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

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

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

الواقع واآلفاق المســتقبلية للتطورات االقتصــادية العالمية   من التقرير  األول الجزء  يســتعرض

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   عضاء في منظمة أوابك.األ

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

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

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

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

  ،وهللا ولي التوفيق ،،                      

  األمين العام                                                                                           

  يالنق يعباس عل                                                                                      
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  رقم   قائمة المحتويات
  الصفحة 

  10 االقتصادية العالميةالتطورات أوالً:

  13  الدول الصناعيةاقتصادات  التطورات في  . 1
  27  التطورات في اقتصادات الدول النامية والدول الناشئة . 2

 ً   37التطورات في أسواق النفط العالمية:ثانيا

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

  37  أسعار النفوط الخام المختلفة  1.1

  43   المنتجات النفطيةبعض أسعار   2.1

  48  2019من عام  الثانيخالل الربع  أسعار النفط العوامل المؤثرة على  . 2

  48  العوامل ذات العالقة بأساسيات السوق 1.2

  48  العالمية اإلمدادات النفطية   1.1.2

  57 الطلب العالمي على النفط  2.1.2

  64  مستويات المخزونات النفطية العالمية المختلفة 3.1.2

  70 أسعار النفط العوامل األخرى المؤثرة على  2.2
  72 حركة التجارة النفطية في األسواق الرئيسية  .3

مــــن الــــنفط الخــــام الواليــــات المتحــــدة واردات وصــــادرات  1.3
  72  والمنتجات النفطية

  80  النفطيةواردات وصادرات اليابان من النفط الخام والمنتجات    2.3

  80  واردات وصادرات الصين من النفط الخام والمنتجات النفطية   3.3

  81  واردات وصادرات الهند من النفط الخام والمنتجات النفطية    4.3

  82صادرات دول االتحاد السوفيتي السابق من النفط الخام والمنتجات    5.3
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 قائمة المحتويات
 رقم

 الصفحة

  83 تطور صناعة تكرير النفط الخام العالمية  .4

 ً   89 أسواق الغاز الطبيعي العالمية التطورات في:  ثالثا

  89  األسعار الفورية للغاز الطبيعي في السوق األمريكي . 1

  90  انتاج الغاز الصخري في الواليات المتحدة األمريكية  . 2

  91  أسواق الغاز الطبيعي المسيل في أسيا . 3

 ً  95 التطورات في األسواق العالمية للطاقات المتجددة : رابعا

 ً   102 أهم األحداث التي شهدتها السوق البترولية العالمية : خامسا

 ً   107 باريس لتغير المناخ  اتفاقالتطورات في  :سادسا

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

107  

  113  الخالصة
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  األشكال قائمة 
رقم 

 الصفحة 
 ،العــالمي  المتعلقــة بمعــدل النمو االقتصـــــادياألوليــة التوقعــات   : 1الشكل 

2019 – 2020   12  

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

ــادي في الدول النامية والدول   : 3الشكل  التوقعات األولية لمعدل النمو االقتص
  27   2020 – 2019الناشئة، 

ــلة خامات أوبك،   :4الشكل ــعار الفورية لسـ ــنوي لألسـ ــط الربع السـ المتوسـ
2014 – 2019   40  

المعدالت الربع السـنوية لسـعر سـلة خامات أوبك وخام برنت وخام   : 5الشكل 
  42  2019 – 2018غرب تكساس، 

ــاء،   : 6الشكل  ــعار خامات بعض الدول األعضـ ــنوية ألسـ المعدالت الربع السـ
2018 – 2019  43  

المعدالت الربع الســـنوية ألســـعار الغازولين الممتاز في األســـواق   : 7الشكل 
  46  2019 – 2018الرئيسية، 

ــعار الغازولين الممتاز في بعض الدول   : 8الشكل  ــريبة من أســ ــبة الضــ نســ
  47  2019 يونيوالصناعية، شهر 

ــوائل   : 9الشكل  ــنوية إلمدادات العالم من النفط الخام وس التطورات الربع الس
  49 2019 – 2018 ،الطبيعيالغاز 

ــة وفق   : 10الشكل  ــالمي ــة الع ــدادات النفطي ــة لإلم ــنوي التطورات الربع الســ
  51   2019 – 2018المجموعات الرئيسية 

التغير الربع الســـنوي في إمدادات العالم من النفط وســـوائل الغاز   : 11الشكل 
  53   2019 – 2018 ،الطبيعي

ــط الربع    : 12الشكل  ــخري في الواليات المتوسـ ــنوي إلمدادات النفط الصـ السـ
  55  2019 – 2018، المتحدة وعدد الحفارات العاملة

تطور إجمالي عدد اآلبار المحفورة من النفط والغاز الـصخريين في   : 13الشكل 
  56   2019 – 2014 ،الواليات المتحدة األمريكية

ى : 14الشكل  ـل ي ـع ـم عــاـل طـلــب اـل ـل ويــة ـل ـــن ع الســـ رـب طـورات اـل ـت ط،اـل ـف ـن  اـل
2018 – 2019  58  
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  األشكال قائمة 

رقم 
 الصفحة 

التطورات الربع الســـنوية للطلب على النفط في الدول الصـــناعية،   :  15الشكل 
2018 – 2019   60 

ة،  : 16الشكل  امـي دول الـن ب على النفط في اـل ة للطـل ــنوـي  التطورات الربع الســ
2018 – 2019   64  

تطور الزيـادة في المخزونـات التجـاريـة النفطيـة في دول منظمـة   : 17الشكل 
  67التعاون االقتصادي والتنمية عن متوسط السنوات الخمس السابقة 

يــة  : 18الشكل  ـم عــاـل طـيــة اـل ـف ـن خـزونــات اـل ـم طـور اـل ع  ـت رـب هــايــة اـل ي ـن  ،ـف
2018 – 2019  70  

ــادر  :  19الشكل  ــنــفــط مــن الــمــتــحــدة الــواليــات واردات مصــــ  الــخــام، ال
2018 – 2019  75  

ــادر واردات الواليــات المتحــدة من المنتجــات النفطيــة   : 20الشكل  ، مصــــ
2018 – 2019   75  

  78   2019-2018وجهة صادرات الواليات المتحدة من النفط الخام،   : 21الشكل 
ــات   : 22الشكل  ــادرات الوالي ــة صــــ ــة،وجه ــات النفطي ــدة من المنتج  المتح

2018 – 2019    78  

التطورات في كميات النفط الخام المسـتهلك في المصـافي العالمية،   : 23الشكل 
2018 – 2019  86  

ــط التطورات في   : 24الشكل  كمـيات المنتـجات المكررة من المصـــــافي متوســ
  89  2019 – 2018 العالمية،

ي في الواليات ســــنوية للغاز الصــــخرالاإلمدادات الربع  متوســــط    : 25الشكل 
  91  2019 – 2018، المتحدة األمريكية

ــاء  : 26الشكل  ــادراته المقدرة للدول األعض مقارنة كمية إنتاج النفط الخام بص
  109  2019 – 2016في منظمة أوابك، 

ــادراته المقدرة للدول   : 27الشكل  ــعار النفط بقيمة صــ ــتويات أســ مقارنة مســ
  111  2019 – 2016األعضاء في منظمة أوابك، 
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رقم         الجداولقائمة   
 الصفحة 

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

متوسط األسعار الفورية لسلة خامات أوبك وخام برنت وخام غرب   :2الجدول 
  39  2019 – 2018تكساس وبعض الخامات العربية، 

المتوســـط الربع الســـنوي لألســـعار الفورية للمنتجات النفطية في   :3الجدول 
  45   2019 – 2018، األسواق الرئيسية

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

  55  2019 – 2018الحفارات العاملة، 

ــة   :6الجدول  ــدولي ــات ال ــالمي على النفط وفق المجموع ــب الع ، تطور الطل
2018 – 2019    58  

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

  63  والمتحولة) 

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

  74  2019 – 2018والمنتجات النفطية، 

ــادرات الواليــات المتحــدة األمريكيــة م  :11الجدول  ن النفط الخــام وجهــة صـــ
  77  2019 – 2018 ،والمنتجات النفطية

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

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

ة  :  14الجدول  المـي ــافي الـع ة في المصـــ ــتهلـك ات النفط الخـام المســ ، تطور كمـي
2018 – 2019    85  

ــافي التكرير:  15الجدول  ــغيــل مصـــ ــط معــدالت تشــ ، العــالميــة  تطور متوســ
2018 – 2019    87  

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

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

  94  أسواق شمال شرق آسيا 

  99   2018قدرات توليد الطاقات المتجددة في الدول األعضاء،   :19الجدول 
  100   2017إنتاج الطاقات المتجددة في الدول األعضاء،   :20الجدول 
ــاء في   :21الجدول  ــتراتيجـية للـطاـقة المتـجددة في اـلدول األعضــ األـهداف االســ

  101  منظمة أوابك 

بين دول أوبك وبعض منتجي الجديدة  تـعديالت إتفاق خفض اإلنتاج    :22الجدول 
  103  النفط من خارجها (أوبك +)

ــادرات النفط الخام في الدول   :23 ل الجدو ــنوي في كمية صــ التطور الربع الســ
  108  2019 – 2018األعضاء، 

ــادرات النفط الـخام في الدول   :24 ل الجدو ــنوي في قيـمة صــ التطور الربع الســ
  110   2019 – 2018األعضاء، 
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 االقتصادية العالمية التطورات  :أوالً 

ــتقر الزخم الهبوطي في ــاد العالميأداء   اسـ ــبياً   االقتصـ           ، 2019من عام  الثاني  الربعخالل نسـ

على هامش اإلتفاق الذي توـصلت إليه كالً من الواليات المتحدة األمريكية والـصين    تزامناً معيأتي ذلك 

هر يونيو   اكا اليابانية في نهاية ـش رين التي ُعقدت بمدينة أوـس تئناف ، 2019قمة مجموعة العـش أن اـس بـش

في مجالي التوترات   تصـــاعدعقب ، جديدة  رســـوم جمركية  فرضالمفاوضـــات التجارية بينهما وعدم 

إلى توقف التحســــن الذي  تأد  تي، وال2019 التجارة والتكنولوجيا بين الطرفين في مطلع شــــهر مايو

 واتسـعت  ،خسـائر كبيرة  األسـهم   أسـواق  شـهدتحيث ،  منذ بداية العام العالمية  شـهدته األسـواق المالية  

ــندات  على العائد اتفروق ــركات ائتمان  سـ ــندات على  العائد اتفروق  ارتفعتو  ،الشـ ــيادية  السـ  في السـ

ــواق ــاعدة  األس ــتمرار  يأتي ذلك    .الص             التزام دول أوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها إلى جانب اس

النفط، وهو ما يوفر عامل اســتقرار إضــافي للنمو االقتصــادي على بإتفاق خفض إنتاج  (دول أوبك +) 

   المدى القريب.

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

ـــناـعات التحويلـية الـعالمي،  فيالتـباطؤ الـعالمـية، و ةالتـجارحول التوترات كـ  التـحدـيات من  ــاط الصــ نشــ

في بعض الدول األعضـــاء في األتحاد   والقضـــايا المالية،  لحوافز المالية األمريكيةوالتأثير الضـــعيف ل

دم اليقين بشـــــأن و، األوروبي ة ـع اـل ــتمرار ـح اخروج  اســ انـي اد األوروبي ( بريـط )، Brexitمن االتـح

ــية المتصــاعدة التي أثرت  ــياس  التي تواجهالتحديات إلى جانب   ،على أســعار الطاقةوالتوترات الجيوس

العديد القيود المفروضــة على الحيز المالي في  و  ،األرجنتين وغيرها من االقتصــادات الناشــئة والنامية

مزيد من والتي من الممكن أن تؤدي إلى  بها  نتيجة مـستويات الديون المرتفعة    من االقتـصادات الرئيـسية

  . التصنيف االئتماني لتلك االقتصاداتأوضاع في ردي الت

ذا و ة ـه دة األمريكـي ات المتـح ارة بين الوالـي أثير التوترات حول التـج ات إلى أن ـت ــير التوقـع تشــ

ــيظل محدوداً  ــين سـ  عدم اليقين، ةالتوترات، مع نتائج تزايد حالتلك ارتفاع  قد يؤدي  ،ومع ذلك.  والصـ

على توقعات   متزايد إنخفاضـي  وهو ما يُشـكل ضـغطإلى تراجع الثقة في قطاع األعمال والمسـتهلكين،  

ــاد الـعالمي ــتثمارات وتدفقات ر المكثفة قد تؤث التجارية  الحـمائيةكـما أن القيود  .  أداء االقتصــ على االســ

  .على سوق النفط العالمي سينعكس بشكل سلبيمما  رأس المال واإلنفاق االستهالكي،
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توقع وفي هذا الـسياق أـشار ـصندوق النقد الدولي في أحدث توقعاته لحالة االقتـصاد العالمي إلى  

 اليقين  عدم  يحيطنما بي ،2019 عام  من   الثاني  النصــــفأداء االقتصــــاد العالمي خالل  في  النمو  تراجع

ــن  بتوقعات ً   ،2020 عام   في  النمو تحسـ ــتثمار تراجعب مدفوعا ــلع على والطلب  االسـ ــتهالكية  السـ  االسـ

 المستوى دون   إلى  المتقدمة  االقتصادات  مستوى على  األساسي  التضخم   إنخفاض، مما أدى إلى  المعمرة

 المتوـسطات  مـستوى دون   إلى  األـساـسي  التـضخم  هبوط  اـستمر كذلكو  .بكثير  منه  أقل ظل  أو  المـستهدف

ــادات  من  كثير  في التاريخية ــواق  اقتصـ ــاعدة  األسـ  األرجنتين  مثل  قليلة حاالت عدا  فيما  النامية،و  الصـ

 التوقعات تشــوب  التي  الرئيســية المخاطر أحدعلى أن  صــندوق النقد الدوليكما أكد    .وفنزويال وتركيا

 العالمية  العرض  ســالســل  تعطل  أن   يمكن   التي  والتكنولوجية التجارية  التوترات تصــاعد في  يتمثل  يظل

ل ـــك د من كبير بشــ ه الـب إـن الي ـف الـت ــراع، وـب ة اإلســ إزاـل ات حول اليقين  ـعدم  أجواء ـب اقـي ة االتـف ارـي           التـج

ــم  التي الحرة التـجارة ومنطـقة األوروبي، واالتـحاد المتـحدة المملـكة بين  االتـفاقـيات فيـها بـما(  كـندا تضــ

ـــيك  والبـنك األمريكي الفـيدرالي االحتـياطيلس مج من  ـكل تحولـهذا وـقد  .)المتـحدة والوالـيات والمكســ

 من   الصـين  عززتا  كم ،1  تيـسيراً   أكثر  نقدي  موقف  إلى  إنجلترا وبنك اليابان   وبنك األوروبي  المركزي

 ســاعدتقد و. التجارية  التعريفات عن  الناجم   الســلبي التأثير  لمواجهة  والنقدي  المالي  التنشــيط إجراءات

  .2019 مايو شهر في فقدته مما كبيراً  قدراً  العالمية األسهم  أسعار ةاستعاد على الداعمة البيئة هذه

لعالمي القتـصاد الـسواء بالنـسبة   –  من فترة إلى أخرىالتوقعات بـشأن النمو االقتـصادي   وتتباين 

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

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

ــتوىوهو  ،%3.2 بمـعدل 2019         من  األولفي نـهاـية الربع الصــــادرة  التوقـعات األولـيةأـقل من  مســ

ــير التوقعات  كما  .%3.3والبالغة    2019عام  نمو إلى    2019من عام  الثانياألولية في نهاية الربع   تشـ

ــتوى أقل من التوقعات األولية الصــادرة في   ،2020في عام %  3.5بمعدل  االقتصــاد العالمي   وهو مس

 .)1( والشكل )1( الجدول  يوضح كما  %،3.6نهاية الربع السابق والبالغة 

  

 

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

  وهي تقضي بضخ األموال وزيادة السيولة في األسواق خالل فترات الركود، من أجل تحريك عجلة االقتصاد. 
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2.8

3.2

3.6

4.0

  2019في نهاية الربع الثاني من عام    2019في نهاية الربع األول من عام  

2019 2020

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

(%)     

 التوقعات األولية  التغير في
)%( 

التوقعات األولية في نهاية 
   2019من عام  الثانيالربع 

التوقعات األولية في نهاية 
     2019من عام  األولالربع 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 
 العالم  3.3 3.6 3.2 3.5 (0.1) (0.1)

 الدول الصناعية 1.8 1.7 1.9 1.7 0.1 ــ
 الواليات المتحدة  2.3 1.9 2.6 1.9 0.3 ــ

 اليابان  1.0 0.5 0.9 0.4 (0.1) (0.1)
 منطقة اليورو  1.3 1.5 1.3 1.6 ــ 0.1

 الصين  6.3 6.2 6.2 6.0 (0.1) (0.2)
 الهند  7.3 7.5 7.0 7.2 (0.3) (0.3)
 البرازيل  2.1 2.5 0.8 2.4 (0.3) (0.1)
 روسيا  1.6 1.7 1.2 1.9 (0.4) 0.2
     

   مالحظة:   
ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.     
 المصادر:     
 .2019صندوق النقد الدولي، تقريري اَفاق االقتصاد العالمي، أبريل و يوليوـ  

  

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

  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .2019صندوق النقد الدولي، تقريري اَفاق االقتصاد العالمي، أبريل و يوليو  المصدر:
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ات التغير فيد ويعو ام  توقـع ةاقتصـــــادات معظم  أداء تراجعإلى  2019ـع اعـي ـــن دول الصــ  اـل

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

 النمو تحسـن   بتوقعات اليقين  عدم  ويحيط،  2019نمو االقتصـاد العالمي خالل عام وتيرة   تباطؤمكانية  إ

  .2020 عام  في

 اإليه توـصلت   اإلنتاج الجديدة التيتعديالت إتفاق خفض  اـستمرار االلتزام ب  يأتي ذلك تزامناً مع 

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

معالجة  بهدف،  2019ـشهر يونيو ، أي حتى أـشهر  ـستة  لمدةو  2019بدء من ـشهر يناير  خفض اإلنتاج

ب  امي بين العرض والطـل هـذا نعكس ي المتوقع أن  . هـذا ومن العـالمي على النفطاختالل التوازن المتـن

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

   .على المدى القريب حجم االستثماراتفي محدود نسبي 

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

    ضروري لتحقيق النمو المستدام في أداء االقتصاد العالمي. أمر يُعد 

الدول الصناعيةاقتصادات ات في التطور. 1  

ــير  نمو الـناتج المحلى اإلجـمالي إلى   2019من ـعام  الـثانيفي نـهاـية الربع    األولـية التوقـعاتتشــ

الـصادرة في نهاية   أعلى من التوقعاتوهو مـستوى    ،%1.9  بمعدل 2019في عام  في الدول الـصناعية

، ويعزى ذلك في األساس إلى ارتفاع التوقعات بشأن تحسن %1.8والبالغة    2019من عام    األولالربع  

 هنمو إلى   2019من عام  الثانيفي نهاية الربع  األولية  تشــــير التوقعات    كما  نمو االقتصــــاد األمريكي.

دل ام  %1.7 بمـع ة الربع الســـــابق، نفس وهو  ،2020في ـع اـي ات الصـــــادرة في نـه ــتوى التوقـع           مســ

ً  )1( الجدولو )2( الشكلكما يوضح    .المشار إليه سابقا
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1.4

1.6

1.8

2.0

  2019في نهاية الربع الثاني من عام    2019في نهاية الربع األول من عام  

2019 2020

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

  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

دول أمريكا الشمالية اقتصادات  ..11  

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

ــعر الفائدة الرئيســي   اإلبقاء على،  2019 يونيو ــتوىس % إلى 2.25يتراوح ما بين   دون تغيير عند مس

مجلس  أـشاركما    .النقدية  الـسياـسة لتـشديد أعوام  ثالث  اـستمرت  التي  حملتهمؤكداً على إيقاف   ،2.50%

اطي  ــف االحتـي ا يصـــــل إلى نصــ ة بـم ةإلى تخفيضـــــات محتمـل ة من  نقطـة مئوـي            خالل الفترة المتبقـي

ــناعات   وقد جاء ذلك على خلفية.  2019عام  ــاط الصــ ــي الدعم من التحفيز المالي، وتراجع نشــ تالشــ

إلى   2019 لعام   التضــخم المتوقعمعدل  وتراجع    ،تزايد عدم اليقين بشــأن النمو االقتصــاديالتحويلية، و

، إلى جانب %2من قبل مجلس االحتياطي الفيدرالي والبالغ    المـستهدف  المـستوى  من   أقلهو  و  ،1.5%

ـــية في مـجال التـجارة وأهمـها النزاع التـجاري بين الوالـيات المتـحدة األمريكـية  ـــياســ التوترات الجيوســ

المؤجلة على الـسيارات وقطع غيار الـسيارات والتي من ـشأنها أن تؤثر   الجمركية والـصين والتعريفات

اد األ ان، على األتـح اـب ا وروبي والـي ارة التي تجريـه التـج ة ـب اوضـــــات األخرى المتعلـق د من المـف دـي والـع

 ً    الدول.مع مجموعة متنوعة من  الواليات المتحدة حاليا
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كل عام،  قاً معمجلس االحتياطي الفيدرالي  جاء قرار بـش هده األداء تباطؤ  متـس االقتصـاد   الذي ـش

ــهر ـمايو 2019من ـعام  الـثانيخالل الربع األمريكي  ــة خالل شــ  ـعدد الوـظائفارتفع حـيث  .وـخاصــ

ــهر  األمريكيـة ــكـل  2019 أبريـلخالل شــ ــةملحوظبشــ                 في القطـاعـات غير الزراعيـة  ، وخـاصـــ

في عدد  ارتفاعالتي شـهدت (الرعاية الصـحية والخدمات الغذائية والتشـييد والتصـنيع وتجارة التجزئة) 

ــحـية  والرـعاـية البـناء قـطاـعات في توظيفرتـفاع الا ـبدعم من   ،ألف وظيـفة 263نحو الوـظائف بلغ    الصــ

ــميم  ــناعات  من  وغيرها  اإلداري والدعم   الكمبيوتر  أنظمة  وتص ــعف  الخدمات ص التوظيف في ، مع ض

ـ   في بشـــكل حاد  األمريكية الوظائفدد ع تباطئ نمو  قبل أن ي  .القطاع الصـــناعي حيث تم  ،مايوهر  ـشـ

ً   مطلوبة وظيفة  ألف  100 حوالي  من   أقل  أي،  فقط وظيفة  ألف  75إضـافة     عدد في  النمو  لمواكبة  شـهريا

كان  ن  في  هم  الذين   الـس نوي  األجور تباطؤ نمو  تزامناً معيأتي ذلك   ،العمل  ـس اس ـس هر   .على أـس وفي ـش

وهو أكبر أرتـفاع في ، ألف وظيـفة 224اعـية بنحو رارتفع ـعدد الوـظائف في القـطاـعات غير الز يونيو

ً  نمو األجورمعدل خمسة أشهر، غير أن     .ظل متواضعا

أتي  ً  ـهذاـي ا ة  تراجعمع  تزامـن ة مـعدل البـطاـل ــهر في الوالـيات المتـحدة األمريكـي  أبرـيلخالل شــ

ــمبر 3.6إلى   2019 ــهر ديسـ ــتوى له منذ شـ  عن  العاطلين  عددحيث تراجع ، 1969% وهو أدنى مسـ

واســتقر معدل   .الشــهر الســابق في  العمل عن  عاطل  مليون   5.8 بحوالي  مقارنة  ألف،  387 بنحو  العمل

ــهر مايو   ــتوى خالل شــ ــهر يونيو إلى . ث2019البطالة عند نفس المســ م ارتفع معدل البطالة خالل شــ

وذلك بالرغم من ارتفاع ، حيث ارتفعت عدد طلبات الحصــول على إعانة البطالة بشــكل كبير،  3.7%

لكل العاملين في القطاع الخاص غير األجور السـنوي في  نمو  المتوسـط   وسـجل  .عدد الوظائف الجديدة

ــهر  الزراعي ـبالوالـيات المتـحدة  ــهر المـماـثل من الـعام 3.2 نحو 2019 أبرـيلخالل شــ % مـقارـنة ـبالشــ

  .مايو ويونيو ي% على أساس سنوي خالل شهر3.1، قبل أن يتراجع إلى السابق

مقارنة بنحو   ،2019  أبريلـشهر    خالل %2إلى    التـضخم الـسنوي  معدل  أرتفع  من جهة أخرى،

ً مارس% خالل ـشهر  1.9 ويونيو  مايو  يخالل ـشهرينخفض   قبل أن .  أرتفاع أـسعار الطاقةمع    ، تماـشيا

  .الرئيسية الطاقة مكونات مؤشرات جميع تراجععلى خلفية  % على الترتيب،1.6و  %1.8 مسجالً 

كل عام األمريكي   اإلنتاج الصـناعي إجمالي  وتباطئ نمو  ،2019من عام  الثانيالربع   خاللبـش

متأثراً بتراجع إنتاج الصــناعات التحويلية وبخاصــة صــناعة الســيارات واالالت واالثاث، إلى جانب 



الربع الثاني - نيسان / أبريل - حزيران/ يونيو 162019

االقتصادية اإلدارة                                                                          للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

  16 

 

اإلنتاج الـصناعي نمو  تباطؤ حاد في تـشير أحدث البيانات إلى  حيث .  ةالتقارير الـضعيفة لمبيعات التجزئ

، وهو أقل مســتوى في نحو عامين ،  فقط على أســاس ســنوي%  0.9 ليصــل إلى  2019  أبريلفي شــهر  

ــنيع    نمويأتي ذلك تزامناً مع   ــنوي خالل 0.6 بنحوطلبات التصـ ــاس سـ ــهر نفس ال% فقط على أسـ        . شـ

% على أسـاس 2.1ارتفع معدل نمو اإلنتاج الصـناعي بشـكل طفيف ليصـل إلى    2019وفي شـهر مايو  

إلنتاج الصـناعي في شـهر يونيو %. وتباطئ معدل نمو ا1.7طلبات التصـنيع بنحو سـنوي، مع تراجع 

  .%1.2وبنحو  طلبات التصنيعفي تراجع استمرار ال% على أساس سنوي، مع 1.3إلى 

ــتوـياتـتأثركـما  من ـعام  الـثانيخالل الربع مبيـعات التجزـئة  بتـباطؤ نمو الطـلب المحلي ت مســ

، وهو مســـتوى أقل 2019مايو خالل شـــهر  على أســـاس ســـنوي  % 2.9معدل  حيث ارتفعت ب  2019

ــهر يونيو 3.8% و 3.7بنحو مـقارـنة  ــهري أبرـيل وـمارس على الترتـيب. وفي شــ  2019% خالل شــ

نوي. وتقل هذه المعدالت عن بيئة النمو المرتفعة 3.4ارتفعت مبيعات التجزئة بمعدل   % على أـساس ـس

وفي هذا .  لى أســاس ســنوي% ع 4.9خالل العام الماضــي، عندما بلغ النمو الســنوي لمبيعات التجزئة  

ــياق،   ــتهلك  يذكر أن الس ــر ثقة المس ــتوى له منذ عام   قد إنخفض من مؤش  137.9 وهو  2000أعلى مس

 131.3، ثم ارتفع إلى 2019  أبريلنقطة في شــهر    129.2ليصــل إلى   2018  أكتوبرنقطة في شــهر  

  زيادةوهو ما يعكس    .نقطة  121.5إلى   يونيو، قبل أن يعاود اإلنخفاض خالل ـشهر  مايونقطة في ـشهر  

  .2019ن عام م الثاني النصف خالل االقتصادي النمو وتيرة تباطؤ استمرار من  المخاوف

 في حادة تقلبات  فيألمريكية والصـــين  ا  المتحدة الواليات بين  حول التجارة التوترات  وتســـببت

ــهر أبريل    51.2من ارتفع  األمريكي، حيث  التجاري  العجز ــل إلى نحو  2019مليار دوالر في ش  ليص

ويعزى ذلك في   ،2019منذ شــهر يناير وهو أعلى مســتوى   ،2019  مايومليار دوالر في شــهر    55.3

األسـاس إلى قيام الشـركات األمريكية بزيادة وارداتها من السـلع الصـينية قبل زيادة الرسـوم الجمركية 

ــلع، وهو ما طغى على   ــكل عام.االمتوقعة على هذه السـ ــادرات بشـ ــكل  رتفاع الصـ وتراجع العجز بشـ

الواردات من الـصين مليار دوالر، على خلفية خفض    55.2ليـصل إلى    2019 يونيوخالل ـشهر   طفيف

مليار دوالر، في حين ارتفع العجز التجاري األمريكي مع   30.2ليـصل العجز التجاري مع الـصين إلى  

 اعتزامه بشــأن يأتي ذلك عقب قرار الرئيس األمريكي   ،المكســيك إلى أعلى مســتوى له على اإلطالق

 خلفية  على  المكســيك  من   المتحدة الواليات تســتوردها  التي  الســلع  كافة ضــد تصــاعدية تعريفات تطبيق
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ــرعية،   ــية الهجرة غير الشـ ــل إلى إتفاق بين ي قبل أن قضـ ــمى بعد التوصـ تم تعليقها إلى أجل غير مسـ

  األعباء لتقاـسم   إقليمي نهج يقـضي بوـضع    2019الواليات المتحدة والمكـسيك في الـسابع من ـشهر يونيو 

تشــير بيانات وزارة وفي هذا الســياق،  . بالمهاجرين   الخاص  اللجوء  وضــع مزاعم   بمعالجة يتعلق  فيما

ــف ملـيار دوالر خالل ـعام  377أن العجز التـجاري األمريكي ـقد بلغ نحو   التـجارة األمريكـية إلى النصــ

وذلك برغم    العجز التجاري الســـلعي،  ارتفاعاســـتمرار  إلى   البيانات تشـــير  كما  ،2019األول من عام 

مريكية األ  المتحدة  الواليات بانسـحاب، حيث هدد  التي ينتهجها الرئيس األمريكيسـياسـة "أمريكا أوالً"  

  .المنظمة شروط تتحسن  لم  حال في العالمية، التجارة منظمة من 

      ، 2019وســجلت األســهم األمريكية أســوأ أداء شــهري لها في تســع ســنوات خالل شــهر مايو  

ــين مريكـية  األ  المتـحدة الواليات بين  التـجارية المـحادثات وقف  يأتي ذلك على خلفـية  لهجة وعودة  والصــ

 العالمي  النمو بشـأن   المخاوف، إلى جانب الواجهة  إلى  الجمركية  التعريفات وزيادة  التصـعيدي الخطاب

ـــندات عواـئد في الـحاد والهبوط ـــندات، حـيث إنخفض الـعاـئد على الســ  10ـجل أل األمريكـية الخزاـنة ســ

   .2016عام % وهو أقل مستوى له منذ 2ى إل شهر يونيو خاللسنوات 

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

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

القضـايا المتعلقة بالتجارة، ال سـيما العالقات التجارية بين الواليات المتحدة والصـين، إضـافة التحديات،

لســياســية مجلس الفيدرالي األمريكي، والتوترات اللإلى وجود بعض الشــكوك حول الســياســات النقدية  

   .2020لحملته اإلنتخابية الرئاسية لعام ة التي تأتي تزامناً مع إطالق الرئيس األمريكي رسمياً الداخلي

نمو الناتج إلى    2019من عام  الثانيفي نهاية الربع    األولية  التوقعاتتشـــير في هذا الســـياق،  و

توى  ،%2.6  بمعدل 2019في الواليات المتحدة األمريكية في عام المحلى اإلجمالي   أعلى من   وهو مـس

%، ويعزى ذلك في األسـاس إلى 2.3والبالغة   2019من عام   األولالصـادرة في نهاية الربع    التوقعات

ــير التوقـعات  في حين  األقوى من المتوقع خالل الربع األول من الـعام.أداء االقتصــــاد األمريكي  تشــ

نفس وهو  ،%1.9 بمـعدل 2020في ـعام  هنموتوقع إلى  2019من ـعام  الـثانيفي نـهاـية الربع األولـية 

ً إليه   المشار )1كما يوضح الجدول ( التوقعات الصادرة في نهاية الربع السابق. مستوى   .اَنفا
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بشكل يفوق التوقعات، مسجالً أفضل   2019من عام   الثانيالربع    خالل  االقتصاد الكندي  تحسن 

اني من ـعام  ذ الربع الـث ــلي مـن ، ـجاء ذـلك على خلفـية تراجع حجم الواردات، وإنتـعاش 2017أداء فصــ

لعية وبخاصـة صـادارات منتجات الطاقة والمنتجات الزراعية ومنتجات الصـيد البحري  الصـادرات الـس

ــتثـمار ، إلى ـجاـنب نوالمـعادن غير الفلزـيةوالـطائرات ومحرـكاتـها  ــكني عـقب  في القـطاع مو االســ الســ

 2019  أبريلخالل شـهر  اإلنتاج الصـناعي ارتفع  هذا وقد  .  تراجعه على مدى الفصـول الخمس السـابقة

ويعد ذلك أعلى من مـستواه المـسجل خالل ،  % مقارنة بالـشهر المماثل من العام الماـضي1.8  بمعدل بلغ

، كما انتعشــت تجارة  بالشــهر المماثل من العام الســابق% مقارنة  0.2عندما بلغ   2019  مارسشــهر  

  % على أساس سنوي. 3.8التجزئة لتنمو بمعدل 

مؤشـر مديري المشـتريات للصـناعات  تراجع االسـتثمار في قطاع األعمال، كما شـهدفي حين 

مسـتوى على الرغم من بقائه في منطقة اإلنكماش عند   2019تحسـناً طفيفاً خالل شـهر يونيو التحويلية  

ــتوى ـله مـنذ نـهاـية ـعام  نقـطة 49.1 بنحومـقارـنة نقـطة  49.2 ــهر ـمايو، وهو أـقل مســ   .2015خالل شــ

تة أعوام،  2019وارتفع معدل التضـخم في كندا خالل ـشهر مايو   توى له خالل ـس ً إلى أعلى مـس  مدفوعا

% 2سـابق، مقابل  % مقارنة بالشـهر المناظر من العام ال2.4المواد الغذائية ليصـل إلى   أسـعار بارتفاع

على أســاس ســنوي خالل شــهر أبريل، قبل أن يتراجع مجدداً خالل شــهر يونيو على خلفية إنخفاض 

  % مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق.  2أسعار البنزين مسجالً 

ــاد الكـندي تـباطؤ على الـمدى القرـيب،  ـــهد أداء االقتصــ ارتـباط أداء  نتيـجةإال إـنه يتوقع أن يشــ

تمرة في االقتصـاد األمريكي ، حيث تُعد الواليات المتحدة االقتصـاد الكندي بـشكل كبير بالديناميكية المـس

ــريك التـجاري األكثر أهمـية لكـندا ــاد الكندي يأتي ذلك جنـباً إلى جنب مع    .األمريكـية، الشــ تأثر االقتصــ

مقاطعة ديالت إنتاج النفط في  على خلفية تع  بتراجع الناتج المحلي اإلجمالي من قطاعي التعدين والنفط،

Alberta  إـضافة إلى تـصاعد حدة التوترات   ،نفط غرب كنداأـسعار    النـسبي في  تحـسن الالكندية، وبرغم

  الجيوسياسية والتجارية بين كندا والصين.

قد بدأت الكندية، أكبر مقاطعة منتجة للنفط الخام،  Albertaمقاطعة  وفي هذا السـياق، يذكر أن  

ا بنحو  اجـه ل/يوم،  350بخفض إنـت ذ ألف برمـي اير مـن ــهر يـن دف خفض المخزون 2019شــ ك بـه ، وذـل

اكل التي تواجهها كندا في عمليات نقل الخام من رمال  تمرار المـش  Albertaالنفطي المتراكم بـسبب اـس
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عدم توافر عدد كافي من خطوط األنابيب، إضـافة إلى نقص   النفطية إلى أسـواق تصـدير النفط، وأهمها

ــكك الحديدية، األمر الذي أدى إلى بيع خام  ــكل ملحوظ  Albertaعربات السـ ــعر أقل بشـ الكندي ، بسـ

 القيود  تخفيفعن  Albertaمقاطعة    حكومة أعلنت 2019وفي ـشهر مارس .  مقارنة باألـسعار العالمية

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

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

 2019في شهر يونيو كما وافق مجلس الوزراء الكندي    .كندا غرب نفط  برميل  سعر و الوسيط  تكـساس

برميل  ألف  890والذي يهدف إلى نقل نحو  Trans Mountainعلى مـشروع توـسعة خط أنابيب نفط 

ً  من النفط لتزيد حركة ناقالت النفط من خمس   ،إلى موانئ التصـــدير على ســـاحل المحيط الهادئ  يوميا

ــهرياً. 34إلى   ــيخفف    ناقلة شـ ــروع  كما سـ ــاعد في المشـ ــوق األمريكية ويسـ من إعتماد كندا على السـ

  لحصول على سعر أفضل لمواردها.ا

الـ  د تم  ،ذكريجـدر ـب ه ـق دة أـن ة جـدـي ة تجـارـي اقـي ات المتحـدة بين  )USMCA(توقيع اتـف الوالـي

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

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

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

% على واردات 25والبالغة    الكندية  واأللومنيوم   الـصلب  من  وارداتها على  الماـضي  العام   فرـضتها  التي

تعود ة، حيث االنتقامي  التدابير  جميع  كندا  ســـترفع وبدورها  ،% على واردات األلومنيوم 10الصـــلب و 

رـسوماً بنـسبة   الواليات المتحدة، حين فرـضت 2018مارس    ـشهر  إلى الطرفين التطورات التجارية بين 

ـــباب تتعلق ـباألمن % على األلومنيوم، وأر10% على واردات الـحدـيد الكـندـية و25 جـعت قرارـها ألســ

ــوم مـماثـلة على واردات أمريكـية تتـجاوز قيمتـها   .القومي من ملـيار دوالر،  11وردت كـندا بفرض رســ

 .بينها الفوالذ واأللمنيوم والسفن الشراعية والمحركات

اإلجمالي   ينمو الناتج المحلإلى    2019من عام   الثانيفي نهاية الربع    األولية  التوقعاتوتشـير  

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

ير التوقعات    .2019  2020في عام   هنموإلى توقع   2019من عام   الثانيفي نهاية الربع  األولية  كما تـش

  السابق. مستوى النمو المتوقع في نهاية الربعنفس ، وهو %1.9 بمعدل
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  الصناعية الهادي/دول أسيااقتصادات  .1.2
على غير المتوقع خالل الربع األول من   االقتصـاد اليابانيتسـارع نمو   بياناتالأظهرت أحدث 

، حيث انخفضـت الواردات على نحو أسـرع من مدفوعاً بمسـاهمات صـافية من الصـادرات  2019عام 

ــادرات التي تراجعت بأكبر وتيرة منذ  على خلفية التوترات حول التجارة بين الواليات   2015عام الص

   التجاريين. ونظرائهاالمتحدة األمريكية 

مسـجالً بذلك ارتفاعاً للربع  2019تعافي االقتصـاد الياباني خالل الربع الثاني من عام   واسـتمر

ــي إلى  الـثاـلث على التوالي، ـــكل رئيســ  تـنامي من  الرغم  علىالطـلب المحلي انتـعاش ويعزى ذـلك بشــ

 الـصين  بين   والتوترات حول التجارة  العالمي  الطلب تباطؤ  بفعل  تعثر  التي  التـصدير قطاع  على  الـضغط

ـــيارات ومكيـفات الهواء،  المتـحدة والوالـيات ــمـية  والعطـلة، ـمدفوـعاً ـبالطـلب القوي على الســ  التي  الرســ

النمو القوي في قطاع إضــــافة إلى    .العرش الجديد  اإلمبراطور اعتالء  مع  بالتزامن  أيام  10  اســــتمرت

 والزيادة الوافدين  للسـائحين  المطرد  التدفقبفضـل    اإلنفاق الرأسـمالي للشـركاتاالرتفاع في  الخدمات و

ة ب في المتوقـع ل الطـل اب دورة قـب ة طوكيو ألـع ا دفع 2020 في األوليمبـي ات وهو ـم اء عملـي ادق بـن  الفـن

في أداء االقتصـــاد الياباني إلى تعافيه من  االرتفاعكما قد يعزى جزء من    .لالرتفاع  الترفيه  ومنشـــآت

، 2018الظواهر الطبيعية مثل الفيضـانات والزالزل التي شـهدتها اليابان خالل النصـف الثاني من عام 

  وهو ما أدى إلى إغالق المصانع و ألحق اضراراَ ملموسة باإلنفاق الرأسمالي للشركات. 

