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 رمدَُ
ذُررةألفررٕألئٙررةمألنذةة   أواثككهٌٖررنألمانةيررجألمة ةنررجألةهًقهررجألماربررةمألمة نةٗررجألمةهٔررقمثألة تذررنِ أل 

 اٌضككبٍٔ ِككٓ  ككبَعككٕىٌ اٌاٌسثكك   اٌزمسَككسأوألدقررق ألٗررج ألمةقِمٖررجألة هٌررذظقمحألفررٕألمةٌررّلألمةتذنِةٗررجألمة ةةه

 .اٌعبٌُّخؽىي اٌزطىزاد اٌسئُعُخ فٍ اٌعىق اٌجزسوٌُخ  2018

مةّمرر ألِم٘فرةلألمةهٌرذقت ٗجألة ذبرّممحألمارذٔرةفٖجألمة ةةهٗرجأل نىألمةذقنٖرن األوي اٌغصء ٌٖذ نٕ

مةذبررّممحألفررٕأل ئةررٓفٗذبررنلأل  اٌضككبٍٔ اٌغككصء أنررة. مةقِةٗررجألمةنسٌٗررٗج مارذٔررةفٖج مةهظهّعررةحِفرر أل

 ألمةً بٗررج ةررً ٚألمةـررة ألِمةهًذظررةحمأًرر ةمألفررٕأل ِمةهذهش ررج  مةررً ٚألمة ةةهٗررجةٌررّلأل مةهإُررنمحألمةنسٌٗررٗج

 ألِػنكرجألؿرنْما ّمنرلألمةِ نىألعنٕألِٙ بألِنٌرذّٖةحألمةهـروِوألمةً برٕ ِمة ّمنلألمةهإسنثألع ُٗة

 اٌغكصء ِٖذًرةِ  . ةةهٗرجمةذظةمثألمةً بٗجألفرٕألماًرّملألمةنسٌٗرٗج ألِدبرّمألٓرًةعجألدانٖرنألمةرً ٚألمةـرة ألمة

ماًر ةمألمة ّمٖرجألمةذرٕألنرىألأَهُرةألأًرّملألمةارةهألمةبتٗ رٕألعقفألنىألمةهإُنمحألفٕألمةذبّممحألفٕأل اٌضبٌش

نررىألمةاررةهألمةبتٗ ررٕأل  ألِمةاهٗررةحألمةهٌررذّمفثأًررٗةمةاررةهألمةبتٗ ررٕألمةهٌررٗلألفررٕأل ِأًرر ةمة اررةهألمةبتٗ ررٕ أل

فرٕألنظرة ألمةبةررةحأل ؿرنألمةذبرّممحأةهذةة رجأل اٌغكصء اٌساثك  ؿٔرْ فٗهة           .ِنٔةفمَة مةهٌٗل

مة ّمنلألِ ِمة ّمنلألمةظانمفٗجألمةٌٗةًٗجمارذٔةفٖجألأَمألماػقمرأل اٌغصء اٌخبِطمةهذظقفث.ألٌِٖذ نٕأل

غٗنألنتةُنثألع رٓألأًر ةمأل ِأِكةيخألةُةألدأسٗنمحألنتةُنثأل مةذٕألُُقدُةألمةٌّلألمةتذنِةٗجألمة ةةهٗجؿنْألما

ِمانررّمأل ةررةمٖيألةذاٗررنألمةهًررةؽ مد ررةلفررٕألةٓرر جألمةؼمةذبررّممحألفٗذًررةِ أل اٌعككب ضاٌغككصء  أنررة ألمةررً ٚ

ة ذبررّممحألفررٕألماي اةًررةحألمةهؼذه ررجألنررىألمةذقنٖررنأل واألخُككس اٌعككبث اٌغككصء ٌررذ نٕألِٖ ألمةهندتبررجألةررٍ

  ع٘ةءألفٕألنًقهجألأِمةك.ع ٓألمرذٔةفمحألمةقِ ألما مةتذنِ أًّملأل

قرق ألَرلمألمةذقنٖرنأل ألأوألٖأواثكهِدأنلألمانةيجألمة ةنجألةهًقهجألماربةمألمة نةٗجألمةهٔقمثألة تذرنِ أل 

 ذ رن ألة ة  نُه م   ألِأوألٖهشلألنٔقمفٕألفِةُةألماع٘ةء ةنمًهٕألًٗةًةحألمةبةرجألمةهٌذقت ٗج نٌذهنم   فعهة  

 نرىألأطرلِكةركألمي اةًةدُةألع رٓألفِةًرةألماع٘رةء ألنقْألع ٓألمةهٌذظقمحألفٕألمةٌّلألمةتذنِةٗجألمة ةةهٗجألِ

 مة ةةهٗج.أل مةتذنِ ةألفٕألًّلألمة هل ِفقة  ادظةَةح ِمؤٖج ة ٗقث مةهقْ ة هؼةفقج ع ٓ ناةيذُ

  ِهللاألِةٕألمةذّفٗ أل                        

 مانٗىألمة ة                                                                                          

 ٍإٌم ٍ جبض  ٍ                                                                                       
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 زلُ  لبئّخ اٌّؾزىَبد
 اٌصفؾخ

 10اٌزطىزاد االلزصب َخ اٌعبٌُّخ  أوالً:

 12 اٌدوي اٌصٕب ُخالزصب اد اٌزطىزاد فٍ  .1
 17 اٌزطىزاد فٍ الزصب اد اٌدوي إٌبُِخ واٌدوي إٌبؼئخ .2

 21 اٌزطىزاد فٍ أظىاق إٌفظ اٌعبٌُّخ : صبُٔبً 

 22 ٌٍٕفظ اٌخبَ وثعض إٌّزغبد إٌفطُخاٌزطىزاد فٍ األظعبز اٌفىزَخ  .1

 22 أظعبز إٌفىط اٌخبَ اٌّخزٍفخ 1.1

 27  إٌّزغبد إٌفطُخثعض أظعبز  2.1

 32 2018ِٓ  بَ  اٌضبٍٔخالي اٌسث   أظعبز إٌفظاٌعىاًِ اٌّؤصسح  ًٍ  .2

 32 اٌعىاًِ ذاد اٌعاللخ ثأظبظُبد اٌعىق 1.2

 32 اإلِدا اد إٌفطُخ اٌعبٌُّخ 1.1.2

 40 اٌطٍت اٌعبٌٍّ  ًٍ إٌفظ 2.1.2

 46 ِعزىَبد اٌّخصؤبد إٌفطُخ اٌعبٌُّخ اٌّخزٍفخ 3.1.2

 51 أظعبز إٌفظاٌعىاًِ األخسي اٌّؤصسح  ًٍ  2.2
ؽسوخ اٌزغبزح إٌفطُخ فٍ األظىاق اٌسئُعُخ  3. 52 

ِكككككٓ اٌكككككٕفظ اٌخكككككبَ اٌىالَكككككبد اٌّزؾكككككدح واز اد وصكككككب زاد  1.3
 وإٌّزغبد إٌفطُخ

52 

 60 واز اد وصب زاد اٌُبثبْ ِٓ إٌفظ اٌخبَ وإٌّزغبد إٌفطُخ  2.3

 60 واز اد وصب زاد اٌصُٓ ِٓ إٌفظ اٌخبَ وإٌّزغبد إٌفطُخ  3.3

 61 واز اد وصب زاد اٌهٕد ِٓ إٌفظ اٌخبَ وإٌّزغبد إٌفطُخ  4.3

صب زاد  وي االرؾب  اٌعىفُزٍ اٌعبثك ِٓ إٌفظ اٌخبَ  5.3
 وإٌّزغبد 

61 
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 لبئّخ اٌّؾزىَبد
 زلُ

 اٌصفؾخ

رطىز صٕب خ رىسَس إٌفظ اٌخبَ اٌعبٌُّخ  4. 62 

 67 أظىاق اٌغبش اٌطجُعٍ اٌعبٌُّخ اٌزطىزاد فٍ:  صبٌضبً 

 67 األظعبز اٌفىزَخ ٌٍغبش اٌطجُعٍ فٍ اٌعىق األِسَىٍ .1

 68 أزبط اٌغبش اٌصخسٌ فٍ اٌىالَبد اٌّزؾدح األِسَىُخ  .2

 69 ًُ فٍ أظُبأظىاق اٌغبش اٌطجُعٍ اٌّع .3

 72 اٌزطىزاد فٍ األظىاق اٌعبٌُّخ ٌٍطبلبد اٌّزغد ح : زاثعبً 

 78 أهُ األؽداس اٌزٍ ؼهدرهب اٌعىق اٌجزسوٌُخ اٌعبٌُّخ : خبِعبً 

 80 ثبزَط ٌزغُس إٌّبؿ  ارفبقاٌزطىزاد فٍ  :ظب ظبً 

االٔعىبظبد اٌّؾزٍّخ ٌٍزطكىزاد فكٍ أظكىاق اٌجزكسوي  ٍكً الزصكب اد  : ظبثعبً 
 دوي األ ضبء فٍ أواثهاٌ

82 

 88  اٌخالصخ
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 األشكالقائمة 
رقم 

 الصفحة
     ،اٌعكككبٌٍّ اٌّزعٍمكككخ ثّعكككدي إٌّكككى االلزصكككب ٌاألوٌُكككخ اٌزىلعكككبد  :1اٌؽىً 

2018 – 2019  
11 

، فٍ اٌدوي اٌصٕب ُخ اٌزىلعبد األوٌُخ ٌّعدي إٌّى االلزصب ٌ :2اٌؽىً 
2018 – 2019 

12 

ألوٌُخ ٌّعدي إٌّى االلزصب ٌ فٍ اٌدوي إٌبُِخ واٌدوي اٌزىلعبد ا :3اٌؽىً 
  2019 – 2018إٌبؼئخ، 

18 

اٌّزىظككظ اٌسثكك  اٌعككٕىٌ ٌاظككعبز اٌفىزَككخ ٌعككٍخ خبِككبد أوثككه،  :4اٌؽىً
2014 – 2018  

24 

اٌّعدالد اٌسث  اٌعٕىَخ ٌععس ظٍخ خبِبد أوثه وخبَ ثسٔذ وخكبَ  :5اٌؽىً 
 2018 – 2017غسة رىعبض، 

26 

اٌّعككدالد اٌسثكك  اٌعككٕىَخ ألظككعبز خبِككبد ثعككض اٌككدوي األ ضككبء،  :6ً اٌؽى
2017 – 2018 

27 

اٌّعكدالد اٌسثك  اٌعكٕىَخ ألظكعبز اٌغكبشوٌُٓ اٌّّزكبش فكٍ األظككىاق  :7اٌؽىً 
 2018 – 2017اٌسئُعُخ، 

30 

ٔعككجخ اٌضككسَجخ ِككٓ أظككعبز اٌغككبشوٌُٓ اٌّّزككبش فككٍ ثعككض اٌككدوي  :8اٌؽىً 
 2018 ِبَىاٌصٕب ُخ، ؼهس 

31 

اٌزطىزاد اٌسث  اٌعٕىَخ إلِدا اد اٌعبٌُ ِٓ اٌكٕفظ اٌخكبَ وظكىائً  :9اٌؽىً 
 2018 – 2017 ،اٌغبش اٌطجُعٍ

33 

اٌزطككككىزاد اٌسثكككك  اٌعككككٕىَخ ٌطِككككدا اد إٌفطُككككخ اٌعبٌُّككككخ وفككككك  :10اٌؽىً 
  2018 – 2017اٌّغّى بد اٌسئُعُخ 

35 

اٌكٕفظ وظكىائً اٌغكبش اٌزغُس اٌسث  اٌعٕىٌ فٍ إِكدا اد اٌعكبٌُ ِكٓ  :11اٌؽىً 
  2018 – 2017 ،اٌطجُعٍ

36 

اٌّزىظككظ اٌسثكك  اٌعككٕىٌ إلِككدا اد اٌككٕفظ اٌصككخسٌ فككٍ اٌىالَككبد  :12اٌؽىً 
 2018 – 2017، اٌّزؾدح و د  اٌؾفبزاد اٌعبٍِخ

38 

رطىز إعّبٌٍ  د  اِثبز اٌّؾفىزح ِٓ إٌفظ واٌغبش اٌصخسَُٓ فٍ  :13اٌؽىً 
  2018 – 2014 ،اٌىالَبد اٌّزؾدح األِسَىُخ

39 

:14اٌؽىً                اٌزطكككككىزاد اٌسثككككك  اٌعكككككٕىَخ ٌٍطٍكككككت اٌعكككككبٌٍّ  ٍكككككً اٌكككككٕفظ، 
2017 – 2018 

41 
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 األشكالقائمة 

رقم 
 الصفحة

اٌزطىزاد اٌسث  اٌعٕىَخ ٌٍطٍت  ٍكً اٌكٕفظ فكٍ اٌكدوي اٌصكٕب ُخ،  : 15اٌؽىً 
2017 – 2018  

43 

  ٍككً اٌككٕفظ فككٍ اٌككدوي إٌبُِككخ،اٌزطككىزاد اٌسثكك  اٌعككٕىَخ ٌٍطٍككت   :16اٌؽىً 
2017 – 2018  

46 

رطككىز اٌصَككب ح فككٍ اٌّخصؤككبد اٌزغبزَككخ إٌفطُككخ فككٍ  وي ِٕ ّككخ  :17اٌؽىً 
ٌ واٌزُّٕخ  ٓ ِزىظظ اٌعٕىاد اٌخّط اٌعبثمخ   اٌزعبوْ االلزصب 

48 

                     ،فككككككٍ ٔهبَككككككخ اٌسثكككككك  رطككككككىز اٌّخصؤككككككبد إٌفطُككككككخ اٌعبٌُّككككككخ :18اٌؽىً 
2017 – 2018 

51 

                  اٌخكككككككبَ، اٌكككككككٕفظ ِكككككككٓ اٌّزؾكككككككدح اٌىالَكككككككبد واز اد ِصكككككككب ز : 19اٌؽىً 
2017 – 2018 

55 

 ،           ِصككككب ز واز اد اٌىالَكككككبد اٌّزؾكككككدح ِكككككٓ إٌّزغكككككبد إٌفطُكككككخ :20اٌؽىً 
2017 – 2018  

55 

 58  2018-2017وعهخ صب زاد اٌىالَبد اٌّزؾدح ِٓ إٌفظ اٌخبَ،  :21اٌؽىً 

            وعهككككخ صككككب زاد اٌىالَككككبد اٌّزؾككككدح ِككككٓ إٌّزغككككبد إٌفطُككككخ، :22اٌؽىً 
2017 – 2018   

58 

اٌزطىزاد فٍ وُّبد إٌفظ اٌخبَ اٌّعزهٍه فٍ اٌّصبفٍ اٌعبٌُّخ،  :23اٌؽىً 
2017 – 2018 

64 

وُّككبد إٌّزغككبد اٌّىككسزح ِككٓ اٌّصككبفٍ ِزىظككظ اٌزطككىزاد فككٍ  :24اٌؽىً 
 2018 – 2017 اٌعبٌُّخ،

67 

ٌ فككٍ اٌىالَككبد اٌّزؾككدح عككٕىَخ ٌٍغككبش اٌصككخساٌاإلِككدا اد اٌسثكك   :25اٌؽىً 
 2018 – 2017، األِسَىُخ

69 

ِمبزٔخ وُّخ إٔزبط إٌفظ اٌخبَ ثصب زاره اٌّمكدزح ٌٍكدوي األ ضكبء  :26اٌؽىً 
 2018 – 2016فٍ ِٕ ّخ أواثه، 

84 

اره اٌّمككدزح ٌٍككدوي ِمبزٔككخ ِعككزىَبد أظككعبز اٌككٕفظ ثمُّككخ صككب ز :27اٌؽىً 
 2018 – 2016األ ضبء فٍ ِٕ ّخ أواثه، 

86 
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زلُ                                           اٌغداويلبئّخ  
 اٌصفؾخ

 2018 اٌزىلعبد األوٌُخ ٌّعدالد إٌّى االلزصب ٌ اٌعبٌُّخ،رطىز  :1اٌغدوي 
– 2019 

11 

ثككه وخككبَ ثسٔككذ وخككبَ ِزىظككظ األظككعبز اٌفىزَككخ ٌعككٍخ خبِككبد أو :2اٌغدوي 
 2018 – 2017غسة رىعبض وثعض اٌخبِبد اٌعسثُخ، 

23 

اٌّزىظككظ اٌسثكك  اٌعككٕىٌ ٌاظككعبز اٌفىزَككخ ٌٍّٕزغككبد إٌفطُككخ فككٍ  :3اٌغدوي 
  2018 – 2017، األظىاق اٌسئُعُخ

29 

 33 رطىز إِدا اد اٌعبٌُ ِٓ إٌفظ اٌخبَ وظىائً اٌغبش اٌطجُعٍ  :4اٌغدوي 
ِكككدا اد اٌككٕفظ اٌصكككخسٌ فككٍ اٌىالَكككبد اٌّزؾككدح و كككد  ِزىظككظ إ :5اٌغدوي 

 2018 – 2017اٌؾفبزاد اٌعبٍِخ، 
37 

،              رطكككىز اٌطٍكككت اٌعكككبٌٍّ  ٍكككً اٌكككٕفظ وفكككك اٌّغّى كككبد اٌدوٌُكككخ :6اٌغدوي 
2017 – 2018   

41 

 42 رطىز اٌطٍت  ًٍ إٌفظ فٍ اٌدوي اٌصٕب ُخ  :7اٌغدوي 
ظ فككٍ  وي اٌعككبٌُ األخككسي اااللزصككب اد رطككىز اٌطٍككت  ٍككً اٌككٕف : 8اٌغدوي 

 إٌبُِخ واٌّزؾىٌخ( 
45 

 50 رطىز اٌّخصؤبد إٌفطُخ اٌعبٌُّخ فٍ ٔهبَخ اٌسث   : 9اٌغدوي 
ِصكككب ز واز اد اٌىالَكككبد اٌّزؾكككدح األِسَىُكككخ ِكككٓ اٌكككٕفظ اٌخكككبَ  :10اٌغدوي 

 2018 – 2017وإٌّزغبد إٌفطُخ، 
54 

ٓ اٌكككٕفظ اٌخكككبَ ٌّزؾكككدح األِسَىُكككخ ِكككوعهكككخ صكككب زاد اٌىالَكككبد ا :11اٌغدوي 
 2018 – 2017 ،وإٌّزغبد إٌفطُخ

57 

رطىز صبفٍ واز اد اصب زاد( إٌفظ اٌخبَ فٍ اٌىالَبد اٌّزؾكدح  :12اٌغدوي 
 واٌُبثبْ واٌصُٓ واٌهٕد 

59 

رطكىز صككبفٍ واز اد اصكب زاد( إٌّزغككبد إٌفطُكخ فككٍ اٌىالَككبد  :13اٌغدوي 
 ٌهٕد اٌّزؾدح واٌُبثبْ واٌصُٓ وا

59 

،            رطكككىز وُّكككبد اٌكككٕفظ اٌخكككبَ اٌّعكككزهٍىخ فكككٍ اٌّصكككبفٍ اٌعبٌُّكككخ : 14اٌغدوي 
2017 – 2018   

63 

،            اٌعبٌُّككككخ رطككككىز ِزىظككككظ ِعككككدالد رؽككككغًُ ِصككككبفٍ اٌزىسَككككس : 15اٌغدوي 
2017 – 2018   

65 

 66 بٌُّخ رطىز وُّبد إٌّزغبد إٌفطُخ اٌّىسزح فٍ اٌّصبفٍ اٌع : 16اٌغدوي 
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زلُ                                         اٌغداويلبئّخ 

 اٌصفؾخ
 68  ٌٍٍغبش اٌطجُعٍ فٍ اٌعىق األِسَىرطىز ِزىظظ األظعبز اٌفىزَخ  :17اٌغدوي 
رطىز وُّبد وِزىظظ أظعبز اٌغبش اٌطجُعٍ اٌّعًُ اٌّعكزىز  فكٍ  :18اٌغدوي 

 أظىاق ؼّبي ؼسق آظُب 
71 

 76  2017لدزاد رىٌُد اٌطبلبد اٌّزغد ح فٍ اٌدوي األ ضبء،  :19اٌغدوي 
 76  2016إٔزبط اٌطبلبد اٌّزغد ح فٍ اٌدوي األ ضبء،  :20اٌغدوي 
األهككداا االظككزسارُغُخ ٌٍطبلككخ اٌّزغككد ح فككٍ اٌككدوي األ ضككبء فككٍ  :21اٌغدوي 

 ِٕ ّخ أواثه 
77 

اٌخكبَ فكٍ اٌكدوي اٌزطىز اٌسثك  اٌعكٕىٌ فكٍ وُّكخ صكب زاد اٌكٕفظ  :22اٌغدوي 
 2018 – 2017األ ضبء، 

83 

اٌزطكىز اٌسثك  اٌعكٕىٌ فكٍ لُّككخ صكب زاد اٌكٕفظ اٌخكبَ فكٍ اٌككدوي  :23 ياٌغدو
  2018 – 2017األ ضبء، 

85 
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 االلزصب َخ اٌعبٌُّخاٌزطىزاد  :أوالً 
ة ألفٕألمة ة ألمةٌة ةقأمةلٔألمارذٔةفألمة ةةهٕأل مايذ ةٍ مًذهنمم 2018نىألعة أل مةشةيٕ مةنة ُُقأل

مة ذرنثألؿرل ألفرٕألأفمءألمارذٔرةفألمة رةةهٕألٌٖرذهنألمةذؼٌرىأل ذّرر ألأوِٖ ألنرىألمةقرّث م  ِمكذٌبألنوٖرق 2017

 ألدّمطٍألمة قٖقألنىألمارذٔةفمحألمة ةةهٗجرقألمةذٕألع ٓألمةنغمألنىألمةذؼقٖةحألِكةكأل أل2018عة ألمةهذتقٗجألنىأل

قألنةألفٕألنًبقجألمةٗرّمِألِئةرٓأليذةسضألدِقٖقألمةٌٗةًةحألمةًققٖجألفٕألمةّاٖةحألمةهذؼقثألماننٖاٗج ألِئةٓألػنشلأل

ةٌٗرذهنألٗر مألن رقاحأل مةذظةمٖرجألمةقِةٗرجِمةقّٗفألةؼّمطوألمعّفثألظُّمأل ألِمػذهةةٗجألػقألأرلألفٕألمةٗةةةو

ِمةذبررّممحأل أليهرّألمةذظرةمثألمة ةةهٗرجألِةقةسُرةألفِوألن رقاحألمةًهرّألمةذةمٖـٗرجألرترلألماهنرجألمةهةةٗرجألمة ةةهٗرج

ةذؼقٖةحألةةارذنموألن ألمةذِقٖقألمةهرةةٕألفرٕألمةٔرٗىألةِرالأل.ألئاألئيٍألنىألمةهذّر ألأوألدإسنألَلٌألممةظًّٗٗةًٗج

  .ألأل2019ً تٕألع ٓألأفمءألمارذٔةفألمة ةةهٕألؿل ألعة أل

ئةررٓألئيررٍألةررىألداررّوألًَررةيألهٖررةفثألكتٗررنثألفررٕألمةذ نٖ ررةحألمةذظةمٖررج ألًِررٗذمألػررلألمةذّر ررةحأل ِدِررٗن

ٖرج ألنر أليذرةسضألممد رة ألمةذرّدنمحألمةذظةمنر ألكةرك ألررقألٖرإفٔأل .مةًومعةحألمةذظةمٖجألمةؼةةٗجألفٕألِررخألرنٖرب

رال عق ألمةٗقٗى ألئةٓألدنمط ألمةشقجألفٕألربرة ألماعهرة ألِمةهٌرذُ اٗى أل جدومٖقألػةة ؿبرنألَترّٙألَِرّ نرة ِٖك

ع ررٓألنألرررقألدررإسمةهاش ررجأل مةذظةمٖررج مةؼهةسٗررجأوألمةقٗررّفألكهررةأل.ألة  كتٗرنألع ررٓألمةذّر ررةحألمةؼةةٗررجألم ٖظةةٗررجأليٌررتٗ

      ع ررٓألًرررّلأل ً ايألةِررالألًرر تًٕررٗماًررذشهةممحألِدررقفقةحألمأىألمةهررة ألِم ي ررةلألماًررذُلكٕ ألنهرررةأل

 مةً ٚألمة ةةهٕ.

ة ةةهٕأللرذٔةفألمةًّمءألةةةًٌتجأل – نىألفذنثألئةٓألأؿنْمةذّر ةحألةِأوألمةًهّألمارذٔةفٔأل ِدذتةٖى

                  ئعرررقمفألفذرررنثألعًرررقأل ألِكةررركألةًرررةءألع رررٓألمةهٌرررذظقمحألمةذرررٕألدبرررنأألفرررنمفْرذٔرررةفمحألمةرررقِ ألاةةةًٌرررتجألأِأل

  مةذققٖنمح.د كأل

  %3.8 ةه ق  2018ة ةةهٕألفٕألعة ألممارذٔةفأليهّألئةٓألفٕألَلمألمةِأوأل مةذّر ةحقرألأػدِٗنألِ

 دِٗنألمةذّر ةح كهة .2018نىألعة أل ماِ فٕأليُةٖجألمةنة ألمةٔةفمثألمةذّر ةحألماِةٗجأل نٌذّْي يألَِّأل

 أل2019فٕألعة أل% 3.6ةه ق أليهّألمارذٔةفألمة ةةهٕألئةٓأل 2018نىألعة أل مةشةيٕماِةٗجألفٕأليُةٖجألمةنة أل

 .(1ا واٌؽىً (1ا اٌغدوي ّٖٗغألكهةأل
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3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

   2018فٍ ٔهبَخ اٌسث  اٌضبٍٔ ِٓ  بَ   2018فٍ ٔهبَخ اٌسث  األوي ِٓ  بَ  

2018 2019

 (1اٌغدوي ا
  2019-2018رطىز اٌزىلعبد األوٌُخ ٌّعدالد إٌّى االلزصب ٌ اٌعبٌُّخ، 

(%) 
       اٌزغُس فٍ        

 اٌزىلعبد األوٌُخ
 (%ا

اٌزىلعبد األوٌُخ فٍ ٔهبَخ اٌسث  
  2018ِٓ  بَ  اٌضبٍٔ

اٌزىلعبد األوٌُخ فٍ 
ِٓ  األوئهبَخ اٌسث  
  2018 بَ 

2018 2019 2018 2018 
 اٌعبٌُ 3.8 3.8 3.6 ــ
 مةقِ ألمةًٔةعٗج 2.4 2.4 2.2 ــ

 مةّاٖةحألمةهذؼقثأل 2.7 2.8 2.4 0.1
(0.3)  مةٗةةةو 1.5 1.2 1.2 
(0.1)  نًبقجألمةّٗمِ 2.3 2.2 2.0 

 مةٔٗى 6.5 6.5 6.2 ــ
 مةًُق 7.3 7.3 7.4 ــ

(0.4)  مةتنمهٖل 2.1 1.7 2.1 
 مًِٗة 1.8 1.8 1.8 ــ

أل       
      

  ِالؽ خ:

     
 ـألمامرة ألةٗىألرًّٗىألد ًٕألًةةتة.ألأل

      
 اٌّصب ز:

    

ألـألأعقمفألنـذ  جألنىألمةذقـنٖنألمةُِنٔألألةهًقهجألأِةكأل.
 

 (1ا اٌؽىً
 (%ا 2019 – 2018 ،اٌعبٌٍّ االلزصب ٌ إٌّى ّعديث اٌّزعٍمخ األوٌُخ اٌزىلعبد

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أل.نًقهجألأِةك ألمةذقنٖنألمةُِنٔألػّ ألمةٌّلألمةً بٗج ألأعقمفألنـذ  جألاٌّصدز:
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1.5

1.7

1.9

2.1

2.3

2.5

   2018فٍ ٔهبَخ اٌسث  اٌضبٍٔ ِٓ  بَ     2018فٍ ٔهبَخ اٌسث  األوي ِٓ  بَ  

2018 2019

ِمرذٔرةفمحأل مةقِ ألمةًٔةعٗجمرذٔةفمحأل أفمء مًذقنممئةٓأل 2018عة أل دّر ةح عق ألداٗنفألِٖ ّ

 ةِررأو مةذ ررةؤ  ةٌٗررذهن  2018نررىألعررة أل مةشررةيٕؿررل ألمةنةرر ألمةررقِ ألمةًةنٗررجألِمةررقِ ألمةًةُررعجألةِررالألعررة أل

ًتة ألماِٖ قألنىألأَمأل .2018عة ألمة ذنثألمةهذتقٗجألنىأليهّألمارذٔةفألمة ةةهٕألؿل ألٗنثألدٌةم ألِدناةيٗجألئ

أِةركألِمةرقِ أل فِ ألنًقهرج ئةٗرٍمةرلٔألدّٓر خأل ةةقنممماةذروم ألةرمًرذهنممأل ألمةذ رةؤ  مةذٕألدقعّألئةرٓألَرلم

 ٌ جد ةهقث ؿ ٖألم يذةصدهقٖقألمة هلألةةد ةلأل ألةِأوأل2017 يّفهتنُُنأليُةٖجأل فٕ مةهًذظجألنىألؿةمطُة 

مي اريألةِرالأل أل عةفثألمةذّمهوألئةٓألمةٌّلألمةً بٗرج ألَِرّألنرةأل2018 يُةٖجألعة ج ألأٔألػذٓألئٗةفٗ أُُن

  .مرذٔةفمح مةقِ  مةهًذظج ة ً ٚ  طًتة  ئةٓ طًب ن  ممد ة  ػظم ماًذشهةممحأفمءأل ئٖظةةٕألع ٓ

ً ةمألمةً ٚ ألِفٕألَلمألمةٌٗةل ألٖظقمألمةلكنألةأوألماًذقنممألفٕألأً ةمألمةٌ  ألماًةًٗج ألِاألًٗهةألأ

   ةذؼقٗ ألمةًهّألمةهٌذقم ألفٕألأفمءألمارذٔةفألمة ةةهٕ.أل ة  ٖك ق ٗنِمٖ

اٌدوي اٌصٕب ُخالزصب اد اد فٍ اٌزطىز. 1  

يهرّألمةًرةدضألمةهؼ رٓألم طهرةةٕألئةرٓأل 2018نىألعة أل مةشةيٕفٕأليُةٖجألمةنة أل مةذّر ةحألماِةٗجدِٗنأل

مةٔرةفمثألفرٕأل مةذّر رةحألماِةٗرجْألنٌرذّي يألَِّأل  %2.4 ةه ق  2018فٕألعة أل فٕألمةقِ ألمةًٔةعٗج

ئةٓأل 2018نىألعة أل مةشةيٕفٕأليُةٖجألمةنة ألماِةٗجألدِٗنألمةذّر ةحأل كهة .2018نىألعة أل ماِ يُةٖجألمةنة أل

 .اٌّؽبز إٌُه ظبثمبً  (1ا اٌغدويِ (2ا اٌؽىًوّب َىضؼ   %2.2 ةه ق  2019فٕألعة أل ٌيهّ

 (2ا اٌؽىً
 (%ا 2019 -2018 ،اٌدوي اٌصٕب ُخ فٍ االلزصب ٌ إٌّى ٌّعدي األوٌُخ اٌزىلعبد

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .نًقهجألأِةك ألمةذقنٖنألمةُِنٔألػّ ألمةٌّلألمةً بٗج ألأعقمفألنـذ  ج اٌّصدز:
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  وي أِسَىب اٌؽّبٌُخ الزصب اد  .1.1

قق فٕ ُُن  مف ألً نألمة ةسرقثأل أل2018 ّٖيّٗرنم مةتًك مةهنكؤ ماننٖإ فٕ مطذهةعٍ مةلٔ عك

 ألن ألدّرر ألمفر ألًر نألمة ةسرقثألنرندٗىأل%2%ألئةٓأل1.75جألنعّٖجألةٗذنمِعألنةألةٗىألمةنسٌٕٗألةّمر ألمة أليقب

 ألفٕألنإُنألئةٓألمةهـةِ ألنىألدٌةم ألمةذ٘ـم ألمةرلٔأل2019ِأمة ألننمحألؿل ألعة أل 2018ؿل ألعة أل

 ذ ررةفٕمةمًررذهنممأل ِطررةء َررلم مةقررنمم نذٌررقة  نرر %.أل2ٖت ررمألن قةررٍألمةهٌررذُق ألنررىألرتررلألمةتًرركألمةهنكررؤأل

ِئوألكرةوألةقمطرجألأررلألنقةميرجأل  2018عرة أل نرى مةشرةيٕؿل ألمةنةر ألٔةفألماننٖإألمارذأفمءأل مةًٌتٕألفٕ

 ممد رة مةذرٕألُرُقحألفٕألمةقبةعةحألغٗنألمةوممعٗرجأل  ألِةـةٓجعقفألمةّظةسمممد  ألػٗزألةةةنة ألمةٌةة .أل

أةرمأل 244 ألعقبألممد ةعُةألةًؼّأل2018 ّٖيّٗأةمألِظٗ جألؿل ألُُنأل 213يؼّألفٕألعقفألمةّظةسمألة مأل

  . ألنهةألِٖٗنألئةٓألمًذهنممألمةذؼّ ألمةُٗا ٕألفٕألًّلألمة هلألماننٖإةّٖنِظٗ جألؿل ألُُنأل

 ألِمةرلٔأل2018 ّٖيٗرّمةّظةسمألماننٖاٗجألؿل ألُُنألعقفألٖأدٕألكةكألع ٓألمةنغمألنىألدتةٙإأليهّأل

ن ررق أل ميـ رٖ ألِفرٕألَرلمألمةٌرٗةل .ٖك رق أنرنم  ٙتٗ ٗرة  عًرقنة دقذرن  ًرّل مة هرل نررى مةذّظٗرم مةاةنرل

رترلألأوألٖند ر ألعِرن عةنرة    سهةيٗرجنًرلأل نٌرذّْألةرٍأفيٓأل %أل3.8َِّئةٓأل 2018ُُنألنةّٖألفٕألمةتبةةجأل

نذًّرٚأليهرّألماطرّمألفرٕأل %.ألِمًرذقن4ؿل ألُُنألّٖيٗرّ ألئاألئيرٍألنرةهم ألعًرقألنٌرذّْألنرًـ ٖألَِرّأل

 %ألنقةميجألةةةُِنألمةههةسلألنىألمة ة ألمةٌةة .2.7 ؿل ألُُنألّٖيّٗألعًقمةٌةعجألة قبة ألمةـةّأل

  2018نرىألعرة أل مةشرةيٕمةنةر أل ؿرل  م يذرةصألمةٔرًةعٕ هرةةٕئط أٖ٘ة   ممد   ِنىألطُجألأؿنْ 

 نرةّٖفرٕألُرُنألننٖارٕألمائطهرةةٕألم يذرةصألمةٔرًةعٕأليهرّأل دٌةم ألِدٗرنثدِٗنألأػقرألمةتٗةيةحألئةٓألػٗزأل

  ِٖ ق كةك أفيٓ ر ٗل  نى نٌذّمٌ مةهٌظل ةةةُِنألمةههةسلألنىألمة ة ألمةٌةة %ألنقةميجأل3.5 ةًٌتج 2018

 %ألع ٓألأًةىألًًّٔ.أل3.6 عًقنةألة م أةنٖلؿل ألُُنأل

نتٗ ررةحأل  ألةررقعمألنررى2018نررىألعررة أل مةشررةيٕمةنةرر ألؿررل أل أٖ٘ررة   ممد رر أنررةألمةب رربألمةهؼ ررٕألفقررقأل

نقةميررجألةةةِررُنألمةههةسررلألنررىألمة ررة أل نررةّٖؿررل ألُررُنأل%أل5.9ةه ررق أليهررّألة ررمألمةذظوسررجألمةذررٕألممد  ررخأل

 ٓألأًرةىألًرًّٔ.%ألع ر4.8ة مأل ػًٗهة أةنٖلُُنأل نٌذّمٌألمةهٌظلألؿل نىأل أع ٓكةكألِٖ قألمةهةٕٗ أل

 126.4 ة مأكشن ِّٗػة  ع ٓ نإُن سقج مةهٌذُ ك مةلٔ فٕألمةب بألمةهؼ ٕألِكةوألَلمألمادظةٌألم ٖظةةٕأل

فرٕألُرُنأل 128.8مةترةةمأل مٌنٌرذّ أررلألنرى َِّألنٌرذّْألنند ر  ألِئوألكرةو  2018 ّٖيّٗيقبجألفٕألُُنأل

  .  نةّٖ
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مة قٖقأل ألًِٗذ ٗىألمٓقألننٖإدّمطٍألأفمءألمارذٔةفألماألاألدوم ألًَةيألدؼقٖةحألنةةٗجألِيققٖجَلمألِ

مةهإُنمحألمةنسٌٗرٗجألِنإُرنمحألماعهرة ألعرىألكشربألفرٕألمةهٌرذقتلألمةقنٖرب.ألِماَرمألنرىألكةركأل ألفراوألألنى

ألألألألألألألألمة ظرروألمةهررةةٕ ألةةاُررذنميألنرر ألمةرروؿمألمةاتٗررنألفررٕألمةذٔررًٗ ألِمةهإُررنمحألغٗررنألمةذٔررًٗ ٗجألةلرذٔررةف أل

أل.نةألًًٗ ايألع ٓألدّر رةحألمةًهرّألمارذٔرةفٔأل ألَِّنىألمةهذّر ألأوألٖإفٔألئةٓألمةهوٖقألنىألمةذِقٖقألمةًققٔ

يهرّألمةًرةدضألمةهؼ رٓألئةرٓألأل2018نىألعرة ألألمةشةيٕفٕأليُةٖجألمةنة ألألمةذّر ةحألماِةٗجدِٗنألفٕألَلمألمةٌٗةل ألِ

ألأع ررٓألنررىألَِررّألنٌررذّْأل %2.8ألةه ررق أل2018فررٕألمةّاٖررةحألمةهذؼررقثألماننٖاٗررجألفررٕألعررة ألم طهررةةٕأل

فرٕألماِةٗرجألدِٗنألمةذّر رةحألألفٕألػٗى.أل%2.7ٌةة ألِمةتةةاجألِةٗجألمةٔةفمثألفٕأليُةٖجألمةنة ألمةمامةذّر ةحأل

            وّككب َىضككؼأل %2.4ألةه ررق أل2019فررٕألعررة ألألٌيهررّدّررر ألئةررٓألأل2018نررىألعررة ألألمةشررةيٕيُةٖررجألمةنةرر أل
أل.َأفبً إٌُه  اٌّؽبز (1اٌغدوي ا

 ألأل2018نرىألعرة ألألمةشرةيٕمةنةر ألألؿل ألئةٓألػقألنةفٕألمةًهّألألم ألمًذقنممألااللزصب  اٌىٕدٌأفمءألألُُق

%أل4.9ألة رمأليٌرتذٍأل2018ألأةنٖرلفرٕألُرُنألةةةذًّر ألعًرقألنٌرذّْألنند ر ألم يذةصألمةًٔةعٕألألمًذهنػٗزأل

ئيذرةصألربرة ألمةرً ٚألِمةذ رقٖىألةًٌرتجألألممد رة ِكةكألع ٓألؿ  ٗجألنقةميجألةةةُِنألمةههةسلألنىألمة ة ألمةهةٕٗ أل

ػرةف ألػٗرزألألةِرالنتٗ رةحألمةذظوسرجألألِن ألكةكألدتةٙرأح%ألنقةميجألةةةُِنألمةههةسلألنىألمة ة ألمةٌةة .أل5.9

ألألألألألألألألألأل ألنقةميررجألةةةِررُنألمةههةسررلألنررىألمة ررة ألمةٌررةة فقررٚألفررٕألُررُنألأةنٖررلأل%أل1.6ةه ررق أليهررّألة ررمألممد  ررخأل

أل%ألع ٓألأًةىألًًّٔ.3.9ألمةلٔألة مألمةهؼق ألؿل ألُُنألنةمى ألِأفيٓألنىألَِّألنٌذّْأل

ٖإألكهةألأوألًَةيألعةنلألفعمألَة ألةلرذٔةفألمةاًقٔألَِّألمةقًٖةنٗاٗجألمةهٌذهنثألفٕألمارذٔةفألمانن

ألِنٖكألمةذظةمٔألماكشنألأَهٗجمةةّاٖةحألمةهذؼقثألماننٖاٗجألمارذٔةفألمةاًقٔ ألػٗزألدك قألمألع ِٓدأسٗنألكةكأل

أفمءألمةًومعررةحألمةذظةمٖررجألنرر ألمةّاٖررةحألمةهذؼررقثألع ررٓألألدررإسننررىألمةهؼذهررلألأوأل ألِفررٕألَررلمألمةٌررٗةلأل.ةاًررقم

مألن ةِٗرةحألمد ةرٗرجألمةذظرةمثأل.ألعلِثألع ٓألكةك ألفاوألمةق٘ةٖةألمةذٕألةمألٖرذمألػ ُرةألفرٕألئٙرةمارذٔةفألمةاًقٔ

ألمةؼنثألاننٖاةألمةِهةةٗجأل)يةفذة(ألَٕألأٖ٘ة ألنّّٗ ألًٗؼذةصألئةٓألننمرتجألفٕألَلمألمةٔقف.أل

م طهرةةٕألألٕيهّألمةًةدضألمةهؼ ئةٓألأل2018نىألعة ألألمةشةيٕفٕأليُةٖجألمةنة ألألمةذّر ةحألماِةٗجِدِٗنأل

نرىألعرة ألألماِ ةٖرجألمةنةر أليُفرٕألألمةهذّرر مةًهرّألألنٌذّْي يألَِّألأل %2ألةه ق أل2018فٕألكًقمألفٕألعة أل

أل2019فٕألعة ألألٌيهّئةٓألدّر ألأل2018نىألعة ألألمةشةيٕفٕأليُةٖجألمةنة ألماِةٗجألكهةألدِٗنألمةذّر ةحألأل.2018

أل.%1.9ألةه ق 
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  اٌصٕب ُخ اٌجبظُفُه وي أظُب الزصب اد  .2.1

ٖرجألمافمءألنًرلألةقمفرٕأل مةًهرّ مًذهنممألدتةٙإ ،اٌُبثبٍٔ اللزصب ثب مةهذ  قج تٗةيةحمةأظُنحألأػقرأل

 ئةرٓ كةكِٖ وْأل أل2017نىألعة أل مةًٔمألمةشةيٕؿل أل مةلٔألُُقٌمةوؿمألمةقّٔألِكةكألة قأل  2018عة أل

نهرةألمةًقْألفٕألرّثألمة هلألئةٓألطةيبألمةوٖةفثألمةتبٗعجألفٕألماطّمألمةذٕألِٖرُقَةألًرّلألمة هرلألفرٕألمةٗةةرةو أل

ٓلػةحألًّلألئِمةقمؿ ٕألمةقعمألٖأدٕألكةكألةةةنغمألنىألدّمٓلأل .ماًذُليألمةهؼ ٕ ٗ مأليهّئةٓأل أفْ

          ألةهررةألفررٕألكةرركألفعررمألنِررةمكجأليٌررةسٗجألأع ررٓألفررٕألمةؼاّنررج هررةدقّفَ مةُٗاٗ ٗررجألمةذررٕ مة هررلألِمةذاٗٗررنمح

  رّثألمة هل.

