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3 الربع األول - كانون الثاني / يناير - أذار/ مارس 2022

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 3 2022 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 تقديم 
اللامصةةة    أوابكك األمانة العامةةة لظمةظةةة األ اةةار العلمصةةة الظتةةلر" ل   ةةل      في إطار جهود

سصاسةةات الاا ةةة  لواضةةعيأن تقةةل  يسةةل ا لظس جلات في السةةوا ال  ل لصةةة العالظصةةة  ا  للصل  م امعة

سككي ح لكك ت التتكك  ا  الالربكك     التقريككرفةةي الةةل   األ  ةةا     لعام صن في مجا  التةةما ة المياصةةة ا

 .2022 من  ا  األ  اللمع  الذي يغاي    العالميةالرئيسية في الس ق البترولية  

الوا ع  اآلفاا الظس ق  صة ل  اورات اال  تةةادية العالظصةةة  فةة    من ال قليل  األوت  الجزء  ي ما  

الظؤشةةلات ال اةةورات فةةي    فصسةة عل    الثككا ي  الجككزء  أمةةا.  الل لصة اللئصسةةصة  اال  تادية  الظجظو ات

   العوامل الظؤثل" المياصة  لميط الخا   الظم جاتاأسعار  في     الظ ظث ة   الميط العالظصةا  اسوأل  اللئصسصة

   حلكة ال جةةار" المياصةةة فةةي خلىاألعوامل ال  من  ل   ط ب  مس ويات الظخز ن المياي    صها

أخةةل لظ امعةةة  الثالكك الجككزء     ختةة   .العالظصةاألسواا اللئصسصة   تاور صما ة تكليل الميط الخا   

الهصةةلر جصن كو ةةود الظس جلات فةةي    الجزء الراب  يس عل   في مجا  الاا ات الظ جلد".    ال اورات

 الجصوسصاسةةصة العوامةةل اال  تةةادية أ ةةا األحةةلا  ل صةةان  الخككا  الجككزء  ختةة فصظةةا ل ظسةة ق ل. 

غصةةل م اشةةل"   أ كانت لهةةا تةةاثصلات م اشةةل"  ال  ل لصة العالظصةال ي شهلتها السوا خلى العوامل األ 

 مةةاريل ل غصةةل الظمةةا  صةةةاتيا فةةي الحاصةة ة ال اةةورات فص مةةا    السادسالجزء   أما     ى أسعار الميط

 ال  ةةل  ل  اةةورات فةةي أسةةواا االنعكاسةةات الظح ظ ةةة   السككاب الجزء     ي ما     ا األمور الظلت اة مه

مةةن ال قليةةل  واألخيككر الثككا  الجككزء   يسةة عل       ا  فةةي ممةظةةة أ امةة .الل   األ  ى ا  تادات  

 . القليباالَفاا الظس ق  صة ألسواا الميط العالظصة   ى الظلى 

للاسةةظي سصاسةةات الاا ةةة   مسةة ظلا    د ظا  أن يقل    ذا ال قليل  فإنها تامل    تُعلإذ   األمانة العامة  

  علف   ى الظس جلات فةةي السةةوا ال  ل لصةةة ل  ا  مهظ  ا     أن يظثل متلرفي د لها األ  ا   الظس ق  صة

 انعكاساتها   ى د لما األ  ا . ملى العالظصة  
 

   هللا  لي ال وفص                          

 

 األمصن العا                                                                                      

 ب  سبت  سبت  علي                                                                               
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االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 4 2022 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

  قم  قائمة المحت يا  
 الصفحة

 9 العالمية التت  ا  االقتصادية  أوالً:

 13 االقتصادا  المتقد ة التت  ا  في  .1
 14 االقتصادا  اليا ية والياشئةالتت  ا  في  .2

 ً  14 التت  ا  في أس اق اليفط العالمية  : ثا يا

 14 التت  ا  في األسعا  الف  ية لليفط الخام وبعض الميتجا  اليفتية .1

 14 األسعا  الف  ية لليفط الخام  أ.

 18 االَجلة لليفط الخام األسعا   ب.

 20  الميتجا  اليفتيةبعض أسعا   .ج

 24 2022   عام  األوت خالت الرب    أسعا  اليفطالع ا ل المؤثرة على  .2

 24 الع ا ل ذا  العالقة بأساسيا  الس ق أ.

 24 اإل دادا  اليفتية العالمية -

 35 التلب العالمي على اليفط -

 42 المخزو ا  اليفتية العالمية المختلفة ست يا   -

 47 أسعا  اليفط الع ا ل األخرى المؤثرة على  ب.

 49 لركة التجا ة اليفتية في األس اق الرئيسية .3
 ككككك  الككككيفط الخكككككام ال اليكككككا  المتحككككدة وا دا  وصككككاد ا   أ.

 49 والميتجا  اليفتية

 51 والميتجا  اليفتية وا دا  وصاد ا  الصي     اليفط الخام   ب.

 52 وا دا  وصاد ا  الهيد    اليفط الخام والميتجا  اليفتية    ج.

 53 تت   صياعة تكرير اليفط الخام العالمية .4
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االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 5 2022 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

  قم  قائمة المحت يا  
 الصفحة

 ً  56 التت  ا  في األس اق العالمية للتاقا  المتجددة : ثالثا

 ً  62 الهيد وجي   :  ابعا

 ً  68 األلداث التي شهدتها الس ق البترولية العالمية أهم  : خا سا

 ً  84 با ي  لتغير المياخ   يةاتفاقالتت  ا  في   :سادسا

 ً اال عكاسا  المحتملة للتت  ا  فككي أسكك اق البتككروت علككى اقتصككادا    :  سابعا
 الدوت األعضاء في أواب 

88 

 ً  91 القريباالَفاق المستقبلية ألس اق اليفط العالمية على المدى  :  ثا يا
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االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 6 2022 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 األشكال قائمة 
رقم  

 الصفحة
 13 العالمي معدت  م  االقتصادلاألولية الت قعا   التغير في  :1الشكل 
 16 المت سط الرب  السي ح لألسعا  الف  ية لسلة خا ا  أوب  :2 الشكل
السي ية لسعر سلة خا ا  أوب  وخام بر ككت وخككام المعدال  الرب    :3الشكل 

 17 غرب تكساس

 18 المعدال  الرب  السي ية ألسعا  خا ا  بعض الدوت األعضاء :4الشكل 
          المعكككدال  الربككك  السكككي ية ألسكككعا  الغكككايولي  الممتكككاي فكككي  :5الشكل 

 23 األس اق الرئيسية

إل دادا  العالم    الككيفط الخككام وسكك ائل التت  ا  الرب  السي ية   :6الشكل 
 الغاي التبيعي

25 

التتككك  ا  الربككك  السكككي ية لل كككدادا  اليفتيكككة العالميكككة وفككك   :7الشكل 
 27 المجم عا  الرئيسية

 30 يةالعالماليفتية  دادا  اإلالتغير الرب  السي ح في  :8الشكل 
المت سككط الربكك  السككي ح إل ككدادا  الككيفط الصككخرح فككي ال اليككا   :9الشكل 

 33 وعدد الحفا ا  العا لةاأل ريكية المتحدة  

والغككاي  الصككخرح تت   إجمككالي عككدد ا بككا  المحفكك  ة  كك  الككيفط :10الشكل 
 34 األ ريكية الصخرح في ال اليا  المتحدة

:11الشكل   36 العالمي على اليفطالتت  ا  الرب  السي ية للتلب   
تت   الزيككادة فككي المخزو ككا  التجا يككة اليفتيككة فككي دوت  ي مككة  :12الشكل 

 44 الخم  السابقة   األع امالتعاون االقتصادح والتيمية ع   ت سط 

 47 في  هاية الرب   تت   المخزو ا  اليفتية العالمية :13الشكل 
         كميككككا  الميتجككككا  المكككككر ة  كككك   ت سككككط التتكككك  ا  فككككي  :14الشكل 

 55 المصافي العالمية

 قا  ة كمية إ تاج اليفط الخام بصاد اته المقككد ة للككدوت األعضككاء  :15الشكل 
 89 .في  ي مة أواب 

 قا  ككة  سككت يا  أسككعا  الككيفط بقيمككة صككاد اته المقككد ة للككدوت  :16الشكل 
 90 .األعضاء في  ي مة أواب 
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االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 7 2022 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 قم                                            الجداوت قائمة  
 الصفحة

 12 .العالمية  ا  م  االقتصادالت قعا  األولية لمعدال   تت     :1الجدوت 
 ت سككط األسككعا  الف  يككة لسككلة خا ككا  أوبكك  وخككام بر ككت وخككام  :2الجدوت 

 15 .غرب تكساس وبعض الخا ا  العربية

المت سط الرب  السككي ح لألسككعا  الف  يككة للميتجككا  اليفتيككة فككي  :3الجدوت 
 22 .األس اق الرئيسية

 25   .تت   إ دادا  العالم    اليفط الخام وس ائل الغاي التبيعي :4الجدوت 
 األ ريكيككة   ت سط إ دادا  اليفط الصككخرح فككي ال اليككا  المتحككدة :5الجدوت 

 33 .وعدد الحفا ا  العا لة

 35 .تت   التلب العالمي على اليفط وف  المجم عا  الدولية :6الجدوت 
             دوت  ي مكككككة التعكككككاون تتككككك   التلكككككب علكككككى الكككككيفط فكككككي  :7الجدوت 

 38   .االقتصادح والتيمية

خكككا ج  ي مكككة التعكككاون           تتككك   التلكككب علكككى الكككيفط فكككي دوت  : 8الجدوت 
 41 .االقتصادح والتيمية

 46   .تت   المخزو ا  اليفتية العالمية في  هاية الرب  : 9الجدوت 
 تت   صافي وا دا  )صاد ا ( اليفط الخام في ال اليككا  المتحككدة : 10الجدوت 

 50 والصي  والهيد   األ ريكية

تت   صككافي وا دا  )صككاد ا ( الميتجككا  اليفتيككة فككي ال اليككا   : 11الجدوت 
 51 والصي  والهيد  األ ريكية المتحدة  

 54   .تت   كميا  الميتجا  اليفتية المكر ة في المصافي العالمية : 12الجدوت 
       صككاد ا  الككيفط الخككام فككي وقيمككة  التت   الرب  السي ح في كميككة   : 13 ت الجدو

 88 .األعضاءالدوت  
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االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 8 2022 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 االقتصادية العالمية التطورات  :أوالا 
 
 

مشةةكل معةةل عةةافى ي الةةذي لةةا  اال  تاد العالظي أدا نظو  ؤت اط 2022شهل اللمع األ   من  ا  

 تلامصل اإلغالا ال ي   م اثلا  ماألزمة الل سصة األ كلانصة الظ تا ل"   كامل من جائحة فصل س كور نا

شظ ت  ةةلدا  مةةن الظلاكةةز التةةما صة اللئصسةةصة    –فلض ها التصن   ى نحو م  اين في مماط   اسعة  

 اضالاب فةةي حلكةةة ال جةةار"   مظا تس ب في حل   انقاا ات جليل" في سالسل اإلملادات العالظصة 

الظس هلفة من   ةةل ال مةةو     ن الظس وياتمشكل م حوظ  ارتيا ها  معلالت ال  خا      اص ت  العالظصة 

   ةةى حةةل سةةوا     اال  تادات المامصة  األسواا الماشئة  في اال  تادات الظ قلمة  ا  تاداتالظلكزية  

أسعار الس ع األ لصة  مظا فةةي الظ سار ة في زياد"  ال     و ما يلجع إلى اتساع نااا ال غوط السعلية

مشةةكل  ةةا   تمامةةت الظخةةاطل ال ةةي تهةةلد من تكالصف الاا ة.    ترفع  ال يأسعار الو ود االحيوري  ذل   

  ى مس وى السصاسةةات  ال سةةصظا الظياضةة ة   اَفاا اال  تاد العالظي   أص حت الظياضالت أكثل تعقصلا  

 مصن ال تلي ل   خا  حظاية ال عافي.

 اتجاها  التضخم 
 التغير السي ح باليسبة المئ ية(  ،)المت سط المتحرك لثالثة أشهر

              
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 االقتصادا  المتقد ة 

 األس اق الياشئة واالقتصادا  اليا ية 

*  ؤشر أسعا  المستهل  األساسي  الرقم القياسي ألسعا  المستهل     

 .2022صمل ا المقل الل لي  تقليل مس جلات اَفاا اال  تاد العالظي  أمليل  المصد :

 

 مؤشل أسعار الظس ه   مل ن أسعار الو ود  الاا ة.  *
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االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 9 2022 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 الةةل    ةةةل    األزمة الل سصة األ كلانصة ةن    الماجظةحجةا ان قةا  آثةار التلمةة     ي يا ت   ذا

ال  خظصةةةة ال ةةةي   الظوجة    ةو"  األ لصةأسةعار السة ع    ارتياع   مةلى   الظالصةال جاريةة    ل ل امط   فقا  

  . اال  تةةادات  ةةةل الظالئظةةة لسصاسةةةة المقليةةةة ا  اخةة الف  إلةةى.  يؤدي ذلةةة  مةةةل ر   األزمة  حلثت   ل

  أص حةةةت ال غةةةوط ال  خظصةةةة أكثةةةل األمليكصةةة  الواليات الظ حل"ذلة     في  مظةا  الل  فيةي معةض  

لى  يك سةب الو ةود  غصةل  مةن السة ع أخة  د     فيمسة ب  ةو" د ةا السصاسةات.     ةو"  أ سةع ناا ةا  

ضغةوط سةةةعلية  إلى  مظةا يظكةن أن يةؤدي في األسواا الظح صة أ ظصةة ك صةل"  ماألزمة  الظ اثل"  األ لصة

تشةةةليل  الظالئةةا توجةةب ال مةةو  الظلكزيةةة نحةةوسةةةصكون مةةن  في  ذا السصاا     .ال   أطو  أج  أ سةع ناا ا  

 .    رفع أسعار اليائل" السصاسةة المقليةة

يُعةةل          الةةذي  اسةة ظلارا  لسةةعصها نحةةو تحقصةة  ال ةةوازن  االسةة قلار فةةي أسةةواا الةةميط العالظصةةة

ال سةةصظا فةةي ظةةل األزمةةة الل سةةصة    أمل ضل ري ل حقص  المظو الظسةة لا  فةةي أدا  اال  تةةاد العةةالظي

ال اكصل   ى خاة  آلصة تعليل اإلن اج الشهلية الظع ظل" فةةي  دوت أوب +  أ ادت  األ كلانصة الظ تا ل" 

  لار تعليل اإلن اج الشهلي اإلجظالي مالزيةةاد" مظقةةلار   لل   أ م + االج ظاع الوزاري ال اسع  شل  

م صةةون  5.8 ةال الغةة  اإلن ةةاج اتتخيص ةة الةة خ   ال ةةلريجي مةةن يةة ا ح ةةى  و  ي/لمصةةلم ألةةف 400

 .2022   الظ و ع تحقصقب في شهل س  ظ ل يو /ملمصل

في التادر اال  تاد العالظي   فااآ  حو أشار صمل ا المقل الل لي في أحل  تقليل لب     ذا   ل

مشةةان تو عةةات نظةةو   ك صةةةل" مةةةن  ةةةل  الصقصةةةن جةةود درجةةة      إلى2022  أمليلشهل  ال اسع  شل من  

م حةةةوظ   أن يةزداد ت اطةؤ المظةو   ةةةى نحةةةو  الظظكنفظةن    الحل د الظع اد".ت جةا ز    اال  تاد العالظي 

توسةةعت العقومةةات الظلت اةةة ماألزمةةة   إذا مةةةا  الظعةةلالت الظ و عةةة  فةةي حالةةةمصمظةا ي جةا ز ال  خةةةا  

  غصل ا في ر سصا. الل سصة األ كلانصة  شظ ت مجظو ة أك ل من صادرات الاا ة

أن ال عا ن الةةل لي ال يةةزا  ما  ةةا  ضةةل ريا  لظمةةع اسةة ظلار   كظا أ ضح صمل ا المقل الل لي 

يم غةةي أنةةب   حالة ال ش ت اال  تادي  الحياظ   ى مس ويات السصولة العالظصة  ال تلي ل غصل الظمةةا  

 االسةة ظلار مواجهة ال  خا   اح ةةوا  الظخةةاطل الظالصةةة     ى صانعي السصاسات تحقص  ال وازن مصن

    الحياظ   ى الل ا ل يئات ال عصية   د ا المظو  ال وظصف.كور نا في مكافحة جائحة فصل س
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أن يةةؤدي إلةةى  رفةةع أسةةعار اليائةةل"إلةةى جانةةب  في اال  تاد العةةالظيشان المظو األضعف   من  

تلي صةةون   303ارتيةةع إلةةى مسةة وى  صاسةةي جليةةل م ةة     الذيالعالظي    نديمامصكصة اللي    ىال اثصل الس  ي  

سةةموي  تقليةةل فقةةا  ألحةةل      مع زياد" ديون األسواا الماشةةئة مقصةةاد" التةةصن2021ا    د الر خال   

الةةلين  أن   الةةذي يشةةصل إلةةى2022 ف لايةةلفةةي شةةهل  صادر  ن معهل ال ظويةةل الةةل لي  لظلا  ة الليون

       م غةةت  مقارنةةة مزيةةاد"  ةةو مسةة وى أ ةةل     2021 ةةا   فةةي  د الر    تلي صةةون  10العالظي ارتيةةع مظقةةلار  

اللين العةةالظي   جائحة فصل س كور نا  ل  لاجع نس ةميعل تلا صات    2020 ا   في  تلي صون د الر    33

 2020سي الظسجل في   مقارنة مالظس وى القصا2021% في  ا  351إلى  العالظي  إلى الماتج اإلجظالي

جائحةةة   ةةل    الظسةةج ةظسةة ويات  ال مع ذل  فإن  ةةذ  المسةة ة ال تةةزا  أ  ةةى مكثصةةل مةةن     %360  ال ال 

 في العليل من اال  تادات الظ قلمة  الماشئة.  فصل س كور نا

لعةةالظي ال  تاد السوا  مالمس ة     من ف ل" إلى أخلىال و عات مشان المظو اال  تادي    ت  اين  

 .ال و عةةاتت ةة   إ ةةلاد  ف ةةل"   مل    مما    ى الظس جلات ال ي تالأ  فلادى  تادات الل    المالمس ة  أ   

         %6.1  مظعةةل   2021 ةةا   فةةي  لعةةالظي  ااال  تةةاد    نظةةوإلةةى    ال قليلاتأحل   تشصل  في  ذا السصاا    

تشةةصل  مصمظةةا .%5.9ال ةةال   السةةام فةةي نهايةةة اللمةةع التةةادر"  األ لصة ال و عات أ  ى من  مس وى    و

أ ةةل مةةن   ةةو مسةة وى   2022 ةةا   فةةي% 3.6مظعةةل  اال  تةةاد العةةالظي   نظةةوإلةةى  األ لصة    ال و عات

 .(1) والشكل (1) الجدوت  يوضحكظا   %4.4ال ال   ال و عات األ لصة التادر" في نهاية اللمع السام 
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 (1الجدوت )
 ( 2022  -2021)العالمية،  االقتصادا  تت   الت قعا  األولية لمعدال   م  

(%) 
       

 الت قعا  األولية   التغير في
(%) 

الت قعا  األولية في  هاية  
   2021   عام   الراب الرب   

الت قعا  األولية في  هاية  
    2022   عام  األوتالرب   

2022 2021 2022 2021 2022 2021 

 العالم   6.1  3.6  5.9  4.4  0.2 (0.8)

 اال  تادات الظ قلمة  5.2  3.3  5.0  3.9  0.2 (0.6)

 الواليات الظ حل"    5.7  3.7  5.6  4.0  0.1 (0.3)

 مماقة الصور   5.3  2.8  5.2  3.9  0.1 (1.1)

 الظظ كة الظ حل"  7.4  3.7  7.2  4.7  0.2 (1.0)

 الصامان  1.6  2.4  1.6  3.3  0.0 (0.9)
 التصن   8.1  4.4  8.1  4.8  0.0 (0.4)

 الهمل   8.9  8.2  9.0  9.0 (0.1) (0.8)

 ال لازيل   4.6  0.8  4.7  0.3 (0.1)  0.5

 ر سصا   4.7 (8.5)  4.5  2.8  0.2 (11.3)
       

   الل ة:     
  ة األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.        

 المصاد :       
 . 2022 يمايل  أمليلصمل ا المقل الل لي  تقليل مس جلات اَفاا اال  تاد العالظي  ة  
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0.0
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8.0

2021في  هاية الرب  الراب     عام  2022في  هاية الرب  األوت    عام 

5.9 6.1

4.4
3.6

2021 2022

 (1) الشكل
 (%)  2022 – 2021 ،العالمي االقتصاد  م  معدتل األولية الت قعا التغير في 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 . 2022 يمايل  أمليلاَفاا اال  تاد العالظي  مس جلات صمل ا المقل الل لي  تقليل  المصد :

المتقد ة قتصادا   اال ا  في  التت   .  1  

فةةي المةةاتج الظح ةةى اإلجظةةالي    نظةةوإلةةى    2022مةةن  ةةا     األ  في نهاية اللمع    ال قليلاتتشصل  

التةةادر" فةةي  ال و عةةاتمةةن    أ  ةةىمسةة وى      ةةو%   5.2  مظعل   2021في  ا     اال  تادات الظ قلمة

مصمظةةا تشةةصل ال و عةةات األ لصةةة إلةةى نظةةو اال  تةةادات   .%5ال الغةةة    2021من  ةةا     اللامعنهاية اللمع  

    و مس وى أ ل مقارنة مال و عات التةةادر" فةةي نهايةةة اللمةةع 2022% في  ا   3.3  الظ قلمة مظعل 

تةةاثل ا  تةةادات مماقةةة الصةةور   حل ك صلفي ال و عات إلى  ال خيصضيعكل  ذا %  3.9السام  ال الغة 

ارتيةةاع أسةةعار الاا ةةة ماألزمة الل سصة األ كلانصة  العقومات الظيل ضة   ةةى ر سةةصا ال ةةي أدت إلةةى 

مسةة ب  انخيةةا  اإلن ةةاج  ارتيةةاع ال  ةةخا   ف ال   نأمن الاا ةزادت من الظخا ف مشان صة  العالظ

ت اطؤ  تصل" المظو اال  تادي في الواليات الظ حل" اضالاب سالسل اإلملادات. ياتي ذل  إلى جانب   

 سالسةةل اسةة ظلار االضةةالامات فةةي    ل  تظليةةل حزمةةة سصاسةةة مالصةةة أف ةةل إل ةةاد" ال مةةا  ةة مس ب  

 .ال  ةةخا ل حل مةةن المقلية  مع تشليل السصاسة من الظ و ع تزامما  سحب الل ا مشكل أسلع    اإلملادات

  ةةى االسةة هال  سةة  ا  صؤثل ارتيةةاع أسةةعار الةةميط سةة  حصةة في الصامةةان  ضعف الا ب الظح ي   مع تو ع

 .سابقاً المشا  إليه   (1)  الجدوتكما ي ضح     االس ثظار
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اليا ية والياشئة قتصادا   اال ي  التت  ا  ف .  2  

 تةةا خيةةضحصةة    اال  تةةادات المامصةةة  الماشةةئة فةةي تخ  ف اتجا ات المظو   ةةى نحةةو م زايةةل

مقارنةةة مال و عةةات فةةي نهايةةة اللمةةع   4.4%إلةةى    2022ا  تاد التصن خةةال   ةةا     نظومعل     تو عات

 صةةود ال مقةةل  تجةةلدإلةةى التارمة ال ي أدت   Zero - COVID  سصاسة مس ب  %4.8السام  ال الغة 

    ى االسةة هال  سوا العظلان عاش  ضعف  إلى جمب مع    ا  ال ي أثلت جم      ظ صات اإلغالا الظح صة

من الظلجح أن تؤدي  ظ صات اإلغالا األخصل" في ملاكز ال تةةمصع  ال جةةار" اللئصسةةصة  ذا  الخاص.  

 ةةال "   ةةى ذلةة   ت اطةةا نظةةو ات.  إلى م ا ية اضالامات اإلمةةلاد  Shenzhen     Shanghaiمثل  

صكون الا ب الخارجي أي ا  تلاجع صادراتها  حص  سمن الظ و ع      االس ثظار العقاري مشكل م حوظ

مشةةكل حةةاد اال  تةةاد الل سةةي  ي و ةةع انكظةةاش في حصن  .األزمة الل سصة األ كلانصةأضعف في ضو   

مظةةا فةةي ذلةة    الظلت اةةة ماألزمةةة الل سةةصة األ كلانصةةة لعقومات ال جارية  الظالصة الظشلد"  ا  ى خ يصة  

   حةةةل أصةةو  SWIFTفقلان االم صازات الظتلفصة    صو  معض ال مةةو  إلةةى نةةةا  مةةلفو ات 

ف ةةال   ةةن انخيةةا  الك ةةلى   حةةةل الةةميط  الغةةاز مةةن   ةةل معةةض اال  تةةادات   ال مةة  الظلكةةزي

  االس ثظار  االس هال  مشكل ك صل.

ا   التطورات في أسواق النفط العالمية  :ثانيا
نس عل  فصظا ي ي أ ا ال اورات ال ي شهلتها أسةةعار الةةميط الخةةا   الظم جةةات المياصةةة خةةال  

. كظا ن ما   مال ح صةةل حلكةةة ال جةةار" المياصةةة فةةي  العوامل الظؤثل"   صها  2022من  ا     األ  اللمع  

 األسواا اللئصسصة   تاور صما ة تكليل الميط الخا  العالظصة.

   اليفتية   الميتجا  بعض  لليفط الخام و   واالَجلة   األسعا  الف  ية التت  ا  في  .  1

 الف  ية لليفط الخام سعا   األ   أ. 

مسةةج ة أ  ةةى   2022مةةن  ةةا    األ  اللمةةع    خةةال ارتيا ا  م حوظا   ار الميط الخا   عأس  شهلت

تتةةا ل إلمةةلادات  سةةط نقةة  امشةةان الظ زايةةل" الظخا ف   مل ا رئصسي من مس وياتها في  ل" أ وا 

   الشةةلا األ سةةط  أ ر ما الشةةل صةمعض مماط  اإلن اج اللئصسصة  ال سصظا    ال وتلات الجصوسصاسصة في

أساسةةصات  ةةو" االرتياع في أسواا العقود االَج ة   ف ال   ن     اضالامات اإلملادات في محل  ز ين.

السةةحب اإلضةةافي      مال حليل في شظا  غلب أ ر ما  الظحصط األط سي  في حو   اليع صةميط  لسوا ا
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   . في جظصةةع ملاكةةز ال كليةةل اللئصسةةصة  الظلتيعة كليل  ال  وامش     مخز نات الميط الخا  األمليكصة  من

أك ةةل مسةة ورد  ةةالظي ل ةةميط   –في الظقامل  كان ل ظخا ف مشان ت اطؤ الا ب   ى الميط في التصن  

في أسعار الميط  حص  تجلدت  ظ صةةات اإلغةةالا   ةةى خ يصةةة أسةةوأ موجةةة   االرتياعد را  في الحل من  

   عض متافي ال كليل إلى تق ص   ظ صاتها.مممذ  امصن  مظا دفع الظس جل ان شار ليصل س كور نا 

 2022من  ةةا   األ  اللمع  فيم وسط األسعار اليورية لس ة خامات أ م    ارتيع   مشكل  ا  

 97.6 لصتةةل إلةةى  السةةام % مقارنةةة مةةاللمع 23.6مةةا يعةةاد   أ د الر/ملمصةةل   18.6 محةةوالي

أي ةةا    ملتيةةع  ةةو مسةة وى     2014  و أ  ى مسةة وى لةةب ممةةذ اللمةةع الثالةة  مةةن  ةةا     د الر/ملمصل

 .2021 ةةا  اللمةةع الظظاثةةل مةةن % مالظقارنةةة مةةع 62.6د الر/ملمصةةل  أي مةةا يعةةاد   37.6 محةةوالي

سموي لألسعار اليورية لس ة خامات أ م  خةةال  الظ وسط اللمع  ال  ،(2)  والشكل  (2)  الجدوت     يوضح

 .(2022 – 2021)الي ل" 

 (2الجدوت )
 غرب تكساس خام  ت سط األسعا  الف  ية لسلة خا ا  أوب  وخام بر ت و

 ( دوال / بر يل)، (2022 –  2021)،  وبعض الخا ا  العربية
         

 التغير ع  
 2021 2022 (دوال /بر يل)

      الرب   الخا ا  
 2021األوت 

        الرب  
 2021 الراب 

الرب   
 األوت

الرب   
 الراب 

الرب   
 الثال  

الرب   
 الثا ي 

الرب   
 األوت

 سلة أوب   يها :   60.0  67.3  72.6  79.0  97.6  18.6  37.6
 التحلا  الجزائلي خ صط    61.1  68.0  73.4  80.3  103.6  23.2  42.5
 العلمي الخيصف السعودي   60.5  68.2  73.5  79.7  97.7  18.0  37.2
 ملمان االماراتي   60.1  67.5  72.3  79.8  97.3  17.5  37.2
 ي الكوي ال تليل خا    60.3  67.9  73.3  79.8  97.8  18.1  37.5
 السلر" ال ص ي  59.2  66.4  71.9  78.4  100.7  22.3  41.6
 ال تل" العلا ي  60.4  67.4  72.5  78.4  97.1  18.7  36.7

 خا ا  اخرى :          
 دمي   60.0  66.9  71.6  78.4  95.3  17.0  35.3
 ال حلي القالي   60.6  68.0  73.5  80.1  97.7  17.5  37.1
 ملنت   60.8  68.6  73.4  79.7  101.1  21.5  40.3
 خا  غلب تكساس   57.8  66.1  70.6  77.4  94.5  17.0  36.6

  ممةظة أ م   ال قليل الشهلي حو  السوا المياصة  أ لاد مخ  ية. المصد :
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 (2) الشكل
 (2022 -2013) ،سي ح لألسعا  الف  ية لسلة خا ا  أوب الالمت سط الرب  

 ( دوال /بر يل)
 

 

 

 

 

 
 

 .ال قليل الشهلي حو  السوا المياصة  أ لاد مخ  يةممةظة أ م    المصد :

 ت ةةاينتاةةورات فةةي نظةةط فل  ةةات األسةةعار  تظث ةةت فةةي  2022من  ا    األ  شهل اللمع   ل   

لثقص ة  الصة الظح ةةوى  ا  الظمخيض  الظح وى الك لي يذات  أسعار الميوط الخيصية  م وسط  اليل  ات مصن  

األ  ةةى جةةود" مظةةثال  ل ميةةوط )  ملنةةت  خا سعل  م وسط     صل اليلا مصن  ع ى س صل الظثا فالك لي ي.  

