مرتفعا

بعد ذلك  انخفضثم  .2018 سبتمبر% بالمقارنة مع شهر 2.9دوالر/ برميل، أي ما يعادل  2.2بواقع 

                                                            
  من التقرير. 68صفحة رقم   1
  خارج المنظمة.الجزائر وفنزويال من داخل منظمة أوبك، وروسيا وسلطنة ُعمان من تضم السعودية والكويت واالمارات و  2
  من التقرير. 68صفحة رقم   3
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% 17.7بنسبة  إنخفاضأي ما يعادل  ،برميلدوالر/ 65.3إلى نوفمبر خالل شهر بشكل ملحوظ 

على لك وذ، 2015منذ شهر يناير له أكبرإنخفاض شهري بذلك مسجالً  ،الشهر السابق بالمقارنة مع

ثم واصل  .بحر الشمال ) النفطي فيBuzzardمن حقل ( اغير المخطط له اإلمداداتنقطاع إالرغم من 

مستوى له منذ  أدنى إلىليصل  ديسمبرخالل شهر  اإلنخفاضالمعدل الشهري لسعر سلة خامات أوبك 

الشهر  % بالمقارنة مع12.8بنسبة  إنخفاضدوالر/برميل، أي ما يعادل  56.9 وهو 2017شهر أكتوبر 

متوسط ال ،)4( والشكل )2( الجدول  ويوضح .الليبي الشرارةمن حقل  اإلمداداتنقطاع إرغم  ،السابق

  .)2018 – 2017(سنوي لألسعار الفورية لسلة خامات أوبك خالل الفترة الالربع 

 )2الجدول (
  غرب تكساسخام متوسط األسعار الفورية لسلة خامات أوبك وخام برنت و

   2018 – 2017، وبعض الخامات العربية
    (دوالر/ برميل)

  التغير عن
2017 2018 )دوالر/برميل(

     الربع  الخامات
  2017 الرابع

      الربع 
  2018 الثالث

الربع 
  الرابع

الربع 
 الثالث

الربع 
  الثاني

الربع 
  األول

الربع 
  الرابع

7.8 )7.0(  سلة أوبك منها : 59.4 64.7 71.9 74.2 67.2 

5.6 )7.9(  خليط الصحراء الجزائري 61.9 67.5 74.3 75.4 67.5 

8.4 )7.0(  العربي الخفيف السعودي 59.8 65.3 72.6 75.2 68.2 

8.3 )7.0(  موربان االماراتي 61.3 67.0 74.6 76.6 69.6 

8.6 )6.7(  خام الكويت 58.3 63.4 70.6 73.7 66.9 

5.7 )7.3(  السدرة الليبي 60.4 65.8 72.7 73.4 66.1 

8.4 )6.6(  البحري القطري 59.0 64.3 71.3 74.0 67.4 

7.3 )6.9(  البصرة العراقي 58.9 63.6 70.6 73.1 66.2 

 خامات اخرى :        

8.2 )6.8(  دبي 59.3 63.9 72.0 74.3 67.5 

6.3 )7.7(  برنت 61.3 66.7 74.2 75.3 67.6 

3.6 )10.7(  خام غرب تكساس 55.4 62.9 68.0 69.7 59.0 
 مختلفة.منظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد المصدر:
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 الربع
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2014 2015 2016 2017 2018

  )4( الشكل
  2018 -2014 ،سنوي لألسعار الفورية لسلة خامات أوبكالالمتوسط الربع 

  )دوالر/برميل(
  

  

  

  

  

  
  

  
  .منظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفة المصدر:

 تقلصتطورات في نمط فروقات األس������عار، تمثلت في  2018من عام  الرابع�������هد الربع قد و

لثقيلة عالية المحتوى وا المنخفض المحتوى الكبريتيذات أس��عار النفوط الخفيفة متوس��ط الفروقات بين 

األعلى جودة ممثالً للنفوط ( برنت خامس���عر متوس���ط ، و����ل الفرق بين على س���بيل المثالفالكبريتي. 

برنت  خامل����ال� فقط دوالر/برميل  0.1 دبي (ممثالً للنفوط الثقيلة) إلى خامس���عر متوس���ط الخفيفة) و

فى حين يقل . الس�������ابق الربعدوالر/برميل خالل  1 بالمقارنة مع 2018من عام  الرابعالربع خالل 

الربع دوالر/برميل خالل  0.4س���عر نفط برنت بواقع متوس���ط أوبك عن  خامات س���عر س���لةمتوس���ط 

  .السابق الربعدوالر/برميل خالل  1.1بالمقارنة مع  2018من عام  الرابع

متوسط  انخفاضتلك التطورات في مشهد فروقات األسعار بدرجة كبيرة إلى  ىويمكن أن تعز  

، حيث 2018من عام  الرابعالربع  خاللبدرجات متفاوته  أس�������عار النفوط الخام الر�يس�������ية في العال�

 67.5 مق��ارن��ة ب��الربع الس��������ابق ليبل�دوالر/برمي��ل  6.8بنحو  يدب خ��امس�������عر متوس�������ط  انخفض

 مقارنة بالربع الس���ابق ليبل� دوالر/برميل 7.7بنحو  برنت خامس���عر متوس���ط  وانخفض، دوالر/برميل
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% 17.7بنسبة  إنخفاضأي ما يعادل  ،برميلدوالر/ 65.3إلى نوفمبر خالل شهر بشكل ملحوظ 

على لك وذ، 2015منذ شهر يناير له أكبرإنخفاض شهري بذلك مسجالً  ،الشهر السابق بالمقارنة مع

ثم واصل  .بحر الشمال ) النفطي فيBuzzardمن حقل ( اغير المخطط له اإلمداداتنقطاع إالرغم من 

مستوى له منذ  أدنى إلىليصل  ديسمبرخالل شهر  اإلنخفاضالمعدل الشهري لسعر سلة خامات أوبك 

الشهر  % بالمقارنة مع12.8بنسبة  إنخفاضدوالر/برميل، أي ما يعادل  56.9 وهو 2017شهر أكتوبر 

متوسط ال ،)4( والشكل )2( الجدول  ويوضح .الليبي الشرارةمن حقل  اإلمداداتنقطاع إرغم  ،السابق

  .)2018 – 2017(سنوي لألسعار الفورية لسلة خامات أوبك خالل الفترة الالربع 

 )2الجدول (
  غرب تكساسخام متوسط األسعار الفورية لسلة خامات أوبك وخام برنت و

   2018 – 2017، وبعض الخامات العربية
    (دوالر/ برميل)

  التغير عن
2017 2018 )دوالر/برميل(

     الربع  الخامات
  2017 الرابع

      الربع 
  2018 الثالث

الربع 
  الرابع

الربع 
 الثالث

الربع 
  الثاني

الربع 
  األول

الربع 
  الرابع

7.8 )7.0(  سلة أوبك منها : 59.4 64.7 71.9 74.2 67.2 

5.6 )7.9(  خليط الصحراء الجزائري 61.9 67.5 74.3 75.4 67.5 

8.4 )7.0(  العربي الخفيف السعودي 59.8 65.3 72.6 75.2 68.2 

8.3 )7.0(  موربان االماراتي 61.3 67.0 74.6 76.6 69.6 

8.6 )6.7(  خام الكويت 58.3 63.4 70.6 73.7 66.9 

5.7 )7.3(  السدرة الليبي 60.4 65.8 72.7 73.4 66.1 

8.4 )6.6(  البحري القطري 59.0 64.3 71.3 74.0 67.4 

7.3 )6.9(  البصرة العراقي 58.9 63.6 70.6 73.1 66.2 

 خامات اخرى :        

8.2 )6.8(  دبي 59.3 63.9 72.0 74.3 67.5 

6.3 )7.7(  برنت 61.3 66.7 74.2 75.3 67.6 

3.6 )10.7(  خام غرب تكساس 55.4 62.9 68.0 69.7 59.0 
 مختلفة.منظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد المصدر:
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2014 2015 2016 2017 2018

  )4( الشكل
  2018 -2014 ،سنوي لألسعار الفورية لسلة خامات أوبكالالمتوسط الربع 

  )دوالر/برميل(
  

  

  

  

  

  
  

  
  .منظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفة المصدر:

 تقلصتطورات في نمط فروقات األس������عار، تمثلت في  2018من عام  الرابع�������هد الربع قد و

لثقيلة عالية المحتوى وا المنخفض المحتوى الكبريتيذات أس��عار النفوط الخفيفة متوس��ط الفروقات بين 

األعلى جودة ممثالً للنفوط ( برنت خامس���عر متوس���ط ، و����ل الفرق بين على س���بيل المثالفالكبريتي. 

برنت  خامل����ال� فقط دوالر/برميل  0.1 دبي (ممثالً للنفوط الثقيلة) إلى خامس���عر متوس���ط الخفيفة) و

فى حين يقل . الس�������ابق الربعدوالر/برميل خالل  1 بالمقارنة مع 2018من عام  الرابعالربع خالل 

الربع دوالر/برميل خالل  0.4س���عر نفط برنت بواقع متوس���ط أوبك عن  خامات س���عر س���لةمتوس���ط 

  .السابق الربعدوالر/برميل خالل  1.1بالمقارنة مع  2018من عام  الرابع

متوسط  انخفاضتلك التطورات في مشهد فروقات األسعار بدرجة كبيرة إلى  ىويمكن أن تعز  

، حيث 2018من عام  الرابعالربع  خاللبدرجات متفاوته  أس�������عار النفوط الخام الر�يس�������ية في العال�

 67.5 مق��ارن��ة ب��الربع الس��������ابق ليبل�دوالر/برمي��ل  6.8بنحو  يدب خ��امس�������عر متوس�������ط  انخفض

 مقارنة بالربع الس���ابق ليبل� دوالر/برميل 7.7بنحو  برنت خامس���عر متوس���ط  وانخفض، دوالر/برميل
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مقارنة دوالر/برميل  10.7بنحو  س���عر خام غرب تكس���اسمتوس���ط  انخفضكما دوالر/برميل،  67.6

  .دوالر/برميل 59ليبلغ  2018من عام  الثالثبالربع 

 في التبادل القاري بورصة في برنت خام تداول اراستمر 2018من عام  الرابعشهد الربع كما 

 منذ )WTI( المتوس��ط تكس��اس غرب القياس��ي األمريكي الخام منافس��� من أعلىبدرجة ) ICE( لندن

خالل هذا الربع لتص��ل  ملحوظبش��كل  اتس��عت، إال أن الفروقات بينهما قد 2015 عام من الثاني الربع

 كما، الس���اب� الربعدوالر/ برميل خالل  5.5بالمقارنة مع  أعلى مس���توى وهو دوالر/برميل، 8.6 إلى

  .برنت خاملصالح  دوالر/برميل خالل الربع المماثل من العام الماضي 5.9بالمقارنة مع  أعلىيُعد 

ستمرار ويعزى ذلك إلى   مشاكلبرغم ال األمريكيالصخري إنتاج النفط معدالت  االرتفاع فيا

في مخزونات النفط الخام في  واالرتفاع الملحوظ ،وبخاص�������ة خطوط األنابي� بالبنية التحتية المتعلقة

استمرار  إضافة إلى، 2017لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ شهر ديسمبر  المتحدة األمريكيةالواليات 

حول التجارة األمريكي، تزامناً مع التوترات الحالية على النفط  الص���يني المخاو� بش����ن تباط� الطل�

مقارنة  أكبرأسعار خام غرب تكساس بنسبة  انخفاضإلى  . وقد أدت هذه العوامل مجتمعةبين الطرفين

  .2018خالل الربع الرابع من عام  أسعار خام برنتاإلنخفاض في مع 

ً  )2( الجدولو )5( ال�����من ويت���ح تطور فروقات األس��عار  الذي يبين  ،ال������ �ل�� �������

اإلش��ارة الر�يس��ية في العالم (الخام األمريكي  ونفوط لس��عر س��لة خامات أوبكس��نوية الالربع المعدالت 

  .2018 -2017خالل الفترة الخفيف، وخام برنت) 
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2017 2018

سلة خامات أوبك خام برنت خام غرب تكساس

  )5( الشكل
  2018 -2017 ،لسعر سلة خامات أوبك وخام برنت وخام غرب تكساس ةسنويالالربع  المعدالت

  )دوالر/برميل(
  

  

  

  

  

  

  
  .السوق النفطية، أعداد مختلفةمنظمة أوبك، التقرير الشهري حول  المصدر:

 على 2018من عام  الرابعالربع  خالل فروقاتها حركة ونمط األس��عار في التطور انعكسقد و

ً  شهدت حيث المسلك، ذات سلكت التي العربية الخامات لمختلف الفورية األسعار مستويات  إنخفاضا

الربع المماثل من العام  بالمقارنةأرتفاعاً  ش���هدتفي حين  ،الس���اب� الربع مع بالمقارنة مس���توياتهافي 

  .وبدرجات متفاوتة الماضي،

سعر  انخفضحيث  سعودي الخفيف العربي الخاممتوسط   2018من عام  الرابعالربع  خالل ال

ً بذلك مش��كالً  برميل،/دوالر 68.2 إلى لي���ل الربع الس��اب� مع بالمقارنة% 9.3 بنس��بة بنس��بة  ارتفاعا

 الت������دير خاممتوس�����ط س�����عر  انخفضكما  .بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماض�����ي% 14.1

ً ، برميل/دوالر 66.9 إلى لي�����ل الربع الس����اب� مع بالمقارنة% 9.1 بنس����بة الكويتي بنس����بة  مرتفعا

   .% بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي14.8

% 9.1بنس�������بة  اإلماراتي موربان خام انخفضقد ف األخرى، العربية الخامات يخص وفيما

ً مش����كالً  برميل، /دوالر 69.6 ليبلغبالمقارنة مع الربع الس����اب�  % بالمقارنة مع 13.5بنس����بة  ارتفاعا

% بالمقارنة مع الربع 9.9بنس����بة  الليبي الس����در� خام انخفضكما  ،الربع المماثل من العام الماض����ي
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مقارنة دوالر/برميل  10.7بنحو  س���عر خام غرب تكس���اسمتوس���ط  انخفضكما دوالر/برميل،  67.6

  .دوالر/برميل 59ليبلغ  2018من عام  الثالثبالربع 

 في التبادل القاري بورصة في برنت خام تداول اراستمر 2018من عام  الرابعشهد الربع كما 

 منذ )WTI( المتوس��ط تكس��اس غرب القياس��ي األمريكي الخام منافس��� من أعلىبدرجة ) ICE( لندن

خالل هذا الربع لتص��ل  ملحوظبش��كل  اتس��عت، إال أن الفروقات بينهما قد 2015 عام من الثاني الربع

 كما، الس���اب� الربعدوالر/ برميل خالل  5.5بالمقارنة مع  أعلى مس���توى وهو دوالر/برميل، 8.6 إلى

  .برنت خاملصالح  دوالر/برميل خالل الربع المماثل من العام الماضي 5.9بالمقارنة مع  أعلىيُعد 

ستمرار ويعزى ذلك إلى   مشاكلبرغم ال األمريكيالصخري إنتاج النفط معدالت  االرتفاع فيا

في مخزونات النفط الخام في  واالرتفاع الملحوظ ،وبخاص�������ة خطوط األنابي� بالبنية التحتية المتعلقة

استمرار  إضافة إلى، 2017لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ شهر ديسمبر  المتحدة األمريكيةالواليات 

حول التجارة األمريكي، تزامناً مع التوترات الحالية على النفط  الص���يني المخاو� بش����ن تباط� الطل�

مقارنة  أكبرأسعار خام غرب تكساس بنسبة  انخفاضإلى  . وقد أدت هذه العوامل مجتمعةبين الطرفين

  .2018خالل الربع الرابع من عام  أسعار خام برنتاإلنخفاض في مع 

ً  )2( الجدولو )5( ال�����من ويت���ح تطور فروقات األس��عار  الذي يبين  ،ال������ �ل�� �������

اإلش��ارة الر�يس��ية في العالم (الخام األمريكي  ونفوط لس��عر س��لة خامات أوبكس��نوية الالربع المعدالت 

  .2018 -2017خالل الفترة الخفيف، وخام برنت) 
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الربع الرابع  الربع األول  الربع الثاني  الربع الثالث  الربع الرابع 

2017 2018

سلة خامات أوبك خام برنت خام غرب تكساس

  )5( الشكل
  2018 -2017 ،لسعر سلة خامات أوبك وخام برنت وخام غرب تكساس ةسنويالالربع  المعدالت

  )دوالر/برميل(
  

  

  

  

  

  

  
  .السوق النفطية، أعداد مختلفةمنظمة أوبك، التقرير الشهري حول  المصدر:

 على 2018من عام  الرابعالربع  خالل فروقاتها حركة ونمط األس��عار في التطور انعكسقد و

ً  شهدت حيث المسلك، ذات سلكت التي العربية الخامات لمختلف الفورية األسعار مستويات  إنخفاضا

الربع المماثل من العام  بالمقارنةأرتفاعاً  ش���هدتفي حين  ،الس���اب� الربع مع بالمقارنة مس���توياتهافي 

  .وبدرجات متفاوتة الماضي،

سعر  انخفضحيث  سعودي الخفيف العربي الخاممتوسط   2018من عام  الرابعالربع  خالل ال

ً بذلك مش��كالً  برميل،/دوالر 68.2 إلى لي���ل الربع الس��اب� مع بالمقارنة% 9.3 بنس��بة بنس��بة  ارتفاعا

 الت������دير خاممتوس�����ط س�����عر  انخفضكما  .بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماض�����ي% 14.1

ً ، برميل/دوالر 66.9 إلى لي�����ل الربع الس����اب� مع بالمقارنة% 9.1 بنس����بة الكويتي بنس����بة  مرتفعا

   .% بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي14.8

% 9.1بنس�������بة  اإلماراتي موربان خام انخفضقد ف األخرى، العربية الخامات يخص وفيما

ً مش����كالً  برميل، /دوالر 69.6 ليبلغبالمقارنة مع الربع الس����اب�  % بالمقارنة مع 13.5بنس����بة  ارتفاعا

% بالمقارنة مع الربع 9.9بنس����بة  الليبي الس����در� خام انخفضكما  ،الربع المماثل من العام الماض����ي
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الربع الرابع  الربع األول  الربع الثاني  الربع الثالث  الربع الرابع 

2017 2018

خليط الصحراء الجزائري العربي الخفيف السعودي موربان االماراتي خام الكويت
السدرة الليبي البحري القطري البصرة العراقي

ً مش��كالً  برميل، /دوالر 66.1 ليبلغالس��ابق  % بالمقارنة مع الربع المماثل من العام 9.5بنس��بة  ارتفاعا

          67.5 ليبلغ% ب��المق��ارن��ة مع الربع الس��������ابق 10.5 بنس�������ب��ةالجزائري  الخ��ام وانخفض ،الم��اض�������ي

كالً  وانخفض% بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، 9مشكالً ارتفاعاً بنسبة  برميل، /دوالر

  إلىبالمقارنة مع الربع الس���ابق  %9.5و  %8.9 بنس���بةوالب����ر� العرا�ي  القطري البحريمن الخام 

بالمقارنة % 12.3% و 14.2 بنس���بة مرتفعة ،دوالر/برميل على التوالي 66.2و  برميل/دوالر 67.4

ً  )2( الجدول )6الشكل ( كما يوضح .من العام الماضي المناظرمع الربع    .المشار إليه إنفا

  )6( الشكل
  2018 -2017 ،الدول االعضاءبعض ألسعار خامات  ةسنويالالربع  المعدالت

  )دوالر/برميل(
  

  

  

  

  

  

  
  

  .مختلفةمنظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد  المصدر:

بعض المنتجات النفطيةأسعار  .1.2  

متو���� أ���عار المنتجا� النفطية المختلفة خالل على أ���عار النف� الخام  في اإلنخفاضانعكس 

ً خرى التي ����هد� �ي ا� العالم في كافة ا�����واق الرئيس���ية في 2018عام من  الرابعالربع   إنخفاض���ا

   ونوع المنتج.  السوقبنسب متفاوتة حسب مقارنة بالربع السابق 
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أسعار الغازولين الممتاز .1.2.1  

سعار شهد  ً  الغازولين الممتازمتوسط أ سية  انخفاضا  الرابعالربع خالل في كافة األسواق الرئي

سابقمقارنة ب 2018عام من  خالل  سوق روتردامسعر الغازولين في  متوسط انخفضحيث ، الربع ال

 برميل،/دوالر 78.5 إلى ليص��ل الربع الس��ابق مع بالمقارنة% 17 نس��بةب 2018من عام  الرابعالربع 

ً مش�����كالً  س�����وق ال��ر وفي  % بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماض�����ي.1.6بنس�����بة  انخفاض�����ا
 69.5 إلى ليص����ل الربع الس����ابق مع بالمقارنة %20.2 نس����بةبالس����عر   متوس����ط انخفض المتوس�����

ً مشكالً  برميل،/دوالر سوق . وفي % بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي1.2بنسبة  انخفاضا
 72.1 إلى ليص����ل الربع الس����ابق مع بالمقارنة% 16 نس����بةبالس����عر   متوس����ط انخفض س�����غا�ور�

ً مشكالً  برميل،/دوالر سوق في و. % بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي2.1بنسبة  انخفاضا
 74.3 إلى ليصل الربع السابق مع بالمقارنة% 19.6 نسبةبالسعر   متوسط انخفض، األمريكيالخليج 

ً مشكالً  برميل،/دوالر   .من العام الماضي المناظر% بالمقارنة مع الربع 2.8بنسبة  انخفاضا

عام  من الرابعالربع أعلى األس���عار من بين األس���واق األربعة خالل  روتردامس���وق حققت وقد 

  الجدول ، كما يوض��� الب�ر المتوس��طس��وق و س��نغافور�ث� س��وق  الخليج األمريكي، تلتها س��وق 2018
  .)7( والشكل )3(
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السدرة الليبي البحري القطري البصرة العراقي

ً مش��كالً  برميل، /دوالر 66.1 ليبلغالس��ابق  % بالمقارنة مع الربع المماثل من العام 9.5بنس��بة  ارتفاعا

          67.5 ليبلغ% ب��المق��ارن��ة مع الربع الس��������ابق 10.5 بنس�������ب��ةالجزائري  الخ��ام وانخفض ،الم��اض�������ي

كالً  وانخفض% بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، 9مشكالً ارتفاعاً بنسبة  برميل، /دوالر

  إلىبالمقارنة مع الربع الس���ابق  %9.5و  %8.9 بنس���بةوالب����ر� العرا�ي  القطري البحريمن الخام 

بالمقارنة % 12.3% و 14.2 بنس���بة مرتفعة ،دوالر/برميل على التوالي 66.2و  برميل/دوالر 67.4

ً  )2( الجدول )6الشكل ( كما يوضح .من العام الماضي المناظرمع الربع    .المشار إليه إنفا

  )6( الشكل
  2018 -2017 ،الدول االعضاءبعض ألسعار خامات  ةسنويالالربع  المعدالت

  )دوالر/برميل(
  

  

  

  

  

  

  
  

  .مختلفةمنظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد  المصدر:

بعض المنتجات النفطيةأسعار  .1.2  

متو���� أ���عار المنتجا� النفطية المختلفة خالل على أ���عار النف� الخام  في اإلنخفاضانعكس 

ً خرى التي ����هد� �ي ا� العالم في كافة ا�����واق الرئيس���ية في 2018عام من  الرابعالربع   إنخفاض���ا

   ونوع المنتج.  السوقبنسب متفاوتة حسب مقارنة بالربع السابق 
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أسعار الغازولين الممتاز .1.2.1  

سعار شهد  ً  الغازولين الممتازمتوسط أ سية  انخفاضا  الرابعالربع خالل في كافة األسواق الرئي

سابقمقارنة ب 2018عام من  خالل  سوق روتردامسعر الغازولين في  متوسط انخفضحيث ، الربع ال

 برميل،/دوالر 78.5 إلى ليص��ل الربع الس��ابق مع بالمقارنة% 17 نس��بةب 2018من عام  الرابعالربع 

ً مش�����كالً  س�����وق ال��ر وفي  % بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماض�����ي.1.6بنس�����بة  انخفاض�����ا
 69.5 إلى ليص����ل الربع الس����ابق مع بالمقارنة %20.2 نس����بةبالس����عر   متوس����ط انخفض المتوس�����

ً مشكالً  برميل،/دوالر سوق . وفي % بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي1.2بنسبة  انخفاضا
 72.1 إلى ليص����ل الربع الس����ابق مع بالمقارنة% 16 نس����بةبالس����عر   متوس����ط انخفض س�����غا�ور�

ً مشكالً  برميل،/دوالر سوق في و. % بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي2.1بنسبة  انخفاضا
 74.3 إلى ليصل الربع السابق مع بالمقارنة% 19.6 نسبةبالسعر   متوسط انخفض، األمريكيالخليج 

ً مشكالً  برميل،/دوالر   .من العام الماضي المناظر% بالمقارنة مع الربع 2.8بنسبة  انخفاضا

عام  من الرابعالربع أعلى األس���عار من بين األس���واق األربعة خالل  روتردامس���وق حققت وقد 

  الجدول ، كما يوض��� الب�ر المتوس��طس��وق و س��نغافور�ث� س��وق  الخليج األمريكي، تلتها س��وق 2018
  .)7( والشكل )3(
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 )3الجدول (
 2018 - 2017، الرئيسيةالمتوسط الربع السنوي لألسعار الفورية للمنتجات النفطية فى األسواق 

 (دوالر/ برميل)

    السوق  الممتازالغازولين   زيت الغاز زيت الوقود

55.0 73.2 73.7 سنغافورة

79.8 74.5 53.6   الرابعالربع  روتردام
54.4 74.0 70.4 البحر المتوسط
52.9 70.5 76.4 الخليج االمريكي
57.6 79.3 77.6 سنغافورة

82.6 79.4 56.0  2018الربع األول  روتردام
57.3 79.2 74.7 البحر المتوسط
54.6 74.8 82.4 الخليج االمريكي
66.1 87.1 84.2 سنغافورة

93.7 88.5 63.4  الربع الثاني روتردام
64.5 88.4 85.0 البحر المتوسط
56.2 82.8 94.1 الخليج االمريكي
70.1 89.3 85.8 سنغافورة

94.6 89.8 67.0  الثالثالربع  روتردام
67.8 90.0 87.1 البحر المتوسط
64.6 86.1 92.4 الخليج االمريكي
67.2 82.9 72.1 سنغافورة

78.5 86.0 62.9  الرابعالربع  روتردام
64.5 85.0 69.5 البحر المتوسط
60.1 80.3 74.3 الخليج االمريكي

)2.9(  )6.3(  )13.7( سنغافورة
     الربع 

 2018 الثالث
  التغير عن

 ) دوالر/برميل(

)4.1(  )3.7(  )16.1( روتردام
)3.4(  )4.9(  )17.6( البحر المتوسط
)4.5(  )5.8(  )18.1( الخليج االمريكي

12.2 9.7 )1.5( سنغافورة
     الربع 

 2017 الرابع
9.4 11.5 )1.3( روتردام
10.1 11.0 )0.9( البحر المتوسط
7.2 9.8 )2.1( الخليج االمريكي

 : مالحظة
ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا. 

  المصادر:
ـ أعداد مختلفة من التقرير الشهري لمنظمة أوبك.   

  

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

  35 

 

40

60

80

100

الربع الرابع  الربع األول  الربع الثاني  الربع الثالث  الربع الرابع 

2017 2018
سوق 

سنغافورة
سوق 

روتردام
سوق 

البحر المتوسط
سوق 

الخليج األمريكي

  )7( الشكل
  2018 -2017 ،المعدالت الربع السنوية ألسعار الغازولين الممتاز في األسواق الرئيسية

  )دوالر/برميل(
  

  

  

  

  

  

  
  

  .منظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفة المصدر:

ال����ناعية الرئيس���ية يتض���� ب�ن�  الدولفي بعض لمنتج الغازولين عند مقارنة الس���عر النهائي و

هذه الضرائب  شكلتالضرائب المنخفضة في �لك الس������وق، إ� نسبة األقل في السوق األمريكية بسبب 

     % في كندا،35.5% من السعر النهائي للغازولين مقارنة بنسبة 19.8 حوالي 2018 ديسمبرفي شهر 

في بعض الدول األوروبية األخرى % 60من وأكثر % في أ��������بانيا، 55.5 % في اليابان، و45.4 و

 �ما يو��������  ،%)65.8 وإيطاليا %،65.1 وفرنس�������ا، %64.3 والمملكة المتحدة %،61.8 لمانياأ(
  .)8( الشكل
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الربع الرابع  الربع األول  الربع الثاني  الربع الثالث  الربع الرابع 

2017 2018
سوق 

سنغافورة
سوق 

روتردام
سوق 

البحر المتوسط
سوق 

الخليج األمريكي

  )7( الشكل
  2018 -2017 ،المعدالت الربع السنوية ألسعار الغازولين الممتاز في األسواق الرئيسية

  )دوالر/برميل(
  

  

  

  

  

  

  
  

  .منظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفة المصدر:

ال����ناعية الرئيس���ية يتض���� ب�ن�  الدولفي بعض لمنتج الغازولين عند مقارنة الس���عر النهائي و

هذه الضرائب  شكلتالضرائب المنخفضة في �لك الس������وق، إ� نسبة األقل في السوق األمريكية بسبب 

     % في كندا،35.5% من السعر النهائي للغازولين مقارنة بنسبة 19.8 حوالي 2018 ديسمبرفي شهر 

في بعض الدول األوروبية األخرى % 60من وأكثر % في أ��������بانيا، 55.5 % في اليابان، و45.4 و

 �ما يو��������  ،%)65.8 وإيطاليا %،65.1 وفرنس�������ا، %64.3 والمملكة المتحدة %،61.8 لمانياأ(
  .)8( الشكل
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الضريبة السعر قبل الضريبة

  )8( لشكلا
  2018 ديسمبرشهر  ،نسبة الضريبة من أسعار الغازولين الممتاز في بعض الدول الصناعية

  )لتردوالر/(
  

  

  

  

  

  

  
  

  .2019 ينايروكالة الطاقة الدولية، احصائيات أسعار الطاقة،  المصدر:

أسعار زيت الغاز .2.2.1  

أس������عار من  أعلىمس������تويات  2018من عام  الرابعالربع أس������عار زيت الغاز خالل  س�������لت

 س���وقاس���تأثر  وقد ا�س���وا� الرئيس���ية في العالم ب�����ل عام.في كل  زيت الوقودأس���عار و الغازولين 
ً م�����الً  برميل،/دوالر 86 وهوس���عار زيت الغاز متوس���ط �بأعلى  روتردام % 4.2بنس���بة  انخفاض���ا

ً  ،بالمقارنة مع الربع الس���ابق  من العام الماض���ي. المناظر% بالمقارنة مع الربع 15.4بنس���بة  وارتفاعا

بالمقارنة مع  %5.5 انخفاضدوالر/برميل بنس���بة  85 رس���ع بمتوس���ط الب�ر المتوس���� س���وقتلتها و

س������وق ثم  % بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماض������ي.14.9 ارتفاعوبنس������بة  ،الربع الس������ابق
ً ، دوالر/برميل 82.9 بلغ سعر بمتوسط سنغافورة سبة  منخفضا سابق7.1بن  ،% بالمقارنة مع الربع ال

 ً سبة  ومرتفعا  الخليج االمريكيسوق اً روأخي. % بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي13.3بن

 إنخفاضبنس����بة  2018من عام  الرابعالربع دوالر/برميل خالل  80.3 وهوس����عار متوس����ط ل�بأدنى 

             % ب��المق��ارن��ة مع الربع المم��اث��ل من13.8 ارتف��اعوبنس�������ب��ة  ،ب��المق��ارن��ة مع الربع الس��������ابق 6.8%

  العام الماضي.
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أسعار زيت الوقود .3.2.1  

في جميع مقارنة بالربع السابق  2018من عام  الرابعالربع أسعار زيت الوقود خالل  انخفضت

%  4.2 نس���بةب س���ن�ا�ورةفي  زيت الوقودس���عر  متوس���ط انخفض، حيث الرئيس���ية في العال� األس���واق

ً مشكالً  برميل،/دوالر 67.2 إلى ليصل الربع السابق مع بالمقارنة بالمقارنة مع % 22.2بنسبة  ارتفاعا

% 5 نس���بةبالس���عر   متوس���ط انخفض س���وق ال��ر الم�وس���طوفي  الربع المماثل من العام الماض���ي.

ً مشكالً  برميل،/دوالر 64.5 إلى ليصل الربع السابق مع بالمقارنة % بالمقارنة مع 18.6بنسبة  ارتفاعا

من  الرابعالربع خالل الس��عر   متوس��ط انخفض س��وق رو�ردام. وفي من العام الماض��ي المناظرالربع 

ً مش��كالً  برميل،/دوالر 62.9 إلى ليص��ل الربع الس��ابق مع بالمقارنة% 6.1 نس��بةب 2018عام   ارتفاعا

فقد  الخليج األمريكيلس��وق أما بالنس��بة  .% بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماض��ي17.5بنس��بة 

مشكالً  برميل،/دوالر 60.1 إلى ليصل الربع السابق مع بالمقارنة% 7 نسبةبالسعر   متوسط انخفض

 ً   العام الماضي. % بالمقارنة مع الربع المماثل من13.6بنسبة  ارتفاعا

2018من عام  الرابعخالل الربع  أسعار النفطالعوامل المؤثرة على . 2  
مباش�����ر أو �ير العديد من العوامل التي كان لها تأثير  2018من عام  الرابعخالل الربع س�����اد 

  وهي كما يلي: ،على حركة أسعار النفط الخاممباشر 

العوامل ذات العالقة بأساسيات السوق .1.2  

  النفطية العالمية اإلمدادات. 1.1.2
 الرابع) خالل الربع 4ش���هد إجمالي اإلمدادات النفطية العالمية �نفط خام وس���وائل الغاز الطبيعي

ً  2018من عام  % مقارنة بالربع الس���ابق ليص���ل 0.7برميل/ يوم، أي بنس���بة  مليون 0.7بنحو  ارتفاعا

% 3.2أي بنس�����بة  برميل/يوم، مليون 3.1بنحو  مرتفعوهو مس�����توى مليون برميل/ يوم،  100.3إلى 

االتفاق الذي توصلت إليه دول  إلى. ويعزى ذلك بشكل رئيسي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي

بش��أن خفض نس��بة االلتزام  2018أوبك مع بعض منتجي النفط من خارجها �أوبك �) في ش��هر يونيو 

في إنتاج  المستمراالرتفاع ، إضافة إلى  2018% بداية من شهر يوليو 100باتفاق خفض اإلنتاج إلى 

  ).9( الشكل ) و4الجدول ( كما يوضح، الواليات المتحدة األمريكية

                                                            
شمل على اإليثان والبروبان وال  4 ستخلص كسوائل في أجهزة الفصل ومرافق الحقل أو وحدات معالجة الغاز، وت بيوتان هي تلك األجزاء من الغاز التي ت

 .والبنتان ومكثفات اَخرى
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الضريبة السعر قبل الضريبة

  )8( لشكلا
  2018 ديسمبرشهر  ،نسبة الضريبة من أسعار الغازولين الممتاز في بعض الدول الصناعية

  )لتردوالر/(
  

  

  

  

  

  

  
  

  .2019 ينايروكالة الطاقة الدولية، احصائيات أسعار الطاقة،  المصدر:

أسعار زيت الغاز .2.2.1  

أس������عار من  أعلىمس������تويات  2018من عام  الرابعالربع أس������عار زيت الغاز خالل  س�������لت

 س���وقاس���تأثر  وقد ا�س���وا� الرئيس���ية في العالم ب�����ل عام.في كل  زيت الوقودأس���عار و الغازولين 
ً م�����الً  برميل،/دوالر 86 وهوس���عار زيت الغاز متوس���ط �بأعلى  روتردام % 4.2بنس���بة  انخفاض���ا

ً  ،بالمقارنة مع الربع الس���ابق  من العام الماض���ي. المناظر% بالمقارنة مع الربع 15.4بنس���بة  وارتفاعا

بالمقارنة مع  %5.5 انخفاضدوالر/برميل بنس���بة  85 رس���ع بمتوس���ط الب�ر المتوس���� س���وقتلتها و

س������وق ثم  % بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماض������ي.14.9 ارتفاعوبنس������بة  ،الربع الس������ابق
ً ، دوالر/برميل 82.9 بلغ سعر بمتوسط سنغافورة سبة  منخفضا سابق7.1بن  ،% بالمقارنة مع الربع ال

 ً سبة  ومرتفعا  الخليج االمريكيسوق اً روأخي. % بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي13.3بن

 إنخفاضبنس����بة  2018من عام  الرابعالربع دوالر/برميل خالل  80.3 وهوس����عار متوس����ط ل�بأدنى 

             % ب��المق��ارن��ة مع الربع المم��اث��ل من13.8 ارتف��اعوبنس�������ب��ة  ،ب��المق��ارن��ة مع الربع الس��������ابق 6.8%

  العام الماضي.
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أسعار زيت الوقود .3.2.1  

في جميع مقارنة بالربع السابق  2018من عام  الرابعالربع أسعار زيت الوقود خالل  انخفضت

%  4.2 نس���بةب س���ن�ا�ورةفي  زيت الوقودس���عر  متوس���ط انخفض، حيث الرئيس���ية في العال� األس���واق

ً مشكالً  برميل،/دوالر 67.2 إلى ليصل الربع السابق مع بالمقارنة بالمقارنة مع % 22.2بنسبة  ارتفاعا

% 5 نس���بةبالس���عر   متوس���ط انخفض س���وق ال��ر الم�وس���طوفي  الربع المماثل من العام الماض���ي.