 ألِكةكألع ٓألؿ  ٗجألمدظرةٌألماؿنْ مةٗةةةيٕألنقةةلألمة هلحألمةنسٌٗٗجً نألٓن ألمةٗىأل مًذقنِرقأل

 مةب ربألمةهؼ رٕ دنمطر مًرذهنألِ مةذٌٗرٗنٖج. مةتًكألمةهنكؤألمةٗةةةيٕأليؼّألمةهؼةفقجألع ٓألًٗةًذٍألمةًققٖرج

نقةميررجألةةةِررُنأل %0.6ئةررٓأل 2018 نررةّٖفررٕألُررُنأل دظررةمثألمةذظوسررجن ررق أليهررّأل ميـ ررةٕةررةةذومنىألنرر أل

 أل2018ؿرل ألمةنةر ألماِ ألنرىألعرة أل مةذ٘رـم ن رق  ة قألمةوٖةفثألمةاتٗنثألفٕ ألِمةههةسلألنىألمة ة ألمةٌةة 

نررقعّنة  ةِررال أًةًررٕ ةةمد ررة  أًرر ةم  قررٚ %ألف0.6دنمطرر ألمةه ررق ألؿررل ألُررُنٔألأةنٖررلألِنررةّٖألئةررٓأل

نٌذّْألنًـ ٖألة اةٖجأل عًقن ق ألمةتبةةجأل مًذقنفٕألػٗىأل ػقألنةألنىألدّر ةحأليهّألماطّم. ئةٓ ألِمةبةرج

 .  ع ٓألمةهقْألمةقنٖب مةذ٘ـمن قاحألرقألٖإفٔألئةٓألممد ة ألماطّمألِدٌةم أل ماننألمةلٔ% أل2.2َِّ

دتةٙإألمةًهّألمةلٔألُرُقدٍألؿرل ألمةنةر ألماِ أل نى د ةفخفققأل  أنةألفٗهةألٖـْألمةٔةفممحألمةٗةةةيٗج

%ألع رٓأل7.8ةه ق أليهّألة رمأل ممد  خػٗزألةذكقُن يهّم  رّٖة  ؿل  ؿل  مةنة  مةشةيٕ   أل2018نىألعة أل

نقةميجألةةةُِنألمةههةسلألنىأل% 8.1ةًؼّألفٕألُُنألنةّٖألسمألممد  خأل  2018 أةنٖلفٕألُُنأل أًةىألًًّٔ

 ألِئوألكرةوألةِرالألع رٓألمةذرّمةٕ ة  ة ألمةشرةيٕصألمةًٔةعٕألفٕألمةٗةةةوألم يذة مًذهنألد ةفٕكهةأل .مة ة ألمةٌةة 

 .نقةميجألةةةُِنألمةههةسرلألنرىألمة رة ألمةهةٗرٕ 2018 نةّٖؿل ألُُنأل% 3.4ةًٌتجأل ألػٗزألممد  ألنؼقِف

 أل%ألنقةميجألةةةُِنألمةههةسلألنىألمة ة ألمةهة10ًٕٗؼّألةٙ تةحألمةذًٔٗ أل ع ٓألؿ  ٗجألممد ة  رقألطةءألكةكِ

  .ع ٓألأًةىألًًّٔ% 1.5ةًؼّأل 2018ٖجألمةنة ألماِ ألنىألعة ألفٕأليُة ميـ ةُٗةة قأل
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م طهرةةٕأل ٕيهّألمةًةدضألمةهؼ ئةٓأل 2018نىألعة أل مةشةيٕفٕأليُةٖجألمةنة أل مةذّر ةحألماِةٗجِدِٗنأل

فرٕأليُةٖرجألمةنةر ألمةٌرةة أل مةًهرّألمةهقرقمنرىأل أررل َِّألنٌرذّْ  %1.2 ةه ق  2018فٕألمةٗةةةوألفٕألعة أل

فٕألعة أل ٌيهّئةٓألدّر أل 2018نىألعة أل مةشةيٕفٕأليُةٖجألمةنة أل ماِةٗج ّر ةح%.ألكهةألدِٗنألمةذ1.5ِمةتةةمأل

 .َأفبً اٌّؽبز إٌُه  (1وّب َىضؼ اٌغدوي ا  ،%1.2 ةه ق  2019

مًررذهنممألِكةرركألع ررٓألؿ  ٗررجأل  مةذؼٌررىألمةًٌررتٕة ررٖأل االلزصككب  اٌىككىزٌ اٌغٕككىثٍ أفمء قُررنٖك ِ

 نرةّٖفرٕألُرُنأل م يذةصألمةٔرًةعٕ ممد  ٗزألػدنمط ألمةهـةِ ألمةظًّٗٗةًٗجألفٕألُتٍألمةظوٖنثألمةاّمٖج أل

%ألع ٓأل2.2هةٕٗ ألِكةكألعقبألممد ةعٍألةًٌتجألةنقةميجألةةةُِنألمةههةسلألنىألمة ة ألم% 1.8ةًٌتجأل 2018

 . أةنٖلأًةىألًًّٔألفٕألُُنأل

م طهرةةٕأل ٕيهّألمةًةدضألمةهؼ ئةٓأل 2018نىألعة أل مةشةيٕفٕأليُةٖجألمةنة أل مةذّر ةحألماِةٗجِدِٗنأل

مةٔرةفمثألفرٕأل مةذّر رةحألماِةٗرج نٌرذّْي ريألَِرّأل  %2.7ةه رق أل 2018ٕألعة ألمةظًّةٗجألففٕألكّمٖةأل

 .%2.4 ةه ق  2019مةًةدضألفٕألعة أل يهّدِٗنألمةذّر ةحألئةٓألكهةأل. 2018نىألعة أل ماِ يُةٖجألمةنة أل

  األوزوثُخدوي الزصب اد اٌ .3.1

مةرلٔأل مةًٌرتٕ ألة رقألمةًهرّألِٕطمكخ اٌُكىزو ادالزصكب  نى مةهذّر  أو ٖقل مةًهرّ سةةذرة  فرٕ ن قرم

. 2018ن ألدّر ألدؼٌىألمافمءألؿل ألمةًٔمألمةشةيٕألنىألعة أل أل2018ؿل ألمةنة ألماِ ألنىألعة أل دٍُُق

مرذٔةفألنًبقجألٖقلألمةهذّر ألأوأل ئاألئيٍألنىمةب بألمةهؼ ٕ.ألًّلألمة هلألِةقعمألنىألمةذؼٌىألفٕألٖأدٕألكةكأل

ِةـةٓرجألفرٕألئٖبةةٗرة ألِمةذرٕأل  رجمةقّٖوألمةٌٗةفٖجألمةهند ِمةذٕألنىألأَهُةأل مةذؼقٖةح ةت ٖنذأسنم  مةّٗمِأل

ع ٓألؿ  ٗجألمةوٖةفثألمةهؼذه جألِهٖةفثألػةةجألعق ألمةٗقٗىأل ةقُٖةألسةةزألأع ٓألنٌذّْألة قّٖوألمةٌٗةفٖجألفٕألمة ةةم 

 .فٕألمةؼهةسٗجألمةذظةمٖج ألِمًذهنممأليهّألمةقؿلألةه ق ألنًـ ٖ

%ألفرٕأل8.4 ئةرٓ ميـ ةٗرٍئةرٓألفٕألنًبقجألمةٗرّمِأل مةتبةةجةه ق أل مةتٗةيةحألمةهذ  قج نألأػقرِدِٗ

% 2.ألِة رمألن رق ألمةذ٘رـمألةقمٖرجألماهنرجألمةهةةٗرجألمة ةةهٗرجنًرلأل ألَِّألأفيٓألنٌذّْألةرٍأل2018 نةُُّٖنأل

 ألَِررّألمةه ررق ألمةهٌررذُق ألنررىألرتررلألمةتًرركألمةهنكررؤأل2018 ّٖيٗررّؿررل ألُررُنألع ررٓألأًررةىألًررًّٔأل

 ًٌرتجةًٗهرّألة 2018 أةنٖرلفرٕألُرُنألدتةٙئألئةٓألػقألنةألفققأليذةصألمةًٔةعٕألم أنةألفٗهةألٖـْأل .ماِمِةٕ

يهررّأل ِةرةةنغمألنررىألدترةٙإ .نقةميرجألةةةِررُنألمةههةسرلألنرىألمة ررة ألمةهةٗرٕع رٓألأًررةىألًرًّٔألفقرٚأل% 1.8
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نقةميجأل%أل2.7ألةه ق أل2018ألنةّٖفٕألُُنأل ألئاألئيُةألِمٓ خألأفمسُةألمةظٗقأليٌتٗة ألةذند  ألنتٗ ةحألمةذظوسج

ألألل.ألمةلٔألُِٖقٌألًّلألمة هألمةه ؼّظةةةذؼٌىألألج أل ألنقعّننىألمة ة ألمةهةٕٗألمةهًةظنةةةُِنأل

أليهررّألمةًررةدضألمةهؼ ررٕئةررٓألأل2018نررىألعررة ألألمةشررةيٕمةنةرر ألفررٕأليُةٖررجألألمةذّر ررةحألماِةٗررجِدِررٗنألألأل

ماِةٗرجألألمةذّر رةحنرىألألأررلَِرّألنٌرذّْألأل %2.2ألةه رق أل2018فرٕألعرة ألألنًبقرجألمةٗرّمِفرٕألم طهةةٕأل

ضألفرٕألمةًرةدأليهّ.ألكهةألدِٗنألمةذّر ةحألئةٓأل%2.3ِمةتةةاجألأل2018عة ألنىألألماِ مةٔةفمثألفٕأليُةٖجألمةنة أل

أل.َأفبً اٌّؽبز إٌُه  (1وّب َىضؼ اٌغدوي األ أل%2ةه ق ألأل2019عة أل

ػٗرررزألعررةفحألمةق٘ررةٖةألمةهذ ق رررجأل أللزصكككب  اٌٍّّىككخ اٌّزؾككدحثب ػةةررجألنرررىألعررق ألمةٗقررٗىألِداذًررم

ة قألمًرذقةةجألأع٘رةءألنُهرٗىألفرٕأل(ألئةٓألمةّمطُجألننثألأؿنْ ألBrexitةةاي ٔة ألعىألمادؼةفألماِمِةٕأل)

كةركألٖأدٕألِ ألفةحألػّ ألمًذنمدٗظٗجألؿنِصألةنٖبةيٗةألنىألمادؼةفألماِمِةًِٕٚألؿلألمةتنٖبةيٗجألمةؼاّنج

ةٗىألمادؼةفألماِمِةٕألِمةؼاّنرجألمةتنٖبةيٗرجألةِرأوألماةٗرةحألماي ٔرة ألألمةذّٓلألئةٓألُتٍألئد ةلةةةنغمألنىأل

 ألن ألدؼقٖقألنّعقألمًذؼقةلألة ه ةِٗةحألةؼ رّ ألُرُنألِمةذٕألةقأحألعقبألمايذـةةةحألماؿٗنثألفٕألةنٖبةيٗة

الألأل 2019نةمىأل مةذّٓلألئةٓألػلألةت ٖألمةق٘ةٖةألمةنسٌٗٗجألمةهُهجأل)نشرلألر٘رٗجألمةؼرقِفألعق ألػٗزألِٖك

ِفٕألَلمألمةٌٗةل ألأل.مةتنٖبةيٕنوٖقم ألنىألمة٘اٚألع ٓألمارذٔةفأل ألةٗىألأٖنةًقمألمةِهةةٗجألِطهُّمٖجألأٖنةًقم(

ِمِةرٕ ألأٓتغألنىألمةهنطغألمًذهنممألمةهه اجألمةهذؼقثألفٕألن قمألماد ةرةحألمةذظةمٖجألنىألِئةٓألمادؼةفألما

أل.ألع ٓألمرذٔةفألمةهه اجألمةهذؼقثألفٕألمةهقْألمةقنٖبةِالألً تٕألنهةألرقألٖإسنأل

م طهةةٕألألٕيهّألمةًةدضألمةهؼ ئةٓألأل2018نىألعة ألألمةشةيٕفٕأليُةٖجألمةنة ألألمةذققٖنمحألماِةٗجدِٗنألِ

فٕأليُةٖرجألمةنةر ألألمةهذّر مةًهّألألنىألأرلألَِّألنٌذّْأل %1.4ةه ق ألأل2018فٕألمةهه اجألمةهذؼقثألفٕألعة أل

ألأل.%1.4ةه ق ألأل2019ئةٓأليهّألمةًةدضألفٕألعة ألماِةٗجألكهةألدِٗنألمةذّر ةحأل.أل%1.6ِمةتةةمألألة مةٌة

إٌبؼئخاٌدوي واٌدوي إٌبُِخ ٍ الزصب اد اٌزطىزاد ف. 2  

مةًةُرعج ألػٗرزألنرىألمةهذّرر ألمةرقِ ألمةرقِ ألمةًةنٗرجألِألفرٕألدـذ مألمدظةَةحألمةًهّألع ٓأليؼرّألنذومٖرق

هّألمةًرةدضأليألدتةٙإٖذّر ألألفٕألػٗىأل 2018فٕألعة ألألِمةًُقألٔٗىِمةالألنىألمًِٗةأليهّألمةًةدضألةستةحألن ق أل

أًر ةمألمةٌر  ألماًةًرٗجألٗرابة ألكتٗرنم ألع رٓألفرٕألذترةٙإألمةألِالٖ.ألِفٕألمة قٖقألنىألمةقِ ألمةًةنٗج ألة تنمهٖل

وّب َىضؼ ألةِالألن هّى ةُلٌألمةقِ ألمارذٔةفٔألًهّألفٕألمةألدؼٌىػقِرألٔ بألٖكألمرذٔةفمدُة ألَِلمألنةأل
ألأل.اٌّؽبز إٌُه ظبثمبً  (1ا اٌغدويِأل(3ا اٌؽىً
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 2019 -2018 ،إٌبؼئخاٌدوي إٌبُِخ وفٍ اٌدوي  االلزصب ٌ إٌّى ٌّعدي األوٌُخ اٌزىلعبد

 (%ا
 

 

 

 

 

 

 

 .نًقهجألأِةك ألمةذقنٖنألمةُِنٔألػّ ألمةٌّلألمةً بٗج ألأعقمفألنـذ  ج اٌّصدز:

 أل2018 ألمةنة ألمةشةيٕألنىألعة ألئيذ ةُة  أةبأ نهة كةو نذّر ة  ؿل االلزصب  اٌجساشٍٍَُُقألأفمءألِ

. ِمة ّمرربألمةذرٕألدندترخألع ٗرٍمػذظةطة  ع ٓ مف  أًر ةم مةّررّف ِكةكألعقبألئٗنم ألًةسقٕألمةِةػةيةحأل

ةّٗ ألم ي ةلألمة رة ألدؼرخألمةٌرٗبنثألنرىألؿرل ألدتًرٕألًٗةًرةحألنةةٗرجأل طةَقث مةتنمهٖ ٗجمةؼاّنجأل دٌ ِٓ

 ألٖرةدٕألكةركألفرٕألظرلألمًرذهنممألمةاهرّٕألة ة مةقٖىألم ةامد ة ٓةمنجألة ؼقألنىألػةةجألعق ألمةٗقٗىألمةهؼٗبجأل

 . 2018مةهون ألعققَةألؿل ألُُنألأكذّةنألِمةهقت جألمةٌٗةًٕألةِأوألمايذـةةةحألمةنسةًٗجأل

 عًق 2018 نةُُّٖنألؿل ألً نألمة ةسقثأل ةذشتٗخمةتًكألمةهنكؤألمةتنمهٖ ٕأل رة ِفٕألَلمألمةٌٗةل أل

% 1.8 نٌرظل  مةذ٘رـمأل ن رق  دنمطر ؿ  ٗرجألِكةكألة ُِنألمةشةةزألع ٓألمةذّمةٕ ألٖأدٕألَلمألع رٓأل  6.5%

فرٕأل %12.7 ةٗٔرلألئةرٓ 2018ؿل ألمةنة ألمةشةيٕألنىألعة ألن ق ألمةتبةةجأل ِميـ ٖ ؿل ألي يألمةُِن.

. ُُِقح ظنِ  مة هل دؼٌرًة  مةنة ألمةٌةة مةلٔألُُقٌألؿل أل مامد ة  ألِكةكألعقبأل2018 نةُُّٖنأل

ّٖ ألئاألئيُرةألدرقَّمحألفرٕألُرُنألفٕألربرةعٕألمةٔرًةعةحألمةذؼّٖ ٗرجألِمةـرقنةحألؿرل ألُرُنٔألأةنٖرلألِنرة

ؿرل ألمةنةر أل هٔرةي مةظقٖرقثألة ب تٗةحألِمة م يذةص ةٗذنمط  ألّٖيّٗ  دومنًة  ن  ئٗنم  ًةسقٕ مةِةػًةح

 .   2017أِ  دنمط  ةُهة نًل ًذج عِن ُُنم   ِةةةذؼقٖق نًل فتنمٖن  قألٖك  ّ أل2018َِنىألعة أل مةشةيٕ
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فرٕألمةتنمهٖرلألفرٕألمةًةدضأل يهّئةٓأل 2018نىألعة أل ٕمةشةيفٕأليُةٖجألمةنة أل مةذّر ةحألماِةٗجِدِٗنأل

نرىأل ماِ مةٔةفمثألفرٕأليُةٖرجألمةنةر أل مةذّر ةحألماِةٗجنىأل أرلَِّألنٌذّْأل  %1.7ةه ق أل 2018عة أل

 دؼقٗر أليهرّئةٓأل 2018نىألعة أل مةشةيٕفٕأليُةٖجألمةنة أل دِٗنألمةذّر ةح كهة. %2.1ِمةتةةاجأل 2018عة أل

 .2019فٕألعة أل %2.1 ةًؼّمةًةدضأل فٕ

ةرقعمأل أل2018نرىألعرة أل مةشرةيٕمةنةر ألؿرل أل مةذ رةفٕ االلزصب  اٌسوظٍ ِمٓلطُجألأؿنْ أل نى

ِممد رة أل ألمةذرٕألد رقألمةهقٗرةىألمةرنسٗيألةب ربألمةهٌرذُ اٗىِنتٗ رةحألمةذظوسرجأل مةٔرًةعٕمةقبرة أل يهرّنىأل

مةتًرركأل رررنمفررٕألَررلمألمةٌررٗةل أل.  ألِدؼٌررىأليِررةٙألربررة ألمةبةرررجألِمةٔررًةعةحألمةذؼّٖ ٗررجمة ررةسٖألمةذظررةمٔ

عًقألنٌرذّمٌأل مةنسًٌٕٗ نألمة ةسقثأل عىألم ةقةءألع ٓ 2018ؿل ألئطذهة ألُُنألّٖيّٗألمةنًِٕألمةهنكؤأل

ًررذجألرررنمممحألدررمألئدـةكَررةألةذـ ررٖٗألًرر نألمة ةسررقثألؿررل ألمة ررة أل عقرربٖررةدٕألكةرركأل % 7.25 مةؼررةةٕألمةتررةةم

 مةذ٘ـم  ن ق  نًُة مرذٔةفٖج  نإُنمح عقث ئةٓ رنممٌ فٕ مةنًِٕ مةهنكؤتًكألمة ٌِٖذًق مةهةٕٗ 

مةهٌرذُق ألمةرلٔألِٗر ٍألمةتًركألمةهٌرذّْأل .ألِفرٕألَرلمألمةٌرٗةل ألٖرلكنألأو%ألفرٕألُرُنألنرة2.4ّٖة مأل لٔمة

يِرةٙألةًرذهنممألميذ رةٍألماًرذُليألِة ٖتِرن مانرنألمةرلٔ أل%4َرّأل ةه رق ألمةذ٘رـم مةهنكؤألمةنًِٕ

  ماعهة .

 ٕمةشرةيؿل ألمةنة ألة ٖألماُةممحألم ٖظةةٗجألفٕألدؼقٗ ألمارذٔةفألمةنًِٕألمًذهنأل  ةِالألعة ِ

ُرُقألعرّفثأل مةرلٔ 2017عرة ألنرىأل مةًٔمألمةشرةيٕمةنة ألمةٌةة  ألِكهةألَّألمةؼة ألؿل أل أل2018عة أل نى

        ِفرٕألَررلمألمةٌررٗةل أل. مةًرةدضألمةهؼ ررٕألم طهرةةٕألمةنًِررٕألئةرٓألمةًهررّألة رقألنررةألٖقرةم ألعررةنٗىألنرىألماياهررةٍ

ًرّ ألدٌرةَمألفرٕأل أع ىألمةتًكألمةهنكؤألمةنًِٕألأوألةبّةجألكرأىألمة رةةمألةارنثألمةقرق ألمةهقةنرجألفرٕألمًِرٗة

 ألِئوألكرةوألةِرالألنؼرقِف.أل2018دٌنٖ أليهّألمةًةدضألمةهؼ ٕألع ٓألأًةىألًًّٔألفٕألمةنة ألمةشةيٕألنىألعة أل

 ةرٍ ة  نّسّرر ة  يهرّألمرذٔرةفٖ أوأليُِقِاألٖوم ألًَةيألمةاشٗنألنىألمةذؼقٖةحألمةذٕألٖظبألمةذ ةنلألن ُةألرتلألَلمأل

 .فٕألمارذٔةفألمةنًِٕ

فرٕألعرة أل مًِرٗةفرٕألمةًرةدضأل يهرّئةرٓأل 2018ىألعرة ألنر مةشرةيٕدِٗنألمةذقرقٖنمحألفرٕأليُةٖرجألمةنةر ألِ

دِرٗنألمةذّر رةحألفرٕأل كهرة. مةٌرةة فرٕأليُةٖرجألمةنةر أل مةهذّرر هٌرذّْألي ريألمةَِّأل  %1.8ةه ق أل 2018

 .2019%ألفٕألعة أل1.8 ئةٓألدؼقٗ أليهّألفٕألمةًةدضألةًؼّ 2018نىألعة أل مةشةيٕيُةٖجألمةنة أل
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د ةفٕألمًذهنممألةقعمألنىأل 2018نىألعة أل مةشةيٕؿل ألمةنة ألأفمسٍألمةظٗقأل اٌهٕدٌااللزصب   ِمٓل

 نرةّٖفرٕألُرُنألن رق ألمةذ٘رـمألِممد ر أل .مةؼارّنٕألِماًرذُليألمةـرةّماًذشهةممحألِممد رة ألم ي رةلأل

ع ررٓألأًررةىأل% 4.6نقةميررجألةه ررق ألة ررمأل نقةميررجألةةةِررُنألمةههةسررلألنررىألمة ررة ألمةٌررةة % 4.9ئةررٓأل 2018

٘رنٖتجألة  مي اةًرة  مفألمةالمسٗرجألِمةّررّفِكةكألع رٓألؿ  ٗرجألممد رة ألأًر ةمألمةهرّ  أةنٖلُُنألًًّٔألؿل أل

درإفٔألع رٓألمةهرقْألمةقنٖربألئةرٓألِمةذٕألرقأل أل2017ةقءألدبتٗقُةألؿل ألمة ة ألمةٌةة ألمةذٕأل مةٌ  ألِمةـقنةح

ِفقرقموألمةقرقمثأل  م ي رةلألماًرذشهةمٔفرٕألِدترةٙإألِٗ مألنإرخألفرٕألم ي رةلألمةـرةّ ألهٖةفثألمةذ٘ـم أل

 ألفراوألمةهرقْألمةت ٗرق ئاألئيرٍألع رٓ  ألمةبةررجألمةهذظرقفث.مةذًةفٌٗجألفٕألة ٖألربةعةحألمةبةرج ألِةـةٓجألربرة

 .مةًُقٔارذٔةفألم مةذؼٌىألفٕألأفمءنىألُأيُةألأوألدّفنألة ٖأل ةُلٌألمة٘نٖتجمة ّمسقألم طهةةٗجأل

 ألةهةألفرٕألكةركألماًرذشهةممحأل2018نىألعة أل مةشةيٕؿل ألمةنة ألي ةلألمةؼاّنٕألم مًذهنأل َلمألِرق

ةُرق ألفعرمألمارذٔرةفألرترلألمايذـةةرةحألمة ةنرجأل  ةقبرة ألمةبةررج مةتًٗجألمةذؼذٗرجمةٌاكألمةؼقٖقٖجألِنظة ألفٕأل

ررنمحألدٔرةعقألمةذرّدنمحألمةذظةمٖرجألمة ةةهٗرج ألػٗرزألًِرٚألدـّفرةحألنرىأل  2019عرة أل ةقمٖجفٕأل ثمةهقنم

مةًُق فنٕ مًّ  طهنكٗج ع ٓ ِممفمدُة نى مةّاٖةح مةهذؼرقث ماننٖاٗرج  مفم  ع رٓ فرنٕ مةّاٖرةح 

مةٔر بألِماةّنًٗرّ  ألئٗرةفجألئةرٓألمةذـرّ ألنرىألمةؼقٖرقألمحألمةًُقألنرىألمةهذؼقث رّٗفم  طهنكٗج ع ٓ ٓةفم

ممد ة  أً ةم مةً ٚ مةـة  مة ةةهٗج ِمةٌ   ماًةًٗج  ِمةلٔ ِٖال ؿبنم  كتٗنم  ةةةًٌتج ة ظُّف مةهتلِةرج 

اًذ ةفثألهؿمألمةًهرّألمارذٔرةفٔ ألِٖهارىألأوألٖرإفٔألئةرٓألئعرةفثألظُرّمألنـرةٙنألمة هرلحألماطًتٗرجألمةذرٕأل

  .2014رتلألعة ألكةيخألنّطّفثأل

فرٕألمةًُرقألفرٕألمةًةدضأل ئةٓأليهّ 2018نىألعة أل مةشةيٕفٕأليُةٖجألمةنة أل مةذّر ةحألماِةٗجَلمألِدِٗنأل

. 2018نىألعة أل ماِ مةٔةفمثألفٕأليُةٖجألمةنة أل مةذّر ةح نٌذّْي يألَِّأل% 7.3ةه ق أل 2018عة أل

% 7.4  أليهّألفٕألمةًةدضألةًؼّئةٓألدؼقٗ 2018نىألعة أل مةشةيٕفٕأليُةٖجألمةنة ألماِةٗجألدِٗنألمةذّر ةحأل كهة

 .2019فٕألعة أل

فررٕأل سرةيٕألأكترنألمرذٔررةفألفرٕألمة ررةةمألة رقألمةّاٖرةحألمةهذؼررقثألماننٖاٗرج ،االلزصكب  اٌصككٍُٕمًرذهنأل

ِئوألكرةوألةِرالأل  2018نرىألعرة أل مةشرةيٕؿرل ألمةنةر ألنذةة جألةنيةنضألمآلعألة ذغألأًّملألمأىألمةهة أل

ِٗرر مأل قٖررجألمةهذِررقفثألِدتررةٙإألمةذؼ ٗرروألمةهررةةٕ مكشررن دِررقفم   ٖررأدٕ كةررك نرر  مًررذهنمم مةٌٗةًررةح مةًق

مةذرّدنمحألمةذظةمٖرجألنر ألمةّاٖرةحأل ماًذشهةممح فٕ ربةعٕ مةذًٔٗ  ِمةتًٗج مةذؼذٗج  طًتة  ئةرٓ طًرب نر 
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 ًر  ج 128 ع ٓ % 25 ةًٌتج ئٗةفٗج طهنكٗج مًّنة  رنمحألمةٔٗىألفنٕألمةهذؼقثألماننٖاٗج ألػٗزأل

مةهذؼرقثألماننٖاٗرجأل نٖ رجألمةظهنكٗرجألمةذرٕألفنٗرذُةألمةّاٖرةحمةذ ِكةك مفم  ع ٓ  ماننٖاٗج مةّمفمح نى

 ع ٓألِممفمحألمةؼقٖقألمةٔ بألِماةّنًّٗ ألمةًٔٗٗج.

% 37.4ةًٌرتجأل 2018ةِرالألكتٗرنألؿرل ألُرُنألنرةّٖألمة ةسٖألمةذظرةمٔألة ٔرٗىأل دق َْلمألِرقأل

 مةٔرًٗٗج مةٔرةفممح رة ألِٖ روْألكةركألئةرٓألممدن ٗةمألفِام أل 24.9يؼّألع ٓألأًةىألًًّٔ ألةٗٔلألئةٓأل

  ِفرٕألَرلمألمةٌرٗةل  .مة ذرنثؿرل ألي ريأل% 26ةًٌرتجألمةٔرًٗٗجأل مةرّممفمح ممد رة نقةةرلأل% 12.6 جٌتةً

نرر ألمةّاٖررةحألمةهذؼررقثألة ٔررٗىألممد ررة ألمة ررةسٖألمةذظررةمٔألرررقألُررُقأل 2017أوألعررة ألدظررقمألم ُررةمثألئةررٓأل

مألن ٗرةمألفِا 276 ألأكتنألًّلألة ٔةفممحألمةًٔٗٗج ألئةٓألأع ٓألنٌذّٖةدٍألع ٓألم ٙرللألَِرّألماننٖاٗج

 .2015ن ٗةمألفِامألفٕألعة أل 260.8نذظةِهم  مةهٌذّْ مةقٗةًٕ مةٌةة  ِمةتةةم 

نقةميرجأل 2018 ّٖيٗرّؿرل ألُرُنأل% 1.9 ةًٌرتجفرٕألمةٔرٗىأل مةهًذظرٗىمألةً أنإُنأل ممد  ِرقأل

نقةميرجأل% 1.8 ةًؼرّ ي ريألمةِرُنن رق ألمةذ٘رـمألؿرل أل ممد ر  كهرة .نرىألمة رة ألمةٌرةة  مةههةسلةةةُِنأل

دترةٙإأل ألِٖ روْألكةركألئةرٓأل2018 ًٖرةٖنن رق ألنًرلألُرُنأل ٓأفيرَِرّألة رة ألمةٌرةة  ألنىألم مةهًةظنةةةُِنأل

 ررقمٌ د٘رـم ن رق  دؼقٗر  مةٔرًٗٗج مةؼاّنرج دٌرذُق  ألِدٗنثألممد ة ألأً ةمألمةالمء.ألِفرٕألَرلمألمةٌرٗةل

 .2018عة أل ؿل  3%

مارذٔرةفألمةٔرًٕٗألفرٕأل ئةرٓأليهرّ 2018نىألعرة أل مةشةيٕفٕأليُةٖجألمةنة أل مةذّر ةحألماِةٗجِدِٗنأل

 .2018نىألعة أل ماِ مةٔةفمثألفٕأليُةٖجألمةنة أل مةذّر ةحنٌذّْألي يألَِّأل  %6.5ةه ق أل 2018عة أل

 .%6.2ةه ق أل 2019مةًةدضألفٕألعة أل يهّئةٓأل ماِةٗج كهةألدِٗنألمةذّر ةح
 

 التطورات في أسواق النفط العالمية :ثانيا  
ًذظرةحألمةً بٗرجألؿرل أليٌذ نٕألفٗهةألٖ ٕألأَمألمةذبرّممحألمةذرٕألُرُقدُةألأًر ةمألمةرً ٚألمةـرة ألِمةه

.ألكهرةأليذًرةِ ألةةةذؼ ٗرلألػنكرجألمةذظرةمثألمةً بٗرجألفرٕألِمة ّمنلألمةهإسنثألع ُٗة 2018نىألعة أل مةشةيٕمةنة أل

 ماًّملألمةنسٌٗٗج ألِدبّمألًٓةعجألدانٖنألمةً ٚألمةـة ألمة ةةهٗج.
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  إٌفطُخ إٌّزغبدثعض اٌزطىزاد فٍ األظعبز اٌفىزَخ ٌٍٕفظ اٌخبَ و. 1

اٌّخزٍفخ اٌخبَ أظعبز إٌفىط .1.1  

ألة ألكةو ألألالةقق ألماننٖإألنى ألمةقِام ألرّث ألدأسٗن ألمةً ٚألمةلٔألؿ مألنى ألمةب بألمة ةةهٕألع ٓ ممد ة 

فٕألألمةذّدنمحألمةظًّٗٗةًٗج ألفِمم ألمسٌٗٗة ألدٔةعقألِأل ماننٖاٗجألِممد ة ألئيذةصألمةً ٚألفٕألمةّاٖةحألمةهذؼقث

أل.2018نىألعة ألألمةشةيٕمةنة ألماً ةمألؿل ألممد ة أل

ألدومنٖأدٕألكةكأل ألن  ألةًة  ألمة هل ألمًذهنمم أل ارفبق خفض اإلٔزبط اٌرٌ رىصٍذ إٌُه  وي قنممألدهقٖق
ِمةلٔألدمألد قٖ ٍألفٕألأل 2018ألعة ػذٓأليُةٖجألأل1ِٕ ّخ أوثه ِ   ؽس  وي ِٕزغخ ٌٍٕفظ ِٓ خبزعهب

أل ألمةنة ألمةشةيٕألنىألعة  ألماد ةلألألمةه ؼّظمةذؼٌىألألن  أل2أل2018يُةٖج ألةُلم ًّمءألنىألطةيبألفٕألماةذوم 

ألهباٌدوي اٌٍّزصِخ ثخفض اإلٔزبط ِٓ خبزعِألنىألأأل وي أوثه ػٗزألِٖٗنألأػقرألدقنٖنألٓةفمألعىأل.

ألةةد ةلألؿ ٖألئةٓألممد ة ألأل3مة ظًجألمةّهممٖجألمةهِذنكجألةهنمرتجألئيذةصألمةً ٚ ألن ة  نذًّٚأليٌتجألمةذومنُهة

ألمةٌٗةلألٖلكنألأوألأفيٓأل147ألةٗٔلألئةٓأل2018ألنةّٖؿل ألُُنألم يذةصأل رقألأليٌتجألةلةذوم %.ألِفٕألَلم

أل.%86عًقنةألة اخأليؼّألأل2017فٕألُُنألًٖةٖنألألخقدؼق

ألممد   ألؿةنةحألأِةكألألِرق ألةٌ ج ألمة ّمٖج ألنذًّٚألماً ةم ألٖ ةف ألأل7.2ةهققمم ألأٔألنة فِام/ةننٗل 

أل11.1 ألةةةنة  ألألماِ %ألنقةميج ألةلةكألأل71.9ةٗٔلألئةٓألأل2018نىألعة  ألنِال  ألممد ةعة ألفِام/ةننٗل 

 .أل2017عة ألمةنة ألمةههةسلألنىألقةميجألن أل%ألةةةه47.9فِام/ةننٗل ألأٔألنةألٖ ةف ألأل23.3ةًؼّأل

 ألفقرقأل2018نىألعة ألألمةشةيٕؿل ألمةنة ألألً جألؿةنةحألأِةكألةٌ نألمةه ق ألمةُِنٔألأنةألةةةًٌتجألةؼنكج

%أل7.3فِام/ألةننٗررل ألأٔألنررةألٖ ررةف ألأل4.7ةّمررر ألألنند  ررة أل ألأةنٖررلفِام/ةننٗررلألفررٕألُررُنألأل68.4ة ررمأل

َِرّألأل ةننٗرلفِام/أل74.1ئةرٓألألنرةّٖ ألُرُنألؿرلة قألكةركألألممد  سمأل أل2018ألنةمىةةةهقةميجألن ألُُنأل

عه ٗةحألمةٌرؼبألمةقّٖرجألنرىألنـوِيرةحألمةرً ٚألألع ٓألؿ  ٗجِكةكألأل 2014أع ٓألنٌذّْألنًلألُُنأليّفهتنأل

فِام/ةننٗررل ألأٔألةهررةألأل73.2ئةررٓألألّٖيٗرّؿررل ألُررُنألألٖررًـ ٖألةِرالألٙ ٗررمرتررلألأوألأل مةـرة ألماننٖاٗررج

أل،(4ا واٌؽككىًأل(2ا اٌغككدويألألِّٖٗررغأل.مةِررُنألمةٌررةة أل%ألةةةهقةميررجألنرر 1.2ةًٌررتجألألميـ ررةٕٖ ررةف أل
أل.(2018أل–أل2017)ًٌّٔألةألً ةمألمة ّمٖجألةٌ جألؿةنةحألأِةكألؿل ألمة ذنثألمةهذًّٚألمةنة ألمة

                                                             
هةوألً بًجألِألِنةةٗوٖةألِكةهمؿٌذةوألِمةهاٌٗكألمًِٗةأل 1  .ةنِيةٔألًِ بًجألمةٌّفموألِطًّ ألمةٌّفموألِألِمةتؼنٖىألِأكمةٗظةوألعك
ألنىألمةذقنٖن.أل77ٓ ؼجألمرمألأل 2
ألمةظومسنألِفًوِٖلألنىألفمؿلألنًقهجألأِةك ألِمًِٗةألًِ بًجألعكهةوألنىألؿةمصألمةهًقهج.حألِد٘مألمةٌ ّفٖجألِمةاّٖخألِمانةممأل 3
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 (2اٌغدوي ا
 غسة رىعبضخبَ ِزىظظ األظعبز اٌفىزَخ ٌعٍخ خبِبد أوثه وخبَ ثسٔذ و

  2018 – 2017، وثعض اٌخبِبد اٌعسثُخ
 ( والز/ ثسًُِ)

 اٌزغُس  ٓ        
 2017 2018 ( والز/ثسًُِا

 اٌخبِبد
     اٌسث  

 2017 اٌضبٍٔ
       اٌسث  

 2018 األوي
اٌسث  
 اٌضبٍٔ

اٌسث  
 األوي

اٌسث  
 اٌساث 

اٌسث  
 اٌضبٌش

اٌسث  
 اٌضبٍٔ

 ظٍخ أوثه ِٕهب : 48.6 50.0 59.4 64.7 71.9 7.2 23.3

 ؿ ٗٚألمةٔؼنمءألمةظومسنٔ 49.2 51.9 61.9 67.5 74.3 6.7 25.1

 مة نةٕألمةـ ٗمألمةٌ ّفٔ 48.7 50.0 59.8 65.3 72.6 7.3 23.9

 نّمةةوألمانةممدٕ 51.4 51.8 61.3 67.0 74.6 7.6 23.2

 ؿة ألمةاّٖخ 47.9 49.0 58.3 63.4 70.6 7.3 22.7

 مةٌقمثألمة ٗتٕ 48.3 50.8 60.4 65.8 72.7 6.8 24.4

 مةتؼنٔألمةقبنٔ 49.6 50.0 59.0 64.3 71.3 7.0 21.7

 مةتٔنثألمة نمرٕ 48.0 49.6 58.9 63.6 70.6 7.0 22.6

أل  خبِبد اخسي :      

 فةٕ 49.7 50.4 59.3 63.9 72.0 8.2 22.3

 ةنيخ 49.8 52.1 61.3 66.7 74.2 7.5 24.4

 ؿة ألغن ألداٌةى 48.3 48.1 55.4 62.9 68.0 5.1 19.7
  ذ  ج.نًقهجألأِةك ألمةذقنٖنألمةُِنٔألػّ ألمةٌّلألمةً بٗج ألأعقمفألنـ اٌّصدز:

أل

 
 
 
 
 
 
 
 
 



الربع الثاني - نيسان / أبريل - حزيران/ يونيو 242018

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 23 

 

20

40

60

80

100

120

اٌسث  
 األوي 

اٌسث  
 اٌضبٍٔ 

اٌسث  
 اٌضبٌش 

اٌسث  
 اٌساث  

اٌسث  
 األوي 

اٌسث  
 اٌضبٍٔ 

اٌسث  
 اٌضبٌش 

اٌسث  
 اٌساث  

اٌسث  
 األوي 

اٌسث  
 اٌضبٍٔ 

اٌسث  
 اٌضبٌش 

اٌسث  
 اٌساث  

اٌسث  
 األوي 

اٌسث  
 اٌضبٍٔ 

اٌسث  
 اٌضبٌش 

اٌسث  
 اٌساث  

اٌسث  
 األوي 

اٌسث  
 اٌضبٍٔ 

2014 2015 2016 2017 2018

 (4ا اٌؽىً
 2018 -2014 ،عٕىٌ ٌاظعبز اٌفىزَخ ٌعٍخ خبِبد أوثهاٌاٌّزىظظ اٌسث  

 ( والز/ثسًُِا
 

 

