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  لوألا ءزجلا

  ةقاطلاو طفنلا لاجم يف ةیلودلا تاروطتلا

 لوألا لصفلا

 ءاضعألا لودلا ىلع اھتاساكعناو ةیملاعلا ةیطفنلا قوسلا تاروطت

 دیھمت

 نـم معدـب 2021 ماـع لالـخ ةـیباجیإ تاروطت ةیملاعلا ةیطفنلا قوسلا تدھش

 ،دجتـسملا اـنوروك سورـیف ةـحئاج تایعادت نم ةیملاعلا تاداصتقالا ءادأ يف يفاعتلا

 تاروـحتم روـھظ اھببـس نیـقیلا مدـع نم ةلاح طسو ،ةیسیئرلا تاداصتقالا امیس الو

 يـف اـھتریتو عراـستو میـعطتلا تالـمح تمھاـس دـقو اذـھ .سورـیفلا اذـھ نم ةدیدج

 تدعاـس اـمك ،ةحئاجلاب ةطبترملا رفسلاو لقنتلا ةكرح ىلع ةضورفملا دویقلا فیفخت

 ةـیملاعلا ةراـجتلا ةـكرح عفترتل يداصتقالا طاشنلا فانئتسإ يف ریبك مدقت زارحا ىلع

 عـبرلا لالـخ قالـطإلا ىـلع اـھل يلصف ىوتسم ىلعأ ةلجسم ظوحلم لكشب علسلا يف

 ،يبسن لكشب ناك نإو ةیملاعلا ةیلیوحتلا تاعانصلا طاشن نسحت امك ،ماعلا نم ثلاثلا

 وحن ىلإ لصیل قالطإلا ىلع ھل يونس عافترا ربكأ طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا لجسو

        .ةحئاجلا لبق ھتایوتسم نود لاز ام ھنأ ریغ ،2021 ماع يف موی/لیمرب نویلم 96.6

 ةیطفنلا قوسلا يف نزاوتلاو رارقتسالا قیقحت وحن ةلوذبملا دوھجلا راطإ يفو

 لكـشب تمھاـس يـتلا ةماھلا تارارقلا نم ددع +كبوأ لود ةعومجم تذختا ،ةیملاعلا

 تاـنوزخملا ةـمخت نـم صلختـلا مـث نمو ،ةیملاعلا ماخلا طفنلا تادادمإ دییقت يف ریبك

 اذـھ يـف ركذـی .دجتـسملا اـنوروك سورـیف ةـحئاج اـھیف تببـست يـتلا ةیملاعلا ةیطفنلا

 يلاوـحب تعفترا ةیدیلقتلا ریغ طوفنلاو ماخلا طفنلا نم كبوا لود تادادما نأ ،قایسلا

 اــمك ،موی/لــیمرب نوــیلم 31.5 ةلجــسم 2020 ماــعب ةــنراقم موی/لــیمرب فــلأ 800

 موی/لـیمرب فـلأ 680 يلاوـحب اـھجراخ نـم ةـجتنملا لودـلا نـم تادادـمالا تعفترا

  .موی/لیمرب نویلم 63.7 وحن ىلإ لصتل
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 نـم يملاـعلا ضرـعلاو بـلطلا ةـنزاومل ةـیلوألا تاـنایبلا رـھُظت ،ماع لكشبو

 ضئاـفلاب ةـنراقم ،موی/لـیمرب نوـیلم 1.5 هردـقً ازـجع 2021 ماـع يـف ماـخلا طفنلا

  .موی/لیمرب نویلم 2.7 غلابلاو 2020 ماع يف ققحملا

 ماـخلا طفنـلا راعـسأل ةیونـسلا تالدـعملا تـعفترا ،تاـیطعملا كـلت عقو ىلعو

 ،2011 ماـع ذـنُم ةلجـسم ةرـیتو ىلعأـب قباسلا ماعلاب ةنراقم 2021 ماع يف ةیملاعلا

 .2014 ماع ذنُم اھل ىوتسم ىلعأ وھو لیمربلل رالود 69.9 ىلإ لصتل

 ملاــعملا ىــلع ءوــضلا رــیرقتلا نــم لوألا لــصفلا نــم لوألا ءزــجلا طلــسیو

 ةــمیق ىــلع اھتاــساكعناو اــھیف ةرثؤــملا ةیــسیئرلا لــماوعلاو ةــیطفنلا قوــسلل ةیــساسألا

 لــصفلا نــم يناــثلا ءزــجلا ضرعتــسی اــمك ،ءاــضعألا لودــلل ةــیطفنلا تارداــصلا

 لودـلا يـفو ،ماـع لكـشب ةـیبرعلا لودـلا يـف ةـقاطلاو طفنـلا كالھتـسا يف تاروطتلا

 .صاخ لكشب ءاضعألا
 

 لـماوعلاو 2021 ماـعل ةـیملاعلا طفنـلا قوـس يف ةیسیئرلا تاروطتلا ً:الوأ

 .اھیلع ةرثؤملا

 

 ةـفاكب ةـقلعتملا بـناوجلا ضـعب لیـصفتلا نـم ءيـشب هاندأ تارقفلا ضرعتست

 ھـجو ىـلعو ،2021 ماـع يـف ةـیملاعلا طفنـلا قوـس اھتدھش يتلا ةیسیئرلا تاروطتلا

 ،راعـسألا تاـھاجتاو ،طفنـلا ىـلع يملاـعلا بـلطلاو ،ةـیطفنلا تادادـمإلا صوصخلا

 ةـیطفنلا تارداـصلا ةـمیق ىـلع كـلذ ساـكعناو ،ةـیملاعلا ةیطفنلا تانوزخملا ةكرحو

  .ءاضعألا لودلل

  تادادمإلا .1

 يـف )يعیبطلا زاغلا لئاوسو ماخ طفن( ةیملاعلا ةیطفنلا تادادمإلا يلامجإ دھش

 ماـعلاب ةـنراقم %1.5 ةبـسنب يأ ،موـی /لـیمرب نویلم 1.4 وحنبً اعافترا ،2021 ماع

 )1-1( لودـجلا حـضوی اـمك ،موـی /لـیمرب نوـیلم 95.1 ىـلإ اھاوتسم لصیل قباسلا

  .)1-1( لكشلاو

 



الفصل األول - تطورات السوق النفطية العالمية وإنعكاساتها على الدول األعضاء

25 تقرير األمين العام السنوي الثامن واالربعون
3 

 

 1-1 لودجلا

 يونسلا ریغتلاو يلامجالا ،يعیبطلا زاغلا لئاوسو ماخلا طفنلا نم ملاعلا تادادمإ

2021 - 2017 

( موی /لیمرب نویلم ) 

1202*  2020 2019 1820  2017   
  تادادمالا يلامجإ    

      

       ** كبوأ لود  36.7 36.6 34.6 30.7 31.5
       كبوأ جراخ لود  60.4 63.4 65.6 63.0 63.7
95.1 93.7 1100.    ملاعلا  97.1 100.0 

      
 )موی / لیمرب نویلم( ریغتلا     

       

0.8 ).93(  )2.1(        ** كبوأ لود  )0.1( )0.1( 
0.7 )2.6(        كبوأ جراخ لود  1.2 3.0 2.2 
1.4 )6.5(    ملاعلا  1.1 2.9 0.1 

       

 )%( ریغتلا     

       

2.5 )11.2(  )5.6(        ** كبوأ لود  )0.1( )0.2( 
1.1 )3.9(        كبوأ جراخ لود  2.0 4.9 3.4 
1.5 )6.5(  .10         ملاعلا  1.1 3.0 

. ةیریدقت تانایب  * 
 تمـضنا امك ، 2017 وینوی يف ةیئاوتسالا اینیغ تمضناو ،2017 ریانی يف كبوأ ةمظنم يف اھتیوضع ایسینودنا تدمج **

 يـف كـبوأ ةـمظنم يـف اھتیوضع روداوكالا تدمج امك ،2019 ریانی يف اھتیوضع رطق تدمج و ،2018 وینوی يف وغنوكلا
   .2020 ریانی
 

     
  :تاظحالم
        .ابلاس ينعت نیسوق نیب ماقرألا
 :رداصملا

 .)كبوأ( لورتبلل ةردصملا لودلا ةمظنم ـ
 

 )1-1( لكشلا

 2021 – 2017 ،يعیبطلا زاغلا لئاوسو ماخلا طفنلا نم ملاعلا تادادمإ

 )موی/لیمرب نویلم(

 

 

 

 

 

 . )1-1( لودجلا :ردصملا
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 عبرلا دھش ،يونسلا عبرلا ىوتسم ىلع ةیطفنلا تادادمإلا روطتب قلعتی امیفو

 ةنراقم موی /لیمرب فلأ 600 يلاوحب تادادمإلا كلت عافترا 2021 ماع نم لوألا

 تعفترا مث ،موی /لیمرب نویلم 98.8 يلاوح ىلإ لصتل 2020 ماع نم عبارلا عبرلاب

          نویلم 93.9 وحن ىلإ لصتل يناثلا عبرلا لالخ موی/لیمرب نویلم 1.1 وحنب

 ،موی/لیمرب نویلم 95.6 وحن ىلإ ثلاثلا عبرلا لالخ اھعافترا تلصاوو ،موی /لیمرب

          ،ماعلا نم ریخألا عبرلا لالخ موی/لیمرب نویلم 98 ىوتسم ىلإ لصت نأ لبق

 .)2 – 1( لكشلا حضوی امك

 )2 – 1( لكشلا

 2021 ،يعیبطلا زاغلا لئاوسو ماخلا طفنلا نم ملاعلا تادادمإل ةیونسلا عبرلا تاروطتلا

 )موی/لیمرب نویلم(

 

 

 

 

 

 .ةفلتخم دادعأ – )كبوأ( لورتبلل ةردصملا لودلا ةمظنمل يرھشلا ریرقتلا :ردصملا

 كبوأ لود تادادمإ 1-1

 لالخ كبوأ لودل )يعیبطلا زاغلا لئاوسو ماخ طفن( ةیطفنلا تادادمإلا تعفترا

 لصتل قباسلا ماعلاب ةنراقم %2.5 ةبسنب وأ موی/لیمرب فلأ 800 وحنب 2021 ماع

 تادادمإلا يلامجإ نم كبوأ لود ةصح كلذب عفترتل ،موی/لیمرب نویلم 31.5 ىلإ

 حضوی امك ،2021 ماع %33.1 ىلإ 2020 ماع %32.8 نم ةیملاعلا ةیطفنلا

  .)1-1( لودجلا
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 يلاوح نم تعفترا دق ماخلا طفنلا نم كبوأ تادادما نأ ،ركذلاب ریدجلاو

     موی/لیمرب نویلم 26.3 يلاوح ىلإ لصتل 2020 ماع موی/لیمرب نویلم 25.6

 ریغ طوفنلاو يعیبطلا زاغلا لئاوس نم كبوأ لود تادادمإ تعفترا امك .2021 ماع

  .2021 ماع موی/لیمرب نویلم 5.14 ىلإ لصتل موی/لیمرب فلأ 90 وحنب ةیدیلقتلا

 لئاوسو ماخلا طفنلا نم كبوأ تادادمإ تعفترا ،يونسلا عبرلا ىوتسملا ىلعو

 عبرلاب ةنراقم ي/ب فلأ 300 وحنب 2021 ماع نم لوألا عبرلا لالخ يعیبطلا زاغلا

 +كبوأ لود صیلقت عمً انمازت ،ي/ب نویلم 30.3 ىلإ لصتل قباسلا ماعلا نم عبارلا

 رھش يف ي/ب فلأ 500 رادقمب "جاتنإلا ةدایز يأ" جاتنإلا ضفخ قافتإ تاضیفختل

 يرھش لالخ طقف ي/ب فلأ 75 هرادقم يرھش ساسأ ىلع اھصیلقت مث ،2021 ریانی

 اھلمشی ال يتلا ایبیل ةلود جاتنإ يف ةدرطضملا ةدایزلا نعً الضف ،سرامو ریاربف

 364 رادقمب يناثلا عبرلا لالخ اھعافترا كبوأ تادادمإ تلصاوو .+كبوأ لود قافتإ

 ىلع جاتنإلا ضفخ قافتإ تاضیفخت صیلقتب +كبوأ لود رارق ةیفلخ ىلع ي/ب فلأ

 تادادمإ تعفترا مث .وینویو ویام يرھش لالخ ي/ب فلأ 350 هرادقم يرھش ساسأ

  صیلقت ةجیتن ي/ب نویلم 1.4 وحن غلب ظوحلم لكشبو ثلاثلا عبرلا لالخ كبوأ

 فلأ 400 هرادقم يرھش ساسأ ىلع جاتنإلا ضفخ قافتإ تاضیفختل +كبوأ لود

 غلبً اعافترا ةیطفنلا كبوأ تادادمإ تدھشو .ربمتبسو سطسغأ يرھش لالخ ي/ب

 عمً انمازت ،ي/ب نویلم 32.8 يلاوح ىلإ لصتل ،عبارلا عبرلا لالخ ي/ب فلأ 780

 عافتراو ،ي/ب فلأ 400 ةغلابلا ةیرھشلا جاتنإلا ةدایز ةیَلا ىلع +كبوأ لود ظافح

 ةیسایسلاو ةیداصتقالا ةمزألاو ةیكیرمألا ةیداصتقالا تاطوغضلا مغر الیوزنف جاتنإ

 .اھب رمت يتلا

 ىلع ظافحلا ةیغب ةفثكمً ادوھج كبوأ ةمظنم يف ءاضعألا لودلا تلذب دقو اذھ

 ةحئاج تایعادت رارمتسا لظ يف امیسال ،ةیملاعلا ةیطفنلا قوسلا رارقتساو نزاوت

 اھل ناك يتلا يملاعلا داصتقالا ءادأ ىلع )Covid-19( دجتسملا انوروك سوریف

  .لكك ةعانصلاو ةیملاعلا ةیطفنلا قوسلا ءادأ شاعتنا نم دحلا يفً ارود
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 ،اھنم 2021 ماع لالخ تاعامتجا ةدع كبوأ ةمظنم تدقع ،نأشلا اذھ يفو

 ةمظنملا جراخ نم طفنلل ةجتنملا لودلا عم عامتجا رشع ىنثأو ،نییرازو نیعامتجا

 نأ اھنأش نم يتلا تاءارجالا نم دیدعلا ذاختإ مت دقو ،+كبوأ ةعومجم راطإ يف

 لیصافتلا ضعب هاندأ يفو ،ةیطفنلا قوسلا يف نزاوتلا نم دیزم قیقحت ىلإ يدؤت

  :تاعامتجالا كلت لوح

 ضعب عم كبوأ ةمظنم يف ءاضعألا لودلل رشع ثلاثلا يرازولا عامتجإلا دقُع •

 دقو ،2021 ریانی رھش 5و 4 يموی )+ كبوأ( اھجراخ نم طفنلل ةجتنملا لودلا

 ریاربف يرھشل جاتنإلا ىوتسم ىلع تالیدعت ءارجإ متی نأ ىلع قافتإلا ھلالخ مت

 متی نأو .هاندأ حضوملا )2 - 1( لودجلا يف لصفملا عیزوتللً اقفو 2021 سرامو

 لالخ ةقحاللا رھشألاو 2021 لیربأ رھشل جاتنإلا ىوتسم ىلع تالیدعتلا دیدحت

 يرازولا عامتجإلا يف اھیلع قفتملا رییاعمللً اقفو ،ةیرھشلا ةیرازولا تاعامتجالا

 يرُجتس اھنإ ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا تنلعأو .+كبوأ لودل رشع يناثلا

 يرھش لالخ ي/ب نویلم 1 غلبت يطفنلا اھجاتنإ يف ةیعوط ةیفاضإ تاضیفخت

 .2021 سرامو ریاربف
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 2-1 لودجلا

 ةیعوطلا جاتنإلا تایوتسم

 2021 ریانی ،جاتنإلا ضفخل +كبوأ قافتإل ةدیدجلا تالیدعتللً اقفو

 )ي/ب فلأ( 
 

 2021 سرام

 

 2021 ریاربف

 

   2021 ریانی

 

 ىوتسملا

 ضفخلا دعب

 ضفخ

 جاتنالا

 ىوتسملا

 ضفخلا دعب

 ضفخ

 جاتنالا

 ىوتسملا

 ضفخلا دعب

 ضفخ

 جاتنالا

 

 ىوتسملا

 يعجرملا
 

 رئازجلا 1057 )181( 876 )181( 876 )181( 876
 الوجنأ 1528 )261( 1267 )261( 1267 )261( 1267
 وغنوكلا 325 )56( 269 )56( 269 )56( 269
 ةیئاوتسالا اینیغ 127 )22( 105 )22( 105 )22( 105
 نوباجلا 187 )32( 155 )32( 155 )32( 155

 قارعلا 4653 )796( 3857 )796( 3857 )796( 3857
 تیوكلا 2809 )480( 2329 )480( 2329 )480( 2329
 ایریجین 1829 )313( 1516 )313( 1516 )313( 1516
 ةیدوعسلا 11000 )1881( 9119 )1881( 9119 )1881( 9119
 تارامإلا 3168 )542( 2626 )542( 2626 )542( 2626
 ناجیبرذأ 718 )123( 595 )123( 595 )123( 595
 نیرحبلا 205 )35( 170 )35( 170 )35( 170
 يونورب 102 )17( 85 )17( 85 )17( 85

 ناتسخزاك 1709 )292( 1417 )282( 1427 )272( 1437
 ایزیلام 595 )102( 493 )102( 493 )102( 493

 كیسكملا 1753 ــ 1753 ــ 1753 ــ 1753
 نامُع 883 )151( 732 )151( 732 )151( 732

 ایسور 11000 )1881( 9119 )1816( 9184 )1751( 9249
 نادوسلا 75 )13( 62 )13( 62 )13( 62

 نادوسلا بونج 130 )22( 108 )22( 108 )22( 108
 10-كبوأ لود 26683 )4564( 22119 )4564( 22119 )4564( 22119

 كبوا جراخ لود 17170 )2636( 14534 )2561( 14609 )2486( 14684

 +كبوأ يلامجإ 43853 )7200( 36653 )7125( 36728 )7050( 36803
 

 .)كبوأ( لورتبلل ةردصملا لودلا ةمظنم :ردصملا

 ،+كبوأ لودل رشع عبارلا يرازولا عامتجإلا دقُع ،2021 سرام نم عبارلا يف •

 2021 لیربأ رھشل جاتنإلا تایوتسم ءاقبإ نأشب قافتإ ىلإ لصوتلا ھلالخ متو

 امھل حمسیس ناتللا ناتسخازاكو ایسور ءانثتساب ،قباسلا رھشلا نع رییغت نود

 ببسب بیترتلا ىلع ي/ب فلأ 20و ي/ب فلأ 130 رادقمب جاتنإلا ةدایزب

  .يمسوملا كالھتسالا طامنأ رارمتسا

 لیربأ رھش نم لوألا يف رشع سماخلا يرازولا عامتجإلا +كبوأ لود تدقع •

 وینویو ویام روھشلل جاتنإلا تایوتسم لیدعت ىلع قافتالا ھلالخ مت  ،2021
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 عم ،هاندأ حضوملا )3 - 1( لودجلا يف لصفملا عیزوتللً اقفو 2021 ویلویو

 لودل رشع يناثلا يرازولا عامتجالا يف اھیلع قفتملا ةیلآلاب مازتلالا رارمتسا

 يملاعلا طفنلا قوس فورظ مییقتل ةیرھش ةیرازو تاعامتجا دقعب ةصاخلا +كبوأ

 هذھ دیزت ال ثیحب ،يلاتلا رھشلل جاتنإلا ىوتسم تالیدعت نأشب رارق ذاختاو

  .موی /لیمرب فلأ 500 نع تالیدعتلا

 3-1 لودجلا

 ةیعوطلا جاتنإلا تایوتسم

 2021 لیربأ ،جاتنإلا ضفخل +كبوأ قافتإل ةدیدجلا تالیدعتللً اقفو

 )ي/ب فلأ(
 

 2021 ویلوی

 

 2021 وینوی

 

   2021 ویام
 

 ىوتسملا

 ضفخلا دعب

 ضفخ

 جاتنالا

 ىوتسملا

 ضفخلا دعب

 ضفخ

 جاتنالا

 ىوتسملا

 ضفخلا دعب

 ضفخ

 جاتنالا

 

 ىوتسملا

 يعجرملا
 

 رئازجلا 1057 )170( 887 )159( 898 )145( 912
 الوجنأ 1528 )245( 1283 )230( 1298 )209( 1319
 وغنوكلا 325 )52( 273 )49( 276 )44( 281
 ةیئاوتسالا اینیغ 127 )20( 107 )19( 108 )17( 110
 نوباجلا 187 )30( 157 )28( 159 )26( 161