ً مشكالً  برميل،/دوالر 64.5 إلى ليصل الربع السابق مع بالمقارنة % بالمقارنة مع 18.6بنسبة  ارتفاعا

من  الرابعالربع خالل الس��عر   متوس��ط انخفض س��وق رو�ردام. وفي من العام الماض��ي المناظرالربع 

ً مش��كالً  برميل،/دوالر 62.9 إلى ليص��ل الربع الس��ابق مع بالمقارنة% 6.1 نس��بةب 2018عام   ارتفاعا

فقد  الخليج األمريكيلس��وق أما بالنس��بة  .% بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماض��ي17.5بنس��بة 

مشكالً  برميل،/دوالر 60.1 إلى ليصل الربع السابق مع بالمقارنة% 7 نسبةبالسعر   متوسط انخفض

 ً   العام الماضي. % بالمقارنة مع الربع المماثل من13.6بنسبة  ارتفاعا

2018من عام  الرابعخالل الربع  أسعار النفطالعوامل المؤثرة على . 2  
مباش�����ر أو �ير العديد من العوامل التي كان لها تأثير  2018من عام  الرابعخالل الربع س�����اد 

  وهي كما يلي: ،على حركة أسعار النفط الخاممباشر 

العوامل ذات العالقة بأساسيات السوق .1.2  

  النفطية العالمية اإلمدادات. 1.1.2
 الرابع) خالل الربع 4ش���هد إجمالي اإلمدادات النفطية العالمية �نفط خام وس���وائل الغاز الطبيعي

ً  2018من عام  % مقارنة بالربع الس���ابق ليص���ل 0.7برميل/ يوم، أي بنس���بة  مليون 0.7بنحو  ارتفاعا

% 3.2أي بنس�����بة  برميل/يوم، مليون 3.1بنحو  مرتفعوهو مس�����توى مليون برميل/ يوم،  100.3إلى 

االتفاق الذي توصلت إليه دول  إلى. ويعزى ذلك بشكل رئيسي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي

بش��أن خفض نس��بة االلتزام  2018أوبك مع بعض منتجي النفط من خارجها �أوبك �) في ش��هر يونيو 

في إنتاج  المستمراالرتفاع ، إضافة إلى  2018% بداية من شهر يوليو 100باتفاق خفض اإلنتاج إلى 

  ).9( الشكل ) و4الجدول ( كما يوضح، الواليات المتحدة األمريكية

                                                            
شمل على اإليثان والبروبان وال  4 ستخلص كسوائل في أجهزة الفصل ومرافق الحقل أو وحدات معالجة الغاز، وت بيوتان هي تلك األجزاء من الغاز التي ت

 .والبنتان ومكثفات اَخرى



الربع الرابع -  تشرين األول / أكتوبر - كانون األول/ ديسمبر  382018

التقرير الربع السنوي حول

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

  38 

 

80

85

90

95

100

105

الربع الرابع  الربع األول  الربع الثاني  الربع الثالث  الربع الرابع 

2017 2018

 )4الجدول (
  تطور إمدادات العالم من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي

    (مليون برميل/ يوم)

    دول أوبك   دول خارج أوبك إجمالي اإلمدادات العالمية

 2017الرابع الربع  38.4 58.8 97.2
 2018األول الربع  38.1 59.4 97.5
 الثاني الربع  38.1 59.9 97.9
 الثالثالربع  39.0 60.6 99.6
 *الرابعالربع  39.1 61.2 100.3
  التغير عن 2018 الثالثالربع  0.1 0.6 0.7

 2017 الرابعالربع  0.7 2.4 3.1  )مليون ب/ي(

  
 بيانات تقديرية * 

 : مالحظة  
ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.    
 :المصادر   
 ـ أعداد مختلفة من التقـرير الشهري  لمنظمة أوبك.   

  )9( الشكل
  2018 -2017 ،وسوائل الغاز الطبيعيالخام مدادات العالم من النفط سنوية إلالالتطورات الربع 

  )مليون برميل/ يوم(

  

  .التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفةمنظمة أوبك،  المصدر:
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  5أوبك دولإمدادات  -
من  الرابعالربع  أوبك خالل لدولاإلمدادات النفطية (نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي)  ارتفعت

 39.1، لتص��ل إلى بالربع الس��اب�مقارنة  %0.3برميل/يوم، أ� بنس��بة  مليون 0.1بحوالى  2018عام 

من الع��ام  المن��اظرالربع ب�� مليون/برمي��ل مق��ارن��ة 0.7بنحو  أعلى وهو مس�������توى برمي��ل/يوم،مليون 

من  الرابعخالل الربع أوبك من إجمالي اإلمدادات النفطية العالمية  دولحصة  أما فيما يخص. الماضي

والبالغ  المحق� خالل الربع الس�������اب�من  أقل%، وهو مس�������توى 38.4بلغت حوالي فقد ، 2018عام 

          ،%39.5والب��الغ  خالل الربع المم��اث��ل من الع��ام الم��اض�������ي المس�������توى المحق� وأق��ل من، 39.6%

ً  )4( الجدول) و10الشكل ( كما يوضح   .المشار إليه اَنفا
 32.7 عند 2018من عام  الرابعأوبك من النفط الخام خالل الربع دول امدادات  اس�����تقرت وقد

 0.5بنحو  مرتفع وهو مس�����توى ،الس�����اب�خالل الربع وهو نفس المس�����توى المحق� مليون برميل/يوم 

أوبك من  دولارتفعت إمدادات  في حين .الربع المماثل من العام الماض�������يبرميل/يوم مقارنة ب مليون

من  الرابعمليون برميل/يوم خالل الربع  6.4 حوالي إلىس�����وائل الغاز الطبيعي والنفو� �ير التقليدية 

 0.2مرتفع بنحو وهو مس��توى  ،الس��اب�مليون برميل/يوم خالل الربع  6.3حوالي ب مقارنة 2018عام 

  من العام الماضي. المناظرالربع ب مليون برميل/يوم مقارنة

سي له وهنا تجدر اإلشارة إلى  شهر نوفمبر إلى أعلى مستوى قيا سعودية خالل  ارتفاع إنتاج ال

  ديسمبرر شه خالللنفطي ا إيران إنتاج إنخفاضكما تجدر اإلشارة إلى  مليون برميل/يوم، 11.1وهو 

الض����غو�ات ا�قتص����ادية  لك على خلفية دخولوذ ،أكثر من عامين منذه ل مس����توى أدنى إلى 2018

في الوقت  .2018ش�������هر نوفمبر  بدايةحيز التنفيذ في  لجديدة على قطاع الطاقة اإليرانيا األمريكية

الخام لتصل إلى أدنى مستوياتها النفط من  هاإمداداتفي الملحوظ تراجع الاستمرار فنزويال  شهدت ،ذاته

 ً تراجعاً  ليبيا ش��هدت كما الس��ياس��ية التي تمر بها،على خلفية األزمة ا�قتص��ادية و ،منذ نحو ثالثين عاما

 إنقطاعنتيجة ، ، وبش��كل أكبر خالل ش��هر ديس��مبر2018نوفمبر خالل ش��هر  النفطينس��بياً في إنتاجها 

 مس�����تويات إنتاجها تهيأتي ذلك عقب اإلنتعاش الملحوظ الذ� ش�����هد الش�����رارة، حقل إمدادات النفط من

        ليصل إلى أعلى مستوياته منذ خمس سنوات.، 2018خالل الفترة من شهر يونيو إلى شهر أكتوبر 

                                                            
مليون  0.3انضمام الكونغو إلى عضوية المنظمة، وتم تحديث بيانات إمدادات دول أوبك لتشمل إمدادات الكونغو البالغة حوالي  2018يوليو شهد شهر   5

 برميل/يوم. 
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الربع الرابع  الربع األول  الربع الثاني  الربع الثالث  الربع الرابع 

2017 2018

 )4الجدول (
  تطور إمدادات العالم من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي

    (مليون برميل/ يوم)

    دول أوبك   دول خارج أوبك إجمالي اإلمدادات العالمية

 2017الرابع الربع  38.4 58.8 97.2
 2018األول الربع  38.1 59.4 97.5
 الثاني الربع  38.1 59.9 97.9
 الثالثالربع  39.0 60.6 99.6
 *الرابعالربع  39.1 61.2 100.3
  التغير عن 2018 الثالثالربع  0.1 0.6 0.7

 2017 الرابعالربع  0.7 2.4 3.1  )مليون ب/ي(

  
 بيانات تقديرية * 

 : مالحظة  
ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.    
 :المصادر   
 ـ أعداد مختلفة من التقـرير الشهري  لمنظمة أوبك.   

  )9( الشكل
  2018 -2017 ،وسوائل الغاز الطبيعيالخام مدادات العالم من النفط سنوية إلالالتطورات الربع 

  )مليون برميل/ يوم(

  

  .التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفةمنظمة أوبك،  المصدر:
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  5أوبك دولإمدادات  -
من  الرابعالربع  أوبك خالل لدولاإلمدادات النفطية (نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي)  ارتفعت

 39.1، لتص��ل إلى بالربع الس��اب�مقارنة  %0.3برميل/يوم، أ� بنس��بة  مليون 0.1بحوالى  2018عام 

من الع��ام  المن��اظرالربع ب�� مليون/برمي��ل مق��ارن��ة 0.7بنحو  أعلى وهو مس�������توى برمي��ل/يوم،مليون 

من  الرابعخالل الربع أوبك من إجمالي اإلمدادات النفطية العالمية  دولحصة  أما فيما يخص. الماضي

والبالغ  المحق� خالل الربع الس�������اب�من  أقل%، وهو مس�������توى 38.4بلغت حوالي فقد ، 2018عام 

          ،%39.5والب��الغ  خالل الربع المم��اث��ل من الع��ام الم��اض�������ي المس�������توى المحق� وأق��ل من، 39.6%

ً  )4( الجدول) و10الشكل ( كما يوضح   .المشار إليه اَنفا
 32.7 عند 2018من عام  الرابعأوبك من النفط الخام خالل الربع دول امدادات  اس�����تقرت وقد

 0.5بنحو  مرتفع وهو مس�����توى ،الس�����اب�خالل الربع وهو نفس المس�����توى المحق� مليون برميل/يوم 

أوبك من  دولارتفعت إمدادات  في حين .الربع المماثل من العام الماض�������يبرميل/يوم مقارنة ب مليون

من  الرابعمليون برميل/يوم خالل الربع  6.4 حوالي إلىس�����وائل الغاز الطبيعي والنفو� �ير التقليدية 

 0.2مرتفع بنحو وهو مس��توى  ،الس��اب�مليون برميل/يوم خالل الربع  6.3حوالي ب مقارنة 2018عام 

  من العام الماضي. المناظرالربع ب مليون برميل/يوم مقارنة

سي له وهنا تجدر اإلشارة إلى  شهر نوفمبر إلى أعلى مستوى قيا سعودية خالل  ارتفاع إنتاج ال

  ديسمبرر شه خالللنفطي ا إيران إنتاج إنخفاضكما تجدر اإلشارة إلى  مليون برميل/يوم، 11.1وهو 

الض����غو�ات ا�قتص����ادية  لك على خلفية دخولوذ ،أكثر من عامين منذه ل مس����توى أدنى إلى 2018

في الوقت  .2018ش�������هر نوفمبر  بدايةحيز التنفيذ في  لجديدة على قطاع الطاقة اإليرانيا األمريكية

الخام لتصل إلى أدنى مستوياتها النفط من  هاإمداداتفي الملحوظ تراجع الاستمرار فنزويال  شهدت ،ذاته

 ً تراجعاً  ليبيا ش��هدت كما الس��ياس��ية التي تمر بها،على خلفية األزمة ا�قتص��ادية و ،منذ نحو ثالثين عاما

 إنقطاعنتيجة ، ، وبش��كل أكبر خالل ش��هر ديس��مبر2018نوفمبر خالل ش��هر  النفطينس��بياً في إنتاجها 

 مس�����تويات إنتاجها تهيأتي ذلك عقب اإلنتعاش الملحوظ الذ� ش�����هد الش�����رارة، حقل إمدادات النفط من

        ليصل إلى أعلى مستوياته منذ خمس سنوات.، 2018خالل الفترة من شهر يونيو إلى شهر أكتوبر 

                                                            
مليون  0.3انضمام الكونغو إلى عضوية المنظمة، وتم تحديث بيانات إمدادات دول أوبك لتشمل إمدادات الكونغو البالغة حوالي  2018يوليو شهد شهر   5

 برميل/يوم. 
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الربع الرابع  الربع األول  الربع الثاني  الربع الثالث  الربع الرابع 

2017 2018
دول أوبك دول خارج أوبك

  خارج أوبك دولإمدادات  -
 الربعالمنتجة من خارج منظمة أوبك خالل  الدولإجمالي اإلمدادات النفطية لمجموعة  ارتفع

% مقارنة بالربع 1مليون برميل/يوم، أي بنس���بة  0.6حوالي بش���كل ملحو� بلغ  2018عام من  الرابع

ً مرتفعمليون برميل/ يوم،  61.2 ليص���ل إلى ،الس���اب�  %4.1برميل/يوم، أي بنس���بة  مليون 2.4بنحو  ا

ً  المشار )4( الجدول) و10الشكل ( كما يوضح ،مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي   .إليه سابقا
  )10( الشكل

  2018 -2017 ،النفطية العالمية وفق المجموعات الرئيسيةمدادات إلسنوية لالالتطورات الربع 
  )مليون برميل/ يوم(

  

  

  

  

  

  
  

  .منظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفة المصدر:

إجمالي اإلمدادات النفطية لمجموعة الدول المنتجة من خارج منظمة أوبك في  االرتفاعيعزى و

تاج  زيادةإلى  2018من عام  الرابعخالل الربع  ية إن مال كا الش������� ألف  80وبنحو مجموعة دول أمري

من النفط الصخرى وسوائل الواليات المتحدة األمريكية  إنتاج على خلفية ارتفاع برميل/يوم، يأتي ذلك

ية، حيث ارتفعت اإلمدادات النفطية من الواليات المتحدة األمريكية  يد غاز الطبيعى غير التقل لتبلغ ال

مليون برميل/يوم مقارنة بالربع المماثل من العام  2.3مش����كلةً ارتفاعاً بنحو  مليون برميل/ يوم، 17.5

ارتفع إلى قد  وفي ��ا الس�������ياق ي��ر أن انتاج الواليات المتحدة األمريكية من النفط الخام ،الماض�������ي

وذلك وفقاً ، قياس���ي جديد����هري ، و�و مس���توى 2018 ديس���مبرخالل ����هر  برميل/يوم مليون 11.7

اإلمدادات النفطية من باقي مجموعة دول  نخف����تفي حين إ .الطاقة األمريكيةمعلومات لبيانات إدارة 
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ً ، 2018من عام  الرابعأمريكا ال�����مالية خالل الربع  الكندية بخفض  Albertaقرار مقاطعة مع  تزامنا

خام بنحو  تاجها من النفط ال يل/يوم 325إن ناير ألف برم باراً من ��������هر ي هذا 2019، اعت ، ويتراجع 

المتراكم بهدف خفض المخزون النفطي ، وذلك 2019ألف برميل/يوم مع نهاية عام  95الخفض إلى 

إلى النفطية  Albertaمن رمال  الخام نقلعمليات  كندا فيالتي تواجهها م������اكل اس�����تمرار البس�����بب 

ي من خطوط األنابيب، إض�����افة إلى نق� عربات عدم توافر عدد كاف وأهمها ،أس�����وا� ت������دير النفط

بس�����عر أقل ب������كل ملحوظ مقارنة ،  الكندي Albertaأدى إلى بيع خام  ، األمر الذيالس�����كك الحديدية

  .باألسعار العالمية، وذلك وفقاً للبيانات الكندية الرسمية

 170بنحو  2018من عام  الرابعروس��يا خالل الربع من  اإلمدادات النفطيةمس��توى  ارتفع كما

وهو أعلى مس������توى منذ  ،برميل/ يوم مليون 11.6نحو بلغ يلمقارنة بالربع الس������ابق برميل/ يوم ألف 

ً  الحقبة السوفيتية، في حين ، العام الماضي من المناظرالربع رنة باألف برميل/يوم مق 500بنحو  مرتفعا

 ألف برميل/يوم 70االتحاد الس���وفيتي الس���ابق بنحو اإلمدادات النفطية من باقي مجموعة دول  ارتفعت

   مقارنة مع الربع السابق.

، على خلفية ألف برميل/يوم 140ال����ناعية بنحو  دول أوروبامن  اإلمدادات النفطيةارتفعت و

، عقب إنقطاعها خالل 2018�������هر ديس������مبر  في) النفطي Buzzardحقل (تعافي اإلمدادات من بدء 

ويعزى ، ألف برميل/يوم 130بحوالي اإلمدادات من دول أمريكا الالتينية  ارتفعت كما .�������هر نوفمبر

لي����ل إلى  2018االرتفا� الملحوظ في إنتا� البرازيل خالل ����هر ديس���مبر  ذلك ب����كل أس���اس���ي إلى

لك وفقاً ألحدث بيانات ، وذ2017مليون برميل/يوم، وهو أعلى مس�������توى ل� منذ ��������هر يونيو  2.68

  .)ANPالوكالة الوطنية للبترول والغاز الطبيعي والوقود الحيوي (صادرة عن 

 أوبك، دول من النفطية اإلمدادات في س����نويالالربع  التغير معدالت )11( ���������يوض����� و

  .)2018 -2017( الفترة خالل خارجها من المنتجة والدول
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الربع الرابع  الربع األول  الربع الثاني  الربع الثالث  الربع الرابع 

2017 2018
دول أوبك دول خارج أوبك

  خارج أوبك دولإمدادات  -
 الربعالمنتجة من خارج منظمة أوبك خالل  الدولإجمالي اإلمدادات النفطية لمجموعة  ارتفع

% مقارنة بالربع 1مليون برميل/يوم، أي بنس���بة  0.6حوالي بش���كل ملحو� بلغ  2018عام من  الرابع

ً مرتفعمليون برميل/ يوم،  61.2 ليص���ل إلى ،الس���اب�  %4.1برميل/يوم، أي بنس���بة  مليون 2.4بنحو  ا

ً  المشار )4( الجدول) و10الشكل ( كما يوضح ،مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي   .إليه سابقا
  )10( الشكل

  2018 -2017 ،النفطية العالمية وفق المجموعات الرئيسيةمدادات إلسنوية لالالتطورات الربع 
  )مليون برميل/ يوم(

  

  

  

  

  

  
  

  .منظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفة المصدر:

إجمالي اإلمدادات النفطية لمجموعة الدول المنتجة من خارج منظمة أوبك في  االرتفاعيعزى و

تاج  زيادةإلى  2018من عام  الرابعخالل الربع  ية إن مال كا الش������� ألف  80وبنحو مجموعة دول أمري

من النفط الصخرى وسوائل الواليات المتحدة األمريكية  إنتاج على خلفية ارتفاع برميل/يوم، يأتي ذلك

ية، حيث ارتفعت اإلمدادات النفطية من الواليات المتحدة األمريكية  يد غاز الطبيعى غير التقل لتبلغ ال

مليون برميل/يوم مقارنة بالربع المماثل من العام  2.3مش����كلةً ارتفاعاً بنحو  مليون برميل/ يوم، 17.5

ارتفع إلى قد  وفي ��ا الس�������ياق ي��ر أن انتاج الواليات المتحدة األمريكية من النفط الخام ،الماض�������ي

وذلك وفقاً ، قياس���ي جديد����هري ، و�و مس���توى 2018 ديس���مبرخالل ����هر  برميل/يوم مليون 11.7

اإلمدادات النفطية من باقي مجموعة دول  نخف����تفي حين إ .الطاقة األمريكيةمعلومات لبيانات إدارة 
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ً ، 2018من عام  الرابعأمريكا ال�����مالية خالل الربع  الكندية بخفض  Albertaقرار مقاطعة مع  تزامنا

خام بنحو  تاجها من النفط ال يل/يوم 325إن ناير ألف برم باراً من ��������هر ي هذا 2019، اعت ، ويتراجع 

المتراكم بهدف خفض المخزون النفطي ، وذلك 2019ألف برميل/يوم مع نهاية عام  95الخفض إلى 

إلى النفطية  Albertaمن رمال  الخام نقلعمليات  كندا فيالتي تواجهها م������اكل اس�����تمرار البس�����بب 

ي من خطوط األنابيب، إض�����افة إلى نق� عربات عدم توافر عدد كاف وأهمها ،أس�����وا� ت������دير النفط

بس�����عر أقل ب������كل ملحوظ مقارنة ،  الكندي Albertaأدى إلى بيع خام  ، األمر الذيالس�����كك الحديدية

  .باألسعار العالمية، وذلك وفقاً للبيانات الكندية الرسمية

 170بنحو  2018من عام  الرابعروس��يا خالل الربع من  اإلمدادات النفطيةمس��توى  ارتفع كما

وهو أعلى مس������توى منذ  ،برميل/ يوم مليون 11.6نحو بلغ يلمقارنة بالربع الس������ابق برميل/ يوم ألف 

ً  الحقبة السوفيتية، في حين ، العام الماضي من المناظرالربع رنة باألف برميل/يوم مق 500بنحو  مرتفعا

 ألف برميل/يوم 70االتحاد الس���وفيتي الس���ابق بنحو اإلمدادات النفطية من باقي مجموعة دول  ارتفعت

   مقارنة مع الربع السابق.

، على خلفية ألف برميل/يوم 140ال����ناعية بنحو  دول أوروبامن  اإلمدادات النفطيةارتفعت و

، عقب إنقطاعها خالل 2018�������هر ديس������مبر  في) النفطي Buzzardحقل (تعافي اإلمدادات من بدء 

ويعزى ، ألف برميل/يوم 130بحوالي اإلمدادات من دول أمريكا الالتينية  ارتفعت كما .�������هر نوفمبر

لي����ل إلى  2018االرتفا� الملحوظ في إنتا� البرازيل خالل ����هر ديس���مبر  ذلك ب����كل أس���اس���ي إلى

لك وفقاً ألحدث بيانات ، وذ2017مليون برميل/يوم، وهو أعلى مس�������توى ل� منذ ��������هر يونيو  2.68

  .)ANPالوكالة الوطنية للبترول والغاز الطبيعي والوقود الحيوي (صادرة عن 

 أوبك، دول من النفطية اإلمدادات في س����نويالالربع  التغير معدالت )11( ���������يوض����� و

  .)2018 -2017( الفترة خالل خارجها من المنتجة والدول

  

  

  



الربع الرابع -  تشرين األول / أكتوبر - كانون األول/ ديسمبر  422018

التقرير الربع السنوي حول

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

  42 

 

(0.5)

0.0

0.5

1.0

1.5

الربع الرابع  الربع األول  الربع الثاني  الربع الثالث  الربع الثالث 

2017 2018
دول أوبك دول خارج أوبك

  )11( الشكل
  2018 -2017 ،سنوي في إمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبيعيالالتغير الربع 

  )مليون برميل/ يوم(
  

  

  

  

  

  

  

  .منظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفة المصدر:

  وتطور عدد الحفارات العاملة،6النفط الصخري في الواليات المتحدة إنتاج -
       من  الرابعالربع  خالل الص�������خري النفط من األمريكية المتحدة الواليات إنتاج معدل ارتفع

من عام  الثالثالربع  بمس���تويات مقارنة% 5.7 بنس���بة يأ ،يوم/برميل ألف 430 بحوالي 2018 عام

ً ، ومي/رمي��لب مليون 7.537 ليبلغ 2018 % 23.2برمي��ل/يوم، أي بنس�������ب��ة  مليون 1.5بنحو  مرتفع��ا

   .2017عام مقارنة بالربع المماثل من 

اإلنتاج نمو وفي هذا الس������ياق، يجدر الذكر، أن توقعات بعض المص������ادر قد أش������ارت إلى أن 

بالبنية متعلقة  مش�����اكلوذلك على خلفية ، 2019خالل عام  س�����يتباط�األمريكي من النفط الص�����خري 

 في الص������خري النفط تش������كيالت أكبر"، Permian حوض"في  األنابيبالتحتية، بخاص������ة خطوط 

 في للمنطقة التحتية البنية قدرة من بكثير أس��ر� بص��ورة اإلنتاج تناميش��هد  والذي، المتحدة الواليات

   .لخطوط األنابيب االستيعابية الطاقةتم تأجيل بعض التوسعات المخطط لها لزيادة كما  .معها التعامل

                                                            
، Bakken ،Eagle Ford ،Haynesvilleيمثل إنتاج ست مناطق رئيسية فى إنتاج النفط الصخري فى الواليات المتحدة األمريكية وهى مناطق،   6

Niobrara ،Permian،  Appalachia  وتضم(Utica and Marcellus) باالضافة إلى منطقة ،Anadarko   التي أصبحت هدفاً للعديد من منتجي
 .2017حفارة اعتباراً من شهر يوليو  129النفط الصخري والغاز الصخري خالل السنوات األخيرة، ويعمل بها نحو 
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 ارتفع فقد ،2018من عام  الرابعأما فيما ي�� متو��������� عدد الحفارات العاملة خالل الربع 

  مس���توى وهو حفار، 953 إلى ليص���ل 2018من عام  الثالث الربع بمس���تويات مقارنة حفار 12 بنحو

  .2017من عام  الرابع بالربع مقارنة حفار 154 بنحو مرتفع

الربع  ا�����تهلت فقد ،من النف� الص�����ري األمريكي لإلنتاجو فيما يتعل� بالمعدالت ال�����هرية 

 947 وبعدد، يوم/برميل مليون 7.892 مس����توى ندع أكتوبر ش����هر خالل أي ،2018 عاممن  الرابع

 عامل حفار 958 وبعدد يوم،/برميل مليون 7.964 مستوى إلى لتصل ذلك بعد ارتفعت ثم .عامل حفار

  مليون 8.045 البالغ األعلى الحد إلى وصولها لحين االرتفاعالمعدالت  وواصلت. نوفمبر شهر خالل

  .)12( والشكل  )5( الجدولكما يوضح  .ديسمبر شهر خالل حفار عامل 953، وبعدد يوم/برميل

 )5الجدول (
   2018 – 2017، متوسط إمدادات النفط الصخري في الواليات المتحدة وعدد الحفارات العاملة

   
  الحفارات العاملةعدد 

 (حفار)
  إمدادات النفط الصخري 

  (مليون برميل/يوم)
  

 2017 الرابعالربع  6.467 799
  2018األول الربع  6.695 854
  الثانيالربع  7.071 924
  الثالثالربع  7.537 941
 *الرابعالربع  7.967 953
2018 الثالثالربع  0.430 12 2017 الرابعالربع  1.500 154  التغير عن

 بيانات تقديرية *  
 المصادر:

 EIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions, Various Issues. 
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عدد الحفارات العاملة إنتاج النفط الصخري

  )12( الشكل
   ،سنوي إلمدادات النفط الصخري في الواليات المتحدة وعدد الحفارات العاملةالالمتوسط الربع 

2017 – 2018  
  
  
  
  

 

 

 

 
 

  

   ، تقرير إنتاجية الحفر في مناطق النفط والغاز الصخري، أعداد مختلفة.)EIA( إدارة معلومات الطاقة األمريكية المصدر:

  األبار المحفورة (المكتملة وغير المكتملة) من النفط والغاز الصخريين في الواليات المتحدة - 
 ينالنفط والغاز الص�������خريأبار  عدد إجمالي تباطؤ وتيرة نموت��������ير التقديرات األولية إلى 

 175بنحو ، حيث ارتفعت 2018من عام  الرابعخالل الربع  المحفورة في الواليات المتحدة األمريكية

، 2018وهي أقل زيادة فصلية لها خالل عام  ،2018من عام  الثالثالربع  بمستويات مقارنة، فقط بئر

  .2017بئر مقارنة بالربع المماثل من عام  1086بنحو  مرتفعبئر، وهو مستوى  4505عددها  ليبلغ

التي متوس������ط أس������عار النفط الخام العالقة الطردية بين عدد األبار المحفورة و ويعزى ذلك إلى

، حيث ارتفع عدد األبار المحفورة في ش�����هر أكتوبر إلى 2018من عام  الرابعخالل الربع  انخف������ت

بئر، عندما ارتفعت أسعار النفط الخام خالل نفس  1545وهو  2015أعلى مستوى له منذ شهر فبراير 

  1531. ث� إنخف� هذا العدد بعد ذلك ليص��ل إلى 2014ال���هر إلى أعلى مس��توياتها منذ ش��هر أكتوبر 

  تزامناً مع إنخفاض أسعار النفط.  2018ري نوفمبر وديسمبر بئر على الترتيب خالل شه 1429و 

المحفورة في الواليات النفط الص���خري والغاز الص���خري أبار  عدد الجدير بالذكر، أن إجمالي

وحتى  2014% منذ الربع الثالث من عام 70 عن تزيد، قد شهد تراجعاً كبيراً بنسبة المتحدة األمريكية
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عدد األبار المحفورة أسعار النفط الخام

         ، و�ل� انعكاس�������اً للتراجع الذي ش�������هدته أس�������عار النفط الخام �ل� الحين،2016الربع الثاني من عام 

     .)13( كما يوضح الشكل

  )13( الشكل
  ،تطور إجمالي عدد األبار المحفورة من النفط والغاز الصخريين في الواليات المتحدة األمريكية

  )2018 – 2014خالل الفترة (
  

  
  
  

 

 

 

 
 

  

  

   )، تقرير إنتاجية الحفر في مناطق النفط والغاز الصخري، أعداد مختلفة.EIAمعلومات الطاقة األمريكية (إدارة  المصدر:
  

تعرف والتي  ،مكتملة اإلنجازأ� النس����بة األكبر من األبار المحفورة أي�����اً، والجدير باالهتمام 

وهي ترتبط بعالقة طردية مع متوسط أسعار النفط الخام، أما النسبة الباقية  ،باألبار المحفورة المكتملة

من األبار المحفورة ال يت� اس��تكمالها إال عند و���ول أس��عار النفط إلى مس��تويات مناس��بة لمنتجي النفط 

  والغاز الصخري وتعرف باألبار غير المكتملة.

األبار المحفورة المكتملة من إجمالي عدد وفي هذا الس��يا�، ت���ير التقديرات األولية إلى ارتفا� 

 2018من عام  الرابعالنفط الص����خري والغاز الص����خري في الواليات المتحدة األمريكية خالل الربع 

بئر، وهو  3832عددها  ليبلغ ،2018من عام  الثالثالربع  بمس�������تويات مقارنة، فقط بئر 89بنحو 

هذا وتجدر اإلش����ارة إلى ارتفا�  .2017بئر مقارنة بالربع المماثل من عام  621بنحو  مرتفعمس����توى 

  .2018لى أعلى مستوى له منذ شهر مارس إ 2018عدد األبار المحفورة المكتملة خالل شهر أكتوبر 
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  .2018لى أعلى مستوى له منذ شهر مارس إ 2018عدد األبار المحفورة المكتملة خالل شهر أكتوبر 
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ية إلى  في قديرات األول فاعحين ت��������ير الت عدد األبار المحفورة غير  ارت اإلجمالي التراكمي ل

بئر،  218بنحو  2018من عام  الرابعالربع  في نهايةالمكتملة من النفط الص���خري والغاز الص���خري 

ً مرتفعقياس��ي، وهو مس��توى  بئر، 8594عددها  ليبلغ ،2018من عام  الثالثالربع  بمس��تويات مقارنة  ا

 استمرار نمو على توقع مؤشراً  ذلك يكون وقد ،2017بئر مقارنة بالربع المماثل من عام  2046بنحو 

   .في الواليات المتحدة األمريكية الصخري والغاز الصخري النفط إنتاج

الجدير بالذكر أن عدد األبار المحفورة غير المكتملة من النفط الص�������خري والغاز الص�������خري 

ً عاارتفي���هد  ويع�ي ذلك إلى س��ببين محتملين، أولهما هو ، 2016بص��ورة مطردة منذ ش��هر ديس��مبر  ا

في أس����عار النفط في المس����تقبل، وعلي� تم  أكبرتوقعات بع� منتجي النفط الص����خري بحدوث ارتفاع 

حدوث انخفاض في الكوادر ت�خير ت����غيل األبار المحفورة غير المكتملة. والس���ب� المحتمل الثاني هو 

والمطلوب توافرهم الهيدروليكي أ�قم عمليات التكس���ير و ةالنفطي ولالب����رية العاملة في خدمات الحقل

 علىألمريكي ا النفط قطاع في وظيفة ألف 400 من أكثر عن االس���تغنا� تمحيث ، إلكمال تلك األبار

  .يةالنفط حقوللا خدمات هو تضرراً  األكثر القطاع وكان الماضية، القليلة األعوام مدى

  الطلب العالمي على النفط. 2.1.2

ب/ي  مليون 0.7نحو ب 2018من ع��ام  الرابعخالل الربع  النفط على الع��المي الطل��� ارتفع

برميل/ يوم، م����كالً ارتفاعاً بنحو  مليون 99.9%، ليص���ل إلى 0.7، أي بنس���بة الربع الس���اب�مقارنة ب

  الجدولكما يوضح  مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، %1.3برميل/يوم، أي بنسبة  مليون 1.3
  .)14( والشكل) 6(
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  .منظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفة المصدر:
  

 المجموعات من مجموعة لكل النفط على الطلب مس���تويات ����هدتها التي للتطورات بيان يلي وفيما

  : حدة على الدولية
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  في الدول الصناعيةعلى النفط الطلب  -

           ألف 300حوالي ب 2018ع���ام من  الرابعالربع خالل  الص�������ن���اعي���ة ال���دول طل���ب ارتفع

       مليون برميل/ يوم،  48.4نحو ليص�������ل إلى  بالربع الس�������ابق،مقارنة  %0.6أي بنس��������ة  ،برميل/ يوم

  .مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي برميل/يوم ألف 400بنحو  وهو مستوى مرتفع 
 الرابعخالل الربع  النفط على األمريكتين دول طلب انخفض الدول الصناعية مجموعة وضمن

يوم، /برميل مليون 25.6 ليص�ل إلىالربع الس�ابق ألف برميل/يوم مقارنة  ب 100بنحو  2018من عام 

 ً ستمر الطلب  .ألف برميل/يوم مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 500بنحو  مرتفعا القوي حيث ا

على النفط في الواليات المتحدة األمريكية، وإلى حد ما في كندا، في حين تراجع الطلب على النفط في 

   المكسيك للربع الرابع على التوالي.

 إلى ليص����لمقارنة بالربع الس����ابق  يوم/برميل ألف 200 بحواليأوروبا  دول طلب وانخفض

من  المناظرألف برميل/يوم مقارنة بالربع  100بنحو  وهو مس������توى مرتفع يوم،/برميل مليون 14.5

منذ شهر في أوروبا التراجع المستمر الذي تشهده مبيعات السيارات على خلفية ذلك و، العام الماضي

، تراجع الطلب على النفط في كل من ألمانيا وفرنس�������ا والمملكة المت�د�إلى جانب  ،2018س�������بتمبر 

  .بالرغم من ارتفاعه في إيطاليا

مقارنة بالربع السابق  يوم/برميل ألف 600 بحوالي والمحيط الهاديأسيا  دول طلب ارتفع بينما

ً يوم، /برميل مليون 8.3 إلى ليص�����ل ألف برميل/يوم مقارنة بالربع المناظر من  100بنحو  منخف������ا

وبالرغم من تراجعه في ، نتيجة ارتفاع الطلب في كالً من كوريا الجنوبية واس������تراليا ،العام الماض������ي

  .)15( والشكل) 7( الجدولكما يوضح اليابان. 
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دول األمريكتين دول أوروبا  دول أسيا الهادي

 )7الجدول (
  تطور الطلب على النفط في الدول الصناعية

    (مليون برميل/ يوم)
دول أوروبا   الهادي/دول أسيا إجمالي الدول الصناعية     األمريكتين دول

 2017 الرابعالربع  25.1 14.4 8.4 48.0
  2018األول الربع  25.2 14.0 8.5 47.7
  الثانيالربع  25.4 14.2 7.6 47.2
  الثالثالربع  25.7 14.7 7.7 48.1
 *الرابعالربع  25.6 14.5 8.3 48.4
0.3 0.6 )0.2( )0.1( التغير  2018 الثالثالربع 

)0.1( 0.4  عن 0.1 0.5    2017 الرابعالربع 
  * بيانات تقديرية.

 : مالحظة  
ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.    
 :المصادر   
 ـ أعداد مختلفة من التقـرير الشهري  لمنظمة أوبك.  

  )15( الشكل
  2018 -2017 ،في الدول الصناعية سنوية للطلب على النفطالالتطورات الربع 

  )مليون برميل/ يوم(
  

  

  

  

  
  

  

  

  .السوق النفطية، أعداد مختلفةمنظمة أوبك، التقرير الشهري حول  المصدر:
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  في الدول الناميةعلى النفط الطلب  -
 ألف 400 بحوالي 2018ع��ام من  الرابعالربع خالل  النفط على الن��امي��ة ال��دول طل��ب ارتفع

      مليون برميل/ يوم،  51.5نحو ليص�������ل إلى  بالربع الس�������ابق،مقارنة  %0.8أي بنس�������بة  ،برميل/ يوم

.مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي برميل/يوم مليون 0.9بنحو وهو مستوى مرتفع 

شرق منطقةفي  النفط على طلبال انخفض الدول النامية، مجموعة وضمن  وأفريقيا األوسط ال

         إلى ليص�������لمقارنة بالربع الس�������ابق  يوم/برميل ألف 400 بواقع 2018من عام  الرابعخالل الربع 

مقارنة بالربع المماثل من  برميل/يوم ألف 100بنحو  منخفض، وهو مس���توى يوم/برميل مليون 12.3

   .العام الماضي

 عند نف� المس��توى المحقق خالل الربع الس��ابقالطلب على النفط في الدول العربية  اس��تقروقد 

 الرابعخالل الربع  الدول النامية% من إجمالي طلب 15.7، أي ما يش����كل يوم/برميل مليون 7.2 وهو

عام  عام  100، وهو مس�������توى مرتفع بنحو 2018من  ثل من ال ما بالربع الم نة  قار يل/يوم م ألف برم

بنحو  الطلب انخفض فقد وأفريقيا األوسط الشرقمنطقة  في األخرى الدول طلب وفيما يخص السابق.

