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 مجلس التجارة والتنمية

 لجنة التجارة والتنمية
 اجتماع الخبراء المتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنمية

 ةبعالدورة السا
 1051نيسان/أبريل  56-51جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

التطووورات األريوورة والتتوودجات الجدجوودة  ووس عسووواس السوولع األساسووية    
والخيوووارات السياسوووامية المتاقوووة لتتايوووت مموووو دوووام  ومنميوووة مسوووتدامة 

 قائمين على السلع األساسية
 مذكرة من إعداد عمامة األومكتاد  

 موجز تنفيذي  
ض مذذرر  املعوومذاا األساسذيذ  ذذت التتذوألاا األ ذأل  ا األسذواس الرليسذيذ لوسذو  تستعر  

ولذذذذل العوامذذذذل الذذذذأ أسذذذذسمت ا تاويذذذذع أسذذذذعاأل السذذذذو  األساسذذذذيذ ا عذذذذا  . 1054 األساسذذذذيذ، ول 
فذذذذاال تبالا بذذذذو العذذذذرض والتوذذذذع أ ا ظم  بذذذذوأل أسذذذذعاأل مع ذذذذ  السذذذذو  األساسذذذذيذ ا أسذذذذواس 

واسذذذتمر  ذذذذا الجتذذذنز بااذذذات نذذذزول األسذذذعاأل  يوذذذذ  .اا واخلامذذذاا والتاقذذذذاملنتجذذذاا الزألاعيذذذذ والفوذذذز 
السذذنذ مذذ  تاوبذذاا قمذذأل  األمذذد. وقذذد اسذذتارا أسذذعاأل بعذذا السذذو  األساسذذيذ ا ا ذذز  األ ذذأل مذذن 
السذذنذ بذذذل ظرتذذذا اسذذذ جعت بعذذذا مذذا  سذذذرتو. وقذذذد رذذذان ىذذذذت التتذذوألاا ع ذذذي  األ ذذذر عوذذذ  البوذذذدان 

وتبحذذذذ  ذذذذت املذذذذرر  بعذذذا ألساسذذذيذ وعوذذذ  املسذذذتزمرين واملذذذزاألعو. الناميذذذذ املعتمذذذد  عوذذذ  السذذذو  ا
قجتذذذايا السياسذذذذ العامذذذذ املتمذذذوذ بذذذالتتوألاا األ ذذذأل  ا األسذذذواس العامليذذذذ لوسذذذو  األساسذذذيذ، وتاذذذد  

. واذدأل اششذاأل  البودان الناميذ ا لايق تنميذ مستدامذ ومنو شذاملتوك توصياا ميكن أن تساعد 
 ح من سياساٍا وتذدابأل  ذو معا ذذ ار ذاأل الذأ قذد تذنج  عذن  بذوأل األسذعاأل ظم أن النرض مما ي ا

والتخفيذذف مذذن  تذذر تعرقذذسا لتاوبذذاا ربذذأل . وتعذذرض  ذذذت املذذذرر  أيجتذذا  املناق ذذاا األ ذذأل  الذذأ 
 تناولت ظجرا اا تاييد التمدير الأ اختذهتا بعا البودان املمدلأل  لوسو  األساسيذ.
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 مادمة  

مذذذن اتفذذذاس أرذذذرا، ر ولذذذف ووذذذم التجذذذاأل  والتنميذذذذ باسذذذتحدا  اجتمذذذا   102ا الفاذذذر   -5
ومت وذذذذد ا  التيريذذذد عوذذذذ  عاذذذد  ذذذذذت   ذذذ ا  متعذذذذد  السذذذنواا ب ذذذذين السذذذو  األساسذذذذيذ والتنميذذذذ.
مذن الواليذذ املعتمةذد  ا الدو ذذذ  51السوسذوذ مذن اجتماعذاا اخلذ ا  املتعذد   السذنواا ا الفاذر  

 .1056ظم عا   1053سنواا أ رى من عا   وم د ا ف   عاد ا أألب 
ويذذل مذذذرر  املعوومذذاا األساسذذيذ  ذذذت التتذذوألاا الذذأ شذذسدهتا أسذذواس السذذو  األساسذذيذ  -1 ول 

مذذذ  ال ريذذذز عوذذذ  ااا ذذذاا األسذذذعاأل والاذذذوى  1054 عوذذذ  مذذذدى األشذذذسر الع ذذذر  األوم مذذذن عذذذا 
 ألساسيذ الأ تتناوىا  ذت املذرر  فسي: السو  امن  موعاا الرليسيذ الزب اجملأما  الدافعذ حلررتسا.

األغذيذذذذذ، وامل ذذذذروباا املداأليذذذذذ، والبذذذذذوأل الزيتيذذذذذ  -السذذذذو  األساسذذذذيذ الزألاعيذذذذذ  )أ( 
 والزيوا النباتيذ، فجتب  عن املوا  اخلا  الزألاعيذ؛

 املعا ن واخلاماا والفوزاا؛ )ب( 
 النفز والناز والفح  والتاقذ املتجد  . -التاقذ  )ج( 
سولز املذرر  الجتو  أيجتا  عوذ  بعذا الاجتذايا السياسذاتيذ الرليسذيذ املتمذوذ بذالتتوألاا وت   -3

األ ذذأل ، وت اذذدل  بعذذا التوصذذياا الذذأ ميكذذن أن تسذذاعد البوذذدان ا ارونذذذ  الذذأ شذذسدهتا األسذذواس
و ذذي تاذذ ح بوجذذو  تِمذذد  عوذذ  السذذو  األساسذذيذ ا لايذذق تنميذذذ مسذذتدامذ ومنذذو شذذامل.عالناميذذذ امل

اص سياساا وتدابأل عمويذ ملعا ذ ار األ الأ قذد تذنج  عذن  بذوأل األسذعاأل ولتخفيذف  تذر  
تعرقسا لتاوباٍا ربأل . وتعرض  ذت املذرر  أيجتا  املناق اا األ أل  الأ تناولت ظجذرا اا تاييذد 

 التمدير الأ اختذهتا بعا البودان املمدلأل  لوسو  األساسيذ.

 س عسواس السلع األساسيةالتطورات األريرة   -عولا  

 لمتة عامة -علف 
ويعذذو  السذذذبع ا  1054تواصذذل الفتذذوأل الذذذي  بذذ  أسذذواس السذذو  األساسذذيذ  يوذذذ عذذا   -4

ذلك ظم  د ربأل ظم ال روف االقتما يذ اىا لذ وظم وفر  العرض. و ىت عندما تعذزيزا األسذعاأل،  
ربذ  األول مذذن السذذنذ، فررتذذا ترا ذذت ا رمذا  مذذل ا أسذذواس السذذو  األساسذيذ غذذأل النفتيذذذ أ نذذا  ال

(. فعوذذذ  سذذذبيل املزذذذال، سذذذجل مؤشذذذر األونكتذذذا  ل سذذذعاأل 5الذذذربعو الزذذذاا والزالذذذذ منسذذذا )ال ذذذكل 
 111ناتذذذذ ا رذذانون الزاا/ينذذذاير ظم  141األتفاعذذا  مذذن  (5)لوسذذو  األساسذذذيذ غذذأل النفتيذذذذ االمسيذذذ

ألول/أرتذذذوبر. وا املتوسذذذز، ا فجتذذذت ناتذذذذ ا ت ذذذرين ا 131ناتذذذذ ا رذاأل/مذذذاألط إ  ذذذبز ظم 
__________ 

ي ذمل مؤشذذر األونكتذا  اجملموعذذاا الفرعيذذ التاليذذذ مذن السذذو  األساسذيذ: األغذيذذذ، الذأ ت ذذمل األغذيذذ وامل ذذروباا  (5)
 ؛ واملعا ن واخلاماا والفوزاا.املداأليذ والبذوأل الزيتيذ والزيوا النباتيذ؛ واملوا  اخلا  الزألاعيذ
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ا املالذذ مااألنذذ   6بنحذو  1054قيمذ املؤشر لوف   ما بو رانون الزاا/يناير وت رين األول/أرتذوبر 
 .(1)، ولكنو ال يزال مرتفعا  بالن ر ظم ااا و عو  املدى التويل1053بنفم الف   من عا  

 5ال كل 
 - 0222لع األساسووية  كووامون ال/امسيجنوواجر مؤدوورات عسووعار مجموعووات مختووارة موون السوو

 0202مشرجن األوليعكتوبر 
(1000=500) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 سذاباا أمانذذ األونكتذذا ، باالسذتنا  ظم بيانذاا مسذذتمد  مذن قاعذد  بيانذذاا األونكتذا  اش مذذاليذ  املمدأل:
(UNCTADStat).  