 قارعلا 4653 )748( 3905 )699( 3954 )637( 4016
 تیوكلا 2809 )451( 2358 )422( 2387 )384( 2425
 ایریجین 1829 )294( 1535 )275( 1554 )250( 1579
 ةیدوعسلا 11000 )1768( 9232 )1653( 9347 )1505( 9495
 تارامإلا 3168 )509( 2659 )476( 2692 )433( 2735
 ناجیبرذأ 718 )115( 603 )108( 610 )98( 620
 نیرحبلا 205 )33( 172 )31( 174 )28( 177
 يونورب 102 )16( 86 )15( 87 )14( 88

 ناتسخزاك 1709 )246( 1463 )240( 1469 )234( 1475
 ایزیلام 595 )96( 499 )89( 506 )81( 514

 كیسكملا 1753 ــ 1753 ــ 1753 ــ 1753
 نامُع 883 )142( 741 )133( 750 )121( 762

 ایسور 11000 )1582( 9418 )1543( 9457 )1505( 9495
 نادوسلا 75 )12( 63 )11( 64 )10( 65

 نادوسلا بونج 130 )21( 109 )20( 110 )18( 112
 10-كبوأ لود 26683 )4287( 22396 )4010( 22673 )3650( 23033

 كبوا جراخ لود 17170 )2263( 14907 )2190( 14980 )2109( 15061

 +كبوأ يلامجإ 43853 )6550( 37303 )6200( 37653 )5759( 38094

 .)كبوأ( لورتبلل ةردصملا لودلا ةمظنم :ردصملا

 عباــسلا يــف دــقع يذــلا +كــبوأ لودــل رــشع سداــسلا يرازوــلا عاــمتجالا لالــخ •

 جاتنإلا لیدعت رارق ذیفنت ةلصاوم ىلع قافتالا مت ،2021 لیربأ رھش نم نورشعلاو
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 يرازوـلا عاـمتجالا نـع رداـصلا ،2021 وـیلویو وـینویو ویام ،ةثالثلا روھشلا لالخ

  .+كبوأ لودل رشع سماخلا

 لودــل رــشع عباــسلا يرازوــلا عاــمتجالا دــقُع 2021 وــینوی رھــش نــم لوألا يــف •

 قـفتملا جاـتنإلا تالیدـعت نم ي/ب نویلم 2 ةداعإ ىلع قافتالا ھلالخ متو +كبوأ

ً اـقفو رـمألا كـلذ ماـمتإ ةعرـس دـیدحت عم ً،ایجیردت يملاعلا طفنلا قوس ىلإ اھیلع

 .طفنلا قوس فورظل

 دـیزم ءارـجإل ھـلیجأت بقع +كبوأ لودل رشع نماثلا يرازولا عامتجالا ءاغلإ مت •

 طفنـلا قوسل نزاوتلاو رارقتسالا ققحی قافتا ىلإ لصوتلا فدھب ،تارواشملا نم

 لودــل رــشع عــساتلا يرازوــلا عاــمتجالا دــقُع ،2021 وــیلوی 18 يــفو .ةــیملاعلا

  :يلاتلاك تناكو ،ةیسیئر طاقن ةدع ىلع قافتالا ھلالخ مت ،+كبوأ

           +كـــبوأ لودـــل رـــشاعلا يرازوـــلا عاـــمتجالا يـــف ذـــختملا رارـــقلا دـــیدمت .1

  .2022 ربمسید رھش ةیاھن ىتح )2020 لیربأ(

 نـم ةرـتفلا يف ي/ب نویلم 3.6 رادقمب جاتنإلا تاضیفختل يجیردتلا صیلقتلا .2

 رھش لك ي/ب فلأ 400 ةفاضإب كلذو ،2022 لیربأ ىتحو 2021 سطسغأ

 .هاـندأ حـضوملا )4 - 1( لودـجلا يـف لصفملا عیزوتللً اقفو ،ةرتفلا هذھ لالخ

 لالـخ ةكراـشملا لودـلا ءادأو ةـیملاعلا طفنلا قوس تاروطت مییقت متی نأ ىلع

 .2021 ربمسید يف هدقع عمزملا +كبوأ عامتجا
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 4-1 لودجلا

  جاتنإلا تایوتسم

 2021 ویلوی ،جاتنإلا ضفخل +كبوأ قافتإل ةدیدجلا تالیدعتللً اقفو

 )ي/ب فلأ( 
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 رئازجلا 1057 912 922 932 943 953 963 973 983 993 1003
 الوجنأ 1528 1319 1333 1348 1363 1377 1392 1406 1421 1435 1450
 وغنوكلا 325 281 284 287 290 293 296 299 302 305 308
 ةیئاوتسالا اینیغ 127 110 111 112 113 114 116 117 118 119 120
 نوباجلا 187 161 163 165 167 169 170 172 174 176 177
 قارعلا 4653 4017 4061 4105 4149 4193 4238 4282 4326 4370 4414
 تیوكلا 2809 2425 2451 2478 2505 2532 2558 2585 2612 2638 2665
 ایریجین 1829 1579 1596 1614 1631 1648 1666 1683 1700 1718 1735
 ةیدوعسلا 11000 9495 9600 9704 9809 9913 10018 10122 10227 10331 10436
 تارامإلا 3168 2735 2765 2795 2825 2855 2885 2915 2945 2975 3006

 ناجیبرذأ 718 620 627 633 640 647 654 661 668 674 681

 نیرحبلا 205 177 179 181 183 185 187 189 191 193 194

 يونورب 102 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

 ناتسخزاك 1709 1475 1491 1508 1524 1540 1556 1573 1589 1605 1621

 ایزیلام 595 514 519 525 531 536 542 548 553 559 564

 كیسكملا 1753 1753 1753 1753 1753 1753 1753 1753 1753 1753 1753
 نامُع 883 762 771 779 787 796 804 813 821 829 838

 ایسور 11000 9495 9600 9704 9809 9913 10018 10122 10227 10331 10436

 نادوسلا 75 65 65 66 67 68 68 69 70 70 71

 نادوسلا بونج 130 112 113 115 116 117 118 120 121 122 123

 10-كبوأ لود 26683 23033 23286 23540 23794 24047 24301 24554 24808 25061 25315

 كبوا جراخ لود 17170 15061 15208 15354 15500 15647 15793 15940 16086 16233 16379

 +كبوأ يلامجإ 43853 38094 38494 38894 39294 39694 40094 40494 40894 41294 41694

 .)كبوأ( لورتبلل ةردصملا لودلا ةمظنم :ردصملا

 نالـعإ ةرتف لاوط ةیرھش ةیرازو تاعامتجا دقع ةیلآب مازتلالا يف رارمتسالا .3

 جاـتنإلا ىوتسم تالیدعت نأشب رارق ذاختاو طفنلا قوس عاضوأ مییقتل نواعتلا

 ربمتبـس رھـش ةـیاھن لولحب جاتنإلا تاضیفخت ءاھنإل يعسلا عم ،يلاتلا رھشلل

 .قوسلا فورظلً اقفو ،2022

 تالیدـعت باسحل ساسألا طخ نوكیس 2022 ویام رھش نم لوألا نمً ارابتعا .4

 .)5 - 1( لودجللَ اقفو ،جاتنإلا
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 5-1 لودجلا

 اھیلع قفتملا تالیدعتللً اقفو +كبوأ لودل يعجرملا جاتنإلا ىوتسم

 )ي/ب فلأ( 
 

  2022 لیربأ رھش ةیاھن ىتح 2022 ویام رھش نمً اءدب 2022 )لیربأ/ویام( ریغتلا

 رئازجلا 1057 1057 ـــ

 الوجنأ 1528 1528 ـــ

 وغنوكلا 325 325 ـــ

 ةیئاوتسالا اینیغ 127 127 ـــ

 نوباجلا 187 187 ـــ

 قارعلا 4653 4803 150

 تیوكلا 2809 2959 150

 ایریجین 1829 1829 ـــ

 ةیدوعسلا 11000 11500 500

 تارامإلا 3168 3500 332

 ناجیبرذأ 718 718 ـــ

 نیرحبلا 205 205 ـــ

 يونورب 102 102 ـــ

 ناتسخزاك 1709 1709 ـــ

 ایزیلام 595 595 ـــ

 كیسكملا 1753 1753 ـــ

 نامُع 883 883 ـــ

 ایسور 11000 11500 500

 نادوسلا 75 75 ـــ

 نادوسلا بونج 130 130 ـــ

 10 كبوأ لود 26683 27815 1132

 كبوأ جراخ لود 17170 17670 500

 +كبوأ يلامجإ 43853 45485 1632
 

 .)كبوأ( لورتبلل ةردصملا لودلا ةمظنم :ردصملا

 تاـعامتجا عـبرأ تدقُع ،2021 ربمسید رھش ىلإ ربمتبس رھش نم ةرتفلا لالخو •

 جاـتنإلا لیدـعت ةـیلآو ةـطخ ىـلع دـیكأتلا ةداـعإ اھلالخ متو ،+كبوأ لودل ةیرازو

 لیدـعت رارقو ،+كبوأ لودل رشع عساتلا يرازولا عامتجالا يف ةدمتعملا ةیرھشلا

  .ي/ب فلأ 400 رادقمب ةدایزلاب يلامجإلا يرھشلا جاتنإلا

 كبوأ جراخ لود تادادمإ 1-2

 كبوأ ةمظنم جراخ نم ةجتنملا لودلا ةعومجمل ةیطفنلا تادادمإلا يلامجإ غلب

 موی /لیمرب فلأ 680 هردق عافتراب ،موی /لیمرب نویلم 63.7 وحن 2021 ماع لالخ

 .)1-1( لودجلا نم حضتی امك ،2020 ماعب ةنراقم %1.1 ةبسنب يأ
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 ادنك نم ةیطفنلا تادادمإلا ةدایز ىلإ يسیئر لكشب عافترالا كلذ ىزعیو  

 رادقمب يطفنلا ادنك جاتنإ عفترا ثیح .ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولاو نیصلاو ایسورو

 نالعإ عمً انمازت 2021 ماع موی/لیمرب نویلم 5.5 وحن غلبیل موی/لیمرب فلأ 330

 لیلقتل 2018 ماع اھتضرف يتلا جاتنإلا دویق عفر ةیدنكلا Alberta ةعطاقم ةموكح

 ،2021 ریانی رھش نمً اءدب ةیریدصتلا ةقاطلا ةیدودحم ببسب تمن يتلا تانوزخملا

 ىوتسملا نم برتقیل يدیلقتلا ماخلا طفنلا جاتنإ يف ةظوحلملا ةدایزلا نم معدبو

 رادقمب يطفنلا ایسور جاتنا عفتراو .دجتسملا انوروك سوریف ةحئاج لبق لجسملا

 +كبوأ لود صیلقت عمً انمازت موی /لیمرب نویلم 10.8 غلبیل موی/لیمرب فلأ 210

 موی/لیمرب فلأ 160 رادقمب نیصلا جاتنإ عفترا امك ،جاتنإلا ضفخ قافتا تاضیفختل

           .ةدیدجلا ةیرحبلا عیراشملا نم معدب موی/لیمرب نویلم 4.3 وحن ىلإ لصیل

 موی/لیمرب فلأ 130 غلبً اعافترا يطفنلا ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا جاتنا دھشو

  .موی/لیمرب نویلم 17.7 وحن ىلإ لصیل 2020 ماعب ةنراقم

 تابلقتلاب ظوحلم لكشب رثأت دق يكیرمألا ماخلا طفنلا جاتنا نأ ركذیو اذھ

 نم رشع عساتلا يف يھتنملا عوبسألا لالخ عجارت ثیح ،2021 ماع لالخ ةیخانملا

 ریغ دراب سقط ةجوم طسو ،موی/لیمرب نویلم 1.1 غلب يسایق ىوتسمب ریاربف رھش

 تببستو ،ىرخألا تایالولا نم ریبك ددعو ةیكیرمألا ساسكت ةیالو تحاتجإ ةقوبسم

 طوطخ يفو راَبالا سوؤر دنع طفنلا دُمجتو ،يئابرھكلا رایتلل يخیرات عاطقنإ يف

 نویلم 1.5 غلب قالطإلا ىلع ربكألا وھً اضافخنا لجسی نأ لبق كلذ يتأی .بیبانألا

 تایعادت ةیفلخ ىلع ،ربمتبس نم ثلاثلا يف يھتنملا عوبسألا لالخ موی/لیمرب

 ةمیسج رارضأ يف ببستو يكیرمألا كیسكملا جیلخ حاتجا يذلا Ida راصعإلا

  .2005 ماع ذنُم ةفلكت رثكألا يھ دعت يكیرمألا يرحبلا ةقاطلا عاطقل ةیتحتلا ةینبلاب

 يرخصلا طفنلا نم ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا جاتنإ 1-2-1  

 ماع لالخ يرخصلا طفنلا نم ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا جاتنإ طسوتم ضفخنإ

 قباسلا ماعلا تایوتسمب ةنراقم %2.1 ةبسنب وأ موی/لیمرب فلأ 171 ىلاوحب 2021

 اذھ ىزعیو  .يلاوتلا ىلع ھل يناثلا عُجارتلا وھو ،موی/لیمرب نویلم 7.9 وحن غلبیل
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 يكیرمألا يرخصلا طفنلا جاتنإ طسوتمل عفترملا ىوتسملا ىلإ ساسألا يف ضافخنالا

 سوریف ةحئاج تایعادت ببسب داحلا ھعجارت لبق 2020 ماع نم لوألا عبرلا لالخ

 لالخ يكیرمألا يرخصلا طفنلا ةعانص ھتدھش دودحم شاعتنا لباقم ،دجتسملا انوروك

 دادسو نویدلا ضیفختو يلامسأرلا طابضنالاب تاكرشلا مازتلالً ارظن 2021 ماع

 معد نمً الدب جاتنإلا ىلع ءاطغب ظافتحالا وحن اھزیكرت لوحت عم ،نیمھاسملا تاقحتسم

 .ةیملاعلا طفنلا راعسأ يف ظوحلملا عافترالا مغر ،ةدیدج رفح تایلمع يف رامثتسالا

 نماكم ربكأ Permian ضوح يف قالطإلا ىلع سقطلاب قلعتم قالغإ ربكأ نعً الضف

 ةدع ىدم ىلع رمتسا ،%35 ھتبسن تغلب 2021 ریاربف رھش لالخ يرخصلا طفنلا

 ثاحبألل ةیملاعلا ةعومجملا ةكرش تانایبلً اقفو ،لماك لكشب ھفانئتسا لبق عیباسأ

      .)Wood Mackenzie( ةقاطلا تاراشتساو

 ریانی رھش يف ،2021 ماع لھتسا دقف ،جاتنإلل يرھشلا لدعملاب قلعتی امیفو

 ریاربف رھش يف داح لكشب ضفخنی نأ لبق ،موی/لیمرب نویلم 7.8 ىوتسم دنع

 دعب دھشو ،2018 ریانی ذنُم ھل ىوتسم ىندأ وھو موی/لیمرب نویلم 6.6 ىلإ لصیل

 نویلم 8.3 يلاوح ىلإ لصیل )وینوی رھش ءانثتساب(ً الصاوتمً ایرھشً اعافترا كلذ

 .)3 - 1( لكشلا حضوی امك ،2020 لیربأ رھش ذنُم ھل ىوتسم ىلعأ وھو موی/لیمرب

 )3 - 1( لكشلا

 2021 -2016 ،يرخصلا طفنلا نم ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا جاتنإ روطت

 )موی/لیمرب نویلم(

 

 

 

 

 

 

 

 .ةیكیرمألا ةقاطلا تامولعم ةرادإ تانایب ةدعاق :ردصملا
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 لود نم ةیطفنلا تادادمإلا يف يونسلا ریغتلا تالدعم )4 -1( لكشلا حضویو

  .2021 -2017 ةرتفلا لالخ اھجراخ نم ةجتنملا لودلاو ،كبوأ

 )4 - 1( لكشلا
     ،يعیبطلا زاغلا لئاوسو ماخلا طفنلا نم ملاعلا تادادمإ يف يونسلا ریغتلا

2017- 2021    

 )موی / لیمرب نویلم(

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 .)1-1( لودجلا :ردصملا

 طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا .2

 ھل ةیونس ةدایز ربكأً الجسم 2021 ماع لالخ طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا عفترا

 96.6 ىلإ لصیل ،%6.2 ومن لدعمب يأ ،موی/لیمرب نویلم 5.6 تغلب قالطإلا ىلع

 يـضاملا ماـعلا لالـخ هدھـش يذـلا داـحلا عـجارتلا بقع كلذ يتأی ،موی/لیمرب نویلم

 ةـعومجم يـف طفنـلا ىـلع بلطلا عفترا ثیح .دجتسملا انوروك سوریف ةحئاج ببسب

 %6 غـلب وـمن لدـعمب ،2021 ماـع لالـخ ةـیمنتلاو يداـصتقالا نواـعتلا ةمظنم لود

 ىرخألا ملاعلا لود تدھش امك .قباسلا ماعلا يف )%11.9( غلب عجارت لدعمب ةنراقم

 ةـنراقم 2021 ماع يف %6.4 ھلدعم ومن تلجس ثیح ،طفنلا ىلع بلطلا يفً اعافترا

 يفاـعتلا ىـلإ يـسیئر لكـشب كلذ ىزعیو .2020 ماع يف )%6.5( غلب عجارت لدعمب

         .دجتــسملا اــنوروك سورــیف ةــحئاج تایعادــت نــم يملاــعلا يداــصتقالا ءادأ يــف
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 يملاـعلا بلطلا يف ةیونسلا ومنلا تالدعم )5 - 1( لكشلاو )6 - 1( لودجلا حضویو

  .)2021 – 2017( ةرتفلل يملاعلا داصتقالا يف ومنلا تالدعم لباقم طفنلا ىلع
 6-1 لودجلا

  ،ةیلودلا تاعومجملا قفو طفنلا ىلع بلطلا يف ومنلاو يداصتقالا ومنلا

2017 - 2021 

(%) 

2021 2020  9201  8120  7201    

   **ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود      

5.0 )54.(          يلامجالا يلحملا جتانلا   2.5 2.2 1.7 
6.0 )911.(  )020.(  0.1 31.          طفنلا ىلع بلطلا   

   ***ىرخالا ملاعلا لود       

56.  )02.(  73.          يلامجالا يلحملا جتانلا   4.8 4.5 
6.4 )56.(  2.0 72.  42.          طفنلا ىلع بلطلا   

   ملاعلا يلامجإ      

95.  )13.(          يلامجالا يلحملا جتانلا   3.8 3.5 2.8 
6.2 )19.(  1.0 41.  81.          طفنلا ىلع بلطلا   

           
. ةیریدقت تانایب   * 

يلامجالا يلحملا جتانلا صخی امیف ناویاتو ةروفاغنس ،ةیبونجلا ایروك ،جنوك جنوھ يھو عینصتلا ةثیدح ةیویسآلا لودلا نمضتت  . ** 
. يلامجالا يلحملا جتانلا صخی امیف ةیمانلا تاداصتقالاو ةئشانلا قاوسألا ىرخألا ملاعلا لود نمضتت  ***      

       :ةظحالم
        .ابلاس ينعت نیسوق نیب ماقرألا ـ
      :رداصملا
 .ةیداصتقالا ةرادالا ـ لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم ـ
 .يلودلا دقنلا قودنصو كبوأ ةمظنمل يرھشلا ریرـقتلا نم ةفلتخم دادعأ ـ

 )5 - 1( لكشلا
 2021 - 2017 ،طفنلا ىلع بلطلا يف ومنلاو يملاعلا يداصتقالا ومنلا

)%( 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .)6 - 1( لودجلا :ردصملا
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 يـسایق لدـعمب عـفترا ثـیح ،يملاعلا داصتقالا ءادأ يفاعت 2021 ماع دھش دقو

 كـلذ يتأی .)%3.1( غلابلاو 2020 ماعل لجسملا شامكنإلا لدعمب ةنراقم ،%5.9 غلب

 ،اـھتریتو عراـستو دجتسملا انوروك سوریف دض تامیعطتلا تالمح قالطإ نم معدب

 ،ةـحئاجلاب ةطبترملا رفسلاو لقنتلا ةكرح ىلع ةضورفملا دویقلا فیفخت يف مھاس امم

 مـجح عـفتراو ،يداـصتقالا طاـشنلا فانئتـسا يـف رـیبك مدـقت زارـحا ىـلع دعاـس امك

 ىـلع ھـل يلـصف ىوتـسم ىـلعأ كلذبً الجسم ظوحلم لكشب علسلا يف ةیملاعلا ةراجتلا

 ةـیلیوحتلا تاعانـصلا طاـشن نـسحت امك ،2021 ماع نم ثلاثلا عبرلا لالخ قالطإلا

 ءادأ يـف يـسایقلا شاـمكنإلا لوـحت ،قایـسلا اذـھ يفو .يبسن لكشب ناك نإو ةیملاعلا

 ماـع %5 لدـعمب يـسایق وـمن ىـلإ 2020 ماع )%4.5( لدعمب ةمدقتملا تاداصتقالا

 لـضفأ وھو %5.6 لدعمبً اومن ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا داصتقا لجس دقف ،2021