 

 

 

 
 

 
 .نًقهجألأِةك ألمةذقنٖنألمةُِنٔألػّ ألمةٌّلألمةً بٗج ألأعقمفألنـذ  ج اٌّصدز:

 ق رْددبرّممحألفرٕأليهرٚألفنِررةحألماًر ةم ألدهش رخألفرٕأل 2018نىألعة أل ماِ ُُقألمةنة ألرقألِ

ةشقٗ جألعةةٗجألمةهؼذرّْألِم مةهًـ ٖ مةهؼذّْألمةاتنٖذٕكمحألأً ةمألمةً ّٙألمةـ ٗ جألنذًّٚألمة نِرةحألةٗىأل

ماع رٓ طرّفث نهرشل  ة ً رّٙ ا ةنيرخ ؿرة ًر نألنذًّٚأل ألِٓلألمة نلألةٗىأل  ٓألًتٗلألمةهشة فمةاتنٖذٕ.أل

ؿل ألةنيخأل ؿة ةٔةةغألفِام/ةننٗلأل 2.2 فةٕ )نهشل  ة ً ّٙ مةشقٗ ج( ئةٓ ؿة ً نألنذًّٚألمةـ ٗ ج(ألِ

نذًّرٚألفٓألػٗىألٖقلأل. مةٌةة  مةنة فِام/ةننٗلألؿل أل 2.9 ةةةهقةميجألن  2018نىألعة أل مةشةيٕمةنة أل

نرىأل مةشرةيٕمةنةر ألفِام/ةننٗرلألؿرل أل 2.3ً نألي ٚألةنيرخألةّمرر ألنذًّٚألأِةكألعىأل ؿةنةح ً نألً ج

 .مةٌةة  مةنة فِام/ةننٗلألؿل أل 2ةةةهقةميجألن أل 2018عة أل

نذًّرٚأل ممد رة د كألمةذبّممحألفٕألنُِقألفنِرةحألماً ةمألةقمطجألكتٗرنثألئةرٓأل ْأوألد وِٖهاىأل 

 ألػٗرزأل2018نرىألعرة أل مةشرةيٕمةنةر أل ؿرل ةرقمطةحألنذ ةِدرٍأل أً ةمألمةً ّٙألمةـرة ألمةنسٌٗرٗجألفرٕألمة رةةم

 ألفِام/ةننٗرل 72 نقةميرجألةرةةنة ألمةٌرةة ألةٗت رمفِام/ةننٗرلأل 8.2ةًؼرّأل ٕفة ؿة ً نألنذًّٚأل ممد  

 74.2 نقةميرررجألةرررةةنة ألمةٌرررةة ألةٗت رررم فِام/ةننٗرررل 7.5ةًؼرررّأل ةنيرررخ ؿرررة ًررر نألنذًّرررٚأل ِممد ررر 
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نقةميررجألفِام/ةننٗررلأل 5.1ةًؼررّأل ًرر نألؿررة ألغررن ألداٌررةىنذًّررٚأل كهررةألممد رر         فِام/ةننٗررل أل

 .فِام/ةننٗل 68ةٗت مأل 2018نىألعة أل ماِ ةةةنة أل

 فٕ مةذتةف ألمةقةمٔ ةّمٓج فٕ خةني ؿة  دقمِ  مممًذهن 2018نىألعة أل مةشةيُُٕقألمةنة ألكهةأل

 نًرل (WTI) مةهذًّرٚ داٌرةى غرن  مةقٗةًرٕ ماننٖارٕ مةـرة  نًةفٌٍ نى أع ٓةقمطجأل( ICE) ةًقو

ؿل ألَرلمألمةنةر ألةذٔرلأل ةِالألن ؼّظ ممد  خ ألئاألأوألمة نِرةحألةًُٗهةألرقأل2015 عة  نى مةشةيٕ مةنة 

 كهرة ألمةٌرةة  مةنةر ِام/ألةننٗلألؿل ألف 3.9ةةةهقةميجألن أل أع ٓ نٌذّْ َِّ فِام/ةننٗل  6.2 ئةٓ

 .ةنيخ ؿة ةٔةةغأل فِام/ةننٗلألؿل ألمةنة ألمةههةسلألنىألمة ة ألمةهةٕٗ 1.5ةةةهقةميجألن أل أع ٖٓك ق 

مةهـرةِ ألةِرأوألدومنًرة  نر    ئيذرةصألمةرً ٚألماننٖارٕ مامد ة ألمةه ؼرّظألفرٕأوألِٖ وْألكةكألئةٓأل

 ألرقألأفْألئةرٓألممد رة ألأًر ةمألؿرة ألغرن ألداٌرةىألهذؼقثرّٗفألفٕألمةتًٗجألمةذؼذٗجألةًقلألمةً ٚألفٕألمةّاٖةحألمة

ةرٗىألفِ ألأِةرركألمةذّمفرر ألمةقرّٔألنرىأل كتٗرنػقٗرخألةررقعمأل نقةميرجألنرر ألأًر ةمألؿرة ألةنيررخألمةذرٕ أررلةًٌرتجأل

فٗهرةألٖذ  ر ألةذ رقٖلحألم يذرةصألنرىألؿرل أل ئعرلوألمةذ رةِو ألفرٕألفعرمألنًذظٕألمةً ٚألنىألؿةمطُةألة ٖألِ

ِثألمةٌ نٖجألةٗىألؿة ألةنيخألِؿة ألغن ألداٌةىألفٕألمةٌّلألِفٕألَلمألمةٌٗةلألٖلكن ألأوألمة ل  ًّلألمةً ٚ

 ألَِّألأع رٓألنٌرذّْألدؼقر أل2018فِام/ةننٗلألؿل ألمةنة ألمةشةيٕألنىألعة أل 11ماط جألرقألِٓ خألئةٓأل

 .2015نًلألألألألألألألألألألألنةمىأل

مةرلٔألٖترٗىأل  اٌّؽكبز إٌُكه ظكبثمبً  (2ا اٌغكدويِ (5ا اٌؽىًنىألِٖذ٘غألدبّمألفنِرةحألماً ةمأل

م ُرةمثألمةنسٌٗرٗجألفرٕألمة رةةمأل)مةـرة ألماننٖارٕأل ِي ّٙ ةٌ نألً جألؿةنةحألأِةكًٌّٖجألمةمةنة ألمةه قاحأل

 .2018 -2017ؿل ألمة ذنثألمةـ ٗم ألِؿة ألةنيخ(أل
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 اٌسث  اٌضبٍٔ  اٌسث  األوي  اٌسث  اٌساث   اٌسث  اٌضبٌش  اٌسث  اٌضبٍٔ 

2017 2018

 خبَ غسة رىعبض خبَ ثسٔذ ظٍخ خبِبد أوثه

 (5ا اٌؽىً
 2018 -2017 ،ٌععس ظٍخ خبِبد أوثه وخبَ ثسٔذ وخبَ غسة رىعبض خعٕىَاٌاٌسث   اٌّعدالد

 ( والز/ثسًُِا
 

 

 

 

 

 

 
 .ةك ألمةذقنٖنألمةُِنٔألػّ ألمةٌّلألمةً بٗج ألأعقمفألنـذ  جنًقهجألأِ اٌّصدز:

 ع رٓ 2018نىألعرة أل مةشةيٕمةنة أل ؿل  فنِرةدُة ػنكج ِيهٚ ماً ةم فٕ مةذبّم مي ايرقألِ

فٕأل ممد ةعة   ُُقح ػٗز مةهٌ ك  كمح ً اخ مةذٕ مة نةٗج مةـةنةح ةهـذ م مة ّمٖج ماً ةم نٌذّٖةح

 .ِةقمطةحألنذ ةِدجمةنة ألمةههةسلألنىألمة ة ألمةهةٕٗ ألِ ة مةٌة مةنة  ن  ةةةهقةميج نٌذّٖةدُة

 2018نرىألعرة أل مةشرةيٕمةنةر أل ؿرل  مةٌر ّفٔ مةـ ٗرم مة نةٕ مةـة نذًّٚألً نأل ممد  ػٗزأل

ةًٌرتجأل ممد ةعرة  ةلةكألنِال   ةننٗل /فِام 72.6 ئةٓ ةٗٔل مةنة ألمةٌةة  ن  ةةةهقةميج% 11.2 ةًٌتج

 مةارّٖذٕ مةذٔقٖن ؿة نذًّٚألً نأل ممد  كهةأل  ىألمة ة ألمةهةٕٗ%ألةةةهقةميجألن ألمةنة ألمةههةسلألن49.1

% 47.5ةًٌررتجأل نند  ررة   ألةننٗررل/فِام 70.6 ئةررٓ ةٗٔررل مةنةرر ألمةٌررةة  نرر  ةةةهقةميررج% 11.5 ةًٌررتج

  .ةةةهقةميجألن ألمةنة ألمةههةسلألنىألمة ة ألمةهةٕٗ

نرىأل مةشةيٕة ألؿل ألمةن ممد ةعة  ؿنْألَٕألماُُقحأل فقق ماؿنْ  مة نةٗج مةـةنةح ٖـْ ِفٗهة

 74.6 ةٗت م%ألةةةهقةميجألن ألمةنة ألمةٌةة أل11.4ةًٌتجأل م نةممدٕ نّمةةو ؿة  ممد   ألػٗزأل2018عة أل

               %ألةةةهقةميرررجألنرر ألمةنةررر ألمةههةسرررلألنررىألمة رررة ألمةهةٗررر45.2ٕةًٌرررتجأل ممد ةعررة  نِرررال   ةننٗررل / فِام

 ةننٗرل / فِام 72.7 ةٗت رمةنةر ألمةٌرةة أل%ألةةةهقةميرجألنر ألم10.4ةًٌرتجأل مة ٗترٕ مةٌرقمث ؿة  ممد  كهةأل
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 اٌسث  اٌضبٍٔ  اٌسث  األوي  اٌسث  اٌساث   اٌسث  اٌضبٌش  اٌسث  اٌضبٍٔ 

2017 2018

 خبَ اٌىىَذ ِىزثبْ االِبزارٍ اٌعسثٍ اٌخفُف اٌععى ٌ خٍُظ اٌصؾساء اٌغصائسٌ
 اٌجصسح اٌعسالٍ اٌجؾسٌ اٌمطسٌ اٌعدزح اٌٍُجٍ

مةظومسرنٔأل مةـرة  ِممد    %ألةةةهقةميجألن ألمةنة ألمةههةسلألنىألمة ة ألمةهة50.4ٕٗةًٌتجأل ممد ةعة  نِال  

%أل50.9نِرال  ممد ةعرة  ةًٌرتج  ةننٗرل / فِام 74.3 ةٗت رم%ألةةةهقةميجألنر ألمةنةر ألمةٌرةة أل9.9 ةًٌتج

ِمةتٔررنثأل مةقبررنٔ مةتؼررنٔكررل  نررى مةـررة   ِممد رر مةهةٗررٕ أل ةةةهقةميررجألنرر ألمةنةرر ألمةههةسررلألنررىألمة ررة 

 70.6ِأل ةننٗررل/فِام 71.3 ئةررٓةةةهقةميررجألنرر ألمةنةرر ألمةٌررةة أل %11.1ِأل %10.9 ةًٌررتجمة نمرررٕأل

نرىألمة رة أل مةهًرةظنةةةهقةميجألنر ألمةنةر أل%أل47.1%ألِأل43.8 ةًٌتج نند  ج  فِام/ةننٗلألع ٓألمةذّمةٕ

 .اٌّؽبز إٌُه إٔفبً  (2ا اٌغدوي (6اٌؽىً ا وّب َىضؼ        .مةهةٕٗ

 (6ا اٌؽىً
 2018 -2017 ،اٌدوي اال ضبءثعض ألظعبز خبِبد  خعٕىَاٌاٌسث   اٌّعدالد

 ( والز/ثسًُِا
 

 

 

 

 

 

 
 

 .نًقهجألأِةك ألمةذقنٖنألمةُِنٔألػّ ألمةٌّلألمةً بٗج ألأعقمفألنـذ  ج اٌّصدز:

ثعض إٌّزغبد إٌفطُخأظعبز  .2.1  

نذًّرٚألأًر ةمألمةهًذظرةحألمةً بٗرجألمةهـذ  رجألؿرل ألع رٓأل ٚألمةـة ألأً ةمألمةً فٕمامد ة ألمي ايأل

 ممد ةعرة  ؿرنْألمةذرٕألُرُقحألَرٕألما مة رةةم فٕألكةفرجألماًرّملألمةنسٌٗرٗجألفرٕ 2018عة ألنىأل مةشةيٕمةنة أل

  ِيّ ألمةهًذض.أل ةًٌبألنذ ةِدجألػٌبألمةٌّل
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أظعبز اٌغبشوٌُٓ اٌّّزبش .1.2.1  

 مةشرةيٕمةنةر ألؿرل ألفرٕألكةفرجألماًرّملألمةنسٌٗرٗجأل ة  ممد ةع مةاةهِةٗىألمةههذةهنذًّٚألأً ةمألُُقأل

ؿرل أل ظكىق زوركس اًَر نألمةارةهِةٗىألفرٕأل نذًّٚ ممد  ػٗزأل ألةةنة ألمةٌةة نقةميجألة 2018عة ألنىأل

 ةننٗل /فِام 93.7 ئةٓ ةٗٔل مةنة ألمةٌةة  ن  ةةةهقةميج% 13.4 ًٌتجة 2018نىألعة أل مةشةيٕمةنة أل

ظككىق اٌجؾككس ِفررٕأل جألنرر ألمةنةرر ألمةههةسررلألنررىألمة ررة ألمةهةٗررٕ.%ألةةةهقةميرر29.1ةًٌررتجأل ممد ةعررة  نِررال  
 85 ئةرررٓ ةٗٔرررل مةنةررر ألمةٌرررةة  نررر  ةةةهقةميرررج %13.8 ًٌرررتجةمةٌررر نأل  نذًّرررٚ ممد ررر  اٌّزىظكككظ

.ألِفررٕأل%ألةةةهقةميرجألنرر ألمةنةرر ألمةههةسررلألنرىألمة ررة ألمةهةٗرر33.2ٕةًٌررتجأل ممد ةعررة  نِررال   ةننٗرل /فِام

 84.2 ئةررٓ ةٗٔرل مةنةر ألمةٌررةة  نرر  ةةةهقةميرج% 8.5 ًٌررتجةمةٌر نأل  نذًّررٚ ممد ر  ظككٕغبفىزحظكىق 

فررٕألِ. %ألةةةهقةميرجألنرر ألمةنةرر ألمةههةسررلألنرىألمة ررة ألمةهةٗرر31.7ٕةًٌررتجأل ممد ةعررة  نِررال   ةننٗرل /فِام

 ئةرٓ ةٗٔرل مةنةر ألمةٌرةة  نر  ةةةهقةميج% 14.2 ًٌتجةمةٌ نأل  نذًّٚ ممد   ألاٌخٍُظ األِسَىٍظىق 

 نرىألمة رة ألمةهةٗرٕ. مةهًرةظن%ألةةةهقةميرجألنر ألمةنةر أل29.5تجألةًٌ ممد ةعة  نِال   ةننٗل /فِام 94.1

عرة أل نرى مةشرةيٕمةنة ألأع ٓألماً ةمألنىألةٗىألماًّملألمامة جألؿل أل مةـ ٗضألماننٖإًّلألػققخألِرقأل

 (3ا اٌغككدوي  ألكهررةألّٖٗررغًررًاةفّمثًررّلألِ مةتؼررنألمةهذًّررٚسررمألًررّلأل مِدررنفم  ألد ذُررةألًررّلأل2018
 .(7ا واٌؽىً
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 (3اٌغدوي ا
  2018 - 2017، اٌّزىظظ اٌسث  اٌعٕىٌ ٌاظعبز اٌفىزَخ ٌٍّٕزغبد إٌفطُخ فً األظىاق اٌسئُعُخ

 ( والز/ ثسًُِ)

  اٌعىق اٌّّزبشاٌغبشوٌُٓ  شَذ اٌغبش شَذ اٌىلى 
 ًًاةفّمث 63.9 61.7 49.8

  2017اٌضبٍٔ اٌسث  
 مِدنفم  72.5 60.8 45.7
 مةتؼنألمةهذًّٚ 63.9 61.8 46.9
 مةـ ٗضألماننٖإ 72.6 56.5 43.4
 ًًاةفّمث 66.6 65.0 48.0

 مِدنفم  75.0 65.6 47.2  اٌضبٌشاٌسث  
 مةتؼنألمةهذًّٚ 66.2 66.7 47.3
 مةـ ٗضألماننٖإ 77.4 60.9 46.3
 ًًاةفّمث 73.7 73.2 55.0

 مِدنفم  79.8 74.5 53.6 اٌسث  اٌساث 
 مةتؼنألمةهذًّٚ 70.4 74.0 54.4
 مةـ ٗضألماننٖإ 76.4 70.5 52.9
 ًًاةفّمث 77.6 79.3 57.6

 مِدنفم  82.6 79.4 56.0 2018اٌسث  األوي 
 مةتؼنألمةهذًّٚ 74.7 79.2 57.3
 مةـ ٗضألماننٖإ 82.4 74.8 54.6
 ًًاةفّمث 84.2 87.1 66.1

 مِدنفم  93.7 88.5 63.4 اٌضبٍٔاٌسث  
 مةتؼنألمةهذًّٚ 85.0 88.4 64.5
 مةـ ٗضألماننٖإ 94.1 82.8 56.2
 ًًاةفّمث 6.6 7.8 8.5

      اٌسث  
 2018 األوي

 اٌزغُس  ٓ
 (  والز/ثسًُِا

 مِدنفم  11.1 9.1 7.4
 مةتؼنألمةهذًّٚ 10.3 9.2 7.2
 مةـ ٗضألماننٖإ 11.7 8.0 1.6
 ًًاةفّمث 20.3 25.5 16.3

     اٌسث  
 2017 اٌضبٍٔ

 م مِدنف 21.1 27.8 17.7
 مةتؼنألمةهذًّٚ 21.2 26.6 17.6
 مةـ ٗضألماننٖإ 21.5 26.4 12.8

 اٌّصب ز:

   
 ـألأعقمفألنـذ  جألنىألمةذقنٖنألمةُِنٔألةهًقهجألأِةك.

أل

أل
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 اٌسث  اٌضبٍٔ  اٌسث  األوي  اٌسث  اٌساث   اٌسث  اٌضبٌش  اٌسث  اٌضبٍٔ 

2017 2018
 ظىق 

 ظٕغبفىزح
 ظىق 

 زورس اَ
 ظىق 

 اٌجؾس اٌّزىظظ
 ظىق 

 اٌخٍُظ األِسَىٍ

 (7ا اٌؽىً
 2018 -2017 ،اٌّعدالد اٌسث  اٌعٕىَخ ألظعبز اٌغبشوٌُٓ اٌّّزبش فٍ األظىاق اٌسئُعُخ

 ( والز/ثسًُِا
 

 

 

 

 

 

 

 

 .ًقهجألأِةك ألمةذقنٖنألمةُِنٔألػّ ألمةٌّلألمةً بٗج ألأعقمفألنـذ  جن اٌّصدز:

مةٔرًةعٗجألمةنسٌٗرٗجألٖذ٘رغألةأيرٍأل مةرقِ فرٕألة رٖألةهًذضألمةاةهِةٗىألعًقألنقةميجألمةٌ نألمةًُةسٕألِ

َلٌألمة٘نمسبأل ُا خمة٘نمسبألمةهًـ ٘جألفٕألد كألمةٌــّل ألئكأليٌتجألمارلألفٕألمةٌّلألماننٖاٗجألةٌتبأل

      %ألفرٕألكًرقم 29.1%ألنىألمةٌ نألمةًُرةسٕألة ارةهِةٗىألنقةميرجألةًٌرتجأل16.1 ػّمةٕ 2018 نةّٖفٕألُُنأل

فرٕألة رٖألمةرقِ ألماِمِةٗرجألماؿرنْأل%أل61نىألِأكشنأل%ألفٕألأًتةيٗة أل52.6 %ألفٕألمةٗةةةو أل45.5ِ ِ

       وّكككب َىضكككؼ أل%(63.1 ِئٖبةةٗرررة % 63 ِمةهه ارررجألمةهذؼرررقث أل%61.7 ِفنيٌرررة % 61.1 ةهةيٗرررةأ)

 .(8ا اٌؽىً
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 اٌععس لجً اٌضسَجخ اٌضسَجخ

 (8ا ٌؽىًا
 2018 ِبَىؼهس  ،ٔعجخ اٌضسَجخ ِٓ أظعبز اٌغبشوٌُٓ اٌّّزبش فٍ ثعض اٌدوي اٌصٕب ُخ

 (ٌزس والز/ا
 

 

 

 

 

 

 
 

 .2018 ّٖيِّٗكةةجألمةبةرجألمةقِةٗج ألمػٔةسٗةحألأً ةمألمةبةرج أل اٌّصدز:

أظعبز شَذ اٌغبش .2.2.1  

أًرر ةمأل نررى أفيررٓنٌررذّٖةحأل 2018نررىألعررة أل مةشررةيٕمةنةرر ألأًرر ةمألهٖررخألمةاررةهألؿررل أل ًررظ خ

مِدرنفم ألًِرّلألمةـ رٗضألماننٖارٕ ألفرٕألػرٗىألًرظ خألنٌرذّٖةحألأع رٓألنرىألأًر ةمألًّلألفٕألمةاةهِةٗىأل

أع رٓألنرىألًظ خألأً ةمألهٖخألمةاةهألنٌرذّٖةحألِ مةاةهِةٗىألفٕألًّلألًًاةفّمثألًِّلألمةتؼنألمةهذًّٚ.

أع ٓألةر زوركس اَ ظكىقمًرذأسنأل ِررق ماًّملألمةنسٌٗٗجألفٕألمة ةةمألةِالألعرة .فٕألكلأل هٖخألمةّرّفأً ةمأل

%ألةةةهقةميرجألنر أل11.5ةًٌرتجأل ممد ةعرة  نِرال   ةننٗرل /فِام 88.5 َِرًّر ةمألهٖرخألمةارةهألنذًّٚألا

 ظكىقد ذُرةألِ نرىألمة رة ألمةهةٗرٕ. مةهًرةظن%ألةةةهقةميجألن ألمةنةر أل45.7ةًٌتجأل ِممد ةعة    مةنة ألمةٌةة 
  مةنةر ألمةٌرةة ةةةهقةميجألن أل %11.6 ممد ة فِام/ةننٗلألةًٌتجأل 79.2 نً  ةهذًّٚ اٌجؾس اٌّزىظظ

 ةهذًّرٚ ظكٕغبفىزحظكىق سرمأل %ألةةةهقةميجألن ألمةنة ألمةههةسرلألنرىألمة رة ألمةهةٗرٕ.42.9 ممد ة ِةًٌتجأل

ةًٌررتجأل ِنند  ررة    %ألةةةهقةميررجألنرر ألمةنةرر ألمةٌررةة 9.9ةًٌررتجأل نند  ررة   ألفِام/ةننٗررل 87.1 ة ررم ًرر ن

نذًّرٚألةرأفيٓأل االِسَىٍ اٌخٍُظظىق م  ن.ألِأؿٗ%ألةةةهقةميجألن ألمةنة ألمةههةسلألنىألمة ة ألمةهة41.3ٕٗ

ةةةهقةميرجأل %10.7 ممد رة ةًٌتجأل 2018نىألعة أل مةشةيٕمةنة ألفِام/ةننٗلألؿل أل 82.8 ًَِّ ةمألةأل

 %ألةةةهقةميجألن ألمةنة ألمةههةسلألنىألمة ة ألمةهةٕٗ.46.7 ممد ة ِةًٌتجأل  ن ألمةنة ألمةٌةة 
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أظعبز شَذ اٌىلى  .3.2.1  

فرٕألطهٗر ألنقةميجألةةةنة ألمةٌةة أل 2018نىألعة أل مةشةيٕمةنة ألأً ةمألهٖخألمةّرّفألؿل أل ممد  خ

% 14.8 ًٌررتجة ظكٕغبفىزحفرٕأل هٖررخألمةّررّفًر نأل نذًّرٚ ممد ر  ألػٗررزألمةنسٌٗرٗجألفرٕألمة رةةم ماًرّمل

%ألةةةهقةميجألن أل32.7ةًٌتجأل ممد ةعة  نِال   ةننٗل /فِام 66.1 ئةٓ ةٗٔل مةنة ألمةٌةة  ن  ةةةهقةميج

% 12.6 ًٌرتجةمةٌر نأل  نذًّرٚ ممد ر  ق اٌجؾكس اٌّزىظكظظكىِفرٕأل مةنة ألمةههةسلألنىألمة رة ألمةهةٗرٕ.

%ألةةةهقةميجألن أل37.6ةًٌتجأل ممد ةعة  نِال   ةننٗل /فِام 64.5 ئةٓ ةٗٔل مةنة ألمةٌةة  ن  ةةةهقةميج

نىألعة أل مةشةيٕمةنة ألؿل ألمةٌ نأل  نذًّٚ ممد   ظىق زورس اَ.ألِفٕألنىألمة ة ألمةهةٕٗ مةهًةظنمةنة أل

 ممد ةعررة  نِررال   ةننٗررل /فِام 63.4 ئةررٓ ةٗٔررل مةنةرر ألمةٌررةة  نرر  يررجةةةهقةم% 13.3 ًٌررتجة 2018

فقرقأل اٌخٍُظ األِسَىكٌٍعىق أنةألةةةًٌتجأل .%ألةةةهقةميجألن ألمةنة ألمةههةسلألنىألمة ة ألمةهة38.7ٕٗةًٌتجأل

نِال   ةننٗل /فِام 56.2 ئةٓ ةٗٔل مةنة ألمةٌةة  ن  ةةةهقةميج% 2.9 ًٌتجةمةٌ نأل  نذًّٚ ممد  

 مة ة ألمةهةٕٗ. %ألةةةهقةميجألن ألمةنة ألمةههةسلألنى29.6ٌتجألةً ممد ةعة  

2018ِٓ  بَ  اٌضبٍٔخالي اٌسث   أظعبز إٌفظاٌعىاًِ اٌّؤصسح  ًٍ . 2  
نتةُرنألأِألغٗرنألمة قٖقألنرىألمة ّمنرلألمةذرٕألكرةوألةُرةألدرأسٗنأل 2018نىألعة أل مةشةيٕؿل ألمةنة ألًةفأل

 َِٕألكهةألٖ ٕ:  ع ٓألػنكجألأً ةمألمةً ٚألمةـة نتةُنأل

ٌعىاًِ ذاد اٌعاللخ ثأظبظُبد اٌعىقا .1.2  

  إٌفطُخ اٌعبٌُّخ اإلِدا اد. 1.1.2

 مةشرةيٕ(ألؿرل ألمةنةر أل4ُُقألئطهةةٕألم نقمفمحألمةً بٗجألمة ةةهٗجأل)ي ٚألؿة ألًِّمسلألمةاةهألمةبتٗ ٕ

%ألنقةميجألةةةنة ألمةٌرةة ألةٗٔرلأل0.1ةننٗل/ألّٖ  ألأٔألةًٌتجأل ن ّٗو 0.1ةًؼّأل ميـ ةٗة   2018نىألعة أل

% 1.7أٔألةًٌرتجأل ةننٗرل/ّٖ   ن ٗرّو 1.6ةًؼرّأل نند ر َِرّألنٌرذّْألٗرّوألةننٗرل/ألٖرّ  ألن  97.7ئةٓأل

 (.9ا اٌؽىً ( و4اٌغدوي ا وّب َىضؼنقةميجألةةةنة ألمةههةسلألنىألمة ة ألمةهةٕٗ أل

 

 

                                                             
تّٗدةوألَٕألد كألماطومءألنىألمةاةهألمةذٕألدٌذـ ْألكٌّمسلألفٕألأطُوثألمة ٔلألِننمف ألمةؼقلألأِألِػقمحألن ةةظجألمةاةه ألِدِهلألع ٓألم ٖشةوألِمةتنِةةوألِمة  4

 .ِمةتًذةو ِناش ةح ماؿنْ
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 اٌسث  اٌضبٍٔ  اٌسث  األوي  اٌسث  اٌساث   اٌسث  اٌضبٌش  اٌسث  اٌضبٍٔ 

2017 2018

 (4اٌغدوي ا
 رطىز إِدا اد اٌعبٌُ ِٓ إٌفظ اٌخبَ وظىائً اٌغبش اٌطجُعٍ

 (ٍُِىْ ثسًُِ/ َىَ)
     
   وي أوثه   وي خبزط أوثه د اٌعبٌُّخإعّبٌٍ اإلِدا ا
 2017اٌضبٍٔ اٌسث   38.6 57.5 96.1

 اٌضبٌشاٌسث   39.1 57.5 96.6

 اٌساث اٌسث   38.8 58.8 97.6

 2018األوي اٌسث   38.7 59.1 97.8

 *اٌضبٍٔاٌسث   38.6 59.1 97.7

(0.1) (0.1) ــ   اٌزغُس  ٓ  2018 األوياٌسث   
  2017 اٌضبٍٔاٌسث   ــ 1.6 1.6 (ٍُِىْ ة/ٌا

 ةٗةيةحألدققٖنٖج  *    

    
 : ِالؽ خ

  
 ـألمامرة ألةٗىألرًّٗىألد ًٕألًةةتة.ألأل

    
 :اٌّصب ز

  

 ـألأعقمفألنـذ  جألنىألمةذقـنٖنألمةُِنٔألألةهًقهجألأِةك.
 

 (9ا اٌؽىً
 2018 -2017 ،وظىائً اٌغبش اٌطجُعٍاٌخبَ ِدا اد اٌعبٌُ ِٓ إٌفظ عٕىَخ إلاٌاٌزطىزاد اٌسث  

 (ٍُِىْ ثسًُِ/ َىَا
 

 

 

 

 

 
 

 

 .نًقهجألأِةك ألمةذقنٖنألمةُِنٔألػّ ألمةٌّلألمةً بٗج ألأعقمفألنـذ  ج اٌّصدز:
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 5أوثه  ويإِدا اد  -
 مةشرةيٕمةنةر أل أِةركألؿرل  ةقِ م نقمفمحألمةً بٗجأل)ي ٚألؿة ألًِّمسلألمةاةهألمةبتٗ ٕ(أل ميـ ٘خ

 ألةذٔرلألئةرٓألةرةةنة ألمةٌرةة نقةميرجأل %0.3ةننٗرل/ّٖ  ألأٔألةًٌرتجأل ن ٗرّو 0.1ةؼّمةٓأل 2018عة ألنىأل

أنرةألفٗهرةأل. نىألمة ة ألمةهةٕٗ مةهًةظنمةنة ألمةهؼق ألؿل ألهٌذّْألي يألمةَِّأل ن ّٗوألةننٗل/ّٖ   38.6

فقرقأل أل2018عة ألنىأل مةشةيٕؿل ألمةنة ألأِةكألنىألئطهةةٕألم نقمفمحألمةً بٗجألمة ةةهٗجأل فِ ػٔجأل ٖـْ

 ِأررلألنرى أل%39.6ِمةترةةمأل  ألمةنةر ألمةٌرةة مةهؼق ألؿرلنىأل أرل% ألَِّألنٌذّْأل39.5ة اخألػّمةٕأل

اٌؽكىً  وّكب َىضكؼ  %40.2ِمةترةةمألأٖ٘رة   ؿل ألمةنةر ألمةههةسرلألنرىألمة رة ألمةهةٗرٕ مةهٌذّْألمةهؼق 
 .اٌّؽبز إٌُه َأفبً  (4ا اٌغدوي( و10ا

ن ٗرّوألةننٗرل/ّٖ أل 32.2ػرّمةٕأل ئةرٓئيـ ةٗرة  أِةكألنىألمةرً ٚألمةـرة ألفِ ألمنقمفمحأل ُُقح ِرق

َِرّأل  مةٌرةة ن ّٗوألةننٗل/ّٖ ألؿرل ألمةنةر أل 32.4ؼّمةٕألة نقةميج 2018نىألعة أل ةيٕمةشؿل ألمةنة أل

أِةكأل فِ ممد  خألئنقمفمحألِفٕألمةهقةةلأل .مةنة ألمةههةسلألنىألمة ة ألمةهةٕٗؿل أل مةهؼق  هٌذّْي يألمة

 ألنىألعرة ماِ ن ّٗوألةننٗل/ّٖ ألؿل ألمةنة أل 6.4 ئةٓنىألًّمسلألمةاةهألمةبتٗ ٕألِمةً ّٙألغٗنألمةذق ٗقٖجأل

ن ٗرّوألةننٗرل/ّٖ أل 6.2ػرّمةٕألِ  مةٌرةة ن ٗرّوألةننٗرل/ّٖ ألؿرل ألمةنةر أل 6.3ؼرّمةٕألة نقةميج 2018

 نىألمة ة ألمةهةٕٗ. مةهًةظنؿل ألمةنة أل

 6خبزط أوثه  ويإِدا اد  -
مةهًذظرجألنررىألؿرةمصألنًقهرجألأِةركألؿررل أل مةرقِ ئطهرةةٕألم نرقمفمحألمةً بٗررجألةهظهّعرجأل مًرذقنح

ن ّٗوألةننٗل/أل 59.1 َِّ مةنة ألمةٌةة   مةهٌذّْألمةهؼق ألؿل  عًقألي ي 2018عة ألنىأل مةشةيٕ مةنة 

  نقةميجألةةةنة ألمةههةسلألنىألمة رة ألمةهةٗرٕ %2.8ةننٗل/ّٖ  ألأٔألةًٌتجأل ن ّٗو 1.6ةًؼّأل ة  نند  ّٖ  أل

 .إٌُه ظبثمبً  اٌّؽبز (4ا اٌغدوي( و10اٌؽىً ا وّب َىضؼ
 

 
 

                                                             
 ةذِرهل أِةرك فِ  منرقمفمح ةٗةيرةح دؼرقٖز  ألِدرم(أِةرك) ة رً ٚ مةهٔرقمث مةرقِ  مي٘هة ألغًٗٗةألماًذّمسٗجألة ّٖ٘جألنًقهج 2017 ُُقألُُنألّٖيّٗألعة   5

مي٘رهخألمةاّيارّألئةرٓألع٘رّٖجألمةهًقهرج ألِدرمألدؼرقٖزألةٗةيرةحأل 2018 ألِفٕألُُنألّٖةّٗألن ّٗوألةننٗل/ّٖ  0.1مةتةةاجألػّمةٕأل ئنقمفمحألغًٗٗةألماًذّمسٗج
 ن ّٗوألةننٗل/ّٖ .أل 0.3ةذِهلألئنقمفمحألمةاّياّألمةتةةاجألػّمةٕأل ئنقمفمحألفِ ألأِةك

 ةٗةيرةح دؼرقٖز  ألِدرم2015دظهٗقألئيقِيٌٗرٗةألة ٘رّٖذُةألفرٕألنًقهرجألأِةرك ألِكةركألعقربألعّفدُرةألة هًقهرجألفرٕألُرُنألفٌٖرهتنأل 2016 فٌٖهتن ُُن ُُق  6
 ٗل/ّٖ .ن ّٗوألةنن 0.7ئنقمفمحألئيقِيٌٗٗةألمةتةةاجألػّمةٕأل ةذِهل ؿةمصألأِةك فِ  منقمفمح
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 اٌسث  اٌضبٍٔ  اٌسث  األوي  اٌسث  اٌساث   اٌسث  اٌضبٌش  اٌسث  اٌضبٍٔ 

2017 2018
  وي خبزط أوثه  وي أوثه

 (10ا اٌؽىً
 2018 -2017 ،اٌعبٌُّخ وفك اٌّغّى بد اٌسئُعُخإٌفطُخ ِدا اد طعٕىَخ ٌاٌاٌزطىزاد اٌسث  

 (ٍُِىْ ثسًُِ/ َىَا
 

 

 

 

 

 
 

 .نًقهجألأِةك ألمةذقنٖنألمةُِنٔألػّ ألمةٌّلألمةً بٗج ألأعقمفألنـذ  ج اٌّصدز:

ئطهةةٕألم نرقمفمحألمةً بٗرجألةهظهّعرجألمةرقِ ألمةهًذظرجألنرىألؿرةمصألنًقهرجألفٕأل ماًذقنممٖ وْألِ

نظهّعجألفِ ألأننٖاةألمةِرهةةٗجألئيذةصأل مامد ة ألمةب ٗمألفٕٓألئة 2018نىألعة أل مةشةيٕؿل ألمةنة ألأِةكأل

مةّاٖررةحألمةهذؼررقثأل ةررةةنغمألنررىألمامد ررة ألمةه ؼررّظألفررٕألئيذررةص أةررمألةننٗررل/ّٖ  ألٖررأدٕألكةررك 140ِةًؼررّأل

نىألمةً ٚألمةٔـنْألًِّمسلألمةاةهألمةبتٗ ٓألغٗنألمةذق ٗقٖج ألػٗرزألممد  رخألم نرقمفمحألمةً بٗرجألماننٖاٗجأل

 16.1ةذت رمأل  مةنةر ألمةٌرةة أةمألةننٗرل/ألٖرّ ألةةةهقةميرجألنر أل 570نٖاٗجألةًؼّألنىألمةّاٖةحألمةهذؼقثألمان

  ن ّٗوألةننٗل/ّٖ ألنقةميجألةةةنة ألمةههةسلألنىألمة ة ألمةهةٕٗ 2نِا ج  ممد ةعة  ةًؼّ  ن ّٗوألةننٗل/ألّٖ  

 %27ةرأكشنألنرىأل ررقألممد ر  ِفٕألَلمألمةٌٗةلألٖلكنألأوألميذةصألمةّاٖةحألمةهذؼقثألماننٖاٗجألنىألمةً ٚألمةـرة 

ن ٗرّو ةننٗرل/ّٖ   ِكةرك ِفقرة  ةتٗةيرةح ئفممث مةبةررج  10.73 يؼرّ ئةرٓؿل ألمة ةنٗىألمةهةٗٗٗىألةٗٔلأل

م نررقمفمحألمةً بٗرجألنررىألةررةرٕألنظهّعرجألفِ ألأننٖاررةألمةِرهةةٗجألؿررل ألمةنةرر أل خميـ ٘ر ػٗررز .ماننٖاٗرج

 نقةميجألن ألمةنة ألمةٌةة . أةمألةننٗل/ّٖ  430ةًؼّأل 2018نىألعة أل مةشةيٕ

 200ةًؼّأل 2018نىألعة أل مةشةيٕؿل ألمةنة أل أِمِةةفِ ألنىأل  نقمفمحألمةً بٗجمخألميـ ٘كهةأل 

 100ةًؼرّأل ميـ ةٗة  ةلةكأل نِا ج    ن ّٗوألةننٗل/ألّٖ  3.7ةذت مألنقةميجألةةةنة ألمةٌةة ألةننٗل/ألّٖ أل أةم

نرىأل م نرقمفمحألمةً بٗرج ممد  رخ فرٕألػرٗى أةمألةننٗرل/ّٖ ألنقةميرجألةرةةنة ألمةههةسرلألنرىألمة رة ألمةهةٗرٕ.
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 اٌسث  اٌضبٍٔ  اٌسث  األوي  اٌسث  اٌساث   اٌسث  اٌضبٌش  اٌسث  اٌضبٍٔ 

2017 2018

  وي خبزط أوثه  وي أوثه

 30ةًؼرّأل 2018نرىألعرة أل مةشرةيِٕةـةٓجألمًِٗةألؿل ألمةنةر أل فِ ألمادؼةفألمةٌّفٗذٕألمةٌةة عجألنظهّ

َِرّألي ريألنٌرذّْأل  ن ٗرّوألةننٗرل/ألٖرّ  14.1يؼرّألةذت رمألنقةميجألةرةةنة ألمةٌرةة ألفقٚألةننٗل/ألّٖ ألأةمأل

  ٗم. ألِممد  خألم نقمفمحألمةً بٗجألنىألفِ ألأننٖاةألمةِهةةٗجألةِالألٙ مة ة ألمةهةٕٗ نى مةهًةظنمةنة أل

 أِةررك  فِ  نررى مةً بٗررج م نررقمفمح فررٕ ٌررًّٔمةمةنةرر أل مةذاٗررن ن ررقاح (11ا اٌؽككىًّٖٗررغألِ

  .(2018 -2017) مة ذنث ؿل  ؿةمطُة نى مةهًذظج ِمةقِ 

 (11ا اٌؽىً
 2018 -2017 ،عٕىٌ فٍ إِدا اد اٌعبٌُ ِٓ إٌفظ وظىائً اٌغبش اٌطجُعٍاٌاٌزغُس اٌسث  

 (ٍُِىْ ثسًُِ/ َىَا
 

 

 

 

 

 

 

 .نًقهجألأِةك ألمةذقنٖنألمةُِنٔألػّ ألمةٌّلألمةً بٗج ألأعقمفألنـذ  ج صدز:اٌّ

 ورطىز  د  اٌؾفبزاد اٌعبٍِخ،7إٌفظ اٌصخسٌ فٍ اٌىالَبد اٌّزؾدح إٔزبط -
       نررىأل مةشررةيٕمةنةرر أل ؿررل  مةٔررـنٔ مةررً ٚ نررى ماننٖاٗررج مةهذؼررقث مةّاٖررةح ئيذررةص ن ررق  ممد رر 

نرىألعرة أل ماِ مةنةر أل ةهٌرذّٖةح نقةميرج% 6.9 ةًٌرتج ٔأ  ٖرّ /ةننٗل أةم 455 ةؼّمةٕ 2018 عة 

% 26.9ةننٗرل/ّٖ  ألأٔألةًٌرتجأل ن ٗرّو 1.498ةًؼرّأل نند  رة   ألّ ٖر/ننٗلة ن ّٗو 7.074 ةٗت م 2018

  .2017عة ألنقةميجألةةةنة ألمةههةسلألنىأل

                                                             
 ألHaynesville ألEagle Ford ألBakkenٖهشلألئيذةصألًخألنًةٙ ألمسٌٗٗجألفٓألئيذةصألمةً ٚألمةٔـنٔألفٓألمةّاٖةحألمةهذؼقثألماننٖاٗجألَِٓألنًةٙ  أل  7

Niobraraأل  Permian   Appalachia أل ألئةٓألنًبقج (Utica and Marcellus)ِد٘م ألةةاٗةفج  Anadarko   مةذٕ أٓتؼخ َقفة  ة  قٖق نى
 .2017ػ ةمث معذتةمم  نى ُُن ّٖةّٗ  129ةً ٚألمةٔـنٔألِمةاةهألمةٔـنٔألؿل ألمةًٌّمحألماؿٗنث ألِٖ هلألةُةأليؼّألنًذظٕألم
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ِفٕألَلمألمةٌٗةل ألٖظقمألمةلكن ألأوألدّر ةحألة ٖألمةهٔةفمألرقألأُةمحألئةٓألأوألم يذةصألماننٖإأل

ماد رةلألةرٗىألفِ ألأِةرركأل دهقٖرق  دومنًرة  نر  2018عرة ألؿرل ألمامد رة أل ًّٗمٓرلةرً ٚألمةٔرـنٔألنرىألم

 ِنًذظٕألمةً ٚألنىألؿةمطُة ألةِأوألؿ ٖألم يذةصأل عةفثألمةذّمهوألئةٓألمةٌّلألمةً بٗج.

