
 
 

 في السياسة النفطيةأوراق 
 

 

 

 
 5 من 1 صفحة التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية لهب عطا عبد الوهاب

 

 لتببببببببببببب      ببببببببببببب    *: لهبببببببببببببه ب ببببببببببببب  ب ببببببببببببب   ل  ببببببببببببب  
ي 
  لنفط  لع لمية أس  ق لعرض و ل له ف 

 

 

 توطئة:

 

الزيااا في ااااب الالساااا  اي ااا اإلات ااااب  ااااا افا ااا م اا ااا  الااا  ات اااا   ااااب  ااازي   ااا   *

 ف يت لسبإل يل. 70 ن   إلب الذي ي دا ل اليو  عند ع بة  قبإلات 

 

الهديااااد  اااان الااااد ل الان  ااااة فا اااال   باااا  ان ايت ااااا   اااااب اظ ااااه ت ينبااااإل الياااا   اااان  باااال *

ب فضااا اة الااا  ت  اااي  اي   فياااة بااااب  ااان الاااا   الإليباااة ب ع بااا ت   اااو  الن ااا ي ل  ااا  ا ت 

اي اا  ا تا  اااب كااا  يهااال عساا   هزيااز  الا  اادي اااب الويياا  ط الصاايإلي الاب شااإل اااب الاانا

 .الال     البديسة

 

إل  الاااإل ذيالا  ااادي يا ااال اااام الوييااا   حاااول الزيااا في الاهسياااة ااااب اا اا  ل قاااديإلا *ان   اا تب ا

 لسهديد  ن الد ل الناالية الان  ة. 

 

لساااإلي اظ لاا   نااذ  اا  يزيااد عساا  طاا ز  اانوا   يالاال  اازي   اا   بإلااات  الاإل هااب  حاا  ز 

  . 2018كاااااا اون ال اااااا اب /يناااااا يإل 11الساااااابهين ف يت لسبإل ياااااال  ان كاااااا ن لا ااااااإل   صاااااايإلي  

الزياا في اااب الالسااا   اان  بإلا اا  هااللهوا اال لعاادف  اان ا  باا اإليهاازا ايت ااا   اااب اظ ااه ت ل 

   الد ل الناالية اب  اا افا  م.ل زا ا عس  الناطاله لاب 

 

ان ايت اااااا   ااااااب اظ اااااه ت  ان كااااا ن ينباااااإل اليااااا  ب ع بااااا ت   اهااااااة  لاواااااااا   الاااااد ل 

ااااا   ااا د ن  حااادين  ا اااو  اهااااة  لإل  اااي  اي   فياااة  الهدياااد  ااان الاااد ل  بياااد اظع ااا   

ات ااا   اظ ااه ت      اااب   باا  ال ااب  ااهت الاا   اااا افا اا م لسا  ابااة عسااالنااليااة اظع اا

 الال  ااااة بااادا ل   يهااازا اا ااا م الو ااااوف الصااايإلي لااا  الاااا  ايااا في كبياااإلي  اااانف ن ان يا اااب 

 الا  دفي.

 

  



 
 

 في السياسة النفطيةأوراق 
 

 

 

 
 5 من 2 صفحة التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية لهب عطا عبد الوهاب

 

 

 ألف برميل يوميا ،2016: انتاج البترول والسوائل 1جدول رقم 

 رقم الدولة  كمية اإلنتاج

 1 الا  ديالويي    14,865

 2 السهوفية  12,387

 3 ت  ي  اي   فية  11,240

 4 الصين 4,865

 5 كندا  4,594

 6 الهإلا   4,448

 
 الاصدت: إفاتي  هسو    الال  ة اي إليكية 

  ب  افحص  ية   الناإلي 
 

 مليار برميل ،2016 ،: االحتياطات النفطية المثبتة2جدول رقم 

 رقم الدولة  الحجم 

 1 انز ي   300

 2 السهوفية  262

 3 كندا 171

 4 إيإلان  185

 5 الهإلا   143

 
 الاصدت: إفاتي  هسو    الال  ة اي إليكية 

 افحص  ية   ب الناإلي 

 

 وراء خفض اإلنتاج الحالي:  لكامنةاألسباب ا

 

    ااات كااال  ااان الساااهوفية  ت  اااي   ف ل ااالياااة 2017ح ااا   السااا  عااا    2014سا اااإلي باااين ل

إا اااا م الااااناط  افا اااا م لوضاااا  حااااد ل ت ا عاااا   السااااهإلية  ال ااااد ب ل اااا لب  اااان اياااا فيا ااااإلا 

الا اااإلي    ااا ل  ا  صااا في . غياااإل   ااادان  يصااابن إا   ااا    الا  اااديالصااايإلي ااااب الوييااا   