 قالـطإلا ىـلع رـبكألا وـھً اومن ورویلا ةقطنم داصتقا دھشو ،1984 ماع ذنُم ھل ءادأ

 2017 ماـع ذـنُم ھـل ةرـیتو ىلعأـب يناـبایلا داـصتقالا شعتنا امك .%5.2 غلب لدعمبو

 يـف يناـبایلا داـصتقالا مـجح فصن نم رثكأ لكشی يذلا يلحملا بلطلا ومن نم معدب

  .دجتسملا انوروك سوریف ةحئاجب ةطبترملا دویقلا فیفخت لظ

 ةدعاــصلا قاوــسألا تاداــصتقا ءادأ يــف شاــمكنإلا لوــحت ،ھــتاذ تــقولا يــفو

 ىـلإ قالطإلا ىلع لوألا وھ دُعی يذلا 2020 ماع )%2( لدعمب ةیمانلا تاداصتقالاو

 ءادأ شعتـنا ثـیح .2010 ماـع ذـنُم ھـل ىـلعألا وـھو 2021 ماع %6.5 لدعمبً اومن

 اھلدـعم غـلب 2007 ماـع ذـنُم ةرـیتو ربكأب ابوروأ قرشو طسو لود ةعومجم داصتقا

 وـھو %4.5 لدـعمب يسورلا داصتقالا ومن ىلإ يسیئر لكشب ىزعت بابسأل ،6.5%

 ماـخلا طفنـلا راعـسأ يـف داـحلا عاـفترألا ةیفلخ ىلع كلذو ،2011 ماع ذنُم ھل ىلعألا

  .انوروك سوریف ةحئاج تایعادت نم ةررضتملا ةیداصتقالا ةطشنألا فانئتساو

 ماـع %7.2 لدـعمبً اوـمن تدھش دقف ،ایسآ يف ةیمانلا لودلا ةعومجمل ةبسنلابو

 ينیصلا داصتقالا ققح ثیح ،2020 ماع )%0.9( غلب شامكنإ لدعمب ةنراقم 2021

 ،2011 ماـع ذـنم ھـل ىوتـسم ىـلعأ وـھو %8.1 غـلب لدـعمب 2021 ماع لالخً اومن

  .1976 ماـع ذـنم ھـل ىوتـسم ىـندأ وھو 2020 ماع لالخ %2.3 ومن لدعمب ةنراقم

 2010 ماـع ذنم ىلعألا وھ لدعمب 2021 ماع يفً اومن يدنھلا داصتقالا دھش نیح يف
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 لالـخ دجتـسملا اـنوروك سورـیفب تاباـصإلا نـم ةداـحلا ةـجوملل ناك دقو ،%9 غلب

  .يدنھلا يداصتقالا ءادألا ومن لدعم ؤطابت يفً ایسیئرً ارود ماعلا نم يناثلا عبرلا

 لدـعمب يبیراـكلا ةقطنمو ةینیتاللا اكیرمأ لود ةعومجم تاداصتقا ءادأ عفتراو

 داـصتقا ءادأ وـمن ىـلإ يـسیئر لكـشب ىزـعت بابـسأل ،2021 ماع %6.8 غلب يسایق

         ،2010 ماــع ذــنُم ھــل ةلجــسم عاــفترا ةرــیتو ىــلعأ يــھو %4.7 لدــعمب لــیزاربلا

 ةرملل كیسكملا داصتقا ومنو ،2017 ماع ذنم ىلوألا ةرملل نیتنجرالا داصتقا ومن عم

 .2014 ماع ذنُم دوكر لدعم لقأل الیوزنف داصتقا لیجستو ،ماوعأ ةثالث يف ىلوألا

 اھتاداـصتقا يـفً اوـمن ىرـخألا يـھ ایـسأ طـسوو طسوألا قرشلا لود تدھشو

 لودـلا يـف يداصتقالا ءادألا عفترا امك ،2016 ماع ذنُم ربكألا وھ %4.2 غلب لدعمب

 حـضوی اـمك ،%4 غـلب 2014 ماـع ذـنم ھـل لدـعم ربكأـب ءارحـصلا بونج ةیقیرفألا

 .)6 -1( لكشلاو )7 -1( لودجلا

 7-1 لودجلا

 2021 - 2017 ،ةیلودلا تاعومجملا بسح ملاعلا يف يداصتقالا ومنلا تالدعم

(%) 

2021*  2020  9201  2018 2017   

  ةمدقتملا تاداصتقالا  2.5  2.2  1.7 (4.5)  5.0

     ةدحتملا تایالولا :اھنم      2.3  2.9  2.3 (3.4)  5.6
             نابایلا         1.7  0.6  0.0 (4.5)  1.6
             ورویلا ةقطنم       2.6  1.9  1.5 (6.4)  5.2
  :ةیمانلا تاداصتقالاو ةدعاصلا قاوسألا تاداصتقا  4.8  4.6  3.7 (2.0)  6.5

             ابوروأ قرشو طسو لود       4.1  3.4  2.5 (1.8)  6.5

     ایسور :اھنم        1.8  2.8  2.0 (2.7)  4.5
     **ةیویسآلا ةیمانلا لودلا   6.7  6.3  5.5 (0.9)  7.2

             نیصلا :اھنم       6.9  6.8  6.0  2.3  8.1
             دنھلا               6.8  6.5  4.0 (7.3)  9.0
     يبیراكلاو ةینیتاللا اكیرمأ لود   1.4  1.2  0.1 (6.9)  6.8

     كیسكملا :اھنم        2.1  2.2 (0.2) (8.2)  5.3
             لیزاربلا         1.3  1.8  1.4 (3.9)  4.7
     ایسأ طسوو طسوالا قرشلا   2.5  2.2  1.5 (2.8)  4.2

     ءارحصلا بونج ةیقیرفالا لودلا   3.0  3.3  3.1 (1.7)  4.0

       ملاعلا    3.8  3.5  2.8 (3.1)  5.9
. ةیریدقت تانایب   *      

. ناتسناغفاو ناتسكاب نمضتت ال  **      
    .ابلاس ينعت نیسوق نیب ماقرألا ـ :ةظحالم
 .Januarytlook, ic OuEconomorld W-IMF 2022 :ردصملا

 

 



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

تقرير األمين العام السنوي الثامن واالربعون40
18 

 

 )6 - 1( لكشلا

 ةیلودلا تاعومجملا بسح ،2021و 2020 يماع لالخ يملاعلا يداصتقالا ومنلا تالدعم
)%( 

 

 

 

 

 

 

 .)7 - 1( لودجلا :ردصملا

 ةـظحالم نـكمی ،2021 ماـع لالخ طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا تایوتسم عبتتبو

 ھـب ةـطیحملا نیـقیلا مدـع ةـلاحو ةـیملاعلا تاداـصتقالا ءادأ يف نیابتملا يفاعتلا ریثأت

 طفنـلا ىـلع يملاعلا بلطلل تاعقوتلا ةلاح ىلع كلذ سكعنا دقو .تایوتسملا كلت ىلع

 ةــصتخملا ةیــسیئرلا ةــیملاعلا تاــسسؤملا نــعً ایرھــش ردــصت يــتلا 2021 ماــعل

 يـف ةرداـصلا اـھتانایب تراـشأ يـتلا ،كـبوأ ةمظنم اھنمو ،بلطلا لبقتسم فارشتساب

 ماـع لالـخ طفنـلا ىـلع يملاـعلا بـلطلا عاـفترا عـقوت ىلإ 2021 ماع نم ریانی رھش

 موی/لـیمرب نوـیلم 6 ىـلإ اـھتاعقوت تـعفر مـث ،موی/لیمرب نویلم 5.9 دودحب 2021

 ،ىوتـسملا سـفن دـنع كلذ دعب ةتباث اھتاعقوت تلظو ،ماعلا سفن نم لیربأ رھش لالخ

 Omicron روحتملا روھظ ببسب 2021 ماع نم ریخألا عبرلا لالخ عجارتت نأ لبق

 موی/لـیمرب نوـیلم 5.7 وـحن ىـلإ لصتل دجتسملا انوروك سوریف نم راشتنالا عیرس

 .2021 ماع ةیاھن يف

 يملاـعلا بـلطلا ىوتـسم ىـلع يملاـعلا يداـصتقالا شاعتنالا رثأ ،ماع لكشبو

 ومن لدعمب يأ 2021 ماع لالخ موی/لیمرب نویلم 5.6 رادقمب عفترا يذلا طفنلا ىلع

 يلاـمجإ لـصو ثـیح .2020 ماـع لالخ )%9.1( عجارت لدعمب ةنراقم ،%6.2 غلب
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        ھـنأ الإ ،موی/لـیمرب نوـیلم 96.6 وـحن ىـلإ 2020 ماـعل طفنـلا ىـلع يملاـعلا بلطلا

  .)7 - 1( لـكشلاو )8 -1( لودــجلا حضوـی امـك ،ةحئاجلا لبق ھتایوتسم نود لاز ام
 

 8-1 لودجلا

  يونسلا ریغتلاو يلامجالا ،طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا 

2017-2021 

   )موی /لیمرب نویلم(  

*20 12  2020 2019 2018 2017 
  

96.6 91.0 100.1 99.1 797.  يملاعلا بلطلا يلامجإ 

5.6 )19.(  1.0 41.  81.  ) ي / ب م ( بلطلا يف ریغتلا 

6.2 )19.(  1.0 41.  81.  (%) ریغتلا ةبسن  
     

. ةیریدقت تانایب  * 
     

 :رداصملا
     

  .ةیداصتقالا ةرادالا ـ لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم ـ
 . ةیلودلا ةقاطلا ةلاكول يرھشلا ریرـقتلا و ،كبوأ ةمظنمل  يرھشلا ریرـقتلا : نم ةفلتخم دادعأ ـ

 

 )7 - 1( لكشلا

 2021 -2017 ،طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا يلامجإ

   )موی / لیمرب نویلم(                                      
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .)8 - 1( لودجلا :ردصملا
  

 لود ةعومجم يف بلطلا ىوتسم عفترا ،ةیسیئرلا ةیلودلا تاعومجمللً اقفوو

 موی/لیمرب نویلم 2.5 وحنب 2021 ماع لالخ ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم

 ىرخألا ملاعلا لود ةیقب يف هاوتسم عفترا امك .موی/لیمرب نویلم 44.5 ىلإ لصیل

 نویلم 52.1 ىلإ لصیل 2020 ماع تایوتسمب ةنراقم ،موی/لیمرب نویلم 3.1 عقاوب

 .موی/لیمرب

18 
 

 )6 - 1( لكشلا

 ةیلودلا تاعومجملا بسح ،2021و 2020 يماع لالخ يملاعلا يداصتقالا ومنلا تالدعم
)%( 

 

 

 

 

 

 

 .)7 - 1( لودجلا :ردصملا

 ةـظحالم نـكمی ،2021 ماـع لالخ طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا تایوتسم عبتتبو

 ھـب ةـطیحملا نیـقیلا مدـع ةـلاحو ةـیملاعلا تاداـصتقالا ءادأ يف نیابتملا يفاعتلا ریثأت

 طفنـلا ىـلع يملاعلا بلطلل تاعقوتلا ةلاح ىلع كلذ سكعنا دقو .تایوتسملا كلت ىلع

 ةــصتخملا ةیــسیئرلا ةــیملاعلا تاــسسؤملا نــعً ایرھــش ردــصت يــتلا 2021 ماــعل

 يـف ةرداـصلا اـھتانایب تراـشأ يـتلا ،كـبوأ ةمظنم اھنمو ،بلطلا لبقتسم فارشتساب

 ماـع لالـخ طفنـلا ىـلع يملاـعلا بـلطلا عاـفترا عـقوت ىلإ 2021 ماع نم ریانی رھش

 موی/لـیمرب نوـیلم 6 ىـلإ اـھتاعقوت تـعفر مـث ،موی/لیمرب نویلم 5.9 دودحب 2021

 ،ىوتـسملا سـفن دـنع كلذ دعب ةتباث اھتاعقوت تلظو ،ماعلا سفن نم لیربأ رھش لالخ

 Omicron روحتملا روھظ ببسب 2021 ماع نم ریخألا عبرلا لالخ عجارتت نأ لبق

 موی/لـیمرب نوـیلم 5.7 وـحن ىـلإ لصتل دجتسملا انوروك سوریف نم راشتنالا عیرس

 .2021 ماع ةیاھن يف

 يملاـعلا بـلطلا ىوتـسم ىـلع يملاـعلا يداـصتقالا شاعتنالا رثأ ،ماع لكشبو

 ومن لدعمب يأ 2021 ماع لالخ موی/لیمرب نویلم 5.6 رادقمب عفترا يذلا طفنلا ىلع

 يلاـمجإ لـصو ثـیح .2020 ماـع لالخ )%9.1( عجارت لدعمب ةنراقم ،%6.2 غلب
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 يلاـمجإ نم اھتصح فالتخا ىلإ ةعومجم لكل بلطلا تایوتسم ریغت ىدأ دقو

 يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود ةصح تضفخنا ذإ ،2021 ماع لالخ يملاعلا بلطلا

 تـعفترا اـمنیب ،2021 ماـع يـف %46.1 ىـلإ 2020 ماـع يـف %46.2 نم ةیمنتلاو

 نـم حـضتی اـمك ،ةرـتفلا تاذ لالـخ %53.9 ىلإ %53.8 نم ملاعلا لود ةیقب ةصح

  .)8 -1( لكشلاو )9-1( لودجلا

 9-1 لودجلا

 2021-2017 ،ةیلودلا تاعومجملا قفو طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا 

( موی /لیمرب نویلم ) 

*20 12  2020 2019 2018 2017   

44.5 0.42  747.  47.7 747.  ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود 
52.1 49.0 452.     ** ىرخالا ملاعلا لود 50.0 51.3 
96.6 091.         ملاعلا يلامجإ   97.7 99.1 100.1 

. ةیریدقت تانایب   *      
ةلوحتملا لودلاو ةیمانلا لودلا نم لك مضت .  **      

 :رداصملا

 .ةیداصتقالا ةرادالا ـ لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم ـ
  . ةیلودلا ةقاطلا ةلاكول يرھشلا ریرـقتلا و ،كبوأ ةمظنمل  يرھشلا ریرـقتلا : نم ةفلتخم دادعأ ـ

 

 )8 - 1( لكشلا

  2021 -2017 ،ةیلودلا تاعومجملا قفو طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا عزوت

) % ( 

 

 

 

 

 

 

 

 . )9 - 1( لودجلا :ردصملا

 لكل طفنلا ىلع بلطلا تایوتسم اھتدھش يتلا تاروطتلل نایب يلی امیفو

 :ةدح ىلع ةیلودلا تاعومجملا نم ةعومجم
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 ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود 2-1

 يلاوحب 2021 ماع لالخ ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود بلط عفترا

 نویلم 44.5 وحن غلبیل قباسلا ماعلاب ةنراقم %6 ةبسنب يأ موی/لیمرب نویلم 2.5

 طفنلا ىلع نیتكیرمألا لود بلط عفترا ةروكذملا ةعومجملا نمضو .موی/لیمرب

 امك ،ماعلا لالخ موی/لیمرب نویلم 24.2 ىلإ لصیل موی/لیمرب نویلم 1.7 عقاوب

 نویلم 13 ىلإ لصیل موی/لیمرب فلأ 500 عقاوب ابوروأ لود بلط عفترا

 موی/لیمرب فلأ 300 وحنـب يداھلا طیحملاو ایسأ لود بلط عفتراو ،موی/لیمرب

 .)9 -1( لكشلاو )10 -1( لودجلا حضوی امك .موی/لیمرب نویلم 7.4 ىلإ لصیل

 10-1 لودجلا

  ،ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود يف طفنلا ىلع بلطلا يف يونسلا ریغتلاو يلامجالا

2017-2021 

( موی /لیمرب نویلم ) 

*20 12  2020 2019 2018 2017 
  

24.2 422.  525.  425.    نیتكیرمألا 25.1 

13.0 412.  14.3 14.3 414.   ابوروأ   

7.4 7.1 97.  08.  28.  يداھلا طیحملاو ایسأ لود 

44.5 042.  47.7 47.7 747.    ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود يلامجإ   

52.  )75.(  )0.01(  0.05 60.     بلطلا يف يونسلا ریغتلا   

6.0 )9.11(  )020.(  0.1 3.1      (%) ریغتلا ةبسن     
     

. ةیریدقت تانایب   * 
     

 .بیرقتللً ارظن عیماجملا قباطتت ال دق :ةظحالم
      :رداصملا
   .ةیداصتقالا ةرادالا ـ لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم  ـ
 . ةیلودلا ةقاطلا ةلاكول يرھشلا ریرـقتلا و ،كبوأ ةمظنمل  يرھشلا ریرـقتلا : نم ةفلتخم دادعأ ـ
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 )9 - 1( لكشلا

 2021 – 2017 ،ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود يف طفنلا ىلع بلطلا يلامجإ

 ) موی / لیمرب نویلم (
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . )10 - 1( لودجلا :ردصملا

 بلطلل ةبسنلاب ةیمھأ رثكألا لماعلا يكیرمألا داصتقالا يف تاروطتلا ربتعتو

 سمخ نم رثكأ ةدحتملا تایالولا يف طفنلا بلط لكشی ثیح ،طفنلا ىلع يملاعلا

 لود بلط يف ومنلا يلامجإ نم %63.7 ةبسنب تمھاس امنیب .يملاعلا بلطلا يلامجإ

 يف طفنلا ىلع بلطلا يلامجإ دھش ثیح ،2021 ماع لالخ طفنلا نم نیتكیرمألا

 ماعلاب ةنراقم 2021 ماع لالخ موی/لیمرب نویلم 1.6 وحنبً اعافترا ةدحتملا تایالولا

 يلاوح ىلإ 2020 ماع لالخ موی/لیمرب نویلم 18.3 يلاوح نم عفترا ذإ ،قباسلا

 .2021 ماع لالخ موی/لیمرب نویلم 20

 ةدحتملا تایالولا يف طفنلا ىلع بلطلا يلامجإ دھش ،يلصف ساسأ ىلعو

 ،قباسلا ماعلا نم ریخألا عبرلاب ةنراقم 2021 ماع نم لوألا عبرلا لالخً اعافترا

 تایوتسم ىلإ ریطقتلا جتاون تاعیبم عافترا ةجیتن ،موی/لیمرب نویلم 18.7 وحن غلبیل

 نم دح دقو ،ةئفدتلا دوقو ىلع بلطلا عافتراو دجتسملا انوروك سوریف ةحئاج لبق ام

 ریركتلا يفاصمل يسایقلا فقوتلاو ریانی رھش لالخ قالغإلا تاءارجإ عافترالا اذھ

 درابلا سقطلا ةجوم ببسب عیباسأ ةدع ىدم ىلع رمتسا يذلاو ریاربف رھش ةیاھن يف

 عبرلا لالخ ھعافترا طفنلا ىلع يكیرمألا بلطلا يلامجإ لصاوو .ةقوبسملا ریغ
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 تاعیبم عافترا نم معدب ،موی/لیمرب نویلم 1.6 وحن غلب ظوحلم لكشبو ،يناثلا