ً ، يوم/برميل مليون 5.1 إلى ليص���لألف برميل/يوم مقارنة بالربع الس���ابق  400  200بنحو  منخف����ا

   . العام الماضي الربع المماثل منب ألف برميل/يوم مقارنة

ً  2018من عام  الرابعخالل الربع  النامية ا�س��يوية الدول طلبفي حين ش��هد      نحوب��������� ارتفاعا

، وهو مستوى مرتفع بنحو يوم/برميل مليون 27 إلى ليصلمقارنة بالربع السابق  يوم/برميل مليون 1

  .برميل/يوم مقارنة بنظيره المسجل خالل العام الماضي مليون 1.2

 وقاطرة ا�س���يوي االقتص���ادي للنمو الر�يس���ي المحرك يعد الذي، 7الطلب الص���يني ارتفعوقد 

  13.1 إلى ليص���لمقارنة بالربع الس���ابق،  يوم/برميل ألف 400 بمقدار المذكورة، الس���وق في التعافي

ألف برميل/يوم  800، وهو مس����توى مرتفع بنحو 2018من عام  الرابعخالل الربع  ومي/رميلب مليون

ماض�������ي عام ال ثل من ال بالربع المما عات في قطاع  ،مقارنة  ويعزى �ل� في األس�������ا� إلى التوس�������

الواليات المتحدة بين  حول التجارةبد� المفاوض���ات تزامناً مع الس���فر الجوي،  قطاعالبتروكيماويات و

   .أشهروالتي ستستمر لمدة ثالثة  2018في شهر ديسمبر  األمريكية والصين

                                                            
  من التقرير. 69رقم وصفحة  67صفحة رقم   7
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 على الطلب ارتفع فقد اآلس��يوي، االقتص��اد لنمو اآلخر المحرك ،يالهند قتص��ادالل بالنس��بة أما

وهو  ، يوم /برميل مليون 5 إلى ليص�����لمقارنة بالربع الس�����ابق،  يوم /برميل ألف 600 بنحو النفط

، ويعزى ذلك في ألف برميل/يوم مقارنة الربع المماثل من العام الما������ي 200مس�����توى مرتفع بنحو 

 إنتهاء عقب الصناعي النشاط تزايد مع، المهرجانات موسم في الوقود على الطلب ارتفاع األساس إلى

التوس�������ع في قطاع والزخم اإليجابي في مبيعات المركبات التجارية، ة، إلى جانب الموس�������مي األمطار

بش���كل الطلب في باقي الدول االَس���يوية النامية  انخفض بينما. س���يما إنش���اءات الطر�  اإلنش���اءات، وال

  مليون برميل/يوم. 8.9ألف برميل/يوم مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى  40 طفيف بلغ نحو

من  الرابعالطلب على النفط في دول أمريكا الالتينية خالل الربع  انخفض أخرى، جهة منو

مليون برميل/يوم، وهو  6.5مقارنة بالربع الس��ابق، ليص��ل إلى  ومي/رميلب ألف 300 بنحو 2018عام 

الطلب على النفط  استقرار بشكل أساسي إلى ذلك ىويعز ،2017مستوى الربع المماثل من عام نفس 

دول  في الطلب انخفاض مليون برميل/ يوم، مع 2.7 وهوالربع السابق  عند نفس مستوىفي البرازيل 

ية األخرى كا الالتين عاني  ، وبخا��������ة االرجنتينأمري  ألف  300بنحو  ،ركوداً في اقتص�������ادهاالتي ت

 مليون برميل/ يوم. 3.8برميل/ يوم مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 

  الطلب على النفط في الدول المتحولة - 
ً  النفط على المتحولة الدول طلب ����هد  200بمقدار  2018من عام  الرابعالربع  خالل ارتفاعا

بنحو  منخفضمس���توى مليون برميل/يوم، وهو  5.7ألف برميل/يوم مقارنة بالربع الس���ابق ليص���ل إلى 

  مجموعةمن  االرتفاعوقد جاء هذا  الربع المماثل من العام الما��������ي.ألف برميل/يوم مقارنة ب 200

مقارنة بالربع  يوم/برميل ألف 100 بحواليطلبها على النفط  ارتفعالتي  السابق السوفيتي اإلتحاد دول

عام  لث من  ثا يل مليون 5 إلى ليص�������ل 2018ال ألف  100بنحو  منخفضوهو مس�������توى  يوم،/برم

إ������افة إلى ارتفاع طلب باقي الدول المتحولة بنحو  ،2017برميل/يوم مقارنة بالربع المماثل من عام 

  .)8( والجدول) 16( الشكلكما يوضح ألف برميل/يوم مقارنة بالربع السابق.  100
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مقارنة بالربع  يوم/برميل ألف 100 بحواليطلبها على النفط  ارتفعالتي  السابق السوفيتي اإلتحاد دول
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 )8الجدول (
  2018 - 2017، تطور الطلب على النفط في دول العالم األخرى (اإلقتصادات النامية والمتحولة)

 (مليون برميل/ يوم)
    

  التغير عن
 2017 2018 )مليون ب/ي(

 
 الرابعالربع 

2017 
 الثالثالربع 

2018  
الربع 
  *الرابع

الربع 
 الثالث

الربع 
 الثاني

الربع 
  األول

الربع 
  الرابع

 الدول النامية   44.7 44.7 45.4 45.5 45.8 0.2 1.1
 منها الدول العربية : 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 ــ 0.1
 الدول األعضاء     6.1 6.2 6.2 6.2 6.2 ــ 0.1
 باقي الدول العربية 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 ــ ــ

)0.2(  )0.4( الشرق األوسط وأفريقيادول أخرى في  5.3 5.3 5.1 5.5 5.1 
)0.1(  )0.4(  إجمالي الشرق االوسط وأفريقيا 12.4 12.5 12.3 12.7 12.3 

 الدول اآلسيوية النامية 25.8 25.8 26.7 26.0 27.0 1.0 1.2
 منها: الصين 12.3 12.3 12.8 12.7 13.1 0.4 0.8
 الهند   4.8 4.8 4.7 4.4 5.0 0.6 0.2
0.2 )0.04(  الدول األخرى   8.7 8.7 9.1 9.0 8.9 
)0.3( ــ  دول أمريكا الالتينية 6.5 6.4 6.5 6.8 6.5 

 منها: البرازيل 2.6 2.7 2.6 2.7 2.7 ــ 0.1
)0.1(  )0.3(  الدول األخرى   3.9 3.7 3.8 4.1 3.8 
)0.2(  الدول المتحولة  5.9 5.4 5.3 5.6 5.7 0.2 
)0.1(  االتحاد السوفيتي السابقمنها:  5.1 4.7 4.7 4.9 5.0 0.1 

إجمالي طلب الدول النامية والمتحولة 50.6 50.1 50.8 51.1 51.5 0.4 0.9
 بيانات تقديرية*    

 : مالحظة    
ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.      

   

   :المصادر
 اعداد مختلفة من التقرير الشهري لمنظمة أوبك. -
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الدول العربية دول اخرى في الشرق األوسط وافريقيا الدول األسيوية النامية دول أمريكا الالتينية

  )16( الشكل
  2018 -2017 ،سنوية للطلب على النفط في الدول النامية الالتطورات الربع 

  )مليون برميل/ يوم(
  

  

  

  

  

  

  
  

  .منظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفة المصدر:

المخزونات النفطية العالمية المختلفة مستويات . 3.1.2  

من  الرابعنهاية الربع  في (التجارية واإلستراتيجية) العالميةإجمالي المخزونات النفطية شهد 

ً  2018عام   8.845 بلغ يل% مقارنة بالربع الس���ابق 1.8أي بنس���بة  ،مليون برميل 155 همقدار ارتفاعا

ً يمثل ما  ،برميل مليار من  المناظر% بالمقارنة بالربع 3.6مليون برميل، أي بنسبة  306بنحو  ارتفاعا

  . السابقالعام 

  8النفطي في الدول الصناعيةالتجاري المخزون  -

  عام من الرابعالربع  في نهاية الصناعية الدول في النفطي التجاري المخزون إجمالي انخفض

وهو مستوى  برميل، مليار 2.862 إلى ليصل السابق الربعمستوى  عن برميل مليون 4 بمقدار 2018

 إجمالي أن بالذكر. والجدير السابق العام من المماثل الربع مستويات عن برميل مليون 9 بمقدار مرتفع

من عام  الرابعالربع  في نهاية ارتفع قد الص������ناعية الدول في  الخام من النفط التجاري المخزون

وهو مس��توى برميل،  مليار 1.097 إلى ليص��ل الس��ابق الربعب مقارنة برميل مليون 58 بمقدار 2018

                                                            
 ال يشمل المخزون على متن الناقالت. 8
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 )8الجدول (
  2018 - 2017، تطور الطلب على النفط في دول العالم األخرى (اإلقتصادات النامية والمتحولة)
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   :المصادر
 اعداد مختلفة من التقرير الشهري لمنظمة أوبك. -
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2017 2018

الدول العربية دول اخرى في الشرق األوسط وافريقيا الدول األسيوية النامية دول أمريكا الالتينية

  )16( الشكل
  2018 -2017 ،سنوية للطلب على النفط في الدول النامية الالتطورات الربع 

  )مليون برميل/ يوم(
  

  

  

  

  

  

  
  

  .منظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفة المصدر:

المخزونات النفطية العالمية المختلفة مستويات . 3.1.2  

من  الرابعنهاية الربع  في (التجارية واإلستراتيجية) العالميةإجمالي المخزونات النفطية شهد 

ً  2018عام   8.845 بلغ يل% مقارنة بالربع الس���ابق 1.8أي بنس���بة  ،مليون برميل 155 همقدار ارتفاعا

ً يمثل ما  ،برميل مليار من  المناظر% بالمقارنة بالربع 3.6مليون برميل، أي بنسبة  306بنحو  ارتفاعا

  . السابقالعام 

  8النفطي في الدول الصناعيةالتجاري المخزون  -

  عام من الرابعالربع  في نهاية الصناعية الدول في النفطي التجاري المخزون إجمالي انخفض

وهو مستوى  برميل، مليار 2.862 إلى ليصل السابق الربعمستوى  عن برميل مليون 4 بمقدار 2018

 إجمالي أن بالذكر. والجدير السابق العام من المماثل الربع مستويات عن برميل مليون 9 بمقدار مرتفع

من عام  الرابعالربع  في نهاية ارتفع قد الص������ناعية الدول في  الخام من النفط التجاري المخزون

وهو مس��توى برميل،  مليار 1.097 إلى ليص��ل الس��ابق الربعب مقارنة برميل مليون 58 بمقدار 2018

                                                            
 ال يشمل المخزون على متن الناقالت. 8
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 انخفض في حين .يالماض���� العام من المماثل الربع مس����تويات عن برميل مليون 1 بمقدار منخفض

  مقارنة برميل مليون 62 بمقدارفي الدول الصناعية  النفطية  المنتجات التجاري من المخزون إجمالي

  مقارنة برميل مليون 10 بمقدار مرتفعوهو مس��توى  برميل، مليار 1.765 إلى ليص��ل الس��ابق بالربع

  .السابق العام من المناظر الربع مستوياتب

 مقارنة برميل مليون 15 بمقدار انخفضقد  األمريكتين في النفطي التجاري المخزون يذكر أن 

 مليون 917 و الخام النفط من برميل مليون 609 منها( برميل مليار 1.526 عند ليستقر السابق الربعب

 المناظر مس��تويات الربعب مقارنةمليون برميل  28بمقدار  مرتفعوهو مس��توى  ،)المنتجات من برميل

  .السابق العام من

المخزون التج���اري النفطي في الوالي���ات  انخفضض�������من مجموع���ة دول األمريكتين، من و
 عندر ليستق السابق بالربع مقارنة برميل مليون 7 بمقدار 2018 من عام الرابعالربع  في نهاية المتحدة

لمس��جل في نهاية المس��توى امقارنة بمليون برميل  17بنحو  مرتفع وهو مس��توى، برميل مليار 1.242

 في الواليات المتحدة من النفط الخامالمخزون التجاري   ارتفع، حيث العام الماضيالربع المماثل من 
وفي هذا السياق يذكر أن  ،برميل مليون 441 عند ليستقر السابق بالربع مقارنة برميل مليون 37 بنحو

 ارتفعت، و2018مليون برميل في نهاية ش����هر أكتوبر  426بلغت قد  مخزونات النفط الخام األمريكية

شهر نوفمبر سمبرشهر األسبوع األول من مستوى لها منذ  أعلى إلى في نهاية األسبوع الثالث من   دي

بعد ذلك على خلفية انخفاض واردات الخام األمريكية، ثم تراجعت  مليون برميل، 450.5وهو  2017

 التجاري من المخزون إجمالي انخفض في حين  اس����ته�� مص����افي التكرير من النفط الخام. ارتفاعو
   .برميل مليون 801 عند ليستقر السابق بالربع مقارنة برميل مليون 44 بمقدار النفطية  المنتجات

  برميل مليون 13 بمقدار انخفضفقد  األوروبية الدول في النفطي التجاري المخزون أما 

           برميل مليون 923وهو  2015مس����تويات� منذ ش����هر يناير أدنى  عند ليس����تقر الس����ابق الربعب مقارنة

ً منخف���� ،)المنتجات من برميل مليون 593 و  الخام النفط من برميل مليون 330 منها(  20بمقدار  ا

 إنخفاضبالرغم من يأتي ذلك ، يالماض��� العام من المماثل مس���تويات الربع بالمقارنة معمليون برميل 

            دول في النفطي التج���اري المخزون  ارتفع بينم���ا .9التكرير من النفط الخ���امإنت���اجي���ة مص���������افي 

                                                            
  من التقرير. 74صفحة رقم   9
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  منها( برميل مليون 414 عند ليستقر السابق الربع بالمقارنة مع برميل مليون 25 بمقدار الهادي /أسيا

 2بمقدار  مرتفع مستوىوهو  ،)المنتجات من برميل مليون 255 و الخام النفط من برميل مليون 159

  .يالماض العام من المماثل لربعا مليون برميل بالمقارنة مع مستويات

في دول منظمة التعاون االقتص���ادي  بالمخزونات التجارية النفطيةالجدير بالذ�ر أن الو����ول 

، يُعد من أهم أهداف اتفاق خفض اإلنتاج 10والتنمية إلى مس����توى متوس����ط الس����نوات الخمس الس����ابقة 

تلك  مس��توى أنتجدر اإلش��ارة إلى . وفي هذا الس��ياق، بين دول أوبك ومنتجي النفط من خارجهااألول 

فترة من شهر أبريل وحتى شهر سبتمبر قد تراجعت عن متوسطها لخمس سنوات خالل الالمخزونات 

شهر  مليون 23 نحوبعد ذلك مجدداً، لتصل الزيادة إلى  تزيد، قبل أن 2018  2018 نوفمبربرميل في 

في ش�����هر يناير تفاق حيز التنفيذ أي هذا االدخول  بدءعند  برميل مليون 278نحو زيادة بلغت مقارنة ب

  .)17( الشكل كما يوضح، 2017

  )17( الشكل   
  النفطية في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنميةالتجارية الزيادة في المخزونات تطور 

  )2018 نوفمبر – 2017الفترة (يناير خالل  لخمس سنوات، هاعن متوسط
  )برميل مليون(

  

  

  

  

  

  

  
  .منظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفة المصدر:

                                                            
  .للمتوسط ، وذلك لدخول الفترة التي تزايدت فيها المخزونات بالفعل ضمن النطاق الحسابيمن شهر إلى أخرالرتفاع ا يتجه هذا المتوسط المتحرك نحو 10
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 انخفض في حين .يالماض���� العام من المماثل الربع مس����تويات عن برميل مليون 1 بمقدار منخفض

  مقارنة برميل مليون 62 بمقدارفي الدول الصناعية  النفطية  المنتجات التجاري من المخزون إجمالي

  مقارنة برميل مليون 10 بمقدار مرتفعوهو مس��توى  برميل، مليار 1.765 إلى ليص��ل الس��ابق بالربع

  .السابق العام من المناظر الربع مستوياتب

 مقارنة برميل مليون 15 بمقدار انخفضقد  األمريكتين في النفطي التجاري المخزون يذكر أن 

 مليون 917 و الخام النفط من برميل مليون 609 منها( برميل مليار 1.526 عند ليستقر السابق الربعب

 المناظر مس��تويات الربعب مقارنةمليون برميل  28بمقدار  مرتفعوهو مس��توى  ،)المنتجات من برميل

  .السابق العام من

المخزون التج���اري النفطي في الوالي���ات  انخفضض�������من مجموع���ة دول األمريكتين، من و
 عندر ليستق السابق بالربع مقارنة برميل مليون 7 بمقدار 2018 من عام الرابعالربع  في نهاية المتحدة

لمس��جل في نهاية المس��توى امقارنة بمليون برميل  17بنحو  مرتفع وهو مس��توى، برميل مليار 1.242

 في الواليات المتحدة من النفط الخامالمخزون التجاري   ارتفع، حيث العام الماضيالربع المماثل من 
وفي هذا السياق يذكر أن  ،برميل مليون 441 عند ليستقر السابق بالربع مقارنة برميل مليون 37 بنحو

 ارتفعت، و2018مليون برميل في نهاية ش����هر أكتوبر  426بلغت قد  مخزونات النفط الخام األمريكية

شهر نوفمبر سمبرشهر األسبوع األول من مستوى لها منذ  أعلى إلى في نهاية األسبوع الثالث من   دي

بعد ذلك على خلفية انخفاض واردات الخام األمريكية، ثم تراجعت  مليون برميل، 450.5وهو  2017

 التجاري من المخزون إجمالي انخفض في حين  اس����ته�� مص����افي التكرير من النفط الخام. ارتفاعو
   .برميل مليون 801 عند ليستقر السابق بالربع مقارنة برميل مليون 44 بمقدار النفطية  المنتجات

  برميل مليون 13 بمقدار انخفضفقد  األوروبية الدول في النفطي التجاري المخزون أما 

           برميل مليون 923وهو  2015مس����تويات� منذ ش����هر يناير أدنى  عند ليس����تقر الس����ابق الربعب مقارنة

ً منخف���� ،)المنتجات من برميل مليون 593 و  الخام النفط من برميل مليون 330 منها(  20بمقدار  ا

 إنخفاضبالرغم من يأتي ذلك ، يالماض��� العام من المماثل مس���تويات الربع بالمقارنة معمليون برميل 

            دول في النفطي التج���اري المخزون  ارتفع بينم���ا .9التكرير من النفط الخ���امإنت���اجي���ة مص���������افي 

                                                            
  من التقرير. 74صفحة رقم   9
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  منها( برميل مليون 414 عند ليستقر السابق الربع بالمقارنة مع برميل مليون 25 بمقدار الهادي /أسيا

 2بمقدار  مرتفع مستوىوهو  ،)المنتجات من برميل مليون 255 و الخام النفط من برميل مليون 159

  .يالماض العام من المماثل لربعا مليون برميل بالمقارنة مع مستويات

في دول منظمة التعاون االقتص���ادي  بالمخزونات التجارية النفطيةالجدير بالذ�ر أن الو����ول 

، يُعد من أهم أهداف اتفاق خفض اإلنتاج 10والتنمية إلى مس����توى متوس����ط الس����نوات الخمس الس����ابقة 

تلك  مس��توى أنتجدر اإلش��ارة إلى . وفي هذا الس��ياق، بين دول أوبك ومنتجي النفط من خارجهااألول 

فترة من شهر أبريل وحتى شهر سبتمبر قد تراجعت عن متوسطها لخمس سنوات خالل الالمخزونات 

شهر  مليون 23 نحوبعد ذلك مجدداً، لتصل الزيادة إلى  تزيد، قبل أن 2018  2018 نوفمبربرميل في 

في ش�����هر يناير تفاق حيز التنفيذ أي هذا االدخول  بدءعند  برميل مليون 278نحو زيادة بلغت مقارنة ب

  .)17( الشكل كما يوضح، 2017

  )17( الشكل   
  النفطية في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنميةالتجارية الزيادة في المخزونات تطور 

  )2018 نوفمبر – 2017الفترة (يناير خالل  لخمس سنوات، هاعن متوسط
  )برميل مليون(

  

  

  

  

  

  

  
  .منظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفة المصدر:

                                                            
  .للمتوسط ، وذلك لدخول الفترة التي تزايدت فيها المخزونات بالفعل ضمن النطاق الحسابيمن شهر إلى أخرالرتفاع ا يتجه هذا المتوسط المتحرك نحو 10
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  11التجاري العالميالمخزون  -
 2018من عام  الرابعالربع  في نهاية العالم دول بقية في النفطي التجاري المخزون ارتفع

مرتفع وهو مستوى  ،برميل مليار 2.943 إلى ليصل السابق الربعب مقارنة برميل مليون 152 بمقدار

  إجمالي مس����توى يس����جل وبذلك، يالماض���� العام من المماثل الربعمليون برميل مقارنة ب 277بنحو 
ً  يالعالم التجاري المخزون   مقارنة 2018من عام  الرابعالربع  خالل برميل مليون 148 بنحو ارتفاعا

 286 بمقدار مرتفع مستوى وهو برميل، مليار 5.805 إلى ليصل السابق الربع خالل المسجل بمستواه

  . السابق العام من المناظر الربع مستويات عن برميل مليون

  المخزون على متن الناقالت -
ناقالت متن على النفطي التجاري المخزون ارتفع ية ال ها  2018من عام  الرابعالربع  في ن

  مرتفعوهو مس��توى  ،برميل مليار 1209 إلى ليص��ل الس��ابق الربعب مقارنة برميل مليون 21 بمقدار

   .السابق العام من المناظر الربع مستويات عن برميل مليون 37 بمقدار

  المخزون االستراتيجي -
 أفريقيا وجنوب والتنمية االقتص���ادي التعاون منظمة دول في االس���تراتيجي المخزون انخفض

  ليص��ل الس��ابق الربعب مقارنة برميل مليون 15 بمقدار 2018من عام  الرابعالربع  في نهاية والص��ين

  المماثل الربع مستويات عن برميل مليون 17 بمقدار منخفضوهو مستوى  ،برميل مليار 1.831 إلى

  .يالماض العام من

بنحو  2018من عام  الرابعالربع  في نهاية األمريكي االس���تراتيجي المخزون انخفضوقد هذا 

ً منخف������� ،مليون برميل 649 ليص������ل إلىالربع الس������ابق ب مليون برميل مقارنة 11  مليون 14بنحو  ا

تزامناً مع عرض وزارة الطاقة يأتي ذلك  .نهاية الربع المماثل من العام الماض�����ي برميل بالمقارنة مع

 التجديد انتخابات برميل من احتياطي النفط الخام االس�������تراتيجي للبيع، قبلمليون  11األمريكية لنحو 

 السيارات سائقي عن للتخفيف وسيلة، ك2018 نوفمبرر شه فيألمريكية ا المتحدة الواليات في النصفي

 فترة أن رس��مي إخطار وأظهر .منذ بداية العام الحالي% 25حو بن الوقود أس��عار ارتفاع ش��هدوا الذين

  .2018 نوفمبر و أكتوبر شهريل خال كانت الكبريت عالية خامات من البيع لصفقة التسليم

                                                            
 الناقالت.ال يشمل المخزون على متن  11
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  12المخزون العالمي إجمالي -
  برميل مليار 8.845 إلى 2018من عام  الرابعالربع  نهاية في العالمي المخزون إجمالي ارتفع

ً بذلك  مسجال ً  السابق، بالربع مقارنة برميل مليون 155 بنحو ارتفاعا   برميل مليون 306 بنحو وارتفاعا

  .)18( والشكل) 9( الجدولكما يوضح ، الماضي العام من المماثل بالربع مقارنة

 )9الجدول (
  النفطية العالمية في نهاية الربعتطور المخزونات 

( برميلمليون  )    
  التغير عن

 2017 2018 )مليون برميل(
 الرابعالربع  المنطقة

2017  
 الثالثالربع 

2018  
الربع 
  *الرابع

الربع 
  الثالث

الربع 
  الرابع

28 )15(  األمريكتين  1498 1541 1526 
17 )7(  الواليات المتحدة األمريكيةمنها :  1225 1249 1242 

)20(  )13(  أوروبا 943 936 923 
 الهادي/أسيا 412 389 414 25 2
9 )4(  إجمالي الدول الصناعية 2853 2866 2862 

 بقية دول العالم 2666 2791 2943 152 277
 إجمالي المخزون التجاري** 5519 5657 5805 148 286
 متن الناقالتالمخزون على  1172 1188 1209 21 37

)17(  )15(  المخزون االستراتيجي منه : 1848 1846 1831 
)14(  )11(  المخزون االستراتيجي األمريكي 663 660 649 

 إجمالى المخزون العالمى 8539 8690 8845 155 306

كفاية المخزون  التجاري في الدول  60.0 59.3 60.2 0.9 0.2
 الصناعية ( يوم )

   . تقديريةبيانات *

اليشمل المخزون على متن الناقالت .    **

 : مالحظة   
ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.     
 المصادر:    
    -Oil Market Intelligence
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  11التجاري العالميالمخزون  -
 2018من عام  الرابعالربع  في نهاية العالم دول بقية في النفطي التجاري المخزون ارتفع

مرتفع وهو مستوى  ،برميل مليار 2.943 إلى ليصل السابق الربعب مقارنة برميل مليون 152 بمقدار

  إجمالي مس����توى يس����جل وبذلك، يالماض���� العام من المماثل الربعمليون برميل مقارنة ب 277بنحو 
ً  يالعالم التجاري المخزون   مقارنة 2018من عام  الرابعالربع  خالل برميل مليون 148 بنحو ارتفاعا

 286 بمقدار مرتفع مستوى وهو برميل، مليار 5.805 إلى ليصل السابق الربع خالل المسجل بمستواه

  . السابق العام من المناظر الربع مستويات عن برميل مليون

  المخزون على متن الناقالت -
ناقالت متن على النفطي التجاري المخزون ارتفع ية ال ها  2018من عام  الرابعالربع  في ن

  مرتفعوهو مس��توى  ،برميل مليار 1209 إلى ليص��ل الس��ابق الربعب مقارنة برميل مليون 21 بمقدار

   .السابق العام من المناظر الربع مستويات عن برميل مليون 37 بمقدار

  المخزون االستراتيجي -
 أفريقيا وجنوب والتنمية االقتص���ادي التعاون منظمة دول في االس���تراتيجي المخزون انخفض

  ليص��ل الس��ابق الربعب مقارنة برميل مليون 15 بمقدار 2018من عام  الرابعالربع  في نهاية والص��ين

  المماثل الربع مستويات عن برميل مليون 17 بمقدار منخفضوهو مستوى  ،برميل مليار 1.831 إلى

  .يالماض العام من

بنحو  2018من عام  الرابعالربع  في نهاية األمريكي االس���تراتيجي المخزون انخفضوقد هذا 

ً منخف������� ،مليون برميل 649 ليص������ل إلىالربع الس������ابق ب مليون برميل مقارنة 11  مليون 14بنحو  ا

تزامناً مع عرض وزارة الطاقة يأتي ذلك  .نهاية الربع المماثل من العام الماض�����ي برميل بالمقارنة مع

 التجديد انتخابات برميل من احتياطي النفط الخام االس�������تراتيجي للبيع، قبلمليون  11األمريكية لنحو 

 السيارات سائقي عن للتخفيف وسيلة، ك2018 نوفمبرر شه فيألمريكية ا المتحدة الواليات في النصفي

 فترة أن رس��مي إخطار وأظهر .منذ بداية العام الحالي% 25حو بن الوقود أس��عار ارتفاع ش��هدوا الذين

  .2018 نوفمبر و أكتوبر شهريل خال كانت الكبريت عالية خامات من البيع لصفقة التسليم

                                                            
 الناقالت.ال يشمل المخزون على متن  11
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  12المخزون العالمي إجمالي -
  برميل مليار 8.845 إلى 2018من عام  الرابعالربع  نهاية في العالمي المخزون إجمالي ارتفع

ً بذلك  مسجال ً  السابق، بالربع مقارنة برميل مليون 155 بنحو ارتفاعا   برميل مليون 306 بنحو وارتفاعا

  .)18( والشكل) 9( الجدولكما يوضح ، الماضي العام من المماثل بالربع مقارنة

 )9الجدول (
  النفطية العالمية في نهاية الربعتطور المخزونات 

( برميلمليون  )    
  التغير عن

 2017 2018 )مليون برميل(
 الرابعالربع  المنطقة

2017  
 الثالثالربع 

2018  
الربع 
  *الرابع

الربع 
  الثالث

الربع 
  الرابع

28 )15(  األمريكتين  1498 1541 1526 
17 )7(  الواليات المتحدة األمريكيةمنها :  1225 1249 1242 

)20(  )13(  أوروبا 943 936 923 
 الهادي/أسيا 412 389 414 25 2
9 )4(  إجمالي الدول الصناعية 2853 2866 2862 

 بقية دول العالم 2666 2791 2943 152 277
 إجمالي المخزون التجاري** 5519 5657 5805 148 286
 متن الناقالتالمخزون على  1172 1188 1209 21 37

)17(  )15(  المخزون االستراتيجي منه : 1848 1846 1831 
)14(  )11(  المخزون االستراتيجي األمريكي 663 660 649 

 إجمالى المخزون العالمى 8539 8690 8845 155 306

كفاية المخزون  التجاري في الدول  60.0 59.3 60.2 0.9 0.2
 الصناعية ( يوم )

   . تقديريةبيانات *

اليشمل المخزون على متن الناقالت .    **

 : مالحظة   
ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.     
 المصادر:    
    -Oil Market Intelligence
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الربع الرابع  الربع األول  الربع الثاني  الربع الثالث  الربع الرابع 

2017 2018

الدول الصناعية بقية دول العالم المخزون على متن الناقالت  المخزون االستراتيجي

  )18( الشكل
  2018 -2017 ،في نهاية الربع تطور المخزونات النفطية العالمية

  )مليار برميل(
  

  

  

  

  

  

  

  .Oil Market Intelligence, Various Issues المصدر:

من  الرابعالربع  نهاية في الص��ناعية الدول في التجاري المخزون كفاية أن باالهتمام والجدير

  الربع نهاية في المسجلمن  أعلى مستوى وهو االستهالك، من يوم 60.2 حوالي بلغت قد 2018عام 

من المستوى المسجل في نهاية الربع المماثل من العام  أعلى، و االستهالكيوم من  59.3البالغ  قالساب

 .يوم من االستهالك 60الماضي البالغ 

أسعار النفطالمؤثرة على  العوامل األخرى .22.  

عوامل الجغرافية السياسية (الجيوسياسية) .1.2.2  

 الرابعخالل الربع  يات متباينةمنحنأس��عار النفط  إتخاذمن العوامل التي أثرت ب���كل كبير على 

 ،ال��������ينوة يبين الواليات المتحدة األمريك حول التجارةالتوترات المخاو� ب��������أن ، 2018عام من 

، قبل بد� مفاوض���ات تجارية بين الطرفين في فرض مزيد من القيود الجمركية المتبادلة إلىأدت  والتي

ال����غو�ات االقت����ادية األمريكية على دخول إض���افة إلى  ولمدة ثالثة أ����هر، 2018����هر ديس���مبر 

  بموا������لة دول لثمان مع الس�����ما�، 2018������هر نوفمبر  بدايةقطاع الطاقة اإليراني حيز التنفيذ في 

 مايو��������هر من  الثامنفي  الرئيس األمريكي إعالنعقب ، يأتي ذلك إيران من الخام النفط اس�������تيراد

   .2015الذي وقع مع إيران عام  االتفاق النوويمن الواليات المتحدة  انسحاب عن 2018
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الدوالر األمريكي وأسعار الفائدة .2.2.2  

        ، 2018من ع���ام  الرابعخالل الربع قوة ال���دوالر األمريكي بالخ���ام أس�������ع���ار النفط  ت�����رت

س���عر  أس���عار النفط مع ارتفاع انخفض���تحيث  ،بينهمااالرتباط العكس���ي ال�ي يربط  على خلفيةوذلك 

حول التجارة التوترات  بتزايد المخاوف منصرف الدوالر مقابل العمالت الرئيسية االخري، مدعوماً 

ليس���جل بعض���ها  األمريكية س���ندات الخزانة عوائدارتفاع و، بين الواليات المتحدة األمريكية وال����ين

مجلس االحتياطي الفيدرالي  وفي ه�ا الس������يا�، ي�كر أن. أعلى مس������تويات� في أكثر من ع�������ر أعوام

رفع س��عر الفائدة الرئيس��ي بواقع ربع نقطة م�وية ليتراو� ما  2018 ديس��مبراألمريكي قرر في ش��هر 

   .لدعم الدوالر األمريكي %2.50% إلى 2.25بين 

المضارباتنشاط  .3.2.2  

، 2018من عام  الرابعأسعار النفط الخام خالل الربع  تقلباتلعبت المضاربات دوراً كبيراً في 

إمدادات النفط  نقص المخاوف ب��������ن تزايدس������عار على خلفية األ ارتفاعأدت التوقعات ب��������ن  حيث

 .2018خالل ش��هر أكتوبر  المض��اربين والمس��تثمرين في العقود النفطية كبير من إلى اهتمام ،العالمية

تباط� نمو االقت���اد المخاوف ب����ن  تزايدس��عار على خلفية األ إنخفاضالتوقعات ب����ن في حين أدت 

من االهتمام تراجع إلى ، إمدادات النفط العالمية العالمي، وتراجع الطلب العالمي على النفط، و وفرة

 الجديد اتفاق خفض اإلنتاج قرار رغم خالل شهري نوفمبر وديسمبر، وذلكالمضاربين والمستثمرين 
  . في نهاية شهر ديسمبر (أوبك +) من خارجها الدول المنتجة للنفطالذي توصلت إليه دول أوبك مع 

  

التجارة النفطية في األسواق الرئيسيةحركة . 3  

من النفط الخام والمنتجات النفطيةالواليات المتحدة واردات وصادرات  .3.1  

من عام  الرابعالربع  خالل الخام النفط من الواليات المتحدة األمريكية واردات انخفض�������ت

          7.5 لتبلغ الس������ابق الربع بمس������تويات مقارنة% 4.6 بنس������بة أى ي/ب ألف 367 يبحوال 2018

ألف ب/ي مقارنة بمس���تويات الربع المناظر من العام  167بنحو  منخفضوهو مس���توى  ،ي/ب مليون

%  22.7 بنس����بة يأ ي/ب ألف 537 بحوالى النفطية المنتجات من وارداتها انخفض����ت كماالس����ابق. 

          237بنحو  منخفضوهو مس����توى  ،ي/ب مليون 1.8 حوالي لتبلغ الس����ابق الربع بمس����تويات مقارنة

  .ن العام السابقالمناظر مألف ب/ي مقارنة بمستويات الربع 
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الربع الرابع  الربع األول  الربع الثاني  الربع الثالث  الربع الرابع 

2017 2018

الدول الصناعية بقية دول العالم المخزون على متن الناقالت  المخزون االستراتيجي

  )18( الشكل
  2018 -2017 ،في نهاية الربع تطور المخزونات النفطية العالمية

  )مليار برميل(
  

  

  

  

  

  

  

  .Oil Market Intelligence, Various Issues المصدر:

من  الرابعالربع  نهاية في الص��ناعية الدول في التجاري المخزون كفاية أن باالهتمام والجدير

  الربع نهاية في المسجلمن  أعلى مستوى وهو االستهالك، من يوم 60.2 حوالي بلغت قد 2018عام 

من المستوى المسجل في نهاية الربع المماثل من العام  أعلى، و االستهالكيوم من  59.3البالغ  قالساب

 .يوم من االستهالك 60الماضي البالغ 

أسعار النفطالمؤثرة على  العوامل األخرى .22.  

عوامل الجغرافية السياسية (الجيوسياسية) .1.2.2  

 الرابعخالل الربع  يات متباينةمنحنأس��عار النفط  إتخاذمن العوامل التي أثرت ب���كل كبير على 

 ،ال��������ينوة يبين الواليات المتحدة األمريك حول التجارةالتوترات المخاو� ب��������أن ، 2018عام من 

، قبل بد� مفاوض���ات تجارية بين الطرفين في فرض مزيد من القيود الجمركية المتبادلة إلىأدت  والتي

ال����غو�ات االقت����ادية األمريكية على دخول إض���افة إلى  ولمدة ثالثة أ����هر، 2018����هر ديس���مبر 

  بموا������لة دول لثمان مع الس�����ما�، 2018������هر نوفمبر  بدايةقطاع الطاقة اإليراني حيز التنفيذ في 

 مايو��������هر من  الثامنفي  الرئيس األمريكي إعالنعقب ، يأتي ذلك إيران من الخام النفط اس�������تيراد

   .2015الذي وقع مع إيران عام  االتفاق النوويمن الواليات المتحدة  انسحاب عن 2018
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الدوالر األمريكي وأسعار الفائدة .2.2.2  

        ، 2018من ع���ام  الرابعخالل الربع قوة ال���دوالر األمريكي بالخ���ام أس�������ع���ار النفط  ت�����رت

س���عر  أس���عار النفط مع ارتفاع انخفض���تحيث  ،بينهمااالرتباط العكس���ي ال�ي يربط  على خلفيةوذلك 

حول التجارة التوترات  بتزايد المخاوف منصرف الدوالر مقابل العمالت الرئيسية االخري، مدعوماً 

ليس���جل بعض���ها  األمريكية س���ندات الخزانة عوائدارتفاع و، بين الواليات المتحدة األمريكية وال����ين

مجلس االحتياطي الفيدرالي  وفي ه�ا الس������يا�، ي�كر أن. أعلى مس������تويات� في أكثر من ع�������ر أعوام

رفع س��عر الفائدة الرئيس��ي بواقع ربع نقطة م�وية ليتراو� ما  2018 ديس��مبراألمريكي قرر في ش��هر 

   .لدعم الدوالر األمريكي %2.50% إلى 2.25بين 

المضارباتنشاط  .3.2.2  

، 2018من عام  الرابعأسعار النفط الخام خالل الربع  تقلباتلعبت المضاربات دوراً كبيراً في 

إمدادات النفط  نقص المخاوف ب��������ن تزايدس������عار على خلفية األ ارتفاعأدت التوقعات ب��������ن  حيث

 .2018خالل ش��هر أكتوبر  المض��اربين والمس��تثمرين في العقود النفطية كبير من إلى اهتمام ،العالمية

تباط� نمو االقت���اد المخاوف ب����ن  تزايدس��عار على خلفية األ إنخفاضالتوقعات ب����ن في حين أدت 

من االهتمام تراجع إلى ، إمدادات النفط العالمية العالمي، وتراجع الطلب العالمي على النفط، و وفرة

 الجديد اتفاق خفض اإلنتاج قرار رغم خالل شهري نوفمبر وديسمبر، وذلكالمضاربين والمستثمرين 
  . في نهاية شهر ديسمبر (أوبك +) من خارجها الدول المنتجة للنفطالذي توصلت إليه دول أوبك مع 

  

التجارة النفطية في األسواق الرئيسيةحركة . 3  

من النفط الخام والمنتجات النفطيةالواليات المتحدة واردات وصادرات  .3.1  

من عام  الرابعالربع  خالل الخام النفط من الواليات المتحدة األمريكية واردات انخفض�������ت

          7.5 لتبلغ الس������ابق الربع بمس������تويات مقارنة% 4.6 بنس������بة أى ي/ب ألف 367 يبحوال 2018

ألف ب/ي مقارنة بمس���تويات الربع المناظر من العام  167بنحو  منخفضوهو مس���توى  ،ي/ب مليون

%  22.7 بنس����بة يأ ي/ب ألف 537 بحوالى النفطية المنتجات من وارداتها انخفض����ت كماالس����ابق. 

          237بنحو  منخفضوهو مس����توى  ،ي/ب مليون 1.8 حوالي لتبلغ الس����ابق الربع بمس����تويات مقارنة

  .ن العام السابقالمناظر مألف ب/ي مقارنة بمستويات الربع 
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  منظمةخارج المنتجة من  الدول اس��تحوذت فقد ،ت من النفط الخامالواردا لمص��ادر  وبالنس���ة

خالل الربع  األمريكية المتحدة للواليات الخام النفط واردات إجمالي من% 68.1 حوالي على أوبك

  كندا ظلتوقد . % خالل الربع المماثل من العام الس�������ابق63.9مقارنة بحوالي  2018من عام  الرابع

مقارنة بنس����ة  ها من النفط الخامواردات اجمالي من% 51.6 بنس����ة المتحدة للواليات الر�يس���ي المزود

   .% خالل الربع المماثل من العام السابق44.9

 النفط واردات إجمالي من% 31.9 حوالي على أوبك منظمة في األع��ا� الدول اس�تحوذت و

% خالل 36.1مقارنة بحوالي  2018من عام  الرابعخالل الربع  األمريكية المتحدة للواليات الخام

 ومن ����من دول أوبك، اس���ت�ثرت الدول األع����ا� في منظمة أوابك  .الربع المماثل من العام الس���ابق

% خالل 20.3 بنحومقارنة  األمريكية المتحدة للواليات الخام النفط واردات إجمالي من% 20.1 بنحو

  .الربع المماثل من العام السابق

المنتجة من خارج  الدول استحوذت فقد ،لمنتجات النفطيةت من االواردا مصادرأما فيما يخص 

من المنتجات  األمريكية المتحدة لوالياتا واردات إجمالي من% 82.6 حوالي على أوبك منظمة

خالل الربع المم��اث��ل من الع��ام  %87.4مق��ارن��ة بحوالي  2018من ع��ام  الرابعخالل الربع  النفطي��ة

باحتياجاتها من المنتجات النفطية حي� و����لت  المتحدة للواليات الر�يس���ي المزود كندا وتعد .الس���ابق

% خالل الربع 31.4ها من المنتجات النفطية مقارنة بنس������ة واردات جماليإ من% 26.7 إلى نس������ةال

   المماثل من العام السابق.