ساسذذيذ الزألاعيذذذ وباسذذتزنا  امل ذذروباا املداأليذذذ، فذذرن ااا ذذاا أسذذعاأل ومذذوعأ السذذو  األ -1
مااألنذ مبذا رانذت عويذو  1054واألغذيذ الرليسيتو قد تراجعت أو ظوت مستار  نوعا  ما ا عا  

. ورانت السو  األساسيذ الأ شسدا  بو ا  ا األسذعاأل احلبذوب والبذذوأل الزيتيذذ 1053ا عا  
ل ما نذذذ  بوجذذو  والزيذذوا واملتذذاأل التبيعذذي والاتذذن. وممذذا سذذاعد ا  بذذوأل األسذذعاأل جذذو   ا مذذو 

خمزونذذاٍا مر ذذذ ترارمذذت مذذن املوسذذ  السذذابق. وظذا مذذا اسذذتمرا  ذذذت احلذذال، فذذرن أسذذعاأل مع ذذ  
 .1051السو  األساسيذ النذاليذ والزألاعيذ ستستمر ا اال فاض  بل الرب  األول من عا  

__________ 

. ويبوذذذ  1054ناتذذذذ ا الفذذذ   مذذذا بذذذو رذذذانون الزاا/ينذذذاير وت ذذذرين األول/أرتذذذوبر  141سذذذجل املؤشذذذر معذذذدال  بوذذذ   (1)
 ناتذ. 131، 1054ظم ت رين األول/أرتوبر  1004معدلو عو  مدى ع ر سنواا، من ت رين الزاا/نوفم  
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 النفتيذالسو  األساسيذ غأل  املوا  الزألاعيذ اخلا  املعا ن واخلاماا والفوزاا مجي  األغذيذ
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. ويعذذذو  1054وشذذذسدا سذذذوس املعذذذا ن واخلامذذذاا والفوذذذزاا مذذذيب  ظم النذذذزول ا عذذذا   -6
لسذذبع ا ذلذذك ظم  ذذد ربذذأل ظم تراجذذ  أسذذعاأل ألرذذاز احلديذذد والنحذذاط،  يذذذ ا فذذا مؤشذذر ا

ا املالذ من رانون الزاا/ينذاير ظم ت ذرين  9األونكتا  ألسعاأل املعا ن واخلاماا والفوزاا بنسبذ 
. وسذذا   األتفذذا  العذذرض وال ذذواغل  ب ذذين رفذذاس  وذذع المذذو عوذذ   ذذذت 1054األول/أرتذذوبر 
 2.1ذ ربأل  ا ادحداأل أسعاأل ألرذاز احلديذد والنحذاط. وا فجتذت أسذعاأل الذذ ع بنسذبذ املوا  مسامه

بسبع تراج  التوع واألتفذا   1054ا املالذ ا الف   ما بو رذاأل/ماألط وت رين األول أرتوبر 
سعر الدوالأل واالألتفا  املتوق  ا أسعاأل الفالد  ا الوالياا املتحذد  األمريكيذذ. وعوذ  الذرغ  مذن 

قذذ  السذذوس العذذا  املتسذذ  باىذذدو ، فذذاس أ ا  رذذل مذذن النيكذذل والزنذذك واأللومينيذذو  أ ا  الفوذذزاا و 
اخلسيسذذذ األ ذذرى ويعذذو  الفجتذذل ا ذلذذك أساسذذا  ظم عوامذذل متمذذوذ بذذالعرض رح ذذر ظندونيسذذيا 

 تمدير ألراز النيكل غأل املعاَلة و فا ظنتاج األلومينيو  من ِقبل منتجو رباأل.
لوقذذو  األ فذذوألي ادحذذداألا  شذذديدا  ا األسذذعاأل مذذ   الذذذ تاوذذع قمذذأل  وشذذسدا أسذذواس ا -1

األمد. ورانت فوالا العرض واألتفا  املخزونذاا وتبذا ؤ االقتمذا  العذاملي مذا  ذرا  ذذا الجتذنز 
بااات االدحداأل. ففي الوالياا املتحد ، سذا   اسذتخدا  تانيذذ التمذدي  اىيذدألون ا ظنتذاج النذاز 

نعاش العرض بنحو  ب ذ مبيو برميل ليبو  معدلو تسعذ مبيو برميل ا والنفز المخريو ا ظ
؛ ويبوذذ  مذذا ت نتجذذو ربذذاأل النذذاز قرابذذذ  سذذذ أقذذعاف مذذا رانذذت ت نتجذذو سذذاباا . 1054اليذذو  ا عذذا  

ورذذذان املعذذذروض مذذذن الفحذذذ  وفذذذألا  ولكذذذن المذذذعوباا الذذذأ تعذذذ ض االسذذذتجابذ ل ذذذروأل انبعا ذذذاا 
تنامي استخدامو ا توليد الكسربا . وي كل العذرض الذوفأل مذن التاقذذ غازاا الدفيئذ قد أعاقت 

عو  العمو  و بوأل األسعاأل لدياا جديد  بالنسذبذ لوتاقذاا املتجذد   ا الوقذت الذذي رانذت 
 أسعاأل ا قد بدأا تتس  بالتنافسيذ وزا ا فيو  متسا من السوس ا سوذ التاقذ العامليذ.

 قطاعات السلع األساسية التطورات التس دهدمها عهم -باء 
 السلع األساسية الغذائية والزراعية -0 

ويعذو  السذبع ا  1054 بتت أسعاأل السو  األساسيذ النذاليذذ والزألاعيذذ ا أوالذل عذا   -2
ذلذذذك ظم  ذذذد ربذذذذأل ظم سذذذو  أ ذذذذوال التاذذذم ا البوذذذذدان الرليسذذذيذ املنتجذذذذذ ل غذيذذذذ واملنتجذذذذاا 

ازيذل ورذذلك بسذبع التذوتر بذو أوررانيذا وااللذا  الروسذي ومهذا مذن  الزألاعيذ رالوالياا املتحذد  وال  
ربذذاأل مذذوأل ي احلبذذوب. إ لسذذنت أ ذذوال التاذذم بعذذد ذلذذك ممذذا سذذاعد عوذذ  زيذذا   النذذوات  مذذن 

 (.1السو  األساسيذ الزألاعيذ عو  المعيد العاملي وأ ى ظم  بوأل األسعاأل )ال كل 
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 1ال كل 
    سولع األساسوية الغذائيوة والزراعيوة  كوامون ال/وامسيمؤدرات عسعار مجموعوات مختوارة مون ال

 0202مشرجن األوليعكتوبر  - 0222جناجر 
(1000=500) 

 

 سذذاباا أمانذذذ األونكتذذا ، باالسذذتنا  ظم بيانذذاا مسذذتمد  مذذن قاعذذد  بيانذذاا األونكتذذا  اش مذذاليذ  :املمدأل
(UNCTADStat). 

ناتذذذذذ ا رذذذذانون الزذذذذاا/          131 ذذذذوان  واألتفذذذذ  مؤشذذذذر األونكتذذذذا  ألسذذذذعاأل األغذيذذذذذ مذذذذن -9
ناتذذ ا ت ذرين األول/أرتذوبر.  131ناتذ ا رذاأل/ماألط إ تراج  ظم  111ظم  1054يناير 

غذذأل أن أ ا  أسذذذعاأل بعذذذا السذذذو  األساسذذذيذ بعينسذذذا قذذذد دحذذ  منحذذذ  ر ذذذر غذذذأل الذذذذي يذذذدل عويذذذو 
 (.3املؤشر )ال كل 

 املوا  الزألاعيذ اخلا  األغذيذ امل روباا املداأليذ البذوأل الزيتيذ والزيوا النباتيذ
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 3ال كل 
   رة مون السولع األساسوية الغذائيوة والزراعيوة  كوامون ال/وامسيلمجموعوة مختوا السوميةاألسعار 
 0202مشرجن األوليعكتوبر  - 0222جناجر 

 )بالدوالأل(

 
 سذذاباا أمانذذذ األونكتذذا ، باالسذذتنا  ظم بيانذذاا مسذذتمد  مذذن قاعذذد  بيانذذاا األونكتذذا  اش مذذاليذ  :املمدأل

(UNCTADStat). 

بسذذبع سذذو   1054سذذعاأل ظم االألتفذذا  ا أوالذذل عذذا  وا أسذذواس احلبذذوب، لذذو   ميذذل  األ -50
أ ذذذوال التاذذذم ا البوذذذدان الرليسذذذيذ املنتجذذذذ ىذذذا رالواليذذذاا املتحذذذد  وبسذذذبع التذذذوتر ا منتاذذذذ البحذذذر 
ذذذن أ ذذذذوال التاذذذم ا زيذذذذا   ا اصذذذيل وأ ى ظم ا فذذذذاض أسذذذذعاأل  األسذذذو . وبعذذذذد ذلذذذك، سذذذذاعد لس 

 121 ا املالذ من 52( بنسبذ 1وي األمحر الموع ألق  احلبوب. فعو  سبيل، زا  سعر الامح )ال ت
 والأل لوتذذذذن الوا ذذذذد ا أياأل/مذذذذايو إ  340ظم  1054 والألا  لوتذذذذن الوا ذذذذد ا رذذذذانون الزاا/ينذذذذاير 

 والألا  لوتذذن الوا ذذد ا أيوول/سذذبتم . وعوذذ  الذذرغ  مذذن أن  114ا املالذذذ ليبوذذ   59ا فذذا بنسذذبذ 
 والألا  لوتذذذذذن الوا ذذذذذد ا ت ذذذذذرين  126ا املالذذذذذذ، ليبوذذذذذ   4سذذذذذبذ السذذذذذعر قذذذذذد األتفذذذذذ  بمذذذذذوأل   فيفذذذذذذ بن

قياسذذيا  و نذذاا رمذذال جيذذد   1054-1053، ي توقذذ  أن يكذذون  مذذول املوسذذ  1054األول/أرتذذوبر 
ا أن ي سذذذاعد املوسذذذذ  املابذذذذل ا تكذذذوين خمزونذذذذاا مذذذذن الامذذذذح وا ظباذذذا  األسذذذذعاأل منخفجتذذذذذ نسذذذذبيا . 

