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االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 3 2022 الثاني 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

األوضكك   سككي ح لكك    الالربكك     التقريككرفةةي الةةل   األل ةةا     لعام صن في مجةةا  التةةمالة الم اصةةة ا

 .2022 من لا  الثانياللمع  الذي يغاي    الع لميةالبترولية  

 اال  تةةادية  الظجظولةةاتل اورات اال  تادية العالظصةةة  فةة   ا  من ال قليل  األو   الجزء  ي ما  

فةةي   الظ ظث ةةة   الةةم ا العالظصةةةا  اسةةوأال اةةورات فةةي    فصسةة عل    الث ني  الجزء  أما.  الل لصة اللئصسصة

ل ةةأ أسةةعار الةةم ا    العوامةةا الظةة  ل"  الم اصة  الظم جات معض   م ا الخا   ل  ال ورية  االَج ة  سعاراأل

   حلكة ال جار" الم اصة في  غصل اة الظخ   ة  الم اص  ات ط ب  مس ويات الظخز ن  إملاداتمن    الخا 

لظ امعةةة  الث لكك الجككزء   ختةة  .األسةةواا اللئصسةةصة   تاةةور صةةمالة تفليةةل الةةم ا الخةةا  العالظصةةة

الظسةة جلات فةةي  الجككزء الرابكك  يسةة عل   اا ةةات الظ جةةلد". ل األسةةواا العالظصةةةفةةي  ال اةةورات

أ م األحلاث ال ي شهلتها السةةوا ال  ل لصةةة العالظصةةة  ل صان    الخ مسالجزء    خت فصظا  الهصلر جصن.  

 السكك ب الجككزء   ي مةةا  مةةاريل ل غصةةل الظمةةا    صةةةات ا ال اةةورات فةةي فص مةةا    السكك   الجككزء  أمةةا

 ل ةةا  فةةي أ امةة .ل ةةأ ا  تةةادات الةةل   األ ال  ةةل  ل  اةةورات فةةي أسةةواا االنعفاسةةات الظم ظ ةةة 

           مةةن ال قليةةل االَفةةاا الظسةة ق  صة ألسةةواا الةةم ا العالظصةةة ل ةةأ  واألخيككر الثكك م الجككزء  يسةة عل  

 . القليبالظلى 

للاسةةظي سصاسةةات الاا ةةة   مسةة ظلا    دلظا  أن يقل    ذا ال قليل  فإنها تأما    تُعلإذ   األمانة العامة  

السةةوا ال  ل لصةةة   علف ل أ الظس جلات فةةي  ل  ا  مهظ  ا     أن يظثا متلرفي د لها األل ا   الظس ق  صة

 انعفاساتها ل أ د لما األل ا . ملى العالظصة  
 

   هللا  لي ال وفص                          

 

 

 األمي  الع م                                                                                      

 ب  سبت  سبت  علي                                                                               
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 4 2022 الثاني الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

  قم  قائمة المحت يا  
 الصفحة

 8 العالمية التت  ا  االقتصادية  أوالً:

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

 ً  13 التت  ا  في أس اق اليفط العالمية  : ثا يا

 13 لليفط الخام وبعض الميتجا  اليفتيةواالَجلة التت  ا  في األسعا  الف  ية  .1

 13 األسعا  الف  ية لليفط الخام  أ.

 17 األسعا  االَجلة لليفط الخام  ب.

 19   الميتجا  اليفتيةبعض أسعا   .ج

 23 2022   عام  الثا ي خالت الرب    أسعا  اليفطالع ا ل المؤثرة على  .2

 23 الع ا ل ذا  العالقة بأساسيا  الس ق أ.

 23 اإل دادا  اليفتية العالمية -

 34 التلب العالمي على اليفط -

 41 المخزو ا  اليفتية العالمية المختلفة ست يا   -

 46 أسعا  اليفط الع ا ل األخرى المؤثرة على  ب.

 48 لركة التجا ة اليفتية في األس اق الرئيسية .3
 ككك  الكككيفط األ ريكيكككة ال اليكككا  المتحكككدة وا دا  وصكككاد ا   أ.

 48 الخام والميتجا  اليفتية

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

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

 53 تت   صياعة تكرير اليفط الخام العالمية .4
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  قم  قائمة المحت يا  
 الصفحة

 ً  56 التت  ا  في األس اق العالمية للتاقا  المتجددة : ثالثا

 ً  61 الهيد وجي   :  ابعا

 ً  64 أهم األلداث التي شهدتها الس ق البترولية العالمية  : خا سا

 ً  74 با ي  لتغير المياخ   يةاتفاقالتت  ا  في   :سادسا

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

76 

 ً  80 القريباالَفاق المستقبلية ألس اق اليفط العالمية على المدى  :  ثا يا
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 األشكال قائمة 
رقم  

 الصفحة
 12 العالمي معدت  م  االقتصادلاألولية الت قعا   التغير في  :1الشكل 
 15 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 

 16 غرب تكساس

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

 22 األس اق الرئيسية

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

24 

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

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

 32 وعدد الحفا ا  العا لةاأل ريكية المتحدة  

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

:11الشكل   35 العالمي على اليفطالتت  ا  الرب  السي ية للتلب   
فككي المخزو ككا  التجا يككة اليفتيككة فككي   خفككا   اال/الزيادة)تت     :12الشكل 

 األعكك امدوت  يظمككة التعككاوق االقتصككادح والتيميككة عكك   ت سككط 
 السابقة  ةالخمس

43 

 46 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 
 77 .في  يظمة أواب 

 قا  ككة  سككت يا  أسككعا  الككيفط بقيمككة صككاد اته المقككد ة للككدوت  :16الشكل 
 78 .أواب األعضاء في  يظمة 
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 قم                                            الجداوت قائمة  
 الصفحة

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

 14 .غرب تكساس وبعض الخا ا  العربية

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

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

 31 .وعدد الحفا ا  العا لة

 34 .تت   التلب العالمي على اليفط وف  المجم عا  الدولية :6الجدوت 
             دوت  يظمكككككة التعكككككاوق تتككككك   التلكككككب علكككككى الكككككيفط فكككككي  :7الجدوت 

 37   .االقتصادح والتيمية

خكككا ج  يظمكككة التعكككاوق           تتككك   التلكككب علكككى الكككيفط فكككي دوت  : 8الجدوت 
 40 .االقتصادح والتيمية

 45   .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 
 50 والصي  والهيد  األ ريكية المتحدة  

كميككا  الميتجككا  اليفتيككة المكككر ة فككي المصككافي  ت سككط تتكك    : 12الجدوت 
 54   .العالمية

       صككاد ا  الككيفط الخككام فككي وقيمككة  التت   الرب  السي ح في كميككة   : 13 ت الجدو
 77 .الدوت األعضاء
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 التطورات االقتصادية العالمية  :أوالا 
 
 

 ذلةة  ل ظةةل"  2022مةةن  ةةا   الثةةانياللمةةع  خةة  إنكظاشا  م حوظا  أدا  اال  تاد العالظي   شهل

األ ةةل مةةن الظسةة وى  مم اثلا  م لاجع المشاط اال  تادي في التةةصن  ر سةةصا     2020األ لى ممذ  ا   

     الةةذي    تعةةل  اال  تةةاد العةةالظي    ةةل.  األمليكصةةة  الظ و ع لإلنياا االس ه كي فةةي الواليةةات الظ حةةل"

إلى  ل" ضغوطات أخةةلى تظث ةةت فةةي ارتيةةا     جائحة كور ناتلا صات  مشكل كامل من  معل  عافى  ي لا  

 الاا ةةة  أسةةعار  سةة بم   ةةن الظسةة وى الظسةة هلف مةةن   ةةل ال مةةو  الظلكزيةةة  العالظصةمعلالت ال  خا  

األمليكصةةة ال سةةصظا فةةي الواليةةات الظ حةةل"  –  نقةة  ادمةةلادات فةةي  اا ةةات  ليةةل"  الظلتيعة   الغذا 

مظةةا تسةة ب فةةي   – ةةا     40ال ي سج ت أ  ةةى معةةلالت ت ةةخا ممةةذ    اللئصسصة  األ ر مصة   اال  تادات

ال  تةةاد التةةصمي   ةةى خ يصةةة السصاسات الظالصة  ف     ن ال  اطؤ األك ل من الظ و ع في أدا  اتشليل  

التارمة ل حل من موجات ان شار فصل س كور نةةا   تمةةامي ال ةةلا صات    ادغ ا العا  تجلد  ظ صات  

  الس  صة لألزمة الل سصة األ كلانصة.   

 التيبؤا  بشأق التضخم العالمي 
   %  ،تت    عدت التضخم األكبر    المت ق )

              
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 . 2022صمل ا المقل الل لي  مس جلات تقليل ا فاا اال  تاد العالظي  يولصو  المصد :

 

 التضخم الكلي في  ؤشر أسعا  المستهلكي   

 

 * في  ؤشر أسعا  المستهلكي  األساسيالتضخم  

 

 مؤشل أسعار الظس ه كصن مل ن أسعار الو ود  الاا ة.  *

 

 2022العالمي، أبريل فاق االقتصاد اَ 
 2021فاق االقتصاد العالمي، اكت بر اَ 
 2021فاق االقتصاد العالمي، أبريل اَ 

 2022  ي لي فاق االقتصاد العالمي،  ستجدا  اَ 
 2022 ييايرفاق االقتصاد العالمي،  ستجدا  اَ 
 2021  ي لي فاق االقتصاد العالمي،  ستجدا  اَ 
 2021 ييايرفاق االقتصاد العالمي،  ستجدا  اَ 

2020 
 الثال  الرب  

2021 
 الرب  األوت 

2020 
 الثال  الرب  

2022 
 الرب  األوت 

2022 
 الثا ي الرب  

2022 
 الثال  الرب  

2022 
 الراب  الرب  
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 الثال  الرب  
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 الرب  األوت 

2020 
 الثال  الرب  

2022 
 الرب  األوت 

2022 
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2022 
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الا صعةةي تو ف  اردات الغةةاز    إلى  الل سصة األ كلانصةاألزمة    يؤدي اس ظلار من الظ و ع أن  

كظا أنه م و ع   مظا  وأصعب   ا  أمل  ال  خا  جظاح  ك حيت ح     من الظح ظل أن   األ ر مصة من ر سصا

ا  تةةادات األسةةواا   فةةيظليونصةةة  ال  ارتيةةا   فةةيتشليل األ ضا  الظالصةةة العالظصةةة    يسا امن الظظكن أن  

    ل ي س ب اح ظا  تيا ا أزمة القاا  العقاري في إلى مس ويات حلجة  التا ل"  اال  تادات المامصة

            ل مةةامي ال ةةوتلات الجصوسصاسةةصةيظكةةن  أخصةةلا    التةةصمي نظةةو اال  تةةادال اثصل السةة  ي   ةةى مزيل من 

 .أن يعوا مسصل" ال جار"  ال عا ن   ى مس وى العالا

 األ ابيب إلى االتحاد األو وبي تراج  تدفقا  الغاي الروسي عبر 
 ) لي ق  تر  كعب/ي م  

 

 

 

 

 

 
 

 . 2022يولصو  12أحل  مصانات م احة ح ى  *

أنةظة نقل الغاز   شلكة تمةصا أنشاة نقل الغاز في أ كلانصا   يالش كة األ ر مصة لظشغ   المصد :
  حسامات خ لا  صمل ا المقل الل لي

 نحو تحقص  ال وازن  االس قلار فةةي أسةةواا الةةميط العالظصةةة   جم عة أوب +   اس ظلارا  لسعي

ال سةةصظا فةةي ظةةل األزمةةة   ل حقص  المظةةو الظسةة لا  فةةي أدا  اال  تةةاد العةةالظي ا  ضل ري  ا  أمل  يُعل  الذي

  ةةى خاةةة   لصةةة تعةةليل ادن ةةا  الشةةهلية د   الظجظو ةةة    أكلتفقل    الل سصة األ كلانصة الظ تا ل" 

  ةةلار تعةةليل ادن ةةا  الشةةهلي ادجظةةالي مالزيةةاد"   لهةةاالظع ظل" في االج ظا  الوزاري ال اسةةع  شةةل 

 .2022ي خ   شهلي مايو  يونصو /ب ألف 432مظقلار    ي خ   شهل أمليل/ب ألف 400مظقلار 

 يياير 
2021 

  ا س 
2021 

  اي  
2021 

 ي لي  
2021 

 سبتمبر
2021 

   فمبر 
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2022 

 ي لي  
2022 
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فةةي التةةادر اال  تةةاد العةةالظي  فةةاا مسةة جلات أشار صمل ا المقل الل لي في تقليةةل    ذا   ل

مشةةان  ال ةة امصة  ك صةل" مةن  ةةةل  الصقصةةةن جود درجة    إلى  2022  يولصوشهل  من    السادس  العشل ن

فةةي   اال  تةةادات  ةةى    ال  ةةخظصةمع اسةة ظلار ال ةةغوط     أ ضح أنه  تو عات نظو اال  تاد العالظي

  صاسةةاتلتةةانعي الس لوية اللئصسةةصة مالمسةة ة  األال  خا  و    ك حمخ  ف أنحا  العالا  يم غي أن يكون  

ادجلا  من ميل ممها   لكن ال اخل في  ذا   السصكون ل شليل السصاسة المقلية تكالصف ا  تادية حقصقصة   

 ال كالصف.  ذهيؤدي إلى تيا ا شانه أن 

أن يةةؤدي إلةةى  رفةةع أسةةعار اليائةةل"إلةةى جانةةب   تاد العةةالظيفي اال شان المظو األضعف   من  

تلي صةةون   305ارتيةةع إلةةى مسةة وى  صاسةةي جليةةل م ةة     الذيالعالظي    نديمامصكصة اللي    ىال اثصل الس  ي  

في الواليات الظ حل" األمليكصة   كذل  فةةي   ليونال  مع زياد"  2022ا    اللمع األ   من  د الر خ    

صةةادر  ةةن معهةةل ال ظويةةل  سةةموي لظلا  ةةة الةةليون تقليةةل فقا  ألحل     األسواا الماشئة مقصاد" التصن

 ةةل  العةةالظي اللين العةةالظي إلةةى المةةاتا ادجظةةالي نس ة  أن    الذي يشصل إلى2022  مايوفي شهل    الل لي

 2020  مقارنةةة مالظسةة وى القصاسةةي الظسةةجل فةةي  2022  األ   مةةنخ   اللمع  %  348إلى  تلاجعت  

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

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

لعةةالظي    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   

 مظعةةل   2022 ةةا   فةةي  لعةةالظي  ااال  تةةاد    نظةةوإلةةى    ال و عةةات األ لصةةةأحةةل   تشصل  في  ذا السصاا    

تشةةصل  كظةةا .%3.6 ةال الغةة  السةةام فةةي نهايةةة اللمةةع التةةادر"  ال و عةةات من أ ل مس وى   و   3.2%

أ ةةل مةةن   ةةو مسةة وى   2023 ةةا   فةةي% 2.9مظعةةل  اال  تةةاد العةةالظي   نظةةوإلةةى  األ لصة    ال و عات

 . 1) والشكل  1) الجدوت  يوضحكظا   %3.6 ةال الغ ال و عات التادر" في نهاية اللمع السام 
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  1الجدوت )
   2023  -2022)العالمية،  االقتصادا  تت   الت قعا  األولية لمعدال   م  

(%) 
       

 الت قعا  األولية   التغير في
(%  

الت قعا  األولية في  هاية  
 2022   عام  األوتالرب   

الت قعا  األولية في  هاية  
    2022   عام  الثا يالرب   

2023 2022 2023 2022 2023 2022 

 العالم   3.2  2.9  3.6  3.6 (0.4) (0.7)

 اال  تادات الظ قلمة  2.5  1.4  3.3  2.4 (0.8) (1.0)

  الواليات الظ حل"   2.3  1.0  3.7  2.3 (1.4) (1.3)
  األمليكصة

 مماقة الصور   2.6  1.2  2.8  2.3 (0.2) (1.1)

 الظظ كة الظ حل"  3.2  0.5  3.7  1.2 (0.5) (0.7)

 الصامان  1.7  1.7  2.4  2.3 (0.7) (0.6)
 التصن   3.3  4.6  4.4  5.1 (1.1) (0.5)

 الهمل   7.4  6.1  8.2  6.9 (0.8) (0.8)

 ال لازيل   1.7  1.1  0.8  1.4  0.9 (0.3)

 ر سصا  (6.0) (3.5) (8.5) (2.3)  2.5 (1.2)
       

   اللظة:     
  ة األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.        

 المصاد :       
 . 2022فاا اال  تاد العالظي يولصو ا   مس جلات  2022صمل ا المقل الل لي  تقليل ا فاا اال  تاد العالظي أمليل ة 
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 1)الشكل
 %) 2023–2022،العالمياالقتصاد م معدتلاألوليةالت قعا التغير في 

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

المتقد ة قتصادا   اال ا  في  التت   .  1

ادجظةةالي   يالمةةاتا الظح ةة   نظوإلى    2022من  ا     الثانيفي نهاية اللمع  األ لصة    ال و عاتتشصل  

التةةادر" فةةي   ال و عةةاتمةةن    أ لمس وى      و%   2.5  مظعل   2022في  ا     اال  تادات الظ قلمةفي  

اال  تةةادات مصمظةةا تشةةصل ال و عةةات األ لصةةة إلةةى نظةةو    .%3.3ال الغةةة    األ   من نيل العا نهاية اللمع  

    و مس وى أ ل مقارنة مال و عات التةةادر" فةةي نهايةةة اللمةةع 2023% في  ا   1.4  الظ قلمة مظعل 

ضةةعف األدا  اال  تةةادي األحةةل ك صةةلفي ال و عات إلةةى   االنخيا يعكل  ذا  %   2.4السام  ال الغة  

مشةةكل الخةةا  االسةة ه  زخةةا حصةةا انخيةة  2022مةةن األ    الثةةانيمن الظ و ةةع فةةي الةةلمعصن  

 ال ةةاثصل    ال سصظا في الواليات الظ حل" األمليكصة  –  مس ب ال لاجع الظس ظل في القو" الشلائصة   م حوظ

الظالصة مع  صا  ال م  الظلكزي األ ر مي مإنها  مش ليات األصو  التةةافصة السصاسة   تشليلالظ و ع من  

.2022 رفع أسعار اليائل" في شهل يولصو 

اليا ية والياشئة قتصادا   اال ي  التت  ا  ف .  2

انخي ةةتحصةةا     اال  تةةادات المامصةةة  الماشةةئة  فةةي  تخ  ف اتجا ات المظو   ةةى نحةةو م زايةةل

مقارنة مال و عةةات %  4.6   3.3%إلى    2023   2022  يا  تاد التصن خ    ام  نظومعل     تو عات
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تجةةلد إجةةلا ات ادغةة ا  القصةةود   مس ب   %   ى ال لتصب5.1   %4.4في نهاية اللمع السام  ال الغة  

 مشةةان التةةصن اسةة لاتصجصة ادصةةامات ميصةةل س كور نةةا فةةي إطةةار تيشةةي    ى حلكة ال مقل ل حةةل مةةن

 Zero - COVID   حةةاد"  متةةور"  اسع نااا   ى   تادياال المشاط انقاا  إلى  و ما أدى – 

 نشةةاطها تو ةةفال ةةي   العالظصةةة  ادمةةلاد  لس سةةل  لئصسةةيال  ظلكةةز  ي ال  Shanghai  صة في مليمة  خا

ياتي ذل  إلةةى جانةةب أزمةةة  اةةا  العقةةارات الظ يا ظةةة فةةي   .ا  تقلي   أسامصع  ثظانصة  ملار    ى  اال  تادي

 ال و عةةات  انخيةةا   يعكلكظا    التصن  ما صاح ها من انخيا  في الظ صعات  االس ثظارات العقارية.

 . أسل  موتصل" المقلية السصاسة  تشليل إيجامصة األ ل الخارجصة  ضا األ أساسصة متية ل همل مالمس ة

 أ ل من ال و عات السةةامقةمشكل    2022في  ا   اال  تاد الل سي    انكظاشي و ع  الظقامل     في  

    الظ و ةةع  مةةن  أف ةةل  متور"  مالاا ة  ملت اة  ت   الغصل   الخا   الميط  من  صادراتها  صظود    ى خ يصة

انعكاسا  ل و ع فل  الظزيل من العقومات  2023مصمظا تا خي  تو عات نظو اال  تاد الل سي في  ا  

ن صجةةة تحقصةة   2022مالمس ة لل   أمليكا الجمومصة في  ا  اال  تادية   ى ر سصا.  تا رفع ال و عات  

 تعافي أك ل في أدا  ا  تاداتها الك لى  مظا في ذل  اال  تاد ال لازي ي.  

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 خةة   

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

 تكليل الميط الخا  العالظصة.األسواا اللئصسصة   تاور صما ة 

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

 الف  ية لليفط الخام سعا   األ   أ. 

مسةةج ة أ  ةةى   2022مةةن  ةةا   الثةةانياللمةةع  خ  ارتيا ا  م حوظا  ار الميط الخا  عأس  شهلت

 ان عةةاش أسةةواا العقةةود  اليع صةةةأساسصات سةةوا الةةميط  و"    مل ا رئصسي منمس وياتها في  ل" أ وا 

 موسا القصاد" التةةصيي  ملايةمتافي ال كليل تزامما  مع  الا ب   ى الميط الخا  من    ارتيا  سط    اآلج ة

في   اغصل الظخاط له  اتنقاا االتوافل إملادات محل د" مس ب    ف     ن     وامش األرماح الظلتيعة

            ال اةةورات الجصوسصاسةةصة فةةي  لص صةةا  ادكةةواد ر د لةةة   مظةةا فةةي ذلةة  العليةةل مةةن ممةةاط  ادن ةةا

 .شلا أ ر ما
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متةةافي صصانة   ظ صات     لد من العوامل من أ ظهاحل من االرتيا  في أسعار الميط الخا       ل

فةةي ظةةل   أك ةةل مسةة ورد  ةةالظي ل ةةميط  –  في  ل" مماط    ت اطؤ  ظ صات الشلا  من التةةصن  ال كليل

الظلت اة ميصةةل س كور نةةا   اد ةة ن  ةةن سةةحب إ اد" فل   صود ال مقل  تظليل إجلا ات ادغ ا  

   اال  تةةاد العةةالظي   مخا ف حةةل   ت ةةاطؤ فةةي إضافي ك صل من الظخز نات االس لاتصجصة األمليكصة   

 يكون له تاثصل س  ي   ى الا ب   ى الميط. ل  

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

 112.4 لصتةةل إلةةى  السةةام % مقارنةةة مةةاللمع 15.2مةةا يعةةاد   أ د الر/ملمصةةل   14.9 محةةوالي

 أي ا  محوالي ملتيع  و مس وى    2012من  ا     األ    و أ  ى مس وى له ممذ اللمع    د الر/ملمصل

   يوضةةح .2021 ةةا  اللمةةع الظظاثةةل مةةن % مالظقارنةةة مةةع 66.9د الر/ملمصةةل  أي مةةا يعةةاد   45.1

سموي لألسعار اليوريةةة لسةة ة خامةةات أ مةة  خةة   الي ةةل" الظ وسط اللمع  ال  ، 2)  والشكل   2)  الجدوت

(2021 – 2022). 