 واردات إجمالي من% 17.4 حوالي على أوبك منظمة في األع����ا� الدول اس���تحوذت بينما

مق��ارن��ة بحوالي  2018من ع��ام  الرابعخالل الربع  األمريكي��ة المتح��دة للوالي��ات المنتج��ات النفطي��ة

ومن ���من دول أوبك، اس��ت�ثرت الدول األع���ا� في  .خالل الربع المماثل من العام الس��ابق 12.6%

مقارنة  األمريكية المتحدة للواليات المنتجات النفطية واردات إجمالي من% 13.6منظمة أوابك بنحو 

  ).20( و )19( ينالشكلو )10( الجدول كما يوضح ،% خالل الربع المماثل من العام السابق8.5بنحو 
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 )10الجدول (
  2018-2017مصادر واردات الواليات المتحدة األمريكية من النفط الخام والمنتجات النفطية، 

       (مليون برميل / يوم)
 المنتجات النفطية

  

 النفط الخام

 الرابعالربع   
2018*  

  الرابعالربع 
 2017  

 الرابعالربع 
2018*  

  الرابعالربع 
 2017  

 النسبة
 النسبة  الكمية  (%) 

 النسبة  الكمية  (%) 
 النسبة  الكمية  (%) 

  الكمية  (%) 

 دول أوبك 2.8 36.1 2.4 31.9 دول أوبك 0.3 12.6 0.3 17.4

الدول األعضاء  0.2 8.5 0.2 13.6
في أوابك الدول األعضاء  1.6 20.3 1.5 20.1

في أوابك

دول أوبك غير  0.1 4.1 0.1 3.8
العربية دول أوبك غير  1.2 15.8 0.9 11.8

العربية
 دول خارج أوبك 4.9 63.9 5.1 68.1 دول خارج أوبك 1.8 87.4 1.5 82.6
 كندا 3.5 44.9 3.9 51.6 كندا 0.7 31.4 0.5 26.7
 المكسيك 0.7 9.3 0.6 8.2 روسيا 0.3 16.0 0.2 11.5
 كولومبيا 0.3 3.8 0.2 2.7 المملكة المتحدة 0.05 2.2 0.08 4.4
 باقي دول العالم 0.5 5.9 0.4 5.6 كوريا الجنوبية 0.1 4.6 0.07 3.8
   هولندا 0.1 2.4 0.06 3.6

   بلجيكا 0.06 2.9 0.06 3.4

   النرويج 0.01 0.7 0.05 2.9

   البرازيل 0.04 2.0 0.05 2.5

   سنغافورة 0.02 0.9 0.04 2.4

   بيرو 0.07 3.1 0.04 2.3

   الهند 0.04 2.1 0.04 2.2

        المكسيك 0.04 1.8 0.04 2.1

   كولومبيا 0.03 1.5 0.04 2.1

       فرنسا 0.04 1.7 0.04 2.0

       أسبانيا 0.04 1.7 0.03 1.8

        الصين 0.03 1.5 0.02 1.1
        دول العالمباقي  0.2 10.9 0.1 7.8

 إجمالي الواردات 7.7  7.5  إجمالي الواردات 2.1  1.8 
 بيانات تقديرية*    

 :المصدر     
).EIAـ إدارة معلومات الطاقة األمريكية (      
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  منظمةخارج المنتجة من  الدول اس��تحوذت فقد ،ت من النفط الخامالواردا لمص��ادر  وبالنس���ة

خالل الربع  األمريكية المتحدة للواليات الخام النفط واردات إجمالي من% 68.1 حوالي على أوبك

  كندا ظلتوقد . % خالل الربع المماثل من العام الس�������ابق63.9مقارنة بحوالي  2018من عام  الرابع

مقارنة بنس����ة  ها من النفط الخامواردات اجمالي من% 51.6 بنس����ة المتحدة للواليات الر�يس���ي المزود

   .% خالل الربع المماثل من العام السابق44.9

 النفط واردات إجمالي من% 31.9 حوالي على أوبك منظمة في األع��ا� الدول اس�تحوذت و

% خالل 36.1مقارنة بحوالي  2018من عام  الرابعخالل الربع  األمريكية المتحدة للواليات الخام

 ومن ����من دول أوبك، اس���ت�ثرت الدول األع����ا� في منظمة أوابك  .الربع المماثل من العام الس���ابق

% خالل 20.3 بنحومقارنة  األمريكية المتحدة للواليات الخام النفط واردات إجمالي من% 20.1 بنحو

  .الربع المماثل من العام السابق

المنتجة من خارج  الدول استحوذت فقد ،لمنتجات النفطيةت من االواردا مصادرأما فيما يخص 

من المنتجات  األمريكية المتحدة لوالياتا واردات إجمالي من% 82.6 حوالي على أوبك منظمة

خالل الربع المم��اث��ل من الع��ام  %87.4مق��ارن��ة بحوالي  2018من ع��ام  الرابعخالل الربع  النفطي��ة

باحتياجاتها من المنتجات النفطية حي� و����لت  المتحدة للواليات الر�يس���ي المزود كندا وتعد .الس���ابق

% خالل الربع 31.4ها من المنتجات النفطية مقارنة بنس������ة واردات جماليإ من% 26.7 إلى نس������ةال

   المماثل من العام السابق.

 واردات إجمالي من% 17.4 حوالي على أوبك منظمة في األع����ا� الدول اس���تحوذت بينما

مق��ارن��ة بحوالي  2018من ع��ام  الرابعخالل الربع  األمريكي��ة المتح��دة للوالي��ات المنتج��ات النفطي��ة

ومن ���من دول أوبك، اس��ت�ثرت الدول األع���ا� في  .خالل الربع المماثل من العام الس��ابق 12.6%

مقارنة  األمريكية المتحدة للواليات المنتجات النفطية واردات إجمالي من% 13.6منظمة أوابك بنحو 

  ).20( و )19( ينالشكلو )10( الجدول كما يوضح ،% خالل الربع المماثل من العام السابق8.5بنحو 
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 )10الجدول (
  2018-2017مصادر واردات الواليات المتحدة األمريكية من النفط الخام والمنتجات النفطية، 

       (مليون برميل / يوم)
 المنتجات النفطية

  

 النفط الخام

 الرابعالربع   
2018*  

  الرابعالربع 
 2017  

 الرابعالربع 
2018*  

  الرابعالربع 
 2017  

 النسبة
 النسبة  الكمية  (%) 

 النسبة  الكمية  (%) 
 النسبة  الكمية  (%) 

  الكمية  (%) 

 دول أوبك 2.8 36.1 2.4 31.9 دول أوبك 0.3 12.6 0.3 17.4

الدول األعضاء  0.2 8.5 0.2 13.6
في أوابك الدول األعضاء  1.6 20.3 1.5 20.1

في أوابك

دول أوبك غير  0.1 4.1 0.1 3.8
العربية دول أوبك غير  1.2 15.8 0.9 11.8

العربية
 دول خارج أوبك 4.9 63.9 5.1 68.1 دول خارج أوبك 1.8 87.4 1.5 82.6
 كندا 3.5 44.9 3.9 51.6 كندا 0.7 31.4 0.5 26.7
 المكسيك 0.7 9.3 0.6 8.2 روسيا 0.3 16.0 0.2 11.5
 كولومبيا 0.3 3.8 0.2 2.7 المملكة المتحدة 0.05 2.2 0.08 4.4
 باقي دول العالم 0.5 5.9 0.4 5.6 كوريا الجنوبية 0.1 4.6 0.07 3.8
   هولندا 0.1 2.4 0.06 3.6

   بلجيكا 0.06 2.9 0.06 3.4

   النرويج 0.01 0.7 0.05 2.9

   البرازيل 0.04 2.0 0.05 2.5

   سنغافورة 0.02 0.9 0.04 2.4

   بيرو 0.07 3.1 0.04 2.3

   الهند 0.04 2.1 0.04 2.2

        المكسيك 0.04 1.8 0.04 2.1

   كولومبيا 0.03 1.5 0.04 2.1

       فرنسا 0.04 1.7 0.04 2.0

       أسبانيا 0.04 1.7 0.03 1.8

        الصين 0.03 1.5 0.02 1.1
        دول العالمباقي  0.2 10.9 0.1 7.8

 إجمالي الواردات 7.7  7.5  إجمالي الواردات 2.1  1.8 
 بيانات تقديرية*    

 :المصدر     
).EIAـ إدارة معلومات الطاقة األمريكية (      
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 .EIA)إدارة معلومات الطاقة األمريكية (بنك المعلومات،  المصدر:

  )20( الشكل
  2018 -2017 ،مصادر واردات الواليات المتحدة من المنتجات النفطية

 )%(  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .EIA)إدارة معلومات الطاقة األمريكية (بنك المعلومات،  المصدر:

  

31.9 36.1 
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 الرابعالربع  خالل الخام النفط من المتحدة الواليات صادرات ارتفعت ،الصادرات جانب وعلى

لتصل إلى  السابق الربع بمستويات مقارنة% 29.1 بنسبة يأ ،ي/ب ألف 535 يبحوال 2018من عام 

ب/ي مقارنة بمستويات الربع المماثل من  ألف 895بنحو  مرتفعوهو مستوى  ،ي/ب مليون 2.4 نحو

  بنسبة أى، ي/ب ألف 346 بنحو النفطية المنتجات من الصادرات األمريكية ارتفعت كما .العام السابق

 213مستوى مرتفع بنحو وهو  ،ي/ب مليون 5.4 حوالي لتبلغ السابق الربع بمستويات مقارنة 6.8%

   .الماضيالربع المماثل من العام  ألف ب/ي مقارنة بمستويات

% من 20.1في المرتبة األولى بنس���بة  كنداتأتي  ،من النفط الخام لوجهة الص���ادرات وبالنس���بة

خالل % 23.4 مقارنة بنس�����بة 2018من عام  الرابعإجمالي ص�����ادرات الواليات المتحدة خالل الربع 

الهند في المرتبة الثالثة تأتي ، ثم %19.6بنس����بة  كوريا الجنوبية، تليها الس����ابقالربع المماثل من العام 

ثاني أكبر مستورد لصادرات النفط بعد أن كانت توقفت الصادرات إلى الصين،  بينما %.10.8بنسبة 

التوترات ويعزى ذلك في األساس إلى  ،% خالل الربع المماثل من العام السابق22.2 األمريكي بنسبة

 إلى األمريكية الخام النفط صادرات أن من لرغموذلك با بين الواليات المتحدة والصين، حول التجارة

فر���ت�ا الواليات تم التي  ،للتعريفة الجمركية ا����افية الخا���عة ال���لع إلى بعد تن���م لم الص��ين،

حدة على الواردات من الص�������ين بدء  ،المت ناً مع  مدة ���ة أش��������ر، ت�ام �ا ل ت�جيل تطبيق والتي تم 

 يم���توردتش��ير إلى إحجام الر���مية التقارير أحدث إال أن  بين الطرفين. حول التجارةالمفاو���ات 

   .األخيرة اآلونة فيلشراء النفط األمريكي  جديدة شراء بطلبيات التقدم عن في الصين النفط

في المرتبة األولى بنسبة  المكسيكتأتي  ،لمنتجات النفطيةمن ا الصادراتوجهة أما فيما يخص 

 الرابع% من إجمالي ص�������ادرات الواليات المتحدة األمريكية من المنتجات النفطية خالل الربع 24.1

أمريكا الالتينية  دولتليها  خالل الربع المماثل من العام السابق،% 23.4 مقارنة بنسبة 2018من عام 

 الدول األسيوية استحوذت خالل الربع المماثل من العام السابق. وقد% 18 % مقارنة بنسبة21بنسبة 

خالل  من المنتجات النفطية األمريكية المتحدة لوالياتا ص����ادرات إجمالي من% 17.6 حوالي على

، واستحوذت خالل الربع المماثل من العام السابق % 22.1 مقارنة بنسبة 2018من عام  الرابعالربع 

% خالل الربع المماثل من العام الس�������ابق، 11.2مقارنة بحوالي % 14 حواليعلى  الدول األوروبية

    ،% خالل الربع المماثل من العام الس������ابق8.7مقارنة بحوالي % 9.8 حواليعلى  كنداواس������تحوذت 

  .)22(و )21( ينالشكلو )11( الجدول كما يوضح
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 الرابعالربع  خالل الخام النفط من المتحدة الواليات صادرات ارتفعت ،الصادرات جانب وعلى

لتصل إلى  السابق الربع بمستويات مقارنة% 29.1 بنسبة يأ ،ي/ب ألف 535 يبحوال 2018من عام 

ب/ي مقارنة بمستويات الربع المماثل من  ألف 895بنحو  مرتفعوهو مستوى  ،ي/ب مليون 2.4 نحو

  بنسبة أى، ي/ب ألف 346 بنحو النفطية المنتجات من الصادرات األمريكية ارتفعت كما .العام السابق

 213مستوى مرتفع بنحو وهو  ،ي/ب مليون 5.4 حوالي لتبلغ السابق الربع بمستويات مقارنة 6.8%

   .الماضيالربع المماثل من العام  ألف ب/ي مقارنة بمستويات

% من 20.1في المرتبة األولى بنس���بة  كنداتأتي  ،من النفط الخام لوجهة الص���ادرات وبالنس���بة

خالل % 23.4 مقارنة بنس�����بة 2018من عام  الرابعإجمالي ص�����ادرات الواليات المتحدة خالل الربع 

الهند في المرتبة الثالثة تأتي ، ثم %19.6بنس����بة  كوريا الجنوبية، تليها الس����ابقالربع المماثل من العام 

ثاني أكبر مستورد لصادرات النفط بعد أن كانت توقفت الصادرات إلى الصين،  بينما %.10.8بنسبة 

التوترات ويعزى ذلك في األساس إلى  ،% خالل الربع المماثل من العام السابق22.2 األمريكي بنسبة

 إلى األمريكية الخام النفط صادرات أن من لرغموذلك با بين الواليات المتحدة والصين، حول التجارة

فر���ت�ا الواليات تم التي  ،للتعريفة الجمركية ا����افية الخا���عة ال���لع إلى بعد تن���م لم الص��ين،

حدة على الواردات من الص�������ين بدء  ،المت ناً مع  مدة ���ة أش��������ر، ت�ام �ا ل ت�جيل تطبيق والتي تم 

 يم���توردتش��ير إلى إحجام الر���مية التقارير أحدث إال أن  بين الطرفين. حول التجارةالمفاو���ات 

   .األخيرة اآلونة فيلشراء النفط األمريكي  جديدة شراء بطلبيات التقدم عن في الصين النفط

في المرتبة األولى بنسبة  المكسيكتأتي  ،لمنتجات النفطيةمن ا الصادراتوجهة أما فيما يخص 

 الرابع% من إجمالي ص�������ادرات الواليات المتحدة األمريكية من المنتجات النفطية خالل الربع 24.1

أمريكا الالتينية  دولتليها  خالل الربع المماثل من العام السابق،% 23.4 مقارنة بنسبة 2018من عام 

 الدول األسيوية استحوذت خالل الربع المماثل من العام السابق. وقد% 18 % مقارنة بنسبة21بنسبة 

خالل  من المنتجات النفطية األمريكية المتحدة لوالياتا ص����ادرات إجمالي من% 17.6 حوالي على

، واستحوذت خالل الربع المماثل من العام السابق % 22.1 مقارنة بنسبة 2018من عام  الرابعالربع 

% خالل الربع المماثل من العام الس�������ابق، 11.2مقارنة بحوالي % 14 حواليعلى  الدول األوروبية

    ،% خالل الربع المماثل من العام الس������ابق8.7مقارنة بحوالي % 9.8 حواليعلى  كنداواس������تحوذت 

  .)22(و )21( ينالشكلو )11( الجدول كما يوضح
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 )11الجدول (
  2018-2017وجهة صادرات الواليات المتحدة األمريكية من النفط الخام والمنتجات النفطية، 

( برميل / يوم مليون ) 
 المنتجات النفطية

  

 النفط الخام

 الرابعالربع   
2018*  

  الرابعالربع 
 2017  

 الرابعالربع 
2018*  

  الرابعالربع 
 2017  

 النسبة
 النسبة  الكمية  (%)

 النسبة  الكمية  (%)
 النسبة  الكمية  (%)

  الكمية  (%)

 كندا 0.3 23.4 0.5 20.1 المكسيك 1.2 23.4 1.3 24.1

دول أمريكا  0.9 18.0 1.1 21.0
الالتينية  كوريا الجنوبية 0.1 5.0 0.5 19.6

الدول  1.2 22.1 1.0 17.6
األسيوية  الهند 0.02 1.2 0.3 10.8

الدول  0.6 11.2 0.8 14.0
األوروبية  اليابان 0.02 1.6 0.2 7.4

 المملكة المتحدة 0.2 11.0 0.2 7.3 كندا 0.5 8.7 0.5 9.8

باقي دول  0.9 16.6 0.7 13.5
العالم  هولندا 0.1 8.9 0.2 6.5

     5.4 0.1 5.0 إيطاليا 0.1
 تايوان 0.05 3.2 0.1 5.1      
     2.8 0.1 0.6  سنغافورة 0.01
 تايالند 0.02 1.4 0.1 2.6     
 البرازيل 0.02 1.4 0.1 2.5     
 النرويج 0.01 0.5 0.04 1.5     
 السويد ــ ــ 0.02 1.0     
 أسبانيا 0.04 2.7 0.02 0.9     
     0.8 0.02 4.0 فرنسا 0.1
 كولومبيا 0.01 1.0 0.02 0.7      
ــ       ــ 22.2  الصبن 0.3
      5.0 0.1 6.9  باقي دول العالم 0.1

إجمالي   5.2  5.4  
إجمالي  1.5  2.4   الصادرات

 الصادرات
 بيانات تقديرية*     
.المحيط األطلسي شمالي كوبا فيجزر**    

 المصدر:     
).EIAـ إدارة معلومات الطاقة األمريكية (  
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 )%(  
  

  

  

  

  

  

  

  

  .EIA)إدارة معلومات الطاقة األمريكية (بنك المعلومات،  المصدر:

  )22( الشكل
  2018 -2017 ،وجهة صادرات الواليات المتحدة من المنتجات النفطية

)%(  
  

  

  

  

  

  

  

  

  .EIA)الطاقة األمريكية (إدارة معلومات بنك المعلومات،  لمصدر:ا
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 )11الجدول (
  2018-2017وجهة صادرات الواليات المتحدة األمريكية من النفط الخام والمنتجات النفطية، 

( برميل / يوم مليون ) 
 المنتجات النفطية

  

 النفط الخام

 الرابعالربع   
2018*  

  الرابعالربع 
 2017  

 الرابعالربع 
2018*  

  الرابعالربع 
 2017  

 النسبة
 النسبة  الكمية  (%)

 النسبة  الكمية  (%)
 النسبة  الكمية  (%)

  الكمية  (%)

 كندا 0.3 23.4 0.5 20.1 المكسيك 1.2 23.4 1.3 24.1

دول أمريكا  0.9 18.0 1.1 21.0
الالتينية  كوريا الجنوبية 0.1 5.0 0.5 19.6

الدول  1.2 22.1 1.0 17.6
األسيوية  الهند 0.02 1.2 0.3 10.8

الدول  0.6 11.2 0.8 14.0
األوروبية  اليابان 0.02 1.6 0.2 7.4

 المملكة المتحدة 0.2 11.0 0.2 7.3 كندا 0.5 8.7 0.5 9.8

باقي دول  0.9 16.6 0.7 13.5
العالم  هولندا 0.1 8.9 0.2 6.5

     5.4 0.1 5.0 إيطاليا 0.1
 تايوان 0.05 3.2 0.1 5.1      
     2.8 0.1 0.6  سنغافورة 0.01
 تايالند 0.02 1.4 0.1 2.6     
 البرازيل 0.02 1.4 0.1 2.5     
 النرويج 0.01 0.5 0.04 1.5     
 السويد ــ ــ 0.02 1.0     
 أسبانيا 0.04 2.7 0.02 0.9     
     0.8 0.02 4.0 فرنسا 0.1
 كولومبيا 0.01 1.0 0.02 0.7      
ــ       ــ 22.2  الصبن 0.3
      5.0 0.1 6.9  باقي دول العالم 0.1

إجمالي   5.2  5.4  
إجمالي  1.5  2.4   الصادرات

 الصادرات
 بيانات تقديرية*     
.المحيط األطلسي شمالي كوبا فيجزر**    

 المصدر:     
).EIAـ إدارة معلومات الطاقة األمريكية (  
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من  الرابعالربع  خاللشكل ملحوظ ب المتحدة للواليات النفطية الواردات صافي ينخفض وبذلك

سبة أي ي،/ب مليون 1.8 حواليلغ ب 2018 عام سابق الربع مع مقارنة% 53.6 بن  نحو إلى ليصل ال

ب/ي مقارنة بمس���تويات الربع المما�ل من  مليون 1.4بنحو  منخفضو�و مس���تو�  ،ي/ب مليون 1.5

.)13والجدول ( )12( الجدولكما يوضح  ،الماضيالعام 

 )12الجدول (
  تطور صافي واردات (صادرات) النفط الخام في الواليات المتحدة واليابان والصين والهند

    (مليون برميل/يوم)
   المتحدة  الواليات  اليابان  الصين الهند

 2017 الرابعالربع  6.2 3.2 8.0 4.6
  2018األول الربع  6.2 3.2 9.0 4.6
 الثاني الربع  6.0 2.9 9.0 4.6
  الثالثالربع  6.1 3.1 8.9 4.5
 * الرابعالربع  5.2 3.1 10.1 4.5
)0.9( ــ 1.2 ــ 2018 الثالثالربع     التغير عن

)0.1(  )مليون ب/ي(  2.1 )0.1(  )1.0( 2017 الرابعالربع  
   

 )13الجدول (
  في الواليات المتحدة واليابان والصين والهند المنتجات النفطيةتطور صافي واردات (صادرات) 

    (مليون برميل/يوم)
   المتحدة  الواليات  اليابان  الصين الهند

)0.6(  0.05 10.  )3.2(  2017 الرابعالربع  
)0.6(  0.5 0.2 )2.7(   2018األول الربع  
)0.3(  0.5 0.002 )2.8(  الثاني الربع  
)0.6(  0.2 0.01 )2.7(   الثالثالربع  
)0.6(  0.4 0.4 )3.6(  * الرابعالربع  

)0.9( 0.4 0.2 ــ 2018 الثالثالربع     التغير عن
)0.4( 0.3 0.3 ــ  )مليون ب/ي( 2017 الرابعالربع  

 بيانات تقديرية *   
 : مالحظة   

ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.   
 المصادر:    
ـ أعداد مختلفة من التقرير الشهري لمنظمة أوبك.  
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من النفط الخام والمنتجات النفطية واردات وصادرات اليابان .3.2  
         33 يبحوال 2018من ع���ام  الرابعالربع  خالل الخ���ام النفط من الي���اب���ان واردات ارتفع���ت

وهو مستوى  ،ي/ب مليون 3.1 لتبلغ السابق الربع بمستويات مقارنة% 1.1 بنسبة أي ،فقط ي/ب ألف

 ارتفعت في حين .الماض�����يألف ب/ي مقارنة بمس�����تويات الربع المماثل من العام  133بنحو  منخفض

  الربع بمس����تويات مقارنة% 22 بنس����بة يأ، ي/ب ألف 128 بحوالي النفطية المنتجات من وارداتها

ألف ب/ي مقارنة بمس����تويات  100بنحو  مرتفع، وهو مس����توى ي/ب ألف 712 حوالي لتبلغ الس����ابق

  .الماضيالعام  الربع المماثل من

          245 بحوالي النفطية المنتجات مناليابان  ص�����ادرات انخفض�����ت ،الص�����ادرات جانب وعلى

           ،ي/ب ألف 329 حوالي لتبلغ الس�����ابق الربع بمس�����تويات مقارنة% 42.6 بنس�����بة أي ،ي/ب ألف

   .الماضيب/ي مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام  ألف 216بنحو  منخفضوهو مستوى 

 406 بحوالي 2018 من عام الرابعالربع  خالل لليابان النفطية الواردات ص��ا�� ارتفع وبذلك

وهو مس��توى  ،ي/ب مليون 3.5 إلى ليص��ل الس��ابق الربع مع مقارنة% 13.2 بنس��بة أي ي،/ب ألف

  الجدول�ما �و����� ، الماض���يألف ب/ي مقارنة بمس���تويات الربع المماثل من العام  183بنحو  مرتفع
ً  )13والجدول ( )12(   .المشار إليه سابقا

واردات وصادرات الصين من النفط الخام والمنتجات النفطية .3.3  
           1.2 بحوالي 2018من ع��ام  الرابعالربع  خالل الخ��ام النفط من الص�������ين واردات ارتفع��ت

            ،ي/ب مليون 10.1 لتبلغ الس�������ابق الربع بمس�������تويات مقارنة% 13.1 بنس�������بة أي ،ي/ب مليون

   .الماضي العامب/ي مقارنة بمستويات الربع المماثل من  مليون 2بنحو  مرتفعوهو مستوى 
  

ادر� عن اإلدار� العامة للجمار� الص��ينية ص�� رس��مية بياناتحدث أ أش��ارتوفي هذا الس��ياق، 

 في يومي أس��ا� على اإلطالق على لها مس��توى إلى أعلى الخام النفط من الص��ين واردات إلى ارتفاع

 التكرير ش��ركاتل قب من قياس��ي طلب من بدعموذلك  ،مليون ب/ي 10.43وهو  2018ر نوفمبر ش��ه

 استيراد و المرتفعة ربحلا هوامش عن فضالً ، لتي تسعى إلى استغالل كامل حصتها السنويةا الخاصة

   .جديدتين مصفاتين على اختبارات إلجراءالنفط الخام  منضافية إ شحنات



67 الربع الرابع -  تشرين األول / أكتوبر - كانون األول/ ديسمبر  2018

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

  66 

 

من  الرابعالربع  خاللشكل ملحوظ ب المتحدة للواليات النفطية الواردات صافي ينخفض وبذلك

سبة أي ي،/ب مليون 1.8 حواليلغ ب 2018 عام سابق الربع مع مقارنة% 53.6 بن  نحو إلى ليصل ال

ب/ي مقارنة بمس���تويات الربع المما�ل من  مليون 1.4بنحو  منخفضو�و مس���تو�  ،ي/ب مليون 1.5

.)13والجدول ( )12( الجدولكما يوضح  ،الماضيالعام 

 )12الجدول (
  تطور صافي واردات (صادرات) النفط الخام في الواليات المتحدة واليابان والصين والهند

    (مليون برميل/يوم)
   المتحدة  الواليات  اليابان  الصين الهند

 2017 الرابعالربع  6.2 3.2 8.0 4.6
  2018األول الربع  6.2 3.2 9.0 4.6
 الثاني الربع  6.0 2.9 9.0 4.6
  الثالثالربع  6.1 3.1 8.9 4.5
 * الرابعالربع  5.2 3.1 10.1 4.5
)0.9( ــ 1.2 ــ 2018 الثالثالربع     التغير عن

)0.1(  )مليون ب/ي(  2.1 )0.1(  )1.0( 2017 الرابعالربع  
   

 )13الجدول (
  في الواليات المتحدة واليابان والصين والهند المنتجات النفطيةتطور صافي واردات (صادرات) 

    (مليون برميل/يوم)
   المتحدة  الواليات  اليابان  الصين الهند

)0.6(  0.05 10.  )3.2(  2017 الرابعالربع  
)0.6(  0.5 0.2 )2.7(   2018األول الربع  
)0.3(  0.5 0.002 )2.8(  الثاني الربع  
)0.6(  0.2 0.01 )2.7(   الثالثالربع  
)0.6(  0.4 0.4 )3.6(  * الرابعالربع  

)0.9( 0.4 0.2 ــ 2018 الثالثالربع     التغير عن
)0.4( 0.3 0.3 ــ  )مليون ب/ي( 2017 الرابعالربع  

 بيانات تقديرية *   
 : مالحظة   

ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.   
 المصادر:    
ـ أعداد مختلفة من التقرير الشهري لمنظمة أوبك.  
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من النفط الخام والمنتجات النفطية واردات وصادرات اليابان .3.2  
         33 يبحوال 2018من ع���ام  الرابعالربع  خالل الخ���ام النفط من الي���اب���ان واردات ارتفع���ت

وهو مستوى  ،ي/ب مليون 3.1 لتبلغ السابق الربع بمستويات مقارنة% 1.1 بنسبة أي ،فقط ي/ب ألف

 ارتفعت في حين .الماض�����يألف ب/ي مقارنة بمس�����تويات الربع المماثل من العام  133بنحو  منخفض

  الربع بمس����تويات مقارنة% 22 بنس����بة يأ، ي/ب ألف 128 بحوالي النفطية المنتجات من وارداتها

ألف ب/ي مقارنة بمس����تويات  100بنحو  مرتفع، وهو مس����توى ي/ب ألف 712 حوالي لتبلغ الس����ابق

  .الماضيالعام  الربع المماثل من

          245 بحوالي النفطية المنتجات مناليابان  ص�����ادرات انخفض�����ت ،الص�����ادرات جانب وعلى

           ،ي/ب ألف 329 حوالي لتبلغ الس�����ابق الربع بمس�����تويات مقارنة% 42.6 بنس�����بة أي ،ي/ب ألف

   .الماضيب/ي مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام  ألف 216بنحو  منخفضوهو مستوى 

 406 بحوالي 2018 من عام الرابعالربع  خالل لليابان النفطية الواردات ص��ا�� ارتفع وبذلك

وهو مس��توى  ،ي/ب مليون 3.5 إلى ليص��ل الس��ابق الربع مع مقارنة% 13.2 بنس��بة أي ي،/ب ألف

  الجدول�ما �و����� ، الماض���يألف ب/ي مقارنة بمس���تويات الربع المماثل من العام  183بنحو  مرتفع
ً  )13والجدول ( )12(   .المشار إليه سابقا

واردات وصادرات الصين من النفط الخام والمنتجات النفطية .3.3  
           1.2 بحوالي 2018من ع��ام  الرابعالربع  خالل الخ��ام النفط من الص�������ين واردات ارتفع��ت

            ،ي/ب مليون 10.1 لتبلغ الس�������ابق الربع بمس�������تويات مقارنة% 13.1 بنس�������بة أي ،ي/ب مليون

   .الماضي العامب/ي مقارنة بمستويات الربع المماثل من  مليون 2بنحو  مرتفعوهو مستوى 
  

ادر� عن اإلدار� العامة للجمار� الص��ينية ص�� رس��مية بياناتحدث أ أش��ارتوفي هذا الس��ياق، 

 في يومي أس��ا� على اإلطالق على لها مس��توى إلى أعلى الخام النفط من الص��ين واردات إلى ارتفاع

 التكرير ش��ركاتل قب من قياس��ي طلب من بدعموذلك  ،مليون ب/ي 10.43وهو  2018ر نوفمبر ش��ه

 استيراد و المرتفعة ربحلا هوامش عن فضالً ، لتي تسعى إلى استغالل كامل حصتها السنويةا الخاصة

   .جديدتين مصفاتين على اختبارات إلجراءالنفط الخام  منضافية إ شحنات
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رتفا� واردات الص�����ين من النفط الخام من دول �رب أفريقيا خالل ا إلى ا�ش�����ارة تجدر كما

حول إلى أعلى مستوى لها منذ سبعة أعوام، يأتي ذلك تزامناً مع التوترات  2018الربع الرابع من عام 

  والتي دفعت شركات التكرير في الصين إلى البحث عن مصادر بديلة.مع الواليات المتحدة،  التجارة

% 9.8 بنس���بة أي ،ي/ب ألف 133 بحوالي النفطية المنتجات من لص���ينواردات ا ارتفعتو

ألف ب/ي  100وهو مس���توى مرتفع بنحو  ،ي/ب مليون 1.5 لتبلغ الس���ابق الربع بمس���تويات مقارنة

 حول التجارة بد� المفاوض��اتيأتي ذلك تزامناً مع  .مقارنة بمس��تويات الربع المماثل من العام الماض��ي

  .األمريكية مع الواليات المتحدة

ألف ب/ي، أي  17بحوالي  النفطية المنتجات من صادراتها انخفضت ،الصادراتب وفيما يتعلق

بنحو  وهو مس���توى منخفض ،ي/ب مليون 1.1 لتبلغ الس���ابق الربعمس���تويات ب % مقارنة1.4بنس���بة 

  .الماضيب/ي مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام  ألف 233

  1.3 بحوالي 2018 من عام الرابعالربع  خالل ل�ص��ين النفطية الواردات ص��ا�� يرتفع وبذلك

وهو مستوى  ،ي/ب مليون 10.5 إلى ليصل السابق الربع مع مقارنة% 14.4 بنسبة أي ي،/ب مليون

  الجدول�ما �و���� ، الماض��يب/ي مقارنة بمس��تويات الربع المماثل من العام  مليون 2.4بنحو  مرتفع
ً  ماالمشار إليه )13والجدول ( )12(   .اَنفا

واردات وصادرات الهند من النفط الخام والمنتجات النفطية .3.4  

  مس����توى عند نفس 2018من عام  الرابعالربع  خالل الخام النفط من الهند واردات اس����تقرت

ب/ي مقارنة بمس��تويات  ألف 133بنحو  منخفضوهو مس��توى  ،ي/ب مليون 4.5 وهو الس��ابق الربع

        77 يبحوال النفطية المنتجات من وارداتها انخفض�������ت في حين الربع المماثل من العام الماض�������ي.

، وهو مستوى ي/ب ألف 772 حوالي لتبلغ السابق الربع بمستويات مقارنة% 9 بنسبة أي ،ي/ب ألف

   ألف ب/ي مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام الماضي. 105بنحو  منخفض

          33 بحوالى النفطية المنتجات من ص�������ادرات الهند انخفض�������ت ،الص�������ادراتب وفيما يتعلق

وهو  ،ي/ب مليون 1.4 حوالي لتبلغ الس���ابق الربع بمس���تويات مقارنة% 2.3 بنس���بة أي ،ي/ب ألف

  الربع المماثل من العام الماضي. مقارنة بمستويات ألف ب/ي 67بنحو  منخفض مستوى
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 44 بحوالي 2018 من عام الرابعالربع  خالل للهند النفطية الواردات ص���افي ينخفض وبذلك

وهو مس���توى  ،ي/ب مليون 3.8 إلى لي����ل الس���اب� الربع مع مقارنة% 3.9 بنس���بة أي ي،/ب ألف

  الجدولكما يوضح ، ألف ب/ي مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام الماضي 171بنحو  منخفض
ً إليهما المشار  )13والجدول ( )12(   .سابقا

صادرات دول االتحاد السوفيتي السابق من النفط الخام والمنتجات النفطية .3.5  
من عام  الرابعالربع  خالل الخام النفط من دول االتحاد الس���وفيتي الس���ابق ص���ادرات ارتفعت

  7.2 نحو لتبلغ الس���اب� الربع بمس���تويات مقارنة% 5.9 بنس���بة أي ،ي/ب ألف 400 بحوالي 2018

ألف ب/ي مقارنة بمس������تويات الربع المماثل من العام  267بنحو  مرتفعوهو مس������توى  ،ي/ب مليون

%  5.7 بنس�بة أي ،ي/ب ألف 167 يبحوال النفطية المنتجات من ص�ا�رات�ا انخفض�ت بينما الماض�ي.

        233بنحو  منخفضوهو مس����توى ، ي/ب مليون 2.7 حوالي لتبلغ الس����اب� الربع بمس����تويات مقارنة

  .ألف ب/ي مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام الماضي

صناعة تكرير النفط الخام العالميةتطور . 4  

ً  تراجعاً صناعة تكرير النفط الخام العالمية  شهدت  ،2018من عام  الرابعخالل الربع  ملحوظا

الكبير في  التراجعويعز� ذل� بش��كل أ���ا���ي �ل�  الذ� ش��هدت� خالل الربع ال���اب�. االنتعاشعقب 

، نتيجة �نخفا� أ����عار ، وبخاص���ة هوامش البنزينالدول الص���ناعيةفي الر�ي����ية هوامش التكرير 

النفط العاملة في  مص���افي تكرير وامشوفي هذا ال����يا�، تجدر ا�ش���ارة �ل� �نخفا� ه. الخام النفط

لتي ا مرتفعةلا ربحيةلا هوامشمنذ منتص����� ش����هر أكتوبر، وذل� عقب المريكية األ الواليات المتحدة

 أكبر هي الص���ينفي النفط العاملة في مص���ا تظل فيما .2018منذ بداية عام ش���هدتها تل� المص���افي 

  . 13المتزايد التكرير نشاط مصادر

من عام  الرابعخالل الربع  في المصافي العالميةالمستهلك الخام النفط كميات  انخفضتحيث 

مليون  82.8���ل إلى مقارنة بالربع الس��اب� لت% 0.6، أي بنس��بة برميل/ يوم مليون 0.5بنحو  2018

% مقارنة بالربع المماثل 0.4برميل/يوم، أي بنسبة  مليون 0.3بنحو  مرتفعوهو مستوى  برميل/ يوم،

  .العام الماضي من

                                                            
  من التقرير. 67حة رقم صف  13
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رتفا� واردات الص�����ين من النفط الخام من دول �رب أفريقيا خالل ا إلى ا�ش�����ارة تجدر كما

حول إلى أعلى مستوى لها منذ سبعة أعوام، يأتي ذلك تزامناً مع التوترات  2018الربع الرابع من عام 

  والتي دفعت شركات التكرير في الصين إلى البحث عن مصادر بديلة.مع الواليات المتحدة،  التجارة

% 9.8 بنس���بة أي ،ي/ب ألف 133 بحوالي النفطية المنتجات من لص���ينواردات ا ارتفعتو

ألف ب/ي  100وهو مس���توى مرتفع بنحو  ،ي/ب مليون 1.5 لتبلغ الس���ابق الربع بمس���تويات مقارنة

 حول التجارة بد� المفاوض��اتيأتي ذلك تزامناً مع  .مقارنة بمس��تويات الربع المماثل من العام الماض��ي

  .األمريكية مع الواليات المتحدة

ألف ب/ي، أي  17بحوالي  النفطية المنتجات من صادراتها انخفضت ،الصادراتب وفيما يتعلق

بنحو  وهو مس���توى منخفض ،ي/ب مليون 1.1 لتبلغ الس���ابق الربعمس���تويات ب % مقارنة1.4بنس���بة 

  .الماضيب/ي مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام  ألف 233

  1.3 بحوالي 2018 من عام الرابعالربع  خالل ل�ص��ين النفطية الواردات ص��ا�� يرتفع وبذلك

وهو مستوى  ،ي/ب مليون 10.5 إلى ليصل السابق الربع مع مقارنة% 14.4 بنسبة أي ي،/ب مليون

  الجدول�ما �و���� ، الماض��يب/ي مقارنة بمس��تويات الربع المماثل من العام  مليون 2.4بنحو  مرتفع
ً  ماالمشار إليه )13والجدول ( )12(   .اَنفا

واردات وصادرات الهند من النفط الخام والمنتجات النفطية .3.4  

  مس����توى عند نفس 2018من عام  الرابعالربع  خالل الخام النفط من الهند واردات اس����تقرت

ب/ي مقارنة بمس��تويات  ألف 133بنحو  منخفضوهو مس��توى  ،ي/ب مليون 4.5 وهو الس��ابق الربع

        77 يبحوال النفطية المنتجات من وارداتها انخفض�������ت في حين الربع المماثل من العام الماض�������ي.