سذيبو  رميذذ  1054-1053ظم أن ظنتذاج الامذح ا املوسذ  وذ بت تاديراا ووم احلبوب الذدون 
ا املالذذذ مااألنذذذ  برنتذذاج املوسذذ  السذذابق. ومذذن املتوقذذ  أن  9مويذذون  ذذن، أي بزيذذا    153قياسذذيذ قذذدأل ا 

تذذذ  الذذرق  الاياسذذذي  يسذذتمر  ذذذا الذذذز   ا املوسذذ  املذذوان  يذذذذ تذذذ ع التوقعذذذاا ظم لايذذق ظنتذذاج   
ا املالذذذ  50بنسذبذ  3ت أسذواس الذذأل  األتفاعذذا  ا سذعر الذذأل  المذذفرا  ألقذ  . وباملزذل، سذذجو(3)يكذا  أو

 والألا  لوتذذذذذذن الوا ذذذذذذد  135ظم  1054 والألاا لوتذذذذذذن الوا ذذذذذذد ا رذذذذذذانون الزاا/ينذذذذذذاير  150مذذذذذذن 
__________ 

 .1054ت رين الزاا/نوفم   11احلبوب الدون بتاأليخ أ  ذا األألقا  من موق  ووم  (3)

 (السكر )سنت لور ل( ) وأل اليمو

 الامح ال توي األمحر الموع ) والأل/لوتن الوا د(

 ) والأل/لوتن الوا د(ا املالذ  1األألز، 

 مو() وأل الي (حل  البار )سنت لور ل

 () والأل/لوتن الوا د 3الذأل  المفرا  ألق  
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 والألا  لوتذذذن  523ا املالذذذذ تاريبذذذا  ليبوذذذ   15. وا فذذذا سذذذعر الذذذذأل  بنسذذذبذ 1054نيسذذذان/أبريل  ا
. و سذذع ووذذم احلبذذوب الذذدون، تذذذ ع التاذذديراا ظم أن 1054ألول/أرتذذوبر الوا ذذد ا ت ذذرين ا

مويون  ن و ي رميذذ قياسذيذ، أي أنذو سذيفوس  924سيبو   1053/1054 مول الذأل  ا املوس  
 ا املالذ. 54 مول املوس  السابق بنسبذ 

 املرجعي ارسيوي،وا أسواس األألز، تراوح سعر التن الوا د من األألز التايوندي، بالسعر  -55
. 1054 والألا  مذذا بذذو رذذانون الزاا/ينذذاير وت ذذرين األول/أرتذذوبر  441 والألاا و 404مذذا بذذو 

 441 والألا  لوتذن ا رذانون الزاا/ينذاير ظم  445واألتف  معدل السعر ال سري األتفاعا   فيفذا  مذن 
         الألاا ا أيذذذاأل/ و  404 والأل لوتذذذن ا شذذذباأل/ف اير إ  ذذذبز السذذذعر ب ذذذكل متيذذذر   ذذذىت بوذذذ  

. وت عزى بعا أسباب  ذا اىبوأل ا السعر ظم األتفذا  املخذزون املتباذي مذن املواسذ  1054مايو 
الساباذ ورذلك ظم ظفراج احلكومذ التايونديذ تدألجييا  عن خمزوناا األألز لديسا. وبعذد ذلذك، أ ى 

 مذر زألاعتذو بعذد انتسذا  برنذام  الذدع  تد وأل أ وال التام ا تايوند، مارونا  باذراأل م زاألعذي األألز 
،  1054احلكذذومي، ظم الجتذذذنز عوذذذ  أسذذعاأل األألز بااذذذات االألتفذذذا . وأوذذول ت ذذذرين األول/أرتذذذوبر 

 والألا  لوتذذذن الوا ذذذد، ولكذذذن األسذذذعاأل  433 رذذذان متوسذذذز سذذذعر األألز التايونذذذدي قذذذد األتفذذذ  ليبوذذذ 
 نواا اخلمم األ أل .تزال منخفجتذ مااألنذ باملتوسز الذي س جلل عو  مدى الس ال
 52 سنت ا رانون الزاا/يناير ظم 51.6ا املالذ من  51واألتف  سعر السكر بنسبذ  -51

، ويعذذذ   ذذذذا االألتفذذذا  عذذذن الاوذذذق مذذذن أ ذذذوال التاذذذم غذذذأل املواتيذذذذ ا 1054سذذذنتا  ا أياأل/مذذذايو 
ت األسذذعاأل نينيذذو املتنذذامي. إ  فيذذ - ال ازيذذل و ذذي مذذن ربذذاأل منتجذذي السذذكر ومذذن منذذز  اذذم ظل

نينيذذو ووجذذو  خمزونذذاا  ا ويذذذ ربذذأل  ا ربذذاأل البوذذدان املنتجذذذ   - ألسذذباب منسذذا تذذي  ر ظذذا ر  ظل
سذنتا  لور ذل الوا ذذد.  56، بوذذ  معذدل أسذعاأل السذذكر 1054راىنذد وتايونذد. وا أيوول/سذبتم  

املعذذدل،   سذذنتا  لور ذذل الوا ذذد. وا 56.11ظال أن األسذذعاأل تعافذذت باعتذذدال فبونذذت ا املتوسذذز 
منخفجتذذذذ نسذذذبيا  مااألنذذذذ   1054رانذذذت أسذذذعاأل السذذذكر  ذذذبل األشذذذسر الع ذذذر  األوم مذذذن عذذذا  

رانذذت عويذذو عوذذ  مذذدى السذذنواا الذذزب  السذذاباذ. وقذذد أ ى  ذذذا ظم تراجذذ  الذذزأل  ويتوقذذ   مبذذا
 ، األمذر الذذي قذد يسذاعد1051-1054 ووون ا الوقت احلاقر  مول عجز عذاملي ا عذامي 

 عو  معاو   االألتفا  ب كل  فيف.أسعاأل السكر 
وخببف مع   أسذواس األغذيذذ والسذو  األساسذيذ الزألاعيذذ، تعذززا أسذعاأل حلذ  الباذر عوذ   -53

بالرغ  من بعا التاوباا الامذأل  األمذد. وا ت ذرين  1054مدى األشسر الع ر  األوم من عا  
ذذد مذذن أسذذ  1054األول/أرتذذوبر  سذذنتا   161اليا ونيوزيونذذدا دحذذو ، بوذذ  متوسذذز سذذعر حلذذ  الباذذر اجملمي

. 1054ا املالذ مااألنذ  مبا ران عويو ا رانون الزاا/ينذاير  41لور ل الوا د، أي أنو األتف  بنسبذ 
وي عزى السبع األساسي ا األتفا   ذا السعر ظم قوذ العرض النامجذ عذن ا فذاف واألتفذا  تكذاليف 

 ج الوحو  احلمرا  عو  صعيد العامل.األعبف ا الوالياا املتحد  مميا  د من ظنتا 
، عوذ  1054وا سوس البذوأل الزيتيذذ والزيذوا النباتيذذ، انتع ذت األسذعاأل عمومذا  ا عذا   -54

(. وتراجذذذ  مؤشذذذر األونكتذذذا  لوبذذذذوأل الزيتيذذذذ 4الذذذرغ  مذذذن بعذذذا التاوبذذذاا الامذذذأل  األمذذذد )ال ذذذكل 
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ناتذذذذ ا  111نون الزاا/ينذذذاير ظم ناتذذذذ ا رذذذا 115ا املالذذذذ، مذذذن  51والزيذذذوا النباتيذذذذ بنسذذذبذ 
ت ذذرين األول/أرتذذوبر. ويعذذو   ذذذا بدألجذذذ ربذذأل  ظم  بذذوأل أسذذعاأل فذذول المذذويا وزيذذت فذذول المذذويا 

ا املالذذذ، عوذذ  التذذوان، عوذذ   56ا املالذذذ و 55ا املالذذذ و 11وزيذذت النخيذذل الذذأ تراجعذذت بنسذذبذ 
. ومذن (4)ول ا يذد  الذأ زا ا اشنتذاجمدى الف   نفسسا، وذلك ظم  د ربأل بسبع ظروف ا م

املرجح أن يتفاق  الوق  بسبع اىبوأل احلا  ا أسذعاأل الذنفز اخلذا  الذأ ستجتذعف اال تمذا  برنتذاج 
الوقذذو  األ يذذالي الذذذي يسذذتخد  الزيذذوا النباتيذذذ رمذذد با. ومذذن شذذين مزيذذد مذذن اال فاقذذاا ا 

ين ا البوذدان بمذناأل املذزاألعو و ذ  أرذ  املذوألل أسعاأل الزيوا، رزيت النخيل، أن يوحق قذرألا  ربذألا  
 املمدأل  الرليسيذ.