حيث إنكمشـت   ،سـوق العمل  نقص العمالة في  يجدر الذكر أن اليابان ال زالت تعاني من مشـكلة

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

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

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

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

   .2025 بحلول أجنبي

ً ،  األخرى الياباني مقابل العمالت الرئيســيةســعر صــرف الين    ارتفعوقد   الطلب بزيادة مدفوعا

ــواق  في آمن   كمالذ  عليه ً ،  األس ــال بريطانيا عن    المخاوف بتجدد مدعوما ــأن التجارة العالمية وانفص بش

في إجتـماـعه البـنك المركزي الـياـباني  فـيه وافق ـيأتي ذـلك في الوـقت اـلذي .األتـحاد األوروبي دون إتـفاق
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بالغة  نقدية تيسـيرية ةنحو المحافظة على سـياسـ على مواصـلة االتجاه   2019األخير خالل شـهر يونيو 

، للتغلب على االنكماش ودعم اقتصــاد البالد وســط توترات تجارية بين االقتصــادات الكبرى   ،المرونة

أتي ذـلك ــهر أكتوبر  ـي ة المبيـعات خالل شــ ــريـب اً مع الرفع المتوقع في ضــ ة و، 2019تزامـن في مـحاوـل

مشـكلة الشـيخوخة التي تواجه المجتمع الياباني، وما يفرضـه ذلك من تحسـين وتوسـيع لبرامج   لمواجهة

يه كما سـيتم توج،  الضـمان والحماية االجتماعية، وكذلك تمويل القيمة المتزايدة لقطاع الرعاية الصـحية

البنك المركزي يعتزم هذا و  نصــــف الحصــــيلة المرتقبة من الزيادة الضــــريبة نحو دعم قطاع التعليم.

 .2020 عام  السياسة النقدية فائقة المرونة لفترة طويلة قد تصل حتى ربيع في ستمرارالياباني اال

ــتمر   بعض بدعم من ، 2019الربع الثاني من عام خالل  في اليابان معدل التضـــخم   تراجعواسـ

% على أسـاس سـنوي خالل شـهر أبريل، ثم تراجع إلى 0.9حيث بلغ  ،  التحسـينات في التسـعير المحلي

% على أـساس ـسنوي خالل ـشهر 0.7% على أـساس ـسنوي خالل ـشهر مايو، قبل أن ينخفض إلى  0.8

تهدفها  التي%  2 عتبة دون   معدل التضـخم يبقى   . وبـشكل عام يونيو مدعوماً  ،الياباني  المركزيبنك  ال يـس

ــي ب ــاس ــكل أس ــتقرلي ،األجورارتفاع  و  نقص العمالةبش ــهر يونيومعدل البطالة    س     %،2.3 عندخالل ش

ــتوى ـله مـنذ إطالق رئيس الوزراء الـياـباني ل ــادي برـنامـجهوهو أدنى مســ ــم  المعروف االقتصــ  ـباســ

«Abenomics»، التضــخم معدالت  األجور وتســارع في  رتفاع مزيد من اال  قد يؤدي إلى  األمر الذي 

  .  على المدى القريب

% مقارنة بالشــهر 2.4بنســبة    2019 يونيووقد إنخفض اإلنتاج الصــناعي في اليابان في شــهر  

وإنخفاـضه بنحو ،  مايوعلى أـساس ـسنوي في ـشهر  % 0.1عقب ارتفاعه بنحو المماثل من العام الـسابق 

   %.12.8بنحو  أوامر التصنيعويعزى ذلك إلى تراجع % على أساس سنوي في شهر أبريل، 1.3

استمرت في تراجعها فقد    ،2019من عام    الثانيخالل الربع    أما فيما يخص الصادرات اليابانية

ــكل ملحوظ  ،2018الربع األخير من عام  في نهايةالذي بدء  ــتحيث   .وإن كان بشـ ــهر  إنخفضـ في شـ

ــابق% 2.4 بمـعدل بلغ 2019 أبرـيل ــهر المـماـثل من الـعام الســ  إلى ـهذا المـعدل وارتفع ،مـقارـنة ـبالشــ

% على أساس سنوي في شهر يونيو. 6.6مايو، قبل أن يتراجع إلى  على أساس سنوي في شهر  %  7.8

 والـصين،  المتحدة الواليات بين   المـستمرة  التجارية والتوترات  العالمي  النمو تباطؤيأتي ذلك على خلفية  

 فـضالً   هذا التجارية،  للتوترات نتيجة  اإلقليمية التوريد  ـسالـسل من   بـشدة الياباني االقتـصادحيث تـضرر 
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 المواد تصـدير على  قيوداً  اليابان   فرضـت أن  بعد  الجنوبية كوريا  مع التجارية الخالفات حدة ارتفاع عن 

   .2019 مايوهر ش بداية في الكمبيوتر رقائق صناعة في المستخدمة الهامة

 أكبر عدتُ   التي  ،الصـــين   إلى اليابانية  صـــادراتوفي هذا الســـياق، تجدر اإلشـــارة إلى تراجع ال

ريك بة  تجاري، ـش نوي  % 10.1  بنـس اس ـس هر  خاللعلى أـس هر المماثل من   2019مايو   ـش مقارنة بالـش

ما إنخفضــت ك  بما في ذلك معدات تصــنيع أشــباه الموصــالت وقطع غيار الســيارات.  العام الســابق،

  %، وفقاً للبيانات األولية لوزارة المالية اليابانية.5.3الواردات بنسبة 

اإلجمالي   ينمو الناتج المحلإلى    2019من عام   الثانيفي نهاية الربع    األولية  التوقعاتوتشـــير  

من   األولفي نهاية الربع    المتوقعالنمو  أقل من    %، وهو مســتوى0.9بمعدل   2019في اليابان في عام 

ــير التوقـعات األولـية إلى نمو الـناتج المحلي اإلجـمالي %1والـبالغ  2019ـعام   2020في ـعام ، كـما تشــ

وعزى ذلك   ،%0.5في نهاية الربع الســابق والبالغ    المتوقعالنمو  من    أقل  وهو مســتوى  ،%0.4  بمعدل

ــريبة  في  مرتقبةال  زيادةال ن إلى أ  بظاللها  ألقت قد  2019 أكتوبر  اللخ %10ى  إل  المحلية  المبيعات ضــ

ي، حيث تزايدت المخاوف بشـأن حدوث تباطؤ اقتصـادي حاد، كما حدث في المحل  الطلب توقعات على

ــهر أبرـيل   ــريـبة المبيـعات المحلـية من   2014شــ ــدة على 8% إلى  5عـندـما تم رفع ضــ % مـما أثر بشــ

ً المشار إليه  )1كما يوضح الجدول ( ،المستهلكين في اليابان    .اَنفا

ضـعف أدائه تماشـياً مع  في تباطؤ ال  مؤشـراتبعض  يشـهد   الجنوبياالقتصـاد الكوري   ال يزال

 حيث إنخفضت  ،المماثلةما تـشهده اقتـصادات أهم شركائه التجاريين واالقتصادات األسيوية  االـستثمار و

ة بنســب خاصــة من المنتجات البترولية وأشــباه الموصــالت)  ب( بشــكل حاد الجنوبية  كوريا صــادرات

 مليار  44.2  إلى  لتصـــل  بالشـــهر المماثل من العام الســـابق  مقارنة 2019 يونيو  خالل شـــهر  13.5%

ً إ الصــادرات  فيه  تســجل  الذي  التوالي  على  الســابع  الشــهر  وهو دوالر،  نخفضكما إ  .متواصــل  نخفاضــا

، وذلك مقارنة بالشـهر المناظر من العام السـابق%  0.6  بمعدل 2019  مايوفي شـهر   اإلنتاج الصـناعي

يأتي ذلك بالرغم  .مقارنة بالـشهر المناظر من العام الـسابق%  0.2 بنحو  أبريلفي ـشهر    إنخفاـضهعقب 

من اسـتمرار تراجع المخاوف الجيوسـياسـية في شـبه الجزيرة الكورية، مع تحسـن الطلب المحلي وإن 

اع  دعم من ارتـف اً، ـب ان طفيـف اتـك ة مبيـع ة التجزـئ ادة على خلفـي اح أـعداد زـي ـــي ا إلى الســ ة  كورـي .        الجنوبـي

ً  اليابان  مع المتصاعد التجاري النزاع يؤثر أن  المرجح  ومن هذا    الجنوبي. الكوري االقتصاد على أيضا
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اإلجمالي   ينمو الناتج المحلإلى    2019من عام   الثانيفي نهاية الربع    األولية  التوقعاتوتشـــير  

 الشــركات اســتثمارات  تراجع تأثير خلفية  لىذلك ع و  ،%2.1بمعدل    2019الجنوبية في عام في كوريا 

يا  في اقتصـاد  أكبر  رابع على  كبير  بـشكل الصـادرة في نهاية   األولية  التوقعات من   أقل  مـستوى  ويُعد  ،آـس

  .%2.2 بمعدل 2020الناتج في عام  نموإلى  تشير التوقعاتكما  .%2.4والبالغة  السابقالربع 

  األوروبيةدول اقتصادات ال .1.3
ً   2019من عام   الثانيالربع  شـــهد   يزال ولكنه ال  ،  منطقة اليورو  اتاقتصــــادأداء   في نمو ثباتا

ً عند مسـتوى منخفض، مدعوم من قبل البنك المركزي األوروبي   التيسـيريةنقدية  السـياسـة  اسـتمرار الب ا

)ECB  ،( ــتثمارات المحلية والطلب. ومع ذلك، إلى جانب ــاد منطقة اليورو تحفيز االسـ ــيظل اقتصـ سـ

ــتمرة، ومن أهمـها،  ابـعة مســ الـعدـيد من التـحدـيات التي تحـتاج إلى مـت أثراً ـب اليقين بشــــأن  ـحاـلة ـعدم مـت

)، حـيث تزاـيدت المـخاوف من Brexitالتطورات األخيرة في خروج بريـطانـيا من االتـحاد األوروبي (

الديون الســـيادية والمصـــرفية المرتفعة وبخاصـــة في حدوث هذا الخروج بدون إتفاق. باإلضـــافة إلى  

 يورو تريليون   2.3و نح  غتبل إيطاليا، والتي لديها ثالث أعلى مســتوى للديون الســيادية في العالم، حيث

ــندات على  العائد فروق  زالت. هذا والالمحلي الناتج   إجمالي من   %130 عن  يزيد  ما  أي  يطاليةاإل  السـ

وهو   ،2017ل ـشهري أكتوبر ونوفمبر  خال  بلغتها  التي  هامـستوياتأعلى ب  مقارنةيرة، رغم إنخفاـضها  كب

ــغوط زيد من ي ما قد ــاط  وينعكس بالتالي على ،اإليطالية  البنوك على  الضــ ــادي النشــ   وتتفاقم  ،االقتصــ

انتخابات إجراء كما أن التوترات الســياســية المســتمرة في إيطاليا والتي قد تؤدي إلى  .الدين   ديناميكية

. أما النظرة اإليجابية الحالية فهي اإلنخفاض قد زادت من المخاوف وتشكيل حكومة جديدة  مبكرةنيابية  

النســـبي في عالوة المخاطرة بالنســـبة ألدوات الدين، مع إشـــارة البنك المركزي األوروبي إلى اتباع 

  على األقل.  2019سياسة نقدية متسقة، وعدم رفع أسعار الفائدة حتى نهاية عام 

االقتصـــاد   ي منطقة اليورو وهوفي أكبر اقتصـــاد ف  الواضـــح   ضـــعفال  معبالتزامن يأتي ذلك 

ــتهالك العائلي والنفقات العامة  ،األلماني ــة االس ــن الطلب المحلي وبخاص خالل الربع الثاني   رغم تحس

ــعف كبير في االقتصــــاد األلـماني يـعاني ، حـيث 2019من ـعام  ى خلفـية عل الـخارجي الطـلبمن ضــ

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

االســــتثمار والصــــادرات التي تراجعت بشــــكل أكبر من الواردات بالمقارنة مع الربع األول من عام 
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الصـعوبات التي  إلى جانب  .2015إنخفضـت الصـادرات بأكبر وتيرة منذ شـهر أغسـطس  فقد  ،2019

طلبات التصــنيع بشــكل عام على   تتراجع حيث  ،الســيارات الصــناعات األولية وقطاعقطاع   يشــهدها

ــاء اإلتحادي في ألمانيا. مع   ــتمرارغير المتوقع، وفقاً لبيانات مكتب اإلحص  من   األوروبية المخاوف  اس

 األوروبي االتحاد أكدوفي هذا الســياق    ،الســيارات  وأهمها األوروبية  الســلع على  األميركية  التعريفات

 تقريباً، دوالر  مليار 40  قيمتها  تبلغ  األمريكية  البضــائع  من   قائمة على تعريفات  فرضعلى اســتعداده ل

إلى جانب التباطؤ غير المتوقع في   .األوروبي الســــيارات قطاع علىمريكية  أ  تعريفات فرض حال  في

 جراءوذلك  2007أعلى مســتوى لها منذ عام ب  الشــرائية  القدرة  تحســن  رغم الطلب المحلي في فرنســا،  

ــراـئب وزـيادة اإلنـفاق على الرـعاـية االجتـماعـية) الـطارـئة الـتدابير ــتـجاـبة قرتأٌ  التي (تخفيض الضــ  اســ

ــية توجيه أرباحها من ارتفاع االحتجاجات الداخلية األخيرة،  حركة   لمطالب ــر الفرنسـ ــل األسـ إذ تفضـ

   .%15قدرتها الشرائية نحو اإلدخار الذي يقترب من معدل قياسي بلغ 

في إتباع ســياســة نقدية بالغة التيســير، مع   البنك المركزي األوروبي  اســتمروفي هذا الســياق،  

اإلعالن اإلبقاء على أـسعار الفائدة عند مـستويات قياـسية منخفـضة خالل العام الحالي على األقل. كما تم 

ــاد  لتحفيز جديدة إجراءات مجموعةعن   عادةإل جديدة عملية، ومن أهمها  المتباطئ  اليورو  منطقة اقتص

ً  تهدف  ،2019بدءاً من ـشهر ـسبتمبر    ،"LTRO" األجل  الطويلة  المـستهدفة  التمويل  مـساعدة إلى جزئيا

 وتـفادي يورو، ملـيار 720 على قيمتـها تزـيد ،األوروبي المركزي من  ـقائـمة قروض تـمدـيد على البنوك

     .الحالي االقتصادي التباطؤ تأثير معها يتفاقم  قد ائتمان  أزمة

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

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

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

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

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

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

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

  .مستهلك مليون  770 من  أكثر مستهلكيها عدد يبلغ ضخمة
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ــي ــهإلى  في منطقة اليورو    البطالةبمعدل    البيانات المتعلقة ر أحدثوتش ــهر    انخفاض  يونيوفي ش

ويتباين معدل البطالة على نطاق واســـع ما   .2008عام %، وهو أدنى مســـتوى له منذ 7.5إلى   2019

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

نوات وهو   8.7% توى له في عدة ـس هري أبريل ومايو8.6بزيادة طفيفة عن أدنى مـس كما ، % خالل ـش

 بلغ %، وفي أســبانيا9.7  للشــهر الثاني على التوالي مســجالً  إيطاليااســتمر التحســن في معدل البطالة ب

  .  %14معدل البطالة 

االسـتهالك والتحسـينات في سـوق ارتفاع مسـتويات تماشـياً مع  منخفضـاً   معدل التضـخم وظل  

مقارنة بالشـــهر المماثل من  يونيوفي شـــهر  % 1.2  مســـجالً ،  2019من عام  الثانيخالل الربع    العمل

ابق تهدف من قبل البنك المركزي األوروبي،   ،العام الـس  يكون  أن   ينبغي  الذيليبقى أقل من المعدل المـس

% 0.3بنسبة    2019 أبريلخالل شهر    انخفضفقد نتاج الـصناعي  اإلأما فيما يخص   .%2 من   قليال  أقل

% على 0.5بنسـبة    مايوهر  شـ  ، واسـتمر في اإلنخفاض خاللمقارنة بالشـهر المماثل من العام الماضـي

   ، متأثراً باإلتجاه الهبوطي في ألمانيا.أساس سنوي

اإلجمالي   نمو الناتج المحليإلى    2019من عام   الثانيالربع  في نهاية    األولية  التوقعاتوتشـــير  

األولية الصادرة في نهاية   التوقعاتمستوى  نفس  وهو    ،%1.3  بمعدل  2019في عام   منطقة اليوروفي  

ــير التوقـعات إلى 2019ـعام من  األولالربع  اتج في ـعام  نمو. كـما تشــ وهو  %1.6بمـعدل  2020الـن

ــتوى   ــابق والبالغة    من التوقعات أعلىمسـ ــادرة في نهاية الربع السـ ــح    ،%1.5األولية الصـ كما يوضـ
ً المشار إليه  )1الجدول (   .اَنفا

 األوروبي تحاداأل من   الخروج قرارمنذ    قتصـاد المملكة المتحدةبا حالة من عدم اليقين   وتكتنف

ـــلت إلـيه بريـطانـياالـ  ــتفـتاء عبر ذي توصــ ــهر  في أجرـته اســ ــرين من شــ            .2016 يونيوالـثاـلث والعشــ

الكثير من  )Brexit( من االتحــاد األوروبي بريطــانيــاخروج  أثــارت التطورات األخيرة فيحيــث 

 العموم  مجلسرفض    2019التاســــع والعشــــرين من شــــهر مارس ففي  .  الشــــكوك حول هذه العملية

ــبح الموعد النهائي لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ، Brexitللمرة الثالثة اتفاق  البريطاني ليصـ

، يأتي ذلك على خلفية عدم التوـصل إلى تـسوية لعدد من القـضايا 2019هو الثاني عـشر من ـشهر أبريل  

ــبـكة األـمان" والتي تنص على بـقاء  ــكـلة "شــ الخالفـية بين بريـطانـيا واالتـحاد األوروبي ومن أهمـها مشــ
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ــمالية   ــاه ما  وهو االتحاد،  معايير وفق  الجمركي األوروبي تحاداال فيإيرلندا الشــ  حيث بريطانيا تخشــ

ـــكل الجمركي االتـحاد مـغادرة من  تمنعـها التزاـمات وجود لتـفادي البنود تـلك بتغيير تـطاـلب       ، منفرد  بشــ

 الزمنية  والفترة  البريطانية،  االقليمية  المياه  داخل  الـصيد في األوروبيين   الـصيادين  حقإلى جانب مـشكلة  

وفي الحادي عشــر من شــهر  األوروبي. االتحاد  في حصــتها  ســداد  في بريطانيا بها تلتزم  أن  يجب  التي

ــتة  أبريل وافق األتحاد األوروبي على تمديد مرن لعملية خروج بريطانيا من األتحاد األوروبي لمدة سـ

 اليجاد األوروبي تحادلال طارئة قمة خالل االتفاقا  هذ وجاء، 2019أـشهر أي حتى نهاية ـشهر أكتوبر  

أعلنت رئيســة الوزراء وزعيمة  2019وفي الرابع والعشــرين من شــهر مايو    لهذه األزمة.  وســط حل

حزب المحافظين البريطانية اســتقالتها من زعامة الحزب الحاكم ومن ثم رئاســة الحكومة في الســادس 

ــهر يونيو  ة  2019من شــ ة أزـم دمن . Brexitعلى خلفـي اـنب أخر، أـك على دعم  الرئيس األمريكي  ـج

 مهم  تجاري  اتفاق  إلقامة  اســتعداده  إلى  اً مشــير  ،اتفاق دون   من  األوروبي االتحاد من   للخروج بريطانيا

ــادي وتحالف  للغاية ــه  .معها  أقوى  اقتص ــة الوزراء عن رفض ــح األفر حظاً لرئاس  دفع  كما أعلن المرش

ــترليني جنيه  مليار 39  قيمتها  تبلغ  تســويةل بريطانيا  من  هالخروج  أفضــل شــروط عرض يتم  لم   ما  ،اس

ســـواء   2019خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي في نهاية شـــهر أكتوبر  ب واعداً ، األوروبي االتحاد

   بإتفاق أو بدون إتفاق. 

ك إنجلترا من  اق وحـذر بـن ا من االتحـاد األوروبي دون إتـف مـا ، وهو احتمـال خروج بريطـانـي

% 4.25% و  2.75ســيؤدي إلى تراجع الناتج المحلي اإلجمالي في المملكة المتحدة بنســبة تتراوح بين 

يناريو األـساس الذي أعده.  صـعوبات  يواجه قد أوروبا  في  المالي النظام  كما أن   بعد ثالث أعوام وفقاً لـس

ــات أن ، حـيث اتـفاق دون  األوروبي االتـحاد من  بريـطانـيا خروج ـحال في ــســ  البريـطانـية الـمالـية المؤســ

ــت"  إلى يؤدي أن  يمكن  ـماو وه ،"األوروبيين  الزـبائن  إلى  الـمالـية ـخدـماتـها ـكل تـقديم  موقع في بـعد ليســ

   .المالية الفوضى من  حاالت

اإلجمالي   ينمو الناتج المحلإلى    2019من عام   الثانيفي نهاية الربع    األولية  التوقعاتتشـــير  و

في نهاية الربع   المقدرالنمو  أعلى من   وهو مســتوى  ،%1.3بمعدل    2019في المملكة المتحدة في عام 

 األول الربع في المتوقـعة من  أعلى نـتائج  تحقيق إلى ويعزى ذـلك %.1.2والـبالغ  2019من ـعام  األول

ــدة واختزان  المخزون  تراكم  ـيدفعـها  المرجح  ومن . األوروبي االتـحاد من  بريـطانـيا خروج قـبل األرصــ
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2019توقعات عام  2020توقعات عام 

الصين الهند البرازيل روسيا

ــدوث ــداد ح ــة الفترة في جزئي ارت ــام  من  المتبقي ــل كرد 2019ع ــل فع ــاب ــذا مق                 . القوي  األداء له

ياق،  و ً إ  المحلي الناتج   إجمالي  ـسجلفي هذا الـس ا ه في حاداً   نكماـش كل بشـ  ذلك  ويرجع ،2019  إبريلر  ـش

 مواجهة خطط من  كجزء  المعتاد  السنوي اإلغالق موعد بتقديم  السيارات  مصنعي  كبار قيام   إلىرئيـسي  

ــير التوقعات األولية إلى نمو الناتج .  األوروبي االتحاد  من  بريطانيا بخروج  المرتبطة  الطوارئ كما تشـ

  % وهو نفس مستوى النمو المتوقع في نهاية الربع السابق. 1.4بمعدل  2020في عام 

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

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

 أـسعار السلع األساسيةفي تباطؤ  ال  ـشكليُ هذا و.  والبرازيل وروـسيا  الهندالـصين و هذا المعدل في كل من 

ــئة  في العديد من الدول النامية ــغطاً كبيراً على ،  والدول الناش ــاداتها، وض ــعب يُ ما  هو اقتص حدوث ص

المشـار  )1(  الجدولو )3(  الشـكلكما يوضـح    بشـكل ملموس،لهذه الدول  االقتصـادي  نمو  في ال تحسـن 
 ً    .إليه سابقا

  )3( الشكل
  ، الناشئةالدول النامية وفي الدول  االقتصادي النمو لمعدل  األولية التوقعات

2019- 2020  
)%(  

  

  

  

  

  

  

  

  .2019النقد الدولي، تقريري اَفاق االقتصاد العالمي، أبريل و يوليو صندوق  المصدر:
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نموه خالل  عقب  ،2019من عام  الثانيخالل الربع   االقتصـــاد البرازيليأداء   واســـتمر تراجع

ــابق بمعدل هو األضــعف منذ الربع األول من عام  البرازيلي االقتصــاد    تعافىعندما ، 2017الربع الس

ثفترة من أعمق وأطول  اريخ الحـدـي ا  ،ركود في الـت د البرازيلي للجغرافـي ات للمعـه اـن اً ألحـدث بـي وفـق

       قتصـــاد البرازيلي، التي شـــهدها اال  الســـلبيةالمؤشـــرات الرئيســـية    على خلفيةيأتي ذلك  واإلحصـــاء، 

ــعف القـطاع الـخاص، أبرزـها ومن  ـــها إلى وضــ % 12مـعدالت البـطاـلة المرتفـعة على الرغم إنخـفاضــ

التراجع في . باإلضــافة إلى  2019% خالل شــهر مارس  12.7مقارنة بنحو  2019خالل شــهر يونيو  

نظام المعاشـــات عدم اليقين المتزايد بشـــأن خطة الحكومة البرازيلية لتجديد و، فائض الميزان التجاري

 البالد. دستور في تعديل التقاعد نظام  إصالحالتقاعدية، حيث يتطلب 

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

من عام  الثانيالتقلب الذي شــهده حجم إنتاجها النفطي خالل الربع    تزامناً مع،  على الصــادرات النفطية

ــهر ـمايو مليون ب/ي خالل  2.7، حـيث ارتفع إلى 2019 ــي ـجدـيد، قـبل أن  2019شــ وهو رقم قـياســ

كل عام لم تتحقق هر يونيو، وبـش ارت فيما  توقعات ينخفض مجدداً خالل ـش وكالة الطاقة الدولية التي أـش

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

والتباطؤ   أعمال الصــيانة للمنشــأت النفطيةويعزى ذلك بشــكل رئيســي إلى   ،2019  خالل شــهر فبراير

   .2018منذ شهر يوليو  Lulaالمستمر في إنتاج النفط من حقل 

ــغوطات  ــتفيدين من الضــ ــارة إلى أن البرازيل تُعد أكبر المســ ــياق، تجدُر اإلشــ وفي هذا الســ

 النـصفحيث ارتفعت ـصادرات النفط البرازيلية إلى الـصين خالل   االقتـصادية األمريكية على فنزويال،

ــف الـثاني، ، 2019األول من ـعام  ــن خالل النصــ ــرـكة ومن المتوقع أن تتحســ وذـلك وفـقاً لبـياـنات شــ

"Petrobras  .النفط  نحو ،في العالم الخام   أكبر مســتورد للنفط،حيث اتجهت الصــين " المملوكة للدولة

قطاع العقوبات االقتصادية األمريكية على بدء دخول  ، تزامناً مع  بديالً للنفط الفنزويلي الثقيل  البرازيلي

هر أبريل   فنزويالالطاقة في  رين من ـش تمرت وفي الوقت ذاته،  .  2019حيز التنفيذ في الثامن والعـش اـس

التي تجاري للبرازيل، و، ثالث أكبر شــريك رجنتين الصــادرات البرازيلية إلى األالتحديات التي تواجه  

 2019الفترة من ـشهر يناير إلى ـشهر مايو  خالل  الـصادرات  تلك ، لتنخفض  تعاني ركوداً في اقتـصادها

   .على أساس سنوي %41بنسبة 
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ا وتقوم   اً ـح ة لـي ة البرازيلـي د من الحكوـم دـي الـع ــالـحاتـب د ال اإلصــ درـجةتي تعتـم اـل  على األولى ـب

 زيتحف ســـياســـة واعتماد  الضـــريبي، النظام   هيكلة وإعادة  العامة، المؤســـســـات  من  عدد خصـــخصـــة

لوضــــع اإلنفاق العام تحت  جاهدة  البرازيليةالحكومة    تســــعىهذا و  .البالد  في األجنبية  الســــتثماراتل

ات مالية صـارمة للحد من حالة عدم اليقين المحيطة  ياـس يطرة من خالل تبني ـس  .الدين العام  بإرتفاعالـس

ــياق،   ــعر الفائدة   بتثبيتالبنك المركزي البرازيلي  قام وفي هذا الســ ــهر  خالل ســ  عند 2019 يونيوشــ

ن م  الفائدةســعر    خفض فيذلك عقب نجاحه يأتي   ،على التوالي عشــر الســادسوذلك للشــهر    6.5%

التراجع المـستمر في معدل التـضخم في البرازيل ليـصل   هذا وقد يؤدي .عامين  خالل  %6.5% إلى  14

ــي  %  3.3إلى   ــهر المناظر من العام الماضـ ــهر يونيو  مقارنة بالشـ على % 4.8مقابل   2019خالل شـ

 المركزي البنك خالل ـشهر أبريل إلى توجهعلى أـساس ـسنوي  %  5.1خالل ـشهر مايو و أـساس ـسنوي  

وعاود معدل البطالة إنخفاضــه خالل الربع الثاني من عام   .الفائدة  رســعديد في  ج  خفض نحو  البرازيلي

  ، وذلك عقب االرتفاع الذي شهده خالل الربع السابق.2019% في شهر يونيو 12مسجالً  2019

ـــهد  ــاط التـجاري وشــ ً النشــ  ارتـفاعفبـعد  ،2019من ـعام  الـثانيالربع  في نـهاـية تراجـعاً ملحوـظا

ارتفع خالل شــــهر فبراير إلى  ،مليار دوالر  6.1 نحو  إلى  أبريلفي شــــهر  الفائض التجاري للبرازيل  

مســجالً  يونيوخالل شــهر  قبل أن يتراجع  ،2019وهو أكبر فائض شــهري في عام  مليار دوالر،  6.4

 مجموعة  ودول األوروبي االتحاد  توصــلوفي هذا الســياق، تجدر اإلشــارة إلى   .مليار دوالر  5حوالي 

في الثامن والعشــرين من شــهر يونيو ) وايجوالبارا  وايجواألورو واألرجنتين   البرازيل(  ميركوســور

 الفرنســـي  الرئيسهذا وقد أشـــترط .  خاصـــة في مجال اللحوم  النطاق  واســـع تجاري  اتفاق إلى  2019

ــي ً ـقدمـ  للمضــ ــة ـباريس اتـفاقـية على البرازـيل موافـقة االتـفاق، تنفـيذ في ا  ـفالتقـيد المـناخ، بتغير الـخاصــ

 وهو  التجاري، االتفاقا  هذ  في ـصريح   بـشكل عليه  النص تم   البرازيل  قبل من   خاـصة باالتفاقية  الواـضح 

  ."تجاري نص فيلى هذا المستوى ع " األولى للمرة يحدث الذي األمر

ــير  في البرازيل في الناتج   نموإلى   2019من عام  الثانيفي نهاية الربع    األولية  التوقعاتوتشــ

ــتوى  ،%0.8بمـعدل   2019ـعام  ــادرة في نـهاـية الربع  أـقل من التوقـعاتوهو مســ من ـعام  األولالصــ

الـغة  2019 ــير التوقـعات كـما. %2.1والـب ، 2020في ـعام  %2.4 بنحوالـناتج  في تحقيق نموإلى  تشــ

  .%2.5والبالغة  األولية الصادرة في نهاية الربع السابقالتوقعات أقل من وهو مستوى 
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، 2019من عام  الثانيالربع  خالل بـشكل نـسبي  االقتـصاد الروـسي أداء تباطئمن جهة أخرى،  

مقارنة بالـشهر المماثل من العام %  1.6  بمعدل 2019  أبريلمبيعات التجزئة خالل ـشهر    حيث ارتفعت

ــي ــهر1.4  إلى  ينخفض معدل النموقبل أن   ،الماضـ ــنوي خالل شـ ــاس سـ             ، مايو ويونيو  ي% على أسـ

ــاط قـطاع الـخدـمات وتراجـعت ــنوي لنشــ ــنوي  النمو وتيرة تراجـعتكـما  .وتيرة النمو الســ  لإلنـتاج  الســ

بدء وهو أدنى مـستوى منذ   ،مايو  ـشهر فيقط  ف  %0.9إلى   2019أبريل  هر  شـ   في  %4.6من   الـصناعي

 الذيالطلب المحلي   تباطؤ  يأتي ذلك تزامناً مع  ،2018تعافي القطاع الصــناعي الروســي في بداية عام 

   %.  3.3إلى ارتفعت وتيرة النمو السنوي شهر يونيو وفي ، معدالت الطلبيات الجديدة تراجعإلى  أدى

ــهد ــي  ش ً   الفائض التجاري الروس ــهده   مع اإلنخفاض بالتزامن  تراجعا  الجديدة الطلبياتالذي تش

ذ  ة مـن ارجـي ام الـخ ة ـع داـي ة 2019ـب ك على خلفـي د، وذـل اوف تزاـي ــتثمرين  مـخ ات من  المســ ــغوـط  الضــ

 تخارج عملية  أكبر  2018خالل عام   شـــهدت التيالمفروضـــة على روســـيا األمريكية  قتصـــادية  اال

ات أموال لرؤوس ــرـك ة الشــ ــي.  أربع في األجنبـي ك المركزي الروســ ات البـن اـن اً لبـي ك وفـق         أعوام، وذـل

ــرفبيأتي ذلك  ــعر ص ، تزامناً مع االتفاق المبدئي بين مقابل الدوالر األمريكي  الروبل  جانب ارتفاع س

ــؤون الطاقة ــي ونائب رئيس المفوضــية األوروبية لش ــكيل  على وزير المالية الروس  عمل  مجموعة  تش

ً   .واليورو  الروبل  إلى  واالنتقال  بينهما المدفوعات  ميزان  في  الدوالر حصــة  لتقليص  البنك لبيانات ووفقا

 %8.3غ  تبل  األوروبي االتحاد  مع روسـيا تجارة في  بالروبل  التعامالت  حصـة فإن   الروسـي،  المركزي

ــكل  فيما  فقط، ــة  تش ــة أما  ،%34.3  اليورو  حص  ذلك ويرجع  للدوالر، فتعود%  54ي وه  األكبر  الحص

  .بالدوالر احتسابها يتم  والغاز النفط إمدادات كون  أساسي بشكل

 نمو تســــارعلى  إ  ،2019  لعام   الروســــية التنمية االقتصــــادية  زارةلو توقعاتأحدث وتشــــير 

 ومن   الميزانية إنفاق زيادة  فضــل، ب2019من عام   الرابع  والربع الثالث  الربع  في  الروســي االقتصــاد

ــعارخير ألاأل  خفضال جراء ــياق،    .الفائدة  سـ ــي  يذكر أن في هذا السـ خالل قرر البنك المركزي الروسـ

 بمقدار  ،2018 مارس  شـهر  منذ األولى  للمرة  الرئيسـي  الفائدة سـعر  خفض  2019إجتماع شـهر يونيو 

ــتند.  %7.5ى  إل  نقطة  0.25 ــرات  عدة إلى  قراره  في  المركزيبنك  ال ويسـ ــادية  مؤشـ  أهمها  من ،  اقتصـ

ــخم دل  مع تباطؤ ــنوي  التضـ ــهر  ، حيث إنخفض  السـ ــهر %  4.7  إلى 2019يونيو  خالل شـ مقارنة بالشـ
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% على أسـاس سـنوي خالل شـهري مايو وأبريل 5.2% و 5.1نحو   مقابلالمماثل من العام الماضـي،  

  %.4المعدل المستهدف الذي وضعه البنك المركزي الروسي لمعدل التضخم  هذا ويبلغ، على الترتيب

 المؤشـــراتبعض    2019من عام   األولخالل الربع  االقتصـــاد الروســـي   حقق ،بشـــكل عام 

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

ــهد ــي إلى النمو بعد ما يقارب عامين من االنكماش تشـ وال . هذا  عودة الناتج المحلي اإلجمالي الروسـ

ـــهديزال هـناك الكثير من التـحدـيات التي يـجب التـعاـمل معـها قـبل  ــاديـ  أن نشــ ً نمو اقتصــ ً موثوقـ  ا في  ـبه ا

 بحزمة  العمل بدء ترقب  ظل في  ،من عدم اليقين  حالةب  حيث يمر االقتـصاد الروـسي  .االقتـصاد الروـسي

ية مطلع عام ال  الحكومة أقرتها  التياالقتصـادية   اإلصـالحات ن التقاعد رف قرار  ومنها  ،2019روـس ع ـس

 من  ـسيصـاحب ذلك وما  ،المحروقات بهدف دعم الموازنة على  والرـسوم ضـريبة القيمة المضـافة    رفعو

  .مجدداً  ركود حالة في الروسي االقتصاد دخول إلى، وهو ما قد يؤدي األسعار في ارتفاع

في عام  روـسيافي الناتج   نموإلى    2019من عام   الثانيفي نهاية الربع    األولية  التوقعاتتـشير  و

ــتوى ،%1.2بمـعدل  2019        . % 1.6والـبالغ  الســــابقفي نـهاـية الربع  المتوقع النمومن  أـقل وهو مســ

النمو من   أعلى، وهو مستوى  2020% في عام 1.9 تشير التوقعات إلى تحقيق نمو في الناتج بنحو  كما

  .         %1.7والبالغ  المتوقع في نهاية الربع السابق

مـسجالً أدنى مـستوى ، 2019من عام   األولخالل الربع    الهندياالقتصـاد    أداءضـعف    واصـلت

 عدة أســـباب من أهمها،  ويعزى ذلك إلى  .ألحدث البيانات الحكوميةله منذ أكثر من خمس أعوام، وفقاً 

وبخاصــة على الســيارات، مما أدى إلى تســريح قطاع المحلي إلى مســتوى دون المتوقع  تباطؤ الطلب 

 المعمرة  السـلع إنتاج  وبخاصـة في مجاليالسـيارات لمئات العاملين، إلى جانب ضـعف نمو االسـتثمار  

تأثر االقتصـاد الزراعي الريفي في الهند يأتي ذلك تزامناً مع    .والصـلب  األسـمنت  وإنتاج  االسـتهالكية،

، مسجلة أعلى درجة مئوية  50االرتفاع الهائل في درجات الحرارة لتتعدى  الموسمية، وبتأخر األمطار 

       تشـــيناىف، حيث شـــهدت مدينة  جفاحادة من ال موجةوهو ما أدى إلى  ، 2016مســـتوى لها منذ عام 

 منذ  الماء  نقص حاالت  أسوأ  من   يعد  شديد  جفاف  حالة  )نسمة  ماليين   7 نحو  وتضم   الهند  مدن   أكبرد  أح(

 سـقي عن   التوقف  إلى المزارعون   واضـطر  المياه، مصـادر  وتتضـاءل تجف الخزانات  جعل  مما، عقود

إضـــافة إلى تعرض الســـاحل الشـــرقي   .المنزل من   العمل  الموظفين   من   المكاتب وطلبت  محاصـــيلهم،
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لإلعصــار "فاني" وهو أقوى أعصــار يجتاح الهند منذ خمس أعوام،  2019الهندي خالل شــهر مايو  

      مما تسبب في إنقطاع محدود في شبكات الطاقة والمياة.  