، وهو مستوى ي/ب ألف 772 حوالي لتبلغ السابق الربع بمستويات مقارنة% 9 بنسبة أي ،ي/ب ألف

   ألف ب/ي مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام الماضي. 105بنحو  منخفض

          33 بحوالى النفطية المنتجات من ص�������ادرات الهند انخفض�������ت ،الص�������ادراتب وفيما يتعلق

وهو  ،ي/ب مليون 1.4 حوالي لتبلغ الس���ابق الربع بمس���تويات مقارنة% 2.3 بنس���بة أي ،ي/ب ألف
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 44 بحوالي 2018 من عام الرابعالربع  خالل للهند النفطية الواردات ص���افي ينخفض وبذلك

وهو مس���توى  ،ي/ب مليون 3.8 إلى لي����ل الس���اب� الربع مع مقارنة% 3.9 بنس���بة أي ي،/ب ألف

  الجدولكما يوضح ، ألف ب/ي مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام الماضي 171بنحو  منخفض
ً إليهما المشار  )13والجدول ( )12(   .سابقا

صادرات دول االتحاد السوفيتي السابق من النفط الخام والمنتجات النفطية .3.5  
من عام  الرابعالربع  خالل الخام النفط من دول االتحاد الس���وفيتي الس���ابق ص���ادرات ارتفعت

  7.2 نحو لتبلغ الس���اب� الربع بمس���تويات مقارنة% 5.9 بنس���بة أي ،ي/ب ألف 400 بحوالي 2018

ألف ب/ي مقارنة بمس������تويات الربع المماثل من العام  267بنحو  مرتفعوهو مس������توى  ،ي/ب مليون

%  5.7 بنس�بة أي ،ي/ب ألف 167 يبحوال النفطية المنتجات من ص�ا�رات�ا انخفض�ت بينما الماض�ي.

        233بنحو  منخفضوهو مس����توى ، ي/ب مليون 2.7 حوالي لتبلغ الس����اب� الربع بمس����تويات مقارنة

  .ألف ب/ي مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام الماضي

صناعة تكرير النفط الخام العالميةتطور . 4  

ً  تراجعاً صناعة تكرير النفط الخام العالمية  شهدت  ،2018من عام  الرابعخالل الربع  ملحوظا

الكبير في  التراجعويعز� ذل� بش��كل أ���ا���ي �ل�  الذ� ش��هدت� خالل الربع ال���اب�. االنتعاشعقب 

، نتيجة �نخفا� أ����عار ، وبخاص���ة هوامش البنزينالدول الص���ناعيةفي الر�ي����ية هوامش التكرير 

النفط العاملة في  مص���افي تكرير وامشوفي هذا ال����يا�، تجدر ا�ش���ارة �ل� �نخفا� ه. الخام النفط

لتي ا مرتفعةلا ربحيةلا هوامشمنذ منتص����� ش����هر أكتوبر، وذل� عقب المريكية األ الواليات المتحدة

 أكبر هي الص���ينفي النفط العاملة في مص���ا تظل فيما .2018منذ بداية عام ش���هدتها تل� المص���افي 

  . 13المتزايد التكرير نشاط مصادر

من عام  الرابعخالل الربع  في المصافي العالميةالمستهلك الخام النفط كميات  انخفضتحيث 

مليون  82.8���ل إلى مقارنة بالربع الس��اب� لت% 0.6، أي بنس��بة برميل/ يوم مليون 0.5بنحو  2018

% مقارنة بالربع المماثل 0.4برميل/يوم، أي بنسبة  مليون 0.3بنحو  مرتفعوهو مستوى  برميل/ يوم،

  .العام الماضي من

                                                            
  من التقرير. 67حة رقم صف  13
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مص��افي الدول كميات النفط الخام المس��تهلك في  انخف���ت وعلى مس��توى المجموعات الدولية،

سابق لتصل  مليون 1.1بنحو  2018من عام  الرابعخالل الربع الصناعية  برميل/يوم مقارنة بالربع ال

وفي هذا السياق يذكر أن كميات النفط الخام المستهلك في مصافي النفط  ،مليون برميل/ يوم 38.4إلى 

وهو  2018خالل ش����هر أغس����ط� قد تراجعت من أعلى مس����توى محقق لها على اإلطالق األمريكية 

وفقاً وذلك ، مليون برميل/يوم خالل ش�������هر نوفمبر 17.5لتص�������ل إلى مليون برميل/ يوم،  18 حوالي

   لبيانات إدارة معلومات الطاقة األمريكية.

ش������كل كميات النفط الخام المس������تهلك في مص������افي الدول النامية والمتحولة ب ارتفعت في حين

، مليون برميل/ يوم 44.4يوم مقارنة بالربع الس�������ابق لتص�������ل إلى  ألف برميل/ 646نحو بلغ  ملحوظ

على النفط الخام من قبل مص����افي النفط الص�����يرة القياس����ي إلى الطلب  يويعزى ذلك بش����كل أس����اس����

سعت ، و2018توقفت عن شراء النفط األمريكي منذ شهر أكتوبر التي و، المستقلة العاملة في الصين

       بين الطرفين. التي تم التو��������ل إليها الهدنة التجارية من رغم ال على، له إلى توفير مص�������ادر بديلة

 درجات معالجة من تحول نقطة وس��ط تزال ال الص��ينية التكرير مص��افي أنهذا وتجدر اإلش��ارة إلى 

  لتقليل الص����ينية الحكومة مبادرة من كجزء األمريكية الش����حنات مثل خفيفة درجات إلى الثقيلة الخام

   .التلوث مستويات

إلى مستويات  أمريكا الالتينيةتراجع الطلب على النفط الخام من قبل مصافي النفط العاملة في و

تكرير النفط، وفقاً ألحدث بيانات ، وبخا����ة في فنزويال، التي تش���هد توقف ش���به كامل لنش���اط قياس���ية

  أمريكية يمص���اف ةخمس�������ادرة عن وكالة الطاقة الدولية. وفي هذا الس���ياق، تجدر اإلش���ارة إلى قيام 

ستبداله أو الفنزويلي، الخام النفط من ملحوظ بشكل مشترياتها بخفض إما ،الخام النفط لتكرير شكل ب ا

األمريكية المفرو����ة على فنزويال منذ ش���هر  وذلك على خلفية ال�����وطات ،2018 عام خالل كامل

. كما تراجع الطلب على النفط الخام في مص�������افي التكرير العاملة في دول االتحاد 2017أغس�������ط� 

  .)23( والشكل )14( الجدولكما يوضح  ،السوفيتي السابق
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 )14الجدول (
  2018 – 2017، العالميةكميات النفط الخام المستهلكة في المصافي متوسط تطور 

      (مليون برميل/يوم)
  التغير عن

 2017 2018 )مليون ب/ي(
 الرابعالربع  المنطقة

2017  
 الثالثالربع 

  الرابعالربع   الثالثالربع  *الرابعالربع   2018

)0.502(  )1.125(  الدول الصناعية : 38.9 39.5 38.4 
0.127 )0.629(  األمريكتين  19.3 20.0 19.4 

)0.395(  )0.472(  أوروبا 12.4 12.5 12.0 
)0.234(  )0.024(  الهادي/أسيا 7.2 7.0 7.0 

 الدول النامية والمتحولة: 43.5 43.7 44.4 0.646 0.834
 الدول اآلسيوية النامية  22.8 22.8 23.4 0.562 0.598
 دول الشرق األوسط  7.5 7.6 7.7 0.084 0.203

)0.210(  )0.050(  دول أمريكا الالتينية 3.8 3.6 3.5 
0.100 )0.067(  دول االتحاد السوفيتي السابق 6.9 7.1 7.0 
 أخرى** 2.7 2.7 2.8 0.118 0.143
0.332 )0.479(  اإلجمالي العالمي 82.5 83.3 82.8 

 بيانات تقديرية*    
تشمل دول أفريقيا ودول أوروبا غير الصناعية.    **
 : مالحظة   

ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.     
 المصادر:    
ــ     Oil Market Intelligence, various issues.
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مص��افي الدول كميات النفط الخام المس��تهلك في  انخف���ت وعلى مس��توى المجموعات الدولية،

سابق لتصل  مليون 1.1بنحو  2018من عام  الرابعخالل الربع الصناعية  برميل/يوم مقارنة بالربع ال

وفي هذا السياق يذكر أن كميات النفط الخام المستهلك في مصافي النفط  ،مليون برميل/ يوم 38.4إلى 

وهو  2018خالل ش����هر أغس����ط� قد تراجعت من أعلى مس����توى محقق لها على اإلطالق األمريكية 

وفقاً وذلك ، مليون برميل/يوم خالل ش�������هر نوفمبر 17.5لتص�������ل إلى مليون برميل/ يوم،  18 حوالي

   لبيانات إدارة معلومات الطاقة األمريكية.

ش������كل كميات النفط الخام المس������تهلك في مص������افي الدول النامية والمتحولة ب ارتفعت في حين

، مليون برميل/ يوم 44.4يوم مقارنة بالربع الس�������ابق لتص�������ل إلى  ألف برميل/ 646نحو بلغ  ملحوظ

على النفط الخام من قبل مص����افي النفط الص�����يرة القياس����ي إلى الطلب  يويعزى ذلك بش����كل أس����اس����

سعت ، و2018توقفت عن شراء النفط األمريكي منذ شهر أكتوبر التي و، المستقلة العاملة في الصين

       بين الطرفين. التي تم التو��������ل إليها الهدنة التجارية من رغم ال على، له إلى توفير مص�������ادر بديلة

 درجات معالجة من تحول نقطة وس��ط تزال ال الص��ينية التكرير مص��افي أنهذا وتجدر اإلش��ارة إلى 

  لتقليل الص����ينية الحكومة مبادرة من كجزء األمريكية الش����حنات مثل خفيفة درجات إلى الثقيلة الخام

   .التلوث مستويات

إلى مستويات  أمريكا الالتينيةتراجع الطلب على النفط الخام من قبل مصافي النفط العاملة في و

تكرير النفط، وفقاً ألحدث بيانات ، وبخا����ة في فنزويال، التي تش���هد توقف ش���به كامل لنش���اط قياس���ية

  أمريكية يمص���اف ةخمس�������ادرة عن وكالة الطاقة الدولية. وفي هذا الس���ياق، تجدر اإلش���ارة إلى قيام 

ستبداله أو الفنزويلي، الخام النفط من ملحوظ بشكل مشترياتها بخفض إما ،الخام النفط لتكرير شكل ب ا

األمريكية المفرو����ة على فنزويال منذ ش���هر  وذلك على خلفية ال�����وطات ،2018 عام خالل كامل

. كما تراجع الطلب على النفط الخام في مص�������افي التكرير العاملة في دول االتحاد 2017أغس�������ط� 

  .)23( والشكل )14( الجدولكما يوضح  ،السوفيتي السابق
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 )14الجدول (
  2018 – 2017، العالميةكميات النفط الخام المستهلكة في المصافي متوسط تطور 

      (مليون برميل/يوم)
  التغير عن

 2017 2018 )مليون ب/ي(
 الرابعالربع  المنطقة

2017  
 الثالثالربع 

  الرابعالربع   الثالثالربع  *الرابعالربع   2018

)0.502(  )1.125(  الدول الصناعية : 38.9 39.5 38.4 
0.127 )0.629(  األمريكتين  19.3 20.0 19.4 

)0.395(  )0.472(  أوروبا 12.4 12.5 12.0 
)0.234(  )0.024(  الهادي/أسيا 7.2 7.0 7.0 

 الدول النامية والمتحولة: 43.5 43.7 44.4 0.646 0.834
 الدول اآلسيوية النامية  22.8 22.8 23.4 0.562 0.598
 دول الشرق األوسط  7.5 7.6 7.7 0.084 0.203

)0.210(  )0.050(  دول أمريكا الالتينية 3.8 3.6 3.5 
0.100 )0.067(  دول االتحاد السوفيتي السابق 6.9 7.1 7.0 
 أخرى** 2.7 2.7 2.8 0.118 0.143
0.332 )0.479(  اإلجمالي العالمي 82.5 83.3 82.8 

 بيانات تقديرية*    
تشمل دول أفريقيا ودول أوروبا غير الصناعية.    **
 : مالحظة   

ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.     
 المصادر:    
ــ     Oil Market Intelligence, various issues.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



الربع الرابع -  تشرين األول / أكتوبر - كانون األول/ ديسمبر  722018

التقرير الربع السنوي حول

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

  72 

 

0

30

60

90

الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الرابع 

2017 2018

الدول الصناعية دول العالم األخرى

  )23( الشكل
  2018 -2017 ،في المصافي العالميةكميات النفط الخام المستهلك متوسط في التطورات 

  )مليون برميل/ يوم(
  

  

  

  

  

  

  

  .Oil Market Intelligence, Various Issues المصدر:

من عام  الرابعخالل الربع  انخفضتفقد  ،معدالت تشغيل مصافي التكرير العالميةفيما يخص و

 %0.4بنحو  منخفضوهو م�����تو�  ،%84.1�����ل إلى تمقارنة بالربع ال�����اب� ل %1.5بنحو  2018

ذ�ر أن معد�ت ت�����يل م����افي التكرير ال����يا� ي، وفي هذا مقارنة بالربع المما�ل من العام الما����ي

إلى أعلى م�����تو� ل�ا منذ  2018 يونيوالعاملة في الو�يات المتحدة األمريكية قد ارتفعت خالل ������ر 

يانات إدارة 95.7قبل أن تتراجع إلى  ،%97وهو  1998عام  قاً لب % خالل ���������ر نوفمبر، و�ل� وف

  .)15( الجدولكما يوضح  ،معلومات الطاقة األمريكية
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 )15الجدول (
  2018 – 2017، تطور متوسط معدالت تشغيل مصافي التكرير العالمية

(%)      
  التغير عن

 2017 2018 )مليون ب/ي(
 الرابعالربع  المنطقة

2017  
 الثالثالربع 

 الرابعالربع  الثالثالربع  *الرابعالربع   2018

  الدول الصناعية :  86.5  87.7  84.8  )2.9(  )1.7(
0.7 )2.8(  األمريكتين  85.9 89.4 86.6 

)3.0(  )3.6(   أوروبا 85.1 85.8 82.2 
)5.9(  )1.8(  الهادي/أسيا 90.4 86.3 84.5 

  الدول النامية والمتحولة:  82.9  83.8  83.9  0.1  1.0
 الدول اآلسيوية النامية  92.5 93.0 94.0 1.0 1.4
4.0 0.9 83.7 82.8 79.7   دول الشرق األوسط 
80.0 ــ ــ 80.0 80.0  دول أمريكا الالتينية
79.0  ــ  ــ 79.0 79.0  دول االتحاد السوفيتي السابق

)4.0(  )4.5(  دول أفريقيا 65.4 65.8 61.4 
  دول أوروبا غيرالصناعية 73.7 80.0 80.0  ــ  6.3

)0.4(  )1.5(  المتوسط العالمي 84.5 85.6 84.1 
 بيانات تقديرية*    

 : مالحظة  
ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.     
 المصادر:    
ــ     Oil Market Intelligence, various issues.

  

كميات تلك ال انخفض����ت فقد ،المص����افي العالميةالمنتجات النفطية المكررة من بفيما يتعلق أما 

 82ص����ل �لى تمقارنة بالربع الس����ابق ل برميل/ يوم مليون 0.7بنحو  2018من عام  الرابعخالل الربع 

         مق��ارن��ة ب��الربع المم��ا���ل من  برمي��ل/يوم مليون 0.5بنحو  مرتفعو�و مس�������تو�  مليون برمي��ل/ يوم،

  .العام الماضي

 الرابعمصافي الدول الصناعية خالل الربع  من المنتجات النفطية المكررة انخفضتحيث 

          مليون  38.4ى برمي��ل/يوم مق��ارن��ة ب��الربع الس��������ابق لتص��������ل �ل مليون 1بنحو  2018من ع��ام 

 ارتفعت بينما. مص���افي النفط معدالت تش����يل تراجع ويع�� �لك بش���كل ر�يس���ي �لى برميل/ يوم،
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2017 2018

الدول الصناعية دول العالم األخرى

  )23( الشكل
  2018 -2017 ،في المصافي العالميةكميات النفط الخام المستهلك متوسط في التطورات 

  )مليون برميل/ يوم(
  

  

  

  

  

  

  

  .Oil Market Intelligence, Various Issues المصدر:

من عام  الرابعخالل الربع  انخفضتفقد  ،معدالت تشغيل مصافي التكرير العالميةفيما يخص و

 %0.4بنحو  منخفضوهو م�����تو�  ،%84.1�����ل إلى تمقارنة بالربع ال�����اب� ل %1.5بنحو  2018

ذ�ر أن معد�ت ت�����يل م����افي التكرير ال����يا� ي، وفي هذا مقارنة بالربع المما�ل من العام الما����ي

إلى أعلى م�����تو� ل�ا منذ  2018 يونيوالعاملة في الو�يات المتحدة األمريكية قد ارتفعت خالل ������ر 

يانات إدارة 95.7قبل أن تتراجع إلى  ،%97وهو  1998عام  قاً لب % خالل ���������ر نوفمبر، و�ل� وف

  .)15( الجدولكما يوضح  ،معلومات الطاقة األمريكية
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 )15الجدول (
  2018 – 2017، تطور متوسط معدالت تشغيل مصافي التكرير العالمية

(%)      
  التغير عن

 2017 2018 )مليون ب/ي(
 الرابعالربع  المنطقة

2017  
 الثالثالربع 

 الرابعالربع  الثالثالربع  *الرابعالربع   2018

  الدول الصناعية :  86.5  87.7  84.8  )2.9(  )1.7(
0.7 )2.8(  األمريكتين  85.9 89.4 86.6 

)3.0(  )3.6(   أوروبا 85.1 85.8 82.2 
)5.9(  )1.8(  الهادي/أسيا 90.4 86.3 84.5 

  الدول النامية والمتحولة:  82.9  83.8  83.9  0.1  1.0
 الدول اآلسيوية النامية  92.5 93.0 94.0 1.0 1.4
4.0 0.9 83.7 82.8 79.7   دول الشرق األوسط 
80.0 ــ ــ 80.0 80.0  دول أمريكا الالتينية
79.0  ــ  ــ 79.0 79.0  دول االتحاد السوفيتي السابق

)4.0(  )4.5(  دول أفريقيا 65.4 65.8 61.4 
  دول أوروبا غيرالصناعية 73.7 80.0 80.0  ــ  6.3

)0.4(  )1.5(  المتوسط العالمي 84.5 85.6 84.1 
 بيانات تقديرية*    

 : مالحظة  
ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.     
 المصادر:    
ــ     Oil Market Intelligence, various issues.

  

كميات تلك ال انخفض����ت فقد ،المص����افي العالميةالمنتجات النفطية المكررة من بفيما يتعلق أما 

 82ص����ل �لى تمقارنة بالربع الس����ابق ل برميل/ يوم مليون 0.7بنحو  2018من عام  الرابعخالل الربع 

         مق��ارن��ة ب��الربع المم��ا���ل من  برمي��ل/يوم مليون 0.5بنحو  مرتفعو�و مس�������تو�  مليون برمي��ل/ يوم،

  .العام الماضي

 الرابعمصافي الدول الصناعية خالل الربع  من المنتجات النفطية المكررة انخفضتحيث 

          مليون  38.4ى برمي��ل/يوم مق��ارن��ة ب��الربع الس��������ابق لتص��������ل �ل مليون 1بنحو  2018من ع��ام 

 ارتفعت بينما. مص���افي النفط معدالت تش����يل تراجع ويع�� �لك بش���كل ر�يس���ي �لى برميل/ يوم،
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برميل/ يوم مقارنة  ألف 300مصافي الدول النامية والمتحولة بنحو  من المنتجات النفطية المكررة

  .)24( والشكل) 16( الجدولكما يوضح ، مليون برميل/ يوم 43.6بالربع السابق لتصل إلى 

  )16الجدول (
  كميات المنتجات النفطية المكررة في المصافي العالميةمتوسط تطور 

      (مليون برميل/يوم)
  التغير عن

 2017 2018 )مليون ب/ي(
 الرابعالربع  المنطقة

2017  
 الثالثالربع 

 الرابعالربع  الثالثالربع   *الرابعالربع   2018

)0.400(  )1.000(  الدول الصناعية : 38.8 39.4 38.4 
0.200 )0.500(  األمريكتين  19.2 19.9 19.4 

)0.400(  )0.500(  أوروبا 12.4 12.5 12.0 
)0.200(  الهادي/أسيا 7.2 7.0 7.0 ــ 

 الدول النامية والمتحولة: 42.7 43.3 43.6 0.290 0.900
 الدول اآلسيوية النامية ومنها: 22.2 22.5 22.9 0.400 0.700
 الصين 11.8 12.0 12.3 0.300 0.500
 دول الشرق األوسط  7.2 7.5 7.6 0.090 0.400

)0.600(  )0.300(  الالتينيةدول أمريكا  3.8 3.5 3.2 
0.100 )0.100(  دول االتحاد السوفيتي السابق 6.9 7.1 7.0 
 أخرى** 2.6 2.7 2.8 0.100 0.200
0.500 )0.710(  اإلجمالي العالمي 81.5 82.7 82.0 

  بيانات تقديرية*    
تشمل دول أفريقيا ودول أوروبا غير الصناعية.   **
 : مالحظة   

ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.     
 المصادر:    
ــ     Oil Market Report, various issues.
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الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الرابع 

2017 2018

الدول الصناعية دول العالم األخرى

  )24( الشكل
  2018 -2017 ،المصافي العالمية المنتجات المكررة منكميات متوسط في التطورات 

  )مليون برميل/ يوم(
  

  

  

  

  

  

  
  

  .Oil Market Report, Various Issues المصدر:

 ً   العالمية أسواق الغاز الطبيعيالتطورات في  :ثالثا
األسعار الفورية للغاز الطبيعي في السوق األمريكي. 1  

خالل  األمريكي بالسوق هنري مركز في الطبيعي المسجل للغاز الفوري السعر متوسط ارتفع

(و ح ب) مقارنة  وحدة حرارية بريطانية دوالر لكل مليون 0.87بمقدار  2018من عام  الرابعالربع 

ً لي������كل  ب، ح و مليون لكل دوالر 3.8بالربع الس�����ابق لي������ل إلى        دوالر لكل  0.9بمقدار  ارتفاعا

علماً بأن أعلى مستوى لمتوسط السعر الفوري  و ح ب مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. مليون

 2005من عام  الرابعقد تحقق خالل الربع  األمريكي بالسوق هنري مركز في المسجلللغاز الطبيعي 

الطبيعي  للغاز الفوري الس������عر متوس������ط مقارنة ولدى دوالر لكل مليون و ح ب. 12.26عندما بلغ 

انخفاض أسعار الغاز الطبيعي  يتضح ،2018من عام  الرابعخالل الربع  14تكساس غرب خام بمتوسط

  .)17( الجدولكما يوضح ب،  ح و مليون لكل دوالر 6.37بنحو 

  
  

                                                            
 مليون و ح ب. 5.80تم تحويل خام غرب تكساس إلى مليون وحدة حرارة بريطانية (و ح ب) على أساس أن البرميل يحتوي  ،بغرض المقارنة 14
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برميل/ يوم مقارنة  ألف 300مصافي الدول النامية والمتحولة بنحو  من المنتجات النفطية المكررة

  .)24( والشكل) 16( الجدولكما يوضح ، مليون برميل/ يوم 43.6بالربع السابق لتصل إلى 

  )16الجدول (
  كميات المنتجات النفطية المكررة في المصافي العالميةمتوسط تطور 

      (مليون برميل/يوم)
  التغير عن

 2017 2018 )مليون ب/ي(
 الرابعالربع  المنطقة

2017  
 الثالثالربع 

 الرابعالربع  الثالثالربع   *الرابعالربع   2018

)0.400(  )1.000(  الدول الصناعية : 38.8 39.4 38.4 
0.200 )0.500(  األمريكتين  19.2 19.9 19.4 

)0.400(  )0.500(  أوروبا 12.4 12.5 12.0 
)0.200(  الهادي/أسيا 7.2 7.0 7.0 ــ 

 الدول النامية والمتحولة: 42.7 43.3 43.6 0.290 0.900
 الدول اآلسيوية النامية ومنها: 22.2 22.5 22.9 0.400 0.700
 الصين 11.8 12.0 12.3 0.300 0.500
 دول الشرق األوسط  7.2 7.5 7.6 0.090 0.400

)0.600(  )0.300(  الالتينيةدول أمريكا  3.8 3.5 3.2 
0.100 )0.100(  دول االتحاد السوفيتي السابق 6.9 7.1 7.0 
 أخرى** 2.6 2.7 2.8 0.100 0.200
0.500 )0.710(  اإلجمالي العالمي 81.5 82.7 82.0 

  بيانات تقديرية*    
تشمل دول أفريقيا ودول أوروبا غير الصناعية.   **
 : مالحظة   

ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.     
 المصادر:    
ــ     Oil Market Report, various issues.
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الدول الصناعية دول العالم األخرى

  )24( الشكل
  2018 -2017 ،المصافي العالمية المنتجات المكررة منكميات متوسط في التطورات 

  )مليون برميل/ يوم(
  

  

  

  

  

  

  
  

  .Oil Market Report, Various Issues المصدر:

 ً   العالمية أسواق الغاز الطبيعيالتطورات في  :ثالثا
األسعار الفورية للغاز الطبيعي في السوق األمريكي. 1  

خالل  األمريكي بالسوق هنري مركز في الطبيعي المسجل للغاز الفوري السعر متوسط ارتفع

(و ح ب) مقارنة  وحدة حرارية بريطانية دوالر لكل مليون 0.87بمقدار  2018من عام  الرابعالربع 

ً لي������كل  ب، ح و مليون لكل دوالر 3.8بالربع الس�����ابق لي������ل إلى        دوالر لكل  0.9بمقدار  ارتفاعا

علماً بأن أعلى مستوى لمتوسط السعر الفوري  و ح ب مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. مليون

 2005من عام  الرابعقد تحقق خالل الربع  األمريكي بالسوق هنري مركز في المسجلللغاز الطبيعي 

الطبيعي  للغاز الفوري الس������عر متوس������ط مقارنة ولدى دوالر لكل مليون و ح ب. 12.26عندما بلغ 

انخفاض أسعار الغاز الطبيعي  يتضح ،2018من عام  الرابعخالل الربع  14تكساس غرب خام بمتوسط

  .)17( الجدولكما يوضح ب،  ح و مليون لكل دوالر 6.37بنحو 

  
  

                                                            
 مليون و ح ب. 5.80تم تحويل خام غرب تكساس إلى مليون وحدة حرارة بريطانية (و ح ب) على أساس أن البرميل يحتوي  ،بغرض المقارنة 14
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 )17الجدول (
  تطور متوسط األسعار الفورية للغاز الطبيعي في السوق األمريكي

  (دوالر/ مليون وحدة حرارية بريطانية)
    الغاز الطبيعي * خام غرب تكساس **

 2017الرابع الربع  2.90 9.55
 2018األول الربع  3.08 10.84
 الثانيالربع  2.86 11.72
 الثالث الربع  2.93 12.02
 الرابعالربع  3.80 10.17

)1.85(   التغير عن 2018 الثالثالربع  0.87 
 2017 الرابعالربع  0.90 0.62  )دوالر/م و ح ب(

 
 مركز هنري.* كما هو في  

 مليون و ح ب. 5.80** تم تحويل خام غرب تكساس إلى مليون و ح ب على أساس أن البرميل يحتوي 
  

 : مالحظة 
 ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.    
 المصادر:   
ـ أعداد مختلفة من التقرير الشهري لمنظمة أوبك.  
ــ   http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdM.htm

  

  15 إنتاج الغاز الصخري في الواليات المتحدة األمريكية. 2

 الرابعالربع  خالل الصخري الغاز من األمريكية المتحدة الواليات إنتاج إجماليوسط مت ارتفع

من عام  الثالثالربع  بمستويات مقارنة% 5.4 بنسبة ، أيمتر مكعب مليار 10 بحوالي 2018 من عام

ً ، متر مكعب مليار 195.2 ليبلغ 2018 % مقارنة 20، أي بنس��بة متر مكعب مليار 32.5بنحو  مرتفعا

  .2017بالربع المماثل من عام 

    من  الرابعالربع  اس�����تهل فقد الص�����خري، الغازش�����هري من باإلنتاج األمريكي الو فيما يتعلق 

 63.7 حواليإلى  انخفض ثم متر مكعب، مليار 65 مس��تو� عند أكتوبر ش��هر خالل أي ،2018 عام

أعلى مس��تويات� خالل الربع  إلىثم عاود االرتفاع مجدداً ليص��ل ، نوفمبرمتر مكعب خالل ش��هر  مليار

  .)25كما يوضح الشكل ( ،ديسمبرفي شهر  متر مكعب مليار 66.6 وهو 2018الرابع من عام 

                                                            
، Bakken ،Eagle Ford ،Haynesvilleيمثل إنتاج ست مناطق رئيسية فى إنتاج الغاز الصخري فى الواليات المتحدة األمريكية وهى مناطق،  15

Niobrara ،Permian، Appalachia وتضم(Utica and Marcellus)باالضافة إلى منطقة ،Anadarko   التي أصبحت هدفاً للعديد من منتجي
 .النفط الصخري والغاز الصخري خالل السنوات األخيرة
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  )25( الشكل
   2018 - 2017 ،األمريكية لمتحدةالصخري في الواليات ا لغازسنوية لالاإلمدادت الربع متوسط 

  )ربع سنة /متر مكعب مليار(
  
  
  
  

 

 

 

 
 

   )، تقرير إنتاجية الحفر في مناطق النفط والغاز الصخري، أعداد مختلفة.EIAإدارة معلومات الطاقة األمريكية ( المصدر:

 الطبيعي الغاز أنمريكية األ الطاقة معلومات دارةإل بياناتدث أح تأظهر أخرى، ناحية من

 قدم مليار 94.8 وهو اإلطالق على له مستوى أعلى سجلألمريكية قد ا المتحدة الواليات في المسوق

ً مكعب  سي المستوى متجاوزاً  ،2018 نوفمبرر شه خالل يوميا سابق القيا  أكتوبرر شه في سجلالمُ  ال

ً  مكعب قدم مليار 93.8 البالغو   .يوميا

سياآأسواق الغاز الطبيعي المسيل في . 3  

سعار في التطورات التالية الفقرات تستعرض سواق في المسيل الطبيعي الغاز أ  شرق شمال أ

  الرئيس��ية والمص��ادر، وتايوان والص��ين الجنوبية وكوريا اليابان من كل من المس��توردة والكميات س��ياآ

خالل الربع الرابع من  المسيل الطبيعي الغاز لمصدري الفورية الشحنات عائد وصافي ،الواردات لتلك

    .2018عام 

  أسعار الغاز الطبيعي المسيل .1.3

      من الرابعخالل الربع  اليابان اس���توردته الذي المس���يل الطبيعي الغاز أس���عار متوس���ط ارتفع

          /دوالر 10.9 إلى ليص�������ل الس�������ابق بالربع مقارنة ب ح و مليون /دوالر 0.7بمقدار  2018عام 

ً مش���كالً بذلك ، ب ح و مليون مقارنة بالربع المماثل من العام  ب ح و مليون / دوالر 3بمقدار  ارتفاعا



77 الربع الرابع -  تشرين األول / أكتوبر - كانون األول/ ديسمبر  2018

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

  76 

 

 )17الجدول (
  تطور متوسط األسعار الفورية للغاز الطبيعي في السوق األمريكي

  (دوالر/ مليون وحدة حرارية بريطانية)
    الغاز الطبيعي * خام غرب تكساس **

 2017الرابع الربع  2.90 9.55
 2018األول الربع  3.08 10.84
 الثانيالربع  2.86 11.72
 الثالث الربع  2.93 12.02
 الرابعالربع  3.80 10.17

)1.85(   التغير عن 2018 الثالثالربع  0.87 
 2017 الرابعالربع  0.90 0.62  )دوالر/م و ح ب(

 
 مركز هنري.* كما هو في  

 مليون و ح ب. 5.80** تم تحويل خام غرب تكساس إلى مليون و ح ب على أساس أن البرميل يحتوي 
  

 : مالحظة 
 ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.    
 المصادر:   
ـ أعداد مختلفة من التقرير الشهري لمنظمة أوبك.  
ــ   http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdM.htm

  

  15 إنتاج الغاز الصخري في الواليات المتحدة األمريكية. 2

 الرابعالربع  خالل الصخري الغاز من األمريكية المتحدة الواليات إنتاج إجماليوسط مت ارتفع

من عام  الثالثالربع  بمستويات مقارنة% 5.4 بنسبة ، أيمتر مكعب مليار 10 بحوالي 2018 من عام

ً ، متر مكعب مليار 195.2 ليبلغ 2018 % مقارنة 20، أي بنس��بة متر مكعب مليار 32.5بنحو  مرتفعا

  .2017بالربع المماثل من عام 

    من  الرابعالربع  اس�����تهل فقد الص�����خري، الغازش�����هري من باإلنتاج األمريكي الو فيما يتعلق 

 63.7 حواليإلى  انخفض ثم متر مكعب، مليار 65 مس��تو� عند أكتوبر ش��هر خالل أي ،2018 عام

أعلى مس��تويات� خالل الربع  إلىثم عاود االرتفاع مجدداً ليص��ل ، نوفمبرمتر مكعب خالل ش��هر  مليار

  .)25كما يوضح الشكل ( ،ديسمبرفي شهر  متر مكعب مليار 66.6 وهو 2018الرابع من عام 

                                                            
، Bakken ،Eagle Ford ،Haynesvilleيمثل إنتاج ست مناطق رئيسية فى إنتاج الغاز الصخري فى الواليات المتحدة األمريكية وهى مناطق،  15

Niobrara ،Permian، Appalachia وتضم(Utica and Marcellus)باالضافة إلى منطقة ،Anadarko   التي أصبحت هدفاً للعديد من منتجي
 .النفط الصخري والغاز الصخري خالل السنوات األخيرة

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

  77 

 

120

140

160

180

200

الربع الرابع  الربع األول الربع الثاني  الربع الثالث  الربع الرابع 

2017 2018

  )25( الشكل
   2018 - 2017 ،األمريكية لمتحدةالصخري في الواليات ا لغازسنوية لالاإلمدادت الربع متوسط 

  )ربع سنة /متر مكعب مليار(
  
  
  
  

 

 

 

 
 

   )، تقرير إنتاجية الحفر في مناطق النفط والغاز الصخري، أعداد مختلفة.EIAإدارة معلومات الطاقة األمريكية ( المصدر:

 الطبيعي الغاز أنمريكية األ الطاقة معلومات دارةإل بياناتدث أح تأظهر أخرى، ناحية من

 قدم مليار 94.8 وهو اإلطالق على له مستوى أعلى سجلألمريكية قد ا المتحدة الواليات في المسوق

ً مكعب  سي المستوى متجاوزاً  ،2018 نوفمبرر شه خالل يوميا سابق القيا  أكتوبرر شه في سجلالمُ  ال

ً  مكعب قدم مليار 93.8 البالغو   .يوميا

سياآأسواق الغاز الطبيعي المسيل في . 3  

سعار في التطورات التالية الفقرات تستعرض سواق في المسيل الطبيعي الغاز أ  شرق شمال أ

  الرئيس��ية والمص��ادر، وتايوان والص��ين الجنوبية وكوريا اليابان من كل من المس��توردة والكميات س��ياآ
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    .2018عام 
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قد تحقق  اليابان استوردته الذي المسيل الطبيعي الغاز علماً بأن أعلى مستوى لمتوسط أسعار الماضي.

  مليون و ح ب. /دوالر 17.5عندما بلغ  2012من عام  الثالثخالل الربع 

 0.8 بمقدار الجنوبية كوريا اس���توردته الذي المس���يل الطبيعي الغاز أس���عار متوس���ط ارتفعو 

بذلك مش����كالً ، مليون و ح ب / دوالر 11.1مقارنة بالربع الس����ابق ليص����ل إلى  ب ح و مليون /دوالر

 ً علماً بأن أعلى  مقارنة بالربع المماثل من العام الماض����ي. ب ح و مليون / دوالر 3.1بمقدار  ارتفاعا

قد تحقق خالل الربع  الجنوبية كوريا اس��توردته الذي المس��يل الطبيعي الغاز مس��توى لمتوس��ط أس��عار

  مليون و ح ب. /دوالر  16.6عندما بلغ  2008من عام  الرابع

 / دوالر 0.5 بمقدار تايوان اس��توردته الذي المس��يل الطبيعي الغاز أس��عار متوس��ط ارتفع اكم

ً مش���كالً بذلك  ب، ح و مليون / دوالر 9.8 إلى ليص���ل بالربع الس���ابق مقارنة ب ح و مليون  ارتفاعا

   مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. ب ح و مليون / دوالر 2.2بمقدار 

عند نف� مس��توى الربع  ال���ين همتوس��ط أس��عار الغاز الطبيعي المس��يل الذي اس��توردت واس��تقر

ً ب، مشكالً بذلك  ح و مليون /دوالر 8.5 السابق وهو مقارنة  ب ح و مليون /دوالر 0.8بمقدار  ارتفاعا

  الذي المس��يل الطبيعي الغاز علماً بأن أعلى مس��توى لمتوس��ط أس��عاربالربع المماثل من العام الماض��ي. 

  مليون و ح ب. /دوالر  12عندما بلغ  2014قد تحقق خالل الربع الرابع من عام  الصين استوردته

  الكميات المستوردة من الغاز الطبيعي المسيل .2.3

����وا� ���مال �����  في المس��يل الطبيعي الغاز من المس��تورد� الكمياتإجمالي متوس��ط  ارتفع
  بنس����بة أي ،طن مليون 4.4 بمقدار 2018من عام  الرابعالربع  خالل المختلفة المص����ادر من ������يا

طن  مليون 4بمقدار  مرتفعطن، وهو مس��توى  مليون 51.7 إلى ص��ليل الس��ابق بالربع مقارنة% 9.3

  مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

 من كل في وأس��عار� المس��يل الطبيعي الغاز من المس��تورد� الكميات )18( الجدول ويوض���  

  .وتايوان الصين و الجنوبية وكوريا اليابان
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 )18الجدول (
  *أسواق شمال شرق أسيا تطور كميات و متوسط أسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في 

  متوسط أسعار االستيراد
 (دوالر / م و ح ب)

حصة 
الدول 

العربية 
من 

الواردات
%  

  المستوردةالكميات 
  (مليون طن)

  
كوريا 
كوريا   اإلجمالي  اليابان الصين  تايوان الجنوبية

  اليابان الصين  تايوان  الجنوبية

  الرابعالربع  20.5 12.7 4.2 10.3 47.7 25.5 7.9 7.7 7.6 8.0
2017  

األول الربع  24.5 12.4 4.2 13.0 54.2 28.8 9.1 8.6 8.4 9.3
2018  

9.5 8.2 58.  الثاني الربع  17.6 12.0 4.5 9.2 43.3 20.8 9.5 
310.  39.  58.  210.   الثالثالربع  20.7 13.2 4.4 9.0 47.3 20.7 

  الرابعالربع  19.3 16.9 3.9 11.6 51.7 19.0 10.9 8.5 9.8 11.1

)1.7( 0.7 ــ 0.5 0.8  4.4 2.6 )0.5(  3.7 )1.4(  
الربع 
 الثالث
2018  التغير 

  عن
3.1 2.2 0.8 3.0  4.0 1.3 )0.3(  4.2 )1.2(  

الربع 
 الرابع
2017

 بيانات تقديرية*     
  :مالحظة    

  ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.  
تصدر الصين بيانات حيث لم ، 2018الربع الثاني من عام  بداية منحصة الدول العربية من الواردات ال تشمل الصين  -

وارداتها منذ شهر مارس.تفصيلية عن مصادر 
 المصادر:     

ــ       World Gas Intelligence, various issues.