خةةال   ملنت خا لتالح د الر/ملمصل  5.8 دمي )مظثال  ل ميوط الثقص ة( إلى خا سعل  م وسط  الخيصية(  

  م وسةةط   ةةل كظةةا. السةةام  اللمةةعد الر/ملمصةةل خةةال   1.3 مالظقارنةةة مةةع  2022من  ةةا     األ  اللمع  

            مةةعمالظقارنةةة د الر/ملمصةةل  3.6 ملنةةت موا ةةع خةةا سةةعل م وسةةط أ مةة   ةةن  خامةةات سةةعل سةة ة

 .السام  اللمعخال   فقط د الر/ملمصل  0.7

أسةةعار م وسةةط  ارتيةةاعت   ال اورات في مشهل فل  ات األسةةعار ملرجةةة ك صةةل" إلةةى    ىتعز  

مقارنةةة مةةاللمع   2022مةةن  ةةا     األ  اللمةةع    خةةال ملرجات م يا تةةب    الميوط الخا  اللئصسصة في العالا

       مقارنةةة مةةاللمع السةةام  لص  ةة د الر/ملمصةةل  17ممحةةو  يدمةة  خةةا سةةعل م وسةةط  ارتيةةع  حصةة  السةةام 

مقارنة مةةاللمع السةةام    د الر/ملمصل  21.5ممحو    ملنت  خا سعل  م وسط     ارتيع   د الر/ملمصل  95.3

مقارنةةة د الر/ملمصل  17ممحو  سعل خا  غلب تكساسم وسط   ارتيعكظا  د الر/ملمصل     101.1  لص   

  .د الر/ملمصل 94.5لص     2021من  ا   اللامعماللمع 
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الرب  األوت  الرب  الثا ي  الرب  الثال   الرب  الراب   الرب  األوت 

2021 2022

سلة خا ا  أوب  خام بر ت خام غرب تكساس

الةةذي ي ةةصن   المشككا  إليككه سككابقاً  (2) الجدوت  (3) الشكلمن  ي  ح تاور فل  ات األسعار 

اإلشار" اللئصسصة فةةي العةةالا )الخةةا  األمليكةةي    نيوط  لسعل س ة خامات أ م سموية  الاللمع  الظعلالت  

 .(2022 -2021)خال  الي ل" الخيصف   خا  ملنت( 

 (3) الشكل
 ( 2022 -2021) ،لسعر سلة خا ا  أوب  وخام بر ت وخام غرب تكساس ة سي يالالرب   المعدال 

 ( دوال /بر يل)
 

 

 

 

 

 

 

 

 .ممةظة أ م   ال قليل الشهلي حو  السوا المياصة  أ لاد مخ  ية المصد :

     2022مةةن  ةةا   األ  اللمةةع  خةةال  فل  اتهةةا حلكةةة  نظةةط  األسةةعار  فةةي  ال اةةور  انعكل ل   

 شةةهلت  حصةة   الظسةة     ذات  سةة كت  ال ةةي  العلمصةةة  الخامةةات  لظخ  ةةف  اليوريةةة  األسعار  مس ويات    ى

 .م يا تة ملرجات   السام  اللمع مع مالظقارنة مس وياتهافي  ارتيا ا  

اللمةةع  مةةع مالظقارنةةة% 22.5 ممسةة ة السةةعودي الخيصف العلمي  الخا م وسط سعل    ارتيعحص   

 األ  % مالظقارنةةة مةةع اللمةةع 61.4  و مس وى ملتيع ممسةة ة   ملمصل/د الر  97.7  إلى  لصتل  السام 

 إلى  لصتل  اللمع السام   مع  مالظقارنة%  22.6  ممس ة  الكوي ي  ال تليل  خا   كظا ارتيع  2021من  ا   

  .% مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العا  الظاضي62.1ممس ة  ملتيع ىمس و ود الر/ملمصل    97.8
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2021 2022

خليط الصحراء الجزائرح العربي الخفيف السع دح خام التصدير الك يتي ربان اال ا اتي
السد ة الليبي البحرح القترح البصرة العراقي

 %21.9ممسةة ة  اإلمةةاراتي ملمةةان خةةا  ارتيةةعقةةل ف األخةةلى  العلمصةةة الخامةةات يخةة   فصظةةا

اللمةةع   % مالظقارنةةة مةةع61.9ممسةة ة    ملتيعةةا    ملمصةةل /د الر  97.3  لص  ةة مالظقارنة مةةع اللمةةع السةةام   

السةةام   % مالظقارنةةة مةةع اللمةةع28.4ممسةة ة  ال ص ةةي  السةةلر"  خا   ارتيعكظا    .الظظاثل من العا  الظاضي

% مالظقارنةةة مةةع اللمةةع الظظاثةةل مةةن العةةا  70.2ممسةة ة  ملتيعةةا   ملمصةةل  /د الر 100.7لصتةةل إلةةى 

 ممسةة ة ال تةةل" العلا ةةي  القاةةلي ال حةةليالخا  الجزائلي    الخا من    كل  ت أسعار ارتيع  .الظاضي

 97.7     د الر/ملمصةةل  103.6  إلةةىل تل  مالظقارنة مع اللمع السام   %  23.8     21.9%     28.9%

 ت ا ا   %60.7%   61.3     %69.6  ممس ة  ملتيعة   د الر/ملمصل   ى ال والي  97.1     ملمصل/د الر

 .المشا  إليه إ فاً  (2)  الجدوت (4الشكل ) كما ي ضح .من العا  الظاضي الظماظلمالظقارنة مع اللمع 

 (4) الشكل
 ( 2022 -2021) ،الدوت االعضاءبعض ألسعا  خا ا   ة سي يالالرب   المعدال 

 ( دوال /بر يل)
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 .ممةظة أ م   ال قليل الشهلي حو  السوا المياصة  أ لاد مخ  ية المصد :

 األسعا  االَجلة لليفط الخام   ب. 

خ ةةا  ج سةةات فةةي  1988أك ل نااا سعلي أس و ي ممذ إطال ها  ا     قود خا  ملنت  سج ت

 ICE) مورصةةة ان لكون صمم ةةا   Nymexمورصةةة نصويةةور  ال جاريةةة ) اآلج ةةةاألسةةواا مال ةةلا   

أك ةةل  صظةةة مكاسةةب  قةةود خةةا  غةةلب تكسةةاس    سةةج ت  كظةةا  2022  مةةارس  4الظم هةةي فةةي    ألس وعل

تيا ا ال وتلات الجصوسصاسصة فةةي مل ا من  ياتي ذل      د الر/ملمصل  24.1أس و صة   ى اإلطالا م غت  
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 سط تحذيلات مشان أمن إملادات الاا ة.  خال  ج سات ال لا   لألسةة وع الظم هةةي فةةي  شلا أ ر ما

د الر ل  لمصل  تجا زت أسعار قود خةةا  غةةلب  140مارس  ا  لمت أسعار قود خا  ملنت من   11

من اس ظلار تتةةا ل   مل ا     2008د الر/ملمصل    ي أ  ى مس ويات ممذ شهل يولصو    130تكساس  

األزمة الل سصة األ كلانصة  تو ف نحةةو ث ثةةي صةةادرات الةةميط الخةةا  الل سةةصة الظمقولةةة محةةلا  مسةة ب 

العقومات الظالصة   إ الن الواليات الظ حل" األمليكصة  ن حةةةل  اردات الاا ةةة الل سةةصة  مةةع توجةةب 

. يةةاتي ذلةة    ةةل أن تشةةهل 2022هاية  ةةا   الظظ كة الظ حل" نحو ال خ   من  اردات الميط الل سي مم

 2020أسعار  قود خا  ملنت  خا  غلب تكساس أك ل انخيا  يومي لها ممذ شهلي أمليل  نوفظ ل 

مسحب الظزيةةل مةةن مخز نةةات   مشان  صامها كالة الاا ة الل لصة إلى    م تليحات  ى ال لتصب  م اثل"  

     الميط مشكل سليع.  الميط االس لاتصجصة مع  ضع خاة  ظل لخيض اس خلا  

سج ت أك ل نس ة خسائل أس و صة ممذ  امصن  أسعار  قود خا  ملنت أنكظا تجلر األشار" إلى  

 قةةود خةةا  غةةلب سةةج ت    2022 أمليةةلشهل  من األ  في    الظم هياألس وع  مخ ا      %13.5م غت  

مشةةكل   يعةةزى ذلةة .  د الر/ملمصةةل  14.6م غةةت    2011تكساس أك ل  صظةةة خسةةائل أسةة و صة ممةةذ  ةةا   

ا الن الواليات الظ حل" األمليكصة  ن سحب  صاسي من مخز ناتهةةا المياصةةة االسةة لاتصجصة   إلى  رئصسي

   موافقةةة مةةا ي 2022م صون ب/ي لظل" س ة أشهل( ا   ارا  من مايو    1م صون ب/ي )  180يتل إلى  

ليةةل مةةن مخز ناتهةةا االسةة لاتصجصة يتةةل الل   األ  ا  في  كالة الاا ة الل لصة   ى إجلا  سحب ج

 ن مخا ف ضعف الا ب في التصن  سط تجلد  ظ صات االغالا الك ةةي  م صون ب/ي  ف ال    60إلى  

  ل حل من ان شار فصل س كور نا.

خةةال    قةةود خةةا  غةةلب تكسةةاس  ملنةةت  خةةا    قود    سج ت كال  من   ى الظس وى اليت ي   

    2020 مةةن  ةةا   ممةةذ اللمةةع الثةةانيلهظةةا  رمةةع سةةموية    ارتيةةاعأك ل نسةة ة    2022من  ا     األ  اللمع  

   ى ال والي.  %33.3%   38.7م غت 

 فةةي ال  ةةاد  القةةاري مورصةةة فةةي ملنت  خا   تلا    اراس ظل  2022من  ا     األ  شهل اللمع   

 (Nymex)في مورصةةة    تكساس  غلب  القصاسي  األمليكي  الخا   ممافسب  من  أ  ىملرجة  (  ICE)  لملن

 2022اللمةةع األ    اليل  ات مصمهظةةا خةةال   م وسط  .  ذا   ل توسعت  2015   ا   من  الثاني  اللمع  ممذ

 السةةام .  اللمةةع  فةةيد الر/ ملمصل    2.6مالظقارنة مع    أ  ى  مس وى    و  د الر/ملمصل   3.1  إلىل تل  
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 تيةةا ا األزمةةة الل سةةصة األ كلانصةةة  ةةل  أن تمامي مخا ف نق  اإلمةةلادات  سةةط في  ذا السصاا   ذكل  ي

خا  ملنت مقارنة مالظعايصل الل لصة األخلى  مظا فةةي ذلةة  خةةا  غةةلب تكسةةاس  ل  د ظا  ك صلا  ألسعار 

 األط سيحو  الظحصط في األسواا اليورية مقوي   ى الميط الخا  الخيصف الا ب كظا كان ل  الوسصط.

  د را  في د ا أسعار خا  ملنةةت خةةال   غلب إفليقصاشظا  غلب أ ر ما  ال حل األمصض الظ وسط   

  . 2022اللمع األ   من  ا  

 بعض الميتجا  اليفتية أسعا     . ج 

م وسط أسةةعار الظم جةةات المياصةةة الظخ  يةةة خةةال    ى  أسعار الميط الخا     في  االرتياعانعكل  

 ارتيا ةةا  خةةلى  ال ةةي شةةهلت  ةةي األ  العةةالا  األسواا اللئصسصة فةةي  كافةفي    2022 ا   من    األ  اللمع  

  نوع الظم ج.  ممسب م يا تة حسب السوامقارنة ماللمع السام  

 أسعا  الغايولي  الممتاي   -

    مةةن  األ  اللمةةع خةةال   سككيغاف  ةسكك ق فةةي  ارتيا ةةا   الغةةاز لصن الظظ ةةاز  سةةعلم وسةةط  شهل  

 مةةذل   مشةةكال    ملمصةةل /د الر  113.3  إلى  تلصل  اللمع السام   مع  مالظقارنة%  20.8  مس ةم  2022 ا   

 إلةةىمشةةكل رئصسةةي    يعزى ذل  % مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العا  الظاضي68.8ممس ة    ارتيا ا  

  ى خ يصة إنها   ظ صةةات اإلغةةالا (   ال سصظا في الهمل)  األسواا األسصويةالا ب في  مس ويات    ارتياع

 القصود الظيل ضة   ى حلكة ال مقل الظلت اة مجائحة فصل س كور نا  تزامما  مةةع االح يةةاالت م لايةةة 

فةةي التةةصن لهةةذا اليصةةل س حةةل  تيشةةي أل   مع ذلةة   كةةانالعا  القظلي الجليل في جموب شلا أسصا.  

 .و" أسواا الو ودحل من  ال د را  في كوريا الجمومصة 

 مالظقارنة%  20.6  مس ةم  س ق الخليج األ ريكي  فيم وسط سعل الغاز لصن الظظ از    ارتيع  كظا

% 59.2ممسةة ة  ارتيا ةةا  مشةةكال   ملمصةةل /د الر 121 مسةة وى  صاسةةي م ةة  إلى لصتل اللمع السام   مع

تجا ز االرتياع الك صل في أسعار الميط  مع  من  د ظا   سعل الغاز لصن    ت قى ذا   ل    .  ى أساس سموي

فةةي االنقاا ةةات غصةةل الظخاةةط لهةةا أدت  حص     .ملادات الظم جاتإلال عافي القوي في م ا  ات الو ود  

اضةةالامات مسةة ب  ثةةاني أك ةةل متةةيا" أمليكصةةة     Galvestonمتيا"    ال سصظا  تكليل الميطمتافي  

في   ل تل  الغاز لصن األمليكصة  اتتلاجع مخز ن  إلى  موسا صصانة الظتافي  ملاية ذر "مع    الاقل 
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ياتي ذل  إلى جانب   .2021إلى أدنى مس وياتها ممذ نهاية  ا    2022 شهل مارس األس وع األخصل من

   ارتياع صادرات الغاز لصن األمليكصة إلى أمليكا الجمومصة.

أن    إلى  اإلشار"  العالظصة  تجلر  الميط  أسعار  دفع ارتياع  في    ل  الغاز لصن  أسعار  م وسط 

األمليكصة الظ حل"  إلى    الواليات  لصتل  اإلطالا  لب   ى  مس وى  أ  ى  في    4.33إلى  ل غالون  د الر 

   فقا  لجظعصة السصارات األمليكصة ال ي أشارت أي ا  إلى ارتياع أسعار 2022الحادي  شل من مارس 

إلى نحو القصاد"    6  الغاز لصن  اللغا من أن موسا  الواليات األمليكصة    ى  ل غالون في معض  د الر 

   والشكل التالي ي ضح أسعا  الغايولي  في ال اليا  المختلفة:التصيي لا ي لأ معل  

 

 

 
 

 

 

 .26/3/2022جظعصة السصارات األمليكصة   المصد :

 الغاز لصن األمليكةةي خةةال  شةةهل مةةارس حةةواليم   م وسط أسعار       ى الظس وى الشهلي 

 ةةادر"  الةةوارداتاإلمةةلادات الظح صةةة   تكنلا  صاسي جليل  حص  مس وى  د الر ل  لمصل    و    140.8

 مواك ة الا ب.  ى 

 مةةع مالظقارنةةة %22  مسةة ةم  س ق البحككر المت سككط  فيالغاز لصن الظظ از    سعلم وسط    ارتيع 

         .  ةةى أسةةاس سةةموي%  67.1ممسةة ة    ارتيا ةةا  مشةةكال     ملمصةةل /د الر  111.1  إلى  لصتل  اللمع السام 

           إلةةى لصتةةل اللمةةع السةةام  مةةع مالظقارنةةة% 19.3 مسةة ةمالسةةعل   م وسةةط  ارتيةةع   وتككردامس ق   في  

مانخيا  اإلمةةلادات  ملفو ا      ى أساس سموي% 66.9ممس ة  ارتيا ا  مشكال   ملمصل /د الر  117.2

  .زياد" حجا  ظ صات التصانة مظتافي ال كليلفي ظل  



الربع األول - كانون الثاني / يناير - أذار/ مارس 222022

التقرير الربع السنوي حول 

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 21 2022 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 األ  اللمةةع أ  ى األسعار من مصن األسةةواا األرمعةةة خةةال    الخ صج األمليكيسوا  حققت    ل  

         كظةةا يوضةةحال حةةل الظ وسةةط سةةوا سةةمغافور" سةةوا ثةةا  ر تةةلدا ت  هةةا سةةوا   2022 ةةا   مةةن

 .(5) والشكل (3)  الجدوت

 (3الجدوت )
 ( 2022 –  2021)، الرب  السي ح لألسعا  الف  ية للميتجا  اليفتية فى األس اق الرئيسيةالمت سط 

 (دوال / بر يل)
  الس ق  الممتاي الغايولي   ييت الغاي  ييت ال ق د 

 سمغافور" 67.1 65.7 64.5

 ر تلدا  70.2 66.0 61.7 2021الرب  األوت 
 ال حل الظ وسط  66.5 65.5 62.9
 الخ صج االمليكي 76.0 63.3 51.8
 سمغافور" 76.8 73.6 72.0

 ر تلدا  83.2 74.5 65.9 الرب  الثا ي 
 ال حل الظ وسط  77.8 73.8 67.2
 الخ صج االمليكي 91.2 70.4 57.7
 سمغافور" 83.4 79.5 76.9

 ر تلدا  91.9 80.8 71.2 الرب  الثال  
 ال حل الظ وسط  86.5 80.5 72.5
 الخ صج االمليكي 98.1 75.6 62.4
 سمغافور" 93.8 90.6 89.4

 ر تلدا  98.2 92.0 77.7 الرب  الراب 
 ال حل الظ وسط  91.1 91.1 79.6
 الخ صج االمليكي 100.3 86.5 67.5
 سمغافور" 113.3 117.1 114.3

 ر تلدا  117.2 123.5 94.5 2022الرب  األوت 
 الظ وسط ال حل  111.1 121.0 97.5
 الخ صج االمليكي 121.0 112.2 82.8
 سمغافور"  19.5  26.5  24.9

       الرب  
 2021 الراب 

 التغير ع  
 ( دوال /بر يل)

 ر تلدا   18.9  31.4  16.8
 ال حل الظ وسط   20.0  29.9  18.0
 الخ صج االمليكي  20.7  25.7  15.3
 سمغافور"  46.2  51.4  49.8

      الرب  
 2021 األوت

 ر تلدا   47.0  57.5  32.8
 ال حل الظ وسط   44.6  55.5  34.7
 الخ صج االمليكي  45.0  48.9  31.0

 ة أ لاد مخ  ية من ال قليل الشهلي لظمةظة أ م .  المصاد :
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س ق 

 وتردام
س ق 

البحر المت سط
س ق 

الخليج األ ريكي

 (5) الشكل
 ( 2022 -2021) ،األس اق الرئيسيةالمعدال  الرب  السي ية ألسعا  الغايولي  الممتاي في 

 ( دوال /بر يل)
 

 

 

 

 

 

 

 .ممةظة أ م   ال قليل الشهلي حو  السوا المياصة  أ لاد مخ  ية المصد :

 ييت الغاي   أسعا    -

أسةةعار مةةن  أ  ةةىمسةة ويات  2022مةةن  ةةا   األ  اللمةةع أسةةعار زيةةت الغةةاز خةةال   سةةج ت

أسةةعار أ  ةةى مةةن     )ماس ثما  سوا الخ صج األمليكةةي(     العالااألسواا اللئصسصة في  في كل    الغاز لصن

سةةعار م وسةةط ألمةةا  ى     وتككردام  سكك قاسةة اثل      ل  مشكل  ا .  صةاألسواا العالظفي كل    زيت الو ود

  % مالظقارنةةة مةةع اللمةةع السةةام 34.2ممسةة ة  ارتيا ةةا  مشةةكال    ملمصل /د الر  123.5    وزيت الغاز  

 البحككر المت سككط سكك قت  ها     من العا  الظاضي.  الظماظل% مالظقارنة مع اللمع  87.2ممس ة     ارتيا ا  
 ارتيةةاع  ممسةة ة  مالظقارنة مةةع اللمةةع السةةام  %32.9 ارتياعد الر/ملمصل ممس ة    121  لسع  مظ وسط

 117.1 م ةة  سةةعل مظ وسط سيغاف  ةس ق ثا  % مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العا  الظاضي.84.8

% مالظقارنةةة 78.3ممسةة ة     ملتيعةةا     % مالظقارنة مع اللمع السةةام 29.2ممس ة    ملتيعا     د الر/ملمصل

   ةةوسةةعار م وسةةط لألمةةادنى  الخلككيج اال ريكككيسكك ق ا  ل.  أخصةة مع اللمع الظظاثل من العةةا  الظاضةةي

مالظقارنةةة مةةع   %29.7م غةةت    ارتيةةاعممسةة ة    2022من  ةةا     األ  اللمع  د الر/ملمصل خال     112.2

 .  ى أساس سموي% 77.2    اللمع السام 
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 أسعا  ييت ال ق د   -

 مس ةم  2022من  ا     األ  خال  اللمع    سيغاف  ةس ق  في  أسعار زيت الو ود  م وسط    ارتيع

% 77.1ممسةة ة  ارتيا ةةا   مشةةكال    ملمصل /د الر  114.3  إلى  تلصل  اللمع السام   مع  مالظقارنة%  27.8

 مسةة ةم البحر المت سككطس ق  م وسط السعل في  ارتيع .  اللمع الظماظل من العا  الظاضيمالظقارنة مع  

% 55.2ممسةة ة    ارتيا ةةا  مشةةكال     ملمصةةل /د الر  97.5  إلةةى  لصتل  اللمع السام   مع  مالظقارنة%  22.6

      فةةي كةةال  مةةن  زيةةت الو ةةودسةةعل    م وسةةط  ارتيةةع  كظةةا  .مالظقارنة مع اللمع الظظاثل مةةن العةةا  الظاضةةي

مشةةكال    ملمصةةل /د الر  94.5  إلةةى  لصتةةل  اللمةةع السةةام   مةةع  مالظقارنةةة%  21.7  مس ةم   وتردام  س ق

 مسةة ةم الخليج األ ريكككيس ق      % مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العا  الظاضي53.1ممس ة    ارتيا ا  

% 59.9ممسةة ة    ارتيا ةةا  مشةةكال     ملمصةةل /د الر  82.8  إلةةى  لصتل  اللمع السام   مع  مالظقارنة%  22.6

  .العا  الظاضي مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من

2022   عام    األوت خالت الرب     أسعا  اليفط المؤثرة على    الع ا ل .  2  
م اشةةل أ  غصةةل العليل من العوامل ال ةةي كةةان لهةةا تةةاثصل  2022من  ا   األ    خال  اللمع  ساد  

   ي كظا ي ي:  الميط الخا   ى حلكة أسعار  م اشل 

 الع ا ل ذا  العالقة بأساسيا  الس ق   أ. 

   اليفتية العالمية   اإل دادا    -

           محةةوم ارتيا ةةا  ( 1إجظالي اإلمةةلادات المياصةةة العالظصةةة )نيةةط خةةا   سةةوائل الغةةاز الا صعةةي  شهل

% مقارنةةة مةةاللمع السةةام  1.4  أي ممسةة ة  2022مةةن  ةةا     األ  خال  اللمع    ملمصل/ يو   م صون  1.4

مقارنةةة مةةاللمع   ملمصةةل/يو   م صون  6.3ممحو    ملتيع  و مس وى  م صون ملمصل/ يو      99.1تل إلى  صل

 )مةةن ضةةظمها ر سةةصا(   مةة + أتق ةةص  د      إلةةى  رئصسةةي يعزى ذل  مشةةكل    .الظظاثل من العا  السام 

           أمليكةةا الجمومصةةة  التةةصناإلمةةلادات مةةن  ف ةةال   ةةن ارتيةةاع  خيةةض اإلن ةةاجل خيص ةةات إتيةةاا 

 (.6)  الشكل ( و4الجدوت )  كما ي ضح

 

 
 صوتةان  ي ت   األجزا  من الغاز ال ي تس خ   كسوائل في أجهز" اليتل  ملاف  الحقل أ   حلات معالجة الغاز   تشظل   ى اإليثةان  ال ل مةان  ال   1

 . ال م ان  مكثيات اَخلى
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 (4لجدوت )ا
 تت   إ دادا  العالم    اليفط الخام وس ائل الغاي التبيعي 

      ( لي ن بر يل/ ي م)

  دوت أوب    دوت خا ج أوب   إجمالي اإل دادا  العالمية 

 2021األوت الرب    30.3 62.5 92.8
 الرب  الثا ي  30.7 63.3 93.9
 الرب  الثال   32.1 63.6 95.7
 الرب  الراب  32.8 64.9 97.7
 * 2022الرب  األوت  33.6 65.5 99.1
 التغير ع     2021 الراب الرب     0.8  0.6  1.4

   2021 األوتالرب     3.3  3.0  6.3 (  لي ن ب/ح)
 .مصانات تقليلية  *   

 : المصاد     
  ة أ لاد مخ  ية من ال قةليل الشهلي  لظمةظة أ م .   

 (6) الشكل
 ( 2022  -2021) ،وس ائل الغاي التبيعيالخام   دادا  العالم    اليفط سي ية إلال التت  ا  الرب  

 ( لي ن بر يل/ ي م)
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 .السوا المياصة  أ لاد مخ  يةممةظة أ م   ال قليل الشهلي حو   المصد :
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 أوب    دوت إ دادا    -
من   األ  اللمع    أ م  خال   لل    ) فط خام وس ائل الغاي التبيعي(اإلملادات المياصة    ارتيعت

 33.6    ل تةةل إلةةىمةةاللمع السةةام مقارنة    %2.3ملمصل/يو   أي ممس ة    ألف  757  مظقلار  2022 ا   

 الظمةةاظلاللمع مةة  مقارنةةة %10.9يو   أي ممسةة ة /ملمصل م صون 3.3 مظقلار ملتيعة   م صون ملمصل/يو 

 اللمةةعخال   أ م  من إجظالي اإلملادات المياصة العالظصة    د  حتة    أما فصظا يخ   .من العا  الظاضي

خةةال    %33.6  و مس وى أ  ى من المس ة ال الغة  %   33.9  إلى  ارتيعتفقل     2022 ا   من    األ  

  %32.6 ال ةةال    خال  اللمع الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةي  الظس وى الظحق   من   أ  ىاللمع السام    

 .المشا  إليه اَ فاً  (4)  الجدوت( و7الشكل )  كما ي ضح

          2022مةةن  ةةا   األ  خةةال  اللمةةع فقةةط  الككيفط الخككامأ م  من د   املادات    ارتيعت    ل ذا  

ممحةةو   ملتيعة   م صون ملمصل/يو   28.4ل تل إلى     السام اللمع  م  ملمصل/يو  مقارنة  ألف  667  مظقلار

أ مةة  مةةن   د  إمةةلادات    ارتيةةع  كظةةا  .اللمع الظظاثل من العةةا  الظاضةةيملمصل/يو  مقارنة م  م صون  3.2

         اللمع السةةام مةة  ألةةف ملمصةةل/يو  مقارنةةة 90مظقةةلار سةةوائل الغةةاز الا صعةةي  الميةةوط غصةةل ال ق صليةةة 

 .  ى أساس سموي ألف ملمصل/يو  90 مظقلار ملتيعة  ملمصل/يو  م صون 5.23 ل تل إلى

تخيص ةةات إتيةةاا   ةةى اَلصةةة تق ةةص     +دوت أوبكك   حيةةاظ  يعزى  ذا االرتياع مشكل رئصسي إلى

مةةن   األ  اللمةةع  خةةال     ي/بألةةف    400مظقلار    ى أساس شهلي     أي زياد" اإلن اج   خيض اإلن اج

مةةن  لغا  ةةى الةة يةةاتي ذلةة   .فمز يال من إيلان  كال    إن اج  في  المس ي  رتياعاالإلى جانب     2022 ا   

ح  الةهةةل" مظصمةةا  السةةلر" امتصانة خط األنامصب اللئصسي مصن حق ي سةةظانخيا  إملادات لص صا م اثل"  

السةةلر" ن صجةةة  ةةل   جةةود سةةعات    ال و ف الظؤ ت إلن اج  تتليل الميط من مصماخال  شهل يمايل   

الشةةلار"      إ ةةالن حالةةة القةةو" القةةا ل" فةةي حق ةةيخال  شةةهل ف لايةةل  تخزيمصة  سو  األحوا  الجوية

  .خال  شهل مارس  اليصل لي ل" مؤ  ة

 خا ج أوب    دوت إ دادا    -
 اللمةةعالظم جة من خارج ممةظة أ مةة  خةةال     الل  إجظالي اإلملادات المياصة لظجظو ة    ارتيع

لصتةةل    % مقارنةةة مةةاللمع السةةام 0.9ملمصل/يو   أي ممسةة ة    ألف  600  مظقلار  2022 ا   من    األ  
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دوت أوب  دوت خا ج أوب 

مقارنة  %4.7ملمصل/يو   أي ممس ة  م صون 3ممحو    ملتيع  و مس وى  م صون ملمصل/ يو      65.5  إلى

 .إليه سابقاً  المشا  (4)  الجدوت( و7الشكل ) كما ي ضح  ماللمع الظظاثل من العا  الظاضي
 (7) الشكل

 ( 2022 -2021) ،اليفتية العالمية وف  المجم عا  الرئيسية دادا  لسي ية ل ال التت  ا  الرب  
 ( لي ن بر يل/ ي م)

 

 

 

 

 

 
 

 .ممةظة أ م   ال قليل الشهلي حو  السوا المياصة  أ لاد مخ  ية المصد :

إجظالي اإلملادات المياصة لظجظو ة الل   الظم جة من خارج ممةظة أ م  في    االرتياع  يعزى 

أمليكةةا الجمومصةةة المياصةةة مةةن    مةةلاداتاإل  ارتيةةاع  إلىمشكل رئصسي    2022من  ا     األ  خال  اللمع  

 (ر سةةصاد   أ م + غصل األ  ا  فةةي ممةظةةة أ مةة  )مةةن ضةةظمها    ف ال   ن ارتياع إن اج التصن

 . اَلصة الزياد" الشهلية في اإلن اج الظ ي    صهاتظاشصا  مع 

إن ةةاج د    انخيةةضفقةةل  ،2دوت  ي مككة التعككاون االقتصككادح والتيميككةإلمةةلادات  مالمسةة ة 

الواليةةات الظ حةةل" مةةن الةةميط إن ةةاج    تلاجةةع  تزاممةةا  مةةع   2022من  ا     األ  خال  اللمع    األمليك صن

 160  مظقلار  انخياضا  مشكال     م صون ملمصل/ يو    18.4  نحو     ص سوائل الغاز الا صعى غصل ال ق صلية ل

تةةاثل إن ةةاج الةةميط الخةةا  األمليكةةي  تجةةلُر اإلشةةار" إلةةى   مةةا .ملمصل/يو  مقارنةةة مةةاللمع السةةام   ألف

مالعاصية الث جصة الشليل" ال ي اج احت ممةةاط   سةةط  شةةظا  شةةلا الواليةةات الظ حةةل"   تسةة  ت فةةي 

 
   ال شةص   الةلنظار كوس ا ريكا   تشص ي  كولوم صا  المظسا  أس لالصا  م جصكا  كملا  د لة  ي:  38ا ممةظة ال عا ن اال  تادي  ال مظصة في   وي ها ت  2

    التيصةا  لص وانصةا  لوكسةظ ورا  الظكسةص    ولمةلاالجمومصةة أيللمةلا  إياالصةا  الصامةان  كوريةاإس ونصا  فم ملا  فلنسا  ألظانصا  الصونان  الظجل  أيسة ملا   
 .األمليكصة  الواليات الظ حل"    الظظ كة الظ حل"    تلكصا    سويسلا    السويل    نصاإس ا    س وفصمصا    س وفاكصا    ال لتغا     مولملا    المل يج   نصوزي ملا
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ط فةةي حصةة  تلاجةةع إن ةةاج الةةمي ملكز صما ة الميط األمليكةةي Texasإنقااع ال صار الكهلمائي موالية  

 مس ب تعال  ظ صات المقل مالشاحمات.  -أك ل مكامن الميط التخلي األمليكي  - Permianحو   

 2022  األ  ارتياع معل  ان اج الميط الخا  األمليكي في نهايةةة اللمةةع  كظا تجلر اإلشار" إلى   

   فقةةا  ل صانةةات إدار" 2021 ديسةةظ لشهل  نهاية ُممذلب م صون ملمصل/يو    و أ  ى مس وى   11.8إلى  

الةةميط   تاحيةةار  عةةلدلشةةلكات الاا ةةة األمليكصةةة    مع ومات الاا ة األمليكصة. ياتي ذل  تزامما  مع رفع

 "حيةةار  533إلةةى    مةةارسفةةي نهايةةة شةةهل  لصتل إجظالصها    نيل الي ل" خال     "حيار  53العام ة مظقلار  

   فقةةا  ل صانةةات %   ى أساس سموي58.2  ملتيعا  ممس ة 2020  و أ  ى مس وى لب ُممذ شهل أمليل 

رفع معلالت  الاا ة   ى شلكاتالظلتيعة  الخا  الميط أسعار شجعتحص   .Baker Hughesشلكة 

 األمليكصة الشلكات مزياد" إن اج الةةميط   ةةى الظةةلى القليةةب زار" الاا ة    تزامما  مع ماال ة إن اجها

 في ظل األزمة الل سصة األ كلانصة.