  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  
 2021الثا ي 

        الرب  
 2022 األوت

الرب   
 الثا ي 

الرب   
 األوت

الرب   
 الراب 

الرب   
 الثال  

الرب   
 الثا ي 

 سلة أوب   يها :   67.3  72.6  79.0  97.6  112.4  14.9  45.1
 خ صط التحلا  الجزائلي   68.0  73.4  80.3  103.6  117.7  14.1  49.6
 العلمي الخيصف السعودي   68.2  73.5  79.7  97.7  113.7  16.0  45.5
 ملمان االماراتي   67.5  72.3  79.8  97.3  110.7  13.4  43.2
 ي الكوي ال تليل خا    67.9  73.3  79.8  97.8  113.8  16.0  45.9
 السلر" ال ص ي  66.4  71.9  78.4  100.7  114.2  13.5  47.8
 ال تل" العلا ي  67.4  72.5  78.4  97.1  110.7  13.6  43.3

 خا ا  اخرى :             
 دمي   66.9  71.6  78.4  95.3  107.9  12.6  40.9
 ال حلي القالي   68.0  73.5  80.1  97.7  113.0  15.4  45.1
 ملنت   68.6  73.4  79.7  101.1  113.7  12.6  45.0
 خا  غلب تكساس   66.1  70.6  77.4  94.5  108.7  14.2  42.6

  ممةظة أ م   ال قليل الشهلي حو  السوا المياصة  أ لاد مخ  ية. المصد :
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 2)الشكل
 2022-2012)،سي ح لألسعا  الف  ية لسلة خا ا  أوب الالمت سط الرب  

  دوال /بر يل)

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

ت ةةاينتاورات فةةي نظةةط فل  ةةات األسةةعار  تظث ةةت فةةي    2022من  ا     الثانيشهل اللمع   ل   

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

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

إلىخا سعل  م وسط  الخيصية(   الثقص ة( ل ميوط )مظث   خةة   ملنتخا لتالح د الر/ملمصل 5.8دمي

سعل سةة ةم وسط  ل  كظا.  السام   اللمع  و نيل الظس وى الظحق  خ      2022من  ا     الثانياللمع  

د الر/ملمصةةل 3.6مةةعمالظقارنةةة د الر/ملمصةةل 1.3ملنةةت موا ةةع  خا سعل  م وسط  أ م   ن    خامات

.2022األ   من  ا  اللمعخ    

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

مقارنةةة مةةاللمع   2022مةةن  ةةا     الثةةانياللمةةع    خةة  ملرجات م يا ته    الميوط الخا  اللئصسصة في العالا

      مقارنةةة مةةاللمع السةةام  لص  ةة د الر/ملمصةةل 12.6ممحةةو   يدمةة   خةةا سةةعل  م وسةةط    ارتيع  حصا  السام 

مقارنة ماللمع السام  د الر/ملمصل12.6ممحو    ملنت  خا سعل  م وسط     ارتيع   د الر/ملمصل  107.9

د الر/ملمصةةل 14.2ممحةةو   سةةعل خةةا  غةةلب تكسةةاسم وسةةط    ارتيةةعكظا  د الر/ملمصل     113.7  لص   

.د الر/ملمصل108.7لص    2022من  ا  األ  مقارنة ماللمع 
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2021 2022

سلة خا ا  أوب  خام بر ت خام غرب تكساس

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

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

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

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

  دوال /بر يل)

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

    2022مةةن  ةةا     الثةةانياللمةةع    خةة    فل  اتهةةا  حلكةةة   نظةةط  األسةةعار  في  ال اور  انعكل ل   

شةةهلت  حصةةا  الظسةة     ذات  سةة كت  ال ةةي  العلمصةةة  الخامةةات  لظخ  ةةف  اليوريةةة  األسعار  مس ويات    ى
.م يا تة ملرجات  السام اللمعمعمالظقارنةمس وياتهافي ارتيا ا 

اللمةةع مةةعمالظقارنةةة% 16.4ممسةة ةالسةةعوديالخيصفالعلمي  الخا م وسط سعل    ارتيعحصا  

الثةةاني% مالظقارنة مع اللمع  66.7  و مس وى ملتيع ممس ة    ملمصل/د الر  113.7  إلى  لصتل  السام 

113.8  لص     السام اللمع    مع  مالظقارنة%  16.4  ممس ة  الكوي ي  ال تليل  خا ارتيع      2021من  ا   

.% مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العا  الظاضي67.6ممس ة ملتيعىمس و  ود الر/ملمصل   
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2021 2022

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

%13.8ممسةة ة ادمةةاراتيملمةةانخةةا ارتيةةعقةةل فاألخةةلى العلمصةةةالخامةةاتيخةة  فصظةةا

اللمةةع مالظقارنةةة مةةع% 63.9ممسةة ة ملتيعةةا ملمصةةل /د الر110.7  لص  ةة مالظقارنة مع اللمع السةةام   

السةةام  % مالظقارنةةة مةةع اللمةةع13.4ممسةة ة ال ص ةةي  السةةلر"  خا   ارتيعكظا    .الظظاثل من العا  الظاضي

.% مالظقارنة مةةع اللمةةع الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةي71.9ممس ة    ملتيعا   ملمصل   /د الر  114.2  لص   

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

ملمصةةل/د الر113 د الر/ملمصل117.7إلىل تل مالظقارنة مع اللمع السام  %  14     15.7%   

مالظقارنةةة ت ا ةةا %64.2%   66.3 %72.9ممسةة ةملتيعةةة د الر/ملمصل   ى ال والي  110.7   

ً 2)  الجدوت 4الشكل )كما ي ضح.من العا  الظاضيالظماظلمع اللمع  إ فا إليه .المشا 

 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  يةالمصد :

الخاماألسعا     ب.  لليفط االَجلة

كانةةت اتجا ةةات   2022  الي ل" من ملاية شةةهل مةةارس  ح ةةى مم تةةف شةةهل أمليةةل  ى ملى  

يونصواال ج ةأسعار الميط   ممذ تق  ا  األكثل   ياتي ذل   سط تمامي ال وتلات الجصوسصاسصة في 2020 ي

ط  كالةةة الاا ةةة  خاةة شلا أ ر ما  تجلد  ظ صات ادغ ا الظلت اةةة ميصةةل س كور نةةا فةةي التةةصن  

( مشان السحب من مخز ناتها االس لاتصجصة.األمليكصةالل لصة )مظا في ذل  الواليات الظ حل"
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 18 2022 الثاني الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 مورصةةة   Nymexمورصةةة نصويةةور  ال جاريةةة  )  اآلج ةاألسواا  مج سات ال لا     في خ ا   

أسعار  قود خا  غلب تكسةةاس   تجا زت 2022 مايو  20الظم هي في    ألس و ل  ICE)ان لكون صمم ا   

الظخز نةةات االسةة لاتصجصة   انخيةةا   تزاممةةا  مةةع   2020 قود خا  ملنت ل ظل" األ لى ممذ  ا     أسعار

انخيةةا  مخز نةةات الغةةاز لصن لألسةة و      1987نةةوفظ ل  شةةهل  إلى أدنى مس وى لها ممذ  األمليكصة  

   ل أس و صن من مل  موسا القصاد".     2021أدنى مس وى لها ممذ نهاية  ا   السامع   ى ال والي مسج ة

ل شةةهل السةةادس   ةةى ال ةةوالي    2022اال ج ة خ   شهل مةةايو    أسعار الميط الخا  ل ارتيعت   

خةةا  غةةلب    قةةود خةةا  ملنةةت سةةج تكظةةا  .2011مسج ة أطو  س س ة مكاسب شهلية لها ممذ  ةةا   

مورصةةة نصويةةور  )  اآلج ةاألسواا  مخ ا  ج سات ال لا    في    تكساس أ  ى مس وياتها في ث ثة أشهل

 مةةل ا مةةن   2022  يونصو  10الظم هي في    ألس و ل  ICE) مورصة ان لكون صمم ا     Nymexال جارية  

الظخا ف حصا   ةةل  تظكةةن معةة  د      تمامي ال و عات مشان  و" الا ب ال سصظا في التصنكل من  

مةةا يعمةةي اسةة ظلار شةةح ادمةةلادات فةةي    ةةو الظ يةة    صهةةا الظس هلفةأ م + من تحقص  زياد" ادن ا  

 2021انخيا  مخز نات الغاز لصن األمليكصة إلةةى أدنةةى مسةة وى لهةةا ممةةذ نةةوفظ ل    السوا المياصة

لغا ارتيةةا  معةةلالت تشةةغصل متةةافي ال كليةةل مةة اس ظلار زياد" الا ب الظوسةةظي   ةةى الو ةةود     سط

تلاجع  فةةاا ال وصةةل إلةةى اتيةةاا مةةع إيةةلان   ف     ن  ا   ل الجائحةمس وياته ط  ها   ى الميط إلى  

 مشان ملنامجها المو ي  رفع العقومات األمليكصة الظيل ضة   ى  اا  الاا ة اديلاني.

 2022المتف الثةةاني مةةن شةةهل يونصةةو  فياال ج ة   أسعار الميط الخا   ل أن تمخي     ياتي ذل 

 الا ةةب   ةةى الةةميط ضةةعف  اال  تاد العالظي  من ثا    ركود فيحل     مامي الظخا ف حصا   م اثل" م

الخا  اال ج ة أسعار الميط  ل  لاجع     ملفع أسعار اليائل" لك ح ال  خا  اللئصسصة  مع  صا  ال مو  الظلكزية

 .2021ممذ نوفظ ل  مسج ة أ   خسائل شهلية لها 2022خ   شهل يونصو 

ممسةة ة   2022مةةن  ةةا     الثةةانيخ   اللمةةع    ملنتخا    قود    ارتيعت   ى الظس وى اليت ي   

خةةا   قةةود  ارتيعت    مصمظا.  الثاني لها   ى ال والييت ي  ال  االرتيا % مقارنة ماللمع السام     و  6.4

 لها   ى ال والي.  ال اسع%    و االرتيا  اليت ي 5.5 أ ل م غت ممس ةاألمليكي  غلب تكساس

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

 (Nymex)في مورصةةة    تكساس  غلب  القصاسي  األمليكي  الخا   ممافسه  من  أ  ىملرجة  (  ICE)  لملن
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 19 2022 الثاني الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 2022 الثةةانياللمةةع اليل  ات مصمهظا خةة    م وسط  .  ذا   ل توسعت  2015   ا   من  الثاني  اللمع  ممذ

 السةةام .  اللمةةع  فةةيد الر/ ملمصل    3.1مالظقارنة مع    أ  ى  مس وى    و  د الر/ملمصل   3.4  إلىل تل  

معةة  " الظخةةاطل  مشةةكل ك صةةل خةةا  ملنةةت ظ ةةت مل ومةةةلالعقةةود اآلج ةةة أن فةةي  ةةذا السةةصاا  ذكل يةة 

        مقارنةةة مالظعةةايصل الل لصةةة األخةةلى مظةةا فةةي ذلةة  خةةا  غةةلب تكسةةاسفي شلا أ ر ما  الجصوسصاسصة  

 فةةي محةةل الشةةظا    مع   ظ صات صةةصانة الحقةةو انخيا  ادملادات مس ب  كظا ت قت الل ا أي ا  من  

 انخيا   اردات الةةميط    لص صا  من تعال ادملادات     في حو  الظحصط األط سي  الميط  إن ا  نق   

الظقامةةل    فةةي  .الا ب القوي   ى خامات محل الشظا  مةةن الظتةةافي األ ر مصةةةف     ن     من ر سصا

كان الرتيا  إن ا  الميط الخا  األمليكي   السحب من مخز نات الةةميط االسةة لاتصجصة  د را  فةةي الحةةل 

الةةميط الخةةا  مخز نةةات مصمظا سا ا انخيا    من االرتيا  في أسعار العقود اال ج ة لخا  غلب تكساس

في  ةةل  توسةةع   2014إلى أدنى مس وياتها ممذ أك ومل    Cushingمظلكز ال خزين األمليكي اللئصسي  

 م وسط اليل  ات مصن الخامصن.    

 بعض الميتجا  اليفتية أسعا     . ج 

م وسط أسةةعار الظم جةةات المياصةةة الظخ  يةةة خةة     ى  أسعار الميط الخا     في  االرتيا انعكل  

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

  نو  الظم ا.  ممسب م يا تة حسب السوامقارنة ماللمع السام  

 أسعا  الغايولي  الممتاي   -

    مةةن   الثةةانياللمةةع  خةة      سككيغاف  ةسكك ق  فةةي    ارتيا ةةا    الغةةاز لصن الظظ ةةاز  سعلم وسط  شهل  

 مةةذل   مشةةك     ملمصةةل /د الر  142.9  إلى  تلصل  اللمع السام   مع  مالظقارنة%  26.6  مس ةم  2022 ا   

 إلةةىمشةةكل رئصسةةي    يعزى ذل  % مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العا  الظاضي86.1ممس ة    ارتيا ا  

إنهةةا   ظ صةةات ادغةة ا  تزامما  مةةع(  ال سصظا في الهمل) الا ب في األسواا األسصويةمس ويات    ارتيا 

   مةةع ذلةة   سةةصا. ا  فةةي جمةةوب شةةلا   القصود الظيل ضة   ى حلكة ال مقل الظلت اة ميصةةل س كور نةةا

حةةل ال  د را  فةةيلظمع ان شاره   ما صاح ه من  صود صارمة  في التصن  لهذا اليصل س  حل  تيشي  أل  كان

 .األسصوية  و" أسواا الو ودمن  
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 20 2022 الثاني الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 مالظقارنة%  40.1  مس ةم  س ق الخليج األ ريكي  فيم وسط سعل الغاز لصن الظظ از    ارتيع  كظا

% 85.8ممسةة ة  ارتيا ةةا  مشةةك      ملمصل /د الر  169.5  مس وى  صاسي م    إلى  لصتل  اللمع السام   مع

تجا ز ال عافي القوي في م ا  ات اس ظلار  من  د ظا   سعل الغاز لصن    ت قى ذا   ل    .  ى أساس سموي

إلى أمليكا الغاز لصن صادرات ارتيا    ذر " موسا القصاد"  ياتي ذل   سط ملادات الظم جاتدالو ود  

  الغةةاز لصن األمليكصةةة  اتتلاجةةع مخز نةة   مظا كان له د ر فةةي  (تحليلا  ال لازيل  الظكسص )الجمومصة  

  .2021 شهل نوفظ لإلى أدنى مس وياتها ممذ نهاية  2022 يونصوشهل  من الثانياألس و  في ل تل 

مةةع ملايةةة موسةةا القصةةاد"  و" الا ةةب   العالظصةالخا    تجلر ادشار" إلى أن ارتيا  أسعار الميط  

إلةةى أ  ةةى مسةة وى لةةه   ةةى   األمليكصةةة   ل دفع م وسط أسعار الغاز لصن في الواليات الظ حل"  التصيي

  .   فقا  لجظعصة السصارات األمليكصة2022يونصو  19 الون فيغد الر ل  5.679  لص    ادط ا

األمليكةةي خةة   فةةي السةةوا الظظ ةةاز الغةةاز لصن  م   م وسط أسةةعار       ى الظس وى الشهلي 

ادمةةلادات  لةةا تكةةن صاسي جليل  حصا مس وى      و  ل غالوند الر    5.219  حوالي  2022  يونصوشهل  

أن مكونةةات سةةعل ال جزئةةة  مةةن الظ حةة   .الظ زايةةل مواك ةةة الا ةةب ةةادر"   ةةى  الةةوارداتالظح صةةة  

 Retail Price مةةن 55تشكل حتة الخا  ممها نس ة  2022خ   شهل يونصو   مالمس ة ل غاز لصن %

 % لهامش ال كليل. 27% ل  سوي   ال وزيع  8% ل  لائب   10السعل   نس ة 

الكةةونجلس ل ع صةة   2022يونصةةو  22مليكةةي فةةي    ى   ع ت   الظعاصةةات  د ةةا الةةلئصل األ

ضلي ة الغاز لصن اليصلرالصة لظل" ث ثة أشهل ل حل من مس ويات األسعار القصاسصة  كظةةا حةةا الواليةةات 

  ى تع ص  ال لائب   ى الو ود مؤ  ا    ال ي غال ا  ما تكون أ  ى مةةن الظعةةلالت اليصلرالصةةة   ط ةةب 

  .تقليا ا  لاحات حو  كصيصة إ اد" طا ة ال كليل الظ و ية من شلكات الميط األمليكصة الك لى

 مةةع  مالظقارنة  %33.4  مس ةم  س ق البحر المت سط  فيالغاز لصن الظظ از    سعلم وسط    ارتيع 

         .  ى أساس سموي%  90.4ممس ة    ارتيا ا  مذل  مشك     ملمصل /د الر  148.2  إلى لصتل  اللمع السام 

           لص  ةة  اللمةةع السةةام  مةةع مالظقارنةةة% 38.9 مسةة ةمالسةةعل   م وسةةط ارتيةةع  وتككردامسكك ق  فةةي 

  مقارنة ماللمع الظظاثل مةةن العةةا  الظاضةةي%  95.5ممس ة    ارتيا ا  مذل   مشك      ملمصل /د الر  162.7

فةةي مم تةةف    حسن مؤشلات حلكة ال مقل ل  جا ز مس ويات ما   ل جائحة فصل س كور نةةامملفو ا   

 . 2022شهل يونصو 
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 21 2022 الثاني الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 الثةةانياللمةةع  أ  ى األسعار من مصن األسواا األرمعة خ      الخ صا األمليكيسوا  حققت    ل   

         كظةةا يوضةةحسةةمغافور" سةةوا ال حةةل الظ وسةةط سةةوا ثةةا  ر تةةلدا ت  هةةا سةةوا   2022 ةةا   مةةن

 . 5) والشكل  3)  الجدوت

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

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

 سمغافور" 76.8 73.6 72.0

 ر تلدا  83.2 74.5 65.9 2021الرب  الثا ي 
 ال حل الظ وسط  77.8 73.8 67.2
 مليكيالخ صا األ 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
 مليكيالخ صا األ 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
 مليكيالخ صا األ 100.3 86.5 67.5
 سمغافور" 113.3 117.1 114.3

 ر تلدا  117.2 123.5 94.5 2022الرب  األوت 
 ال حل الظ وسط  111.1 121.0 97.5
 مليكيالخ صا األ 121.0 112.2 82.8
 سمغافور" 142.9 159.3 149.9

 ر تلدا  162.7 161.0 99.5 الرب  الثا ي  
 ال حل الظ وسط  148.2 156.5 106.0
 مليكيالخ صا األ 169.5 143.3 93.0
 سمغافور"  29.6  42.2  35.6

       الرب  
 2022 األوت

 التغير ع  
   دوال /بر يل)

 ر تلدا   45.5  37.6  5.0
 ال حل الظ وسط   37.1  35.5  8.5
 مليكيالخ صا األ  48.5  31.1  10.2
 سمغافور"  66.1  85.6  77.9

      الرب  
 2021 الثا ي

 ر تلدا   79.5  86.6  33.6
 ال حل الظ وسط   70.4  82.7  38.9
 مليكيالخ صا األ  78.2  72.8  35.3

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

ييت الغاي   أسعا    -

أسةةعار مةةن    أ  ةةىمسةة ويات    2022مةةن  ةةا     الثةةانياللمةةع  أسةةعار زيةةت الغةةاز خةة      سج ت

فةةي كةةل زيت الو ةةودأسعار  أ  ى من        سمغافور"  سوا ال حل الظ وسط  سوامن  في كل    الغاز لصن

161  ةةوسعار زيةةت الغةةاز م وسط ألما  ى     وتردام  س قاس اثل      ل  مشكل  ا .  صةاألسواا العالظ

% 116.2ممسةة ة     ارتيا ةةا    % مالظقارنة مع اللمةةع السةةام 30.4ممس ة    ارتيا ا مشك    ملمصل /د الر

159.3لسةةعمظ وسةةطسككيغاف  ةسكك قت  هةةا  مةةن العةةا  الظاضةةي.الظمةةاظلمالظقارنةةة مةةع اللمةةع 

% مالظقارنةةة مةةع 116.3  ارتيا    ممس ة   مالظقارنة مع اللمع السام   %36  ارتيا د الر/ملمصل ممس ة  

  د الر/ملمصةةل  156.5  م ةة   سةةعل  مظ وسةةط  البحر المت سككطس ق  ثا    اللمع الظظاثل من العا  الظاضي.
% مالظقارنة مع اللمةةع الظظاثةةل 112ممس ة  ملتيعا  % مالظقارنة مع اللمع السام 29.4ممس ة   ملتيعا 

د الر/ملمصةةل 143.3    ةةوسةةعار  م وسط لألمادنى     ريكيالخليج األس ق  ا ل.  أخصمن العا  الظاضي

              مالظقارنةةة مةةع اللمةةع السةةام %27.7م غةةت ارتيةةا ممسةة ة 2022مةةن  ةةا  الثةةانياللمةةع خةة   

.  ى أساس سموي% 103.5 
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 23 2022 الثاني الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 أسعا  ييت ال ق د   -

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

% 108.3ممس ة    ارتيا ا    مشك     ملمصل /د الر  149.9  إلى  تلصل  اللمع السام   مع  مالظقارنة%  31.1

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

% 57.9ممسةة ة  ارتيا ةةا  مشةةك      ملمصةةل /د الر  106  إلةةى  لصتةةل  اللمةةع السةةام   مةةع  مالظقارنة%  8.7

      فةةي كةة   مةةن  الو ةةودزيةةت  سةةعل    م وسةةط  ارتيةةع  كظةةا  .مالظقارنة مع اللمع الظظاثل مةةن العةةا  الظاضةةي

مشةةك    ملمصةةل /د الر 99.5 إلةةى لصتةةل اللمةةع السةةام  مةةع مالظقارنةةة% 5.3 مسةة ةم  وتككردام سكك ق

 مسةة ةم الخلككيج األ ريكككيسكك ق    % مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من العةةا  الظاضةةي51ممس ة    ارتيا ا  

% 61.1ممسةة ة  ارتيا ةةا  مشةةك      ملمصةةل /د الر  93  إلةةى  لصتةةل  اللمةةع السةةام   مةةع  مالظقارنة%  12.3

  .العا  الظاضي مالظقارنة مع اللمع الظظاثل من

2022   عام    الثا ي خالت الرب     أسعا  اليفط المؤثرة على    الع ا ل .  2  
م اشةةل أ  غصةةل العليل من العوامل ال ي كةةان لهةةا تةةاثصل    2022من  ا     الثانيخ   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    -

           مظقةةلار انخياضةةا  ( 1إجظالي ادملادات المياصة العالظصة )نيط خةةا   سةةوائل الغةةاز الا صعةةي  شهل

% مقارنةةة مةةاللمع السةةام  0.2  أي ممسةة ة 2022مةةن  ةةا   الثةةانيخ   اللمةةع    ملمصل/ يو   ألف  154

مقارنةةة مةةاللمع  ملمصةةل/يو   م صةةون  4.9ممحةةو    ملتيةةع  و مسةة وى  م صون ملمصل/ يو      99تل إلى  صل

تزاممةةا    الظ حوظ فةةي إن ةةا  ر سةةصانخيا   اال  إلى  رئصسي يعزى ذل  مشكل    .الظظاثل من العا  السام 

مع   ظ صةةات مس ب     تلاجع ادملادات من محل الشظا   مع ال وتلات الجصوسصاسصة في شلا أ ر ما 

إلةةى جانةةب  األمليكصةةة إن ةةا  الواليةةات الظ حةةل"في الظقامل  كان ل  عافي الظ حوظ في  .  صصانة الحقو 

 نخيةةا  ادمةةلاداتاد را  فةةي الحةةل مةةن     الشةةهلية  ن ةةا مشان ا لصة زيةةاد" اد   م + أ لارات مجظو ة  

  .6) الشكل  و4الجدوت ) كما ي ضح العالظصة  المياصة
 

 صوتةان  ي ت   األجزا  من الغاز ال ي تس خ   كسوائل في أجهز" اليتل  ملاف  الحقل أ   حلات معالجة الغاز   تشظل   ى اديثةان  ال ل مةان  ال   1
 . ال م ان  مكثيات ا خلى
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 4لجدوت )ا
  2022-2021، )تت   إ دادا  العالم    اليفط الخام وس ائل الغاي التبيعي

( لي ق بر يل/ ي م)

إجمالي اإل دادا  العالمية  دوت خا ج أوب   دوت أوب   

94.1 63.3 30.8 2021الرب  الثا ي 
95.8 63.6 32.2 الرب  الثال  
97.9 64.9 33.0 الرب  الراب 
99.1 65.4 33.7 2022الرب  األوت 
99.0 64.9 34.0 الرب  الثا ي* 
(0.2) (0.4) التغير ع    2022األوتالرب    0.3

4.9   لي ق ب/ح) 1.7 3.2   2021الثا يالرب   
.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 ق بر يل/ ي م)

.السوا المياصة  أ لاد مخ  يةممةظة أ م   ال قليل الشهلي حو  المصد :
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 25 2022 الثاني الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 أوب    دوت إ دادا    -
من  الثانياللمع  أ م  خ   لل    ) فط خام وس ائل الغاي التبيعي ادملادات المياصة    ارتيعت

 حةةوالي    ل تةةل إلةةىماللمع السام مقارنة    %0.8ملمصل/يو   أي ممس ة    ألف  266  مظقلار  2022 ا   

 الظماظلاللمع م مقارنة %10.9يو   أي ممس ة /ملمصل  م صون  3.4  ممحو  ملتيعة   م صون ملمصل/يو   34

 اللمةةعخ    أ م  من إجظالي ادملادات المياصة العالظصة    د  حتة    أما فصظا يخ   .من العا  الظاضي

خةة    %34.1  و مس وى أ  ى من المس ة ال الغة %   34.4  إلى  ارتيعتفقل     2022 ا   من    الثاني

  %32.7 ال ةةال    خ   اللمع الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةي  الظس وى الظحق   من   أ  ىاللمع السام    

ً   4)  الجدوت  و7الشكل )  كما ي ضح  .المشا  إليه اَ فا

          2022مةةن  ةةا     الثةةانيخةة   اللمةةع  فقةةط    اليفط الخامأ م  من  د    املادات    ارتيعت    ل ذا  

ممحةةو   ملتيعة   م صون ملمصل/يو   28.6ل تل إلى     السام اللمع  م  ملمصل/يو  مقارنة  ألف  266  مظقلار

أ م  مةةن   د  إملادات    اس قلت  مصمظا  .اللمع الظظاثل من العا  الظاضيملمصل/يو  مقارنة م  م صون  3.1

         مةةل نيةةل الظسةة وى الظحقةة  خةة   اللمةةع السةةام    ةةوسوائل الغاز الا صعي  الميوط غصةةل ال ق صليةةة  

 .ملمصل/يو  م صون 5.39

تخيص ةةات إتيةةاا   ةةى ا لصةةة تق ةةص     +دوت أوبكك   حيةةاظ  يعزى  ذا االرتيا  مشكل رئصسي إلى

 مظقةةلار  2022 شةةهل أمليةةل خ   ي/بألف  400مظقلار   أي زياد" ادن ا    الشهلية  خي  ادن ا 

 مةةن إيةةلان كةة    إن ةةا  فةةي المسةة ي رتيةةا االإلةةى جانةةب ألف ب/ي خ   شةةهلي مةةايو  يونصةةو     432

مةةإ  ن حالةةة   لص صةةا م ةةاثل"د لةةة  مةةلادات  االظ حوظ في  نخيا   االمن    لغا  ى الياتي ذل     .فمز ي  

  الوحةةلات  الحقةةو   كافةةة  م  ةةظما    الز ي صمةةة  مصمةةا   الشةةلار"     اليصل  يحق   كل من  القو" القا ل"   ى

  .لي ل" مؤ  ة   كذل  موانئ ال ليقة  السلر"  راس النوف الظصما  مهذا الظلت اة االن اجصة

 خا ج أوب    دوت إ دادا    -
 اللمعالظم جة من خار  ممةظة أ م  خ     الل  إجظالي ادملادات المياصة لظجظو ة    انخي 

لصتةةل   % مقارنةةة مةةاللمع السةةام 0.6ملمصل/يو   أي ممسةة ة    ألف  420  مظقلار  2022 ا   من    الثاني

 %2.6ملمصةةل/يو   أي ممسةة ة    م صةةون  1.7ممحةةو    ملتيةةع  ةةو مسةة وى  م صون ملمصل/ يو      64.9  إلى

ً  المشا   4)  الجدوت  و7الشكل ) كما ي ضح  مقارنة ماللمع الظظاثل من العا  الظاضي  .إليه سابقا
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 7)الشكل
  2022-2021)،اليفتية العالمية وف  المجم عا  الرئيسية دادا  لسي ية ل ال التت  ا  الرب  

  لي ق بر يل/ ي م)

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

إجظالي ادملادات المياصة لظجظو ة الةةل   الظم جةةة مةةن خةةار  ممةظةةة في    االنخيا   يعزى 

ر سةةصاالمياصةةة مةةن    مةةلاداتاد  انخيةةا   إلةةىمشةةكل رئصسةةي    2022من  ا     الثانيخ   اللمع  أ م   