قب ع   للربع الثاني على التوالي  المباشـر األجنبي  االسـتثمار تراجعاسـتمر  سـبق،   ما  عالوة على

 أزمة أعقاب فيقتصـاد الهندي  لال  إضـافية  أزمة  التمويل قيود  وشـكلت ،أعوام  خمسارتفاعه على مدى  

 بمؤســســات  الضــرر ألحق  مما ،2018شــهر ســبتمبر    في  الهندي الديون  ســوق أصــابتالتي    الســيولة

ً   مصـــدراً   تعد كانت  التي  المصـــرفية غير  اإلقراض  أعوام   الثالثة  مدى على االئتماني  للتوســـع رئيســـيا

في شــهر يونيو رتفع معدل البطالة  حيث ا، حادةبطالة  كما يعاني االقتصــاد الهندي من أزمة    .الماضــية

ــتوى    % وهو7.91 إلى  2019 ــبتمبر  أعلى مسـ ــهر سـ  وانخفض معدل التوظيف إلى  ،2016له منذ شـ

ً وفق  وذلك ،2016أدنى مسـتوى له منذ يناير   % وهو39.4 اقبة االقتصـاد لتقرير صـادر عن مركز مر ا

  ). CMIEالهندي (

 عندما األولى قويتين،  صـــدمتين الذكر، أن االقتصـــاد الهندي قد نجح في التغلب على  بويجدر 

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

مما أثر على نمو الصـــادرات   ،2017 يوليو  في الســـلع والخدماتمركزية الموحدة على ال  ضـــريبةال

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

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

دده ته النقدية المتـش ياـس هر  و،  ـس ي  2019 يونيوقرر في إجتماعه الذي ُعقد ـش عر الفائدة الرئيـس  خفض ـس

"Repo  5.75نقطة ليصـــل إلى   25بمقدار   ، التجارية  للبنوك  قروضـــه  على  الفائدة"، وهو ســـعر ،%

ــتثـماري إلى ـجاـنب ، 2019خالل ـعام  الـثالـثةوذـلك للمرة  ــاط االســ على خلفـية التـباطؤ الـحاد في النشــ

ــتهالك الـخاصاالعـتدال في نمو  ــمح ـقد بـنك االحتـياطي الهـندي ـهذا وـيذكر أن  .االســ في ـبداـية ـعام ســ

في إطار يأتي ذلك .  المتعثرة الحجم   ومتوسـطة  الصـغيرة  لشـركاتا  قروض  هيكلة بإعادة للبنوك  2019

ســـعي رئيس الوزراء الهندي إلى تنفيذ تعهده بإتباع ســـياســـات داعمة لقطاع األعمال عقب فوزه في 

   .2019 مايو 19 في وانتهت أسابيع ستة عبر مراحل سبع علىإجرائها التي تم ، التشريعيةاالنتخابات 

ات، ومن   دـي دد من التـح دى القرـيب بـع دي على الـم أثر االقتصـــــاد الهـن ذا ومن المتوقع أن يـت ـه

 المســتثمرين   قبل من   المتزايد  والتخوف  ،الهندي  المركزي البنك  يةاســتقاللم عد بشــأن   المخاوفأهمها،  



33 الربع الثاني - نيسان / أبريل - حزيران/ يونيو 2019

االقتصادية اإلدارة                                                                          للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

  33 

 

إلى إعادة ظهور مخاطر   اســـتثمارتهم ئة، وهو ما يمكن أن يؤدي في حال ســـحب الناـشــ  األســـواق  من 

  .2014العمالت األجنبية التي كانت موجودة قبل عام 

اً مع تصــــاـعد التوترات التـجارـية الـعالمـية،  حـيث أعلن الرئيس األمريكي عن  ـيأتي ذـلك تزامـن

ــحب ــليات نظام  س ــتفيد  أكبر  الهند، من )  GSP(  2المعمم   األفض  منذ يُطبق  الذي النظام   من   العالم  في  مس

ــبعينيات ــي  القرن  سـ ــهر يونيو الماضـ  الهند . وفي المقابل فرضـــت2019، اعتباراً من الخامس من شـ

 ً اً من الســادس عشــر اعتبار، تدخل حيز التنفيذ أمريكية  ســلعة  28 نحو على"  انتقامية"  جمركية  رســوما

 فرضــتها التي  الجمركية  الرســوم   إلغاء  إلى  الهند  األمريكي الرئيس دعابدوره ،  2019من شــهر يونيو 

 الحكومة". وفي هذا السياق، يذكر أن  المقبولة وغير  العالية  الرسوم " بــــ   ووصفها  أمريكية  بضائع على

ــهر يونيو في أعلنتد  ق  الهندية ــوم  زيادة عزمها  ،2018 ش  المنتجات من   مجموعة على  الجمركية  الرس

ة، ة األميركـي دة األمريكـي ات المتـح ة رفض الوالـي ك على خلفـي اء وذـل د إعـف ــوم  من  الهـن ة الرســ  الجمركـي

ــددة ــلب على  المش ــات كانت  فيما  ،مراراً  أرجئد ق  القرار  هذا تطبيق  ، غير أن واأللمنيوم   الص  المفاوض

   .حل إلى بالتوصل أمالً  تبعث الطرفين  بين 

ــاورات إجراءب اليابان  من جانب أخر، طالبت ــأن   الهند  مع  مش ــوم  يتعلق  نزاع بش  جمركية برس

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

ً   تفرض  الهند  أن   اليابان   تدعيحيث    شكوى بمنظمة التجارة الدولية،  منتجات  من   فئات  أربع  على  رسوما

ــاالت  المعلومات  تقنية ــوم   معدالت تتجاوز واالتصــ  التجارة  منظمة اتياتفاق بموجب  لها  الملزمة  الرســ

ــكوى وأـفادت الـعالمـية. ـــلت الهـندـية الحكوـمة ـبأن  الشــ ــراـئب مـعدالت مختلف تـعدـيل واصــ   غير الضــ

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

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

    .الهندية للصناعات لترويج دف ابه

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

ــتوىوهو % 7بمـعدل  2019 ــادرة في نـهاـية الربع  التوقـعات من  أـقل مســ  2019من ـعام  األولالصــ

 
ــت 2 ــلع الدول المسـ ــوم الجمركية لسـ  قانون بموجبإطار منظمة التجارة العالمية    في  البرنامج  اعتماد وتمّ فيدة المعينة.  هو نظام يقدم معاملة معفاة من الرسـ

 يتم  أن  ويجب  دوري  بشـكل  المعمم  األفضـليات نظام  وينتهي  .1976  يناير  1 في  تنفيذه وتم  النامية  الدول  في  االقتصـادي  النمو  لتعزيز  1974 لعام  التجارة
ً  ليظل رسج الكون قبل من تجديده   .ساريا
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ير التوقعات    كما.  %7.3والبالغة   وهو   2020% في عام 7.2 إلى تحقيق نمو في الناتج بنحواألولية  تـش

  . %7.5والبالغة  في نهاية الربع السابق الصادرةالتوقعات أقل من مستوى 

خالل   ثاني أكبر اقتـصاد في العالم بعد الواليات المتحدة االمريكية  قتـصاد الـصينيالا أداء تباطئ

وبخاصـة خالل شـهري أبريل ومايو، قبل أن يشـهد تحسـناً وبشـكل نسـبي   ،2019من عام   الثانيالربع  

ل ـسج  االقتـصاد الـصيني  أن إلى   البيانات الحكومية الـصينيةوبـشكل عام، تـشير أحدث   .خالل ـشهر يونيو

ً   ،1992فصـــلي منذ عام أبطئ معدل نمو          عالميال  قتصـــادياال تباطؤ تزايد المخاوف بشـــأن ب مدفوعا

ــاعدة حول التجارة ال  التوتراتو ــلت إليه كالً من   المتحدة، الواليات  معمتصــ برغم اإلتفاق الذي توصــ

ــاكا  ــرين التي ُعقدت بمدينة أوسـ ــين على هامش قمة مجموعة العشـ الواليات المتحدة األمريكية والصـ

رسـوم  فرض، بشـأن اسـتئناف المفاوضـات التجارية بينهما وعدم 2019اليابانية في نهاية شـهر يونيو 

األداء االقتصادي معدل نمو   تباطؤ. كما تشير بعض التقارير الرسمية الصينية إلى توقع  جديدة  جمركية

ويعزى ذلك في األـساس   ، إال إنه ـسيظل ـضمن النطاق المـستهدف،2019الثاني من عام   النـصفخالل 

 حول  شــكوك وســطإلى اســتمرار الظروف االقتصــادية الصــعبة، ســواء من داخل أو خارج الصــين،  

  حول التجارة والتكنولوجيا بين الصين والواليات المتحدة األمريكية.  نهائي اتفاق إلى التوصل

ياق، هر مارس   علنتقد أالحكومة الصـينية  يذكر أن    وفي هذا الـس خفض معدل  عن 2019في ـش

ــتـهدف إلجـمالي الـناتج المحلي لـعام   حزـمةا أعلـنت عن كمـ  %.6.5و  6إلى ـما بين  2019النمو المســ

 وكذلك  الصـــغيرة  للشـــركات الضـــرائب  تخفيض  تتضـــمن  دوالر،  مليار 193  بقيمة لالقتصـــاد تحفيز

 الـشركات على  الـضغوط لتخفيف دوالر  مليار 300بنحو   ـضرائب  تقليل  إلى  إـضافة،  الجمركية الرـسوم 

، متابعة برنامج االصــالح لفتح أســواق رأس المال في  يأتي ذلك تأكيداً الســتمرارها    .التوظيف وتحفيز

ــينـية  ـبدأتحـيث  ــاتـها إلى ـجاـنب دعم النموفي تحوـيل الحكوـمة الصــ ـــياســ          لتحفيز الطـلب المحلي، ســ

ــرائب،  تبنيزيادة اإلنفاق على البنية التحتية، ومن خالل  ــريبية مثل خفض الضـ وخففت   إجراءات ضـ

نسـبة االحتياطي الصـيني في خفض البنك المركزي    . وأسـتمرتقليص الديون بشـكل مؤقت من سـياسـة 

ــة  اإللزامية ــارف على  المفروضـ ــمح   المصـ ــين ظروف  بهدف،  القروض من   مزيد بمنح   لها  ليسـ تحسـ

، ومن المتوقع اســتمرار هذا الخفض على المدى الســيولة على الرغم من انخفاض قيمة العملة الصــينية

  القريب، مع إطالق المزيد من اإلجراءات لتخفيف قيود التمويل الخاصة بالقطاع الخاص.
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قطاعات مثل لتخفيف القيود على االســتثمار األجنبي في  كثفت الحكومة الصــينية جهودهاما  ك

اللجنة الدائمة  عتمدتافي هذا الســياق،  و  .بيئة األعمال للشــركات األجنبية التصــنيع والتمويل وتحســين 

قانون االســتثمار األجنبي الموحد )، أعلى هيئة تشــريعية في الصــين،  NPCللمجلس الوطني الشــعبي (

هذا القانون إلى جذب هدف ، وي2020ليدخل حيز التنفيذ مع بداية عام ،  2019في شـــهر مارس   األول

   .بيئة شفافة وعادلة ومستقرة للمستثمرين األجانب توفيررؤوس األموال األجنبية من خالل 

التوترات حول التجارة بين الواليات المتحدة والـصين قد تـصاعدت خالل عام   الجدير بالذكر أن 

ً حيث قررت الصــين فرض  ،  2018 عة ســل  5200 علىمليار دوالر 60بقيمة    إضــافية  جمركية رســوما

ة الورداتمن  ا  األمريكـي ــبتـه دة ونســ دـي ة الـج ة الجمركـي ك رداً على التعريـف ا 10وذـل ــتـه % التي فرضــ

% 25مليار دوالر، على أن تزيد إلى   200الواليات المتحدة األمريكية على المنتجات الصــينية  بقيمة  

ــهر يناير  ــمبر  .  2019في األول من ش ــهر ديس على "هدنة تجارية" أتفق الطرفين  2018وفي بداية ش

اً، يوم  90لمدة    هذه الهدنة تســتمر، و  بينهماتنص على إلغاء جميع الرســوم الجمركية الجديدة المتبادلة  

دة ع  حل  كيفية بشـأن  مباحثات بدء  مع  ،حول التجارة الخالفات بشـأن بهدف السـماح بإجراء مفاوضـات  

ــايــا             الجمركيــة، غير التجــاريــة والحواجز الفكريــة، الملكيــة حمــايــة بينهــا ومن  ،الطرفين  تهم  قضـــ

، أعلن الرئيس األمريكي عن 2019وفي الخامس والعشـرين من شـهر فبراير   .اإللكترونية  والقرصـنة

 شــهر  بداية  مع  فرضــها  المقرر من   كانت التي  الصــينية، الواردات على  الجمركية  الرســوم  زيادة تأجيل

ــلغير أن    .مارس ــات بين الطرفين قد بائت بالفش ــهر مايو و  .المفاوض ــر من ش أنهت   2010في العاش

% إلى 10الواليات المتحدة األمريكية الهدنة التجارية مع الصـــين وقامت برفع الرســـوم الجمركية من 

ــتوردة بقيمة  25 ــينية مس ــائع ص ــراء  أو  التعامالت حظر أعلنت  كما،  مليار دوالر  200% على بض  ش

ً   الرائدة"  هواوي"  كـشركة  الـصينية الـشركات  من   معدات  على  ووـضعتها اإلليكترونيات  مجال في عالميا

وردت الصـين بإعالنها عن .  أشـهر 3  بعد  العقوبات تلك  تفعيل تبدأ  أن  على  المحظورة،  الشـركات  قائمة

مليار   60% على منتجات أمريكية تسـتوردها بقيمة  25% إلى  5فرض رسـوم جمركية تتراوح ما بين 

ــوم الجمركية من   ــافة إلى رفع الرس ــال 25% إلى  10دوالر، إض % على واردات الغاز الطبيعي المس

ــهر يونيو  دأ من شــ ك ـب ة، وذـل دة األمريكـي ات المتـح ات . وأخيراً 2019من الوالـي ت كالً من الوالـي  اتفـق

 فرضعلى اســتئناف المفاوضــات التجارية بينهما وعدم  2019المتحدة والصــين في نهاية شــهر يونيو 

  .جديدة رسوم جمركية
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 الفائضوعلى الرغم من التوترات المستمرة حول التجارة بين الطرفين، إال أن  ،  في هذا السياق

مليار   21ليصـل إلى    2019  أبريلفي شـهر  قد ارتفع  األمريكية     المتحدة الواليات  مع  للصـين  التجاري

          ،على الترتيبمليار دوالر   29.9و   26.9مسـجالً    مايو ويونيو  يشـهرخالل   االرتفاع، واسـتمر  دوالر

  .وفقاً لبيانات إدارة الجمارك الصينية

ــين مع دول العالم    تراجعهذا وقد  ــكل ملحوظ الفائض التجاري للص ــهر  بش  2019  أبريلفي ش

، مع ارتفاع الصــينية وذلك على خلفية اإلنخفاض غير المتوقع في الصــادرات مليار دوالر،  13.8إلى  

بدعم من واردات النفط التي ســـجلت مســـتوى قياســـي بلغ ،  الواردات للمرة األولي منذ خمســـة أشـــهر

ــاف  العمل  تعطل غم مليون برميل/يوم، ر  10.64 ــبب  ي النفطبمصـ ــيانة أعمال بسـ  الذي الوقت  في  ،صـ

ه جمـعت ة المصـــــافي فـي ابـع ة الـت دوـل ات لـل ام  من  مخزوـن ً  اإليراني الـخ ا ـــب اء تحســ اءاتاإل إلنتـه ن م عـف

ةا ة األمريكـي ــغوطـات االقتصـــــادـي ايو  لضــ ــهر ـم ة شــ داـي ة اإليراني في ـب  .          2019على قطـاع الطـاـق

 ،مليار دوالر  41.7  ليبلغ إنتعاش الصــــادرات نتيجةفي شــــهر مايو   االرتفاع وعاود الفائض التجاري

مـستوى ـشهري  أعلىوهو    ،مليار دوالر  50.98مـسجالً    2019 يونيوـشهر  خالل  رتفاع في االواـستمر  

% مقارنة بالـشهر المماثل من 1.3بنـسبة    الـصين  ـصادرات، حيث إنخفـضت 2018 ديـسمبرله منذ ـشهر  

  . على أساس سنوي %7.2بشكل أكبر من المتوقع بلغ الواردات  إنخفضتفي حين  ،العام السابق

من   األول الربعخالل  الصـين   في  الصـناعي القطاع  أداء تباطؤاـستمرار  كما تجدر اإلـشارة إلى 

% 5.4  إلى  2019  أبريلخالل شهر  اإلنتاج الصناعي في الصين  نمو  معدل    انخفض، حيث  2019عام  

 مايوشـهر   واسـتمر في التراجع خالل، % خالل شـهر مارس8.5نمو بلغ  مقارنة بعلى أسـاس سـنوي،  

يونيو ، قبل أن يشــهد تحســن نســبياً في شــهر  % مقارنة بالشــهر المماثل من العام الســابق5ليصــل إلى  

نوي  6.3مـسجالً   الصـناعات التحويلية ف نـشاط ضـع  ويعزى ذلك بـشكل رئيـسي إلى  .% على أـساس ـس

تمرار  والتعدين  وخاصـة   ،الجديدة التصـدير طلبياتإنخفاض  والتصـنيع الجديدة،  طلبيات تراجع، مع اـس

ــهري أبريل ومايو   ــبب التوترات   ،2019خالل شــ ــين.  حول التجارةبســ       بين الواليات المتحدة والصــ

 % على أـساس ـسنوي8.4  بمعدل  التي تُعد من ركائز االقتـصاد الـصيني  التجزئة  مبيعات نمو  ارتفعوقد 

 تراجعالبرغم و  ،الدخلالتخفيـضات األخيرة في ـضريبة  بدعم من   ،2019خالل النـصف األول من عام 

ً والتي شــهدت    ،أكبر ســوق للســيارات على مســتوى العالم   ،الصــين   في  الســياراتبيعات م  في  انخفاضــا
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ــتمر على مدى  ، و2018 عام  في عقدين  من   أكثر  مـنذ  مرة  ألول ــهد مبيعات عام كاملاســ ، قبل أن تشــ

هر يونيو  بياً خالل ـش يارت ارتفاعاً نـس ركات  ضيتخف، وذلك تزامناً مع  2019الـس يارات  صـناعة ـش  الـس

  .االستهالكي اإلنفاق لتحفيز ضريبية تخفيضات الحكومة طبقت أن  بعض الصين  في األسعار

بالشـهر المناظر من مقارنة  %  2.5  إلى 2019  أبريلشـهر  خالل   ارتفعفقد  معدل التضـخم  أما 

ابق تمر في االرتفاع خالل ـشهري مايو ويونيو مـسجالً  ،  العام الـس نوي، وهو 2.7واـس اس ـس % على أـس

  تضــخم  معدل تحقيق تســتهدف  الصــينية  الحكومةيذكر أن ،  وفي هذا الســياقأعلى معدل له خالل عام. 

  .2019عام  خالل %3 قدره

ــير   ــيني في   إلى نمو  2019من عام   الثانيفي نهاية الربع    األولية  التوقعاتوتش ــاد الص االقتص

 األولالصــــادرة في نهاية الربع    التوقعاتبالمقارنة مع    أقلوهو مســــتوى    ،%6.2بمعدل    2019عام 

ــير التوقعات  .%6.3والبالغة   ــتوى  %6بمعدل    2020الناتج في عام   نموإلى    األولية  كما تشـ  وهو مسـ

  .%6.2والبالغة  التوقعات الصادرة في نهاية الربع السابق أقل من 
  

 ً   التطورات في أسواق النفط العالمية :ثانيا
نســـتعرض فيما يلي أهم التطورات التي شـــهدتها أســـعار النفط الخام والمنتجات النفطية خالل 

انيالربع  ا 2019من ـعام  الـث ة في والعواـمل المؤثرة عليـه ة التـجارة النفطـي ل حرـك التحلـي اول ـب ا نتـن . كـم

  األسواق الرئيسية، وتطور صناعة تكرير النفط الخام العالمية.

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

بخاـصة   الطلب على النفطو  تزايد المخاوف بـشأن التوقعات االقتـصادية العالميةلكل من  لقد كان 

بين  ةالتجارحول وسـط تصـاعد التوترات    في أسـيا بسـبب صـيانة المصـافي وضـعف هوامش التكرير،

التوترات الجيوســياســية، وإنقطاع إمدادات الخام الروســي إلى ، ووالصــين األمريكية  الواليات المتحدة  

ــرقـية وألـمانـيا عبر خط أـنابـيب  الـعالم، على  أطول خطوط أـنابـيب نـقل النفط في  Druzhbaأوروـبا الشــ

ــوي والذي يتحول بمرور الوقت خالل عملية  ــي بالكلوريد العضــ ــحنات النفط الروســ خلفية تلوث شــ

ً ،  ، وهو ما يمكن أن يتسـبب في ضـرر لمصـافي النفطالهيدروكلوريكالتكرير إلى حمض    دوراً رئيسـيا

ـــعار النفط الـخام  تـباين إتـجاـهاتفي  ، حـيث ارتفـعت في ـبداـية ـهذا 2019من ـعام  الـثانيالربع خالل أســ
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، ثم إنخفضـت بعد ذلك لتصـل في نهايته إلى أدنى 2018الربع إلى أعلى مسـتوى لها منذ شـهر أكتوبر  

  .2019مستوى منذ شهر يناير 

ً يأتي ذلك    تتوصل الذيخفض اإلنتاج  إلتفاق التعديالت الجديدةب استمرار االلتزام مع  تزامنا
حيز التنفيذ في بداية    دخلتو    3(أوبك +)  دول منظمة أوبك مع عشر دول منتجة للنفط من خارجها  هإلي

التحسن   ع م . 2019لمدة ستة أشهر، أي حتى نهاية شهر يونيو المقرر استمرارها ومن  2019عام 

اإلنتاج من الدول الملتزمة بخفض أو من  دول أوبك سواء من جانب في االلتزام بهذا االتفاق  الملحوظ
  أن إلى  4اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفطحيث يشير أحدث تقرير صادر عن . ها خارج

 %168إلى    2019  ينايرخالل شهر  %  83قد ارتفع من  فض اإلنتاج  متوسط نسبة التزامهما معاً باتفاق خ

، ثم تراجع بعد  2017اإلنتاج في عام أعلى مستوى منذ بدء تنفيذ إتفاق خفض ، وهو أبريلخالل شهر 

    . % خالل شهر يونيو137% خالل شهر مايو و 163ذلك إلى 

مقارنة بمتوسط  2019الربع الثاني من عام خالل  ارتفع متوسط أسعار النفط الخام بشكل عام، 

من    الثانيخالل الربع  األسعار الفورية لسلة خامات أوبك    متوسط  ارتفع وفي هذا السياق،  الربع السابق.  

ليصل   2019من عام  األول% مقارنة بالربع 7.8دوالر/برميل، أي ما يعادل  4.9بمقدار  2019عام 

ً مشكالً بذلك  دوالر/برميل، 67.9إلى  % بالمقارنة  5.6أي ما يعادل دوالر/برميل،  4.0بنحو  إنخفاضا

  .  2018عام الربع المماثل من مع  

،  2019من عام  الثانيخالل الربع  سلة خامات أوبك لسعر المعدل الشهري  لحركة أما بالنسبة

  ،  2018وهو أعلى مستوى له منذ شهر أكتوبر  ،2019أبريل دوالر/برميل في شهر  70.8فقد بلغ 

 ً بعد ذلك   إنخفضثم  .مارس% بالمقارنة مع شهر 6.6دوالر/ برميل، أي ما يعادل  4.4بواقع  مرتفعا

الشهر   % بالمقارنة مع1.1بنسبة  إنخفاضأي ما يعادل  ، برميلدوالر/ 70.0إلى  مايوخالل شهر 

 أدنى إلى ليصل  يونيوخالل شهر  اإلنخفاضالمعدل الشهري لسعر سلة خامات أوبك  وواصل  .السابق

% 10.1بنسبة  إنخفاضدوالر/برميل، أي ما يعادل  62.9 وهو 2019منذ شهر يناير مستوى له 

 
  من التقرير.   101صفحة رقم    3
  الجزائر وفنزويال من داخل منظمة أوبك، وروسيا وسلطنة ُعمان من خارج المنظمة. تضم السعودية والكويت و   4
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سنوي لألسعار الفورية  المتوسط الربع  ال   ،)4(  والشكل  ) 2(  الجدول    ويوضح   .الشهر السابق   بالمقارنة مع

  . )2019 – 2018(لسلة خامات أوبك خالل الفترة 

 )2الجدول (
  غرب تكساس خام الفورية لسلة خامات أوبك وخام برنت ومتوسط األسعار 

    2019 – 2018،  وبعض الخامات العربية
    (دوالر/ برميل)

  التغير عن
2018      2019 )دوالر/برميل(  

     الربع  الخامات 
  2018 الثاني

      الربع 
  2019  األول

الربع  
  الثاني 

الربع  
  األول 

الربع  
  الرابع 

الربع  
  الثالث 

الربع  
  الثاني 

)4.0 (  سلة أوبك منها : 71.9 74.2 67.2 63.0 67.9 4.9 

)5.2 (  خليط الصحراء الجزائري  74.3 75.4 67.5 63.3 69.1 5.7 

)3.9 (  العربي الخفيف السعودي  72.6 75.2 68.2 64.0 68.7 4.7 

)6.6 (  موربان االماراتي  74.6 76.6 69.6 64.8 68.0 3.2 

)2.7 (  خام الكويت  70.6 73.7 66.9 63.1 68.0 4.8 

)4.6 (  السدرة الليبي  72.7 73.4 66.1 62.3 68.1 5.8 

)2.9 (  البصرة العراقي  70.6 73.1 66.2 62.5 67.7 5.2 

 خامات اخرى :        

)4.6 (  دبي  72.0 74.3 67.5 63.5 67.4 3.9 

)2.6 (  البحري القطري  71.3 74.0 67.4 64.1 68.8 4.7 

)5.5 (  برنت  74.2 75.3 67.6 63.2 68.7 5.5 

)8.2 (  خام غرب تكساس 68.0 69.7 59.0 54.9 59.8 4.8 
 منظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفة. المصدر:
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الربع 
 الرابع

الربع 
االول

الربع 
 الثاني

2014 2015 2016 2017 2018 2019

  )4( الشكل
  2019 -2014 ،سنوي لألسعار الفورية لسلة خامات أوبكالالمتوسط الربع 

  )دوالر/برميل(
  

  

  

  

  

  
  

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

ـــهد الربع ـقد و ـــعار، تمثـلت في  2019من ـعام  الـثانيشــ  تـباين تطورات في نمط فروـقات األســ

لثقيلة عالية المحتوى وا  المنخفض  المحتوى الكبريتيذات أسـعار النفوط الخفيفة  متوسـط  الفروقات بين 

األعلى جودة ممثالً للنفوط ( برنت خام ســعر  متوســط  ، وصــل الفرق بين على ســبيل المثالفالكبريتي.  

خالل  برنت خام لصـالح دوالر/برميل   1.3  دبي (ممثالً للنفوط الثقيلة) إلى خام ـسعر  متوـسط  الخفيفة) و

ــالح ـخام دوالر/برمـيل  0.3 ـبالمـقارـنة مع 2019من ـعام  الـثانيالربع  ــابق الربعخالل  دبيلصــ ، الســ

 وإغالق  أوروبا  إلى  األنابيب  خطوط  عبر  المتجهة  الروسي  األورال  خام   إمدادات  تلوثذلك إلى    ويرجع

 بعقود  اآلجلة  العقود  مبادلة  ارتفعتوفي هذا الـسياق،   .الـشمال بحر  في  أوـسبرج  لحقل  المتوقع من   أطول

 ،2018 مايوهر  شـ   منذ  مسـتوى  أعلى  إلى 2019  مايومن شـهر   الثالثين في   دبي  إلى لبرنت  المقايضـة

 ً تـشارات المالية    وفقا لةمتوـسط  فى حين يقل  .  Refinitiv Eikonلبيانات مؤـسـسة االـس   خامات  ـسعر ـس

بالمقارنة   2019من عام   الثانيالربع  دوالر/برميل خالل   0.8سعر نفط برنت بواقع  متوسط  أوبك عن 

  .السابق الربعدوالر/برميل خالل  0.2مع 
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متوسط   ارتفاعتلك التطورات في مشهد فروقات األسعار بدرجة كبيرة إلى    ىيمكن أن تعزكما    

ـــية في الـعالم  ـــعار النفوط الـخام الرئيســ مـقارـنة  2019من ـعام  الـثانيالربع  خاللـبدرـجات متـفاوـته   أســ

 مقارنة بالربع السـابق ليبلغدوالر/برميل   3.9بنحو  يدب خام سـعر  متوسـط    ارتفع، حيث بالربع السـابق

ــط    وارتفع، دوالر/برميل  67.4 ــعر  متوس ــابق  دوالر/برميل  5.5بنحو  برنت خام س مقارنة بالربع الس

مقارنة دوالر/برميل   4.8بنحو  سـعر خام غرب تكسـاسمتوسـط    ارتفعكما  دوالر/برميل،    68.7  ليبلغ

  .دوالر/برميل 59.8ليبلغ  2019من عام  األولبالربع 

 في  التبادل القاري بورصـة  في برنت خام   تداول  اراـستمر 2019من عام  الثانيـشهد الربع  كما  

 منذ  )WTI( المتوســط  تكســاس غرب  القياســي  األمريكي الخام   منافســه  من  أعلىبدرجة ) ICE( لندن 

ــل  طفيفبشــكل    اتســعت، إال أن الفروقات بينهما قد 2015 عام  من   الثاني  الربع خالل هذا الربع لتص

ــتوى وهو دوالر/برمـيل، 8.9 إلى ــابق الربعدوالر/ برمـيل خالل  8.2ـبالمـقارـنة مع  أعلى مســ      ، الســ

  .برنت  خام لصالح    دوالر/برميل خالل الربع المماثل من العام الماضي  6.2بالمقارنة مع    أعلىيُعد  كما  

ك إلى  ــتمرار أن ويعزى ذـل اطؤاســ دالت  تـب اج النفط مـع ــخري إنـت اً مع  األمريكيالصــ تزامـن

ــتمرار ــاـكلال اســ ــة خطوط األـنابـيب ـبالبنـية التحتـية  المتعلـقة  مشــ في   غير المتوقع واالرتـفاع ،وبـخاصــ

ــهر يوليو   في الواليات المتحدة األمريكيةمخزونات النفط الخام  ــتوى لها منذ شـ ــل إلى أعلى مسـ لتصـ

يما  المصـافي إنتاج  ضـعفالذي قد يرجع إلى  و  2017 حد قد أدى إلى ال،  األوـسط  الغرب  منطقة  في  الـس

 التجارةبشــأن التوترات حول  تزايد المخاوف   والتي جاءت على خلفيةمن مكاســب خام غرب تكســاس  

ط  بين الواليات المتحدة األمريكية والصـين، ليرتفع   اس متوـس عار خام غرب تكـس  الثانيخالل الربع  أـس

متوسـط في   االرتفاعمقارنة مع    أقلبنسـبة  عن مسـتوياتها المسـجلة خالل الربع السـابق   2019من عام 

  .أسعار خام برنت

ً  )2(  الجدولو )5(  الشــكلمن ويتضـح تطور فروقات األسـعار   الذي يبين    ،المشــار إليه ســابقا

اإلشـارة الرئيسـية في العالم (الخام األمريكي  ونفوط لسـعر سـلة خامات أوبكسـنوية  الالربع  المعدالت  

  .2019 -2018خالل الفترة الخفيف، وخام برنت) 
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سلة خامات أوبك خام برنت خام غرب تكساس

  )5( الشكل
  2019 -2018 ،لسعر سلة خامات أوبك وخام برنت وخام غرب تكساس ة سنويالالربع  المعدالت

  )دوالر/برميل(
  

  

  

  

  

  

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

ــعار في التطور  انعكسقد و  على 2019من عام  الثانيالربع   خالل فروقاتها  حركة ونمط  األسـ

ً  ـشهدت حيث  المـسلك، ذات  ـسلكت  التي  العربية الخامات لمختلف  الفورية  األـسعار  مـستويات في  ارتفاعا

ــتوياتها ــابق  الربع  مع  بالمقارنة  مسـ ــاً بالمقارنة مع    السـ ــهدت إنخفاضـ الربع المماثل من العام بينما شـ

  .متفاوتةوبدرجات  الماضي،

 2019من عام  الثانيالربع    خالل  الســعودي  الخفيف  العربي الخام متوســط ســعر    ارتفعحيث 

بة ابق  مع  بالمقارنة%  7.4  بنـس كالً    برميل،/دوالر  68.7  إلى  ليصـل الربع الـس ً بذلك مـش بة  إنخفاضـا بنـس

 الكويتي التصــدير خام متوســط ســعر    ارتفعكما    .% بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضــي5.4

ً ،  برميل/دوالر 68  إلى  ليـصل  الربع الـسابق  مع  بالمقارنة%  7.7  بنـسبة % بالمقارنة 3.8بنسبة    منخفـضا

   .المماثل من العام الماضيمع الربع 

ة الخـامـات يخص وفيمـا د ف األخرى، العربـي ان  خـام  ارتفعـق ة  اإلمـاراتي مورـب ـــب % 4.9بنســ

% بالمقارنة مع الربع 8.9بنسـبة  إنخفاضـاً مشـكالً    برميل، /دوالر  68  ليبلغبالمقارنة مع الربع السـابق  

درة خام   ارتفعكما    ،المماثل من العام الماضـي بة    الليبي  الـس ابق  9.4بنـس  ليبلغ% بالمقارنة مع الربع الـس
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خليط الصحراء الجزائري العربي الخفيف السعودي موربان االماراتي خام الكويت
السدرة الليبي البحري القطري البصرة العراقي

ــبة  إنخفاضــاً مشــكالً    برميل، /دوالر  68.1  ،% بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضــي 6.3بنس

ــبةالجزائري   الخام   وارتفع ــابق 9.1 بنس ــكالً   برميل، /دوالر  69.1  ليبلغ% بالمقارنة مع الربع الس مش

 البحريكالً من الخام   وارتفع% بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضــــي،  7بنســــبة  إنخفاضــــاً 

بةوالبصـرة العراقي    القطري ابق   %8.2و   %7.3  بنـس  برميل/دوالر  68.8  إلىبالمقارنة مع الربع الـس

من   المناظربالمقارنة مع الربع  %  4.2% و  3.6  بنســبة  منخفضــةً   ،دوالر/برميل على التوالي  67.7و 

ً  )2( الجدول )6الشكل ( كما يوضح .العام الماضي   .المشار إليه إنفا

  )6( الشكل
  2019 -2018  ، الدول االعضاءبعض ألسعار خامات   ة سنويالالربع  المعدالت

  )دوالر/برميل(
  

  

  

  

  

  

  
  

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

بعض المنتجات النفطيةأسعار  .1.2  

متوســط أســعار المنتجات النفطية المختلفة خالل على أســعار النفط الخام  في  االرتفاعانعكس  

ــية في  2019عام من   الثانيالربع   ــواق الرئيسـ ــهدت هي األ  العالم   في كافة األسـ ً خرى التي شـ  ارتفاعا

   ونوع المنتج.  السوقبنسب متفاوتة حسب مقارنة بالربع السابق 
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أسعار الغازولين الممتاز .1.2.1  

ً   الغازولين الممتازمتوســط أســعار  شــهد    الثانيالربع  خالل في كافة األســواق الرئيســية   ارتفاعا

خالل  ســوق روتردامســعر الغازولين في   متوســط  ارتفعحيث ،  الربع الســابقمقارنة ب 2019عام من  

 برميل،/دوالر  87.2  إلى  ليـصل  الربع الـسابق  مع  بالمقارنة%  16.9  نـسبةب  2019من عام   الثانيالربع  

ــكالً   ً مشـ ــا ــبة  انخفاضـ ــي.6.9بنسـ ــوق البحر وفي    % بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضـ سـ
 77.5  إلى  ليصـــل الربع الســـابق  مع  بالمقارنة %18.6  نســـبةبالســـعر     متوســـط  ارتفع  المتوســــط

