
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

النصف تقرير تطورات أسواق النفط خالل 

 1024/1025للسنة املالية األول 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد:

 مهشق إداري/ معامالت -الشيد/ فيصل عبداهلل الزنكوي 

 
 

 مراجعة:    

 املاليةر إدارة االقتصاد الكلي والشياسة ـمدي -لـجحيحممد ام ــالشيد/ هش

 ( باإلدارة IMFمشتشار صهدوق الهقد الدولي ) -الشيد / د. خالد بشام احلمود



 
 

 
 )يهيوٌ برييم يوييًا( : تطور انطهب انعانًي عهى اننفط انخاو(2رقى ) جذول

(OPECالمصدر: النشرات الشهرية لمنظمة األوبك )
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4.241124112

الربغ الثاويالربغ األول
متوسط الىصف 

األول
الربغ الثاويالربغ األول

متوسط 

الىصف األول

%23.7823.923.8423.8924.3924.141.3أمريكا الشماليت

%0.3-13.713.6113.65513.4613.7613.61أوروبا

%4.6-7.888.258.0657.587.817.695دول آسيا

%0.3-45.3645.7645.5644.9345.9645.445دول مىظمة التؼاون والتىمية

%11.0211.0911.05511.3711.3711.372.8دول آسيويت اخرى

%6.476.76.5856.696.986.8353.8أمريكا الالتيىيت

%7.758.187.9657.988.478.2253.3دول الشرق األوسط

%3.423.383.43.753.613.688.2أفريقيا

%28.6629.342929.7930.4330.113.8مجموع الدول الىامية

%4.584.834.7054.634.934.781.6الدول المىفصلت مه االتحاد السوفيتي 

%0.590.630.610.640.720.6811.5دول أوروبا )أخرى(

%10.199.9110.0510.310.710.54.5الصيه

%14.9515.1115.0315.5716.3415.9556.2مجموع ) دول أوروبا األخرى مغ الصيه(

%88.9690.2289.5991.9692.592.232.9مجموع دول الؼالم

وسبة التغير 

بيه متوسط 

الىصف األول  

 2014/2013

 والىصف 

2015/2014

2014/20132015/2014

جدول الطلب



 
 

 

 )يهيوٌ برييم يوييًا(دول ينظًة األوبك  نتاجا: تطور (1رقى ) جذول

(OPECالمصدر: النشرات الشهرية لمنظمة األوبك )

 انتاج انذول غير انًشاركة بًنظًة األوبك )يهيوٌ برييم يوييًا(: تطور (3رقى ) جذول

(OPECالمصدر: النشرات الشهرية لمنظمة األوبك )

الربغ الثاويالربغ األول
متوسط الىصف 

األول
الربغ الثاويالربغ األول

متوسط 

الىصف األول

%2.672.682.682.762.7612.763.2إيران 

%3.12.993.053.253.083.173.9العراق

%60.6-1.340.6941.020.220.580.40ليبيا

%1.8-2.832.842.842.782.792.79الكويت

%1.891.891.891.891.981.942.4ويجيريا

%0.6-9.4810.039.769.679.729.70المملكت العربيت السعوديت

%2.722.762.742.742.82.771.1اإلماراث العربيت المتحدة 

%0.6-2.342.342.342.332.322.33فىزويال

%1.6-30.5630.3630.4629.7630.1729.97مجموع دول مىظمة أوبك

وسبة التغير 

بيه متوسط 

الىصف األول 

 2014/2013

والىصف 

2015/2014

2014/20132015/2014

جدول إوتاج مىظمة األوبك

الربغ الثاويالربغ األول
متوسط الىصف 

األول
الربغ الثاويالربغ األول

متوسط 

الىصف األول

%17.6318.1117.8719.6419.7819.7110.3أمريكا الشماليت

%1.1-3.573.423.4953.513.43.455أوروبا

%1.0-0.490.530.510.50.510.505دول آسيا

%21.6922.0621.87523.6523.6923.678.2دول مىظمة التؼاون والتىمية

%1.7-3.583.513.5453.523.453.485دول آسيويت اخرى

%4.734.784.7554.95.014.9554.2أمريكا الالتيىيت

%2.2-1.351.411.381.331.371.35دول الشرق األوسط

%2.422.452.4352.452.442.4450.4أفريقيا

%12.0812.1512.11512.1912.2712.230.9مجموع الدول الىامية

%0.1-13.3913.4113.413.3613.4113.385الدول المىفصلت عه االتحاد السوفيتي 

%0.140.140.140.140.140.140.0دول أوروبا )أخرى(

%4.274.144.2054.274.194.230.6الصيه

%17.817.6817.7417.7617.7417.750.1مجموع ) دول أوروبا األخرى مغ الصيه(

%53.7654.0753.91555.7755.8655.8153.5مجموع الدول غير األػضاء بمىظمة األوبك

وسبة التغير 

بيه متوسط 

الىصف األول 

 2014/2013

والىصف 

2015/2014

2014/20132015/2014

جدول إوتاج الدول غير األػضاء 

بمىظمة األوبك



 
 

 42

1.21

 

 

1.111.1 

 (: تطور أسعار اننفط انعانًي )دوالر أيريكي/برييم(2شكم رقى )

(OPECالمصدر: النشرات الشهرية لمنظمة األوبك )
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 سبتمبر أغسطس يىليى يىنيى مايى أبريل

 متىسط سعر خام برنث متىسط سعر النفط الكىيتي متىسط سعر سلة أوبك المرجعية

 متىسط سعر خام دبي (WTI)متىسط سعر خام 
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