د   أ مةة + غصةةل الواليات الظ حل" األمليكصةةة   ارتيةةا  ان ةةا   إن ا   ارتيا     ى اللغا من   أ ر ما 

معاأل  ا  في ممةظة أ م   الظ ي   صهاتظاشصا  ادن ا  في الشهلية الزياد" . ا لصة

ت إمةةةلادات         ارتيعةةة فقةةةل ،2دوت  يظمكككة التعكككاوق االقتصكككادح والتيميكككةدمةةةلادات  مالمسةةة ة 

مع   2022من  ا     الثانيخ   اللمع     صنصاألمليكد     الواليةةات إن ةةا     ال عةةافي الظ حةةوظ فةةي  تزامما 

م صةةون   18.94  نحةةو    ةة ص سةةوائل الغةةاز الا صعةةى غصةةل ال ق صليةةة ل  الخةةا   من الةةميط  األمليكصة  الظ حل"

تجةةلُر ادشةةار"   مةةا.ملمصل/يو  مقارنة مةةاللمع السةةام ألف680  مظقلار  ارتيا ا مشك    ملمصل/ يو  

م صون ملمصل/يو    12.1إلى   2022  الثانيارتيا  معل  ان ا  الميط الخا  األمليكي في نهاية اللمع إلى

فةةي ةةا    2020  أمليةةلشةةهل    نهاية  ُممذله    و أ  ى مس وى   الظحقةة  القصاسةةي الظسةة وى مةةن مق لمةةا 

تزاممةةا   م صون ملمصل/يو    12.3ال ال     2019 ذل  ياتي األمليكصة. الاا ة مع ومات إدار" ل صانات  فقا 

   ال شةص   الةلنظاركوسة ا ريكةا  المظسةا  أسة لالصا  م جصكةا  كمةلا  تشةص ي  كولوم صةا  ا ممةظة ال عا ن اال  تادي  ال مظصة في   وي ها كل مةن: ت 2
   ورغ  الظكسةص    ولمةلا  التيصةا  لص وانصةا  لوكسةظالجمومصةةأيللمةلا  إياالصةا  الصامةان  كوريةاإس ونصا  فم ملا  فلنسا  ألظانصا  الصونان  الظجل  أيسة ملا   

.األمليكصة  الواليات الظ حل"    الظظ كة الظ حل"    تلكصا    سويسلا    السويل    إس انصا    س وفصمصا    س وفاكصا    ال لتغا     مولملا    المل يا   نصوزي ملا



27 - نيسان / أبريل - حزيران/ يونيو 2022 الربع الثاني

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 27 2022 الثاني الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 نيةةل الي ةةل" خةة    "حيةةار 62العام ةةة مظقةةلار الةةميط    تاحيار  علدلشلكات الاا ة األمليكصة    مع رفع

  2020 مةةارس  و أ  ى مس وى لةةه ُممةةذ شةةهل  "حيار 595إلى    يونصوفي نهاية شهل  لصتل إجظالصها  

حصةةا  .األمليكصةةة Baker Hughes   فقةةا  ل صانةةات شةةلكة %   ى أساس سةةموي58.2ملتيعا  ممس ة 

  إن اجهارفع معلالت    الاا ة   ى  شلكات تزايل الا ب الظوسظي    الظلتيعة  الخا   الميط  أسعار  شجعت

  ةةى  الخةةا  مزيةةاد" إن ةةا  الةةميطشلكات      الل زار" الاا ة األمليكصة  اللئصل األمليكي  مع ماال ة  

تجلر ادشار" إلى تاثل  ذا  .  في ظل األزمة الل سصة األ كلانصة  تجم ا  لمق  ادملادات  الظلى القليب

خةة    North Dakotaالميط الخا  األمليكي مالعاصةةية الث جصةةة الشةةليل" ال ةةي اج احةةت  اليةةة إن ا  

 . 2022شهل أمليل 

  ل تل إلى نحو 2022من  ا     الثانيإملادات كملا المياصة خ   اللمع    انخي ت في الظقامل  

اللمةةا   لحقةةو الظوسةةظصة  التةةصانة ظ صةةات   مةةلتزاممةةا  مةةع   مةةايوم صون ملمصل/يو  خ   شهل   5.3

 المياصة الكملية اللئصسصة. 

م ةة  مسةة وى  مسج ة 2022 من  ا  الثانياللمع  إملادات الظكسص  المياصة خ      مصمظا اس قلت

 معةة  الحقةةو   ENI 1مماقةةة  في  ةةذا السةةصاا  ارتيةةع ادن ةةا  فةةي  ملمصل/يو  م صون  1.99 نحو

لو ةةف  تخاةةط الظكسةةص يةةذكل أن .  Ku-Maloob-Zaap مةةن حقةةلن ةةا  اد انخيةة    مصمظااألخلى

  حصةةا الك يا  الةةذاتي فةةي إن ةةا  الو ةةودتحقص  اكجز  من  لف    2023صادرات الميط الخا  في  ا   

ماكثل من المتف   2022خ    ا   الخا   الميط  س خي  صادرات  إلى أنها    PEMEXأشارت شلكة  

 في العا  ال الي.  التادراتمن  ال لريجي  ل ال خ   يو   /ألف ملمصل 435إلى ل تل 

 ل تةةل إلةةى نحةةو  2022من  ا     الثانيخ   اللمع    ل   أ ر مااالملادات المياصة ل   انخي ت

مس ب التصانة الظوسظصة الظ كةةل"  إن ا  الميط الخا  في المل يا انخي حصا  .ملمصل/يو   م صون  3.58

في الظمتةةات     كذل  التصانة الظوسظصةلظز  الخا  Troll حقل  في  لد من الحقو  الظ ع قة مظمشآت

ادمةةلادات المياصةةة فةةي   تةةاثلت  الا صعي. كظةةا  األ لوية دن ا  الغازمع إ اا  شلكات الاا ة  ال حلية  

   تاخل تميصذ الظشل  ات الجليل" الظلت ط مجائحةةة انخيا  مس ويات االس ثظارم  س  ا    الظظ كة الظ حل"

 الماضجة. حقو  الميطأدا   تلاجعمع   كور نا فصل س 
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ادمةةلادات مةةن  ارتيعةةت  فقةةل دوت خا ج  يظمة التعككاوق االقتصككادح والتيميككةأما فصظا يخ   

 ياتي ذل  تزامما  مةةع  .2022من  ا     الثانياللمع  خ      ملمصل/يو ألف    80  محومد   أمليكا ال تصمصة  

  إلى جانب 2021أغسال  شهل  الذي ملأ تشغص ه في    ال لازيلفي    Sepiaحقل    اس ظلار ارتيا  إن ا 

ثالةةا   –  المياةةي  Meroمةةن حقةةل     مل  ادن ةةا   Santosفي حو     Peregrino  ارتيا  إن ا  حقل

الذي شهل  ظ صات صصانة كةةان لهةةا   Tupiحقل     Buzios  حقل  أك ل حقل في مماط  ما   ل الظ ح معل

 .زيلاالميط في ال ل إملاداتد ر في الحل من ارتيا  

م صةةون ب/ي   4.49 مةةل    2022  الثاني من  ةةا المياصة خ   اللمع    الصي إملادات     اس قلت

لةةن يكةةون ل جةةلد  ظ صةةات ادغةة ا  في  ذا السةةصاا     و نيل الظس وى الظحق  خ   اللمع السام .

الظ و ع ال يزا  من    حصا  إن ا  الميط في التصنالتارمة الظلت اة ميصل س كور نا تاثصل ك صل   ى  

خةة   اسةة ثظارات الشةةلكات   مةةن  2022فةةي  ةةا     ةالا صعصةة   ادن ةةا   أن ي ا تعوي  معلالت انخيا 

تاةةويل حقةةو  الةةميط   مشةةل  اتالجليةةل" الماشةةئة   اآلمةةار ادضةةافصة  الظشةةل  اتالتةةصمصة فةةي 

 ةةن  ل س    أن أ  مةةت  شلكة التصن الوطمصة ل ميط ال حلي    يذكل أن  .دن اجهاالس خ   الظعزز   

إلةةى تجمةةب   ماللرجةةة األسةةاسف  م صار د الر ل عزيز إملادات الميط  الغاز  تهل  13   صظ ها  اس ثظارات

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

 المياصةةةر سةةصا    إمةةلادات  انخي ةةت   اس ظلار تلا صات األزمة الل سصة األ كلانصةمع  تزامما    

م صةةون  10.63 تةةل إلةةى ل 2022مةةن  ةةا   الثةةانيخةة   اللمةةع ألةةف ب/ي  700م ةة    مشةةكل حةةاد

ألف ب/ي في شهل أمليل    ل أن تعةةا د ارتيا هةةا معةةل ذلةة    964  حصا انخي ت مظقلار  ملمصل/يو 

)مظةةا فةةي   أ راسةةصاادملادات المياصة من مةةا ي مجظو ةةة د      تلاجعت  كظا  خ   شهلي مايو  يونصو.

  اللمع السام .مقارنة مع  ملمصل/يو  ألف 15 مشكل طيصف م   نحو ذل  كازاخس ان  أذرمصجان(

 الي ةةل"  خةة    العالظصةةة  المياصة  ادملادات  في  سمويالاللمع    ال غصل  معلالت   8)  الشكليوضح   

(2021- 2022). 
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دوت أوب  دوت خا ج أوب 

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

  لي ق بر يل/ ي م)

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

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

       الثةةانياللمةةع خةة  التةةخليالةةميطمةةناألمليكصةةةالظ حةةل"الواليةةاتإن ةةا م وسةةطارتيةةع

             السةةام  اللمةةع    مظسةة ويات  مقارنةةة%  4.6  ممسةة ة  أي  يةةو  /ملمصةةل  ألةةف  377  مظقةةلار  2022  من  ةةا 

ألةةف  650  مظقةةلار  ا ملتيعةة    2020  و أ  ى مس وى ممذ اللمع األ      و ي/لمصلم  م صون  8.585  لص   

نحةةو   الجليل مالذكل أن إن ا  الميط التةةخلي شةةكل  .  ى أساس سموي%  8.2ملمصل/يو   أي ممس ة  

م صةةون ملمصةةل/يو  خةة   نيةةل الي ةةل"  11.75األمليكي الذي م    الخا   % من إجظالي إن ا  الميط  73

األمليكصة الاا ة مع ومات إدار" ل قليلات . فقا 

إلةةى  2022مةةن  ةةا     الثةةانيخ   اللمةةع    األمليكيإن ا  الميط التخلي  في    االرتيا يعزى   

ل   صة   األمليكصة   اس جامة شلكات الاا ة في الواليات الظ حل"  الميط الخا   أسعارفي    ةالظ حوظ  الزياد"

ماالن ةة اط اللأسةةظالي الظم جةةة الشةةلكات  لد ك صل من ال زا     اس ظل   ذا   ل  .الا ب الظوسظي القوي

   Bakken   Eagle Ford   Haynesvilleمماط  رئصسصة فى إن ا  الميط التخلي فى الواليات الظ حل" األمليكصة   ى مماط      س عيظثل إن ا     3
Niobrara   Permian  Appalachia  ت ا (Utica and Marcellus)  ماالضافة إلى مماقة  Anadarko   مم جي من ل عليل أص حت لفا  ال ي

األخصل". األ وا خ    الميط التخلي  الغاز التخلي 
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  بغطاا ع ى اان اج تاا  االحتفاا    سلاد مس حقات الظسا ظصن مع تحو  تلكصز ا نحو تخيص  الليون   

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

ادن ا  ل حل مةةن ارتيةةا  أسةةعار الةةميط فةةي ظةةل األزمةةة الل سةةصة د وات من اددار" األمليكصة مزياد" 

  األ كلانصة الظ تا ل".

ئصسةةي الةةذي يجعةةل ضغط الظس ثظلين ل حياظ   ى ان  اط رأس الظا   و الس ب الل ال يزا   

أسةةعار الك صةةل فةةي  رتيةةا   اال  ةةى الةةلغا مةةن    إن ا  الميط التةةخليزياد"  يحل ن من  شلكات الاا ة  

ال ةةي  ال وريةةل س سةةل   ةةايا   محل دية توفل الظعةةلاتأس اب أخلى مثل ياتي ذل  إلى جانب   .الميط

 .صما ة الميط التخلي األمليكيتواجه 

سعل خا  غلب تكساس الةةذي   ي لا ح  2022  يولصو  فقا  ألحل  اس ا   تا إجلائه في شهل  

د الر/ملمصةةل فةةي مماقةةة  23 تح اجه شلكات الاا ة ل غاصة نيقةةات تشةةغصل اال مةةار الظحيةةور" مةةا مةةصن

Eagle Ford   38  كما ي ضح الشكل التالي. د الر/ملمصل في مماط  أخلى 
 

 المتل بة لتغتية  فقا  تشغيل االَبا  المحف  ة أسعا  اليفط 
 

 

 

 

 

 
 

 .2022  يولصو   Dallasمم  االح صاطي اليصلرالي األمليكي مظقاطعة   المصد :

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

 ا الف 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 ا في الظ وسط     د الر/ملمصل  49إلى  تح ا   أ  أكثل(  

 كما ي ضح الشكل التالي.د الر/ملمصل   59 م وسط إلى (ا الف ب/ي 10من الميط الخا  أ ل من  

 

 دوال /بر يل 
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 لحفر بئر جديد  ربح أسعا  اليفط المتل بة 

 

  

 

 
 

 

 .2022  يولصو   Dallasمم  االح صاطي اليصلرالي األمليكي مظقاطعة   المصد :

 ارتيةةع  فقةةل   2022مةةن  ةةا     الثةةانيأما فصظا يخ  م وسط  لد الحيارات العام ة خ   اللمةةع  

 ةةو أ  ةةى مسةة وى ممةةذ   "حيةةار  645  إلةةى  لصتةةل   السةةام اللمع    مظس ويات  مقارنة  "حيار  74  مظقلار

أن  ةةلد الحيةةارات العام ةةة   يةةذكل  .  ى أساس سموي  "حيار  238  مظقلار  ملتيعا     2020اللمع األ     

         .إلن ةةا  الظسةة ق  يل  ةةو مؤشةةل م كةةل   2020سةة  ظ ل  شةةهلممةةذ  م واصةة   شةةهليا   ارتيا ةةا  يشةةهل 

 . 9)  والشكل   5)  الجدوتكما ي ضح  

  5الجدوت )
 ،  وعدد الحفا ا  العا لةاأل ريكية  ت سط إ دادا  اليفط الصخرح في ال اليا  المتحدة 

(2021  –2022   
 عدد الحفا ا  العا لة 

  ة)لفا 
 إ دادا  اليفط الصخرح 
 ) لي ق بر يل/ي م  

 

 2021الثا ي الرب    7.935 407
 الثال  الرب    8.150 449
 الراب الرب    8.316 500
 2022األوت الرب    8.208 571
 الثا ي* الرب    8.585 645
 2021 الثا يالرب     0.650  238 التغير ع   2022 األوتالرب     0.377  74

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

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

 

 
 

 دوال /بر يل 
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لفا ة ح/ لي ق ب

عدد الحفا ا  العا لة إ تاج اليفط الصخرح

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

(2021  –2022  

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

في ال اليا     الصخرح والغاي  الصخرح  با  المحف  ة )المكتملة وغير المكتملة     اليفط  الَا -
األ ريكية   المتحدة 

الظحيةةور" فةةي الواليةةات الظ حةةل" التةةخلي الغةةاز التةةخلي  الةةميط  مةةار  ا    ةةلد  إجظالي  ارتيع

اللمع مظس وياتمقارنة%14.9مئل أ  ممس ة 352محو م2022من  ا  الثانياللمع   خ  األمليكصة  

ا مئةةل1102مظقلارا ملتيعمئل 2709  ى ال والي  لصتل إلىالسامع  و االرتيا  اليت ي    السام 

مةةعياتي ذل  .  2021اللمع الظظاثل من  ا   الظسجل في  مقارنة مالظس وى   خةةا  ارتيةةا  أسةةعار تزاممةةا 

. 10)  كما ي ضح الشكل  الظحيور"مار اال ع  ة طلدية مع  لد  ال ي تلت ط مل ر ا مغلب تكساس 



33 - نيسان / أبريل - حزيران/ يونيو 2022 الربع الثاني

االقتصادية اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرةالعربيةاألقطار منظمة

2022الثاني الربع –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية  33

0

20

40

60

80

100

120

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2021الرب  األوت  الرب  الثا ي الرب  الثال  الرب  الراب  2022الرب  األوت  الرب  الثا ي

بئر بر يل/دوال 

المحف  ة االَبا  عدد أسعا  خام غرب تكساس

  10)الشكل
    ،األ ريكيةفي ال اليا  المتحدةالصخرحوالغاي الصخرحالمحف  ة    اليفطبا االَتت   إجمالي عدد 

  2022–2021خالت الفترة )

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

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

  ي تلت ط مع  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 

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

الظحيةةور" الظك ظ ةةة مةةار  اال إجظالي  ةةلد    ارتيا   تشصل ال قليلات األ لصة إلى  ارتيا  أسعار الميط الخا 

         مةةن الثةةانيمةةن الةةميط التةةخلي  الغةةاز التةةخلي فةةي الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة خةة   اللمةةع 

ُممةةذلهةةا   ةةو أ  ةةى مسةة وى   ا مئةةل  2862  مئل مقارنة ماللمع السام  ل تةةل إلةةى  85ممحو    2022 ا   

.2020اللمع األ   من  ا  

الظحيةةور" غصةةل مةةار  اال ادجظالي ال لاكظةةي لعةةلد    إنخيا في حصن تشصل ال قليلات األ لصة إلى  

  ا مئةةل153  ممحةةو  2022من  ا     الثانياللمع    في نهايةالظك ظ ة من الميط التخلي  الغاز التخلي  

ممةةذ مةةل  تسةةجصل ت ةة  مسةةجل  أدنى مس وى    و    مئل   4245لص     لد ا     السام اللمع    ممهاية  مقارنة

ممخي ةةا 2013ال صانات في نهاية  ةةا    .2021مقارنةةة مةةاللمع الظظاثةةل مةةن  ةةا     ا مئةةل  1914  ممحةةو 

حيةةل  ى اس كظا  األ  الظم جةشلكات  ال   يؤكل  ذا االنخيا  الظ حوظ   ى تلكصز مةةن مةةلال  مةةار ا مار
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إن ةةا  الةةميط األمليكةةي   فقةةا  ددار" مع ومةةات الاا ةةة األمليكصةةة ال ةةي  نظو     و ما  ل يحل منجليل"

          Eagle Fordممةةاط  كةةل مةةن فةةي الظحيور" غصل الظك ظ ةةة اآلمار مصاناتها انخيا   لد أحل  تةهل 

   Bakken    انخياضها في حو        ى ادط االظسج ة  إلى أدنى مس وياتها Permian   إلى أدنةةى

إلى أدنى مس وياتها ممذ شةةهل  Anadarko مماقة انخياضها في  .2016  ديسظ لشهل    مس وياتها ممذ

 .2017 ديسظ ل

   التلب العالمي على اليفط   -

ب/ي   م صةةون  1محةةو  م  2022مةةن  ةةا     الثةةانيخةة   اللمةةع  الا ب العالظي   ى الميط    انخي 

 محةةوالي  ارتيا ةةا  مةةذل     مشةةك      ي  /ب  م صون  98.3%  لصتل إلى  1  أي ممس ة  اللمع السام مقارنة م

 ا ةةبال  تلاجةةعمشكل رئصسةةي إلةةى  يعزى ذل     .  ى أساس سموي  %2.9  أي ممس ة  ي/ب  م صون  2.8

الشةةلا ر سةةصا  الهمةةل  د    كوريا الجمومصةةة(   الصامان الهادئ )ال سصظاالظحصط  /سصاا  كل من د    في  

  مةةا ي الةةل   األسةةصوية  أفليقصا. في حصن كان ل عافي الا ب   ى الةةميط فةةي كةةل مةةن التةةصن  األ سط

كما    د   أ ر ما  الواليات الظ حل" األمليكصة  د را  في الحل من انخيا  الا ب العالظي   ى الميط
 . 11) والشكل  6)  الجدوتي ضح  

  6الجدوت )
   2022–2021)، المجم عا  الدوليةتت   التلب العالمي على اليفط وف  

      ( لي ق بر يل/ ي م)
إجمالي التلب  

 العالمي 
دوت خا ج  يظمة التعاوق   

 االقتصادح والتيمية 
دوت  يظمة التعاوق  
 االقتصادح والتيمية 

 

 2021الرب  الثا ي  44.1 51.5 95.5
 الرب  الثال   45.8 51.8 97.6
 الراب الرب    46.7 53.4 100.1
 2022الرب  األوت  45.8 53.5 99.3
 الرب  الثا ي*  45.5 52.9 98.3
 التغير ع     2022 األوتالرب    (0.4) (0.6) (1.0)

   2021 الثا يالرب     1.4  1.4  2.8    لي ق ب/ح)

  

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

 
 
 



35 - نيسان / أبريل - حزيران/ يونيو 2022 الربع الثاني

االقتصادية اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرةالعربيةاألقطار منظمة

2022الثاني الربع –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية  35

0
15
30
45
60
75
90

105

الرب  الثا ي  الرب  الثال   الرب  الراب   الرب  األوت  الرب  الثا ي 

2021 2022

دوت  يظمة التعاوق االقتصادح والتيمية دوت خا ج  يظمة التعاوق االقتصادح والتيمية

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

  لي ق بر يل/ ي م)

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

مةةنمجظو ةةةلكةةلالةةميط  ةةىالا ةةبمسةة وياتشةةهلتهاال ةةيل  اةةوراتمصةةاني ةةي فصظةةا

:2022من  ا  الثانيخ   اللمع حل"  ىالل لصةالظجظو ات

دوت  يظمة التعاوق االقتصادح والتيمية في  على اليفط  التلب  -

الثانياللمع  خ    ى الميط      دوت  يظمة التعاوق االقتصادح والتيميةظو ة  مج  ط ب  انخي 

 2022مةةن  ةةا  األ  مةةاللمع مقارنةةة    %1أي ممس ة     ملمصل/ يو   ألف  400  حواليم  2022 ا   من  

  أي ممسةة ة ملمصل/يو   م صون  1.4ممحو    ملتيع  و مس وى    م صون ملمصل/ يو    45.5نحو  لصتل إلى  

.مقارنة ماللمع الظظاثل من العا  الظاضي3.3%

  خةة تي ياأل ككريكدوتط بارتيعظو ة د   ممةظة ال عا ن اال  تادي  ال مظصةمج   ضظن

م صةةون  25  نحةةو  لصتل إلةةىاللمع السام   مقارنة م  ي/ب  ألف  150  مظقلار  2022من  ا     الثانياللمع  

الواليةةات الظ حةةل"فةةي الا ةةب   ةةى الةةميط تعةةافيمشكل رئصسي إلةةى االرتيا ذل  يعزى   .يو /ملمصل

منتلاجعهمقامل  ي/بألف 190ممحو األمليكصة  ك   .ي/بألف 40ممحو  الظكسص كملافي

مةةل ا   2022  أمليلخ   شهل  مشكل نس ي      ى الميط  الا ب األمليكي  ارتيع   في  ذا السصاا

من زياد" الا ب   ى   ود الاائلات في ظل ان عاش الحلكة الجوية   كذل  المظو القةةوي فةةي الا ةةب 
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. في حصن حل مةةن  ةةذا االرتيةةا   ضةةعف الا ةةب   ةةى   ةةود المقةةل ال ةةلي               ى غاز ال  ل   الظسا 

   2021الغاز لصن الذي سجل تلاجعا    ى أساس سموي ل ظل" األ لى ممذ ف لايل   ى الا ب   ال سصظا

الا ةةب األمليكةةي   تحسةةن اسةة ظل  مس ب ارتيا  أسعاره في السوا الظح ي  ارتيا  معلالت ال  خا.  

  2021  إال أنه ظل أ ل من مسةة وياته الظسةةج ة فةةي  ةةا  2022  ى الميط خ   شهلي مايو  يونصو  

تزاممةةا  مةةع ملايةةة      ةةود الاةةائلات   ةةى الغةةاز لصن  الةةليز الظح ةةي  الا ب  و"مل ا من ياتي ذل   

إلى مسةة ويات  صاسةةصة   ةةو مةةا كةةان لةةه تةةاثصل سةة  ي   ر الو ودارتيا  أسعا  رغا   موسا القصاد" التصيي

 .طيصف   ى الا ب

 يولي  اكي المحلي على الغ التلب األ ري
 أسابي   4 ت سط ،   لي ق بر يل/ ي م)

 

  

 

 

 

 

 

 .إدار" مع ومات الاا ة األمليكصة  المصد :

 ألةةف 220 محةةوالي 2022مةةن  ةةا   الثةةانيخةة   اللمةةع  أو وبككا دوت فةةي ا ةةبال ارتيةةع كظةةا

  خيصةةف ال ةةلريجي ل كةةانحصةةا  .و يةة /لمصةةلم م صون 13.3 إلى مقارنة ماللمع السام  لصتل  و ي/لمصلم

حلكة السيل الل لي مشةةكل م حةةوظ   مةةن ثةةا   تعافي  د را  فياأل ر مصة  الل    لقصود السيل في مخ  ف  

ماال  تةةادات  المشةةاط اال  تةةادي  المسةة ي فةةي   حسةةنال. كظةةا أدى  زياد" الا ب   ةةى   ةةود الاةةائلات

   ةةو مةةاانخي  نظو الا ةةب السةةموي   ةةى الةةليز   الغاز لصن  في حصن  إلى د ا    األ ر مصة اللئصسصة  

  يعكل ارتيا  أسعار ال جزئة  ال حليات في تامصن إملادات الظم جات ال  ل لصة.

 

 يياير 

   2019 – 2015الفترة )  دى

 ديسمبر   فمبر  أكت بر سبتمبر أغست  ي لي   ي  ي    اي  أبريل  ا س فبراير 
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 يةةو /ملمصةةل  ألةةف  720  نحةةوشةةكل م حةةوظ م ةة   م  الهادئ  المحيط/سيااَ   دوت  ط ب  ي انخ  مصمظا

 مشكل رئصسةةي إلةةى  االنخيا . يعزى  ذا  يو /ملمصل  م صون  7.2نحو    إلى  لصتلمقارنة ماللمع السام   

ت اطؤ المظو اال  تادي  من ثا ضعف الا ةةب   ةةى الظم جةةات ال  ل لصةةة خاصةةة فةةي الصامةةان  كوريةةا 

الجمومصة   سط اس ظلار  صود الاوارئ الظلت اة ميصل س كور نا  مظا حةةل مةةن ادنيةةاا االسةة ه كي 

 . 7)  الجدوتكما ي ضح   نشاط ال تمصع  أثل س  ا    ى حلكة ال مقل  نشاط س سل ال وريل. 