 ءدب عم لقنتلا ةكرح دیازت عمً انمازت ،يعانصلا دوقولاو تارئاطلا دوقوو نیلوزاغلا

 قالغإلا عافترالا اذھ نم دح دقو ،لمعلا قوس يفاعتو يفیصلا رفسلاو ةدایقلا مسوم

 موجھلا ببسب ویام رھش لالخ دوقولا تادادمإ بیبانأ طوطخ ربكأل تقؤملا

 امم ،قالطإلا ىلع ةیمقرلا ةیدفلا تاططخم ربكأ دحأ وھو ھل ضرعت يذلا يناربیسلا

 عفترا مث .ةیكیرمألا نیلوزاغلا تاخضمب ةئزجتلا تاعیبم ىلع دویق ضرف ىلإ ىدأ

 رمتسا ثیح ،موی/لیمرب فلأ 180 تغلب لقأ ةریتوب ناك نإو ثلاثلا عبرلا لالخ

 داصتقالا يفاعت ماظتنا مدعبً ابلس رثأت ھنأ ریغ ،لقنلا دوقو ءادأ يف يوقلا يفاعتلا

 رھش رخاوأ يف كیسكملا جیلخ حاتجا يذلا Ida راصعإلا بناج ىلإ ،يكیرمألا

 طسو ،ةیكیرمألا طفنلا ةجلاعم ةردق نم %13 يلاوح قالغإ يف ببستو سطسغأ

 ماظن ربكأل ةیسیئرلا ةكبشلا لطعت عم ،يئابرھكلا رایتلا يف لماك عاطقناو تاناضیف

 عبارلا عبرلا لالخ طفنلا ىلع يكیرمألا بلطلا يلامجإ ومن ئطابتو .دوقولل عیزوت

 Omicron روحتملا روھظ عمً انمازت ،موی/لیمرب فلأ 120 ىلإ 2021 ماع نم

 .دجتسملا انوروك سوریف نم راشتنالا عیرس

 لالخ يلصف ساسأ ىلع ،طفنلا ىلع ابوروأ لود بلط روطتب قلعتی امیفو

 عبرلا لالخ ابوروأ لود بلط ضافحنا ىلإ كبوأ ةمظنم تاریدقت ریشت ،2021 ماع

 نویلم 11.9 غلبیل قباسلا ماعلا نم ریخألا عبرلاب ةنراقم 2021 ماع نم لوألا

 تایلمع ددجت لظ يف لقنلا دوقو ىلع بلطلا عجارت ىلإ كلذ ىزعیو ،موی/لیمرب

 طسو ،ایلاطیإو ایناملأو اسنرف كلذ يف امب ةیبوروألا لودلا نم دیدعلا يف قالغإلا

 لود بلطلا يف عافترا يناثلا عبرلا دھشو .دجتسملا انوروك سوریف نم ةثلاث ةجوم

 ةحئاجب ةطبترملا دویقلا فیفخت عمً انمازت موی/لیمرب فلأ 720 عقاوب ةعومجملا

ً اعافترا ثلاثلا عبرلا دھش امنیب .يداصتقالا طاشنلا فانئتساو انوروك سوریف

 بلطلا ةدایز ةجیتن موی/لیمرب نویلم 1.22 عقاوب ةعومجملا لود بلط يفً اظوحلم

 ةفیفخلا ریطقتلا جتاونو ناریطلا دوقو امیس الو ،ةیلورتبلا تاجتنملا تائف عیمج ىلع

 دویقلا ةلازإ عمً ایشامت ةیمیلقإلا رفسلا ةطشنأ ةدایز لظ يف ،لزیدلاو نیلوزاغلاو

 يف ةحایسلا ةكرح شاعتناو ،سقطلا لادتعاو انوروك سوریف ةحئاجب ةطبترملا
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 نأ لبق كلذ يتأی .لاغتربلاو ایلاطیإو اینابسأو نانویلا لثم ةیبوروألا لودلا نم دیدعلا

 عجارت يف انوروك سوریف نم راشتنالا عیرس Omicron روحتملا روھظ ببستی

   .2021 ماع نم ریخألا عبرلا لالخ موی/لیمرب فلأ 360 عقاوب بلطلا

 ةیمانلا لودلا   2 -2

 نوـیلم 2.7 يلاوـحب طفنـلا ىـلع )نیـصلا اھنمـضب( ةیمانلا لودلا بلط عفترا

 نوــیلم 46.5 ىــلإ لــصیل قباــسلا ماــعلاب ةــنراقم 2021 ماــع لالــخ موی/لــیمرب

 نأ ركذـلاب ریدـجلاو .قباـسلا ماـعلا عـم ةـنراقملاب %6.2 وـمن لدعمب يأ ،موی/لیمرب

 اذـھ مھاـس دـقف ،طفنـلا ىـلع يملاـعلا بلطلل يسیئرلا كرحملا دعی ةیمانلا لودلا بلط

 ماـع لالـخ طفنـلا ىـلع يملاـعلا بـلطلا يف ومنلا لمجم نم %48.2 ةبسنب عافترالا

 اـیقیرفأو طـسوألا قرـشلا ةـقطنم يـف بـلطلا عـفترا ةعومجملا هذھ نمضو .2021

ً الجـسم قباـسلا ماـعلل ھتایوتسمب ةنراقم موی/لیمرب فلأ 700 وحنب 2021 ماع لالخ

 فـــلأ 400 وـــحنب ةـــیبرعلا لودـــلا بـــلط عـــفترا ثـــیح ،موی/لـــیمرب نوـــیلم 12.3

 يقاـب يـف بـلطلا عفترا امك ،2021 ماع لالخ موی/لیمرب نویلم 7 غلبیل مویلا/لیمرب

 .موی/لـیمرب نوـیلم 5.3 غلبیل مویلا/لیمرب فلأ 300 وحنب ةقطنملا يف ىرخألا لودلا

 ءاـضعألا لودلا بلط ومن ىلإ يسیئر لكشب ةیبرعلا لودلا بلط يف عافترالا ىزعیو

 ،2021 ماع لالخ موی/لیمرب نویلم 5.9 غلبیل مویلا/لیمرب فلأ 300 وحنب كباوأ يف

 .قباسلا ماعلا عم ةنراقملاب %5.4 تغلب عافترا ةبسنب يأ

 ومنلل يسیئرلا كرحملا ةیمانلا ةیویسآلا لودلا بلط ناك ،ةعومجملا نمضو

 يلاوحـب ةیمانلا ةیویسآلا لودلا بلط عفترا دقلف ،طفنلا ىلع ةیمانلا لودلا بلط يف

 وحنب مھاسیل ،2021 ماع موی/لیمرب نویلم 28 ىلإ لصیل موی/لیمرب نویلم 1.8

 .2021 ماع ققحملا ةیمانلا لودلا بلط يف عافترالا يلامجإ نم 67%

 يداــصتقالا وــمنلل يــسیئرلا كرــحملا دــعی يذــلا ،ينیــصلا بــلطلا عــفترا دــقو

 ماـع موی/لـیمرب فـلأ 980 عـقاوب ،ةروكذـملا قوـسلا يـف يفاـعتلا ةرطاـقو يویسآلا

ً اـنیابت دھـش ھـنأ ریغ ،موی/لیمرب نویلم 14.5 ىلإ لصیل قباسلا ماعلاب ةنراقم 2021

 نـم لوألا عبرلا لالخ ينیصلا بلطلا ضفخنا ثیح .يلصفلا ىوتسملا ىلع ھئادأ يف
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 لزــعلا تاءارجإــبً ارثأــتم ،موی/لــیمرب نوــیلم 13.8 وــحن ىــلإ لــصیل ،2021 ماــع

 نـم دـحو ،عناـصملا طاـشن وـمن عجارت بناج ىلإ ،انوروك سوریف ةحئاجب ةطبترملا

 ضاـفخنإ عـمً اـنمازت ریاـنی رھـش لالـخ ةـئفدتلا دوقو ىلع يوقلا بلطلا عجارتلا اذھ

 نـعً الـضف ،دوـقع ةـسمخ نـم رـثكأ يـف ھـل ىوتـسم ىـندأ ىلإ سقطلا ةرارح ةجرد

 يـف ينیـصلا بـلطلا عـفتراو .سرام رھش يف ماخلا طفنلا تادراول ظوحلملا عافترالا

 رھـش يـف عناـصملا طاـشن عـسوت نـم معدـب موی/لـیمرب فلأ 760 عقاوب يناثلا عبرلا

 ىـلع بـلطلا عاـفتراو يـسایق ىوتـسم ىـلإ رـیركتلا يفاـصم ةـیجاتنإ عافتراو ،ویام

 ةلقتـسملا يفاـصملا تادراو صـصح ىلع دیدشتلل ناكو ،تارئاطلا دوقوو نیلوزاغلا

 يـف عاـفترالا نـم دحلا يفً ارود يفاصملا كلت يف اھل ططخملا ةنایصلا تایلمع ءدبو

 موی/لیمرب فلأ 30 غلب فیفط لكشب ينیصلا بلطلا عجارتی نأ لبق كلذ يتأی .بلطلا

 عیرـس اـتلد روـحتملا يـشفت ةـھجاوم ریبادـتو ،تاناـضیفلا ببسب ،ثلاثلا عبرلا لالخ

 يعانـصلا جاـتنإلا تارـشؤم ؤطاـبت يـف تببـست يـتلا اـنوروك سورـیف نـم راشتنالا

 ربمتبـس رھـش لالـخ رمتـسملا يئاـبرھكلا رایتلا عاطقنا بناج ىلإ ،ةئزجتلا تاعیبمو

 عاـفترالاو مـحفلاو يعیبطلا زاغلا نم تادادمإلا صقن نع ةمجانلا ةقاطلا ةمزأ ببسب

 ،لـماكلاب قالغإلا وأ جاتنإلا حبك ىلع عناصملا ضعب ربجأ امم ،امھراعسأ يف داحلا

 ذـنم ھـل ىوتـسم ىـندأ ىلإ ریركتلا يفاصم يف طفنلا ةجلاعمل يمویلا لدعملا عجارتو

 .ةـیئیبلا شیـتفتلا تاـیلمعو ةیلوألا داوملا صقن ىلإً اضیأ ىزعی ام وھو ،2020 ویام

 موی/لیمرب نویلم 15.2 ىلإ لصیل عبارلا عبرلا لالخ ھعافترا ينیصلا بلطلا دواعو

ً الـضف ،تایوامیكورتبلا عاطق يف ةمدختسملا ةیلوألا داوملا ىلع بلطلا ةوق نم معدب

 .لاسملا لورتبلا زاغو نیلوزاغلاو اتفانلا ىلع بلطلا عافترا نع

 عفترا دقف ،يویسآلا داصتقالا ومنل رخآلا كرحملا ،دنھلا داصتقال ةبسنلاب امأ

 نویلم 4.8 ىلإ لصیل قباسلا ماعلا تایوتسم نع موی/لیمرب فلأ 300 وحنب

 ثیح ،يلصفلا ىوتسملا ىلع ھئادأ يفً انیابتً اضیأ دھش امك ،2021 ماع موی/لیمرب

 ىلع بلطلا عجارت ةیفلخ ىلع موی/لیمرب نویلم 4.9 ىلإ لوألا عبرلا لالخ ضفخنا

 2020 ربمتبس رھش ذنُم ھل ىوتسم ىندأ ىلإ لصیل ریاربفو ریانی يرھش لالخ لقنلا دوقو

 لالخ نیلوزاغلا كالھتسا عافترا نم مغرلا ىلعو ،ةیلحملا راعسألا يف يسایق عافترا طسو
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 ىلع تارایسلا مادختسا لیضفت ببسب رھشأ ةعبرأ يف ھل ىوتسم ىلعأ ىلإ سرام رھش

 ھضافخنا بلطلا لصاوو .دجتسملا انوروك سوریفب ةباصإلا بنجتل ماعلا لقنلا لئاسو

 ماع لزع ضرف دنھلا نالعإ عمً انمازت موی/لیمرب فلأ 440 وحنب يناثلا عبرلا لالخ

 صیلقت ىلإ ریركتلا يفاصم رطضأ امم ،انوروك سوریف ةحئاجب ةطبترم ةمراص دویقو

 ىوتسم ىندأ ىلإ دوقولا ىلع يلحملا بلطلا ضفخناو ،2021 ویام رھش لالخ اھتایلمع

 نأ لبق كلذ يتأی .تارئاطلا دوقو كالھتسا عجارت امك ،2020 سطسغأ ذنُم ھل لجسم

 جاتنإلا شاعتنا نم معدب موی/لیمرب فلأ 90 وحنب ثلاثلا عبرلا لالخ دنھلا بلط عفتری

 دوقوو لزیدلاو نیلوزاغلا ىلع بلطلا ةدایزو ،ةحئاجلا لبق ھتایوتسم برق ىلإ يعانصلا

 ظوحلملا عافترالا يفً اریبكً ارود ھل ناك ام وھو ،قالغإلا دویق فیفخت طسو تارئاطلا

 .2021 ماع نم عبارلا عبرلا لالخ موی/لیمرب فلأ 730 عقاوب بلطلل

 موی/لیمرب فلأ 300 وحنب طفنلا ىلع ةینیتاللا اكیرمأ لود بلط عفترا امك

 ،موی/لیمرب نویلم 6.3 ىلإ لصیل قباسلا ماعلا لالخ ققحملا ىوتسملاب ةنراقم

 دوقوو نیلوزاغلا ةصاخبو ةیلورتبلا تاجتنملا مظعم ىلع بلطلا عافترا عمً انمازت

 .دجتسملا انوروك سوریف ةحئاج ةطبترملا دویقلا فیفخت بقع تارئاطلا

 ایسآروأ لود 3 -2

 فـلأ 400 يلاوـحب 2021 ماـع لالـخ طفنـلا ىـلع ایـسآروأ لود بـلط عفترا

 يـف طفنـلا ىـلع بـلطلا عـفترا ثـیح ،موی/لـیمرب نوـیلم 5.6 ىـلإ لصیل موی/لیمرب

 عـفترا اـمك .موی/لـیمرب نوـیلم 3.6 ىـلإ لـصیل موی/لـیمرب فـلأ 200 وـحنب ایسور

       ىـلإ لـصیل موی/لـیمرب فلأ 200 يلاوحب ةعومجملا لود يقاب يف طفنلا ىلع بلطلا

 .)11-1( لودجلا حضوی امك ،موی/لیمرب نویلم 2
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 11-1 لودجلا

  ىرخألا ملاعلا لود يف طفنلا ىلع بلطلا يف يونسلا ریغتلاو يلامجالا

 2021-2017 ،)ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم جراخ (

( موی /لیمرب نویلم ) 

1220*  2020  9201  2018 2017   

46.5 .834  846.  845.  6.44    ةیمانلا لودلا    

7.0 66.  7.2 .17   :ةیبرعلا لودلا اھنم   7.1 

5.9 65.      ءاضعألا لودلا      6.0 6.0 6.1 
1.1 01.              ةیبرعلا لودلا يقاب      1.1 1.1 1.1 
5.3 5.0 45.  45.   ایقیرفأو طسوألا قرشلا يف ىرخأ لود   5.3 

12.3 611.  612.  512.   ایقیرفأو طسوالا قرشلا يلامجإ   12.4 

28.0 6.22  727.  926.  725.   ةیمانلا ةیویسآلا لودلا   

14.5 13.5 713.  13.0 5.12      نیصلا :اھنم  
4.8 4.5 5.0 94.              دنھلا        4.5 
8.6 8.1 19.              ىرخألا لودلا        8.7 8.9 
  ةینیتاللا اكیرمأ لود   6.5 6.5 6.6 6.0 6.3

65.  5.2 55.  55.  .45   ایساروأ لود    

3.6 43.  3.6 63.    ایسور :اھنم     3.5 
52.1 49.0 452.   ىرخألا ملاعلا لود بلط يلامجإ   50.0 51.3 

3.1 )3.4(  1.0 1.3 21.    يونسلا ریغتلا رادقم   

6.4 )6.5(  2.0 72.  42.      (%) ریغتلا ةبسن          
. ةیریدقت تانایب   *      

      :رداصملا
      .ةیداصتقالا ةرادالا ـ لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم ـ
 .كبوأ ةمظنمل يرھشلا ریرـقتلا نم ةفلتخم دادعأ ـ

 

 راعسألا تاھاجتا .3

 ماخلا طفنلا راعسأ 3-1

 ذنُم ةلجسم ةریتو ىلعأب 2021 ماع لالخ ةیملاعلا ماخلا طفنلا راعسأ تعفترا

 قاوسأو ةیروفلا طفنلا قوس تایساسأ ةوق ىلإ يسیئر لكشب كلذ ىزعیو ،2011 ماع

 نمضً ابذبذت كبوأ تاماخ ةلس رعسل ةیرھشلا تالدعملا تدھش ثیح .ةلَجالا دوقعلا

 يونسلا طسوتملا لجسو ،لیمرب/رالود 82.1و 54.4 نیب ام حوارت عساو قاطن

ً اعافترا كلذبً الكشم لیمرب/رالود 69.9 وھو 2014 ماع ذنُم ھتایوتسم ىلعأ ةلسلل

 تایوتسم عم ةنراقملاب %68.5 ھتبسن ومن لداعی ام يأ ،لیمرب/رالود 28.4 دودحب

  .2020 ماع
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 لدعملا يفً الصاوتمً اعافترا 2021 ماعلا نم ىلوألا رھشألا ةثالثلا تدھش

 ریانی رھش يف لیمرب/رالود 54.4 نم عفترا ثیح ،كبوأ تاماخ ةلس رعسل يرھشلا

 رھش يف لیمرب/رالود 64.6 ىلإ لصیل ،2021 ماع لالخ ھل ىوتسم لقأ وھو

 لیربأ رھش يف ضفخنی نأ لبق ،2020 ریانی رھش ذنُم ىوتسم ىلعأ وھو سرام

 ةلس راعسأ تعفتراو .لیمرب/رالود 63.2 ىلإ لصیل رھشأ ةتس يف ىلوألا ةرملل

 ویلوی رھش يف لیمرب/رالود 73.5 ىلإ يرھشلا لدعملا لصیل كلذ دعب كبوأ تاماخ

 اھضافخنإ راعسألا تایوتسم تدواع مث ،2018 ربوتكأ رھش ذنُم ىوتسم ىلعأ وھو

 يرھشلا لدعملا عفتری نأ لبق ،لیمرب/رالود 70.3 ىلإ لصتل سطسغأ رھش يف

 رھش يف لیمرب/رالود 82.1 ىلإ لصیل كلذ دعبً اددجم كبوأ تاماخ ةلس رعسل

 ةلس راعسأ طسوتم ضفخناو .ماوعأ ةعبس يف لجسم ىوتسم ىلعأ وھو ربوتكأ

   .ربمسید رھش يف لیمرب/رالود 74.4 ىلإ لصیل 2021 ماع ةیاھن يف كبوأ تاماخ

 ةلس رعس لدعم عفترا دقف ،طفنلا راعسأل ةیلصفلا تالدعملا ةكرحل ةبسنلاب امأ

 ،لیمرب /رالود 16 غلب ظوحلم لكشب 2021 ماع نم لوألا عبرلا لالخ كبوأ تاماخ

            ىلإ لصیل قباسلا ماعلا نم عبارلا عبرلا عم ةنراقملاب %36.5 يلاوح لداعی ام يأ

 لصاوو ،لیمرب/رالود 67.3ً الجسم يناثلا عبرلا لالخ عفترا مث ،لیمرب/رالود 60

 ىلعأ لجسی نأ لبق ،لیمرب /رالود 72.6 ىلإ لصیل ثلاثلا عبرلا لالخ ھعافترا

 عبرلا لالخ لیمرب /رالود 79 وھو 2014 ماع نم ثلاثلا عبرلا ذنُم ھل ىوتسم

  .2021 ماع نم ریخألا

 اـم تاـقورفلا يـفً اـصلقت 2021 ماع دھش ،ركذلا ةفلاس تاروطتلا ىلع ءانبو

 يلاوـح ىـلإ تلـصو يـتلا ماـعلا لالـخ كـبوأ ةلس راعسأل ىندألاو ىصقألا دحلا نیب

 47.4 وــحن تــغلب يــتلاو قباــسلا ماــعلا تاــقورف عــم ةــنراقملاب لــیمرب/رالود 27.7

 رعـسل يرھـشلا لدـعملا )10 -1( لكـشلاو )12 -1( لودـجلا حضویو .لیمرب/رالود

 .)2021 -2017( ةرتفلا لالخ كبوأ ةلس
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 12-1 لودجلا

 2021-2017 ،كبوأ تاماخ ةلسل يروفلا رعسلا

( لیمرب / رالود ) 

2021 2020 2019 2018 2017   

    ریانی/يناثلا نوناك    52.4 66.9 58.7 65.1 54.4
61.1 .555    ریاربف/طابش    53.4 63.5 63.8 
64.6 33.9 466.  8.63    سرام/راذآ    50.3 
63.2 17.7 70.8 68.4 .451    لیربأ/ناسین    
66.9 25.2 0.07    ویام/رایأ    49.2 74.1 
71.9 37.1 .962    وینوی/ناریزح    45.2 73.2 
73.5 43.4 764.  3.37    ویلوی/زومت    46.9 
70.3 45.2 59.6 72.3 .649    سطسغأ/بآ    
73.9 41.5 62.4 77.2 453.    ربمتبس/لولیأ    
82.1 0.14    ربوتكأ/لوألا نیرشت    55.5 79.4 59.9 
80.4 42.6 62.9 365.    ربمفون/يناثلا نیرشت    60.7 
74.4 49.2 566.    ربمسید/لوألا نوناك    62.1 56.9 

      

60.0 551.  .063  64.7 052.    لوألا عبرلا  
67.3 26.6 67.9 71.9 648.    يناثلا عبرلا  
72.6 443.    ثلاثلا عبرلا  50.0 74.2 62.2 
   عبارلا عبرلا  59.4 67.2 63.1 44.0 79.0