 4ال كل 
       لمجموعوووة مختوووارة مووون البوووذور الزجتيوووة والزجووووت النباميوووة  كوووامون ال/وووامسي السوووميةاألسوووعار 

 0202مشرجن األوليعكتوبر  - 0222جناجر 
 )بالدوالأل(

 
م البياناا املستمد  من قاعذد  البيانذاا اش مذاليذ ل ونكتذا   ساباا أمانذ األونكتا ، باالستنا  ظ املمدأل:

(UNCTADStat). 

__________ 

، ذ بذذت التاذديراا ظم أن ظنتذذاج 1054مذزب ، و سذع ليذذٍو أوأل ت ووذم احلبذذوب الذدون ا ت ذذرين الزذاا/نوفم   (4)
، أي أرزذر مذن الكميذذ 1054-1053مويذون  ذن رمحمذول ملوسذ   124  فول المويا سذيحتي  الذرق  الاياسذي ب

 مويون  ن الأ سجوسا ا املوس  السابق. 111 البالنذ

 )الدوالأل/التن( 1فول المويا، األصفر ألق   الأل/التن(زيت النخيل )الدو  زيت فول المويا )الدوالأل/التن(
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، قا تذذو   فذذر   ا 1054وشذذسدا أسذذعاأل امل ذذروباا املداأليذذذ مذذيب  ظم االألتفذذا  ا عذذا   -51
(. وسجل مؤشر األونكتذا  ألسذعاأل امل ذروباا املداأليذذ متوسذتا  1أسعاأل النب والكاراو )ال كل 

ا املالذذذ مااألنذذذ  مبذذا رذذان  31ا ت ذذرين األول/أرتذذوبر، أي أنذذو األتفذذ  بنسذذبذ  ناتذذذ 130.1قذذدألت 
 16عويو ا رانون الزاا/يناير. وعو  مدى الف   نفسسا، األتفذ  املؤشذر املررذع ألسذعاأل الذنب بنحذو 

ا املالذذذذ تاريبذذذا . وقذذذد رذذذان  ذذذذا باألسذذذاط نتيجذذذذ التفذذذر  الذذذأ سذذذجيوتسا أسذذذعاأل أنذذذوا  الذذذنب العذذذر  
فوعذ مبخاوف عميت السوس نتيجذ ا فاف الذي أقر مبنا ق زألاعذ النب ا ال ازيل ا أوالل املد
      سنتا  لور ل ا رانون الزاا/ 93ا املالذ تاريبا  من  52  ب. واألتف  سعر ب ن ألوبيستا 1054عا  

ا  ا سذذذنتاا لور ذذذل ا ت ذذذرين األول/أرتذذذوبر. وشذذذسدا أسذذذواس الكارذذذاو األتفاعذذذ 509ينذذذاير ظم 
األسذذذعاأل عوذذذ  مذذذدى الفذذذ   نفسذذذسا بسذذذبع زيذذذا    وذذذع صذذذناعذ ال ذذذكوالتذ عوذذذ  الكارذذذاو ألغذذذ  

     . وا ت ذذرين األول/(1)1054-1053السذذوس رذذان يذذنع  بعذذرض جييذذد نسذذبيا   ذذبل املوسذذ   أن
ا املالذذ  50سنتا  لور ل، أي أنو األتف  بنسذبذ  545، بو  متوسز سعر الكاراو 1054أرتوبر 
. وقذد يكذون صذناأل املذزاألعو وأ ذ  املذوأل ين قذد 1054مبا ران عويو ا رانون الزاا/ينذاير مااألنذ  

اسذذتفا وا مذذن ااا ذذاا االألتفذذا  ا أسذذواس امل ذذروباا املداأليذذذ شذذريتذ أن تكذذون قذذد   فعذذت ىذذ  
 مذذذ عا لذذذذ مذذن السذذذعر العذذاملي. وخبذذذبف االاذذذات المذذاعد ا أسذذذعاأل الذذنب والكارذذذاو، شذذذسدا 

وظوذت منخفجتذذ مااألنذذ  1054تذبذبا  عو  مدى األشسر الع ر  األوم من عا   أسعاأل ال اي
 سذذنتا  لوكيوذذوغرا  131. فبوذذ  متوسذذز سذذعر ال ذذاي ا مذذزا  مومباسذذا 1053مبذذا رانذذت عويذذو ا عذذا  

 53، أي أنذذو ا فذذا بنسذذبذ 1054ا الفذذ   مذذا بذذو رذذانون الزاا/ينذذاير و ت ذذرين األول/أرتذذوبر 
بايمتذذو ا العذذا  السذذابق. ويعذذزى ا فذذاض أسذذعاأل ال ذذاي نسذذبيا  ظم وجذذو  عذذرض  ا املالذذذ مااألنذذذ  

 وافر نتيجذ ظروف ا مول ا يد  ا البودان املنتجذ. 

__________ 

، أي أنذذو سذذجل األتفاعذذا  بونذذت 1054-1053مويذذون  ذذن لوموسذذ   4.161  ق ذذدأل التوذذع العذذاملي عوذذ  الكارذذاو ب (1)
 1054-1053ا املالذذذذ مااألنذذذذ  باملوسذذذ  السذذذابق. وا  ذذذذت األ نذذذا ، ق ذذذدأل ظنتذذذاج الكارذذذاو ا املوسذذذ   3.1نسذذذبتو 

ا املالذذذذ مااألنذذذذ  باملوسذذذ  السذذذابق )من مذذذذ الكارذذذاو  50.1أنذذذو سذذذجل األتفاعذذذا  بنسذذذبذ  مويذذذون  ذذذن، أي 4.341  ب
 season (International Cocoa Organization, 2013, Quarterly Bulletin of Cocoa 1053الدوليذذذ، 

Vol. XL, No.3, Cocoa year 2013/2014, Statistics.) 
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 1ال كل 
األسعار السمية لمجموعة مختارة من السلع األساسية من المشروبات  كامون ال/امسيجناجر 

 0202مشرجن األوليعكتوبر  - 0222
 )بالدوالأل(

  
 ساباا أمانذ االونكتا ، باالستنا  ظم البياناا املستمد  من قاعذد  البيانذاا اش مذاليذ ل ونكتذا   املمدأل:

(UNCTADStat.) 

وا أسذذواس السذذو  األساسذذيذ الزألاعيذذذ اخلذذا ، شذذسدا األسذذعاأل ااا ذذا  دحذذو اىبذذوأل عوذذ   -56
ت الاذذو  ا ررذذذ وألا   ذذذا األمذذر (. ورانذذ6)ال ذذكل  1054مذذدى األشذذسر الع ذذر  األوم مذذن عذذا  

باألساط تبا ؤ النمو االقتما ي ا االقتما اا المناعيذ الك ى مارونا  بتوفر خمزوناا  الوذ. 
، سذذجل مؤشذذر األونكتذذا  ألسذذعاأل املذذوا  الزألاعيذذذ اخلذذا  ا فاقذذا  1054وا ت ذذرين األول/أرتذذوبر 

لزاا/ينذذاير. فذذا فا سذذعر املتذذاأل التبيعذذي ا املالذذذ مااألنذذذ  مبذذا رذذان عويذذو ا رذذانون ا 53بنسذذبذ 
(RSS No. 3 بنسذذبذ )ا املالذذ عوذ  مذذدى الفذ   نفسذسا بسذذبع فذالا العذرض. وا الوقذذت  30

الذذي رذذان فيذو  ذذذا التاريذر قيذذد التحريذذر، قذديأل فريذذق الدألاسذذ الذذدون لومتذاأل أن املعذذروض العذذاملي 
و ذذو مذذا يذذرجيح أن يذذؤ ي ظم اسذذتمراأل  1054سذذيفوس التوذذع لوسذذنذ الرابعذذذ عوذذ  التذذوان ا عذذا  

ا فاض أسعاأل املتاأل. ويزأل  ذا الوق  قواا  ربألا  لذدى صذناأل املذزاألعو و ذ  أ ذ  زاألعذي شذجر 
املتاأل ا أر  البودان املنتجذ لو ومنسا تايوند وظندونيسيا. أما بالنسبذ لواتن، فاذد األتفذ  مؤشذر 

    ا املالذذذذ مذذذا بذذذو رذذذانون الزاا/ينذذذاير ورذاأل/ 1 مبعذذذدل Cotlook Aتوقعذذذاا سذذذوس الاتذذذن العامليذذذذ 
، ومن أسباب ذلك االألتفا  وجو  شواغل تتعوق بسو  أ وال التام الذي أقذر 1054ماألط 

، 1054با مول ا الوالياا املتحد . إ  ذوا األسذعاأل بعذد ذلذك. وا ت ذرين األول/أرتذوبر 
ا املالذذ مااألنذذ  مبذا رذان  13ا فا بنسبذ سنتا  لور ل، أي أنو  10سجل املؤشر معدال  يااألب 
. ويعذذو  السذذبع ا  ذذذا باألسذذاط ظم وجذذو  خمزونذذاا ربذذأل  1054عويذذو ا رذذانون الزاا/ينذذاير 

 .1051وظم زيا   اشنتاج العاملي وظم ا فاض  مذ االستألا  الأ ستتوبسا المو ا عا  

 ب ن ألوبيستا )سنت/لور ل(

 الكاراو )سنت/لور ل(

 النب  العر  )سنت/لور ل(

 ال اي، مومباسا )سنت/لوكيووغرا (
النب، املؤشر املررع ل سعاأل 
 )سنت/لور ل(
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 6ال كل 
مشورجن  - 0222والمطوا،  كوامون ال/امسيجنواجر ألمواع مختارة من الاطن  السميةاألسعار 

 0202األوليعكتوبر 
 )بالدوالأل(

 
 

 

 

 

 

 

 

 ساباا أمانذ األونكتا ، باالستنا  ظم البياناا املستمد  من قاعد  البياناا اش ماليذ ل ونكتا   املمدأل:
(UNCTADStat.) 