 ممد ر  فقرق  2018نرىألعرة أل مةشرةيٕأنةألفٗهةألٖـْألنذًّٚألعقفألمةؼ رةممحألمة ةن رجألؿرل ألمةنةر أل

 نٌرذّْ َِرّ ػ رةمث  915 ئةرٓ ةٗٔل 2018نىألعة أل ماِ  مةنة  ةهٌذّٖةح جنقةمي ػ ةمث 61 ةًؼّ

 .2017نىألعة أل مةشةيٕ ةةةنة  نقةميج ػ ةمث 146 ةًؼّ نند  

مةنةر أل مًرذُ خ فقرق  نرىألمةرً ٚألمةٔرـنٔ ماننٖارٕ ِألفٗهةألٖذ  ر ألةةةه رقاحألمةِرُنٖجألةايذرةص

 ػ رةمث 898 ِة رقف ألٖرّ /ةننٗرل ّٗون  6.9 نٌذّْ ًقع أةنٖل ُُن ؿل  أٔ  2018 عة نىأل مةشةيٕ

 ؿل  عةن ج ػ ةمث 931 ِة قف ّٖ  /ةننٗل ن ّٗو 7.1 نٌذّْ ئةٓ ةذٔل كةك ة ق ممد  خ سم .جعةن 

 ٖرّ /ةننٗرل ن ٗرّو 7.2 مةتةةم ماع ٓ مةؼق ئةٓ ِّٓةُة ةؼٗى مامد ة مةه قاحأل ِِمٓ خ. نةّٖ ُُن

 .(12ا واٌؽىً  (5ا اٌغدويوّب َىضؼ  .ّٖيّٗ ُُن ؿل 

 (5اٌغدوي ا
  2018 – 2017، ِزىظظ إِدا اد إٌفظ اٌصخسٌ فٍ اٌىالَبد اٌّزؾدح و د  اٌؾفبزاد اٌعبٍِخ

  د  اٌؾفبزاد اٌعبٍِخ    
 اؽفبز(

 إِدا اد إٌفظ اٌصخسٌ 
  اٍُِىْ ثسًُِ/َىَ(

 2017 اٌضبٍٔاٌسث   5.576 769
  اٌضبٌشاٌسث   5.807 813
  اٌساث اٌسث   6.461 799
  2018األوي اٌسث   6.619 854
 *اٌضبٍٔاٌسث   7.074 915
 2018 األوياٌسث   0.455 61

 2017 اٌضبٍٔاٌسث   1.498 146 اٌزغُس  ٓ

 ةٗةيةحألدققٖنٖج * 
 المصادر:

 EIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions, Various Issues. 
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 الربع الثاني  الربع األول  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني 

2017 2018

 ٌ/ٍُِىْ ة ؽفبزح

 إٔزبط إٌفظ اٌصخسٌ  د  اٌؾفبزاد اٌعبٍِخ

 (12ا اٌؽىً
   ،عٕىٌ إلِدا اد إٌفظ اٌصخسٌ فٍ اٌىالَبد اٌّزؾدح و د  اٌؾفبزاد اٌعبٍِخاٌاٌّزىظظ اٌسث  

2017 – 2018 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   ألدقنٖنألئيذةطٗجألمةؼ نألفٕألنًةٙ ألمةً ٚألِمةاةهألمةٔـنٔ ألأعقمفألنـذ  ج.(EIA) ئفممثألن  ّنةحألمةبةرجألماننٖاٗج اٌّصدز:

 ىزٍّخ( ِٓ إٌفظ واٌغبش اٌصخسَُٓ فٍ اٌىالَبد اٌّزؾدحاألثبز اٌّؾفىزح ااٌّىزٍّخ وغُس اٌّ -

مةهؼ رّمثألفرٕأل ٗىمةرً ٚألِمةارةهألمةٔرـنٖأةرةمأل عرقف ئطهرةةٕ دِٗنألمةذققٖنمحألماِةٗجألئةٓألممد رة 

مةنةر أل ةهٌرذّٖةح نقةميرجةعن أل 40ةًؼّأل 2018نىألعة أل مةشةيٕؿل ألمةنة أل مةّاٖةحألمةهذؼقثألماننٖاٗج

ةعررنألنقةميررجألةررةةنة أل 721ةًؼررّأل نند رر ةعررن ألَِررّألنٌررذّْأل 3919ةألعررقفَ ةٗت ررم 2018نررىألعررة أل ماِ 

نذًّرٚألأًر ةمألِٖ وْألكةكألئةٓألمة لرجألمةبنفٖجألةرٗىألعرقفألماةرةمألمةهؼ رّمثألِ أل2017مةههةسلألنىألعة أل

 . 2018نىألعة أل مةشةيٕؿل ألمةنة ألخألمةذٕألممد  مةً ٚألمةـة أل

مةهؼ ّمثألفٕألمةّاٖرةحألٔـنٔألمةً ٚألمةٔـنٔألِمةاةهألمةأةةمأل عقف مةظقٖنألةةةلكن ألأوألئطهةةِٕ

ِػذٓأل 2014%ألنًلألمةنة ألمةشةةزألنىألعة أل70 عى دوٖق  رق ُُق دنمط ة  كتٗنم  ةًٌتج مةهذؼقثألماننٖاٗج

           ِكةررك مي اةًررة  ة ذنمطرر  مةررلٔ ُررُقدٍ أًرر ةم مةررً ٚ مةـررة  كةررك مةؼررٗى 2016مةنةرر ألمةشررةيٕألنررىألعررة أل

    .(13ا وّب َىضؼ اٌؽىً
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اٌسث  
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 ثسًُِ/ والز ثئس

 أظعبز إٌفظ اٌخبَ االثبز اٌّؾفىزح

 (13ا اٌؽىً
  ،ز إعّبٌٍ  د  األثبز اٌّؾفىزح ِٓ إٌفظ واٌغبش اٌصخسَُٓ فٍ اٌىالَبد اٌّزؾدح األِسَىُخرطى

 (2018 – 2014خالي اٌفزسح ا
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ( ألدقنٖنألئيذةطٗجألمةؼ نألفٕألنًةٙ ألمةً ٚألِمةاةهألمةٔـنٔ ألأعقمفألنـذ  ج.EIAئفممثألن  ّنةحألمةبةرجألماننٖاٗجأل) اٌّصدز:

د رن ألةةاةرةمألِمةذرٕأل  ناذه جألم يظرةهمةًٌتجألماكتنألنىألماةةمألمةهؼ ّمثألأوألِمةظقٖنألةةاَذهة أل

َِٕألدندتٚألة لرجألٙنفٖجألن ألنذًّرٚألأًر ةمألمةرً ٚألمةـرة  ألأنرةألمةًٌرتجألمةتةرٗرجألنرىأل  مةهؼ ّمثألمةهاذه ج

ماةرةمألمةهؼ ررّمثألاألٖرذمألمًررذاهةةُةألئاألعًررقألِٓرّ ألأًرر ةمألمةرً ٚألئةررٓألنٌررذّٖةحألنًةًرتجألةهًذظررٕألمةررً ٚأل

 مةٔـنٔألِد ن ألةةاةةمألغٗنألمةهاذه ج. ِمةاةه

ِفررٕألَررلمألمةٌررٗةل ألدِررٗنألمةذقررقٖنمحألماِةٗررجألئةررٓألممد ررة ألماةررةمألمةهؼ ررّمثألمةهاذه ررجألنررىألمةررً ٚأل

ةًؼرّأل 2018نرىألعرة أل مةشرةيٕمةٔـنٔألِمةاةهألمةٔـنٔألفٕألمةّاٖةحألمةهذؼقثألماننٖاٗرجألؿرل ألمةنةر أل

مة لرجألمةبنفٖجألةٗىألماةةمأل ع ٓألؿ  ٗجِكةكأل  2018نىألعة أل ماِ مةنة أل ةهٌذّٖةح نقةميج ألةعن 438

ةًؼرّأل نند ر ةعرن ألَِرّألنٌرذّْأل 3796عرقفَةأل ةٗت رم مةهؼ ّمثألمةهاذه جألِنذًّٚألأً ةمألمةرً ٚألمةـرة  

 .2017ةعنألنقةميجألةةةنة ألمةههةسلألنىألعة أل 950

م طهرةةٕألمةذنمكهرٕألة رقفألماةرةمألمةهؼ رّمثألغٗرنأل ممد رة فٕألػرٗىألدِرٗنألمةذقرقٖنمحألماِةٗرجألئةرٓأل

ةعرن أل 66ةًؼرّأل 2018نرىألعرة أل مةشرةيٕمةنةر أل فرٕأليُةٖرجمةهاذه جألنىألمةً ٚألمةٔـنٔألِمةاةهألمةٔـنٔأل

ةًؼرّأل نند ر َِرّألنٌرذّْأل ةعرن  7756عرقفَةأل ةٗت رم  2018نرىألعرة أل ماِ مةنةر أل ةهٌذّٖةح نقةميج
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 يذةصئ مًذهنممأليهّ ع ٓألدّر  نإُنم   كةك ٖاّو ِرق  2017ةعنألنقةميجألةةةنة ألمةههةسلألنىألعة أل 1538

  .فٕألمةّاٖةحألمةهذؼقثألماننٖاٗج مةٔـنٔ ِمةاةه مةٔـنٔ مةً ٚ

مةظقٖنألةةةلكنألأوألعرقفألماةرةمألمةهؼ رّمثألغٗرنألمةهاذه رجألنرىألمةرً ٚألمةٔرـنٔألِمةارةهألمةٔرـنٔأل

فررٕأل ألِكةرركألةررةةنغمألنررىألمامد ررة ألمةه ؼررّظأل2016ةٔررّمثألنبررنفثألنًررلألُررُنألفٌٖررهتنأل ة  عررةممد ِٖررُقأل

كةركألئةرٓألًرتتٗىألنؼذه رٗى ألأِةُهرةألَرّألدّر رةحأل ْ ريألمة ذرنث ألِٖ روؿل أليأً ةمألمةً ٚألمةـة ألنذًّٚأل

فرٕألأًر ةمألمةرً ٚألفرٕألمةهٌرذقتل ألِع ٗرٍألدرمألدرأؿٗنأل أكترنة ٖألنًذظٕألمةً ٚألمةٔرـنٔألةؼرقِرألممد رة أل

ػقِرألميـ ةٕألفٕألمةاّمفمألمةتِنٖجألدِاٗلألماةةمألمةهؼ ّمثألغٗنألمةهاذه ج.ألِمةٌتبألمةهؼذهلألمةشةيٕألَّأل

ِمةهب ّ ألدّمفنَمأل كهة ألد كألمةُٗقمِةٗإألمةً بٕألِأٙقمألعه ٗةحألمةذاٌٗنألمة ةن جألفٕألؿقنةحألمةؼقلأل

 ماعرّم  نقْ ع ٓاننٖإألم مةً ٚ ربة  فٕ ِظٗ ج أةم 400 نى أكشن عى ماًذاًةء دمػٗزأل ألماةةم

 .مةً ٚ ػقّ  ؿقنةح َّ د٘نمم   ماكشن مةقبة  ِكةو مةهةٗٗج  مةق ٗ ج
 

  اٌطٍت اٌعبٌٍّ  ًٍ إٌفظ. 2.1.2

 /ٔأل ن ٗرّو 0.3ًؼرّألة 2018نرىألعرة أل مةشرةيٕؿرل ألمةنةر أل مةرً ٚ ع رٓ مة رةةهٕ مةب ب د  مم

 1.7ةننٗل/ ّٖ   نِال  ممد ةعة  ةًؼرّ  ن ّٗو 98% ألةٗٔلألئةٓأل0.3 ألأٔألةًٌتجألةةنة ألمةٌةة نقةميجألة

( 6ا اٌغدويوّب َىضؼ  نقةميجألةةةنة ألمةههةسلألنىألمة ة ألمةهةٕٗ  %1.8ةننٗل/ّٖ  ألأٔألةًٌتجأل ن ّٗو
 .(14ا واٌؽىً
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 اٌسث  اٌضبٍٔ  اٌسث  األوي  اٌسث  اٌساث   اٌسث  اٌضبٌش  اٌسث  اٌضبٍٔ 

2017 2018

  وي اٌعبٌُ األخسي اٌدوي اٌصٕب ُخ

 (6اٌغدوي ا
  2018 – 2017، رطىز اٌطٍت اٌعبٌٍّ  ًٍ إٌفظ وفك اٌّغّى بد اٌدوٌُخ

 (ٍُِىْ ثسًُِ/ َىَ)
     

  اٌدوي اٌصٕب ُخ  وي اٌعبٌُ االخسي  إعّبٌٍ اٌطٍت اٌعبٌٍّ
 2017 اٌضبٍٔاٌسث   46.9 49.4 96.3
  اٌضبٌشاٌسث   47.7 50.1 97.8
  اٌساث اٌسث   47.9 50.6 98.5
  2018األوي اٌسث   47.7 49.9 97.4

 *اٌضبٍٔاٌسث   47.4  
0.3 0.6 (0.3)  اٌزغُس  ٓ  2018 األوياٌسث   

  2017 اٌضبٍٔاٌسث   0.5 1.2 1.7 (ٍُِىْ ة/ٌا

  
 ةٗةيةحألدققٖنٖج*

  
 : ِالؽ خ

   ـألمامرة ألةٗىألرًّٗىألد ًٕألًةةتة.
  

  
 :اٌّصب ز

ألقمفألنـذ  جألنىألمةذقـنٖنألمةُِنٔألألةهًقهجألأِةك.ـألأع
 

 (14ا اٌؽىً  
 2018 -2017 ،اٌزطىزاد اٌسث  اٌعٕىَخ ٌٍطٍت اٌعبٌٍّ  ًٍ إٌفظ

 (ٍُِىْ ثسًُِ/ َىَا
أل

أل

أل

أل

أل

أل

أل
 

أل.نًقهجألأِةك ألمةذقنٖنألمةُِنٔألػّ ألمةٌّلألمةً بٗج ألأعقمفألنـذ  جألاٌّصدز:
ألمةهظهّعرةحألنرىألنظهّعرجألةارلألمةرً ٚألع رٓألمةب ربألٖةحنٌرذّألُرُقدُةألمةذرٕألة ذبّممحألةٗةوألٖ ٕألِفٗهة

أل:ألػقثألع ٓألمةقِةٗج
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 فٍ اٌدوي اٌصٕب ُخ ًٍ إٌفظ اٌطٍت  -

           أةرررم 300ؼرررّمةٕألة 2018عرررة ألنرررىأل مةشرررةيٕمةنةررر ألؿرررل أل مةٔرررًةعٗج مةرررقِ  ٙ رررب ميـ رررٖ

       ّ  ألن ٗررّوألةننٗررل/ألٖرر 47.4يؼررّألةٗٔررلألئةررٓأل ةررةةنة ألمةٌررةة  نقةميررجأل %0.6أٔألةًٌررتجأل  ةننٗررل/ألٖررّ 

 .نقةميجألةةةنة ألمةههةسلألنىألمة ة ألمةهةٕٗ ةننٗل/ّٖ  أةم 500ةًؼّأل َِّألنٌذّْألنند  أل
 مةشرةيٕؿرل ألمةنةر أل مةرً ٚ ع رٓ ماننٖاذٗى فِ  ٙ ب ممد   مةقِ ألمةًٔةعٗج نظهّعج ِٗهى

 ألّٖ /ةننٗل ن ّٗو 25.2 ئةٓ ةٗٔلنقةميجألةةةنة ألمةٌةة أل ّٖ /ةننٗل أةم 200 ةّمر  2018نىألعة أل

 ممد ر كهرةأل  أةمألةننٗل/ّٖ ألنقةميجألةةةنة ألمةههةسرلألنرىألمة رة ألمةهةٗرٕ 200ةًؼّأل َِّألنٌذّْألنند  

 ن ٗررّو 14.4 ئةررٓ ةٗٔررلنقةميررجألةررةةنة ألمةٌررةة أل ٖررّ /ةننٗررل أةررم 300 ةؼررّمةٕأِمِةررةأل فِ  ٙ ررب

 ػرٗىفرٕأل .8نرىألمة رة ألمةهةٗرٕ مةهًرةظنأةمألةننٗل/ّٖ ألنقةميرجألةرةةنة أل 200ةًؼّأل نند  ة   ّٖ  /ةننٗل

 7.8 ئةرٓ ةٗٔرلنقةميجألةةةنة ألمةٌةة أل ّٖ /ةننٗل أةم 200 ةؼّمةٕ مةتةًٗ ٗكأًٗةأل فِ  ٙ ب ميـ ٖ

  أةررمألةننٗررل/ّٖ ألنقةميررجألةررةةنة ألمةهًررةظنألنررىألمة ررة ألمةهةٗررٕ أل 100ةًؼررّأل نند  ررة  ٖررّ  أل/ةننٗررل ن ٗررّو

برنةام  الصةيانة  في كوريا الجنوبية نتيجةة بةدءتراجع أداء مصافي التكرير العاملة ِكةكألع ٓألؿ  ٗجأل

 .(15ا واٌؽىً( 7ا اٌغدويوّب َىضؼ   في هذه المصافيالشامل 

 (7اٌغدوي ا
 رطىز اٌطٍت  ًٍ إٌفظ فٍ اٌدوي اٌصٕب ُخ

 (ٍُِىْ ثسًُِ/ َىَ)
  األِسَىزُٓ  وي  وي أوزوثب   وي أظُب اٌجبظُفُه إعّبٌٍ اٌدوي اٌصٕب ُخ      

  2017اٌضبٍٔ اٌسث   25.0 14.2 7.7 46.9
  اٌضبٌشاٌسث   25.1 14.7 7.9 47.7
  اٌساث اٌسث   25.1 14.4 8.4 47.9
  2018األوي اٌسث   25.0 14.1 8.6 47.7
 *اٌضبٍٔاٌسث   25.2 14.4 7.8 47.4

(0.3)  (0.8) اٌزغُس  2018 األوياٌسث   0.2 0.3 
 2017 اٌضبٍٔاٌسث   0.2 0.2 0.1 0.5  ٓ

 *ألةٗةيةحألدققٖنٖج.  
  

     
 : ِالؽ خ

  
 ـألمامرة ألةٗىألرًّٗىألد ًٕألًةةتة.ألأل

     
 :اٌّصب ز

 
 ـألأعقمفألنـذ  جألنىألمةذقـنٖنألمةُِنٔألألةهًقهجألأِةك.

 

                                                             
 .نىألمةذقنٖن 61ٓ ؼجألمرمأل 8
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 اٌسث  اٌضبٍٔ  اٌسث  األوي  اٌسث  اٌساث   اٌسث  اٌضبٌش  اٌسث  اٌضبٍٔ 

2017 2018

  وي أظُب اٌجبظُفُه  وي أوزوثب   وي األِسَىزُٓ

 (15ا اٌؽىً
 2018 -2017 ،فٍ اٌدوي اٌصٕب ُخ عٕىَخ ٌٍطٍت  ًٍ إٌفظاٌاٌزطىزاد اٌسث  

 (ٍُِىْ ثسًُِ/ َىَا
 

 

 

 

 

 
 

 .ػّ ألمةٌّلألمةً بٗج ألأعقمفألنـذ  ج نًقهجألأِةك ألمةذقنٖنألمةُِنٔ اٌّصدز:

 فٍ اٌدوي إٌبُِخ ًٍ إٌفظ اٌطٍت  -
 أةرم 800 ةؼرّمةٕ 2018عرة ألنرىأل مةشرةيٕمةنةر ألؿرل أل مةرً ٚ ع رٓ مةًةنٗرج مةرقِ  ٙ رب ممد  

َِرّألن ٗرّوألةننٗرل/ألٖرّ  أل 45.4يؼّألةٗٔلألئةٓأل ةةةنة ألمةٌةة  نقةميجأل %1.8أٔألةًٌتجأل  ةننٗل/ألّٖ 

 .نقةميجألةةةنة ألمةههةسلألنىألمة ة ألمةهةٕٗ ةننٗل/ّٖ   ّٗون 1.1ةًؼّألنٌذّْألنند  أل

 ِأفنٖقٗرة ماًِرٚ مةِنل نًبقجفٕأل مةً ٚ ع ٓ ب بمة ميـ ٖ مةقِ ألمةًةنٗج  نظهّعج ِٗهى

         ئةررٓ ةٗٔررلنقةميررجألةررةةنة ألمةٌررةة أل ٖررّ /ةننٗررل أةررم 200 ةّمررر  2018نررىألعررة أل مةشررةيٕؿررل ألمةنةرر أل

نقةميرجألةرةةنة ألمةههةسرلألنرىأل ةننٗرل/ّٖ  أةرم 300ةًؼّأل ْألنند   ألَِّألنٌذّّٖ /ةننٗل ن ّٗو 12.4

  .مة ة ألمةهةٕٗ

 عًقألي يألمةهٌذّْألمةهؼق ألؿل ألمةنةر ألمةٌرةة مةب بألع ٓألمةً ٚألفٕألمةقِ ألمة نةٗجأل مًذقنِرقأل

%ألنرىألئطهرةةٕأل15.6 ألأٔألنةألِٖالألّٖ /ةننٗل ن ّٗو 7.1 َِّ ِؿل ألمةنة ألمةههةسلألنىألمة ة ألمةٌةة 

نًبقرجأل فرٕ ماؿرنْ مةرقِ  ٙ رب ِفٗهرةألٖـرْ .2018نىألعرة أل مةشةيٕؿل ألمةنة أل ةنٗجٙ بألمةقِ ألمةً

 5.3 ئةرٓ ةٗٔلأةمألةننٗل/ّٖ ألنقةميجألةةةنة ألمةٌةة أل 200ةًؼّأل ميـ ٖ فقق ِأفنٖقٗة ماًِٚ مةِنل

  . مة ة ألمةهةٕٗ ةةنة ألمةههةسلألنىة أةمألةننٗل/ّٖ ألنقةميج 300ةًؼّأل نند  ة   ألّٖ /ةننٗل ن ّٗو
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ألًؼّةرـألممد ةعرة ألأل2018نرىألعرة ألألمةشرةيٕؿرل ألمةنةر ألألمةًةنٗرجألمً٘رّٖٗجألمةقِ ألٙ بُُقألألفٕألػٗى

 ألَِرّألنٌرذّْألنند ر ألٖرّ /ةننٗرلألن ّٗوأل26.4ألئةٓألةٗٔلنقةميجألةةةنة ألمةٌةة ألألّٖ /ةننٗلألأةمأل800

أل.ةننٗل/ّٖ ألنقةميجألةًقٗنٌألمةهٌظلألؿل ألمة ة ألمةهةٕٗألأةمأل700ةًؼّأل

ألِرررةٙنثألمً٘ررّٗٔألمارذٔرةفٔألة ًهررّألمةنسٌٗررٕألمةهؼرنيأل ررقٖألمةررلٔمةب رربألمةٔرًٕٗ ألألممد رر ِررقأل

أل12.8ألئةرٓألةٗٔرلنقةميرجألةرةةنة ألمةٌرةة  ألألٖرّ /ةننٗرلألأةرمأل600ألةهققممألمةهلكّمث ألمةٌّلألفٕألمةذ ةفٕ

أةرمألةننٗرل/ّٖ ألأل400 ألَِّألنٌذّْألنند  ألةًؼرّأل2018نىألعة ألألمةشةيٕؿل ألمةنة ألألّ ٖ/ننٗلةألن ّٗو

ألمارذٔرةفألةًهرّألم٘ؿرنألمةهؼرنيأل ٔمةًُقألرذٔةفلةألةةةًٌتجألأنةألهةٕٗ.نقةميجألةةةنة ألمةههةسلألنىألمة ة ألمة

ألئةٓألةٗٔلنقةميجألةةةنة ألمةٌةة  ألألّٖ /ألةننٗلألأةمأل100ألةًؼّألمةً ٚألع ٓألمةب بألميـ ٖألفققألمًّ٘ٗٔ 

أةرمألةننٗرل/ّٖ ألنقةميرجألمةنةر ألمةههةسرلألنرىألألألألألأل200 ألَِرّألنٌرذّْألنند ر ألةًؼرّألٖرّ /ألةننٗلألن ّٗوأل4.7

ّٖٗجألمةًةنٗرجألةًؼرّألألًٗهةألممد  ةألمة ة ألمةهةٕٗ. أةرمألةننٗرل/ّٖ ألنقةميرجألأل300مةب بألفٕألةةرٕألمةقِ ألماًا

ألن ّٗوألةننٗل/ّٖ .أل8.9ةةةنة ألمةٌةة  ألةٗٔلألئةٓأل

نىألعرة ألألمةشةيٕمةب بألع ٓألمةً ٚألفٕألفِ ألأننٖاةألمةلدًٗٗجألؿل ألمةنة ألألممد  ألأؿنْ ألطُجألنىِ

ن ٗرّوألةننٗرل/ّٖ  ألَِررّألأل6.6  ألةٗٔرلألئةررٓألنقةميررجألةرةةنة ألمةٌرةةألّ /ٖننٗرلةألأةرمأل200ألةًؼرّأل2018

ةِرالألألكةركألِْٖ روأل 2017أةمألةننٗل/ّٖ ألنقةميجألةةةنة ألمةههةسلألنىألعرة ألأل100نٌذّْألنند  ألةًؼّأل

أةمألةننٗل/ألّٖ ألنقةميجألةةةنة ألمةٌةة ألأل100ئيـ ةٕألمةب بألع ٓألمةً ٚألفٕألمةتنمهٖلألةًؼّألألأًةًٕألئةٓ

أةمألأل300فِ ألأننٖاةألمةلدًٗٗجألماؿنْألةًؼّألألفٕأل بمةبألممد ة ألن ّٗوألةننٗل/ألّٖ  ألن أل2.6ةٗٔلألئةٓأل

 ن ّٗوألةننٗل/ألّٖ .أل4.0ةننٗل/ألّٖ ألنقةميجألةةةنة ألمةٌةة ألةٗٔلألئةٓأل

 اٌطٍت  ًٍ إٌفظ فٍ اٌدوي اٌّزؾىٌخ -

أل200ةهقرقممألأل2018نىألعة ألألمةشةيٕمةنة ألألؿل ألميـ ةٗة ألألمةً ٚألع ٓألمةهذؼّةجألمةقِ ألٙ بألُُق

ةًؼرّألألنند ر نٌرذّْألن ٗرّوألةننٗرل/ّٖ  ألَِرّألأل5.2ةٌرةة ألةٗٔرلألئةرٓألأةمألةننٗل/ّٖ ألنقةميجألةةةنة ألم

ألنظهّعرجنرىألألمايـ رةِٕرقألطةءألَرلمألألةةنة ألمةههةسلألنىألمة ة ألمةهةٕٗ.أةمألةننٗل/ّٖ ألنقةميجألةأل100

نقةميرجألألٖرّ /ةننٗرلألأةرمأل200ألةؼرّمةٕٙ تُرةألع رٓألمةرً ٚألألميـ رٖمةذرٕألألمةٌرةة ألمةٌّفٗذٕألم دؼةفألفِ 

أةرمألةننٗررل/ّٖ ألأل100َِررّألنٌرذّْألنند ر ألةًؼررّألألٖرّ  /ةننٗررلألن ٗرّوأل4.5ألئةرٓألةٗٔررلةرةةنة ألمةٌرةة أل

 .(8ا واٌغدوي( 16ا اٌؽىًوّب َىضؼ  ألأل.2017نقةميجألةةةنة ألمةههةسلألنىألعة أل
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 (8اٌغدوي ا
 2018 - 2017، رطىز اٌطٍت  ًٍ إٌفظ فٍ  وي اٌعبٌُ األخسي ااإللزصب اد إٌبُِخ واٌّزؾىٌخ(

 (ٍُِىْ ثسًُِ/ َىَ)
 اٌزغُس  ٓ        

 2017 2018 (ٍُِىْ ة/ٌا

 اٌضبٍٔاٌسث   
2017 

 األوياٌسث  
2018 

اٌسث  
 *اٌضبٍٔ

اٌسث  
 األوي

اٌسث  
 اٌساث 

اٌسث  
 اٌضبٌش

اٌسث  
 اٌضبٍٔ

 اٌدوي إٌبُِخ   44.3 44.6 44.7 44.6 45.4 0.8 1.1
 ِٕهب اٌدوي اٌعسثُخ : 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 ــ ــ
 مةقِ ألماع٘ةء     6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 ــ ــ
 ةةرٕألمةقِ ألمة نةٗج 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 ــ ــ

(0.2ا 0.3   وي أخسي فٍ اٌؽسق األوظظ وأفسَمُب 5.0 5.4 4.9 5.5 5.3 
(0.2ا 0.3  إعّبٌٍ اٌؽسق االوظظ وأفسَمُب 12.1 12.5 12.0 12.6 12.4 
 اٌدوي اِظُىَخ إٌبُِخ 25.7 25.3 26.2 25.6 26.4 0.8 0.7
 نًُة:ألمةٔٗى 12.4 12.3 12.7 12.3 12.8 0.6 0.4
0.2 (0.1)  مةًُق   4.4 4.2 4.8 4.8 4.7 
 مةقِ ألماؿنْ   8.9 8.8 8.7 8.6 8.9 0.3 ــ

  وي أِسَىب اٌالرُُٕخ 6.5 6.8 6.5 6.4 6.6 0.2 0.1
0.1 (0.1)  نًُة:ألمةتنمهٖل 2.5 2.7 2.7 2.7 2.6 
 قِ ألماؿنْمة   4.0 4.1 3.8 3.7 4.0 0.3 ــ

(0.2ا 0.1  اٌدوي اٌّزؾىٌخ  5.1 5.5 5.9 5.4 5.2 
0.1 (0.2)  نًُة:ألمادؼةفألمةٌّفٗذٕألمةٌةة  4.4 4.8 5.1 4.7 4.5 
 إعّبٌٍ طٍت اٌدوي إٌبُِخ واٌّزؾىٌخ 49.4 50.1 50.6 50.0 50.6 0.6 1.2

       
 ةٗةيةحألدققٖنٖج *

       
 : ِالؽ خ

       
 ىألد ًٕألًةةتة.ألألـألمامرة ألةٗىألرًّٗ

  

  :اٌّصب ز
 معقمفألنـذ  جألنىألمةذقنٖنألمةُِنٔألةهًقهجألأِةك. -
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0
9

18
27
36
45
54

 اٌسث  اٌضبٍٔ  اٌسث  األوي  اٌسث  اٌساث   اٌسث  اٌضبٌش  اٌسث  اٌضبٍٔ 

2017 2018

  وي أِسَىب اٌالرُُٕخ اٌدوي األظُىَخ إٌبُِخ  وي اخسي فٍ اٌؽسق األوظظ وافسَمُب اٌدوي اٌعسثُخ

 (16ا اٌؽىً
 2018 -2017 ،عٕىَخ ٌٍطٍت  ًٍ إٌفظ فٍ اٌدوي إٌبُِخ اٌاٌزطىزاد اٌسث  

 (ٍُِىْ ثسًُِ/ َىَا
 

 

 

 

 

 

 
 

 .نًقهجألأِةك ألمةذقنٖنألمةُِنٔألػّ ألمةٌّلألمةً بٗج ألأعقمفألنـذ  ج اٌّصدز:

اٌّخصؤبد إٌفطُخ اٌعبٌُّخ اٌّخزٍفخ ِعزىَبد . 3.1.2  

نىأل مةشةيٕيُةٖجألمةنة أل فٕ ااٌزغبزَخ واإلظزسارُغُخ( إعّبٌٍ اٌّخصؤبد إٌفطُخ اٌعبٌُّخُُقأل

 8.627 ت رمألٗة%ألنقةميرجألةرةةنة ألمةٌرةة أل0.2أٔألةًٌرتجأل  ن ّٗوألةننٗرل 21 ٌنققمم ممد ةعة   2018عة أل

 مةهًرةظن%ألةةةهقةميرجألةرةةنة أل5.6ن ّٗوألةننٗرل ألأٔألةًٌرتجأل 507ةًؼّأل ميـ ةٗة  ٖهشلألنةأل  ةننٗل ن ٗةم

 . مةٌةة نىألمة ة أل

 9إٌفطٍ فٍ اٌدوي اٌصٕب ُخاٌزغبزٌ اٌّخصوْ  -

 عررة  نرى مةشررةيٕمةنةر أل ؿررل  اٌصكٕب ُخ اٌككدوي فكٍ إٌفطككٍ اٌزغكبزٌ اٌّخككصوْ ئطهرةةٕ ممد ر 

            ةننٗرررل  ن ٗرررةم 2.838 ئةرررٓ ةٗٔرررل مةٌرررةة  مةنةررر نٌرررذّْأل عرررى ةننٗرررل ن ٗرررّو 26 ةهقرررقمم 2018

. مةٌررةة  مة ررة  نررى مةههةسررل مةنةرر  نٌررذّٖةح عررى ةننٗررل ن ٗررّو 178 ةهقررقمم نررًـ َِٖررّألنٌررذّْأل

 ؿرل  ممد ر  ررق اٌصكٕب ُخ اٌكدوي فكٍ  اٌخكبَ ِٓ إٌفظ اٌزغبزٌ اٌّخصوْ ئطهةةٕ أو ةةةلكنِمةظقٖنأل

 ن ٗرةم 1.095 ئةرٓ ةٗٔرل مةٌرةة  ةةنة ةر نقةميرج ةننٗرل ن ٗرّو 4 ةهقرقمم 2018نىألعة أل مةشةيٕمةنة أل

                                                             
 األِٖهلألمةهـوِوألع ٓألنذىألمةًةرلح. 9
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 مة ررة  نررى مةههةسررل مةنةرر  نٌررذّٖةح عررى ةننٗررل ن ٗررّو 117 ةهقررقمم نررًـ َِٖررّألنٌررذّْألةننٗررل أل

 22 ةهققممفٕألمةقِ ألمةًٔةعٗجأل إٌفطُخ  إٌّزغبد اٌزغبزٌ ِٓ اٌّخصوْ ئطهةةٕ ممد   كهة .ٕمةهةٗ

 61 ةهققمم نًـ َِّٖألنٌذّْأل ةننٗل  ٗةمن  1.743 ئةٓ ةٗٔل مةٌةة  ةةةنة  نقةميج ةننٗل ن ّٗو

 .مةٌةة  مة ة  نى مةهًةظن مةنة  هٌذّٖةحة نقةميج ةننٗل ن ّٗو

 نقةميرج ةننٗرل ن ٗرّو 9 ةهقرقمم ممد ر ررقأل األِسَىزُٓ فٍ إٌفطٍ اٌزغبزٌ اٌّخصوْ ٖلكنألأوأل

 ن ّٗو 981 ِ ة مةـ مةً ٚ نى ةننٗل ن ّٗو 584 نًُة) ةننٗل ن ٗةم 1.475 عًق ةٌٗذقن مةٌةة  ةةنة ة

 هٌررذّٖةحألمةنةرر ة نقةميررجن ٗررّوألةننٗررلأل 121ةهقررقممأل نررًـ َِٖررّألنٌررذّْأل  (مةهًذظررةح نررى ةننٗررل

 .مةٌةة  مة ة  نى مةهًةظن

 اٌّخصوْ اٌزغبزٌ إٌفطٍ فٍ اٌىالَبد اٌّزؾكدح ممد  ٗهىألنظهّعجألفِ ألماننٖاذٗى ألنىألِ
 1.207 عًرقنألةٌٗرذق مةٌةة  ةةةنة  ميجنقة ةننٗل ن ّٗو 21 ةهققمم 2018 نىألعة  مةشةيٕؿل ألمةنة أل

ةهٌرظلألفرٕأليُةٖرجألةةهٌرذّْألمنقةميرجألةن ٗرّوألةننٗرلأل 132ةًؼرّأل نرًـ ٖ َِرّألنٌرذّْ ألةننٗرل ن ٗةم

فكٍ اٌىالَكبد  ِكٓ اٌكٕفظ اٌخكبَاٌّخكصوْ اٌزغكبزٌ   ميـ رٖ ألػٗرزألمة رة ألمةهةٗرٕمةنة ألمةههةسرلألنرىأل
 ممد ر  فرٕألػرٗى ألةننٗرل ن ٗرّو 417 عًرق ةٌٗرذقن مةٌةة  ةةةنة  نقةميج ةننٗل ن ّٗو 8 ةًؼّ اٌّزؾدح

 مةٌررةة  ةرةةنة  نقةميرج ةننٗرل ن ٗررّو 29 ةهقرقمم إٌفطُكخ  إٌّزغكبد اٌزغكبزٌ ِككٓ اٌّخكصوْ ئطهرةةٕ

 .ةننٗل ن ّٗو 790 عًق ةٌٗذقن

 ةننٗررل ن ٗرّو 4 ةهقرقمم ميـ رٖفقرقأل األوزوثُكخ اٌكدوي فكٍ إٌفطكٍ اٌزغكبزٌ اٌّخكصوْ أنرةأل  

              مةـررة  مةررً ٚ نررى ةننٗررل ن ٗررّو 349 نًُررة) ةننٗررل ن ٗررّو 965 عًررق نةٌٗررذق مةٌررةة  ةةنة ةرر نقةميررج

 ةةةهقةميرجألنر ن ٗرّوألةننٗرلأل 31ةهقرقممأل نرًـ َِٖرّألنٌرذّْأل  (مةهًذظرةح نى ةننٗل ن ّٗو 616 ِ

 أظككُب  وي فككٍ إٌفطككٍ اٌزغككبزٌ اٌّخككصوْ  ممد رر  ةًٗهررة. ٕمةهةٗرر مة ررة  نررى مةههةسررل نٌرذّٖةحألمةنةرر 
          ةننٗررل ن ٗررّو 398 عًررق ةٌٗررذقن مةٌررةة  مةنةرر  ةةةهقةميررجألنرر  ةننٗررل ن ٗررّو 20 ممةهقررق اٌجبظككُفُه

نرًـ ٖأل نٌرذَِّّْأل  (مةهًذظةح نى ةننٗل ن ّٗو 236 ِ مةـة  مةً ٚ نى ةننٗل ن ّٗو 162 نًُة)

 .ٕمةهةٗ مة ة  نى مةههةسل ةنة م ن ّٗوألةننٗلألةةةهقةميجألن ألنٌذّٖةح 26ةهققممأل
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فرٕألفِ ألنًقهرجألمةذ رةِوألمارذٔرةفٔأل ةةةهـوِيةحألمةذظةمٖجألمةً بٗجمةّّٓ ألمةظقٖنألةةةلكنألأوأل

  ٖك ق نى أَم أَقم  مد ةل ؿ ٖ م يذةص ةرٗى 10ِمةذًهٗجألئةٓألنٌذّْألنذًّٚألمةًٌّمحألمةـهيألمةٌةةقجأل

مةوٖررةفثألفررٕألد رركأل أودظررقمألم ُررةمثألئةررٓأل.ألِفررٕألَررلمألمةٌررٗةل ألفِ ألأِةرركألِنًذظررٕألمةررً ٚألنررىألؿةمطُررة

عًرقألةقمٖرجأل أةرمألةننٗرل 278نقةميرجألةًؼرّأل 2018 نرةّٖةننٗلألفٕألُُنأل أةم 40 خرقألة امةهـوِيةحأل

 .(17ا اٌؽىً وّب َىضؼ أل2017فٕألُُنألًٖةٖنألفؿّ ألمد ةلألؿ ٖألم يذةصألػٗوألمةذً ٗلألأٔأل

 (17ا اٌؽىً   
 إٌفطُخ فٍ  وي ِٕ ّخ اٌزعبوْ االلزصب ٌ واٌزُّٕخاٌزغبزَخ اٌصَب ح فٍ اٌّخصؤبد رطىز 