ً مـشكالً   برميل،/دوالر ـسوق . وفي  % بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماـضي8.8بنـسبة    انخفاـضا
ــنغافورة ــط  ارتفع  سـ ــعر    متوسـ ــبةبالسـ ــابق  مع  بالمقارنة% 11.3  نسـ ــل الربع السـ  74.8  إلى  ليصـ

ــكالً   برمـيل،/دوالر ً مشــ ــا ـــبة   انخـفاضــ ــي 11.2بنســ            . % بالمـقارنة مع الربع المـماثل من الـعام الـماضــ

ط  ارتفع،  الخليج األمريكيسـوق  في و عر    متوـس بةبالـس ابق  مع  بالمقارنة% 19.6  نـس  ليصـل الربع الـس

ً مشكالً  برميل،/دوالر 87.5 إلى   .من العام الماضي المناظر% بالمقارنة مع الربع 7بنسبة  انخفاضا

 الثانيالربع  أعلى األســعار من بين األســواق األربعة خالل   الخليج األمريكيســوق حققت  وقد 

 الجدول ، كما يوضـح   سـنغافورةسـوق و  البحر المتوسـطثم سـوق  روتردام ، تلتها سـوق  2019عام   من 
  .)7( والشكل )3(
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 )3الجدول (
  2019 - 2018، الرئيسيةالمتوسط الربع السنوي لألسعار الفورية للمنتجات النفطية فى األسواق 

 (دوالر/ برميل)

    السوق   الممتاز الغازولين   زيت الغاز  زيت الوقود 

66.1 87.1 84.2 سنغافورة

93.7 88.5 63.4  2018 الربع الثاني روتردام
64.5 88.4 85.0 البحر المتوسط 
56.2 82.8 94.1 الخليج االمريكي
70.1 89.3 85.8 سنغافورة

94.6 89.8 67.0  الثالث الربع  روتردام
67.8 90.0 87.1 البحر المتوسط 
64.6 86.1 92.4 الخليج االمريكي
67.2 82.9 72.1 سنغافورة

78.5 86.0 62.9  الربع الرابع  روتردام
64.5 85.0 69.5 البحر المتوسط 
60.1 80.3 74.3 الخليج االمريكي
62.6 77.0 67.3 سنغافورة

74.6 79.3 59.8  2019الربع األول   روتردام
62.1 79.2 65.4 البحر المتوسط 
60.2 74.3 73.2 الخليج االمريكي
63.6 80.1 74.8 سنغافورة

87.2 81.8 61.2    الثانيالربع  روتردام
64.5 81.1 77.5 البحر المتوسط 
60.2 76.2 87.5 الخليج االمريكي
1.0 3.1 7.6 سنغافورة

     الربع 
  2019  األول

  التغير عن
 ) دوالر/برميل(

1.4 2.6 12.6 روتردام
2.3 2.0 12.2 البحر المتوسط 

)0.01 (  1.9 14.3 الخليج االمريكي
)2.5 (  )7.0 (  )9.4( سنغافورة

     الربع 
 2018 الثاني

)2.2 (  )6.7 (  )6.5( روتردام
)0.04 (  )7.3 (  )7.5( البحر المتوسط 

4.0 )6.7 (  )6.6( الخليج االمريكي
 :  مالحظة

ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا. 
  المصادر: 

ـ أعداد مختلفة من التقرير الشهري لمنظمة أوبك.   
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سوق 

سنغافورة
سوق 

روتردام
سوق 

البحر المتوسط
سوق 

الخليج األمريكي

  )7( الشكل
  2019 -2018 ، المعدالت الربع السنوية ألسعار الغازولين الممتاز في األسواق الرئيسية

  )دوالر/برميل(
  

  

  

  

  

  

  
  

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

الصــناعية الرئيســية يتضــح بأنه   الدولفي بعض  لمنتج الغازولين  عند مقارنة الســعر النهائي  و

ــوق، إذ  نسبة  األقل في السوق األمريكية بسبب   ــ هذه الضرائب   شكلتالضرائب المنخفضة في تلك الس

     % في كندا،32.4% من الســعر النهائي للغازولين مقارنة بنســبة  17.3  حوالي 2019 يونيوفي شــهر  

في بعض الدول %  60من  وأكثر  ألمانيا،    % في59.6و  % في أسبانيا،  53.2  % في اليابان، و45.7  و

ــح  ،%)63.4 وإيـطالـيا، %61.9 المملـكة المتـحدة %،61.6 فرنســــااألوروبـية األخرى (      كـما يوضــ
  .)8( الشكل
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الضريبة السعر قبل الضريبة

  )8( لشكلا
  2019 يونيو شهر  ، أسعار الغازولين الممتاز في بعض الدول الصناعية منالضريبة  نسبة

  )لتردوالر/(
  

  

  

  

  

  

  
  

  . 2019 يوليووكالة الطاقة الدولية، احصائيات أسعار الطاقة،  المصدر:

أسعار زيت الغاز .2.2.1  

أســــعار من   أعلىمســــتويات   2019من عام  الثانيالربع  أســــعار زيت الغاز خالل   ســــجلت

زيت أســعار  في ســوق ســنغافورة وســوق البحر المتوســط، كما ســجلت مســتويات أعلى من  الغازولين  

سعار متوسط ألبأعلى    روتردام  سوقاستأثر    وقد  األسواق الرئيسية في العالم بشكل عام.في كل    الوقود

ــكالً  برمـيل،/دوالر 81.8 وهوزـيت الـغاز  ً مشــ ـــبة  ارتـفاـعا ــابق % ـبالمـقارـنة مع 3.2بنســ  ،الربع الســ

 ً  البحر المتوسـط  سـوقتلتها  و  من العام الماضـي.  المناظر% بالمقارنة مع الربع  7.6بنسـبة    وإنخفاضـا

 انخفاضوبنسـبة    ،بالمقارنة مع الربع السـابق %2.5  ارتفاعدوالر/برميل بنسـبة    81.1  رسـع  بمتوسـط

 80.1  بلغ  ســعر  بمتوســط ســنغافورةســوق  ثم   % بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضــي.8.2

ً ، دوالر/برميل ً و ،% بالمقارنة مع الربع الســابق4بنســبة   مرتفعا % بالمقارنة مع 8.1بنســبة   منخفضــا

 76.2  وهوســعار  متوســط لألبأدنى  الخليج االمريكيســوق  اً ر. وأخيالربع المماثل من العام الماضــي

ـــبة  2019من ـعام  الـثانيالربع دوالر/برمـيل خالل  ــابق  %2.6 ارتـفاعبنســ  ،ـبالمـقارـنة مع الربع الســ

  العام الماضي. % بالمقارنة مع الربع المماثل من 8 إنخفاضوبنسبة 
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أسعار زيت الوقود .3.2.1  

في جميع مقارنة بالربع الســابق    2019من عام   الثانيالربع  أســعار زيت الوقود خالل   ارتفعت

واق ية في العالم   األـس وق الخليج األمريكي)  الرئيـس تثناء ـس عر    متوـسط  ارتفع، حيث (بإـس  زيت الوقودـس

ــنغافورةفي   ــبةب سـ ــابق  مع  بالمقارنة%  1.5  نسـ ــل  الربع السـ ــكالً   برميل،/دوالر  63.6  إلى  ليصـ مشـ

 ً  ارتفع  المتوسطسوق البحر  وفي    % بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.3.8بنـسبة    إنخفاـضا

ــط ــعر    متوس ــبةبالس ــابق  مع بالمقارنة%  3.8  نس ــل الربع الس ــكالً   برميل،/دوالر  64.5 إلى  ليص مش

 ً ــا ــبة   إنخفاضـ ــي  المناظر% بالمقارنة مع الربع  0.1بنسـ ــوق روتردام. وفي  من العام الماضـ  ارتفع  سـ

ــط ــعر    متوس ــبةبالس ــابق  مع بالمقارنة%  2.4  نس ــل الربع الس ــكالً   برميل،/دوالر  61.2 إلى  ليص مش

 ً ــا ــبة   انخفاضـ ــبة    .% بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضـــي3.5بنسـ ــوق أما بالنسـ الخليج لسـ
ــط  إنخفضفقد   األمريكي ــعر    متوس ــبةبالس ــابق  مع  بالمقارنة%  0.02  نس ــل  الربع الس  60.2  إلى  ليص

ً مشكالً  برميل،/دوالر   العام الماضي. المماثل من % بالمقارنة مع الربع 7.1بنسبة  ارتفاعا

2019من عام  األولخالل الربع  أسعار النفطالعوامل المؤثرة على . 2  
مباشــــر أو غير العديد من العوامل التي كان لها تأثير   2019من عام  الثانيخالل الربع  ســــاد 

  وهي كما يلي: ،على حركة أسعار النفط الخام مباشر 

العوامل ذات العالقة بأساسيات السوق .1.2  

  النفطية العالمية اإلمدادات. 1.1.2
 الثاني) خالل الربع  5شــهد إجمالي اإلمدادات النفطية العالمية (نفط خام وســوائل الغاز الطبيعي

ً  2019من عام  % مقارنة بالربع السـابق ليصـل 0.8برميل/ يوم، أي بنسـبة    مليون   0.8بنحو  إنخفاضـا

ويعزى ذلك بشـــكل   .برميل/يوم   مليون   0.5بنحو   مرتفعوهو مســـتوى  مليون برميل/ يوم،    98.5إلى  

ــتمرار االلتزام   إلى عام  ــلت إليه دول أوبك مع خفض اإلنتاج تفاق تعديالت الجديدة البال  اسـ الذي توصـ

ك +)  ا (أوـب ذ ودخـل بعض منتجي النفط من خـارجـه ة عـام في حيز التنفـي داـي ة إلى 2019 ـب ، إضـــــاـف

وأعمال الصيانة الدورية، وبعض اإلنقطاعات  الضغوطات االقتصادية األمريكية على إيران وفنزويال،  

  ).9( الشكل ) و4الجدول ( كما يوضح، الرئيسية إنتاج النفطغير المخطط لها في مناطق 

 
مل على اإليثان والبروبان وال   5 وائل في أجهزة الفصـل ومرافق الحقل أو وحدات معالجة الغاز، وتـش تخلص كـس بيوتان هي تلك األجزاء من الغاز التي تـس

 .والبنتان ومكثفات اَخرى
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الربع الثاني  الربع الثالث  الربع الرابع  الربع األول  الربع الثاني 

2018 2019

 )4الجدول (
  تطور إمدادات العالم من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي

    (مليون برميل/ يوم)

    دول أوبك   أوبكدول خارج  إجمالي اإلمدادات العالمية 

   2018الثاني الربع  38.1 59.9 98.0
 الثالث الربع  39.0 60.6 99.6
 الرابع الربع  39.1 62.0 101.1
 2019األول  الربع  35.5 63.8 99.3
 الربع الثاني  34.9 63.6 98.5

)0.8 (  )0.2 (  )0.6 (   التغير عن  2019  األولالربع  
) 3.2( 3.7 0.5  ) مليون ب/ي(   2018 الثانيالربع  

  
 بيانات تقديرية * 

 :  مالحظة  
ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.    
 : المصادر   
 ـ أعداد مختلفة من التقـرير الشهري  لمنظمة أوبك.   

  )9( الشكل
  2019  -2018 ،وسوائل الغاز الطبيعيالخام مدادات العالم من النفط سنوية إلالالتطورات الربع 

  )مليون برميل/ يوم(

  

  .منظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفة المصدر:
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  6أوبك دولإمدادات  -
 الثانيالربع   أوبك خالل  لدولاإلمدادات النفطية (نفط خام وســوائل الغاز الطبيعي)   إنخفضــت

 34.9  ، لتـصل إلىبالربع الـسابقمقارنة    %1.7برميل/يوم، أي بنـسبة    مليون   0.6 بنحو 2019عام من  

 مليون/برميل مقارنة  3.2بنحو   ةً منخفـضــ   ،  2015منذ عام   ى لهاأدنى مســـتو، وهو  مليون برميل/يوم 

ــي المـناظرالربع بـ  ــة  أـما فيـما يخص. من الـعام الـماضــ أوـبك من إجـمالي اإلـمدادات النفطـية  دولحصــ

ــتوى 35.4بلـغت حوالي فـقد ، 2019ـعام من  الـثانيخالل الربع الـعالمـية   المحقق من   أـقل%، وهو مســ

 خالل الربع المماثل من العام الماـضي  المـستوى المحقق  وأقل من ،  %35.8والبالغ   خالل الربع الـسابق

ً  )4( الجدول) و10الشكل ( كما يوضح ،%38.9والبالغ    .المشار إليه اَنفا

 0.6بنحو   2019من عام  الثانيأوبك من النفط الخام خالل الربع  دول  امدادات   إنخفضـــت وقد

بنحو   منخفض  وهو مـستوى ،مليون برميل/يوم   30، لتـصل إلى  الـسابقالربع ب  مليون برميل/يوم مقارنة

أوبك من   دولإمدادات   اســتقرت بينما  .الربع المماثل من العام الماضــيبرميل/يوم مقارنة ب  مليون   1.7

ــوائل الغاز الطبيعي والنفوط غير التقليدية   ــابق وهو         ســ ــتوى المحقق خالل الربع الســ عند نفس المســ

ً   ،مليون برميل/يوم   4.9   من العام الماضي.   المناظرالربع  ب  مليون برميل/يوم مقارنة  1.5بنحو    منخفضا

ــتمرار ـيأتي ذـلك على خلفـية  التي التزام دول أوـبك بتـعديالت إتـفاق خفض اإلنـتاج الـجدـيدة اســ

إلى إضـافة  ، مع التحسـن الملحوظ في نسـبة هذا االلتزام.  2019دخلت حيز التنفيذ منذ بداية شـهر يناير 

إنعكاسـاً  ،قرب أدنى مسـتوى مسـجل في ثالثين عام   ليصـللنفطي  ا إيران   إنتاج  المسـتمر في  نخفاضاإل

ــادية األمريكيةلل ــغوطات االقتص ــحاب قطر و على قطاع الطاقة اإليراني،  ض ــوية منظمة إنس من عض

 هاإمداداتفي الملحوظ  تراجع  الاســـتمرار  فنزويال  شـــهدت  ،ذاتهفي الوقت  و  .2019أوبك في بداية عام 

ــط إنتــاجهــا حوالي حيــث  ،2019خالل الربع الثــاني من عــام الخــام النفط من  مليون  1بلغ متوســ

ــابق، ونحو  1.3برمـيل/يوم، مـقارـنة بنحو  مليون برمـيل خالل  1.5مليون/يوم برمـيل خالل الربع الســ

األزمة االقتصـادية الضـغوطات االقتصـادية األمريكية و  ويعزى ذلك إلى  ،2018الربع الرابع من عام 

   .والسياسية التي تمر بها

 
ــهر     6 ــهد ش ــتثني إمدادا  2019يناير  ش ــوية المنظمة، وتم تحديث بيانات إمدادات دول أوبك لتس ــحاب قطر من عض مليون   0.6ت قطر البالغة حوالي  انس

 مليون برميل/يوم من سوائل الغاز الطبيعي، وفقاً للتقارير الشهرية حول السوق النفطية لمنظمة أوبك.  1.3برميل/يوم من النفط الخام و نحو 
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الربع الثاني  الربع الثالث  الربع الرابع  الربع األول  الربع الثاني 

2018 2019
دول أوبك دول خارج أوبك

  خارج أوبك دولإمدادات  -
 الربعالمنتـجة من خارج منظـمة أوبك خالل  الدولإجـمالي اإلمدادات النفطـية لمجموعة    إنخفض

ــكل طفيف بلغ  ب  2019عام من   الثاني ــبة   0.2 نحوشـ % مقارنة بالربع 0.3مليون برميل/يوم، أي بنسـ

ً مرتفعمليون برميل/ يوم،    63.6  ليصــل إلى  ،الســابق  %6.2برميل/يوم، أي بنســبة   مليون   3.7بنحو   ا

ً  المشار )4( الجدول) و10الشكل ( كما يوضح ،مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي   .إليه سابقا
  )10( الشكل

  2019 -2018 ،النفطية العالمية وفق المجموعات الرئيسيةمدادات إلسنوية لالالتطورات الربع 
  )مليون برميل/ يوم(

  

  

  

  

  

  
  

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

اضيعزى و ة في  اإلنخـف ة من ـخارج منظـم دول المنتـج ة اـل ة لمجموـع دادات النفطـي الي اإلـم إجـم

ــي  2019من ـعام  الـثانيخالل الربع أوـبك  ـــكل رئيســ مجموـعة دول أمريـكا  إنـتاجتـباطؤ نمو  إلىبشــ

ــمالية ــيكفي  ، حيث تراجعت اإلمدادات النفطية  الشــ  ألف برميل/يوم،  320وكندا بنحو   كالً من المكســ

بشـأن خفض إنتاجها النفطي،  7الكندية   Albertaقرار مقاطعة   الموسـمية ووذلك على خلفية الصـيانة  

ــوائل الغاز الطبيعى الواليات المتحدة األمريكية    إنتاجفيه    في الوقت الذي ارتفع  هذايأتي  من النفط وسـ

برميل/يوم مقارنة بالربع   ألف  570ارتفاعاً بنحو   مـشكالً  مليون برميل/ يوم،  18.4بلغ  يلغير التقليدية،  

ــابق ــياق يذكر أن   ،الس ــط  وفي هذا الس ارتفع قد  انتاج الواليات المتحدة األمريكية من النفط الخام متوس

 
  . التقرير  من  17  رقم  صفحة 7
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، قياـسي جديدـشهري  ، وهو مـستوى  2019  ـشهر أبريلخالل  برميل/يوم   مليون   12.2 ما يزيد عن   إلى

   .األمريكيةالطاقة معلومات وذلك وفقاً لبيانات إدارة 

ــاً للتطورات اإليـجابـية في االلتزام بتـعديالت إتـفاق خفض اإلنـتاج بين دول (أوـبك +)  وإنعـكاســ

ــتوى  تراجع ةمســ دادات النفطـي ام من  اإلـم اني من ـع ا خالل الربع الـث ـــي ألف   170بنحو  2019روســ

ــابق برمـيل/ يوم  ، ويعزى جزء من ـهذا التراجع برمـيل/ يوم  مليون  11.4نحو بلغ  يلمـقارـنة ـبالربع الســ

ــاً   ــرقية وألمانيا عبر خط أنابيب إلى  أيضـ ــي إلى أوروبا الشـ   Druzhbaإنقطاع إمدادات الخام الروسـ

ي بالكلوريد العضـوي  حنات النفط الروـس أطول خطوط أنابيب نقل النفط في العالم، على خلفية تلوث ـش

، وهو ما يمكن أن يتـسبب الهيدروكلوريكوالذي يتحول بمرور الوقت خالل عملية التكرير إلى حمض  

ــافي النفط ــرر لمصــ ــت اإلـمدادات النفطـية من ـباقي مجموـعة دول االتـحاد ، في ضــ في حين إنخفضــ

  مقارنة مع الربع السابق.  ألف برميل/يوم  130السوفيتي السابق بنحو 

ا إنخفضــــت ة كـم دادات النفطـي امن  اإلـم ة بنحو  دول أوروـب اعـي ـــن ل/يوم،        ألف  210الصــ برمـي

ــبوعين تقريب Flotta إغالق محطةنتيجة  اً في المملكة المتحدة، والعديد من الحقول التي تغذيها لمدة أس

 اضنخف. إلى جانب إClaymoreعلى خلفية إـصالحات طارئة لتـسرب في خطوط األنابيب من منـصة  

بسبب   إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من ثالثة عقود  2019خالل شهر مايو    في النرويج إنتاج النفط  

  .Ekofiskللصيانة وال سيما حقل  النفطية الحقول بعض في العمل وتوقف تقنية مشاكل

ذلك ويرجع  ألف برميل/يوم،    180اإلمدادات من دول أمريكا الالتينية بحوالي    في حين ارتفعت

، وهو رقم 2019مليون ب/ي خالل شـــهر مايو    2.7إلى  إنتاج البرازيل  إلى ارتفاع بشـــكل أســـاســـي  

ــي جديد ــغيل وحدات إنتاج جديدة قياس ــيانة وبدء تش ــي في ، بدعم من إنتهاء عمليات الص ــكل رئيس بش

ــادرة عن Santosفي حوض   Búziosو   Lulaحقول   الوكالة الوطنية ، وذلك وفقاً ألحدث بيانات صـ

  .)ANPلطبيعي والوقود الحيوي (للبترول والغاز ا

 أوبك،  دول من   النفطية  اإلمدادات  في  ســـنويالالربع    التغير  معدالت )11( الشــــكليوضـــح  و

  .)2019 -2018( الفترة خالل خارجها من  المنتجة والدول
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الربع الثاني  الربع الثالث  الربع الرابع  الربع األول  الربع الثاني 

2018 2019
دول أوبك دول خارج أوبك

  )11( الشكل
  2019 -2018 ،سنوي في إمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبيعيالالتغير الربع  

  )مليون برميل/ يوم(
  

  

  

  

  

  

  

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

  وتطور عدد الحفارات العاملة،8النفط الصخري في الواليات المتحدة إنتاج -
دل ارتفع اج مـع ات إنـت ة المتحـدة الوالـي ــخري النفط من  األمريكـي انيالربع  خالل الصــ        من  الـث

من   األولالربع    بمســـتويات  مقارنةط فق%  4.1  بنســـبة  يأ  ،يوم /برميل ألف  330 بحوالي  2019 عام 

ً ، وم ي/رمـيلب  مليون   8.471  ليبلغ 2019عام  ـــبة   مليون   1.4بنحو  مرتفـعا % 19.3برمـيل/يوم، أي بنســ

   .2018عام مقارنة بالربع المماثل من 

ــادر ل  ـيأتي ذـلك ـتأكـيداً  ــارت إلى أن التي توقـعات بعض المصــ اإلنـتاج األمريكي من نمو  ـقد أشــ

 مـشاكلوذلك على خلفية  رغم ارتفاعه لمـستويات قياـسية،  ، 2019خالل عام  ـسيتباطئالنفط الـصخري  

ة  بمتعلـق ابـي ة، بـخاصـــــة خطوط األـن ة التحتـي البنـي ــكيالت أكبر"، Permian حوض"في  ـب  النفط تشــ

هد    والذي،  المتحدة الواليات  في  الصـخري  التحتية  البنية  قدرة من   بكثير  أـسرع  بصـورة اإلنتاج  تناميـش

لخطوط  االستيعابية  الطاقةتم تأجيل بعض التوـسعات المخطط لها لزيادة كما    .معها  التعامل في  للمنطقة

 
،  Bakken ،Eagle Ford ،Haynesvilleمناطق رئيسية فى إنتاج النفط الصخري فى الواليات المتحدة األمريكية وهى مناطق،  سبع يمثل إنتاج   8

Niobrara  ،Permian،  Appalachia    وتضم(Utica and Marcellus)  باالضافة إلى منطقة ،Anadarko     التي أصبحت هدفاً للعديد من منتجي
 . 2017حفارة اعتباراً من شهر يوليو   129ي خالل السنوات األخيرة، ويعمل بها نحو  النفط الصخري والغاز الصخر 
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         المســــتثمرين،  ضــــغط تحت اإلنفاق  بخفض عديدة صــــخري  نفط شــــركات قيام   معامناً  تز ،األنابيب

إنخفضــت تصــاريح   وفي هذا الســياق،  .اإلنتاج زيادة من   بدالً  األرباح  تنمية على  بالتركيز طالبوا الذين 

 بين  الدمج  وعمليات اإلفالس حاالتتزايدت و، الحفر الجديدة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الســــابق

 واليةب  الطاقة مجال  في  العمالة انخفضــت. كما  الصــخري  النفط  مجال في  العاملةمريكية  األ  الشــركات

Texas  عام  من  األولى  الســتة  األشــهر خالل  %1.8 بنســبة  الصــخري،  النفط إنتاج  مركز  ،األمريكية 

ً ذلك و ،2019   الفيدرالي االحتياطي بنكبيانات ل وفقا

ــط عدد الحفارات العاملة خالل الربع    إنخفض فقد  ،2019من عام  الثانيأما فيما يخص متوســ

ــتويات  مقارنة حفار  51 بنحو  للربع الثاني على التوالي ــابق  بمســ ــل الربع الســ           حفار، 884  إلى  ليصــ

ــتوى وهو الـجدير ـباـلذكر، أن ـعدد  .2018من ـعام  الـثاني ـبالربع مـقارـنة حـفار 40 بنحو منخفض مســ

   . 2019الحفارات العاملة يشهد تراجعاً  مستمراً منذ بداية عام 

 الثانيالربع    اســتهل  فقد  ،من النفط الصــخري  األمريكي لإلنتاج  بالمعدل الشــهريو فيما يتعلق  

ــهر خالل أي ،2019 ـعام من  ــهر  166بلغ حوالي  ـبارتـفاع، أبرـيل شــ الشــ ة ـب ارـن ألف برمـيل/يوم مـق

ــتقر   ــابق، ليسـ  ذلك  بعد  ارتفع ثم   .عامل حفار 909 وبعدد،  يوم /برميل  مليون   8.396  مســـتوى ندع السـ

كل طفيف   توى  إلى  صـليلبـش ي جديد وهو  مـس  عامل حفار  881 وبعدد يوم،/برميل  مليون   8.466  قياـس

ــهر خالل ــل. ـمايو شــ ــوـله لحين  االرتـفاعالمـعدل  وواصــ  مليون  8.551 الـبالغ األعلى الـحد إلى وصــ

  .)12( والشكل  )5( الجدولكما يوضح  .يونيو شهر خالل حفار عامل 861، وبعدد يوم /برميل
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2018 2019

حفارة ي/مليون ب

عدد الحفارات العاملة إنتاج النفط الصخري

 )5الجدول (
    2019 –  2018، متوسط إمدادات النفط الصخري في الواليات المتحدة وعدد الحفارات العاملة

   
  عدد الحفارات العاملة 

 (حفار) 
  إمدادات النفط الصخري  

  (مليون برميل/يوم)
  

   2018 الثانيالربع  7.099 924
   الثالثالربع  7.583 941
   الرابعالربع  8.091 953
 2019األول  الربع  8.141 935
 *  الثانيالربع  8.471 884

)51 ( ) 40(  التغير عن 2019  األولالربع  0.330   2018 الثانيالربع  1.372 
 بيانات تقديرية  *  
 :  مالحظة  
ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.   

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

  
  )12( الشكل

     ،الحفارات العاملةسنوي إلمدادات النفط الصخري في الواليات المتحدة وعدد الالمتوسط الربع 
2018 – 2019  

  
  
  
  

 

 

 

 
 

  

   ، تقرير إنتاجية الحفر في مناطق النفط والغاز الصخري، أعداد مختلفة.)EIA( إدارة معلومات الطاقة األمريكية المصدر:
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الربع 
 الرابع
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2018

الربع 
 الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
األول 
2019

الربع 
 الثاني

بئر برميل/دوالر

عدد األبار المحفورة أسعار النفط

  األبار المحفورة (المكتملة وغير المكتملة) من النفط والغاز الصخريين في الواليات المتحدة - 
ــير التـقديرات األولية إلى   ــخريأبار  عدد  إجمالي تراجعتشــ المحفورة في  ين النفط والغاز الصــ

ــتويات  مقارنةبئر،   150بنحو  2019من عام  الثانيخالل الربع  الواليات المتحدة   ــابق الربع    بمس  ،الس

ــل تراجع ـثانيوهو  بئر،  4105ـعددـها  ليبلغ، 2017من ـعام  الرابعمـنذ الربع على التوالي لـها  يفصــ

توى   كل رئيـسي إلى يعزى ذلك .  2018بئر مقارنة بالربع المماثل من عام  26بنحو   مرتفعوهو مـس بـش

القيود المالية التي فرضــت على العديد من شــركات النفط الصــخري المســتقلة لتقليص عمليات الحفر، 

شــهدت التي متوســط أســعار النفط الخام العالقة الطردية بين عدد األبار المحفورة و  تماشــياً معويأتي 

 ً   وبخاصة في شهري مايو ويونيو.، 9201من عام  الثانيخالل الربع في معدالتها الشهرية  تراجعا

المحفورة في الواليات النفط الصــخري والغاز الصــخري  أبار  عدد  الجدير بالذكر، أن إجمالي 

وحتى  2014% منذ الربع الثالث من عام 70 عن  تزيد، قد ـشهد تراجعاً كبيراً بنـسبة  المتحدة األمريكية

ــاً 2016الربع الـثاني من ـعام  ـــعار النفط الـخام ذـلك الحين،، وذـلك انعـكاســ ـــهدـته أســ          للتراجع اـلذي شــ

     .)13( كما يوضح الشكل

  )13( الشكل
   ، تطور إجمالي عدد األبار المحفورة من النفط والغاز الصخريين في الواليات المتحدة األمريكية

  )2019 – 2014خالل الفترة (
  

  
  
  

 

 

 

 
 

  

  

   )، تقرير إنتاجية الحفر في مناطق النفط والغاز الصخري، أعداد مختلفة.EIAاألمريكية (إدارة معلومات الطاقة  المصدر:
  



57 الربع الثاني - نيسان / أبريل - حزيران/ يونيو 2019

االقتصادية اإلدارة                                                                          للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

  57 

 

تعرف والتي   ،مكتملة اإلنجازأن النســبة األكبر من األبار المحفورة  أيضــاً،  والجدير باالهتمام 

بة الباقية   ،باألبار المحفورة المكتملة عار النفط الخام، أما النـس وهي ترتبط بعالقة طردية مع متوـسط أـس

من األبار المحفورة ال يتم اسـتكمالها إال عند وصـول أسـعار النفط إلى مسـتويات مناسـبة لمنتجي النفط 

  والغاز الصخري وتعرف باألبار غير المكتملة.

األبار المحفورة المكتملة من إجمالي عدد وفي هذا السـياق، تشـير التقديرات األولية إلى ارتفاع 

ــخري في الواليات المتحدة األمريكية خالل الربع   ــخري والغاز الصـ  2019من عام  الثانيالنفط الصـ

ــتويات  مقارنة،  ربئ 235بنحو  ــابقالربع    بمس ــتوى    4181عددها   ليبلغ  ،الس بنحو   مرتفعبئر، وهو مس

  .2018بئر مقارنة بالربع المماثل من عام  365

اإلجمالي التراكمي لعدد األبار المحفورة كبير في    إنخفاضحين تشير التقديرات األولية إلى    في

 50بنحو  2019من عام  الثانيالربع   في نهايةغير المكتملة من النفط الصــــخري والغاز الصــــخري  

ــتويات  مقارنة،  بئر ــابقالربع   بمس ــتوى   بئر،  8208عددها   ليبلغ  ،الس بئر  1298بنحو   مرتفعوهو مس

ام  ل من ـع اـث الربع المـم ة ـب ارـن اظ على غطـاء  ،2018مـق اج مع الحـف ادة اإلنـت ة لزـي ــيـل ك كوســ أتي ذـل ـي

   .في الواليات المتحدة األمريكية الصخري النفط إنتاج نمو تباطؤعلى  مؤشراً  يكون  وقدالتكاليف، 

ــخري   ــخري والغاز الص قد الجدير بالذكر أن عدد األبار المحفورة غير المكتملة من النفط الص

ً ع اارتف  شــهد ويعزي ذلك إلى ســببين محتملين، أولهما هو ،  2016بصــورة مطردة منذ شــهر ديســمبر   ا

في أســـعار النفط في المســـتقبل، وعليه تم   أكبرتوقعات بعض منتجي النفط الصـــخري بحدوث ارتفاع  

حدوث انخفاض في الكوادر تأخير تشــغيل األبار المحفورة غير المكتملة. والســبب المحتمل الثاني هو  

والمطلوب توافرهم الهيدروليكي  وأطقم عمليات التكســـير    ةالنفطي  ولالبشـــرية العاملة في خدمات الحق

ــتغـناء تم حـيث ، إلكـمال تـلك األـبار  علىألمريكي ا النفط قـطاع في وظيـفة ألف 400 من  أكثر عن  االســ

  .يةالنفط حقوللا خدمات هو تضرراً  األكثر القطاع وكان  الماضية، القليلة األعوام  مدى

  الطلب العالمي على النفط. 2.1.2

ب/ي  مليون  0.4نحو ب 2019من عـام  الثـانيخالل الربع  النفط على العـالمي الطلـب ارتفع

برميل/ يوم، مشــكالً ارتفاعاً بنحو   مليون   99.2%، ليصــل إلى  0.4، أي بنســبة  الربع الســابقمقارنة ب

ـــبة  مليون  1.1 ــي، %1.1برمـيل/يوم، أي بنســ ــح مـقارـنة ـبالربع المـماـثل من الـعام الـماضــ     كـما يوضــ
  .)14( والشكل) 6( الجدول
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الدول الصناعية دول العالم األخرى

 )6الجدول (
    2019 – 2018، المجموعات الدوليةتطور الطلب العالمي على النفط وفق 

   (مليون برميل/ يوم)

    الدول الصناعية دول العالم االخرى   إجمالي الطلب العالمي 

   2018 الثانيالربع  47.3 50.8 98.1
   الثالثالربع  48.2 51.2 99.4
 الرابع الربع  48.2 51.4 99.6
 2019األول  الربع  47.7 51.1 98.8
 الثاني الربع  47.4 51.8 99.2
0.4 0.7 )0.3 (   التغير عن  2019  األولالربع  

  2018 الثانيالربع  0.1 1.0 1.1  ) مليون ب/ي(
 بيانات تقديرية *  

 : المصادر   
   ـ أعداد مختلفة من التقـرير الشهري  لمنظمة أوبك.

  )14( الشكل
  2019 -2018 ،التطورات الربع السنوية للطلب العالمي على النفط 

  )مليون برميل/ يوم(
  

  

  

  

  

  

  
  

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

ــهدتها  التي للتطورات بيان  يلي  وفيما ــتويات  شــ  المجموعات من   مجموعة  لكل  النفط على  الطلب  مســ

  : حدة على الدولية
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  في الدول الصناعيةعلى النفط الطلب  -

ــدول طلــب انخفض ــة ال ــاعي ــن ــانيالربع خالل  الصــ            ألف 300حوالي ب 2019عــام من  الث

ـــبة  ،برمـيل/ يوم  ــابق،مـقارـنة    %0.6أي بنســ ــل إلى   ـبالربع الســ        مليون برمـيل/ يوم،   47.4نحو ليصــ

  .مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي برميل/يوم  ألف 100بنحو  وهو مستوى مرتفع 
 الثانيخالل الربع    النفط  على  األمريكتين  دول طلب  ارتفع  الدول الصـــناعية  مجموعة  وضـــمن 

يوم، /برميل مليون   25.6  ليصــل إلىالربع الســابق ألف برميل/يوم مقارنة ب  300بنحو  2019من عام 

 ً الطلب على   شـــهدحيث   .ألف برميل/يوم مقارنة بالربع المماثل من العام الماضـــي  200بنحو   مرتفعا

ــبـياً   النفط في الوالـيات المتـحدة األمريكـية  .البتروكيـماوـيات و  ي التكريرقـطاع ـبدعم قوي من ارتـفاـعاً نســ

داإنخفض في حين   ب على النفط في كـن ة الطـل ب على نواتج التقطير الخفيـف ة تراجع الطـل ، على خلفـي

ا).(ا افـت ا لـن ك للربع  كـم ـــي ب على النفط في المكســ امستراجع الطـل اض  على التوالي الـخ ة اإلنخـف نتيـج

   .الملحوظ في الطلب على المنتجات البترولية بشكل عام، وبخاصة الطلب على الديزل

 إلى ليصـــــلمـقارـنة ـبالربع الســـــابق  يوم /برمـيل ألف 200 بحواليأوروـبا  دول طـلب وارتفع

ل مليون  14.2 اظرالربع المحقق خالل  مســـــتوىنفس الوهو  يوم،/برمـي اضـــــي  المـن ام الـم              ، من الـع

ــغيل تزايد توقععلى خلفية ذلك و ــافي  تشــ ــهر خالل التكرير مصــ االرتفاع ، إلى جانب المقبلة األشــ

% 0.1بنحو  2019خالل شــــهر مايو في أوروبا الجديدة مبيعات الســــيارات  شــــهدتهالذي  الطفيف

فقاً لبيانات  ووذلك  ،2018منذ شــهر ســبتمبر  مقارنة بالشــهر المماثل من العام الســابق، بعد تراجعها 

 تأثر طلب دول أوروبا على النفطإلى هذا وتجدر اإلشــارة  "رابطة مصــنعي الســيارات األوروبية".

  .ثيالتها السابقة خالل هذا الوقت من العام مقارنة بمإلى مستويات قياسية ارتفاع درجات الحرارة ب

ــيا   دول طلب  إنخفض  بينما ــكل ملحوظ بلغ  ب  والمحيط الهاديأس  يوم /برميل ألف  800 حواليش

ألف برميل/يوم مقارنة   100منخفضــاً بنحو يوم، /برميل  مليون   7.6  إلى  ليصــلمقارنة بالربع الســابق 

الجنوبية نخفاض االحتياجات في قطاعات الطاقة في كوريا إنتيجة   ،الربع المناظر من العام الماضـــيب

 تراجع، وواليابان، فضـــالً عن انخفاض اســـتهالك وقود الســـفن المرتبطة بالتباطؤ العالمي في التجارة

وبخاصــة خالل شــهري أبريل على المنتجات النفطية المســتخدمة في صــناعة البتروكيماويات الطلب  

  .)15( والشكل) 7( الجدولكما يوضح  .2019ومايو 
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دول األمريكتين دول أوروبا  دول أسيا الهادي

 )7الجدول (
  تطور الطلب على النفط في الدول الصناعية 

    (مليون برميل/ يوم)
دول أوروبا    الهادي/دول أسيا إجمالي الدول الصناعية      األمريكتين دول

   2018 الثانيالربع  25.4 14.2 7.7 47.3
   الثالثالربع  25.8 14.7 7.7 48.2
   الرابعالربع  25.7 14.4 8.1 48.2
 2019األول  الربع  25.3 14.0 8.4 47.7
 *  الثانيالربع  25.6 14.2 7.6 47.4

)0.3 (  )0.8 ( 0.2 0.3 التغير    2019  األولالربع 
) 0.1( 0.1  عن ــ 0.2     2018 الثانيالربع 

  * بيانات تقديرية.
 :  مالحظة  

ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.    
 : المصادر   
 ـ أعداد مختلفة من التقـرير الشهري  لمنظمة أوبك.  