      

69.9 41.5 64.0 9.86  .452          يونسلا لدعملا  
  :رداصملا
 .)كبوأ( لورتبلل ةردصملا لودلا ةمظنم ـ

 )10 -1( لكشلا

 2021 -2014 ،كبوأ ةلس راعسأل يرھشلا لدعملا

 )لیمرب / رالود(

 

 

 

 

 

 

 

 

 .هالعأ )12 - 1( لودجلا :ردصملا
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 لـماوعلا نـم ةـلمج ریثأـتل ةجیتن ،ةداع ،ةیملاعلا طفنلا راعسأ تایوتسم ددحتو

 نیاـبت ىـلإ تدأ يـتلا ةیسیئرلا لماوعلا نمو ،ةتوافتم تاھاجتابو ةلخادتملاو ةعونتملا

 - :يلی ام 2021 ماع لالخ ضافخنإلاو عافترالا نیب ام طفنلا راعسأ هاجتإ
  

 يـف ةـلجآلا دوـقعلا قاوسأو طفنلا قوس تایساسأ يف ةیباجیإلا تاروطتلا تدعاس •

 عـفترا ،بلطلا بناج ىلعف .2021 ماع نم لوألا عبرلا لالخ طفنلا راعسأ عافترا

 نـم ةرـیبك ءازـجأ يـف ةدورـبلا سراـق ءاتـشلا ةـیفلخ ىـلع ةئفدتلا تیز كالھتسا

 طفنـلا تادادـمإ تدـُیق ،تادادـمإلا بـناج ىـلعو .يلامـشلا ةیضرألا ةركلا فصن

 عــم ةــیوق قــفاوت تایوتــسم راــھظإ +كــبوأ لود تلــصاو ثــیح ،ةــیملاعلا ماــخلا

 يفاـضإ ضـفخ ةیدوعـسلا ةیبرعلا ةكلمملا ترجأو ،جاتنإلا ضفخ قافتإ تالیدعت

 ،سراـمو رـیاربف يرھـش ىدم ىلع ي/ب نویلم 1 رادقمب اھجاتنإ ىلع يعوطو

 رـیغ دراـبلا سـقطلا ةـجوم ببـسب يـسایق لكـشب ةـیكیرمألا تادادـمإلا تلطعتو

 حوـنج ببـسب تـقؤم لكـشب ةـیملاعلا ماـخلا طفنـلا تاقفدـت تلطعت امك ،ةقوبسملا

 ةـحالملا ةـكرح قـیلعت ىـلإ ىدأ اـم وـھو سیوسلا ةانق يف ةقالمع تایواح ةنیفس

 تاـنوزخملا يـف رمتـسملا ضاـفخنالا نـمً اـمعد ماخلا طفنلا راعسأ تقلتو .ةانقلاب

 يــف عاــفترالا نــم دــح دــقو .ةــیمنتلاو يداــصتقالا نواــعتلا ةــمظنم لودــل ةــیطفنلا

 ،انوروك سوریف نم ةثلاث ةجوم ءاوتحال ابوروأ يف قالغإلا دویق ددجت ،راعسألا

 ،تانحـشلا رخأـت نع ةمجانلا تادادمإلا ةمزأ ببسب تاحاقللا عیزوت دوھج رثعتو

 .ةیكیرمألا ةیداصتقالا تابوقعلا مغر ةیناریإلا ماخلا طفنلا تارداص عافتراو

 نـم ةدـیدع ءازـجأ يـف دجتـسملا اـنوروك سورـیفب تاباـصالا ددع عافترا ببست •

 طفنـلا ىـلع بـلطلا ضاـفخناو ،)ناـبایلاو ةـینیتاللا اـكیرمأو دنھلا امیس ال( ملاعلا

 يـف ةیمـسوملا ةنایـصلا نـعً الـضف ،ابوروأ يف قالغإلا تایلمع رارمتسا ببسب

   .2021 لیربأ رھش يف طفنلا راعسأ ضافخنا يف ،ةیویسآلا يفاصملا ضعب

 ئداھلا طیحملاو ایسآ يف طفنلا ریركت يفاصمل ءارشلا تایلمع دیازت نم لكل ناك •

 كــلذ يــف اــمب ةــمكارتملا ةــیطفنلا تاــنوزخملا صــلقتو ،ظوــحلم لكــشب اــبوروأو

 لیغـشت تاـیلمع شاـعتنا تدھـش يتلا ةدحتملا تایالولا يف ماخلا طفنلا تانوزخم
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 يفیـصلا ةداـیقلاو رفـسلا مـسوم لالـخ لـقنلا عاـطق يف بلطلا يفاعتو ،يفاصملا

 دوـیقلا فـیفختو انوروك سوریف دض تامیعطتلا تالمح ةریتو عراست عمً انمازت

 يـف يـعیبطلا زاـغلا تادادـمإ صـقن رطاـخم يمانت بناج ىلإ ،لقنتلا ةكرح ىلع

 يـفً ارود ،ھـتاجتنمو طفنـلا ىلع بلطلا ومن تاعقوت نم تداز يتلا ایَساو ابوروأ

  .2021 ویلوی رھش ىتحو ویام رھش نم ةرتفلا لالخ طفنلا راعسأ عافترا

 راعـسأ ضاـفخنا يـف ةینیـصلا يفاـصملا نـم ةیوقلا ءارشلا تایلمع ؤطابت ببست •

 ةدودـحم داریتـسا صـصح لـظ يف كلذ يتأی ،2021 سطسغأ رھش لالخ طفنلا

 يفاـصملا لیغـشت تاـیلمع ضاـفخناو ،ماـخلا طفنلا نم ةلقتسملا ریركتلا يفاصمل

 لاوـحالا ءوـسو لـقنتلا ىـلع ةـضورفملا دوـیقلاو قالغإلا تاءارجإ ةداعإ ببسب

 ةیویـسآلا لودـلا نـم دـیدعلا يف لقنلا دوقو ىلع بلطلا عجارت بناج ىلإ .ةیوجلا

 .نابایلا كلذ يف امب طفنلل ةكلھتسملا ىرخألا ةیسیئرلا

 نــم دــیدعلا يــف تادادــمإلا لــطعتو ،ایــسآ يــف بــلطلا شاــعتنا تاــمالع تمھاــس •

 تابارطـضا كـلذ يـف امب اھل ططخملا ریغو ططخملا تاعاطقنالا ببسب قطانملا

 ةنایـصو ،Ida راـصعإلا بـقع كیـسكملا جیـلخ يـف يـكیرمألا ماخلا طفنلا جاتنإ

 برـغ تاـماخ نـم دـیدعلل ةـضفخنملا لـیمحتلا جمارـبو ،نیوزق رحب يف لوقحلا

 بلطلا عافترا تاعقوت نعً الضف ،ةیبیللا تارداصلا يف تقؤملا لطعتلاو ،ایقیرفأ

 شماوـھ زـیزعتو ،طفنـلا ىـلإ زاغلا نم لوحتلا ببسب ءاتشلا رھشأ يف طفنلا ىلع

 ةكلھتــسملا قطاــنملا يــف طفنــلا تاــنوزخم يــف رمتــسملا ضاــفخنالاو رــیركتلا

 .2021 ربوتكأو ربمتبس يرھش لالخ طفنلا راعسأ عافترا يف ،ةیسیئرلا

 يـفً ارود ،اـنوروك سورـیف نم راشتنالا عیرس Omicron روحتملا روھظل ناك •

 تـضفخنا ثـیح .2021 ربمـسیدو ربمفوـن يرھـش لالـخ طفنـلا راعسأ ضافخنا

 تالاـح يـف يـسایق عاـفترا نأـشب فواخم طسو ،داح لكشب ةلجآلا دوقعلا قاوسأ

 دـق اـمم ،طفنـلل ةكلھتـسملا ةیسیئرلا لودلا نم دیدعلا يف سوریفلا اذھب تاباصإلا

 مـث نـمو ،لـقنتلا ةـكرح ىـلع ةـضورفملا دوـیقلاو قالغإلا تاءارجإ ةداعإ ىلإ يدؤی

 .لقنلا دوقو ىلع بلطلاو يملاعلا داصتقالا يفاعت ؤطابت
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 ةـفیفخلا طوـفنلا راعـسأ نیـب تاـقورفلا طـمن يف تاروطت 2021 ماع دھش امك 

 ماـعلا عـم ةـنراقملاب يـتیربكلا ىوـتحملا ةـیلاع ةـلیقثلاو يـتیربكلا ىوتحملا ةضفخنم

ً الثـمم ةدوـج ىـلعألا( تـنرب طـفن رعس نیب قرفلا لصو ،لاثملا لیبس ىلعف .قباسلا

 حلاـصل لـیمرب/رالود 1.4 ىلإ )ةلیقثلا طوفنللً الثمم( يبد طفن رعسو )ةفیفخلا طوفنلل

 لالـخ يـبد ماـخ حلاصل لیمرب/رالود 0.6 عم ةنراقملاب 2021 ماع لالخ تنرب ماخ

 0.7 عــقاوب تــنرب طــفن رعــس نــع كــبوأ ةلــس رعــس لــقی نیــح ىــف .قباــسلا ماــعلا

 .ماعلا لالخ لیمرب/رالود

 ةرـیبك ةـجردبو راعـسألا تاـقورف دھـشم يف تاروطتلا كلت ىزعت نأ نكمیو 

 ماـع لالـخ ھـتوافتم تاجردـب ملاـعلا يـف ةیـسیئرلا ماـخلا طوـفنلا راعـسأ عاـفترا ىلإ

 طـفن رعـس عـفتراو لـیمرب/رالود 26.9 رادـقمب يـبد طـفن رعـس عفترا ثیح ،2021

 وحنب يكیرمألا ساسكت برغ ماخ رعس عفترا امك ،لیمرب/رالود 28.9 رادقمب تنرب

  .لیمرب/رالود 28.6

 ةـیملاعلا ةیـسیئرلا ةراـشإلا طوفن دحأ ربتعی يذلا ،ساسكت برغ ماخ نأ ركذی

 نـم 2007 ماـع ذنمو يناعی ذخأ ،ضفخنملا يتیربكلا ىوتحملاو ةفیفخلا ةیعونلا تاذ

 ،ىرـخألا ةـیملاعلا قاوـسألا نـع لزـعنم قـلغم طـفن ھنأو ةصاخ ،ةیتسجول تاددحم

 تـناك ً،ایدـیلقت .ةـیملاعلا قوـسلا تایـساسأب ةـقالع ھـل سیـل لكـشب هراعـسأ تكرحتو

 لـیمت ةـیعونلا يـف ناھباـشتملا تـنرب طـفنو ساـسكت برغ طفن راعسأ نیب تاقورفلا

 حلاـصل لـیمت تاـقورفلا كـلت تأدب 2015 ماع ذنم ھنأ الإ ،ساسكت برغ طفن حلاصل

 لـیمرب /رالود 2.7 ىـلإ تعستاو ،2020 ماع يف لیمرب/رالود 2.2 غلبتل تنرب طفن

 .2021 ماع يف

 تاــبلقتلاب ساــسكت برــغ ماــخ راعــسأ رثأــت ىــلإ يــسیئر لكــشب كــلذ ىزــعیو

 يـتلا ةقوبـسملا رـیغ سـقطلا ةـجوم تببـست ثـیح .2021 ماع لالخ ةداحلا ةیخانملا

 يفاـصم تاـیلمع عـجارت يـف رـیاربف رھـش لالـخ ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا اھتدھش

 يذـلا Ida راـصعإلا ببـست اـمك ،قالـطإلا ىـلع اـھل ىوتـسم ىندأ ىلإ ةیكیرمألا ریركتلا

 ةردـق نـم %13 يلاوـح قالـغأ يـف سطسغأ رھش رخاوأ يكیرمألا كیسكملا جیلخ حاتجا
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 ىـلإ لصی ام عیب مزتعت اھنأ ةیكیرمألا ةقاطلا ةرازو نالعإ لكشو .ةیكیرمألا طفنلا ةجلاعم

 راعـسأ ىـلعً ایبـسنً اطغـض ةیجیتارتـسالا تانوزخملا نم ماخلا طفنلا نم لیمرب نویلم 50

  .ساسكت برغ ماخ

 )11 - 1( لكــشلاو )13 - 1( لودــجلا نــم راعــسألا تاــقورف روــطت حــضتیو

 يـف ةیـسیئرلا ةراـشإلا طوـفنو كـبوأ تاـماخ ةلـس رعسل ةیونسلا تالدعملا نیبی يذلا

 ةـیبرعلا تاـماخلا ضـعبو )يـبد ماـخو ،تنرب ماخو ،فیفخلا يكیرمألا ماخلا( ملاعلا

 .)2021 -2017( ةرتفلل
 

 13-1 لودجلا

 ساسكت برغو تنرب ماخو كبوأ تاماخ ةلسل ةیروفلا راعسألا طسوتم

 2021-2017 ،ةیبرعلا تاماخلا ضعبو

( لیمرب /رالود(  

0182 2019 2020 2021 2021 ماع يف ریغتلا  تاماخلا 2017 

   :اھنم كبوأ ةلس  52.4 69.8 64.0 41.5 69.9 28.4

   رئازجلا ءارحص طیلخ  54.1 71.4 64.5 42.1 70.7 28.6
   فیفخلا يبرعلا  52.6 70.6 65.0 41.9 70.5 28.6
   يتارامالا نابروم  54.8 72.2 64.7 43.0 69.9 26.9
   يتیوكلا ریدصتلا ماخ  51.6 68.9 64.3 41.5 70.3 28.8
   يبیللا ةردسلا  52.8 69.8 63.8 40.1 69.0 28.9
   يقارعلا ةرصبلا  51.9 68.6 63.6 41.6 69.7 28.2

   : ىرخا تاماخ             

   يبد  53.1 69.7 63.5 42.3 69.2 26.9
  *يرطقلا يرحبلا  52.9 69.2 65.2 41.7 70.5 28.8
   تنرب  54.2 71.2 64.2 41.7 70.6 28.9
   ساسكت برغ ماخ  50.8 65.2 57.0 39.4 68.0 28.6

 

  :ةظحالم
 .2020 ریانی رھش نمً ارابتعإ كبوأ ةمظنم يف اھتیوضع دیمجتب روداوكألا ةلود تماق *
    :رداصملا
 .كبوأ ةمظنمل يرھشلا ریرـقتلا نم ةفلتخم دادعأ ـ
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)11 -1( لكشلا  

 تنرب ماخو يكیرمألا ماخلاو كبوأ تاماخ ةلس رعسل ةیونسلا تالدعملا يف ریغتلا

 )لیمرب / رالود( ،2021-2017 ةرتفلل يبد ماخو

 

 

 

 

 

 

 .)13 - 1( لودجلا :ردصملا

 ىـلع 2021 ماـع لالـخ اـھتاقورف ةـكرح طـمنو راعـسألا يـف روطتلا سكعنا

 تاذ تكلـس يـتلا ماـع لكـشب ةـیبرعلا تاـماخلا فـلتخمل ةـیروفلا راعـسألا تایوتسم

 قباـسلا ماـعلا عـم ةـنراقملاب 2021 ماـع لالـخً اداـحً اـعافترا تدھـش ثیح ،كلسملا

   .ةتوافتم تاجردبو

         ىــلإ لــصیل لــیمرب/رالود 28.6 عــقاوب فــیفخلا يــبرعلا ماــخ عــفترا دــقف

 عـم ةنراقملاب %68.2 تغلب عافترا ةبسنب يأ ،2021 ماع لالخ لیمرب/رالود 70.5

 ناــبرم ماــخو يرــئازجلا ءارحــصلا طیــلخ ماــخ نــم لــك عــفترا اــمك ،قباــسلا ماــعلا

 لـصتل لـیمرب/رالود 28.8 و 26.9و 28.6 عـقاوب يتیوكلا ریدصتلا ماخو يتارامالا

             %67.9 تــــغلب عاــــفترا ةبــــسنب يأ ،لــــیمرب/رالود 70.3 و 69.9 و 70.7 ىــــلإ

 .يلاوتلا ىلع %69.4 و %62.6 و

 عـقاوب يـبیللا ةردـسلا ماـخ عـفترا دقف ،ىرخألا ةیبرعلا تاماخلا صخی امیفو 

 ةرــصبلاو ،لــیمرب /رالود 69 ىــلإ لــصیل %72.2 ةبــسنب يأ ،لــیمرب/رالود 28.9

 69.7 ىــــلإ لــــصیل %67.7 ةبــــسنب يأ ،لــــیمرب/رالود 28.2 عــــقاوب يــــقارعلا
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 ةبـسنب يأ ،لـیمرب/رالود 28.8 عـقاوب يرـطقلا يرحبلا ماخلا عفتراو ،لیمرب/رالود

 .)13-1( لودجلا حضوی امك .ماعلا لالخ لیمرب/رالود 70.5 ىلإ لصیل 69.1%

 غـلب يذلاو ةیمسالا اھتمیقب ماخلا طفنلا راعسأ ھتدھش يذلا عافترالا نأ حضتیو

 ماـع راعـسأب ةـساقملا ةـیقیقحلا اھراعـسأ يـف عاـفترالا نع دیزی لیمرب /رالود 28.4

 يـف يلاـمجإلا يلحملا جتانلا ضفخم لثمی يذلا يسایقلا مقرلا قفو اھلیدعت دعب 2005

 لصیل %64.3 ةبسنب يأ لیمرب/رالود 21.5 وحنـب عفترا ثیح ةمدقتملا تاداصتقالا

 .)14 -1( لودجلا حضوی امك ،2021 ماع يف لیمرب/رالود 54.9 ىلإ اھطسوتم
 14-1 لودجلا

  2021-2005 ،ةیقیقحلاو ةیمسإلا ماخلا طفنلا راعسأ
( لیمرب /رالود ) 

  يقیقحلا رعسلا

  2005 راعسأب

 *يسایقلا مقرلا

2005 = 100 

 ةنسلا يمسإلا رعسلا

50.6 100.0 50.6 2005 
59.8 102.1 61.0 2006 
66.1 104.5 69.1 2007 
88.7 106.4 94.4 2008 
57.0 107.2 61.0 2009 
71.6 108.1 77.4 2010 
98.1 109.6 107.5 2011 
98.6 111.0 109.5 2012 
94.2 112.4 105.9 2013 
84.4 114.0 96.3 2014 
42.9 115.5 49.5 2015 
34.9 116.6 40.8 2016   
44.3 118.4 52.4 2017 
57.9 120.4 69.8 8201  
52.4 122.3 64.0 2019 
33.4 124.0 41.5 0202  
54.9 127.2 .969  2021**  

 .  * يلودلا دقنلا قودنص اھرشنی امك ،ةمدقتملا تاداصتقالا يف يلامجالا يلحملا جتانلا ضفخم لثمی يسایقلا مقرلا 
   

. ةیریدقت تانایب   ** 
   

 :ردصملا

 .)كبوأ( لورتبلل ةردصملا لودلا ةمظنم ـ
 .)IMF( يلودلا دقنلا قودنصل 2021 ربوتكأ يملاعلا داصتقالا قاَفا ریرقتو ،كبوأ ةمظنمل يرھشلا ریرقتلا نم ةفلتخم دادعأ -
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 ةیطفنلا تاجتنملل ةیروفلا راعسألا 3-2

 راعــسأل يونــسلا طــسوتملا ىــلع ماــخلا طفنــلا راعــسأ يــف عاــفترالا ســكعنا

 يـف ىرـخألا يـھً اـعافترا تدھـش يـتلا 2021 ماع لالخ ةفلتخملا ةیطفنلا تاجتنملا

  .جتنملا عونو قوسلا بسح ةتوافتم بسنبو ملاعلا يف ةیسیئرلا قاوسألا ةفاك

 زاتمملا نیلوزاغلا راعسأ 3-2-1 

 ماـع يـف لـیمرب /رالود 91.4 يكیرمألا جیلخلا يف نیلوزاغلا رعس لدعم غلب

 تالدــعمب ةــنراقم %76.1 ةبــسنب يأ ،لــیمرب /رالود 39.5 وــحنبً اــعفترم ،2021

 85.9 ىـلإ ماـعلا لالـخ رعـسلا لدـعم لصو مادرتور قوس يفو ،2020 ماعل رعسلا

 ةـنراقملاب %67.3 لـثمت ةبـسنب يأ ،لیمرب/رالود 34.5 هردق عافتراب ،لیمرب/رالود

 ىـلإ ماـعلا لالـخ رعـسلا لدـعم لـصو طـسوتملا رـحبلا قوـس يفو .قباسلا ماعلا عم

 غلبت ةدایز ةبسن لكشت يتلاو ،لیمرب /رالود 35.1 هردق عافتراب ،لیمرب/رالود 80.5

 لدـعم لـصو دـقف ،ةروفاغنـس قوـسل ةبسنلاب امأ .قباسلا ماعلا عم ةنراقملاب 77.2%

 /رالود 33.7 هردــق عاــفتراب ،2021 ماــع لالــخ لــیمرب/رالود 80.3 ىــلإ رعــسلا

  .2020 ماع ىوتسمب ةنراقم %72.4 يلاوح لثمت يتلاو ،لیمرب

 لالـخ ةـعبرألا قاوـسألا نیـب نـم راعـسألا ىلعأ ةیكیرمألا قوسلا تققح دقو

 ةروفاغنـس قوـسً ارـیخأو طـسوتملا رـحبلا قوـس مـث مادرتور قوس اھتلت ،2021 ماع

  .)12 -1( لكشلاو )15 - 1( لودجلا حضوی امك ،راعسألا ىندأ تققح يتلا
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15-1 لودجلا  