  7الجدوت )
   2022–2021، )دوت  يظمة التعاوق االقتصادح والتيميةتت   التلب على اليفط في 

       ( لي ق بر يل/ ي م)
دوت  يظمة التعاوق  إجمالي 

 االقتصادح والتيمية 
المحيط  / سيااَ دوت 

  تي  ياأل ريك دوت دوت أو وبا   الهادئ 

 2021الثا 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    24.8 13.1 7.9 45.8
 * الثا يالرب    25.0 13.3 7.2 45.5
التغير     2022 األوتالرب     0.1  0.2 (0.7) (0.4)

   2021 الثا يالرب     0.6  0.7  0.2  1.4 ع  
  

   * مصانات تقليلية.

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

 

 خا ج  يظمة التعاوق االقتصادح والتيمية دوت  في  على اليفط  التلب   -

 الثةةانياللمةةع  خةة      الةةميط    ى  خا ج  يظمة التعاوق االقتصادح والتيميةدوت    ط ب  انخي 

 نحو  لصتل إلى  ماللمع السام  مقارنة    %1.2أي ممس ة     ملمصل/ يو   ألف  570  مظقلار  2022 ا   من  

مقارنةةة   %2.7  أي ممسةة ة  ملمصل/يو   م صون  1.4ممحو    ملتيع  و مس وى    م صون ملمصل/ يو    52.9

 .العا  الظاضي ماللمع الظظاثل من

خ   اللمةةع  وأفريقيا األوسط الشرق   يتقةفي    الميط    ى  ا بال  انخي    الل  ت       ضظن

 م صةةون 12 نحةةو إلةةى لصتةةلمقارنةةة مةةاللمع السةةام     يو /ملمصل  ألف  600  ممحو  2022من  ا     الثاني

  مقارنة ماللمع الظظاثل من العةةا  الظاضةةي  ملمصل/يو   ألف  120ممحو    ملتيع    و مس وى  يو /ملمصل
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نحةةو  اللمع السةةام  ال ةةال  مل نيل الظس وى الظحق  خ      ى الميط الدوت العربية ط ب  اس قل  حصا

د   خةةار  ممةظةةة ال عةةا ن % مةةن إجظةةالي ط ةةب 13.2 نحةةو أي مةةا يشةةكل م صةةون ملمصةةل/يو   7

   ةةى ألةةف ملمصةةل/يو     500  ملتيعةةا  ممحةةو  2022مةةن  ةةا     الثةةانيخةة   اللمةةع    اال  تادي  ال مظصة

مل وما  م حسن حلكة ال مقل   ى خ يصة تخيصف القصود الظلت اة ميصل س كور نا  ملاية   أساس سموي

 الةةل    ط ةةب  انخيةة   فةةي حةةصن     كذل  األدا  اال  تادي اديجةةامي.ةموسا السيل  العا ت التصيص

 لصتةةلملمصل/يو  مقارنةةة مةةاللمع السةةام   ألف 600 موا ع  أفليقصا  األ سط  الشلامماقة    في  األخلى

  .   ى أساس سمويملمصل/يو   ألف 380ممحو    و مس وى ممخي   يو /ملمصل م صون 5 حوالي إلى

نحةةو    م 2022من  ا   الثانيخ   اللمع  ارتيا ا   فقل شهل ا سي ية  الدوت  ط ب  يخ    فصظا

 ملتيةةع  ةةو مسةة وى   يةةو /ملمصل م صون 29.5 إلى لصتلمقارنة ماللمع السام   يو /ملمصل ألف  510

 .ملمصل/يو  مقارنة ممةصله الظسجل خ   العا  الظاضي م صون 1.4ممحو 

 ال عةةافي    ةةاطل"  اآلسةةصوي  اال  تادي  ل مظو  اللئصسي  الظحل   عليُ   الذي   التلب الصييي  ارتيع

 حوالي  إلى  لصتل  مقارنة ماللمع السام %  2  ممس ة  أ  يو /ملمصل  ألف  290  ممحو  الظذكور"  السوا  في

في  ذا السصاا  تلاجع الا ب التةةصمي   ةةى  .2022من  ا   الثانيخ   اللمع    و ي/لمصلم  م صون  15

  م ةةاثلا  2020  ى أساس سموي  ذل  ل ظل" األ لى ممذ شهل ف لايةةل    2022الميط خ   شهل أمليل  

 Zero – Covidم جلد  ظ صات ادغ ا الك ي التارمة  القصود   ى حلكة ال مقل أثل تظليةةل سصاسةةة 

مس ب ارتيا   لد االصامات ميصل س كور نا في شلا التصن  مظةةا أدى إلةةى انخيةةا  الا ةةب   ةةى 

 كةةذل  تلاجةةع الا ةةب   ةةى الةةليز  فةةي ظةةل تو ةةف  ظ صةةات ال تةةمصع   ةةود الاةةائلات  الغةةاز لصن 

الا ةةب التةةصمي  يلتيعياتي ذل    ل أن  .Shanghaiال سصظا في مليمة  – انقاا ات س سل ادملاد  

مل ا من إنهةةا   ظ صةةات ادغةة ا   ةةود" حلكةةة المشةةاط   2022الميط خ   شهلي مايو  يونصو    ى  

كان ل عف ط ب متافي ال كليل الحكومصة   ى الميط د را  فةةي الحةةل مصمظا     اال  تادي إلى ط صع ها

ى إلى أدنةةى مسةة و الخا  من  ذا االرتيا  خ   شهل يونصو الذي شهل تلاجع  اردات التصن من الميط

         . 2018لها ممذ شهل يولصو 

 التلككب انخيةة ل فقةة   اآلسةةصوي   اال  تةةاد  لمظةةو  اآلخةةل  الظحةةل    يالهمةةل    تاد ل  مالمس ة  أما

ألف ملمصل/يو  مقارنة ماللمع السام    230محو  م  2022من  ا     الثاني  اللمع  خ   الميط    ى  هيدحال
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يعةةزى  ةةذا .  مق لما  مةةن مسةة وياته الظسةةج ة   ةةل جائحةةة كور نةةا  يو   /ملمصل  م صون  5  نحو  لصتل إلى

  و" الا ب   ى   ود المقل ال ةةلي تحسن المشاط اال  تادي  االج ظا ي    مشكل رئصسي إلى  االرتيا 

  االس ئماف الكامةةل لأل ظةةا    ال مقل  السيلحلكة  القصود الظيل ضة   ى  رفع   قب     ود الاائلات  

موسةةا الحتةةاد موسةةا السةةيل  العاةة ت التةةصيي   كةةذل  مةةل   مةةل   تزامما  مع     التما صة   ال جارية

  ف     ن خيةة  ال ةةلائب   ةةى ي الذي  اد" ما يشهل ارتيا  الا ب   ى الليز  ل شاحماتالزرا 

 الو ود ل حل من ال  خا   و ما  فل د ظا  ل ا ب   ى الغاز لصن  الليز .

مةةن     الثةةانيخةة   اللمةةع    دوت أ ريكا الالتيييةالا ب   ى الميط في    انخي   أخلى   جهة  من 

        م صةةون ملمصةةل/يو . 6.3مقارنةةة مةةاللمع السةةام   لصتةةل إلةةى  و ي/لمصةةلم ألةةف 40 ممحةةو 2022 ةةا  

ألف ملمصل/يو  مقارنة مةةاللمع السةةام   لصتةةل   100ممحو    البراييلالا ب في    ارتيع  في  ذا السصاا  

مظةةا أدى إلةةى ارتيةةا  الا ةةب   الجويةةةحلكةةة  ال  اس ظلار ان عاشمع  م صون ملمصل/يو   تزامما     2.9إلى  

ملمصةةل/ يةةو   ألف 140د   أمليكا ال تصمصة األخلى ممحو   ط ب  تلاجع  في حصن  .  ود الاائلات  ى  

  م اثلا  مشكل رئصسي م  اطؤ زخا تعةةافي م صون ملمصل/ يو   3.4  لصتل إلى نحومقارنة ماللمع السام   

 المشاط اال  تادي.

مةةن  الثةةانياللمةةع  خةة  م حوظةةا   انخياضةةا   الميط   ى  Eurasia)  سياادوت أو   ط ب  شهل 

        .ي/بم صةةون  4.4 نحةةو مقارنةةة مةةاللمع السةةام  لصتةةل إلةةى ي/بألةةف  460 م ةة  نحةةو 2022 ةةا  

 حةةوالي  إلى  لصتل  السام مقارنة ماللمع    ي/ب  ألف  400  مظقلار  ى الميط     وسيا  طلب  انخي حصا  

مقارنةةة  ي/ب ألةةف 60ممحةةو  سةةصاراد   أ ما ي    ى الميط في  ا بال  انخي كظا     ي/ب  م صون  3.3

كمككا ي ضككح  ياتي ذل  تزامما  مع ال وتلات الجصوسصاسصة الظ تا ل" في شلا أ ر مةةا      ماللمع السام 
 . 8)  الجدوت
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  8الجدوت )
   2022–2021)،  خا ج  يظمة التعاوق االقتصادح والتيميةتت   التلب على اليفط في دوت  

 ( لي ق بر يل/ ي م)
        
 التغير ع  

 2021 2022    لي ق ب/ح)
 

  الثا يالرب   
2021 

 األوتالرب   
2022 

الرب   
 الثا ي* 

الرب   
 األوت

الرب   
 الراب 

الرب   
 الثال  

الرب   
 الثا ي 

 الدوت العربية :   6.5  6.8  6.8  7.0  6.8 (0.200)  0.300
 الل   األ  ا       5.4  5.7  5.7  5.9 5.9 ةة   0.500

 ما ي الل   العلمصة  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1 ةة  ةة 
(0. 803  دوت أخرى في الشرق األوسط وأفريقيا  5.4  5.6  5.6  5.6  5.2 (0.600) (
 وسط وأفريقيا إجمالي الشرق األ  11.9  12.4  12.4  12.6  12.0 (0.600) 0.120
 الدوت ا سي ية    28.1  27.5  28.9  28.9  29.5 0.510  1.360
 ممها: التصن   14.6  14.6  15.2  14.7  15.0 0.290 0.350
 الهمل     4.5  4.6  5.0  5.2  5.0 (0.230) 0.450
 الل   األخلى     9.0  8.3  8.6  9.1  9.5 0.450  0.560
 دوت أ ريكا الالتييية   6.2  6.5  6.3  6.3  6.3 (0.040)  0.120
 ممها: ال لازيل   2.5  2.6  2.7  2.8 2.9 0.100 0.400

(2800. )  (040.1 )  الل   األخلى     3.7  3.9  3.6  3.5 3.4 
 سيا ادوت أو    4.7  4.7  5.0  4.9  4.4 (0.460) (0.230)
0.050 (0.400 )  ر سصاممها:  3.4 3.6 3.8 3.7 3.3 

 األخرى دوت أو وبا   0.7  0.7  0.8  0.8  0.7 (0.080) (0.010)

دوت خا ج  يظمة إجمالي طلب   51.5  51.8  53.4  53.5 52.9 (0.570)  1.360
 التعاوق االقتصادح والتيمية 

 مصانات تقليلية *       
 :  اللظة       

 ة األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.          

  

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

 4دوت  يظمة التعاوق االقتصادح والتيمية اليفتي في  التجا ح  المخزوق  
 

فةةي  فككي دوت  يظمككة التعككاوق االقتصككادح والتيميككة اليفتككي التجككا ح المخزوق إجظالي  ارتيع

 نحةةو إلةةى لصتةةل السام  اللمعمس وى     ن  ملمصل  م صون  73  مظقلار  2022   ا   من  الثانياللمع    نهاية

 الظظاثةةل  اللمةةع  مسةة ويات   ةةن  ملمصل  م صون  184  مظقلار  ممخي   و مس وى    ملمصل   م صار  2.700

 فةةي نهايةةة ارتيةةع   ةةل  الخككام   كك  الككيفط  التجا ح  المخزوق  إجظالي  أن  مالذكل.  الجليل  السام   العا   من

 م صةةار 1.032 إلةةى لصتةةل السةةام  اللمعم مقارنة ملمصل م صون 23 مظقلار 2022من  ا     الثانياللمع  

       .يالظاضةة  العةةا  مةةن  الظظاثةةل  اللمعم صةةون ملمصةةل مقارنةةة مةة   54ممحةةو    مةةمخي   مسةة وى  و  ملمصل   

 مةةاللمع  مقارنةةة  ملمصل  م صون  50  مظقلار  اليفتية   الميتجا   التجا ح     المخزوق  إجظالي  ارتيع  مصمظا

 مقارنةةة  ملمصةةل  م صةةون  130  مظقةةلار  مةةمخي   ةةو مسةة وى    ملمصةةل   م صار  1.668  إلى  لصتل  السام 

 .السام  العا  من الظماظل اللمع ظس وياتم

 فككي اليفتككي التجككا ح المخككزوق  ارتيةةع من ضظن د   ممةظة ال عا ن اال  تةةادي  ال مظصةةة 
   ملمصةةل  م صةةار  1.456   مةةل  لصسةة قل  السةةام   اللمعمةة   مقارنةةة  ملمصةةل  م صون  41  مظقلار  تي ياأل ريكدوت  

 مةةمخي   و مسةة وى     (الظم جات  من  ملمصل  م صون  868     الخا   الميط  من  ملمصل  م صون  588  ممها)

 .السام  العا  من الظماظل ظس ويات اللمعم مقارنةم صون ملمصل  93مظقلار 

 الثةةانياللمةةع  فةةي نهايةةة األ ريكية المخزوق التجا ح اليفتي في ال اليا  المتحدة  ارتيع  حصا

         ملمصةةل م صةةار 1.186  مةةلل  لصسةة ق  السةةام   مةةاللمع  مقارنةةة  ملمصةةل  م صةةون  42  مظقلار  2022 ا     من

لظسجل فةةي نهايةةة اللمةةع الظظاثةةل مةةن الظس وى امقارنة مم صون ملمصل  82ممحو  ممخي    و مس وى

           محةةوم األ ريكيككة ال اليككا  المتحككدةالمخزوق التجا ح    الككيفط الخككام فككي     ارتيع  فقل  .العا  الظاضي

  .ملمصل م صون 423.8 نحو  مل لصس قل السام  ماللمع مقارنة ملمصل م صون 11.4

خةة   األمليكي من الميط الخا     ال جاري  الظخز ن  ارتيا   تجلُر ادشار" إلى في  ذا السصاا   

مسةة وى  أ  ةةى  و  م صون ملمصل 424.2  نحو  إلى  2022  مايومن شهل    السادسالظم هي في  األس و   

          يةةاتي ذلةة  تزاممةةا  مةةع  فقةةا  ل صانةةات إدار" مع ومةةات الاا ةةة األمليكصةةة.    2021  شةةهل ديسةةظ لله ممذ  

 
 ال يشظل الظخز ن   ى م ن الما  ت.  4
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مشةةان إجةةلا   2022فةةي نهايةةة شةةهل مةةارس األمليكصةةة  ما س    أن أ  مت  مه الواليات الظ حةةل"  

م صةةون ب/ي لظةةل"  1م صون ملمصل ) 180تل إلى سحب  صاسي من مخز نات الميط االس لاتصجصة ي 

  .2022ا   ارا  من شهل مايو     ان قالها إلى الظخز نات ال جارية س ة أشهل(

 مقارنةةة ملمصةةل م صون 30.6ممحو  اليفتية  الميتجا  التجا ح     المخزوق  إجظالي  ارتيع  كظا

معةةل  تشةةغصل   ارتيةةا إلى     يعزى ذل  مشكل رئصسي  ملمصل  م صون  762.2   مل  لصس قل  السام   ماللمع

  تزامما  مةةع  ةةو" الا ةةب الظح ةةي  2019الذي سجل أ  ى مس وى له ممذ شهل س  ظ ل   متافي ال كليل

فةةي حةةصن كةةان الرتيةةا  صةةادرات الظم جةةات المياصةةة  .فةةي ظةةل ملايةةة موسةةا القصةةاد"  السةةيل التةةصيي

لصتل إلةةى أ  ةةى مسةة وى مسةةجل لةةه   ةةى ادطةة ا   2022األمليكصة في نهاية اللمع الثاني من  ا  

 د را  في الحل من ارتيا  الظخز نات.

مةةن   الثةةانيخةة   األسةة و   انخي ت    األمليكصة  مخز نات الغاز لصنأن  في  ذا السصاا   يذكل  

انخي ةةت مخز نةةات نةةواتا   مصمظةةا   2021  نهايةةة نةةوفظ ل  ُممذ  إلى أدنى مس وى لها  2022  يونصو  شهل

إلى أدنى مسةة وى   2022شهل مايو  من    األ  خ   األس و      زيت ال لفئة  ال قاصل ال ي تشظل الليز 

 . 2005 مايولها ممذ 

 مالظقارنة مةةع  ملمصل  م صون  22ممحو    ارتيعفقل    دوت أو وبا  في  اليفتي  التجا ح  المخزوق  أما  

 م صةةون 580    الخةةا   الةةميط  من  ملمصل  م صون  338  ممها)  ملمصل  م صون  918   مل  لصس قل  السام   اللمع

 االرتيةةا  تلكةةز  ةةذا  ةةل  .  ى أساس سمويم صون ملمصل  60مظقلار    ممخي ا     (الظم جات  من  ملمصل

إن اجصة متافي ال كليةةل  االرتيا  المس ي في  ى خ يصة مشكل رئصسي في مخز نات الظم جات المياصة 

االرتيةةا  الظح ةةوظ فةةي   ف     ن  في د   االتحاد األ ر مي مادضافة إلى الظظ كة الظ حل"  المل يا

 .األزمة الل سصة األ كلانصة الظ تا ل" في ظل الواردات من الظم جات األمليكصة

مةةن  ةةا    الثةةانيخةة   اللمةةع  الهادئ    المحيط/اسياَ   دوت  في  اليفتي  التجا ح  المخزوق   ارتيع

 ممهةةا) ملمصةةل م صةةون 326  مةةل لصسةة قل السةةام  اللمةةع مالظقارنة مةةع ملمصل م صون 10محوالي   2022

مظقةةلار  ممخي  مس وى  و   (الظم جات من ملمصل م صون 220   الخا  الميط  من  ملمصل  م صون  106

  .يالظاض العا  من الظظاثل للمعا م صون ملمصل مالظقارنة مع مس ويات 32
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الجليل مالذكل أن الوصو  مالظخز نات ال جارية المياصة في د   ممةظةةة ال عةةا ن اال  تةةادي 

مةةصن  ة ال مظصة إلى مس وى م وسط األ وا  الخظس ادن ةةا  خيةة  اتيةةاا أ ةةلاف أ ةةا مةةن يُعل السامقة 

السةةامقةةمس وى ت   الظخز نات  ن م وسط األ ةةوا  الخظسةة   تلاُجعد   أ م  +. تجلر ادشار" إلى  

تلاجعهةةا  ةةن   اصةة ت م صةةون ملمصةةل332مظقةةلار2022أمليةةلخةة   شةةهل ( 2021–2017)

.  ةةذا  تشةةصل   ةةى ال لتصةةب  م صةةون ملمصةةل  261     312  مظقةةلار   يونصةةو  مةةايو  يشهل  خ    الظ وسط

        لهةةا ممةةذ أدنةةى مسةة وى سةةج ت ت ةة  الظخز نةةات أنإلةةى إدار" مع ومةةات الاا ةةة األمليكصةةةتقةةليلات 

. 12)  الشكلكما ي ضح  .2014 ا  

  12)الشكل
دوت  يظمة التعاوق االقتصادح والتيمية بفي المخزو ا  التجا ية اليفتية اال خفا  /الزيادة)تت   

  2022–2019)،السابقةةالخمساألع ام ع   ت سط 
 بر يل لي ق)

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

5التجا ح العالمي   المخزوق 

فةةي   في دوت خككا ج  يظمككة التعككاوق االقتصككادح والتيميككة  اليفتي  التجا ح  المخزوق  انخي 

نحةةو  إلةةى  لصتةةل  السةةام   اللمعمةة   مقارنةةة  ملمصةةل  م صةةون  10  مظقةةلار  2022من  ا     الثانياللمع    نهاية

العةةا   مةةن  الظظاثةةل  اللمعم صون ملمصل مقارنة مةة   12ممحو    ممخي   و مس وى     ملمصل  م صار  2.971

ال يشظل الظخز ن   ى م ن الما  ت. 5
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 ملمصةةل  م صةةون  63  ممحةةو  ارتيا ةةا    يالعككالم  التجككا ح  المخزوق  إجمالي  مس وى  يسجل   مذل   .يالظاض

 5.671  إلةةى  لصتةةل  السةةام   اللمةةع  خةة    الظسةةجل  مظسةة واه  مقارنة  2022من  ا     الثانياللمع    خ  

 .   ى أساس سموي ملمصل م صون 196 مظقلار  ممخي  مس وى   و ملمصل  م صار

 )الظخز ن العامل  الظخز ن العائا(   في البحر المخزوق  

 م صةةون  68محةةوالي    2022مةةن  ةةا     الثةةانياللمةةع    في نهاية  في البحر  اليفتي  المخزوق  ارتيع

 م صةةون  162  مظقلار  ملتيع  و مس وى     ملمصل  م صار  1.439  إلى  لصتل  السام   اللمعم  مقارنة  ملمصل

الظةةوانئ العةةامل فةةي  مخةةز ن الةةميط    ارتيةةعحصا  .  السام   العا   من  الظماظل  اللمع  مس ويات   ن  ملمصل

مخةةز ن   اسةة قل  مصمظةةام صار ملمصةةل     1.311م صون ملمصل مقارنة ماللمع السام   لصتل إلى    68ممحو  

 اللمةةع السةةام  مل نيةةل الظسةة وى الظحقةة  خةة      مالقلب من مماط  االس ه   اللئصسصةالميط العائا  

 ام عةةلمسةةار ال ةةلفقات ال جاريةةة معةةل أن  فةةي   غصصةةل  ال  إلى  جزئصا   يعزى ذل   م صون ملمصل.    128  ال ال 

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

 المخزوق االستراتيجي 

 ملمصل  م صون  99  مظقلار  2022من  ا     الثانياللمع    في نهاية  االستراتيجي  المخزوق  انخي 

 اللمةةع   ةةن  ملمصل  م صون  190  مظقلار  ممخي ا     ملمصل  م صار  1.638  إلى  لصتل  السام   اللمعم  مقارنة

 .يالظاض العا  من الظظاثل

          ممحةةو 2022من  ا   الثانياللمع   في نهاية  6األ ريكي  االستراتيجي  المخزوق  انخي   ل   ذا  

ُممذ نهايةةة له مس وى  أدنى  و   م صون ملمصل 492 لصتل إلىاللمع السام  م ملمصل مقارنة  م صون  73

فةةي أ  مةةت     زار" الاا ة األمليكصة  في  ذا السصاا  أنيذكل    .1985  ديسظ ل  من شهل  األ  األس و   

م صون ملمصل من مخز نات الةةميط الخةةا  االسةة لاتصجصة   30 ن خاة لسحب    2022ملاية شهل مارس  

نق  ل  خيصف من  م صون ملمصل 62.7مسحب  األ لصة ل اوارئ   كالة الاا ة الل لصةخاة  في إطار  

شةةهل نيةةل الاأل كلانصة.  في نهايةةة    ةالل سص   األزمةالظ زايل في أسواا الميط الماتا  ن    ادملادات

 ن سحب  صاسي من مخز نات الميط الخا  االسةة لاتصجصة يتةةل   األمليكصة  الواليات الظ حل"أ  مت  

 
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

  الاا ة األمليكصة. ذل   فقا  ددار" مع ومات 
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كظةةا أ  مةةت  .2022مةةايو  شةةهل  مةةن    مةةل م صون ب/ي لظل" س ة أشةةهل(    1م صون ملمصل )  180إلى  

م صون ملمصل من مخز ناتها االسةة لاتصجصة   60ما ي الل   األ  ا  في  كالة الاا ة الل لصة سحب  

 .س ة أشهلملى   ى 

 7المخزوق العالمي  إجمالي 

مةةن  الثةةانياللمع  نهاية في  )التجا ية واإلسككتراتيجية إجمالي المخزو ا  اليفتية العالمية  م  

% 0.4أي ممسةة ة    ملمصةةل  م صةةون  32  ممحةةو  ارتيا ا  مذل     مسج     ملمصل  م صار  8.748  نحو  2022 ا   

 مةةن الظظاثل ماللمع مقارنة% 2.5أي ممس ة  ملمصل م صون 224 ممحو  انخياضا     مقارنة ماللمع السام 

 . 13)  والشكل  9)  الجدوتكما ي ضح  الظاضي   العا 

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

( بر يل لي ق  )       
 التغير ع  

 2021 2022    لي ق بر يل)
  الثا يالرب    الميتقة 

2021 
 األوتالرب   

2022 
الرب   
 * الثا ي

الرب   
 األوت

الرب   
 الثا ي 

 تي   ياأل ريك  1549  1415  1456  41 (93)
 ممها : الواليات الظ حل" األمليكصة 1268 1144 1186  42 (82)
 أو وبا   978  896  918  22 (60)
 الهادئ   المحيط/ سيااَ   358  316  326  10 (32)

 دوت  يظمة التعاوق االقتصادح والتيمية إجمالي   2884  2627  2700  73 (184)
 دوت خا ج  يظمة التعاوق االقتصادح والتيمية   2983  2981  2971 (10) (12)

 إجمالي المخزوق التجا ح**   5867  5608  5671  63 (196)
 في البحر المخزوق   1277  1371  1439  68  162

 المخزوق االستراتيجي  يه :   1828  1737  1638 (99) (190)
 الظخز ن االس لاتصجي األمليكي  621  565  492 (73) (129)
 إجمالى المخزوق العالمى   8972  8716  8748  32 (224)

د   ممةظة ال عا ن كياية الظخز ن  ال جاري في   62.1  57.8  57.6 (0.2) (4.5)
 ) يو  (  اال  تادي  ال مظصة

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

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

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

2021 2022
دوت  يظمة التعاوق االقتصادح والتيمية دوت خا ج  يظمة التعاوق االقتصادح والتيمية
المخزوق في البحر المخزوق االستراتيجي

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

  ليا  بر يل)

.Oil Market Intelligence, Various Issues  المصد :

دوت  يظمككة التعككاوق االقتصككادح والتيميككة  في  التجا ح  المخزوق  كفاية  أن  ماال  ظا    الجليل
          ةةو2008 ةةا أدنةةى مسةة وى لهةةا ممةةذ إلةةىانخي ةةت ةةل2022مةةن  ةةا  الثةةانياللمةةع نهايةةةفةةي

نيةةلاالسةة ه   مةةنيةةو 57.6 تقلي ةةا  مةةل    السةةاماللمةةعنهايةةةالظسةة وى الظسةةجل فةةيمسةة قل"

.من االس ه  يو  62.1اللمع الظظاثل من العا  الظاضي ال ال  ميو  مقارنة4.5ممحو ةممخي  

أسعا  اليفط المؤثرة على    الع ا ل األخرى   ب. 