  ل تل إلى نحو 2022من  ا     األ  إملادات كملا المياصة خال  اللمع    انخي ت في الظقامل  

مالاقل ال ارد  انقااع  ظ صات اإلن اج مةةن اللمةةا    م صون ملمصل/يو  خال  شهل ف لايل  م اثل"  5.6

ف ال   ن االغالا الظؤ ت لخط أنامصب رئصسي ت    طا  ةةب اإلن اجصةةة نحةةو  المياصة خال  فتل الش ا  

 .ألف ب/ي إلجلا  أ ظا  صصانة غصل مخاط لها 590

مسةة وى مذل   مسج ة 2022 من  ا  األ  اللمع إملادات الظكسص  المياصة خال     كظا تلاجعت

اضالامات الاقل  اس ظلار انخيا  إن اج   رئصسي إلىيعزى ذل  مشكل    ملمصل/يو    1.94  نحوم    

 تخاةةط  الظكسص الظكسصكصة الحكومصة من الميط الخا  في الحقو  الماضجة. يذكل أن    PEMEXشلكة  

  الك يا  الةةذاتي فةةي إن ةةاج الو ةةودتحقص  اكجز  من  لف    2023لو ف صادرات الميط الخا  في  ا   

مةةاكثل مةةن   2022خةةال   ةةا   الخا   الميط  س خيض صادرات  إلى أنها    PEMEXحص  أشارت شلكة  

 في العا  ال الي.  التادراتمن    ل ال خ   ال لريجييو   /ألف ملمصل 435إلى ل تل المتف 

 مل نيل الظس وى  2022من  ا   األ  خال  اللمع   ل   أ ر مااالملادات المياصة ل   اس قلت

 إن اج الميط الخا  في المةةل يج  انخيضحص     .ملمصل/يو   م صون  3.77  و    اللمع السام   الظحق  خال 

شةةهلي ف لايةةل  مةةارس          أن يلتيةةع خةةال    ةةل يمةةايل   خال  شةةهل    ألف ب/ي  113مشكل م حوظ م    

ارتيا ا  طيصيا    الظظ كة الظ حل"اإلملادات المياصة في  م وسط    مصمظا شهل.   إن كان مشكل أ ل من الظ و ع
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   يعةةزى ضةةعف المظةةو ألف ب/ي في شهل ف لايل  950ل تل إلى    2022من  ا     األ  اللمع    خال 

 الماضجة. حقو  الميطأدا   تلاجع  اتانخيا  مس ويات االس ثظارإلى 

اإلمةةلادات مةةن  ارتيعةةت  فقةةل دوت خا ج  ي مة التعككاون االقتصككادح والتيميككةأما فصظا يخ   

يةةاتي ذلةة  تزاممةةا    .2022من  ةةا     األ  اللمع  خال     ملمصل/يو ألف    320  محومد   أمليكا الالتصمصة  

ألةةف ب/ي خةةال  شةةهل ف لايةةل   ةةو أ  ةةى  571إن اج الميط في األرجم صن الذي م ةة  نحةةو   ارتياع  مع

 – Vaca Muertaمن حقةةل  غصل ال ق صلية وطإن اج المي زياد" مس ب  2011ممذ نهاية  ا  لب مس وى 

  مةةل ا مةةن نظةةو ألةةف ب/ي 222ممحةةو  –رامع أك ل مكامن االح صاطصات العالظصة من الميط التةةخلي 

   رات في  ذا الحقل.االس ثظا

  2022ألف ب/ي خةةال  اللمةةع األ   مةةن  ةةا     190المياصة ممحو    الصي كظا ارتيع إملادات  

مةةن  2022فةةي  ةةا   ةالا صعصةة  اإلن ةةاج من الظ و ع أن ي ا تعويض معلالت انخيةةا  في  ذا السصاا   

  مشةةل  اتالجليل" الماشةةئة   اآلمةةار اإلضةةافصة  الظشل  اتخال  اس ثظارات الشلكات التصمصة في  

أ  مت شلكة التصن الوطمصةةة ل ةةميط ال حةةلي   إلن اجب  حص االس خالص الظعزز  تاويل حقو  الميط  

إلةةى   ماللرجةةة األسةةاسم صار د الر ل عزيز إمةةلادات الةةميط  الغةةاز  تهةةلف    13   صظ ها  اس ثظارات ن  

  .2021 ا  في تصن ال ي  اجه ها التجمب تكلار أزمة الاا ة 

 ارتيعةةت   مشةةان الحيةةاظ   ةةى اَلصةةة زيةةاد" اإلن ةةاج الشةةهلية   أ مةة +  د  ات ةةلارتزامما  مةةع   

  ةةو  م صةةون ملمصةةل/يو   11.33  تل إلةةى ل  2022من  ا     األ  خال  اللمع    المياصةر سصا    إملادات

اإلمةةلادات المياصةةة   انخي ةةت  مصمظةةا  .ألف ملمصل/يو  مقارنة ماللمع السام   160  مظقلار  ملتيعمس وى  

 مقارنة مةةع اللمةةع السةةام .  ملمصل/يو   ألف  30  مشكل طيصف م   نحو  اسصا أ رمن ما ي مجظو ة د    

مةةن ر سةةصا صةةادرات الةةميط الخةةا   م صةةون ب/ي مةةن    1محةةو   ذا  تجلر اإلشار" إلى ال عال الظؤ ت ل

 –أحل أك ل خاةةوط أنامصةةب الةةميط فةةي العةةالا    –(  CPC كازاخس ان   ل خاوط أنامصب محل  ز ين )

 وصادرات حقول النفط الروسية في بحر قزوين، من كازاخستان النفطدرات صا ثلث  الذي يمر عبره

 الروسااي  novorossiysk مينااا ب  النفط  لضخ  محطة  في  مس ب  ظ صات التصانة إلصالح األضلار

    ن إضالامات الاقل.الماجظة ، األسود البحر على المطل
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دوت أوب  دوت خا ج أوب 

 أ مةة   د   مةةن المياصةةة اإلمةةلادات فةةي سةةمويالاللمةةع  ال غصةةل معةةلالت (8) الشكككليوضةةح  

 .(2022 -2021) الي ل" خال  خارجها من الظم جة   الل  

 (8) الشكل
 ( 2022  -2021) ، اليفتية العالمية دادا  اإلسي ح في الالتغير الرب  

 ( لي ن بر يل/ ي م)
 

 

 

 

 

 

 

 .ممةظة أ م   ال قليل الشهلي حو  السوا المياصة  أ لاد مخ  ية  المصد :

 وتت   عدد الحفا ا  العا لة ، 3اليفط الصخرح في ال اليا  المتحدة   إ تاج  -

        األ  اللمةةع  خةةال  التةةخلي الةةميط مةةن األمليكصةةة الظ حةةل" الواليةةات إن ةةاج  م وسةةط  انخيض

            السةةام  اللمةةع  مظسةة ويات مقارنةةة% 1.2 ممسةة ة أي يةةو  /ملمصةةل ألةةف 98 مظقةةلار 2022 مةةن  ةةا 

 ا  ملتيعةة   و  يةة /لمصةةلم  م صةةون  8.276  لص  ةة    2021  و أ   انخيا  فت ي ممذ اللمع األ   من  ا   

 الجةةليل مالةةذكل أن إن ةةاج الةةميط   .  ى أسةةاس سةةموي%  11.2ملمصل/يو   أي ممس ة    ألف  836  ممحو  

م صون ملمصل/يو  خال    18.42% من إجظالي إن اج الميط األمليكي الذي م    45  نحو  التخلي شكل

  نيل الي ل".

 
   Bakken   Eagle Ford   Haynesvilleمماط  رئصسصة فى إن اج الميط التخلي فى الواليات الظ حل" األمليكصة   ى مماط      س عيظثل إن اج     3

Niobrara   Permian   Appalachia  ت ا (Utica and Marcellus)  ماالضافة إلى مماقة  Anadarko    ال ي أص حت  لفا  ل عليل من مم جي
 األخصل".  األ وا الميط التخلي  الغاز التخلي خال   
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  ةةى   2022من  ا     األ  خال  اللمع    األمليكيإن اج الميط التخلي  في    االنخيا يعزى   

أك ةةل  - Permianفةةي حةةو  ب تلاجع إن اجةة إلى   الميط الخا  أسعاراالرتياع الظ حوظ في اللغا من  

االَمار  تعاةةل  ظ صةةات   الجزئي لعظ صات اإلن اج من  ال و فمس ب    -مكامن الميط التخلي األمليكي  

 ملكةةز صةةما ة الةةميط Texasمالعاصية الث جصة الشةةليل" ال ةةي اج احةةت  اليةةة  م اثلا     المقل مالشاحمات

ماالن ةة اط اللأسةةظالي الظم جة  الشلكات   لد ك صل من  س ظلار ال زا   ياتي ذل  إلى جانب ا  األمليكي.

  بغطااا  علااى اجنتااا االحتفااا   سلاد مس حقات الظسا ظصن مع تحو  تلكصز ا نحو تخيصض الليون   

    و ما  ل ي غصةةل خةةال  األشةةهل الق ص ةةة القادمةةة  سةةط االس ثظار في  ظ صات حيل جليل"د ا ملال  من  

اإلن اج ل حل مةةن ارتيةةاع أسةةعار الةةميط فةةي ظةةل األزمةةة الل سةةصة د وات من اإلدار" األمليكصة مزياد" 

  األ كلانصة الظ تا ل".

مةةن   ةةل ممةة  االح صةةاطي اليصةةلرالي األمليكةةي أظهل أحةةل  مسةةح ل اا ةةة تةةا إجلائةةب   ذا   ل

ضغط الظس ثظلين ل حياظ   ى ان  اط رأس الظا   ةةو     أن2022  مارسفي شهل    Dallas  مظقاطعة

الك صةةل رتيةةاع اال  ى اللغا مةةن زياد" اإلن اج  يحل ن من    شلكات الاا ة  الس ب اللئصسي الذي يجعل  

   محل ديةةة تةةوفل الظعةةلات   العظالةةةنقةة   أسةة اب أخةةلى مثةةل  ياتي ذل  إلى جانب    .أسعار الميطفي  

 .ملتيعة مل مس ويات أسعار الميط الظس ق  صة مقا   ل  الصقصن مشان       ايا س س ة ال وريل

ت ع ةة  ماإلمةةلاد مةةالظواد الالزمةةة   ك صةةل"مشةةكالت    صما ة الةةميط التةةخلي األمليكةةيتواجب   

جةةز   تةةل ال ةةي قوى العام ة ال نق    ف ال   نس س ة ال وريل  نق  الظواد انقااع    لزياد" اإلن اج

خةةال  العةةا  اإلدار" األمليكصة تل يج   مس ب     2020في  ا     االنكظاشف ل"  التما ة أثما     ك صل ممها

 أن تقو  مال وجصب نحةةو  ملال  من   الميط تح  ل  يجب ال خ ي  مهاصما ة    الظاضي ليكل" خاطئة مان

ان قةةا  الاا ةةة مةةع الحيةةاظ   ةةى  وائةةل رأس الظةةا   ظ صةةة  زياد" اإلن اج ل   صةةة الا ةةب العةةالظي أثمةةا   

 .الظس خل   أ  ى الظعايصل ال صئصة  االج ظا صة

سةةعل خةةا  غةةلب تكسةةاس   ي ةةلا ح  2022  فقا  ألحل  اس االع تا إجلائب في شةةهل مةةارس  

د الر/ملمصل في مماقةةة   23  مار الظحيور" ما مصنالذي تح اجب شلكات الاا ة ل غاصة نيقات تشغصل االَ 

Eagle Ford   38  كظا يوضح الشكل ال الي. د الر/ملمصل في مماط  أخلى 
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 المتل بة لتغتية  فقا  تشغيل االَبا  المحف  ة أسعا  اليفط 
 

 

 

 

 

 
 

 .2022 مارس   Dallasمم  االح صاطي اليصلرالي األمليكي مظقاطعة   المصد :

لحيةةل مئةةل   ملمصةةل/د الر  69إلةةى    48في حصن تح اج ت   الشلكات إلى سعل ي ةةلا ح مةةا مةةصن  

 ااَلف ب/ي  10الشلكات الك صل" )ال ي ي    إن اجها مةةن الةةميط الخةةا     . في  ذا السصاا  فانجليل ملمح

لشلكات التغصل" )ال ي ي    إن اجهةةا ا  مصمظا تح اجفي الظ وسط     د الر/ملمصل  49إلى  تح اج  أ  أكثل(  

 كظا يوضح الشكل ال الي.د الر/ملمصل   59 م وسط إلى (ااَلف ب/ي 10من الميط الخا  أ ل من  

 لحفر بئر جديد  ربح لمتل بة أسعا  اليفط ا 

 

  

 

 
 

 

 .2022 مارس   Dallasمم  االح صاطي اليصلرالي األمليكي مظقاطعة   المصد :

 ارتيةةع  فقةةل   2022مةةن  ةةا     األ  أما فصظا يخ  م وسط  لد الحيارات العام ة خةةال  اللمةةع  

 "حيةةار 217 مظقلار ملتيعا    "حيار 572 إلى لصتل  اللمع السام  مظس ويات مقارنة  "حيار  72  مظقلار

        شةةهل ممةةذ  م واصةةال  شةةهليا   ارتيا ةةا  أن  ةةلد الحيةةارات العام ةةة يشةةهل  يةةذكل .  ةةى أسةةاس سةةموي

 .(9) والشكل  (5)  الجدوتكما ي ضح  .  و مؤشل م كل  ن اإلن اج الظس ق  ي  2020س  ظ ل 

 دوال /بر يل 

 دوال /بر يل 
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الربع األول  الربع الثاني  الربع الثالث  الربع الرابع الربع األول 
2021 2022

لفا ة ح/ لي ن ب

عدد الحفا ا  العا لة إ تاج اليفط الصخرح

 (5الجدوت )
 ( 2022 –  2021)، ال اليا  المتحدة وعدد الحفا ا  العا لة ت سط إ دادا  اليفط الصخرح في 

 عدد الحفا ا  العا لة 
 (ة)لفا 

 إ دادا  اليفط الصخرح 
 ) لي ن بر يل/ي م( 

 

 2021األوت الرب    7.440 355
 الثا ي الرب    7.986 407
 الثال  الرب    8.115 449
 الراب الرب    8.374 500
 * 2022األوت الرب    8.276 572
 2021 األوتالرب     0.836 217 التغير ع   2021 الراب الرب    (0.098) 72

 مصانات تقليلية  * 
 ة األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.  :  الل ة 

 . EIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions, Various Issues المصادر:
 

 

 

 (9) الشكل
    ،سي ح إل دادا  اليفط الصخرح في ال اليا  المتحدة وعدد الحفا ا  العا لةالالمت سط الرب  

(2021  – 2022 ) 
 
 
 

 

 

 

 
    تقليل إن اجصة الحيل في مماط  الميط  الغاز التخلي  أ لاد مخ  ية.(EIA) إدار" مع ومات الاا ة األمليكصة  المصد :

 المكتملة(    اليفط والغاي الصخريي  في ال اليا  المتحدة األبا  المحف  ة )المكتملة وغير   -

األمليكصةةة الظحيةةور" فةةي الواليةةات الظ حةةل"    صنالةةميط  الغةةاز التةةخليآمار     لد  إجظالي  ارتيع

  السةةام اللمةةع  مظسةة ويات مقارنة %14.7مئل أ  ممس ة  299محو م 2022من  ا   األ  اللمع   خال 

مقارنةةة   ا  مئةةل  992  مظقلار  ا  ملتيع  مئل   2334    ى ال والي  لصتل إلى  السادس  و االرتياع اليت ي  
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بئر بر يل/دوال 

عدد االَبا  المحف  ة أسعا  خام غرب تكساس

خةةا  غةةلب ارتيةةاع أسةةعار    تزاممةةا  مةةعياتي ذل   .  2021اللمع الظظاثل من  ا   الظسجل في  مالظس وى  

  .(10)  الشكلكما ي ضح    الظحيور"اآلمار عال ة طلدية مع  لد  ال ي تلت ط مل ر ا متكساس 

 ( 10) الشكل
     ،في ال اليا  المتحدة الصخرحوالغاي  الصخرح المحف  ة    اليفط ا با تت   إجمالي عدد 

 ( 2022 – 2021خالت الفترة )
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  مخ  ية.(  تقليل إن اجصة الحيل في مماط  الميط  الغاز التخلي  أ لاد EIAإدار" مع ومات الاا ة األمليكصة )  المصد :
 

اآلمةةار متعةةلف  ال ةةي    مك ظ ةةة اإلنجةةازالظحيةةور"  اآلمةةار  أن المس ة األك ل من    الجليل مالذكل 

  ي تلت ط معال ة طلدية مع م وسط أسعار الةةميط الخةةا   أمةةا المسةة ة ال ا صةةة مةةن    الظحيور" الظك ظ ة

إال  مل  صو  أسعار   Drilled but uncompleted (DUCs)  الظحيور" ال ي ا اس كظالهااآلمار 

  تزاممةةا  مةةع  غصل الظك ظ ة.اآلمار  مالميط إلى مس ويات مماس ة لظم جي الميط  الغاز التخلي  تعلف  

الظحيةةور" الظك ظ ةةة اآلمةةار  إجظالي  ةةلد    ارتياع  تشصل ال قليلات األ لصة إلى  ارتياع أسعار الميط الخا 

         مةةن  األ  مةةن الةةميط التةةخلي  الغةةاز التةةخلي فةةي الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة خةةال  اللمةةع 

ُممةةذ لهةةا   ةةو أ  ةةى مسةة وى   ا  مئةةل  2775  مئل مقارنة ماللمع السام  ل تةةل إلةةى  68ممحو    2022 ا   

 .2020اللمع األ   من  ا  

الظحيةةور" غصةةل اآلمةةار  اإلجظالي ال لاكظةةي لعةةلد    إنخيا في حصن تشصل ال قليلات األ لصة إلى  

  ا  مئةةل  441  ممحةةو  2022من  ا     األ  اللمع    في نهايةالظك ظ ة من الميط التخلي  الغاز التخلي  

ممةةذ مةةل  تسةةجصل ت ةة  مسةةجل  أدنى مس وى    و    مئل   4273لص     لد ا     السام اللمع    ممهاية  مقارنة
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 .2021مقارنةةة مةةاللمع الظظاثةةل مةةن  ةةا     ا  مئةةل  2632  ممحةةو  ممخي ةةا   2013ال صانات في نهاية  ةةا   

  ى اس كظا  اآلمار مةةلال  مةةن حيةةل آمةةار   الظم جةشلكات  ال   يؤكل  ذا االنخيا  الظ حوظ   ى تلكصز

إن ةةاج الةةميط األمليكةةي خةةال  األشةةهل الظق  ةةة   فقةةا  إلدار" مع ومةةات   نظةةو      و ما  ل يحل منجليل"

فةةي ممةةاط  الظحيةةور" غصةةل الظك ظ ةةة  اآلمةةار  مصاناتها انخيا   لد  أحل   الاا ة األمليكصة ال ي تةهل  

Eagle Ford   Bakken   Appalachia   Niobrara  ةةى الظسةةج ة إلةةى أدنةةى مسةة وياتها  

 .2017 شهل ف لايلإلى أدنى مس وياتها ممذ  Permian انخياضها في حو    اإلطالا

   التلب العالمي على اليفط   -

نحةةو   شكل م حوظ م  م    2022من  ا     األ  خال  اللمع  الا ب العالظي   ى الميط    انخيض

 مةةذل    مشةةكال  ي /ب م صون 99%  لصتل إلى 1.2  أي ممس ة اللمع السام ب/ي مقارنة م  م صون  1.2

مشةةكل رئصسةةي إلةةى يعةةزى ذلةة     .  ةةى أسةةاس سةةموي  %5.3  أي ممسةة ة  ي/ب  م صون  5ممحو    ارتيا ا  

  م ةةاثل" م ةةعف المظةةو الةةل   األ ر مصةةة  التةةصن  الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة  فةةي ط ةةب  ال لاجع

ظ غصل اال  تةةادي  ال ةةوتلات الجصوسصاسةةصة فةةي شةةلا أ ر مةةا  موجةةة جليةةل" مةةن اإلصةةامات مةةال

Omicron   .الا ب العالظي  االنخيا  فيمصمظا حل من سليع االن شار من فصل س كور نا في التصن

فةةي الهمةةل  مةةا ي الةةل     ال مقةةلحلكة    ى  الظيل ضة    قصود ظ صات اإلغالا  رفع الإنها        ى الميط

 .(11)  والشكل( 6)  الجدوتكما ي ضح   األسصوية المامصة  د   الشلا األ سط  أفليقصا

 (6الجدوت )
 ( 2022 – 2021)، تت   التلب العالمي على اليفط وف  المجم عا  الدولية

      ( لي ن بر يل/ ي م)
إجمالي التلب  

 العالمي 
دوت خا ج  ي مة التعاون   

 االقتصادح والتيمية 
دوت  ي مة التعاون  
 االقتصادح والتيمية 

 

 2021الرب  األوت  42.4 51.6 94.0
 الرب  الثا ي  44.1 51.5 95.5
 الرب  الثال   45.8 51.8 97.6
 الرب  الراب  46.7 53.4 100.1
 * 2022الرب  األوت  45.2 53.8 99.0
 التغير ع     2021 الراب الرب    (1.5)  0.4 (1.2)

   2021 األوتالرب     2.8  2.2  5.0 (  لي ن ب/ح)

  

 مصانات تقليلية*
 أ لاد مخ  ية من ال قةليل الشهلي  لظمةظة أ م .  المصاد :
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2021 2022

دوت  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية دوت خا ج  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية

 ( 11) الشكل
 ( 2022 -2021)  ،التت  ا  الرب  السي ية للتلب العالمي على اليفط

 ( لي ن بر يل/ ي م)
 

 

 

 

 

 

 
 

 .ممةظة أ م   ال قليل الشهلي حو  السوا المياصة  أ لاد مخ  ية  المصد :

 مةةن مجظو ةةة لكةةل الةةميط   ةةى الا ةةب مسةة ويات شةةهلتها ال ةةي ل  اةةورات مصةةان ي ةةي  فصظةةا

 :2022من  ا   األ  خال  اللمع  حل"   ى الل لصة الظجظو ات

  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية دوت  في  على اليفط  التلب   -

 األ  اللمع  خال   ى الميط      دوت  ي مة التعاون االقتصادح والتيميةظو ة  مج  ط ب  انخيض

مةةاللمع مقارنةةة    %3.3أي ممسةة ة     ملمصةةل/ يةةو   م صةةون  1.5  مشكل م حوظ م   حةةوالي  2022 ا   من  

 م صون 2.8ممحو  ملتيع  و مس وى  م صون ملمصل/ يو   45.2نحو لصتل إلى     2021اللامع من  ا  

 .مقارنة ماللمع الظظاثل من العا  الظاضي %6.5  أي ممس ة ملمصل/يو 
  خال األ ريكتي  دوت ط ب انخيض ظو ة د   ممةظة ال عا ن اال  تادي  ال مظصةمج   ضظن

 م صون 24.4 لصتل إلىاللمع السام  ملمصل/يو  مقارنة م ألف  630 مظقلار  2022من  ا   األ  اللمع 

 .ملمصل/يو  مقارنة ماللمع الظظاثل من العا  الظاضةةي م صون 1.6ممحو  ملتيع  و مس وى يو    /ملمصل

ل ظةةل" األ لةةى  الواليات الظ حل"في  الا ب   ى الميط  تلاجع  مشكل رئصسي إلى    االنخيا   ذل  يعزى  

ممحةةو    الظكسةةص   كمةةلا  في كةةال  مةةن  بتعافصاس ظلار    مقامل   و ي/لمصلألف م  860ممحو    2020ممذ  ا   

  .ألف ملمصل/يو  230
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  رغةةا ارتيةةاع اإلن ةةاج 2022 يمةةايلخةةال  شةةهل الا ةةب األمليكةةي  انخيةةض  في  ةةذا السةةصاا

مشةةكل ك صةةل مإلغةةا  الةةلحالت الجويةةة  نقةة    التما ي مشكل أك ل مةةن الظ و ةةع. حصةة  تةةاثل الا ةةب

إلحتةةائصات االتحةةاد الةةل لي فصل س كور نا  فقةةا   الظلت ط م لامصل اح وا     العام صن في  ااع الاصلان

ف ةةال   ةةن تلاجةةع م وسةةط الا ةةب    ( الشهلية  ن األسواا الظح صة األمليكصةةةIATAل مقل الجوي )

 ذا الشةةهل إلةةى أدنةةى مسةة وى لةةب ممةةذ شةةهل مةةارس   الظح ي   ى الغاز لصن خال  األس وع الثاني من

  ةةى الةةميط  األمليكي  الا ب  تعافي  ال ي أظهلت  إدار" مع ومات الاا ة األمليكصةل صانات   فقا     2021

  زيةةاد" أدا    ةةود المقةةل ان عةةاش فةةي ظةةلالا ب   ةةى الغةةاز لصن  ارتياعمل ا من خال  شهل ف لايل 

  .اال  تادية اللئصسصةت اطؤ األنشاة   مس ب مارسشهل  في  ل أن ي لاجع   األنشاة االج ظا صة

 م صةةون 1.1 محةةوالي 2022مةةن  ةةا   األ  خةةال  اللمةةع  أو وبككا دوت ط ةةب انخيةةض كظةةا

 محةةوالي            ملتيةةع    ةةو مسةة وى   و يةة /لمصةةلم  م صةةون  12.8  إلى  مقارنة ماللمع السام  لصتل  و ي/لمصلم

فةةي ب  في  ذا السصاا    قةةب ارتيا ةة   .من العا  الظاضي  الظماظلاللمع  م  مقارنة  و ي/لمصلم  م صون  0.9

مل ا من االن عاش الظ ةةالد فةةي إلى ما د ن مس وياتب   ل جائحة فصل س كور نا   2022  يمايلشهل  

المشةةاط اال  تةةادي  التةةما ي  تعافي مهذا اليصل س الظلت اة مع تخيصف القصود   اس هال    ود المقل

تتةةا ل   سةةط  تلاجع ط ةةب د   أ ر مةةا   ةةى الةةميط في معةا د   االتحاد األ ر مي  مشكل م حوظ

فةةي الةةل       ةةى المظةةو اال  تةةادي  في شلا أ ر ما ال ي كان لهةةا أثةةل سةة  يال اورات الجصوسصاسصة  

  األ ر مصة مشكل  ا .

 إلى لصتلمقارنة ماللمع السام   يو /ملمصل ألف  140  ممحو  أسيا الهادئ  دوت  ط ب  ارتيع  مصمظا

اللمع الظمةةاظل مةةن ألف ملمصل/يو  مقارنة مةة   290  و مس وى ملتيع ممحو  يو    /ملمصل  م صون  8نحو  

زياد" الا ب   ى كل من  الغاز لصن  الليز  مع . يعزى  ذا االرتياع مشكل رئصسي إلى العا  الظاضي

فةةي الصامةةان الماف ا السةة خلامها كظةةاد" أ لصةةة  سةةصاة فةةي  اةةاع ال  ل كصظا يةةات ان عاش حلكة ال مقل   

كمككا ي ضككح  . غاز ال  ل   الظسا  الس خلامب في أغلا  ال لفئة مالظ اني السكمصة  كوريا الجمومصة  
 .(7)  الجدوت
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 (7الجدوت )
 ( 2022 – 2021، )دوت  ي مة التعاون االقتصادح والتيميةتت   التلب على اليفط في 

       ( لي ن بر يل/ ي م)
دوت  ي مة التعاون  إجمالي 

  األ ريكتي   دوت دوت أو وبا   الهادئ  دوت أسيا االقتصادح والتيمية 

 2021األوت الرب    22.8 11.9 7.7 42.4
 الثا ي الرب    24.4 12.6 7.0 44.1
 الثال  الرب    24.8 13.9 7.1 45.8
 الراب الرب    25.0 13.9 7.8 46.7
 * 2022األوت الرب    24.4 12.8 8.0 45.2
التغير     2021 الراب الرب    (0.6) (1.1)  0.1 (1.5)

   2021 األوتالرب     1.6  0.9  0.3  2.8 ع  
  

   * مصانات تقليلية.