،ةفلتخملا قاوسالا ىف ةیطفنلا تاجتنملل ةیروفلا راعسألل يرھشلا طسوتملا  

 2020-2021  

( لیمرب /رالود ) 

دوقولا تیز زاغلا تیز   
نیلوزاغلا  

زاتمملا  

قوسلا    

39.6 .249  646. ةروفاغنس  2020 ماع طسوتم   

مادرتور 51.3 49.2 40.9    

43.6 8.64 طسوتملا رحبلا 45.4     

يكیرمالا جیلخلا 51.9 44.9 34.7    
ةروفاغنس 80.3 77.4 75.7 2021 ماع طسوتم   

مادرتور 85.9 78.3 69.1    

طسوتملا رحبلا 80.5 77.7 70.5    

يكیرمالا جیلخلا 91.4 73.9 59.8    
ةروفاغنس 67.1 65.7 64.5 2021 لوألا عبرلا   

مادرتور 70.2 66.0 61.7    
طسوتملا رحبلا 66.5 65.5 62.9    
يكیرمالا جیلخلا 76.0 63.3 51.8    
ةروفاغنس 76.8 73.6 72.0   يناثلا عبرلا 

مادرتور 83.2 74.5 65.9    
طسوتملا رحبلا 77.8 73.8 67.2    
يكیرمالا جیلخلا 91.2 70.4 57.7    
ةروفاغنس 83.4 79.5 76.9 ثلاثلا عبرلا   

مادرتور 91.9 80.8 71.2    
طسوتملا رحبلا 86.5 80.5 72.5    
يكیرمالا جیلخلا 98.1 75.6 62.4    
ةروفاغنس 93.8 90.6 89.4 عبارلا عبرلا   

مادرتور 98.2 92.0 77.7    
طسوتملا رحبلا 91.1 91.1 79.6    
يكیرمالا جیلخلا 100.3 86.5 67.5    

 :ردصملا

 .كبوأ ةمظنمل يرھشلا ریرقتلا نم ةفلتخم دادعأ ـ
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21-1 لكشلا  

  2021-2020 ،زاتمملا نیلوزاغلا راعسأ

 )لیمرب /رالود(
 

 

 

 

 

 

 .)15- 1( لودجلا :ردصملا

 زاغلا تیز راعسأ 3-2-2

 ماـع لكـشب زاـغلا تیز راعسأل يونسلا طسوتملا يفً اعافترا 2021 ماع دھش

 زاـغلا تـیز راعسأ تایوتسم تناكو ،قباسلا ماعلاب ةنراقم ةیسیئرلا قاوسألا ةفاك يف

 قاوسألا ةفاك يف دوقولا تیز راعسأ نم ىلعأ تناك امنیب ،نیلوزاغلا راعسأ نم يندأ

 غـلب يذـلا زاـغلا تـیزل راعـسأ ىلعأـب مادرـتور قوس رثأتسا دقو .ملاعلا يف ةیسیئرلا

 لدـعمب ةـنراقم %59.2 ةبـسنب عاـفتراً الكشم 2021 ماع لالخ لیمرب/رالود 78.3

 ةبــسنب لــیمرب/رالود 77.7 رعــس لدــعمب طــسوتملا رــحبلا قوــس اــھتلت ،2020 ماــع

 عاـفترا ةبـسنب لـیمرب/رالود 77.4 رعس لدعمب ةروفاغنس قوس مث ،%60.1 عافترا

 لـیمرب /رالود 73.9 عـقاوب راعـسألا ىندأب يكیرمألا جیلخلا قوسً اریخأو ،57.2%

  .قباسلا ماعلاب ةنراقم %64.6 عافترا ةبسنبو 2021 ماع لالخ

 دوقولا تیز راعسأ .3.2.3

 لصو ثیح ،قاوسألا عیمج يف 2021 ماع لالخ دوقولا تیز راعسأ تعفترا

 عـم ةـنراقملاب %91.3 عافتراب ،لیمرب/رالود 75.7 ىلإ ةروفاغنس قوس يف اھلدعم
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 عاــفتراب لــیمرب/رالود 70.5 ىــلإ لــصو طــسوتملا رــحبلا قوــس يــفو ،2020 ماــع

 قوــس يــف لــیمرب/رالود 69.1 ىــلإ لــصوو ،قباــسلا ماــعلا عــم ةــنراقملاب 61.9%

 ،يـكیرمألا قوـسلا يـف امأ .2020 ماع عم ةنراقملاب %69.1 هردق عافتراب مادرتور

 عـم ةـنراقملاب %72.3 عاـفتراب ماعلا لالخ لیمرب/رالود 59.8 ىلإ رعسلا لصو دقف

 .قباسلا ماعلا

 ماخلا طفنلا نحش راعسأ 3-3

 فالــخب 2021 ماــع لالــخ ماــخلا طفنــلا نحــش راعــسأ يــف عــجارتلا رمتــسا

 ،اـنوروك سورـیف ةـحئاجب ةـطبترملا راثآلا نم اھیفاعت ىلإ ریشت تناك يتلا تاعقوتلا

 لالـخ نـم يساسأ لكشب طفنلا ىلع بلطلا يفاعت ةیبلت ىلإ يسیئر لكشب كلذ ىزعیو

 يـف ةیـسایق تایوتـسم ىـلإ تلـصو يـتلا ةـمكارتملا تاـنوزخملا نم بحسلا تایلمع

 قاوسأ ترثأت ،ىرخأ ةیحان نمو .2020 ماع لالخ ماخلا طفنلا راعسأ يواھت باقعأ

 ىـلع ةـئفاكتملا رـیغ قالـغإلاو يداصتقالا طاشنلا فانئتسا ةداعإ تایلمعب تانحاشلا

 راعـسأل يباـجیإ لكـشب أدـب دـق 2021 ماـع نـم ریخألا عبرلا نأ ركذی .ملاعلا ىوتسم

 ةیرھـشلا جاـتنإلا ةداـیز ةـیَلا ىـلع +كـبوأ لود ظاـفح عـمً اـنمازت ،ماخلا طفنلا نحش

 رــبع عــساو قاــطن ىــلع بــلطلا شاــعتنا نــعً الــضف ،موی/لــیمرب فــلأ 400 ةــغلابلا

 مل ایسآ ىلإ طسوألا قرشلا نم نحشلا ةكرح ةدایز نإف ،كلذ عمو .ایسآ يف تاعاطقلا

 نـم ماـخلا طفنـلا تاقفدـت تـضفخنا ثیح ،نحشلا راعسأ عافترا يف فاك لكشب مھست

 برغ نم تانحشلا مجح يف يلكیھلا ضافخنالا ةیفلخ ىلع ایسآ ىلإ يسلطألا طیحملا

 .نیوزق رحب يف نیجتنملا نم تانحشلا مجح ضافخناو صوصخلا ھجو ىلع ایقیرفإ

 نـم ةـھجتملا طفنـلا تانحـشل 2021 ماـع لالخ نحشلا رعس لدعم لصو دقو

 فلأ 280-230 ةلومحب VLCC ةریبكلا تالقانلل( قرشلا ىلإ طسوألا قرشلا ئناوم

 لـثمت ةبـسنب ،نط/رالود 5.9 هرادقم ضافخنإب ،نط/رالود 8.2 وحن ىلإ )نكاس نط

 .2020 ماعل نحشلا رعس لدعمب ةنراقم %41.8 يلاوح

 نـم ةـھجتملا تانحـشلل نحـشلا راعـسأ لدـعم يـفً اـضافخنإً اـضیأ أرط اـــمك

 ماـع لالخ اھلدعم لصو دقف )نكاس نط فلأ 270-285( برغلا ىلإ طسوألا قرشلا
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 %44.8 ةبـسنب يأ ،نـط/رالود 5.2 هرادقم ضافخنابو ،نط/رالود 6.4 وحن 2021

 .2020 ماعب ةــنراقم

 طـسوتملا ضیـبألا رـحبلا ةــــقطنم نمض تانحشلل نحشلا راعسأل ةبسنلاب امأ

 اھلدـعم لـصو دقف ،)نكاس نط فلأ 80-85( مجحلا ةطسوتم وأ ةریغصلا تالقانلابو

 ،نـط/رالود 0.6 هرادقم فیفط عافترابو ،نط/رالود 7.1 وحن ىلإ 2021 ماع لالخ

 .)16-1( لودجلا حــضوی امك ،2020 ماعب ةــنراقم %9.2 ةبسنب يأ

 16-1 لودجلا

 2021-2017 ،ماخلا طفنلا نحش راعسأ تاھاجتا روطت

يملاعلا سایقملا ىلع ةطقن(
1
 )نطلل رالود / 

 

1202 )1( 2020 2019 2018 2017 

 
 رالود

نطلل  
% 

 رالود

نطلل  
% 

 رالود

نطلل  
% 

 رالود

نطلل  
% 

 رالود

نطلل  
% 

8.2 35 14.1 60 13 66  9.4 57 8.2 59 
 / طسوألا قرشلا

 *قرشلا

6.4 22 1.61  40 7.8 35 4.7 25 4.8 30 
 / طسوألا قرشلا

 **برغلا

7.1 96 56.  88 7.9 116 6.8 511  5.7 106 
 / طسوتملا رحبلا

 ***طسوتملا رحبلا
 

   .نكاس نط فلأ 280 ىلا 230 نیب ام حوارتی ةلقانلا مجح * 
   .نكاس نط فلأ 285 ىلا 270 نیب ام حوارتی ةلقانلا مجح ** 
   .نكاس نط فلأ 85 ىلا 80 نیب ام حوارتی ةلقانلا مجح *** 
      .ةیریدقت تانایب )1(
 :ردصملا

 .كبوأ ةمظنمل يرھشلا ریرقتلا نم ةفلتخم دادعأ ـ
 

 ةفلتخملا ةیطفنلا تانوزخملا .4

 ةـیملاعلا ةـیطفنلا تاـنوزخملا يلاـمجإ يـفً اـظوحلمً اضافخنا 2021 ماع دھش

 طفنـلا ىـلع بـلطلا يفاعتو يطفنلا ضورعملا دیدشت طسو )ةیجیتارتسإلاو ةیراجتلا(

 اـنوروك سورـیف ةـحئاج تایعادـتب ةطبترملا قالغإلا تاءارجإو دویقلا فیفخت بقع

 عـبرلا ذـنُم اـھل ىوتـسم ىـندأ وـھو عـبارلا عبرلا ةیاھن عم لیمرب رایلم 8.696 غلبتل

                                                        
 ىـلع ةدـحاو ةـطقن نأ ثـیح ،نحـشلا راعـسأ باـستحال ةمدختـسم ةـقیرط وھ )rld ScaleoW( يملاعلا سایقملا 1

 نـمً ایونـس رشنی يذلا )World Scale( باتك يف هاجتالا كلذل يسایقلا لقنلا رعس نم %1 ينعت يملاعلا سایقملا
 )World Scale 100( لـثمت نـط /رالود ةغیـصب راعـسألا نـم ةمئاق نمضتیو )World Scale Association( لبق
 .ملاعلا يف ةیسیئرلا تاھاجتالا لكل
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 %7.3 ةبــسنب يأ ،لــیمرب نوــیلم 684 وــحنبً اــضافخنا كــلذ لــثمیو ،2018 ثــلاثلا

  .2020 ماع نم لثامملا عبرلاب ةنراقملاب

 يـف لـیمرب رایلم 1.348 وحن تغلب دق رحبلا يف ةیطفنلا تانوزخملا نأ ركذی

          .2020 ماـع ةـیاھن عـم ةـنراقملاب لـیمرب نوـیلم 53 وـحنب ةـعفترم 2021 ماع ةیاھن

              رادـقمب ئناوـملا يـف رباـعلا طفنـلا نوزـخم عاـفترا ىـلإ يـسیئر لكـشب كـلذ ىزعیو

 نـم برقلاـب مئاـعلا نوزـخملا ضاـفخنا لـباقم ،يونـس ساسأ ىلع لیمرب نویلم 60

 .)17 – 1( لودجلا حضوی امك .لیمرب نویلم 7 رادقمب ةیسیئرلا كالھتسالا قطانم

 ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود يف يراجتلا نوزخملا 4-1

 يلاوـح ةـیمنتلاو يداـصتقالا نواـعتلا ةـمظنم لود يف يراجتلا نوزخملا غلب

 عـقاوبً اـضافخناً الكـشم ،2021 ماـع نـم عبارلا عبرلا ةیاھن يف لیمرب رایلم 2.707

 عـقاوبً اـضافخناو ،2020 ماـع ةـیاھن يـف ھتایوتـسم عـم ةنراقملاب لیمرب نویلم 330

 ةـعومجم فادـھأ دحأ دُعی يذلا ةقباسلا ماوعأ ةسمخلا طسوتم نع لیمرب نویلم 261

         ةـیاھن يـف لودـلا كـلت يـف يراـجتلا نوزـخملا ةیافك نأ ركذلاب ریدجلاو .+كبوأ لود

 وـحنبً اـضافخناً الكشم ،كالھتسالا نم موی 60 يلاوح اھتایوتسم تغلب دق 2021 ماع

 .كالھتسالا نم موی 69.3 غلابلاو 2020 ماع ةیاھن يف لجسملا هریظن نع موی 9.3

  ةیجیتارتسالا تانوزخملا 4-2

 2021 ماـع نـم عـبارلا عـبرلا ةـیاھن يـف ةیجیتارتـسالا تانوزخملا تضفخنا

 نـم عـبارلا عـبرلا ةـیاھن يـف ةلجـسملا ھتایوتسم عم ةنراقملاب لیمرب نویلم 56 عقاوب

 .لیمرب رایلم 1.789 ىلإ لصتل قباسلا ماعلا

    نـم عـبارلا عـبرلا ةیاھن يف يكیرمألا يجیتارتسالا نوزخملا ضفخنا دقو اذھ

 ثـلاثلا عوبـسألا ةـیاھن ذنُم ھل ىوتسم ىندأ وھو ،لیمرب نویلم 594 ىلإ 2021 ماع

 ةـقاطلا ةرازو نالـعإ ىـلإ ةراـشإلا ُردـجت ،قایسلا اذھ يفو .2002 ربمفون رھش نم

 نوـیلم 50 ىـلإ لـصی اـم عـیبل اـھططخ نـع 2021 ربمفوـن رھـش ةیاھن يف ةیكیرمألا

 .دوقولا راعسأ عافترا حبكل ةلواحم يف ةیجیتارتسالا تانوزخملا نم ماخلا طفنلا نم لیمرب
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 ةیجیتارتـسالا اـھتانوزخم نـم طفنلا عیبل ططخ نع نیصلا تنلعأ اھبناج نمو

 ىـلع ةـعفترملا ةـیلوألا داوـملا فیلاـكت طغـض فیفخت يف ةدعاسملل ،ينلع دازم ربع

 رـخاوأ يـف لـیمرب نوـیلم 7.4 وـحنل عیب ةیلمع لوأ تمتو ،ةیلحملا ریركتلا يفاصم

 .قالطألا ىلع اھعون نم ىلوألا يھ دُعت ةوطخ يف ،2021 ربمتبس رھش

 17-1 لودجلا

 ،لصفلا ةیاھن يف ةفلتخملا ةیطفنلا تانوزخملا تایوتسم

 2021 و 2020 يماع

( لیمرب نویلم ) 

 لوألا عبرلا يناثلا عبرلا ثلاثلا عبرلا عبارلا عبرلا
 ةقطنملا

*2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

  نیتكیرمألا  1590 1571 1711 1549 1691 1514 1615 1483

 ةیكیرمالا ةدحتملا تایالولا  : اھنم  1281 1290 1452 1278 1421 1233 1342 1195

 ابوروأ  1029 1008 1098 978 1079 889 1042 891

 ایّسا  369 346 402 358 414 355 380 334

 ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود يلامجإ  2988 2926 3211 2884 3184 2758 3037 2707

 ملاعلا لود ةیقب  3295 3093 3582 2983 3299 2870 3203 2852

 **يراجتلا نوزخملا يلامجإ  6283 6019 6793 5867 6483 5628 6240 5559

 تالقانلا نتم ىلع نوزخملا  1333 1285 1476 1277 1320 1316 1295 1348

 : ھنم يجیتارتسالا نوزخملا  1827 1850 1866 1828 1856 1813 1845 1789

 يكیرمالا يجیتارتسالا نوزخملا  635 638 655 622 643 619 638 594

 ىملاعلا نوزخملا ىلامجإ  9443 9154 10135 8972 9659 8756 9380 8696

 نواعتلا ةمظنم لود يف يراجتلا نوزخملا ةیافك  79.0 65.4 75.2 62.1 74.2 59.6 69.3 60.0

 )موی( ةیمنتلاو يداصتقالا
        . ةیریدقت تانایب  *         

تالقانلا نتم ىلع نوزخملا لمشیال .  **         
         :ردصملا

- Oil Market Intelligence, various issues. 