ع ا ل الجغرافية السياسية )الجي سياسية    -

اد   2022خ   اللمع الثاني من  ا    مةةن د ظةةا  الخةةا  الةةميط أسعار  ةة ن  ةةن  صةةو  ت قت

خاةةة تق ةةي إلةةىد   االتحةةاد األ ر مةةي    اتيااالظيا ضات الل سصة األ كلانصة إلى طلي  مسل د

لظةةل")  محةل ث ثي  اردات الميط الل سي ملاحةةل محةةلا   ةةى الظمقولة الواردات أشةةهل ل ةةميط   6حةل

مةةأشهل ل ظم جات الظكلر"  مع  8   الخا  مؤ  ةةا  ف ةة   ةةنخاةةوط األنامصةةب  ةةل واردات الالسظاح  )

لوضع ا لصة إنشا   دمكانصة الك لى الس ع التما صة الل   الميط   مصع  شلا حل أ تى ألسعار    دراسة

فل   قومات جليةةل"   ةةى األمليكصة  ن  ا  ن الواليات الظ حل"     الل سي   ى الظس وى العالظي

فةةي حةةصن كةةان  قب ادخياا في ميا ضات إحصا  االتياا المةةو ي.اديلانصةصادرات ال  ل كصظا يات 
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توجةةه الواليةةات الظ حةةل"   مع مكانصة تخيصف مع  العقومات الظيل ضة   ى  اا  الميط في فمز ي د

نحو السظاح لشلكات الاا ةةة األ ر مصةةة ماسةة ئماف  اردات الةةميط مةةن فمةةز ي  خةة   شةةهل األمليكصة  

 .  الخا  د را  في الحل من ارتيا  أسعار الميط  وي  الواردات الل سصةل ع 2022يولصو 

 الدوال  األ ريكي وأسعا  الفائدة  -

 .2022من  ا     الثاني ل الر األمليكي خ   اللمع  ل  الظ  اينماألدا   أسعار الميط الخا     تاثلت

ارتيةةا   مةةع  2022 أمليةةلخ   شةةهل  انخياضا   ل شهلت أسعار الميط الخا  أن   في  ذا السصاا يذكل  

مل ا من توجه مج ل االح صاطي اليصلرالي األمليكي ل شليل السصاسة المقلية   8مؤشل الل الر األمليكي

    و ما ي ي  مع ط صعة الع  ةةة العكسةةصة  رفع أسعار اليائل" في محا لة ل حل من ال غوط ال  خظصة

 ط أ ل تك ية لحام ي العظ ت األخلى.   حصا أص ح الميمصن أسعار الميط  الل الر

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

  و نادرا  ما يحل    يس ظل حل ثه لي ل"  تصل" من الزمن ن صجة تزامن حل    ل"  وامل م لاخ ة 

الةةميط خةة   ممها ما له    ه ماساسصات سوا الميط  ممها ما لصل له    ة مها. حصا ارتيعت أسةةعار  

مقامل جظصع العظ ت اللئصسةةصة فةةي كةةل مةةن األسةةواا     ى اللغا من ارتيا  مؤشل الل الر  مايوشهل  

 لار مج ل االح صاطي اليصلرالي األمليكي تشليل السصاسةةة المقليةةة  مل ا من  المامصة  األسواا الماشئة

 .2000  نقاة أساس    ي المس ة األ  ى ممذ  ا 50 رفع أسعار اليائل" ممس ة 

 مؤشةةل    ى اللغا من ارتيةةا  2022يونصو   اص ت أسعار الميط الخا  ارتيا ها خ   شهل 

مل ا من  لار مج ل االح صاطي اليصةةلرالي األمليكةةي    ل شهل السادس   ى ال واليالل الر األمليكي  

  1994   ذل  ل ظل" اال لى ممذ  ا   نقاة أساس  75تشليل السصاسة المقلية  رفع أسعار اليائل" مظقلار  

   ةةا  41أك ل  تصل" مسج ة ممةةذ حةةوالي   ي  %  8.6السموي إلى نحو  ال  خا  معل   في ظل ارتيا   

    %   فقا  ل صانات مك ب إحتا ات العظل األمليكي.2مقارنة مالظعل  الظس هلف ال ال  

  شاط المضا با   -

مةةن   الثةةانيللمةةع  خ   اأسعار الميط الخا   م وسط    ارتيا في    م حوظا  لع ت الظ ارمات د را   

 اس ظلار  ماشئة  ن ال   سواا الميطأل  الظس ق  صة  فاااال  حالة  ل  الصقصن مشان    تمامي سط     2022 ا   

 
    يقصل أدا  الل الر األمليكي مقامل س ة من س ة  ظ ت رئصسصة. 8
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 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 اال ج ةةةاألصن فةةي الحل من نشاط الظ ارم   من ثا

 ةالظسةة ق  ص   ادمةةلادات  ةالحالصةة   ادمةةلاداتث ثة  وامل رئصسصة  ةةي    ا  ظادا    ى  الخا   ألسعار الميط

  الا ب الظ و ع.

لركة التجا ة اليفتية في األس اق الرئيسية .  3  
    اليفط الخام والميتجا  اليفتية األ ريكية  ال اليا  المتحدة  أ. وا دا  وصاد ا   

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

احةةل األسةة اب اللئصسةةصة السةة ظلار الواليةةات الظ حةةل" ف   إن ا  الةةميط  تكليةةله  الا ةةب   صةةه جغلافصةةا  

ال مصةةة ال ح صةةة دن ةةا    الجةةز  األك ةةل مةةن ةةو أن    المياصةفي اس صلاد الميط الخا   الظم جات  األمليكصة  

سةةاحل   ى طةةو      األمليكصة  الواليات الظ حل"  ود ال كليل  موجود" في مماط   سط  الخا    الميط  

  تي قل العليل من الواليات ذات الا ب الظلتيع   ةةى   ةةود السةةصارات ذاتهفي الو ت  الخ صا األمليكي.

 السةةك    ال حةةلي  ذلةة  ت  قةةى الو ةةود  ةةن طليةة  الشةةحن    وضةةا   ةةن   ال مصة ال ح صة   إلى مثل  ذه  

أمث ة رئصسصة ل واليةةات  Florida   Oregon   New Englandتعل  اليات    الحليلية  الشاحمات

الخةةا  لةةصل الةةميط    –  الجكك دة  ثا يككاً:.  مشكل ك صل   ى  سائل المقل  الواردات األكثل تك يةةة  ال ي تع ظل

فلرجةةة   فةةي اسةة صلاد  تتةةليل الةةميط الخةةا   األمليكصة  تس ظل الواليات الظ حل"   لذل   م جانسا    مم جا  

حةةلد إلةةى حةةل تحةةام (  /    ح ةةو أ  ملتيةةع  /ممخي ) مح وى الك ليت    (خيصية أ  ثقص ة)  لز جة الميط

متةةافي ال كليةةل  تسةة خل مشةةكل  ةةا    .ك صل العظ صات ال زمة ل كليله إلةةى   ةةود   مم جةةات اخةةلى

  مهةةا  مةةع إمكانصةةات الظعالجةةة الخاصةةةال ي ت ظاشى    األمليكصة أنوا  الميط الخا  من جظصع أنحا  العالا

الظتافي   ى الةةميط   تع ظل  من الماحص صن الظالصة  ال شغص صة أن  الظجلي ا  تاديا  سصكون من غصل  حصا  

يجب اس صلاد نيط من نو صات مخ  ية ل حسصن ادن ا  مالمةل إلةةى مةةزيا   كظا أنه  الخيصف الظح ي فقط

أدى ارتيا  الاا ة ال كليلية  معلالت ال شغصل ل ظتافي األمليكصة إلى   –  ثالثاً: الكمية.  طا ة ال كليل

ثا ظهلت الحاجة إلى أسواا تتليل لجع هةةا    من     في أسواا الظم جات المياصة الظح صةحل   فائ

إن ةةا  الةةميط  صةةما ة ام ة ل س ظلار.  في الو ت ذاته  يسا ل ارتيا  صادرات الميط الخةةا  فةةي د ةةا 

      الخا  األمليكي.   



49 - نيسان / أبريل - حزيران/ يونيو 2022 الربع الثاني

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 49 2022 الثاني الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

مةةن            الثةةانياللمةةع    خةة    الخةةا   الةةميط  مةةن  ال اليككا  المتحككدة األ ريكيككة  وا دا   ا خفضت    ل

 حةةوالي        ل   ةة  السةةام  اللمةةع مظسةة ويات مقارنةةة% 0.9 ممسةة ة أى ي/ب ألةةف 55 محةةوم 2022 ةةا  

ب/ي مقارنةةة مظسةة ويات اللمةةع الظمةةاظل مةةن  ألةةف 152ممحةةو   ملتيع  و مس وى     ي/ب  م صون  6.3

% 2.9 ممسةة ة يأ ي/ب ألةةف  58  محةةوالى  اليفتيككة  الميتجككا       وا داتها  ا تفعت  مصمظاالعا  السام .  

ألةةف   556  محوالي  ممخي   و مس وى     ي/ب  م صون  2.1  نحو  ل      السام   اللمع  مظس ويات  مقارنة

  ب/ي مقارنة مظس ويات اللمع الظماظل من العا  السام .

 خةة   الخككام الككيفط    األ ريكية  المتحدة  ال اليا   صاد ا   ا تفعت   التادرات  جانب     ى

 السام   اللمع  مظس ويات  مقارنة%  19.2  ممس ة  يأ   ي/ب  ألف  560  ممحو  2022من  ا     الثانياللمع  

ألف ب/ي مقارنة مظسةة ويات اللمةةع   393ممحو    ملتيع  و مس وى     ي/ب  م صون  3.5  ل تل إلى نحو

صادرات الميط الخا  من ساحل الخ صا ي  ذا السصاا  تجلر ادشار" إلى أن  ف  الظظاثل من العا  السام .

         2022خةة   اللمةةع الثةةاني مةةن  ةةا   ب/يم صةةون  3.3  نحةةو  مس وى  صاسي م ةة   سج تاألمليكي  ل  

م صةةون ملمصةةل مةةن  180يعةةزى ذلةة  مشةةكل رئصسةةي إلةةى  ةةلار الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة مسةةحب 

مخز ناتها االس لاتصجصة   ةةو مةةا أدى إلةةى زيةةاد" الظعةةل   فةةي السةةوا الظح ةةي. ف ةة    ةةن تزايةةل 

   حصةةال عوي  الميط الل سي الخاضةةع ل عقومةةات   ظ صات شلا  الميط األمليكي من   ل د   أ ر ما

 األمليكصةةة إلةةى الخةةا صةةادرات الةةميط م وسةةط  ل   ع حلكة تجار" الاا ة إلةةى أن    Kpler  تشصل شلكة

% 30   و مس وى ملتيع ممس ة   2022خ   اللمع الثاني من  ا     ب/يم صون    1.4نحو  أ ر ما م    

ل تةةل  الةةل   األسةةصويةإلةةى  صادرات الميط الخا  األمليكصة  تنخي في حصن اللمع السام    مقارنة ما

    ى خ يصة توجه ت   الل   نحو شلا  الميط الل سي ممخي  السعل.   ب/يم صون  1إلى أ ل من  

 ممسةة ة  أى   ي/ب  م صةةون  1.3ممحةةو    اليفتيككة  الميتجككا    كك   الصاد ا  األ ريكيككة  ا تفعت  كظا

 ملتيةةع فتةة ي  صاسةةي   ةةو مسةة وى  ي/ب  م صون  6.2  ل      السام   اللمع  مظس ويات  مقارنة  27.1%

صةةادرات الظم جةةات المياصةةة  ارتيعةةت فةةي  ةةذا السةةصاا .   ةةى أسةةاس سةةمويب/ي  ألةةف 921ممحةةو 

م صةةون ب/ي   ةةو أك ةةل مسةة وى   7إلةةى نحةةو    2022  يونصو  من شهل  األخصلاألمليكصة خ   األس و   

 دار" مع ومات الاا ة األمليكصة. د   فقا  1991  ى ادط ا ممذ مل  تسجصل ت   ال صانات في  ا  
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خةة   اللمةةع   متةةلر صةةافي ل ةةميط  لواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةةا  أص حت   مما    ى ما تقل  

ب/ي  مقارنةةة متةةافي   م صةةون  1.4نحةةو  المياصةةة    حصةةا م ةة  صةةافي صةةادراتها  2022من  ا     الثاني

ألةةف ب/ي   390نياصةةة م ةة      اردات صافي     خ   اللمع السام   ي/ب  ألف  559 اردات نياصة م    

 . 11والجدوت )  10)  الجدوتكما ي ضح    خ   اللمع الظظاثل من العا  الظاضي

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

       ( لي ق بر يل/ي م)

  المتحدة ال اليا  الصي   الهيد 
   األ ريكية

 

   2021الثا ي الرب    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
 *  الثا يالرب    2.8 10.0 4.8

 التغير ع   2022 األوتالرب    (0.615) (0.017)  0.283
 2021 الثا يالرب    (0.240)  0.270  0.667    لي ق ب/ح)

      
   11الجدوت )

 والصي  والهيد األ ريكية في ال اليا  المتحدة  الميتجا  اليفتيةتت   صافي وا دا  )صاد ا   
       ( لي ق بر يل/ي م)

  المتحدة ال اليا  الصي   الهيد 
   األ ريكية

 

   2021الثا ي الرب    (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)  0.446 (0.510)
 *  الثا يالرب    (4.2)  0.472 (0.456)
 التغير ع   2022 األوتالرب    (1.272)  0.026  0.054

 2021 الثا يالرب    (1.477)  0.605 (0.156)    لي ق ب/ح)
 مصانات تقليلية *   
 :  اللظة     

 ة األر ا  مصن  وسصن تعمي سال ا.    
 المصاد :      

 Ministry of Petroleum & Natural Gas, India –     أ لاد مخ  ية من ال قليل الشهلي لظمةظة أ م .ةة 
 EIA  .      – General Administration of Customs, China)إدار" مع ومات الاا ة األمليكصة )ةة 
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 وصاد ا  الصي     اليفط الخام والميتجا  اليفتية وا دا   ب.  

     17 حةةواليم 2022مةةن  ةةا   الثةةانياللمةةع  خةة   الخككام الككيفط  كك  الصي   وا دا     انخي ت

         ي/ب م صةةون 10ل تةةل إلةةى  السةةام  اللمةةع مظسةة ويات مقارنةةة% 0.2 ممسةة ة أي  فقةةط ي/ب ألةةف

  ب/ي مقارنة مظس ويات اللمع الظظاثل من العا  الظاضي. ألف 270ممحو ملتيع    و مس وى

 اردات   ارتيةةا   تُةهل أحل  ال صانةةات التةةادر"  ةةن اددار" العامةةة ل جظةةار  التةةصمصة  ذا  

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

 ظ صةةات ادغةة ا إجةةلا ات  مسةة ب تجةةلد      ى اللغا مةةن ضةةعف الا ةةب   ةةى الو ةةودملمصل/يو    

 .إن اجصةةة متةةافي ال كليةةل إلةةى انخيةةا  أدت ال ةةي Zero – Covidالتةةارمة الظلت اةةة مسصاسةةة 

شةةهل مس وياتها ممةةذ    أ  ى  مسج ة  مايوخ   شهل    ارتيا ها   اردات التصن من الميط الخا     اص ت

تزامما  مع إنها   ظ صات ادغ ا   ود" حلكةةة و    ي/لمصلمم صون    10.8    حوالي    و  2021  ديسظ ل

 إلةةى  2022يونصةةو  الةةواردات خةة   شةةهل    تةةمخي ياتي ذل    ةةل أن    .المشاط اال  تادي إلى ط صع ها

 يعزى ذل  مشكل رئصسي إلى   2018  و أدنى مس وى لها ممذ شهل يولصو   م صون ب/ي    8.8  حوالي

  ةةى خ يصةةة القصةةود الظيل ضةةة   من   ل متةةافي ال كليةةل الحكومصةةة الخا  تلاجع  ظ صات شلا  الميط

الظخا ف من أن يؤدي تجةةلد  ظ صةةات ادغةة ا إلةةى ت اطؤ األدا  اال  تادي    ى صادرات الو ود  

 ضعف نظو الا ب. 

مظا في ذل  ادملادات ال ةةي ) الل سيميط الخا   اردات التصن من التجلر ادشار" إلى ارتيا  

ي ا ضخها   ل خط أنامصب شلا سص صليا  الظحصط الهادئ  الشحمات الظمقولة محلا  من مةةوانئ ر سةةصا 

ل تةةل إلةةى     ةةى أسةةاس سةةموي  %55ممسةة ة    2022خ   شهل مةةايو    (في أ ر ما  الشلا األ تى

  ةةى خ يصةةة تكثصةةف متةةافي ال كليةةل التةةصمصة م صون ب/ي  ياتي ذلةة     1.98مس وى  صاسي م   نحو  

 لعظ صات شلا  الميط الل سي األرخ  سعلا  في ظل العقومات الظلت اة ماألزمة الل سصة األ كلانصة.

أن  اردات التةةصن مةةن الةةميط الل سةةي  ةةل  Rystad Energyشةةلكة األمحةةا   ةةذا  تةهةةل مصانةةات 

(   أص حت ر سصا أك ل متلر ل ميط الخا  2022مايو  –ت ا يت ث   ملات خ   الي ل" )مارس 

 . 2016إلى التصن ل ظل" األ لى ممذ  ا  
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% 4.8ألةةف ب/ي أ  ممسةة ة    67حةةو  مم  اليفتيككة  الميتجككا    كك   وا دا  الصي   انخي ت  مصمظا

ألةةف ب/ي   167ممحةةو    ممخي   و مس وى     ي/ب  م صون  1.3نحو  ل تل إلى    السام   اللمعم  مقارنة

 مقارنة مظس ويات اللمع الظظاثل من العا  الظاضي. 

مةةن   الثةةانيتتلر التصن أي كظصات من الميط الخةةا  خةة   اللمةةع    لا   الصاد ا ب   فصظا ي ع  

% 9.7ألف ب/ي أ  ممسةة ة    93حو  مم  اليفتية  الميتجا       صاد اتها  انخي ت. في حصن  2022 ا   

ألةةف ب/ي  772  و مسةة وى مةةمخي  ممحةةو    ي/ب  ألف  861نحو  ل تل إلى    السام   اللمعم  مقارنة

مقارنة مظس ويات اللمع الظظاثل من العا  الظاضي. فةةي  ةةذا السةةصاا  يةةذكل أن صةةادرات التةةصن مةةن 

  2017إلةةى أدنةةى مسةة وياتها ممةةذ شةةهل يمةةايل  2022الظم جات المياصة  ل تلاجعةةت فةةي شةةهل يونصةةو 

حتةة  التةةصمصة فةةي اسةة خلا    ال كليةةل  ات ع ةةه متةةافي  الةةذيحةةذر   يعزى ذل  مشكل رئصسي إلةةى ال

 .الظ صعات الظح صةمهامش  مقارنةال تليل  أرماح وامش و"    ى اللغا من  ال تليل الظ  قصة لها 

مشةةكل  2022 مةةن  ةةا  الثةةانياللمةةع    خ    للصي   اليفتية  ال ا دا   صافي  ارتيع   مشكل  ا 

            ي/ب م صةةون 10.5 نحةةو إلةةى لصتةةل  السةةام  اللمةةع مةةع مقارنةةةفقةةط  ي/ب الفا   9 طيصةةف م ةة 

          ب/ي مقارنةةة مظسةة ويات اللمةةع الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةي ألةةف 875ممحةةو  ملتيةةع  ةةو مسةة وى 

 .  المشا  إليهما اَ فاً 11والجدوت )  10)  كما ي ضح الجدوت
 اليفتية ج. وا دا  وصاد ا  الهيد    اليفط الخام والميتجا   

           283ممحةةو  2022مةةن  ةةا   الثةةانياللمةةع  خةة   الخككام الككيفط  كك  الهيككد وا دا  ارتيعةةت

          ي/ب م صةةون 4.8 حةةوالي ل   ةة  السةةام  اللمةةع مظسةة ويات مقارنةةة% 6.2 ممسةة ة ألةةف ب/ي  أي

  يعةةزى ذلةة ألةةف ب/ي مقارنةةة مةةاللمع الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةي.    667ممحو    ملتيع  و مس وى  

 الظ مةةاميظح ةةي  ال  الا ةةب  ل   صةةة  ال كليةةل  متةةافي  ارتيا  معةةلالت تشةةغصلإلى    االرتيا  مشكل رئصسي

تزامما  مع ملاية موسا السيل التصيي  مل  موسا الحتاد الزرا ي الذي  اد" ما يشهل ارتيةةا  الا ةةب 

سةة ة مةةلات ممحةةو الل سةةي  الخةةا  مةةن الةةميط  ى الليز  ل شاحمات.  ذا   ل ت ا يت  اردات الهمةةل  

يشةةصل أحةةل    .Rystad Energyشةةلكة األمحةةا   فقا  ل صانات  (2022مايو  –خ   الي ل" )مارس 

 خةةا  الل سةةيميط الثاني أك ل مسةة ورد ل ةة   أص حتالهمل  إلى أن  كالة الاا ة الل لصة  تقليل صادر  ن  

 .2022لظانصا ال ي تلاجعت إلى الظلت ة الثالثة خ   شهلي أمليل  مايو أ  ل حل محل
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% 1.3  ممسةة ة  أي   ي/ب  ألةةف  13  يحوالم  اليفتية  الميتجا        دا  الهيدوا  انخي ت  مصمظا

ألةةف ب/ي مقارنةةة   23ممحةةو    ممخي ةةة   ي/ب  ألف  944  حوالي  ل      السام   اللمع  مظس ويات  مقارنة

  كك  صككاد ا  الهيككد ا خفضككت  الصككاد ا ب   فصظةةا ي ع ةة   .مظس ويات اللمع الظظاثل من العا  الظاضي

 ل   ةة   السةةام   اللمةةع  مظسةة ويات  مقارنةةة%  4.5  ممسةة ة  أي   ي/ب  ألةةف  67  محةةوالى  اليفتية  الميتجا 

 .  ى أساس سمويألف ب/ي  133ممحو  ملتيع  و مس وى   ي/ب م صون 1.4 حوالي

           حةةواليم 2022 مةةن  ةةا  الثةةانياللمةةع  خةة   للهيككد اليفتيككة الكك ا دا  صككافي يلتيةةع  مةةذل 

           ي/ب م صةةون 4.4 نحةةو إلةةى لصتةةل السةةام  اللمةةع مةةع مقارنةةة% 8.3 ممسةة ة أي ي /ب ألةةف 337

              ألةةف ب/ي مقارنةةة مظسةة ويات اللمةةع الظظاثةةل مةةن العةةا  الظاضةةي 511ممحةةو  ملتيةةع  ةةو مسةة وى 

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

صياعة تكرير اليفط الخام العالمية تت    .  4  
 مةةلرجات   2022مةةن  ةةا   الثانيخ   اللمع   صياعة تكرير اليفط الخام العالميةأدا     تلاجع

كميااات المنتتااات النفطيااة المكااررة ماا    انخي ةةتحصةةا    .  ى مس وى الظجظو ةةات الل لصةةة  م يا تة
مق ر ااب باا لربع   برمياالي ياا    ألاا   760ب حاا     2022مااع ىاا      الث  يخالل الربع    المصافي العالمية

م ياا ع برميااليي   ى اان  1.8 ه  مست ى مرتفع ب حاا   م ي ع برميلي ي  ،  78.9  صل إلنتالس بق ل

دوت  يظمككة التعككاوق متةةافي    مةةن  الظم جات المياصة الظكةةلر"  ارتيعتفي هذا السي ق،  .  أس س س  ي

م صةةون  35.9 حوالي ملمصل/ يو  مقارنة ماللمع السام  ل تل إلى ألف 240ممحو    االقتصادح والتيمية

ان عاش نشةةاط متةةافي ال كليةةل األمليكصةةة ال ةةي ارتيعةةت   مشكل رئصسي إلى   يعزى ذل    ملمصل/ يو 

%   ةةو أ  ةةى مسةة وى لهةةا ممةةذ 95إلى  2022يونصو    24معلالت تشغص ها خ   األس و  الظم هي في  

تحسةةن    سط ارتيا  الا ب الظح ي مع مل  موسةةا القصةةاد"  السةةيل التةةصيي. كظةةا 2019 شهل س  ظ ل

 سط تلاجع  ظ صات صصانة الظتةةافي   ارتيةةا   ةةوامش ال كليةةل    نشاط متافي ال كليل في أ ر ما

 ال عافي الظ حوظ في حلكة ال مقل )ال سصظا( السةةيل الجةةوي الةةل لي.  و" الا ب   ى الميط   ى خ يصة  

مشةةكل م حةةوظ م ةةاثلا  في ك   من كوريا الجمومصة  الصامان  نشاط متافي ال كليل     في الظقامل  تلاجع

  اطؤ أدا  المشاط اال  تادي  من ثا ضعف الا ب   ى الظم جات ال  ل لصةةة   سةةط اسةة ظلار  صةةود م