 : المصاد      
 أ لاد مخ  ية من ال قةليل الشهلي  لظمةظة أ م . ة  

 

 خا ج  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية دوت  في  على اليفط  التلب   -

مةةن   األ  اللمةةع  خال     الميط    ى  خا ج  ي مة التعاون االقتصادح والتيميةدوت    ط ب  ارتيع

 نحةةو  لصتةةل إلةةى  مةةاللمع السةةام  مقارنةةة    %0.7أي ممسةة ة     ملمصل/ يةةو   ألف  400  محوم  2022 ا   

مقارنةةة   %4.3  أي ممسةة ة  ملمصل/يو   م صون  2.2ممحو    ملتيع  و مس وى    م صون ملمصل/ يو    53.8

 .العا  الظاضي ماللمع الظظاثل من

خةةال  اللمةةع   وأفريقيككا  األوسككط  الشرق   يتقةفي    الميط    ى  ا بال  ارتيع   الل  ت       ضظن

 م صةةون 12.8 إلةةى لصتةةلمقارنةةة مةةاللمع السةةام   يةةو /ملمصةةل ألةةف 400 ممحةةو 2022من  ةةا    األ  

  مقارنة ماللمع الظظاثل من العةةا  الظاضةةي  ملمصل/يو   ألف  480ممحو    ملتيع    و مس وى  يو /ملمصل

م صةةون  7لصتةةل إلةةى نحةةو   يةةو /ملمصةةل ألةةف 200مظقلار      ى الميط  الدوت العربية  ط ب  ارتيع  حص 

 د   خارج ممةظة ال عا ن اال  تادي  ال مظصةةة% من إجظالي ط ب  13  نحو  أي ما يشكل  ملمصل/يو  

 ارتيةةع كظةةا .  ى أسةةاس سةةمويألف ملمصل/يو   300  ملتيعا  ممحو 2022من  ا    األ  خال  اللمع  

ملمصةةل/يو  مقارنةةة مةةاللمع  ألةةف 200 موا ةةع  أفليقصةةا األ سةةط الشلامماقة    في  األخلى  الل    ط ب

  .   ى أساس سمويملمصل/يو   ألف 180ممحو ملتيعا    يو /ملمصل م صون 5.8 إلى لصتلالسام  
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 2022مةةن  ةةا   األ  خال  اللمةةع   طيصيا    انخياضا    فقل شهل  ا سي ية  الدوت  ط ب  يخ    فصظا

  ةةو مسةة وى    يةةو /ملمصل  م صون  28.8  إلى  لصتلمقارنة ماللمع السام     يو /ملمصل  ألف  30نحو      م

 .ملمصل/يو  مقارنة ممةصل  الظسجل خال  العا  الظاضي م صون 1.5ممحو  ملتيع

 ال عافي   اطل"  اآلسصوي  اال  تادي  ل مظو  اللئصسي  الظحل   عليُ   الذي   التلب الصييي  انخيض

 إلةةى  لصتةةل  مقارنةةة مةةاللمع السةةام %  5.7  ممسةة ة  أ  يةةو /ملمصل  ألف  870  ممحو  الظذكور"  السوا  في

  ةةى ملمصةةل/يو   ألةةف  490ملتيعا  ممحةةو     2022من  ا     األ  خال  اللمع    و ي/لمصلم  م صون  14.3

أنةةواع   ةةود الو ود التةةما ي   الا ب   ى  تاثل  مشكل رئصسي إلى  ال لاجع يعزى  ذا    .أساس سموي

ألسةةو  موجةةة مةةن فصةةل س كور نةةا ممةةذ  ةةامصن    التةةارمة  ح ةةوا االمةةإجلا ات    س  ا  المقل اللئصسصة  

  2022  شةةهل مةةارس  نهايةةة  فةةي معض الظةةلن األخةةلى  ظليمة شمغهاي  لت ظمت فل   ظ صة إغالا  

دفع متافي تكليل الميط لخيض معةةلالت تشةةغص ها   أدى إلةةى مظا   Zero – Covidمظوجب سصاسة 

 . ل ظل" األ لى ممذ خظسة أشهل تلاجع المشاط التما ي

  2022الا ةةب التةةصمي   ةةى الةةميط مةةل وما  خةةال  شةةهلي يمةةايل  ف لايةةل في الظقامل  كةةان  

ل  ل كصظا يةةات  مظةةا فةةي ذلةة  غةةاز ا الظواد األ لصة الظسةة خلمة ك قةةصا فةةي صةةما ة  ى  القوي  الا ب  م

 ظ صةةات    قةةب ان هةةا نةةواتج ال قاصةةل الخيصيةةة  الا ب   ةةى  ف ال   ن ارتياع  ال  ل   الظسا   الماف ا.  

خةةال  ل ظمةةاز   ال لفئةةة    الا ب   ى   ةةود زياد"     محاات نزع الهصلر جصن من ال ل مان  التصانة في

  .اإلنياا الظلتيع   ى ال مصة ال ح صةظل الا ب   ى الليز  في    ارتياع فتل الش ا  ال ارد

 هيككدحال التلب ارتيعل فق اآلسصوي  اال  تاد لمظو اآلخل الظحل   يالهمل   تادالل  مالمس ة  أما

ألف ملمصل/يو  مقارنة ماللمع السةةام  لصتةةل   260محو  م  2022من  ا     األ    اللمع  خال  الميط    ى

 340ممحو  ملتيعا      مق لما  من مس وياتب الظسج ة   ل جائحة كور نا  يو   /ملمصل  م صون  5.3  نحو  إلى

 زياد" الا ب   ى   ود المقل مشكل رئصسي إلى االرتياعيعزى  ذا .   ى أساس سمويألف ملمصل/يو   

ال مقةةل  السةةيل  االسةة ئماف حلكةةة  القصةةود الظيل ضةةة   ةةى   قب رفةةع    خال  شهلي ف لايل  مارس 

تعافي الا ةةب  ف ال   ن  التما صة  األنشاة االج ظا صة  ال جارية  ال ما   الزرا ة  الكامل لأل ظا 

  التما ات التغصل". في الظماز  الظس خل غاز ال  ل   الظسا     ى
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من فصةةل س كور نةةا خةةال  شةةهل يمةةايل    Omicronاإلصامات مالظ غصل    يذكل أن ارتياع  لد

. حص  تا فل   صةةود 2022كان لب د ر في الحل من ارتياع الا ب الهملي خال  اللمع األ   من  ا  

اسةة خلا   سةةائل المقةةل العةةا    ى حلكة ال مقةةل  األنشةةاة اال  تةةادية  االج ظا صةةة ت ةةظمت خيةةض  

  مظةةا أدى إلةةى  ع ص  الجزئي للحالت اللكاب ال جارية الل لصة مةةن  إلةةى الهمةةل ال  حلكة الشاحمات 

نشاط الظتانع إلةةى أدنةةى مسةة وى لةةب فةةي انخيا  الا ب   ى   ود المقل    ود الاائلات   تلاجع  

   أرمعة أشهل.نحو 

مةةن     األ  خةةال  اللمةةع    دوت أ ريكككا الالتيييككةالا ب   ى الميط في    ارتيع  أخلى   جهة  من   

م صةةون ملمصةةل/يو             6.4مقارنةةة مةةاللمع السةةام   لصتةةل إلةةى  و ي/لمصةةلم ألةةف 90 ممحةةو 2022 ةةا  

الا ةةب فةةي   ارتيةةع  في  ذا السصاا   ألف ملمصل/يو    ى أساس سموي.  180ممحو    ملتيع  و مس وى  

م صون ملمصةةل/يو   تزاممةةا   2.8ألف ملمصل/يو  مقارنة ماللمع السام   لصتل إلى  100ممحو   البراييككل

   مةةل ا مةةن مةةلامج مظةةا أدى إلةةى ارتيةةاع الا ةةب   ةةى الغةةاز لصن  حلكة ال مقةةل  اس ظلار ان عاشمع  

ملمصل/ يو  مقارنةةة   ااَلف  10د   أمليكا الالتصمصة األخلى ممحو    ط ب  تلاجع  في حصن  ال حيصز الظالي.

 .م صون ملمصل/ يو  3.6 لصتل إلى نحوماللمع السام  

       مظقةةلار  2022مةةن  ةةا     األ  اللمةةع    خةةال   انخياضةةا    الةةميط    ةةى  سككيااودوت أو   ط ب  شهل 

 محةةوالي ملتيةةعمس وى     و ي/بم صون    4.9  نحو  مقارنة ماللمع السام  لصتل إلى  ي/بألف    100

مقارنةةة  ي/ب ألف 60 مظقلار  ى الميط   وسيا طلب انخيضحص   .  ى أساس سموي  ي/بألف    60

 أسةةصا د   أ رمةةا ي    ةةى الةةميط فةةي ا ةةبال  انخيضكظا     ي/ب  م صون  3.7  إلى  لصتل  السام ماللمع  

  ياتي ذل  تزامما  مع ال وتلات الجصوسصاسصة الظ تا ل" فةةي مقارنة ماللمع السام   ي/ب  ألف  40ممحو  

 .(8)  الجدوتكما ي ضح   شلا أ ر ما 
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 (8الجدوت )
 ( 2022 –  2021)،  خا ج  ي مة التعاون االقتصادح والتيميةتت   التلب على اليفط في دوت  

 ( لي ن بر يل/ ي م)
        
 التغير ع  

 2021 2022 (  لي ن ب/ح)
 

 األوتالرب   
2021 

  الراب الرب   
2021 

الرب   
 األوت*

الرب   
 الراب 

الرب   
 الثال  

الرب   
 الثا ي 

الرب   
 األوت

 الدوت العربية :   6.7  6.5  6.8  6.8  7.0  0.200  0.300
 الل   األ  ا       5.6  5.4  5.7  5.7  5.9  0.200  0.300

 ما ي الل   العلمصة  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1 ةة  ةة 
 دوت أخرى في الشرق األوسط وأفريقيا  5.6  5.4  5.6  5.6  5.8  0.200  0.180
 وسط وأفريقيا إجمالي الشرق األ  12.3  11.9  12.4  12.4  12.8  0.400  0.480
 الدوت ا سي ية    27.4  28.1  27.5  28.9  28.8 (0.030)  1.470
 ممها: التصن   13.9  14.6  14.6  15.2  14.3 (0.870)  0.490
 الهمل     4.9  4.5  4.6  5.0  5.3  0.260  0.340
 الل   األخلى     8.6  9.0  8.3  8.6  9.2  0.580  0.640
 دوت أ ريكا الالتييية   6.3  6.2  6.5  6.3  6.4  0.090  0.180
 ممها: ال لازيل   2.7  2.5  2.6  2.7  2.8  0.100  0.100
 الل   األخلى     3.6  3.7  3.9  3.6  3.6 (0.010)  0.080
 دوت أو وأسيا    4.9  4.7  4.7  5.0  4.9 (0.100)  0.060
0.050 (0.100 )  ر سصاممها:  3.7 3.4 3.6 3.8 3.7 
 أو وبا األخرى دوت   0.8  0.7  0.7  0.8  0.8  0.010  0.020

دوت خا ج  ي مة إجمالي طلب   51.6  51.5  51.7  53.4  53.8  0.370  2.210
 التعاون االقتصادح والتيمية 

 مصانات تقليلية *       
 :  الل ة       

 ة األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.          

  

   :المصاد 
 أ م . ا لاد مخ  ية من ال قليل الشهلي لظمةظة  -
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 المخزو ا  اليفتية العالمية المختلفة   ست يا     -

 4دوت  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية اليفتي في  التجا ح  المخزون  
 

فةةي   في دوت  ي مة التعككاون االقتصككادح والتيميككة  اليفتي  التجا ح  المخزون  إجظالي  إنخيض

 نحةةو  إلةةى  لصتةةل  السام   اللمعمس وى     ن  ملمصل  م صون  75  مظقلار  2022   ا   من  األ  اللمع    نهاية

 الظظاثةةل  اللمةةع  مسةة ويات   ةةن  ملمصل  م صون  358  مظقلار  ممخيض  و مس وى    ملمصل   م صار  2.568

 فةةي نهايةةة انخيةةض  ةةل الخام    اليفط التجا ح المخزون إجظالي أن مالذكل.  الجليل السام   العا   من

 م صةةون  973  إلةةى  لصتةةل  السةةام   اللمعمةة   مقارنةةة  ملمصل  م صون  14  مظقلار  2022من  ا     األ  اللمع  

   .يالظاضةة   العةةا   مةةن  الظظاثةةل  اللمعم صةةون ملمصةةل مقارنةةة مةة   178ممحو    ممخيض  مس وى  و  ملمصل   

 مقارنةةة  ملمصةةل  م صةةون  61  مظقةةلار  اليفتيككة   الميتجككا   التجككا ح  كك   المخككزون  إجظالي  انخيض  مصمظا

 ملمصةةل م صةةون 180 مظقةةلار مةةمخيض  ةةو مسةة وى    ملمصةةل   م صةةار  1.595  إلةةى  لصتل  السام   ماللمع

 .السام  العا  من الظماظل اللمع ظس وياتم مقارنة

 فككي  اليفتككي  التجككا ح  المخزون     من ضظن د   ممةظة ال عا ن اال  تادي  ال مظصة إنخيض
   ملمصةةل  م صةةار  1.384   مةةل  لصسةة قل  السةةام   اللمعمةة   مقارنةةة  ملمصةةل  م صةةون  80  مظقلار  األ ريكتي دوت  

 مةةمخيض  و مسةة وى     (الظم جات  من  ملمصل  م صون  824     الخا   الميط  من  ملمصل  م صون  560  ممها)

 .السام  العا  من الظماظل ظس ويات اللمعم مقارنةم صون ملمصل  187مظقلار 

    مةةن   األ  اللمةةع    فةةي نهايةةة  المخككزون التجككا ح اليفتككي فككي ال اليككا  المتحككدة  إنخيض  حص 

         ملمصةةل م صةةار 1.144  مةةلل لصسةة ق السةةام  مةةاللمع مقارنةةة ملمصةةل م صةةون 51 مظقةةلار 2022 ةةا  

لظسجل في نهاية اللمع الظظاثةةل مةةن الظس وى امقارنة مم صون ملمصل    146ممحو    ممخيض    و مس وى

           محةةوم  األ ريكيككة  المتحككدةالمخزون التجا ح    اليفط الخام في ال اليا       انخيض  فقل  .العا  الظاضي

  .ملمصل م صون 412.4 نحو  مل لصس قل السام  ماللمع مقارنة ملمصل م صون 5.5

خةةال  الظخةةز ن األمليكةةي مةةن الةةميط الخةةا   انخيةةا  تجةةلُر اإلشةةار" إلةةى في  ةةذا السةةصاا   

 2021  سةة  ظ لممةةذ شةةهل    مةةاك ل  تصةةل" مسةةج ة  2022  ف لايةةلمةةن شةةهل    الظم هي في اللامعاألس وع  

م اثلا  م لاجةةع اإلن ةةاج    2018  و أدنى مس وى لب ممذ أك ومل    م صون ملمصل  410.4  نحو  لصتل إلى
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     ملكةةز صةةما ة الةةميط األمليكةةي.  Texas  ى خ يصة العاصةةية الث جصةةة الشةةليل" ال ةةي اج احةةت  اليةةة  

مخةةز ن الةةميط انخيةةا   في  2022في نهاية شهل مارس  معلالت تشغصل الظتافي    ارتياع  كظا سا ا

إدار" ل صانةةات  فقةةا    2018سةة  ظ ل  ممةةذلةةب م صون ملمصل   و أدنى مسةة وى   410األمليكي إلى نحو  

  .مع ومات الاا ة األمليكصة

 ملمصةةل  م صةةون  45.5ممحةةو    اليفتيككة   الميتجككا   التجككا ح  كك   المخككزون  إجظةةالي  انخيض  كظا

إلةةى  ةةو" الا ةةب    يعزى ذلةة  مشةةكل رئصسةةي  ملمصل  م صون  731.6   مل  لصس قل  السام   ماللمع  مقارنة

 .  ف ال   ن انخيا  الواردات األمليكصة من الظم جات المياصة2022خال  شهل ف لايل الظح ي 

 مةةن شةةهلألخصةةل  اخةةال  األسةة وع  انخي ةةت  مخز نةةات الغةةاز لصن  أن  في  ةةذا السةةصاا   يذكل  

انخي ت مخز نات نواتج ال قاصل ال ةةي   مصمظا   2021  ديسظ لُممذ    إلى أدنى مس وى لها  2022  مارس

 . 2014 أمليلإلى أدنى مس وى لها ممذ خال  األس وع الثاني من الشهل نيسب تشظل الليز  

 مالظقارنة مةةع  ملمصل  م صون  20ممحو    ارتيعفقل    دوت أو وبا  في  اليفتي  التجا ح  المخزون  أما  

 م صةةون 567    الخةةا   الةةميط  من  ملمصل  م صون  308  ممها)  ملمصل  م صون  875   مل  لصس قل  السام   اللمع

 ةةذا جةةا   ةةذا   ةةل  .  ةةى أسةةاس سةةمويم صةةون ملمصةةل   133مظقةةلار    ممخي ةةا     (الظم جات  من  ملمصل

إن اجصة متافي ال كليل في د   االتحاد األ ر مي ماإلضافة إلى الظظ كة   انخيا   ى خ يصة    االرتياع

ماألزمةةة الل سةةصة تلاجةةع الا ةةب م ةةاثلا    ف ةةال   ةةن 2022 ف لايةةلخةةال  شةةهل  الظ حةةل"  المةةل يج

 .األ كلانصة الظ تا ل"

 2022مةةن  ةةا     األ  خال  اللمةةع  ا الهادئ  أسي  دوت  في  اليفتي  التجا ح  المخزون  انخيض 
 م صون  104  ممها)  ملمصل  م صون  309   مل  لصس قل  السام   اللمع  مالظقارنة مع  ملمصل  م صون  15محوالي  

م صةةون   37مظقةةلار    مةةمخيض  مس وى  و     (الظم جات  من  ملمصل  م صون  205     الخا   الميط  من  ملمصل

  .يالظاض العا  من الظظاثل للمعا ملمصل مالظقارنة مع مس ويات

الوصو  مالظخز نات ال جارية المياصة في د   ممةظةةة ال عةةا ن اال  تةةادي الجليل مالذكل أن  

 السامقة  يُعل مةةن أ ةةا أ ةةلاف اتيةةاا خيةةض اإلن ةةاج مةةصن   ة ال مظصة إلى مس وى م وسط األ وا  الخظس

 السةةامقة ةمس وى ت   الظخز نات  ن م وسط األ ةةوا  الخظسةة   تلاُجعد   أ م  +. تجلر اإلشار" إلى  

 تلاجعها  ن الظ وسط   اص ت  م صون ملمصل 280محو م  2022  يمايلخال  شهل  (  2021 –  2017)
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إلةةى  إدار" مع ومات الاا ة األمليكصة.  ذا  تشصل تقليلات م صون ملمصل  334ممحو    ف لايلشهل    خال 

             .أ ةةوا  ثظانصةةةفةةي أدنةةى مسةة وى لهةةا  إلةةى 2022 مةةارسشةةهل نهايةةة تلاجةةع ت ةة  الظخز نةةات فةةي 

 .(12)  الشكل  كما ي ضح

 ( 12) الشكل
 دوت  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية بفي المخزو ا  التجا ية اليفتية  اال خفاض(/الزيادة)تت   

 ( 2021 – 2017) السابقة ةالخمساألع ام ع   ت سط 
 (بر يل  لي ن)

 

 

 

 

 

 

 

 .المياصة  أ لاد مخ  يةممةظة أ م   ال قليل الشهلي حو  السوا   -  المصد :

 5التجا ح العالمي   المخزون 

 في نهايةةة في دوت خا ج  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية  اليفتي  التجا ح  المخزون  ارتيع

 2.917 نحةةو إلةةى لصتةةل السةةام  اللمعمةة  مقارنةةة ملمصل م صون 31 مظقلار 2022من  ا    األ  اللمع  

 .يالظاض العا  من الظظاثل اللمعم صون ملمصل مقارنة م  176ممحو    ممخيض  و مس وى     ملمصل  م صار

اللمةةع  خال  ملمصل م صون 44 ممحو إنخياضا   يالعالم  التجا ح  المخزون  إجمالي  مس وى  يسجل   مذل 

 ملمصةةل  م صةةار 5.485 إلةةى  لصتةةل  السةةام   اللمع  خال   الظسجل  مظس وا   مقارنة  2022من  ا     األ  

 .   ى أساس سموي ملمصل م صون 534 مظقلار ممخيض مس وى    و
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 )الظخز ن العامل  الظخز ن العائا(   في البحر المخزون  

 م صةةون 23محةةوالي  2022مةةن  ةةا   األ  اللمةةع  فةةي نهايةةة في البحر اليفتي المخزون  ارتيع

 م صةةون 86 مظقةةلار ملتيةةع  و مسةة وى   ملمصل م صار  1.371  إلى  لصتل  السام   اللمعم  مقارنة  ملمصل

الظةةوان  العةةامل فةةي  مخةةز ن الةةميط    ارتيةةعحص   .  السام   العا   من  الظماظل  اللمع  مس ويات   ن  ملمصل

مخةةز ن   انخيض  مصمظام صار ملمصل     1.243م صون ملمصل مقارنة ماللمع السام   لصتل إلى    39ممحو  

 مقارنةةة مةةاللمع السةةام  م صةةون ملمصةةل 16ممحةةو    مالقلب من ممةةاط  االسةة هال  اللئصسةةصةالميط العائا  

 ام عةةلتغصصةةل مسةةار ال ةةلفقات ال جاريةةة معةةل أن    إلةةى  جزئصا   يعزى ذل   م صون ملمصل.    128لصتل إلى  

  .لظسافات أطو  إلى آسصا  أمحلالسوا األ ر مصة ال ق صلية  ن الميط الخا  الل سي 

 المخزون االستراتيجي 

 ملمصةةل م صون 35 مظقلار 2022من  ا   األ  اللمع   في نهاية  االستراتيجي  المخزون  انخيض

 اللمةةع   ةةن  ملمصل  م صون  102  مظقلار  ممخي ا     ملمصل  م صار  1.748  إلى  لصتل  السام   اللمعم  مقارنة

 .يالظاض العا  من الظظاثل

          ممحةةو  2022من  ا     األ  اللمع    في نهاية  6األ ريكي  االستراتيجي  المخزون  انخيض  ل   ذا  

ُممةةذ لةةب  مسةة وى     ةةلأ  ةةو     م صةةون ملمصةةل  564.6  لصتل إلىاللمع السام   م  ملمصل مقارنة  م صون  29

أ  مةةت    زار" الاا ة األمليكصة  في  ذا السصاا  أنيذكل    .2002  أمليل  من شهل  الثانياألس وع  نهاية  

كجةةز  مةةن خاةةة  2022خةةال  شةةهل يمةةايل  م صون ملمصل من مخز ن الميط االس لاتصجي  18 ن مصع  

مع معض الل   الظسةة ه كة اللئصسةةصة  مظةةا فةةي ذلةة  التةةصن  الهمةةل  الصامةةان  كوريةةا الجمومصةةة   ممسقة

يةةاتي ذلةة    ةةل أن تع ةةن الواليةةات   ل سحب من مخز ناتها  في محا لة ل حل من ارتيةةاع أسةةعار الةةميط.

م صةةون ملمصةةل مةةن مخز نةةات الةةميط الخةةا   30فةةي ملايةةة شةةهل مةةارس  ةةن خاةةة لسةةحب الظ حةةل" 

 م صةةون ملمصةةل  62.7مسةةحب    األ لصةةة ل اةةوار    كالةةة الاا ةةة الل لصةةةخاة  في إطار  االس لاتصجصة  

        األ كلانصةةة.  ةالل سةةص  األزمةةةالظ زايةةل فةةي أسةةواا الةةميط المةةاتج  ةةن   نق  اإلملاداتل  خيصف من  

 في نهاية شهل مةةارس أ  مةةت الواليةةات الظ حةةل"  ةةن سةةحب  صاسةةي مةةن مخز نةةات الةةميط الخةةا  

 
ل  الي ي تكساس  لويزيانا ال ي تح وى   ةى خزانةات  ظصقةة تحةت األر   سواح طو    ى موا ع أرمع في األمليكي االس لاتصجي الظخز ن  واجلي  6

   ذل   فقا  إلدار" مع ومات الاا ة األمليكصة.
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 .2022مةةن مةةايو   مةةل م صون ب/ي لظل" س ة أشهل(    1م صون ملمصل )  180االس لاتصجصة يتل إلى  

م صةةون ملمصةةل مةةن مخز ناتهةةا   60كظا أ  مت ما ي الل   األ  ا  في  كالة الاا ة الل لصة سحب  

 .ملى س ة أشهلصة   ى االس لاتصج

 7المخزون العالمي  إجمالي 

 األ  اللمةةع    نهاية  في  ()التجا ية واإلستراتيجية  إجمالي المخزو ا  اليفتية العالمية  إنخيض

أي ممسةة ة   ملمصةةل  م صةةون  56  ممحةةو  إنخياضةةا  مةةذل     مسةةجال    ملمصةةل  م صةةار  8.605  إلى  2022من  ا   

 مةةاللمع مقارنةةة% 6أي ممسةة ة  ملمصةةل م صةةون 549 ممحةةو  انخياضةةا    % مقارنةةة مةةاللمع السةةام 0.6

 .(13) والشكل (9)  الجدوتكما ي ضح  الظاضي   العا  من الظظاثل

 (9الجدوت )
 2022 – 2021، تت   المخزو ا  اليفتية العالمية في  هاية الرب 

( بر يل لي ن  )       
 التغير ع  

 2021 2022 (  لي ن بر يل)
 األوتالرب    الميتقة 

2021 
  الراب الرب   

2021 
الرب   
 *األوت

الرب   
 الراب 

الرب   
 األوت

 األ ريكتي     1571  1464  1384 (80) (187)
 ممها : الواليات الظ حل" األمليكصة 1290 1195 1144 (51) (146)
 أو وبا   1008  855  875  20 (133)
 الهادئ  أسيا  346  324  309 (15) (37)
 دوت  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية إجمالي   2926  2643  2568 (75) (358)
 دوت خا ج  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية   3093  2886  2917  31 (176)
 إجمالي المخزون التجا ح**   6019  5529  5485 (44) (534)

 في البحر المخزون   1285  1348  1371  23  86
 المخزون االستراتيجي  يه :   1850  1783  1748 (35) (102)
 الظخز ن االس لاتصجي األمليكي  638  594  565 (29) (73)
 إجمالى المخزون العالمى   9154  8661  8605 (56) (549)

د   ممةظة ال عا ن كياية الظخز ن  ال جاري في   65.4  56.7  54.7 (2.0) (10.7)
 ) يو  (  اال  تادي  ال مظصة

. ** اليشظل الظخز ن   ى م ن الما الت . تقليليةمصانات    * 

 .األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا  :  الل ة    
 Oil Market Intelligence المصاد :     

 
  .يشظل الظخز ن   ى م ن الما الت  الظخز ن االس لاتصجي 7
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الرب  األوت  الرب  الثا ي  الرب  الثال   الرب  الراب   الرب  األوت 

2021 2022

دوت  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية دوت خا ج  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية
المخزون في البحر المخزون االستراتيجي

 ( 13) لشكلا
 ( 2022  -2021) ،في  هاية الرب  تت   المخزو ا  اليفتية العالمية

 ( ليا  بر يل)
 

 

 

 

 

 

 

 .Oil Market Intelligence, Various Issues  المصد :

 دوت  ي مككة التعككاون االقتصككادح والتيميككة  في  التجا ح  المخزون  كفاية  أن  ماال  ظا    الجليل

   ةةو  2008أدنى مسةة وى لهةةا ممةةذ شةةهل مةةايو   إلى  انخي ت   ل  2022من  ا     األ  اللمع    نهاية  في

   السةةام  اللمةةع  نهايةةة  مقارنة مالظس وى الظسجل فةةي  صنيوم    ممحو  ممخي ة  االس هال    من  يو   54.7

 .من االس هال يو   65.4اللمع الظظاثل من العا  الظاضي ال ال  م يو  مقارنة 10.7ممحو  ةممخي  

 أسعا  اليفط المؤثرة على    الع ا ل األخرى   ب. 

 ع ا ل الجغرافية السياسية )الجي سياسية(   -

الظحادثات غصةةل الظ اشةةل" مةةصن إيةةلان  الواليةةات الظ حةةل" مشةةان إحصةةا    ل  قل  الظحلز فيكان  

 لفةةع العقومةةات  ةةن صةةادرات الةةميط اإليلانصةةةل يظهةةل الاليةة     و ما  ل 2015االتياا المو ي لعا   

. 2022 األ  خال  اللمةةع  الخا    د را  في الحل من ارتياع أسعار الميط  ودتها إلى األسواا العالظصة

 فةةي مماقةةة الشةةلا األ سةةطمةةصن ر سةةصا  أ كلانصةةا   ال ةةوتلات الجصوسصاسةةصة تتةةا ل تسةة بمصمظةةا 

 أمةةن ف مشةةان  فةةي تمةةامي الظخةةا  )اال  لا ات ال ي اس هلفت ممشاَت الميط مالظظ كة العلمصة السعودية(

 . الخا  سعار الميطأل ا  د ظ  مظا شكل إملادات الاا ة العالظصة  اس قلار
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 الدوال  األ ريكي وأسعا  الفائدة  -

 .2022من  ا     األ   ل الر األمليكي خال  اللمع  ل  الظ  اينماألدا   أسعار الميط الخا     تاثلت

زخا مع ت اطؤ   2022 يمايلارتيا ا  خال  شهل  ل شهلت  أسعار الميط الخا   أن    في  ذا السصاا يذكل  

    و ما ي يةة  مةةع ط صعةةة 8ال  خا لص لاجع مؤشل الل الر  م تا ل معلالتالل الر األمليكي م اثلا   

   حص  أص ح الميط أ ل تك ية لحام ي العظالت األخلى. العال ة العكسصة مصمهظا

ياتي ذل    ل أن ت حو  العال ة مصن أسعار الميط الخا   الل الر األمليكي إلى  ال ةةة طلديةةة  

  و أمل نادرا  ما يحل    يس ظل حل ثب لي ل"  تصل" من الةةزمن ن صجةةة تةةزامن حةةل    ةةل"  وامةةل 

سوا الميط  ممها ما لصل لب  ال ة مها. حص  ارتيعت أسعار الميط   م لاخ ة ممها ما لب  ال ب ماساسصات

مةةل ا مةةن اسةة ظلار خال  شهل ف لايل   ى اللغا من ارتياع مؤشل الل الر   إن كان مشةةكل نسةة ي   

  ال  تاد األمليكي  تو عات رفع أسعار اليائل".اأدا   و"  

لغا من ارتياع  صظةةة الةةل الر   اص ت أسعار الميط الخا  ارتيا ها خال  شهل مارس    ى ال

مةةل ا مةةن  ةةلار مج ةةل االح صةةاطي اليصةةلرالي األمليكةةي    األمليكي مقامل العظالت اللئصسصة األخلى

  2018   ذل  ل ظل" اال لى ممذ  ا   نقاة أساس  25تشليل السصاسة المقلية  رفع أسعار اليائل" مظقلار  

    ا .   40في ظل ارتياع ال  خا ماك ل  تصل" مسج ة ممذ حوالي 

  شاط المضا با   -

َ لع ت الظ ارمات د را    مةةن  األ  للمةةع خةةال  اأسعار الميط الخةةا  م وسط  ارتياعفي    م حوظا

تتا ل  ناشئة  ن  سواا الميطأل الظس ق  صة فاااالَ  ل  الصقصن مشان من  حالة  ظهور   سط     2022 ا   

 نجاح إتيةةاا د   أ مةة + فةةي تحقصةة  اسةة قلار أسةةواا الةةميط  مصمظا سا ل    .األزمة الل سصة األ كلانصة

فةةي ال ق  ةةات الحةةاد"  تزيةةل اسةة ثظاراتها ال ةةي  سةةواا االَج ةةةاألالحل من نشاط الظ ارمصن فةةي    من ثا

 ةالظسةة ق  ص   اإلمةةلادات  ةالحالصةة   اإلمةةلاداتثالثة  وامل رئصسصة  ةةي    ا  ظادا    ى  الخا   ألسعار الميط

  الا ب الظ و ع.