اصذل أسذعاأل مع ذ  وظذا ما بايت  ال ا اصيل احلاليذ رما  ذي، فذرن مذن املتوقذ  أن تو  -51
. ويزذذأل  ذذذا الوقذذ  قواذذا  ربذذألا  لذذدى املذذزاألعو 1051السذذو  األساسذذيذ الزألاعيذذذ  بو سذذا ا عذذا  

سذذيما لذذدى صذذناأل املذذزاألعو ا البوذذدان الناميذذذ وأقذذل البوذذدان منذذوا  الذذذين مذذا انفكذذت  ذذوام   وال
لتاذذم، وال سذذذيما الذذربح الذذذذي  ااونذذو تجتذذذيق. ومذذ  ذلذذذك، ال تذذزال ال ذذذواغل املتعواذذذ بذذذي وال ا

نينيذذذو، ت ذذذكل عامذذذل  تذذذر ربذذذأل يسذذذد  باألتفذذذا  أسذذذعاأل السذذذو  األساسذذذيذ النذاليذذذذ  - ظذذذا ر  ظل
 والزألاعيذ  بل األشسر الاا مذ.

 المعادن والفلزات والخامات -0 
رانت قد بونتسا  سجيوت أسعاأل املعا ن واخلاماا والفوزاا ادحداألا  من أعو  مستوياا -52

رغ  مذذذن تاوبذذذاا ا األسذذذعاأل رانذذذت قمذذذأل  األمذذذد. فعوذذذ  مذذذدى األشذذذسر عوذذذ  الذذذ 1055ا عذذذا  
، سجل مؤشر األونكتا  ألسعاأل املعا ن واخلاماا والفوزاا متوستا  1054األوم من عا   الع ر 
ظال أن  .1053نااأل ران قد سجوو ا الف   نفسسا من عا   302ناتذ باملااألنذ م   123قدألت 

 ت تفاوتذذا  ا أ ا  املعذذا ن واخلامذذاا والفوذذزاا رذذل عوذذ   ذذد . فعوذذ   ذذذا االاذذات العذذا  افذذي وألا
سبيل املزال، وبينما ران سوس ألراز احلديد مييل ظم اىبوأل، رانت أسواس النيكذل والزنذك ت ذسد 

(. وبوذذ  1)ال ذذكل  1053األتفاعذذا  شذذديدا  ا األسذذعاأل مااألنذذذ  باملسذذتوى الذذذي سذذجوتو ا عذذا  
 مفمويذ بعد سنواا من وفر  العرض الدالمذ. سوس األملنيو  أيجتا  ناتذ
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 1ال كل 
 - 0222مؤدرات األسعار بالدولر لمعادن ورامات و لزات مختارة  كامون ال/امسيجناجر 

 0202مشرجن األوليعكتوبر 
(1000=500) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سذذذذاباا أمانذذذذذ األونكتذذذذا ، باالسذذذذتنا  ظم البيانذذذذاا املسذذذذتمد  مذذذذن قاعذذذذد  البيانذذذذاا  املمدأل:
 (.UNCTADStat ماليذ ل ونكتا  )اش

 مل ي دألةج الذ ع قمن مؤشر األونكتا  ألسعاأل املعا ن واخلاماا والفوزاا. موحوظذ:

واتسذذمت سذذوس النيكذذل، و ذذو عنمذذر ي سذذتخد  ا صذذناعذ الفذذوالذ املاذذاو  لومذذدأ، بذذوفر   -59
ن   ذذل  يذذز . ظال أن  رريذذذ السذذوس قذذد تبذذديلت بعذذد أ1053العذذرض وب اجذذ  األسذذعاأل ا عذذا  

و ي الرالد  عامليا  ا استخراج معدن النيكل، عوذ  تمذدير  النفاذ احل ر الذي فرقتو ظندونيسيا،
ذذذذذ ا رذذذذانون الزاا/ينذذذذاير  . وقذذذذد أ ى الاوذذذذق مذذذذن  ذذذذدو  ناذذذذ  ا 1054اخلامذذذذاا غذذذذأل املعا ة

النيكذل. ففذي  العرض، مارونذا  مبجتذاألبذ املسذتزمرين املذاليو ا ال ذرا ، ظم األتفذا  شذديد ا أسذعاأل
 والألا  لوتذذذن  59 434، األتفذذذ  سذذذعر النيكذذذل ا بوألصذذذذ لنذذذدن لومعذذذا ن ليبوذذذ  1054أياأل/مذذايو 

ا املالذذ مااألنذذ   32شذسرا ، أي أنذو األتفذ  بنسذبذ  11الوا د، و ذو أعوذ  سذعر  ااذو عوذ  مذدى 
ليذذ بسذبع . وألغ  أن األسذعاأل ادحذدألا ا األشذسر التا1054مبا ران عويو ا رانون الزاا/يناير 

ظوذذت  1054األتفذا  املخذزون، فذذرن متوسذز سذعر النيكذذل  ذبل األشذسر الع ذذر  األوم مذن عذا  
 ا املالذ. 51بنسبذ  1053تفوس سعر ا عو  مدى نفم الف   من عا  

. فاذذد األتفذذ  1054وعذذاو ا سذذوس الزنذذك االألتفذذا  ا األشذذسر الع ذذر  األوم مذذن عذذا   -10
ا املالذذ  53ستخد  أساسا  ا صذناعذ الفذوالذ املاوذوةن، بنسذبذ متوسز سعر  ذا املعدن، الذي ي  

مااألنذ  باملتوسز الذي رذان قذد سذجيوو ا الفذ   مذا بذو رذانون الزاا/ينذاير وت ذرين األول/أرتذوبر 
، شسد سعر الزنك ا بوألصذ لندن لومعا ن األتفاعا  1054. وا رب/أغستم 1053من عا  
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Minerals, ores and metals Iron ore Aluminium Copper Nickel Zinc Gold أللومينيو ا لنحاطا النيكل الزنك الذ ع 
 رازأل 

 احلديد
 واخلاماا والفوزااملعا ن ا
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 والألا  لوتذذن الوا ذذد. وقذذذد  1 319نواا فبوذذذ  سذذعر الزنذذك صذذاألو يا  رذذان األعوذذ  ا  ذذب  سذذ
األتكذذزا  ذذذت الزيذذا   عوذذ  األتفذذا  التوذذع الذذذي رذذان مذذن  وافعذذو منذذو ظنتذذاج السذذياألاا ظم جانذذع 
توقذذ  تراجذذٍ  ا العذذرض وا املخزونذذاا مذذن الزنذذك. و ذذىت حل ذذذ رتابذذذ  ذذذا التاريذذر، أشذذاأل فريذذق 

 ،1051و 1054وس الزنذك سيسذجل عجذزا  ا عذامي الدألاسذ الدوليذ لورصذاص والزنذك ظم أن سذ
 األمر الذي من شينو أن يدمي مستوياا األسعاأل الرا نذ.