 سيااااون بإل ياااال  2ت الاااااذكوتي ااف الاهااااإل ي الهاااا لاب لسااااناط عاااان الالسااااا الهاااا لاب باقاااادا

  اااااد اافاف الاياااااز ن الناالاااااب   الايز اااااا   الناالياااااة بااااااكل  الاااااإلف. اافاف كاااااا  يو يااااا   



 
 

 في السياسة النفطيةأوراق 
 

 

 

 
 5 من 3 صفحة التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية لهب عطا عبد الوهاب

 

%  48   اااابيل الا اااا ل بنساااابة عساااا 2017ال  اااا تي اااااب الويياااا   الا  اااادي اااااب  الساااا  عاااا   

 . 2014باهدل   اب  الس  ك اون ال  اب ين يإل  اة ق ت

 

ا ااا قإلات اظ اااوا  الناالياااة  لوضااا  حاااد لنزيااا  اياااازي  ااااب اظ اااه ت اااا ن  لسهاااال عسااا  

  اااد اطب ااات   اضااا   ااااب غ ياااة اظ اياااة. اظع ااا  الاااد ل  ا ااا إلا ي ية  ديااادي  ااان  بااال  بناااب

بيااااد ان الايااااز ن ال  اااا تي اظ إليكااااب ي  الاااا  حااااد كبيااااإل.    ع  اااا  إلا ي ية ال دياااادي ااي اااا

  ناا   نوا  ايتبهااة الانصااإل ة. ب لساا  ق تاااة% 28 هدي اا  بااا  يزيااد عساا  ياازال اعساا   اان 

ال   تياااة   الايز اااا   ااااا   اااإلا لزا ااا  الهاااال عسااا ب  ال ااا  ناااة الاااد ل اظع ااا    ن كاااا

 لذل .ة ون  د ات اهت باكل  إلي  ا    باي ان   ه ت الناط تبا   ك

 

 لماذا ارتفعت أسعار النفط؟

 

ااااا ن ال ياي اااا   اااااب افا اااا م ال ااااب اضااااالسهت ب اااا   2017اظ ل  اااان عاااا    النصاااا  اااا ل 

حااااده  ن اااا  باااااكل  ااااذتي   ااااإلا  السااااهوفية  ف لااااة اي اااا تا   ت  ااااي  اي   فيااااة  ف ل 

ي  صاااا فية  اااااب نا  الو اااات ااااا ن ايا ااااة ا  الزياااا في اااااب اا اااا م الااااناط السيبااااب  الني يااااإلي.

     ااا  افا   ياااة  ااا    ااااكل كبياااإل   سااااو  عساااب اطاااإل باناااز ي   السي  اااية ال اااب عصاااات 

ب  يقااادت اا ااا م اناااز ي  ال ااا ل . 2002ااياااا ي افا ااا م الااا   سااا وي   لااام  ه اااد    ناااذ عااا   

  ل  بإل يل يو ي . 100 سيون بإل يل يو ي  ب ايا ي  دت   1.7عند 

 

ب  ااا اإلات ا ااام الالساااا  اااداوع  بنااااو  لالالساااا  ااان الاه فلاااة ا نااا    ااا  ينبااا ا ااا  ااااب   ااااا

لبناااا  الااااد لب ا% حسااااا  قااااديإلا   3.3ان يناااااو باقاااادات ي و اااا  اي  صاااا ف الهاااا لاب  الااااذي 

  عسااا  ال ناااد اي  صااا في ااااب الصاااين ااااوالن كبياااإليالااا  فت اااة بااا لناو اي  صااا في     اااداوع

 ال والب. 

 

 ثورة الوقود الصخري

 

ان ايت ااااا   اااااب اظ ااااه ت  ااااي هل  اااان اي اااا  ا تا  اااااب الو ااااوف الصاااايإلي اااااب الويياااا   

 يااا م  ااادا ل  ااا   غاااإلب  كسااا   الو ااايط ح ليااا  عناااد  هااادي   صااال  الا  ااادي  ك اااإل   نبياااة. 

 حساااااا  قاااااديإلا  إفاتي  هسو ااااا   الال  اااااة   ف يت لسبإل يااااال  ظ ااااا بي  عديااااادي     لياااااة. 60

اي إليكياااة  اااا ن افا ااا م اظ إليكاااب  اااداوع  باااز م الزيااا في ااااب الاااناط الصااايإلي  يصااال الااا  

 . 2018 سيون بإل يل يو ي   كاهدل   ل ع    10.3

 



 
 

 في السياسة النفطيةأوراق 
 

 

 

 
 5 من 4 صفحة التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية لهب عطا عبد الوهاب

 

 

 

 ااا فا   نااا    2018عااا    ااغسااا   ااا  يان عسااا اااا ن   اااه ت الاااناط الاإل اهاااة خالصةةةة ال:ةةةول:

فت اااة كبياااإلي  ااان ايا اااب    ااان  بااال ف ل اظع ااا   ااااب اظ بااا   ف ل  ااا تم   بااا   يصااال 

ف ل بقياا في ت  ااي  اي   فيااة  اان  10ف لااة ع ااو اااب   باا    14ف لااة  ن اا   24عاادف م الاا  

 ااادا ا ااا دا ة الزيااا في ااااب  حاااول   ااا تبة  آتا   الصاااهيد اي اااإل  نااا   عسااا  ااا تم   بااا  . 