  مصادر واردات الغاز الطبيعي المسيل .3.3

من  الرابعالربع  خاللاستثناء الصين) ب( أسواق شمال شرق أسيا إلى استراليا صادرات بلغت

 اليابان واردات إجمالي من% 29 بنسبة األولى المرتبة في لتأتي طن، مليون 10.1 حوالي 2018 عام

  .%13.6 بنسبة ماليزيا ثم% 19.3 بنسبة قطر تليها ،نفسها الفترة خالل والصين الجنوبية وكوريا

سيا إلى العربية الدول صادرات بلغت وقد هذا شرق أ شمال  سواق  ستثناء الصين) ب( أ  حواليا

من عام  الرابعالربع  خالل الدول تلك واردات إجمالي من% 19 نس���بت� بما لتس���اهم طن مليون 9.8

  .% خالل الربع السابق20.7مقارنة بمساهمة بلغت نحو  2018
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قد تحقق  اليابان استوردته الذي المسيل الطبيعي الغاز علماً بأن أعلى مستوى لمتوسط أسعار الماضي.

  مليون و ح ب. /دوالر 17.5عندما بلغ  2012من عام  الثالثخالل الربع 

 0.8 بمقدار الجنوبية كوريا اس���توردته الذي المس���يل الطبيعي الغاز أس���عار متوس���ط ارتفعو 

بذلك مش����كالً ، مليون و ح ب / دوالر 11.1مقارنة بالربع الس����ابق ليص����ل إلى  ب ح و مليون /دوالر

 ً علماً بأن أعلى  مقارنة بالربع المماثل من العام الماض����ي. ب ح و مليون / دوالر 3.1بمقدار  ارتفاعا

قد تحقق خالل الربع  الجنوبية كوريا اس��توردته الذي المس��يل الطبيعي الغاز مس��توى لمتوس��ط أس��عار

  مليون و ح ب. /دوالر  16.6عندما بلغ  2008من عام  الرابع

 / دوالر 0.5 بمقدار تايوان اس��توردته الذي المس��يل الطبيعي الغاز أس��عار متوس��ط ارتفع اكم

ً مش���كالً بذلك  ب، ح و مليون / دوالر 9.8 إلى ليص���ل بالربع الس���ابق مقارنة ب ح و مليون  ارتفاعا

   مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. ب ح و مليون / دوالر 2.2بمقدار 

عند نف� مس��توى الربع  ال���ين همتوس��ط أس��عار الغاز الطبيعي المس��يل الذي اس��توردت واس��تقر

ً ب، مشكالً بذلك  ح و مليون /دوالر 8.5 السابق وهو مقارنة  ب ح و مليون /دوالر 0.8بمقدار  ارتفاعا

  الذي المس��يل الطبيعي الغاز علماً بأن أعلى مس��توى لمتوس��ط أس��عاربالربع المماثل من العام الماض��ي. 

  مليون و ح ب. /دوالر  12عندما بلغ  2014قد تحقق خالل الربع الرابع من عام  الصين استوردته

  الكميات المستوردة من الغاز الطبيعي المسيل .2.3

����وا� ���مال �����  في المس��يل الطبيعي الغاز من المس��تورد� الكمياتإجمالي متوس��ط  ارتفع
  بنس����بة أي ،طن مليون 4.4 بمقدار 2018من عام  الرابعالربع  خالل المختلفة المص����ادر من ������يا

طن  مليون 4بمقدار  مرتفعطن، وهو مس��توى  مليون 51.7 إلى ص��ليل الس��ابق بالربع مقارنة% 9.3

  مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

 من كل في وأس��عار� المس��يل الطبيعي الغاز من المس��تورد� الكميات )18( الجدول ويوض���  

  .وتايوان الصين و الجنوبية وكوريا اليابان
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 )18الجدول (
  *أسواق شمال شرق أسيا تطور كميات و متوسط أسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في 

  متوسط أسعار االستيراد
 (دوالر / م و ح ب)

حصة 
الدول 

العربية 
من 

الواردات
%  

  المستوردةالكميات 
  (مليون طن)

  
كوريا 
كوريا   اإلجمالي  اليابان الصين  تايوان الجنوبية

  اليابان الصين  تايوان  الجنوبية

  الرابعالربع  20.5 12.7 4.2 10.3 47.7 25.5 7.9 7.7 7.6 8.0
2017  

األول الربع  24.5 12.4 4.2 13.0 54.2 28.8 9.1 8.6 8.4 9.3
2018  

9.5 8.2 58.  الثاني الربع  17.6 12.0 4.5 9.2 43.3 20.8 9.5 
310.  39.  58.  210.   الثالثالربع  20.7 13.2 4.4 9.0 47.3 20.7 

  الرابعالربع  19.3 16.9 3.9 11.6 51.7 19.0 10.9 8.5 9.8 11.1

)1.7( 0.7 ــ 0.5 0.8  4.4 2.6 )0.5(  3.7 )1.4(  
الربع 
 الثالث
2018  التغير 

  عن
3.1 2.2 0.8 3.0  4.0 1.3 )0.3(  4.2 )1.2(  

الربع 
 الرابع
2017

 بيانات تقديرية*     
  :مالحظة    

  ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.  
تصدر الصين بيانات حيث لم ، 2018الربع الثاني من عام  بداية منحصة الدول العربية من الواردات ال تشمل الصين  -

وارداتها منذ شهر مارس.تفصيلية عن مصادر 
 المصادر:     

ــ       World Gas Intelligence, various issues.

  مصادر واردات الغاز الطبيعي المسيل .3.3

من  الرابعالربع  خاللاستثناء الصين) ب( أسواق شمال شرق أسيا إلى استراليا صادرات بلغت

 اليابان واردات إجمالي من% 29 بنسبة األولى المرتبة في لتأتي طن، مليون 10.1 حوالي 2018 عام

  .%13.6 بنسبة ماليزيا ثم% 19.3 بنسبة قطر تليها ،نفسها الفترة خالل والصين الجنوبية وكوريا

سيا إلى العربية الدول صادرات بلغت وقد هذا شرق أ شمال  سواق  ستثناء الصين) ب( أ  حواليا

من عام  الرابعالربع  خالل الدول تلك واردات إجمالي من% 19 نس���بت� بما لتس���اهم طن مليون 9.8

  .% خالل الربع السابق20.7مقارنة بمساهمة بلغت نحو  2018



الربع الرابع -  تشرين األول / أكتوبر - كانون األول/ ديسمبر  802018

التقرير الربع السنوي حول

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

  80 

 

  16صافي عائد الشحنات الفورية لمصدري الغاز الطبيعي المسيل .3.4

 الطبيعي للغاز المص��درة الدول من لعدد المحقق الفورية الش��حنات عائد بص��افي يتعلق وفيما

  المرتبة في روس��يا فتأتي ،2018من عام  الرابعفي نهاية الربع  أس��يا ���ر� ���مال أس��وا� في المس��يل

سيا تليها ب، ح و مليون /دوالر 8.29 حدود في عائد صافي محققة األولى  8.02 عائد بصافي إندوني

، واس��تراليا بص��افي عائد ب ح و مليون /دوالر 7.96 عائد بص��افي ماليزيا ثم ب، ح و مليون /دوالر

 وللجزائر ب، ح و مليون  /دوالر 7.39 قطرل العائد ص����افي بلغ فيما. دوالر/ مليون و ح ب 7.87

  . ب ح و مليون /دوالر 6.68

 ً   17األسواق العالمية للطاقات المتجددةالتطورات في  :رابعا
يد واس�������تمر النمو في  ياً خالل الربع قدرات تول عالم جددة  قات المت طا تاج ال عام  الرابعإن من 

قة المتجددة الملحوظنخفاض اال ، وذلك على خلفية2018 عديد من تكنولوجيات الطا عار ال ، في أس�������

 إنخفض متوسط تكلفة إنتاجهما إلى دوالر لكل ميجاواط الذي بخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،و

انبعاثات ثاني وقد إنعكس ذلك بالتالي على استمرار زيادة االهتمام بتخزين الطاقة. مع  ،2017في عام 

جيجا طن في  1.7انخف����ت بنحو ( للعام الرابع على التوالي االس���تقرار تواص���لالتي أكس���يد الكربون 

الطلب إلى انخفاض  يعزى ذلك بشكل أساسيو، ة إجمالي استهالك الطاقة) بالرغم من زياد2016عام 

، الطاقات المتجددة وارتفاع الطلب على ،التحس������ينات في كفا�ة اس������تخدام الطاقة، والفحم العالمي على

 ما وهو الصغيرة والمشاريع الخاصة لالستخدامات الشمسية الطاقة تقنيات علىلطلب ا خاص وبشكل

  .2019عام  خالل يستمر أن يتوقع

 االس���تهالك من %19.4 نحو ����كلالجدير بالذكر أن الطلب العالمي على الطاقات المتجددة قد 

. كما يجدر بالذكر أن حجم االستثمارات العالمية في 2017فى نهاية عام األولية  النهائي للطاقةالعالمي 

% مقارنة 2.1 نسبتة تبلغ بارتفاع، مليار دوالر خالل نفس العام 279.8الطاقات المتجددة قد بلغ نحو 

اس��تثمارات  ارتفاعإنخفاض تكلفة اإلنتاج، باإل���افة إلى  ويعزى ذلك بش��كل أس��اس��ي إلى، 2016بعام 

                                                            
 عائدات التصدير مطروحاً منها تكاليف النقل ورسوم اإلتاوة. 16
 -  Global Status Report2018REN21, Renewables ,                                           در:االمص  17

- IRENA, Renewable Energy Statistics 2018 &  Renewable Capacity Statistics 2018.      
- UN Environment Programme, Global Trends in Renewable Energy Investment 2018.     
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اس��تحوذت  هذا وقد .س��نوات الما���يةالثمان على مدى  للطاقات المتجددةأكبر مطور التي تُعد  الص��ين

%، ثم الواليات 14.6االس���تثمارات، يليها أوروبا بحص���ة  تلك% من 45.2على حص���ة بلغ� الص���ين 

 الطاقات المتجددةانتشرت . كما %11.3بحصة  الهادي/، ودول أسيا%14.5المتحدة األمريكية بحصة 

  تس���تعر�. و، وأ����ب� بع����ها من األس���واق الهامةفي عدد مت�ايد من االقتص���ادات النامية والنا�����ة

    األخيرة في األسواق العالمية للطاقات المتجددة: التطورات التالية الفقرات

  أسواق الطاقة الكهرومائية: .1
% مقارنة بالعام الس������ابق، 2ارتفع اإلجمالي العالمي لقدرات توليد الطاقة الكهرومائية بنس������بة 

، وقد اس�����تحوذت كل من الص�����ين والبرا�يل 2017جيجاواط في نهاية عام  1273.6ليص�����ل إلى نحو 

لي. اإلجما ذلك% من 56والواليات المتحدة وكندا ودول االتحاد السوفيتي السابق والنرويج على حوالي 

 % مقارنة بالعام الس����ابق لتص����ل4.3كما ارتفع اإلجمالي العالمي من الطاقة الكهرومائية المنتجة بنحو 

   كما يوض�������ح وذلك وفقاً ألحدث البيانات المتاحة،، 2016في عام  س�������اعة تيراواط 4163إلى نحو 
    .)19( الجدول

أواب��ك، فق��د بلغ إجم��الي ق��درات تولي��د الط��اق��ة من�م��ة أم��ا فيم��ا يخ� ال��دول األع���������ا� في 

جيجاواط، وهو نف� المس���توى المحقق خ�ل العام  7.230نحو  2017الكهرومائية المتاحة بها في عام 

س�������اعة في عام  تيراواط 19.658في حين بلغ إجمالي إنتاجها من الطاقة الكهرومائية نحو  الس�������ابق.

 .)20( الجدول كما يوضح ،2015% مقارنة بعام 11وهو مستوى مرتفع بنحو  ،2016

هذا ويوا���ل البنك الدولي دعم� لمش��اريع الطاقة الكهرومائية المص��ممة والمنفذة بش��كل جيد، 

 ثار تغير المناخ. اَ بهدف دعم التنمية المحلية والتخفيف من 

  طاقة الرياح: أسواق .2
% مقارنة بالعام الس�����ابق، ليص�����ل 10ارتفع اإلجمالي العالمي لقدرات توليد طاقة الرياح بنحو 

، وتُعد أس��يا أكبر س��وق أقليمية لطاقة الرياح بحص��ة تص��ل 2017جيجاواط في نهاية عام  514إلى نحو 

%، ثم الواليات المتحدة األمريكية بحصة 33.2% من اإلجمالي العالمي، يليها أوروبا بحصة 39.8إلى 

سابق لتصل 15.8المنتجة بنحو %. كما ارتفع اإلجمالي العالمي من طاقة الرياح 17 % مقارنة بالعام ال

   .)19( الجدول كما يوضح ،2016في عام  ساعة تيراواط 958إلى نحو 
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  طاقة الرياح: أسواق .2
% مقارنة بالعام الس�����ابق، ليص�����ل 10ارتفع اإلجمالي العالمي لقدرات توليد طاقة الرياح بنحو 

، وتُعد أس��يا أكبر س��وق أقليمية لطاقة الرياح بحص��ة تص��ل 2017جيجاواط في نهاية عام  514إلى نحو 

%، ثم الواليات المتحدة األمريكية بحصة 33.2% من اإلجمالي العالمي، يليها أوروبا بحصة 39.8إلى 

سابق لتصل 15.8المنتجة بنحو %. كما ارتفع اإلجمالي العالمي من طاقة الرياح 17 % مقارنة بالعام ال

   .)19( الجدول كما يوضح ،2016في عام  ساعة تيراواط 958إلى نحو 
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أوابك، فقد بلغ إجمالي قدرات توليد طاقة الرياح منظمة أما فيما ي�� الدو� األعض�������اء في 

         .و�و نف� الم��������تو� المحق� ��� العام ال��������اب�جيجاواط،  1.021نحو  2017المتاحة بها في عام 

، و�و م���تو� 2016���اعة في عام  تيراواط 2.571في حين بلغ إجمالي إنتاجها من طاقة الرياح نحو 

 .)20( الجدول كما يوضح ،2015% مقارنة بعام 34مرتفع بنحو 

ح،              االجدير بال�كر أن� ا��������تجابة للطل� العالمي المت�ايد على تقنيات ومش�������اريع طاقة الريو

قام موردي التوربينات الهوائية ومطوري المش�����اريع بتو������يع وفت� مص�����انع ومكات� جديدة في جميع 

���ركات على األقل بتو���يع مص��انعها القائمة،  ����عأنحاء العالم، ففي الواليات المتحدة األمريكية قامت 

الهند، وأفتتحت �����ركة ������يمن�� كما افتتحت �����ركة ������ينفيون� األلمانية فرو� أقليمية في اليابان و

 مصنع جديد في إنجلترا وانتهت أيضاً من االتفاق على إنشاء مصنع جديد في المغرب.

  الطاقة الشمسية: أسواق .3
% مقارنة بالعام ال�����اب�، 31.2ارتفع اإلجمالي العالمي لقدرات توليد الطاقة الش����م�����ية بنحو 

% من 84أ���واق رئي���ية نحو  ة، وحققت �م���2017جيجاواط في نهاية عام  389.6ليص��ل إلى نحو 

��� ال�يادة و�ي الص�������ين والواليات المتحدة األمريكية واليابان والهند والمملكة المتحدة. أما بالن���������ة 

األمريكية  ل من اليابان والواليات المتحدةللقدرة التراكمية، فتأتي الص�������ين في المرت�ة األولي يليها ك

وتأتي إيطاليا في المرت�ة ال�ام���ة. ��ا وقد بدأت األ���واق النا����ة في الم���ا�مة (التي اجتازت ألمانيا) 

بش��كل ك�ير في النمو العالمي إلجمالي قدرات الطاقة الش��م���ية المتاحة. كما ارتفع اإلجمالي العالمي من 

في  ���اعة تيراواط 329% مقارنة بالعام ال���اب� لتص��ل إلى نحو 31.2بنحو المنتجة  الش��م���يةطاقة ال

  .)19( الجدول كما يوضح ،2016عام 

أوابك، فقد بلغ إجمالي قدرات توليد الطاقة الش��م���ية منظمة أما فيما ي�� الدو� األعض��اء في 

ها في عام  عام 83جيجاواط، و�و م��������تو� مرتفع بنحو  1.189نحو  2017المتاحة ب بال % مقارنة 

 االماراتكل من ال����اب�، ويع�� �لك بش���كل أ����ا����ي إلى ارتفا� قدرات توليد الطاقة الش���م����ية في 

 1.104تا� الدو� األعض��اء من الطاقة الش��م���ية نحو . وبلغ إجمالي إنوالج�ائر ومص��ر بش��كل ملحو�

 كما يوض�����ح ،2015% مقارنة بعام 41.4، و�و م������تو� مرتفع بنحو 2016������اعة في عام  تيراواط
 .)20( الجدول
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قد اس��تخدمت العطا�ات بص��ورة متزايدة بهد� رفع قدرتها على  العديد من دول العالميُذكر أن 

         قدمت بع� األس���واق عطا�ات جديدة منخفض���ة تبلغ أقل من 2017توليد الطاقة الش���مس���ية، ففي عام 

تقديم كل من الهند واألردن والسعودية  2018وأوائل عام  2017كيلوواط ساعة، كما شهد عام  /سنت 3

وجنو� افريقيا واالمارات لعطا�ات منخفض�������ة جداً للطاقة الش�������مس�������ية. وفي الواليات المتحدة، أدى 

إنخفا� أس��عار ش��را� الطاقة المتجددة إلى جعل الطاقة الش��مس��ية أكثر جاذبية من طاقة الغاز الطبيعي 

  في العديد من المواقع.  

  :18يةالطاقة الحيو أسواق .4
% مقارنة بالعام السابق، ليصل 5.1ارتفع اإلجمالي العالمي لقدرات توليد الطاقة الحيوية بنحو 

، كما ارتفع اإلجمالي العالمي من الطاقة الحيوية المنتجة 2017جيجاواط في نهاية عام  109إلى نحو 

    .)19( الجدول كما يوضح ،ساعة تيراواط 467% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى نحو 1.2بنحو 

أوابك، فقد بلغ إجمالي قدرات توليد الطاقة الحيوية منظمة أما فيما يخ� الدول األعض������ا� في 

        جيجاواط، وهو نفس المس�������توى المحقق خالل العام الس�������ابق. 0.113نحو  2017المتاحة بها في عام 

، وهو نفس 2016س������اعة في عام  تيراواط 0.469في حين بلغ إجمالي إنتاجها من الطاقة الحيوية نحو 

 .)20( الجدول كما يوضح ،المستوى المحقق خالل العام السابق

هذا وتحرز �������ناعة الطاقة الحيوية تقدماً من خالل الدعم األكاديمي والحكومي للتكنولوجيات 

سة المتزايدة من مصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة األخرى،  الجديدة في األسواق. غير أن المناف

مناخ إ������افة إلى المخاو� بش������ن اس�����تدامة بع� أش�����كال الطاقة الحيوية قد إنعكس�����ت س�����لباً على ال

  شكل عائقاً أمام إنتاج الطاقة الحيوية.ياالستثماري في أسواق الطاقة الحيوية، وهو ما 

  
  
  
  
  
  
  

                                                            
ج��ات            الط��اق��ة الحيوي��ة هي الط��اق��ة التي يتم تولي��ده��ا من المخلف��ات والنف��اي��ات العض������وي��ة الحيواني��ة أو النب��اتي��ة �تقني��ة الوقود الحيوي� ومن المنت  18

  .الصناعية والتجارية 
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أوابك، فقد بلغ إجمالي قدرات توليد طاقة الرياح منظمة أما فيما ي�� الدو� األعض�������اء في 

         .و�و نف� الم��������تو� المحق� ��� العام ال��������اب�جيجاواط،  1.021نحو  2017المتاحة بها في عام 

، و�و م���تو� 2016���اعة في عام  تيراواط 2.571في حين بلغ إجمالي إنتاجها من طاقة الرياح نحو 

 .)20( الجدول كما يوضح ،2015% مقارنة بعام 34مرتفع بنحو 

ح،              االجدير بال�كر أن� ا��������تجابة للطل� العالمي المت�ايد على تقنيات ومش�������اريع طاقة الريو

قام موردي التوربينات الهوائية ومطوري المش�����اريع بتو������يع وفت� مص�����انع ومكات� جديدة في جميع 

���ركات على األقل بتو���يع مص��انعها القائمة،  ����عأنحاء العالم، ففي الواليات المتحدة األمريكية قامت 

الهند، وأفتتحت �����ركة ������يمن�� كما افتتحت �����ركة ������ينفيون� األلمانية فرو� أقليمية في اليابان و

 مصنع جديد في إنجلترا وانتهت أيضاً من االتفاق على إنشاء مصنع جديد في المغرب.

  الطاقة الشمسية: أسواق .3
% مقارنة بالعام ال�����اب�، 31.2ارتفع اإلجمالي العالمي لقدرات توليد الطاقة الش����م�����ية بنحو 

% من 84أ���واق رئي���ية نحو  ة، وحققت �م���2017جيجاواط في نهاية عام  389.6ليص��ل إلى نحو 

��� ال�يادة و�ي الص�������ين والواليات المتحدة األمريكية واليابان والهند والمملكة المتحدة. أما بالن���������ة 

األمريكية  ل من اليابان والواليات المتحدةللقدرة التراكمية، فتأتي الص�������ين في المرت�ة األولي يليها ك

وتأتي إيطاليا في المرت�ة ال�ام���ة. ��ا وقد بدأت األ���واق النا����ة في الم���ا�مة (التي اجتازت ألمانيا) 

بش��كل ك�ير في النمو العالمي إلجمالي قدرات الطاقة الش��م���ية المتاحة. كما ارتفع اإلجمالي العالمي من 

في  ���اعة تيراواط 329% مقارنة بالعام ال���اب� لتص��ل إلى نحو 31.2بنحو المنتجة  الش��م���يةطاقة ال

  .)19( الجدول كما يوضح ،2016عام 

أوابك، فقد بلغ إجمالي قدرات توليد الطاقة الش��م���ية منظمة أما فيما ي�� الدو� األعض��اء في 

ها في عام  عام 83جيجاواط، و�و م��������تو� مرتفع بنحو  1.189نحو  2017المتاحة ب بال % مقارنة 

 االماراتكل من ال����اب�، ويع�� �لك بش���كل أ����ا����ي إلى ارتفا� قدرات توليد الطاقة الش���م����ية في 

 1.104تا� الدو� األعض��اء من الطاقة الش��م���ية نحو . وبلغ إجمالي إنوالج�ائر ومص��ر بش��كل ملحو�

 كما يوض�����ح ،2015% مقارنة بعام 41.4، و�و م������تو� مرتفع بنحو 2016������اعة في عام  تيراواط
 .)20( الجدول
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قد اس��تخدمت العطا�ات بص��ورة متزايدة بهد� رفع قدرتها على  العديد من دول العالميُذكر أن 

         قدمت بع� األس���واق عطا�ات جديدة منخفض���ة تبلغ أقل من 2017توليد الطاقة الش���مس���ية، ففي عام 

تقديم كل من الهند واألردن والسعودية  2018وأوائل عام  2017كيلوواط ساعة، كما شهد عام  /سنت 3

وجنو� افريقيا واالمارات لعطا�ات منخفض�������ة جداً للطاقة الش�������مس�������ية. وفي الواليات المتحدة، أدى 

إنخفا� أس��عار ش��را� الطاقة المتجددة إلى جعل الطاقة الش��مس��ية أكثر جاذبية من طاقة الغاز الطبيعي 

  في العديد من المواقع.  

  :18يةالطاقة الحيو أسواق .4
% مقارنة بالعام السابق، ليصل 5.1ارتفع اإلجمالي العالمي لقدرات توليد الطاقة الحيوية بنحو 

، كما ارتفع اإلجمالي العالمي من الطاقة الحيوية المنتجة 2017جيجاواط في نهاية عام  109إلى نحو 

    .)19( الجدول كما يوضح ،ساعة تيراواط 467% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى نحو 1.2بنحو 

أوابك، فقد بلغ إجمالي قدرات توليد الطاقة الحيوية منظمة أما فيما يخ� الدول األعض������ا� في 

        جيجاواط، وهو نفس المس�������توى المحقق خالل العام الس�������ابق. 0.113نحو  2017المتاحة بها في عام 

، وهو نفس 2016س������اعة في عام  تيراواط 0.469في حين بلغ إجمالي إنتاجها من الطاقة الحيوية نحو 

 .)20( الجدول كما يوضح ،المستوى المحقق خالل العام السابق

هذا وتحرز �������ناعة الطاقة الحيوية تقدماً من خالل الدعم األكاديمي والحكومي للتكنولوجيات 

سة المتزايدة من مصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة األخرى،  الجديدة في األسواق. غير أن المناف

مناخ إ������افة إلى المخاو� بش������ن اس�����تدامة بع� أش�����كال الطاقة الحيوية قد إنعكس�����ت س�����لباً على ال

  شكل عائقاً أمام إنتاج الطاقة الحيوية.ياالستثماري في أسواق الطاقة الحيوية، وهو ما 

  
  
  
  
  
  
  

                                                            
ج��ات            الط��اق��ة الحيوي��ة هي الط��اق��ة التي يتم تولي��ده��ا من المخلف��ات والنف��اي��ات العض������وي��ة الحيواني��ة أو النب��اتي��ة �تقني��ة الوقود الحيوي� ومن المنت  18

  .الصناعية والتجارية 
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 )19الجدول (
  2017في الدول األعضاء،  قدرات توليد الطاقات المتجددة

 (جيجاواط)
 الطاقة الكهرومائية طاقة الرياح الطاقة الشمسية الطاقة الحيوية اإلجمالي
0.357 0.001 0.355 0.001 ــ  االمارات
0.005 ــ 0.006 0.001 ــ  البحرين

6630. 0.425 ــ  0.010  الجزائر 0.228
850.3 0.047 ــ  0.245   تونس 0.066

920.0 0.089 ــ  0.003 ــ  السعودية
  سورية 1.571 0.001  0.001  0.007  1.580
0.037 ــ 2.551 ــ  العراق 2.514
0.043 0.038  0.005 ــ ــ  قطر
0.031 ــ 0.041 0.010 ــ  الكويت
0.005 ــ 0.005 ــ ــ  ليبيا

7853.  0.067 0.189 0.750  مصر 2.851
5539.  1130. الدول األعضاء 7.230 1.021 1.189 

42179.  0109.  .6893  5513.  6.3127   العالم 
.IRENA, Renewable Energy Statistics 2018 :المصدر

  
 )20الجدول (

  2016في الدول األعضاء،  إنتاج الطاقات المتجددة
( ساعة تيراواط )   

الطاقة الحيوية اإلجمالي   الطاقة الكهرومائية طاقة الرياح الطاقة الشمسية

0.316 0.006 0.331 ــ ــ  االمارات
0.008 ــ 0.010 0.001 ــ  البحرين
0.070 ــ 0.565 740.4 450.0   تونس 
0.339 ــ 0.327 0.019 0720.  الجزائر 
0.129 ــ 0.082 ــ ــ  السعودية
  سورية 0.909 0.001 ــ  0.033  3.001
0.057 ــ 2.612 ــ  العراق 5.087
0.206 0.115  0.008 ــ ــ  قطر
0.049 ــ 0.005 0.018 ــ  الكويت
0.008 ــ 0.008 ــ ــ  ليبيا

15.332 0.315 0.105 2.058 54513.  مصر 
23.802 4690.  1.104 2.571 65819. الدول األعضاء 
5885 764   العالم 4163 958 329 

 2018IRENA, Renewable Energy Statistics. :المصدر
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  األهداف االستراتيجية للطاقة المتجددة في الدول األعضاء في منظمة أوابك:
          ،المختلفة متجددةالمص������ادر الوض������ع إطار عمل عربي مش������تر� لتعزيز إ�تا� الطاقة من تم 

         ،)2030 – 2010( العربية لتطوير ا��������تخدامات الطاقة المتجددة ا���������تراتيجيةا��������تناداً إلى  وذلك

 في شهربالعاصمة السعودية، الرياض،  والتى اعتمدتها القمة العربية التنموية اإلقتصادية واإلجتماعية

  . 2013يناير 

 الط���اق���ة مش���������ارك���ة لتنمي���ة يوج���� مش�������تر� عربي عم���ل أوله����� ا���������تراتيجي���ة وتع���د 

أص������درت جامعة الدول العربية اإلص������ادر ال�ال� من دليل  2015وفي عام  .الطاقة مزيج في المتجددة

الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية، وال�� ت�������من مجموعة من ا�هدا� ا��������تراتيجية 

  .)21الجدول (هي موضحة في  كماالوطنية، 

 )21الجدول (
  في منظمة أوابك  األهداف االستراتيجية للطاقة المتجددة في الدول األعضاء

.2050عام بحلول % 50بنسبة المنتجة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة   االمارات 

، ترتفع إلى 2025عام بحلول % 5بنس���بة المنتجة مس���اهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة 
  البحرين 2035% بحلول عام10

.2030% عام 30مساهمة الطاقة المتجددة من الكهرباء المنتجة محلياً بنسبة    تونس 

.2030% عام 27مساهمة الطاقة المتجددة من الكهرباء المنتجة محلياً بنسبة   الجزائر 

.2030% عام 30مساهمة المصادر المتجددة في توليد الكهرباء بنسبة   السعودية 

  سورية  .2030عام % 30مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بنسبة 
% 1القدرة المركبة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) بنسبة  مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج

  العراق 2020بحلول عام

.2030% عام 20مساهمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية والحرارية في مزيج الطاقة بنسبة   قطر 

.2030% عام 15مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بنسبة   الكويت 

 2020% عام 7 مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من الطاقة الكهربائية المنتجة بنسبة
  ليبيا .2025% عام10وبنسبة

 الكهربائية بنسبةمساهمة طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية في توليد الطاقة 
.2030% على التوالي عام%6 ،%2 ،12  مصر

  

  .2015 لعام جامعة الدول العربية ، دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية - :دراالمص
.جديدة لتنمية الطاقات المتجددةوطنية  برامج -
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 )19الجدول (
  2017في الدول األعضاء،  قدرات توليد الطاقات المتجددة

 (جيجاواط)
 الطاقة الكهرومائية طاقة الرياح الطاقة الشمسية الطاقة الحيوية اإلجمالي
0.357 0.001 0.355 0.001 ــ  االمارات
0.005 ــ 0.006 0.001 ــ  البحرين

6630. 0.425 ــ  0.010  الجزائر 0.228
850.3 0.047 ــ  0.245   تونس 0.066

920.0 0.089 ــ  0.003 ــ  السعودية
  سورية 1.571 0.001  0.001  0.007  1.580
0.037 ــ 2.551 ــ  العراق 2.514
0.043 0.038  0.005 ــ ــ  قطر
0.031 ــ 0.041 0.010 ــ  الكويت
0.005 ــ 0.005 ــ ــ  ليبيا

7853.  0.067 0.189 0.750  مصر 2.851
5539.  1130. الدول األعضاء 7.230 1.021 1.189 

42179.  0109.  .6893  5513.  6.3127   العالم 
.IRENA, Renewable Energy Statistics 2018 :المصدر

  
 )20الجدول (

  2016في الدول األعضاء،  إنتاج الطاقات المتجددة
( ساعة تيراواط )   

الطاقة الحيوية اإلجمالي   الطاقة الكهرومائية طاقة الرياح الطاقة الشمسية

0.316 0.006 0.331 ــ ــ  االمارات
0.008 ــ 0.010 0.001 ــ  البحرين
0.070 ــ 0.565 740.4 450.0   تونس 
0.339 ــ 0.327 0.019 0720.  الجزائر 
0.129 ــ 0.082 ــ ــ  السعودية
  سورية 0.909 0.001 ــ  0.033  3.001
0.057 ــ 2.612 ــ  العراق 5.087
0.206 0.115  0.008 ــ ــ  قطر
0.049 ــ 0.005 0.018 ــ  الكويت
0.008 ــ 0.008 ــ ــ  ليبيا

15.332 0.315 0.105 2.058 54513.  مصر 
23.802 4690.  1.104 2.571 65819. الدول األعضاء 
5885 764   العالم 4163 958 329 

 2018IRENA, Renewable Energy Statistics. :المصدر
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  األهداف االستراتيجية للطاقة المتجددة في الدول األعضاء في منظمة أوابك:
          ،المختلفة متجددةالمص������ادر الوض������ع إطار عمل عربي مش������تر� لتعزيز إ�تا� الطاقة من تم 

         ،)2030 – 2010( العربية لتطوير ا��������تخدامات الطاقة المتجددة ا���������تراتيجيةا��������تناداً إلى  وذلك

 في شهربالعاصمة السعودية، الرياض،  والتى اعتمدتها القمة العربية التنموية اإلقتصادية واإلجتماعية

  . 2013يناير 

 الط���اق���ة مش���������ارك���ة لتنمي���ة يوج���� مش�������تر� عربي عم���ل أوله����� ا���������تراتيجي���ة وتع���د 

أص������درت جامعة الدول العربية اإلص������ادر ال�ال� من دليل  2015وفي عام  .الطاقة مزيج في المتجددة

الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية، وال�� ت�������من مجموعة من ا�هدا� ا��������تراتيجية 

  .)21الجدول (هي موضحة في  كماالوطنية، 

 )21الجدول (
  في منظمة أوابك  األهداف االستراتيجية للطاقة المتجددة في الدول األعضاء

.2050عام بحلول % 50بنسبة المنتجة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة   االمارات 

، ترتفع إلى 2025عام بحلول % 5بنس���بة المنتجة مس���اهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة 
  البحرين 2035% بحلول عام10

.2030% عام 30مساهمة الطاقة المتجددة من الكهرباء المنتجة محلياً بنسبة    تونس 

.2030% عام 27مساهمة الطاقة المتجددة من الكهرباء المنتجة محلياً بنسبة   الجزائر 

.2030% عام 30مساهمة المصادر المتجددة في توليد الكهرباء بنسبة   السعودية 

  سورية  .2030عام % 30مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بنسبة 
% 1القدرة المركبة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) بنسبة  مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج

  العراق 2020بحلول عام

.2030% عام 20مساهمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية والحرارية في مزيج الطاقة بنسبة   قطر 

.2030% عام 15مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بنسبة   الكويت 

 2020% عام 7 مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من الطاقة الكهربائية المنتجة بنسبة
  ليبيا .2025% عام10وبنسبة

 الكهربائية بنسبةمساهمة طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية في توليد الطاقة 
.2030% على التوالي عام%6 ،%2 ،12  مصر

  

  .2015 لعام جامعة الدول العربية ، دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية - :دراالمص
.جديدة لتنمية الطاقات المتجددةوطنية  برامج -
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ـة اإلسـتراتيجية نطـاق توسـيعتم يُذكر إنه قد  ـة اسـتخدامات لتطـوير العربي ـ ـددة الطاق   المتجـ

بما يتوافق مع الهدف السابع من أهداف األمم  المسـ��ـ��تدامة، للطاقـ��ـ��ة العربيـ��ـ��ة اإلسـ��ـ��تراتيجية لتصـ��ـ��ب�

الذي ينص على " ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة المتحدة للتنمية المستدامة 

   . الموثوقة والمستدامة"الحديثة 

 ً العالمية أهم األحداث التي شهدتها السوق البترولية :خامسا  
 ب�����كل أو ب�خر لها كانتالتي الهامة مجموعة من األحداث  2018من عام  الثالثالربع  هد�����

  :ما يلي األحداث تلكومن أهم ، على السوق البترولية العالمية انعكاسات إيجابية أو سلبية

  (أوبك +)  نتاج بين أوبك ومنتجي النفط من خارجهااإلخفض جديد لاتفاق التوصل إلى  .1

، عقدت من�مة الدول المص��درة للبترول (أوبك) اجتماعها 2018في الس��ابع من ���هر ديس��مبر 

تزايد ، بمقر المن�مة، بالعا��������مة النمس�������اوية، فيينا. وقد الح� االجتماع 175الوزاري العادي رقم 

عات ب�������� عام أن التوق عالمي على النفط في  يه تم 2019اختالل التوازن بين العرض والطلب ال ، وعل

تاج بنحو  فاق على خفض اإلن عادل  0.8اإلت ما ي تاج 2.5مليون برميل/يوم، وهو  � من مس�������تو� اإلن

       ولفترة أولية مدتها س�����تة أ������هر،  2019على أن يتم تفعيل هذا اإلتفاق بد� من ������هر يناير  المرجعي،

من جانب أخر أحيط و. 2019، ومع مراجعة هذا اإلتفاق في ������هر أبريل 2019أي حتى ������هر يونيو 

من  االجتماع علماً باإلعالن الص���ادر عن دولة قطر ب����أن عزمها اإلنس���حا� من من�مة أوبك، أعتباراً 

 . 2019بداية عام 

وعقب هذا االجتماع، ُعقد االجتماع الوزاري الخام� للدول األع��������ا� في من�مة أوبك مع 

جة للنفط من  لدول المنت فاق على خفض ا جة للنفط من خارجها (أوبك +). وتم االت لدول المنت بعض ا

إنتاجها المرجعي،  � من مس�����تو�2مليون برميل/يوم، وهو ما يعادل  0.4خارج أوبك إلنتاجها بنحو 

، ليص��ل بذلك  2019وس��يتم �لك بالتزامن مع س��ريان إتفاق خفض إنتاج دول أوبك بد� من ���هر يناير 

يو��������  كما، مليون برميل/يوم 1.2إجمالي اإلنتاج المتفق على خف�������ه من قبل دول (أوبك +) إلى 
  .)22الجدول (
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 )22الجدول (
  تعديالت اإلنتاج وفقاً لإلتفاق الجديد لخفض اإلنتاج 

  بين دول أوبك وبعض منتجي النفط من خارجها (أوبك +)
 (مليون برميل/يوم)

مستوى اإلنتاج بداية من 
2019شهر يناير  مستوى اإلنتاج المرجعي* الكمية المتفق على خفضها   