 

 ءاضعألا لودلا يف طفنلا تارداص ةمیق ً:ایناث

 

 ةمیق ىلع +كبوأ لود قافتاو 2021 ماع لالخ طفنلا راعسأ تالدعم تسكعنا

 لودـلا يـف ةیعامتجالاو ةیداصتقالا ةیمنتلل يسیئرلا كرحملا دعت يتلا طفنلا تارداص

 ةلمعلا نم ةیزكرملا اھكونب تایطایتحال يسیئرلا معادلاو ،كباوأ ةمظنم يف ءاضعألا

 .اھتاینازیم يف ضئاوفلل يساسألا ززعملاو ،ةیبنجألا
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 ةردقملا ةیرھشلا ماخلا طفنلا تارداص ةمیقب ةقلعتملا ةیرھشلا تانایبلا لعلو

 راعسألا ةكرح نع تمجن يتلا راثآلل حضوأ ةروص يطعت ءاضعألا لودلل

 راعسأ طسوتم لصو امدنع 2021 ریانی رھش ىفف .ماعلا لالخ +كبوأ لود تارارقو

 لودلل طفنلا تارداص ةمیق تردق لیمرب/رالود 54.4 ىلإ كبوأ تاماخ ةلس

 طفنلا تارداص ةمیق تغلب ریاربف رھش ىفو ،رالود رایلم 27.4 وحنب ءاضعألا

 ةیفلخ ىلع رالود رایلم 26.3 وھو ماعلا لالخ اھل ىوتسم ىندأ ةردقملا ماخلا

 رادقمب اھجاتنإ ىلع ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ھترجأ يذلا يعوطلا يفاضإلا ضفخلا

 نأ لبق ،لیمرب/رالود 61.1 ىلإ راعسألا عافترا نم مغرلا ىلعو ي/ب نویلم 1

 64.6 ىلإ راعسألا عافترا عمً انمازت سرام رھش يف رالود رایلم 30.8 ىلإ عفترت

 ھترجأ يذلا يعوطلا يفاضإلا ضفخلا رارمتسا نم مغرلا ىلعو لیمرب/رالود

 .اھجاتنإ ىلع ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا

 2021 لیربأ رھش يف اھعجارت ةردقملا ماخلا طفنلا تارداص ةمیق تدواع

 ىلإ كبوأ تاماخ ةلس راعسأ طسوتم ضافخنا عمً انمازت رالود رایلم 29.4 غلبتل

 ماخلا طفنلا تارداص ةمیق تعفترا ةیلاتلا رھشأ ةثالثلا لالخو ،لیمرب/رالود 63.2

 طسوتم لصو امدنع 2021 ویلوی رھش يف رالود رایلم 38.3 ىلإ لصتل ةردقملا

 ىلإ سطسغأ رھش يف تعجارت مث .لیمرب /رالود 73.5 ىلإ كبوأ تاماخ ةلس راعسأ

          .لیمرب/رالود 70.3 ىلإ راعسألا ضافخنا ةیفلخ ىلع رالود رایلم 37.3

 ىلعأ ىلإ لصتل ةردقملا ماخلا طفنلا تارداص ةمیق عفترت نأ لبق كلذ يتأی

 نم معدب ،2021 ربوتكأ رھش يف رالود رایلم 45 وھو ماعلا لالخ اھل ىوتسم

 ماوعأ ةعبس يف لجسم ىوتسم ىلعأ ىلإ كبوأ تاماخ ةلس راعسأ طسوتم لوصو

 400 رادقمب اھجاتنإ ةدایزب +كبوأ لود رارق نعً الضف ،لیمرب/رالود 82.1 وھو

 طفنلا تارداص ةمیق تضفخنا ربمسیدو ربمفون يرھش لالخو ً.ایرھش ي/ب فلأ

 ضافخناب ةرثأتم 2021 ماع ةیاھن يف رالود رایلم 41.6 ىلإ لصتل ةردقملا ماخلا

 .)13 – 1( لكشلا حضوی امك ،لیمرب/رالود 74.4 ىلإ راعسألا
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 )13 -1( لكشلا

  ،ءاضعألا لودلل ھتارداص ةمیقب ماخلا  طفنلا راعسأ تایوتسم ةنراقم

 2021 ربمسید– ریانی

 
 

   

 

 

 

 

 .)18 - 1( لودجلاو )12 - 1( لودجلا :ردصملا
 

 راعسألاب ماخلا طفنلا تارداص ةمیق عافترا ظحالی ،ةیونسلا ةنراقملا دنعو

 ىلإ 2020 ماع رالود رایلم 237.9 يلاوح نم كباوأ يف ءاضعألا لودلل ةیراجلا

 تایوتسم يف داحلا عافترالا نمً الك  ةجیتن كلذو 2021 ماع رالود رایلم 426.6

 تایعادت نم يملاعلا داصتقالا ءادأ يف يفاعتلا ةیفلخ ىلع %68.5 ةبسنب راعسألا

 رارقتسالا قیقحت يف تدعاس يتلا +كبوأ لود تارارقو انوروك سوریف ةحئاج

   ،رالود رایلم 188.7 وحنبً اعافترا كلذ لثمیو ،ةیملاعلا ةیطفنلا قوسلا يف نزاوتلاو

  .%79.3 ةبسنب يأ

 ماـعل ةـیقیقحلا راعـسألاب ءاـضعألا لودـلل ماـخلا طفنلا تارداص ةمیق نأ ركذی

         ،ةـمدقتملا تاداـصتقالا يـف يلاـمجإلا يـلحملا جتانلا ضفخم قفو اھلیدعت دعب 2005

 2021 ماـع رالود راـیلم 335.4 ىلإ 2020 ماع رالود رایلم 191.8 نم تعفترا دق

   .)14 -1( لكشلاو )18 - 1( لودجلا حضوی امك .%74.8 ةبسنب عافترا لثمی ام
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 18-1 لودجلا

  2021-2005 ،ةیقیقحلاو ةیراجلا راعسألاب ءاضعألا لودلل ماخلا طفنلا تارداص ةمیق

( رالود رایلم ) 

 ةنسلا ةیراجلا راعسألاب 2005 ماعل ةیقیقحلا راعسألاب

305.8 305.8 2005 
367.3 375.1 2006 
392.7 410.2 2007 
549.9 585.3 2008 
329.3 352.8 2009 
417.0 450.9 2010 
570.1 624.8 2011 
633.1 702.6 2012 
582.0 654.3 2013 
519.9 592.9 2014 
277.0 19.93  2015 
231.1 269.5 2016 
292.6 3346.  2017 
367.4 .5442  2018 
348.5 6.142  9201  
191.8 9237.  0202  
335.4 426.6 2021 

  :تاظحالم

    :يلاتلا وحنلا ىلع ةیراجلا راعسألاب ءاضعألا لودلا يف طفنلا تارداص ةمیق ریدقت مت .ةیریدقت تانایب *
 راعسألل يرھشلا لدعملا باستحا مت كلذ دعبو ،يرھشلا ماخلا طفنلا جاتنا نم يرھشلا كالھتسإلا حرطب كلذو ءاضعألا لودلا يف طفنلا تارداص مجح باستحا مت
 ةیریدقتلا ةمیقلا باستحا مت اھنمو ةیرھشلا تارداصلا ةمیق ریدقت مت ةیرھشلا ةیطفنلا تارداصلا مجح يف رعسلل يرھشلا لدعملا برضبو ،ةلود لك تاماخل ةیروفلا
 .ءاضعألا لودلل  ةیونسلا طفنلا تارداصل

 .يلودلا دقنلا قودنص اھرشنی امك ،ةمدقتملا تاداصتقالا يف يلامجإلا يلحملا جتانلا ضفخم بجومب تادئاعلا ىلإ ریشت ةیقیقحلا راعسألا **
  :ردصملا

 .ةیداصتقالا ةرادالا ـ لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم ـ

 )14 -1( لكشلا

  2021-2005 ،ماخلا طفنلا نم ءاضعألا لودلا تارداصل ةیقیقحلاو ةیمسإلا ةمیقلا

  )2005 ماعل ةیقیقحلا راعسألاب – رالود رایلم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . )19 – 1( لودجلا :ردصملا
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 بیرقلا ىدملا ىلع ةیطفنلا قوسلل ةیلبقتسملا قاَفالا ً:اثلاث

 :ةیملاعلا ةیطفنلا تادادمإلا .1

 يلاـمجإ عاـفترا ىـلإ )كـبوأ( لورـتبلل ةردـصملا لودـلا ةمظنم تاعقوت ریشت

 2022 ماـع يـف كـبوأ ةـمظنم جراـخ نم ةجتنملا لودلا ةعومجمل ةیطفنلا تادادمإلا

 وـحن ىـلإ لـصتل ،2021 ماـعب ةـنراقم %4.7 ةبـسنب وأ ،موی/لـیمرب نوـیلم 3 وحنب

 ةدــحتملا تاــیالولا ذوحتــست نأ عــقوتی ،قایــسلا اذــھ يــفو .موی/لــیمرب نوــیلم 66.7

 %33.3 وـحنب ردـُقت ةبـسنبو عاـفترالا اذـھ نم ربكألا ءزجلا ىلع ایسورو ةیكیرمألا

 نوــیلم 11.8 و 18.8 وــحن ىــلإ ةــیطفنلا امھتادادــمإ يلاــمجإ لــصیل اــمھنمً الــكل

   .2022 ماع يف يلاوتلا ىلع موی/لیمرب

 :طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا .2

 رارمتـسا ىـلإ )كـبوأ( لورـتبلل ةردـصملا لودـلا ةمظنم تاعقوت ثدحأ ریشت

 نوــیلم 4.2 وــحنب عــفتریل ،2022 ماــع لالــخ طفنــلا ىــلع يملاــعلا بــلطلا يفاــعت

 وــحن ىــلإ لــصیل 2021 ماــع تایوتــسمب ةــنراقم %4.3 غــلبت ةبــسنب يأ ،موی/لــیمرب

 يداـصتقالا نواـعتلا ةمظنم لود بلط عافترا عقوتی ثیح .موی/لیمرب نویلم 100.8

 عاـفترا عـقوتی اـمك ،موی/لـیمرب نوـیلم 46.4 وـحن ىـلإ لصیل %4.1 ةبسنب ةیمنتلاو

  .موی/لیمرب نویلم 54.4 وحن ىلإ لصیل %4.5 ةبسنب ملاعلا لود يقاب بلط

 :ةیملاعلا تارامثتسالا .3

 ةــمیقل يونــسلا لدــعملا نأ ىــلإ ةــیلودلا ةــقاطلا ةــلاكو تاــعقوت ثدــحأ ریــشت

 )2030-2021( ةرـتفلا لالـخ يـعیبطلا زاـغلاو طفنلا عاطق يف ةیملاعلا تارامثتسالا

 نـم رـثكأ قاـفنإ متـی ،2050 ماع ىتح رالود رایلم 700 و ،رالود رایلم 650 غلبیس

 تاــسایسلا ویرانیــسلً اــقفو ،ةدــیدج لوــقح ریوــطت ىــلع رامثتــسالا يلاــمجإ نــم 60٪

  .لبقتسمللً اظفحت رثكأً ارایعم رفوی يذلا ةنلعملا

 

 

1. اإلمدادات النفطية

العالمية  النفطية  ارتفع إجمالي اإلمدادات   ،2022 النصف األول من عام  خالل 
بنحو 3.5 مليون برميل/ يوم مقارنة بمستوى عام 2021، ليصل إلى 98.6 مليون 
ب/ ي. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة الشهرية التدريجية التي أقرتها مجموعة 
أوبك+ على إنتاجها، فضاًل عن عودة اإلمدادات من الواليات المتحدة األمريكية إلى 
قرب مستوياتها قبل جائحة كوفيد 19. ومن المتوقع ارتفاع اإلمدادات العالمية لتصل 
تلك اإلمدادات  يتوقع أن تظل  2022، كما  نهاية عام  100.1 مليون ب/ي مع  إلى 

متجاوزة حاجز 100 مليون ب/ي في عام 2023.  

2. الطلب على النفط

النفط بشكل  العالمي على  الطلب  2022، ارتفع  النصف األول من عام  خالل 
 98.2 إلى  2021، ليصل  1.3 مليون ب/ي مقارنة بمستوى عام  بلغ نحو  ملحوظ 
العالمي  النشاط االقتصادي  إلى تعافي  مليون ب/ ي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي 
التنقل والسفر  المفروضة على حركة  القيود  إنهاء عمليات اإلغالق ورفع  عقب 
المرتبطة بجائحة كوفيد 19. هذا ومن المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى 
التوقعات لحالة من عدم  2022، وتخضع هذه  نهاية عام  100.3 مليون ب/ي مع 
اليقين مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، والتحديات المتعلقة بعودة ظهور 

فيروس كوفيد 19، واالختناقات في سالسل التوريد، ومستويات التضخم المرتفعة.

3. المخزونات النفطية

العالمية )التجارية واإلستراتيجية( خالل  النفطية  المخزونات  إنخفض إجمالي 
النصف األول من عام 2022، ليصل إلى 8.812 مليار برميل، كما أعلن أعضاء 
وكالة الطاقة الدولية )بما في ذلك الواليات المتحدة األمريكية( عن أكبر سحب على 
اإلطالق من مخزوناتها االستراتيجية يصل إلى 120 مليون برميل على مدى الفترة 
المتزايد في أسواق  التخفيف من نقص اإلمدادات  2022(، بهدف  أكتوبر  )مايو – 

النفط الناتج عن األزمة الروسية األوكرانية.  
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4. أسعار النفط

إلى أعلى   2022 الخام خالل النصف األول من عام  النفط  ارتفعت أسعار 
للبرميل، بدعم رئيسي  105 دوالر  إلى  مستوياتها في عدة أعوام، ليصل معدلها 
من المخاوف المتزايدة بشأن نقص اإلمدادات وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية 
الشرقية والشرق األوسط،  الرئيسية، ال سيما أوروبا  في بعض مناطق اإلنتاج 
واضطرابات اإلمدادات في بحر قزوين، ونقص إمدادات الغازولين والديزل خالل 
موسم القيادة الصيفي. في حين كان للمخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الصين – أكبر 
الحد من االرتفاع في األسعار، على خلفية أسوأ  في  للنفط، دوراً  مستورد عالمي 
موجة انتشار لفيروس كوفيد 19 منذ عامين. وتشير بعض التوقعات إلى أن مستويات 
أسعار النفط الخام ستظل تتراوح ما بين 90 الى 100 دوالر للبرميل حتى نهاية العام 

الجاري 2022. 

5. االستثمارات العالمية:
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 بیرقلا ىدملا ىلع ةیطفنلا قوسلل ةیلبقتسملا قاَفالا ً:اثلاث

 :ةیملاعلا ةیطفنلا تادادمإلا .1

 يلاـمجإ عاـفترا ىـلإ )كـبوأ( لورـتبلل ةردـصملا لودـلا ةمظنم تاعقوت ریشت

 2022 ماـع يـف كـبوأ ةـمظنم جراـخ نم ةجتنملا لودلا ةعومجمل ةیطفنلا تادادمإلا

 وـحن ىـلإ لـصتل ،2021 ماـعب ةـنراقم %4.7 ةبـسنب وأ ،موی/لـیمرب نوـیلم 3 وحنب

 ةدــحتملا تاــیالولا ذوحتــست نأ عــقوتی ،قایــسلا اذــھ يــفو .موی/لــیمرب نوــیلم 66.7

 %33.3 وـحنب ردـُقت ةبـسنبو عاـفترالا اذـھ نم ربكألا ءزجلا ىلع ایسورو ةیكیرمألا

 نوــیلم 11.8 و 18.8 وــحن ىــلإ ةــیطفنلا امھتادادــمإ يلاــمجإ لــصیل اــمھنمً الــكل

   .2022 ماع يف يلاوتلا ىلع موی/لیمرب

 :طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا .2

 رارمتـسا ىـلإ )كـبوأ( لورـتبلل ةردـصملا لودـلا ةمظنم تاعقوت ثدحأ ریشت

 نوــیلم 4.2 وــحنب عــفتریل ،2022 ماــع لالــخ طفنــلا ىــلع يملاــعلا بــلطلا يفاــعت

 وــحن ىــلإ لــصیل 2021 ماــع تایوتــسمب ةــنراقم %4.3 غــلبت ةبــسنب يأ ،موی/لــیمرب

 يداـصتقالا نواـعتلا ةمظنم لود بلط عافترا عقوتی ثیح .موی/لیمرب نویلم 100.8

 عاـفترا عـقوتی اـمك ،موی/لـیمرب نوـیلم 46.4 وـحن ىـلإ لصیل %4.1 ةبسنب ةیمنتلاو

  .موی/لیمرب نویلم 54.4 وحن ىلإ لصیل %4.5 ةبسنب ملاعلا لود يقاب بلط

 :ةیملاعلا تارامثتسالا .3

 ةــمیقل يونــسلا لدــعملا نأ ىــلإ ةــیلودلا ةــقاطلا ةــلاكو تاــعقوت ثدــحأ ریــشت

 )2030-2021( ةرـتفلا لالـخ يـعیبطلا زاـغلاو طفنلا عاطق يف ةیملاعلا تارامثتسالا

 نـم رـثكأ قاـفنإ متـی ،2050 ماع ىتح رالود رایلم 700 و ،رالود رایلم 650 غلبیس

 تاــسایسلا ویرانیــسلً اــقفو ،ةدــیدج لوــقح ریوــطت ىــلع رامثتــسالا يلاــمجإ نــم 60٪

  .لبقتسمللً اظفحت رثكأً ارایعم رفوی يذلا ةنلعملا
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 )2021-2017( ةرتفلا لالخ ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا تاروطت :اعبار

 جتانلا :يھو ،ةیساسأ لماوع ةثالثب ةماع ةروصب ةقاطلا كالھتسا رثأتی

 تدھش دقو اذھ .ةیلحملا قاوسألا يف ةقاطلا راعسأو ،ناكسلا ددع ،يلامجإلا يلحملا

           ،ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا ىوتسم يف تابلقت 2021-2017 ةرتفلا

        ،2017 ماع يف ي ن م ب فلأ 12567 ىلإ لصیل %1.6 لدعمب عفترا ثیح

 ،ي ن م ب فلأ 12973.6 ىلإ لصیل 2018 ماع يف %3.2 لدعمب عفترا مث

 14147.9 ىلإ لصیل %9.1 غلب ظوحلم لدعمب 2019 ماع يف ھعافترا لصاوو

 سوریف ةحئاجبً ارثأتم %3.3 لدعمب 2020 ماع يف عجارتی نأ لبق ،ي ن م ب فلأ

 ةدواعم ىلإ ةیلوألا تاعقوتلا ریشتو ،ي ن م ب فلأ 13682.5 ىلإ لصیل انوروك

 تاداصتقا يفاعت نم معدب %1.9 لدعمب 2021 ماع يف ھعافترا كالھتسالا اذھ

  .ةحئاجلا تایعادت نم ءاضعألا لودلا

 يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ نم %87.6 كالھتسا مت ھنأ ىلإ تاریدقتلا ریشت

 ،رطق ،تارامإلا ،رصم ،ةیدوعسلا :يھو ،ءاضعألا لودلا نم تس يف 2021 ماع

 ةیدوعسلا :يلی امك لودلا هذھ يف كالھتسالا مجح لصی نأ ردقیو .رئازجلاو ،قارعلا

 1549.5( تارامإلا ،)ي ن م ب فلأ 1833.5( رصم ،)ي ن م ب فلأ 5092.2(

 ،)ي ن م ب فلأ 1250.6( قارعلا ،)ي ن م ب فلأ 1255( رطق ،)ي ن م ب فلأ

 نأ ردقملا نمف ءاضعألا لودلا ةیقب يف امأ .)ي ن م ب فلأ 1228.6( رئازجلاو

 667.2( تیوكلا :ةیلاتلا تایوتسملا ىلإ 2021 ماع يف ةقاطلا كالھتسا مجح لصی

 ،)ي ن م ب فلأ 330( نیرحبلا ،)ي ن م ب فلأ 355( ایبیل ،)ي ن م ب فلأ

          لكشلا حضویو .)ي ن م ب فلأ 187( ةیروسو ،)ي ن م ب فلأ 194( سنوت

 2020 ماع يف ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا )19 -1( لودجلاو )15 -1(

 .2021 ماعو
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15-1لكشلا

2021و2020يماع يف ءاضعألا لودلا يفةقاطلا كالھتسا

)موی / طفنئفاكم لیمرب فلأ(

.ةيريدقت2021ماعتانايب-
.تامولعملاكنب،لورتبللةردصملاةيبرعلاراطقألاةمظنم:ردصملا

17.7وحننمءاضعألالودلا يفةقاطلا نم درفلا كالھتسا لدعمعفترا

 .2021ماع يف ن مب18.2وحن ىلإ2017 ماع يف )ن م ب( طفن ئفاكم لیمرب

 غلبی نأردقیو.قارعلاوةیدوعسلاو نیرحبلاو رطق نم لك يفعافترالا اذھثدحو
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         :يلی امك 2021 ماع يف ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا نم درفلا كالھتسا لدعم

         ،)ن م ب 60( تارامإلا ،)ن م ب 81( نیرحبلا ،)ن م ب 167.3( رطق

 قارعلا ،)ن م ب 19.3( ایبیل ،)ن م ب 52.4( ةیدوعسلا ،)ن م ب 51.4( تیوكلا

 ،)ن م ب 5.9( سنوت ،)ن م ب 6.5( رصم ،)ن م ب 10( رئازجلا ،)ن م ب 11.1(

 يف ةقاطلا نم درفلا كالھتسا لدعم )16-1( لكشلا حضویو .)ن م ب 3.9( ةیروسو

 .ءاضعألا لودلا

 16-1 لكشلا

 2021 ماع يف ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا نم درفلا كالھتسا لدعم

  )طفن ئفاكم لیمرب(

 
 

  .تامولعملا كنب ،لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا
 

 ردصملا قفو ةقاطلا كالھتسا 2-2

 يعیبطلا زاغلاو طفنلا رداصم ىلع ةلماك ھبش ةروصب ءاضعألا لودلا دمتعت

 يف %98.9 يلاوح نیردصملا نیذھ ةصح تغلب ثیح ةقاطلا نم اھتاجایتحا دسل

 نأ ردقی اك .2021 ماع يف ىوتسملا سفن دنع رقتست نأ ردقملا نمو ،2020 ماع

 لودلا يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ يف ةفلتخملا ةقاطلا رداصم ةمھاسم لصت

 ،)%45.1( طفنلا ،)%53.8( يعیبطلا زاغلا:ةیلاتلا بسنلا دنع 2021 ماع ءاضعألا

 لودجلاو )17-1( لكشلا حضویو .)%0.6( ةیئامورھكلا ةقاطلاو ،)%0.5( محفلا

 .2021 ماع يف ردصملا بسح ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا )20 -1(
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17-1لكشلا

2021ماع يفردصملا قفو ءاضعألالودلا يف ةقاطلا كالھتسال يبسنلا عیزوتلا

)%(

 .تامولعملاكنب،لورتبللةردصملاةيبرعلاراطقألاةمظنم:ردصملا

يعیبطلا زاغلا2-2-1

 ي ن م ب فلأ6494.1 نمءاضعألا لودلا يف يعیبطلازاغلاكالھتسا عفترا

عفتری نأردقملا نمو ،2020 ماع يف ي ن م ب فلأ7366.5 ىلإ2017 ماع يف

 ةصحنإف ھیلعو .ي ن م بفلأ7506.6ىلإلصیل2021 ماع يف %1.9 لدعمب

 نمتعفترا دقءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإيفيعیبطلا زاغلا
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 سفن دنع رقتست نأ اھل ردقیو ،2020 ماع يف %53.8 ىلإ 2017 ماع يف 51.7%