وعاىن سعر األملنيو  من وفر  العرض عو  مدى سنواا. ظال أنو مت بووغ ناتذذ مفمذويذ ا  -15
شذذذذذذسرا   11. فبعذذذذذذد أن ا فجتذذذذذت أسذذذذذذعاأل األملنيذذذذذو  ظم أ ىن مسذذذذذذتوياهتا عوذذذذذ  مذذذذذذدى 1054عذذذذذا  
، فررتذذا قذذد األتفعذذت وذذد ا  ا األشذذسر التاليذذذ. 1054 والألا  لوتذذن ا شذذباأل/ف اير  5 694 ونذذتفب

 10  والألا  لوتذن، أي أرتذذا زا ا بنسذذبذ 1 030، األتفعذذت األسذعاأل لتبوذذ  1054وا رب/أغسذتم 
ا املالذذذ مااألنذذذ  باملسذذتوى الذذذي رانذذت قذذد سذذجوتو ا شذذباأل/ف اير. وقذذد سذذا   عذذد  مذذن العوامذذل 

 ذذذذذا االألتفذذذذا  المذذذذاألو ي ا األسذذذذعاأل مذذذذن مجوتسذذذذا  فذذذذا منتجذذذذي األملنيذذذذو  الرليسذذذذيو الاذذذذدأل   ا
اشنتاجيذذذ؛ و  ذذر ظندونيسذذيا تمذذدير البورسذذيت، و ذذي مذذن أرذذ  منتجيذذو ا العذذامل؛ وتعذذاا التوذذع 
 اصذذذ مذذن ِقبذذل صذذناعذ السذذياألاا ا الواليذذاا املتحذذد . وقذذد أ ى  ذذذا التحسذذن الكبذذأل ا ظذذروف 

 1054م األتفذذذذا  متوسذذذذز سذذذذعر األملنيذذذذو  عوذذذذ  مذذذذدى األشذذذذسر الع ذذذذر  األوم مذذذذن عذذذذا  السذذذذوس ظ
ذذذجلل ا الفذذذ   نفسذذذسا  5 241 فبوذذذ   والألا  لوتذذذن، أي أنذذذو أقذذذل باويذذذل فاذذذز مذذذن السذذذعر الذذذذي س 
 .1053عا   من
. فاذد بوذ  1054شسر الع ذر  األوم مذن عذا  األوران أ ا  سوس النحاط با تا   بل  -11
رذذذان قذذذد   والألا   1 364لوتذذذن الوا ذذذد، أي أنذذذو ا فذذذا مذذذن  ا   والأل  6 910عاأل األسذذذ توسذذذزم

ا  ، ا فذذذا سذذذعر النحذذذاط1054. وا رذاأل/مذذذاألط 1053 سذذذجوسا ا نفذذذم الفذذذ   مذذذن عذذذا 
. وقذذد 1050 والألا ، و ذذو أ ىن سذذعر  ااذذو منذذذ هوز/يوليذذو  6 666ظم بوألصذذذ لنذذدن لومعذذا ن 

التوذذع مذذن المذذو، و ذذي مذذن أوالذذل توقعذذاا خبمذذوص  سذذا   األتفذذا  ظنتذذاج التعذذدين وال ذذواغل
 غذذذىسذذعر النحذذاط. وفجتذذب  عذذن ذلذذك،  داألا ادحذذ  ربذذأل   مسذذامهذمسذذتسوكي النحذذاط ا العذذامل، 

ظم جانذذذع ، 1054اذذذاألي ا رذاأل/مذذذاألط  يذذذن ف المذذذو لومذذذر  األوم عذذذن الوفذذذا  بسذذذند ختو ذذذ
ا  ال ذذكوامعذذا ن  سيسذذذ، هويذذل شذرا   مذذن أجذذل ذذدو  عمويذذذ ا تيذال ا تمذذال التحايذق ا 

 .(6)ظقراضبمفااا   روألعو  النحاط امل مستابب    وع  ذا البود ظزا السوس 

، ادحذذداألا  الفذذوالذاحلديذذد اخلذذا ، و ذذي مذذا    ذذا  ت سذذتخد  ا صذذناعذ  ألرذذازوشذذسد سذذعر  -13
  والألا  لوتن ا اف الوا د 512. فمن مبو  1054  ا   بل األشسر الع ر  األوم من عا  ا

، وا فذذذذا 1054 والألا  ا ت ذذذذرين األول/أرتذذذذوبر  20نذذذذزل السذذذذعر ظم  ،ا رذذذذانون الزاا/ينذذذذاير

__________ 

 ذن مذن املعذا ن اخلسيسذذ، ومذن بينسذا  400 000يديع  أن رميذذ  ،South China Morning Post سع جريد   (6)
النحذذذاط واألملنيذذذو ، خمزينذذذذ ا مينذذذا  رينذذذ   او، قذذذد اسذذذت خدمت عذذذد  مذذذراا رجتذذذمان لوحمذذذول عوذذذ  قذذذروض مذذذن 

 مماألف خمتوفذ.
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. ورذذان السذذبع الرليسذذي ا  بذذوأل السذذعر (1)ا املالذذذ 31.1ديذذد بنسذذبذ ررذذاز احلالسذذعر املرجعذذي ل
ظنتذذذاج قذذذعف النمذذذو ا بذذذل وموعذذذاا تعذذذدين ألليسذذذيذ ا العذذذامل و العذذذرض مذذذن قِ  وفذذذر ال ذذذديد  ذذذو 

 سذتمر تعذر ض. وسيالفذوالذالتوذع عوذ  ظم  فذا سذوس العاذاأل  أ ى تراجذ ا المو  يذ  الفوالذ
احلديذذد  فذذا ظنتاجذذو ألرذذاز مذذا مل ياذذرأل ربذذاأل منتجذذي  1051 احلديذذد لوجتذذنز ا عذذا ألرذذاز سذذعر 

 بموأل  ربأل . 
، 1053 ا املالذذ ا عذذا  11 توا سذعر الذذذ ع بونذت نسذذب شذذديدوا أعاذاب  بذوأل  -14

، 1054. فخبل األشسر الع ر  األوم من عا  1054 با تا  ا عا  ع أ ا   سجل سوس الذ 
املالذذذ  ا 55أي أنذذو ا فذذا بنسذذبذ  ال ويسذذيذ، ذقيذذ والألا  ل و  5 121بوذذ  معذذدل أسذذعاأل الذذذ ع 

ألتفذا  االأل الذذ ع اسذعأ عذاو ا. وبعذد أن 1053 ا ران عويو  بل نفم الف   من عذا مبمااألنذ 
ل تراجذذذ  شذذذكي . وقذذذد منذذذو ا الربذذذ  الزذذذاا وا،  ذذذ1054 لربذذذ  األول مذذذن عذذذا لفذذذ   قمذذذأل   ذذذبل ا

. ومنذذذ (2)أسذذعاأل الذذذ ع قذذنتا  عوذذ  التوذذع املذذا ي ال ذذديد عوذذ  الذذذ ع واألتفذذا  املعذذروض منذذو
رفذذ  أن ي تذذو وتوقذذ ِ  والأل الواليذذاا املتحذذد  قوي  اسذذتعا  ،  ذذف التوذذع نتيجذذذ 1054رب/أغسذذتم 

، 1054األول أرتذذوبر  . وا ت ذذرين1051أسذذعاأل الفالذذد  ا عذذا  دألان األمريكذذي يذذالف ياال تيذذا 
أوقيذذ ، و ذو أ ىن مسذتوى بونذو سذعر ال ويسذيذ ذقيذ والألا  ل و  5 111 بتت أسذعاأل الذذ ع لتبوذ  
ليذذذ لديذذد سذذعر ر ظصذذب ا  شذذامب  أيجتذذا   1054. وشذذسد عذذا  1050الذذذ ع منذذذ أيوول/سذذبتم  

بن ذذا   1051ا أوالذذل عذذا   ي سذذتعاض عنسذذا، والذذأ سالذذذ ع الذذأ شذذاألف عمر ذذا عوذذ  مالذذذ سذذنذ
 )ان ر املرب  أ نات(. ظن رونتيننتالبوألصذ  تدير تظلك وا أرزر شفافيذ 

 ة/مينمراجعة آليات متدجد األسعار المرجعية  س عسواس المعادن ال
ا تيذذذاأل ظ األ  بوألصذذذذ الذذذا  سذذذوس لنذذذدن لوسذذذبالك  ، أعوذذذن1054ا ت ذذذرين الزذذذاا/نوفم   
. وسذتوفر البوألصذذ لذا سذعر الذذ ع  ا ذل االا الزالذذ التذرف  املتمرف عنلتكون  رونتيننتالظن  
  ب ذذكل عذذا . وسذذي حدي  نسجيذذذ وتذذؤ ي أ واأل ظ األ  وتسذذيأل سذذعر الذذذ علذذد  املل سذذعاأل و  ساجذذا  من

ليذوألو وا نيذو او . وسذتت  املزايذد  بالذدوالأل  املزايدبنا   عو  ألقميا   ا ديد املرجعي العاملي الذ عسعر 
 انيذذذذ.  30 السذذذعر رذذذل اا والعذذذروض ا الوقذذذت احلاياذذذي، وسذذذي حوي  ن عذذذن العتذذذااألسذذذ ليي وي عوةذذذ

وستحل عمويذ لديد سعر الذ ع ا ديد   ذت  ذل رليذذ لديذد سذعر الذذ ع مذرتو ا اليذو  الذأ 
يذذق عاذذد مذذؤهر عذذن  ر ، 1004 منذذذ عذذا ، اسذذتمر العمذذل رذذا قرابذذذ قذذرن مذذن الذذزمن، والذذأ رانذذت تذذت 

عذذد ي  ذذاألا فيذذو عذذد  صذذنأل مذذن املمذذاألف األعجتذذا . ومذذن املتوقذذ  أن تذذد ل رليذذذ لديذذد منوذذق عذذن ب  
 .1051  يز النفاذ ا الرب  األول من عا  الا  سوس لندن لوسبالكأسعاأل الذ ع ا 

__________ 

 61نسذذذبذ األسذذعاأل املرجعيذذذذ  ذذذي أسذذذعاأل التسذذذوي  الفذذذوألي لذذذواأل اا المذذو مذذذن ألقيذذذق ألرذذذاز احلديذذذد امل ذذذب  باحلديذذذد ب (1)
 املالذ )شاموذ لوتكاليف وال حن ظم مينا  تياجنو(. ا