 دول أوبك
1.025  )0.032( 1.057  الجزائر
1.481 )0.047( 1.528  أنجوال
0.315 (0.010) 0.325  الكونغو
  اإلكوادور 0.524  (0.016)  0.508
0.123 (0.004) 0.127  غينيا االستوائية
0.181 (0.006) 0.187  الجابون
4.512 (0.141) 4.653  العراق
2.724 (0.085) 2.809  الكويت
1.685  (0.053) 1.738  نيجيريا
10.311  (0.322) 10.633   السعودية
3.072  (0.096) 3.168   اإلمارات

  دول خارج أوبك
0.776  (0.020) 0.796   أذربيجان
0.222  (0.005) 0.227   البحرين
0.128  (0.003) 0.131   برونوي
1.860  (0.040) 1.900   كازخستان
0.612  (0.015) 0.627   ماليزيا
1.977  (0.040) 2.017   المكسيك
0.970  (0.025) 0.995   ُعمان
11.191  (0.230) 11.421   روسيا
0.072  (0.002) 0.074   السودان
0.129  (0.003) 0.132   جنوب السودان
  إجمالي أوبك 26.749 (0.812)  25.937
 إجمالي خارج أوبك 18.320 (0.383)  17.937
  إجمالي أوبك + 45.069 (1.195)  43.874

  

  .كازخستان و أذربيجان، و الكويت، بإستثناء+  أوبك دول لكل 2018 أكتوبر شهر إنتاج هو المرجعي اإلنتاج مستوى* 
 :اتمالحظ   

  .اإلنتاج خفض إتفاق من فنزويال و إيران و ليبيا من كل استثناء تم -
  .2018 سبتمبر شهر إنتاج هو أذربيجان و الكويت من لكال المرجعي اإلنتاج مستوى -
  .2018 نوفمبر شهر إنتاج مستوى هو لكازخستان المرجعي اإلنتاج مستوى -

 المصدرة للبترول (أوبك). الدولـ منظمة  :المصدر
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ـة اإلسـتراتيجية نطـاق توسـيعتم يُذكر إنه قد  ـة اسـتخدامات لتطـوير العربي ـ ـددة الطاق   المتجـ

بما يتوافق مع الهدف السابع من أهداف األمم  المسـ��ـ��تدامة، للطاقـ��ـ��ة العربيـ��ـ��ة اإلسـ��ـ��تراتيجية لتصـ��ـ��ب�

الذي ينص على " ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة المتحدة للتنمية المستدامة 

   . الموثوقة والمستدامة"الحديثة 

 ً العالمية أهم األحداث التي شهدتها السوق البترولية :خامسا  
 ب�����كل أو ب�خر لها كانتالتي الهامة مجموعة من األحداث  2018من عام  الثالثالربع  هد�����

  :ما يلي األحداث تلكومن أهم ، على السوق البترولية العالمية انعكاسات إيجابية أو سلبية

  (أوبك +)  نتاج بين أوبك ومنتجي النفط من خارجهااإلخفض جديد لاتفاق التوصل إلى  .1

، عقدت من�مة الدول المص��درة للبترول (أوبك) اجتماعها 2018في الس��ابع من ���هر ديس��مبر 

تزايد ، بمقر المن�مة، بالعا��������مة النمس�������اوية، فيينا. وقد الح� االجتماع 175الوزاري العادي رقم 

عات ب�������� عام أن التوق عالمي على النفط في  يه تم 2019اختالل التوازن بين العرض والطلب ال ، وعل

تاج بنحو  فاق على خفض اإلن عادل  0.8اإلت ما ي تاج 2.5مليون برميل/يوم، وهو  � من مس�������تو� اإلن

       ولفترة أولية مدتها س�����تة أ������هر،  2019على أن يتم تفعيل هذا اإلتفاق بد� من ������هر يناير  المرجعي،

من جانب أخر أحيط و. 2019، ومع مراجعة هذا اإلتفاق في ������هر أبريل 2019أي حتى ������هر يونيو 

من  االجتماع علماً باإلعالن الص���ادر عن دولة قطر ب����أن عزمها اإلنس���حا� من من�مة أوبك، أعتباراً 

 . 2019بداية عام 

وعقب هذا االجتماع، ُعقد االجتماع الوزاري الخام� للدول األع��������ا� في من�مة أوبك مع 

جة للنفط من  لدول المنت فاق على خفض ا جة للنفط من خارجها (أوبك +). وتم االت لدول المنت بعض ا

إنتاجها المرجعي،  � من مس�����تو�2مليون برميل/يوم، وهو ما يعادل  0.4خارج أوبك إلنتاجها بنحو 

، ليص��ل بذلك  2019وس��يتم �لك بالتزامن مع س��ريان إتفاق خفض إنتاج دول أوبك بد� من ���هر يناير 

يو��������  كما، مليون برميل/يوم 1.2إجمالي اإلنتاج المتفق على خف�������ه من قبل دول (أوبك +) إلى 
  .)22الجدول (
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 )22الجدول (
  تعديالت اإلنتاج وفقاً لإلتفاق الجديد لخفض اإلنتاج 

  بين دول أوبك وبعض منتجي النفط من خارجها (أوبك +)
 (مليون برميل/يوم)

مستوى اإلنتاج بداية من 
2019شهر يناير  مستوى اإلنتاج المرجعي* الكمية المتفق على خفضها   

 دول أوبك
1.025  )0.032( 1.057  الجزائر
1.481 )0.047( 1.528  أنجوال
0.315 (0.010) 0.325  الكونغو
  اإلكوادور 0.524  (0.016)  0.508
0.123 (0.004) 0.127  غينيا االستوائية
0.181 (0.006) 0.187  الجابون
4.512 (0.141) 4.653  العراق
2.724 (0.085) 2.809  الكويت
1.685  (0.053) 1.738  نيجيريا
10.311  (0.322) 10.633   السعودية
3.072  (0.096) 3.168   اإلمارات

  دول خارج أوبك
0.776  (0.020) 0.796   أذربيجان
0.222  (0.005) 0.227   البحرين
0.128  (0.003) 0.131   برونوي
1.860  (0.040) 1.900   كازخستان
0.612  (0.015) 0.627   ماليزيا
1.977  (0.040) 2.017   المكسيك
0.970  (0.025) 0.995   ُعمان
11.191  (0.230) 11.421   روسيا
0.072  (0.002) 0.074   السودان
0.129  (0.003) 0.132   جنوب السودان
  إجمالي أوبك 26.749 (0.812)  25.937
 إجمالي خارج أوبك 18.320 (0.383)  17.937
  إجمالي أوبك + 45.069 (1.195)  43.874

  

  .كازخستان و أذربيجان، و الكويت، بإستثناء+  أوبك دول لكل 2018 أكتوبر شهر إنتاج هو المرجعي اإلنتاج مستوى* 
 :اتمالحظ   

  .اإلنتاج خفض إتفاق من فنزويال و إيران و ليبيا من كل استثناء تم -
  .2018 سبتمبر شهر إنتاج هو أذربيجان و الكويت من لكال المرجعي اإلنتاج مستوى -
  .2018 نوفمبر شهر إنتاج مستوى هو لكازخستان المرجعي اإلنتاج مستوى -

 المصدرة للبترول (أوبك). الدولـ منظمة  :المصدر
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  إجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لدول (أوبك +) لمراقبة اإلنتاج .2

أح���د� ��ري���ر له���ا،  ف���ي الو�اري���ة الم����تركة ل���دول �أوب���� �� لمراقب���ة ا�نت���ا� اللجن���ة تعلن���أ

نس���بة متو����ط بل���غ  ف����د ،2018 ن���وفمبر ل����هر الم����تركة الفني���ة اللجن���ة ��ري���ر �ل���ى ا����تنادا �ن����

 �ف���� ب����رارع���اً م المنتج���ة لل���نفط م���� �ار�ه���ا دولال���و أوب���� من�م���ةال���دول األع����ا� ف���ي  الت����ام

يُ�ه���ر �����دماً كبي���راً ن����و %، و����و م���ا 104الب���الغ  أكت���وبر، م�ارن���ة بمس���تو� ش���هر %98 ا�نت���ا�

الوص���ول بنس���بة  المتواف���� علي���� ف���ي ا��تم���ا� ال���و�ار� الراب���� ل���دول �أوب���� �� ب����أناله���د� 

وال����� د����� بالفع���� حي���� التنفي���� ، %100 ��م���اليمس���تو� با�ف���اق �ف���� ا�نت���ا� �ل���ى ا�لت����ام 

م����� �����ريان ا��ف����اق، أ� حت����ى نهاي����ة ع����ام للفت����ر� المتب�ي����ة ، وذل����� 2018يولي����و  1م�����  اعتب����اراً 

مس���تو� ا�لت����ام ا��م���الي ل���دول �أوب���� �� من���� ب���د� �ع����ن . كم���ا أش���ار� اللجن���ة �ل���ى أن 2018

  %.116 بلغقد  2018نوفمبر وحتى شهر  2017التعاون في شهر يناير 

� عليه���ا وف����اً ل��ف���اق الجدي���د ل���دول �أوب���� �� المتواف���وأك���د� اللجن���ة عل���ى �ع���دي�� ا�نت���ا� 

 وم����د� الس����وق مراقب����ة أ�مي����ة. كم����ا أك����د� عل����ى 2019ل�ف����� ا�نت����ا� بداي����ة م����� ش����هر ين����اير 

�مي����� ال����دول الم����اركة ف����ي ��ع�����ن به������ التع���دي��، م����� دع���و�  لل����نفط المنتج���ة ال����دول الت����ام

ا����تمرار ����وا�ن التع���اون� لم����اعفة �هود����ا ف���ي التنفي���� ال�ام���� وف���ي الوق���ت المنا����� ل����مان 

  .2019في عام  السوق النفطية

 ع�����ر م����� ش����هر  ال�����ام�ي للجن����ة الو�اري����ة ف����ا��تم����ا� ال�����ادم يُع�����د رر أن ������ا وق����د ������  

  .باكو ،أذربيجاندولة  بعاصمة ،2019 مارس

 2018 خالل عام العالم في للنفط منتج أكبر الواليات المتحدة األمريكية .3
 المت����د� الو�ي���ا� أنأح���د� ��ري���ر ص���ادر ع���� �دار� معلوم���ا� الطاق���ة األمري�ي���ة �ل���ى  ي����ير

 ملي���ون 10.88 ق���در� قيا����ي مس���تو� عن���د الع���ال�، ف���ي نفطل���ل من���ت� أكبرك��� 2018 ع���ام أ�تتم���ت

لي������ �ل����ى ن�����و  2018الت�ري����ر �ل����ى �وق����� ار�ف����ا� ا�نت����ا� ف����ي ع����ام وم. كم����ا أش����ار ي����/برمي�����

 عل����ى المت�����د� الو�ي����ا�ي ف���� ال������ر� ال����نفط �ف����ر� �����اعد�وق����د  .ملي����ون برمي�����/يوم 12.06

 المرك���� و��ت���� والس���عودية رو����يا لتت�ط���ى ،2018�����ل ع���ام  ال����ام م���� قيا����ية كمي���ا� �نت���ا�

ً  األول   .عالميا
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  النفط األمريكيالصين عن شراء  توقف. 4
توقف���ت الص���ين الت���ي تع���د ����اني أكب���ر مس���تهل� لل���نفط ا�مريك���ي من���ذ إزال���ة قي���ود التص���دير ف���ي 

����ن اس���تيراد ال���نفط الخ���ام ا�مريك���ي، و�ل���� �ل���ى �لفي���ة الت���وترات المتص���ا�د� ب���ين  2016����ام 

 ور�����، والت���ي أدت إل���ى ف���ر� الم�ي���د م���ن الرس���وم الجمركي���ة المتبادل���ة، ����ول التج���ار� الج���انبين

 أن إال ،ص���ادرات ال���نفط الخ���ام ا�مريك���ي ل���� تنض���� بع���د إل���ى الس���ل� الخا����عة له���ذه الرس���وم أن

  . الحالي الوقت في شرائه يخشون الصينية النفط تكرير ومصافي تجار النفط من العديد

  كوريا الجنوبية عن شراء النفط اإليراني توقف. 5
 الثال���� للش���هر إيران���ي نف���ط أي تس���تورد ل���� الجنوبي���ة كوري���ا أن ي���ةالجمرك بيان���اتال أ�ه���رت

 م����ن إ�ف����اء �ل����ى �ص����ولها م����ن ال����ر�� �ل����ى و�ل����� ،2018 ن����وفمبرر ش����ه ������ل الت����والي �ل����ى

وف���ي ه���ذا الس���ياق، تج���در  .إي���ران م���ن الخ���ام ال���نفط إم���دادات تس���تهد� الت���ي الض���غوطات ا�مريكي���ة

 وإيطالي�����ا، واليون����ان، والهن�����د، الص����ين،( أ�����ر� دول وس�����ب� الجنوبي����ة كوري�����اا�ش����ار� إل����ى أن 

   .من هذه الضغوطات مؤقتة استثناءات ُمنحتقد  )وتايوان وتركيا، واليابان،

الطبيعي الغاز إنتاج في مستوي قياسي روسيا تحقيق. 6
 وه���و ،2018 ����ام ف���يبل���� مس���تو� قياس���ي  ق���د الطبيع���ي الغ���از م���ن ه���اإنتاجس���يا إن روأ�لن���ت 

، م����� ارتف����ا� 2017ملي����ار مت����ر مكع����ب ف����ي �����ام  692مقارن����ة بنح����و  مكع����ب مت����ر ملي����ار 733

  مليار متر مكعب.   245لتصل إلى  2017% مقارنة بعام 9.3صادراتها من الغاز بنسبة 

             الغ���از مج���ا� في للتع���او� اتف���اقي���ةعلى اإلم���ارا� �ول���ة  الس�������عو�ي���ة وتوقي� المملك���ة . 7
 المسيل و الطبيعي

 الوطني����ة أب����و�بي بت����رول ش����ركة م����� إطاري����ة الس����عودية اتفاقي����ة أرامك����و ش����ركة أبرم����ت 

 والغ�����از الطبيع�����ي الغ�����از أ�م�����ال مج�����ال ف�����ي المحتمل�����ة التع�����اون ف�����ر� الستكش�����ا�" أدن�����و�"

 ف���ي االس���تثمار لف���ر� مش���تر� تقي���ي� إجراءب��� الش���ركتين س���تقوم �تفاقي���ةالمس���يل. ووفق���اً ل الطبيع���ي

 وزي���اد�المض���افة  القيم���ة تع�ي���� به���د� المس���يل الطبيع���ي الغ���از ص���نا�ة ومرا����ل جوان���ب جمي����

 الفني�����ة الج�����دو� دراس�����ات مج�����ال إ������داد ف�����ي التع�����اون �ل�����ى االتفاقي�����ة ت�����ن� كم�����ا .العائ�����دات

   .المسيل الطبيعي الغاز أسواق في والخبرات المعرفة وتبادل ،واالقتصادية
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  إجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لدول (أوبك +) لمراقبة اإلنتاج .2

أح���د� ��ري���ر له���ا،  ف���ي الو�اري���ة الم����تركة ل���دول �أوب���� �� لمراقب���ة ا�نت���ا� اللجن���ة تعلن���أ

نس���بة متو����ط بل���غ  ف����د ،2018 ن���وفمبر ل����هر الم����تركة الفني���ة اللجن���ة ��ري���ر �ل���ى ا����تنادا �ن����

 �ف���� ب����رارع���اً م المنتج���ة لل���نفط م���� �ار�ه���ا دولال���و أوب���� من�م���ةال���دول األع����ا� ف���ي  الت����ام

يُ�ه���ر �����دماً كبي���راً ن����و %، و����و م���ا 104الب���الغ  أكت���وبر، م�ارن���ة بمس���تو� ش���هر %98 ا�نت���ا�

الوص���ول بنس���بة  المتواف���� علي���� ف���ي ا��تم���ا� ال���و�ار� الراب���� ل���دول �أوب���� �� ب����أناله���د� 

وال����� د����� بالفع���� حي���� التنفي���� ، %100 ��م���اليمس���تو� با�ف���اق �ف���� ا�نت���ا� �ل���ى ا�لت����ام 

م����� �����ريان ا��ف����اق، أ� حت����ى نهاي����ة ع����ام للفت����ر� المتب�ي����ة ، وذل����� 2018يولي����و  1م�����  اعتب����اراً 

مس���تو� ا�لت����ام ا��م���الي ل���دول �أوب���� �� من���� ب���د� �ع����ن . كم���ا أش���ار� اللجن���ة �ل���ى أن 2018

  %.116 بلغقد  2018نوفمبر وحتى شهر  2017التعاون في شهر يناير 

� عليه���ا وف����اً ل��ف���اق الجدي���د ل���دول �أوب���� �� المتواف���وأك���د� اللجن���ة عل���ى �ع���دي�� ا�نت���ا� 

 وم����د� الس����وق مراقب����ة أ�مي����ة. كم����ا أك����د� عل����ى 2019ل�ف����� ا�نت����ا� بداي����ة م����� ش����هر ين����اير 

�مي����� ال����دول الم����اركة ف����ي ��ع�����ن به������ التع���دي��، م����� دع���و�  لل����نفط المنتج���ة ال����دول الت����ام

ا����تمرار ����وا�ن التع���اون� لم����اعفة �هود����ا ف���ي التنفي���� ال�ام���� وف���ي الوق���ت المنا����� ل����مان 

  .2019في عام  السوق النفطية

 ع�����ر م����� ش����هر  ال�����ام�ي للجن����ة الو�اري����ة ف����ا��تم����ا� ال�����ادم يُع�����د رر أن ������ا وق����د ������  

  .باكو ،أذربيجاندولة  بعاصمة ،2019 مارس

 2018 خالل عام العالم في للنفط منتج أكبر الواليات المتحدة األمريكية .3
 المت����د� الو�ي���ا� أنأح���د� ��ري���ر ص���ادر ع���� �دار� معلوم���ا� الطاق���ة األمري�ي���ة �ل���ى  ي����ير

 ملي���ون 10.88 ق���در� قيا����ي مس���تو� عن���د الع���ال�، ف���ي نفطل���ل من���ت� أكبرك��� 2018 ع���ام أ�تتم���ت

لي������ �ل����ى ن�����و  2018الت�ري����ر �ل����ى �وق����� ار�ف����ا� ا�نت����ا� ف����ي ع����ام وم. كم����ا أش����ار ي����/برمي�����

 عل����ى المت�����د� الو�ي����ا�ي ف���� ال������ر� ال����نفط �ف����ر� �����اعد�وق����د  .ملي����ون برمي�����/يوم 12.06

 المرك���� و��ت���� والس���عودية رو����يا لتت�ط���ى ،2018�����ل ع���ام  ال����ام م���� قيا����ية كمي���ا� �نت���ا�

ً  األول   .عالميا
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  النفط األمريكيالصين عن شراء  توقف. 4
توقف���ت الص���ين الت���ي تع���د ����اني أكب���ر مس���تهل� لل���نفط ا�مريك���ي من���ذ إزال���ة قي���ود التص���دير ف���ي 

����ن اس���تيراد ال���نفط الخ���ام ا�مريك���ي، و�ل���� �ل���ى �لفي���ة الت���وترات المتص���ا�د� ب���ين  2016����ام 

 ور�����، والت���ي أدت إل���ى ف���ر� الم�ي���د م���ن الرس���وم الجمركي���ة المتبادل���ة، ����ول التج���ار� الج���انبين

 أن إال ،ص���ادرات ال���نفط الخ���ام ا�مريك���ي ل���� تنض���� بع���د إل���ى الس���ل� الخا����عة له���ذه الرس���وم أن

  . الحالي الوقت في شرائه يخشون الصينية النفط تكرير ومصافي تجار النفط من العديد

  كوريا الجنوبية عن شراء النفط اإليراني توقف. 5
 الثال���� للش���هر إيران���ي نف���ط أي تس���تورد ل���� الجنوبي���ة كوري���ا أن ي���ةالجمرك بيان���اتال أ�ه���رت

 م����ن إ�ف����اء �ل����ى �ص����ولها م����ن ال����ر�� �ل����ى و�ل����� ،2018 ن����وفمبرر ش����ه ������ل الت����والي �ل����ى

وف���ي ه���ذا الس���ياق، تج���در  .إي���ران م���ن الخ���ام ال���نفط إم���دادات تس���تهد� الت���ي الض���غوطات ا�مريكي���ة

 وإيطالي�����ا، واليون����ان، والهن�����د، الص����ين،( أ�����ر� دول وس�����ب� الجنوبي����ة كوري�����اا�ش����ار� إل����ى أن 

   .من هذه الضغوطات مؤقتة استثناءات ُمنحتقد  )وتايوان وتركيا، واليابان،

الطبيعي الغاز إنتاج في مستوي قياسي روسيا تحقيق. 6
 وه���و ،2018 ����ام ف���يبل���� مس���تو� قياس���ي  ق���د الطبيع���ي الغ���از م���ن ه���اإنتاجس���يا إن روأ�لن���ت 

، م����� ارتف����ا� 2017ملي����ار مت����ر مكع����ب ف����ي �����ام  692مقارن����ة بنح����و  مكع����ب مت����ر ملي����ار 733

  مليار متر مكعب.   245لتصل إلى  2017% مقارنة بعام 9.3صادراتها من الغاز بنسبة 

             الغ���از مج���ا� في للتع���او� اتف���اقي���ةعلى اإلم���ارا� �ول���ة  الس�������عو�ي���ة وتوقي� المملك���ة . 7
 المسيل و الطبيعي

 الوطني����ة أب����و�بي بت����رول ش����ركة م����� إطاري����ة الس����عودية اتفاقي����ة أرامك����و ش����ركة أبرم����ت 

 والغ�����از الطبيع�����ي الغ�����از أ�م�����ال مج�����ال ف�����ي المحتمل�����ة التع�����اون ف�����ر� الستكش�����ا�" أدن�����و�"

 ف���ي االس���تثمار لف���ر� مش���تر� تقي���ي� إجراءب��� الش���ركتين س���تقوم �تفاقي���ةالمس���يل. ووفق���اً ل الطبيع���ي

 وزي���اد�المض���افة  القيم���ة تع�ي���� به���د� المس���يل الطبيع���ي الغ���از ص���نا�ة ومرا����ل جوان���ب جمي����

 الفني�����ة الج�����دو� دراس�����ات مج�����ال إ������داد ف�����ي التع�����اون �ل�����ى االتفاقي�����ة ت�����ن� كم�����ا .العائ�����دات

   .المسيل الطبيعي الغاز أسواق في والخبرات المعرفة وتبادل ،واالقتصادية
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البحرينمملكة  السعودية والمملكة تدشين خط نفطي جديد بين . 8
 تبل���� ب�اق���ة����� و 110ول ب���� الس���عودية و البح���رين ب���ين جدي���د نف���ط أنابي���� خ���ط نيد����ت���� ت

 ً ، يوم/برمي���ل أل���� 350 �ل���� ال�دي���د لل����ط القص���و� ال�اق���ةوتص���ل  ،يوم/برمي���ل أل���� 220  حالي���ا

  .البحرينية بابكو ومصفاة السعودية بقيق معامل بين يربطو 

األردن إلى المصري الغاز ضخ بدء. 9
 مع����د�� زي����ادة �����وء ف����ي و�ل����� األردن، �ل����� ال�بيع����ي الغ����از تص����دير مص����ر اس����ت�نف�

        .ال����اتي ا��تف���اء �ل���� والو����ول ال�دم���ة قي���د الحق���ول م���ن ع���دد و����� بع���د الغ���از م���ن �نتاجه���ا

 اعتب���اراً  ت�ريبي���ة بكمي���ا�د ب���دأ ق��� ل����ردن المص���ري الغ���از تص���دير�����ا وت����در ا�����ارة �ل���� أن 

�م����ا ت�����در ا������ارة �ل����� أن ال�����رفين ق����د وقع����ا ف����ي �����هر أ�س������  .2018 أ�ت����وبرر �����ه م����ن

 نح����و �ل����� بموج���� عم����ان لتس����تورد ال�بيع���ي، الغ����از و�����راء بي���� �تفاق����ا� تع����ديل عل���� 2018

  .2019 عام في الكهرباء لتوليد الغاز من احتياجاتها من 10%

 األمريكي المسيل الغاز ستيرادإ لعقد بولندا إبرام. 10
ً  20 مدت��������� عق��������د عل��������� البولندي��������ة" PGNIG" ���������ر�ة وقع���������              ���������ر�ة م��������� عام��������ا

"American Venture Global LNG "،الغ���از األخي���رة توري���د عل���� ي���ن� األمريكي���ة 

 ���و�������� ��������� أن أي ،"FOB "�������وس���ي�ري التوري���د وف���ق  .لبولن���دا األمريك���ي المس���يل

 ستص���درو  .��������� و������� �و������ ������� ������� ������� و����� ������� ������ ������ �������� �������� �������

ً  الغ��از م��ن مكع��� مت��ر ملي��ار 2.7 لبولن��دا األمريكي��ة ال���ر�ة  ملي��ونيالي ح��و يع��ادل م��ا أي ،س��نويا

  .ناقلة 25 حوالي حمولة أو طن

 يبل���� المس���يل ال�بيع���ي لغ���ازدل النم���و الس���نوي لمع��� وف���ي �����ا الس���يا�، ت����در ا�����ارة �ل���� أن

4%  ً  �ل��� التوقع��ا�ح��د� أ وت���ير. ال�بيع��ي الغ��از ف��ي النم��و مع��دل ���ع� يم���ل م��ا و���و ،س��نويا

ً  ط���ن ملي���ون 500 س���يت�اوز المس���يل ال�بيع���ي الغ���از عل���� الع���المي ال�ل���� أن  ع���ام بحل���ول س���نويا

ً  طن مليون 300 مقارنة بنحو 2035   .2017 عام خالل سنويا
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 ً    المناخالتطورات في اتفاق باريس لتغير  :سادسا
في إطار متابعة منظمة األقطار العربية المص����درة للبترول (أوابك) للمس����تجدات بش�����ن اتفاق 

  المفا������ي� قدرات لتنمية العا�����ر� التدريبية اإلقليمية العمل �ر�����ة" قدتعُ باريس لتغير المناخ، 
من         الفترة خالل الكويت، دولة في للمنظمة العامة األمانةبمقر  "المناخ تغير ق�������ايا حول العرب

  المتخصصة والعربية الدولية المنظمات من مجموعة ومشاركة بالتعاون وذلك .2018 أبريل 5 إلى 3

  ،)كواس��اإل(  آس��يا لغربي واالجتماعية االقتص��ادية المتحدة األمم ولجنة العربية، الدول جامعة بينها من

   .للبيئة المتحدة األمم وبرنامج والثقافة، والعلوم للتربية المتحدة األمم ومنظمة

  المتعلقة خا����ة باريس باتفاق التفاوض قض���ايا بش����ن التطورات آخر الورش���ة وقد ناقش���ت

 2018 لعام التيس���ير� والحوار والتجارة الكربون وأس���واق والتكنولوجيا والتمويل والتخفيف بالتكيف

  الهيئة إطار في جديد كبند الغذائي باألمن المتعلقة القض��ايا إض��افة إلى األخرى، التفاوض��ية والقض��ايا

 الزراعة على المناخ تغير أثر لدراس���ة للتنفيذ الفرعية والهيئة والتكنولوجية العلمية للمش���ورة الفرعية

  .التجارة على المترتبة واآلثار اإلنتاج ونوعية الزراعية اإلنتاجية ومستويات الغذائي واألمن

 في بالتجارة المتصلة والتدابير االستجابة، بتدابير المتعلقة المسائل معالجة الورشةكما ناقشت 

ً  المحددة المساهمات ضمن النامية البلدان   إطار" وضع إمكانية المناقشات توتضمن .(NDC’s) وطنيا

  المش�اريع تقييم في المانحة البلدان وتوجيه التمويل مقترحات تقديم عند النامية البلدان لتوجيه " للتكيف

شئة القضايا حول التفاوض في العرب المسؤولين مهارات تطويرو وتمويلها،  تغير مفاوضات في النا

 نص مس�ودة ومراجعة ،(COP23) األطراف لمؤتمر والعش�رين الثالثة الدورة نتائج ومناقش�ة المناخ،

 إلى المؤدية 2018 لعام التحض��يرية والجلس��ات التس��هيلي للحوار األعض��ا� الدول وإعداد التفاوض،

  ،البولندية كاتوفيتش��يمدينة  فيالمقرر عقده  ( COP24) األطراف لمؤتمر والعش��رين الرابعة الدورة

  . 2018 ديسمبر شهر في

وفي هذا الش����ن قدمت األمانة العامة خالل ورش���ة العمل ورقة علمية بعنوان تبعات س���ياس���ات 

التغير المناخي واتفاق باريس على القطا� النفطي العربي تناولت تس�������عير انبعاثات الكربون، وتقليل 

تص��اد� أعمال المنبع ومش��روعات المص��� وت�ثير تدابير االس��تجابة والتنو� االقفي انبعاثات الكربون 

 والقضايا المتعلقة بالشحن والطيران وأمن الطاقة. 
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البحرينمملكة  السعودية والمملكة تدشين خط نفطي جديد بين . 8
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ً  20 مدت��������� عق��������د عل��������� البولندي��������ة" PGNIG" ���������ر�ة وقع���������              ���������ر�ة م��������� عام��������ا

"American Venture Global LNG "،الغ���از األخي���رة توري���د عل���� ي���ن� األمريكي���ة 

 ���و�������� ��������� أن أي ،"FOB "�������وس���ي�ري التوري���د وف���ق  .لبولن���دا األمريك���ي المس���يل

 ستص���درو  .��������� و������� �و������ ������� ������� ������� و����� ������� ������ ������ �������� �������� �������

ً  الغ��از م��ن مكع��� مت��ر ملي��ار 2.7 لبولن��دا األمريكي��ة ال���ر�ة  ملي��ونيالي ح��و يع��ادل م��ا أي ،س��نويا
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 ً    المناخالتطورات في اتفاق باريس لتغير  :سادسا
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  ،)كواس��اإل(  آس��يا لغربي واالجتماعية االقتص��ادية المتحدة األمم ولجنة العربية، الدول جامعة بينها من

   .للبيئة المتحدة األمم وبرنامج والثقافة، والعلوم للتربية المتحدة األمم ومنظمة

  المتعلقة خا����ة باريس باتفاق التفاوض قض���ايا بش����ن التطورات آخر الورش���ة وقد ناقش���ت

 2018 لعام التيس���ير� والحوار والتجارة الكربون وأس���واق والتكنولوجيا والتمويل والتخفيف بالتكيف
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 في بالتجارة المتصلة والتدابير االستجابة، بتدابير المتعلقة المسائل معالجة الورشةكما ناقشت 

ً  المحددة المساهمات ضمن النامية البلدان   إطار" وضع إمكانية المناقشات توتضمن .(NDC’s) وطنيا

  المش�اريع تقييم في المانحة البلدان وتوجيه التمويل مقترحات تقديم عند النامية البلدان لتوجيه " للتكيف

شئة القضايا حول التفاوض في العرب المسؤولين مهارات تطويرو وتمويلها،  تغير مفاوضات في النا

 نص مس�ودة ومراجعة ،(COP23) األطراف لمؤتمر والعش�رين الثالثة الدورة نتائج ومناقش�ة المناخ،

 إلى المؤدية 2018 لعام التحض��يرية والجلس��ات التس��هيلي للحوار األعض��ا� الدول وإعداد التفاوض،

  ،البولندية كاتوفيتش��يمدينة  فيالمقرر عقده  ( COP24) األطراف لمؤتمر والعش��رين الرابعة الدورة

  . 2018 ديسمبر شهر في

وفي هذا الش����ن قدمت األمانة العامة خالل ورش���ة العمل ورقة علمية بعنوان تبعات س���ياس���ات 

التغير المناخي واتفاق باريس على القطا� النفطي العربي تناولت تس�������عير انبعاثات الكربون، وتقليل 

تص��اد� أعمال المنبع ومش��روعات المص��� وت�ثير تدابير االس��تجابة والتنو� االقفي انبعاثات الكربون 

 والقضايا المتعلقة بالشحن والطيران وأمن الطاقة. 
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             خالل الفترة  (COP24) ا���ما� ال�����������ر� لمؤتمر األطراف الرابع �ال���������ر��وُعقد 

قاد ا 2018مايو  10أبريل إلى  30من  ماع انع ية، وتم خالل االجت مان نة بون األل مدي ئات الثالث ب لهي

عة  تاب ية األمم المتحدة اإلطارية بش�������أن ت�ير المناخ (ال فاق ثامنة  ، وهي)UNFCCCالت لدورتين ال ا

وكذلك الجزء الخامس ربعون للهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، واأل

كل كبير على ركز االجتماع بشوقد العامل المخصص المعني باتفاق باريس. من الدورة األولى للفريق 

ومجموعة من القرارات المطلوبة لتفعيل  )PAWPدفع عجلة العمل في برنامج عمل اتفاقية باريس (

  .  2018هو ديسمبر  هأن الموعد النهائي إلنجازهذا االتفاق، حيث 

الدورة  2018س��بتمبر  الس��اد� والعش��رون من ش��هرفي مدينة نيويورك األمريكية اس��تض��اف� 

لك على هامش الجمعية العامة لألمم المتحدة. وتهدف القمة إلى وذ "الواحد الكوكب قمة"الثانية ل��������������

  تطوير هذا وقد تم التأكيد في نهاية القمة على أهمية ،2015تس�������ريع تنفيذ إتفاق المناخ المبرم في عام 

  القوى مواءمة في تساعد أن يمكن التي األخضر، والتمويل المناخي للعمل واحد لكوكب طريق خريطة

 أعمال لتقديم الحلول ومشاركة التعاون ذلك في بما نجاحاً، األكثر االستراتيجية المسارات امتداد على

  .وشاملة االنبعاثات منخفضة اقتصادات إلى التحول في واالستثمار وعالمية، ووطنية محلية

أعمال ، اس����تض����اف� مدينة كاتوفيتش����ي البولندية 2018ديس����مبر  15إلى  1وخالل الفترة من 
على خالل المؤتمر اتفق ممثلوا الدول األطراف وقد ، )COP24�ال������ر�� ( الرابعمؤتمر األطراف 

و����ع كتا� قواعد مش���ترك يهدف إلى تنفيذ مقررات  ، و2015تفعيل اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 

اتفاق باريس للحد من ارتفاع حرارة األر� بحيث ال تزيد عن الدرجتين مئويتين. وأنه س������يلزم الدول 

األطراف الموقعة على اتفاق باريس بتخفيض معدل انبعاثات �از ثاني أكس������يد الكربون، وكما ش������دد 

من أجل  2030اني أكس��يد الكربون بمعدل النص��� قبل عام المؤتمر على الحاجة إلى خفض انبعاثات ث

درج�ة. كم��ا رحب��� ال�دول  1.5الوص�������ول إلى ه�دف الح��د من ارتف��اع درج�ة حرارة األر� بمع��دل 

تأسيس لجنة دائمة للتصدي ولتقييم اآلثار  وكان من أبرز ما جاء به،األطراف بالبيان النهائي للمؤتمر، 

اس���تمرارية و ، )KATOWICE TECHNICAL COMMITTEE(الس���لبية لتدابير االس���تجابة 

إدرا� اآلثار الس�����لبية لتدابير ، و ) وإقرار عدد من ورش العملFORUMبرنامج تدابير االس�����تجابة (

التأسيس  ، وCOMPLIANCE-TRANSPARENCY إجراءات االلتزام والشفافية فياالستجابة 

يخص الشفافية وتمتع الدول النامية بالمرونة الواردة للتمايز ما بين الدول النامية والدول الصناعية فيما 
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تفعيل الفوا�د الم��������احبة للتكيف ب��������ورة ت�فيف ، و في نص اتفاق باريس دون تحديد موعد زمني

،           ) وإدراجها في إجرا�ات الش�������فافية وتعليمات المس�������اهمات الوطنيةCO-BENEFITSاالنبعاثات (

االتفاق على إطار التكنولوجيا ، و لية للدول النامية كل أربع س�����نواتالقيام بدراس�����ة لالحتياجات الما و

نامية لدول ال ية لتقديم المعلومات عن الموارد المالية ، و وتفعيل دورها وتس�������هيل نقلها ل ت�س�������يس �ل

مؤتمر ) من اتفاق باريس. كما تم االتفاق على عقد 9.5المس��تقبلية المتاحة للدول النامية بحس��ب المادة (
  .2019نوفمبر  22 إلى 11في تشيلي خالل الفترة من  )COP-25( الخامس والعشرينف األطرا

  

 ً   في أوابكعلى اقتصادات الدول األعضاء للتطورات في أسواق البترول االنعكاسات المحتملة  :سابعا

  صادرات النفط الخام في الدول األعضاء في أوابك كمية االنعكاس على . 1
 بالفعل ال�� توص������ل� �لي�و اتفاق خفض اإلنتاج تعديل ساانعكتش������ير التقديرات األولية إلى 

في نهاية الربع الثاني  منتجة للنفط من خارجهاال عدد من الدولمع الدول األعض�����اء في من�مة أوبك 

من  الرابععلى كمية ���ادرات النفط ال�ام في الدول األع���ا� في أواب� خالل الربع ، 2018من عام 

مليون  19.3�����ل إلى تمقارنة بالربع الس����ابق ل ومي/رميلألف ب 821 بنحو ارتفعت حيث، 2018عام 

 مقارنة بالربع المماثل من العام الما���ي، ومي/رميلب مليون 1.5بنحو  مرتفعوهو مس���توى  ومي/برميل

ألف برميل/يوم  392نحو بشكل ملحوظ بلغ زيادة إنتاج السعودية  إلىفي األساس  االرتفاع اعزى هذوي

�د بلغ أعلى مس���توى إنتاج الس���عودية ت�در اإل����ارة إلى أن ، وفي هذا الس���ياق مقارنة بالربع الس���ابق

النفط في  ع إنتاجاارتف إلى جانب .2018 خالل �����هر نوفمبرمليون برميل/يوم  11.1�ياس����ي ل� وهو 

ألف  157و ألف برمي��ل/يوم  286بنحو  2018من ع��ام  الرابعخالل الربع  وليبي��ام��ارات من اإل كالً 

  .)26( والشكل) 23( الجدولكما يوضح . برميل/يوم على الترتيب مقارنة بالربع السابق
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             خالل الفترة  (COP24) ا���ما� ال�����������ر� لمؤتمر األطراف الرابع �ال���������ر��وُعقد 

قاد ا 2018مايو  10أبريل إلى  30من  ماع انع ية، وتم خالل االجت مان نة بون األل مدي ئات الثالث ب لهي

عة  تاب ية األمم المتحدة اإلطارية بش�������أن ت�ير المناخ (ال فاق ثامنة  ، وهي)UNFCCCالت لدورتين ال ا

وكذلك الجزء الخامس ربعون للهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، واأل

كل كبير على ركز االجتماع بشوقد العامل المخصص المعني باتفاق باريس. من الدورة األولى للفريق 

ومجموعة من القرارات المطلوبة لتفعيل  )PAWPدفع عجلة العمل في برنامج عمل اتفاقية باريس (

  .  2018هو ديسمبر  هأن الموعد النهائي إلنجازهذا االتفاق، حيث 

الدورة  2018س��بتمبر  الس��اد� والعش��رون من ش��هرفي مدينة نيويورك األمريكية اس��تض��اف� 