  
  )15( الشكل

  2019 -2018 ،في الدول الصناعية سنوية للطلب على النفطالالتطورات الربع 
  )مليون برميل/ يوم(

  

  

  

  

  
  

  

  

  .منظمة أوبك، التقرير الشهري حول السوق النفطية، أعداد مختلفة المصدر:
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  في الدول الناميةعلى النفط الطلب  -
 ألف 700 بحوالي 2019عـام من  الثـانيالربع خالل  النفط على النـاميـة الـدول طلـب ارتفع

ـــبة  ،برمـيل/ يوم  ــابق،مـقارـنة    %1.5أي بنســ ــل إلى   ـبالربع الســ       مليون برمـيل/ يوم،   46.3نحو ليصــ

.مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي برميل/يوم  مليون  0.9بنحو وهو مستوى مرتفع 

 وأفريقيا  األوسـط  الشـرق  منطقةفي    النفط على طلبال  إنخفض  الدول النامية،  مجموعة  وضـمن 

انيخالل الربع  ل ألف 300 بواقع 2019من ـعام  الـث الربع الســــابق  يوم /برمـي ة ـب ارـن          إلى ليصــــلمـق

ــتوى يوم /برمـيل مليون  12.4 مـقارـنة ـبالربع المـماـثل من  برمـيل/يوم  ألف 100بنحو  مرتفع، وهو مســ

   .العام الماضي

  عند نفس المسـتوى المحقق خالل الربع السـابقالطلب على النفط في الدول العربية    اسـتقروقد 

 الثانيخالل الربع    % من إجمالي طلب الدول النامية15.5، أي ما يشــــكل  يوم /برميل  مليون   7.2  وهو

 وفيما يخص  الربع المماثل من العام السـابق.  المحقق خاللمسـتوى  أيضـاً نفس ال، وهو  2019من عام 

ألف برميل/يوم   300بنحو  الطلب  إنخفض  فقد وأفريقيا  األوـسط  الـشرقمنطقة   في  األخرى  الدول طلب

ً ، يوم /برميل  مليون   5.2  إلى  ليصــــلمقارنة بالربع الســــابق   ألف برميل/يوم مقارنة  100بنحو   مرتفعا

   . العام الماضي الربع المماثل من ب

ــهد   ــيوية  الدول طلبفي حين ش ً   النامية اآلس  2019من عام  الثانيخالل الربع   ارتفاعاً ملحوظا

، وهو مسـتوى يوم /برميل مليون   27.4  إلى  ليصـلمقارنة بالربع السـابق   يوم /برميلألف   900نحو لغ  ب

  .برميل/يوم مقارنة بنظيره المسجل خالل العام الماضي ألف 700مرتفع بنحو 

ــيني  ارتفعوقد  ــي  المحرك  يعد  الذي،  9الطلب الص ــادي  للنمو الرئيس ــيوي االقتص  وقاطرة  اآلس

 13.2  إلى  ليصـــلمقارنة بالربع الســـابق،   يوم /برميل  ألف  600  بمقدار  المذكورة، الســـوق  في  التعافي

ألف برميل/يوم  400، وهو مســــتوى مرتفع بنحو 2019من عام   الثانيخالل الربع   وم ي/رميلب  مليون 

ــي ام الـماضــ اـثل من الـع الربع المـم ة ـب ارـن ادة الطـلب على وقود ويعزى ذـلك في األســــاس إلى  ،مـق زـي

ين خالل مهرجان  الغازولين ووقود الطائرات هر أبريل وقبل عطلة عيد  Qingmingوالكيروـس في ـش

إلى جانب ارتفاع الطلب على غاز البترول   رغم اســـتمرار اإلنخفاض في مبيعات الســـيارات.  العمال،
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إلزالة الهيدروجين من البروبان   Shenzhenبدء تشـغيل مصـنع  والمسـال في قطاع البتروكيماويات، 

ً 2019مليون طن سنوياً خالل شهر يونيو  0.6بطاقة    مع تزايد نشاط مصافي التكرير. ، تزامنا

 على الطلب  إنخفض  فقد  اآلـسيوي، االقتـصاد  لنمو اآلخر  المحرك  ،يالهند قتـصادالل  بالنـسبة  أما

ــل إلى  100نحو ب  النفط ــابق ليصــ ً ، يوم   /برمـيل  مليون  4.9  ألف برمـيل/يوم مـقارـنة ـبالربع الســ  مرتفـعا

ــي 200بنحو  ــاس إلىألف برمـيل/يوم مـقارـنة الربع المـماـثل من الـعام الـماضــ  ، ويعزى ذـلك في األســ

تراجع الطلب على زيت الوقود، وسـط اسـتهالك أقل من المتوقع في قطاع الطاقة، برغم زيادة أنشـطة 

ــفن. إلى ـجاـنب تـباطؤ الطـلب على البتومين   ـــطة  نتيـجةتموين الســ ــة بـناء إنخـفاض أنشــ البـناء وبـخاصــ

وذلك على أســاس ســنوي ،   %7 على غاز البترول المســال بنســبةوإنخفاض الطلب  ،الطرق  وتوســعة

غاز البترول المســــال في كبيرة    كميات وجود، على خلفية  2013أغســــطس شــــهر  للمرة األولى منذ 

التجزـئة اليف مواقع البيع ـب اع تـك ة نتيـجة ارتـف اً مع تراجع مبيـعات المركـبات التـجارـي أتي ذـلك تزامـن . وـي

ــيوـية الـنامـية    ارتفع  بينـما.  ين الـتأم ألف برمـيل/يوم مـقارـنة ـبالربع  400 نحوبالطـلب في ـباقي اـلدول االَســ

  .مليون برميل/يوم  9.3السابق، ليصل إلى 

من ـعام  الـثانيالطـلب على النفط في دول أمريـكا الالتينـية خالل الربع  ارتفع أخرى، جـهة من و

لب ألف 100 بنحو 2019 ــل إلى  وم ي/رمـي ــابق، ليصـــ الربع الســـ ة ـب ل/يوم،  6.5مقـارـن          مليون برمـي

يأتي ذلك بالرغم  ،2018الربع المماثل من عام ب  ألف برميل/يوم مقارنة  30مرتفع بنحو   وهو مســتوى

، تزامناً الربع الســــابقب  مقارنة ألف برميل/يوم   200بنحو الطلب على النفط في البرازيل   إنخفاض  من 

بـسبب الزيادة في أـسعار  2019ـسائقي الـشاحنات عن إضـطراب جديد في نهاية ـشهر أبريل  مع إعالن 

ألف برمـيل/ يوم مـقارـنة ـبالربع  300بنحو  ،دول أمريـكا الالتينـية األخرى طـلب ارتفع في حين  اـلديزل.

 مليون برميل/ يوم. 3.9السابق ليصل إلى 

  الطلب على النفط في الدول المتحولة - 
ً   النفط على  المتحولة  الدول طلب  شـهد بمقدار   2019من عام  الثانيالربع    خاللطفيفاً  إنخفاضـا

بنحو   مرتفعمـستوى  مليون برميل/يوم، وهو    5.5ألف برميل/يوم مقارنة بالربع الـسابق ليـصل إلى    50

ــي.ألف برمـيل/يوم مـقارنة بـ  110  مجموعةمن   اإلنخفاضوقد جاء هذا    الربع المـماثل من الـعام الـماضــ

مقارنة بالربع  يوم /برميل  ألف  10 بحواليطلبها على النفط    إنخفضالتي   الـسابق  الـسوفيتي اإلتحاد  دول
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ألف برميل/يوم  90بنحو   مرتفعوهو مـستوى    يوم،/برميل مليون   4.7  إلى  ليـصل 2019من عام   األول

ارـنة ـبالربع المـماـثل من ـعام  اً مع ،2018مـق ألف  40طـلب ـباقي اـلدول المتحوـلة بنحو  إنخـفاض تزامـن

  .)8( والجدول) 16( الشكلكما يوضح برميل/يوم مقارنة بالربع السابق. 

 )8الجدول (
  2019 -  2018، والمتحولة)تطور الطلب على النفط في دول العالم األخرى (اإلقتصادات النامية 

 (مليون برميل/ يوم)
    

  التغير عن
 2018 2019 ) مليون ب/ي(

 
  الثانيالربع 

2018 
  األولالربع 

2019  
الربع  
  الثاني 

الربع  
  * األول 

الربع  
 الرابع 

الربع  
 الثالث 

الربع  
  الثاني 

 الدول النامية    45.5 45.5 45.5 45.6 46.3 0.7 0.9
 منها الدول العربية : 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 ــ ــ
 الدول األعضاء      6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 ــ ــ
 باقي الدول العربية 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 ــ ــ

0.1 )0.3 ( دول أخرى في الشرق األوسط وأفريقيا 5.1 5.5 5.0 5.5 5.2 
0.1 )0.3 (  وأفريقياإجمالي الشرق االوسط  12.3 12.7 12.2 12.7 12.4 
 الدول اآلسيوية النامية  26.7 26.0 26.9 26.5 27.4 0.9 0.7
 منها: الصين  12.8 12.7 13.1 12.6 13.2 0.6 0.4
0.2 )0.1 (  الهند    4.7 4.4 5.0 5.0 4.9 
 الدول األخرى    9.1 9.0 8.9 8.9 9.3 0.4 0.2
 دول أمريكا الالتينية  6.5 6.8 6.5 6.4 6.5 0.1 0.03

)0.1 (  )0.2 (  منها: البرازيل  2.7 2.7 2.7 2.8 2.6 
 الدول األخرى    3.8 4.1 3.8 3.6 3.9 0.3 0.1
0.1 )0.05 (  الدول المتحولة  5.3 5.7 5.8 5.5 5.5 
0.1 )0.01 (  منها: االتحاد السوفيتي السابق  4.7 4.9 5.0 4.8 4.7 
النامية والمتحولة إجمالي طلب الدول  50.8 51.2 51.4 51.1 51.8 0.7 1.0

 بيانات تقديرية *    
 :  مالحظة    

ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.      

   

    :المصادر
 اعداد مختلفة من التقرير الشهري لمنظمة أوبك. -
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2018 2019

الدول العربية دول اخرى في الشرق األوسط وافريقيا الدول األسيوية النامية دول أمريكا الالتينية

  )16( الشكل
  2019 -2018  ، سنوية للطلب على النفط في الدول النامية الالتطورات الربع 

  )مليون برميل/ يوم(
  

  

  

  

  

  

  
  

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

المخزونات النفطية العالمية المختلفة مستويات . 3.1.2  

هد   من  الثانينهاية الربع    في  واإلسـتراتيجية)(التجارية    إجمالي المخزونات النفطية العالميةـش

ً   2019عام   8.933 بلغ  يل% مقارنة بالربع الســابق 1.9أي بنســبة    ،مليون برميل 163  همقدار ارتفاعا

ً يمثل  ما    ،برميل  مليار من   المناظر% بالمقارنة بالربع 4.4مليون برميل، أي بنـسبة   377بنحو  ارتفاعا

  . السابقالعام 

  10النفطي في الدول الصناعيةالتجاري المخزون  -

ـــناعـية اـلدول في النفطي التـجاري المخزون إجـمالي ارتفع  ـعام  من  الـثانيالربع  في نـهاـية الصــ

وهو   برميل،  مليار  2.924  إلى  ليصــــل  الســــابق  الربعمســــتوى   عن   برميل  مليون   56 بمقدار  2019

 بالذكر. والجدير  السابق  العام   من   المماثل  الربع  مستويات  عن   برميل  مليون   108  بمقدار  مرتفعمستوى  

من   الثانيالربع    في نهاية  ارتفع قد  الصـناعية  الدول  في  الخام  من النفط  التجاري  المخزون  إجمالي أن 

وهو مستوى برميل،    مليار  1.126  إلى  ليصل  السابق  الربعب  مقارنة  برميل  مليون   4  بمقدار  2019عام 

 
 ال يشمل المخزون على متن الناقالت.  10
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ــتوـيات عن  برمـيل مليون  37 بمـقدار  مرتفع ـ  الـعام  من   المـماـثل الربع مســ  إجـمالي ارتفع كـما .يالـماـضــ
 بالربع  مقارنة  برميل  مليون   52  بمقدارفي الدول الصــناعية    النفطية  المنتجات التجاري من  المخزون

ار 1.798 إلى ليصــــل الســــابق ــتوى  برمـيل، ملـي دار مرتفعوهو مســ ارـنة برمـيل مليون  71 بمـق  مـق

  .السابق العام  من  المناظر الربع مستوياتب

 مـقارـنة برمـيل مليون  72 بمـقدار ارتفعـقد  األمريكتين في النفطي التـجاري المخزون ـيذكر أن 

 مليون   951 و الخام   النفط من   برميل  مليون  630  منها(  برميل  مليار  1.581 عند ليـستقر الـسابق  الربعب

 المناظر  مـستويات الربعب  مقارنةمليون برميل    111بمقدار    مرتفعوهو مـستوى   ،)المنتجات  من   برميل

  .السابق العام  من 

 المخزون التجاري النفطي في الواليات المتحدة  ارتفعضـــمن مجموعة دول األمريكتين،  من  و
ــابق ـبالربع مـقارـنة برمـيل مليون  78 بمـقدار 2019 من ـعام  الـثانيالربع  في نـهاـية ــتق الســ  عـندر ليســ

لمسجل في نهاية المستوى امقارنة بمليون برميل    100بنحو    مرتفع  مستوىوهو  ،  برميل  مليار  1.307

 في الواليات المتحدة  من النفط الخامالمخزون التجاري     ارتفع، حيث العام الماضـيالربع المماثل من  
وفي هذا الـسياق يذكر أن   ،برميل  مليون  469 عند  ليـستقر الـسابق  بالربع  مقارنة  برميل  مليون  19 بنحو

ــهر   471بلـغت  قد   مخزونات النفط الـخام األمريكـية  ارتفـعت، و2019 أبريلمليون برمـيل في نـهاية شــ

 يوليوشــهر  من   الثانياألســبوع مســتوى لها منذ   أعلى  إلى  يونيومن شــهر   األولفي نهاية األســبوع  

 .انخـفاض واردات الـخام األمريكـية  تزامـناً معثم تراجـعت بـعد ذـلك  مليون برمـيل، 485.5وهو  2017

دار النفطـية  المنتـجات التـجاري من المخزون إجـمالي ارتفع كـما ارـنة برمـيل مليون  59 بمـق الربع مـق  ـب

   .برميل مليون  838 عند ليستقر السابق

دول في النفطي التجـاري المخزون أمـا  د  األوروبيـة اـل دار إنخفضفـق ل مليون  15 بمـق  برمـي

 618  و الخام   النفط  من   برميل  مليون  346  منها(  برميل  مليون  964 عند  ليسـتقر السـابق  الربعب  مقارنة

ً   ،)المنتجات من   برميل  مليون   من   المماثل  مســـتويات الربع  بالمقارنة معمليون برميل   6بمقدار    مرتفعا

إنقطاع إمدادات الخام مع  تزامناً   11التكريرإنتاجية مصـافي    تراجععلى خلفية  يأتي ذلك ،  يالماضـ   العام 

على خلفية تلوث شــــحنات النفط   Druzhbaالروســــي إلى أوروبا الشــــرقية وألمانيا عبر خط أنابيب 
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ــي بالكلوريد العضــوي ــيا  دول في  النفطي  التجاري  المخزون   انخفض  كما  .الروس     بمقدار  الهادي /أس

ــابق  الربع  بالمقارنة مع  برميل مليون   1 ــتقر السـ  برميل  مليون  150  منها(  برميل  مليون  379 عند  ليسـ

ــتوىوهو  ،)المنتـجات من  برمـيل مليون  229 و الـخام  النفط من  مليون برمـيل  9بمـقدار  منخفض مســ

  .يالماض العام  من  المماثل لربعا بالمقارنة مع مستويات

ــول   ــادي   بالمخزونات التجارية النفطيةالجدير بالذكر أن الوص في دول منظمة التعاون االقتص

، يُعد من أهم أهداف اتفاق خفض اإلنتاج بين 12والتنمية إلى مسـتوى متوسـط السـنوات الخمس السـابقة  

زونات تلك المخ  مـستوى  أن تجدر اإلـشارة إلى . وفي هذا الـسياق،  دول أوبك ومنتجي النفط من خارجها

  ، 2018قد تراجعت عن متوســطها لخمس ســنوات خالل الفترة من شــهر أبريل وحتى شــهر ســبتمبر 

ــط  قبل أن  ــل الزيادة إلى  تزيد عن هذا المتوسـ ــهر    مليون  28 نحومجدداً، لتصـ ــمبربرميل في شـ  ديسـ

ــهر يـناير 2018 . ومع ـبدء دخول تـعديالت اتـفاق خفض اإلنـتاج بين دول (أوـبك +) حيز التنفـيذ في شــ

ــل إلى نحو 2019 ــهر    7.6، تراجعت هذه الزيادة لتصــ قبل أن ترتفع   ،أبريلمليون برميل فقط في شــ

مليون  67مســـجلة    ، على الرغم من اســـتمرار االلتزام القوي بتلك التعديالت،بشـــكل ملحوظ بعد ذلك

ــهر يونيو،ب تـفاق حيز ـهذا االدخول  ـبدءعـند  برمـيل مليون  278نحو زـيادة بلـغت مـقارـنة ب رمـيل في شــ

  .)17( الشكل كما يوضح ،2017في شهر يناير التنفيذ أي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  . للمتوسط الفترة التي تزايدت فيها المخزونات بالفعل ضمن النطاق الحسابي، وذلك لدخول  من شهر إلى أخرالرتفاع ا  يتجه هذا المتوسط المتحرك نحو 12
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  )17( الشكل    
  النفطية في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية التجارية  الزيادة في المخزونات تطور 

  ) 2019 يونيو – 2017الفترة (يناير  خالل  لخمس سنوات، هامتوسطعن 
  )برميل مليون(

  

  

  

  

  

  

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

  13المخزون التجاري العالمي -
ــين)  العالم  دول  بقية في  النفطي  التجاري  المخزون  ارتفع ــيما في الصــ الربع   في نهاية  (والســ

 ملـيار 3.029 إلى ليصــــل الســــابق الربعبـ  مـقارـنة برمـيل مليون  119 بمـقدار 2019من ـعام  الـثاني

ل ــتوى  ،برمـي ة بـ  300مرتفع بنحو وهو مســ ارـن ل مـق ل الربعمليون برمـي اـث ام  من  المـم ـ  الـع اـضــ          ، ي الـم

ً   يالعالم  التجاري  المخزون  إجمالي  مـستوى  يـسجل وبذلك الربع  خالل  برميل مليون   175 بنحو ارتفاعا

 برميل،  مليار  5.953  إلى  ليصــل الســابق  الربع  خالل  المســجل  بمســتواه  مقارنة  2019من عام  الثاني

  . السابق العام  من  المناظر الربع مستويات عن  برميل مليون  408 بمقدار مرتفع مستوى وهو

  

  

  

 
 ال يشمل المخزون على متن الناقالت.  13



الربع الثاني - نيسان / أبريل - حزيران/ يونيو 682019

االقتصادية اإلدارة                                                                          للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

  68 

 

  المخزون على متن الناقالت -
اري المخزون إنخفض اقالت متن على النفطي التـج ة الـن اـي انيالربع  في نـه ام  الـث  2019من ـع

ــابق  الربعب  مقارنة  برميل مليون   3  بمقدار ــل  الس ــتوى    ،برميل  مليار  1157 إلى  ليص  منخفضوهو مس

   .السابق العام  من  المناظر الربع مستويات عن  برميل مليون  4 بمقدار

  المخزون االستراتيجي -
ــتراتيجي  المخزون  إنخفض ــادي  التعاون   منظمة  دول في  االسـ  أفريقيا وجنوب  والتنمية  االقتصـ

 إلى  ليـصل  الـسابق الربعب  مقارنة  برميل  مليون   9  بمقدار 2019من عام  الثانيالربع   في نهاية  والـصين 

 من   المماثل  الربع  مسـتويات عن   برميل مليون   27  بمقدار  منخفضوهو مسـتوى    ،برميل  مليار  1.823

  .يالماض العام 

بنحو  2019من عام  الثانيالربع    في نهاية األمريكي  االســــتراتيجي  المخزون  انخفضوقد هذا  

ــابق ب  برميل مقارنة مليون   4 ــل إلىالربع الس ـ   ،مليون برميل 645 نحو  ليص ً منخفـض  مليون   15بنحو   ا

ير الطاقة وز وفي هذا الســــياق، يذكر أن   .نهاية الربع المماثل من العام الماضــــي  برميل بالمقارنة مع

 ســيقلص كان   إذا  ماإلى أن الكونجرس بصــدد دراســة   2019األمريكي قد أشــار خالل شــهر أبريل 

ار نظرا الحكومي النفطي الطوارئ مخزون  اج الزدـه ا المحلي اإلنـت اد يقلص مـم  واردات على االعتـم

 األعوام ، مع اقتراح تـأجير جزء من هـذا المخزون للقطـاع الخـاص من أجـل التخزين. وخالل النفط

ــية  ةلالقلي ــمح   ،الماضـ ــين   لتمويل  برميل  مليون  290 نحو  ببيعألمريكي  ا  الكونجرس سـ  المخزون  تحسـ

ــتراتيجى ة االســ  برمـيل مليون  410 إلى نحو المخزون  حجم  وذـلك بـهدف خفض االتـحادـية، والميزانـي

    .2027 عام  نهاية بحلول

  14المخزون العالمي إجمالي -
 برميل مليار  8.933  إلى 2019من عام   الثانيالربع    نهاية  في  العالمي  المخزون  إجمالي  ارتفع

ً بذلك    مسجال ً   السابق،  بالربع  مقارنة  برميل  مليون   163  بنحو  ارتفاعا  برميل  مليون   377  بنحو  وارتفاعا

  .)18( والشكل) 9( الجدولكما يوضح ، الماضي العام  من  المماثل بالربع مقارنة

  

 
   .يشمل المخزون على متن الناقالت والمخزون االستراتيجي 14
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 )9الجدول (
  المخزونات النفطية العالمية في نهاية الربعتطور 

( برميلمليون  )    
  التغير عن

 2018 2019 ) مليون برميل(
  الثانيالربع  المنطقة 

2018  
  األولالربع 

2019  
الربع  
  * الثاني

الربع  
  األول 

الربع  
  الثاني 

 األمريكتين   1470 1509 1581 72 111
 الواليات المتحدة األمريكيةمنها :  1207 1229 1307 78 100
6 )15 (  أوروبا  958 979 964 

)9(  )1(  الهادي /أسيا 388 380 379 
 إجمالي الدول الصناعية  2816 2868 2924 56 108
 بقية دول العالم  2729 2910 3029 119 300
 إجمالي المخزون التجاري**  5545 5778 5953 175 408

)4(  )3(  المخزون على متن الناقالت  1161 1160 1157 
)27 (  )9(  المخزون االستراتيجي منه :  1850 1832 1823 
)15 (  )4(  المخزون االستراتيجي األمريكي  660 649 645 

 إجمالى المخزون العالمى 8556 8770 8933 163 377

1.6 )0.3 ( كفاية المخزون  التجاري في الدول   58.8 60.7 60.4 
 الصناعية ( يوم )

بيانات تقديرية.    *

اليشمل المخزون على متن الناقالت .    **

 :  مالحظة   
ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.     
 المصادر:     
    -Oil Market Intelligence
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الربع الثاني  الربع الثالث  الربع الرابع  الربع األول  الربع الثاني 

2018 2019

الدول الصناعية بقية دول العالم المخزون على متن الناقالت  المخزون االستراتيجي

  )18( الشكل
  2019  -2018 ،في نهاية الربع تطور المخزونات النفطية العالمية 

  )برميل مليار (
  

  

  

  

  

  

  

  .Oil Market Intelligence, Various Issues المصدر:

من  الثانيالربع   نهاية  في  الصــــناعية  الدول  في  التجاري  المخزون  كفاية أن  باالهتمام  والجدير

ــتهالك،  من  يوم   60.4 حوالي  بلغت قد  2019عام  ــتوى  وهو  االس ــجلمن   أقل  مس  الربع  نهاية في  المس

من المـستوى المـسجل في نهاية الربع المماثل من العام   أعلى، و يوم من االـستهالك  60.7البالغ   قالـساب

 .يوم من االستهالك 58.8الماضي البالغ 

أسعار النفطالمؤثرة على  العوامل األخرى .22.  

عوامل الجغرافية السياسية (الجيوسياسية) .1.2.2  

ـــعار النفط خالل الربع  ـــكل كبير على أســ انيمن العواـمل التي أثرت بشــ ، 2019ـعام من  الـث

تمرار فرض مزيد من القيود  إلىأدت   والتي،  الصـين وبين الواليات المتحدة    حول التجارةالتوترات    اـس

ــات  ال عدم إنتهاء  مع،  الجمركية المتبادلة ــمبر   منذبين الطرفين الجارية تجارية المفاوضــ ــهر ديســ شــ

ــين (  دول  لثمان الواليات المتحدة  إنتهاء اإلعفاءات التي منحتها  و  .2018  وإيطاليا واليونان   والهند  الص

ــلة) الجنوبية وكوريا  وتركيا واليابان  وتايوان  ــتيراد  بمواصـ ــهر أبريل   النفط  اسـ اإليراني حتى نهاية شـ

على صـادرات النفط من الواليات المتحدة  القيود االقتصـادية الجديدة التي فرضـتها  إضـافة إلى    .2019

  . 2019التنفيذ في الثامن والعشرين من شهر أبريل  والتي دخلت حيزفنزويال، 
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الدوالر األمريكي وأسعار الفائدة .2.2.2  

اطتحول  ام و االرتـب ار النفط الـخ ـــع ــي بين أســ دوالر األمريكي  العكســ اطإلى اـل طردي،          ارتـب

تمر حدوثه لفترة قصـيرة من الزمن،2019خالل الربع الثاني من عام   ، وهو أمر نادراً ما يحدث، ويـس

ــوق النفط ومنها ما ليس له أحدوث عدة عوامل متداخلة منها ما له عالقه بتزامن  نتيجة  ــيات سـ ــاسـ سـ

ــعار النفط    بها. عالقة ــهر أبريل  فقد ارتفعت أس ــرف الدوالر مقابل ،  2019في ش ــعر ص مع ارتفاع س

من القتصــاد األمريكي مقابل نظرائه اأداء   قوةبدعم من  العمالت الرئيســية وعمالت األســواق الناشــئة  

، عندما إنخفضــت العكســية  بينهما إلى طبيعته االرتباط يعودقبل أن    .االقتصــادات الرئيســية األخرى

القتـصاد األمريكي اأداء  بدعم من اـستمرار قوة  الدوالر  ـصرف ع  اارتفمع  في ـشهر مايو،  أـسعار النفط  

ارتباطاً عكـسياً مجدداً بين أـسعار النفط   2019وـشهد ـشهر يونيو .  مقابل نظرائه االقتـصاديين الرئيـسيين 

ع إنخفاض سـعر صـرف الدوالر على الخام والدوالر األمريكي، حيث إنخفضـت أسـعار النفط الخام، م

من قبل بما يصــل إلى نصــف نقطة مئوية  خلفية تزايد التوقعات بشــأن خفض ســعر الفائدة الرئيســي  

  .2019خالل الفترة المتبقية من عام  مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي

العالمية خالل   السندات  عوائد  في حادلا  هبوطالخسائر في أسواق األسهم واليأتي ذلك تزامناً مع  

 مســجالً   ســنوات، عشــرجل أل  األمريكية  الخزانة ســندات، حيث إنخفض العائد على 2019شــهر مايو  

 ً  ،2019من عام  الثاني  الربع  بنهاية %2صـل إلى  يعلى أسـاس ربع سـنوي، ل  نقطة  41  بواقع انخفاضـا

ً   أكثر  بشــكل  العائد منحنى  انعكس ومن ثم   ،2016وهو أدنى مســتوى له منذ عام   كبير بفارق وضــوحا

ــندات عوائد بين   أســاس نقطة  12  بلغ ــتحقة  الس ــتحقة  وتلك  أشــهر  3 خالل  المس ــنوات  10  بعد  المس           . س

  .بين الواليات المتحدة األمريكية والصين حول التجارة التوترات  حدة زايدت إلى جانب

نشاط المضاربات .3.2.2  

ــارـبات دوراً كبيراً في  ـــعار النفط الـخام خالل الربع إتـجاـهات  تـباين لعـبت المضــ       من  الـثانيأســ

ــهر أبرـيل ـبدعم من ، 2019ـعام  ـــعار النفط في شــ ــتمرفـقد ارتفـعت أســ  المضــــاربين احتـفاظ  اراســ

ــتثمرين  ــأن  إيجابية برؤية  والمسـ ــعار  نمو آفاق  بشـ ــعيد  فعلى  ،النفط  أسـ ــواق  صـ          ،15اآلجلة   العقود  أسـ

ــناديق  أقبلت ــراء زيادة على التحوط صـ ــاس غرب وخام  برنت لخام   اآلجلة  العقود  شـ ــيط،  تكسـ           الوسـ

 
  ط.  عقود تم التوافق من خاللها على تبادل كمية محددة من النفط بسعر محدد في تاريخ محدد، وهي الطريقة األكثر استخداماً لشراء وبيع النف   15
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 التوالي،  على أســابيع  وتســعة  ســبعة ألجل  النفط  أســعار ارتفاع بشــأن   المضــاربين  رهانات  من  زاد  مما

ــل نمو  فترة  أطول تلك  تعدو ــيط  متواص ــاس الوس ــعار عام   13 نحو  منذ  لخام غرب تكس . وتراجعت أس

النفط خالل ـشهري مايو ويونيو على خلفية تزايد المخاوف بـشأن تباطؤ نمو االقتصـاد العالمي وتراجع 

ــتثمرين في  ــاربين والمســ الطـلب الـعالمي على النفط، مـما أدى إلى تراجع اهتـمام كبير من قـبل المضــ

  العقود النفطية.  

التجارة النفطية في األسواق الرئيسية حركة. 3  

من النفط الخام والمنتجات النفطيةالواليات المتحدة واردات وصادرات  .3.1  

 2019من ـعام  الـثانيالربع  خالل الـخام  النفط من  الوالـيات المتـحدة األمريكـية واردات ارتفـعت

وهو   ،ي/ب  مليون   7.2  لتبلغ  السابق  الربع  بمستويات  مقارنة%  1.5  بنسبة  أى  ي/ب  ألف  104  يبحوال

 ارتفعت  كماب/ي مقارنة بمسـتويات الربع المناظر من العام السـابق.    مليون  1بنحو   منخفضمسـتوى  

 الربع بمســــتويات  مقارنة%  10.9  بنســــبة  يأ ي/ب  ألف 233  بحوالى  النفطية المنتجات من   وارداتها

ــابق ــتوى    ،ي/ب مليون   2.4  حوالي  لتبلغ  السـ ــتويات  ألف  95بنحو   مرتفعوهو مسـ ب/ي مقارنة بمسـ

  .ن العام السابقالمناظر مالربع 

ــبة ــتحوذت فقد  ،ت من النفط الخامالواردا  لمصــادر   وبالنس  منظمةخارج المنتجة من   الدول اس

ك الي من % 78.7 حوالي على أوـب ام  النفط واردات إجـم ات الـخ دة للوالـي ة المتـح خالل الربع  األمريكـي

ــابق65.6مـقارـنة بحوالي  2019من ـعام  الـثاني  كـندا ظـلتوـقد . % خالل الربع المـماـثل من الـعام الســ

ــي  المزود ــبة  المتحدة للواليات  الرئيس ــبة  ها من النفط الخام واردات  اجمالي من %  53.9  بنس مقارنة بنس

   .% خالل الربع المماثل من العام السابق47.2

ــتحوذتو  النفط واردات  إجمالي  من % 21.3  حوالي على أوبك  منظمة في  األعضــاء  الدول اس

ام  ات الـخ دة للوالـي ة المتـح انيخالل الربع  األمريكـي ام  الـث ة بحوالي  2019من ـع ارـن % خالل 34.4مـق

ــابق ــاء في منظمة أوابك   .الربع المماثل من العام الس ــتأثرت الدول األعض ــمن دول أوبك، اس  ومن ض

% خالل 20.7 بنحومقارنة    األمريكية  المتـحدة للواليات الـخام   النفط واردات  إجـمالي من %  14.4 بنحو

  .الربع المماثل من العام السابق
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المنتجة من خارج   الدول  استحوذت  فقد  ،لمنتجات النفطيةت من االواردا  مصادرأما فيما يخص  

 من المنتـجات النفطـية األمريكـية المتـحدة لوالـياتا واردات إجـمالي من % 94 حوالي على أوـبك منظـمة

انيخالل الربع  ام  الـث ة بحوالي  2019من ـع ارـن ام الســـــابق  %87.6مـق ل من الـع اـث      .خالل الربع المـم

بةباحتياجاتها من المنتجات النفطية حيث وصـلت ال  المتحدة  للواليات  الرئيـسي  المزود كندا  وتعد  إلى  نـس

ـــبة واردات جـماليإ من % 24.1 % خالل الربع المـماـثل من 24.9ـها من المنتـجات النفطـية مـقارـنة بنســ

   العام السابق.