 

 

 
    يقصل أدا  الل الر األمليكي مقامل س ة من س ة  ظالت رئصسصة. 8
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لركة التجا ة اليفتية في األس اق الرئيسية .  3  
    اليفط الخام والميتجا  اليفتية ال اليا  المتحدة  أ. وا دا  وصاد ا   

يظكةةن أن يخ  ةةف  – الم قكك  أوالً:تلت ط تجار" الميط األمليكصة مثالثةةة  وامةةل رئصسةةصة   ةةي  

احل األس اب اللئصسةةصة السةة ظلار الواليةةات الظ حةةل" فةةي ف   إن اج الميط  تكليل   الا ب   صب جغلافصا  

الخةةا   ال مصةةة ال ح صةةة إلن ةةاج الةةميط    الجةةز  األك ةةل مةةن ةةو أن    المياصةةةاس صلاد الميط الخا   الظم جات  

     سةةاحل الخ ةةصج األمليكةةي.  ةةى طةةو    الواليةةات الظ حةةل"  ود ال كليل  موجود" في ممةةاط   سةةط  

  ليل مةةن الواليةةات ذات الا ةةب الظلتيةةع   ةةى   ةةود السةةصارات إلةةى مثةةل  ةةذ    تي قل العذاتبفي الو ت  

   السك  الحليلية  الشاحمات ال حلي ذل  ت  قى الو ود  ن طلي  الشحن    وضا   ن   ال مصة ال ح صة

أمث ة رئصسصة ل واليات ال ي تع ظل مشكل ك صل   Florida     Oregon    New Englandتعل  اليات  

          م جانسةةا   الخةةا  لةةصل مم جةةا  الةةميط  – الجكك دة ثا يككاً:.  سةةائل المقةةل  الةةواردات األكثةةل تك يةةة  ةةى 

 (خيصية أ  ثقص ةةة) لز جة الميطفلرجة   تس ظل الواليات الظ حل" في اس صلاد  تتليل الميط الخا  لذل   

ات الالزمةةة ل كليةةل  حلد إلى حل ك صةةل العظ صةة تحامض( /    ح و أ  ملتيع  /ممخيض) مح وى الك ليت  

متةةافي ال كليةةل األمليكصةةة أنةةواع الةةميط الخةةا  مةةن   تسةة خل مشكل  ا      .إلى   ود   مم جات اخلى

الظجةةلي سةةصكون مةةن غصةةل حصةة      مهةةا  مع إمكانصات الظعالجة الخاصةةةال ي ت ظاشى    جظصع أنحا  العالا

  كظةةا أنةةب الظتافي   ى الميط الخيصف الظح ةةي فقةةط تع ظل من الماحص صن الظالصة  ال شغص صة أن  ا  تاديا  

 – ثالثاً: الكميككة. يجب اس صلاد نيط من نو صات مخ  ية ل حسصن اإلن اج مالمةل إلى مزيج طا ة ال كليل

أدى ارتياع الاا ة ال كليلية  معلالت ال شةةغصل ل ظتةةافي األمليكصةةة إلةةى حةةل   فةةائض فةةي أسةةواا 

ثةةا ظهةةلت الحاجةةة إلةةى أسةةواا تتةةليل لجع هةةا  ام ةةة لالسةة ظلار.        مةةن  الظم جةةات المياصةةة الظح صةةة

     ألمليكي.  إن اج الميط الخا  ا صما ة في الو ت ذاتب  يسا ل ارتياع صادرات الميط الخا  في د ا 

مةةن           األ  اللمةةع  خةةال  الخةةا  الةةميط مةةن ال اليككا  المتحككدة األ ريكيككة وا دا  ا تفعككت   ةةل

 حةةوالي        ل   ةة  السةةام  اللمةةع مظسةة ويات مقارنةةة% 1.9 ممسةة ة أى ي/ب ألةةف 122 محةةوم 2022 ةةا  

ب/ي مقارنةةة مظسةة ويات اللمةةع الظمةةاظل مةةن  ألةةف 592ممحةةو   ملتيع  و مس وى     ي/ب  م صون  6.4

% 2.3  ممسةة ة  يأ  ي/ب  ألةةف  47  محوالى  اليفتية  الميتجا       وا داتها  ا خفضت  مصمظاالعا  السام .  

ألةةف  197  محةةوالي  مةةمخيض  ةةو مسةة وى     ي/ب  م صون  2  نحو  ل      السام   اللمع  مظس ويات  مقارنة

  ب/ي مقارنة مظس ويات اللمع الظماظل من العا  السام .
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اللمةةع  خةةال  الخككام الككيفط  كك  المتحككدة ال اليككا  صاد ا  ا خفضت   التادرات  جانب     ى

ل تةةل   السةةام   اللمةةع  مظسةة ويات  مقارنة%  0.7  ممس ة  يأ   ي/ب  ألف  19  ممحو  2022من  ا     األ  

ألف ب/ي مقارنة مظسةة ويات اللمةةع الظظاثةةل  83ممحو  ملتيع  و مس وى   ي/ب م صون 2.9  إلى نحو

  من العا  السام .

 ممسةة ة أى  ي/ب ألةةف 180ممحةةو  اليفتيككة الميتجككا   كك  الصاد ا  األ ريكيككة  ا خفضت  كظا

 ألةةف  177ممحةةو    ملتيةةع  و مسةة وى     ي/ب  م صون  4.9  ل      السام   اللمع  مظس ويات  مقارنة  3.5%

. ياتي  ذا   ى اللغا من ارتياع صادرات الظم جات المياصة األمليكصة خةةال  أساس سموي  ى ب/ي  

م صون ب/ي   و ثاني أك ل مس وى  صاسي لهةةا    6.4إلى نحو    2022مارس    11األس وع الظم هي في  

  فقا  ل صانات إدار" مع ومات الاا ة األمليكصة. 

خةةال  اللمةةع   صافي الواردات المياصةةة ل واليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة  ارتيع   مما    ى ما تقل  

 ي/ب ألةةف 286ب/ي  مقارنة متافي  اردات نياصةةة  م ةة     ألف  559نحو    إلى  2022من  ا     األ  

ألف ب/ي خال  اللمع الظظاثةةل مةةن العةةا    424 صافي صادرات نياصة م   نحو     خال  اللمع السام 

 .(11والجدوت ) (10)  الجدوتكما ي ضح    الظاضي

 ( 10الجدوت )
 تت   صافي وا دا  )صاد ا ( اليفط الخام في ال اليا  المتحدة والصي  والهيد

       ( لي ن بر يل/ي م)

  المتحدة   ال اليا  الصي   الهيد 

   2021األوت الرب    2.9 11.3 4.3
   الثا يالرب    3.1 9.7 4.2
   الثال  الرب    3.7 10.1 4.0
   الراب الرب    3.3 10.0 4.4
 *  2022األوت الرب    3.4 10.0 4.6

 التغير ع   2021 الراب الرب     0.141  0.033  0.217
 2021 األوتالرب     0.509 (1.263)  0.250 (  لي ن ب/ح)
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 ( 11الجدوت )
 في ال اليا  المتحدة والصي  والهيد  الميتجا  اليفتيةتت   صافي وا دا  )صاد ا ( 

       ( لي ن بر يل/ي م)
  المتحدة   ال اليا  الصي   الهيد 

   2021األوت الرب    (2.5) (0.454) (0.211)
   الثا يالرب    (2.7) (0.133) (0.300)
   الثال  الرب    (2.7)  0.550 (0.191)
   الراب الرب    (3.0)  0.479 (0.217)
 *  2022األوت الرب    (2.9)  0.513 (0.410)
 التغير ع   2021 الراب الرب     0.132  0.034 (0.193)

 2021 األوتالرب    (0.373)  0.966 (0.199) (  لي ن ب/ح)
 مصانات تقليلية *   
 :  الل ة     

 ة األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.    
 المصاد :      

 Ministry of Petroleum & Natural Gas, India –     ال قليل الشهلي لظمةظة أ م .أ لاد مخ  ية من ةة 
 EIA  .      – General Administration of Customs, China)إدار" مع ومات الاا ة األمليكصة )ةة 

 

 وصاد ا  الصي     اليفط الخام والميتجا  اليفتية وا دا   ب.  

     33 حةةواليم 2022مةةن  ةةا   األ  اللمةةع  خةةال  الخككام الككيفط  كك  الصككي  وا دا   ارتيعةةت

  ي/ب م صةةون 10ل تةةل إلةةى  السةةام  اللمةةع مظسةة ويات مقارنةةة% 0.3 ممسةة ة أي  فقةةط ي/ب ألةةف

  ب/ي مقارنة مظس ويات اللمع الظظاثل من العا  الظاضي. م صون 1.3ممحو  ممخي ة

 اردات   انخيةةا   تُةهل أحل  ال صانات التادر"  ن اإلدار" العامةةة ل جظةةار  التةةصمصة  ذا  

م صةةون  10.5إلةةى نحةةو  2022 يمةةايل مةةن الةةميط الخةةا  خةةال  شةةهل)أك ةةل مسةة ورد  ةةالظي(  التةةصن

 . تلاجةةع  ةةوامش ال كليةةل    محةةل د" لالسةة صلادالظسةة ق ة محتةة   ملمصل/يو    سط تقصصةةل الظتةةافي

أدنى مس وياتها ممةةذ إلى    ف لايل ل تلخال  شهل  انخياضها     اردات التصن من الميط الخا     اص ت

العظ صةةات فةةي متةةافي ال كليةةل  تق ةةص  م صون ملمصل/يو     ةةى خ يصةةة 9.5  و    2021أك ومل  شهل  

ل ظسةةا ل" فةةي تق صةةل مخيض اإلن اج    مما    ى ال ع صظات الحكومصة التادر" ل ظتانعالتصمصة الظس ق ة  

. ياتي ذل    ةةل أن تلتيةةع الةةواردات مكصنمليمة  خال  د ر" األلعاب األ لظ صة الش وية في    ت و  الهوا 

 لظواك ةةة شةةغصل  ظ صةةات الل عزيز ط الظتافي م صون ب/ي مل ا من خا 10.1خال  شهل مارس إلى  

 . األ لظ صة الش وية قب إن ها   ا ة السمة القظلية الجليل"  د ر" األلعاب  ان عاش الا ب الظح ي
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% 2.3ألةةف ب/ي أ  ممسةة ة  34حةةو مم اليفتيككة الميتجككا   كك  وا دا  الصككي  ارتيعةةت مصمظةةا

ألةةف ب/ي  367ممحةةو  ملتيةةع  ةةو مسةة وى   ي/ب م صةةون 1.5نحو ل تل إلى   السام   اللمعم  مقارنة

 مقارنة مظس ويات اللمع الظظاثل من العا  الظاضي. 

مةةن  األ  تتلر التصن أي كظصات مةةن الةةميط الخةةا  خةةال  اللمةةع  لا   الصاد ا ب   فصظا ي ع  

 اللمع   مل نيل الظس وى الظحق  خال   اليفتية  الميتجا       صاد اتها  اس قلت. في حصن  2022 ا   

 .   ى أساس سمويألف ب/ي  600ممحو  ممخي ة  ألف ب/ي 954  و  السام 

 محةةوالي  2022  من  ةةا   األ  اللمع    خال   للصي   اليفتية  ال ا دا   صافي  ارتيع   مشكل  ا 

            ي/ب م صةةون 10.5 نحةةو إلةةى لصتةةل السةةام  اللمةةع مةةع مقارنةةة% 0.6 ممسةة ة أي ي /ب ألةةف 67

          ب/ي مقارنةةة مظسةة ويات اللمةةع الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةي  ألةةف  297ممحةةو    ممخيض  و مس وى  

 .( المشا  إليهما اَ فاً 11والجدوت ) (10)  كما ي ضح الجدوت
تيشي أسو  موجةةة   ل حل مناإلغالا    تجلد اإلجلا ات  القصود التارمة   ظ صات    ل أدى ذا  

شةةهلي   ةةى  اردات الخةةا  لشةةحمات   التةةصن  ط ةةب  تلاجعإلى     ممذ  امصن  ليصل س كور نا الظس جل

 . 2022 مايو  يونصو

 ج. وا دا  وصاد ا  الهيد    اليفط الخام والميتجا  اليفتية 

           217ممحةةو  2022مةةن  ةةا   األ  اللمةةع  خةةال  الخككام الككيفط  كك  الهيككد وا دا  ارتيعةةت

    ةةو ي/ب م صةةون 4.6 حةةوالي ل   ةة  السةةام  اللمةةع مظسةة ويات مقارنةةة% 5 ممسةة ة ألةةف ب/ي  أي

ألف ب/ي مقارنة ماللمع الظظاثل من العا  الظاضي.  في  ذا السةةصاا تجةةلُر   250ممحو    ملتيعمس وى  

م صةةون ب/ي   ةةو  4.6إلةةى  2022 ف لايةةل اردات الهمل من الميط الخا  في شهل    ارتياعاإلشار" إلى  

 الا ةةب  ل   صةةة  الظتةةافي  اسةة هال   زيةةاد"إلةةى     يعزى ذل    2020ممذ شهل ديسظ ل  مس وى لها    أ  ى

 ال كليل. أرماح تحسن معميصل س كور نا  صامات اإلالظوجة الثالثة من  إن ها   قب الظ ماميظح ي ال

 ممسةة ة أي  ي/ب ألةةف 160 يحةةوالم اليفتيككة الميتجككا   كك   دا  الهيككدوا انخي ةةت مصمظةةا

ألةةف ب/ي  43ممحةةو  ممخي ة  ي/ب ألف 957 حوالي ل     السام  اللمع  مظس ويات  مقارنة%  14.3

 .مقارنة مظس ويات اللمع الظظاثل من العا  الظاضي
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  ي/ب ألف 33 محوالى اليفتية  الميتجا       صاد ا  الهيد  ا تفعت   الصاد ا ب   فصظا ي ع  

 ملتيةةع  ةةو مسةة وى   ي/ب م صون 1.4 حوالي ل     السام   اللمع  مظس ويات  مقارنة%  2.5  ممس ة  أي

 ألف ب/ي مقارنة مظس ويات اللمع الظظاثل من العا  الظاضي. 156ممحو 

           حةةواليم 2022 مةةن  ةةا  األ  اللمةةع  خةةال  للهيككد اليفتيككة الكك ا دا  صككافي يلتيةةع  مةةذل 

           ي/ب م صةةون 4.2 نحةةو إلةةى لصتةةل السةةام  اللمةةع مةةع مقارنةةة% 0.6 ممسةة ة أي ي /ب ألةةف 23

              ألةةف ب/ي مقارنةةة مظسةة ويات اللمةةع الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةي 51ممحةةو  ملتيةةع  ةةو مسةة وى 

 .( المشا  إليهما سابقاً 11والجدوت ) (10)  الجدوتكما ي ضح  

صياعة تكرير اليفط الخام العالمية تت    .  4  

  2022من  ةةا   األ  خال  اللمع  نس يمشكل   صياعة تكرير اليفط الخام العالميةأدا     تحسن

كميات المنتجات النفطيةةة المكةةررة حص  ارتيعت  .  ى مس وى الظجظو ات الل لصة   ملرجات م يا تة
مقارنااة بااالربع   برمياالي يااوم  ألاا   30بنحو    2022من عام    األولخالل الربع    من المصافي العالمية

مليااون برمياالييوم علااى  4.9وهو مستوى مرتفع بنحااو  مليون برميلي يوم،  79.6  صل إلىتالسابق ل

دوت  ي مككة التعككاون متةةافي    مةةن  الظم جات المياصة الظكةةلر"  ارتيعتفي هذا السياق،  .  أساس سنوي

م صةةون   35.7  حةةوالي  ملمصل/ يو  مقارنة ماللمع السام  ل تل إلةةى  ألف  40ممحو    االقتصادح والتيمية

في كال  من كوريا الجمومصةةة ان عاش نشاط متافي ال كليل    مشكل رئصسي إلى   يعزى ذل    ملمصل/ يو 

 الصامان مل ا من الا ب القوي   ى   ود المقل  الظواد األ لصة الظس خلمة في صما ة ال  لكصظا يات. 

لمتةةف األ   مةةن شةةهل خةةال  شةةهل يمةةايل  ا  ت اطؤ نشاط متافي ال كليةةل األمليكصةةة   في الظقامل   

إلةةى   2022ف لايةةل    11ف لايل  حص  تلاجع معل  تشغصل ت   الظتافي خةةال  األسةة وع الظم هةةي فةةي  

كظةةا تةةاثل نشةةاط ال كليةةل فةةي أ ر مةةا سةة  ا  ماألزمةةة   .2021%   و أدنى مسةة وى ممةةذ أك ةةومل  85.3

تجلر اإلشار" إلى أنب من الظح ظل أن ت ال متةةافي ال كليةةل  ذا  الظ تا ل"     الل سصة األ كلانصة

األ ر مصة إلى خيض إن اجها من الغاز لصن  الليز  في إطار سعصها إليجاد مليل ل ميط الل سي  حصةة  

   .ال لي ة الميط من درجات محل د"ل امصن إملادات ت مافل ت   الظتافي 

 ي مككة التعككاون االقتصككادح خككا ج ت دومتةةافي  مةةن الظم جةةات المياصةةة الظكةةلر"   انخي ت

  ي /بم صةةون  43.9ى ملمصل/يو  مقارنة ماللمع السام  ل تل إلةة  ااَلف 10 مشكل طيصف م    والتيمية
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حص  تلاجع أدا  نشاط ال كليل في الشلا األ سط  ر سصا  التصن  أمليكةةا الجمومصةةة  مصمظةةا انةة عش 

أرمةةاح لالسةة ياد" مةةن ارتيةةاع نشاط متافي تكليل الميط فةةي الهمةةل ال ةةي كثيةةت مةةن  ظ صةةات ال شةةغصل 

  الظح صة  ماألسوااالخسائل الماجظة  ن مصع الو ود    جز  منل عويض    إطار سعصها وامش ال كليل في  

تصانة لوحلات من أجل االس ياد" من ال تليل   كةةذل  ل   صةةة الأ ظا      أرجات معض الظتافي أي ا  

 .(14) والشكل( 12)  الجدوتكما ي ضح  .الا ب الظح ي الظ مامي   ى الو ود

 ( 12الجدوت )
 ( 2022 – 2021، )كميا  الميتجا  اليفتية المكر ة في المصافي العالمية ت سط تت   

       ) لي ن بر يل/ي م( 
 التغير ع  

 2021 2022 (  لي ن ب/ح)
 األوتالرب    الميتقة 

2021 
  الراب الرب   

2021 
الرب   
 *األوت

الرب   
 الراب 

الرب   
  األوت

 :  دوت  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية 32.3 35.7 35.7  0.040  3.420
 األمليك صن   16.3 18.2 18.2 (0.02)  1.840
 أ ر ما 10.2 11.5 11.4 (0.09)  1.220
 الهاد    أسصا 5.8 6.0 6.2  0.150  0.360
 : دوت خا ج  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية 42.3 43.9 43.9 (0.010)  1.520

 التصن  14.1 14.0 14.0 (0.060) (0.150)
 الهمل  4.9 5.0 5.2  0.140  0.230
 د   الشلا األ سط  6.5 7.2 7.1 (0.110)  0.640
 ر سصا  5.6 5.8 5.6 (0.140)  0.060
 د   أمليكا الالتصمصة  3.3 3.4 3.3 (0.040)  0.080
 أفليقصا  1.9 2.0 2.0  0.0  0.060
 د   أخلى**  6.1 6.5 6.7  0.220  0.610
 اإلجمالي العالمي  74.6 79.6 79.6  0.030  4.940

  مصانات تقليلية *     
.  **  ما ي د   أ ر أسصا األ  ا  في ممةظة ال عا ن اال  تادي  ال مظصة  ما ي الل   األسصويةد   أ ر ما غصل تشظل  

 .األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا:  الل ة     
  ,various issuesOil Market Report, OPEC. المصاد : 
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2021 2022

دوت  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية دوت خا ج  ي مة التعاون االقتصادح والتيمية

 ( 14) الشكل
 ( 2022 -2021) ،المصافي العالمية الميتجا  المكر ة   كميا   ت سط في التت  ا  

 ( لي ن بر يل/ ي م)
 

 

 

 

 

 

 

 .OPEC, Oil Market Report, various issues   المصد :
 

من الظ و ع أن تزداد إن اجصة الظتةةافي ب  أشارت إلى أن ل  كالة الاا ة الل لصة  يجلر الذكل مان  

مسةة ب السةةعة الجليةةل"  (2022أغسةةال  – أمليةةلب/ي خةةال  الي ةةل" )م صةةون  4.4العالظصةةة مظقةةلار 

متةةافي ال كليةةل العالظصةةة فةةي   ظ صات تشغصل ي و ع ارتياعمشكل  ا      الظكاسب الظوسظصة العادية.  

 .2017س ةل أ ل من مس ويات  ا   غصل أنها  ى أساس سموي   ب/يم صون  3 مظقلار 2022 ا  
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 ً   األس اق العالمية للتاقا  المتجددةالتت  ا  في  :ثالثا

في شهل مةةارس  British Petroleum  التادر  ن شلكة 2022يشصل تقليل  اَفاا الاا ة 

الاا ة األ لصةةة العالظصةةة   % من إجظالي65  حتةيظكن أن تس حوذ   ى  الاا ة الظ جلد"  إلى أن    2022

. حص  ي و ع ال قليل سل ة توسع طا ة اللياح  الاا ة الشظسةةصة فةةي العةةالا مح ةةو  2050مح و   ا   

  Accelerated - فقةةا  لجظصةةع السةةصماريو ات الثالثةةة الظي لضةةة )السةةصماريو الظ سةةارع  2050  ةةا 

(. New Momentum -  سصماريو الةةزخا الجليةةل Net Zero -سصماريو صافي االن عاثات التيلية 

ضةةعيا  مقارنةةة   15حص  من الظ و ع ارتياع السعة الظلك ة لاا ة اللياح  الاا ةةة الشظسةةصة مةةاكثل مةةن  

  محةةوالي        فقةةا  ل سةةصماريو الظ سةةارع  سةةصماريو صةةافي االن عاثةةات التةةيلية   2019ظسةة ويات  ةةا  م

 ذ  السعة ل وفصل الكهلما  فةةي أضعاف  فقا  لسصماريو الزخا الجليل. سص ا اس خلا  الجز  األك ل من    9

ممهةةا % 30-20 ا اس خلا  حوالي سص  2050االس خلا  المهائصة    ى اللغا من أنب مح و   ا     ملاكز

الل سةةصة  األزمةةة  ةةل  ةةذ  ال و عةةات تةةا إ ةةلاد أنةةب  تجلر اإلشار" إلى  .إن اج الهصلر جصن األخ ل  في

  متادر الاا ة األخلى. الا صعي   ى الغاز األزمة ال تاخذ في اال   ار تاثصل  األ كلانصة

الي ل"   خاصة   ى ملار ال كالصف   انخيا  راس ظلا  منل ا  ياتي  ذا ال وسع السليع الظ و ع م

 مل ومةةة   قمصةةاتان شةةار ال مخيض تكالصف ال كمولوجصةةا  اإلن ةةاج مةةع زيةةاد" س  حص  (2020-2030)

 وامل الحظل األ  ى  تكةةالصف ال شةةغصل  من خال   لاا ة الشظسصة   ا  مشل  اتمزياد" كيا " الوحل"  

ال ك ية الظعصارية ل كهلمةةا  الظولةةل" مةةن طا ةةة   في  ذا السصاا  ي و ع انخيا   للياح.اا ة االظمخي ة ل

  فقةةا   2030  ةةى ال ةةوالي مح ةةو   ةةا  % 55-40   %25-20الليةةاح  الاا ةةة الشظسةةصة  محةةوالي 

حص  ي ا تعويض  (2050-2030خال  الي ل" )ال كالصف  انخيا ت  اطا  تصل"     سصماريو ات الثالثة.ل

ال ولصل من خال  ال ك ية الظ زايل" لظوازنة أنةظة الاا ةةة مةةع زيةةاد" حتةة  متةةادر انخيا  تكالصف  

 الاا ة الظ غصل".

تسةةليع فةةي السةةصماريو ات الثالثةةة  لاا ة اللياح  الاا ة الشظسةةصة  السعة الظلك ة  زياد"  ي ا ب  

معل  الزياد" في م وسط حص  ي و ع أن ي لا ح الجليل".  السعات وتصل" ال ي ي ا مها تظويل  مما  ل ك صل

 750-700مةةا مةةصن   (  2040-2030خال  الي ةةل" )  سمويا    تجصجا ا  750-600  ما مصنالسعة الظلك ة  

ملتصن أ  ثال  مةةلات أسةةلع مةةن أ  ةةى معةةل    و ما يعاد    (2050-2040خال  الي ل" )  تجصجا ا
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 األمةةليع ظةةل  ةةذا   يلية.سامقا    فقا  ل سصماريو الظ سارع  سصماريو صافي االن عاثات التةة   تحق ل زياد"  

  ةةى مجظو ةةة مةةن  وامةةل ال ظكةةصن  مظةةا فةةي ذلةة   ةةلر" المقةةل  ال وزيةةع   تةةوافل الظةةواد اللئصسةةصة  

السةةعة الظلك ةةة ت  اطةةا  تصةةل" الزيةةاد" فةةي   ذا  ي و ع أن     ال خاصط  ال تاريح   الق و  االج ظا ي.

سةةصماريو صةةافي االن عاثةةات   خاصةةة فةةي  (2050-2040خال  الي ل" )اا ة اللياح  الاا ة الشظسصة  ل

 .مشكل كامل  حص  يق لب  ااع الاا ة من إزالة الكلمون التيلية

لاا ةةة الليةةاح  الظلك ةةة الجليةةل"السةةعة    % مةةن75أكثةةل مةةن    ى  اال  تادات الماشئة    تس حوذ

   فقةةا  ل سةةصماريو الزيةةاد" % من  ذ 25  مع مسا ظة التصن ممحو  2050 الاا ة الشظسصة مح و   ا   

 الظ سارع  سصماريو صافي االن عاثات التيلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 .BP, Energy Outlook 2022   المصد :
 

الك  ةةة  –الحليثةةة  الاا ةةة الحصويةةةمن جانب أخل  يشصل ال قليل إلةةى تو ةةع نظةةو الا ةةب   ةةى  

  مظا يل ا االن قةةا  مشكل ك صل  –   الغازات الظش قة من الك  ة الحصويةالحصوية الت  ة  الو ود الحصوي  

سا ل   ى يي جظصع السصماريو ات الثالثة ألنب  . حص  ي و ع ارتيا ب فإلى نةا  طا ة ممخيض الكلمون

ب مها  خاصة في كال  من السصماريو الظ سارع  سصماريو تخيصي إزالة الكلمون من القاا ات ال ي يتعب

أي   2050إكسةةاجو  مح ةةو   ةةا   70  نحةةوصافي االن عاثات التيلية ال ذان ي و عةةان  صةةولب إلةةى 

مةةن مشةةكل رئصسةةي  ةةذا المظةةو فةةي الا ةةب يةةاتي . 2019فةةي  ةةا  الظسةةجل أكثةةل مةةن ضةةعف مسةة وا  

 المركبة  طاقة الرياح والتاقة الشمسيةتت   
   2050لتى عام   

 2019التغير  قا  ة بعام  جيجاوا  

 المتسا ع السييا ي   
 ا بعاثا  صفرية سييا ي  صافي 

 سييا ي  الزخم الجديد 

 طاقة الرياح 
 التاقة الشمسية 

تكلفة طاقة الرياح والتاقة تت   
 الشمسية 
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مصمظا ي و ع اس خلا  الك  ة الحصوية ال ق صلية.    منع ي  الي  ال خ     مل ا جزئي مناال  تادات الماشئة   

 مح ةةو   إكسةةاجو  50إلةةى حةةوالي سةةصماريو الةةزخا الجليةةل   اس هال  الاا ة الحصوية الحليثة فيارتياع  

   مع انخيا  طيصف في اس خلا  الك  ة الحصوية ال ق صلية.2050 ا  

 ام ةةة   غصلالسصماريو ات الثالثة    كافةي  كظصة الاا ة الحصوية الظس خلمة فأن  إلى  تجلر اإلشار"  

أك ةةل يةةذكل أن  . ل اا ةةة الحصويةةة ا  ل  حق  د ن زياد" الظس ويات الحالصة لألراضي الظختتة حتةةلي

إجظةةالي   % من75تظثل حوالي  ي و ع أن  متلر ل اا ة الحصوية الحليثة  و الك  ة الحصوية الت  ة ال ي  

صةةافي كةةال  مةةن السةةصماريو الظ سةةارع  سةةصماريو فةةي  2050مح ةةو   ةةا  الا ب   ى الاا ةةة الحصويةةة  

   يعةةزى ذلةة  مشةةكل رئصسةةي إلةةى الةةزخا الجليةةل  %  فقةةا  لسةةصماريو50 حوالي  االن عاثات التيلية   

   كةةذل  فةةي العظ صةةات التةةما صة ال ةةي الل   االَسةةصوية  ال سصظا في  د ر ا الظ مامي في  ااع الاا ة   

 األسظمت. صما ة   مثلتخيصف ان عاثاتهايتعب 

 إكسةةاجو  10اس خلا  الو ود الحصوي إلى ما يقةةلب مةةن ي و ع ال قليل ارتياع الا ب   ى كظا  

 ا    مةةلفو االن عاثةةات التةةيليةصةةافي كال  مةةن السةةصماريو الظ سةةارع  سةةصماريو    في  2050مح و   ا   

مةةا   ةةى   ود الاةةائلات الظسةة لا  الحصةةوي  حص  سصس حوذ الا ب   ىالاصلان.  ااع  ماس خلامب في  

اسةة خلا  الو ةةود الحصةةوي فةةي     كظةةا سةةصزيلمن إجظالي الا ب   ةةى الو ةةود الحصةةوي%  65  –  55مصن  

ان الحصةةوي   مصمظا سصمظو الا ب   ى الظصثةة ال حار  ك ليل ل ظواد األ لصة القائظة   ى الميط في التما ة

 إكسةةاجو  5نحةةو  إلى    2019 ا     في  إكساجو  فقط  0.2  نحوالغاز الا صعي الظ جلد( من  م)الظعل ف  

المظةةو   ةةى ناةةاا  اسةةع   ةةل جظصةةع  اا ةةات اال  تةةاد: المقةةل  ةةذا   سةةصحل   2050مح ةةو   ةةا  

   التما ة  الظ اني.