الاوارئ الظلت اة ميصل س كور نةةا ال ةةي كةةان لهةةا انعكاسةةا  سةة  صا  ك صةةلا    ةةى حلكةةة ال مقةةل  نشةةاط 

 س سل ال وريل.
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 يظمككة التعككاوق االقتصككادح خككا ج دوت متةةافي  مةةن الظم جةةات المياصةةة الظكةةلر"   انخي ت

مقارنة ماللمع السام  ل تةةل  ي/ب  م صون  1نحو    م    م حوظمشكل    2022خ   اللمع الثاني    والتيمية

تو ف نحو يعزى ذل  مشكل رئصسي إلى تلاجع نشاط ال كليل في التصن  حصا   ي /بم صون   43ى إل

 صود االغ ا التةةارمة الظلت اةةة   ى خ يصة       ى معالجة الو ود  متافي ال كليل التصمصةث ا  لر"  

اال  تةةادي  مخةةا ف ضةةعف  المشةةاط  ةةى صةةادرات الو ةةود  ت ةةاطؤ كان ل قصود  ميصل س كور نا  

كظةةا تلاجةةع أدا    م صةةون ب/ي.    1.1يا  الظم جات الظكةةلر" فةةي التةةصن ممحةةو    د را  في انخالا ب

د   ان عش نشاط تكليل الةةميط فةةي    مصمظا  م اثلا  ماألزمة الل سصة األ كلانصة.  نشاط ال كليل في ر سصا

 مل ظح ي   ى الو ود تزامما  مع  ال  الا ب  شهلت تمامي  الهمل ال يأمليكا الجمومصة    الشلا األ سط   

 . 14) والشكل  12)  الجدوتكما ي ضح   .موسا السيل التصيي  موسا الحتاد الزرا ي

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

       ) لي ق بر يل/ي م  
 التغير ع  

 2021 2022    لي ق ب/ح)
  الثا يالرب    الميتقة 

2021 
 األوتالرب   

2022 
الرب   
 * الثا ي

الرب   
 األوت

الرب   
   الثا ي

 :  دوت  يظمة التعاوق االقتصادح والتيمية 34.3 35.7 35.9  0.240  1.550
  صن  صاألمليك 18.2 18.4 19.0  0.580  0.750
 أ ر ما 10.7 11.1 11.3  0.200  0.610
 الهادئ  الظحصط/ سصاا   5.5 6.2 5.7 (0.540)  0.190
 : دوت خا ج  يظمة التعاوق االقتصادح والتيمية 42.7 44.0 43.0 (1.000)  0.290

 التصن  14.4 14.0 12.8 (1.140) (1.560)
 الهمل  4.6 5.2 5.3  0.080  0.710
 د   الشلا األ سط  6.5 7.2 7.5  0.310  1.020

 ر سصا  5.5 5.7 5.4 (0.350) (0.160)
 د   أمليكا ال تصمصة  3.3 3.3 3.4  0.090  0.110

 أفليقصا  2.0 2.0 2.0 (0.030) (0.050)
 د   أخلى**  6.5 6.7 6.7  0.060  0.230
 اإلجمالي العالمي  77.1 79.7 78.9 (0.760)  1.840

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

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

دوت  يظمة التعاوق االقتصادح والتيمية دوت خا ج  يظمة التعاوق االقتصادح والتيمية

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

 بر يل/ ي م لي ق )

.OPEC, Oil Market Report, various issues  المصد :

. ةةا 30ممةةذ ل ظةةل" األ لةةى2021 ةةا  فةةي انخي ةةت   ل  العالظصة    تكليل الميططا ة  يذكل أن  

جائحةةة فصةةل س   في ظل  الا ب   ى الميطمس ب تلاجع  انخيا  أسعار الظم جات ال  ل لصة    أدىحصا  

مةةن  ةةلر" ال كليةةل العالظصةةة  ال سةةصظا فةةي الواليةةات خيةة   مظةةا متافي ال كليةةلإغ ا    إلىكور نا  

أن  لر" ال كليةةل تشصل تو عات  كالة الاا ة الل لصة إلى  .  مع ذل    أ ر ما  الصاماناألمليكصة    الظ حل"

مةةل ا مةةن  2023 ا    ب/يم صون    1.6   مظقلار  2022 ا     ب/يم صون    1مظقلار    س  وسعالعالظصة  

 و عةةات ال    ةةو مةةا ي يةة  مةةع  الشلا األ سةةطد    جارية  ال سصظا في التصن  الال كليل  مشل  ات  

.إدار" مع ومات الاا ة األمليكصةتادر"  ن ال
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 ً   األس اق العالمية للتاقا  المتجددةالتت  ا  في  :ثالثا

  التةةادر  ةةن  كالةةة الاا ةةة الل لصةةة فةةي 2022يشصل تقليل  تاورات سوا الاا ة الظ جلد"  

 %8مةةاكثل مةةن  العالظصة  اا ة الظ جلد"ل تلتيع القلر" الظلك ةمن الظ و ع أن  إلى أنه    2022شهل مايو  

 فةةي  ةةذا السةةصاا    ل ظةةل" األ لةةى.  طجصجةةا ا  300  حاجز    ل  خاى2021معا   مقارنة    2022في  ا   

 نحةةو   مقةةلر" ملك ةةة ت  ةة الزيةةاد" ذه من  %60   ى الاا ة الشظسصة الكهل ضوئصة تس حوذأن    ي و ع

 .  ن العا  الظاضي %25 ط   و مس وى ملتيع ممس ةجصجا ا 190

أ  مت  ةةن ال ي    التصنيعزى  ذا االرتيا  مشكل رئصسي إلى الظشل  ات الظميذه في كل من   

طا ةةة الليةةاح  الاا ةةة الشظسةةصة الكهل ضةةوئصة ادضةةافصة   ةةى ناةةاا   مشل  اتمن    طجصجا ا  450

جصجةةا اط فةةي ملايةةة  ةةا   100مع مل  تاةةويل  Xinjiang   Inner Mongolia اسع في مقاطع ي 

 الاا ة الشظسةةصة الكهل ضةةوئصةالذي مل  في ادسلا  من تميصذ مشل  ات   األ ر مي   االتحاد   2022

 . ألظانصا   ولملا  مولملا  إياالصا  فلنساال سصظا في  –

القةةلر" الظلك ةةة   نظةةو  تو عات  خي   تا  اللئصسصةمن مصن أسواا الاا ة الظ جلد"  في الظقامل   

مس ب  ل  الصقصن مشان الحوافز الجليل" لكةةل مةةن طا ةةة  األمليكصة الواليات الظ حل"  ل اا ة الظ جلد" في

لا تةة ا الظوافقةةة   ةةى ذلةة  تظليةةلات الحةةوافز ال ةةلي صة     حصااللياح  الاا ة الشظسصة الكهل ضوئصة

لسصاسةةات   ف ةة    ةةن ال حةةليات الظلت اةةة ماطوي ة األجل مةةن   ةةل مج ةةل المةةواب  مج ةةل الشةةصو 

الواردات   تا حةل   2021يي يونصو    فالجليل" مشان الاا ة الشظسصة الكهل ضوئصةاألمليكصة    ال جارية

  أط قةةت  زار" ال جةةار" 2022فةةي مةةارس    مةةن العليةةل مةةن مم جةةي ال ةةولي سةةص صكون فةةي التةةصن

األمليكصة تحقص  جليل ل قصصا ما إذا كانت الخ يا الشظسصة الظم جة في جموب شلا  سةةصا متةةمو ة مةةن 

 . 2018زا  ُمتمعة في التصن تخ ع ل عليية اس صلاد ميل ضة في  ا  أج
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 ،  2023و  2022في عا ي   لتاقة المتجددةل القد ة المركبة  قعا ت
   2021 ديسمبر قابل الت قعا  السابقة  2022 اي  الت قعا  الحالية )

 

 

 

 

 

 
 .2022الاا ة الل لصة  مايو     كالة Renewable Energy Market Update 2022    المصد :

 

   ةةى   التةةصنأما فصظا يخ  القلر" الظلك ة الظ افة ل اا ة الظ جلد"  فظن الظ و ع أن تس حوذ  

هلف الي ظاشى اتجاه ال وسع في التصن مع     2023     2022ادجظالي العالظي خ    امي  من    45%

 طجصجةةا ا 1200 ال ةةال  ل اا ة الشظسةةصة الكهل ضةةوئصة  طا ةةة الليةةاح  ي مشان القلر" الظلك ةالحكوم

أ  مةةت العليةةل مةةن د   االتحةةاد األ ر مةةي  تاتي أ ر ما في الظلت ة الثانصة  حصا  .  2030مح و   ا   

ة          مهلف تق صل ا  ظاد ةةا   ةةى  اردات الغةةاز الل سةةص   ن خاط ل سليع نشل متادر الاا ة الظ جلد"

مع ال وجه نحو االسلا  من نصا   ولملا  ال لتغا  من طظوحاتها في مجا  الاا ة الظ جلد"  زادت ألظا 

  خاصةةة 2023مح ةةو   ةةا   سصكون محةةل دتاثصل  ذه السصاسات الجليل" إال أن     أ لافها األ لصة  تحقص 

  .شهل 18 ن  ملتها  اسعة المااا ال ي ت ا ب جلا   زممصة ل  اويل تزيل ل ظشل  اتمالمس ة 
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  األ ريكية في الصي  واالتحاد األو وبي وال اليا  المتحدة لتاقة المتجددةل القد ة المركبة المضافة
    2023-2019)، والهيد

 

 

 

 

 

 

 .2022    كالة الاا ة الل لصة  مايو Renewable Energy Market Update 2022    المصد :
 

للياح ال لية العالظصة الجليل" مشةةكل طيصةةف ل تةةل إلةةى اا ة االظلك ة لالقلر"  أن ت عافى  ي و ع  

 ي و ةةع . فةةي حةةصن2021  ى أساس سةةموي فةةي  ةةا   %32ممس ة  هاانخياضط   قب جصجا ا 80  نحو

      2022 ةةا   فةةي    %40 ليةةاح ال حليةةة فةةي جظصةةع أنحةةا  العةةالا ممسةة ة  القلر" الظلك ةةة لنظو    انخيا 

 ا  ةةلاب مسةة ب 2021خةة    ةةا   أضةةعاف فةةي التةةصن  4  نحةةو  م ةة   مظعةةل    ثمائياالرتيا  االس   قب

أك ةةل  ةةلر"     ةةى  التصن  تس حوذأن   ذا  من الظ و ع    الظو ل المهائي لإللغا  ال لريجي ل ل ا الوطمي.

تلاكظصة لاا ة اللياح ال حلية   ى مس وى العالا  ت يةةوا   ةةى االتحةةاد األ ر مةةي  الظظ كةةة الظ حةةل" 

 .2021 ا  ح و  نهاية مج ظعصن م

ظةةن الظ و ةةع أن تةةةل ف   2023ما لا ي ا تميصذ سصاسات جليل" في  ا   إلى أنه إذا  تجلر ادشار"  

           .د ن تغصصةةل 2022 ةةا   مسةة قل"  مةةل مسةة ويات اا ةةة الظ جةةلد" العالظصةةة ل القةةلر" الظلك ةةة الظ ةةافة

ل تةةل   2023في  ةةا     مس وى  صاسي جليلالاا ة الشظسصة الكهل ضوئصة    تسجلالظ و ع أن    حصا من

مصمظةةا سةة مخي    توسع طا ة الليةةاح  الاا ةةة الحصويةةة   كظا سصس ظل   جصجا اط  200إلى ما يقلب من  

          فةةي التةةصن  اتالظشةةل   تلاجةةعمسةة ب  %40ممسةة ة  ل اا ةةة الكهل مائصةةةالقةةلر" الظلك ةةة الظ ةةافة 

 وا الاا ة الظ جلد" العالظصة.صعص  نظو القلرات في سمظا س
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    وفقاً للتكي ل جيا  لتاقة المتجددةل  صافي القد ة المركبة المضافة
(2017-2023    

 

 

 

 

 

 

 .2022    كالة الاا ة الل لصة  مايو Renewable Energy Market Update 2022    المصد :
 

موتصل" سليعة ممذ اللمةةع اللامةةع مةةن ارتيا  أسعار الميط  الغاز الا صعي  اليحا     ذا   ل سا ا

مةةن الكهلمةةا   تولصةةل    تقمصةةاتاأل لصة الظس خلمة في تتمصع  في ارتيا  تكالصف إن ا  الظواد     2021 ا   

تولصةةل  ظ صةةات  الس خلا  الو ود األحيةةوري فةةي كةةل مةةن العظ صةةات التةةما صة    ا  نةل  الاا ة الظ جلد" 

           الكهل ضةةوئصة أكثةةل مةةن الظسةة خل  فةةي تولصةةل الاا ةةةسةةعل ال ةةولي سةةص صكون  حصةةا ت ةةا ف    الاا ة.

  األلظمصةةو   سعل     ت ا ف%70المحاس ممس ة   سعل    %50اليوالذ ممس ة    سعل  أضعاف   ارتيع  4

 .مظا يقلب من خظسة أضعافارتيعت تكالصف الشحن كظا 

 للمشروعا  الجديدةتقديرا  تكلفة االستثما  في التاقة الشمسية الكهروض ئية والرياح البرية 
  المرتفعة الم اد األوليةالمتعاقد عليها بأسعا  
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 ال مافسةةصة  ةةى الةةلغا مةةن ارتيةةا  تك يةةة تولصةةل الكهلمةةا  مةةن الاا ةةة الظ جةةلد"  إال أن القةةلر" 

تسةةا ل   حصةةامقامل محاات تولصل الاا ة ال ي تعظل مةةاليحا  الغةةاز الا صعةةي.  شهلت تحسما     ل ا صقاتها

فةةواتصل تك يةةة تا صقةةات الاا ةةة الشظسةةصة الكهل ضةةوئصة السةةكمصة  ال جاريةةة الظسةة ه كصن   ةةى تق صةةل 

 ةةل  الصقةةصن مشةةان تو عةةات حالة تزيل من  ية مع ذل   فإن ال حليات الجصوسصاسصة  اال  تادالكهلما .  

طا ةةة الليةةاح  الاا ةةة   أدى ارتيةةا  تكةةالصف االسةة ثظار فةةيفقةةل  .  2023الكهلما  الظ جلد" لظا معل  ا   

 إلى انخيةةا  األزمة الل سصة األ كلانصةالشظسصة الكهل ضوئصة مس ب ارتيا  أسعار الس ع في أ قاب  

إلةةى أدنةةى  2022 ةةا     ةةى مسةة وى العةةالا فةةي  الخاصة مظشةةل  ات الاا ةةة الظ جةةلد"  لظزاداتا   لد

ا الكهلما  مس ب االرتيا  الحاد في أسوا  اتال ق    أدتمادضافة إلى ذل    .  2016ممذ  ا   مس وى لها  

في أسعار الغاز إلةةى تعقصةةل ميا ضةةات العقةةود الخاصةةة ماتيا صةةات شةةلا  الاا ةةة  خاصةةة فةةي االتحةةاد 

           ارتيةةا  أسةةعار اليائةةل" ال حةةليات ال ةةي تواجةةه ماةةوري الاا ةةة الظ جةةلد". ي ةةا ف كظةةااأل ر مةةي  

        مسةة  ة حالةةة مةةن   األشةةهل الظق  ةةة  العةةا  الظق ةةل   خةة    ال حةةلياتمعةة   ةةذه    اس ظلارمن الظلجح   

 الاا ة الظ جلد".سوا في صقصن الل   

 زادا  الرياح البرية واتفاقيا  شراء التاقة الخاصة   وعددالتاقة الشمسية الكهروض ئية  راف  
   2022 عام إلى 2016 عام بالشركا  لأل باع األولى   

 

 

 

 

 

 .2022    كالة الاا ة الل لصة  مايو Renewable Energy Market Update 2022    المصد :
 

 سصظا في االتحةةاد األ ر مةةيال    –الاا ة    إملادات    ى أمنالحالي  ال لكصز    أن    الجليل مالذكل

إلى إط ا زخا غصل مس وا في السصاسة نحو تسليع كيا " الاا ة  متادر الاا ة الظ جةةلد". يؤدي    –

 مختةةو  سةةص ا   ما معةةله   ةةى مةةا      2023س ع ظل تو عات أسواا الاا ة الظ جلد" لعا      مشكل  ا  

 .2022 ا   خ   الي ل" الظ  قصة منيل" السصاسات الجل
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 ً  الهيد وجي   : ابعا

 ال جار"  ا فاا:  مئوية  درجة  1.5  الظما    لف  ل حقص   ل هصلر جصن  العالظصة  ال جار"يشصل تقليل  

 مةةن  %75ن  أ  إلةةى   2022  يولصةةو  شةةهل  فةةي  الظ جةةلد"  ل اا ة  الل لصة  الوكالة   ن  التادر   2050   ا 

 تجةةار"  يخةة   فصظةةا  أما.  2050   ا   في  مح صا    اس ه كه  سص ا  األخ ل  الهصلر جصن  من  العالظي  ادن ا 

 الظ ةةلا   الهصةةلر جصن مةةن %55حةةوالي    نقةةل  سةةص ا  مئويةةة   درجةةة  1.5  لسةةصماريو  فوفقا    الهصلر جصن 

 الحالصةةة  الا صعةةي  الغةةاز  أنامصب  خاوط  خ    من  سصكون  معةظها  –  األنامصب  خاوط  طلي    ن   الظصا  

 الجةةز   سةةص ظثل  مصمظا  –  المقل  تكالصف  من  ك صل  مشكل  يق ل  مظا  الهصلر جصن   لمقل  اس خلامها  سصعاد  ال ي

 مشةةكل األغ ةةب فةةي اسةة ه كها سةةص ا  ال ةةي  مونصةةا األ  نقةةل  فةةي  %45ة  ال الغ  الظ  قصة  المس ة  من  األك ل

 .أخلى مل"  صلر جصن إلى تحوي ها إ اد" إلى الحاجة د ن م اشل

  أمليكةةا  (%85ا )أ ر مةة    ظةةا  إ  صظصةةصن  سةةو صن  فةةي  األنامصب  خاوط    ل  الهصلر جصن  تجار"  س  لكز

 األ سةةط   الشةةلا  إفليقصةةا  شةةظا    ا  أل ر ما  اللئصسصن  ال جاريصن  الشلكا    سصكون   (%15ة )الجمومص

 .أساسي مشكل مالهصلر جصن  سصا تز د أن ألس لالصا يظكن مصمظا

 هإن اج تك ية تكون أن ي ا ب ال ك ية  حصا من مماس ة األخ ل الهصلر جصن  تجار"   لكي تكون

 مع  أك ل  ال ك ية  فلا  سصت ح    المقل  تك ية  ل عوي   الظس ورد"  الل    في  ممها  الظتلر"  الل    في  أ ل

          الظةةلجح مةةن ذلةة     ةةى  ممةةا  .المقةةل تكةةالصف ل ق صةةل ال كمولوجصةةا  تاةةور الظشةةل  ات حجةةا زيةةاد"

 متةةلري أك ةةل  ةةي الظمخي ةةة ال ك يةةة ظ جةةلد"ال اا ةةةال مةةوارد فةةي  فةةل"  لليها  ال ي  الل    تت ح  أن

 أن   ي و ةةع   ةةذا.  العالظصةةة  ال جةةار"  مةةن  %40ن  مةة   يقةةلب  مةةا    ةةى  ماسةة حواذ ا  األخ ةةل  الهصلر جصن

 كجةةا/د الر  1  مةةن  أ ةةل  إلةةى  الشظسصة  الاا ة  مشل  ات  من  األخ ل  الهصلر جصن  إن ا   تك ية  تمخي 

 فةةي  كجةةا  /د الر  1.5  حوالي   إلى  الظ يائ ة   السصماريو ات  ظل  في  2050   ا   مح و   الظماط   لظعةا

 .األخلى السصماريو ات ظل

 

 

 



- نيسان / أبريل - حزيران/ يونيو 622022 الربع الثاني

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 62 2022 الثاني الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

 الاا ةةة  اردات ل مويةةع ال ك يةةة مةةمخي  مةةلي    تةةوفل أن األخ ةةل الهصةةلر جصن  جةةار"ل يظكةةن

 أن يظكةةن كظةةا. ذلةة  ل حقصةة  حاسةةظان أملان ال مافسصة ال ح صة   ال مصة  ادن ا   لكن  الاا ة   أمن   تحسصن

 مإزالةةة ل ةةل    يسةةظح  مظةةا   مل نةةة   تمو ةةا    أكثةةل  طا ةةة  نةةةا   فةةي  األخ ةةل  الهصةةلر جصن  تجار"  تسا ا

  . الظس ه كصن الظم جصن لتالح ا  تاداتها من الكلمون

 ممحةةو الظ جةةلد" الاا ةةة إن ا  زياد"  األخ ل الهصلر جصن اس خلا   إلى  ال حو   تسليع   ي ا ب

 تصلا اط 1 من أكثل إلى لصتل ا  سموي طجصجا ا 290 ال ال  الحالي الظس وى من   األ ل    ى  أضعاف  3

 مةةن جصجةةا اط 10000 مةةن  أكثةةل  تةةوفصل  إلةةى  حاجة   ما   س كون .  2030   ا   مم تف  مح و   سمويا  

 .فقط األخ ل الهصلر جصن  تجار" دن ا   2050  ا  مح و  الشظسصة  الاا ة اللياح طا ة

 فةةي  سمويا    /م لي  طن  م صون  75.2  نحو  من  الهصلر جصن    ى  العالظي  الا ب  يلتيع  أن   ي و ع

 م صةةون 614 نحةةو إلةةى لصتةةل  S&P Global Commodity Insights ل قليلات  فقا   2022  ا 

 مةةن %12سةةصوفل  مةةا   ةةو الظ جةةلد"  ل اا ةةة الل لصة الوكالة ل قليلات  فقا   2050 ي  ا ف  م لي  طن

 مقاةةا ي ا  مةةلفو  الا ةةب فةةي المظةةو سةةصكون.  العةةا   نيةةل  مح ةةو   الاا ةةة    ةةى  العةةالظي  الا ب  إجظالي

 ت صهةةا  الهصةةلر جصن     ةةى  العالظي  الا بن  م  %25  ى    التصن  تس حوذ  أن  تو ع  مع    المقل  التما ة

  .األمليكصة الظ حل" الواليات ثا  الهمل

  ئ ية د جة 1.5 سييا ي  في 2050 عام في  الدولة لسب الهيد وجي  على التلب 

 

 

 

 

 
 

    Global Hydrogen Trade to Meet the 1.5°C Climate Goal: Trade Outlook for 2050   المصكد :
 .2022الوكالة الل لصة ل اا ة الظ جلد"  يولصو 
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 خةة   مةةن الهصةةلر جصن   ةةى العةةالظي الا ةةب مةةن  %25ة  ت  صةة   يظكةةن  أنةةه  إلةةى  ال قليل   يشصل

 ت ا ةةب الهصةةلر جصن   ةةى العةةالظي الا ةةب ت  صةةة  أن   السةةين األنامصةةب خاةةوط    ةةل  الل لصة  ال جار"

 إمكانصةةة ضةةظان مظكان األ ظصة من سصكون   2050  ا  مح و   د الر  تلي صون  4  نحو  ت     اس ثظارات

 1.5  سةةصماريو  ظةةل  فةةي  أنةةه  ال قليةةل  ي و ةةع  كظةةا  .معقولةةة  م ك ية  الك صل"  الهصلر جصن  مشل  ات  تظويل

 مح ةةو  الكلمةةون أكسةةصل ثةةاني غاز ان عاثات من %10ي حوال الهصلر جصن اس خلا  سصق ل مئوية  درجة

 . 2050  ا 

  ئ ية د جة  1.5 سييا ي   ظل في الكرب ق ا بعاثا  خفض

 

 

 
 

    Global Hydrogen Trade to Meet the 1.5°C Climate Goal: Trade Outlook for 2050   المصكد :
 .2022الوكالة الل لصة ل اا ة الظ جلد"  يولصو 

 

د لة  الظيوضةةصة   15 في موادر م كل" ل  جار" العالظصة في مجا  الهصلر جصن  يذكل أن  ما   

. 2022 مةةن  ةةا  يمةةايلشهل   2019مصن أ اخل  ا  ما  هصلر جصنل اس لاتصجصات    ل أ لت  األ ر مصة

 مةةن ممةةةور ت ةةاد  الظعلفةةة  الةةلر سلةةصل فقةةط  ال ةةي تةةا تما لهةةا     الجوانةةبكان ال عا ن الل لي من  

 . من أجل ال جار" الظس ق  صة الظح ظ ة ا  الظس ياد"   لكن أي 

 

 

 

 

 

 

 كفاءة التاقة 

 التاقة المتجددة 

استخدام الكهرباء 
 كمصد  للتاقة 

 الهيد وجي 

 

التاقة الحي ية    
 التجاي الكرب ق وتخزييه 

 التجاي وتخزي  الكرب ق 
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 2018 عام بداية  يذ الهيد وجي    تجا ة اتفاقيا  إلعال ا  التراكمي عددال

 

 

 

 

    Global Hydrogen Trade to Meet the 1.5°C Climate Goal: Trade Outlook for 2050   المصكد :
 .2022الوكالة الل لصة ل اا ة الظ جلد"  يولصو 

 ً  العالمية  أهم األلداث التي شهدتها الس ق البترولية : خا سا

 مشةةكل أ  مةةآخل لهةةاكةةان ال ةةي الهامةةة مجظو ة من األحةةلا   2022من  ا     الثانياللمع    هلش

 :ما ي ي األحلا  ت   من أ ا     ى السوا ال  ل لصة العالظصة انعكاسات إيجامصة أ  س  صة

 + اإلجتماعا  ال يا ية لدوت أوب . 1

       أ مةة +  د      لظجظو ةةة  ة زاريةة   اتاج ظا ةة   ث ثةةة   قةةل  2022من  ةةا     الثانيتا خ   اللمع  

 كال الي:    ي  رئصسصة ل" نقاط  االتياا   ى تا خ لها

اس ظلار ال زا  الل   الظشاركة في إ  ن ال عةةا ن م ةةظان سةةوا نيةةط مسةة قل  م ةةوازن   .1

 إملاد فعا    من ل ظس ه كصن   االس ظلار في ت مي نها اس  ا ي  شياف يةةوفل االسةة قلار 