 واردات إجمالي  من  فقط% 6  حوالي على أوبك  منظمة في  األعضـــاء  الدول اســـتحوذت  بينما

مقـارنـة بحوالي  2019من عـام  الثـانيخالل الربع  األمريكيـة المتحـدة للواليـات المنتجـات النفطيـة

ومن ضــمن دول أوبك، اســتأثرت الدول األعضــاء في   .خالل الربع المماثل من العام الســابق  12.4%

ة واردات إجـمالي من % 5.5منظـمة أواـبك بنحو  ة المتـحدة للوالـيات المنتـجات النفطـي ارـنة  األمريكـي مـق

  ).20(  و  )19(  ينالشكلو  )10(  الجدول  كما يوضح  ،% خالل الربع المماثل من العام السابق7.8بنحو  

وفي هذا الـسياق، تجدر اإلـشارة إلى التراجع الملحوظ في واردات الواليات المتحدة النفطية من   

فنزويال، وذلك على خلفية بدء دخول الضـغوطات االقتصـادية األمريكية على قطاع الطاقة في فنزويال 

ــهر أبريل   ــرين من شـ ــة فنزويال من إجم2019حيز التنفيذ في الثامن والعشـ الي ، حيث تراجعت حصـ

ات النفط الخـام  واردات ة المتحـدة للوالـي اني من عـام 0.6إلى  األمريكـي  2019% فقط خالل الربع الـث

 وارداتمن إجمالي  حـصتهاتراجعت   كما  .% خالل الربع المماثل من العام الـسابق6.5مقارنة بحوالي 

ة ات النفطـي ات المنتـج دة للوالـي ة المتـح ام 0.003إلى  األمريكـي اني من ـع  2019% فقط خالل الربع الـث

    .% خالل الربع المماثل من العام السابق3.4مقارنة بحوالي 
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 )10الجدول (
  2019-2018مصادر واردات الواليات المتحدة األمريكية من النفط الخام والمنتجات النفطية، 

       (مليون برميل / يوم)
 المنتجات النفطية

  

 النفط الخام 

  
  الثانيالربع 

2019 *  
  الثاني الربع 

 2018  
  الثانيالربع 

2019 *  
  الثاني الربع 

 2018  
 النسبة

 النسبة  الكمية  (%)  
 النسبة  الكمية  (%)  

 النسبة  الكمية  (%)  
  الكمية  (%)  

 دول أوبك 2.8 34.4 1.5 21.3 دول أوبك 0.3 12.4 0.1 6.0

الدول األعضاء  0.2 7.8 0.1 5.5
في أوابك الدول األعضاء  1.7 20.7 1.0 14.4

في أوابك

دول أوبك غير  0.1 4.6 0.01 0.5
العربية  دول أوبك غير  1.1 13.7 0.5 6.9

العربية 
 دول خارج أوبك 5.4 65.6 5.7 78.7 دول خارج أوبك 2.0 87.6 2.3 94.0
 كندا  3.9 47.2 3.9 53.9 كندا  0.6 24.9 0.6 24.1
 المكسيك 0.6 7.9 0.6 8.5 روسيا  0.3 13.3 0.4 15.2
 كولومبيا  0.3 3.6 0.4 5.3 كوريا الجنوبية 0.1 4.8 0.2 6.2
هولندا 0.1 2.9 0.1 5.1 11.0 0.8 6.9  باقي دول العالم 0.6
   الهند  0.1 5.4 0.1 4.8

   المملكة المتحدة  0.1 4.9 0.1 4.1

   كولومبيا  0.02 1.0 0.1 2.6

   أسبانيا  0.1 3.1 0.1 2.5

   اليابان  0.02 1.0 0.05 2.2

   النرويج  0.05 2.1 0.05 2.1

   مصر  0.01 0.4 0.04 1.8

        إيطاليا  0.03 1.4 0.04 1.5

   البرتغال  0.05 2.2 0.04 1.6

       فنلندا 0.01 0.5 0.04 1.6

       المكسيك 0.1 2.8 0.03 1.4

        فرنسا  0.03 1.4 0.03 1.3
        سنغافورة 0.03 1.5 0.03 1.3
        الصين  0.01 0.6 0.02 0.1
        باقي دول العالم 0.3 13.4 0.3 14.5

 إجمالي الواردات 8.2  7.2  إجمالي الواردات 2.3  2.4 
 بيانات تقديرية *    

 : المصدر     
).EIAإدارة معلومات الطاقة األمريكية (ـ      
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  )19( الشكل
  2019 -2018  ،مصادر واردات الواليات المتحدة من النفط الخام 

 )%(  
  

  

  

  

  

  

  

 .EIA)إدارة معلومات الطاقة األمريكية (بنك المعلومات،  المصدر:

  )20( الشكل
  2019 -2018 ،المنتجات النفطيةمصادر واردات الواليات المتحدة من 

 )%(  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .EIA)إدارة معلومات الطاقة األمريكية (بنك المعلومات،  المصدر:

  

21.3 34.4 

11.3 14.4 
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 الثانيالربع   خالل الخام   النفط  من   المتحدة الواليات ـصادرات  ارتفعت  ،الـصادرات جانب وعلى

لتصل إلى   السابق  الربع  بمستويات  مقارنة%  10.6  بنسبة  يأ  ،ي/ب ألف  289  يبحوال 2019من عام 

ــتوى    ،ي/ب مليون   3 نحو ــتويات الربع المماثل من  ألف  891بنحو   مرتفعوهو مسـ ب/ي مقارنة بمسـ

ب/ي خالل   ألف  260  بمقدار  األميركي الخام   النفط صـادرات  ارتفعتوفي هذا السـياق،    .العام السـابق

 الصـادرات األمريكية  كما ارتفعت .ب/ي  مليون   3.16  بلغ  شـهري  قياسـي  مسـتوى  مسـجلة يونيو  شـهر

 لتبلغ  الســابق  الربع  بمســتويات  مقارنة  %6.2  بنســبة  أى،  ي/ب  ألف 302 بنحو  النفطية المنتجات  من 

ــتوى مرتفع بنحو وهو   ،ي/ب  مليون   5.2 حوالي ــتويات  146مس الربع المماثل  ألف ب/ي مقارنة بمس

   .الماضيمن العام 

% من 15.2في المرتبة األولى بنســبة    كنداتأتي   ،من النفط الخام  الصــادراتلوجهة    وبالنســبة

خالل % 15.3  مقارنة بنســــبة 2019من عام  الثانيإجمالي صــــادرات الواليات المتحدة خالل الربع  

في المرتبة الثالثة الهند  تأتي ، ثم %14.5بنســبة   كوريا الجنوبية، تليها  الربع المماثل من العام الســابق

   ،% فقط6.8من إجمالي صــادرات النفط األمريكية إلى    الصــين نســبة   تراجعت  بينما  %.10.5بنســبة  

ــبةبعد أن كانت  ــتورد بنسـ ــابق19.9 أكبر مسـ ويعزى ذلك إلى  ،% خالل الربع المماثل من العام السـ

 النفط صــادرات أن  من  لرغم وذلك با ،بين الواليات المتحدة والصـين  حول التجارةالتوترات اسـتمرار  

ــلع إلى بعد تنضــم  لم   الصــين، إلى األمريكية الخام  التي   ،للتعريفة الجمركية اإلضــافية الخاضــعة  الس

تـشير إلى إحجام  الرـسمية التقارير أحدث إال أن  .الواليات المتحدةعلى الواردات من  الـصين فرـضتها 

   .األخيرة  اآلونة  فيلشراء النفط األمريكي   جديدة  شراء  بطلبيات  التقدم  عن   في الصين   النفط  يمستورد

في المرتبة األولى بنسبة   المكسيكتأتي    ،لمنتجات النفطيةمن ا  وجهة الصادراتأما فيما يخص  

من  الثانيمن المنتجات النفطية خالل الربع  األمريكية  % من إجمالي ـصادرات الواليات المتحدة  19.8

بنســـبة الدول األســـيوية  تليها   خالل الربع المماثل من العام الســـابق،% 19  مقارنة بنســـبة  2019عام 

أمريكا   دول اســـتحوذت  خالل الربع المماثل من العام الســـابق. وقد%  19.1 % مقارنة بنســـبة19.7

ة  ة% 15.6 حوالي علىالالتينـي ـــب ة بنســ ارـن ــابق % 16.5 مـق ل من العـام الســـ ، خالل الربع الممـاـث

ــتحوذت  % خالل الربع المـماـثل من 15.7مـقارـنة بحوالي % 15.5 حواليعلى  اـلدول األوروبـيةواســ

ابق، واـستحوذت  المماثل من العام % خالل الربع  12مقارنة بحوالي  % 9.6  حواليعلى   كنداالعام الـس

  .)22(و )21( ينالشكلو )11( الجدول كما يوضح ،السابق
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 )11الجدول (
  2019-2018وجهة صادرات الواليات المتحدة األمريكية من النفط الخام والمنتجات النفطية، 

( برميل / يوم مليون ) 
 المنتجات النفطية

  

 النفط الخام 

  الثانيالربع   
2019 *  

  الثاني الربع 
 2018  

  الثانيالربع 
2019 *  

  الثاني الربع 
 2018  

 النسبة 
 النسبة   الكمية   (%)

 النسبة   الكمية   (%)
 النسبة   الكمية   (%)

  الكمية   (%)

 كندا  0.3 15.3 0.5 15.2 المكسيك 1.0 19.0 1.0 19.8

الدول   1.0 19.1 1.0 19.7
األسيوية   كوريا الجنوبية 0.2 7.6 0.4 14.5

دول أمريكا   0.8 16.5 0.8 15.6
الالتينية  الهند  0.1 7.2 0.3 10.5

الدول   0.8 15.7 0.8 15.5
األوروبية   هولندا  0.2 7.6 0.2 7.4

 تايوان  0.1 2.8 0.2 6.9 كندا  0.6 12.0 0.5 9.6

باقي دول   0.9 17.7 1.0 19.8
العالم  الصين  0.4 19.9 0.2 6.8

     6.0 0.2 8.4  المملكة المتحدة  0.2
 ايرلندا  ــ ــ 0.04 1.3      
     4.5 0.1 10.1 ايطاليا 0.2
 بنما  ــ ــ 0.1 2.9     
 البرازيل  0.02 0.8 0.1 2.7     
 سنغافورة 0.1 3.2 0.1 2.7     
 اليابان  0.03 1.4 0.1 2.0     
 اسبانيا  0.02 1.0 0.05 1.5     
     1.3 0.04 0.4 فرنسا 0.01
      1.2 0.04 ــ شيلي ــ
      1.2 0.04 3.2 النرويج 0.1
      1.2 0.04 2.0 تايالند 0.04
      10.2 0.3 9.1  باقي دول العالم 0.2

إجمالي    5.1  5.2  
إجمالي   2.1  3.0   الصادرات 

 الصادرات 
 بيانات تقديرية *     

 المصدر:      
).EIAـ إدارة معلومات الطاقة األمريكية (  
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  )21( لشكلا
  2019 -2018 ،وجهة صادرات الواليات المتحدة من النفط الخام 

 )%(  
  

  

  

  

  

  

  

  

  .EIA)إدارة معلومات الطاقة األمريكية (بنك المعلومات،  المصدر:

  )22( الشكل
  2019 -2018 ،وجهة صادرات الواليات المتحدة من المنتجات النفطية

)%(  
  

  

  

  

  

  

  

  

  .EIA)إدارة معلومات الطاقة األمريكية (بنك المعلومات،  لمصدر:ا
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ــافي ينخفض وـبذـلك  2019 من ـعام  الـثانيالربع  خالل  المتـحدة  للوالـيات  النفطـية الواردات  صــ

ــبة  أي ي،/ب  ألف  255 حواليب  مليون   1.281 نحو إلى  ليصــل الســابق  الربع  مع  مقارنة%  16.6  بنس

توى   ،ي/ب تويات الربع المماثل من العام    مليون  2بنحو   منخفضوهو مـس  ،الماضـي ب/ي مقارنة بمـس

.)13والجدول ( )12( الجدولكما يوضح 

 )12الجدول (
  تطور صافي واردات (صادرات) النفط الخام في الواليات المتحدة واليابان والصين والهند 

    (مليون برميل/يوم)
   المتحدة  الواليات  اليابان   الصين الهند

   2018الثاني الربع  6.0 2.9 9.0 4.6
 الثالث  الربع  6.1 3.1 8.9 4.5
   الرابعالربع  5.2 3.1 10.0 4.6
   2019األول  الربع  4.3 3.1 9.9 4.6
 *   الثانيالربع  4.1 3.0 10.0 4.5

)0.1 (  0.08 )0.2 (  )0.2 (   التغير عن 2019  األولالربع  
) 0.1(  ) مليون ب/ي(  0.92 0.1 )1.8 (  2018 الثانيالربع  

   

 )13الجدول (
  في الواليات المتحدة واليابان والصين والهند  المنتجات النفطية تطور صافي واردات (صادرات) 

    (مليون برميل/يوم)
   المتحدة  الواليات  اليابان   الصين الهند

)0.3 (  0.5 0.002 )2.8 (    2018الثاني الربع  
)0.6 (  0.2 0.1 )2.7 (  الثالث  الربع  
)0.6 (  0.2 0.252 )3.6 (    الرابعالربع  
)30. (  )10. (  )40.0 (  )2.8 (    2019األول  الربع  
)0.3 (  0.07 0.002 )2.9 (  *  الثاني الربع  
)0.04 (  0.2 0.04 )0.07 (   التغير عن 2019  األولالربع  

) 20.0(  ) مليون ب/ي(  )0.4 ( ) 0.05( ــ   2018 الثانيالربع  
 بيانات تقديرية  *   
 :  مالحظة   

ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.   
 المصادر:     
ـ أعداد مختلفة من التقرير الشهري لمنظمة أوبك.  
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من النفط الخام والمنتجات النفطية واردات وصادرات اليابان .3.2  
ــت  ألف  200 بحوالي  2019من عام   الثانيالربع   خالل الخام   النفط من   اليابان واردات  انخفض

ــبة  يأ، ي/ب ــتويات  مقارنة% 6.3  بنس ــابق  الربع  بمس ــتوى ي/ب  مليون   3 حوالي  لتبلغ  الس ، وهو مس

ــي. 100مرتفع بنحو  ــتوـيات الربع المـماـثل من الـعام الـماضــ ــت كـما ألف ب/ي مـقارـنة بمســ  انخفضــ

 السـابق  الربع  بمسـتويات  مقارنة% 5  بنسـبة  يأ،  ي/ب  ألف 28  بحوالي  النفطية المنتجات من   وارداتها

ألف ب/ي مقارنة بمستويات الربع المماثل   13بنحو    مرتفع، وهو مستوى  ي/ب  ألف  537  حوالي  لتبلغ

  .الماضيالعام  من 

اـبان  صــــادرات إنخفضــــت ،الصـــــادرات ـجاـنب وعلى           72 بحوالي النفطـية المنتـجات من الـي

ة أي ،ي/ب ألف ـــب ارـنة% 11.9 بنســ ات مـق ــتوـي            ،ي/ب ألف 535 حوالي لتبلغ الســـــابق الربع بمســ

   .الماضيب/ي مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام  ألف 13بنحو  مرتفعوهو مستوى 

ة الواردات صـــــافي انخفض وـبذـلك اـبان النفطـي انيالربع  خالل للـي  بحوالي 2019 من ـعام  الـث

وهو مســتوى   ،ي/ب  مليون  3  إلى  ليصــل الســابق  الربع  مع  مقارنة% 5  بنســبة  أي  ي،/ب ألف  156

 الجدولكما يوضــح  ،  الماضــيألف ب/ي مقارنة بمســتويات الربع المماثل من العام   100بنحو   مرتفع
ً  )13والجدول ( )12(   .المشار إليه سابقا

وصادرات الصين من النفط الخام والمنتجات النفطيةواردات  .3.3  
ــين واردات ارتفعــت           80 بحوالي 2019من عــام  الثــانيالربع  خالل الخــام  النفط من  الصــ

وهو   ،ي/ب مليون   10 حوالي  لتبلغ الســــابق  الربع بمســــتويات  مقارنة%  0.8  بنســــبة  أي ،ي/ب  ألف

 أشـارت وقد  .الماضـي العام ب/ي مقارنة بمسـتويات الربع المماثل من    ألف 867بنحو   مرتفعمسـتوى  

 النفط  من   الصين   واردات  ارتفاعادرة عن اإلدارة العامة للجمارك الصينية إلى  ص  رسمية بياناتحدث  أ

وذلك  ،مليون ب/ي  10.6 أعلى مســــتوى لها على اإلطالق وهو إلى  2019  أبريلالل شــــهر  خ الخام 

 التابعة  المـصافي فيه  جمعت  الذي  الوقت في  ،ـصيانةلا  أعمال  بـسبب  بمـصافي التكرير  العمل  تعطل رغم 

ــبا  اإليراني الخام  من  مخزونات  للدولة األمريكية. وتراجعت تلك الواردات إلى  عفاءاتاإل إللغاء تحســ

ــهر ـمايو،  9.47  من  ـعدد إغالق تزامـناً مع ،إيران  من  الواردات انخـفاض بفـعلمليون ب/ي خالل شــ

يونيو . قبل أن تعاود االرتفاع خالل ـشهر  دورية  صـيانة  أعمال إلجراء  الكبيرة  الحكومية النفط  مصـافي

   بدء إنتاج مصافي جديدة كبيرة.بفعل  اللقيم  على الطلب زيادةمليون ب/ي على خلفية  9.63مسجلة 



81 الربع الثاني - نيسان / أبريل - حزيران/ يونيو 2019

االقتصادية اإلدارة                                                                          للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

  81 

 

 تراجع  إلىادرة عن اإلدارة العامة للجمارك الصـــينية  ـصــ   رســـمية بياناتحدث أ أشـــارت  كما

بالشـهر المماثل % مقارنة  60بنحو   2019 يونيوشـهر  خالل   اإليرانيواردات الصـين من النفط الخام 

ــابق ــتوـياتـها مـنذ ـعام  ،من الـعام الســ ــل إلى أدنى مســ فترة اإلعـفاءات  وذـلك إثر إنتـهاء ،2010لتصــ

  .صــادرات النفط اإليرانية الممنوحة من تطبيق الضــغوطات االقتصــادية األمريكية المفروضــة على 

% لتصــل 84خالل شــهر يونيو بنحو وفي المقابل ارتفعت واردات الصــين من النفط الخام الســعودي  

من   الصـين  واردات  إجمالي من   %19.5 أي نسـبة حوالي، مليون ب/ي  1.88بلغ  إلى مسـتوى قياسـي  

   .2013 عام  منذ األعلى وهيالنفط الخام، 

ــين   وارتفعت ــبة  أي ،ي/ب  ألف 100  بحوالي  النفطية المنتجات  من   واردات الصــ % 7.5  بنســ

ألف ب/ي  67بنحو   منخفضوهو مســـتوى    ،ي/ب مليون   1.4  لتبلغ الســـابق  الربع بمســـتويات  مقارنة

   .مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام الماضي

من  الثانيتصــدر الصــين أي كميات من النفط الخام خالل الربع    لم   ،الصـــادراتب وفيما يتعلق

في حين   ألف ب/ي خالل الربع المماثل من العام الماضـــي.  52مقارنة بصـــادرات بلغت    ،2019عام 

ــت ــادراتها إنخفضـ ــة من زيت الوقود والغازولين ووقود النفاثات،   ،النفطية المنتجات  من  صـ وبخاصـ

ــبة    67بحوالي  ــتويات  ب  % مقارنة4.7ألف ب/ي، أي بنسـ ــابق  الربعمسـ   ،ي/ب مليون   1.4  لتبلغ  السـ

ي يأت،  الماضــيب/ي مقارنة بمســتويات الربع المماثل من العام   ألف 317بنحو   مرتفعوهو مســتوى  

 صــــيانة  أعمال إلجراءالصــــين   في  الكبيرة  الحكومية  النفط  مصــــافي  من  عدد إغالقعلى خلفية  ذلك 

   .    2019مايو ي أبريل وفي شهر دورية

 247 بحوالي  2019 من عام  الثانيالربع    خالل  للصــين  النفطية الواردات  صــافي  ارتفع وبذلك

 مرتفع، وهو مستوى  ي/ب  مليون  10  إلى  ليصل السابق  الربع  مع  مقارنة%  2.5 بنسبة  أي ي،/ب  ألف

ــتويات الربع المماثل من العام   ألف 535بنحو  ــح الجدول،  الماضــيب/ي مقارنة بمس  )12(  كما يوض
ً  ماالمشار إليه )13والجدول (   .اَنفا

واردات وصادرات الهند من النفط الخام والمنتجات النفطية .3.4  

د واردات إنخفضـــــت ام  النفط من  الهـن انيالربع  خالل الـخ ام  الـث  ألف 100 بنحو 2019من ـع

 منخفضوهو مسـتوى   ،ي/ب  مليون   4.5  إلى  صـلتل  السـابق  الربع  مع  مقارنة%  2.2  بنسـبة  أي ي،/ب

إعالن    يأتي ذلك تزامناً مع  .ب/ي مقارنة بمســتويات الربع المماثل من العام الماضــي  ألف 100بنحو 
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ــتيراد بعد إنتهاء اإلعفاءات من الضـــغوطات  النفط اإليراني  مصـــادر رســـمية في الهند عن إيقاف اسـ

  .فنزويال تعليق شراء النفط من إ ، إلى جانباالقتصادية األمريكية على قطاع الطاقة اإليراني

ــت كـما ـ  النفطـية المنتـجات من  ردات الهـندوا إنخفضــ          ،ي/ب فاَال 6 يحوالـكل طفيف بلغ بـشــ

 مرتفع، وهو مســتوى  ي/ب  ألف 893  حوالي  لتبلغ الســابق  الربع  بمســتويات مقارنة%  0.6  بنســبة  أي

   ألف ب/ي مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام الماضي. 49بنحو 

 ،ي/ب  ألف 33  بحوالى  النفطية المنتجات  من   صـادرات الهند  ارتفعت  ،الصـادراتب وفيما يتعلق

 مرتفع  مسـتوىوهو   ،ي/ب  مليون   1.2 حوالي  لتبلغ السـابق  الربع  بمسـتويات  مقارنة%  2.8  بنسـبة  أي

  الربع المماثل من العام الماضي. مقارنة بمستويات ألف ب/ي 67بنحو 

 139 بحوالي  2019 من عام  الثانيالربع    خالل  للهند  النفطية الواردات  صــافي  ينخفض وبذلك

وهو مســـتوى  ،ي/ب  مليون   4.1  إلى  ليصـــل الســـابق  الربع  مع  مقارنة%  3.3  بنســـبة  أي ي،/ب  ألف

 الجدولكما يوـضح  ،  ألف ب/ي مقارنة بمـستويات الربع المماثل من العام الماـضي  118بنحو   منخفض
ً إليهما المشار  )13والجدول ( )12(   .سابقا

صادرات دول االتحاد السوفيتي السابق من النفط الخام والمنتجات النفطية .3.5  
من عام  الثانيالربع   خالل الخام   النفط من   دول االتحاد السـوفيتي السـابق  صـادرات  إنخفضـت

ــبة  أي  ،ي/ب  ألف 233 بحوالي  2019 ــتويات  مقارنة% 3.3  بنسـ ــابق  الربع بمسـ  6.9 نحو  لتبلغ السـ

ــتوى  ،ي/ب مليون  ــتوـيات الربع المـماـثل من الـعام  67بنحو  مرتفعوهو مســ ألف ب/ي مـقارـنة بمســ

والتي تعديالت إتفاق خفض اإلنتاج لدول (أوبك +) ب اـستمرار التزام روـسيا ويعزى ذلك إلى،  الماـضي

 500  يبحوال  النفطية المنتجات  من  صـــادراتها  إنخفضـــت  كما.  2019في بداية عام   حيز التنفيذدخلت 

ـــبة أي ،ي/ب ألف ــتوـيات مـقارـنة% 15.8 بنســ       ، ي/ب مليون  2.7 حوالي لتبلغ الســــابق الربع بمســ

ــتوى   ــي   700بنحو   منخفضوهو مســ ــتويات الربع المماثل من العام الماضــ  ،ألف ب/ي مقارنة بمســ

كل رئيـسي    إلى   Druzhbaخط أنابيب  عبر  المتجهة  ـشحنات النفط الروـسي تلوثإلى  ويعزى ذلك بـش

  .بالكلوريد العضوي أوروبا
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صناعة تكرير النفط الخام العالميةتطور . 4  

من ـعام   الـثانيخالل الربع ملحوـظاً تراجـعاً صــــــناـعة تكرير النفط الـخام الـعالمـية أداء  شــــــهد

 المصــافي من   للكثير  الموســمية الدورية  الصــيانة اســتمرارويعزى ذلك بشــكل أســاســي إلى ، 2019

بعض التوقفات غير المخطط   إضافة إلى  مع ارتفاع تكاليفها،  ،بنهاية موسم الشتاءوالتي بدأت    العالمية

شمال دول (بخاصة  أوروبادول في    مناطق التكرير الرئيسية  معظم في هوامش التكرير    ضعفو  لها،

    .2019 يونيو، رغم تحسنها بشكل نسبي خالل شهر الهادي أسيادول و غرب أوروبا)

من عام  الثانيخالل الربع    في المـصافي العالميةالمـستهلك  الخام  النفط  كميات   انخفـضتحيث 

مليون   81.3صـل إلى  مقارنة بالربع السـابق لت%  1.4، أي بنسـبة  برميل/ يوم   مليون   1.2بنحو   2019

ــتوى  برمـيل/ يوم، ـــبة  مليون  0.5بنحو  منخفضوهو مســ % مـقارـنة ـبالربع 0.7برمـيل/يوم، أي بنســ

  .العام الماضي المماثل من 

مصـافي الدول كميات النفط الخام المسـتهلك في   انخفضـت  وعلى مسـتوى المجموعات الدولية،

برميل/يوم مقارنة بالربع الســابق لتصــل   ألف  277بنحو   2019من عام  الثانيخالل الربع  الصــناعية 

ــياق   ،مليون برميل/ يوم   37.7إلى   ــارة إلى  وفي هذا الس ــن أداءتجدر اإلش ــافي   تحس النفط تكرير  مص

) بدعم من والغرب األوســط بخاصــة في مناطق ســاحل الخليج (  العاملة في الواليات المتحدة األمريكية

  .إلى جانب التحســـن النســـبي في هوامش التكرير   ،مع بداية موســـم القيادةتزامناً توقعات زيادة الطلب  

ــافي تكرير النفط الـعامـلة في الوالـيات المتـحدة  يتراجعـهذا ومن المتوقع أن  خالل األمريكـية أداء مصــ

ــف الثاني من عام  ــتيراد  وقفبنتيجة تأثرها ،  2019النصـ هذه   تعاني، حيث الثقيل  زويليالفن النفط  اسـ

 ً ــافي حاليا  وتراجع إمدادات الخفيفة  المحلية الخامات تدفقاترتفاع  ا بين   التوازن  تحقيق عدم   من  المصــ

ـــطة 16 الثقيـلة الـخاـمات ــواق النفطـية الـعالمـيةا في والمتوســ ـــفاة                    .ألســ ـيأتي ـهذا إلى ـجاـنب توقف مصــ

"Philadelphia ــرقي للوالـيات ــاـحل الشــ ـــفاة نفطـية عن الســ " عن العـمل، وهي أكبر وأـقدم مصــ

ألف برمـيل/يوم، وذـلك على خلفـية الحريق الـهاـئل اـلذي إجـتاحـها  335المتـحدة، وتبلغ ـطاقتـها اإلنـتاجـية 

   ، مع توقع إبقائها مغلقة لفترة زمنية طويلة.2019يونيو ر هفي الحادي والعشرين من ش

  

 
لتنفيذ،  ا  حيز  فنزويال  على  الضغوطات االقتصادية األمريكية  دخول عقب ولكن الخفيف، لنفطا  من  سعراً  أقل  يكون  ما ادةع الثقيل  الخام النفط  أن  يُذكر   16

   .للبرميل   أعلى  بسعر  تداوله  يتم أصبحشكل ملحوظ وب  عليه الطلب ارتفع
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ــافي النفط الـعامـلة في دول أوروـبا ـبإ كـما ــارة إلى ـتأثر مصــ نقـطاع إـمدادات الـخام  تـجدر اإلشــ

ــي عبر خط أنابيب  ــافي حيث ،  Druzhbaالروسـ ــليم إلى جميع المصـ تم تعليق نقل النفط الخام والتسـ

ــويعلى ، المرتبطة بخط األنابيب ــي بالكلوريد العض ــحنات النفط الروس ثنائي كلوريد (  خلفية تلوث ش

في درجات الحرارة ، والذي يتحول  كما أنه يستخدم كمذيب،  PVC  الـالمستخدم في تصنيع  ،  )  اإليثيلين 

مصــفاة  هذا وقد أعلنتكل.  أالمعتادة لعمليات التكرير، إلى حمض الهيدروكلوريك وهو مادة شــديدة الت

Mozyr لعدة أيام  الروسيل المبادل الحراري بعد معالجة النفط الخام أكروسيا عن تفي بيال.  

بلغ  كبيربشــكل  كميات النفط الخام المســتهلك في مصــافي الدول النامية والمتحولة    إنخفضــتو

ــابق لتصــل إلى   2019خالل الربع الثاني من عام يوم   ألف برميل/  911نحو   43.6مقارنة بالربع الس

تراجع الطلب على النفط الخام في مصـافي التكرير   إلى  ي، ويعزى ذلك بـشكل أـساسـ مليون برميل/ يوم 

ــابق، ــوفيتي الســ ــي عبر خط أنابيب إنتيجة   العاملة في دول االتحاد الســ نقطاع إمدادات الخام الروســ

Druzhba  .مصــافي النفط الصــغيرة المســتقلة العاملة إلى جانب إغالق العديد من  ، المشــار إليه عاليه

ــين ب Shandongمقاطعة  في   ــهر مايو   الص ــعة النطاق، ،  2019خالل ش ــيانة واس ــبب أعمال الص       بس

  أو بسبب زيادة المعروض من المنتجات النفطية. 

ــين في  Qingmingزـيادة الطـلب على الوقود خالل مهرـجان ـيأتي ذـلك على الرغم من  ـبالصــ

 2019في شــهر يونيو   ارتفاع أداء مصــافي التكرير في الصــين إلى مســتويات قياســية، وشــهر أبريل

ــنع  ـبالتزامن مع مليون ب/ي 13بلـغت  ــغـيل مصــ لمكـتب بـياـنات اوفـقاً ل وذـلك،  Shenzhenـبدء تشــ

 نقطة وسـط تزال  ال  الصـينية  التكرير مصـافي  أن هذا وتجدر اإلشـارة إلى    .الصـيني الوطني لإلحصـاء

ــحـنات  مـثل  خفيـفة درـجات إلى  الثقيـلة الـخام  درـجات  مـعالـجة من  تحول  مـبادرة من  كجزء  األمريكـية الشــ

   .التلوث مستويات لتقليل الصينية الحكومة

، بـشكل طفيف  أمريكا الالتينيةالطلب على النفط الخام من قبل مـصافي النفط العاملة في    وارتفع

ــة في  ــهد  في الوقت ، االرجنتين وبخاصـ ــاط فيه فنزويال التي تشـ ــبه كامل لنشـ        تكرير النفط، توقف شـ

إلى   صـناعة تكرير النفطواصـلت وفي البرازيل    وفقاً ألحدث بيانات صـادرة عن وكالة الطاقة الدولية.

مصافي " أكبر Replan"  ومصفاة "Manguinhosمن الحرائق التي ـشهدتها مصفاة "تعافيها  حد ما 

  .)23( والشكل )14( الجدولكما يوضح   ،2018التكرير في البالد خالل عام 
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 )14الجدول (
  2019 –  2018، كميات النفط الخام المستهلكة في المصافي العالميةمتوسط تطور 

      (مليون برميل/يوم)
  التغير عن

 2018 2019 ) مليون ب/ي(
  األولالربع  المنطقة 

2019  
  الثانيالربع 

  الثاني الربع   األول الربع   * الثانيالربع   2018

)0.110 (  )0.277 (  الدول الصناعية : 37.8 38.0 37.7 
)0.254 (  األمريكتين   19.4 18.7 19.2 0.452 

0.115 )0.299 (  أوروبا  11.7 12.1 11.8 
0.028 )0.430 (  الهادي /أسيا 6.7 7.1 6.7 

)0.428 (  )0.911 (  الدول النامية والمتحولة:  44.0 44.5 43.6 
0.163 )0.186 (  الدول اآلسيوية النامية   23.0 23.4 23.2 
0.148 )0.193 (  دول الشرق األوسط  7.7 8.0 7.8 

)0.234 (  دول أمريكا الالتينية 3.8 3.5 3.5 0.021 
)0.233 (  )0.400 (  دول االتحاد السوفيتي السابق  6.9 7.0 6.6 
)0.072 (  أخرى**  2.7 2.6 2.6 0.047 
)0.538 (  )1.188 (  اإلجمالي العالمي 81.8 82.5 81.3 
 بيانات تقديرية *    

تشمل دول أفريقيا ودول أوروبا غير الصناعية.    **
 :  مالحظة   

ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.     
 المصادر:     
ــ     Oil Market Intelligence, various issues.
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الدول الصناعية دول العالم األخرى

  )23( الشكل
  2019 -2018  ،في المصافي العالميةكميات النفط الخام المستهلك متوسط في التطورات 

  )مليون برميل/ يوم(
  

  

  

  

  

  

  

  .Oil Market Intelligence, Various Issues المصدر:

من عام  الثانيخالل الربع    انخفـضتفقد    ،التكرير العالميةمعدالت تـشغيل مـصافي  فيما يخص و

 %1.5بنحو   منخفضوهو مســــتوى   ،%82صــــل إلى  تمقارنة بالربع الســــابق ل  %1.3بنحو   2019

ذكر أن معدالت تشــغيل مصــافي التكرير ، وفي هذا الســياق يمقارنة بالربع المماثل من العام الماضــي

إلى أعلى مســتوى لها منذ   2018 يونيوالعاملة في الواليات المتحدة األمريكية قد ارتفعت خالل شــهر  

وهو أعلى مسـتوى لها ، 2019  يونيو% خالل شـهر  94.2قبل أن تتراجع إلى   ،%97وهو    1998عام 

  .)15( الجدول كما يوضح ،وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة األمريكية، 2018منذ شهر ديسمبر 
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 )15الجدول (
  2019 – 2018، تطور متوسط معدالت تشغيل مصافي التكرير العالمية 

(%)      
  التغير عن

 2018 2019 ) مليون ب/ي(
  األولالربع  المنطقة 

2019  
  الثانيالربع 

  الثانيالربع   األول الربع   * الثانيالربع   2018

  الدول الصناعية :  84.9  84.2  83.3  ) 0.9(  ) 1.6(
)2.8 (  األمريكتين   87.8 83.6 85.0 1.4 

0.1  )2.0 (   أوروبا  81.4 83.4 81.5 
)1.3 (  )5.3 (  الهادي /أسيا 83.0 87.0 81.7 
  الدول النامية والمتحولة:   82.4  82.7  81.0  ) 1.8(  ) 1.4(
)3.0 (  )2.1 (  الدول اآلسيوية النامية   92.7 91.9 89.8 

6.3 )0.9 (  83.1 84.0 76.7   دول الشرق األوسط 
80.0 ــ ــ 80.0 80.0  دول أمريكا الالتينية
79.0  ــ  ــ 79.0 79.0  دول االتحاد السوفيتي السابق

)5.8 (  أفريقيا دول  65.1 57.9 59.3 1.4 
  دول أوروبا غيرالصناعية 80.0 80.0 80.0  ــ  ــ

)1.5 (  )1.3 (  المتوسط العالمي 83.6 83.4 82.0 
 بيانات تقديرية *    

 :  مالحظة  
ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.     
 المصادر:     
ــ     Oil Market Intelligence, various issues.

  

كميات تلك ال انخفضـــت  فقد  ،المصـــافي العالميةالمنتجات النفطية المكررة من بفيما يتعلق أما  

 80.9صــل إلى تمقارنة بالربع الســابق ل برميل/ يوم  ألف  900بنحو  2019من عام  الثانيخالل الربع  

ل/ يوم، ــتوى  مليون برمـي ل/يوم  ألف 200بنحو  منخفضوهو مســ ل من  برمـي اـث الربع المـم ة ـب ارـن          مـق

  .العام الماضي

  الثانيمصـافي الدول الصـناعية خالل الربع  من المنتجات النفطية المكررة انخفضـتحيث 

ــل إل ألف 300بنحو  2019من عـام  ــابق لتصـــ الربع الســـ ة ـب ارـن ل/يوم مـق           مليون   37.6ى برمـي

  انخفضـت كما. مصـافي النفط معدالت تشـغيل تراجع ويعزى ذلك بشـكل رئيسـي إلى برميل/ يوم،
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برميل/ يوم مقارنة   ألف 600مصافي الدول النامية والمتحولة بنحو  من المنتجات النفطية المكررة

  .)24( والشكل) 16( الجدولكما يوضح ، مليون برميل/ يوم 43.3بالربع السابق لتصل إلى 

  )16الجدول (
  كميات المنتجات النفطية المكررة في المصافي العالمية متوسط تطور 

      (مليون برميل/يوم)
  التغير عن

 2018 2019 ) مليون ب/ي(
  األولالربع  المنطقة 

2019  
  الثانيالربع 

  الثانيالربع   األول الربع   * الثانيالربع   2018

)0.100 (  )0.300 (  الصناعية :الدول  37.7 37.9 37.6 
)0.200 (  األمريكتين   19.4 18.7 19.2 0.500 

) 0.400( ــ  أوروبا  11.7 12.1 11.7 
0.100 )0.400 (  الهادي /أسيا 6.6 7.1 6.7 

)0.100 (  )0.600 (  الدول النامية والمتحولة:  43.4 43.9 43.3 
0.400 )0.500 (  الدول اآلسيوية النامية ومنها:  22.5 23.4 22.9 
0.400 )0.200 (  الصين  12.0 12.6 12.4 
0.100 )0.200 (  دول الشرق األوسط  7.6 7.9 7.7 

)0.500 (  دول أمريكا الالتينية 3.7 3.1 3.2 0.100 
)0.300 (  )0.400 (  دول االتحاد السوفيتي السابق  6.9 7.0 6.6 

 أخرى**  2.6 2.5 2.6 0.100 ــ
)0.200 (  )0.900 (  العالمياإلجمالي  81.1 81.8 80.9 
  بيانات تقديرية *    

تشمل دول أفريقيا ودول أوروبا غير الصناعية.   **
 :  مالحظة   

ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.     
 المصادر:     
ــ     Oil Market Report, various issues.
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  )24( الشكل
  2019 -2018 ، المصافي العالمية المكررة منالمنتجات كميات متوسط في التطورات 

  )مليون برميل/ يوم(
  

  

  

  

  

  

  
  

  .Oil Market Report, Various Issues المصدر:

 ً   العالمية أسواق الغاز الطبيعيالتطورات في  :ثالثا
األسعار الفورية للغاز الطبيعي في السوق األمريكي. 1  

 األمريكي بالســوق  هنري  مركز في  المســجلالطبيعي    للغاز  الفوري  الســعر  متوســط  إنخفض

(و ح ب)  وـحدة حرارـية بريـطانـية دوالر لـكل مليون  0.36بمـقدار  2019من ـعام  الـثانيخالل الربع 

ً ليـشكل   ب،  ح و  مليون   لكل دوالر  2.56مقارنة بالربع الـسابق ليـصل إلى   دوالر   0.29بمقدار   إنخفاـضا

علماً بأن أعلى مســتوى لمتوســط الســعر   المماثل من العام الماضــي.و ح ب مقارنة بالربع  لكل مليون 

من عام   الرابعقد تحقق خالل الربع    األمريكي  بالسوق  هنري  مركز  في  المسجلالفوري للغاز الطبيعي  

ا بلغ  2005 دـم ة وـلدى دوالر لـكل مليون و ح ب. 12.26عـن ارـن ــط مـق ــعر متوســ از الفوري الســ  للـغ

انخفاض أسعار الغاز   يتضح   ،2019من عام   الثانيخالل الربع    17تكساس غرب خام   الطبيعي بمتوسط

  .)17( الجدولكما يوضح ب،  ح و مليون  لكل دوالر 7.74الطبيعي بنحو 

  
  

 
 مليون و ح ب.  5.80تم تحويل خام غرب تكساس إلى مليون وحدة حرارة بريطانية (و ح ب) على أساس أن البرميل يحتوي   ، بغرض المقارنة 17
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 )17الجدول (
  تطور متوسط األسعار الفورية للغاز الطبيعي في السوق األمريكي

  (دوالر/ مليون وحدة حرارية بريطانية)
    الغاز الطبيعي *  تكساس ** خام غرب 

 2018الثاني الربع  2.86 11.72
12.02 2.93  الثالث  الربع 
10.17 3.80  الرابع الربع 
9.47 2.92  2019األول  الربع 
10.30 2.56    الثانيالربع 
0.83 )0.36(   التغير عن 2019  األولالربع 

) 1.42(  )دوالر/م و ح ب (  )0.29(  2018 الثانيالربع 
 

 كما هو في مركز هنري.  * 
 مليون و ح ب. 5.80** تم تحويل خام غرب تكساس إلى مليون و ح ب على أساس أن البرميل يحتوي 

  
 :  مالحظة 

 ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.    
 المصادر:    
    ـ أعداد مختلفة من التقرير الشهري لمنظمة أوبك.  
ــ   http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdM.htm

  

اإلنخفاض الذي ـشهده متوـسط األـسعار الفورية للغاز الطبيعي في الـسوق األمريكي هذا ويعزى  

رغم الضغوط المالية التي تواجهها   إنتاج الغاز الصخريارتفاع  إلى    2019خالل الربع الثاني من عام  

مريكية، األ  المتحدة  الواليات في  الطبيعي  الغاز مخزون  ارتفاعإضـافة إلى    .األمريكيةشـركات التنقيب  

  .السابقة خمس أعوام ال مدار على متوسطه من  أدنى اليزال وإن كان 

  18 الواليات المتحدة األمريكيةإنتاج الغاز الصخري في . 2

 الثانيالربع   خالل  الصـخري  الغاز من   األمريكية  المتحدة الواليات  إنتاج  إجماليوسـط  مت  ارتفع

من عام  األولالربع    بمســــتويات  مقارنة% 3  بنســــبة  ، أيمتر مكعب  مليار 6  بحوالي 2019 من عام 

ً ،  متر مكعب مليار  202.5  ليبلغ  2019 % مقارنة 16.7، أي بنســـبة  متر مكعب مليار  29بنحو   مرتفعا

  .2018بالربع المماثل من عام 

 
،  Bakken ،Eagle Ford ،Haynesvilleمناطق رئيسية فى إنتاج الغاز الصخري فى الواليات المتحدة األمريكية وهى مناطق،  سبعيمثل إنتاج  18

Niobrara ،Permian ، Appalachia ،منطقة وAnadarko    التي أصبحت هدفاً للعديد من منتجي النفط الصخري والغاز الصخري خالل السنوات
أكبر مصادر تطوير الغاز الصخري بالواليات المتحدة في الوقت الحالي، حيث ارتفع إنتاج الغاز الصخري فيها  Appalachia تُعد منطقة  . هذا واألخيرة 

، مما أدى إلى زيادة عامة في إنتاج  Uticaو   Marellellus، وبخاصة في حقلي 2012مليار قدم مكعب يومياً منذ عام  14ر من بشكل ملحوظ بلغ أكث
 الغاز الطبيعي في الواليات المتحدة، وذلك وفقًا لتقرير إدارة معلومات الطاقة األمريكية حول إنتاجية الحفر. 
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2018 2019