 12  –  4ممحةةو    الكلمةةون  تخزيمةةبمةةع اح جةةاز     ذا  من الظ و ع ارتياع إن اج الاا ةةة الحصويةةة

   ةةو مةةا   فقا  ل سصماريو الظ سارع  سصماريو صافي االن عاثات التةةيلية   2050مح و   ا   إكساجو   

الظ اح في  اةةاع الاا ةةة  % من اإلن اج  50اس خلا  حوالي    .  ي و علالن عاثات الس  صة  صوفل متلرا  س

 ر جصن  الحلار".في التما ة   إلن اج الهصلسص ا اس خلامب  ال ا ي 
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 .BP, Energy Outlook 2022   المصد :
 

درجةةة مئويةةة   1.5يشةةصل تقليةةل  تو عةةات تحةةو  الاا ةةة العةةالظي: مسةةار من ناحصةةة أخةةلى   

 الاا ةةة لظتةةادر  يظكةةن  إلةةى أنةةب  2022التادر  ن الوكالة الل لصة ل اا ة الظ جلد" في شةةهل مةةارس  

 أن ي و ةةع حصةة   2050  ةةا  مح ةةو  الاا ة  ااع في الظوجود  الكلمون  من  %92نحو    إزالة  الظ جلد"

  2018  ةةا  %25ت م غةة  ممسةة ة مقارنةةة 2030  ا  مح و   الكهلما   إملادات  إجظالي  من%  63توفل  

 د الر تلي صةةون 1  ن يزيل الظ جلد" الاا ة متادر في ا  سموي اس ثظارا   ي ا ب األمل ذل  تحقص  أن  إال

 .2030  ا  ح ى

 مةةن ا  تظامةة  الكلمةةون إزالةةة ي ا ةةب مئويةةة درجةةة  1.5  سصماريو  تحقص   أن  إلى  ال قليل  يشصل  كظا

 تولصةةل  فةةي  السةةليع  ال وسةةع    ةةى  ذلةة   تحقصةة   إمكانصةةة  ملى  يع ظل    2050   ا   مح و   الكهلما    ااع

 الشظسةةصة   الاا ةةة   ( ال حليةةة  ال لية)  اللياح  -  الظ جلد"  الاا ة  تقمصات  أشكا   كافة  خال   من  الكهلما 

 الحلاريةةة  الاا ةةة الحصويةةة   الك  ةةة الظائصةةة   الاا ةةة الظلكةةز"  الشظسةةصة  الاا ةةة الكهل ضةةوئصة 

 .   الجزر الظل من الظولل" الظحصاات طا ة   األرضصة

 تولصل إجظالي من %42ة الكهل ضوئص الشظسصة  الاا ة اللياح طا ة توفل أن الظ و ع  من   ذا

 5200 الكهل ضةةوئصة الشظسةةصة ل اا ةةة الظلك ةةة السةةعة سةة  جا ز حصةة   2030  ةةا  مح و   الكهلما 

 حتة  مخيض س  الظقامل   في .  جصجا ات  3300  اللياح  لاا ة  الظلك ة  السعة  س  جا ز  كظا  جصجا ات 

 المصاد  الجديدة للتاقة الحي ية إ تاج واستهالك التاقة الحي ية
 التاقة األولية، إكساج ت  التاقة األولية، إكساج ت 

 المتسا ع 
 الزخم 

الجديد    
 صافي  
 ا بعاثا 

صفرية   
 المتسا ع 

 صافي  
 ا بعاثا 

صفرية   

 الزخم 
الجديد    

  يثان لي ح
 وق د لي ح

لديثة  لي ية كتلة  

تقليدية  لي ية كتلة  
 لرا ة 
 هيد وجي 

التاقة  قتاع  
 المبا ي 
 الصياعة 
 الم اصال  

 يي   اليفايا  
 اليفايا  الصلبة 

 السماد 
 بقايا الغابا  
 بقايا الز اعة 
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 الةة خ   يةة ا أن   ةةل  2030  ةةا  فةةي %11ى إلةة  2019   ةةا   في  %37ن  م  اليحا  من  الكهلما   تولصل

ل تةةوفص فةةي يسةةا ل أن فص و ع  الا صعي الغاز يخ  فصظا أما. 2050  ا   مح و   ممها  مالكامل  ال لريجي

 مصمظا  .2019   ا   في  %24و  محمة  مقارنة   2030   ا   في  الكهلما   تولصل  اح صاجات  إجظالي  من  16%

 .الظلك ة السعة إجظالي من %10ي حوال  مل  ثام ة  المو ية الاا ة  خال  من  الكهلما  تولصل   لر" س ةل

 800 ن ةة  يقةةل ال أن يجةةب الظ جةةلد" الاا ةةة مةةن الظ ةةافة الجليةةل" السةةعة م وسةةط إنيةةذكل 

         . 2020  ةةا  فةةي م ةةافة تجصجةةا ا 264 حةةوالي مةةن ا  ارتيا ةة   2030  ةةا  ح ةةى سةةمويا   تجصجةةا ا

 2030   ةةا ي  فةة   تجصجةةا ا  10770  إلى  الظ جلد"  لاا ةا  تولصل  لظتادر  الظلك ة  القلر"  زياد"  يجب  كظا

 مح ةةو  أضةةعاف 10  أضعاف 4  لر  مارتياع أي  2050  ا  مح و  جصجا ات 27800 إلى   صوال  

 .2020  ا  ظس وىم مقارنة ال والي   ى 2050   2030 ي ام

 د جة  ئ ية   1.5إجمالي ت ليد التاقة العالمي والقد ة المركبة لمصاد  ت ليد التاقة في سييا ي  

 2050و  2030و  2018 األع ام في

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 .الاا ة الظ جلد"   RE :ة الل 
         VRE   "لاا ة الظ جلد" ال ي ال يظكن ال حكا فصها مس ب ط صع ها الظ ق  ة  مثل ا  متادر)  الاا ة الظ جلد" الظ غصل

الاا ة الظ جلد" القام ة ل ة حكا مثةل الاا ةة الكهل مائصةة   مظتادرطا ة اللياح  الاا ة الشظسصة  مقارنة  
   .(مثل الاا ة الحلارية األرضصةا   نس ص ةدر ثام   ا  أ  من متأ  الك  ة الحصوية

 .IRENA, World Energy Transitions Outlook 2022: 1.5°C Pathway   المصد :
 

 )جيجاوا (  الكهربائية المركبةقد ة  تت   ال ت ليد الكهرباء )تيراوا /ساعة(

  
 الفحم 
 اليفط 

 الغاي التبيعي 
 التاقة الي وية 

 التاقة المائية 
الكتلة الحي ية 

 )الصلبة(
الكتلة الحي ية 
 )اليفايا (

 الغاي الحي ح

 
الشمسية  التاقة 

 الكهروض ئية 
التاقة الشمسية  

 المركزة 

البحرية طاقة الرياح   
البرية طاقة الرياح   

 الحرا ة األ ضية 
 المد والجز 
 الهيد وجي 
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 جظصع  في  أشكالها  مكافة  الظ جلد"  الاا ة  تولصل   لرات  مس وى  رفع  يجب  أنب    ى  ال قليل   يؤكل

  أ ر مةةا  الشةةظالصة   أمليكةةا  آسةةصا  تسةة حوذ  أن  ي و ةةع  حص .  مئوية  درجة  1.5   لف  ل   صة  العالا  مماط 

 د   حاجةةة يعمةةي مةةا   و  2030  ا  مح و  العالظصة الظلك ة القلر" إجظالي  من  %80ن  م  أكثل    ى

 5400  مةةن  أكثةةل  إلةةى  ل تةةل  أضةةعاف  4  مظقةةلار  الظ جةةلد"  الاا ةةة  مةةن  الظلك ةةة  القةةلر"  رفةةع  إلى  آسصا

  ممحةةو الظلك ةةة  ةةلرتها زياد"   أ ر ما  الشظالصة  أمليكا    ى  سص عصن  مصمظا   2030   ا   مح و   جصجا ات

 الاا ةةة  قمصةةاتل الجغلافةةي ال وزيةةع  ةةاليال الشةةكل  يوضةةح .ال ةةوالي   ةةى أضةةعاف 3   أضةةعاف 5

 .الل لصة ل ظجو ات  فقا   الكهلما  تولصل في  اما   ا  د ر س  عب ال ي  الظ جلد"

 ،2050و  2030و  2020 األع ام ( فيجيجاوا  الت يي  اإلقليمي إلجمالي السعة المركبة )
    صاد  التاقة المتجددة لت ليد التاقة في سييا ي   فيواالستثما ا  التراكمية )تريلي ن دوال ( 

 ( 2050-2021) وفقاً للمجم عا  الدولية خالت الفترةد جة  ئ ية  1.5
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 فةةي  الظ جةةلد"  الاا ةةة  حتةةة  زيةةاد"  مئوية   درجة  1.5   لف  تحقص   يس وجب  أخل   جانب  من 

         .2030   ةةا   مح ةةو   %38ى  إلةة   لصتةةل  2019   ةةا   فةةي  %19ن  مةة   ل اا ةةة  المهائي  االس هال   إجظالي

 اَسيا أو وبا أ ريكا الشمالية 

الجي بية أ ريكا   أوقيا  سيا/الباسيفي  الشرق األوسط وأفريقيا  

 اإلجمالي العالمي

  التكاليف االستثما ية
( 2050-2021للفترة )  

 القد ة المركبة 
   ست ى  في  المضاعفة الزيادة
ع    2050 و 2030 عا ي

2020 ست ى عام   

 طاقة الرياح البحرية 
 طاقة الرياح البرية 
 التاقة المائية
 طاقا  أخرى
التاقة الشمسية  
 الكهروض ئية 
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 االسةة هال   اا ةةات  فةةي  م اشةةل  مشةةكل  تس خل   ال ي  الظ جلد"  الاا ة  متادر  حتة  تمظو  أن  يجب  كظا

 إزالةةة  فةةي  تسةةا ا  ال ةةي  األرضصة  الحلارية   الاا ة  الشظسصة  الحلارية   الاا ة  الحصوية  الاا ة)  المهائي

 . 2030  ا  مح و  %19ى إل 2019  ا  %12ن م(  التما ة  االنشا  المقل  اا ات من الكلمون

 ً  الهيد وجي   : ابعا

 ةةالظي ن قا  إلى نةا  طا ةةة  االنظو الا ب   ى الهصلر جصن ممخيض الكلمون مع  من الظ و ع  

الا ةةب   ةةى نظةةو ي و ةةع  حصةة   BP  لشةةلكة 2022   فقةةا  ل قليةةل  اَفةةاا الاا ةةة مةةمخيض الكلمةةون

أضعاف في سةةصماريو صةةافي   7السصماريو الظ سارع   ماكثل من    في  أضعاف  4ماكثل من  الهصلر جصن  

( نظةةوا  م واضةةعا  2030-2020تشهل الي ةةل" ) من الظ و ع أن   .2050مح و   ا   االن عاثات التيلية  

الهصةةلر جصن مةةمخيض الكلمةةون نس صا     ى خ يصة الي لات الزممصة الاوي ة ال ي تس غل ها مشةةل  ات  

  ( 2050-2030خال  الي ل" ) ك صلت سارع  تصل" المظو مشكل   ي و ع أن  . ل ل  العظل   ى نااا  اسع

 صاسات ان عاثات الكلمون ل هصلر جصن ممخيض الكلمون. انخيا  تكالصف اإلن اج  تشليل س مل ا من

الثقص ة  مثل الحليل   تحليلا  في التما ات  القااع التما يص لكز اس خلا  الهصلر جصن في س 

مح و   .  ملتيعةدرجات حلار"  تح اج   الت ب  الظواد الكصظصائصة  األسظمت ال ي تع ظل   ى  ظ صات  

 فقةةا  من إجظالي الاا ة المهائصة الظسةة خلمة فةةي التةةما ة   %10  –  5صظثل الهصلر جصن  س   2050 ا   

اسةة خلا  أما في  ااع المقل  فسص ا    .لكال  من السصماريو الظ سارع  سصماريو صافي االن عاثات التيلية

 ن المقل لظسافات طوي ة  خاصة فةةي المقةةل الماتج  إزالة الكلمون   ظ صة  في  مشكل رئصسي  لهصلر جصن  ا

الهصةةلر جصن إجظالي الا ب   ى  من    %80  –  75الظ و ع اس حواذ ظا   ى حوالي    انال حلي  الاصل

فةةي المقةةل ال ةةلي   ملرجةةة أ ةةل فةةي   في حصن سص لكز ما ي الا ةةب 2050في  ااع المقل مح و   ا   

مةةن إجظةةالي   %15  –  5يظثةةل الهصةةلر جصن حةةوالي  أن    ي و ةةع   2050مح ةةو   ةةا    السك  الحليليةةة.  

 السصماريو صن.  فقا  لكالقااع المقل مالاا ة المهائصة اس هال  

تجلر اإلشار" إلى أن الجز  األك ل من إن اج الهصلر جصن  اس هالكب سةةصكون   ةةى الظسةة وى  

مل ا مةةن  ال جار" اإل  صظصة ذل  ي و ع نظو    ى اللغا منالظح ي نةلا  ل  كالصف الظلتيعة نس صا  لمق ب.  

  مظةةا فةةي ذلةة  الشةةلا األ سةةط  ر سةةصا  أمليكةةا الةةوفصلاط  ذات اإلن ةةاج  التادرات مةةن الظمةة   زياد"
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 62 2022 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

   فقا  لكال  من السةةصماريو الظ سةةارع إلى آسصا  االتحاد األ ر ميالظوجهب  الجمومصة  الوساى  أفليقصا   

  سصماريو صافي االن عاثات التيلية.

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 .BP, Energy Outlook 2022   المصد :
 

لصس حوذ   ةةى نحةةو   الهصلر جصن ممخيض الكلمونمن جانب اَخل  من الظ و ع أن تزداد أ ظصة  

   فقا  لكال  من السصماريو الظ سارع  سةةصماريو 2050% من إجظالي إن اج الهصلر جصن مح و   ا  100

الظمةة ج  ةةن طليةة  ال ح صةةل الكهلمةةائي   –  الهصلر جصن األخ لسصهصظن   صافي االن عاثات التيلية.  

مةةع اح جةةاز   الا صعةةي )أ  اليحةةا(  الظم ج من الغاز  –  األزراالهصلر جصن     ماس خلا  الاا ة الظ جلد" 

 . الهصلر جصن ممخيض الكلمونإجظالي إن اج  الحتة األك ل من ثاني أكسصل الكلمون  تخزيمب   ى

ال و عات  تكون تك ية إن اج الهصلر جصن األزرا أ ل من تك ية إن اج الهصلر جصن ف ل" في ملاية 

ال حسةةصمات فةةي   مةةل ا مةةنتةةلريجصا     س  الشةةىلكن مصةةز" ال ك يةةة  ةةذ      األخ ل في معةا أنحا  العالا

سةةعل كةةل مةةن طا ةةة الليةةاح  الاا ةةة الشظسةةصة  الظح ةةالت   س خيض  ال ي  ال كمولوجصا  كيا " ال تمصع

ال كمولوجصا  كيا " ال تمصع فةةي إن ةةاج   محل د فصظا يخ  تحسصنفي الظقامل  فإن المااا     الكهلمائصة.

يعمةةي أن تك يةةة مظةةا اح جةةاز ثةةاني أكسةةصل الكلمةةون  الهصةةلر جصن مةةن الغةةاز الا صعةةي ) اليحةةا( مةةع

 ال و عات.ف ل" خال   ا   ةل ثام ة نس صسالهصلر جصن األزرا 

 مما    ى ما تقل   فإن االنخيا  الك صل في تكةةالصف ان ةةاج الهصةةلر جصن األخ ةةل  جم ةةا  إلةةى 

  يعمةةي أن ال و عات األ لىف ل"  خال     لهذا الموع من الهصلر جصنالقوي الظقل     العالظيل ا  جمب مع ال

 وجي  وفقاً للقتاع التلب على الهيد 
  لي ن ط  

 التلب على ال ق د القائم على الهيد وجي   
  لي ن ط  

 المتسا ع

 المتسا ع

 المتسا ع

صافي 
اال بعاثا   
 الصفرية

صافي 
اال بعاثا   
 الصفرية

صافي 
اال بعاثا   
 أخرى  الصفرية

 طاقة
   شت  وق د)  اليقل
( الهيد وجي       

            اليقل
( استخدام  باشر)  

 المبا ي 
 الصياعة 
 اللقيم 

 التيران 
 البحرية 
 الترق الت يلة 
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 63 2022 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 فقةةا  لكةةال  مةةن صظثل حتة م زايل" مةةن إن ةةاج الهصةةلر جصن مةةمخيض الكلمةةون  سالهصلر جصن األخ ل  

يظثل الهصةةلر جصن األخ ةةل   حص  ي و ع أن.  السصماريو الظ سارع  سصماريو صافي االن عاثات التيلية

مح ةةو   ةةا    السةةصماريو صن  كةةالالهصةةلر جصن مةةمخيض الكلمةةون فةةي  إجظةةالي إن ةةاج  من    %55حوالي  

مواسةةاة  المسةة ة ال ا صةةةص ا تةةوفصل  سةة . 2050مح و   ةةا   %65 ذ  الحتة إلى حوالي  تزيل     2030

من الهصلر جصن الظم ج من الاا ةةة الحصويةةة   ا   جود كظصة صغصل" أي   ف ال   نالهصلر جصن األزرا   

 .2050مح و   ا  اح جاز الكلمون  تخزيمب مع  

ممةةاط  مةةن حصةة  ال ك يةةة فةةي  ا  ممافسةة الهصةةلر جصن األزرا كةةون أن  إلةةى  ذا  تجلر اإلشار"  

صسةةا ل فةةي تظكةةصن ال وسةةع فةةي الهصةةلر جصن مةةمخيض الكلمةةون د ن س  بالعةةالا  فةةإن إن اجةة    ليل" مةةن

   فقةةا  لكةةال  مةةن السةةصماريو الظ سةةارع  سةةصماريو صةةافي االن عاثةةات اال  ظاد فقط   ى الاا ة الظ جلد"

سةةصماريو األخ ةةل مالهصةةلر جصن األزرا فةةي    الهصةةلر جصن  فةةإن اسةة  لا   ى س صل الظثا    التيلية.  

 850طا ة اللياح  الاا ةةة الشظسةةصة مظةةا يقةةلب مةةن  زياد" إن اج    سص ا ب  صافي االن عاثات التيلية

 (.2050-2030خال  الي ل" ) وسط في الظ ا  جصجا ات سموي

 

 

 

 

 

 

 
 

 .BP, Energy Outlook 2022   المصد :
 

درجة مئويةةة  التةةادر  ةةن الوكالةةة   1.5يشصل تقليل   تو عات تحو  الاا ة العالظي: مسار   

  أنةةواع  المةصف  الهصلر جصن  إن اج  زياد"  يجب  إلى أنب  2022الل لصة ل اا ة الظ جلد" في شهل مارس  

 إ تاج الهيد وجي   يخفض الكرب ن 
  لي ن ط  

لسي ح في قد ة طاقة الرياح   ت سط اليم  ا
 )جيجاوا ( والتاقة الشمسية 

 المتسا ع

صافي 
اال بعاثا   
 الصفرية

 المتسا ع

صافي 
اال بعاثا   
 *BECCS  الصفرية

 األخضر 
 األي ق 

 صافي اال بعاثا  الصفرية  
  األخضر الهيد وجي  إلالت
ألي ق ا الهيد وجي   حل  

 .الهيد وجي     غاي الكتلة الحي ية    التقاط الكرب ن وتخزييه *  
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 65 2022 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

القادمةةة  مظةةا فةةي ذلةة  تك يةةة الظةةواد اللئصسةةصة  اتجا ةةات  ا  اس ثظارات الاا ة   ى مةةلى الثالثةةصن  امةة 

 توافل . ملى ال كمولوجصا  تك ية رأس الظا   

اا ة اللياح  الاا ة الشظسصة في توفصل كهلما  ممخي ة الكلمةةون مشةةكل ل  الظحوريإن الل ر  

 فةةي  ةةذا السةةعة الجليةةل". إضةةافة الظزيةةل مةةن فةةي  اتاالس ثظارحجا  م زايل يعمي تسليع جو لي في  

    500مةةصن    مةةا  في طا ة الليةةاح  الاا ةةة الشظسةةصةالسموي  السصاا  ي و ع أن ي لا ح م وسط االس ثظار  

(  فقةةا  لكةةال  مةةن السةةصماريو الظ سةةارع  سةةصماريو 2050 – 2020خةةال  الي ةةل" ) م صةةار د الر 800  

  الحالصةةةمسةة ويات االسةة ثظار    أضةةعاف  3إلى    ممحو ضعيصنيزيل  صافي االن عاثات التيلية    و ما  

 . اتراالس ثظا إجظالي  ذ من  %70 – 65حوالي    ى اال  تادات الماشئة س س حوذ 

تعل مس ويات االس ثظار ال ي يماوي   صها ال وسع في ملاف  ال قاط الكلمون  اسةة خلامب  ذا  

مقارنة مالظس ويات ال ي ت ا  ها طا ة اللياح  الاا ةةة  ا   تخزيمب في السصماريو ات الثالثة صغصل" نس ص

شصل إلةةى ضةةل ر" زيةةاد" أك ل مكثصل من الظس ويات ال اريخصة األخصل"  مظا ي  يالشظسصة.  مع ذل   فه

 ال ظويل مشكل ك صل لل ا ال ما .

  2021   ةةا   فةةي  د الر  تلي صون  1  م    الاا ة  في  مال حو   الظلت ط  العالظي  االس ثظار  أن  يذكل

 الظ جلد"   ل اا ة  الل لصة  ل وكالة  درجة مئوية     1.5 تو عات تحو  الاا ة العالظي: مسار    ل قليل   فقا  

 ت ةة  مةةن األك ةةل الجةةز    ةةى الظ جةةلد" الاا ةةة اسةة حوذت. السةةام  العةةا   ةةن %21ا  ةةلر  مزيةةاد"

 مقارنة  %77ا   لر   مزياد"   (الك صل"  الكهل مائصة  الاا ة  ماس ثما )  د الر  م صار  366  م    االس ثظارات

 د الر  م صةةار  273  م غةةت  االسةة ثظارات  حجةةا  في  زياد"  أك ل  الكهلمائي  المقل   ااع   شهل.  2020  معا 

  اةةاع اسةة ثظارات فةةي الزياد"   اس ظلت.  مها  الظلت اة  ل شحن  ال ح صة   ال مصة  الكهلمائصة  الظلك ات  في

. (الهصةةلر جصن فةةي د الر م صةةار 2 ضةةظمها ممهةةا) د الر م صةةار 53 اج ةةذمت حصةة   الكهلمصةةة الاا ةةة

 165 اسةة ثظار تا الاا ة  م حو  الت ة ذات ال قمصات نشل في الظ اشل"  االس ثظارات   ذ   إلى  ماإلضافة

  المقةةل  الاا ةةة  اةةا ي   ةةى الغالةةب في تلكز  ال ي  الظما   تكمولوجصا  شلكات  في  أخلى  د الر  م صار

 . ناا ها ل وسصع القادمة األ وا  في اس خلامها  الظلجح  من
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 66 2022 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

   2021-2010االستثما  العالمي في تقييا  تح ت التاقة، 

 

 

 

 

 

 

 
 

يةةزا    ال  بفإنةة    الاةةا وي  ال حةةو   مجا   فيلمس ي  ا  ال قل   من  اللغا    ى  أن  إلى  ال قليل   يشصل

 حاجةةة   مةةا   فةةإن  ثا   من   مئوية  درجة  1.5  سصماريو   لف  ل حقص   التحصح  الظسار   ن  ال عل  كل  معصل

 .الحالي  ظسارل تغصصل جذري إجلا  إلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ليا  دوال  

 التاقة كفاءة   

 الهيد وجي  
 التجاي الكرب ن وتخزييه 
 تخزي  التاقة 

 الحرا ة الكهربائية 

 اليقل الكهربائي 

 التاقة المتجددة 
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 67 2022 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 ً  العالمية  أهم األلداث التي شهدتها الس ق البترولية : خا سا
 

 مشةةكل أ  مةة خل لهةةاكةةان ال ةةي  الهامةةة  مجظو ة من األحةةلا     2022من  ا     األ  اللمع    هلش

 :ما ي ي األحلا  ت   من أ ا     ى السوا ال  ل لصة العالظصة انعكاسات إيجامصة أ  س  صة

 +اإلجتماعات الوزارية لدول أوبك. 1
       أ مةة +  د      لظجظو ةةة  ة زاريةة   اتاج ظا ةة   أرمعةةة   قةةل  2022من  ا     األ  تا خال  اللمع  

 كال الي:    ي   ل" نقاط رئصسصة االتياا   ى تا خاللها

اس ظلار ال زا  الل   الظشاركة في إ الن ال عةةا ن م ةةظان سةةوا نيةةط مسةة قل  م ةةوازن   .1

 إملاد فعا   آمن ل ظس ه كصن   االس ظلار في ت مي نهج اس  ا ي  شياف يةةوفل االسةة قلار 

 ةةن   غصةةل ناتجةةةفي سوا الميط العالظصة  ال ق  ات الحالصة  مع اإلشار" إلى أن    ألسواا الميط.

 .ال غصلات في أساسصات السوا  لكن مس ب ال اورات الجصوسصاسصة الحالصة

أمليةةل  12فةةي    لةةل   أ مةة + الظ خةةذال اكصل   ى  ةةلار االج ظةةاع الةةوزاري العاشةةل    إ اد" .2

االج ظا ات الالحقة مظا في ذلةة  االج ظةةاع الةةوزاري   القلارات الظ خذ  فيكذل      2020

 .2021لصو يو 18في  لل   أ م + ال اسع  شل 

 فةةي ب/ي ألةةف 400إ اد" ال اكصل   ى آلصة تعليل اإلن اج الشهلية الظع ظل" مالزياد" مظقلار  .3

  2022  مةةايو  ألةةف ب/ي فةةي شةةهل  432   مظقلار  2022   مارس  أمليل  ف لايلالشهور  

 َ  .الم ضح أد اهللجدوت    وفقا

   االس ياد" مةةن تظليةةل ف ةةل" اإلن اجماالم ثا  ال ا  التياا خيض الل زا   ا  ى أ ظصة    ال اكصل .4

  .2022 يونصوشهل ح ى نهاية ل ل   ذات االم ثا  ال عصف ال عويض 
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 68 2022 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 ( 2022 مايو –فرباير) خالل الفرتةدول أوبك+ املعتمد  إنتاجمستوى  
   (ألف بر يل/ي م)

 

    2022 فبراير   2022  ا س 2022أبريل     2022  اي 
 الجزائر  982 992 1002 1013
 أ ج ال 1421 1435 1450 1465
 الك  غ   303 306 309 312
 غيييا االست ائية  118 120 121 122
 الجاب ن  173 175 177 179
 العراق  4325 4370 4414 4461
 الك يت  2612 2639 2665 2694
  يجيريا  1701 1718 1735 1753
 السع دية  10227 10331 10436 10549
 اال ا ا   2946 2976 3006 3040
 أذ بيجان  668 675 681 688
 البحري   191 193 195 197
 برو اح  95 96 97 98

 كاياخستان  1589 1605 1621 1638
  اليزيا  554 559 565 571
 المكسي   1753 1753 1753 1753
 ُعمان  821 829 838 846

  وسيا 10227 10331 10436 10549
 الس دان  70 71 71 72
 جي ب الس دان  121 122 123 124

   
  

 10دوت أوب    24808 25061 25315 25589
 دوت خا ج أوب   16086 16233 16379 16537

   
  

 دوت أوب +  40894 41294 41694 42126
 

 

         2022مةةايو  شةةهل  مةةن األ   مةةن    ا  ا   ةةار فقا  التياا د   أ م + فظةةن الظخاةةط  يذكل أنب  

 .الم ضح أد اهللجدوت    وفقاَ    اإلن اجخط األساس لحساب تعليالت  أن يكون 
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 69 2022 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 خط األساس اجلديد حلساب تعديالت اإلنتاج لدول أوبك+ 
   (ألف بر يل/ي م)

 

  شهر  هاية لتى 
 2022 أبريل

   شهر     بدءاً 
 2022  اي 

التغير ) اي /أبريل( 
2022 

  1057 1057 الجزائل
  1528 1528 أنجوال 
  325 325 الكونغو 

  127 127 غصمصا االس وائصة 
  187 187 الجامون 
 150 4803 4653 العلاا
 150 2959 2809 الكويت 
  1829 1829 نصجصليا 
 500 11500 11000 السعودية 
 332 3500 3168 اإلمارات 
  718 718 أذرمصجان 
  205 205 ال حلين 
  102 102 مل نوي 
  1709 1709 كازخس ان 
  595 595 مالصزيا 
  1753 1753 الظكسص 
  883 883 ُ ظان 
 500 11500 11000 ر سصا 
  75 75 السودان

  130 130 جموب السودان 
    

 1132 27815 26683 10-دوت أوب 
 500 17670 17170 دوت خا ج اوب 
 1632 45485 43853 دوت أوب + 

 

 . )أ م (ممةظة الل   الظتلر" ل   ل    المصد :
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 70 2022 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 لمؤتمر أوبك 183االستثنائي( رقم )االجتماع  .2
الةةذي ُ قةةل  183 لرت الل   األ  ا  في ممةظة أ م  خال  اج ظا ها )االسةة ثمائي( ر ةةا  

             Wood Mackenzie  ةةن كةةال  مةةنال ةةي تتةةلر ال قةةاريل  اال  ظاد   ى  2022مارس  31في  

  Rystad Energy  الشةةهلية كظتةةادر ثانويةةة ل صانةةات إن ةةاج الةةميط الخةةا   مةةلال  مةةن ال قةةاريل

 التادر"  ن  كالة الاا ة الل لصة.