  نذذذا  ا الربذذذ  الزذذذاا مذذذن 963.2ت  سذذذر بيانذذذاا ووذذذم الذذذذ ع العذذذاملي أن التوذذذع عوذذذ  الذذذذ ع قذذذد ا فذذذا ظم  (2)
، وأن السذذبع الرليسذذي ا ذلذذك يعذذو  1053ا املالذذذ مااألنذذذ بذذالف   نفسذذسا مذذن عذذا   56، أي بنسذذبذ 1054 عذذا 
 (1054م تراج   وع املستسوكو ب د  عو  اجملو راا وسذبالك الذذ ع والناذو  الذ بيذذ )ووذم الذذ ع العذاملي، ظ

(World Gold Council, 2014, Gold Demand Trends, Second quarter 2014, August). 
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املرجعذذذي ا سذذذياس عذذذا  اتسذذذ  الذذذذ ع عمويذذذذ لديذذذد سذذذعر ل اشصذذذبح ال ذذذامل و ذذذد  
ال ذذفافيذ واششذذراف عوذذ  األسذذعاأل املرجعيذذذ اىامذذذ ا األسذذواس املاليذذذ  مذذن زيذذدتزايذذد  مبباملتالبذذذ امل

تر التبعع. وبعد  دو  فجتيحذ السعر املعروض امل  ا بذو  أل   خلوأسواس السو  األساسيذ 
، والتحايذذق ا ظسذذا   اسذذتخدا  أسذذواس تبذذا ل العمذذبا الناديذذذ، زا  (وألليب ذذ) املمذذاألف ا لنذذدن

لوناذذد  ذلديذذد سذذعر الذذذ ع احلاليذذ ت رليذذذقذذذ. وتعري زمينذذمذذون هحيمذذس  ألسذذواس املعذذا ن الاملن ل 
املرجعذي مل تكذن  السذعر من ناذ  ا ال ذفافيذ ألن املمذاألف الذأ رانذت لذد  ابسبع ما ي ور
 .تت ستخد  ا لديد الأ رانت بياناامن التعون عن أي 

لررذاا مما وذذ فيمذا اذ  سذوس  ت لديذد سذعر الذذ ع بعذد أن  ذد رليذذ وجا  ظصذبح 
، أ واذذذت رذذذذل مذذذن بوألصذذذذذ شذذذذيكاغو 1054فذذذذي رب/أغسذذذذتم فالفجتذذذذ والبب يذذذذو  والببتذذذو. 

 رذي ا الذا  سذوس لنذدن لوسذبالكتحديد سعر الفجتذ ل ا ديد  ليذارالتجاأليذ و ومسن ألوي ز 
ارليذذذ ا ديذذد   عامذذا . وتتذذوم 551املعمذذول رذذا منذذذ  ا لنذذدنلذذل  ذذل رليذذذ لديذذد سذذعر الفجتذذذ 

 1054ظ األ  األسذذذذذعاأل املرجعيذذذذذذ لوبب يذذذذذو  والببتذذذذذو، وقذذذذذد أ واذذذذذت ا رذذذذذانون األول/ يسذذذذذم  
LMEBullion  . و ي عباأل  عن  ل ظلك وا يعرض األسعاأل املرجعيذ ألسواس الببتو والبب يو 

اعذذذد قو  وعوذذذ  الذذذرغ  مذذذن ظ ذذذاأل  بعذذذا ال ذذذواغل ب ذذذين األتفذذذا  التكذذذاليف املرتبتذذذذ بت ذذذديد 
ذذذ   أن اعذذذبوجذذذو   توقيذذذفرنذذذو ي  األسذذذعاأل املرجعيذذذذ لوسذذذو  األساسذذذيذ املا يذذذذ،  لديذذذد اشصذذذبح ن سل

ذ شذذفافيذ السذذوس ورفا هتذذا، وأن زمينذذليذذاا لديذذد األسذذعاأل املرجعيذذذ ا سذذوس املعذذا ن الال ذذامل ر
 األسواس. ا ن   دو  تبعع مي
 Thomson Reuters, 2014, LBMA silver price، عذذد  أعذذدا ؛ ميزاجريذذد  فينان ذذيال تذذ أل:املمد 

launches new era in pricing precious metals, 15 August; LME, 2014, LME 

announces successful launch of LBMA platinum and palladium prices, 4 December. 

 الطاقة -3 

 1.3 وبنسذبذ 1051ملالذذ ا عذا  ا ا 5.2لتاقذذ األوليذذ بنسذبذ مذن ازا  االستسبا العاملي  -11
 اا  عذن الذو ن معذ ل  عويسذا ، ي توقذ  أن يتبا ذي منذو التوذع1054. وا عذا  (9)1053ا املالذ ا عذا  
فذرن أنذذوا  الوقذذو  األ فذوألي  ذذي التاقذذذ  ،. ومذن بذذو أنذذوا  التاقذذ األوليذذذ املختوفذذذ(50)االقتمذا  العذذاملي

مذن  اشمذدا ااا املالذذ مذن ومذو   20ل ما يزيد عوذ   كي ت ظذمن  يذ االستسبا.  شعبيذاألرزر 
. (55)ا املالذذذذذ 30ا املالذذذذذ؛ والفحذذذذ   13.1ا املالذذذذذ؛ والنذذذذاز  31.2يمزذذذذل الذذذذنفز فالتاقذذذذ األوليذذذذذ، 

قذذد  ذذد  ا ارونذذذ األ ذذأل  دحذذو بذذدالل منخفجتذذذ الكربذذون رالتاقذذاا املتجذذد    ا  تذذدألجيي لذذوال   أن ظال
 الورالذذذذ الدوليذذذذ تنذذذأل املنذذذاب. و سذذذع توقعذذذاا االكربذذذون وأ ر ذذذا اا  ذذذوذلذذذك بسذذذبع انبعا ذذذاا غذذذاز 

 1040التاقذذذذ أوذذذول عذذذا   ظمذذذدا ااا املالذذذذ مذذذن  11ر التاقذذذاا املتجذذذد   ميكذذذن أن تذذذوفي  ،لوتاقذذذذ
__________ 

(9) British Petroleum, 2013, BP Statistical Review of World Energy 2013 (London, BP Public Limited 

Company), http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_ 

energy_2013.pdf. 
(50) International Energy Agency (IEA), 2014, World Energy Outlook 2014 (Paris, IEA). 

(55) British Petroleum, op. cit. 
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              ممذذذا أل الكسربذذذا  ظم مادمذذذذ الفحذذذ  تسذذذبق أن ميكذذذن نمذذذف الزيذذذا   العامليذذذذ ا توليذذذد التاقذذذذ و  ودحذذذو
ذذذجيل مذذذؤ را   تواصذذذل االدحذذذداأل ال ذذذديد ا أسذذذعاأل الذذذنفزمذذذا مل ي . ومذذذن املتوقذذذ  أن يذذذي  مع ذذذ  الذذذذي س 
 .(51)من االقتما اا الناشئذ 1040احلاصل ا التوع العاملي عو  التاقذ ظم  دو  عا   النمو

 النفز اخلا   
ومهذا ، مذن الذنفز اخلذا  واملذرجعيالنذوعو  سذعر ، شسد1054 بل النمف األول من عا   -16
 والألاا. ظال أن األسذعاأل  بتذت  550 والأل و 500ت، تاوبذا  بذو يوست تكساط ظن ميذدينت وة برِ 

فبوذذ  سذذعر  ،ايذذذ رذذانون األول/ يسذذم رتا املالذذذ منذذذ رتايذذذ  زيران/يونيذذو و ذذىت  40تزيذذد عوذذ   بنسذذبذٍ 
ان  نذذاا (. ورذذ2 والألا  )ال ذذكل  13ت يسذذت تكسذذاط ظن ميذذديسذذعر  ذذا  و  والألا  و  11برنذذت  ذذا  

التوذع العذاملي عوذ  الذنفز    ف ذواعامبن ألليسيان  رران ظم  د ربأل  ذا اىبوأل ا األسعاأل ومهذا 
مذن ؛ لذذلك ا األسواس. ولذن يتنذأل  ذذان العذامبن األساسذيان ا األسذواس فجذي    وفالا اشمدا اا

 . 1051  توق  أن تواصل أسعاأل النفز  بو سا عو  األقل  بل الرب  األول من عاامل
 2ال كل 
ل يلوونفا الخووار تبرموولغ  والغوواي الطبيعووس وسوول مكسووا  إمترميوودجامؤدوورات عسووعار   بالوودولر

 0202مشرجن األوليعكتوبر  - 0222نري هابغ والفتم تعسترالياغ  كامون ال/امسيجناجر ته  
(1050=500) 

 
   يذ.دولصندوس الناد الدون، اش ما اا املاليذ ال املمدأل:

 1054، ي توق  أن ينمو التوع العذاملي عوذ  الذنفز ا عذا  الورالذ الدوليذ لوتاقذ سعو  -11
 اشمذذدا اان مذقذل بكزذأل أمويذون برميذذل يوميذا ، و ذذا  91.4مويذون برميذل يوميذا  ليبوذ   0.62بنحذو 
عذذذد   ارذذذر ذ  قذذذد . و (53)نسايذذذذ العذذذا ل  سذذذع التاذذذديراامويذذذون برميذذذل يوميذذذا   94.1 ذالبالنذذذ ذالعامليذذذ

__________ 

 ج  نفسو.املر  (51)

(53) IEA, 2014, Oil Market Report, November (accessed 4 November 2014). 