 (2018 ِبَى – 2017اٌفزسح إَبَس خالي  ّط ظٕىاد،ٌخ هب ٓ ِزىظط
 (ثسًُِ أٌفا

 

 

 

 

 

 

 

 .نًقهجألأِةك ألمةذقنٖنألمةُِنٔألػّ ألمةٌّلألمةً بٗج ألأعقمفألنـذ  ج اٌّصدز:

 11اٌّخصوْ اٌزغبزٌ اٌعبٌٍّ -
 ةهققمم 2018نىألعة أل مةشةيٕمةنة أل ؿل  اٌعبٌُ  وي ثمُخ فٍ إٌفطٍ اٌزغبزٌ اٌّخصوْ ممد  

ةًؼرّأل نرًـ َِّٖألنٌرذّْأل  ةننٗل ن ٗةم 2.784 ئةٓ ةٗٔل مةٌةة  ةةنة ة نقةميج نٗلةن ن ّٗو 28

 اٌّخكصوْ إعّكبٌٍ نٌرذّْ ٌٖظل ِةلةك ألٕمةهةٗ مة ة  نى مةههةسل ةةنة ة ن ّٗوألةننٗلألنقةميج 262
 ةهٌرذّمٌ نقةميرج 2018نرىألعرة أل مةشرةيٕمةنةر أل ؿرل  ةننٗل ن ّٗو 54 ةًؼّ ممد ةعة   ٍاٌعبٌّ اٌزغبزٌ

                                                             
 .ة هذًّٚ ـوِيةحألةةة  لألٗهىألمةًبةلألمةؼٌةةٕ ألِكةكألةقؿّ ألمة ذنثألمةذٕألدومٖقحألفُٗةألمةهنىألُُنألئةٓألأؿنامد ة ألم ٖذظٍألَلمألمةهذًّٚألمةهذؼنيأليؼّ 10
 األِٖهلألمةهـوِوألع ٓألنذىألمةًةرلح. 11
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 440 ةهقررقمم نررًـ ٖ نٌررذّْ َِرّ ةننٗررل  ن ٗررةم 5.622 ئةررٓ ةٗٔرل مةٌررةة  مةنةرر  ؿررل  لمةهٌرظ

 . مةٌةة  مة ة  نى مةهًةظن مةنة  نٌذّٖةح عى ةننٗل ن ّٗو

 اٌّخصوْ  ًٍ ِزٓ إٌبلالد -
 2018نررىألعررة أل مةشررةيٕمةنةرر أل ؿررل  إٌككبلالد ِككزٓ  ٍككً إٌفطككٍ اٌزغككبزٌ اٌّخككصوْ ميـ رٖ

 نرًـ َِّٖألنٌذّْأل  ةننٗل ن ٗةم 1156 ئةٓ ةٗٔل مةٌةة  ةةنة ة ميجنقة ةننٗل ن ّٗو 27 ةهققمم

  .مةٌةة  مة ة  نى مةهًةظن مةنة  نٌذّٖةح عى ةننٗل ن ّٗو 48 ةهققمم

 اٌّخصوْ االظزسارُغٍ -
 أفنٖقٗرة ِطًرّ  ِمةذًهٗرج مارذٔرةفٔ مةذ رةِو نًقهرج فِ  فٕ االظزسارُغٍ اٌّخصوْ ميـ ٖ

 ئةرٓ ةٗٔرل مةٌرةة  ةةنة ةر نقةميرج ةننٗرل ن ٗرّو 6 ةهققمم 2018 ألنىألعة مةشةيٕمةنة أل ؿل  ِمةٔٗى

 نى مةههةسل مةنة  نٌذّٖةح عى ةننٗل ن ّٗو 19 ةهققمم نًـ َِّٖألنٌذّْأل  ةننٗل ن ٗةم 1.849

 .ٕمةهةٗ مة ة 

 660ةننٗرل ألةٗٔرلألئةرٓأل ن ٗرّو 6ةؼرّمةٕأل األِسَىٍ االظزسارُغٍ اٌّخصوْ ميـ ِٖرقألَلمأل

ةننٗرلأل ن ٗرّو 22نرًـ ٖألةًؼرّأل نٌرذّْ َِرّ 2018نرىألعرة أل مةشرةيٕمةنةر أل ن ّٗوألةننٗلألفرٕأليُةٖرج

  ٖأدٕ كةك دهةُٗة  ن  مة قٖق نى مةذقةمٖن مةذٕ دِرٗن يُةٖجألمةنة ألمةههةسلألنىألمة ة ألمةهةٕٗ ةةةهقةميجألن 

ئةٓألمًذ قمفألمةّاٖةحألمةهذؼقثألماننٖاٗجألةتٗ ألئمألنـوِيةدُةألماًذنمدٗظٗجألنىألمةً ٚألمةـرة ألة هٌرةعقثأل

ٕألًقمفألمةذومنةدُة ألػٗزألٖقف ألنِنِ ألمةهٗوميٗجألماننٖاٗجألمةظقٖقألئةٓألؿ ٖألمةؼقألمافيٓألمةقةيّيٕألنىألف

ِكةركألرترلأليُةٖرجأل ألن ٗرّوألةننٗرل 450ن ٗرّو ةننٗرل ةرقا  نرى  350نـوِيةحألمةً ٚألماًذنمدٗظٗجألئةٓأل

 .2027ًتذهتنأل 30مةًٌجألمةهةةٗجألمةذٕألدًذُٕألفٕأل

 12اٌّخصوْ اٌعبٌٍّ إعّبٌٍ -
 ن ٗررةم 8.627 ئةررٓ 2018نررىألعررة أل مةشررةيٕمةنةرر أل يُةٖررج فررٕ اٌعككبٌٍّ اٌّخككصوْ عّككبٌٍإ ممد رر 

 ن ّٗو 507 ةًؼّ ِميـ ةٗة   مةٌةة   ةةةنة  نقةميج ةننٗل ن ّٗو 21 ةًؼّ ممد ةعة  ةلةكأل نٌظل ةننٗل

 .(18ا واٌؽىً( 9ا اٌغدويوّب َىضؼ  ألمةهةٕٗ مة ة  نى مةههةسل ةةةنة  نقةميج ةننٗل

 
                                                             

  .ِٖهلألمةهـوِوألع ٓألنذىألمةًةرلحألِمةهـوِوألماًذنمدٗظٕ 12
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 (9اٌغدوي ا
 رطىز اٌّخصؤبد إٌفطُخ اٌعبٌُّخ فٍ ٔهبَخ اٌسث 

( ثسًٍُُِِىْ  ) 
 اٌزغُس  ٓ      

 2017 2018 (ٍُِىْ ثسًُِا
 اٌضبٍٔاٌسث   إٌّطمخ

2017 
 األوياٌسث  

2018 
اٌسث  
 اٌضبٍٔ*

اٌسث  
 األوي

اٌسث  
 اٌضبٍٔ

(121ا  األِسَىزُٓ  1596 1466 1475 9 
(132)  نًُةأل:ألمةّاٖةحألمةهذؼقثألماننٖاٗج 1339 1186 1207 21 

(31ا (4ا   أوزوثب 996 969 965 
(26ا  أظُب اٌجبظُفُه 424 378 398 20 
(178ا  إعّبٌٍ اٌدوي اٌصٕب ُخ 3016 2812 2838 26 
(262ا  ثمُخ  وي اٌعبٌُ 3046 2756 2784 28 
(440ا  إعّبٌٍ اٌّخصوْ اٌزغبزٌ** 6062 5568 5622 54 

(48ا (27ا   اٌّخصوْ  ًٍ ِزٓ إٌبلالد 1204 1183 1156 
(19ا (6ا   اٌّخصوْ االظزسارُغٍ ِٕه : 1868 1855 1849 
(22ا (6ا   مةهـوِوألماًذنمدٗظٕألماننٖإ 682 666 660 
(507ا  إعّبًٌ اٌّخصوْ اٌعبًٌّ 9134 8606 8627 21 

(3.7)  (0.4) ك ةٖجألمةهـوِوألألمةذظةمٔألفٕألمةقِ أل 62.8 59.5 59.1 
 (ألمةًٔةعٗجأل)ألّٖ 

     
 * ةٗةيةحألدققٖنٖج.

   
 ** اِٖهلألمةهـوِوألع ٓألنذىألمةًةرلح .

     
 : ِالؽ خ

    
 ـألمامرة ألةٗىألرًّٗىألد ًٕألًةةتة.ألأل

     
 اٌّصب ز:

 Oil Market Intelligenceأل-     
أل
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 اٌسث  اٌضبٍٔ  اٌسث  األوي  اٌسث  اٌساث   اٌسث  اٌضبٌش  اٌسث  اٌضبٍٔ 

2017 2018

اٌّخصوْ  ًٍ ِزٓ إٌبلالد  ثمُخ  وي اٌعبٌُ اٌدوي اٌصٕب ُخ  اٌّخصوْ االظزسارُغٍ 

 (18ا اٌؽىً
 2018 -2017 ،فٍ ٔهبَخ اٌسث  رطىز اٌّخصؤبد إٌفطُخ اٌعبٌُّخ

 (ثسًُِ ٍُِبزا
 

 

 

 

 

 

 

 .Oil Market Intelligence, Various Issues اٌّصدز:

نرىأل مةشرةيٕمةنةر أل يُةٖج فٕ اٌصٕب ُخ اٌدوي فٍ اٌزغبزٌ اٌّخصوْ وفبَخ أو ةةاَذهة  ِمةظقٖن

 مةنةر  يُةٖرج فرٕ مةهٌرظلنرىأل أرل نٌذّْ َِّ ماًذُلي  نى ّٖ  59.1 ػّمةٕ ة اخ رق 2018عة أل

نىألمةهٌذّْألمةهٌظلألفٕأليُةٖجألمةنة ألمةههةسرلألنرىألمة رة أل أرل ألِألّ ألنىألماًذُليٖ 59.5مةتةةمأل  مةٌةة

 .ّٖ ألنىألماًذُلي 62.8مةهةٕٗألمةتةةمأل

أظعبز إٌفظاٌّؤصسح  ًٍ  اٌعىاًِ األخسي .2.2  

  ىاًِ اٌغغسافُخ اٌعُبظُخ ااٌغُىظُبظُخ( .1.2.2

 مةشرةيٕؿل ألمةنة ألًٓألمامد ة ألنًؼأً ةمألمةً ٚأل ئدـةكنىألمة ّمنلألمةذٕألأسنحألةِالألكتٗنألع ٓأل

مةّاٖررةحأل ميٌرؼة  عرى 2018 نررةُّٖرُنألنرىأل مةشررةنىفرٕأل مةررنسٗيألماننٖارٕ ئعرلو أل2018عرة ألنرىأل

 فرٕ مةـة  ئيذةص أو نى مةهـةِ  مًذهنمم  2015مةلٔألِر ألن ألئٖنموألعة أل ماد ةلألمةًِّٔنىألمةهذؼقثأل

  ألئٗرةفجألئةرٓألدٔرنٖغنؼذه رج ِعقّةرةح جمةنسةًرٗ مايذـةةةح أعقة  فٕ)   مةُتّٙ ّٖمٓل رق فًوِٖل

 ن روهم    كتٗرنم   دقرقنة   أػرنهح ررق  مةِرهةةٕ مةارّمٔ مةرنسٗي نر  ًًاةفّمث رهج ةأو ماننٖإ مةنسٗي

 .مةاّمٖج مةظوٖنث ُتٍ فٕ مةذّدنمحألمةٌٗةًٗج  يُةء مد ةل ئةٓ ةةةذّٓل م٘نة 

 



الربع الثاني - نيسان / أبريل - حزيران/ يونيو 522018

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 51 

 

اٌدوالز األِسَىٍ وأظعبز اٌفبئدح رساع  2.2.2  

 أل2018نىألعة أل مةشةيٕمةـة ألؿل ألمةنة ألع ٓألأً ةمألمةً ٚأل ئٖظةةة  ِامألماننٖإألمةق دنمط أسنأل

ًر نألٓرن ألمةرقِامأل دنمطر ػٗرزأل  ِكةكألةؼامألمامدتةٙألمة اٌرٕألمةرلٔألٖرنةٚألمةرقِامألةأًر ةمألمةرً ٚ

ةرٗىألمةّاٖرةحألمة ةةهٗجألِةـةٓجألةذٔةعقألمةذّدنمحألمةذظةمٖجألنقةةل مة هلح مةنسٌٗٗج ماؿنٔ  نقعّنة  

ِفرٕألَرلمألمةٌرٗةل ألماننٖاٗرج.أل ًًقمحألمةـوميرج ألٖأدٕألكةكألمغمألممد ة ألعةسقألؼقثألماننٖاٗجألِمةٔٗىمةهذ

مف ألًر نألمة ةسرقثألمةنسٌٗرٕأل 2018 ّٖيّٗنظ يألماػذٗةٕٙألمة ٗقممةٕألماننٖإألرنمألفٕألُُنأل ٖلكنألأو

 .ةقعمألمةقِامألماننٖإ %2.00%ألئةٓأل1.75ةّمر ألمة أليقبجألنعّٖجألةٗذنمِعألنةألةٗىأل

ٔؽبط اٌّضبزثبد .3.2.2  

 أل2018نىألعة أل مةشةيٕأً ةمألمةً ٚألمةـة ألؿل ألمةنة أل ممد ة ة تخ مةه٘ةمةةح فِمم  كتٗنم  فٕ 

ِدنمطر أل  مةب بألمة ةةهٕألع ٓألمةً ٚممد ة ألدّر ألماً ةمألع ٓألؿ  ٗجأل ممد ة أفحألمةذّر ةحألةِأوأل ػٗز

ارفبق خفض  دهقٖقأل مًذهنممألرنمم مةذّمف ألمةقّٔألةِأوِ ألِفنثألئنقمفمحألمةً ٚألمة ةةهٗج مةهـةِ ألةِأو
 عرة ػذرٓأليُةٖرجأل ِكٓ خبزعهكب اٌكدوي إٌّزغكخ ٌٍكٕفظاإلٔزبط اٌرٌ رىصٍذ إٌُه  وي ِٕ ّكخ أوثكه ِك  

مانررنألمةررلٔألًررةَمألفررٕأل ألمةه٘ررةمةٗىألِمةهٌررذشهنٖىألفررٕألمة قررّفألمةً بٗررج كتٗررنألنررى ئةررٓألمَذهررة   2018

 مةلٔألُُقدٍألماً ةم.أل مامد ة 
 

فٍ األظىاق اٌسئُعُخ اٌزغبزح إٌفطُخؽسوخ . 3  

ِٓ إٌفظ اٌخبَ وإٌّزغبد إٌفطُخاٌىالَبد اٌّزؾدح واز اد وصب زاد  .1.3  

 2018نىألعة أل مةشةيٕمةنة أل ؿل  مةـة  مةً ٚ نى اٌىالَبد اٌّزؾدح األِسَىُخ واز اد ممد  خ

             ٔ/  ن ٗررّو 8.1 ةذت ررم مةٌررةة  مةنةرر  ةهٌررذّٖةح نقةميررج%أل5.6 ةًٌررتج أْ ٔ/  أةررم 433 ٕةؼررّمة

أةررمأل /ٔألنقةميررجألةهٌررذّٖةحألمةنةرر ألمةهًررةظنألنررىألمة ررة ألمةٌررةة .ألألألألألألألألألأل 100ةًؼررّأل نند رر َِررّألنٌررذّْأل

 نقةميرررج%أل6.3 ةًٌرررتج ٔأ ٔ/  أةرررم 133 ةؼرررّمةٓ مةً بٗرررج مةهًذظرررةح نرررى ِممفمدُرررة ممد  رررخكهرررةأل

أةرمأل /ٔأل 167ةًؼرّأل نند ر َِرّألنٌرذّْأل  ٔ/  ن ٗرّو 2.3 ػرّمةٕ ةذت رم مةٌرةة  مةنةر  ةهٌذّٖةح

 .ىألمة ة ألمةٌةة مةهًةظنألننقةميجألةهٌذّٖةحألمةنة أل
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 نًقهرجؿرةمصألمةهًذظرجألنرىأل مةرقِ  مًذؼّكح فقق  د ِٓ إٌفظ اٌخبَاٌىاز ا ٌّصب ز  ِةةةًٌتج

ؿرل ألمةنةر أل ماننٖاٗرج مةهذؼرقث ة ّاٖرةح مةـرة  مةرً ٚ ِممفمح ئطهةةٕ نى% 60.7 ػّمةٕ ع ٓ أِةك

 كًرقم ظ رخِررقأل. %ألؿل ألمةنة ألمةههةسرلألنرىألمة رة ألمةٌرةة 58.3ّمةٕألنقةميجألةؼ 2018نىألعة أل مةشةيٕ

نقةميرجألةًٌرتجأل ُرةألنرىألمةرً ٚألمةـرة ِممفمد مطهرةةٕ نى% 45.3 ةًٌتج مةهذؼقث ة ّاٖةح مةنسٌٕٗ مةهوِف

  .%ألؿل ألمةنة ألمةههةسلألنىألمة ة ألمةٌةة 41.5

 مةرً ٚ ِممفمح ٕئطهرةة نى% 39.3 ػّمةٕ ع ٓ أِةك نًقهج فٕ ماع٘ةء مةقِ  مًذؼّكح ِ

%ألؿرل أل41.7نقةميرجألةؼرّمةٕأل 2018نرىألعرة أل مةشرةيٕؿرل ألمةنةر أل ماننٖاٗج مةهذؼقث ة ّاٖةح مةـة 

 ِنرىألٗرهىألفِ ألأِةرك ألمًرذأسنحألمةرقِ ألماع٘رةءألفرٕألنًقهرجألأِمةركأل .مةنة ألمةههةسلألنىألمة ة ألمةٌةة 

%ألؿل أل25.1 ةًؼّنقةميجأل ماننٖاٗج مةهذؼقث ة ّاٖةح مةـة  مةً ٚ ِممفمح ئطهةةٕ نى% 24.3 ةًؼّ

 .مةنة ألمةههةسلألنىألمة ة ألمةٌةة 

مةهًذظرجألنررىأل مةررقِ  مًرذؼّكح فقررق  ٌّٕزغككبد إٌفطُكخد ِكٓ ااٌككىاز ا ِصكب زأنرةألفٗهرةألٖـررْأل

نررىأل ماننٖاٗررج مةهذؼررقث ةّاٖررةحم ِممفمح ئطهررةةٕ نررى% 86.4 ػررّمةٕ ع ررٓ أِةررك نًقهررجؿررةمصأل

ؿل ألمةنة ألمةههةسرلألنرىأل %89.8نقةميجألةؼّمةٕأل 2018نىألعة أل مةشةيٕؿل ألمةنة أل مةهًذظةحألمةً بٗج

ةةػذٗةطةدُررةألنرىألمةهًذظررةحألمةً بٗررجألػٗررزأل مةهذؼررقث ة ّاٖرةح مةنسٌٗررٕ مةهرروِف كًرقم ِد ررق. مة رة ألمةٌررةة 

%ألؿرل أل24.7ُةألنىألمةهًذظرةحألمةً بٗرجألنقةميرجألةًٌرتجألِممفمد طهةةٕئ نى% 25.4 ئةٓ ًٌتجِٓ خألمة

  مةنة ألمةههةسلألنىألمة ة ألمةٌةة .

 ِممفمح ئطهرةةٕ نرى% 13.6 ػرّمةٕ ع رٓ أِةرك نًقهرج فرٕ ماع٘رةء مةقِ  مًذؼّكح ًهةةٗ

نقةميررجألةؼررّمةٕأل 2018نررىألعررة أل مةشررةيٕؿررل ألمةنةرر أل ماننٖاٗررج مةهذؼررقث ة ّاٖررةح مةهًذظررةحألمةً بٗررج

ِنىألٗهىألفِ ألأِةرك ألمًرذأسنحألمةرقِ ألماع٘رةءألفرٕأل .ؿل ألمةنة ألمةههةسلألنىألمة ة ألمةٌةة  10.2%

نقةميررجأل ماننٖاٗرج مةهذؼرقث ة ّاٖرةح مةهًذظررةحألمةً بٗرج ِممفمح ئطهرةةٕ نرى% 9كألةًؼرّألنًقهرجألأِمةر

 و (19ا ُٓاٌؽككىٍو (10ا اٌغككدوي وّككب َىضككؼ  %ألؿررل ألمةنةرر ألمةههةسررلألنررىألمة ررة ألمةٌررةة 6.7ةًؼررّأل
 (.20ا
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 (10اٌغدوي ا
 2018-2017ِصب ز واز اد اٌىالَبد اٌّزؾدح األِسَىُخ ِٓ إٌفظ اٌخبَ وإٌّزغبد إٌفطُخ، 

 (ٍُِىْ ثسًُِ / َىَ)
 إٌّزغبد إٌفطُخ          

 

 إٌفظ اٌخبَ

 
 اٌضبٍٔاٌسث  

2018* 
 اٌضبٍٔاٌسث  

 2017 
 اٌضبٍٔاٌسث  

2018* 
 اٌضبٍٔاٌسث  

 2017 
 إٌعجخ

 إٌعجخ اٌىُّخ ا%( 
 إٌعجخ اٌىُّخ ا%( 

 إٌعجخ اٌىُّخ ا%( 
 اٌىُّخ ا%( 

  وي أوثه 3.4 41.7 3.0 39.3 وثه وي أ 0.2 10.2 0.3 13.6

مةقِ ألماع٘ةءأل 0.1 6.7 0.2 9.0
مةقِ ألماع٘ةءأل 2.0 25.1 1.9 24.3 فٕألأِمةك

 فٕألأِمةك

فِ ألأِةكألغٗنأل 0.1 3.5 0.1 4.6
فِ ألأِةكألغٗنأل 1.3 16.6 1.2 15.0 مة نةٗج

 مة نةٗج
  وي خبزط أوثه 4.7 58.3 4.7 60.7  وي خبزط أوثه 1.9 89.8 2.0 86.4
 كًقم 3.4 41.5 3.5 45.3 كًقم 0.5 24.7 0.6 25.4
 مةهاٌٗك 0.6 7.9 0.5 6.8 مًِٗة 0.3 15.5 0.2 10.1
 كّةّنتٗة 0.4 4.5 0.2 2.9 مةًُق 0.1 4.0 0.1 5.6
 ةةرٕألفِ ألمة ةةم 0.4 4.4 0.4 5.7 مةهه اجألمةهذؼقث 0.1 5.6 0.1 5.2
      كّمٖةألمةظًّةٗج 0.1 6.0 0.1 3.9
      مةهاٌٗك 0.1 4.9 0.1 3.4
      أًتةيٗة 0.1 2.9 0.1 3.1
      َّةًقم 0.06 2.8 0.07 3.0
      ة ظٗاة 0.06 2.9 0.06 2.6
      مةًنِٖض 0.06 3.0 0.06 2.5
      مةتنداة  0.03 1.6 0.05 2.1
      كّةّنتٗة 0.03 1.3 0.05 2.1
      ةٗنِ 0.02 1.0 0.04 1.9
      مةتنمهٖل 0.02 1.1 0.04 1.6

      ئٖبةةٗة 0.02 0.8 0.04 1.6

      ًًاةفّمث 0.02 0.9 0.04 1.6
      دةّٖمو 0.01 0.5 0.03 1.1

      ةةرٕألفِ ألمة ةةم 0.4 10.3 0.2 9.6

 إعّبٌٍ اٌىاز اد 8.1  7.7  إعّبٌٍ اٌىاز اد 2.1  2.3 

    
 ةٗةيةحألدققٖنٖج*

         
 :اٌّصدز

      
 (.EIAن  ّنةحألمةبةرجألماننٖاٗجأل)ـألئفممثأل
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 ثبلٍ  وي اٌعبٌُ

 وىٌىِجُب

 اٌّىعُه

 وٕدا

 وي أوثه غُس 
 اٌعسثُخ 

اٌدوي األ ضبء فٍ 
 أواثه
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 2018اٌسث  اٌضبٍٔ  2017اٌسث  اٌضبٍٔ 

6.7 9.0 3.5 4.6 

 ثبلٍ  وي اٌعبٌُ
 ربَىاْ
 ظٕغبفىزح
 إَطبٌُب
 اٌجساشًَ
 ثُسو
 وىٌىِجُب
 اٌجسرغبي
 إٌسوَظ
 ثٍغُىب
 هىٌٕدا
 أظجبُٔب
 اٌّىعُه
 وىزَب اٌغٕىثُخ
 اٌٍّّىخ اٌّزؾدح
 اٌهٕد
 زوظُب
 وٕدا
  وي أوثه غُس اٌعسثُخ 
 اٌدوي األ ضبء فٍ أواثه

 (19ا اٌؽىً
 2018 -2017 ،ِصب ز واز اد اٌىالَبد اٌّزؾدح ِٓ إٌفظ اٌخبَ 

 (%ا
 

 

 

 

 

 

 

 .EIA)ئفممثألن  ّنةحألمةبةرجألماننٖاٗجأل)ةًكألمةه  ّنةح أل اٌّصدز:

 (20ا اٌؽىً
 2018 -2017 ،ِصب ز واز اد اٌىالَبد اٌّزؾدح ِٓ إٌّزغبد إٌفطُخ

 (%ا 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .EIA)ئفممثألن  ّنةحألمةبةرجألماننٖاٗجأل)ةًكألمةه  ّنةح أل اٌّصدز:

 

39.3 41.7 

13.6 10.2 
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 مةشةيٕمةنة أل ؿل  مةـة  مةً ٚ نى مةهذؼقث مةّاٖةح ٓةفممح ممد  خ  اٌصب زاد طةيب ِع ٓ

ةذٔرلأل مةٌرةة  مةنةر  ةهٌرذّٖةح نقةميرج% 39.2 ةًٌرتج ٔأ  ٔ/  أةرم 600 ٕةؼّمة 2018نىألعة أل

 /ٔألنقةميرجأل ن ٗرّو 1.4ةًؼرّأل نند ر َِرّألنٌرذّْأل  ٔ/  ن ٗرّو 2.2 يؼرًّرٕألة رمألنٌرذّْألرٗةئةٓأل

مةررً ٚألمةـررة ألنررىألمةّاٖررةحأل ِٖ رروْألكةرركألئةررٓألأوألدٔررقٖن ألةهٌررذّٖةحألمةنةرر ألمةههةسررلألنررىألمة ررة ألمةٌررةة 

مةٌ نألةٗىألمةـة ألماننٖارٕألِمةـةنرةحألماؿرنْ ألنهرةألأفْأل ِفنِرةحةًةءألع ٓألدا  جألمةِؼىألٖذمألمةهذؼقثأل

  نقةةرل دنمطر  مةذرقمِ  ةرةة قّف مااط رج كتٗن فٕ ػظم دقمِ  مة قّف مااط رج ة ـرة  ماننٖارٕ ئةٓألممد ة 

 أةرم 200 ةًؼرّ مةً بٗرج مةهًذظرةح نرى مةٔةفممحألماننٖاٗج ممد  خ كهة ة ـةنةحألمةنسٌٗٗجألماؿنْ.

ّْألنٌرذَِرّأل  ٔ/  ن ٗرّو 5.1 ػّمةٕ ةذت م مةٌةة  مةنة  ةهٌذّٖةح نقةميج %4.1 ةًٌتج أْ ألٔ/ 

  .مةهةٕٗمةنة ألمةههةسلألنىألمة ة أل أةمأل /ٔألنقةميجألةهٌذّٖةح 343نند  ألةًؼّأل

%ألنرىأل19.5فٕألمةهندترجألماِةرٓألةًٌرتجأل كًقمدأدٕأل  ِٓ إٌفظ اٌخبَ ٌىعهخ اٌصب زاد ِةةةًٌتج

نقةميجأل 2018نىألعة أل مةشةيٕئطهةةٕألٓةفممحألمةّاٖةحألمةهذؼقثألماننٖاٗجألنىألمةً ٚألمةـة ألؿل ألمةنة أل

ٖرلكنألأوألُرؼًةحأل %.14.1 ألد ُٗرةألمةٔرٗىألةًٌرتجألؿل ألمةنة ألمةههةسلألنىألمة ة ألمةٌرةة % 36.3 ةًٌتج

أةرمألةننٗرل/ّٖ أل 300ةذٔرلألئةرٓأليؼرّأل 2016مةـة ألماننٖإألئةٓألمةٔٗىألةقأحألنرىألمةٔر نألرترلألعرة أل

         ِٖ رروْألكةرركألفررٕألماًررةىألئةررٓألميـ ررةٕألًرر نألمةـررة ألماننٖاررٕ  2018نررىألعررة أل مةشررةيٕؿررل ألمةنةرر أل

فرٕألَِّألنةألٖ قألعةنرلألطرل ألةهِرذنٔألمةرً ٚأل  نقةميجألةةةـةنةحألمةنسٌٗٗجألماؿنْ  ألغن ألداٌةى()ؿة

 .%14.1ةًٌتجأل فٕألمةهندتجألمةشةةشج ئٖبةةٗةِدأدٕألمةٔٗى.أل

فرٕألمةهندترجألماِةرٓأل مةهاٌرٗكدرأدٕأل  ٌّٕزغكبد إٌفطُكخِكٓ ا وعهكخ اٌصكب زادأنةألفٗهرةألٖـرْأل

ؼرقثألماننٖاٗرجألنرىألمةهًذظرةحألمةً بٗرجألؿرل ألمةنةر أل%ألنىألئطهةةٕألٓةفممحألمةّاٖرةحألمةهذ20.9ةًٌتجأل

فِ ألأننٖارةألد ُٗرةأل ؿل ألمةنة ألمةههةسلألنىألمة رة ألمةٌرةة  % 18.1 نقةميجألةًٌتج 2018نىألعة أل مةشةيٕ

 مًرذؼّكح ؿل ألمةنة ألمةههةسرلألنرىألمة رة ألمةٌرةة .ألِررق% 21.2 %ألنقةميجألةًٌتج17.9ةًٌتجأل مةلدًٗٗج

نرىألمةهًذظرةحأل ماننٖاٗرج مةهذؼرقث ةّاٖةحم ٓةفممح ئطهةةٕ نى% 17.3 ػّمةٕ ع ٓ ماًّٖٗجقِ ألمة

ؿل ألمةنة ألمةههةسلألنىألمة ة ألمةٌةة أل% 19.3 نقةميجألةًٌتج 2018نىألعة أل مةشةيٕؿل ألمةنة أل مةً بٗج

%ألؿرل ألمةنةر ألمةههةسرلألنرىأل13.2نقةميرجألةؼرّمةٕأل% 15 ػرّمةٕع ٓأل مةقِ ألماِمِةٗج ألِمًذؼّكحأل

%ألؿل ألمةنة ألمةههةسرلألنرىأل10.3نقةميجألةؼّمةٕأل% 11.5 ػّمةٕع ٓأل قمكًمة ة ألمةٌةة  ألِمًذؼّكحأل

 .(22او (21ا ُٓاٌؽىٍو (11ا اٌغدوي وّب َىضؼ  مة ة ألمةٌةة 
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 (11اٌغدوي ا
 2018-2017وعهخ صب زاد اٌىالَبد اٌّزؾدح األِسَىُخ ِٓ إٌفظ اٌخبَ وإٌّزغبد إٌفطُخ، 

 (أٌف ثسًُِ / َىَ)
 إٌّزغبد إٌفطُخ

 

 اٌخبَ إٌفظ

 
 اٌضبٍٔاٌسث  

2018* 
 اٌضبٍٔاٌسث  

 2017 
 اٌضبٍٔاٌسث  

2018* 
 اٌضبٍٔاٌسث  

 2017 
 إٌعجخ
 إٌعجخ اٌىُّخ ا%(

 إٌعجخ اٌىُّخ ا%(
 إٌعجخ اٌىُّخ ا%(

 اٌىُّخ ا%(

 كًقم 278.1 36.3 415.2 19.5 مةهاٌٗك 854.9 18.1 1059.0 20.9

فِ ألأننٖاةأل 1001.3 21.2 907.0 17.9
 مةٔٗى 165.5 21.6 300.2 14.1 مةلدًٗٗج

مةقِ أل 911.5 19.3 876.6 17.3
 ئٖبةةٗة 18.4 2.4 300.2 14.1 ماًّٖٗج

مةقِ أل 623.4 13.2 760.1 15.0
 مةهه اجألمةهذؼقث 55.2 7.2 266.1 12.5 ماِمِةٗج

 َّةًقم 67.4 8.8 125.6 5.9 كًقم 486.5 10.3 582.7 11.5

ةةرٕألفِ أل 845.4 17.9 881.7 17.4
 كّمٖةألمةظًّةٗج 27.6 3.6 123.5 5.8 مة ةةم

 دةّٖمو ــ  117.1 5.5     

 كّممًةِ** 9.2 1.2 66.0 3.1     

 ًًاةفّمث 16.9 2.2 57.5 2.7     

 مةًنِٖض 6.1 0.8 42.6 2.0     

 دةٖليق 12.3 1.6 42.6 2.0     

 طًّ ألأفنٖقٗة ــ  42.6 2.0     

 كّةّنتٗة 17.6 2.3 40.5 1.9     

 فنيٌة 16.9 2.2 29.8 1.4     

 مةقيهةمي 3.1 0.4 27.7 1.3     
 مةًُق ــ  21.3 1.0     
 مةٗةةةو 14.6 1.9 19.2 0.9     
 ةةرٕألفِ ألمة ةةم 57.5 7.5 91.5 4.3     

إعّبٌٍ  4723  5067 
إعّبٌٍ  766  2129  اٌصب زاد

 اٌصب زاد

         
 ةٗةيةحألدققٖنٖج *

 *ألطوٖنثألفٕألطًّ ألمةاةمٖتٕألنقةةلألفًوِٖلألِدةة جألةُّةًقم.أل*    

         
 اٌّصدز:

 
 (.EIAـألئفممثألن  ّنةحألمةبةرجألماننٖاٗجأل)
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 ثبلٍ  وي اٌعبٌُ
 اٌُبثبْ
 اٌهٕد
 اٌدّٔبزن
 ربَالٔد
 إٌسوَظ
 ظٕغبفىزح
 وىزاظبو
 ربَىاْ
 وىزَب اٌغٕىثُخ
 هىٌٕدا
 اٌٍّّىخ اٌّزؾدح
 إَطبٌُب
 اٌصُٓ
 وٕدا
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 ثبلٍ  وي اٌعبٌُ

 اٌدوي االوزوثُخ

 وٕدا

 وي أِسَىب 
 اٌالرُُٕخ

 اٌدوي االظُىَخ

 اٌّىعُه

 (21ا ٌؽىًا
 2018 -2017 ،وعهخ صب زاد اٌىالَبد اٌّزؾدح ِٓ إٌفظ اٌخبَ

 (%ا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .EIA)ٗجأل)ئفممثألن  ّنةحألمةبةرجألماننٖاةًكألمةه  ّنةح أل اٌّصدز:

 (22ا اٌؽىً
 2018 -2017 ،وعهخ صب زاد اٌىالَبد اٌّزؾدح ِٓ إٌّزغبد إٌفطُخ

 (%ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 .EIA)ئفممثألن  ّنةحألمةبةرجألماننٖاٗجأل)ةًكألمةه  ّنةح أل ٌّصدز:ا
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 2018 نرىألعرة  مةشرةيٕمةنةر أل ؿل  اٌّزؾدح ٌٍىالَبد إٌفطُخ اٌىاز اد صبفٍ ًٖـ ٖ ِةلةك

  ٔ/  ن ّٗو 3.2 يؼّ ئةٓ ةٗٔل مةٌةة  مةنة  ن  نقةميج% 6.7 ةًٌتج أٔ ٔ /  أةم 233 ةؼّمةٕ

وّكب   مةهةٗرٕ /ٔألنقةميجألةهٌذّٖةحألمةنة ألمةههةسلألنىألمة ة أل ن ّٗو 1.4ةًؼّأل نًـ َِّٖألنٌذّْأل
 .(13واٌغدوي ا (12ا اٌغدويَىضؼ 

 (12اٌغدوي ا
 ٌُبثبْ واٌصُٓ واٌهٕدرطىز صبفٍ واز اد اصب زاد( إٌفظ اٌخبَ فٍ اٌىالَبد اٌّزؾدح وا

 (ٍُِىْ ثسًُِ/َىَ)
  اٌّزؾدح  اٌىالَبد اٌُبثبْ اٌصُٓ اٌهٕد      

 2017 اٌضبٍٔاٌسث   7.3 3.1 8.4 4.3
  اٌضبٌشاٌسث   6.7 3.3 8.3 4.2
  اٌساث اٌسث   6.2 3.2 8.0 4.6
  2018األوي اٌسث   6.2 3.2 9.0 4.6
 * اٌضبٍٔاٌسث   6.0 3.1 9.3 4.5

(0.1ا (0.1ا 0.3  (0.2ا   اٌزغُس  ٓ 2018 األوياٌسث   
(0.03ا 0.9 0.2 (ٍُِىْ ة/ٌا (1.3ا   2017 اٌضبٍٔاٌسث   

 (13اٌغدوي ا      
 فٍ اٌىالَبد اٌّزؾدح واٌُبثبْ واٌصُٓ واٌهٕد إٌّزغبد إٌفطُخرطىز صبفٍ واز اد اصب زاد( 

 (ٍُِىْ ثسًُِ/َىَ)
  اٌّزؾدح  َبداٌىال اٌُبثبْ اٌصُٓ اٌهٕد      

(0.5)  0.4 0.1 (2.6)  2017 ٌضبٍٔاٌسث  ا 
(0.7)  0.2 (0.1)  (2.3)   اٌضبٌشاٌسث   
(0.6)  0.03 0.1 (3.2)   اٌساث اٌسث   
(0.7)  0.5 0.2 (2.7)  * 2018األوي اٌسث   
(0.2)  0.5 0.03 (2.8)   اٌضبٍٔ*اٌسث   

(0.1ا ــ 0.4 (0.1ا   اٌزغُس  ٓ 2018 األوياٌسث   
(0.06ا 0.05 0.3 (ْ ة/ٌٍُِىا (0.2ا   2017 اٌضبٍٔاٌسث   

 ةٗةيةحألدققٖنٖج *   

 : ِالؽ خ     

 
 ـألمامرة ألةٗىألرًّٗىألد ًٕألًةةتة.ألأل

 اٌّصب ز:     

 
 ـألأعقمفألنـذ  جألنىألمةذقنٖنألمةُِنٔألةهًقهجألأِةك.
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ِٓ إٌفظ اٌخبَ وإٌّزغبد إٌفطُخ واز اد وصب زاد اٌُبثبْ .2.3  

 أةم 133 ٕةؼّمة 2018نىألعة أل مةشةيٕمةنة أل ؿل  مةـة  مةً ٚ نى اٌُبثبْ از ادو ميـ ٘خ

 نًـ َِّٖألنٌذّْأل  ٔ/  ن ّٗو 3.1 ةذت م مةٌةة  مةنة  ةهٌذّٖةح نقةميج% 4.2 ةًٌتج أٔ  ٔ/ 

 نرى ِممفمدُرة كهرةألميـ ٘رخ .مةهةٗرٕأةمأل /ٔألنقةميجألةهٌذّٖةحألمةنة ألمةههةسلألنرىألمة رة أل 33ةًؼّأل

 ةذت رم مةٌرةة  مةنةر  ةهٌرذّٖةح نقةميرج% 20.8 ةًٌرتج ٔأ ألٔ/  أةم 147 ةؼّمةٕ ً بٗجمة مةهًذظةح

أةمأل /ٔألنقةميرجألةهٌرذّٖةحألمةنةر ألمةههةسرلأل 26ةًؼّأل نًـ ٖ ألَِّألنٌذّْألٔ/  أةم 561 ػّمةٕ

 .مةهةٕٗمة ة أل نى

          12 ةؼرررّمةٕ مةً بٗرررج مةهًذظرررةح نرررىمةٗةةرررةوأل ٓرررةفممح ميـ ٘رررخ  اٌصكككب زاد طةيرررب ِع ررٓ

َِررّأل  ٔ/  أةررم 527 ػررّمةٕ ةذت ررم مةٌررةة  مةنةرر  ةهٌررذّٖةح نقةميررج% 2.2 ةًٌررتج أٔ  ٔ/  ةررمأ

  .مةهةٕٗ /ٔألنقةميجألةهٌذّٖةحألمةنة ألمةههةسلألنىألمة ة أل أةم 35ةًؼّأل نند  نٌذّْأل

 ةؼرّمةٕ 2018 نرىألعرة  مةشرةيٕمةنةر أل ؿرل  ٌٍُبثكبْ إٌفطُكخ اٌكىاز اد صكبفٍ ميـ ٖ ِةلةك

َِرّألنٌرذّْأل  ٔ/  ن ٗرّو 3.1 ئةرٓ ةٗٔل مةٌةة  مةنة  ن  نقةميج% 8 ةًٌتج أٔ ٔ /  أةم 268

 اٌغكدويوّكب َىضكؼ  ألمةهةٕٗأةمأل /ٔألنقةميجألةهٌذّٖةحألمةنة ألمةههةسلألنىألمة ة أل 94ةًؼّأل نًـ ٖ
 .اٌّؽبز إٌُه ظبثمبً  (13واٌغدوي ا (12ا

واز اد وصب زاد اٌصُٓ ِٓ إٌفظ اٌخبَ وإٌّزغبد إٌفطُخ .3.3  

          300 ةؼررّمةٕ 2018نررىألعررة أل مةشررةيٕمةنةرر أل ؿررل  مةـررة  مةررً ٚ نررى اٌصككُٓ واز اد ممد  ررخ

َِرّألنٌرذّْأل  ٔ/  ن ٗرّو 9.3 ةذت رم مةٌرةة  مةنةر  ةهٌرذّٖةح نقةميرج% 3.3 ةًٌرتج أٔ  ٔ/  أةم

 ةًٗهررةألمًررذقنح .مةهةٗررٕ مة ررة  /ٔألنقةميررجألةهٌررذّٖةحألمةنةرر ألمةههةسررلألنررىأل أةررم 833ةًؼررّأل نند رر 

 ن ٗرّو 1.5 َِرّ ةذت رم مةٌرةة  مةنةر  عًقألي يألمةهٌذّْألمةهؼق ألؿرل  مةً بٗج ةحمةهًذظ نى ِممفمدُة

 .مةهةٕٗأةمأل /ٔألنقةميجألةهٌذّٖةحألمةنة ألمةههةسلألنىألمة ة أل 100ةًؼّأل نند  ة   ألٔ/ 

        نرىأل مةشرةيٕمةنةر أل ؿرل  مةـرة  مةرً ٚ نرى مةٔرٗى ٓرةفممحًرذقنحألم  بٌصكب زادث ِفٗهةألٖذ  ر 

 31ةًؼرّأل نًـ ٘رة    ٔ/  أةرم 52 َِرّ مةٌرةة  مةنةر  ٌذّْألمةهؼقر ألؿرل عًقألي يألمةه 2018عة أل

 مةهًذظرةح نرى ٓرةفممدُة مًرذقنح كهرة .مةهةٗرٕأةمأل /ٔألنقةميجألةهٌذّٖةحألمةنة ألمةههةسلألنىألمة ة أل

 50ةًؼرّأل نند  رة    ٔ/  ن ّٗو 1.1 َِّ ةذت م مةٌةة  مةنة  عًقألي يألمةهٌذّْألمةهؼق ألؿل  مةً بٗج

 .مةهةٌٕٗذّٖةحألمةنة ألمةههةسلألنىألمة ة أل /ٔألنقةميجألةه أةم
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 300 ةؼّمةٕ 2018 نىألعة  مةشةيٕمةنة أل ؿل  ٌٍصُٓ إٌفطُخ اٌىاز اد صبفٍ ٖند   ِةلةك

َِررّألنٌررذّْأل  ٔ/  ن ٗررّو 9.7 ئةررٓ ةٗٔررل مةٌررةة  مةنةرر  نرر  نقةميررج% 3.2 ةًٌررتج أٔ ٔ /  أةررم

 اٌغكدويوّكب َىضكؼ  ألمةهةٗرٕة ة أل /ٔألنقةميجألةهٌذّٖةحألمةنة ألمةههةسلألنىألم أةم 914ةًؼّأل نند  
 .َأفبً  ّباٌّؽبز إٌُه (13واٌغدوي ا (12ا

واز اد وصب زاد اٌهٕد ِٓ إٌفظ اٌخبَ وإٌّزغبد إٌفطُخ .4.3  

 أةرم 133 ةؼرّمةٓ 2018نرىألعرة أل مةشةيٕمةنة أل ؿل  مةـة  مةً ٚ نى اٌهٕد واز اد ميـ ٘خ

َِرّألنٌرذّْأل  ٔ/  ن ٗرّو 4.5 ػّمةٕ ةذت م مةٌةة  مةنة  ةهٌذّٖةح نقةميج% 2.9 ةًٌتج أٔ  ٔ/ 

 ممد  رخ فرٕألػرٗى  /ٔألنقةميرجألةهٌرذّٖةحألمةنةر ألمةههةسرلألنرىألمة رة ألمةهةٗرٕ. أةرم 167ةًؼّأل نند  

 مةنةرر  ةهٌررذّٖةح نقةميررج% 0.9 ةًٌررتج أٔ  ٔ/   أا 7 ٕةؼررّمة مةً بٗررج مةهًذظررةح نررى ِممفمدُررة

أةمأل /ٔألنقةميجألةهٌذّٖةحألمةنة أل 26ّألةًؼ نند   ألَِّألنٌذّْألٔ/  أةم 831 ػّمةٕ ةذت م مةٌةة 

 مةههةسلألنىألمة ة ألمةهةٕٗ.