 ةةن   تجةةةغصةةل نافي سوا الميط العالظصة  ال ق  ات الحالصة  مع ادشار" 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 ظةةا  الةةوزاري العاشةةل    إ اد" .2

االج ظا ات ال حقة مظا في ذلةة  االج ظةةا  الةةوزاري   القلارات الظ خذه فيكذل      2020

 .2021يولصو  18في  لل   أ م + ال اسع  شل 

 فةةي ب/ي ألةةف 432إ اد" ال اكصل   ى  لصة تعليل ادن ا  الشهلية الظع ظل" مالزياد" مظقلار  .3

ألةةف ب/ي   432إ ةةاد" توزيةةع زيةةاد" ادن ةةا  لشةةهل سةة  ظ ل ال الغةةة     2022  شهل يونصو
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    ى شهلي يولصةةو  أغسةةال ل تةة ح الزيةةاد" الظقةةلر" فةةي ادن ةةا  لكةة   ممهظةةا  مال سا ي

َ   2022 مايو ألف ب/ي في شهل 648  .الم ضح أد اهللجدوت  وفقا

   االس ياد" مةةن تظليةةل ف ةةل" ماالم ثا  ال ا  التياا خي  ادن ا الل زا   ا  ى أ ظصة    ال اكصل .4

  .2022 ديسظ لشهل ح ى نهاية ل ل   ذات االم ثا  ال عصف ال عوي  

 ( 2022 أغسطس–يونيو) خالل الفرتةدول أوبك+ املعتمد  إنتاجمستوى  
    ألف بر يل/ي م)

 

    2022 ي  ي   2022  ي لي  2022أغست  
 الجزائر  1023 1039 1055
 أ ج ال 1480 1502 1525
 الك  غ   315 320 325
 غيييا االست ائية  123 125 127
 الجاب ق  181 183 186
 العراق  4509 4580 4651
 الك يت  2724 2768 2811
  يجيريا  1772 1799 1826
 السع دية  10663 10833 11004
 اال ا ا   3075 3127 3179
 أذ بيجاق  696 706 717
 البحري   199 202 205
 برو اح  99 100 102
 كاياخستاق  1655 1680 1706
  اليزيا  577 585 594
 المكسي   1753 1753 1753
 ُعماق  855 868 881

  وسيا 10663 10833 11004
 الس داق  73 74 75
 جي ب الس داق  126 128 130

  
  

 10دوت أوب    25864 26276 26689
 دوت خا ج أوب   16694 16930 17165

  
  

 دوت أوب +  42558 43206 43854
 

 



- نيسان / أبريل - حزيران/ يونيو 662022 الربع الثاني

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 66 2022 الثاني الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

مةةن  ا  ا   ةةار ادن ةةا خط األساس لحساب تعلي ت فقل أص ح يذكل أنه  فقا  التياا د   أ م + 

 .الم ضح أد اهللجدوت  وفقاَ   2022مايو شهل  األ   من  

 خط األساس اجلديد حلساب تعديالت اإلنتاج لدول أوبك+ 
    ألف بر يل/ي م)

 

  شهر  هاية لتى 
 2022 أبريل

 ً    شهر     بدءا
 2022  اي 

التغير ) اي /أبريل  
2022 

  1057 1057 الجزائر
  1528 1528 أ ج ال 
  325 325 الك  غ 

  127 127 غيييا االست ائية 
  187 187 الجاب ق
 150 4803 4653 العراق
 150 2959 2809 الك يت
  1829 1829  يجيريا
 500 11500 11000 السع دية 
 332 3500 3168 اإل ا ا  
  718 718 أذ بيجاق
  205 205 البحري 

  102 102 حابرو 
  1709 1709 كايخستاق
  595 595  اليزيا 
  1753 1753 المكسي 
  883 883 ُعماق
 500 11500 11000  وسيا 
  75 75 الس داق 

  130 130 جي ب الس داق
    

 1132 27815 26683 10-دوت أوب 
 500 17670 17170 دوت خا ج اوب 
 1632 45485 43853 دوت أوب + 

 

 . ممةظة الل   الظتلر" ل   ل   )أ م ( المصد :
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    2022  أغسةةال  الثالةةا مةةن  فةةي  31ر ةةا    الةةوزراياج ظا هةةا   ذا   ةةل  قةةلت د   أ مةة +  

اليائ ةةة يسةة  ز  اسةة خلامها محةةذر شةةليل ادن اجصةةة  الح  االج ظا  أن ال وافل الظحةةل د ل غايةةة ل قةةلر"  

أن نقةة  االسةة ثظار الظةةزمن فةةي  اةةا  الةةميط   كظا الحةة   اس جامة ل نقاا ات الشليل" في ادملادات

   ةةى طةةو  س سةة ة القصظةةة ل ةةل   الظم جةةة ل ةةميط اليائ ةةةادن اجصةةة القةةلرات  تسةة ب فةةي انخيةةا 

(upstream/midstream/downstream  مع  جود  ) أن االس ثظار غصل الكافي فةةي   من      خا

في الو ةةت الظماسةةب ل   صةةة الا ةةب   ةالكافص  إملادات الميط ادن ا  سصؤثل   ى توافل    س كشافاال اا   

  .2023الظ زايل إلى ما معل  ا  

     د   أ مةة + تاكصةةلا    ةةى  صظةةة  أ ظصةةة الحيةةاظ   ةةى ادجظةةا  كةةامل ضةةل ري ل ظاسةة   

تعةةليل مسةة وى ادن ةةا  مالزيةةاد" مظقةةلار  لرت د   أ م +     مالمةل إلى أحل  أساسصات سوا الميط 

  لصتل مسةة وى إن ةةا  مجظو ةةة د   أ مةة + إلةةى حةةوالي   2022شهل س  ظ ل    ألف ب/ي خ    100

 .الم ضح أد اهللجدوت   وفقاَ  م صون ب/ي  44

 2022دول أوبك+ املعتمد خالل شهر سبتمرب   إنتاجمستوى  
    ألف بر يل/ي م)

 

 دوت أوب *  دوت خا ج أوب 
 الجزائر  1057 أذ بيجاق  718
 أ ج ال 1529 البحري   205
ح ابرو  102  الك  غ   325 
 غيييا االست ائية  127 كاياخستاق  1710
 الجاب ق  187  اليزيا  595
 العراق  4663 المكسي   1753
 الك يت  2818 ُعماق  883

  يجيريا  1830  وسيا 11030
 السع دية  11030 الس داق  75
  ا ا  اإل 3186 جي ب الس داق  130

  
  

10 – دوت خا ج أوب  17202    10 –  دوت أوب  26753 
  

  

 دوت أوب +  43955  
 

 * تا اس ثما  لص صا  إيلان  فمز ي  من اتياا أ م +.  
 . ممةظة الل   الظتلر" ل   ل   )أ م ( المصد :

 



- نيسان / أبريل - حزيران/ يونيو 682022 الربع الثاني

االقتصادية  اإلدارة                                                                           للبترول  المصدرة العربية األقطار  منظمة  
 

 68 2022 الثاني الربع  –التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية 

 

         32 قةةلت د   أ مةة + اج ظا هةةا الةةوزراي ر ةةا  2022 فةةي الخةةامل مةةن شةةهل سةة  ظ ل 

 فةةي الو ةةت الحةةالي   ةةى سةةوا الةةميط   إنخيةةا  السةةصولة  إلى ال اثصل الس  ي ل  ق  ةةات  أشار االج ظا   

حالةةة  زياد" الظلتيعة أن ال ق  ات  الح  االج ظا   ظ ه مكيا ". كظا   الحاجة إلى د ا اس قلار السوا

 ل  الصقصن ت ا ب ال قصصا الظس ظل لةل ف السةةوا  االسةة علاد دجةةلا  تعةةلي ت فوريةةة   ةةى ادن ةةا  

أ مةة + لةةليها االل ةةزا   الظل نةةة  الوسةةائل ضةةظن اآللصةةات د   ماشكا  مخ  يةةة  إذا لةةز  األمةةل   أن  

 .لسوا الميطالحالصة د  ن ال عا ن ل  عامل مع  ذه ال حليات  تقليا ال وجصه 

 ألةةف ب/ي خةة    100مس وى ادن ةةا  مظقةةلار        ى ما تقل    لرت د   أ م + خي  مما

المةةةل فةةي مع  .الم ضح أد اهللجدوت  وفقاَ   م صون ب/ي  43.9  لصتل إلى حوالي  2022  أك وملشهل  

  سوا الميط العةةالظيفي أي   ت لظما شة تاورات    د   أ م + ظجظو ة  لالل و" لعقل اج ظا   زاري  

  .األملإذا لز   

 2022دول أوبك+ املعتمد خالل شهر أكتوبر   إنتاجمستوى  
    ألف بر يل/ي م)

 

 دوت أوب *  دوت خا ج أوب 
 الجزائر  1055 أذ بيجاق  717
 أ ج ال 1525 البحري   205
ح ابرو  102  الك  غ   325 
 غيييا االست ائية  127 كاياخستاق  1706
 الجاب ق  186  اليزيا  594
 العراق  4651 المكسي   1753
 الك يت  2811 ُعماق  881

  يجيريا  1826  وسيا 11004
 السع دية  11004 الس داق  75
  ا ا  اإل 3179 جي ب الس داق  130

  
  

10 – دوت خا ج أوب  17165    10 –  دوت أوب  26689 
  

  

 دوت أوب +  43854  
 

 * تا اس ثما  لص صا  إيلان  فمز ي  من اتياا أ م +.  
 . ممةظة الل   الظتلر" ل   ل   )أ م ( المصد :
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 السحب     خزو ا  اليفط االستراتيجية في الدوت المستهلكة الرئيسية. 2

األ  ا    الل    في في  توص ت  الذي  قل  الاارئ  اج ظا ها  خ    الل لصة  الاا ة                كالة 

من مخز ناتها االس لاتصجصة   أ لمت    9إلى  لار مإجلا  سحب إضافي  2022أمليل    األ   من شهل

ك صل"   ا  ت ع ضغوطفي ظل اس ظلار األزمة الل سصة األ كلانصة ال ي  أمن الاا ة   ن الظخا ف مشان  

الميط أسواا  ماالعالظصة     ى  األسعار      و  تق ب  زياد"  إلى  خ يصة     يؤدي  الظخز نات تق      ى 

ممذ  ا     إلى  العالظصة  ال جارية لها  مس وى  الميط      لر"  2014أدنى  توفصل  الظحل د"  مم جي    ى 

تا اد  ن  ن أن الكظصات   2022السادس من شهل أمليل   في    .إملادات إضافصة   ى الظلى القتصل

ا منادضافصة  ت     لظسحومة  االس لاتصجصة  ملمصل  120  الظخز نات  أشهل   م صون  س ة  ملى               ى 

كجز  من سح ها ادجظالي   10األمليكصة   م صون ملمصل سا ظت مها الواليات الظ حل"  60)مظا في ذل   

.  في تاريخ  كالة الاا ة الل لصة   سحب من الظخز ناتمظا يجع ه أك ل     (ةاالس لاتصجص  مخز ناتهامن  

 الجدوت التالي:    يعة كما ه    ضح في

 من املخزونات االسرتاتيجية للدول األعضاء يف وكالة الطاقة الدولية،   السحب اإلضايف
   ألف بر يل)، 2022أبريل    1وفقًا للقرار املتخذ يف  

 إجمالي الكمية المسح بة   الدولة  إجمالي الكمية المسح بة   الدولة 
 6480 ألما يا 60559   األ ريكية ال اليا  المتحدة
 624 الي  اق 1608 أستراليا
 531 المجر 15000 الياباق 

 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 

 

 .  كالة الاا ة الل لصة المصد :

 
        ملمصةل م صةون 61.7 نحةو ي  ة  االسة لاتصجصة المياصةة مخز ناتهةا مةن إجلا  سحب  ن 2022في األ   من شهل مارس  الل لصة الاا ة  كالةأ  مت   9

يةاتي  ةذا   ةل  .األ كلانصة ةالل سص  األزمةالظ زايل في أسواا الميط الماتا  ن    نق  ادملاداتخاة االس جامة األ لصة ل اوارئ ل  خيصف من  في إطار  
  حصةا سةا ظت كة   مةن ون ملمصةلم صة 62.7المياصة االسة لاتصجصة إلةى نحةو  الظخز نات ن زياد" الكظصة الظسحومة من مارس  9في  ي ا اد  نأن  

 فلنسا  مولملا مكظصات أك ل من تعهلاتهظا األ لصة. 
م صةون  180سةحب  صاسةي مةن مخز نةات الةميط الخةا  االسة لاتصجصة يتةل إلةى إجلا   ن األمليكصة أ  مت الواليات الظ حل"  2022مارس  31في   10

 .2022 م صون ب/ي لظل" س ة أشهل( ا   ارا  من شهل مايو 1ملمصل )
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تقل     ما  حوالي   مما    ى  توفصل  مخز ن  240سص ا  من  ملمصل  حاالت   اتم صون  في  الميط 

الل لصة    الاوارئ الاا ة  في  كالة  األ  ا   الل    )مايو  خ    من   ل        ( 2022أك ومل    –الي ل" 

  العالظصة.  سوا الميطفي  ب/يم صون  1.33 نحوأي ما يعاد  

األ كلانصة الل سصة  األزمة  مل   أنه   ل  إلى  ادشار"  في  كالة  تجلر  األ  ا   الل    كانت    

تظ      الل لصة  ملم  1.5الاا ة  من  م صار  المياصةصل  ملمصل   575العامة  حوالي    الظخز نات  م صون 

فإن   لذل    التما ة.  مع  ال زامات  من   ل مظوجب  الظسحومة  الكظصات  الل لصة   إجظالي  الاا ة   كالة 

الميط   مخز ناتمن إجظالي    %9  م صون ملمصل تظثل نس ة تقلر ممحو  182.7ة  ال الغ  2022خ    ا   

تكون إما في شكل مخز نات  امة )مظ وكة ل حكومة أ  مواساة  كاالت م ختتة(  الاارئة ال ي  

الحكومة.   من  ال زا   مظوجب  التما ة  مها  تح ي   مخز نات  حالة   أ   يظكن   الظخز ناتفي  العامة 

ا  اح صاجات السو  الحت  الظحلد"  ى    ا   ن طلي  الظما تات أ  القل    ا  ظاد  السحب ممها

في حالة الظخز نات التما صة الظ زمة  سص ا تخيص  االل زامات من خ   الظلاسصا  أما  في كل د لة.  

 ال شليعصة أ  ال يوي ات اددارية  دتاحة األحجا  ل س ه  . 

           الروسكككي األلفككك  ح ال قككك د علكككى االعتمكككاد تقليكككل سكككرعة بشكككأق ختكككة االتحكككاد االو وبكككي. 3

 المتجددة.  التاقا  على االعتماد  إلى اال تقات    واإلسراع

 األ كلانصةةة   الل سةةصة  األزمةةة   ن  الماجا  العالظي  الاا ة  سوا   اضالاب  ل تعومات  اس جامة

 مشةةان REPowerEU 11  خاةةة 2022األ ر مصة في الثامن  شل مةةن شةةهل مةةايو   الظيوضصة   لمت

 ا  تةةادية  ضةةغط  كةةادا"  يسةة خل   الذي  الل سي   األحيوري  الو ود    ى  األ ر مي  االتحاد  ا  ظاد  إنها 

  يعل ةةل  سةةمويا    يور   م صار  100  من  يقلب  ما  األ ر مصة  الل    في  ال لائب  دافعي   يك ف   سصاسصة

 .  الظما  تغصل  أزمة معالجة

  تمويةةع الاا ةةة  تلشصل خاة االتحاد األ ر مي  ل" محا ر   ي: في الوارد" ال لامصل ت ظمت

 فةةي  األحيةةوري  الو ةةود  محةةل  ل حةةل  الظ جةةلد"  الاا ةةات    ةةى  اال  ظةةاد  مةةن   ادسلا   إملادات الاا ة 

 .الاا ة  تولصل  الظتانع الظماز 

 

 
 .األ كلانصة صةالل س األزمة ضو  في  2030  ا    ل الل سي األحيوري الو ود  ن مس ق ة أ ر ما لجعل األ ر مصة الظيوضصة خاة 11
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 التاقة  ت فير  أو ترشيد أوالً:

       . تك ي هةةا  خيةة  الحالصةةة الاا ةةة أزمةةة لظعالجةةة طليقةةة  أرخةة  أسةةل  ي ةة  الاا ةةة تةةوفصل

 كيةةا "  ةةلف زيةةاد" ذلةة  فةةي مظةةا األجل  طوي ة  الاا ة  كيا "  تلامصل  تعزيز  األ ر مصة  الظيوضصة  تق لح

 إلةةى 9% مةةن األ ر مصةةة الخ لا  التيقة تشليعات من Fit for 55 12  حزمة ضظن الظ ز  الاا ة

 السةةصاا    ةةذا   فةةي.  القةةاد   الشةة ا   فتةةل  خةة    الظح ظ ةةة  ل  حةةليات  االسةة علاد  في  سصسا ل  مظا  13%

 الغاز   ى الا ب تخي  أن يظكن ال ي الظلى  تصل" الس وكصة ال غصصلات األ ر مصة الظيوضصة  تما لت

 الظمزلي القاا  تس هلف محلد" تو صة حظ ت  مل     ى  األ  ا   د لها  عصتشج  مع   %5  ممس ة   الميط

 معلالت  تخيص   مثل  الاا ة    فورات  ل حقص   الظالصة  ال لامصل  اس خلا   أ ظصة    ى   ال اكصل   التما ي 

 كظةةا.   الظم جةةات   األجهةةز"  الظ ةةاني    ةةز   ل اا ة  الظوفل"  ال لفئة  أنةظة    ى  الظ افة  القصظة  ضلي ة

  س تةةلر  الاا ةةة لاداتمةة ال الشةةليل الةةمق  حالةةة فةةي طارئةةة تةةلامصل األ ر مصةةة الظيوضةةصة حةةلدت

 .الا ب لخي  الظمسقة األ ر مي االتحاد خاة  تسهصل األ لويات تحليل معايصل مشان توجصهات

 الدوليي  الشركاء  ودعم اإل دادا  تي ي  ثا ياً:

 مسةة ويات  حقةة    ةةل   أشةةهل   لعةةل"  ادملادات  ل مويع  د لصصن  شلكا   مع  األ ر مي  االتحاد  يعظل

 ممتةةة  سةة  صح .  األنامصةةب  خاوط    ل  الغاز  شحمات   زياد"  الظسا   الا صعي  الغاز   اردات  من   صاسصة

 الشةةلا    ظ صةةات  اد  صظصةةة   العظةةل  فةةلا  مةةن  مةةل ا   ا  حةةليث  إنشةةاا ا  تةةا  ال ةةي  ل اا ة  األ ر مي  االتحاد

  تحسةةصن الا ةةب تجظصةةع خةة   مةةن  الهصةةلر جصن الظسةةا  الا صعةةي   الغةةاز  ل غةةاز  الاو صة  الظش لكة

      تاةةويل فةةي ال جمةةة سةة مةل تالصةةة    كخاةةو".  الظةةوردين  مةةع  ال واصةةل   تمسةةص   ال ح صةةة  ال مصة  اس خلا 

 شةةلا    ى  ت عا ل س  يا    ال ي  joint purchasing mechanism -  شتركة شراء آلية 

 ال ةةي  ال شةةليعصة  ادجةةلا ات  فةةي  ا  أي ةة   الظيوضةةصة  سةة مةل.  الظشةةاركة  األ  ا   الل     ن  نصامة  الغاز

 األ ر مةةي  االتحةةاد  ممتةةة  س  صح   األ  ا    د لها    ل  من  الو ت  مظل ر  الغاز  إملادات  تمويع  ت ا ب

 .األخ ل ل هصلر جصن الظش ل  الشلا  إمكانصة ا  أي  ل اا ة

 تمويةةع تسةةهصل   ةةى ت مصهةةا تا  ال ي  األ ر مي  ل تحاد  الخارجصة  الاا ة  إس لاتصجصة  س عظل    ذا

 الهصةةلر جصن مجةةا  فةةي ال عةةا ن ذل  في مظا الظوردين  مع األمل طوي ة شلاكات  مما   الاا ة  متادر
 

 االتحةاد سصاسةات أن ضةظان مهةلف جليةل" م ةادرات   ضةع األ ر مةي االتحةاد تشةليعات  تحةليا لظلاجعة الظق لحات من مجظو ة 12
 .األ ر مي  ال للظان الظج ل   صها  اف  ال ي الظما  أ لاف مع ت ظاشى األ ر مي
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 مةةال حو   األ ر مةةي  االتحةةاد  الل ةةزا   األ لويةةة  االسةة لاتصجصة   عاي سةة .  األخلى  الخ لا   ال قمصات  أ 

  تعزيةةز  األسةةعار   ارتيةةا   مةةن  ل حةةل   كيا تها  الاا ة  توفصل   زياد"   العادلة   الخ لا   ل اا ة  العالظي

 . الشظا   محل الظ وسط ال حل في رئصسصة  صلر جصن متادر تاويل  الظ جلد" الاا ة متادر تاويل

  مولةةل فا  أ كلانصةةا  األ ر مةةي  االتحةةاد  سصل ا   األ كلانصة  الل سصة  األزمة  مواجهة  إطار  في 

 سصواصةةل  كظةةا.  ضةةعيا    األكثةةل  الشةةلكا   إلةةى  مادضةةافة  الشةةل صة   الشلاكة   د    الغلمصة  ال  قان   د  

 أمةةا  الالي  تظهصل مع فعا   طا ة   اا  ادملادات أمن ل ظان أ كلانصا  مع  العظل  األ ر مي  االتحاد

 م ةةادر" إطةةار فةةي الاا ةةة نةا  مما  إ اد"  كذل  الظس ق ل  في  االخ ل   الهصلر جصن  الكهلما   تجار"

REPowerUkraine. 

 المتجددة  ا  التاق اإلسراع    االعتماد على ثالثاً:

فةةي تولصةةل الاا ةةة   سل ة اال  ظاد   صهةةاالظ جلد"    اتسصؤدي ال وسع الهائل في اس خلا  الاا 

   تعزيةةز ال حةةو  األخ ةةل  تحقصةة  اسةة ق   الاا ةةة مشةةكل سةةليعالتما ة  الظ اني  المقل إلى في   

 2030زيةةاد" الهةةلف اللئصسةةي لعةةا     األ ر مصةةة  تق ةةلح الظيوضةةصة  خي  األسةةعار مظةةل ر الو ةةت.  

سةةصؤدي تحليةةل  ةةذا  ذا  .  Fit for 55 حزمة  ضظن %45إلى  %40لظتادر الاا ة الظ جلد" من 

 .الاظوح العا  الظ زايل إلى إنشا  إطار  ظل لظ ادرات أخلى

 تقليل استهالك ال ق د األلف  ح في الصياعة واليقل  ابعاً:

سصؤدي اسةة  لا  اليحةةا  الةةميط  الغةةاز الا صعةةي فةةي العظ صةةات التةةما صة إلةةى تق صةةل ان عاثةةات 

تةةوفصل الاا ةةة   ةةذا  يظكةةن أن يةةؤدي  غازات االح  اس الحةةلاري  تعزيةةز األمةةن  القةةلر" ال مافسةةصة.  

لحصوي  الغاز الحصوي  الظصثان ا  األخ ل الكيا "   اس  لا  الو ود   االس صعاب الظعزز ل هصلر جصن  

م صار م ةةل مكعةةب مةةن الغةةاز الا صعةةي مح ةةو   ةةا    35  يقاربما    إلى االس غما   ن  من   ل التما ة

 . Fit for 55  حزمة مادضافة إلى ما  و م و ع مظوجب 2030

 االستثما  الذكي  خا ساً:

م صةةار يةةور  مةةن   210مقصظةةة  ا   إضافص  ا  راس ثظا   REPowerEU   خاة  ي ا ب تحقص  أ لاف

. يظكةةن أن ل حقص  اس ق لصة  أمن الاا ة في االتحاد األ ر مةةي.  ذه دفعة أ لى  2027اآلن  ح ى  ا   
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يجةةب ت  صةةة  ةةذه  .  سمويا  م صار يور     100يوفل  اع  اردات الو ود األحيوري الل سي ما يقلب من  

وى الوطمي    ةةل الحةةل د    ةةى مسةة وى االس ثظارات من   ل القاا صن العا   الخا      ى الظس 

 االتحاد األ ر مي.

 .يفر  لظراً جزئياً على ال ا دا     اليفط الروسي  االتحاد االو وبي. 4

 حزمةةة سادسةةة مةةن العقومةةات 2022فةةي الثالةةا مةةن شةةهل يونصةةو ت مةةى االتحةةاد األ ر مةةي 

محةةةل ث ثةةي  اردات خاةةة تق ةةي    شةةظ ت   الظيل ضة   ى ر سصا مس ب األزمة الل سصة األ كلانصة

الةةواردات الظمقولةةة محةةلا  مةةن الةةميط الخةةا  الل سةةي   سص ا حةةةل  .  مظوجب  ذه الخاة الميط الل سي

      .2023ف لايةةل    5مةةن       سةة حةل  اردات الظم جةةات ال  ل لصةةة ا   ةةارا  2022ديسظ ل    5من    ا   ارا  

      مشةةكل مؤ ةةت سص ا إ يا   اردات خاةةوط األنامصةةب مةةن الةةميط الخةةا   الظم جةةات ال  ل لصةةةفي حصن   

 في حل  سط مع الل   األ  ا  في االتحاد األ ر مي مثل الظجل  س وفاكصا  جظهورية ال شةةص  ذل   

تواجةةه مشةةك ة فةةي   Druzhbaال ةةي تع ظةةل   ةةى الةةواردات   ةةل خةةط أنامصةةب   (الل   غصل الساح صة)

ممع ت ةة  الةةل   مةةن إ ةةاد" مصةةع الةةميط الخةةا   الظم جةةات ال  ل لصةةة   مع  العثور   ى إملادات نيط ملي ة

 الل سصة إلى د   أخلى أ  ا  في االتحاد األ ر مي أ  أي مكان  خل. 