 األزمة الروسية األوكرانية. 3
 مماقةةة  فةةي    تتةةا لت ال ةةوتلات الجصوسصاسةةصة2022في اللامع  العشل ن من شهل ف لايةةل  

 أ كلانصا  مظا كةةان لةةب د را  ك صةةلا  فةةي حةةل   اضةةالامات غصةةل   ر سصا  مصن   مال حليل  أ ر ما  شلا

تعةةزى مشةةكل رئصسةةي إلةةى الظخةةا ف    2022م و عة مسوا الميط العالظي خال  اللمع األ   من  ةةا   

 معةةل  الخةةا    ةةى مسةة وى العةةالا    ةةميطل  ممةة ج  أك ةةل  ثةةاني  تعةةل  مشان نق  اإلملادات  كون أن ر سةةصا

 يقةةلر م وسةةط   .2020   ةةا   فةةي  العةةالظي  اإلجظةةالي  من%  13.7  ونح  م غت  محتة  الظ حل"   الواليات

م صةةون ب/ي فةةي  11م صةةون ب/ي   مةةن الظخاةةط ان يلتيةةع إلةةى   10.5ممحو    2021ان اجها في  ا   

 فقا  التياا مجظو ة د   أ م + الذي تُعل ر سصا   وا  رئصسصا  فصب ممذ ملايةةة سةةليان   2022س  ظ ل  

 . 2017االتياا في  ا  

ر سصا   م غت صادرات  الخا   الظ ذا   ل  الميط  م صون   5.2نحو    2020في  ا     ياتكث من 

إلى  –%(  48)  أ ر ما  إلى  هانتي  من  يقلب  ما  توجصب  تاملمصل/يو     أساسي  ألظانصا   ولملا    مشكل 

  أك ل   التصن    تع  ل   تادراتالت    من إجظالي    % 42ى       الهاد آسصا    د    مصمظا تس حوذ    مولملا

من  ر  صادرات  ث    حوالي  ت     محتة  الل سي  ل ميط  مس ورد"  د لة فصظا  أ  .%(31)  الميط سصا  ما 

ألف ب/ي في   76يخ  كظصة  اردات الواليات الظ حل" األمليكصة من الميط الخا  الل سي فقل م غت  

في  ا   2020 ا    م حوظ  مشكل  ارتيا ها  أ  ى    199مسج ة    2021    اص ت  ب/ي   و  ألف 

 في   فمز يال    ى  األمليكصة  العقومات  فل   مع  رتياعاال   ذا  تزامنل       2011مس وى لها ممذ  ا   

  ال ي   الثقصل  الميط  من  إملاداتها  معض  اس  لا   إلى  األمليكصة  ال كليل  متافي  سعت  حص    2019   ا 

 كما ي ضح الشكل التالي:   أخلى متادر من فقلتها
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 2020عام ، والمتكثفا  وجهة صاد ا   وسيا    اليفط الخام
(% ) 

 

 

 

 

 

 

    مي/ر يل لي ن ب  5.2  االجمالي:
 

 .EIA, U.S. Energy Information Administration, Dec. 2021المصد : 
 

م وغها  إلى  اإلحتا ات  تشصل معض  المياصة   الظم جات  فصظا يخ  صادرات ر سصا من  أما 

خال   ا     2.1نحو   ب/ي  توجصب  2020م صون  تا  أ ر ما   54   إلى  التادرات  ت    من  مصمظا  % 

نس ة      الهاد آسصا    د     اس حوذت فقل أ  . %17.6ى  األمليكصة  الظ حل"  الواليات  يخ   فصظا  ما 

يذكل أنب .  % من إجظالي صادرات ر سصا من الظم جات المياصة21حتة م غت نحو  اس حوذت   ى  

ل صانات   المياصة    األمليكصة  الاا ة  مع ومات  إدار" فقا   الظم جات  من  األمليكصة  الواردات  سج ت  فقل 

  كظا أن نس ة  ذ   2021ألف ب/ي في  ا     473الل سصة أ  ى مس وي سموي لها   ى اإلطالا م    

األمليكصة   اردات  إجظالي  من  الواردات المياصة  مس وى   الظم جات  سج ت     م شهلي     صاسي  ل 

 كما ي ضح الشكل التالي:  2021 مايو شهل فيف ب/ي( أل 567)  26.6%
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 2020عام  ، الميتجا  اليفتيةوجهة صاد ا   وسيا    
(% ) 

 

 

 

 

 

 

    مي/ر يل لي ن ب  2.1  االجمالي:
 
 

 .Bp, Statistical Review of World Energy 2021المصد : 
 

تزايلت الظعاصات  ت     في   األ ر مصة  الاا ة  لواردات   سصحل   ما  حصا   الظخا ف     ى   ع 

  صها  أ  في حا    الظيل ضة  عقوماتال    ى  ردا    الاا ة  صادراتل جو  إلى   ف  ما   صا  ر سصا  حا 

توسع نااا حةل اس صلاد الميط الل سي لصشظل د   االتحاد األ ر مي ال ي أ  مت  ن توجهها نحو  

  حص  أن القصا  مذل  األمل في الو ت الحالي  2030ال خ ي  ن  ارداتها من الميط الل سي مح و   ا  

اتخاذ    ك صل"  ا  تادية   وا ب  لب  سصكون ي ا ب    الو ت   في  ذل   ياتي.  الختوصم   طارئة  تلامصلمظا 

مارس  ف  األمليكصة  الظ حل"  الواليات   فصب  أ  مت  الذي من  الثامن  لواردات     ن  2022ي  كامل  حةل 

الاا ة من ر سصا   أشارت ملياانصا إلى إنها س  خ   تلريجصا  من الواردات المياصة الل سصة مح و  

السوا  الشلكات    2022نهاية  ا    سصعاي  ذل   أن  موضحة  ل        ملائل  إليجاد  جلا   كافصا   ا  

تغاي   ال ي  مارس  8الواردات  من  السادس  العشلين  في  الظانصا  أ  مت  كظا  الظح ي.  ط  ها  من   %

  ن  زمها خيض  ارداتها من الميط الل سي إلى المتف مح و  التصف الظق ل.   2022

من الظ و ع أن تكون ل عقومات الظيل ضة   ى صادرات الميط الل سصة تاثصلا  أك ل مكثصل   ى  

السوا العالظي من العقومات الظيل ضة   ى كال  من إيلان  فمز يال في األ وا  األخصل". كظا ي و ع  



الربع األول - كانون الثاني / يناير - أذار/ مارس 742022

التقرير الربع السنوي حول 

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 73 2022 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

ني ل تليل  إليلان    ادت  المو ي  ال لنامج  مشان  اتياا  إلى  ال وصل  تا  ما  إذا  ح ى  إلى أنب  اها 

الل سصة  التادرات  س حلثها  ال ي  اليجو"  لسل  كافصة  التادرات  ت    تكون  لن  العالظصة   األسواا 

  خاصة الظوجهة ممها إلى الل   األ ر مصة.     

العقومات ضل    ل فلضا  لد ك صل من االتحاد األ ر مي  األمليكصة  الواليات الظ حل"  يذكل أن  

تشظمس ب األزمة األ كلانصةر سصا   العقوماتل  .  الل لي     ذ   اللفع  نةا    SWIFTحةل ر سصا من 

أثارت   ال مو (    ي خاو"  مصن  العالظصة  الظالصة  الظح ظ ة ال)جظعصة االتتاالت  آثار ا  ظخا ف مشان 

العالظصة الاا ة  أسواا  الظالصة  SWIFT.  يُعل    ى  الظؤسسات  تس خلمب  آمن  ملاس ة  في نةا   مظا    

ال مو  ال واصل إلدار"  تسوية الظعامالت   ل     العالا إلجلا  ملفو ات د لصةفي جظصع أنحا     ذل  

مصن  إنب    –  الحل د إجلاؤ   ي ا  صن    و حجل األساس   مخ  ي  د ل صنأمل حصوي ألي تحويل متلفي 

إلصب  لالعالظصة   فقا   ل  جار"   أشارت  مجا   لائل"  ال  FXC Intelligenceشلكة  ظا  مع ومات  في 

في صادراتها    SWIFTنةا     ر سصا مشكل ك صل   ى ذا  تع ظل  الحل د.     مصانات الظلفو ات   ل

الميط  الغاز    لار   من  حةلمن  ل اا ةأن    يعمي  اس خلامب   ر سصا  الظم جة  الك لى  في    الشلكات 

إلى  ل   لر"  ذل   يؤدي      ل    ى إرسا   اس ال  الظلفو ات  امشل" في  لرته  مقصل"  س كون  ر سصا

تكالصف  الل    معض   دفع  اال  ظاد  ى  الل سي  ف ح خاامات  الميط   مال الي  مالل الر     ارداتها من 

إلصها الوصو   إمكانصة  يكون  تيقل  المحتمل.    ل  في    الخيا   لل سصا  مالمس ة  ل  ا ص   األكثل  ام صة 

  التصمي الظع لف مب Unionpayموضوع ال عامالت الظالصة الخارجصة  و أن ت جا لالس عانة ممةا   

الظيل ضة  العقومات  الظ حل" األمليكصة كذل   كإحلى  سائل اإلفالت من  الواليات   الظصا    من   ل 

  صها  رغا التعومات ال ي س واجب ذل  الخصار.  تجلر اإلشار" إلى أنب خال  أزمة ضا ر سصا لش ة 

في  ا    القل   ت   2014جزيل"  ال ي  الغلمصة  تحويل  العقومات  نةا   ماس حلا   ر سصا    ها   امت 

   العالظي ل حويل األموا .SWIFT   لصكون مليال   ن نةا   SBFCاللسائل الظالصة الخاص مها  

 لرت ر سصا تا ص     2022كظا تجلر اإلشار" إلى أنب في الثال   العشل ن من شهل مارس  

  إلى  ظ ة 9لميط إلى الل   غصل التليقة س س ة من اإلجلا ات ل حويل اللفعات مقامل إملاداتها من ا

 
الواليات الظ حل"  كملا  د   االتحاد األ ر مي  الظظ كة الظ حل"  أ كلانصا  الج ل األسود  سويسلا  أل انصا الل   غصل التليقة تشظل كل من:  9

 قل نصا  الصامان  كوريا الجمومصة  أس لالصا  نصوزي ملا  سمغافور"  تايوان.  أنل را  أيس ملا  لصخ مش اين  موناكو  المل يج  سان ماريمو  م
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الل مل فقط  مع ممح ال م  الظلكزي الل سي مه ة زممصة ملتها أس وع ل ا ص  ت   ال غصصلات  إيجاد 

 طليقة ل حويل ت   اللفعات معصلا   ن العظالت األخلى.    

أن إ اد"    يظكن  في  األ كلانصة  الل سصة  األزمة  العالظصةتسها  الاا ة  أسواا  . حص   ل  تشكصل 

اح ظالصة  يؤدي حةل الواليات الظ حل" األمليكصة لوارداتها من الميط الخا  أ را  الل سي الثقصل  إلى  

فصة  أجل ضظان إملادات إضا  ال وجب نحو تخيصف العقومات الظيل ضة   ى تجار" الميط في فمز يال من

الظكسص    خ صج  ساحل  العام ة   ى  ال كليل  متافي  من  العليل  تع ظل   صب  الذي  الثقصل  الميط  من 

   2018ألف ب/ي في  ا     586األمليكي. يذكل أن الواردات المياصة األمليكصة من فمز يال  ل م غت  

  2019 ا     ألف ب/ي فقط  92م صون ب/ي من الميط الخا (   ل أن ت لاجع مشكل حاد إلى    506)ممها  

  تو يت معل ذل  تظاما    ى خ يصة العقومات األمليكصة   فقا  ل صانات إدار" مع ومات الاا ة األمليكصة.

اإلداركظا   نةل"  الميط    "تغصلت  مجا   في  الظح صة  االس ثظارات  تجا   الحالصة              األمليكصة 

فيي ملاية  هل ا أصلرت  لارات مو ف ممح ال لاخص  الجليل" ل حيل   ى األراضي اليصلرالصة  أما 

االَن فقل تغصل  ذا ال وجب  ماتت تق ل من أ ظصة  ذ  القلارات  قب االن قادات ال ي  جهت إلصها مانها  

أن   إلى  اإلشار"  االس ثظارات   تا  تلاجع  إن 90الظسؤ لة  ن  من  من  %  ياتي  األمليكي  الميط  اج 

تلخص  حيل   ى الصامسة  لكمها غصل مس خلمة مالكامل  9000أراضي غصل فصلرالصة   أن  ما  نحو  

من   ل الشلكات.  في  ذا السصاا  طال ت  زار" الاا ة األمليكصة الشلكات مزياد" إن اج الميط   ى  

الظ جلد"   الاا ة  إلى  ال حو   مان  القليب   أ لت  كظا الظلى  لص ة  ضحا ا   مصن  يحل   أن  يظكن  ال 

م صون ب/ي   21.6أشارت إلى أن االملادات المياصة األمليكصة س تل إلى مس وى  صاسي ي    حوالي  

 م صون ب/ي من الميط الخا   الظ كثيات(.   13)ممها  2023في  ا  

اَخل   ل   جانب  صادرات من  حةل  ذل   في  مظا  ر سصا  الظيل ضة   ى  العقومات  ها تؤدى 

المياصة إلى الواليات الظ حل" مع تخاصط د   االتحاد األ ر مي   ل" د   أخلى إلى االس غما   ن  

الل سصة   الاا ة  الل سصةاح  إلىصادرات  التادرات  توجب         . مخي ة  ماسعار  التصن  إلى   ظالصة 

ف لايل   شهل  من  اللامع  في  أنب  إلى  اإلشار"  تجلر  السصاا   شلكة    2022 في  ذا    CNPC  عت 

التصمصة  شلكة   ل وريل حوالي  الل سصة   ى    Rosneftالحكومصة  الميط    ب/ي  ألف  200اتيا صة  من 

لظل"    الل سي  الخا  كازاخس ان  التصن   ل  غلب  شظا   االتيا صة   ى   أ وا    تعل  10إلى   ذ  

 تظليل ل عقل الحالي   ل نيل خط األنامصب الذي سصم هي العا  الظق ل.  ي األرجح 
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أن   أي ا    ماال  ظا   العام ةمعةا متافي   الجليل  الخا   الميط  التصن  ادر"   ى    تكليل  في 

  صة التصمالمياصة    اتظخز نالإجظالي  كظا أن    .(ESPO   Urals     Sokolة )الل سص  اتالخام  معالجة

انخي ت االس لاتصجص  ةال جاري) ف لايل  870  نحو  إلى  ة(  ل  في  ملمصل  مقارنة     2022  م صون 

الشحن شلكة  ل صانات    ا     فق2020س  ظ ل  شهل  م صون ملمصل في    972  نحو  ل ا القصاسي  الظس وى  مال

Kplerإملادات الميط الل سصة.د مجا  الس صعاب الظزيل من   مظا يشصل إلى  جو 

  1.6 تُعل التصن ثاني أك ل مس ورد ل ميط الل سي في الو ت الحاضل  حص  تس ورد حوالي  

الذي    ESPO% من  ذ  التادرات تظل   ل خط أنامصب  40م صون ب/ي من الميط الل سي   نس ة  

ألف ب/ي  مظا يعمي أن  ما  مجا  محل د لزياد" التادرات   ل . مصمظا    800ت    طا  ب االس صعامصة 

أنامصب   إلى أ ر ما   ل خط  الميط  م صون    1.6الذي ت    طا  ب االس صعامصة    Druzhbaتتلر ر سصا 

م عا لا ملت اة  إنها  ما   ار  التادرات  ت    ت و ف  أن  الظ و ع  غصل  مالصة  ب/ي   من  ت  تلتص ات 

الميط  تتليل  لحلكة  كامل  إلى   ف  العقومات  أدت  لو  ح ى  مالعقومات.  مال الي  ت اثل  لن  مس قة 

يقل  ن   ال  ما  فإن  ما   الما الت   في   2.5الل سي   ل  س س ظل  الل سي  الميط  من  ب/ي  م صون 

 الل سصة. % من صادرات الميط الخا 50ال لف  إلى التصن  أ ر ما    و ما يعاد  حوالي 

لشلكة   الظ لئصة  ال صانات  تشصل  اَخل   جانب  أن    Refinitiv Eikonمن  إلى  الما الت  ل   ع 

%   ى األ ل من مش ليات زيت الو ود األمليكصة في شهل أمليل  17إملادات الشلا األ سط س شكل  

ي ا ضخ  2022 أن  الظقلر  من  حص   طو     4   األ سط   ى  الشلا  في  موردين  من  ملمصل  م صون 

  ا .  12احل الخ صج األمليكي    و أ  ى مس وى لب ممذ س

االملادات  الظ احة الس  لا   ال لائل  إلى محل دية  الل لصة  الظمةظات  تقاريل  معةا   ذا  تشصل 

أ ر ما.           في  سصظا  العالظصة   ال  األسواا  في  األخلى  المياصة  الخا   الظم جات  الميط  من  الل سصة 

الحا  الو ت  ي ا في  من حص   ختوصا   فوري   مشكل  ماألسواا  م احة  فائ ة  إملادات  أي  شلا   ضل 

  ل اال  تادات سليعة المظو في جموب شلا أسصا.  في  ا ع األمل  ال يظكن لل لة  احل" من الل    

تا فل    ما  إذا  الميط  خاصة  الل سصة في أسواا  ال ي س  لكها اإلملادات  اليجو"  ل ميط سل  الظم جة 

ووف  هذه المعتيا  يمك  أن يك ن ى ت   اإلملادات لصشظل د   االتحاد األ ر مي   الحةل الكامل   
 هياك عدد    البدائل المتالة والمحتملة تتباي     لي  الحجم، وهي كالتالي:
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مإتياا   ➢ الحالي  الو ت  في  ملت اة  أ م +  ال ي  ي  د    معض  في  اليائ ة  اإلن اجصة  الاا ة 

 .  2022الخيض الذي يم هي في س  ظ ل 

  ود" صادرات الميط اإليلانصة في حا  ال وصل إلى اتياا مشان ملنامجها المو ي. ➢

  ود" صادرات الميط من فمز يال في حا  رفع العقومات األمليكصة الظيل ضة   صها.  ➢

 زياد" إن اج الميط التخلي األمليكي. ➢

  القار إذا ما ظ ت أسعار  ال جو  إلى صغار الظم جصن مثل كملا ال ي يظكمها زياد" إن اجها من رما ➢

 الميط ملتيعة   االرجم صن ال ي يشهل إن اج الميط التخلي مها ارتيا ا  م حوظا  في الي ل" األخصل". 

 السحب من مخزونات النفط االستراتيجية في الدول المستهلكة الرئيسية. 4
 سحب كظصة  صاسصة ت     2022مارس    1 لرت الل   األ  ا  في  كالة الاا ة الل لصة في  

االس لاتصجصة. يعل  ذا القةةلار   من مخز ناتها المياصة% فقط  3أي ما يظثل  م صون ملمصل    61.7  نحو

 2005   1991)القلارات الثالثة السامقة كانت في أ وا    و اللامع ُممذ إنشا   كالة الاا ة الل لصة

الظ زايةةل  نق  اإلمةةلاداتخاة االس جامة األ لصة ل اوار  ل  خيصف من في إطار   ذل      (2011   

  ل أن تع ن  كالةةة الاا ةةة الل لصةةة   ذاياتي  .األ كلانصة ةالل سص  األزمةفي أسواا الميط الماتج  ن 

 م صةةون ملمصةةل   72.7 ن زياد" الكظصة الظسحومة مةةن مخز ناتهةةا المياصةةة االسةة لاتصجصة إلةةى نحةةو  

   يعة كما ه    ضح في الجدوت التالي:
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،  وكالة الطاقة الدولية يف الكميات املسحوبة من املخزونات االسرتاتيجية للدول األعضاء 
   2022مارس   1وفقًا للقرار املتخذ يف  

  (ألف بر يل)
 

 اليفتية الميتجا   اليفط الخام  إجمالي الكمية المسح بة   الدولة 
  30000 30000 ال اليا  المتحدة 

  1692 1692 أستراليا
 4353 3147 7500 اليابان 

  4420 4420 ك  يا الجي بية 
  369 369  ي يليدا
  387 387 اليمسا
 253  253 بلجيكا
 37  37 أست  يا 
  377 377 فيليدا
 1833  1833 فر سا 
 1069 2130 3199 ألما يا
 303  303 الي  ان
  265 265 المجر
 222  222 أيرليدا
 867 1177 2044 إيتاليا 
 58 58 115 ليت ا يا 

  109 109 ل كسمبرج 
 411 411 823 ه ليدا
  400 400 اليرويج 
 972 737 1709 ب ليدا
 2000  2000 أسبا يا
 551  551 الس يد
 350  350 س يسرا 
 1505  1505 تركيا 

 1754 446 2200 المملكة المتحدة 
    

 16938 45724 62662 اإلجمالي
 

 .  كالة الاا ة الل لصة المصد :
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في   الظ حل"  الواليات  أ  مت  مخز نات    2022مارس    31 ذا   ل  من  سحب  صاسي   ن 

م صون ب/ي لظل" س ة أشهل( ا   ارا  من    1م صون ملمصل )  180الميط الخا  االس لاتصجصة يتل إلى  

. كظا توص ت الل   األ  ا  موكالة الاا ة الل لصة خال  اج ظا ها الاار  الذي  2022شهل مايو  

 أ لمت  ن  في من مخز ناتها االس لاتصجصة   إلى  لار مإجلا  سحب إضا  2022أمليل    1 قل في  

ك صل"    ا  ت ع ضغوطفي ظل اس ظلار األزمة الل سصة األ كلانصة ال ي  أمن الاا ة  الظخا ف مشان  

الظخز نات  تق      ى خ يصة     يؤدي إلى زياد" تق ب األسعار      و ما  ى أسواا الميط العالظصة

ممذ  ا     إلى  العالظصة  ال جارية لها  مس وى  الميط      لر"  2014أدنى  توفصل الظحل د"  مم جي    ى 

تا اإل الن  ن أن الكظصة   2022.  في السادس من شهل أمليل إملادات إضافصة   ى الظلى القتصل 

الظسحومة   الل لصةاإلضافصة  الاا ة  في  كالة  األ  ا   ل ل    االس لاتصجصة  الظخز نات    ت     من 

م   120  حوالي أشهل  لمصلم صون  س ة  ملى  ذل       ى  في  مها   60)مظا  سا ظت  ملمصل  م صون 

سحب  مظا يجع ب أك ل     ( ةاالس لاتصجص   مخز ناتهاكجز  من سح ها اإلجظالي من    الواليات الظ حل"

 الجدوت التالي:    يعة كما ه    ضح في . في تاريخ  كالة الاا ة الل لصة من الظخز نات

الكميات اإلضافية املسحوبة من املخزونات االسرتاتيجية للدول األعضاء يف وكالة الطاقة  
   2022أبريل    1الدولية، وفقًا للقرار املتخذ يف  

  (ألف بر يل)
 

 الميتجا  اليفتية  الدولة  إجمالي الكمية المسح بة   الدولة 
 6480 ألما يا 60559 ال اليا  المتحدة 

 624 الي  ان 1608 أستراليا
 531 المجر 15000 اليابان 

 451 أيرليدا 7230 ك  يا الجي بية 
 5000 إيتاليا  483  ي يليدا
 180 ليت ا يا  2298 ب ليدا
 3060 تركيا  4000 اسبا يا
 1600 ه ليدا 74 أست  يا 
 4408 المملكة المتحدة  369 فيليدا
 120000 اإلجمالي 6047 فر سا 

 

 . الاا ة الل لصة كالة  المصد :
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الميط في حاالت    اتم صون ملمصل من مخز ن   240سص ا توفصل حوالي   مما    ى ما تقل    

الل لصة    الاوار  الاا ة  الل   األ  ا  في  كالة    (2022أك ومل    –الي ل" )مايو  خال   من   ل 

   العالظصة. سوا الميطفي   ب/يم صون  1أي ما يعاد  أكثل من 

  كانت الل   األ  ا  في  كالة  أنب   ل مل  األزمة الل سصة األ كلانصةتجلر اإلشار" إلى  

م صون ملمصل    575العامة  حوالي    الظخز نات المياصةم صار ملمصل من    1.5الاا ة الل لصة تظ     

 كالة الاا ة الل لصة   إجظالي الكظصات الظسحومة من   لمظوجب ال زامات مع التما ة. لذل   فإن  

ممحو  182.7ة  ال الغ  2022خال   ا    تقلر  نس ة  تظثل  ملمصل   مخز نات من إجظالي    % 9  م صون 

ال ي   الاارئة  مواساة  كاالت  الميط  أ   ل حكومة  )مظ وكة  مخز نات  امة  شكل  في  إما  تكون 

  الظخز نات في حالة   م ختتة(  أ  مخز نات تح يظ مها التما ة مظوجب ال زا  من الحكومة.  

يظكن   ممهاالعامة  ا  ظاد  السحب  القل     أ   الظما تات  طلي   الظحلد"   ى    ا   ن    الحت  

د لة.   كل  في  السوا  تخيصض  أما   اح صاجات  سص ا  الظ زمة   التما صة  الظخز نات  حالة  في 

 االل زامات من خال  الظلاسصا ال شليعصة أ  ال يوي ات اإلدارية  إلتاحة األحجا  لالس هال . 

 لمقترحة من وكالة الطاقة الدولية )العشر نقاط( لخفض استخدام النفط. الخطة ا3

  الميط  أسواا    ى   انعكاساتها  األ كلانصة  الل سصة   األزمة  مواجهة  نحو  السعي  إطار  في

 تهلف  نقاط  10  من  مؤلية  خاة  مإصلار  2022  مارس  18  في  الل لصة  الاا ة   كالة   امت  العالظصة 

  م صون   2.7  إلى  يتل  مظا  األ  ا   د لها  في  أنوا ب  مكافة  المقل   ااع  في  الميط  اس خلا   تق صل  إلى

 (.2022 يولصو – أمليل )  الي ل" خال  يومص ا ملمصل

  ظل  تش  حص    المقل    ااع    ى  الل لصة  الاا ة   كالة  اطلح ه  ي  ال   الخاة  تلكصز  يمتب  

  نقل   سائل   اس خلا   الظلن  مصن  اللحالت  في  الظش لكة   السصارات  اس خلا   تشجصع    ى  ال لامصل

  في  السائ    ادات  تغصصل   خال   من  الو ود  كيا "  تعزيز  أن  كظا  . اللراجات  القاارات  مثل  ملي ة

  اس هال    لخيض  محا لة  في  الل لصة  الاا ة   كالة  تق لحها  ال ي  األفكار  مصن  من   ال  ائع  نقل  مجا 

   محسب   .الو ود  اس هال   ل ق صل  السليعة   الالا    ى  الظحلد"  السل ة  تق صل  فكل"   كذل .  الميط

  السل ة  حل د  خيض  طلي    ن  يومصا    ملمصل  ألف  290  محوم   الميط  اس هال   تق صل  يظكن  الوكالة 
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  توفصل   يظكن  كظا.  الحالي  مالظس وى   مقارنة  السا ة  في  كص وم ل  10  مظعل   السليعة   الالا    ى

  لظل"  الظمز   في   ال قا   الهجصن   العظل  نظوذج  ت مى  ما  إذا  يومص ا  الميط  من  أخلى  ملمصل  ألف  500

 . األس وع  في أيا  ثالثة  إلى تتل 

  الميط    اس هال   من   يومص ا  ملمصل  ألف  380  توفصل   كذل   يظكن  الل لصة   الاا ة  لوكالة   فقا   

 الوكالة    أشارت   .الك صل"  الظلن  في  أس وع  كل  من   االحل  يو   خال   السصارات  سصل   لحة  تا  ما  إذا

  ملي ة   نقل   سائل  اس خلا   تحيصز  في  ت ظثل  إضافصة  فائل"   لب    ل   من  تا  ذل   أن  إلى  تقليل ا  في

 . الظشي اللراجات مثل ل ميط مس ه كة  غصل م وثة  غصل

ا  العا   المقل  أسعار  خيض  يعل    الل لصة   الاا ة   كالة  ا  لح ها  ال ي  اإلجلا ات  مصن   من  أي  

  حساب    ى  العا   المقل   سائل  اس خلا   زياد"   شهلت  ذل   فع ت   ل  الظلن  معض  أن  الحةت   ال ي

ا  القصاد"  من   أكثل  الظشي    ى  الماس  تشجصع    يع  ل .  الخاصة  مالسصارات  المقل   أفكار  مصن  من   أي  

  ملمصل   ألف  330  حوالي  توفصل  يظكن  الل لصة   الاا ة   كالة  تقو   لذل    ن صجة.  الميط  اس هال   تق صل

ا   ملرجة  الكهلمائصة  الظلك ات   ا  ظاد  زياد"  أن  كظا  .الميط  من  الصو   في  شان    من  القائظة  في  أي  

  مشكالت    جود  من  اللغا    ى   كو ود  الميط  اس هال   من  الصو   في  ملمصل  ألف  100  خيض  ذل 

 الاا ة   كالة  ذل    الى  أشارت  كظا  الكهلمائصة  السصارات  اس صعاب    ى  تؤثل  حالص ا  ال وريل  س س ة  في

 كما ي ضح الشكل التالي:    الل لصة
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  كالة الاا ة الل لصة.المصد : 
 

 . البيان المشترك حول أمن الطاقة األوروبي4
األ ر مصة  أصلرت   الظ حل"  الظيوضصة  الخامل  العشل ن من شهل مارس الواليات  في 

م ق صل ا  ظاد أ ر ما   ى   االل زا     ى  ال صان  أكل.  حو  أمن الاا ة األ ر مي  ا  مش لك  ا  مصان   2022

الل سصة الاا ة     تحقص   الاا ة  إلى  العالظي  ال حو   الاا ة  اس لام ها  تسليع   مع  الظ جلد" أمن 

 .  تميصذ  ال عا ن  ذا معايصل ل حليل الاا ة أمن حو   مش ل   ظل فلي   إنشا 

العمل    الميزت لمدة تصل إلى ثالثة 
 أيام في األسب ع ليثما أ ك  ذل  

تقليل لدود السرعة على الترق  
كم / ساعة  10السريعة بما ال يقل ع    

أيام األلد خالية     
 المدن الكبيرة بالسيا ا   

تخفيض تكلفة اليقل العام، وتحفيز  
 المشي و ك ب الد اجا  

تعزيز االستخدام األ ثل لعربا  الشح   
البضائ  وتسليم   

 شا كة السيا ة للحد     
 استهالك ال ق د 

استخدام السيا ة الخاصة  
 البديلة في المدن الكبرى 

استخدام القتا ا  الليلية عالية  
السرعة بدال    التائرا    

 ليثما أ ك  ذل  

السفر بغرض العمل  تجيب 
د بدائل  عيد وج  

تسري  اعتماد السيا ا  الكهربائية  
 واألكثر كفاءة 

ألف ب/ح ( 290)  

ألف ب/ح ( 500) ألف ب/ح ( 380)   
ألف ب/ح ( 330)  

ألف ب/ح ( 210)  
ألف ب/ح ( 470)  

ألف ب/ح ( 320)  

ألف ب/ح ( 40)  
ألف ب/ح ( 260)  ألف ب/ح ( 100)  أكثر    
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أكثل     من الظش ل  من أجل طا ة  العظل األ ر مي  عار معقولة   اس لامة  ماس   أمانا  خال  

(REPowerEU  األ ر مي االتحاد  أكل  االس قال   ن      ى(   إلى  الوصو   في  الظ ظثل   لفب 

الو ود األحيوري الل سي   ل نهاية العقل مي ل" طوي ة   اس  لالها مإملادات طا ة مس قل"  موثو ة 

  ا  ر مصة تمةصظا  لحت الظيوضصة األ   كظا  االتحاد األ ر مي.  د   نةصية ل ظواطمصن  الشلكات في  

من سع ها %  90إلى  ال مصة ال ح صة ل  خزين الحالصة ممس ة تتل     م خزين الاا ة ل ظان م   ا  خاص

 نوفظ ل من كل  ا .شهل  من األ   مح و  

 :ضميها     قاط عدة على  األو وبي واالتحاد األ ريكية المتحدة ال اليا   اتفقت كما

  نااا    توسصع  الحلارية   الظ خات   تلكصب   نشل  الاا ة  كيا "   ح و   ال قمصات  في  الشلاكة ➢

  ن   ا  معصل  الو ود   تحويل  الظ  كل"  ال قمصات  في   االس ثظار   الظ جلد"  الاا ة  لظعلات  الظش ليات

 . األحيوري الو ود

  مجا    في  االس لاتصجي   ال عا ن  الظ جلد"  الاا ة  مشل  ات    ى   الظوافقة  ال خاصط  تسليع ➢

 . ال حلية اللياح تقمصات ذل  في مظا الاا ة

الاا ة   ➢ ل قمصات  السليع  المشل  لل ا  العام ة  القوى  تمظصة  ل سليع  اس لاتصجصة             الظ جلد"تاويل 

 مظا في ذل  ال وسع في اس خلا  الاا ة الشظسصة  طا ة اللياح.