 أةرم 401 ةؼرّمةٓ مةً بٗرج مةهًذظرةح نرى ٓرةفممحألمةًُرق ميـ ٘رخ  بٌصب زادث ِفٗهةألٖذ   

 نٌررذَِّْررّأل  ٔ/  ن ٗررّو 1 ػررّمةٕ ةذت ررم مةٌررةة  مةنةرر  ةهٌررذّٖةح نقةميررج% 28 ةًٌرتج أٔ  ٔ/ 

 مةنة ألمةههةسلألنىألمة ة ألمةهةٕٗ. ةحنقةميجألةهٌذّٖ أةمأل /ٔ 267ةًؼّأل نًـ ٖ

 275 ةؼرّمةٕ 2018 نرىألعرة  مةشرةيٕمةنةر أل ؿل  ٌٍهٕد إٌفطُخ اٌىاز اد صبفٍ ٖند   ِةلةك

َِررّألنٌررذّْأل  ٔ/  ن ٗررّو 4.3 ئةررٓ ةٗٔررل مةٌررةة  مةنةرر  نرر  نقةميررج% 6.9 ةًٌررتج أٔ ٔ /  أةررم

 اٌغكدويوّكب َىضكؼ  ألمةهةٗرٕ أةمأل /ٔألنقةميجألةهٌذّٖةحألمةنة ألمةههةسلألنىألمة ة  460نند  ألةًؼّأل
 .ظبثمبً إٌُهّب اٌّؽبز  (13واٌغدوي ا (12ا

صب زاد  وي االرؾب  اٌعىفُزٍ اٌعبثك ِٓ إٌفظ اٌخبَ وإٌّزغبد إٌفطُخ .5.3  

نرىألعرة أل مةشرةيٕمةنةر أل ؿرل  مةـرة  مةرً ٚ نى  وي االرؾب  اٌعىفُزٍ اٌعبثك صب زاد ممد  خ

 ن ٗرّو 6.9 يؼّ ةذت م مةٌةة  مةنة  ةهٌذّٖةح نقةميج %3 ةًٌتج أٔ  ٔ/  أةم 200 ةؼّمةٕ 2017

أةررمأل /ٔألنقةميررجألةهٌررذّٖةحألمةنةرر ألمةههةسررلألنررىألمة ررة أل 233ةًؼررّأل نررًـ َِٖررّألنٌررذّْأل  ٔ/ 

 نقةميرج% 1 ةًٌرتج أٔ  ٔ/  أةم 33 ٕةؼّمة مةً بٗج مةهًذظةح نى ٓةفممدُة ممد  خ كهة مةهةٕٗ.
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أةرمأل /ٔأل 300ةًؼرّأل نند ر َِرّألنٌرذّْأل ألٔ/  ن ٗرّو 3.5 ػرّمةٕ ةذت رم مةٌرةة  مةنةر  ةهٌذّٖةح

 .نقةميجألةهٌذّٖةحألمةنة ألمةههةسلألنىألمة ة ألمةهةٕٗ

صٕب خ رىسَس إٌفظ اٌخبَ اٌعبٌُّخرطىز . 4  

، 2018مة  عةام  الثةانيخةلل الربةع تراجعاً نسبياً صناعة تكرير النفط الخام العالمية  شهدت

بنهاية موسم  التي بدأتصيانة مصافي النفط  أعمال عدم اكتمال بعضويعزى ذلك بشكل أساسي إلى 

بةدء باإلضةافة إلةى  وبخاصة المصافي العاملة في الخلي  األمريكي وفي شةب  الاةارا الهنديةة، الشتاء،

هةوام   فةي النسةبي تراجةعال مةع النفط العاملة في كوريا الجنوبيةة. برنام  الصيانة الشامل لمصافي

عمليةات اإلالةلغ اليةر ٖأدٕ كةرك دومنًرة  نر  كهةأل .ار النفط الخامرتفا  أسعال نتيجة ،الرئيسيةالتكرير 

 التي تم إعادا تشغيلها بعد تضررهاالمصافي بعض و لبعض المصافي العاملة في أوروباالمخطط لها 

  خلل العام الماضي.  الواليات المتحدا جراء موسم األعاصير التي اجتاحت

نىألعة أل مةشةيٕؿل ألمةنة أل اٌّصبفٍ اٌعبٌُّخ فٍاٌّعزهٍه اٌخبَ إٌفظ وُّبد  ميـ ٘خػٗزأل

ن ٗرّوأل 80.8ٔرلألئةرٓألنقةميجألةةةنة ألمةٌرةة ألةذ% 0.2 ألأٔألةًٌتجألةننٗل/ألّٖ  أةم 144ةًؼّأل 2018

%ألنقةميجألةةةنة ألمةههةسرلأل0.5ةننٗل/ّٖ  ألأٔألةًٌتجأل أةم 445ةًؼّأل نند  َِّألنٌذّْأل ةننٗل/ألّٖ  

 .مة ة ألمةهةٕٗ نى

نٔرةفٕألمةرقِ ألكهٗةحألمةً ٚألمةـة ألمةهٌذُ كألفرٕأل ميـ ٘خ قِةٗج ِع ٓألنٌذّْألمةهظهّعةحألمة

أةمألةننٗل/ّٖ ألنقةميجألةةةنة ألمةٌةة ألةذٔلألئةٓأل 21ةًؼّأل 2018نىألعة أل مةشةيٕؿل ألمةنة ألمةًٔةعٗجأل

كهٗررةحألمةررً ٚألمةـررة ألمةهٌررذُ كألفررٕألنٔررةفٕألمةررقِ ألمةًةنٗررجأل كهررةألميـ ٘ررخ  ن ٗررّوألةننٗررل/ألٖررّ  38

وّب   ن ّٗوألةننٗل/ألّٖ   42.8ّٖ ألنقةميجألةةةنة ألمةٌةة ألةذٔلألئةٓأل ل/أةمألةننٗ 123ِمةهذؼّةجألةًؼّأل
 .(23ا واٌؽىً (14ا اٌغدويَىضؼ 
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 (14اٌغدوي ا
 2018 – 2017، وُّبد إٌفظ اٌخبَ اٌّعزهٍىخ فٍ اٌّصبفٍ اٌعبٌُّخِزىظظ رطىز 

 اٍُِىْ ثسًُِ/َىَ(
 اٌزغُس  ٓ      

 2017 2018 (ٍُِىْ ة/ٌا
 اٌضبٌٍٔسث  ا إٌّطمخ

2017 
 األوياٌسث  

 اٌضبٍٔاٌسث   األوياٌسث   *اٌضبٍٔاٌسث   2018

(0.590ا (0.021ا   اٌدوي اٌصٕب ُخ : 38.6 38.0 38.0 
(0.476)  ماننٖاذٗىأل 20.0 18.9 19.5 0.547 
(0.227)  (0.157)  أِمِةة 12.0 11.9 11.8 

0.113 (0.411)  أًٗةألمةتةًٗ ٗك 6.6 7.1 6.7 
(0.123ا 1.035  اٌدوي إٌبُِخ واٌّزؾىٌخ: 41.8 42.9 42.8 
0.967 (0.319)  مةقِ ألمًّٖ٘ٗجألمةًةنٗجأل 21.3 22.6 22.3 
 فِ ألمةِنلألماًِٚأل 7.2 7.3 7.5 0.191 0.264

(0.159)  فِ ألأننٖاةألمةلدًٗٗج 3.9 3.6 3.7 0.169 
0.100 (0.267)  فِ ألمادؼةفألمةٌّفٗذٕألمةٌةة  6.7 7.0 6.8 

(0.136)  أؿنْ** 2.7 2.4 2.5 0.101 
(0.144ا 0.445  اإلعّبٌٍ اٌعبٌٍّ 80.3 80.9 80.8 

 ةٗةيةحألدققٖنٖج *     

   
 ** دِهلألفِ ألأفنٖقٗةألِفِ ألأِمِةةألغٗنألمةًٔةعٗج.

     
 : ِالؽ خ

     
 ـألمامرة ألةٗىألرًّٗىألد ًٕألًةةتة.ألأل

     
 اٌّصب ز:

   
 .Oil Market Intelligence, various issues ــ
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 اٌسث  اٌضبٍٔ  اٌسث  األوي  اٌسث  اٌضبٍٔ 

2017 2018

  وي اٌعبٌُ األخسي اٌدوي اٌصٕب ُخ

 (23ا اٌؽىً
 2018 -2017 ،فٍ اٌّصبفٍ اٌعبٌُّخوُّبد إٌفظ اٌخبَ اٌّعزهٍه ِزىظظ فٍ اٌزطىزاد 

 (ٍُِىْ ثسًُِ/ َىَا
 

 

 

 

 

 

 

 .Oil Market Intelligence, Various Issues اٌّصدز:

نىألعة أل ٕمةشةيؿل ألمةنة أل ميـ ٘خفققأل  ِعدالد رؽغًُ ِصبفٍ اٌزىسَس اٌعبٌُّخفٗهةألٖـْألِ

 %0.03ةًؼرّأل نرًـ َِّٖألنٌرذّْأل  %83.4ٔلألئةٓألذنقةميجألةةةنة ألمةٌةة ألة %0.5ةًؼّأل 2018

 .(15ا وّب َىضؼ اٌغدوي  نقةميجألةةةنة ألمةههةسلألنىألمة ة ألمةهةٕٗ فقٚ
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 (15اٌغدوي ا
 2018 – 2017، رطىز ِزىظظ ِعدالد رؽغًُ ِصبفٍ اٌزىسَس اٌعبٌُّخ

 ا%(
  ٓاٌزغُس       

 2017 2018 (%ا
 اٌضبٍٔاٌسث   إٌّطمخ

2017 
 األوياٌسث  

 اٌضبٍٔاٌسث   األوياٌسث   *اٌضبٍٔاٌسث   2018

 اٌدوي اٌصٕب ُخ : 86.0 85.0 84.7 (0.3ا (1.3ا
 ماننٖاذٗىأل 89.1 85.1 86.7 1.6 (2.4)
 أِمِةة 82.5 82.3 81.6 (0.7) (0.9)

  ٗكأًٗةألمةتةًٗ 83.3 89.5 84.5 (5.1) 1.1
 اٌدوي إٌبُِخ واٌّزؾىٌخ: 81.0 82.9 82.2 (0.7ا 1.2
3.7 (1.1)  مةقِ ألمًّٖ٘ٗجألمةًةنٗجأل 88.4 93.3 92.1 

 فِ ألمةِنلألماًِٚأل 79.3 77.6 78.3 0.7 (1.0)
 فِ ألأننٖاةألمةلدًٗٗج 80.0 80.0 80.0 ــ ــ
 فِ ألمادؼةفألمةٌّفٗذٕألمةٌةة  79.0 79.0 79.0 ــ ــ

(1.5)  (0.5)  فِ ألأفنٖقٗة 64.0 63.1 62.6 
 فِ ألأِمِةةألغٗنمةًٔةعٗج 71.3 80.0 80.0 ــ 8.7

(0.5ا 0.03  اٌّزىظظ اٌعبٌٍّ 83.3 83.9 83.4 

     
 ةٗةيةحألدققٖنٖج *

 : ِالؽ خ     

    
 ـألمامرة ألةٗىألرًّٗىألد ًٕألًةةتة.ألأل

     
 اٌّصب ز:

   
 .Oil Market Intelligence, various issues ــ

 

اهٗرةحألد ركألمة ميـ ٘رخ فقرق  اٌّصبفٍ اٌعبٌُّخبٌّٕزغبد إٌفطُخ اٌّىسزح ِٓ ثفٗهةألٖذ   ألأنةأل

 80.6ٔلألئةرٓألذنقةميجألةةةنة ألمةٌةة ألة ةننٗل/ألّٖ  أةم 150ةًؼّأل 2018نىألعة أل مةشةيٕؿل ألمةنة أل

          نقةميررجألةررةةنة ألمةههةسررلألنررى ةننٗررل/ّٖ  أةررم 350ةًؼررّأل نند رر َِررّألنٌررذّْأل ن ٗررّوألةننٗررل/ألٖررّ  

 .مة ة ألمةهةٕٗ

 مةشرةيٕنٔةفٕألمةقِ ألمةًٔةعٗجألؿل ألمةنة أل نى مةهًذظةحألمةً بٗجألمةهانمث ميـ ٘خػٗزأل

ن ٗرّوألةننٗرل/أل 37.9ٓألأةمألةننٗل/ّٖ ألنقةميرجألةرةةنة ألمةٌرةة ألةذٔرلألئةر 50ةًؼّأل 2018نىألعة أل

فِ ألأًرٗةألنٔرةفٕألمةرً ٚألمة ةن رجألفرٕأل ن رقاحألدِراٗلدنمطر أل ِٖ وْألكةكألةِالألمسٌٗرٕألئةرٓ ّٖ  

ةرقءألةنيرةنضألمةٔرٗةيجألمةِرةنلألةهٔرةفٕألمةرً ٚألمة ةن رجألفرٕألكّمٖرةأل  ألع رٓألؿ  ٗرجمةًٔةعٗج مةتةًٗ ٗك
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ن رقاحألدِراٗلألنٔرةفٕألمةرً ٚألمة ةن رجألفرٕألٖأدٕألكةكألةٗؼقألنىألأسنألمةذؼٌىألمةه ؼرّظألفرٕأل  مةظًّةٗج

ننٖاٗرج.ألألمانرنٖاذٗىألمةٔرًةعٗجألِةـةٓرجألفرٕألمةهاٌرٗكألِئةرٓألػرقألنرةألفرٕألمةّاٖرةحألمةهذؼرقثألما فِ 

نٔرةفٕألمةرقِ ألمةًةنٗرجألِمةهذؼّةرجألةًؼرّأل نرى مةهًذظةحألمةً بٗجألمةهارنمث ميـ ٘خ ِفٕألمةّرخألكمدٍ

وّكب َىضكؼ  ألن ٗرّوألةننٗرل/ألٖرّ  42.7ةننٗل/ألٖرّ ألنقةميرجألةرةةنة ألمةٌرةة ألةذٔرلألئةرٓأل أةم 100

 .(24ا واٌؽىً( 16ا اٌغدوي

 (16اٌغدوي ا
 اٌّصبفٍ اٌعبٌُّخ وُّبد إٌّزغبد إٌفطُخ اٌّىسزح فٍِزىظظ رطىز 

 اٍُِىْ ثسًُِ/َىَ(
 اٌزغُس  ٓ      

 2017 2018 (ٍُِىْ ة/ٌا
 اٌضبٍٔاٌسث   إٌّطمخ

2017 
 األوياٌسث  

 اٌضبٍٔاٌسث   األوياٌسث   *اٌضبٍٔاٌسث   2018

(0.750) (0.050ا   اٌدوي اٌصٕب ُخ : 38.6 37.9 37.9 
(0.500)  ماننٖاذٗىأل 20.0 18.9 19.5 0.600 
(0.200)  (0.100)  أِمِةة 12.0 11.9 11.8 
(0.050)  (0.550)  أًٗةألمةتةًٗ ٗك 6.6 7.1 6.6 

(0.100ا 1.100  اٌدوي إٌبُِخ واٌّزؾىٌخ: 41.6 42.8 42.7 
(0.300ا 0.900  مةقِ ألمًّٖ٘ٗجألمةًةنٗجألِنًُة: 21.3 22.5 22.2 
0.800 (0.100)  مةٔٗى 11.0 11.9 11.8 
 ِ ألمةِنلألماًِٚألف 7.2 7.3 7.5 0.200 0.300

(0.100)  فِ ألأننٖاةألمةلدًٗٗج 3.8 3.6 3.7 0.100 
0.100 (0.200)  فِ ألمادؼةفألمةٌّفٗذٕألمةٌةة  6.7 7.0 6.8 

(0.100)  أؿنْ** 2.6 2.4 2.5 0.100 
(0.150ا 0.350  اإلعّبٌٍ اٌعبٌٍّ 80.2 80.7 80.6 

     
  ةٗةيةحألدققٖنٖج *

  
. ةألغٗنألمةًٔةعٗجدِهلألفِ ألأفنٖقٗةألِفِ ألأِمِة  ** 

     
 : ِالؽ خ

     
 ـألمامرة ألةٗىألرًّٗىألد ًٕألًةةتة.ألأل

     
 اٌّصب ز:

    
 .Oil Market Report, various issues ــ
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 اٌسث  اٌضبٍٔ  اٌسث  األوي اٌسث  اٌضبٍٔ 

2017 2018

  وي اٌعبٌُ األخسي اٌدوي اٌصٕب ُخ

 (24ا اٌؽىً
 2018 -2017 ،اٌّصبفٍ اٌعبٌُّخ إٌّزغبد اٌّىسزح ِٓوُّبد ِزىظظ فٍ اٌزطىزاد 

 (ٍُِىْ ثسًُِ/ َىَا
 

 

 

 

 

 

 
 

 .Oil Market Report, Various Issues اٌّصدز:

 اٌعبٌُّخ أظىاق اٌغبش اٌطجُعٍاٌزطىزاد فٍ  :صبٌضبً 
األظعبز اٌفىزَخ ٌٍغبش اٌطجُعٍ فٍ اٌعىق األِسَىٍ. 1  

 ماننٖارٕ ةةةٌرّل ًَرنٔ ننكرو فرٕ مةبتٗ رٕألمةهٌرظل ة ارةه مة رّمٔ مةٌر ن نذًّٚ ميـ ٖ

)ِألعأل (أل ِػرقثألػنممٖرجألةنٖبةيٗرج مألةالألن ٗرّوفِا 0.22ةهققممأل 2018نىألعة أل مةشةيٕؿل ألمةنة أل

فِامأل 0.22ةهققممأل ميـ ةٗة  ةِٗالأل    ع ِ ن ّٗو ةال فِام 2.86نقةميجألةةةنة ألمةٌةة ألةٗٔلألئةٓأل

ع هرة  ةرأو أع رٓ نٌرذّْ ةهذًّرٚ مةٌر ن  ِألعأل ألنقةميجألةةةنة ألمةههةسلألنىألمة ة ألمةهةٗرٕ. ةالألن ّٗو

نرىأل مةنمةر ررقألدؼقر ألؿرل ألمةنةر أل ماننٖارٕ ةةةٌرّل ًَنٔ ننكو فٕ مةهٌظلمة ّمٔألة اةهألمةبتٗ ٕأل

 ة ارةه مة رّمٔ مةٌر ن نذًّرٚ نقةميرج ِةرقْ فِامألةالألن ّٗوألِألعأل . 12.26عًقنةألة مأل 2005عة أل

ميـ رةٕألأًر ةمأل ٖذ٘رغ  2018نرىألعرة أل مةشرةيٕؿرل ألمةنةر أل 13داٌرةى غرن  ؿرة  مةبتٗ ٕألةهذًّرٚ

 .(17ا اٌغدويوّب َىضؼ   أل ع ِ ن ّٗو ةال فِام 8.86مةاةهألمةبتٗ ٕألةًؼّأل

 
 

                                                             
 ن ّٗوألِألعأل . 5.80دمألدؼّٖلألؿة ألغن ألداٌةىألئةٓألن ّٗوألِػقثألػنممثألةنٖبةيٗجأل)ِألعأل (ألع ٓألأًةىألأوألمةتننٗلألٖؼذّٔأل  ةانٕألمةهقةميج 13
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 (17اٌغدوي ا
 رطىز ِزىظظ األظعبز اٌفىزَخ ٌٍغبش اٌطجُعٍ فٍ اٌعىق األِسَىٍ

 ( والز/ ٍُِىْ وؽدح ؽسازَخ ثسَطبُٔخ)
    

  اٌغبش اٌطجُعٍ * خبَ غسة رىعبض **
 2017اٌضبٍٔ اٌسث   3.08 8.32
 اٌضبٌشاٌسث   2.95 8.30
 اٌساث اٌسث   2.90 9.55
 2018األوي اٌسث   3.08 10.84
 اٌضبٍٔاٌسث   2.86 11.72
0.88 (0.22)  اٌزغُس  ٓ 2018 األوياٌسث   

(0.22) 3.40 ( والز/َ و ػ ةا  2017 اٌضبٍٔاٌسث   

 *ألكهةألَّألفٕألننكوألًَنٔ.  
 ن ّٗوألِألعأل .أل5.80**ألدمألدؼّٖلألؿة ألغن ألداٌةىألئةٓألن ّٗوألِألعأل ألع ٓألأًةىألأوألمةتننٗلألٖؼذّٔأل

 : ِالؽ خ   

 
 ـألمامرة ألةٗىألرًّٗىألد ًٕألًةةتة.ألأل

   
 اٌّصب ز:

 
 ـألأعقمفألنـذ  جألنىألمةذقنٖنألمةُِنٔألةهًقهجألأِةك.

 
 http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdM.htm ــ 

 

 14 إٔزبط اٌغبش اٌصخسٌ فٍ اٌىالَبد اٌّزؾدح األِسَىُخ. 2

ألمةشرةيٕمةنة ألألؿل ألمةٔـنٔألمةاةهألنىألماننٖاٗجألثمةهذؼقألمةّاٖةحألئيذةصألئطهةةًّٕٚألنذألممد  

نرىألألماِ مةنةر ألألةهٌرذّٖةحألنقةميرج%أل6.2ألةًٌرتجأل ألأٔنذنألنا بألن ٗةمأل10ألةؼّمةٕأل2018ألعة ألألنىأل

%أل21 ألأٔألةًٌرتجألنذرنألنا ربألن ٗرةمأل30.2ةًؼرّألألنند  رة أل ألنذنألنا ربألن ٗةمأل174.1ألةٗت مأل2018عة أل

أل.2017نقةميجألةةةنة ألمةههةسلألنىألعة أل

ألألألألنررىألألمةشررةيٕمةنةرر ألألمًررذُلألفقررقألمةٔررـنٔ ألمةاررةهِررُنٔألنررىألةة يذررةصألماننٖاررٕألمةٖذ  رر ألألِألفٗهررة

ئةرٓألأع رٓألنٌرذّٖةدٍألألممد  ألسمألنذنألنا ب ألن ٗةمأل56.5ألنٌذّْألعًقألأةنٖلألُُنألؿل ألأٔأل 2018ألعة 

ألًٖـ ٖألئةرٓ ألرتلألأوألنةّٖنذنألنا بألؿل ألُُنألألن ٗةمأل59.3ألَِّأل2018ؿل ألمةنة ألمةشةيٕألنىألعة أل

 .(25وّب َىضؼ اٌؽىً األ ّٖيّٗفٕألُُنألألنذنألنا بألن ٗةمأل58.3

                                                             
 ألHaynesville ألEagle Ford ألBakkenٖهشلألئيذةصألًخألنًةٙ ألمسٌٗٗجألفٓألئيذةصألمةاةهألمةٔـنٔألفٓألمةّاٖةحألمةهذؼقثألماننٖاٗجألَِٓألنًةٙ  ألأل14

Niobraraأل Permian  Appalachiaِد٘مأل(Utica and Marcellus)ألةةاٗةفجألئةٓألنًبقج Anadarko مةذٕألأٓتؼخألَقفة ألة  قٖقألنىألنًذظٕألأل
 .مةاةهألمةٔـنٔألؿل ألمةًٌّمحألماؿٗنثمةً ٚألمةٔـنٔألِ
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 اٌسث  اٌضبٍٔ  اٌسث  األوي اٌسث  اٌساث   اٌسث  اٌضبٌش  اٌسث  اٌضبٍٔ 

2017 2018

 (25ا اٌؽىً
  2018 - 2017 ،األِسَىُخ ٌّزؾدحاٌصخسٌ فٍ اٌىالَبد ا ٍغبشعٕىَخ ٌاٌاإلِدا د اٌسث  ِزىظظ 

 (زث  ظٕخ/ ِزس ِىعت ٍُِبزا
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   ألمةً ٚألِمةاةهألمةٔـنٔ ألأعقمفألنـذ  ج.( ألدقنٖنألئيذةطٗجألمةؼ نألفٕألنًةEIAٙئفممثألن  ّنةحألمةبةرجألماننٖاٗجأل) اٌّصدز:

ظُبآأظىاق اٌغبش اٌطجُعٍ اٌّعًُ فٍ . 3  

 ُرنل ُرهة  أًرّمل فرٕ مةهٌٗل مةبتٗ ٕ مةاةه أً ةم فٕ مةذبّممح مةذةةٗج مة قنمح دٌذ نٕ

 مةنسٌٗرٗج ِمةهٔرةفم ألِدرةّٖمو ِمةٔرٗى مةظًّةٗرج ِكّمٖة مةٗةةةو نى كل نى مةهٌذّمفث ِمةاهٗةح ًٗةآ

   .مةهٌٗل مةبتٗ ٕ مةاةه ةهٔقمٔ مة ّمٖج مةِؼًةح عةسق ِٓةفٕ  مفمحمةّم ةذ ك

 أظعبز اٌغبش اٌطجُعٍ اٌّعًُ .1.3

      نررى مةشرةيٕؿررل ألمةنةر أل اٌُبثكبْ مًرذّمفدٍ مةررلٔ مةهٌرٗل مةبتٗ رٕ مةاررةه أًر ةم نذًّرٚ ممد ر 

          / فِام 9.5 ئةررٓ ةٗٔررل مةٌررةة  ةررةةنة  نقةميررج   ع ِ ن ٗررّو ةاررل فِام 0.4ةهقررقممأل 2018عررة أل

نقةميجألةرةةنة ألمةههةسرلألنرىأل   ع ِ ن ّٗو ةال فِام 1.2ةهققممأل ممد ةعة  نِال  ةلةك  أل  ع ِ ن ّٗو

ررقأل مةٗةةةو مًذّمفدٍ مةلٔ مةهٌٗل مةبتٗ ٕ مةاةه ع هة  ةأو أع ٓ نٌذّْ ةهذًّٚ أً ةم مة ة ألمةهةٕٗ.

 فِامألةالألن ّٗوألِألعأل . 17.5عًقنةألة مأل 2012نىألعة أل مةشةةزدؼق ألؿل ألمةنة أل

 0.2 ةهقررقمم اٌغٕىثُككخ وىزَككب مًررذّمفدٍ مةررلٔ مةهٌرٗل مةبتٗ ررٕ مةاررةه أًرر ةم نذًّررٚ ممد ر ِأل

ةررلةكألنِررال   ألفِام/ألن ٗررّوألِألعأل  9.5نقةميررجألةررةةنة ألمةٌررةة ألةٗٔررلألئةررٓأل   ع ِ ن ٗررّو/ فِام

ع هة  ةأو أع ٓ  مة ة ألمةهةٕٗ.نقةميجألةةةنة ألمةههةسلألنىأل   ع ِ ن ّٗو ةال فِام 1.5ةهققممأل ممد ةعة  
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ررقألدؼقر ألؿرل ألمةنةر ألألمةظًّةٗرجألكّمٖرةألمًرذّمفدٍألمةرلٔألمةهٌرٗلألمةبتٗ ٕألمةاةهألنٌذّْألةهذًّٚألأً ةم

ألفِامألةالألن ّٗوألِألعأل .أل16.6عًقنةألة مألأل2008نىألعة ألألمةنمة 

أل0.2ألةهقرقممألركبَىاْألمًرذّمفدٍألمةرلٔألمةهٌرٗلألمةبتٗ رٕألمةارةهألأًر ةمألنذًّرٚألميـ رٖألفٕألػٗىأل

نِرال ألةرلةكألأل  ألعألِألن ٗرّو/ألفِامأل8.2ألئةرٓألةٗٔرلألةةةنة ألمةٌرةة ألنقةميجأل ألعألِألن ّٗوألةالألمفِا

ألألنقةميجألةةةنة ألمةههةسلألنىألمة ة ألمةهةٕٗ.أل ألعألِألن ّٗوألةالألفِامأل0.9ةهققممألألممد ةعة أل

عًرقألي ريألنٌرذّْألمةنةر ألألاٌصكُٓألٍنذًّٚألأً ةمألمةاةهألمةبتٗ ٕألمةهٌٗلألمةلٔألمًرذّمفدألِمًذقن

ألعألِألن ٗرّوألةارلألفِامأل1.4ةهقرقممألألممد ةعرة أل  ألنِال ألةرلةكألألعألِألن ّٗوألةالألفِامأل8.6ألّمةٌةة ألَِ

ألمةبتٗ رٕألمةارةهألع هرة ألةرأوألأع رٓألنٌرذّْألةهذًّرٚألأًر ةمنقةميجألةةةنة ألمةههةسلألنىألمة رة ألمةهةٗرٕ.ألأل 

ألألألألألألألألألأللفِامألةارأل12عًرقنةألة رمألأل2014رقألدؼق ألؿل ألمةنة ألمةنمة ألنرىألعرة ألألمةٔٗىألمًذّمفدٍألمةلٔألمةهٌٗل

ألن ّٗوألِألعأل .

 اٌىُّبد اٌّعزىز ح ِٓ اٌغبش اٌطجُعٍ اٌّعًُ .2.3

أظىاق ؼّبي ؼسق ألفٕألمةهٌٗلألمةبتٗ ٕألمةاةهألنىألمةهٌذّمفثألمةاهٗةحئطهةةٕألنذًّٚألألميـ ٖ
ألةًٌرتجألأٔأل ٙرىألن ٗرّوأل10.9ألةهقرقممأل2018نرىألعرة ألألمةشرةيٕمةنةر ألألؿرل ألمةهـذ  رجألمةهٔةفمألنىألأظُب

ألن ٗرّوأل3.6ةهقرقممألألنند ر ٙى ألَِرّألنٌرذّْألألن ّٗو 43.3ألئةٓألةذٔلألمةٌةة ألةةةنة ألنقةميج%أل20.1

ألٙىألنقةميجألةةةنة ألمةههةسلألنىألمة ة ألمةهةٕٗ.

ألنرىألكرلألفرٕألِأًر ةمٌألمةهٌرٗلألمةبتٗ رٕألمةارةهألنرىألمةهٌرذّمفثألمةاهٗةح (18ا اٌغدويألِّٖٗغأل

أل.ِدةّٖموألمةٔٗىألِألمةظًّةٗجألِكّمٖةألمةٗةةةو

أل

أل

أل

أل

أل

أل
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 (18اٌغدوي ا
 *أظىاق ؼّبي ؼسق أظُب ِزىظظ أظعبز اٌغبش اٌطجُعٍ اٌّعًُ اٌّعزىز ح فٍ  رطىز وُّبد و

 ِزىظظ أظعبز االظزُسا 
 ا والز / َ و ػ ة(

ؽصخ 
اٌدوي 
اٌعسثُخ 
 ِٓ

اٌىاز اد
% 

 اٌىُّبد اٌّعزىز ح
 اٍُِىْ طٓ(

وىزَب  
وىزَب  اإلعّبٌٍ اٌُبثبْ اٌصُٓ ربَىاْ اٌغٕىثُخ

 اٌُبثبْ اٌصُٓ ربَىاْ اٌغٕىثُخ

 اٌضبٍٔاٌسث   19.0 8.1 4.3 8.3 39.7 32.1 8.3 7.2 7.3 8.0
2017  

  اٌضبٌشاٌسث   19.9 9.7 4.6 7.7 41.9 25.3 8.2 7.3 7.0 8.0

  اٌساث اٌسث   20.5 12.7 4.2 10.3 47.7 25.5 7.9 7.7 7.6 8.0

األوي اٌسث   24.5 12.4 4.2 13.0 54.2 28.8 9.1 8.6 8.4 9.3
2018  

  اٌضبٍٔاٌسث   17.6 12.0 4.5 9.2 43.3 25.0 9.5 8.6 8.2 9.5

0.2 (0.2) (3.8) 0.4 ــ  (10.9ا   (3.8)  0.3 (0.4)  (6.9)  
اٌسث  
 األوي
 اٌزغُس  2018

ٓ  
1.5 0.9 1.4 1.2 (7.1)  3.6 0.9 0.2 3.9 (1.4)  

اٌسث  
 اٌضبٍٔ
2017 

 
 

    
 

 ةٗةيةحألدققٖنٖج*  

 
 

  :ِالؽ خ       

 
 

أل      ٗىألرًّٗىألد ًٕألًةةتة.ألألـألمامرة ألة

 
 

    
 

  
 اٌّصب ز:

 
 

   
 .World Gas Intelligence, various issues ــ

 ِصب ز واز اد اٌغبش اٌطجُعٍ اٌّعًُ .3.3

ألػّمةٕأل2018ألنىألعة ألمةشةيٕمةنة ألألؿل ألأًّملألُهة ألُنلألأًٗةألئةٓألاظزساٌُب صب زادألة اخ

ألِكّمٖررةألمةٗةةررةوألِممفمحألئطهررةةٕألنررى%أل31.4ألةًٌررتجألماِةررٓألمةهندتررجألفررٕألةذررأدٕألٙررى ألن ٗررّوأل13.6

أل.%11.7ألةًٌتجألِبٌُصَبألسم%أل21ألةًٌتجأللطسألد ُٗةأل ي ٌُةألمة ذنثألؿل ألِمةٔٗىألمةظًّةٗج

ألٙرىألن ٗرّوأل10.8ألػرّمةٕألأًّملألُرهة ألُرنلألأًرٗةألئةٓألاٌعسثُخ اٌدوي صب زادألة اخألِرقألَلم

نقةميرجألأل2018نرىألعرة ألألةشرةيٕممةنةر ألألؿرل ألمةرقِ ألد ركألِممفمحألئطهرةةٕألنرى%أل25أليٌرتذٍألةهرةألةذٌرةَم

مةنةر ألمةههةسرلألألؿرل %أل32.1يؼرّألة اخأل%ألؿل ألمةنة ألمةٌةة  ألِنٌةَهجأل28.8ةهٌةَهجألة اخأليؼّأل

أل.نىألمة ة ألمةهةٕٗ
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 15صبفٍ  بئد اٌؽؾٕبد اٌفىزَخ ٌّصدزٌ اٌغبش اٌطجُعٍ اٌّعًُ .4.3

 مةبتٗ رٕ ارةهة  مةهٔرقمث مةرقِ  نرى ة رقف مةهؼق  اٌفىزَخ اٌؽؾٕبد  بئد ثصبفٍ ٖذ    ِفٗهة

 مةهندترج فرٕ مًِرٗة فذرأدٕ  2018نرىألعرة أل مةشرةيٕفٕأليُةٖجألمةنةر أل أًٗة ُنل ُهة  أًّمل فٕ مةهٌٗل

 عةسررق ةٔررةفٕ ئيقِيٌٗررٗة د ُٗررة    ع ِ ن ٗررّو/ فِام 10.70 ػررقِف فررٕ عةسررق ٓررةفٕ نؼققررج ماِةررٓ

 ألِمًررذنمةٗةأل  ع ِ ن ٗررّو/ فِام 10.50 عةسررق ةٔررةفٕ نةةٗوٖررة سررم    ع ِ ن ٗررّو/ فِام 10.55

               / فِام 10.23 قبرررررنة مة ةسرررررق ٓرررررةفٕ ة رررررم فٗهرررررة. فِام/ألن ٗرررررّوألِألعأل  10.47ةٔرررررةفٕألعةسرررررقأل

 .   ع ِ ن ّٗو/ فِام 9.78 ِة ظومسن    ع ِ ن ّٗو

 16 األظىاق اٌعبٌُّخ ٌٍطبلبد اٌّزغد حاٌزطىزاد فٍ  :زاثعبً 
نررىألعررة أل مةشررةيٕث عةةهٗررة  ؿررل  مةنةرر  ئيذررةصألمةبةرررةحألمةهذظررقفرررقممحألدّةٗررقألِمًررذهنألمةًهررّألفررٕأل

 ألفررٕألأًرر ةمألمة قٖررقألنررىألداًّةّطٗررةحألمةبةرررجألمةهذظررقفث مةه ؼررّظيـ ررةٕألما  ألِكةرركألع ررٓألؿ  ٗررج2018

 ئيـ ٖألنذًّٚألدا  جألئيذةطُهةألئةٓألفِامألةالألنٗظرةِمٙ مةلٔ ةـةٓجألمةبةرجألمةِهٌٗجألِٙةرجألمةنٖةع ِ

ميت ةسةحألسةيٕألِرقألئي ايألكةكألةةةذةةٕألع ٓألمةبةرج.ألمًذهنممألهٖةفثألماَذهة ألةذـوٖىألن أل  2017فٕألعة أل

طٗظرةألٙرىألفرٕأل 1.7ميـ ٘رخألةًؼرّأل) ة  ة ألمةنمة ألع رٓألمةذرّمةٕ ماًذقنمم دّمٓلمةذٕألأكٌٗقألمةانةّوأل

مةب بألئةٓألميـ ةٕأل ٖ وْألكةكألةِالألأًةًِٕ أل(ألةةةنغمألنىألهٖةفثألئطهةةٕألمًذُليألمةبةرج2016عة أل

 ألمةبةررةحألمةهذظرقفث ِممد رة ألمةب ربألع رٓ  ك رةءثألمًرذـقم ألمةبةررجمةذؼًٌٗةحألفٕأل ألِمة ؼم مة ةةهٕألع ٓ

 نرة َِرّ مةٔاٗنث ِمةهِةمٖ  مةـةٓج ةلًذـقمنةح مةِهٌٗج مةبةرج دقًٗةح ع ٓةب بألم ؿةّ ِةِال

 .2018عة أل ؿل  ٌٖذهن أو ٖذّر 

 ماًرذُلي نرى %19.4 يؼّ ُالمةظقٖنألةةةلكنألأوألمةب بألمة ةةهٕألع ٓألمةبةرةحألمةهذظقفثألرقأل

.ألكهرةألٖظرقمألةةةرلكنألأوألػظرمألماًرذشهةممحألمة ةةهٗرجأل2017فٓأليُةٖجألعة ألماِةٗجأل مةًُةسٕألة بةرجمة ةةهٕأل

% 2.1 يٌرتذج خة ار ةةمد رة  ألن ٗةمألفِامألؿرل ألي ريألمة رة  279.8فٕألمةبةرةحألمةهذظقفثألرقألة مأليؼّأل

 ممد ررة ئةررٓأل ئيـ ررةٕألدا  ررجألم يذررةص ألةة ٗررةفج ِٖ رروْألكةرركألةِررالألأًةًررٕألئةررٓ أل2016نقةميررجألة ررة أل

َرلمأل .ع رٓألنرقْألمةٌرًّمحألمةشهرةيٕألمةهةٗرٗج ة بةرةحألمةهذظرقفثأكتنألنبّمألمةذٕ دك ق  مةٔٗىمًذشهةممحأل
                                                             

 عةسقمح مةذٔقٖن نبنِػة  نًُة داةةٗم مةًقل ِمًّ  م دةِث. 15
 REN21, Renewables 2017, Global Status Report -                                           فم:ةمةهٔ  16

- IRENA, Renewable Energy Statistics 2017 &  Renewable Capacity Statistics 2018.      
- UN Environment Programme, Global Trends in Renewable Energy Investment 2018.    
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% أل14.6ماًذشهةممح ألٖ ُٗةألأِمِةةألةؼٔجأل د ك%ألنىأل45.2ع ٓألػٔجألة اخألمةٔٗىألمًذؼّكحأل ِرق

عرقفألنذومٖرقألنرىأل فرٕ مةبةررةحألمةهذظرقفثميذِرنحأل%.ألكهرةأل14.5سمألمةّاٖةحألمةهذؼقثألماننٖاٗرجألةؼٔرجأل

 مةذةةٗرررج مة قرررنمح دٌررذ نٕ.ألِ ألِأٓرررتغألة ٘رررُةألنررىألماًرررّملألمةُةنرررجمارذٔررةفمحألمةًةنٗرررجألِمةًةُررعج

   ماؿٗنثألفٕألماًّملألمة ةةهٗجألة بةرةحألمةهذظقفث: مةذبّممح

 أظىاق اٌطبلخ اٌىهسوِبئُخ: .1
 رة ألمةٌرةة  أل%ألنقةميرجألةةة2ممد  ألم طهةةٕألمة رةةهٕألةقرقممحألدّةٗرقألمةبةررجألمةاُنِنةسٗرجألةًٌرتجأل

 ألِررقألمًرذؼّكحألكرلألنرىألمةٔرٗىألِمةتنمهٖرلأل2017طٗظرةِمٙألفرٕأليُةٖرجألعرة أل 1273.6ةٗٔلألئةٓأليؼرّأل

 كةرررك%ألنرررىأل56ِمةّاٖررةحألمةهذؼرررقثألِكًرررقمألِفِ ألمادؼرررةفألمةٌرررّفٗذٕألمةٌررةة ألِمةًرررنِٖضألع رررٓألػرررّمةٕأل

ميررجألةةة ررة أل%ألنقة4.3م طهررةةٕ.ألكهررةألممد رر ألم طهررةةٕألمة ررةةهٕألنررىألمةبةرررجألمةاُنِنةسٗررجألمةهًذظررجألةًؼررّأل

وّكب  ِكةك ِفقة  اػقر مةتٗةيةح مةهذةػرج  أل2016فٕألعة أل ًةعج دٗنمِمٙ 4163ئةٓأليؼّأل مةٌةة ألةذٔل
   .(19ا اٌغدوي   َىضؼ

أِمةررك ألفقررقألة ررمألئطهررةةٕألرررقممحألدّةٗررقألمةبةرررجألنًقهررجألأنررةألفٗهررةألٖـررْألمةررقِ ألماع٘ررةءألفررٕأل

َّألي يألمةهٌذّْألمةهؼق ألؿل ألمة ة ألطٗظةِمٙ ألِ 7.230يؼّأل 2017مةاُنِنةسٗجألمةهذةػجألةُةألفٕألعة أل

ًرةعجألفرٕألعرة أل دٗرنمِمٙ 19.658فرٕألػرٗىألة رمألئطهرةةٕألئيذةطُرةألنرىألمةبةررجألمةاُنِنةسٗرجأليؼرّأل مةٌةة .