الزياا في  اا    عاال شاااكل  ل اان يااإلا ان  ااا الويياا   الا  اادي  ان  ناا    ااان الاااإلا بيناا اا م 

 اااااوا ل اللااااا ا الالبيهاااااب  الاك اااااا    ال يااااادت كإلبوا   اليايااااااة  ال اااااب   ااااام البإل بااااا ن 

بياااد ان  اااذ  الساااوا ل  اااب ا ااال   اياااة  ااان اللااا ا لين  الاااديزل   .  البيو ااا ن عناااد  كإليإل ااا 

 ت ية حيث  ب   بأ ه ت ت يصة.ايغسا ال  اظ وا  الي     و   عس

 

 العراق وزيادة األسعار:

 

 لانبااااة اظ الااا ت الاصااا فتي لساااناط    بااا الاؤ ااا  اله اااو    هاااإل   اااو  كاااا   الهاااإلا يهاااد 

اقاااط ب فضااا اة الااا   ف ل 4 ك اااات   ااام ااااب حين ااا   1960ااااب بلاااداف ااااب  يساااول   ااااا ت 

 .الهإلا  كل  ن إيإلان   هوفية  انز ي  

 

هإلا اااب  اقااا  ل فبيااا   اي  صااا فية ب اااا  ا  صااا ف تيهاااب احااا في ال  ااااا  يصااان  اي  صااا ف ال

  ااااد   لااااذل    ااااأطإل الاواااااااة اله  ااااة لسد لااااة  بو اااا    ااااهوفا ب ل قسباااا   اااااب   ااااه ت الااااناط.

شااا د  الايزااياااة ع ااازا كبياااإلا ااااب السااانوا  اظ ياااإلي بياااد ان ات اااا   اظ اااه ت  ااايهال عسااا  

ح ليااا    ساااويل الاااناط   اااو و   بيااا  الاااناطال اااد  ااان اله اااز بااااكل  سااااو  ي ااايا  ان شاااإلكة 

  اقاااا  لااااوايإل الااااناط   .2017ف يت لهاااا    42 ـبااااف يت لسبإل ياااال  ق تاااااة  57  اااا    عساااا 

يااااا لاااا ن الهااإلا  ع  ااد الهاااز  عساا  ايل اازا  ب  اااا     باا  اظ يااإل  لهيبااب  الهإلا ااب   باا ت

 الساااا  تغاااام  لاااا  بإل ياااال يو ياااا   205حيااااث  ه ااااد الهااااإلا   اااااا اا   اااا  باقاااادات افا اااا م 

 سياااون بإل يااال  5  اااد بساااج اا ااا م الهاااإلا   اااؤ إلا  . لزيااا في الال  اااة ال صاااديإلية لساااناط الهاااإلا 

اياا في افا اا م  اان  عساا  الهااإلا  يهااال   ال نااوب. سيااون بإل ياال يو ياا   اان  4.6 ن اا    يو ياا 

 ااا   ح ي   بالو اااول  يأ ااال الهاااإلا كاااا    . لااا  بإل يااال يو يااا   750  حقاااول اااااط كإلكاااو 

 السنوا  الاقبسة.اب  سي ت بإل يل  175الناالية ال  

 

 14-12 الااااد ل الا ا ااااة اااااب الكوياااات  ان ياااا ايا ا  ااااا   كبيااااإل ب   ااااا  الهااااإلا    ي الساااا 

ي ااايا   ان الهاااإلا   ااايقد  ي  اااة  ااان الااااا تي   ساو اااة  عااان ا ااا    ابإلاياااإل القااا ف   -شاااب   



 
 

 في السياسة النفطيةأوراق 
 

 

 

 
 5 من 5 صفحة التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية لهب عطا عبد الوهاب

 

غاااادا   ان .....ب   ااااة الاااا   اوياااال  ف يت سياااا ت  100ال ناويااااة  اي اااا  ا تية  صاااال الاااا  

 يا.قإلل  ظإل لن

 

 ا  ص في عإلا ب* 

 
 االشووا   بشوور  النشوور بإعوواي  العووراقيين   محووم  االقتصوواينين لشووب ة محفوظووة النشوور حقوووق 
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