    من  الثانيالربع    اســــتهل  فقد  الصــــخري،  الغازشــــهري من  باإلنتاج األمريكي الو فيما يتعلق  

أعلى مســتوياته إلى    ارتفع ثم   متر مكعب، مليار  66.5  مســتوى عند  أبريل  شــهر خالل  أي  ،2019 عام 

ــهر  ملـيار 68.7وهو  2019الـثاني من ـعام خالل الربع  مـجدداً  إنخفضثم ، ـمايومتر مكـعب خالل شــ

  .)25كما يوضح الشكل ( ،يونيوفي شهر  متر مكعب مليار 67.3 إلىليصل 
  )25( الشكل

    2019  - 2018 ،األمريكية لمتحدةالصخري في الواليات ا  لغاز سنوية لال اإلمدادت الربع متوسط 
  )ربع سنة /متر مكعب  مليار(

  
  
  
  

 

 

 

 
 

   )، تقرير إنتاجية الحفر في مناطق النفط والغاز الصخري، أعداد مختلفة.EIAإدارة معلومات الطاقة األمريكية ( المصدر:

اـناتدث أحـ  تأظهر أخرى، ـناحـية من  ة األ الـطاـقة معلوـمات دارةإل بـي  الطبيعي الـغاز أن مريكـي

ــوق ــجلألمريكية قد ا  المتحدة الواليات في  المس ــتوى    س ــيمس ً مكعب   قدم  مليار  97.1  وهو  قياس  يوميا

 البالغو  2019مارس ر  شـه  في  سـجلالمُ   السـابق  القياسـي  المسـتوى متجاوزاً   ،2019 مايور  شـه خالل

ً  مكعب قدم  مليار 96.9   .يوميا

سياآأسواق الغاز الطبيعي المسيل في . 3  

 شـرق  شـمال  أسـواق في  المسـيل  الطبيعي الغاز  أسـعار  في التطورات  التالية  الفقرات  تسـتعرض

 الرئيسـية والمصـادر، وتايوان   والصـين   الجنوبية وكوريا اليابان  من   كل من   المسـتوردة  والكميات سـياآ

من   الثانيخالل الربع    المـسيل  الطبيعي  الغاز  لمـصدري  الفورية الـشحنات عائد وـصافي  ،الواردات  لتلك

    .2019عام 
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  الطبيعي المسيلأسعار الغاز  . 1.3

      من  الثانيخالل الربع    اليابان اســتوردته  الذي  المســيل  الطبيعي  الغاز  أســعار  متوســط  إنخفض

ة ب ح و مليون  /دوالر 1.4بمقـدار  2019عـام  الربع مقـارـن ــابق ـب ــل الســـ           /دوالر 9.5 إلى ليصـــ

علماً بأن أعلى مســتوى لمتوســط   الربع المماثل من العام الماضــي.  وهو نفس مســتوى، ب  ح و  مليون 

عار يل  الطبيعي  الغاز  أـس توردته  الذي  المـس عندما  2012من عام  الثالثقد تحقق خالل الربع   اليابان   اـس

  مليون و ح ب. /دوالر 17.5بلغ 

 / دوالر 1.2  بمقدار  تايوان  اسـتوردته  الذي  المسـيل  الطبيعي  الغاز  أسـعار  متوسـط  إنخفض  اكم

ً ب، مشــــكالً بذلك   ح و  مليون  /دوالر  8.4  إلى  ليصــــل بالربع الســــابق  مقارنة ب  ح و  مليون   ارتفاعا

  مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.  ب ح و مليون  / دوالر 0.2بمقدار 

ــتوردته    وإنخفض ــيل الذي اس ــعار الغاز الطبيعي المس ــط أس ــينمتوس  /دوالر 1.1  بمقدار  الص

ً ، مشـــكالً بذلك  دوالر/ مليون و ح ب  8.7مقارنة بالربع الســـابق ليصـــل إلى   ب  ح و  مليون   ارتفاعا

ــتوى   ب ح  و  مليون  /دوالر  0.2بمقدار   ــي. علماً بأن أعلى مسـ مقارنة بالربع المماثل من العام الماضـ

ــعار ــط أس ــيل  الطبيعي  الغاز لمتوس ــتوردته  الذي  المس ــين  اس قد تحقق خالل الربع الرابع من عام   الص

  مليون و ح ب. /دوالر 12عندما بلغ  2014

ط  إنخفضكما   عار  متوـس يل  الطبيعي  الغاز أـس توردته  الذي  المـس  2.1 بمقدار  الجنوبية  كوريا اـس

ــل إلى   ب ح  و مليون  /دوالر ــابق ليصــ ــكالً  ، مليون و ح ب /دوالر  9.2مقارنة بالربع الســ بذلك مشــ

 ً علماً بأن أعلى   مقارنة بالربع المماثل من العام الماضـــي. ب  ح و  مليون  /دوالر  0.3بمقدار    إنخفاضـــا

قد تحقق خالل الربع   الجنوبية كوريا  اســتوردته  الذي  المســيل الطبيعي  الغاز  مســتوى لمتوســط أســعار

  مليون و ح ب. /دوالر 16.6عندما بلغ  2008من عام  الرابع

  الكميات المستوردة من الغاز الطبيعي المسيل . 2.3

أـسواق ـشمال ـشرق  في  المـسيل  الطبيعي  الغاز من   المـستوردة  الكمياتإجمالي  متوـسط    إنخفض
ــيا ــادر من   أســ ــبة  أي ،طن   مليون   8.1  بمقدار 2019من عام  الثانيالربع    خالل  المختلفة  المصــ  بنســ

ــابق بالربع  مقارنة%  15.7  مليون   0.2بمقدار    مرتفعطن، وهو مســتوى    مليون  43.5  إلى  صــليل الس

تواصـــل إنخفاض واردات اليابان          ،  وفي هذا الســـياق  طن مقارنة بالربع المماثل من العام الماضـــي.
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(أكبر مســـتورد للغاز المســـيل عالمياً) بعد تراجعها خالل العام الســـابق إلى أدنى مســـتوياتها منذ عام 

مليون طن خالل   5.2، مســجلة  الســكاني  لالنكماش نتيجة  االســتهالك تراجع  اســتمرار  ظل في،  2011

  . 2019شهر يونيو 

، طن  مليون   4.53  إلى يونيو  رشـه في  المسـيل  الطبيعي  الغازصـين من ال واردات تتراجعكما  

تراجع اســــتمرار    تزامناً مع  ،2019 ينايرر  شــــه في طن   مليون   6.58  بلغ قياســــي  مقارنة بمســــتوى

ألف  66إلى نحو لتـصل  بين الطرفين   حول التجارةعلى خلفية التوترات  وارداتها من الواليات المتحدة  

ــهر أبريل). 2019من عام  الثاني  الربعطن فقط خالل   ــين  تتوقفحيث   (وبالتحديد في ش واردات الص

ــهري مايو ويونيو  ــيل األمريكي خالل شـ ــين عن زيادة 2019من الغاز المسـ ، تزامناً مع إعالن الصـ

ــذه الواردات من  ــة على ه ــوم الجمركي ــهر يونيو 25% إلى 10الرســ ــداء من شــ                 . 2019% إبت

 الغاز،  تـسييل محطات بناء مـشروعات  معظم  إطالق  ت الواليات المتحدة األمريكيةقرر ذلك على وبناء

 بطاقة  الغاز  لتســييل خطوط ثثال  يتضــمن  ،louisiana  والية في  للغاز  مصــنع  افتتاح اً مؤخر تم  حيث

ً  طن  مليون  13.5 تبلغ إجمالية    .سنويا

ــح   ــتوردة  الكميات )18(  الجدول ويوض ــيل  الطبيعي  الغاز من   المس ــعاره  المس  من   كل  في  وأس

  .وتايوان  الصين  و الجنوبية وكوريا اليابان 
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 )18الجدول (
  *أسواق شمال شرق أسيا تطور كميات و متوسط أسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في 

  متوسط أسعار االستيراد
 (دوالر / م و ح ب) 

حصة 
الدول 

العربية 
من 

الواردات
%  

  الكميات المستوردة 
  (مليون طن)

  
كوريا 
كوريا   اإلجمالي  اليابان الصين  تايوان الجنوبية

  اليابان الصين  تايوان  الجنوبية

الثاني الربع  17.6 12.0 4.5 9.2 43.3 20.8 9.5 8.5 8.2 9.5
2018  

  الثالثالربع  20.7 13.2 4.4 9.0 47.3 20.7 10.2 8.5 9.3 10.3
  الرابعالربع  20.1 16.9 4.1 12.5 53.6 18.4 11.0 8.5 9.8 11.1

  األولالربع  22.2 15.0 4.0 10.4 51.6 25.8 10.9 9.8 9.6 11.3
2019  

 الثانيالربع  16.4 13.5 4.0 9.6 43.5 21.8 9.5 8.7 8.4 9.2

)2.1 (  )1.2 (  )1.1 (  )1.4 (   )8.1 (  )0.8 ( ) 1.5( ــ   )5.8 (  
الربع 
 األول
2019  التغير 

  عن
)0.3 ( ) 0.5( 0.4 0.2  ــ 0.2 0.2   1.5 )1.2 (  

الربع 
 الثاني
2018

 بيانات تقديرية *     
   :مالحظة    

  ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.  
ــين  - ـــمل الصــ ــة اـلدول العربـية من الواردات ال تشــ وحتى الربع الرابع من ـعام  2018الربع الـثاني من ـعام   ـبداـية منحصــ

 .2019وحتى بداية عام  2018 تصدر الصين بيانات تفصيلية عن مصادر وارداتها منذ شهر مارسحيث لم ،2018
 issuesWorld Gas Intelligence, various. المصادر:    

  مصادر واردات الغاز الطبيعي المسيل . 3.3

 حوالي 2019 من عام   الثانيالربع   خالل  أـسواق ـشمال ـشرق أـسيا  إلى  اـستراليا ـصادرات  بلغت

 الجنوبية  وكوريا  اليابان   واردات  إجمالي  من %  38.4  بنسبة  األولى  المرتبة  في  لتأتي  طن،  مليون   16.7

  .%12.7 بنسبة ماليزيا ثم % 16.3 بنسبة قطر تليها ،نفسها الفترة خاللتايوان و والصين 

يا  إلى  العربية  الدول  صـادرات  بلغت وقد مال ـشرق أـس واق ـش اهم  طن  مليون   9.5  حوالي  أـس  لتـس

مقارنة بمســاهمة   2019من عام  الثانيالربع    خالل  الدول تلك واردات  إجمالي من %  21.8 نســبته  بما

 .المماثل من العام الماضي% خالل الربع 20.8بلغت نحو 
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  19صافي عائد الشحنات الفورية لمصدري الغاز الطبيعي المسيل . 3.4

ــدرة  الدول  من  لعدد  المحقق  الفورية  الشــحنات  عائد  بصــافي يتعلق  وفيما  الطبيعي  للغاز  المص

 المرتبة  في روسـيا فتأتي  ،2019من عام   الثانيفي نهاية الربع    أسـيا شـرق  شـمال  أسـواق في  المسـيل

 4.15 عائد بصـافي إندونيسـيا  تليها ب،  ح و  مليون  /دوالر  4.28 حدود في عائد صـافي  محققة  األولى

، واســتراليا بصــافي عائد ب  ح و  مليون  /دوالر  4.10 عائد بصــافي ماليزيا ثم   ب، ح  و مليون  /دوالر

ا. دوالر/ مليون و ح ب 4.09 د صـــــافي بلغ فيـم اـئ  وللجزائر ب، ح و مليون  /دوالر 3.87 قطرل الـع

  . ب ح و مليون  /دوالر 3.48

 ً   20األسواق العالمية للطاقات المتجددة التطورات في   :رابعا
ــتقر  ،2019من ـعام  الـثانيإنـتاج الـطاـقات المتـجددة ـعالمـياً خالل الربع ـقدرات تولـيد ونمو  اســ

ً الطاقة المتجددةأـسعار العديد من تكنولوجيات تزامناً مع اـستقرار  وذلك  ً  ، التي ـشهدت إنخفاـضا  ملحوظا

ــية وطاقة الرياح،، وخالل األعوام القليلة األخيرة ــمس ــة الطاقة الش ــط تكلفة  حيث بخاص إنخفض متوس

  . دوالر لكل ميجاواطأقل من إنتاجهما إلى 

 نمو تباطؤ  إلى في أحدث تقاريرهاد أشــــارت  ق  الدولية  الطاقة  وكالةيذكر أن في هذا الســــياق،  

ً عام رين عـشـ  نحو  بعد 2018 عام   في  المتجددة الطاقة  مصــادر  بعدم  يهدد  ما  ،القوي  الســنوي  النمو من  ا

ــار التقرير إلى حـيث  .الطوـيل الـمدى على المـناخـية األـهداف تحقيق ـــيد  اعارتفـ أشــ انبـعاـثات ـثاني أكســ

ــكل مطرد خالل عام  المرتبـطة بالطاقة  الكربون  ــتمر هذا االرتفاع خالل عام و ،2017بشــ  2018اســ

 اإلنتاجية الطاقة زيادةإلى    يعزى ذلك بـشكل أـساـسيوجيجا طن،   33لتـصل إلى مـستوى قياـسي بلغ نحو 

 من  %30ة  بنـسب  الفحم  ـساهم قد وذا  ه  آـسيا،  في  النامية  الدول  فينتاج الكهرباء  إل بالفحم   العاملة  للمـصانع

  .2018عام  في بالطاقة المرتبطة الكربون  أكسيد ثاني انبعاثات إجمالي

اج يكن  لم و  ً  اإلنـت ا ا مرتفـع ة يكفي بـم ات المتـجددة، الطـلب لتلبـي اـق المي على الـط اع رغم  الـع  ارتـف

 الطلب على  ارتفع حيث  ،2018 عام   فيلطاقة النووية  وا  الرياح وطاقة  الشـــمســـية الطاقة على  الطلب

 
 قل ورسوم اإلتاوة.عائدات التصدير مطروحاً منها تكاليف الن 19
 -  Global Status Report2019REN21, Renewables ,                                            در:االمص  20

- IRENA, Renewable Energy Statistics 2018 &  Renewable Capacity Statistics 2019.       
- UN Environment Programme, Global Trends in Renewable Energy Investment 2019.     
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 ليصــل  النووية الطاقة على  الطلبرتفع  وا  % مقارنة بالعام الســابق،31  بنســبة وحدها  الشــمســية  الطاقة

    .اليابان  في فوكوشيما كارثة قبل ما مستويات إلى

ــادرة عن برنامج األمم المتحدة للبيئة بلغ ،كما يجدر بالذكر حجم  إنه وفقاً ألحدث البيانات الصــ

ــتثـمارات الـعالمـية في الـطاـقات المتـجددة ــاريع الكبيرة في الـطاـقة الكهروـمائـية) االســ ــتثـناء المشــ        (ـبإســ

ــبـتة تبلغـ  ـبإنخـفاض، 2018ـعام ملـيار دوالر خالل  272.9 حوالي ، 2017% مـقارـنة بـعام 11.7 نســ

بنســبة   الطاقة الشــمســيةمشــاريع  في تمويل   الحاد  التراجع  بشــكل أســاســي إلىاإلنخفاض  ويعزى ذلك 

ــل إلى  % 22 ــتمرار إنخفاض مليار دوالر،  133.5ليصــ ــآت   نتيجة اســ ــمالية للمنشــ التكاليف الرأســ

 ،     وهي الصــين أكبر ســوق للطاقة الشــمســية في العالم ، والضــعف المفاجئ الذي تشــهده  الكهروضــوئية

تثمارات في كما إنخفضـت  .2018منتصـف عام   منذ بة الطاقة الحرارية األ  االـس % لتصـل 1رضـية بنـس

مشــاريع الطاقة الكهرومائية الوقود الحيوي ومشــاريع   االســتثمارات في تتراجعومليار دوالر،  2  إلى

  على الترتيب. مليون دوالر 359ونحو مليون دوالر  481 نحو الصغيرة إلى

إجمالي االســتثمارات العالمية في % من  32.4على حصــة بلغت الصــين  اســتحوذت  هذا وقد

ام  ات المتجـددة خالل ـع ة بنحو  2018الطـاـق ارـن ام 45مـق ا بحصـــــة 2017% خالل ـع ا أوروـب ، يليـه

ــة 21.9 ـــيا%15.7%، ثم الوالـيات المتـحدة األمريكـية بحصــ ــة  ئالـهاد/، ودول أســ           . % 15.4بحصــ

، وأصــبح بعضــها من في عدد متزايد من االقتصــادات النامية والناشــئة الطاقات المتجددةانتشــرت كما  

    األخيرة في األسواق العالمية للطاقات المتجددة: التطورات التالية الفقرات تستعرض. واألسواق الهامة

  أسواق الطاقة الكهرومائية: .1
ــبة   ارتفع ــابق، 1.5اإلجمالي العالمي لقدرات توليد الطاقة الكهرومائية بنس % مقارنة بالعام الس

ــل إلى نحو  ــين والبرازيل 2018جيجاواط في نهاية عام   1295.3ليصـ ــتحوذت كل من الصـ ، وقد اسـ

ــوفيتي الســـــابق والنرويج على حوالي  اد الســ دا ودول االتـح ات المتـحدة وكـن  ذـلك% من 61.5والوالـي

% 0.1 بشــكل طفيف بلغ نحواإلجمالي العالمي من الطاقة الكهرومائية المنتجة    إنخفض  بينمااإلجمالي.  

ــابق ل ــليمـقارنة بالعام الســ ــاعة تيراواط 4158.2إلى نحو   صــ وذلك وفقاً ألحدث ، 2017في عام  ســ

    .)19( الجدول كما يوضح البيانات المتاحة،
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ــاء في  دول األعضـــ ة منظمـة أمـا فيمـا يخص اـل د الطـاـق درات تولـي د بلغ إجمـالي ـق ك، فـق أواـب

ام  ا في ـع ة بـه اـح ة المـت ائـي ــتوى  7.153نحو  2018الكهروـم % 1منخفض بنحو جيجـاواط، وهو مســ

ــابق.  بالمقارنة مع  تيراواط 18.259في حين بلغ إجمالي إنتاجها من الطاقة الكهرومائية نحو   العام الســ

 .)20( الجدول كما يوضح ،2016% مقارنة بعام 7بنحو  منخفضوهو مستوى  ،2017ي عام ساعة ف

هذا ويواصــل البنك الدولي دعمه لمشــاريع الطاقة الكهرومائية المصــممة والمنفذة بشــكل جيد،  

  ثار تغير المناخ. اَ بهدف دعم التنمية المحلية والتخفيف من 

  طاقة الرياح:  أسواق  .2
ــل 10ارتفع اإلجمالي العالمي لقدرات توليد طاقة الرياح بنحو  ــابق، ليصـ % مقارنة بالعام السـ

ــة 2018جيجاواط في نهاية عام   563.7إلى نحو  ــوق أقليمية لطاقة الرياح بحصـ ــيا أكبر سـ ، وتُعد أسـ

يكية %، ثم الواليات المتحدة األمر32.4% من اإلجمالي العالمي، يليها أوروبا بحصـة 40.6تصـل إلى  

% مـقارـنة ـبالـعام 18.4%. كـما ارتفع اإلجـمالي الـعالمي من ـطاـقة الرـياح المنتـجة بنحو 16.7بحصــــة 

   .)19( الجدول كما يوضح ،2017في عام  ساعة تيراواط 1134.4السابق لتصل إلى نحو 

ــاء في  أواـبك، فـقد بلغ إجـمالي ـقدرات تولـيد ـطاـقة الرـياح منظـمة أـما فيـما يخص اـلدول األعضــ

ــتوى جيـجاواط،  1.397نحو  2018المـتاـحة بـها في ـعام  الـعام بـ  % مـقارـنة36.7 مرتفع بنحووهو مســ

ــابق ــاـعة في ـعام  تيراواط 2.694في حين بلغ إجـمالي إنـتاجـها من ـطاـقة الرـياح نحو  .الســ      ، 2017ســ

 .)20( الجدول كما يوضح ،2016م % مقارنة بعا4.8وهو مستوى مرتفع بنحو 

ــاريع ـطاـقة الريـ و ــتـجاـبة للطـلب الـعالمي المتزاـيد على تقنـيات ومشــ ح،              االـجدير ـباـلذكر أـنه اســ

ــانع ومكاتب جديدة في جميع  ــيع وفتح مصـ ــاريع بتوسـ قام موردي التوربينات الهوائية ومطوري المشـ

 أنحاء العالم.

  الطاقة الشمسية: أسواق  .3
ــية بنحو  ــمسـ ــابق، 24.7ارتفع اإلجمالي العالمي لقدرات توليد الطاقة الشـ % مقارنة بالعام السـ

% من 75أسـواق رئيسـية نحو   ة، وحققت خمسـ 2018جيجاواط في نهاية عام   486.1ليصـل إلى نحو 

اـبان والهـند  ــين والوالـيات المتـحدة األمريكـية والـي ـــبة للقـ وألـمانـياـهذه الزـيادة وهي الصــ درة . أـما ـبالنســ

ــين في المرتبـة األولي يليهـا كـل من اليـابـان والواليـات المتحـدة          األمريكيـة  التراكميـة، فتـأتي الصــ
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وتأتي إيطاليا في المرتبة الخامسـة. هذا وقد بدأت األسـواق الناشـئة في المسـاهمة (التي اجتازت ألمانيا) 

بشـكل كبير في النمو العالمي إلجمالي قدرات الطاقة الشـمسـية المتاحة. كما ارتفع اإلجمالي العالمي من 

يةطاقة  ال مـس ابق لتصـل إلى نحو 32.9المنتجة بنحو   الـش اعة  تيراواط  437.3% مقارنة بالعام الـس في  ـس

  .)19( الجدول كما يوضح ،2017عام 

أوابك، فقد بلغ إجمالي قدرات توليد الطاقة الشـمسـية منظمة  أما فيما يخص الدول األعضـاء في 

ام  ا في ـع ة بـه اـح ــتوى مرتفع بنحو  2.069نحو  2018المـت اواط، وهو مســ ام 74جيـج الـع ة ـب ارـن % مـق

 والسـعودية االماراتمصـر وكل من السـابق، ويعزى ذلك إلى ارتفاع قدرات توليد الطاقة الشـمسـية في  

 تيراواط  2.344نحو ليصل إلى  إجمالي إنتاج الدول األعضاء من الطاقة الشمسية  وتضاعف .  والجزائر

 .)20( الجدول كما يوضح ،2017ساعة في عام 

قد اسـتخدمت العطاءات بصـورة متزايدة بهدف رفع قدرتها على   دول العالم العديد من  يُذكر أن  

 /ســنت 3 قدمت بعض األســواق عطاءات جديدة منخفضــة تبلغ أقل من  حيثتوليد الطاقة الشــمســية،  

ــاـعة، كـما   ــعودـية وجنوب افريقـيا واالـمارات  ـقدـمت ـعدة دول من بينـهاكيلوواط ســ الهـند واألردن والســ

ــراء الطاقة عطاءات منخفضــة جداً لل طاقة الشــمســية. وفي الواليات المتحدة، أدى إنخفاض أســعار ش

  المتجددة إلى جعل الطاقة الشمسية أكثر جاذبية من طاقة الغاز الطبيعي في العديد من المواقع.  

  :21الطاقة الحيوية أسواق  .4
% مقارنة بالعام الـسابق، ليـصل 6.2ارتفع اإلجمالي العالمي لقدرات توليد الطاقة الحيوية بنحو 

، كـما ارتفع اإلجـمالي الـعالمي من الـطاـقة الحيوـية المنتـجة 2018جيـجاواط في نـهاـية ـعام  118إلى نحو 

    .)19( الجدول كما يوضح ،ساعة تيراواط 495.4% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى نحو 6.1بنحو 

أوابك، فقد بلغ إجمالي قدرات توليد الطاقة الحيوية منظمة  أما فيما يخص الدول األعضــــاء في 

ــابق.  0.113نحو  2018المـتاـحة بـها في ـعام  ــتوى المحقق خالل الـعام الســ         جيـجاواط، وهو نفس المســ

ــاعــة في عــام  تيراواط 0.459في حين بلغ إجمــالي إنتــاجهــا من الطــاقــة الحيويــة نحو             ، 2017ســـ

ــتوى  ــتوى 0.01أـقل بنحو وهو مســ ــاـعة فقط مـقارـنة بمســ ــابق تيراواط ســ ــح ،الـعام الســ            كـما يوضــ
 .)20( الجدول

 
ــويـة الحيوانيـة أو النبـاتيـة "تقنيـة الوقود الحيوي" ومن المنت  21 جـات            الطـاقـة الحيويـة هي الطـاقـة التي يتم توليـدهـا من المخلفـات والنفـايـات العضــ

  .الصناعية والتجارية 



99 الربع الثاني - نيسان / أبريل - حزيران/ يونيو 2019

االقتصادية اإلدارة                                                                          للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

  99 

 

ــناعة الطاقة الحيوية تقدماً من خالل الدعم األكاديمي والحكومي للتكنولوجيات  هذا وتحرز صــ

ة المتزايدة من مصـادر الطاقة المتجددة منخفضـة التكلفة األخرى،  واق. غير أن المنافـس الجديدة في األـس

ــلباً على ال ــت سـ ــكال الطاقة الحيوية قد إنعكسـ ــتدامة بعض أشـ ــافة إلى المخاوف بشـــأن اسـ مناخ إضـ

  شكل عائقاً أمام إنتاج الطاقة الحيوية.ياالستثماري في أسواق الطاقة الحيوية، وهو ما 

  )19الجدول (
  2018في الدول األعضاء،  قدرات توليد الطاقات المتجددة 

 (جيجاواط)
 الطاقة الكهرومائية  طاقة الرياح  الطاقة الشمسية الطاقة الحيوية  اإلجمالي 

7590.  0.001 5940. 20.00 ــ  االمارات 
0.005 ــ 0.006 0.001 ــ  البحرين 

3760. 530.4 ــ  0.010  الجزائر  0.228
850.3 0.047 ــ  0.245   تونس  0.066

1420. .1390 ــ  0.003 ــ  السعودية 
  سورية  1.494 0.001  0.001  0.007  1.503
0.037 ــ 2.551 ــ  العراق  2.514
0.043 0.038  0.005 ــ ــ  قطر 
0.031 ــ 0.041 0.010 ــ  الكويت 
0.005 ــ 0.005 ــ ــ  ليبيا 
4.813 0.067 7700. 1.125  مصر 2.851

210.73  1130.  2.069 7391.  1537. الدول األعضاء  
  العالم  1295.3 563.7 486.1 117.8 2356.3

 ,Energy Statistics 2019IRENA. :المصدر
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 )20الجدول (
  2017في الدول األعضاء،   إنتاج الطاقات المتجددة

( ساعة تيراواط )   

الطاقة الحيوية  اإلجمالي    الطاقة الكهرومائية  طاقة الرياح  الطاقة الشمسية

7920.  0.006 7850. 0.001 ــ  االمارات 
090.0 0.008 ــ  0.001 ــ  البحرين 
780.5 .1120 ــ  490.4 170.0   تونس  

6350. .5600 ــ  0.019 5600.  الجزائر  
1600. .1550 ــ  0.005 ــ  السعودية 

  سورية  0.754 0.001 ــ  0.033  0.788
0.057 ــ 4.640 ــ  العراق  4.582

1230.  0.115  0.008 ــ ــ  قطر 
660.0 0.049 ــ  0.018 ــ  الكويت 

0.008 ــ 0.008 ــ ــ  ليبيا 
95715.  500.3  6020. 2002.  مصر 12.850
75623.  9540.  2.344 6942. الدول األعضاء  18.259 

  العالم  4158.2 1134.4 437.3 495.4 6190.9
 9201IRENA, Renewable Energy Statistics. :المصدر

  

  األهداف االستراتيجية للطاقة المتجددة في الدول األعضاء في منظمة أوابك:
ــترك لتعزيز إنتاج الطاقة من  تم  ــع إطار عمل عربي مشــ ــادر  الوضــ           ،المختلفة  متجددةالمصــ

ــتـناداً إلى  وذـلك ــتراتيجـيةاســ ــتـخداـمات الـطاـقة المتـجددة االســ          ،)2030 – 2010( العربـية لتطوير اســ

 في ـشهر، الرياض،  بالعاصـمة الـسعودية والتى اعتمدتها القمة العربية التنموية اإلقتصـادية واإلجتماعية

  . 2013يناير 

ــد  ــة وتع ــتراتيجي ــذه االســ ــل أوله ــترك عربي عم ــة يوجــه مشــ ــة لتنمي ــة مشــــــارك  الطــاق

أصــــدرت جامعة الدول العربية اإلصــــادر الثالث من دليل   2015وفي عام   .الطاقة مزيج  في المتجددة

الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية، والذي تضــــمن مجموعة من األهداف االســــتراتيجية 

  .)21الجدول (هي موضحة في  كماالوطنية، 
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 )21الجدول (
  في منظمة أوابك   األهداف االستراتيجية للطاقة المتجددة في الدول األعضاء

. 2050عام بحلول % 50بنسبة المنتجة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة   االمارات  

، ترتفع إلى 2025عام بحلول % 5بنســبة المنتجة  مســاهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة 
  البحرين  2035% بحلول عام10

. 2030% عام 30مساهمة الطاقة المتجددة من الكهرباء المنتجة محلياً بنسبة    تونس  

. 2030% عام 27مساهمة الطاقة المتجددة من الكهرباء المنتجة محلياً بنسبة   الجزائر  

.2030% عام 30مساهمة المصادر المتجددة في توليد الكهرباء بنسبة   السعودية  

  سورية   .2030عام % 30مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بنسبة 
% 1القدرة المركبة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) بنسبة  مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج

  العراق  2020بحلول عام

.2030% عام 20مساهمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية والحرارية في مزيج الطاقة بنسبة   قطر  

.2030% عام 15مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بنسبة   الكويت  

  2020% عام 7 مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من الطاقة الكهربائية المنتجة بنسبة
  ليبيا  .2025% عام10وبنسبة

 الكهربائية بنسبةمساهمة طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية في توليد الطاقة 
.2030% على التوالي عام%6 ،%2 ،12  مصر

  

  .2015 لعام جامعة الدول العربية ، دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية - :دراالمص
.جديدة لتنمية الطاقات المتجددةوطنية  برامج -

  

ــة  اإلســتراتيجية نطــاق  توســيعتم يُذكر إنه قد   ــة  اســتخدامات لتطــوير  العربي ــ ــددة  الطاق  المتجــ

ــبح  ــ ــتراتيجية  لتص ــ ــة  اإلس ــ ــة  العربي ــ ــتدامة،   للطاق ــ بما يتوافق مع الهدف السابع من أهداف األمم   المس

تدامة   الذي ينص على " ضـمان حصـول الجميع بتكلفة ميـسورة على خدمات الطاقة المتحدة للتنمية المـس

   . الموثوقة والمستدامة"الحديثة 
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 ً العالمية أهم األحداث التي شهدتها السوق البترولية :خامسا  
ـ  ــكل أو بآخر  لها كانتالتي  الهامة  مجموعة من األحداث  2019من عام  الثانيالربع    هدـشـ  بشـ

  :ما يلي األحداث تلكومن أهم ، على السوق البترولية العالمية انعكاسات إيجابية أو سلبية

   (أوبك +) دولنتاج بين اإلاتفاق خفض تعديالت ب استمرار االلتزام .1

تطبيق تعديالت اتفاق خفض اإلنتاج بين دول أوبك   اســتمرار  2019الربع الثاني من عام شــهد  

ــهر يـناير التي دخـلت حيز التنفـيذ وبعض منتجي النفط من ـخارجـها (أوـبك +)  ولفترة  2019ـبدء من شــ

ــهر يونيو  ــهر،أي حتى ش ــتة أش التوازن بين العرض والطلب  تحقيق تهدف إلى، و2019أولية مدتها س

ياق،  وفي هذا    ـسوق النفط العالمي.العالمي في  ارة إلىالـس إنتاج اإلتفاق على خفض إنه قد تم   تجدر اإلـش

ــتوى 2.5مليون برميــل/يوم، وهو مــا يعــادل  0.8بنحو  دول أوبــك               المرجعي، إنتــاجهــا% من مســ

مليون برمـيل/يوم،  0.4تم االتـفاق على خفض اـلدول المنتـجة للنفط من ـخارج أوـبك إلنـتاجـها بنحو كـما 

ليصــل بذلك إجمالي اإلنتاج المتفق على خفضــه من ،  من مســتوى إنتاجها المرجعي% 2وهو ما يعادل 

  .)22الجدول (يوضح  كما، مليون برميل/يوم  1.2قبل دول (أوبك +) إلى 
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 )22الجدول (
    ة الجديد إتفاق خفض اإلنتاجتعديالت 

  بين دول أوبك وبعض منتجي النفط من خارجها (أوبك +)
 (مليون برميل/يوم)

مستوى اإلنتاج بداية من 
2019شهر يناير  مستوى اإلنتاج المرجعي*  الكمية المتفق على خفضها   

 دول أوبك
1.025  )0.032( 1.057  الجزائر 
1.481 )0.047( 1.528  أنجوال 
0.315 (0.010) 0.325  الكونغو 
  اإلكوادور  0.524  (0.016)  0.508
0.123 (0.004) 0.127  غينيا االستوائية
0.181 (0.006) 0.187  الجابون 
4.512 (0.141) 4.653  العراق 
2.724 (0.085) 2.809  الكويت 
1.685  (0.053) 1.738  نيجيريا 
10.311  (0.322) 10.633   السعودية 
3.072  (0.096) 3.168   اإلمارات 

  دول خارج أوبك
0.776  (0.020) 0.796   أذربيجان 
0.222  (0.005) 0.227   البحرين 
0.128  (0.003) 0.131   برونوي 
1.860  (0.040) 1.900   كازخستان 
0.612  (0.015) 0.627   ماليزيا 
1.977  (0.040) 2.017   المكسيك
0.970  (0.025) 0.995   ُعمان 
11.191  (0.230) 11.421   روسيا 
0.072  (0.002) 0.074   السودان 
0.129  (0.003) 0.132   السودان جنوب
  إجمالي أوبك  26.749 (0.812)  25.937
 إجمالي خارج أوبك 18.320 (0.383)  17.937
  إجمالي أوبك +  45.069 (1.195)  43.874

  

  .كازخستان و أذربيجان، و الكويت، بإستثناء+  أوبك دول لكل 2018 أكتوبر شهر إنتاج هو المرجعي  اإلنتاج مستوى* 
 :اتمالحظ   

  .اإلنتاج خفض إتفاق من فنزويال و إيران و ليبيا من كل استثناء  تم -
  .2018 سبتمبر شهر إنتاج هو أذربيجان و الكويت من لكال المرجعي اإلنتاج مستوى -
  .2018 نوفمبر شهر إنتاج مستوى هو لكازخستان المرجعي اإلنتاج مستوى -

 المصدرة للبترول (أوبك). الدولـ منظمة  :المصدر
  



الربع الثاني - نيسان / أبريل - حزيران/ يونيو 1042019

االقتصادية اإلدارة                                                                          للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

  104 

 

  إجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لدول (أوبك +) لمراقبة اإلنتاج .2

ـ أ ــة تعلـن ــاج اللجن ــة اإلنت ــك +) لمراقب ــدول (أوب ــة المشــتركة ل ــي الوزاري ــا،  ف ــر له أحــدث تقري

ــه ــتنادا إن ــى اس ــر إل ــة تقري ــة اللجن ــتركة الفني ــهر المش ــو لش ــد ،2019 يوني ــع فق ــط  ارتف ــبة متوس نس

 بقـــرارعـــاً م المنتجـــة للـــنفط مـــن خارجهـــا دولاـلــ و أوبـــك منظمـــةالـــدول األعضـــاء فـــي  التـــزام 

ـ  ــضديالت تـع ــاج خف ــى  االنت ــل %168إل ــهر أبري ــالل ش ــدء 2019 خ ــذ ب ــتوى من ــى مس ــو أعل ، وه

ــي عــام  ــاج ف ــاق خفــض اإلنت ــذ إتف ــى 2017تنفي ــك إل ــم تراجــع بعــد ذل ــايو 163، ث         % خــالل شــهر م

ــاني مــن عــام % خــالل شــهر يونيــو137و  ــع الث  2019، ليصــل متوســط نســبة االلتــزام خــالل الرب

مــا م، وهــو خــالل الربــع األول مــن نفــس العــا %103نحــو متوســط بلــغ % مقارنــة ب156إلــى نحــو 

المتوافـــق عليـــه فـــي االجتمـــاع المشـــار إليـــه عاليـــه والهـــدف تحقيـــق يُظهـــر تقـــدماً كبيـــراً نحـــو 

   .لدول (أوبك +) الخامسالوزاري 

ــة  ــى وأكــدت اللجن ــةعل ــةتمرار اـسـ  أهمي ــزام لاإل ومــدى الســوق مراقب ــاق خفــض  تعــديالتب ت إتف

ــاج ــا  ،اإلنت ــرت كم ــاالتأق ــالمي  بح ــنفط الع ــوق ال ــيط بس ــي تح ــة الت ــة والحرج ــدم اليقــين الحالي ع

ــا مــع دعــوة ، 2019خــالل عــام  ــاون" لمضــاعفة جهوده ــي "إعــالن التع ــدول المشــاركة ف ــع ال جمي

   .النفط العالميتوازن سوق  استعادةفي التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لضمان 

واإلجتمــاع  لــدول أوبــك 176الــوزاري العــادي رقــم اإلجتمــاع كــالً مــن إنعقــاد قبــل يــأتي ذلــك 

ــادس  ــوزاري الس ــك +)ال ــدول (أوب ــي  ل ــوم ف ــاني  األولالي ــن شــهروالث ــو  م بالعاصــمة  ،2019يولي

ــا، ــاوية، فيين ــذي  النمس ــاق وال ــديالت إتف ــد تع ــأن تمدي ــرار بش ــاذ ق ــا إتخ ــتم خاللهم ــع أن ي ــن المتوق م

  .إضافيةخفض اإلنتاج لفترة زمنية 

لرسوم الجمركية على وارداتها من الغاز المسيل األمريكيللصين رفع ا .3  
ــررت الصــين  ــعق ــة الرســوم  رف ــن  الجمركي ــى %10 م ــى %25 إل ــاز واردات عل ــي الغ  الطبيع