 .(20ا اٌغدوي وّب َىضؼ  2015%ألنقةميجألة ة أل11َِّألنٌذّْألنند  ألةًؼّأل  2016

مةهً رلثألةِرالألطٗرق ألَلمألِّٖمٓلألمةتًكألمةقِةٕألفعهٍألةهِةمٖ ألمةبةررجألمةاُنِنةسٗرجألمةهٔرههجألِ

 سةمألداٗنألمةهًةؽ.ألما ةُق ألفعمألمةذًهٗجألمةهؼ ٗجألِمةذـ ٗمألنىأل

 طبلخ اٌسَبػ: أظىاق .2
%ألنقةميرجألةةة رة ألمةٌرةة  ألةٗٔرلأل10ممد  ألم طهةةٕألمة ةةهٕألةققممحألدّةٗقألٙةررجألمةنٖرةعألةًؼرّأل

عألةؼٔرجألدٔرلأل  ِدك ق أًٗة أكتن ًّل أر ٗهٗج ةبةرج مةنٖة2017طٗظةِمٙألفٕأليُةٖجألعة أل 514ئةٓأليؼّأل

% ألسررمألمةّاٖررةحألمةهذؼررقثألماننٖاٗررجأل33.2%ألنررىألم طهررةةٕألمة ررةةهٕ ألٖ ُٗررةألأِمِةررةألةؼٔررجأل39.8ئةررٓأل

%ألنقةميجألةةة ة ألمةٌةة أل15.8%.ألكهةألممد  ألم طهةةٕألمة ةةهٕألنىألٙةرجألمةنٖةعألمةهًذظجألةًؼّأل17ةؼٔجأل

  .(19ا اٌغدوي وّب َىضؼ  2016فٕألعة أل ًةعج دٗنمِمٙ 958ةذٔلألئةٓأليؼّأل
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أِمةرك ألفقرقألة رمألئطهرةةٕألررقممحألدّةٗرقألٙةررجألمةنٖرةعألنًقهرجألنةألفٗهةألٖـْألمةقِ ألماع٘ةءألفٕألأ

         .َِرّألي ريألمةهٌرذّْألمةهؼقر ألؿرل ألمة رة ألمةٌرةة طٗظرةِمٙ أل 1.021يؼرّأل 2017مةهذةػجألةُةألفٕألعرة أل

ٌرذّْأل ألَِّألن2016ًةعجألفٕألعة أل دٗنمِمٙ 2.571فٕألػٗىألة مألئطهةةٕألئيذةطُةألنىألٙةرجألمةنٖةعأليؼّأل

 .(20ا اٌغدوي وّب َىضؼ  2015%ألنقةميجألة ة أل34نند  ألةًؼّأل

ع ألألألألألألألألألألألألألألةمةظررقٖنألةةةررلكنألأيررٍألمًررذظةةجألة ب رربألمة ررةةهٕألمةهذومٖررقألع ررٓألدقًٗررةحألِنِررةمٖ ألٙةرررجألمةنٖررِ

رة ألنّمفٔألمةذّمةًٗرةحألمةُّمسٗرجألِنبرّمٔألمةهِرةمٖ ألةذًّرٗ ألِفرذغألنٔرةي ألِناةدربألطقٖرقثألفرٕألطهٗر أل

ُنكةحألع ٓألماررلألةذًّرٗ ألنٔرةي ُةألمةقةسهرج أل ًت ٕألمةّاٖةحألمةهذؼقثألماننٖاٗجألرةنخألأيؼةءألمة ةةم ألف 

كهةألمفذذؼرخألُرنكجأل ًرًٗ ّٗو ألماةهةيٗرجألفرنِ ألأر ٗهٗرجألفرٕألمةٗةةرةوألِمةًُرق ألِأفذذؼرخألُرنكجأل ًرٗهًي أل

 فٕ ئيظ ذنم ِميذُخ أٖ٘ة  نى ماد ةل ع ٓ ئيِةء نًٔ  طقٖق فٕ مةهان . م  طقٖق ة  نًٔ 

 بلخ اٌؽّعُخ:اٌط أظىاق .3
%ألنقةميرجألةةة رة ألمةٌرةة  أل31.2ممد  ألم طهةةٕألمة رةةهٕألةقرقممحألدّةٗرقألمةبةررجألمةِهٌرٗجألةًؼرّأل

%ألنرىأل84أًرّملألمسٌٗرٗجأليؼرّأل ج ألِػققخألؿه2017ٌطٗظةِمٙألفٕأليُةٖجألعة أل 389.6ةٗٔلألئةٓأليؼّأل

ذؼرقث.ألأنرةألةةةًٌرتجألَلٌألمةوٖةفثألَِرٕألمةٔرٗىألِمةّاٖرةحألمةهذؼرقثألماننٖاٗرجألِمةٗةةرةوألِمةًُرقألِمةهه ارجألمةه

ماننٖاٗرجأل ة ققمثألمةذنمكهٗج ألفذأدٕألمةٔٗىألفرٕألمةهندترجألماِةرٕألٖ ُٗرةألكرلألنرىألمةٗةةرةوألِمةّاٖرةحألمةهذؼرقث

ِدأدٕألئٖبةةٗةألفٕألمةهندتجألمةـةنٌج.ألَلمألِرقألةقأحألماًرّملألمةًةُرعجألفرٕألمةهٌرةَهجأل)مةذٕألمطذةهحألأةهةيٗة(أل

رجألمةِهٌٗجألمةهذةػج.ألكهةألممد  ألم طهةةٕألمة ةةهٕألنرىألةِالألكتٗنألفٕألمةًهّألمة ةةهٕأل طهةةٕألرقممحألمةبة

فرٕأل ًرةعج دٗرنمِمٙ 329%ألنقةميجألةةة ة ألمةٌرةة ألةذٔرلألئةرٓأليؼرّأل31.2مةهًذظجألةًؼّأل مةِهٌٗجبةرجألمة

 .(19ا اٌغدوي وّب َىضؼ  2016عة أل

أِمةك ألفققألة مألئطهةةٕألرقممحألدّةٗقألمةبةرجألمةِهٌرٗجألنًقهجألأنةألفٗهةألٖـْألمةقِ ألماع٘ةءألفٕأل

%ألنقةميررجألةةة ررة أل83طٗظررةِمٙ ألَِررّألنٌررذّْألنند رر ألةًؼررّأل 1.189يؼررّأل 2017ةهذةػررجألةُررةألفررٕألعررة ألم

 مانررةممحكرلألنرىألمةٌرةة  ألِٖ روْألكةرركألةِرالألأًةًرٕألئةررٓألممد رة ألررقممحألدّةٗررقألمةبةررجألمةِهٌرٗجألفررٕأل

 1.104.ألِة مألئطهةةٕألئيذةصألمةقِ ألماع٘رةءألنرىألمةبةررجألمةِهٌرٗجأليؼرّألِمةظومسنألِنٔنألةِالألن ؼّظ

 وّكب َىضكؼ  2015%ألنقةميرجألة رة أل41.4 ألَِرّألنٌرذّْألنند ر ألةًؼرّأل2016ًةعجألفٕألعرة أل ِمٙدٗنم
 .(20ا اٌغدوي
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رقألمًذـقنخألمة بةءمحألةّٔمثألنذومٖقثألةُق ألمف ألرقمدُةألع رٓأل مة قٖقألنىألفِ ألمة ةةمٖكلكن أو 

         ررقنخألة رٖألماًرّملألعبرةءمحألطقٖرقثألنًـ ٘رجألدت رمألأررلألنرى 2017دّةٗقألمةبةرجألمةِهٌٗج ألف ٕألعة أل

دقررقٖمألكررلألنررىألمةًُررقألِمامفوأل 2018ِأِمسررلألعررة أل 2017/ألكٗ ررِّمٙألًررةعج ألكهررةألُررُقألعررة ألًررًخ 3

ِمةٌ ّفٖج ِطًّ  مفنٖقٗة ِمانةممح ة بةءمح نًـ ٘ج طقم  ة بةرج مةِهٌٗج. ِفٕ مةّاٖرةح مةهذؼرقث  

ٙةرررجألمةاررةهأل أفْألئيـ ررةٕألأًرر ةمألُررنمءألمةبةرررجألمةهذظررقفثألئةررٓألط ررلألمةبةرررجألمةِهٌررٗجألأكشررنألطةكةٗررجألنررى

 مةبتٗ ٕألفٕألمة قٖقألنىألمةهّمر .ألأل

 :17 اٌطبلخ اٌؾُىَخ أظىاق .4
%ألنقةميجألةةة ة ألمةٌةة  ألةٗٔلأل5.1ممد  ألم طهةةٕألمة ةةهٕألةققممحألدّةٗقألمةبةرجألمةؼّٖٗجألةًؼّأل

 ألكهةألممد  ألم طهةةٕألمة ةةهٕألنىألمةبةرجألمةؼّٖٗرجألمةهًذظرجأل2017طٗظةِمٙألفٕأليُةٖجألعة أل 109ئةٓأليؼّأل

   .(19ا اٌغدوي وّب َىضؼ  ًةعج دٗنمِمٙ 467%ألنقةميجألةةة ة ألمةٌةة ألةذٔلألئةٓأليؼّأل1.2ةًؼّأل

أِمةك ألفققألة مألئطهةةٕألرقممحألدّةٗرقألمةبةررجألمةؼّٖٗرجألنًقهجألأنةألفٗهةألٖـْألمةقِ ألماع٘ةءألفٕأل

        طٗظرةِمٙ ألَِرّألي ريألمةهٌرذّْألمةهؼقر ألؿرل ألمة رة ألمةٌرةة . 0.113يؼرّأل 2017مةهذةػجألةُةألفٕألعرة أل

 ألَِرّألي ريأل2016ًةعجألفٕألعرة أل دٗنمِمٙ 0.469ٕألػٗىألة مألئطهةةٕألئيذةطُةألنىألمةبةرجألمةؼّٖٗجأليؼّألف

 .(20ا اٌغدوي وّب َىضؼ  مةهٌذّْألمةهؼق ألؿل ألمة ة ألمةٌةة 

َلم ِدؼنه ًٓةعج مةبةرج مةؼّٖٗج دققنة  نى ؿل  مةرقعم ماكرةفٖهٕ ِمةؼارّنٕ ة ذاًّةّطٗرةح 

هًةفٌجألمةهذومٖقثألنىألنٔةفمألمةبةرجألمةهذظقفثألنًـ ٘جألمةذا  جألماؿرنْ ألمةظقٖقثألفٕألماًّمل.ألغٗنألأوألمة

ئٗررةفج ئةررٓ مةهـررةِ  ةِررأو مًررذقمنج ة ررٖ أُرراة  مةبةرررج مةؼّٖٗررج رررق ئي اٌررخ ًرر تة  ع ررٓ مةهًررةؽ 

 ِال عةسقة  أنة  ئيذةص مةبةرج مةؼّٖٗج.ٖماًذشهةمٔألفٕألأًّملألمةبةرجألمةؼّٖٗج ألَِّألنةأل

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
ظررةحألألألألألألألألألألألألمةبةرررجألمةؼّٖٗررجألَررٕألمةبةرررجألمةذررٕألٖررذمألدّةٗررقَةألنررىألمةهـ  ررةحألِمةً ةٖررةحألمة ٘ررّٖجألمةؼّٗميٗررجألأِألمةًتةدٗررجأل دقًٗررجألمةّرررّفألمةؼٗررّٔ ألِنررىألمةهًذ  17

 .جألِمةذظةمٖجألمةًٔةعٗ
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 (19اٌغدوي ا
 2017فٍ اٌدوي األ ضبء،  رىٌُد اٌطبلبد اٌّزغد حلدزاد 

 (عُغبواط)
  اٌطبلخ اٌىهسوِبئُخ طبلخ اٌسَبػ اٌطبلخ اٌؽّعُخ اٌطبلخ اٌؾُىَخ اإلعّبٌٍ
 االِبزاد ــ 0.001 0.355 0.001 0.357
 اٌجؾسَٓ ــ 0.001 0.005 ــ 0.006
 اٌغصائس 0.228 0.010 0.425 ــ 0.663
 رىٔط 0.066 0.245 0.047 ــ 0.358
 اٌععى َخ ــ 0.003 0.089 ــ 0.092
 ظىزَخ 1.571 0.001 0.001 0.007 1.580
 اٌعساق 2.514 ــ 0.037 ــ 2.551
 لطس ــ ــ 0.005 0.038 0.043
 اٌىىَذ ــ 0.010 0.031 ــ 0.041
 ٌُجُب ــ ــ 0.005 ــ 0.005
 ِصس 2.851 0.750 0.189 0.067 3.857
 اٌدوي األ ضبء 7.230 1.021 1.189 0.113 9.553

 اٌعبٌُ 1273.6 513.5 389.6 109.0 2179.4
 .IRENA, Renewable Energy Statistics 2018 :اٌّصدز

 
 (20اٌغدوي ا

 2016فٍ اٌدوي األ ضبء،  إٔزبط اٌطبلبد اٌّزغد ح
( ظب خ رُساواط ) 

      
طبلخ اٌىهسوِبئُخاٌ طبلخ اٌسَبػ اٌطبلخ اٌؽّعُخ اٌطبلخ اٌؾُىَخ اإلعّبٌٍ   
 االِبزاد ــ ــ 0.331 0.006 0.316
 اٌجؾسَٓ ــ 0.001 0.008 ــ 0.010
 رىٔط 0.045 0.474 0.070 ــ 0.565
 اٌغصائس 0.072 0.019 0.339 ــ 0.327
 اٌععى َخ ــ ــ 0.129 ــ 0.082
 ظىزَخ 0.909 0.001 ــ 0.033 3.001
 اٌعساق 5.087 ــ 0.057 ــ 2.612
 لطس ــ ــ 0.008 0.115 0.206
 اٌىىَذ ــ 0.018 0.049 ــ 0.005
 ٌُجُب ــ ــ 0.008 ــ 0.008

 ِصس 13.545 2.058 0.105 0.315 15.332
 اٌدوي األ ضبء 19.658 2.571 1.104 0.469 23.802
 اٌعبٌُ 4163 958 329 467 5885

 .IRENA, Renewable Energy Statistics 2018 :اٌّصدز
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 االظزسارُغُخ ٌٍطبلخ اٌّزغد ح فٍ اٌدوي األ ضبء فٍ ِٕ ّخ أواثه: األهداا
           مةهـذ  ررج هذظررقفثمةهٔررةفمألمةِٗرر ألئٙررةمألعهررلألعنةررٕألنِررذنيألةذ وٖرروألئيذررةصألمةبةرررجألنررىألدررمأل

          (2030 – 2010) مة نةٗررجألةذبررّٖنألمًررذـقمنةحألمةبةرررجألمةهذظررقفث ماًررذنمدٗظٗجمًررذًةفم  ئةررٓ  ِكةررك

 فٕألُرُنةةة ةٓهجألمةٌ ّفٖج ألمةنٖةٕ أل ُةألمةقهجألمة نةٗجألمةذًهّٖجألم رذٔةفٖجألِم طذهةعٗجِمةذٓألمعذهقد

 . 2013ًٖةٖنأل

 مةبةررررررج نِرررررةمكج ةذًهٗرررررج ّٖطرررررٍ نِرررررذني عنةرررررٕ عهرررررل أِ َرررررلٌألماًرررررذنمدٗظٗجألِد رررررقأل

أٓرقمحألطةن رجألمةرقِ ألمة نةٗرجألم ٓرةفمألمةشةةرزألنرىألفةٗرلأل 2015ِفٕألعة أل .مةبةرج نوٖض فٕ مةهذظقفث

مةهذظقفثألِك ةءثألمةبةرجألفٕألمةرقِ ألمة نةٗرج ألِمةرلٔألد٘رهىألنظهّعرجألنرىألماَرقم ألماًرذنمدٗظٗجأل مةبةرج

 .(21اٌغدوي اهٍ ِىضؾخ فٍ  وّبمةًّٙٗج أل

 (21اٌغدوي ا
 فٍ ِٕ ّخ أواثه  األهداا االظزسارُغُخ ٌٍطبلخ اٌّزغد ح فٍ اٌدوي األ ضبء

.2050عة ألةؼ ّ أل% 50جألةًٌتمةهًذظجألنٌةَهجألمةبةرجألمةهذظقفثألفٕألنوٖضألمةبةرجأل  االِبزاد 

 ألدند ر ألئةرٓأل2025عرة ألةؼ رّ أل% 5ةًٌتجألمةهًذظجألنٌةَهجألمةبةرجألمةهذظقفثألفٕألنوٖضألمةبةرجأل
 اٌجؾسَٓ 2035%ألةؼ ّ ألعة أل10

.2030%ألعة أل30نٌةَهج مةبةرج مةهذظقفث نى مةاُنةةء مةهًذظج نؼ ٗة  ةًٌتج   رىٔط 

.2030%ألعة أل27ذظج نؼ ٗة  ةًٌتج نٌةَهجألمةبةرجألمةهذظقفثألنىألمةاُنةةءألمةهً  اٌغصائس 

.2030%ألعة أل30نٌةَهجألمةهٔةفمألمةهذظقفثألفٕألدّةٗقألمةاُنةةءألةًٌتجأل  اٌععى َخ 

 ظىزَخ .2030عة أل% 30نٌةَهجألمةبةرجألمةهذظقفثألفٕألنوٖضألمةبةرجألةًٌتجأل

تجألمةقرقمثألمةهنكترجأل)مةبةررجألمةِهٌرٗجألِٙةررجألمةنٖرةع(ألةًٌر نٌرةَهجألمةبةررجألمةهذظرقفثألفرٕألنروٖض
 اٌعساق 2020%ألةؼ ّ ألعة أل1

.2030%ألعة أل20نٌةَهجألمةبةرجألمةِهٌٗجألمةاُنِّٗسٗجألِمةؼنممٖجألفٕألنوٖضألمةبةرجألةًٌتجأل  لطس 

.2030%ألعة أل15نٌةَهجألمةبةرجألمةهذظقفثألفٕألدّةٗقألمةاُنةةءألةًٌتجأل  اٌىىَذ 

 2020ة أل%ألع7 نٌةَهجألمةبةرجألمةِهٌٗجألِٙةرجألمةنٖةعألنىألمةبةرجألمةاُنةةسٗجألمةهًذظجألةًٌتج
 ٌُجُب .2025%ألعة أل10 ِةًٌتج

ألةًٌتج ألمةاُنةةسٗج ألمةبةرج ألدّةٗق ألفٕ ألمةهةسٗج ألِمةبةرج ألمةِهٌٗج ألِمةبةرج ألمةنٖةع ألٙةرج              نٌةَهج
 ِصس .2030%ألع ٓألمةذّمةٕألعة أل6%أل أل2%أل أل12

 

 .2015 ة ة  ٗجطةن جألمةقِ ألمة نةٗجأل ألفةٗلألمةبةرجألمةهذظقفثألِك ةءثألمةبةرجألفٕألمةقِ ألمة نة - : زباٌّص
 .طقٖقثألةذًهٗجألمةبةرةحألمةهذظقفثًِٙٗجأل ةنمنض -
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 مةهذظـرـقفث مةبةرـرـج مًرـذـقمنةح ةذبرـّٖن مة نةٗرـج م ًرـذنمدٗظٗج يبـةل دًّـٗ دمألٖكلكن ئيٍ رق 

ةهرةألٖذّمفر ألنر ألمةُرق ألمةٌرةة ألنرىألأَرقم ألمانرمأل مةهٌــذقمنج  ة بةرــج مة نةٗــج م ًــذنمدٗظٗج ةذٔــتغ

مةلٔألًْٖألع ٓأل ألٗهةوألػّٔ ألمةظهٗ ألةذا  جألنٌّٗمثألع ٓألؿقنةحألمةبةررجألة ذًهٗجألمةهٌذقمنجألمةهذؼقثأل

  . مةؼقٖشجألمةهّسّرجألِمةهٌذقمنج 

اٌعبٌُّخ أهُ األؽداس اٌزٍ ؼهدرهب اٌعىق اٌجزسوٌُخ :خبِعبً   
 ةِرالألأِألةررؿن ةُرة كةيرخمةذرٕألمةُةنرجألنظهّعجألنىألماػقمرأل 2018نىألعة أل مةشةيٕمةنة أل ُقُ

 :نةألٖ ٕ ماػقمر د كِنىألأَمأل ألع ٓألمةٌّلألمةتذنِةٗجألمة ةةهٗج ًةحألئٖظةةٗجألأِألً تٗجمي اة

 رعدًَ ارفبق خفض اإلٔزبط ثُٓ أوثه وِٕزغٍ إٌفظ ِٓ خبزعهب .1

 ألفٕألمةشةيٕألِمة ِنٖىأل174عققحألنًقهجألمةقِ ألمةهٔقمثألة تذنِ أل)أِةك(ألمطذهةعُةألمةّهممٔألمرمأل

ةةة ةٓهجألمةًهٌةِٖج ألفًٗٗة.ألِرقألرنمحألمةقِ ألماع٘ةءألفٕألؿذة أل ألةهقنألمةهًقهج أل2018نىألُُنألّٖيّٗأل

% 100  ألئةرٓمةذٕألِٓ خألئةٓألنٌذّٖةحألنند  ج ألةةد ةلألؿ ٖألم يذةصماةذوم أل يٌتجؿ ٖألماطذهة  أل

.ألكهةألِمفقخألمةقِ ألماع٘ةءألفرٕألأِةركألع رٓألمةب ربألمةرلٔألدقرقنخألةرٍألفِةرجأل2018ةقمٖجألنىألُُنألّٖةّٗأل

 نًقهجألأِةك.مةاّياّألةةاي٘هة ألة ّٖ٘جأل

قق ماطذهة  مةّهممٔ مةنمة  ة قِ  ماع٘رةء فرٕ 2018ِفٕألمةشةةزألِمة ِنٖىألنىألُُنألّٖيّٗأل   عك

درمألماد رةلألع رٓألهٖرةفثألة ٖألمةقِ ألمةهًذظجألة ً ٚألنىألؿةمطُة.ألِفٕأليُةٖرجألماطذهرة  أل نًقهجألأِةكألن 

دِرٗنألة رٖألمةهٔرةفمأل ألِفرٕألَرلمألمةٌرٗةل ألم يذةص ةهٌذّٖةح ِمٗؼج أَقم  قِوألككنة ةاىم يذةص ألِ

 ماُرُن فرٕ ّٖنٗرة   ئٗرةفٕ ةننٗرل ن ٗرّو يؼرّ ًٗ٘رـّو نظذه رٗى مةهٌذق ٗى ِمةهًذظٗى أِةك ئو ئةٓ

أوألع ٓألفٕأليُةٖجألماطذهة  ألمةذأكٗقألكهةألدمأل .مة ةةهٗج م نقمفمحهةةٕألئط نى %1ّأليؼ ٖ ةف  ةهة  مةهقت ج 

 أل2018ّٖةٗرّأل 1نرىأل معذتةمم   أل%100 ٕئطهةةةهٌذّْألةةد ةلألؿ ٖألم يذةصألدٌ ٓألمةقِ ألئةٓألماةذوم أل

مةرّهممٔألماطذهة ألٖك قق نمألأوألِدق. 2018نىألًنٖةوألماد ةل ألأٔألػذٓأليُةٖجألعة ألة  ذنثألمةهذتقٗجألِكةكأل

 ألةهقرنأل2018فٌٖرهتنأل فٕألمةنمة ألنىألُرُن ألةقِ ألأِةكألِة ٖألمةقِ ألمةهًذظجألة ً ٚألنىألؿةمطُةمةقةف أل

 نًقهجألأِةك ألفٕألفًٗٗة.
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 ٌّسالجخ اإلٔزبط اٌىشازَخ اٌّؽزسوخ اٌٍغٕخ اعزّبع .2

 نرى ة رً ٚ مةهًذظرج ِمةقِ « أِةك» فِ  ةٗى مةً ٚ ئيذةص ةهنمرتج مةهِذنكج مةّهممٖج مة ظًج خع ًأ

اٌطبلككخ واٌصككٕب خ واٌضككسوح اٌّعدُٔككخ فككٍ اٌٍّّىككخ اٌعسثُككخ اٌعككعى َخ  وشَككس ِعككبٌٍ ةنسةًررجأل ؿةمطُررة
 ئةرٓ مًرذًةفم  ألئير2018ٍ نرةّٖنرىألُرُنأل ٖىِمة ِرن مةـرةنيفرٕأل خبٌد ثٓ  جد اٌعصَص اٌفبٌؼ اٌّهٕدض

 نًقهرجمةرقِ ألماع٘رةءألفرٕأل ة ارخأليٌرتجألمةذروم  فقرق  2018 أةنٖل ةُِن مةهِذنكج مة ًٗج مة ظًج دقنٖن

كهرةألدهرخألم ُرةمثألئةرٓألدق رْأل. %159 مايذرةص ؿ رٖ ةقرنمم مةهًذظجألة ً ٚألنىألؿةمطُرة قِ مةِ أِةك

مةقِ ألماع٘ةءألفٕألنًقهجألمةذ ةِوألمارذٔرةفٔألْألمةذظةمٖجألةق مةـة  مةً ٚمةوٖةفثألفٕألئطهةةٕألنـوِيةحأل

 .2018 أةنٖلفٕألُُنأل ةننٗل ن ّٗو 26 ئةٓ مةهةٗٗج مةـهي مةًٌّمح عىألنذًّٚ ِمةذًهٗج

 ألأع ًخألمة ظًجألمةّهممٖجألمةهِذنكجألةهنمرتجألم يذةص أل2018 ّٖيِّٗفٕألمةؼةفٔألِمة ِنٖىألنىألُُنأل

مةرقِ ألماع٘رةءأل ة اخأليٌتجألمةذوم  فقق  2018 نةّٖ ةُِن ةهِذنكجم مة ًٗج مة ظًج دقنٖن ئةٓ مًذًةفم ئيٍ

%.ألكهررةألدهررخأل152 يؼررّ مايذررةص ؿ ررٖ ةقررنمم مةهًذظررجألة ررً ٚألنررىألؿةمطُررة قِ مةررِ أِةررك نًقهررجفررٕأل

مةرقِ ألماع٘رةءألفرٕألنًقهرجأل ْمةذظةمٖرجألةرق مةـرة  مةرً ٚمةوٖةفثألفرٕألئطهرةةٕألنـوِيرةحأل أوم ُةمثألئةٓأل

         فٕألُُن ةننٗل ن ّٗو 40 رقألة اخ مةهةٗٗج مةـهي مةًٌّمح عىألنذًّٚ مةذ ةِوألمارذٔةفٔألِمةذًهٗج

 .2018 نةّٖ

 مادظرررةٌ فرررٕ دٌرررٗن مة رررةةهٕ مةرررً ٚ ًرررّل ةرررأو سقذُرررة عرررى مة ظًرررج أعنةرررخ ألِفرررٕألَرررلمألمةٌرررٗةل

 نررررى مةررررً ٚ ِنًذظررررٕ أِةررررك نًقهررررج فِ  ةررررٗى مةذ ررررةِو ئعررررلو أَررررقم  دؼقٗرررر  يؼررررّ مةٔررررؼٗغ

 مةذًقٗؼررررةح  ماٖظةةٗررررج مةذبررررّممح َررررلٌ ع ررررٓ مةررررقاسل ىةررررٗ نررررى أيررررٍ ئةررررٓ ِأُررررةمح ؿةمطُررررة 

 مةررررً ٚ ع ررررٓ ة ب ررررب مة ررررةةهٕ مةًهررررّ دّر ررررةحألن ررررقاحذقررررقٖنمحألِمةهذ  قررررجألةماؿٗررررنثأل مةذٔررررةعقٖج

 مةذررروم  ِنرررقْ مةٌرررّل ننمرترررج أَهٗرررج.ألكهرررةألأكرررقحألمة ظًرررجألع رررٓأل2018 ِ 2017 عرررةنٕ فرررٕ مةـرررة 

 .ةةةـ ٖألمةهقنم ة ً ٚ مةهًذظج مةقِ 

 ززؼ ِؽسوع ضخُ ٌٍغبش اٌطجُعٍاذزثُغبْ رف. 3

 أِمِةرررة ئةرررٓ أكمةٗظرررةو نرررى مةارررةه ة٘رررؾ  مةههرررنألمةظًرررّةٕ  أيةةٗرررب ؿرررٚ أكمةٗظرررةو خمفذذؼررر

 نرررى ًرررًّٖة   مةبتٗ رررٕ مةارررةه نرررى نا رررب نذرررن ن ٗرررةم 10 ةًقرررل ُٖرررق  نِرررنِ  َرررِّ دنكٗرررة  عترررن

 ًٗ٘ررررؾ ماِةررررٓ مةهنػ ررررج ِفررررٕ أِمِةررررة  ئةررررٓ ِدنكٗررررة أكمةٗظررررةو عتررررن ررررروِٖى ةؼررررن نًبقررررج
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 .أؿررنْ غررةه ةهاررةنى نٌررذقتل مايتررّ  مةررٚ ٖررذم أو ع ررٓ   فيٗررو ُررةٌ  ػقررل نررى مةاررةه ِ مةهِررن

 .دوالر مليار 04 بنحو اإلجمالية تكلفت  وتادر أنابيب خطوط عدا المشرو  يتضم 

 2019اٌصُٓ ظزصجؼ أوجس ِعزىز  ٌٍغبش فٍ  بَ . 4

 مة رررةةم فرررٕ ةبتٗ رررٕم ة ارررةه نٌرررذّمف أكترررن ًذٔرررتغ مةٔرررٗى أو مةقِةٗرررج مةبةررررج ِكةةرررج أع ًرررخ

 مة٘رررـم مرذٔرررةفَة فٗرررٍ ًٖهرررّ مةرررلٔ مةّررررخ فرررٕ مةهٌرررة   مةارررةه نرررى نِرررذنٖةدُة ةرررقعم 2019عرررة أل

  .مة ؼم ةةًذـقم  مةهّةقث مةبةرج ع ٓ ماعذهةف عى دقمٖظٗة   فٍٗ ِدذّرم

 اٌسئُط األِسَىٍ َصف أظعبز إٌفظ ثبٌّصطٕعخ وغُس اٌّمجىٌخ . 5

 .جمةهقتّةررر ِغٗرررن ةةةهٔررربً ج ِٓررر ُة مةذرررٕ مةرررً ٚ ةمأًررر  ممد رررة  ماننٖارررٕ مةرررنسٗي ميذقرررق

ة ررٖألنًذظررٕألِ أِةرركماد ررةلألمةهتررن ألةررٗىأل أو أِةررك أنررٗىألعررة ألنًقهررجأل ِفررٕألَررلمألمةٌررٗةل ألٓررنع

ػرررة ألفِوألميُٗرررةمألػذهرررٕألاًررر ةمألمةرررً ٚألمة ةةهٗرررج ألررررقأل  ؿةمطُرررةألةِرررأوألؿ رررٖألم يذرررةص مةرررً ٚألنرررى

 ألٖٔررربألفرررٕألنٔررر ؼجألمةهًذظرررٗىألمةذرررٕألةةدرررخألم٘وألع رررٓألٙنٖررر ألمًرررذ ةفثألماًرررذقنممألةِرررالألنٌرررذقم

 .ِمةهٌذُ اٗىألِمارذٔةفألمة ةةهٕ

 ٌضالصخ  مى ثعد رىلف  اَ  ِغب زح أوي ٔبلٍخ ٔفظ  سالُخ. 6

دٔرررقٖنألأِ ألُرررؼًجألنرررىألمةرررً ٚألمةـرررة  ألعترررنأليةر رررجألدنفررر ألعرررىألأع ًرررخألِهممثألمةرررً ٚألمة نمرٗرررجأل

  ألنذظُرررجسرررجألعقرررّفمة  رررمألمة نمررررٕ ألميب قرررخألنرررىألمةهرررّميئألمةظًّةٗرررجألة رررتلفألة رررقألدّررررمألفم أليؼرررّألسل

ػهّةررجألِدت ررمألةٔررةةغألئػررقْألمةِررنكةحألمةهذ ةرررقثألنرر ألُررنكجألدٌررّٖ ألمةررً ٚ أل ئةررٓألمةّاٖررةحألمةهذؼررقث

 . َلٌألمةِؼًجألن ّٗيٕألةننٗل

  اٌزطىزاد فٍ ارفبق ثبزَط ٌزغُس إٌّبؿ :ظب ظبً 
ٔألمةلٔألدرمألدتًٗرٍألؿرل ألنرإدهنألماٙرنم ألمةؼرةف إٌّبؿ ٌزغُس ثبزَط ارفبق أو مةهذؼقث مانم أع ًخ

ِٖك و  مد ةل ةةمٖي ةذاٗن  .2016 يّفهتنُُنأل نى مةنمة  فٕ مةذً ٗل ػٗو فؿل (COP21اِمة ِنٖىأل

مةهًةؽألمةقِ ألمةهّر جألع ٍٗألمةٌ ٕألئةٓألٗتٚألممد ة ألن ق ألػنممثألكّكبألمامٕألةؼقِفألأرلألةاشٗنألنرىأل

نمكَألفمطررجألنعّٖررج.ألِرررقألرةنررخألنقًٖررجألنرر 1.5فمطذررٗىألنعررّٖذٗىألِئةررٓألنّمٓرر جألمةظُررّفألةررعلألٖذظررةِهأل

ِرق أؿذكرذم مةهرإدهن  أل2016ؿل ألُُنأليّفهتنأل (COP22امةهانةٗجألةةًذ٘ةفجألِدًقٗمألأعهة ألنإدهنأل

 أل2017.ألِفٕألةقمٖجألُُنألأغٌبيأل)إ الْ ِساوػ ٌٍعًّ ِٓ أعً إٌّبؿ واٌزُّٕخ اٌّعزداِخ(ةآقمم
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نٖاٗرجألأٓقمحألئفممثألمةنسٗيألماننٖإ ألأِ ألئُ ةمألناذّ ألةـّّٔألميٌؼة ألمةّاٖةحألمةهذؼرقثألمان

نىألمد ةلألةةمٖيألةذاٗنألمةهًةؽ ألِمةذٕألنىألمةهذّر ألأوألدٌذانلألنةألاألٖقلألعرىألسلسرجألأعرّم  ألنر ألم ُرةمثأل

ِمًذ٘رةفخألأل.مةهًرةؽألداٗرنألػرّ ألمةقِةٗرجألِماطذهةعرةحئةٓألنّمٓ جألمةهِرةمكجألفرٕألعه ٗرجألمةه ةِٗرةحأل

 أل2017يّفهتنألألؿل ألُُنأل(COP23أ ّبي ِؤرّس األطساا اٌضبٌش واٌعؽسَٓ انقًٖجألةّوألماةهةيٗجأل

ئٙللألعه ٗجألننمط جألمةـبٚألمةنمًَجألة ؼقألنىألميت رةرألمةارةهمحألمةهٌرتتجألِكةوألنىألأةنهأليذةسضألمةهإدهنأل

  ألكهةألمد قخألمةقِ ألع ٓألمةهٌةَهجألمةهةةٗجألؽىاز ربالٔىاةلػذتةىألمةؼنممٔألٗهىألنِنِ ألأٙك  ألع ٍٗأل 

مةرقِ ألمةًةنٗرج.ألِفرٕألمةرلكنْألفٕألدأًٗيألًٓقِلألمةهًةؽألماؿ٘نألةذـ ٗمألعّمرربألمةذاٗرنألمةهًرةؿٕألفرٕأل

ألدؼرخألة هًرةؽألنرإدهن ألمًذ٘رةفخألمة ةٓرهجألمة نيٌرٗجألمةهًرةؽألةذاٗرنألةرةمٖيألمد رةلمةًٌّٖجألمةشةيٗجألةذّرٗ أل

ألمةذهّٖرلألهٖرةفثألد٘رهًخِكِمألمةتٗةوألمةـذةنٕألة قهجألعىألعقثألمةذومنرةحألأل  اٌىاؽد اٌىىوت لّخ ألعًّمو

ألأل.ماًذّمسٗجألمةهًةٙ ألدهّٖلألةنيةنضألئٙللألعىألف٘لأل داٗنألمةهًةؽألِنقةِنجألةةةذاٗم ألمةـةّ

ِفٕألئٙةمألنذةة جألنًقهجألماربةمألمة نةٗجألمةهٔرقمثألة تذرنِ أل)أِمةرك(ألة هٌرذظقمحألةِرأوألمد رةلأل

 اٌّفبوضكُٓ لكدزاد ٌزُّٕكخ اٌعبؼكسح اٌزدزَجُكخ اإللٍُُّكخ اٌعّكً وزؼكخ"ألقرقحعكألةةمٖيألةذاٗنألمةهًرةؽ أل

نرىألألألألألألألألألمة ذرنثألؿرل ألمةاّٖرخ ألفِةرجألفرٕأل هًقهرجةألمة ةنرجألمانةيرجةهقرنألأل"إٌّكبؿ رغُكس لضكبَب ؽكىي اٌعسة

ألمةهذـٔٔجألِمة نةٗجألمةقِةٗجألمةهًقهةحألنىألنظهّعجألِنِةمكجألةةةذ ةِوألِكةكأل.2018ألأةنٖلأل5ألئةٓأل3

أل (اّمًرم )ألألآًرٗةألةانةرٕألِماطذهةعٗجألمارذٔةفٖجألمةهذؼقثألمانمألِةظًجألمة نةٗج ألمةقِ ألطةن جألةًُٗةألنى

ألأل.ة تٗعجألمةهذؼقثألمانمألِةنيةنضألِمةشقةفج ألِمة  ّ ألة ذنةٗجألمةهذؼقثألمانمألِنًقهج