لك على هامش الجمعية العامة لألمم المتحدة. وتهدف القمة إلى وذ "الواحد الكوكب قمة"الثانية ل��������������

  تطوير هذا وقد تم التأكيد في نهاية القمة على أهمية ،2015تس�������ريع تنفيذ إتفاق المناخ المبرم في عام 

  القوى مواءمة في تساعد أن يمكن التي األخضر، والتمويل المناخي للعمل واحد لكوكب طريق خريطة

 أعمال لتقديم الحلول ومشاركة التعاون ذلك في بما نجاحاً، األكثر االستراتيجية المسارات امتداد على

  .وشاملة االنبعاثات منخفضة اقتصادات إلى التحول في واالستثمار وعالمية، ووطنية محلية

أعمال ، اس����تض����اف� مدينة كاتوفيتش����ي البولندية 2018ديس����مبر  15إلى  1وخالل الفترة من 
على خالل المؤتمر اتفق ممثلوا الدول األطراف وقد ، )COP24�ال������ر�� ( الرابعمؤتمر األطراف 

و����ع كتا� قواعد مش���ترك يهدف إلى تنفيذ مقررات  ، و2015تفعيل اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 

اتفاق باريس للحد من ارتفاع حرارة األر� بحيث ال تزيد عن الدرجتين مئويتين. وأنه س������يلزم الدول 

األطراف الموقعة على اتفاق باريس بتخفيض معدل انبعاثات �از ثاني أكس������يد الكربون، وكما ش������دد 

من أجل  2030اني أكس��يد الكربون بمعدل النص��� قبل عام المؤتمر على الحاجة إلى خفض انبعاثات ث

درج�ة. كم��ا رحب��� ال�دول  1.5الوص�������ول إلى ه�دف الح��د من ارتف��اع درج�ة حرارة األر� بمع��دل 

تأسيس لجنة دائمة للتصدي ولتقييم اآلثار  وكان من أبرز ما جاء به،األطراف بالبيان النهائي للمؤتمر، 

اس���تمرارية و ، )KATOWICE TECHNICAL COMMITTEE(الس���لبية لتدابير االس���تجابة 

إدرا� اآلثار الس�����لبية لتدابير ، و ) وإقرار عدد من ورش العملFORUMبرنامج تدابير االس�����تجابة (

التأسيس  ، وCOMPLIANCE-TRANSPARENCY إجراءات االلتزام والشفافية فياالستجابة 

يخص الشفافية وتمتع الدول النامية بالمرونة الواردة للتمايز ما بين الدول النامية والدول الصناعية فيما 
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تفعيل الفوا�د الم��������احبة للتكيف ب��������ورة ت�فيف ، و في نص اتفاق باريس دون تحديد موعد زمني

،           ) وإدراجها في إجرا�ات الش�������فافية وتعليمات المس�������اهمات الوطنيةCO-BENEFITSاالنبعاثات (

االتفاق على إطار التكنولوجيا ، و لية للدول النامية كل أربع س�����نواتالقيام بدراس�����ة لالحتياجات الما و

نامية لدول ال ية لتقديم المعلومات عن الموارد المالية ، و وتفعيل دورها وتس�������هيل نقلها ل ت�س�������يس �ل

مؤتمر ) من اتفاق باريس. كما تم االتفاق على عقد 9.5المس��تقبلية المتاحة للدول النامية بحس��ب المادة (
  .2019نوفمبر  22 إلى 11في تشيلي خالل الفترة من  )COP-25( الخامس والعشرينف األطرا

  

 ً   في أوابكعلى اقتصادات الدول األعضاء للتطورات في أسواق البترول االنعكاسات المحتملة  :سابعا

  صادرات النفط الخام في الدول األعضاء في أوابك كمية االنعكاس على . 1
 بالفعل ال�� توص������ل� �لي�و اتفاق خفض اإلنتاج تعديل ساانعكتش������ير التقديرات األولية إلى 

في نهاية الربع الثاني  منتجة للنفط من خارجهاال عدد من الدولمع الدول األعض�����اء في من�مة أوبك 

من  الرابععلى كمية ���ادرات النفط ال�ام في الدول األع���ا� في أواب� خالل الربع ، 2018من عام 

مليون  19.3�����ل إلى تمقارنة بالربع الس����ابق ل ومي/رميلألف ب 821 بنحو ارتفعت حيث، 2018عام 

 مقارنة بالربع المماثل من العام الما���ي، ومي/رميلب مليون 1.5بنحو  مرتفعوهو مس���توى  ومي/برميل

ألف برميل/يوم  392نحو بشكل ملحوظ بلغ زيادة إنتاج السعودية  إلىفي األساس  االرتفاع اعزى هذوي

�د بلغ أعلى مس���توى إنتاج الس���عودية ت�در اإل����ارة إلى أن ، وفي هذا الس���ياق مقارنة بالربع الس���ابق

النفط في  ع إنتاجاارتف إلى جانب .2018 خالل �����هر نوفمبرمليون برميل/يوم  11.1�ياس����ي ل� وهو 

ألف  157و ألف برمي��ل/يوم  286بنحو  2018من ع��ام  الرابعخالل الربع  وليبي��ام��ارات من اإل كالً 

  .)26( والشكل) 23( الجدولكما يوضح . برميل/يوم على الترتيب مقارنة بالربع السابق
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24.0

25.0

16.5

17.5

18.5

19.5

الربع الرابع  الربع الثاني  الربع الرابع  الربع األول الربع الثاني  الربع الثالث  الربع الرابع 

2016 2017 2018

يوم/مليون برميل يوم/مليون برميل

كمية صادرات النفط الخام كمية إنتاج النفط الخام

 )23الجدول (
  *8201-7201األعضاء، سنوي في كمية صادرات النفط الخام في الدول الالتطور الربع 

    (مليون برميل/يوم)
  2017 2018 )مليون ب/ي( التغير عن

2017 الرابعالربع     الرابعالربع   الثالثالربع  الرابع*الربع  2018 الثالثالربع 
0.381 0.286 2.838 2.552  االمارات 2.457

0.168  ــ  ــ 0.168  البحرين 0.168
0.055 0.001 0.641 0.640  الجزائر 0.586
0.817 0.392 8.110 7.718  السعودية 7.293

  سورية ــ ــ ــ  ــ  ــ
3.788 ــ 0.099 3.788  العراق 3.689
0.006 0.014 0.431 0.417  قطر 0.425
0.053 )0.029(  2.420 2.449  الكويت 2.367
0.083 0.157 0.832 0.675  ليبيا 0.749

0.119  ــ  ــ 0.119  مصر 0.119
1.494 8210.  اإلجمالي 17.853 18.526 19.347 

 .بيانات تقديرية*  
 ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا. : مالحظة

ـ منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، تقديرات أولية. :المصدر  
  

  )26( لشكلا
  ،المقدرة للدول األعضاء في منظمة أوابك بصادراته النفط الخاممقارنة كمية إنتاج 

 2016- 2018  
  

 
 
 
 
 
  
  
  

  تقديرات أولية. –منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)  المصدر:
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 من النفط الخامفي أوابك إنتاج الدول األعض����اء كمية ل الش����هر�ةحركة المعدالت لأما بالنس����بة 

المقدرة لص�����ادرات النفط الخام في الدول  الكميةوانعكا������اتها على  2018من عام  الرابعخالل الربع 

 2018 أكتوبر ش���هر يفالمقدرة  األعض���اء للدولالخام  النفط ����ادرات كمية ارتفعتفقد  ،األعض���اء

كمية إنتاج الدول األعضاء من  ارتفعت عندما، مليون ب/ي 19.229مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 

 .مليون ب/ي 24.805 إلى النفط الخام

و ارتفعت الكمية المقدرة لصادرات النفط الخام في الدول األعضاء إلى أعلى مستوى لها خالل 

نتيجة ارتفاع  ،2018مليون ب/ي في شهر نوفمبر  19.721 بلغت عندما، 2018الربع الرابع من عام 

 ،2018 د�س����مبر ش����هر يوف. ي/ب مليون 25.297 إلى األعض����اء من النفط الخامكمية إنتاج الدول 

        ،مليون ب/ي 19.090إلى المقدرة لص�������ادرات النفط الخام في الدول األعض�������اء  الكمية انخفض�������ت

  .ي/ب مليون 24.666 إلى كمية إنتاج الدول األعضاء من النفط الخام انخفضت عندما

  قيمة صادرات النفط الخام في الدول األعضاء في أوابك االنعكاس على . 2

    األ���عار الفور�ة لس��لة خامات أوبكمتو���ط  في االرتفاع ساانعكتش��ير التقد�رات األولية إلى 

خالل المقدرة عض��اء في الدول األ الخام النفط ���ادرات قيمة على 2018 عاممن  الرابعالربع  خالل

ص��ل إلى تمقارنة بالربع الس��ابق ل %5.3، أي بنس��بة مليار دوالر 6.7نحو ب انخفض��ت، فقد نفس الربع

مقارنة بالربع  %23، أي بنس�����بة مليار دوالر 22.5بنحو  مرتفعو�و مس�����توى  ،مليار دوالر 120.5

  .)27( والشكل) 24( الجدولكما يوضح  المماثل من العام الماضي،
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 من النفط الخامفي أوابك إنتاج الدول األعض����اء كمية ل الش����هر�ةحركة المعدالت لأما بالنس����بة 
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 2018 أكتوبر ش���هر يفالمقدرة  األعض���اء للدولالخام  النفط ����ادرات كمية ارتفعتفقد  ،األعض���اء

كمية إنتاج الدول األعضاء من  ارتفعت عندما، مليون ب/ي 19.229مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 

 .مليون ب/ي 24.805 إلى النفط الخام

و ارتفعت الكمية المقدرة لصادرات النفط الخام في الدول األعضاء إلى أعلى مستوى لها خالل 

نتيجة ارتفاع  ،2018مليون ب/ي في شهر نوفمبر  19.721 بلغت عندما، 2018الربع الرابع من عام 

 ،2018 د�س����مبر ش����هر يوف. ي/ب مليون 25.297 إلى األعض����اء من النفط الخامكمية إنتاج الدول 

        ،مليون ب/ي 19.090إلى المقدرة لص�������ادرات النفط الخام في الدول األعض�������اء  الكمية انخفض�������ت
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    األ���عار الفور�ة لس��لة خامات أوبكمتو���ط  في االرتفاع ساانعكتش��ير التقد�رات األولية إلى 

خالل المقدرة عض��اء في الدول األ الخام النفط ���ادرات قيمة على 2018 عاممن  الرابعالربع  خالل

ص��ل إلى تمقارنة بالربع الس��ابق ل %5.3، أي بنس��بة مليار دوالر 6.7نحو ب انخفض��ت، فقد نفس الربع
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الربع الرابع  الربع الثاني  الربع الرابع  الربع األول  الربع الثاني  الربع الثالث  الربع الرابع 

2016 2017 2018

مليار دوالر برميل/دوالر

قيمة صادرات النفط الخام متوسط أسعار سلة أوبك

 )24الجدول (
  *8201-7201قيمة صادرات النفط الخام في الدول األعضاء، سنوي في الالتطور الربع 

    (مليار دوالر)
  2017 2018 )مليار دوالر( التغير عن

2017 الرابعالربع    الرابعالربع   الثالثالربع   الرابع*الربع   2018 الثالثالربع 
 االمارات 13.9 18.0 18.2 0.2 4.3
0.1 )0.1(  البحرين 0.9 1.1 1.0 
0.7 )0.4(  الجزائر 3.3 4.4 4.0 

10.8 )2.5(  السعودية 40.1 53.4 50.9 
  سورية  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ

3.1 )2.4(  العراق 20.0 25.5 23.1 
 قطر 2.3 2.8 2.7  )0.1( 0.4
2.2 )1.7(  الكويت 12.7 16.6 14.9 
 ليبيا 4.2 4.6 5.1 0.5 0.9
)0.1( ــ  مصر 0.7 0.8 0.7 

22.5 )6.7(  اإلجمالي 98.0 127.2 120.5 
 .بيانات تقديرية *  

  ـ منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، تقديرات أولية. :المصدر  
  

  )27( الشكل
  ،في منظمة أوابك للدول األعضاءالمقدرة مقارنة مستويات أسعار النفط بقيمة صادراته 

 2016- 2018  
  

 
 
 
 
 
 
 

  
  

  تقديرات أولية. –منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)  المصدر:
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 الرابعخالل الربع ل�س���عار الفورية لس���لة خامات أوبك  الش���هريةحركة المعدالت لأما بالنس���بة 

وانعكاس����اتها على قيمة ص����ادرات النفط الخام في الدول األعض����اء المقدرة خالل نفس  2018من عام 

مقارنة  2018 أكتوبر ش��هر يفالمقدرة  األعض��اء للدولالخام  النفط ص��ادرات قيمة فقد ارتفعت ،الربع

 79.4 إلى ارتفع السعر الفوري لسلة خامات أوبك عندمامليار دوالر،  47.5 بالشهر السابق لتصل إلى

، مليار دوالر 39لتص��ل  ملحوظبش��كل  تلك القيمة انخفض��ت ،2018 نوفمبر ش��هر يوف دوالر/برميل.

قيمة ص���ادرات  وواص���لت .دوالر/برميل 65.3 إلى الس���عر الفوري لس���لة خامات أوبك انخفاض نتيجة

إنخفا���ها لتص��ل إلى أدنى مس��توى لها خالل الربع الرابع من النفط الخام في الدول األعض��اء المقدرة 

الس��عر الفوري لس��لة  إنخفاضنتيجة  ،2018 ديس��مبرخالل ش��هر مليار دوالر  34.1وهو  2018عام 

 .2017أكتوبر  شهرمستوى له منذ أدنى ، وهو دوالر/برميل 56.9 إلى خامات أوبك

  أوابك منظمة دول األعضاء فيللالكلي  األداء االقتصادي االنعكاس على . 3
ألقت التطورات في الس�����وق البترولية العالمية بظاللها على مس�����تويات األداء االقتص�����ادي في 

الناتج في القطاعات  مستويات استقرتحيث  ،2018من عام  الرابعخالل الربع  الدول األعضاءبعض 

االس��تقرار  ويعزى ذلك في األس��ا� إلى عقب الزخم القوي الذي ش��هدته خالل الربع الس��ابق. ،النفطية

أسعار النفط الخام، وتذبذب  اإلنخفاض الملحوظ فيتزامناً مع  ،في أداء االقتصاد العالمي النسبي الحذر

خفض اإلنتاج  تعديل إتفاققرار واتجاه هذه الدول نحو زيادة اإلنتاج النفطي وفقاً ل، أداء األسواق المالية

قبل التوص�����ل إلى إتفاق جديد  ،2018 يونيو في نهاية ش�����هربين دول أوبك ومنتجي النفط من خارجها 

والذي من المتوقع أن ينعكس على صادرات تلك الدول  ،2019بدء من شهر يناير  بشأن خفض اإلنتاج

  .2019من النفط الخام خالل عام 

االَثار اإليجابية لبرامج اإلص���ال� االقتص���ادي التي يجري تنفيذها في بعض  ليحد منذلك يأتي 

مستويات النشاط في القطاعات ، حيث شهدت 2018بداية عام  مع تظهر، والتي بدأت الدول األعضاء

ارتفاع االنفاق االستثماري المصاحب لتنفيذ عدد من المشروعات على خلفية تحسن نسبي غير النفطية 

زيادة لويش��تمل على س��ياس��ات واس��عة  هذه الدولج س��ياس��ات التص��حي� المالي التي تبنته في إطار مزي

معالجة العجز المالي ووتحس����ين منا� االس����تثمار وبي�ة األعمال مس����تويات تنويع الهياكل االقتص����ادية 

لتتزايد  .وتحقيق الكفاءة في اس�����تخدام الموارد الطبيعية والمالية والس�����يما دعم الطاقة والدعم الحكومي

    .المخاوف بشأن تباطؤ معدالت النمو االقتصادي لتلك الدول بشكل عام على المدى البعيد
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  الخالصة
  األداء االقتصادي . 1

  2018لينتهي عام  االقتصاد العالمي أداء استقرار نسبي في 2018من عام  الرابعشهد الربع 

وأص���ب�  ،مفعماً بالعديد من األحدا� االقتص���ادية الهامة التي أ�رت بص���ورة متباينة على هذ األدا�

إنعكاس��اً  2019من المؤكد أن يكون لها ت��ير س��لبي وا���� على نمو االقتص��اد العالمي خالل عام 

لنقدية (خاصة من استمرار التوترات التجارية العالمية، وتشديد السياسة ا، مثل للعديد من التحديات

و������ع� األو������اع المالية في بعض األس�����واق الناش������ة والدول  قبل البنك الفيدرالي األمريكي)،

إلى ج��ان��ب ح��ال��ة ع��دم اليقين المرتبط��ة بخرو� المملك��ة المتح��دة من االتح��اد األوروبي الن��امي��ة، 

)Brexit ،(المتوقعة زيادة الت دول االتحاد األوروبي، واوالقض�������ايا المالية في بعض اقتص�������اد

  .في اليابان، وارتفاع مستويات الديون العالميةضريبة المبيعات ل

  أسواق النفط الخام  . 2

األسعار .1.2  
 ليصل ، 2018من عام  الرابعخالل الربع  لسلة خامات أوبك األسعار الفوريةمتوسط  انخفض

، دوالر/برميل 67.6ليص����ل إلى  برنت خاممتوس����ط س����عر  انخفضكما دوالر/برميل،  67.2إلى 

 على التطور هذا انعكسو. دوالر/برميل 59ليصل إلى  متوسط سعر خام غرب تكساس وانخفض

 ش���هدت حيث لمس���لك،ا ذات س���لك� التي العربية الخامات لمختلف الفورية األس���عار مس���تويات

 ً ضا سابق و انخفا سعار المنتجات على انعكس ، كما بدرجات متفاوتةبالمقارنة مع الربع ال متوسط أ
ً  األخرىالتي ش���هدت هي افة األس���واق الرئيس���ية في العال� المختلفة في ك النفطية بنس���ب  انخفاض���ا

  ونوع المنتج.  متفاوتة حسب السوق

اإلمدادات النفطية .22.  
 الرابع(نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي) خالل الربع  إجمالي اإلمدادات النفطية العالمية ارتفع 

صل إلى لي% مقارنة بالربع السابق 0.7أي بنسبة  برميل/ يوم، مليون 0.7حو بن، 2018من عام 

  .مليون برميل/ يوم 100.3
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 لدولاإلمدادات النفطية (نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي)  ارتفعت، وعلى مستوى المجموعات
مقارنة  %0.3برميل/يوم، أي بنسبة  مليون 0.1 يبحوال 2018عام من  الرابعالربع  خالل أوبك

  .مليون برميل/يوم 39.1بالربع السابق، لتصل إلى 

 الربع خالل  المنتجة من خارج منظمة أوبك الدولإجمالي اإلمدادات النفطية لمجموعة  ارتفع

ليصل  % مقارنة بالربع السابق،1مليون برميل/يوم، أي بنسبة  0.6بحوالي  2018عام من  الرابع

  .مليون برميل/ يوم 61.2 إلى

 من عام الرابعالربع  خالل الصخري النفط من األمريكية المتحدة الواليات إنتاج معدل ارتفع 

متوسط عدد  ارتفع كما .ومي/رميلب مليون 7.537 ليبلغ السابق الربع بمستويات مقارنة 2018
 12 بنحو 2018من عام  الرابعفي مناطق إنتاج النفط الصخري خالل الربع  الحفارات العاملة

يذكر أن عدد  وفي هذا السياق، حفارة 953 إلى ليصل السابق الربع بمستويات مقارنة حفارة

 ارتفعو .2014حفارة خالل الربع الرابع من عام  1293الحفارات العاملة قد بلغ أعلى معدل له وهو 
من  الرابعخالل الربع  في الواليات المتحدةالمحفورة  ينبار النفط والغاز الصخرياَ إجمالي عدد 

، ليبلغ 2018أقل زيادة فصلية لها خالل عام ، وهي مقارنة بالربع السابقر بئ 175بنحو  2018عام 

  .بئر 4505 عددها

الطلب على النفط .23.  
 مليون برميل/يوم  0.7نحو ب 2018من عام  الرابعخالل الربع  النفط على العالمي الطلب ارتفع

  .مليون برميل/ يوم 99.9 ليصل إلىالربع السابق ب مقارنة

 2018عام من  الرابعالربع خالل  الصناعية الدول طلب  ارتفع ،وعلى مستوى المجموعات الدولية

مليون  48.4نحو ليصل إلى  بالربع السابق،مقارنة  %0.6، أي بنسبة برميل/ يوم ألف 300حوالي ب

 2018عام من  الرابعالربع خالل  النامية والدول المتحولة الدول طلب ارتفع كما. يومبرميل/

  مليون 51.5 % مقارنة بالربع السابق ليصل إلى0.8ألف برميل/يوم، أي بنسبة  400بحوالي 

  .برميل/ يوم
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 لدولاإلمدادات النفطية (نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي)  ارتفعت، وعلى مستوى المجموعات
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 12 بنحو 2018من عام  الرابعفي مناطق إنتاج النفط الصخري خالل الربع  الحفارات العاملة

يذكر أن عدد  وفي هذا السياق، حفارة 953 إلى ليصل السابق الربع بمستويات مقارنة حفارة

 ارتفعو .2014حفارة خالل الربع الرابع من عام  1293الحفارات العاملة قد بلغ أعلى معدل له وهو 
من  الرابعخالل الربع  في الواليات المتحدةالمحفورة  ينبار النفط والغاز الصخرياَ إجمالي عدد 

، ليبلغ 2018أقل زيادة فصلية لها خالل عام ، وهي مقارنة بالربع السابقر بئ 175بنحو  2018عام 

  .بئر 4505 عددها

الطلب على النفط .23.  
 مليون برميل/يوم  0.7نحو ب 2018من عام  الرابعخالل الربع  النفط على العالمي الطلب ارتفع

  .مليون برميل/ يوم 99.9 ليصل إلىالربع السابق ب مقارنة

 2018عام من  الرابعالربع خالل  الصناعية الدول طلب  ارتفع ،وعلى مستوى المجموعات الدولية

مليون  48.4نحو ليصل إلى  بالربع السابق،مقارنة  %0.6، أي بنسبة برميل/ يوم ألف 300حوالي ب

 2018عام من  الرابعالربع خالل  النامية والدول المتحولة الدول طلب ارتفع كما. يومبرميل/

  مليون 51.5 % مقارنة بالربع السابق ليصل إلى0.8ألف برميل/يوم، أي بنسبة  400بحوالي 

  .برميل/ يوم
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المخزونات النفطية .24.  
 الرابعنهاية الربع  في �التجارية وا�س�������تراتيجية� إجمالي المخزونات النفطية العالمية ارتفع 

        8.845بلغ يل% مقارنة بالربع الس�������ابق 1.8�ي بنس�������بة  ،مليون برميل 155بنحو  2018عام من 

  والتنمية اال�تص��ادي التعاون منظمة دول في االس��تراتيجي المخزون انخفض بينما. برميل مليار
 بالربع مقارنة برميل مليون 15 بمقدار 2018من عام  الرابعالربع  خالل والصين أفريقيا وجنوب

  .برميل مليار 1.831 إلى ليصل السابق

حركة التجارة النفطية .25.  

 من عام الرابعالربع  خاللكل ملحوظ ب��� المتحدة للواليات النفطية الواردات ���افي انخفض  

  ���افي انخفضكما ، ي/ب مليون 1.5 إلى ليص��ل الس��ابق الربع مع مقارنة% 53.6 بنس��بة 2018
 بينما .ي/ب مليون 3.8 إلى ليص��ل الس��ابق الربع مع مقارنة% 3.9 بنس��بة للهند النفطية الواردات

 مقارنة% 14.4 بنس��بة 2018من عام  الرابعخالل الربع  للص��ين النفطية الواردات ���افي ارتفع

 بنس��بة لليابان النفطية الواردات ���افي ارتفعو ،ي/ب مليون 10.5 إلى ليص��ل الس��ابق الربع مع

   .ي/ب مليون 3.5 إلى ليصل السابق الربع مع مقارنة% 13.2

مصافي التكريرأداء  .26.  

 2018من عام  الرابعخالل الربع  كميات النفط الخام المستهلك في المصافي العالمية انخفضت ،

 انخفض ، كمامليون برميل/ يوم 82.8صل إلى تبرميل/ يوم مقارنة بالربع السابق ل مليون 0.5بنحو 
 %1.5بنحو  2018من عام  الرابعخالل الربع  متوسط معدالت تشغيل مصافي التكرير العالمية

كميات إنتاج المصافي العالمية من المنتجات  وانخفضت%. 84.1صل إلى تالسابق لمقارنة بالربع 
  .مليون برميل/ يوم 82صل إلى تبرميل/ يوم مقارنة بالربع السابق ل مليون 0.7بنحو  النفطية

  أسواق الغاز الطبيعي  . 3

األسعار .3.1  

 خالل  األمريكي بالسوق هنري مركز في الطبيعي المسجل للغاز الفوري لسعرا متوسط ارتفع

عام  الرابعالربع  قدار  2018من  كل مليون 0.87بم ية دوالر ل طان  )و ح ب( وحدة حرارية بري

  .ب ح و مليون لكل دوالر 3.8 السابق ليصل إلى بالربعمقارنة 
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 من عام  الرابعخالل الربع  اليابان استوردته الذي المسيل الطبيعي الغاز أسعار متوسط ارتفع

        /دوالر 10.9 إلى ليص�����ل الس�����ابق بالربع مقارنة ب ح و مليون لكل دوالر 0.7 مقدارب 2018

عندما بلغ  2012، علماً ب�ن أعلى مس������تو� له قد تحقق خالل الربع الثالث من عام ب ح و مليون

  كوريا اس����توردته الذي المس����يل الطبيعي الغاز أس����عار متوس����ط ارتفع دوالر/برميل، و 17.5
 /دوالر 11.1 إلى ليص���ل الس���ابقبالربع  مقارنة ب ح و مليون لكل دوالر 0.8 بمقدار الجنوبية

عندما بلغ  2008، علماً ب�ن أعلى مس������تو� له قد تحقق خالل الربع الرابع من عام ب ح و مليون

  اس���توردته الذي المس���يل الطبيعي الغاز أس���عار متوس���ط ارتفع كمامليون و ح ب.  دوالر/ 16.6
       /دوالر 9.8 إلى ليص�����ل الس�����ابقبالربع  مقارنة ب ح و مليون لكل دوالر 0.5 بمقدار تايوان

عند نفس  الصين استوردته الذي المسيل الطبيعي الغاز أسعار متوسط استقربينما ، ب ح و مليون

علماً ب�ن أعلى مس��تو� له قد تحقق خالل  ،ب ح و مليون /دوالر 8.5 مس��تو� الربع الس��ابق وهو

  ب ح و مليون لكل دوالر 12عندما بلغ  2014الربع الرابع من عام 

اإلنتاج .3.2  

  من عام  الرابعالربع خالل  إ�مالي إنتاج الو�يات المت�دة من الغاز الص����ريمتوس���ط ارتفع

  195.2 الس���ابق ليص���ل إلى بالربعمقارنة  %5.4مليار متر مكعب، أي بنس���بة  10 بحوالي 2018

  متر مكعب. مليار

الصادرات .3.3  

 استثناء ب( أسواق شمال شرق أسيا إلى من الغاز الطبيعي المسيل العربية الدول صادرات بلغت

الربع  خالل الدول تلك واردات إجمالي من% 19 نسبته بما لتساهم طن مليون 9.8 حواليالصين) 

  .% خالل الربع السابق20.7مقارنة بمساهمة بلغت نحو  2018من عام  الرابع

  أسواق الطاقات المتجددة  . 4

  ،ًوذلك على خلفية اإلنخفاض استمر النمو في قدرات توليد وإنتاج الطاقات المتجددة عالميا

بخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ، الملحوظ في أسعار العديد من تكنولوجيات الطاقة المتجددة

مع استمرار زيادة ، 2017الذي إنخفض متوسط تكلفة إنتاجهما إلى دوالر لكل ميجاواط في عام 

التي تشهد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وقد إنعكس ذلك بالتالي على . االهتمام بتخزين الطاقة

) بالرغم من زيادة 2016جيجا طن في عام  1.7(انخفضت بنحو  استقراراً للعام الرابع على التوالي
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المخزونات النفطية .24.  
 الرابعنهاية الربع  في �التجارية وا�س�������تراتيجية� إجمالي المخزونات النفطية العالمية ارتفع 

        8.845بلغ يل% مقارنة بالربع الس�������ابق 1.8�ي بنس�������بة  ،مليون برميل 155بنحو  2018عام من 

  والتنمية اال�تص��ادي التعاون منظمة دول في االس��تراتيجي المخزون انخفض بينما. برميل مليار
 بالربع مقارنة برميل مليون 15 بمقدار 2018من عام  الرابعالربع  خالل والصين أفريقيا وجنوب

  .برميل مليار 1.831 إلى ليصل السابق

حركة التجارة النفطية .25.  

 من عام الرابعالربع  خاللكل ملحوظ ب��� المتحدة للواليات النفطية الواردات ���افي انخفض  

  ���افي انخفضكما ، ي/ب مليون 1.5 إلى ليص��ل الس��ابق الربع مع مقارنة% 53.6 بنس��بة 2018
 بينما .ي/ب مليون 3.8 إلى ليص��ل الس��ابق الربع مع مقارنة% 3.9 بنس��بة للهند النفطية الواردات

 مقارنة% 14.4 بنس��بة 2018من عام  الرابعخالل الربع  للص��ين النفطية الواردات ���افي ارتفع

 بنس��بة لليابان النفطية الواردات ���افي ارتفعو ،ي/ب مليون 10.5 إلى ليص��ل الس��ابق الربع مع

   .ي/ب مليون 3.5 إلى ليصل السابق الربع مع مقارنة% 13.2

مصافي التكريرأداء  .26.  

 2018من عام  الرابعخالل الربع  كميات النفط الخام المستهلك في المصافي العالمية انخفضت ،

 انخفض ، كمامليون برميل/ يوم 82.8صل إلى تبرميل/ يوم مقارنة بالربع السابق ل مليون 0.5بنحو 
 %1.5بنحو  2018من عام  الرابعخالل الربع  متوسط معدالت تشغيل مصافي التكرير العالمية

كميات إنتاج المصافي العالمية من المنتجات  وانخفضت%. 84.1صل إلى تالسابق لمقارنة بالربع 
  .مليون برميل/ يوم 82صل إلى تبرميل/ يوم مقارنة بالربع السابق ل مليون 0.7بنحو  النفطية

  أسواق الغاز الطبيعي  . 3

األسعار .3.1  

 خالل  األمريكي بالسوق هنري مركز في الطبيعي المسجل للغاز الفوري لسعرا متوسط ارتفع

عام  الرابعالربع  قدار  2018من  كل مليون 0.87بم ية دوالر ل طان  )و ح ب( وحدة حرارية بري

  .ب ح و مليون لكل دوالر 3.8 السابق ليصل إلى بالربعمقارنة 
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 من عام  الرابعخالل الربع  اليابان استوردته الذي المسيل الطبيعي الغاز أسعار متوسط ارتفع

        /دوالر 10.9 إلى ليص�����ل الس�����ابق بالربع مقارنة ب ح و مليون لكل دوالر 0.7 مقدارب 2018

عندما بلغ  2012، علماً ب�ن أعلى مس������تو� له قد تحقق خالل الربع الثالث من عام ب ح و مليون

  كوريا اس����توردته الذي المس����يل الطبيعي الغاز أس����عار متوس����ط ارتفع دوالر/برميل، و 17.5
 /دوالر 11.1 إلى ليص���ل الس���ابقبالربع  مقارنة ب ح و مليون لكل دوالر 0.8 بمقدار الجنوبية

عندما بلغ  2008، علماً ب�ن أعلى مس������تو� له قد تحقق خالل الربع الرابع من عام ب ح و مليون

  اس���توردته الذي المس���يل الطبيعي الغاز أس���عار متوس���ط ارتفع كمامليون و ح ب.  دوالر/ 16.6
       /دوالر 9.8 إلى ليص�����ل الس�����ابقبالربع  مقارنة ب ح و مليون لكل دوالر 0.5 بمقدار تايوان

عند نفس  الصين استوردته الذي المسيل الطبيعي الغاز أسعار متوسط استقربينما ، ب ح و مليون

علماً ب�ن أعلى مس��تو� له قد تحقق خالل  ،ب ح و مليون /دوالر 8.5 مس��تو� الربع الس��ابق وهو

  ب ح و مليون لكل دوالر 12عندما بلغ  2014الربع الرابع من عام 

اإلنتاج .3.2  

  من عام  الرابعالربع خالل  إ�مالي إنتاج الو�يات المت�دة من الغاز الص����ريمتوس���ط ارتفع

  195.2 الس���ابق ليص���ل إلى بالربعمقارنة  %5.4مليار متر مكعب، أي بنس���بة  10 بحوالي 2018

  متر مكعب. مليار

الصادرات .3.3  

 استثناء ب( أسواق شمال شرق أسيا إلى من الغاز الطبيعي المسيل العربية الدول صادرات بلغت

الربع  خالل الدول تلك واردات إجمالي من% 19 نسبته بما لتساهم طن مليون 9.8 حواليالصين) 

  .% خالل الربع السابق20.7مقارنة بمساهمة بلغت نحو  2018من عام  الرابع

  أسواق الطاقات المتجددة  . 4

  ،ًوذلك على خلفية اإلنخفاض استمر النمو في قدرات توليد وإنتاج الطاقات المتجددة عالميا

بخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ، الملحوظ في أسعار العديد من تكنولوجيات الطاقة المتجددة

مع استمرار زيادة ، 2017الذي إنخفض متوسط تكلفة إنتاجهما إلى دوالر لكل ميجاواط في عام 

التي تشهد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وقد إنعكس ذلك بالتالي على . االهتمام بتخزين الطاقة

) بالرغم من زيادة 2016جيجا طن في عام  1.7(انخفضت بنحو  استقراراً للعام الرابع على التوالي
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التحسينات ، والفحم الطلب العالمي علىإلى انخفاض  يعزى ذلك بشكل أساسي، واستهالك الطاقة

، وبشكل خاص الطلب على تقنيات الطاقات المتجددة وارتفاع الطلب على ،في كفاءة استخدام الطاقة

الطاقة الشمسية لالستخدامات الخاصة والمشاريع الصغيرة وهو ما يتوقع أن يستمر خالل               

   .2019عام 

  االنعكاسات المحتملة للتطورات في أسواق البترول على اقتصادات الدول األعضاء   . 5

 من عام  الرابعخالل الربع المقدرة  األعض������اء�مية �������ادرات النف� ال�ا� في الدول  ارتفعت

  ان�فض��ت بينما. مليون ب/ي 19.3ص��ل إلى تمقارنة بالربع الس��ابق ل ألف ب/ي 821بنحو  2018
بنحو  2018عام  من الرابعخالل الربع المقدرة  قيمة �������ادرات النف� ال�ا� في الدول األعض������اء

  .مليار دوالر 120.5صل إلى تمقارنة بالربع السابق ل مليار دوالر 6.7

 ب��ل�ا على �����تو�ات األداء االقتص���اد� في  أل�ت التطورات في ال����وق البترولية العالمية
�ي� اس������تقرت مس������تويات النات� في ، 2018من عام  الرابعخالل الربع الدول األعض������اء بعض 

ش���هدت� خالل الربع الس���ابق. ويعزى ذلك في األس���ا� القطاعات النفطية، عقب الزخم القوي الذي 

إلى االس��تقرار النس��بي الحذر في أداء االقتص��اد العالمي، تزامناً مع اإلنخفاض الملحو� في أس��عار 

النفط الخام، وتذبذب أداء األس�����واق المالية، واتجا� هذ� الدول نحو �يادة اإلنتاج النفطي وفقاً لقرار 

، 2018ين دول أوبك ومنتجي النفط من خارجها في نهاية ش����هر يونيو تعديل إتفاق خفض اإلنتاج ب

شهر يناير  شأن خفض اإلنتاج بدء من  ، والذي من المتوقع أن 2019قبل التوصل إلى إتفاق جديد ب

لدول من النفط الخام خالل عام  لك ا ثار 2019ينعك� على ص�������ادرات ت يأتي ذلك ليحد من االَ  .

قتص��ادي التي يجري تنفيذها في بعض الدول األع���اء، والتي بدأت اإليجابية لبرام� اإلص��ال� اال

لتتزايد المخاو� بش������أن تبا�� معدالت النمو االقتص������ادي لتلك الدول  .2018تظهر مع بداية عام 

  بشكل عام على المدى البعيد.  
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التحسينات ، والفحم الطلب العالمي علىإلى انخفاض  يعزى ذلك بشكل أساسي، واستهالك الطاقة

، وبشكل خاص الطلب على تقنيات الطاقات المتجددة وارتفاع الطلب على ،في كفاءة استخدام الطاقة

الطاقة الشمسية لالستخدامات الخاصة والمشاريع الصغيرة وهو ما يتوقع أن يستمر خالل               

   .2019عام 

  االنعكاسات المحتملة للتطورات في أسواق البترول على اقتصادات الدول األعضاء   . 5

 من عام  الرابعخالل الربع المقدرة  األعض������اء�مية �������ادرات النف� ال�ا� في الدول  ارتفعت

  ان�فض��ت بينما. مليون ب/ي 19.3ص��ل إلى تمقارنة بالربع الس��ابق ل ألف ب/ي 821بنحو  2018
بنحو  2018عام  من الرابعخالل الربع المقدرة  قيمة �������ادرات النف� ال�ا� في الدول األعض������اء

  .مليار دوالر 120.5صل إلى تمقارنة بالربع السابق ل مليار دوالر 6.7

 ب��ل�ا على �����تو�ات األداء االقتص���اد� في  أل�ت التطورات في ال����وق البترولية العالمية
�ي� اس������تقرت مس������تويات النات� في ، 2018من عام  الرابعخالل الربع الدول األعض������اء بعض 

ش���هدت� خالل الربع الس���ابق. ويعزى ذلك في األس���ا� القطاعات النفطية، عقب الزخم القوي الذي 

إلى االس��تقرار النس��بي الحذر في أداء االقتص��اد العالمي، تزامناً مع اإلنخفاض الملحو� في أس��عار 

النفط الخام، وتذبذب أداء األس�����واق المالية، واتجا� هذ� الدول نحو �يادة اإلنتاج النفطي وفقاً لقرار 

، 2018ين دول أوبك ومنتجي النفط من خارجها في نهاية ش����هر يونيو تعديل إتفاق خفض اإلنتاج ب

شهر يناير  شأن خفض اإلنتاج بدء من  ، والذي من المتوقع أن 2019قبل التوصل إلى إتفاق جديد ب

لدول من النفط الخام خالل عام  لك ا ثار 2019ينعك� على ص�������ادرات ت يأتي ذلك ليحد من االَ  .

قتص��ادي التي يجري تنفيذها في بعض الدول األع���اء، والتي بدأت اإليجابية لبرام� اإلص��ال� اال

لتتزايد المخاو� بش������أن تبا�� معدالت النمو االقتص������ادي لتلك الدول  .2018تظهر مع بداية عام 

  بشكل عام على المدى البعيد.  
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