ــيل ــن  المس ــات م ــدة الوالي ــة المتح ــين  ،األمريكي ــتمرة ب ــة المس ــوترات التجاري ــع الت ــاً م ــك تزامن وذل

ــرفين،  ــدالط ــوق وتع ــاز س ــي الغ ــيل الطبيع ــي المس ــين  ف ــر الص ــرع األكب ــواً  واألس ــي نم ــالم  ف .  الع

 فــي حصــتها بزيــادة ،الروســية الغــاز شــركات لــدى مواتيــة فرصــةبــدو الت هــذا الســياق، وفــي

ــينية ــوق الص ــى الس ــاب عل ــدة حس ــات المتح ــة ،الوالي ــع وخاص ــرب م ــدء ق ــغيل ب ــط تش ــب خ  أنابي
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ً  مكعـــب متـــر مليـــار 38 بطاقـــة جديـــد         روســـيا مـــن  الغـــاز لضـــخ " ســـيبيريا قـــوة" يـــدعى ،ســـنويا

  .الصين  إلى

النفط اإليراني منالهند التعليق الكامل لواردات  .4  
ــت ــد توقف ــل الهن ــي بالكام ــايو ف ــن  2019 م ــتيراد ع ــنفط اس ــام ال ال ــن خ ــران، م ــدما إي ــرة بع  فت

          .اإليرانـــي الخـــام  مســـتوردي لكبـــار الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة منحتهـــا التـــي اإلعفـــاءات

 للـــنفط مشـــتر وأكبـــر العـــالم، فـــيخـــام ال للـــنفط مســـتورد أكبـــر ثالـــث تُعـــد الهنـــدهــذا ويـــذكر أن 

ــد اإليرانـــي ــين، بعـ ــادية  دخـــول ومـــع الصـ ــة الضـــغوطات االقتصـ ــنفطاع قـطــ  علـــى األمريكيـ  الـ

ــي ـ  اإليران ــذ زحـي ــي التنفي ـ  ف ــوفمبرهر ـش ـ  ،2018 ن ــددأت اـب ــيص  لهن ــي تقل ــترياتهاف ــنفط  مش ــن ال م

  اإليراني خام ال

ركة "أرامكو" السعودية لزيادة إمدادات النفط إلى أوروباخطط ش. 5  
 إلــى النفطيــة إمــداداتها تعزيــز إلــى تهــدف خطــة عــن  الســعودية" أرامكــو" شــركة كشــفت

هــذا وتجــدر اإلشــارة أن لــدى  .القــادمين  العــامين  غضــون  فــي ب/ي ألــف 300 بمقــدار أوروبــا

مليـــون ب/ي.          3 أوروبـــا تتجـــاوز فـــي المنتجـــات ومبادلـــة الـــنفط لتوريـــد اتفاقـــاتالشـــركة حاليـــاً 

ً  مســتوى بلــغ قــد النفطيــة أرامكــو تجــارة حجــم كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن   مليــون  4.5 عنــد قياســيا

ً  برميــل ــا  هــدفها إلــى للوصــول طريقهــا فــي الشــركة وأن  ،2019 عــام  مــن  األول الربــع خــالل يومي

ً  برميل مليون  م  البالغ   .2020 المقبل العام  بنهاية يوميا

 إيطاليا نحو الغاز تصدير لعقود الجزائرية" سوناطراكشركة " ديتجد .6
ــة وشــركة ال" ســوناطراك"  مــن شــركةكــالً  وقعــت ــال"جزائري ــة "إين ــة شــهر  اإليطالي ــي نهاي ف

ً  2019يونيــو   نحــو       ب تقــدر بكميــات ســنوات 8 لمــدة الطبيعــي الغــاز توريــد عقــود لتجديــد اتفاقــا

ــار 3 ــر ملي ــب مت ً  مكع ــنويا ــن ، س ــوب خــالل م ــو" أنب ــاتيي إنريك ــرابط" م ــين  ال ــر ب ــا الجزائ  وإيطالي

ــر ــر ال عب ــطبح ــروراً  المتوس ــونس م ــك وذ بت ــاير ل ــهر ين ــن ش ــداًء م ــياق،  .2020إبت ــذا الس ــي ه وف

ــذكر ــدال أن  ي ــي جــددت شــركة ق ــايوشــه ف ــود 2019 ر م ــاز تصــدير عق ــي"كة شــر لصــالح  الغ " إين

ــة اإل ــدةيطالي ــات أعــوام  10 لم ــدر بكمي ــار 9 حــواليب تق ــر ملي ً  مكعــب مت ــى ،ســنويا ــب إل ــد جان  تجدي

 ،2020 عــام  مطلــع مــن  اعتبــاراً  أعــوام  عشــر لمــدة البرتغاليــة" غالــب" لشــركة مماثلــة عقــود

  .مكعب متر مليار 2.5 بنحو تقدر سنوية بكميات
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  2020عام  الواليات المتحدة األمريكية توقف محطات الكهرباء العاملة بالفحم في .7
 تهـــدف قواعـــد األميركيـــة نيويـــورك واليـــة فـــي بالبيئـــة المعنيـــة التنظيميـــة الجهـــات قـــرتأ

 الفحــم  حــرق مــن  منعهــا خــالل مــن  الكهربــاء، محطــات مــن  الكربــون  أكســيد ثــاني انبعاثــات لخفــض

   .2020 عام  نهاية بحلول الوالية في

تراجع اإلنتاج العالمي من الطاقة النووية .8  
ــة أشــارت ــة الطاقــة وكال ــى الدولي ً  إن  فــي أحــدث تقاريرهــا إل ــة قــدرات فــي حــاداً  تراجعــا  الطاق

 المتقدمـــة االقتصـــادات تجـــد لـــم  إذاو الكهربـــاء، إمـــدادات وأمـــن  المنـــاخ أهـــداف ســـيهدد النوويـــة

ــد طريقــة ــد  مفاعالتهــا أعمــار لتمدي ــدفق ــد ق ــة قــدرتها مــن  %25و نـحـ  تفق ــول النووي  2025 عــام  بحل

ــا ــل وم ــى يص ــول %30 إل ــام  بحل ــث .4040 ع ــاعالت أن  حي ــة المف ــي النووي ــات ف ــدة الوالي  المتح

ــة األ ــامريكي ــالغ العــالم  فــي المفــاعالت مــن  والكثيــر ،عــام  35 أعمارهــا متوســط يتجــاوز وأوروب  الب

هــو و ،األمــان  متطلبــات وتشــديد الغــاز إنخفــاض أســعار نتيجــة اإلغــالق، وشــك علــى 452 عــددها

ــد .اقتصــادية جــدوى ذي غيــر تشــغيلها يجعــلمــا  ــة الطاقــةهــذا وتُع ــاني فــي الوقــت الحــالي النووي  ث

ــر ــادر أكب ــاء مص ــة الكهرب ــون  منخفض ــي الكرب ــالم، ف ــد الع ــة بع ــة، الطاق ــكل المائي ــن  %10 وتش  م

ً  الكهرباء توليد إجمالي     .عالميا

  البترولية الثروة من إنتاج معدل أعلى تحقيق عن مصر إعالن .9
ــتأ ــرول وزارة علن ــة و البت ــروة المعدني ــريةالث ــن  المص ــاحع ــر نج ــي مص ــق ف ــتوى  تحقي مس

 الطبيعــي والغــاز الخــام  الــنفط مــن  ب م ن/ي مليــون  1.9 بلــغ ،البتروليــة للثــروة نتــاجإل قياســي

ً  مركـــزا لتكـــون  مصـــر وتســـعى .2019 يونيـــو خـــالل والمكثفـــات  بعـــد الســـيما للطاقـــة، إقليميـــا

  .المتوسط البحر في الطبيعي للغاز الضخم " ظهر" حقل اكتشاف

  

  

  

  



107 الربع الثاني - نيسان / أبريل - حزيران/ يونيو 2019

االقتصادية اإلدارة                                                                          للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

  107 

 

 ً     التطورات في اتفاق باريس لتغير المناخ : سادسا
بـمديـنة أبو ظبي،   2019يوليو  1يونيو و  30" على ـمدار يومي إجتـماع أبو ظبي للمـناخٌعـقد " 

ارات  ة اإلـم اون بين دوـل ة المتحـدة بتـع ة في وزارة التغير العربـي ة األمم ممثـل ة، ومنظـم اخي والبيـئ المـن

ــاركة   ، والمتحدة ممثلة في األمين العام للمنظمة ــناع القرار العالميين،   خبراءعدد كبير من البمشـ وصـ

ــيتناولها جدول أعمال بهدف  ــودات القرارات التي س ــات والمبادرات وتحديد مس ــياس ــم مالمح الس        رس

ــتعقد في   ــهر نيويوركمدينة "قمة األمم المتحدة للمناخ" التي ســ  بالواليات المتحدة األمريكية خالل شــ

ول ضمن اتفاق المساهمات الوطنية المحددة التي تعهدت بها الد  اإلجتماع مناقشةوشهد    .2019سبتمبر  

تحليل للدروس والتجارب المســتفادة من   ، مع، ومتطلبات تعزيز االلتزام بتحقيقها2015باريس للمناخ  

ــاهمات والتي بدأت عقب توقيع اتفاق باريس للمناخ، بغرض تحديد  الجولة األولى للعمل على هذه المس

التأكيد على تم   كما  جتمع كافة.أفضــل الممارســات الرامية لتعزيز تحقيقها بمشــاركة مكونات وفئات الم

عاماً فرصــة للتحول لحقبة جديدة من النمو االقتصــادي المعتمد على   2019ضــرورة العمل على جعل  

 .تحفيز االـستثمار في األعمال والنـشاطات التي عبرها يمكن مواجهة التغير المناخي والحد من تداعياته

ضــرورة تعديل آليات المناخ يجب أن تركز على  على أن توجهات جهود العمل من أجلكما تم االتفاق 

التعامل مع التغير المناخي من كونه التحدي األخطر الذي يواجه البشـرية، إلى جعله فرصـة اقتصـادية 

ــر  ــحة البش ــر، وزيادة االهتمام بص ــاد األخض واجتماعية للنمو والتطور عبر دعم التحول نحو االقتص

  عمل المناخي، وزيادة مشاركة وتمكين فئة الشباب.بموازاة الحفاظ على البيئة في إطار ال
  

 ً   في أوابكعلى اقتصادات الدول األعضاء للتطورات في أسواق البترول االنعكاسات المحتملة  :سابعا

  صادرات النفط الخام في الدول األعضاء في أوابك كمية االنعكاس على . 1
ة إلى  ديرات األولـي ــير التـق اج تـعديالتتطبيق االلتزام ب ساانعكـ تشــ  الـجدـيدة اتـفاق خفض اإلنـت

ــلت إليه  والتي ــاء في منظمة أوبك  ا  توصـ  منتجة للنفط من خارجهاال  عدد من الدولمع الدول األعضـ
ــاء ،  2018من عام   الرابعفي نهاية الربع   (أوبك+) ــادرات النفط الخام في الدول األعض على كمية ص

مقارنة بالربع  وم ي/رميلب  ألف  132 بنحو  إنخفـضت حيث،  2019من عام  الثانيفي أوابك خالل الربع  

ــابق ل ــل إلى  تالسـ ــتوى   وم ي/برميلمليون    18.1صـ مقارنة  وم ي/رميلب  ألف 236بنحو   مرتفعوهو مسـ

بـشكل إنتاج الـسعودية    إنخفاض إلىفي األـساس    التراجع  اهذعزى  وي  بالربع المماثل من العام الماـضي،
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تجدر اإلشــارة إلى أن ، وفي هذا الســياق مقارنة بالربع الســابقألف برميل/يوم  302نحو ملحوظ بلغ  

ــعودـية  ــهر مليون برمـيل/يوم  9.670 إنخفض إلى نحوـقد إنـتاج الســ  إلى ـجاـنب .2019 ـمايوخالل شــ

بنحو  2019من ـعام  الـثانيخالل الربع  والجزائر واإلـماراتالكوـيت من  إنـتاج النفط في كالً  إنخـفاض

. على الترتيب مقارنة بالربع الســـابق اَالف برميل/يوم  5و  برميل/يوم   اَالف 10و  ألف برميل/يوم   31

  .)26( والشكل) 23( الجدولكما يوضح 
 ) 23الجدول (

  * 9201- 8201كمية صادرات النفط الخام في الدول األعضاء، سنوي في الالتطور الربع 
    (مليون برميل/يوم)

  2018 2019 )مليون ب/ي( التغير عن
   الثانيالربع   األول الربع  * الثانيالربع   2019  األولالربع  2018 الثانيالربع 

0.174 )0050. (  2.505 2.510  االمارات  2.331
0.167  ــ  ــ 0.167  البحرين  0.167

)070.0 (  )010.0 (  0.602 0.612  الجزائر  0.609
)3760. (  )3020. (  7.323 7.625  السعودية  7.699

  سورية  ــ ــ ــ  ــ  ــ
0.205 0.025 3.790 3.765  العراق  3.585

0.335  ــ ــ 0.335  قطر  0.335
)230.0 (  )310.0 (  2.301 2.332  الكويت  2.324

0.264 0.191 0.932 0.741  ليبيا  0.668
0.119  ــ  ــ 0.119  مصر 0.119

0.236 )0.132 (  اإلجمالي  17.838 18.206 18.074 
 .بيانات تقديرية*  

 ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا. : مالحظة

  
  ـ منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، تقديرات أولية.  :المصدر
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ع الربع الراب ي الربع الثان ع الربع الراب الربع األول ي الربع الثان ث الربع الثال ع الربع الراب الربع األول ي الربع الثان

2016 2017 2018 2019

يوم/مليون برميل يوم/مليون برميل

كمية صادرات النفط الخام كمية إنتاج النفط الخام

  )26( لشكلا
  ،المقدرة للدول األعضاء في منظمة أوابك بصادراته النفط الخاممقارنة كمية إنتاج 

 2016- 2019*  
  

 
 
 
 
 
  
  
  

  تقديرات أولية. –منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)  المصدر:
  

 الخام من النفط في أوابك إنتاج الدول األعضـــاء كمية  ل  الشـــهريةحركة المعدالت  لأما بالنســـبة  

المقدرة لصــــادرات النفط الخام في الدول   الكميةوانعكاســــاتها على  2019من عام  الثانيخالل الربع  

 2019  إبريل  شـــهر  يفالمقدرة   األعضـــاء  للدولالخام   النفط صـــادرات  كمية  ارتفعتفقد   ،األعضـــاء

كمية إنتاج الدول األعضاء من   ارتفعت عندما،  مليون ب/ي  18.094مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى  

 .مليون ب/ي 23.738 إلى النفط الخام 

دول األعضـــــاء إلى  إنخفضـــــتو  درة لصـــــادرات النفط الخـام في اـل ة المـق           18.082الكمـي

ــهر  ــاء من النفط الـخام   إنخـفاضنتيـجة  ،2019 ـمايومليون ب/ي في شــ  إلى كمـية إنـتاج اـلدول األعضــ

المقدرة لصــادرات النفط الخام في   الكمية  انخفضــت  ،2019 يونيو  شــهر  يوف. ي/ب  مليون   23.726

 ،مليون ب/ي  18.046  وهو 2019من عام  الثانيأدنى مســتوى لها خالل الربع    إلىالدول األعضــاء 

  .ي/ب مليون  23.690 إلى األعضاء من النفط الخام كمية إنتاج الدول  انخفضت عندما
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  قيمة صادرات النفط الخام في الدول األعضاء في أوابك االنعكاس على . 2

    األســعار الفورية لســلة خامات أوبكمتوســط   في  اإلرتفاع  ساانعكتشــير التقديرات األولية إلى  

خالل المقدرة  عضـــاء في الدول األ الخام   النفط صـــادرات  قيمة على 2019 عام من  الثانيالربع   خالل

صـــل إلى تمقارنة بالربع الســـابق ل  %7.9، أي بنســـبة  مليار دوالر  8.2نحو ب  ارتفعت، فقد  نفس الربع

ــتوى   ،ملـيار دوالر  112.3 ـــبة ملـيار دوالر 5بنحو   منخفضوهو مســ مـقارنة بالربع   %4.3، أي بنســ

  .)27( والشكل) 24( الجدولكما يوضح  المماثل من العام الماضي،

 )24الجدول (
  *9201-8201سنوي في قيمة صادرات النفط الخام في الدول األعضاء، الالتطور الربع 

    (مليار دوالر)
  2018 2019 ) مليار دوالر( التغير عن

  الثانيالربع   األول الربع   * الثانيالربع   2019  األولالربع  2018 الثانيالربع 
)0.3 (  االمارات  15.8 14.6 15.5 0.9 
)0.06 (  البحرين  1.1 0.9 1.0 0.1 
)30. (  الجزائر  4.1 3.5 3.8 0.3 
)5.1 (  السعودية  50.9 43.8 45.8 2.0 

  سورية   ــ  ــ  ــ  ــ  ــ
 العراق  23.0 21.2 23.3 2.2 0.3

)80.0 (  قطر  2.2 1.9 2.1  0.2 
)700. (  الكويت  14.9 13.2 14.2 1.0 

 ليبيا  4.4 4.2 5.8 1.6 1.4
)40.0 (  مصر 0.8 0.7 0.7 0.1 
)5.0 (  اإلجمالي  117.3 104.1 112.3 8.2 

 .بيانات تقديرية  *  
 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، تقديرات أولية. :المصدر  
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ع الربع الراب ي الربع الثان ع الربع الراب الربع األول  ي الربع الثان ث الربع الثال ع الربع الراب الربع األول  ي الربع الثان

2016 2017 2018 2019

مليار دوالر برميل/دوالر

قيمة صادرات النفط الخام متوسط أسعار سلة أوبك

  )27( الشكل
  ، في منظمة أوابك للدول األعضاءالمقدرة مقارنة مستويات أسعار النفط بقيمة صادراته 

 2016- 2019  
  

 
 
 
 
 
 
 

  
  

  تقديرات أولية. –منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)  المصدر:
  

من   الثانيخالل الربع  لألسعار الفورية لسلة خامات أوبك    الشهريةحركة المعدالت  لأما بالنسبة  

اتها على قيمة صـادرات النفط الخام في الدول األعضـاء المقدرة خالل نفس الربع   2019عام   ،وانعكاـس

مقارنة بالشـهر   2019  أبريل  شـهر يفالمقدرة   األعضـاء  للدولالخام   النفط صـادرات  قيمة  ارتفعتفقد  

ــل إلى ــابق لتصـ ــلة خامات أوبك نتيجة  ،مليار دوالر  38.7  السـ ــعر الفوري لسـ  70.8 إلى  ارتفاع السـ

، مليار دوالر  39.4  إلىلتصـل   ،2019  مايو  شـهر خالل ارتفاعهاتلك القيمة  وواصـلت  دوالر/برميل، 

اـمات أوـبك إنخـفاض برغم وذـلك  ة ـخ ـــل ــعر الفوري لســ ل 70 إلى الســ ة  تراجـعتثم  .دوالر/برمـي قيـم

من  الثانيمســتوى لها خالل الربع   أدنىلتصــل إلى  صــادرات النفط الخام في الدول األعضــاء المقدرة  

ــهر  مليار دوالر   34.2وهو    2019عام  ــلة   إنخفاضنتيجة   ،2019 يونيوخالل شـ ــعر الفوري لسـ السـ

  .دوالر/برميل 62.9 وهو 2019أدنى مستوى له خالل عام  إلى خامات أوبك
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  أوابك منظمة دول األعضاء فيللالكلي  األداء االقتصادي االنعكاس على . 3

ــادي في  ــتويات األداء االقتصـ ــوق البترولية العالمية بظاللها على مسـ ألقت التطورات في السـ

ــاءبعض   ــتمر  حيث   ،2019من عام  الثانيخالل الربع   الدول األعضـ ــتويات  تراجعاسـ الناتج في  مسـ

ويعزى ذلك في   .2018الربع األخير من عام عقب الزخم القوي الذي ـشهدته خالل    ،القطاعات النفطية

وما يصــاحبه من تباطؤ في مســتويات الطلب على النفط،    أداء االقتصــاد العالمي  ضــعف  األســاس إلى

تعديل قرار  اإلنتاج النفطي وفقاً ل  خفضواتجاه هذه الدول نحو ،  تذبذب أداء األســـواق الماليةتزامناً مع  

واـلذي  ،2018 ـعام في نـهاـية  (أوـبك +) خفض اإلنـتاج بين دول أوـبك ومنتجي النفط من ـخارجـها إتـفاق

 وهو ما إنعكسمع ارتفاع مسـتويات االلتزام بهذا اإلتفاق،    ،2019بدء من شـهر يناير   دخل حيز التنفيذ

  .بشكل عام  على صادرات تلك الدول من النفط الخام 

االَثار اإليجابية لبرامج اإلصــالح االقتصــادي التي يجري تنفيذها في بعض   ليحد من ذلك يأتي 

 تظهر، والتي بدأت  بهدف دعم النشاط االقتصادي وتنويع القاعدة اإلنتاجية والتصديرية  الدول األعضاء

على خلفية تحسن نسبي  مستويات النشاط في القطاعات غير النفطية  ، حيث شهدت  2018بداية عام   مع

ــروعات في إطار  ــاحب لتنفيذ عدد من المشــ ــتثماري المصــ المبادرات الحكومية ارتفاع االنفاق االســ

ياـسات التصـحيح المالي التي تبنته و عة    هذه الدولمزيج ـس ياـسات واـس تمل على ـس تويات لويـش زيادة مـس

ــادية   ــتثـمار وبيـئة األعـمال تنويع الهـياكل االقتصــ ــين مـناخ االســ الدعم مـعالـجة العجز الـمالي وووتحســ

لتتزايد المخاوف   .وتحقيق الكفاءة في اسـتخدام الموارد الطبيعية والمالية  والسـيما دعم الطاقة  الحكومي

    .بشأن تباطؤ معدالت النمو االقتصادي لتلك الدول بشكل عام على المدى البعيد

  
  
  
  
  
  
  



113 الربع الثاني - نيسان / أبريل - حزيران/ يونيو 2019

االقتصادية اإلدارة                                                                          للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

  113 

 

   الخالصة 
  األداء االقتصادي . 1

    ــبياً خالل الربع الثاني من عام   العالمياســتقر الزخم الهبوطي في أداء االقتصــاد ،           2019نس

ــين على هامش  ــلت إليه الواليات المتحدة األمريكية والصـ يأتي ذلك تزامناً مع اإلتفاق الذي توصـ

قمة مجموعة العشـرين، بشـأن اسـتئناف المفاوضـات التجارية بينهما وعدم فرض رسـوم جمركية 

دة، عـقب تصــــاـعد التوترات في مـجالي التـجا ا بين الطرفين، والتي أدت إلى ـجدـي رة والتكنولوجـي

في الوقت ذاته، تشـير غالبية   .توقف التحسـن الذي شـهدته األسـواق المالية العالمية منذ بداية العام 

ــاد العالمي بالعديد من  ــتمرار تأثر أداء االقتص  ةالتجارحول التوترات  ك التحديات  التوقعات إلى اس

اعات التحويلية العالمي، والتأثير الضــــعيف للحوافز المالية العالمية، والتباطؤ في نشــــاط الصــــن

والقـضايا المالية في بعض الدول األعـضاء في األتحاد األوروبي، واـستمرار حالة عدم ،  األمريكية

اد األوروبي ( ا من االتـح ة  Brexitاليقين بشـــــأن خروج بريطـانـي ـــي اســ ـــي )، والتوترات الجيوســ

األرجنتين وغيرها من  التي تواجهالتحديات قة، إلى جانب المتـصاعدة التي أثرت على أـسعار الطا

ــئة والنامية ــادات الناش ــادات االقتص ــة على الحيز المالي في العديد من االقتص ، والقيود المفروض

الرئيـسية نتيجة مـستويات الديون المرتفعة بها والتي من الممكن أن تؤدي إلى مزيد من التردي في 

  ك االقتصادات. أوضاع التصنيف االئتماني لتل

  أسواق النفط الخام  . 2

األسعار .1.2  
  ليصــل  2019من عام   الثانيخالل الربع   لســلة خامات أوبك  األســعار الفوريةمتوســط   ارتفع

ــعر   ارتفعكما  دوالر/برميل،   67.9  إلى ، دوالر/برميل  68.7ليصــــل إلى    برنت خاممتوســــط ســ

 على التطور  هذا  انعكسو.  دوالر/برميل  59.8ليـصل إلى    متوـسط ـسعر خام غرب تكـساس ارتفعو

 شـــهدت حيث  لمســـلك،ا ذات  ســـلكت  التي  العربية  الخامات  لمختلف  الفورية  األســـعار  مســـتويات

 ً متوســط أســعار المنتجات على انعكس  ، كما  بدرجات متفاوتةبالمقارنة مع الربع الســابق و  ارتفاعا
ً  األخرىالتي شـــهدت هي  افة األســـواق الرئيســـية في العالم  المختلفة في ك  النفطية بنســـب   ارتفاعا

  ونوع المنتج.  متفاوتة حسب السوق
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اإلمدادات النفطية .22.  
   الثاني(نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي) خالل الربع    إجمالي اإلمدادات النفطية العالمية  إنخفض  

صل إلى  لي% مقارنة بالربع السابق 0.8أي بنسبة  برميل/ يوم،  مليون  0.8حو بن، 2019من عام 

  . مليون برميل/ يوم   98.5

        اإلمدادات النفطية (نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي)  إنخفضت، وعلى مستوى المجموعات
مقارنة    % 1.7أي بنسبة    برميل/يوم،  مليون   0.6  بنحو  2019عام  من    الثانيالربع    خالل  أوبك  لدول

  كما إنخفض   .مليون برميل/يوم   34.9  وهو  2015أدنى مستوى لها منذ عام    بالربع السابق، لتصل إلى

من   الثانيالربع خالل  المنتجة من خارج منظمة أوبك الدولإجمالي اإلمدادات النفطية لمجموعة 

  63.6  ليصل إلى  % مقارنة بالربع السابق،0.3مليون برميل/يوم، أي بنسبة    0.2بحوالي    2019عام  

  .مليون برميل/ يوم 

 من  الثانيالربع  خالل الصخري النفط من األمريكية المتحدة الواليات إنتاجمو ن معدل تباطئ

في مناطق  متوسط عدد الحفارات العاملة إنخفض كما  .وم ي /رميلب مليون  8.471 ليبلغ 2019 عام 

  ليصل  السابق  الربع   بمستويات  مقارنة  حفار  51  بنحو  للربع الثاني على التوالي إنتاج النفط الصخري  

  1293يذكر أن عدد الحفارات العاملة قد بلغ أعلى معدل له وهو  ، وفي هذا السياقحفارة 884 إلى

  ينبار النفط والغاز الصخرياَ إجمالي عدد  وتراجع .2014حفارة خالل الربع الرابع من عام 
على  تراجع فصلي    ثاني، وهي  مقارنة بالربع السابقر  بئ  150بنحو    في الواليات المتحدةالمحفورة  

  .بئر 4105 ، ليبلغ عددها2017من عام   الرابعمنذ الربع التوالي  

الطلب على النفط .23.  
  99.2 نحو  ليصــل إلى 2019من عام  الثانيخالل الربع    النفط  على  العالمي  الطلب  تباطئ نمو 

  .الربع السابقب مقارنة% فقط 0.4، أي بزيادة بلغت نسبتها مليون برميل/ يوم 

عام من  الثانيالربع خالل  الصناعية الدول  طلب  إنخفض ،المجموعات الدوليةوعلى مستوى 

  47.4نحو  ليصل إلى    بالربع السابق،مقارنة    %0.6، أي بنسبة  برميل/ يوم   ألف   300حوالي  ب  2019

ألف برميل/يوم،  700بحوالي  النامية والدول المتحولة الدول طلب ارتفع بينما. يوم مليون برميل/

  . برميل/ يوم  مليون   51.8 % مقارنة بالربع السابق ليصل إلى1.4أي بنسبة 
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المخزونات النفطية .24.  
  ــتراتيجـية) إجـمالي المخزوـنات النفطـية الـعالمـية ارتفع  الـثانينـهاـية الربع  في (التـجارـية واإلســ

ــبة   ،مليون برمـيل 163بنحو  2019عام من  ــابق 1.9أي بنســ         8.933بلغ  يل% مقارنة بالربع الســ

 والتنمية  االقتصـــادي  التعاون  منظمة  دول في االســـتراتيجي  المخزون  إنخفض  بينما.  برميل  مليار
ا وجنوب ــين أفريقـي ة والصــ اـي انيالربع  في نـه دار 2019من ـعام  الـث ل مليون  9 بمـق ة برمـي ارـن  مـق

  .برميل مليار 1.823 إلى ليصل السابق بالربع

حركة التجارة النفطية .25.  

  ــافي  انخفض ــبة 2019 من عام  الثانيالربع   خالل  المتحدة  للواليات  النفطية الواردات  صـ  بنسـ

ــابق الربعب  مقارنة%  16.6 ــل  السـ ــافي  انخفضكما  ، ي/ب  مليون   1.281  إلى  ليصـ  الواردات  صـ
ــبة  لليابان  النفطية ــابق  الربعب  مقارنة% 5  بنسـ ــل السـ ــافي  وإنخفض ،ي/ب  مليون   3 إلى  ليصـ  صـ

ة الواردات د النفطـي ة للهـن ـــب ارـنة% 3.3 بنســ           .ي/ب مليون  4.1 إلى ليصــــل الســــابق الربعبـ  مـق

ــافي ارتفعبينما   ــين  النفطية الواردات صــ % 2.5  بنســــبة 2019من عام  الثانيخالل الربع    للصــ

   .ي/ب مليون  10 إلى ليصل السابق الربعب مقارنة

أداء مصافي التكرير .26.  

  2019من عام    الثانيخالل الربع    كميات النفط الخام المستهلك في المصافي العالمية  انخفضت  ،

  انخفض  ، كمامليون برميل/ يوم   81.3صل إلى  ت برميل/ يوم مقارنة بالربع السابق ل  مليون   1.2بنحو  
صل إلى  تالسابق لمقارنة بالربع  %1.3بنحو  متوسط معدالت تشغيل مصافي التكرير العالمية 

من عام   الثانيخالل الربع    كميات إنتاج المصافي العالمية من المنتجات النفطية  وانخفضت%.  82

  .مليون برميل/ يوم   80.9صل إلى تبرميل/ يوم مقارنة بالربع السابق ل مليون   0.9بنحو  2019

  أسواق الغاز الطبيعي  . 3

األسعار .3.1  

  ــط  إنخفض ــعرا  متوس ــجل  للغاز  الفوري  لس ــوق هنري مركز في  الطبيعي المس  األمريكي  بالس

           وحــدة حراريــة بريطــانيــة دوالر لكــل مليون  0.36بمقــدار  2019من عــام  الثــانيالربع خالل 

  .ب ح و مليون  لكل دوالر 2.56 السابق ليصل إلى بالربعمقارنة  )و ح ب(
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  من  الثانيخالل الربع    اليابان  اســتوردته  الذي  المســيل  الطبيعي الغاز  أســعار  متوســط  إنخفض

        /دوالر 9.5  إلى  ليصــــل الســــابق  بالربع  مقارنة ب  ح و  مليون   لكل دوالر  1.4  مقدارب  2019عام 

ــتوى ـله ـقد تحقق خالل الربع الـثاـلث من ـعام ب ح و مليون  عـندـما بلغ  2012، علـماً ـبأن أعلى مســ

 تايوان  اســتوردته  الذي  المســيل الطبيعي  الغاز أســعار  متوســط إنخفض  كمادوالر/برميل،   17.5
. ب  ح و  مليون  /دوالر  8.4 إلى  ليـصل الـسابقبالربع   مقارنة  ب ح  و مليون   لكل دوالر  1.2  بمقدار

ــعار  متوســـط  إنخفض و ــيل  الطبيعي  الغاز أسـ ــتوردته  الذي المسـ  2.1 بمقدار  كوريا الجنوبية  اسـ

ــابقبـالربع  مقـارنـة ب ح و مليون  لكـل دوالر ــل الســـ              ،ب ح و مليون  /دوالر 9.2 إلى ليصـــ

ه ـقد تحقق خالل الربع الرابع من ـعام  ــتوى ـل اً ـبأن أعلى مســ دـما بلغ  2008علـم  دوالر/ 16.6عـن

بمقدار   الصـين  اسـتوردته  الذي  المسـيل  الطبيعي الغاز  أسـعار  متوسـط  إنخفضكما   ،بمليون و ح  

علماً بأن  ،ب  ح و  مليون  /دوالر  8.7  دوالر/ مليون و ح ب مقارنة بالربع الســابق ليصــل إلى  1.1

  .ب ح و مليون  /دوالر 12عندما بلغ  2014أعلى مستوى له قد تحقق خالل الربع الرابع من عام 

اإلنتاج .3.2  

  ــط   ارتفع ــخريمتوس من عام  الثانيالربع  خالل   إجمالي إنتاج الواليات المتحدة من الغاز الص

بة   6 بحوالي  2019 ابق ليصـل إلى  بالربعمقارنة   %3مليار متر مكعب، أي بنـس  مليار  202.5  الـس

  متر مكعب.

الصادرات .3.3  

 حوالي أسواق شمال شرق أسيا إلى من الغاز الطبيعي المسيل العربية الدول صادرات بلغت 

من عام   الثانيالربع    خالل  الدول  تلك  واردات  إجمالي  من %  21.8  نسبته  بما  لتساهم   طن   مليون   9.5

  . المماثل من العام الماضي% خالل الربع 20.8مقارنة بمساهمة بلغت نحو  2019

  أسواق الطاقات المتجددة  . 4

  2019استقر نمو قدرات توليد وإنتاج الطاقات المتجددة عالمياً خالل الربع الثاني من عام  ،

ً مع استقرار  ً تكنولوجيات الطاقة المتجددةأسعار العديد من تزامنا ً  ، التي شهدت إنخفاضا  ملحوظا

  وكالةأشارت  في هذا السياق،  .  خالل األعوام القليلة األخيرة، وبخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

  نحو بعد 2018 عام  في  المتجددة الطاقة  مصادر نمو إلى تباطؤ في أحدث تقاريرها الدولية الطاقة

ً  رين عش   .الطويل المدى على المناخية األهداف تحقيق بعدم  يهدد ما ،القوي  السنوي النمو  من  عاما
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  ليصل بشكل مطرد  المرتبطة بالطاقة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حيث أشار التقرير إلى ارتفاع 

 زيادةإلى  يعزى ذلك بشكل أساسيو، 2018خالل عام  جيجا طن  33إلى مستوى قياسي بلغ نحو 

 ساهم قد وذا ه آسيا، في النامية الدول فينتاج الكهرباء إل بالفحم  العاملة للمصانع  اإلنتاجية الطاقة

           .2018عام  في بالطاقة المرتبطة الكربون  أكسيد ثاني انبعاثات إجمالي من  %30ة بنسب الفحم 

، إنه وفقاً ألحدث البيانات الصادرة عن برنامج األمم المتحدة للبيئة بلغ حجم االستثمارات  يذكر كما 

  272.9العالمية في الطاقات المتجددة (بإستثناء المشاريع الكبيرة في الطاقة الكهرومائية) حوالي 

خفاض  ، ويعزى ذلك اإلن2017% مقارنة بعام  11.7، بإنخفاض نسبتة  2018مليار دوالر خالل عام  

  نتيجة استمرار إنخفاض الطاقة الشمسية،مشاريع في تمويل  بشكل أساسي إلى التراجع الحاد

أكبر سوق للطاقة  ، والضعف المفاجئ الذي تشهده التكاليف الرأسمالية للمنشآت الكهروضوئية

الطاقة   . كما إنخفضت االستثمارات في2018منتصف عام  وهي الصين، منذ الشمسية في العالم 

مشاريع الطاقة  الوقود الحيوي و مشاريع  وتراجعت االستثمارات فيالحرارية األرضية، 

  . الصغيرة الكهرومائية 

  االنعكاسات المحتملة للتطورات في أسواق البترول على اقتصادات الدول األعضاء   . 5

  من عام  الثانيخالل الربع  المقدرة   كمية صــادرات النفط الخام في الدول األعضــاء إنخفضــت

  ارتفعت  بينما. مليون ب/ي  18.1صـــل إلى  تمقارنة بالربع الســـابق ل ب/ي  ألف  132بنحو   2019
 8.2بنحو    2019عام   من   الثانيخالل الربع  المقدرة    قيمة صادرات النفط الخام في الدول األعضاء

  .دوالرمليار  112.3صل إلى تمقارنة بالربع السابق ل مليار دوالر

   ــادي في ــتويات األداء االقتص ــوق البترولية العالمية بظاللها على مس ألقت التطورات في الس
تراجع مسـتويات الناتج في اسـتمر  ، حيث 2019من عام   الثانيخالل الربع    بعض الدول األعضـاء

. ويعزى ذلك 2018عقب الزخم القوي الذي شهدته خالل الربع األخير من عام القطاعات النفطية،  

ضــعف أداء االقتصــاد العالمي وما يصــاحبه من تباطؤ في مســتويات الطلب على في األســاس إلى  

ــواق الـمالـية، واتـجاه ـهذه اـلدول نحو خفض اإلنـتاج النفطي وفـقاً  النفط،  تزامـناً مع ـتذـبذب أداء األســ

ك +) في نهاية عام لقرار تعديل إتفاق خفض اإلنتاج بين دول أوبك ومنتجي النفط من خارجها (أوب

ــهر يـناير 2018 ــتوـيات االلتزام بـهذا 2019، واـلذي دـخل حيز التنفـيذ ـبدء من شــ ، مع ارتـفاع مســ
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ــكل عام  ــادرات تلك الدول من النفط الخام بشـ يأتي ذلك ليحد من . اإلتفاق، وهو ما إنعكس على صـ

دول األعضـاء بهدف االَثار اإليجابية لبرامج اإلصـالح االقتصـادي التي يجري تنفيذها في بعض ال

ــديرية، والتي بدأت تظهر مع بداية عام   ــادي وتنويع القاعدة اإلنتاجية والتصـ ــاط االقتصـ دعم النشـ

ـــكل ـعام على 2018 ــادي لتـلك اـلدول بشــ ــأن تـباطؤ مـعدالت النمو االقتصــ         . لتتزاـيد المـخاوف بشــ

  المدى البعيد.  
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