ألمةهذ  قررجألؿةٓررجألةررةمٖيألةةد ررةلألمةذ ررةِٕألر٘ررةٖةألةِررأوألمةذبررّممحألآؿررنألمةّمُررجألِرررقأليةرِررخ

أل2018ألة رة ألمةذٌٗرٗنٔألِمةؼرّممألِمةذظرةمثألمةانةرّوألِأًرّملألِمةذاًّةّطٗةألِمةذهّٖلألِمةذـ ٗمألةةةذاٗم

ألمةُٗعرجألئٙرةمألفرٕألطقٖرقألكتًرقألمةارلمسٕألةرةانىألمةهذ  قرجأل٘ةٖةمةقألئٗةفجألئةٓألماؿنْ ألمةذ ةِٗٗجألِمةق٘ةٖة

ألمةوممعرجألع رٓألمةهًرةؽألداٗرنألأسرنألةقممًرجألة ذً ٗلألمة نعٗجألِمةُٗعجألِمةذاًّةّطٗجألمة  هٗجألة هِّمثألمة نعٗج

أل.مةذظةمثألع ٓألمةهذندتجألِم٘سةمألم يذةصألِيّعٗجألمةوممعٗجألم يذةطٗجألِنٌذّٖةحألمةالمسٕألِمانى

ألفرٕألةةةذظرةمثألمةهذٔ جألِمةذقمةٗنألماًذظةةج ألةذقمةٗنألمةهذ  قجألمةهٌةسلأل ةةظجنألكهةأليةرِخألمةّمُج

ألئٙةم ألِٗ ألئناةيٗجألمةهًةرِةحألخِد٘هًأل.(NDC’s)ألًِٙٗة ألألمةهؼقفثألمةهٌةَهةحألٗهىألمةًةنٗجألمةت قمو

ألمٖ مةهِرةألدقٗرٗمألفٕألمةهةيؼجألمةت قموألِدّطٍٗألمةذهّٖلألنقذنػةحألدققٖمألعًقألمةًةنٗجألمةت قموألةذّطٍٗأل ألة ذاٗم

ألداٗرنألن ةِٗرةحألفرٕألمةًةُعجألمةق٘ةٖةألػّ ألمةذ ةِٕألفٕألمة ن ألمةهٌإِةٗىألنُةممحألدبّٖنِألِدهّٖ ُة 
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 يرْ نٌرّفث ِننمط ج  (COP23) ماٙنم  ةهإدهن ِمة ِنٖى مةشةةشج مةقِمث يذةسض ِنًةرِج مةهًةؽ 

 ئةرٓ إفٖرجمةه 2018 ة رة  مةذؼ٘رٗنٖج ِمةظ ٌرةح مةذٌرُٗ ٕ ة ؼرّمم ماع٘رةء مةرقِ  ِئعقمف مةذ ةِٕ 

  مةتّةًقٖرج كةدّفٗذِرٕنقًٖجأل فٕمةهقنمألعققٌأل ( COP24) ماٙنم  ةهإدهن ِمة ِنٖى مةنمة ج مةقِمث

 . 2018 فٌٖهتن ُُن فٕ

ِفٕألَلمألمةِأوألرقنخألمانةيجألمة ةنجألؿل ألِمُجألمة هلألِمرجألع هٗجألة ًّموألدت ةحألًٗةًةحألمةذاٗرنأل

ةِةخألدٌ ٗنألميت ةسةحألمةانةرّو ألِدق ٗرلألميت ةسرةحألمةهًةؿٕألِمد ةلألةةمٖيألع ٓألمةقبة ألمةً بٕألمة نةٕألدً

أعهة ألمةهًت ألِنِنِعةحألمةهٔبألِدأسٗنألدقمةٗنألماًذظةةجألِمةذًرّ ألمارذٔرةفٔألِمةق٘رةٖةألفٕألمةانةّوأل

 مةهذ  قجألةةةِؼىألِمةبٗنموألِأنىألمةبةرج.أل
 

قررق               ؿررل ألمة ذررنثأل (COP24) االعزّككبع اٌزؾضككُسٌ ٌّككؤرّس األطككساا اٌساثكك  واٌعؽككسَِٓعك

ةُٗعرةحألمةرشلرألةهقًٖرجألةرّوألماةهةيٗرج ألِدرمألؿرل ألماطذهرة ألمي قرةفألم 2018نةّٖأل 10أةنٖلألئةٓأل 30نىأل

مةررقِمدٗىألمةشةنًررجأل  ألَِررٕ(UNFCCCمةذةة ررجألاد ةرٗررجألمانررمألمةهذؼررقثألم ٙةمٖررجألةِررأوألداٗررنألمةهًررةؽأل)

ِكررلةكألمةظرروءألًّةّطٗررج ألمة ررّوألة ُٗعررجألمة نعٗررجألة ذً ٗررلألِمةُٗعررجألمة نعٗررجألة هِررّمثألمة  هٗررجألِمةذاِما

مكروألماطذهرة ألةِرالألِرقألمة ةنلألمةهـْٔألمةه ًٕألةةد ةلألةةمٖي.ألمةـةنيألنىألمةقِمثألماِةٓألة  نٖ أل

ِنظهّعررجألنررىألمةقررنمممحأل (PAWPكتٗررنألع ررٓألففرر ألعظ ررجألمة هررلألفررٕألةنيررةنضألعهررلألمد ةرٗررجألةررةمٖيأل)

 .  2018 َّألفٌٖهتن ٌأوألمةهّعقألمةًُةسٕأل يظةهمةهب ّةجألةذ  ٗلألَلمألماد ةل ألػٗزأل
 

 فٍ أواثه ًٍ الزصب اد اٌدوي األ ضبء ٌٍزطىزاد فٍ أظىاق اٌجزسوي االٔعىبظبد اٌّؾزٍّخ  :ظبثعبً 

 صب زاد إٌفظ اٌخبَ فٍ اٌدوي األ ضبء فٍ أواثه وُّخ االٔعىبض  ًٍ .1

اٌرٌ رىصٍذ و ارفبق خفض اإلٔزبط رعدًَمةذّر ةحألةِأوأل ىةمي ادِٗنألمةذققٖنمحألماِةٗجألئةٓأل
فرٕأليُةٖرجأل ّٕزغخ ٌٍٕفظ ِكٓ خبزعهكباٌ  د  ِٓ اٌدويِ  اٌدوي األ ضبء فٍ ِٕ ّخ أوثه  عًثبٌف إٌُه

ع رٓألكهٗرجألٓرةفممحألمةرً ٚألمةـرة ألفرٕألمةرقِ ألماع٘رةءألفرٕألئةرٓألػرقألنرة أل أل2018مةنة ألمةشةيٕألنىألعرة أل

نقةميرجألةرةةنة أل ّ /ٖننٗرلأةرمألة 154 ةًؼرّ ممد  رخ ػٗرز أل2018نرىألعرة أل مةشرةيٕأِمةكألؿل ألمةنةر أل

نقةميجألفقٚأل ّ /ٖننٗلة أةم 19ةًؼّأل نًـ َِّٖألنٌذّْأل ّ /ٖةننٗلن ّٗوأل 17.9ٔلألئةٓألذة مةٌةة 

ةِرالألهٖرةفثألئيذرةصألمةٌر ّفٖجأل ئةرٓفرٕألماًرةىأل مامد ة  م وْألَلِٖ ةةةنة ألمةههةسلألنىألمة ة ألمةهةٕٗ 

ةٌ ّفٖجألنقةميجألةةةنة ألمةٌةة  ألِفٕألَلمألمةٌٗةل ألٖلكنألأوألئيذةصألمأةمألةننٗل/ّٖ أل 187يؼّألن ؼّظألة مأل



83 الربع الثاني - نيسان / أبريل - حزيران/ يونيو 2018

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 82 

 

.ألكهرةألممد ر أل2018مةُِنٔألنىألمةً ٚألرقألممد  ألةأع ٓألنٌذّْألةٍألفٕألؿهيألًرًّمحألؿرل ألُرُنألّٖيٗرّأل

ةًٌبأل 2018ئيذةصألمةً ٚألفٕألكلألنىألمانةممحألِمةظومسنألِمة نملألِمةاّٖخألؿل ألمةنة ألمةشةيٕألنىألعة أل

ةِرالألكتٗرنألة رمأليؼرّأل نذ ةِدٍألنقةميجألةةةنة ألمةٌةة .ألٖأدٕألكةركألفرٕألمةّررخألمةرلٔألدنمطر ألفٗرٍألئيذرةصألةٗتٗرة

  أةمألةننٗل/ّٖ ألنقةميجألةةةنة ألمةٌةة  ألِكةكألع ٓألؿ  ٗجألماػقمرألماؿٗنثألةهًبقجألمةُل ألمةً بٕ 103

أةررمألةننٗررل/ّٖ ألنقةميررجألةةةِررُنأل 250ةًؼررّأل 2018ِمةذررٕألأفحألئةررٓألدنمطرر ألم يذررةصألفررٕألُررُنألّٖيٗررّأل

 .(26ا واٌؽىً( 22ا اٌغدويوّب َىضؼ       مةٌةة  

 (22اٌغدوي ا
 *2018-2017عٕىٌ فٍ وُّخ صب زاد إٌفظ اٌخبَ فٍ اٌدوي األ ضبء، اٌٌزطىز اٌسث  ا

 (ٍُِىْ ثسًُِ/َىَ)
 2017 2018 (ٍُِىْ ة/ٌا اٌزغُس  ٓ      

   اٌضبٍٔاٌسث     األوياٌسث   *اٌضبٍٔاٌسث   2018 األوياٌسث   2017 اٌضبٍٔاٌسث   
(0.108)  االِبزاد 2.537 2.393 2.429 0.036 

 اٌجؾسَٓ 0.168 0.168 0.168 ــ ــ
(0.048)  اٌغصائس 0.646 0.579 0.598 0.019 

 اٌععى َخ 7.282 7.259 7.446 0.187 0.164
 ظىزَخ ــ ــ ــ ــ ــ

(0.188)  اٌعساق 3.876 3.688 3.688 ــ 
(0.008)  لطس 0.425 0.406 0.417 0.011 
(0.006)  اٌىىَذ 2.375 2.367 2.369 0.002 

0.175 (0.103)  ٌُجُب 0.492 0.770 0.667 
 ِصس 0.119 0.119 0.119 ــ ــ

(0.019ا  اإلعّبٌٍ 17.921 17.748 17.902 0.154 

  
  

 
 .ةٗةيةحألدققٖنٖج*

     
 : ِالؽ خ

 ـألمامرة ألةٗىألرًّٗىألد ًٕألًةةتة.ألأل

 

 ـألنًقهجألماربةمألمة نةٗجألمةهٔقمثألة تذنِ أل)أِمةك( ألدققٖنمحألأِةٗج. :اٌّصدز
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 دققٖنمحألأِةٗج. –نًقهجألماربةمألمة نةٗجألمةهٔقمثألة تذنِ أل)أِمةك(أل اٌّصدز:

ؿرل ألمةنةر أل مةً ٚألمةـرة ئيذةصألمةقِ ألماع٘ةءألنىألاهٗجألة مةُِنٖجؼنكجألمةه قاحألةأنةألةةةًٌتجأل

                مةهقرقمثألةٔرةفممحألمةرً ٚألمةـرة ألفرٕألمةرقِ ألماع٘رةء مةاهٗرجِمي اةًرةدُةألع رٓأل 2018نىألعرة أل مةشةيٕ

نقةميجألةةةُِنأل 2018 أةنٖل ُُن ٕفمةهققمثأل ماع٘ةء ة قِ مةـة أل مةً ٚ ٓةفممح كهٗج ميـ ٘خفققأل

 كهٗجألئيذةصألمةقِ ألماع٘ةءألنىألمةرً ٚألمةـرة  ـ ٘خمي عًقنة ألن ّٗوأل /ٔ 17.664مةٌةة ألةذٔلألئةٓأل

 .ن ّٗوأل /ٔ 23.240 ئةٓ

 ئةرٓفٕألمةقِ ألماع٘رةءأل مةـة  مةً ٚ ٔةفممحة مةهققمث مةاهٗج ممد  خ  2018 نةّٖ ُُن ِٕف

          23.463 ئةررٓ كهٗررجألئيذررةصألمةررقِ ألماع٘ررةءألنررىألمةررً ٚألمةـررة  ممد  ررخ عًررقنة ألن ٗررّوأل /ٔ 17.887

ئةٓألأع رٓألنٌرذّْألةُرةألمةهققمثألةٔةفممحألمةً ٚألمةـة ألفٕألمةقِ ألماع٘ةءأل مةاهٗج خممد   .ن ّٗوأل /ٔ

يذٗظرجأل  2018 ّٖيٗرّفرٕألُرُنألن ّٗوأل /ٔأل 18.154 ة اخ عًقنة أل2018ؿل ألمةنة ألمةشةيٕألنىألعة أل

 .ٔ/  ن ّٗو 23.730 ئةٓ كهٗجألئيذةصألمةقِ ألماع٘ةءألنىألمةً ٚألمةـة  ممد ة 

 اٌخبَ فٍ اٌدوي األ ضبء فٍ أواثه لُّخ صب زاد إٌفظ االٔعىبض  ًٍ .2

    ماًر ةمألمة ّمٖرجألةٌر جألؿةنرةحألأِةركنذًّرٚأل فٕ مامد ة  ىةمي ادِٗنألمةذققٖنمحألماِةٗجألئةٓأل

ؿرل ألمةهقرقمثألع٘رةءألفٕألمةرقِ ألما مةـة  مةً ٚ ٓةفممح رٗهج ع ٓ 2018 عة نىأل مةشةيٕمةنة أل ؿل 



85 الربع الثاني - نيسان / أبريل - حزيران/ يونيو 2018

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 84 

 

ٔلألئةٓألذنقةميجألةةةنة ألمةٌةة ألةأل%13.3ةًٌتجأل ألأٔألن ٗةمألفِامأل13.8ًؼّألةألممد  خ ألفققألي يألمةنة 

نقةميجألةرةةنة ألأل%47.9 ألأٔألةًٌتجألن ٗةمألفِامأل38.1ةًؼّألألنند  َِّألنٌذّْألأل ن ٗةمألفِامأل117.7

 .(27ا واٌؽىً( 23ا اٌغدويوّب َىضؼ ألمةههةسلألنىألمة ة ألمةهةٕٗ 

 (23اٌغدوي ا
 *2018-2017األ ضبء،  عٕىٌ فٍ لُّخ صب زاد إٌفظ اٌخبَ فٍ اٌدوياٌاٌزطىز اٌسث  

 (ٍُِبز  والز)
      

 2017 2018 (ٍُِبز  والزا اٌزغُس  ٓ
   اٌضبٍٔاٌسث     األوياٌسث   اٌضبٍٔ*اٌسث   2018 األوياٌسث   2017 اٌضبٍٔاٌسث   

 االِبزاد 11.9 14.4 16.5 2.1 4.6
 اٌجؾسَٓ 0.7 1.0 1.1 0.1 0.4
 اٌغصائس 2.9 3.5 4.0 0.5 1.1

 اٌععى َخ 32.3 42.7 49.3 6.6 17.0
ألــ ألــ ألــ ألــ ألــ  ظىزَخ

 اٌعساق 16.9 21.1 23.7 2.6 6.8
أل0.3 0.8  لطس 1.9 2.4 2.7
 اٌىىَذ 10.4 13.5 15.2 1.7 4.8
2.3 (0.2)  ٌُجُب 2.1 4.6 4.4 
 ِصس 0.5 0.7 0.8 0.1 0.3

 اإلعّبٌٍ 79.6 103.9 117.7 13.8 38.1

     
 .ةٗةيةحألدققٖنٖج *

 

ألـألنًقهجألماربةمألمة نةٗجألمةهٔقمثألة تذنِ أل)أِمةك( ألدققٖنمحألأِةٗج. :ّصدزاٌ
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
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 الربع الثاني  الربع األول  الربع الرابع  الربع الثاني  الربع الرابع 

2016 2017 2018

 ثسًُِ/ والز ٍُِبز  والز

 ِزىظظ أظعبز ظٍخ أوثه لُّخ صب زاد إٌفظ اٌخبَ

 (27ا اٌؽىً
 ،فٍ ِٕ ّخ أواثه ٌٍدوي األ ضبءاٌّمدزح ِمبزٔخ ِعزىَبد أظعبز إٌفظ ثمُّخ صب زاره 

 2016- 2018 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 دققٖنمحألأِةٗج. –نًقهجألماربةمألمة نةٗجألمةهٔقمثألة تذنِ أل)أِمةك(أل اٌّصدز:

 مةشرةيٕؿرل ألمةنةر ألةألً ةمألمة ّمٖرجألةٌر جألؿةنرةحألأِةركأل مةُِنٖجؼنكجألمةه قاحألةأنةألةةةًٌتجأل

ِمي اةًةدُةألع ٓألرٗهجألٓةفممحألمةً ٚألمةـرة ألفرٕألمةرقِ ألماع٘رةءألمةهقرقمثألؿرل ألي ريأل 2018نىألعة أل

نقةميرجأل 2018 أةنٖرل ُنُر ٕفرمةهققمثأل ماع٘ةء ة قِ مةـة أل مةً ٚ ٓةفممح رٗهج فققألممد  خ  مةنة 

 68.4 ئةٓ ممد  ألمةٌ نألمة ّمٔألةٌ جألؿةنةحألأِةك عًقنةن ٗةمألفِام أل 36.4 ةةةُِنألمةٌةة ألةذٔلألئةٓ

 فِام/ةننٗل.

 رٗهررجألٓررةفممحألمةررً ٚألمةـررة ألفررٕألمةررقِ ألماع٘ررةءألمةهقررقمث ِمٓرر خ  2018 نررةّٖ ُررُن ِٕفرر

 ألن ٗرةمألفِام 41.2 َِرّ 2018 أع رٓألنٌرذّْألةُرةألؿرل ألمةنةر ألمةشرةيٕألنرىألعرة  ئةرٓممد ةعُةألةذٔلأل

 َِرّ 2014أع رٓألنٌرذّْألةرٍألنًرلألُرُنأليرّفهتنأل ئةرٓ ممد  ألمةٌر نألمة رّمٔألةٌر جألؿةنرةحألأِةرك عًقنة

ؿرل ألرٗهرجألٓرةفممحألمةرً ٚألمةـرة ألفرٕألمةرقِ ألماع٘رةءألمةهقرقمثأل رتلألأوألدرًـ ٖ. فِام/ةننٗل 74.1

 ئةٓ مة ّمٔألةٌ جألؿةنةحألأِةك مةٌ ن ميـ ةٕيذٗظجأل  ن ٗةمألفِام 40.1ئةٓألةذٔلأل 2018 ّٖيُُّٗنأل

 .فِام/ةننٗل 73.2
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 أواثه ِٕ ّخ دوي األ ضبء فٌٍٍاٌىٍٍ  األ اء االلزصب ٌ االٔعىبض  ًٍ .3

أةقرخألمةذبرّممحألفرٕألمةٌرّلألمةتذنِةٗرجألمة ةةهٗررجألةقلةُرةألع رٓألنٌرذّٖةحألمافمءألمارذٔرةفٔألفررٕأل

نألمةًررةدضألفررٕألمةقبةعررةحألمًررذهنألدررأسػٗررزأل  2018نررىألعررة أل مةشررةيٕؿررل ألمةنةرر أل مةررقِ ألماع٘ررةءة ررٖأل

ع ٓألّٗءألدهقٖقألمة هلألةاد ةلألؿ ٖألم يذةصألةٗىألفِ ألأِةركألِنًذظرٕألمةرً ٚألنرىألؿةمطُرةألػذرٓأل مةً بٗج

  مةذؼٌىألمةه ؼّظألفٕألأً ةمألمةً ٚألمةـة . ةٗؼقألنىألأسن 2018يُةٖجألعة أل

دؼٌىأليٌتٕألفٕألنٌذّٖةحألمةًِرةٙألفرٕألمةقبةعرةحألغٗرنألمةً بٗرجألع رٓألؿ  ٗرجألن ألكةكأل دومنىِرقأل

ة ألماي ةلألماًذشهةمٔألمةهٔةػبألةذً ٗلألعقفألنىألمةهِنِعةحألفرٕألئٙرةمألنروٖضألًٗةًرةحألمةذٔرؼٗغألممد 

ةوٖرةفثألنٌرذّٖةحألدًّٖر ألمةُٗةكرلألمةهةةٕألمةذٕألدتًذٍألة ٖألمةقِ ألماع٘ةءألِِٖذهلألع ٓألًٗةًةحألِمًر جأل

ًرذـقم ألِدؼقٗر ألمةا رةءثألفرٕألم ِاًٗهةألفعمألمةبةررج ن ةةظجألمة ظوألمةهةةٕألِمةقعمألمةؼاّنٕمارذٔةفٖجألِ

         ةُرررق ألمًرررذ ةفثألماي٘رررتةٙألمةهرررةةٕألع رررٓألٗرررّءألممد رررة ألمة ظررروألفرررٕأل مةهرررّممفألمةبتٗ ٗرررجألِمةهةةٗرررج 

ةذّمٗ ألن قاحأليهّألمةقبةعةحألمةً بٗجألِرقألعّٕألكةكألئةٓألػقألنةألنىألمةذأسٗنألمةٌ تٕأل .مةهّمهمحألمة ةنج

رذٔررةفٔألةذ رركألمةررقِ ألألألألألألألألألألمةررلٔألدِررُقٌألمةررقِ ألماع٘ررةء ألةذند رر ألمةذّر ررةحألةِررأوألدؼٌررىألن ررقاحألمةًهررّألما

  ةِالألعة .أل
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  اٌخالصخ

 األ اء االلزصب ٌ .1

 فٕألمة ة ألمةٌةة أل ةقأمةلٔأل االٔزعبغ االلزصب  اٌعبٌٍّ اظزّساز 2018نىألعة أل مةشةيُُٕقألمةنة أل

ٌٖذهنألمةذؼٌىألفٕألأفمءألمارذٔةفألمة ةةهٕألؿل ألمة ذرنثأل ذّر ألأونىألمةقّث ألِٖ م  ِمكذٌبألنوٖق 2017

مةذرٕألررقألدّمطرٍألمة قٖرقألنرىألمارذٔرةفمحألع رٓألمةرنغمألنرىألمةذؼرقٖةحألِكةركأل أل2018هذتقٗجألنىألعرة ألمة

ؿرل أل ثؽىً ظٍجٍ  ًٍ أ اء االلزصب  اٌعكبٌٍّئاألئيٍألنىألمةهذّر ألأوألدإسنألَلٌألمةذؼقٖةحألمة ةةهٗج.أل

 .2019عة أل

 أظىاق إٌفظ اٌخبَ  .2

األظعبز .1.2  

  ةٗٔرلأل أل2018نرىألعرة أل مةشرةيٕؿل ألمةنة أل أوثهٌعٍخ خبِبد  األظعبز اٌفىزَخِزىظظ  ازرف

 ألفِام/ةننٗررل 74.2ةٗٔررلألئةررٓأل ثسٔككذ خككبَِزىظككظ ظككعس  ازرفكك كهررةألفِام/ةننٗررل أل 71.9ئةررٓأل

 ع رٓ مةذبرّم َرلم مي اريِ. فِام/ةننٗل 68ةٗٔلألئةٓأل ِزىظظ ظعس خبَ غسة رىعبض ِممد  

 ُررُقح ػٗررز ةهٌرر ك م حكم ًرر اخ مةذررٕ اٌعسثُككخ اٌخبِككبد ٌّخزٍككف اٌفىزَككخ األظككعبز ِعككزىَبد

ِزىظكظ أظكعبز إٌّزغكبد ع رٓألمي ايأل ألكهةألةقمطةحألنذ ةِدجةةةهقةميجألن ألمةنة ألمةٌةة ألِ ازرفب بً 

ةًٌربأل ازرفب كبً  ماؿرنْمةذرٕألُرُقحألَرٕألةفرجألماًرّملألمةنسٌٗرٗجألفرٕألمة رةةمألمةهـذ  جألفرٕألك إٌفطُخ

 ِيّ ألمةهًذض.أل نذ ةِدجألػٌبألمةٌّل

اإلِدا اد إٌفطُخ .2.2  

 ألمةنة أل عّبٌٍ اإلِدا اد إٌفطُخ اٌعبٌُّخإ أخفض ألؿل  ألمةبتٗ ٕ( ألمةاةه ألًِّمسل )ي ٚألؿة 

أل مةشةيٕ ألعة  أل2018نى ألةً  ألّٖ   ن ّٗو 0.1ؼّ أل ةننٗل/ ألةًٌتج ألمةٌةة أل0.1أٔ ألةةةنة  %ألنقةميج

 .ن ّٗوألةننٗل/ألّٖ  97.7ٔلألئةٓألةٗ

 ٌدويش اٌطجُعٍ( اإلِدا اد إٌفطُخ أفظ خبَ وظىائً اٌغب أخفضذ، و ًٍ ِعزىي اٌّغّى بد

نقةميجأل %0.3ةننٗل/ّٖ  ألأٔألةًٌتجأل ن ّٗو 0.1 ٕةؼّمة 2018عة ألنىأل مةشةيٕمةنة أل ؿل  أوثه

 .ن ّٗوألةننٗل/ّٖ  38.6ةةةنة ألمةٌةة  ألةذٔلألئةٓأل
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 مةنة ألؿل أل إٌّزغخ ِٓ خبزط ِٕ ّخ أوثه اٌدويإعّبٌٍ اإلِدا اد إٌفطُخ ٌّغّى خ  مًذقن

ألي  2018عة ألنىأل مةشةيٕ ن ّٗوألةننٗل/أل 59.1 يألمةهٌذّْألمةهؼق ألؿل ألمةنة ألمةٌةة ألَِّعًق

 ّٖ. 

  نىألعة  مةشةيٕمةنة أل ؿل  اٌصخسٌ إٌفظ ِٓ األِسَىُخ اٌّزؾدح اٌىالَبد إٔزبط ِعدي ازرف 

ِزىظظ  د   ازرف  وّب .ّ ٖ/ننٗلة ن ّٗو 7.074 ةٗت م مةٌةة  مةنة  ةهٌذّٖةح نقةميج 2018

أل مةشةيٕ ألئيذةصألمةً ٚألمةٔـنٔألؿل ألمةنة ألفٕألنًةٙ اٌؾفبزاد اٌعبٍِخ  61 ةًؼّ 2018نىألعة 

ألمةٌٗةلػ ةمث 915 ئةٓ ةٗٔل مةٌةة  مةنة  ةهٌذّٖةح نقةميج ػ ةمث ألَلم ألِفٕ ألعقفأل   ألأو ٖلكن

ألَِّأل ألأع ٓألن ق ألةٍ ألة م ألرق أل 1293مةؼ ةممحألمة ةن ج ألنىألعة  ألمةنمة  ألؿل ألمةنة   .2014ػ ةمث

ألمةهذؼقثاٌّؾفىزح  ٌُٓغبش اٌصخسَثبز إٌفظ وااَ إعّبٌٍ  د   ازرف و ألمةّاٖةح ألمةنة أل فٕ ؿل 

 .ةعن 3919نقةميجألةةةنة ألمةٌةة ألةٗٔلألئةٓألنألةع 40ةًؼّأل 2018نىألعة أل مةشةيٕ

اٌطٍت  ًٍ إٌفظ .3.2  

  ن ٗررّوأل 0.3ًؼررّألة 2018نررىألعررة أل مةشررةيٕؿررل ألمةنةرر أل اٌككٕفظ  ٍككً اٌعككبٌٍّ اٌطٍككت ازرفكك

 .ن ّٗوألةننٗل/ألّٖ  98 ٔلألئةٓةٗةةنة ألمةٌةة ألة ةننٗل/ّٖ ألنقةميج

عة ألنىأل مةشةيٕمةنة ألؿل أل اٌصٕب ُخ اٌدوي طٍت  أخفض ،و ًٍ ِعزىي اٌّغّى بد اٌدوٌُخ

ألّٖ  أةم 300ؼّمةٕألة 2018 ألأٔألةًٌتجألةننٗل/ أل 0.6%  يؼّألةٗٔلألئةٓأل ةةةنة ألمةٌةة  نقةميج

نىأل مةشةيٕمةنة ألؿل أل خإٌبُِخ واٌدوي اٌّزؾىٌ اٌدوي طٍت ازرف  ةًٗهة. ّٖ ن ّٗوألةننٗل/ 47.4

 50.6 %ألنقةميجألةةةنة ألمةٌةة ألةٗٔلألئة1.2ٓأةمألةننٗل/ّٖ  ألأٔألةًٌتجأل 600ةؼّمةٕأل 2018عة أل

 .ةننٗل/ألّٖ   ن ّٗو

اٌّخصؤبد إٌفطُخ .4.2  

  مةشرةيٕيُةٖرجألمةنةر أل فرٕ ااٌزغبزَخ واإلظكزسارُغُخ( إعّبٌٍ اٌّخصؤبد إٌفطُخ اٌعبٌُّخ ازرف 

        8.627ت ررمألٗة%ألنقةميررجألةررةةنة ألمةٌررةة أل0.2أٔألةًٌررتجأل  ن ٗررّوألةننٗررل 21ةًؼررّأل 2018عررة ألنررىأل

 واٌزُّٕكخ االلزصكب ٌ اٌزعكبوْ ِٕ ّكخ  وي فٍ االظزسارُغٍ اٌّخصوْ أخفض ةًٗهة. ةننٗل ن ٗةم

 ةرةةنة  نقةميرج ةننٗرل ن ّٗو 6 ةهققمم 2018نىألعة أل مةشةيٕمةنة أل ؿل  واٌصُٓ أفسَمُب وعٕىة

 .ةننٗل ن ٗةم 1.849 ئةٓ ةٗٔل مةٌةة 
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ؽسوخ اٌزغبزح إٌفطُخ .5.2  

 ةًٌرتج 2018 نرىألعرة  مةشرةيٕمةنةر أل ؿل  اٌّزؾدح ٌٍىالَبد إٌفطُخ اٌىاز اد صبفٍ أخفض 

 اٌككىاز اد صككبفٍ أخفككض ألكهررةألٔ/  ن ٗررّو 3.2 ئةررٓ ةٗٔررل مةٌررةة  مةنةرر  نرر  نقةميررج% 6.7

 ازرفك  فرٕألػرٗى .ٔ/  ن ٗرّو 3.1 ئةرٓ لةٗٔ مةٌةة  مةنة  ن  نقةميج% 8 ةًٌتج ٌٍُبثبْ إٌفطُخ

 ن ٗرّو 9.7 ئةرٓ ةٗٔرل مةٌرةة  مةنةر  نر  نقةميرج% 3.2 ةًٌرتج ٌٍصكُٓ إٌفطُكخ اٌكىاز اد صبفٍ

% 6.9 ةًٌرتج 2018نرىألعرة أل مةشرةيٕؿرل ألمةنةر ألٌٍهٕكد  إٌفطُكخ اٌكىاز اد صبفٍ ازرف  ألِٔ/ 

  .ٔ/  ن ّٗو 4.3 ئةٓ ةٗٔل مةٌةة  مةنة  ن  نقةميج

بفٍ اٌزىسَسأ اء ِص .6.2  

 أل وُّبد إٌفظ اٌخبَ اٌّعزهٍه فٍ اٌّصبفٍ اٌعبٌُّخ أخفضذ ألمةنة  ألعة أل مةشةيٕؿل  نى

 ألن ّٗوألةننٗل/ألّٖ  80.8ٔلألئةٓألذةننٗل/ألّٖ ألنقةميجألةةةنة ألمةٌةة ألة أةم 144 ألةًؼّأل2018

 2018نىألعة أل مةشةيٕؿل ألمةنة أل ِزىظظ ِعدالد رؽغًُ ِصبفٍ اٌزىسَس اٌعبٌُّخ أخفض كهة

وُّبد إٔزبط اٌّصبفٍ اٌعبٌُّخ  ِميـ ٘خ%. 83.4ٔلألئةٓألذمةٌةة ألةنقةميجألةةةنة أل %0.5ةًؼّأل

ن ّٗوأل 80.6ٔلألئةٓألذةننٗل/ألّٖ ألنقةميجألةةةنة ألمةٌةة ألةأةمأل 150ةًؼّأل ِٓ إٌّزغبد إٌفطُخ

 .ةننٗل/ألّٖ 

 أظىاق اٌغبش اٌطجُعٍ  .3

األظعبز .1.3  

 األِسَىكٍ ثبٌعكىق هٕكسٌ ِسوكص فكٍ ٍ اٌّعكغًاٌطجُعك ٌٍغكبش اٌفىزٌ ٌععسا ِزىظظ أخفض 

           ِػررقثألػنممٖررجألةنٖبةيٗررج فِامألةاررلألن ٗررّو 0.22ةهقررقممأل 2018نررىألعررة أل مةشررةيٕمةنةرر ألؿررل أل

 .  ع ِ ن ّٗو ةال فِام 2.86 مةٌةة ألةٗٔلألئةٓ ةةةنة نقةميجأل (ِألعأل )

  نىألعة أل مةشةيٕؿل ألمةنة أل اٌُبثبْ اظزىز ره اٌرٌ اٌّعًُ اٌطجُعٍ اٌغبش أظعبز ِزىظظ ازرف

 ن ٗرّو /فِام 9.5 ئةرٓ ةٗٔل مةٌةة  ةةةنة  نقةميج   ع ِ ن ّٗو ةال فِام 0.4 هققممة 2018

 17.5عًرقنةألة رمأل 2012  ع هة  ةأو أع ٓ نٌذّْ ةٍ رق دؼق  ؿل  مةنةر  مةشةةرز نرى عرة    ع ِ

 اٌغٕىثُككخ وىزَكب ىز رهاظكز اٌككرٌ اٌّعكًُ اٌطجُعكٍ اٌغكبش أظككعبز ِزىظكظ ازرفك  فِام/ةننٗرل ألِ
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 أل  ع ِ ن ّٗو/ فِام 9.5 ئةٓ ةٗٔل مةٌةة ةةةنة أل نقةميج   ع ِ ن ّٗو ةال فِام 0.2 ةهققمم

          16.6عًررقنةألة رررمأل 2008ع هررة  ةررأو أع رررٓ نٌررذّْ ةررٍ ررررق دؼقرر  ؿررل  مةنةررر  مةنمةرر  نررى عرررة  

 اظكزىز ره اٌكرٌ عكًُاٌّ اٌطجُعكٍ اٌغكبش أظكعبز ِزىظكظ أخفكض فٕألػٗىن ّٗوألِألعأل .أل فِام/

 ن ٗرّو/ فِام 8.2 ئةرٓ ةٗٔل مةٌةة ةةةنة أل نقةميج   ع ِ ن ّٗو ةال فِام 0.2 ةهققمم ربَىاْ

عًرقألي ريألنٌرذّْأل اٌصُٓ اظزىز ره اٌرٌ اٌّعًُ اٌطجُعٍ اٌغبش أظعبز ِزىظظ اظزمسِ أل  ع ِ

قر ألؿرل ألمةنةر ألع هرة  ةرأو أع رٓ نٌرذّْ ةرٍ ررق دؼ    ع ِ ن ٗرّو/ فِام 8.6 مةنة ألمةٌةة ألَِّ

   ع ِ ن ّٗو ةال فِام 12عًقنةألة مأل 2014مةنمة ألنىألعة أل

اإلٔزبط .2.3  

   نرىألعرة أل مةشةيٕمةنة ألؿل أل إعّبٌٍ إٔزبط اٌىالَبد اٌّزؾدح ِٓ اٌغبش اٌصخسٌِزىظظ ازرف

 174.1 مةٌرةة ألةٗٔرلألئةرٓ ةرةةنة نقةميجأل %6.2ن ٗةمألنذنألنا ب ألأٔألةًٌتجأل 10 ةؼّمةٕ 2018

 نا ب. نذن ن ٗةم

اٌصب زاد .3.3  

 ػّمةٕ أظىاق ؼّبي ؼسق أظُب إًٌ ِٓ اٌغبش اٌطجُعٍ اٌّعًُ اٌعسثُخ اٌدوي صب زاد ثٍغذ 

نىأل مةشةيٕمةنة أل ؿل  مةقِ  د ك ِممفمح ئطهةةٕ نى% 25 يٌتذٍ ةهة ةذٌةَم ٙى ن ّٗو 10.8

 .%ألؿل ألمةنة ألمةٌةة 28.8نقةميجألةهٌةَهجألة اخأليؼّأل 2018عة أل

 د اٌّزغد ح أظىاق اٌطبلب .4

  ،ًِكةكألع ٓألؿ  ٗجألم يـ ةٕألاظزّس إٌّى فٍ لدزاد رىٌُد وإٔزبط اٌطبلبد اٌّزغد ح  بٌُّب

ألمةهذظقفث ألمةبةرج ألداًّةّطٗةح ألنى ألمة قٖق ألأً ةم ألفٕ ألمةه ؼّظ ألِٙةرجأل  ألمةِهٌٗج ألمةبةرج ةـةٓج

 ألمًذهنممألن أل2017مةلٔألئيـ ٖألنذًّٚألدا  جألئيذةطُهةألئةٓألفِامألةالألنٗظةِمٙألفٕألعة ألمةنٖةع أل

ألمةبةرج ألةذـوٖى ألماَذهة  أل. هٖةفث ألةةةذةةٕألع ٓ ألئي ايألكةك ألِرق ألمةانةّو ألأكٌٗق مةذٕألميت ةسةحألسةيٕ

(ألةةةنغمأل2016طٗظةألٙىألفٕألعة أل 1.7)ميـ ٘خألةًؼّأل دُِق مًذقنممم  ة  ة  مةنمة  ع ٓ مةذّمةٕ

ألمًذُليألمةبةرج ألِنىألهٖةفث  ألمة ؼم  ٓمةب بألمة ةةهٕألعئةٓألميـ ةٕأل ٖ وْألكةكألةِالألأًةًٕ 

ألمةبةرجِ ألمًذـقم  ألك ةءث ألفٕ ألع ٓ  مةذؼًٌٗةح ألمةب ب ألمةهذظقفث ِممد ة  ألؿةّألمةبةرةح ألِةِال  

ألٖذّر ألأوأل مةب بألع ٓألدقًٗةحألمةبةرجألمةِهٌٗجألةلًذـقمنةحألمةـةٓجألِمةهِةمٖ ألمةٔاٗنثألَِّألنة

  .2018ٌٖذهنألؿل ألألألألألألألألألألألألألألألعة أل
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 زسوي  ًٍ الزصب اد اٌدوي األ ضبء  االٔعىبظبد اٌّؾزٍّخ ٌٍزطىزاد فٍ أظىاق اٌج .5

 نرىألعرة أل مةشرةيٕؿرل ألمةنةر ألمةهقرقمثأل وُّخ صب زاد إٌفظ اٌخكبَ فكٍ اٌكدوي األ ضكبء ازرفعذ

 ازرفعكذ وّكب. ن ٗرّوأل /ٔ 17.9ٔرلألئةرٓألذنقةميرجألةرةةنة ألمةٌرةة ألة أةمأل /ٔ 154ةًؼّأل 2018

ةًؼرّأل 2018عرة أل نرى مةشرةيٕؿرل ألمةنةر ألمةهقرقمثأل لُّخ صب زاد إٌفظ اٌخبَ فٍ اٌدوي األ ضكبء

 .ن ٗةمألفِام 117.7ٔلألئةٓألذنقةميجألةةةنة ألمةٌةة ألة ن ٗةمألفِام 13.8

 ث الٌهكب  ٍكً ِعكزىَبد األ اء االلزصكب ٌ  أٌمذ اٌزطىزاد فٍ اٌعىق اٌجزسوٌُخ اٌعبٌُّكخ

ػٗررزألمًررذهنألدررأسنألمةًررةدضألفررٕأل أل2018نررىألعررة أل مةشررةيٕؿررل ألمةنةرر ألاٌككدوي األ ضككبء ثعككض فككٍ 

مةً بٗجألع ٓألّٗءألدهقٖقألمة هلألةاد ةلألؿ ٖألم يذةصألةٗىألفِ ألأِةكألِنًذظٕألمةرً ٚألنرىأل مةقبةعةح

 درومنىةٗؼقألنىألأسنألمةذؼٌىألمةه ؼّظألفٕألأً ةمألمةرً ٚألمةـرة .ألِررقأل 2018ؿةمطُةألػذٓأليُةٖجألعة أل

دؼٌىأليٌتٕألفٕألنٌذّٖةحألمةًِةٙألفٕألمةقبةعةحألغٗنألمةً بٗرجألع رٓألؿ  ٗرجألممد رة ألماي رةلألن ألكةكأل

مةهٔةػبألةذً ٗلألعقفألنىألمةهِنِعةحألفٕألئٙةمألنوٖضألًٗةًةحألمةذٔؼٗغألمةهةةٕألمةذرٕأل ماًذشهةمٔ

دتًذررٍألة ررٖألمةررقِ ألماع٘ررةء ألةُررق ألمًررذ ةفثألماي٘ررتةٙألمةهررةةٕألع ررٓألٗررّءألممد ررة ألمة ظرروألفررٕأل

مةهّمهمحألمة ةنج.ألِرقألعّٕألكةكألئةٓألػقألنةألنىألمةذرأسٗنألمةٌر تٕألةذّمٗر ألن رقاحأليهرّألمةقبةعرةحأل

قِ ألماع٘ةء ألةذند  ألمةذّر ةحألةِأوألدؼٌىألن قاحألمةًهّألمارذٔةفٔألةذ كألمةً بٗجألمةلٔألدُِقٌألمة

 مةقِ ألةِالألعة .ألأل

 

 