  حيورياأل  الو ود  الس  لا     الظ جلد  المةصف  الهصلر جصن    اس خلا   مإن اج  ل مهو   ال عا ن ➢

  ال كمولوجصا  تاويل   في  االس ثظار   طلي    ن  الحلاري    االح  اس   غازات   ان عاثات   خيض

 . ال ح صة ال مصة  د ا

 اضطرابات إنتاج النفط في كازاخستان. 5
مإن اج    شهلت السام    السوفص ي  االتحاد  في  ل ميط  مم ج  أك ل  ثاني    إلى   يتلكازاخس ان  

في و ود  التحليل أسعار    خ يصة     ى  ال الد    أنحا   جظصع  في  اضالامات  ي/بم صون    1.6حوالي  

شلكة الظشغ ة ألك ل حقل  ال  أشارت  حص   المياي   ان اجها  إنخيا   في  تس ب  مظا  .2022ملاية  ا   

مشك ة لوجس صة تس  ت في    أن  إلى  2022  يمايل  شهل  من  السادس  في  Tengiz  كازاخس اننيط في  

ألف   600  اإلن اجصة  طا  بت       الذي  الحقل   في  االضالاماتمع اس ظلار      تعليل مس ويات اإلن اج  
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  خط     ل   تظل  ال ي   ي/ب  م صون  1.3  ال الغة   الميط  صادرات  من   األك ل  الجز     ى    يس حوذ   ي/ب

ظ ل من شظا  غلب كازاخس ان إلى ر سصا  يم هي   ى ساحل  ي   الذي  CPC  محل ال  اص    أنامصب 

األسود. الا صعصة  ل  الكام ة  العود"   ن  اإل الن   ي ا   أن    ل  ذل   ياتي  ال حل  اإلن اج     قب ظس ويات 

 . أس وع  ملى   ى اإلن اج  ظ صاتال ي  ا ت  االضالامات إن ها 

ا    باريس لتغير المناخ يةاتفاقالتطورات في  :سادسا

 2022  أفريقيا وشمات األوسط الشرق في المياخ . أسب ع1

 –  28  من  الي ل"  خال   األ لى  ل ظل"  أفليقصا   شظا   األ سط  الشلا  في  الظما   أس وع   قل

 مشار   ألف  15  من  أكثل   مظشاركة  الظ حل"   العلمصة  ماإلمارات  دمي  مليمة  في  2022  مارس  31

           الظي   خ صل  م حل   500  نحو  إلى  إضافة  العالا    حو   د لة  40  من  ا ( اف لاضص   ا  ح وري )

  مسؤ لي   الظما    م عوثي   الخاص   الحكومي  القاا صن  من   مسؤ لصن   زرا   ذل   في  مظا

  200   ن  يزيل  ما  األس وع   ذا  فعالصات  ت ظمت  .الظ حل"  لألما  ال امعة  مالظما    الظعمصة  الظمةظات

   جاال    ثالثة  حو   مما شات  تما لت   ة  زاري   مس ليل"  طا لة   اج ظاع   ظل    رشة  حوارية  ج سة

  الاظوح   العظل  دمج  أوالً:     ي   العالمي  المياخي  التحدح  لم اجهة  األهمية  بالغة  تعتبر   ئيسية

   مما   الظما   مخاطل  مع   ل كصفا  ثا ياً:   .الوطمي  ال خاصط  في  اللئصسصة  اال  تادية  القاا ات    ل

  ال كمولوجي  االم كار  خال   من  ال حوي صة   اليلص  اغ ما   ثالثاً:   . ال مظصة  اس لاتصجصات   في  الظل نة

 . الظ اور"  الح و 

    ى   األس وع    ذا  ملاية  في  المقاش   ح قات  الوزارية  ج ظا اتالا   أكلت  السصاا    ذا  في 

  في  مظا  الظما    ل غصل   الظ زايل"   ال اثصلات  من  ا   لد  تواجب  إفليقصا   شظا   األ سط   الشلا  مماقة   أن

    ى   ال اكصل  تا  كظا.   الغذائي  الظائي  لألمن   ال هليلات  ال حل   ساح   مس وى   ارتياع   ال تحل  ذل 

            الظس لامة      تاديةاال  ال مظصة    يل ا  الظماقة  في  جليل"  أل ظا   فلصة  يي ح  الظماخي  العظل  أن

  مصن   ال مسص    االس لامة   إجلا ات   زياد"   الظ  كل"    ال قمصات  الظالي  الل ا  مان   اال   ار   في  االَخذ  مع

    .األمل  ذا ل حقص  الحاسظة األمور من  الظت حة  أصحاب جظصع
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 : أفريقيا وشمات األوسط الشرق  في  المياخ أسب ع ت صيا  أبري و  

  أ لاف   من   شل   الثال   الهلف   خاصة    2030  لعا   الظس لامة  ال مظصة   مخاة   االل زا اس ظلار   ➢

   الظش لكة  الظماخصة  اال لاف  ل حقص    الجهود   تمسص   الظماخي    العظل :  الظس لامة  ال مظصة 

 .ل كلمون محايل ا  تاد إلى الوصو  

  اح صاجات  ت  ي  ماليقة  مالظما   الظ ع    ال ظويل   محجا  الكافي  اال  ظا   توفصل  ضل ر" ➢

  الوصو   إمكانصة  ضظان  مهلف  لذل    الالز   ال ظويل  نو صة   كذل   المامصة   الل     أ لويات

 .مالظما  الظ ع   ال ظويل إلى

  ممخي ة   األجل   طوي ة   ال مظصة  اس لاتصجصات   تاويل  تخاصط   نااا  توسعة  إلى  الحاجب ➢

  زارات  ل شظل  ال صئة    زارات  ك صل  حل  إلى  الحاضل  الو ت  في  مها  تشار   ال ي   االن عاثات 

  في   المةل   ماليعل  العظ صة   ذ    إلمكانات  العمان  إلطالا   غصل ا   الاا ة   الظالصة  اال  تاد

  تشظل    ي ال  الظتاح ة   السصاسة    خصارات  العاد   لالن قا    الك ي  لال  تاد  طلي    خلائط   ضع

 .الظلسومة األ لاف مشان  اللؤية  توحصل الت ة ذات الوزارات جظصع

 الظما   أسامصع  س س ة  من  جز   أفليقصا   شظا   األ سط  الشلا  في  األ    الظما   أس وع  يعل 

   آسصا   الكاري ي  ال حل   مماقة  الالتصمصة  أمليكا  من  كل  في  2022   ا   خال    قل ا  الظقلر  اإل  صظصة

 . أفليقصا الهاد   الظحصط

 10(IPCCتقا ير الهيئة الحك  ية الدولية المعيية بتغير المياخ ). 2

والتكيف  :  2022  المياخ  تغير"  تقريريشصل   التأثرا ثا     الهصئة  التادر  ن  " وسرعة 

أخاارا    يواجب  العالا  أن  إلى  2022  ف لايل  28  في  (IPCC)  الظما   م غصل  الظعمصة  الل لصة  الحكومصة

درجة    1.5  مماخصة م علد" ال يظكن تياديها   ى ملى العقلين الظق  صن في ظل اح لار  الظي مظقلار

االح لار   لو     مئوية مس وى  تزايل  ما  ةمؤ  لي ل"   سصؤدي  ممها  أخلى   إلى  وا ب  خصظة    

ل موع ال صولوجي تجمب تزايل الخسائل في األر اح  اكظا أكل ال قليل   ى أن    سصكون ال رجعة فصب.
 

 1988  في  ا  الظمةظة العالظصة لألرصاد الجوية أنشا ا ملنامج األما الظ حل" ل  صئة    صئة تامعة لألما الظ حل" مك ية م قصصا الع و  الظ ع قة م غصّل الظما   10
ر .  القاد" السصاسصصن م قصصظات   ظصة د رية مشان تغصل الظما   آثار   مخاطل    طلح اس لاتصجصات ل  كصف مع تغصل الظما   ال خيصف من آثا  ل ز يل

 .د لة   وا   195 حالصا    ت ا الهصئة
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طظوحة   إجلا ات  اتخاذ  ي ز   األساسصة   تحقص       اج ة ال مى  مع  الظما    تغصل  مع  ل  كصف 

 انخياضات سليعة  حاد" في ان عاثات غازات االح  اس الحلاري.  

يقل  ال قليل تقصصظا  ميتال  آلثار تغصل الظما   مخاطل   ال كصف معب في الظلن ال ي يعصش 

العالا.   سكان  نتف  من  أكثل  ف ال   ن  حص   فصها  الماس  حصاتها  س ل  صشها   صحة  ت اثل 

نةا تشظل  ال ي  الحصوية  األساسصة  مس ب   الظظ  كات  ال مى  م زايلا   س  صا   تاثلا   الاا ة  المقل  

ألخاار الماجظة  ن موجات الحل  العواصف  الجياف  اليص انات  ال غصّلات ال اصئة الحل   ا

ال حل ساح  مس وى  ارتياع  الظماخي   ذ    لكن    .مثل  ل عظل  فلصا   أي ا   توفل  يظكن   –الظلن  إذ 

الم  الظ جلد"   نةا  المةصية  الاا ة  الظصا   من  الظوثو ة  ل  صئة   اإلملادات  الظلا صة  قل  ل ظ اني 

 .   لال   الظس لامة ال ي تلمط مصن الظماط  الح لية  اللييصة أن تي ي إلى مج ظع أكثل شظولصة

 يشصل ال قليل موضوح إلى أن ال مظصة القادر"   ى تحظل تغصل الظما  مهظة صع ة ح ى في 

االح لار  تجا ز  إذا  تقصصلا   أكثل  ال مظصة  تحقص   ذ   الحالصة.  سصكون  االح لار  مس ويات    ظل 

تجا ز  .  مئوية  درجة  1.5 العالظي إذا  مس حصال   ال مظصة  تحقص   ذ   سصكون  الظماط    معض   في 

الم صجة اللئصسصة ال ل ر" الظ حة ل عظل الظماخي    االح لار العالظي درج صن مئوي صن.  تؤكل  ذ  

الل زا   مع ال لكصز   ى اإلنتاف  العلالة.  يؤدي حشل ما يكيي من ال ظويل  نقل ال كمولوجصا  ا

 .السصاسي  الشلاكات إلى زياد" فعالصة ال كّصف مع تغصل الظما   خيض االن عاثات

 قليل آثار تغصل الظما    ى الا صعة  الماس في جظصع أنحا  العالا   يقف   ى  ال ما    كظا ي 

لا صعة  اآلثار الظس ق  صة  فقا  لظس ويات االح لار الظخ  ية  مخاطل ا   يقل  خصارات ل عزيز  لر" ا

 الظج ظع   ى التظود أما  تغصل الظما    مكافحة الجوع  اليقل  انعلا  الظسا ا"   الحياظ   ى 

ط ل  . كظا ي  ظن ال قليل أاألر  موصيها كوك ا  ياصب العصش   صب لألجصا  الحالصة  الظس ق  صة

ال الظلصود"  الظ و عة   ى  الظما   مخاطل   تغصل  آثار  مصانات  ن ائج  ن  العالظي يقل   مااا 

تقليا الظزيل من األفكار إلى م خذي القلارات ال قليل إلى  .   الماا ات اإل  صظصة  من أجل  خ   

اتساع اليجو" مصن اإلجلا ات الظ خذ"  ما    معأن ال قل  الظحلز في ال كصف ح ى اآلن غصل مم ةا   

  .ي ة اللخل و ما وب لظواجهة الظخاطل الظ زايل"  خاصة في اليئات السكانصة الظمخ
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أصد   الهيئة الحك  ية الدولية     2022 تجلر اإلشار" إلى أنب في اللامع من شهل أمليل  

الذي ركز   ى    "التخفيف    اَثا  تغير المياخ"  تقريرها الثال   (IPCC)المعيية بتغير المياخ  

اس لاتصجصة ال خيصف  الحل من االن عاثات   حلد خصارات  ام ة ل  ا ص   س صظة من الماحصة الظالصة  

 .  درجة مئوية 1.5في كل  ااع   خصارات كيص ة مان تميذ إمكانصة حتل االح لار  مل 

  ثال    مظقلار  الظ جلد"  الاا ة  متادر  إلى   ال حو    تصل"  تسليع  إلى  ال قليل  يل وكظا  

  في  أي ا  لكن الخارج في  فقط لصل  اليحا   ااع  تظويل   ن الحكومات تو ف  يعمي ما    و ملات 

 .فعالة مماخصة  ح وال موصيها اإليكولوجصة  المةا الغامات  حظاية  د لها

ال قليل    اأي ا   أشار  أن  في  إلى  الحلاري  االح  اس  غازات  الن عاثات  السموي  لظ وسط 

  مل ا   لكن معل  المظو ت اطا(2019  –  2010خال  الي ل" )    اريخالأ  ى مس وياتب في    م  العالا  

 تتل إلى    ممس ة  ظس ظل" في تكالصف الاا ة الشظسصة  طا ة اللياح  ال اارياتالنخياضات  من اال

م زايل%85  حوالي مجظو ة  الاا ة  خيض  .  أدت  كيا "  تعزيز  إلى  السصاسات  القوانصن  من   "

الظ جلد" الاا ة  نشل  الغامات   تسليع  إزالة  حذر    .معلالت    تخيص ات   إجلا    مل ن  أنب   من لكمب 

  1.5  إلى  الحلاري   االح  اس  ظا ل"   من   الحل  فإن  القاا ات   جظصع   في  لالن عاثات     ظصقة   فورية

 .الظما  معصل أملا سصكون  مئوية درجة

ال ي  ل    فقا   ال قليل سصماريو ات  إلى  ي  ظمها  االح لار  من  الحل  ي ا ب  درجة   1.5  

ذر تها   ل   مئوية إلى  العالظصة  اللفصئة  غازات  ان عاثات  تتل  تقليل     2025   ا   أن  أمعل             ى 

  لظصثان أي ا    في الو ت نيسب  يجب تق صل اس خلا  ا2030مح و   ا   %  43 أن ي ا تق ص ها ممس ة  

 .  مظقلار الث   تقلي ا  
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ا  في أوابكعلى اقتصادات الدول األعضاء للتطورات في أسواق البترول االنعكاسات المحتملة  :سابعا  
 

 في الدوت األعضاء في أواب  الُمقد ة  صاد ا  اليفط الخام    كمية   اال عكاس على  .1

كظصة صادرات الميط الخا  في الةةل   األ  ةةا  فةةي أ امةة    ارتياعتشصل ال قليلات األ لصة إلى  

 نحةةو  تةةل إلةةى مقارنة مةةاللمع السةةام  ل  و ي/لمصلم  ألف  384  محوم  2022من  ا     األ  خال  اللمع  

 م صةةون ملمصةةل/يو    ةةى أسةةاس سةةموي.       2.6  ةةو مسةة وى ملتيةةع ممحةةو   و ي/ملمصةةلم صةةون  18.2

 مةةن الةةل   األ  ةةا (  خظسةةة)مةةن ضةةظمها    دوت أوبكك +   صةةا   إلى  مشكل رئصسي  االرتياع  اعزى  ذي 

خةةال    ةةى أسةةاس شةةهلي  يو /ملمصةةل ألةةف 400مظقلار  مالحياظ   ى اَلصة الزياد" ال لريجصة الن اجها

ات اإلن اج  فقةةا  إلتيةةاا د   تخيص ال خ   من  ي ا    .  ذا  من الظ و ع أن2022من  ا     األ  اللمع  

( 13) الجككدوتكمككا ي ضككح  .2022فةةي شةةهل سةة  ظ ل  يو /م صةةون ملمصةةل 5.8 د   أ مةة +  ال الغةةة
 .(15)  والشكل

 ( 13لجدوت )ا
 (* 2022-2021)صاد ا  اليفط الخام في الدوت األعضاء، وقيمة سي ح في كمية  الالتت   الرب  

     

  ) لي ن ب/ح(كمية الصاد ا   ) ليا  دوال (قيمة الصاد ا  

 الرب  األوت  15.573 84.4
2021 

 الرب  الراب  17.791 129.9
 2022 *األوتالرب    18.175 160.4
 التغير ع     2021 الراب الرب    0.384 30.3

   2021 األوتالرب    2.602 76.0 ( ب/ح لي ن )
 .مصانات تقليلية  *   

 :  ا  الل 
الظ وسةط الشةهلي  م ةلب صادرات الميط في الل   األ  ا  مالح اإلس هال  الشهلي من ان اج الميط الخا  الشةهلي    كظصةتا اح ساب    -

الشهلية  تا تقليل  صظة التةادرات الشةهلية   ممهةا تةا اح سةاب القصظةة لألسعار اليورية لخامات كل د لة في حجا التادرات المياصة 
  ال قليلية لتادرات الميط اللمع سموية ل ل   األ  ا .

 ممةظة األ اار العلمصة الظتلر" ل   ل   )أ ام (  تقليلات أ لصة. :المصد 
 

 
 
 
 
 
 



89 الربع األول - كانون الثاني / يناير - أذار/ مارس 2022

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 88 2022 األول الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

0

5

10

15

20

25

الربع األول الربع الثاني  الربع الثالث  الربع الرابع  الربع األول
2021 2022

ي م/ لي ن بر يل

كمية صاد ا  اليفط الخام كمية إ تاج اليفط الخام

( 15) لشكلا  
 ،المقد ة للدوت األعضاء في  ي مة أواب  بصاد اته اليفط الخام قا  ة كمية إ تاج 

(2021- 2022 ) 
 

 

 

 

 
 

 
 

 تقليلات أ لصة. –ممةظة األ اار العلمصة الظتلر" ل   ل   )أ ام (   المصد :

 قيمة صاد ا  اليفط الخام في الدوت األعضاء في أواب    اال عكاس على  .2

األسعار اليوريةةة لسةة ة خامةةات م وسط  الرتياع اإلنعكاس اإليجاميتشصل ال قليلات األ لصة إلى 

فةةي  الخةةا  الةةميط صادرات  صظة   ى 2022  ا من  األ  اللمع  خال  خامات الل   اال  ا    أ م 

 .أ ةةوا  أكثل مةةن سةة عةل لتيع إلى مس ويات لا تشهل ا ممذ    نيل اللمعخال   الظقلر"    ا   الل   األ

مقارنةةة مةةاللمع السةةام    %23.4أي ممسةة ة     م صار د الر  30.4  محوم  ميطال صظة صادرات    ارتيعتفقل  

ضةةعف   مةةا يقةةارب  أ    م صةةار د الر  76ممحةةو    ملتيةةع  ةةو مسةة وى     م صار د الر  160.4تل إلى   ل

 .(16) والشكل (13)  الجدوتكما ي ضح  العا  الظاضي  اللمع الظظاثل منالقصظة الظسج ة في 
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بر يل/دوال  ليا  دوال 

قيمة صاد ا  اليفط الخام  ت سط أسعا  سلة أوب 

 ( 16) الشكل
 ،في  ي مة أواب  للدوت األعضاءالمقد ة  قا  ة  ست يا  أسعا  اليفط بقيمة صاد اته 

(2021- 2022 ) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 تقليلات أ لصة. –ممةظة األ اار العلمصة الظتلر" ل   ل   )أ ام (  المصد :
 

 أواب     ي مة   دوت األعضاء في ل ل الكلي    األداء االقتصادح   اال عكاس على  .3

ألقت ال اورات في السوا ال  ل لصةةة العالظصةةة مةاللهةةا   ةةى مسةة ويات األدا  اال  تةةادي فةةي 

  حصةة  ارتيعةةت مسةة ويات المةةاتج فةةي القاا ةةات 2022مةةن  ةةا     األ  الل   األ  ا  خةةال  اللمةةع  

المياصة مشكل م حوظ.  يعزى ذل  في األساس إلى اس ظلار ال عافي فةةي أدا  اال  تةةاد   مةةا صةةاح ب 

مل ا من رفع الظزيل من القصود الظلت اة مجائحةةة فصةةل س  ان عاش في مس ويات الا ب   ى الميط من  

تحقصةة  ال ةةوازن فةةي    ا  ك صةةل  ا  ل زا  د   أ م + مإتياا خيةةض اإلن ةةاج د رال   ل كان   كور نا الظس جل.

سةةعار أل ا الةةل ا االس قلار في أسواا الميط العالظصة في ظل األزمة الل سصة األ كلانصة   من ثا تقةةلي

د ظةةا  إضةةافصا  ال  تةةادات الةةل   مةةا شةةكل     ال ي ارتيعت إلى أ  ةةى مسةة وياتها فةةي  ةةل" أ ةةوا الميط  

األ  ا  في ممةظة أ ام  ال ي شهلت ارتيا ا  م حوظا   ملرجات م يا تب في اإليلادات المياصةةة ال ةةي 

 لامة.   تُعل من أ ا متادر اللخل القومي   تسا ا في تحقص  ال مظصة الظس 

 أمليةةلفةةي شةةهل صمل ا المقل الةةل لي  ن   التادر العالظياَفاا اال  تاد    تقليلشصل  ي  ذا  

في مماقة الشلا األ سط  شظا  أفليقصا س حق  نظوا  أف ل من أن الل   الظتلر" ل ميط  إلى     2022
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ارتياع إن اج الميط مظا ي ظاشى مع    ارتياع أسعار الو ود األحيوري  مل ا من  2022الظ و ع في  ا   

 القااع غصل المياي.  اس ظلار تحسن نظواتياا أ م +  

الظسةة جلات  مشةةان    2022صادر  ةةن ال مةة  الةةل لي فةةي شةةهل أمليةةل  تقليل  أحل   يشصل  كظا  

في ظل سصماريو  ل  الصقصن الشليل الذي تخصا   صةةب    اال  تادية لظماقة الشلا األ سط  شظا  أفليقصا

إلى أنب من الظلجح أن تس يصل الل   الظتلر" ل ميط في مماقة الشلا األ سةةط   الظخاطل الجصوسصاسصة 

 زيةةاد" االسةة ثظار فةةي    التةةادرات شظا  أفليقصا من ارتياع أسعار الاا ة من خال  ارتياع  ائةةلات  

حصةة  ي و ةةع نظةةو ا  تةةادات الةةل   الظتةةلر"   . جار"  الظالصة العامةةة تحسن موازين ال   ااع الاا ة 

% مي ل ال عافي من جائحة فصل س كور نا   الزياد" الظ و عة فةةي إن ةةاج 5.4ل ميط في الظماقة ممحو  

  الميط  ارتياع أسعار .

الةةل   تجلُر اإلشار" إلى أن السصاسات المقلية  الحةةز  الظالصةةة ال حيصزيةةة ال ةةي نيةةذتها غال صةةة   

 ةةل حةةلت مةةن   التحة  الظالصة العامة  القااع الظالي   اا ات  األ  ا  في ممةظة أ ام    ى صعصل  

االَثار اال  تادية الظ اشل" الماجظة  ن جائحة فصل س كور نةةا الظسةة جل.  سةةا ظت مةةلامج اإلصةةالح 

  تةةادي  تمويةةع اال  تادي ال ي يجلي تميصذ ا في معض الل   األ  ا   الهادفة إلى د ا المشاط اال

القا ل" اإلن اجصة  ال تليلية   ال ي أدت إلى تحسن نس ي في مسةة ويات المشةةاط فةةي القاا ةةات غصةةل 

 المياصة  في الحل من تاثل األدا  اال  تادي لهذ  الل  . 

في ممةظة أ ام  غصل أن  ما  مخا ف مشان ت اطؤ معلالت المظو اال  تادي ل ل   األ  ا   

            ى الظلى القليب  تظاشصا  مع  جةةود درجةةة  الصةةة مةةن  ةةل  الصقةةصن تحةةصط ماَفةةاا اال  تةةاد العةةالظي  

 . اإلنقاا ات في سالسل ال وريل  ال غوط ال  خظصة  ال سصظا الجصوسصاسصةمخاطل ال اورات   سط

 ً  القريبعلى المدى   اليفط العالميةس اق أل المستقبلية االَفاق :ثا يا

 :أسعا  اليفط الخام -1

إلى أن م وسط سعل خا  ملنت سةةصلتيع   األمليكصة  الاا ة  مع ومات  دار"إل  أحل  تو عاتتشصل  

  ل أن يمخيض معل ذل   مشكل تلريجي    2022من  ا     الثانيد الر/ملمصل خال  اللمع    107.7إلى  

كظا ي و ع أن يلتيةةع م وسةةط سةةعل خةةا  غةةلب .  2022د الر/ملمصل في نهاية  ا     100.7لصتل إلى  
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  ةةل أن يةةمخيض معةةل    2022من  ةةا     الثانيد الر/ملمصل خال  اللمع    101.8تكساس األمليكي إلى  

 .2022د الر/ملمصل في نهاية  ا   96ذل   مشكل تلريجي لصتل إلى 

رتيعت احص    2022شهلت ارتيا ا  م حوظا  ُممذ ما ع  ا   اآلج ةيذكل أن أسعار الميط الخا  

خ ةةا  ج سةةات ال ةةلا   لألسةة وع  فةةي ICE)أسعار ال سوية لعقود خا  ملنةةت )مورصةةة إن لكون صمم ةةا  

 111.7ل تةةةل إلةةةى  2021% مقارنةةةة ممهايةةةة  ةةةا  43.6ممسةةة ة  2022 أمليةةةل 14الظم هةةةي فةةةي 

د الر/ملمصل  كظا ارتيعت أسعار ال سةةوية لعقةةود خةةا  غةةلب تكسةةاس األمليكةةي )مورصةةة نصويةةور  

  د الر/ملمصل. 106.9% خال  نيل الي ل" ل تل إلى 42.2( ممس ة Nymexال جارية 

 ذا  تشصل أحةةل  مؤشةةلات سةةوا الةةميط العالظصةةة إلةةى ارتيةةاع أسةةعار الةةميط الخةةا  مةةل ا مةةن 

ادات   ى خ يصة اإل الن  ن  صو  الظيا ضات الل سصة األ كلانصةةة إلةةى الظخا ف مشان نق  اإلمل

طلي  مسل د   تحذيل ممةظة أ م  من أن العقومات الحالصة  الظس ق  صة   ى ر سصا  ل تؤدي إلى أحل 

أسو  صلمات اإلملادات المياصة   ةةى اإلطةةالا   تو ةةع  كالةةة الاا ةةة الل لصةةة انخيةةا  إن ةةاج الةةميط 

مسةة ب العقومةةات أ  تجمةةب الظشةة لين   2022مايو  م صون ب/ي مل  من شهل    3لب من  الل سي مظا يق

طوا صة الشحمات الل سصة   اح ظالصة توجب االتحاد األ ر مي نحو ت مي حةةةل تةةلريجي لوارداتةةب مةةن 

          الميط الل سةةي إل اةةا  الو ةةت ل ةةل   ال ةةي تع ظةةل ملرجةةة ك صةةل"   صهةةا  ل  حةة   ةةن متةةادر ملي ةةة. 

ضعف الا ب في التصن   ى خ يصة ال خيصف الجزئي   تلاجع حل" الظخا ف مشان ياتي ذل  إلى جانب

لعظ صات اإلغالا الظلت اة ميصل س كور نا في مليمة شمغهاي   االنخيةةا  الظ حةةوظ فةةي مخز نةةات 

 الظم جات المياصة األمليكصة. 

 اإل دادا  اليفتية العالمية: -2

اإلمةةلادات إجظةةالي  ارتيةةاعتشصل أحل  تو عات ممةظة الل   الظتةةلر" ل   ةةل   )أ مةة ( إلةةى 

ب/ي  ألةةف 180ممحةةو  2022من  ا   الثانيخال  اللمع   هاالمياصة لظجظو ة الل   الظم جة من خارج

معةةل ذلةة  ل تةةل م صةةون ب/ي   أن تسةة ظل فةةي االرتيةةاع  65.7مقارنة ماللمع السام  ل تل إلى نحةةو 

ت    م وسطي و ع ارتياع  وبشكل عام،م صون ب/ي.  67.5إلى نحو  2022من  ا     اللامعخال  اللمع  

% مقارنةةة مالعةةا  السةةام   لصتةةل 4.3  أي ممسةة ة  ي/ب  م صون  2.7ممحو    2022خال   ا   اإلملادات  

  يعةةزى ذلةة  مشةةكل رئصسةةي إلةةى ال و عات السةةامقة  أ ل من    و مس وىم صون ملمصل/يو      66.3  إلى
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ال وتلات الجصوسصاسةةصة الظ تةةا ل" فةةي في ظل    2022لعا     المياين اج ر سصا  إل  خيض المظو الظ و ع

 2022 مشكل  ا  س كون الظحلكات اللئصسصة لمظو اإلملادات المياصة العالظصة فةةي  ةةا  .  شلا أ ر ما

  . ر سصا  ال لازيل  كملا  كازاخس ان  المل يجاألمليكصة الواليات الظ حل"   ي

إن اج الةةميط   ارتياعمن جانب اَخل  تشصل أحل  تو عات إدار" مع ومات الاا ة األمليكصة إلى   

  Bakken  Eagle Ford  Haynesville)لئصسةةصة السةة ع الظمةةاط  فةةي الالتةةخلي األمليكةةي 

Niobrara  Permian  Appalachia  Anadarko)  8.516إلةةى نحةةو  2022فةةي شةةهل أمليةةل 

   م صةةون ملمصةةل/يو   8.649  نحةةو  ملمصل/يو    أن يواصل ارتيا ب فةةي شةةهل مةةايو لصتةةل إلةةىم صون  

 . 2020 مارسُممذ شهل  لب   و أ  ى مس وى مسجل 

 :التلب العالمي على اليفط -3

الا ب العةةالظي   ةةى إجظالي  ارتياع تشصل تو عات ممةظة الل   الظتلر" ل   ل   )أ م ( إلى

ب/ي مقارنة ماللمع السةةام  ل تةةل إلةةى نحةةو   ألف  170ممحو    2022من  ا     الثانيخال  اللمع  الميط  

 102.8لصتل إلةةى مسةة وى  صاسةةي ي  ةة  حةةوالي  أن يس ظل في االرتياع معل ذل    م صون ب/ي   99.1

ي و ةةع ارتيةةاع إجظةةالي الا ةةب العةةالظي   وبشكل عككام،  .2022م صون ب/ي خال  اللمع اللامع من  ا   

 نحو  مقارنة مالعا  السام   لصتل إلى  %3.8  أي ممس ة  و ي/لمصلم صون م  3.7محو  م  2022خال   ا   

  يعةةزى ذلةة  مشةةكل رئصسةةي إلةةى ال و عةةات السةةامقة  أ ةةل مةةن  مس وى  و     م صون ملمصل/ يو   100.5

االنخيا  الظ و ع في الماتج الظح ي اإلجظالي العالظي مس ب األزمة الل سصة األ كلانصة   ود" ظهور 

 ثاني أك ل مس ه    الظي ل ميط.  –سليع االن شار من فصل س كور نا في التصن  Omicronالظ غصل 

خةةال     ى الةةميط    اال  تادي  ال مظصة  د   ممةظة ال عا نط ب    ارتياعفي  ذا السصاا  ي و ع  

 حةةوالي % مقارنةةة مالعةةا  السةةام   لصتةةل إلةةى  4.2م صةةون ب/ي  أي ممسةة ة    1.9محةةوالي    2022 ا   

  ةةى الجةةز  مقصةةاد" الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة  د   األمةةليك صن مةةع اسةة حواذ  ي /بم صةةون  46.6

 ممحةةو  د   خارج ممةظة ال عا ن اال  تادي  ال مظصةةةط ب    ارتياعكظا ي و ع  .  األك ل من  ذا االرتياع

  .ي/بم صون  53.9%  لصتل إلى نحو 3.5  أي ممس ة ي/بم صون  1.8
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لحالة من  ةةل  الصقةةصن ملت اةةة مظجظو ةةة مةةن خاضعة    ال تزا   ال و عات  تجلر اإلشار" إلى أن

ال حليات مماط  اإلن اج اللئصسصة   ال وتلات الجصوسصاسصة الظ تا ل" في    :أ ظها    الظخا ف  الشكو 

فةةي  خ ما ةةات  اال     ود المقةةل   ى   تاثصل ا     م حوراتب الجليل"فصل س كور نا  عود" ظهور  مالظ ع قة  

 تةةاثصل ال اةةورات ال كمولوجصةةة مظةةا فةةي ذلةة  الل ظمةةة      مس ويات ال  خا الظلتيعةةة ال وريل  سالسل

 .ر" الظس ظل"  تاثصل ا   ى م ا  ات الو ود التما صة  ايا ال جا  ف ال   ن الظلك ات الكهلمائصة 
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