 .2021 ماع يف ىوتسملا

 سمخ يف ةیسیئر ةروصب متی يعیبطلا زاغلا كالھتسا نأ ركذلاب ریدجلاو

 لصت نأ ردقملا نمو .رئازجلاو ،رطق ،رصم ،تارامإلا ،ةیدوعسلا :يھو ،لود

 لودلا يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا يلامجإ نم %81.9 ىلإ سمخلا لودلا هذھ ةصح

 لودلا كالھتسا يلامجإ نم لودلا هذھ صصح تغلب ثیح 2021 ماع يف ءاضعألا

 رطق ،)%14.1( رصم ،)%16( تارامإلا ،)%27.8( ةیدوعسلا :يلی امك ءاضعألا

 )21 -1( لودجلاو )18 -1( لكشلا نیبیو .)%10.7( رئازجلاو ،)13.3%(

  .2021 ماعو 2020 ماع يف ءاضعألا لودلا يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا

 18 -1 لكشلا

 2021و 2020 يماع يف ءاضعألا لودلا يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا

 )موی / طفن ئفاكم لیمرب فلأ(

 
 

  .تامولعملا كنب ،لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا
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 ةیمھألا بسحكلذو ،تائف ثالث نمض ءاضعألالودلا فینصت نكمیو

        يف لودلا هذھيف ةقاطلا كالھتسايلامجإ يف يعیبطلا زاغلا ةمھاسمل ةیبسنلا

:يھ تائفلا هذھو ،2021ماع

 ةقاطلا تابلطتم ةیطغتليعیبطلا زاغلا ىلع ایساسأ ادامتعا دمتعت يتلا لودلا-

 مادختسا نم %50 نع يعیبطلا زاغلا ةصحاھیف دیزتيتلا لودلايھو ،اھیف

 ،تارامإلا ،رطق ،نیرحبلا:يھو،لودسمخ نمةئفلا هذھفلأتتو.ةقاطلا

يف ةقاطلا كالھتسايلامجإ نم يعیبطلا زاغلا ةصح تغلبو.رصمو ،رئازجلا

 ،)%79.3(رطق ،)%90.9(نیرحبلا:يلی امك2021 ماع يف لودلا هذھ

.)%57.8(رصمو ،)%65.1(رئازجلا ،)%77.4(تارامإلا
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 ةقاطلا تابلطتم ةیطغتل يعیبطلا زاغلا ىلع ایسیئر ادامتعا دمتعت يتلا لودلا -

 %50 -%40 نیب ام يعیبطلا زاغلا ةصح اھیف حوارتت يتلا لودلا يھو ،اھیف

 ،ایبیل ،سنوت ،تیوكلا :يھو ،لود عبرأ ةئفلا هذھ نمضتتو .ةقاطلا مادختسا نم

 :يلی امك لودلا هذھ كالھتسا يف يعیبطلا زاغلا ةصح تغلبو .ةیدوعسلاو

  .)%41( ةیدوعسلاو ،)%43.7( ایبیل ،)%46.4( سنوت ،)%48.2( تیوكلا

 ،نیتلود ةئفلا هذھ مضتو ،يعیبطلا زاغلا ىلع ایوناث ادامتعا دمتعت يتلا لودلا -

 ةقاطلا كالھتسا يلامجإ يف يعیبطلا زاغلا ةصح تغلبو .ةیروسو قارعلا امھو

 )19 -1( لكشلا نیبیو .يلاوتلا ىلع %26.7و %35.6 ةیروسو قارعلا يف

 يف ةقاطلا نم اھتابلطتم ةیبلتل يعیبطلا زاغلا ىلع ءاضعألا لودلا دامتعا ةجرد

 .2021 ماع

 19 -1 لكشلا

 ةقاطلا كالھتسا يلامجإ يف يعیبطلا زاغلا كالھتسال ةیبسنلا ةیمھألا

 *2021 ماع يف ءاضعألا لودلا يف

)%( 

 
 

 .ةيريدقت تانايب *
  .تامولعملا كنب ،لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا
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 ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا 2-2-2

 

 نم ءاضعألا لودلا يف ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا كالھتسا عفترا

 2018 ماع يف ي ن م ب فلأ 5991.2 ىلإ 2017 ماع يف ي ن م ب فلأ 5922.3

  غلبیل ضفخنی نأ لبق ،2019 ماع يف ي ن م ب فلأ 6647.9 ىلإ عفترا مث

 .انوروك سوریف سوریف ةحئاج ببسب 2020 ماع يف ي ن م ب فلأ 6161.2

 لصیل %2 لدعمب 2021 ماع يفً اددجم كالھتسالا اذھ عافترا ىلإ تاریدقتلا ریشتو

  .ي ن م ب فلأ 6283 ىلإ

 تاجتنملا نم سوملم كالھتسا تاذ لود عبرأ ءاضعألا لودلا نمض دجوتو

 نمو .رئازجلاو ،رصم ،قارعلا ،ةیدوعسلا :يھ لودلا هذھو ،ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا

 ،ةیدوعسلا يف ي ن م ب نویلم 3 ىلإ 2021 ماع يف كالھتسالا اذھ لصی نأ ردقملا

 ىلإو ،رصم يف ي ن م ب فلأ 700 ىلإو ،قارعلا يف ي ن م ب فلأ 795 ىلإو

 ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا كالھتسا لكشیو .رئازجلا يف ي ن م ب فلأ 420

 تاجتنملا كالھتسا يلامجإ )%78.2( عابرأ ةثالث نم رثكأ عبرألا لودلا هذھ يف

 تاجتنملا كالھتسا امأ .2021 ماع يف ءاضعألا لودلا يف ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا

 :ةیلاتلا تایوتسملا ىلإ لصی نأ ردقیف ءاضعألا لودلا ةیقب يف ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا

 فلأ 260( رطق ،)ي ن م ب فلأ 300( تارامإلا ،)ي ن م ب فلأ 345( تیوكلا

 سنوت ،)ي ن م ب فلأ 130( ةیروس ،)ي ن م ب فلأ 200( ایبیل ،)ي ن م ب

  .)22 -1( لودجلا .)ي ن م ب فلأ 30( نیرحبلاو ،)ي ن م ب فلأ 103(
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ةیلورتبلا تاجتنملا ةصح ةیحاننم نیتئف ىلإ ءاضعألا لودلا فینصت نكمیو

 نمىلوألاةئفلا فلأتتو .2021ماع يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ يفماخلاطفنلاو

 تاجایتحافصن نم رثكأ يطغتماخلا طفنلاوةیلورتبلا تاجتنملا لازت ام يتلا لودلا

قارعلا،)%69.5(ةیروس :يھو ،لودتس نم ةئفلا هذھ لكشتتو .اھیفةقاطلا

 تیوكلاو،)%53.1(سنوت ،)%56.3(ایبیل،)%58.9(ةیدوعسلا،)63.6%(

ماخلا طفنلاوةیلورتبلاتاجتنملا لكشت يتلا لودلا نم ةیناثلا ةئفلا لثمتتو.)51.7%(

          :يھو،لودسمخةئفلا هذھ نمضتتو .اھیف ةقاطلا تاجایتحا فصن نم لقأ

 ،)%19.4(تارامإلا ،)%20.7(رطق ،)%34.2(رئازجلا ،)%38.2(رصم

.)%9.1(نیرحبلاو
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ةیئامورھكلا ةقاطلاو محفلا2-2-3

 نمو ،ةیئامورھكلا ةقاطلاو محفلا نمةلیئض تایمك ءاضعألا لودلا كلھتست

 يف ي ن م ب فلأ153ىلإنیردصملا نیذھ نم كالھتسالا مجح لصی نأردقملا

يفحضوم وھ امك ،ةقاطلا كالھتسا يلامجإنم %1.1لثمیاميأ ،2021 ماع

.)24-1( لودجلاو)23-1( لودجلا
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 ةقاطلا ةفاثك -3

 نم لك ىلع ءانب ھباستحا مت يذلا ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا ةفاثك رشؤم لدی

 ةرامتسا يف ةدراولا ةقاطلا كالھتسا لوح ةماعلا ةنامألل عباتلا تامولعملا كنب تانایب

 جتانلا لوح يلودلا دقنلا قودنص تانایب ىلعو ءاضعألا لودلل ةقاطلا تانایب عمج

 نأ ىلع 2022 ریانی رھش يف ةرداصلا ةیئارشلا ةوقلا لداعت بسح يلامجإلا يلحملا

 دق )تانایبلا رفوت مدعل ةیروس ءانثتسا دعب( ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا ةفاثك رشؤم

 يف يلامجإلا يلحملا جتانلا نم رالود فلأ لكل طفن ئفاكم لیمرب 0.94 نم ضفخنا

 اذھ دوعیو .2021 ماع يف رالود فلأ لكل طفن ئفاكم لیمرب 0.92 ىلإ 2017 ماع

 ةیئارشلا ةوقلا لداعت بسح يلامجإلا يلحملا جتانلا نأ ىلإ رشؤملا اذھ يف نسحتلا

 %3.3 لدعمب عفترا دق )تانایبلا رفوت مدعل ةیروس ءانثتسا دعب( ءاضعألا لودلا يف

 كالھتسا يلامجإ عافترا لدعم نم ىلعأ لدعم وھو 2021-2017 ةرتفلا لالخ ایونس

 غلب يذلا )ةسناجتم تانایبلا نوكت ىتح ةیروس ءانثتسا دعب( لودلا هذھ يف ةقاطلا

  .اھسفن ةرتفلا لالخ ایونس 2.7%

 نیب ام حوارتی يذلا رشؤملا اذھب قلعتی امیف ءاضعألا لودلا نیب نیابت دجویو

 يف رصم يف يلامجإلا يلحملا جتانلا نم رالود فلأ لكل طفن ئفاكم لیمرب 0.48

 يف حضوم وھ امك ،ھسفن ماعلا يف رطق يف طفن ئفاكم لیمرب 1.67و 2021 ماع

 .)20 -1( لكشلاو )25 -1( لودجلا
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20-1 لكشلا

2021و2017 يماع ،ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا ةفاثك روطت
)ةیئارشلا ةوقلا لداعت بسح يلامجإلا يلحملا جتانلا نم رالودفلأ /طفنئفاكملیمرب(

  يفيلامجإلايلحملاجتانلاتانايبولورتبللةردصملاةيبرعلاراطقألاةمظنملتامولعملاكنبيفةقاطلاكالهتساتانايبنمقتشم:ردصملا
  .يلودلاكنبلاتانايبةدعاق



منظمة ا	قطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

تقرير امين العام السنوي الثامن واالربعون82
59 

 

 ةیلحملا راعسألا -4

 يـف ةـیلورتبلا تاـجتنملا راعـسأ ةداـیزب ءاـضعألا لودـلا نـم لود تس تماق

 ،ةیدوعـسلا ،سنوـت ،تاراـمإلا :يـھ لودـلا هذـھو ،2021 ماـع يـف ةـیلحملا اھقاوسأ

 /زاـغلا تـیزو نیلوزاـغلا راعـسأ عـفر ىلإ تارامإلا تدمعو .رصمو ،رطق ،ةیروس

 رطق تعفرو .نیلوزاغلا راعسأ ةیروسو ةیدوعسلاو سنوت نمً الك تعفر امك .لزیدلا

 .نیـسوریكلاو نیلوزاـغلا راعسأ رصم تعفرو .لزیدلا/زاغلا تیزو نیلوزاغلا راعسأ

 دــنع 2021 ماــع يــف ةــیلحملا قاوــسألا يــف ةــیلورتبلا تاــجتنملا راعــسأ ترقتــساو

 ،قارـعلا ،رـئازجلا ،نیرـحبلا نـم لـك يـف 2020 ماـع يف ھیلع تناك يذلا ىوتسملا

 يـف 2021 ماع يف ةدمتعملا ةدیدجلا راعسألا )26 -1( لودجلا نیبیو .ایبیلو ،تیوكلا

  .ءاضعألا لودلا
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:ردصملا  .تامولعملاكنب،لورتبللةردصملاةيبرعلاراطقألاةمظنم
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 لودلا يف ةفلتخملا ةقاطلا رداصم كالھتسال ةیلبقتسملا قافآلا :اسماخ
 2040 ماع ىتح ءاضعألا

 كالھتسا روطت لوح كباوأ ةمظنمل ةماعلا ةنامألا اھتدعأ يتلا ةساردلا ریشت

 ،)ةراشإلا( ساسألا ویرانیس بسحو ،ةیلبقتسملا ھقافآو ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا

  :ةیلاتلا جئاتنلا ىلإ

 لودلا يف ةیلوألا ةقاطلا رداصم كالھتسا يلامجإ دھشی نأ عقوتملا نم

 ي ن م ب نویلم 21.5 يلاوح غلبیل ،2040 ماع ىتح %2.1 ھلدعمً اومن ءاضعألا

 ةقاطلا رداصم كالھتسا يف ومنلا عراست زواجتی نأ عقوتملا نمو .2040 ماع

 بلغأ يف هریظن كلذكو يملاعلا لدعملا ءاضعألا لودلا ةعومجم يف ةیلوألا

 لحت نأ عقوتی امك .2040 ماع ىتح ةدتمملا ةرتفلا لالخ ىرخألا ةیلودلا تاعومجملا

 يف ةدایزلل ةیسیئرلا رداصملا مھأ نیب ةعبارلا ةبترملا يف ءاضعألا لودلا ةعومجم

 ،)2040 – 2018( ةرتفلا لالخ ةیلوألا ةقاطلا رداصم ىلع يملاعلا بلطلا يلامجإ

 ىلع يملاعلا بلطلا يف ةعقوتملا ةدایزلا يلامجإ نم %9 وحنب مھاست نأ عقوتی ثیح

  .ةرتفلا لالخ ةیلوألا ةقاطلا رداصم

 ةدایزلا يلامجإ نم %89 نم رثكأ يعیبطلا زاغلاو طفنلا يبلی نأ عقوتملا نمو

  ةرتفلا لالخ ءاضعألا لودلا يف ةیلوألا ةقاطلا رداصم كالھتسا يف ةعقوتملا

 نأ عقوتی امك ،مویلا/طفن ئفاكم لیمرب نویلم 7.8 وحنب ةردقملاو )2040– 2018(

  .%11 يھو ةیقبتملا ةبسنلا ةیبلت يف ةیوونلاو ةددجتملا تاقاطلا مھاست

 رداصملا عیمج نیب نم ربكألا ةصحلاب يعیبطلا زاغلا ةمھاسم عقوتیو اذھ

 ةبسنب ،2040و 2018 يماع نیب ام ةقاطلا كالھتسا يف ةعقوتملا ةدایزلا نم ةیلوألا

 ھتصح زواجتت نأ عقوتی يذلا طفنلا ھیلی ،ةعقوتملا ةدایزلا يلامجإ فصن نم براقت

 ةددجتملا تاقاطلا ةصح غلبت نأ عقوتی امنیب ،ةعقوتملا ةدایزلا يلامجإ نم %40 ةبسن

  .%3.4 ةیوونلا ةقاطلاو %7.3 وحن

 ةقاطلا جیزم ىلع يعیبطلا زاغلاو طفنلا ةنمیھ رمتست نأ عقوتملا نمو

 نأ عقوتی ثیح 2040 ماع ىتح ةدتمملا ةرتفلا لالخ ءاضعألا لودلا يف ةكلھتسملا
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 ةكلھتسملا ةیلوألا ةقاطلا رداصم جیزم نم %49.7 وحن يعیبطلا زاغلا ةصح غلبت

 ،%3.8 وحن ةددجتملا تاقاطلاو ،%44.9 يلاوح طفنلا ةصح غلبت امنیب ،2040 ماع

 طفنلا كالھتسا دھشی نأ عقوتملا نمو .%0.2 محفلاو ،%1.3 يلاوح ةیوونلا ةقاطلاو

 يلاوح غلبیل ،)2040 -2018( ةرتفلا لالخ %1.8 ھلدعمً اومن ءاضعألا لودلا يف

 لودلا يف طفنلا كالھتسا يف ومنلا زواجتی نأ عقوتی .2040 ماع ي ب نویلم 9.7

 ىتح ىرخألا ةیلودلا تاعومجملا بلغأ يف هریظن كلذكو يملاعلا لدعملا ءاضعألا

 ىلإ طفنلل يملاعلا كالھتسالا نم كباوأ يف ءاضعألا لودلا ةصح عفترتل ،2040 ماع

 نیب ةعبارلا ةبترملا ءاضعألا لودلا لتحت نأ عقوتملا نم .2040 ماع %9.6 وحن

 ةرتفلا لالخ طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا يلامجإ يف ةدایزلل ةیسیئرلا رداصملا مھأ

 ةدایزلا عبر نم براقی امب ءاضعألا لودلا مھاست نأ عقوتی ثیح ،)2040 – 2018(

 .ةرتفلا هذھ لالخ طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا يلامجإ يف ةعقوتملا ةیفاصلا

 ھلدعمً اومن ءاضعألا لودلا يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا دھشی نأ عقوتملا نم

 ماع ي ن م ب نویلم 10.7 يلاوح غلبیل ،)2040 -2018( ةرتفلا لالخ 2.1%

 يف ومنلا زواجتی نأ عقوتی .2018 ماع ي ن م ب نویلم 6.7 ـب ةنراقم 2040

 ةرتفلا لالخ يملاعلا لدعملا ءاضعألا لودلا ةعومجم يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا

 كالھتسالا نم كباوأ يف ءاضعألا لودلا ةصح عفترتل ،2040 ماع ىتح ةدتمملا

 لودلا لتحت نأ عقوتی امك .2040 ماع %11.5 يلاوح ىلإ يعیبطلا زاغلل يملاعلا

 بلطلا يلامجإ يف ةدایزلل ةیسیئرلا رداصملا مھأ نیب ةعبارلا ةبترملا ءاضعألا

 مھاست نأ عقوتی ثیح ،)2040 – 2018( ةرتفلا لالخ يعیبطلا زاغلا ىلع يملاعلا

 ىلع يملاعلا بلطلا يلامجإ يف ةعقوتملا ةدایزلا نم %12.6 وحنب ءاضعألا لودلا

 .ةرتفلا كلت لالخ يعیبطلا زاغلا

 نیب ومنلا تالدعم عرسأ ةددجتملا تاقاطلا كالھتسا ققحی نأ عقوتملا نمو

 %5.4 ىلإ لصی لدعمب كباوأ يف ءاضعألا لودلا يف ىرخألا ةیلوألا رداصملا

 ماع ي ن م ب فلأ 825 يلاوح كالھتسالا غلبیل ،)2040 – 2018( ةرتفلا لالخ

 رداصم نم ءاضعألا لودلا كالھتسا يف ةدایزلا بلغأ يتأت نأ عقوتملا نم .2040
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 نأ عقوتی يتلا ،تیوكلاو تارامإلاو رئازجلاو ةیدوعسلاو رصم نم ةددجتملا تاقاطلا

 نم ءاضعألا لودلا كالھتسا يف ةعقوتملا ةدایزلا نم %87 نم رثكأب ةعمتجم مھاست

 غلبی نأ عقوتملا نمو .)2040 -2018( ةرتفلا لالخ ةددجتملا ةقاطلا رداصم

 .2040 ماع ي ن م ب فلأ 285 يلاوح ءاضعألا لودلاب ةیوونلا ةقاطلا كالھتسا

 يف ةقاطلا رداصم كالھتسال ةیلبقتسملا تاعقوتلا )27 - 1( لودجلا حضویو

 يف عقوتملا روطتلا )28 - 1( لودجلا نیبی امك ،2040 ماع ىتح ءاضعألا لودلا

  .2040 ماع ىتح ءاضعألا لودلا يف اھكالھتسا يلامجإ نم ةقاطلا رداصم صصح

 )27 - 1( لودجلا
 2040 ماع ىتح ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا رداصم كالھتسال ةیلبقتسملا تاعقوتلا

 
  تایلاعف يف ةمدقم ،"0204 ماع ىتح ةیبرعلا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا تاعقوت" ةقرو ،ةیداصتقالا ةرادإلا ،كباوأ ةمظنم :ردصملا

 .2018 ،رشع يداحلا يبرعلا ةقاطلا رمتؤم

 
  )28 - 1( لودجلا

 لودلا يف اھكالھتسا يلامجإ نم ةقاطلا رداصم صصح يف عقوتملا روطتلا
  2040 ماع ىتح ءاضعألا

 
  تایلاعف يف ةمدقم ،"2040 ماع ىتح ةیبرعلا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا تاعقوت" ةقرو ،ةیداصتقالا ةرادإلا ،كباوأ ةمظنم :ردصملا

 .2018 ،رشع يداحلا يبرعلا ةقاطلا رمتؤم

     

63 