كل اتصةةا    ل2024ح ةةى نهايةةة  ةةا     الل سةةصة  ل  غاريا مظواص ة الةةواردات   ذه الخاة  س سظح

مصمظةةا تعهةةلت . 2023الميط( ح ى نهاية  ا    متافي  الظس خل  ك قصا فيلاد زيت الغاز الل سي )ماس ص

  مظةةا يعمةةي 2022ك   من مولملا  ألظانصا ماالس غما   ن  اردات خاةةوط األنامصةةب مح ةةو  نهايةةة  ةةا  

 % من  اردات الميط الل سي.90حةل 

ال يظكن حصا م امصن الشحن.  الظيل ضة   ى ر سصاالسادسة ي ع   جز  من حزمة العقومات  

         تقةةليا الظسةةا ل" اليمصةةة أ  خةةلمات السظسةةل"   2022مح ةةو  نهايةةة  ةةا   لشةةلكات االتحةةاد األ ر مةةي

 ممقل الميط الخا   الظم جات ال  ل لصة الل سصة إلى أي مماقة.أ  ال ظويل أ  الظسا ل" الظالصة الظ ع قة 

السظاح  لار مشان  االتحاد األ ر مي  اتخذ  2022ه خ   شهل يولصو  إلى أنتجلر ادشار"   ذا  

الل   غصل األ  ا   مظوجب تعليل ل عقومات ل حةةل مةةن   ل شلكات الل سصة الحكومصة مشحن الميط إلى

 أمن الاا ة العالظي  حصا لن ي ا حةل الظلفو ات الظ ع قة مشلا  الةةميط الخةةا   الظخاطل الظح ظ ة   ى

 لظمقو  محلا  من   ل شلكات االتحاد األ ر مي. الل سي ا
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ا    التطورات في اتفاق باريس لتغير المناخ  :سادسا

 IPCC 13تقا ير الهيئة الحك  ية الدولية المعيية بتغير المياخ ). 1

الدولية المعيية بتغير المياخ   "التخفيف   تقريرها الثال   (IPCC)أصد   الهيئة الحك  ية 

  ى اس لاتصجصة ال خيصف  الحل ال قليل  ركز     2022في اللامع من شهل أمليل       اَثا  تغير المياخ" 

 اا    خصارات كيص ة من االن عاثات   حلد خصارات  ام ة ل  ا ص   س صظة من الماحصة الظالصة في كل  

 . درجة مئوية 1.5مان تميذ إمكانصة حتل االح لار  مل 

  ملات   ث    مظقلار  الظ جلد"  الاا ة  متادر  إلى  ال حو    تصل"  تسليع  إلى  ال قليل  يل وكظا  

   د لها  في  أي ا   لكن  الخار   في  فقط  لصل  اليحا    اا   تظويل   ن  الحكومات  تو ف  يعمي  ما    و

 .فعالة مماخصة ح وال موصيها اديكولوجصة  المةا الغامات  حظاية

لظ وسط السموي الن عاثات غازات االح  اس الحلاري في العالا أ  ى مس وياته ا   ذا   ل م  

ظس ظل"  النخياضات   مل ا من اال  لكن معل  المظو ت اطا (2019 – 2010خ   الي ل" )   ى ادط ا

.  أدت مجظو ة  %85  حوالي  تتل إلى    ممس ة  ة اللياح  ال اارياتفي تكالصف الاا ة الشظسصة  طا 

م زايل" من السصاسات  القوانصن إلى تعزيز كيا " الاا ة  خي  معلالت إزالة الغامات   تسليع نشل  

الظ جلد" حذر    .الاا ة   جظصع  في  ل ن عاثات    ظصقة   فورية  تخيص ات  إجلا   مل ن  أنه  منلكمه 

 .الظما  معصل أملا سصكون مئوية درجة 1.5 إلى الحلاري االح  اس ظا ل" من الحل فإن القاا ات 

  درجة مئوية   1.5  ي ا ب الحل من االح لار إلى  ي  ظمها ال قليل سصماريو ات ال ي  ل    فقا  

  ى أمعل تقليل   أن ي ا تق ص ها    2025   ا   أن تتل ان عاثات غازات اللفصئة العالظصة إلى ذر تها   ل

 .   في الو ت نيسه  يجب تق صل اس خلا  الظصثان مظقلار الث ا تقلي ا  2030مح و   ا  % 43ممس ة 

 

 

 
 1988  في  ا  الظمةظة العالظصة لألرصاد الجوية أنشا ا ملناما األما الظ حل" ل  صئة    صئة تامعة لألما الظ حل" مك ية م قصصا الع و  الظ ع قة م غصّل الظما   13

ره.  القاد" السصاسصصن م قصصظات   ظصة د رية مشان تغصل الظما    ثاره  مخاطله   طلح اس لاتصجصات ل  كصف مع تغصل الظما   ال خيصف من  ثا  ل ز يل
 .د لة   وا   195 حالصا    ت ا الهصئة
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 2022ختة عمل األ م المتحدة المعيية بالتاقة لعام . 2

جديدتي    المتحدة  باد تي   األ م  "أطلقت  طاقة  بشأق  ت فير  العمل  ح    ظيفة تسري  

ا بعاثا  الكرب ق المتمثل في خفض  إلى الهدف التم ح  للجمي ، وال ص ت  في  "  وبأسعا   عق لة 

مايو   لعا      2022اللامع من شهل  مالاا ة  الظعمصة  الظ حل"  األما  ماالل زامات    2025تيي خاة  ظل 

ال مظصة الظس لامة من أ لاف    السامعال ي تا ال عهل مها في اج ظا   تسليع العظل من أجل تحقص  الهلف  

 ضع   تا خ له     2021  س  ظ لشهل   قل في  الذي      اتياا ماريل ل ظما    2030   ا   ألجمل"  د ظا  

العقل نهاية  مح و   نحو ا   المةصية  ال حو   الاا ة  إلى  ل وصو   طلي   الظصة                الحالي  خارطة 

  خاة العظل تجظع  .2050مح و   ا  مع الظسا ظة في  لف الوصو  ماالن عاثات إلى مس وى التيل  

 ممةظة تعظل في جظصع جوانب الاا ة  ال مظصة الظس لامة.  30مصن حوالي  

د ا  ل حتو    ى  تسعى  ال ي  الحكومات  للمط  الاا ة  اتياا  ش كة  ظل  إط ا  تا            كظا 

عل م قليا أكثل ال ي تعهلت مالي  األخلى  مع الحكومات  الشلكات   فصظا ي ع   ما لاف الاا ة المةصية 

 م صار د الر كظسا لات. 600من 

 تعزيز العمل المياخي ل والهادفةتم يل الجديدة بشأق الأل م المتحدة ا باد ة . 3

  الميظمة العالمية لأل صاد الج يةو  األ م المتحدة  بالتعاوق بي تم يل جديدة     باد ةتم إطالق  

أنةظة   الظ ادر"   تهلف   2022يونصو    30في    بشكل  سمي  مالاقل  الظما    تحسصن  ال م ؤ  ل عزيز 

الظما . مع  ال كصّف  الوظائف  د ا  الظ كل   حظاية  الظلا  ة  ذا    ادنذار  تظويل  ظ صات  ملف   يُعل 

( أساس   و  (  SOFFالظمهجصة  الجليل"   احجل  يهلف  لظ ادر"  ادنذار  الذي  خلمات  تغاصة  ل ظان 

 يسعى إلى معالجة الظشك ة طوي ة األمل الظ ظث ة في  ل     الظق  ةالخظل    األ وا الظ كل في غ ون  

 .المامصة  الل   الجزرية التغصل" الل   األ ل نظوا  كياية خلمات ال م ؤ مالاقل  الظما   ال سصظا في 

الظما       د ظا   تغصل  مشان  ماريل  من  التةياا  الظ ادر"  ت    ل حياظ س عزز  الل لصة  االس جامة 

 .  الظماخصةدرجة مئوية  من خ   سل فجوات ال صانات  1.5  ى االح لار العالظي  مل 
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 ل ا  بترسبرج الثال  عشر ل ت المياخ . 4

عشرُعقد   الثال   بترسبرج  في  ل ا   المياخ  برلي ،    ل ت  من             ألما يا ديية  الي ل"  خ   

ك      الحوارتلأس    ل    لي الظما . د لة يظث ها  زرا   مسؤ  40مظشاركة      2022يولصو    19إلى    17

ألظانصا ال ي تس  صف   من  العلمصة  الظ حل"    جظهورية متل  اتيا صة األما  الل   األطلاف في  مؤتظل 

تالا الحوار إلى . 2022نوفظ ل شهل مظليمة شل  الشصخ في   COP27 ادطارية مشان تغصل الظما  

الظماخىكصيصة اال ال غصل  ال لكصز   ى مكافحة ظا ل"  اللئصسصة لحظاية    نا ش    س ظلار فى  االتيا صات 

أ ظصة  مع   الظما  الخ فات    ال اكصل   ى  لحل  السصاسي  ال وجصه  اآلرا   توفصل  في  تواف     مهلفمما  

الحل   ال ي تهلف إلىال حل  ل ميصذ جظصع القلارات  سل ة     الحاجة إلى  تحسصن تميصذ العظل الظماخي 

كظا د ت الل   األفليقصة إلى خي  الليون ل ظكصمها   درجة مئوية.  1.5   ملمن االح  اس الحلاري  

 . من مكافحة  ثار تغصل الظما  مشكل أف ل

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    ارتيا تشصل ال قليلات األ لصة إلى  

 نحةةو تةةل إلةةى مقارنة مةةاللمع السةةام  ل  و ي/لمصلم  ألف  298  محوم  2022من  ا     الثانيخ   اللمع  

 م صةةون ملمصةةل/يو    ةةى أسةةاس سةةموي.       2.6  ةةو مسةة وى ملتيةةع ممحةةو   و ي/ملمصةةلم صةةون  18.5

 مةةن الةةل   األ  ةةا (  خظسةةة)مةةن ضةةظمها    دوت أوبكك +   صةةا   إلى  مشكل رئصسي  االرتيا   اعزى  ذي 

مظقةةلار     2022ي خةة   شةةهل أمليةةل  /ب  ألةةف  400ادن ا  الشهلي مالزياد" مظقلار    إجظالي   عليلم

 . 15) والشكل  13)  الجدوتكما ي ضح  ي خ   شهلي مايو  يونصو./ب ألف 432
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ي م/ لي ق بر يل

كمية صاد ا  اليفط الخام كمية إ تاج اليفط الخام

  13لجدوت )ا
 * 2022-2021)صاد ا  اليفط الخام في الدوت األعضاء، وقيمة سي ح في كمية  الالتت   الرب  

) ليا  دوال  قيمة الصاد ا   ) لي ق ب/ح كمية الصاد ا  

98.1 15.890 الرب  الثا ي   2021
160.3 18.171 الرب  األوت

2022
189.5 18.469 الرب  الثا ي* 
29.2 2980. التغير ع    2022األوتالرب   

91.4   لي ق ب/ح) 5792.   2021الثا يالرب   
.مصانات تقليلية *

:  ا  اللظ
الظ وسةط الشةهلي  م ةلب صادرات الميط في الل   األ  ا  مالح ادس ه   الشهلي من ان ا  الميط الخا  الشةهلي    كظصةتا اح ساب    -

لألسعار اليورية لخامات كل د لة في حجا التادرات المياصة الشهلية  تا تقليل  صظة التةادرات الشةهلية   ممهةا تةا اح سةاب القصظةة 
ة ل ل   األ  ا .ال قليلية لتادرات الميط اللمع سموي 

ممةظة األ اار العلمصة الظتلر" ل   ل   )أ ام (  تقليلات أ لصة.:المصد 

  15)لشكلا
،المقد ة للدوت األعضاء في  يظمة أواب بصاد اتهاليفط 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 الرتيا ادنعكاس اديجاميتشصل ال قليلات األ لصة إلى 

فةةي   الخةةا   الميط  صادرات   صظة    ى  2022   ا من    الثانياللمع    خ   خامات الل   اال  ا     أ م 
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2021 2022

بر يل/دوال  ليا  دوال 

قيمة صاد ا  اليفط الخام  ت سط أسعا  سلة أوب 

.أ ةةوا أكثل مةةن سةة عةل لتيع إلى مس ويات لا تشهل ا ممذ    نيل اللمعخ    الظقلر"    ا   الل   األ

مقارنةةة مةةاللمع السةةام    %18.2أي ممسةة ة     م صار د الر  29.2  محوم  ميطال صظة صادرات    ارتيعتفقل  

              اللمةةع الظظاثةةل مةةنضةةعف القصظةةة الظسةةج ة فةةي    مةةا يقةةارب  أي   م صةةار د الر  189.5  نحو  تل إلى ل

. 16)والشكل 13)  الجدوتكما ي ضح  العا  الظاضي 

  16)الشكل
،في  يظمة 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     يظمة   دوت األعضاء في ل ل الكلي    األداء االقتصادح   اال عكاس على .3

ألقت ال اورات في السوا ال  ل لصةةة العالظصةةة مة لهةةا   ةةى مسةة ويات األدا  اال  تةةادي فةةي 

مسةة ويات المةةاتا فةةي القاا ةةات  اصةة ت    حصةةا  2022مةةن  ةةا     الثةةانيالل   األ  ا  خ   اللمع  

             الوطمصةةةات  ال عافي فةةي أدا  اال  تةةاداس ظلار  .  يعزى ذل  في األساس إلى  نظو ا اديجاميالمياصة  

القصةةود الظلت اةةة مجائحةةة  قةةب رفةةع أغ ةةب ما صاح ه من ان عاش في مس ويات الا ب   ةةى الةةميط 

تحقصةة  فةةي ا ك صةةلا ل زا  د   أ مةة + مإتيةةاا خيةة  ادن ةةا  د رال   ل كان   فصل س كور نا الظس جل.

األ كلانصة   من ثا تقةةليا الةةل ا  ال وازن  االس قلار في أسواا الميط العالظصة في ظل األزمة الل سصة

إضةةافصا مةةا شةةكل      ةةل" أ ةةوا   خةة  ال ةةي ارتيعةةت إلةةى أ  ةةى مسةة وياتها    الخةةا   سعار الةةميطأل د ظةةا 
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ال  تادات الل   األ  ا  في ممةظةةة أ امةة  ال ةةي شةةهلت ارتيا ةةا  م حوظةةا   مةةلرجات م يا تةةه فةةي 

 اديلادات المياصة ال ي تُعل من أ ا متادر اللخل القومي   تسا ا في تحقص  ال مظصة الظس لامة.   

        إلةةى أشةةار   صككيدوق اليقككد الككدوليعكك  " الصككاد  العككالمياَفككاق االقتصككاد " تقريككر يةةذكل أن

في مماقة الشلا األ سط  شظا  أفليقصا س حق  نظوا  أف ل من الظ و ةةع فةةي أن الل   الظتلر" ل ميط  

ارتيةةا  إن ةةا  الةةميط مظةةا ي ظاشةةى مةةع اتيةةاا    ارتيا  أسعار الو ةةود األحيةةوري  مل ا من 2022 ا   

 القاا  غصل المياي.  اس ظلار تحسن نظوأ م +  

تقرير صاد  ع  البي  الدولي بشأق "المستجدا  االقتصادية لميتقة الشرق أحل     أشاركظا  

 في ظل سصماريو  ل  الصقصن الشليل الذي تخةةصا   صةةه الظخةةاطل الجصوسصاسةةصة   األوسط وشمات أفريقيا"

 سةةط  شةةظا  أفليقصةةا مةةن إلى أنه من الظلجح أن تس يصل الل   الظتلر" ل ةةميط فةةي مماقةةة الشةةلا األ

 تحسن   زياد" االس ثظار في  اا  الاا ة    التادراتارتيا  أسعار الاا ة من خ   ارتيا   ائلات  

حصا ي و ع نظو ا  تادات الةةل   الظتةةلر" ل ةةميط فةةي الظماقةةة ممحةةو   .موازين ال جار"  الظالصة العامة

   الزياد" الظ و عة في إن ا  الميط  ارتيا  أسعاره.جائحة كور نا  تلا صات % مي ل ال عافي من 5.4

تجلُر ادشار" إلى أن السصاسات المقلية  الحةةز  الظالصةةة ال حيصزيةةة ال ةةي نيةةذتها غال صةةة الةةل    

التحة  الظالصة العامة  القاا  الظةةالي  ةةل حةةلت مةةن  اا ات  األ  ا  في ممةظة أ ام    ى صعصل  

اجظة  ن جائحة فصل س كور نا.  سا ظت ملاما ادص ح اال  تةةادي اال ثار اال  تادية الظ اشل" الم

ال ي يجلي تميصذ ا في مع  الل   األ  ةةا   الهادفةةة إلةةى د ةةا المشةةاط اال  تةةادي  تمويةةع القا ةةل" 

ادن اجصة  ال تليلية   ال ي أدت إلى تحسن نس ي في مس ويات المشاط في القاا ةةات غصةةل المياصةةة  

 ا  اال  تادي لهذه الل  . في الحل من تاثل األد

في ممةظة أ ام  غصل أن  ما  مخا ف مشان ت اطؤ معلالت المظو اال  تادي ل ل   األ  ا   

الةةذي    ى الظلى القليب  تظاشصا  مع  جود درجة  الصة من  ل  الصقصن تحصط ما فةةاا اال  تةةاد العةةالظي

مخةةاطل ال اةةورات تمةةامي   سةةط  2022شهل انكظاشا  م حوظا  في أدائه خ   اللمةةع الثةةاني مةةن  ةةا   

 . ادنقاا ات في س سل ال وريل  ال غوط ال  خظصة  ال سصظا الجصوسصاسصة
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 ً  القريبعلى المدى   اليفط الع لميةس اق أل المستقبلية االَف ق :ث مي 

 :أسع ر اليفط الخ م -1
إلةةأ  سةةصمخ ضاألمليفصة إلأ أن م وسا سعل خا  ملنةة    الاا ة  مع ومات  إدار"  تو عاتتشصل  

م وسةةا سةةعل خةةا  غةةلب تفسةةاس  يةةمخ ضكظةةا ي و ةةع أن   2022فةةي نهايةةة لةةا  د الر/ملمصةةا  98

 .2022د الر/ملمصا في نهاية لا   92األمليفي إلأ 

 مهةةا حالةةة ملت عةةة مةةن لةةل  الصقةةصنتق  ات م موظة  تمةةصا  تشهل    سوا الم ا العالظصة  يذكل أن

ميظمة األقط ر العربية المصككدرة  تت ه أسعار الم ا   لفن ت و ع ل  يتعب معها تمليل مس وى مملد  

      2022خةة   ال  ةةل" الظ  قصةةة مةةن لةةا     نمةةو االنخ ةةا   أسعار الم ا الخةةا   أن ت جه  للبترو  )أواب  

الا ةةب ل ةةأ  فةةي تلاجةةع العالظي   ما يلت ا مه من  اال  تاديتمامي مخا ف ت اط  المظو    ل أ خ  صة

 . صا  ال مو  الظلكزية العالظصة ملفع أسعار ال ائل" لف ح ال  خم الظ زايةةل في ظا   الم ا الخا   مم جاته

يجعةةا الةةم ا  مظةةا   2002لةةا   مم تةةف  ممذ  له    ىإلأ أل أ مس واألمليفي  ارت ا  الل الر  ف    لن  

   . أك ل تف  ة مالعظ ت األخلىالخا  

تمةةامي الظخةةاطل مشةةأن   نخ ا  الظ و ةةع فةةي األسةةعار  من العواما ال ي ي و ع أن تمل من اال

ات ةةاا  زرا  مالصةةة مجظولةةة الةةل   السةة ع الف ةةلى ل ةةأ فةةل  سةةقف نق  ادملادات مال زامن مةةع 

            تعهةةل ر سةةصا مةةال و ف لةةن مصةةع الةةم ا ل ةةل   ال ةةي سةة ا    ألسةةعار صةةادرات الةةم ا الل سةةصة  

 أ ائةةا شةةهللةةواردات الةةم ا الل سةةصة الظقةةلر أن ي ةةلأ فةةي     لن المةةةل األ ر مةةي ف.  ذا ادجلا 

  ديسظ ل القاد    ت اا  تو عات لود" صادرات الةةم ا اديلانصةةة إلةةأ األسةةواا ل ةةأ الظةةلى القليةةب. 

كظا ي و ع أن يسا م حل  مجظولة د   أ م + ل أ دلم اس قلار  توازن سوا الةةم ا   مةةا يةةلت ا 

      خ ض مس وى ادن ا  الظس هلف  في دلم أسعار الم ا الخا .      مشأنمه من  لارات  

 لع لمية:ااإلمدا ات اليفطية  -2

إجظةةالي ادمةةلادات  ارت ةةا تشصل أحلث تو عات ممةظة الل   الظتةةلر" ل   ةةل   )أ مةة ( إلةةأ 

ب/ي  م صون 1.7مممو  2022من لا   الثالاخ   اللمع  هاالم اصة لظجظولة الل   الظم جة من خارج

معةةل ذلةة  ل تةةا م صةةون ب/ي   أن تسةة ظل فةةي االرت ةةا   66.2مقارنة ماللمع السام  ل تا إلأ نمةةو 

ت    م وساي و ع ارت ا   وبشكل ع م، م صون ب/ي. 67.1إلأ نمو  2022من لا     اللامعخ   اللمع  

% مقارنةةة مالعةةا  السةةام   لصتةةا 3.3  أي ممسةة ة  ي/ب  م صون  2.1مممو    2022خ   لا   ادملادات  
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 المظةةو الظ و ةةع  رفةةع  حصا تةةا   ال و عات السامقة  مس وى  تقلي ا  نيل  و  م صون ملمصل/يو      65.8  إلى

خيةة  المظةةو الظ و ةةع تةةا  ظقامل   في ال  مع اس ظلار حالة  ل  الصقصن الظحصاة مه   المياين ا  ر سصا  د

سةة كون الظحلكةةات  ةةذا    أذرمجصةةان.  المةةل يا  كازاخسةة اناألمليكصةةة دن ةةا  الواليةةات الظ حةةل" 

 ال لازيةةل األمليكصةةة الواليةةات الظ حةةل"    ةةي  2022صة العالظصة في  ةةا   اللئصسصة لمظو ادملادات الميا

  .التصن  غصانا كملا  

إن ا  الميط   ارتيا إدار" مع ومات الاا ة األمليكصة إلى    تقليلاتمن جانب ا خل  تشصل أحل    

  Bakken  Eagle Ford  Haynesville)لئصسةةصة السةة ع الظمةةاط  فةةي الالتةةخلي األمليكةةي 

Niobrara   Permian   Appalachia   Anadarko)  لصتةةل إلةةى نحةةو  2022 أغسةةالفي شهل

م صةةون   9.049نحةةو    لصتةةل إلةةى  سةة  ظ لأن يواصل ارتيا ةةه فةةي شةةهل  ي و ع  م صون ب/ي     8.908

 .2020  و أ  ى مس وى مسجل له ُممذ شهل مارس  ي /ب

 :التلب العالمي على اليفط -3

الا ب العالظي إجظالي  ارتيا     ل   )أ م ( إلىتو عات ممةظة الل   الظتلر" لأحل  تشصل  

ب/ي مقارنةةة مةةاللمع السةةام  ل تةةل إلةةى   م صون  1ممحو    2022من  ا     الثالاخ   اللمع    ى الميط  

لصتةةل إلةةى مسةة وى  صاسةةي ي  ةة  حةةوالي  أن يس ظل فةةي االرتيةةا  معةةل ذلةة    م صون ب/ي   99.7نحو  

ي و ةةع ارتيةةا  إجظةةالي الا ةةب   وبشكككل عككام،  .2022ي خ   اللمع اللامع من  ا   /م صون ب  102.4

 مقارنة مالعا  السةةام   لصتةةل إلةةى %3.2  أي ممس ة ي/بم صون  3.1محو م  2022خ    ا   العالظي  

مةةلال   الةةميط ال وجةةه السةة خلا يظثل .  ذا  ال و عات السامقة  مس وىنيل      و  ي  /بم صون    100  نحو

ل   ممةظةةة ال عةةا ن مةة التةةما صة  فةةي العظ صةةاتصةةل الاا ةةة   ولل  ةةن الغةةاز الا صعةةي ملتيةةع ال ك يةةة 

 . 2022لعا     ى الميط ل و عات الا ب ا   اما  مكون  اال  تادي  ال مظصة في أ ر ما   سصا

خةة    ط    ى الةةمي  د   ممةظة ال عا ن اال  تادي  ال مظصةط ب    ارتيا في  ذا السصاا  ي و ع  

 حةةوالي % مقارنةةة مالعةةا  السةةام   لصتةةل إلةةى  3.6مسةة ة  م صةةون ب/ي  أي م  1.6محةةوالي    2022 ا   

  ةةى الجةةز  مقصةةاد" الواليةةات الظ حةةل" األمليكصةةة     صنصد   األمةةليك  مع اسةة حواذ   ي  /بم صون    46.4

د   ط ةةب    ارتيةةا كظةةا ي و ةةع  .   الةةليز   الغاز لصنتعافي الا ب   ى    في ظل  األك ل من  ذا االرتيا 

%  لصتل إلةةى نحةةو 2.8  أي ممس ة  ي/بم صون    1.5  ممحو  ل مظصةخار  ممةظة ال عا ن اال  تادي  ا
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تزاممةةا  المقةةل     ةةود  الزياد" الظالد" في الا ب   ى الو ود التةةما ي    مل ا من  ي/بم صون    53.7

 .في التصن القصود الظلت اة ميصل س كور ناان عاش المشاط اال  تادي  تخيصف مع  

لحالة من  ةةل  الصقةةصن ملت اةةة مظجظو ةةة مةةن اضعة  خ  ال تزا   ال و عات  تجلر ادشار" إلى أن

ال حةةليات الظ ع قةةة    شلا أ ر مةةاال وتلات الجصوسصاسصة الظ تا ل" في    :أ ظها    الظخا ف  الشكو 

فةةي  خ ما ةةات  اال     ود المقةةل   ى   تاثصل ا     م حوراته الجليل"فصل س كور نا   ود" ظهور  إمكانصة  م

 تةةاثصل ال اةةورات ال كمولوجصةةة مظةةا فةةي ذلةة  الل ظمةةة   ظلتيعةةة    مس ويات ال  خا الال وريل  س سل

 .ل ا   ى م ا  ات الو ود التما صة  ايا ال جار" الظس ظل"  تاثص  ف     ن الظلك ات الكهلمائصة 
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