 املتحد  الناز التبيعي، الوالياا برِنت، املموكذ املتحد  الفح ، أس اليا تيوست تكساط ظن ميدي
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ا سذذووا  لٍ لذذو   ذذدو  ب لتبذذا ؤ منذذو التوذذع عوذذ  الذذنفز اخلذذا . ويتمزذذل السذذبع األول ا أسذذبا
 فيتمزيذل ا زذااويتمزذل السذبع الالقتمذا  العذاملي. ارفذاس منذو الت اؤ  خبموص  املستسوك نات  عن

عوذ  الذنفز التمذاعدي لتوذع ا أل امموقد رانت ا  ويعذ ، عو  النفز اخلا   وع الموتراج   
االقتمذذذا   فتذذذوأل ومذذذن أسذذذبابوسذذذر  ممذذذا رذذذان متوقعذذذا  وقذذذد رذذذان  ذذذذا ال اجذذذ  أسذذذنواا األ ذذذأل ، ا ال
النمذو  تبذا ؤ ا زالذذبينما يتمزذل السذبع المؤسساا األعمال التجاأليذ لوتاقذ. تناق  استسبا و 

ن الكفذا   ا اسذتسبا التاقذذ ا صذفوف األفذرا  ومؤسسذاا األعمذال التجاأليذذ لس ذا ا أوألوبا و 
الذذدوالأل أيجتذذا  ا تراجذذ  التوذذع ا البوذذدان  ز ز قيمذذذالتوذذع. و تامذذا ، سذذاعد تعذذ فتذذوألممذذا سذذا   ا 

 ت بالدوالأل.  سعر  شرا  النفز ا دي روفذ  و يرف ذاا العمبا األقعف ألن
مرتبتذذذذذ شذذذذىت النفز اخلذذذذا  ا السذذذذوس ظم عوامذذذذل اشمذذذذدا اا بذذذذوميكذذذذن أن يعذذذذزى فذذذذالا  -12

املعاذذذو  ا ت ذذذرين  566أل  لوذذذنفز )أوبذذذك(، ا مؤهر ذذذا دان املمذذذدي وذذذمن مذذذذ البباشنتذذذاج. أوىذذذا، أن 
التوذع. ورذان  ارتيذاألسذاف ظنتاجسذا عوذ  الذرغ  مذن  ظعا   الن ر ا، ألفجتت 1054الزاا/نوفم  

سياسذذتسا التاويديذذذ بذذرجرا  ختفيجتذذاا ربذذأل  ا اشنتذذاج لوحذذد مذذن العذذرض.  املن مذذذ أن تتبذذ  ا  توقعذذم
أن يومذذذح ظم  عنذذذو وزيذذذر الذذذنفز السذذذعو ي، ل ذذذا ر ا سياسذذذذ األوبذذذك، والذذذذي عذذذ ي ولكذذذن التنيذذذأل ا
أميذا العامذل الزذاا ا السذوس.  اشمذدا ااا ظباذا  فذالا    ا سيسذاممذظنتاجسذا  ختفذااجملموعذ لذن 
، رذذان قيذذد التحريذذر  ذذذا التاريذذرفيذذو تزايذذد ظنتذذاج أمريكذذا ال ذذماليذ. وا الوقذذت الذذذي رذذان  فيتجوذذ  ا

 1053مويذذذون برميذذذل  والأل يوميذذذا  ا عذذذا   50.14ظنتذذذاج الواليذذذاا املتحذذذد  مذذذن  فذذذ تير أن  توقذذذ ي  
 .(54)1051مويذذون برميذذل يوميذذا  ا عذذا   51.63إ  1054مويذذون برميذذل يوميذذا  ا عذذا   55.62 ظم
اذذذول احلدألون ا يذذذتتذذذوأل تانيذذذاا احلفذذذر األفاذذذي والتمذذذدي  اىظم مع ذذذ  الزيذذذا   ا اشنتذذذاج يعذذذو  و 
إلفذذذذراج عذذذذن الذذذذنفز والنذذذذاز ا بوسذذذذو  ا ذذذل التكذذذذتبا المذذذذخريذ. وفجتذذذذب  عذذذذن ذلذذذذك، ريذ لمذذذخال

 سذذتخد  عذذا    ت   أا رنذذدا، الذذ واملكزلفذذاا النفتيذذذ اخلفذذذ فذذالقأن يرتفذذ  ظنتذذاج الذذنفز اخلذذا  ال ي توقذذ 
ملالذذ ا ا 53( لناوذو بواسذتذ أنابيذع، بنسذبذ الرموذي مذن الذنفز  تقلتخفيف النفز اخلا  األ ال )امل

سذانتوط    أن يجتيف مذا تسذتخرجو ال ازيذل مذنتوق  ويتجو  العامل الزالذ ا  .(51)1054ا عا  
ألذذذف  311و 1054شنتذذاج احلذذذان ا عذذا   امظرالف برميذذل يوميذذذا   106 ا عمذذق البحذذذرباسذذو 

ميذا  يو ألذف برميذل  511 قذدألتظنتذاج  وذي  املكسذيك توق ذ  األتفذا  ا ؛ و 1051برميل يوميا  ا عذا  
. و تامذذذذا ، بوذذذذ  ظنتذذذذاج االلذذذذا  الروسذذذذي مسذذذذتوياا تكذذذذا  لتذذذذ  أألقامذذذذا  قياسذذذذيذ (56)1051ا عذذذذا  

__________ 

-http://www.reuters.com/article/2014/08/12/us-eia-oil-outlookان ذذذذذذذذذذذذذر الذذذذذذذذذذذذذرابز اشلكذذذذذذذذذذذذذ وا التذذذذذذذذذذذذذان:  (54)

idUSKBN0GC1QE20140812  (.1054ت رين الزاا/نوفم   4)مت اال ب  عويو ا 
(51) Financial Post, 2014, Canada’s surprise light oil boom delights oil sands producers seeking diluent, 

6June.  :متذذذاح عوذذذ   ذذذذا الذذذرابزhttp://business.financialpost.com/2014/06/06/canadas-surprise-light-oil-

boom-delights-oil-sands-producers-seeking-diluent/ (.1054رانون األول/ يسم    1  عويو ا )مت اال ب 
(56) Finance, 2014, Goldman slashes 2015 oil price, as output tops demand, 27 October.  متذاح عوذ   ذذا

 http://finance.yahoo.com/news/goldman-cuts-brent-forecast-15-2015-034255193--sector.htmlالذذذذذذذرابز: 
 (.1054ت رين الزاا/نوفم   4)مت اال ب  عويو ا 
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 فز"ألوسذنِ شذررذ "ظنتذاج الزيذا   الكبذأل  ا مويون برميل يوميا ، ويي  مع مسا مذن  50.65بونت  ظذ
 .  (51)املالذ ا 5.1من شسر ظم ر ر بنسبذ  ا زا  ظنتاجسأ، الز"فباشنِ مزل "ومنتجو أصنر  جما  

وعو  العمو ، تذ ع توقعاا العرض بالنسذبذ لوبوذدان غذأل األعجتذا  ا من مذذ البوذدان  -19
 16.4ظم  1053مويذذون برميذذل يوميذذا  ا عذذا   14.63العذذرض مذذن  األتفذذا املمذذدأل  لوذذنفز ظم 

، 1051ايذذ عذا  ا رت (52)مويون برميل يوميا   11.62وبووغو  1054مويون برميل يوميا  ا عا  
 ظنتذذذاج الواليذذذاا املتحذذذد  وال ازيذذذل ورنذذذدا وااللذذذا  الروسذذذي. ومااألنذذذذ   مبذذذا يي ذذذذ ا االعتبذذذاأل تزاي ذذذد

مويذون برميذذل  1.1 األتفاعذذا  قذدألت العذرض العذاملي سذذجيل، 1053خرجذاا ت ذرين األول/أرتذوبر مب
، ا  ميذذمويذذون برميذل يو  91 فاذز باويذل مويذون برميذذل يوميذا ، بينمذا ظذذل التوذع يتجذذاوز 94.1فبوذ  

 . (59)ا السوس ربألا  من اشمدا ااو و ما يباي فالجتا   

 لوْري ويذذل ا  ذذذا الاتذذا . فاذذد  ذذذألا شذذررذ سذذعر الذذنفز االسذذتزماألة  ز ارتيذذاأل  أ ذذبوقذذد  -30
(Lukoil) مويذذذون  11، و ذذذي  ذذذاا أرذذذ  منذذذت  لوذذذنفز ا االلذذذا  الروسذذذي، مذذذن أن البوذذذد سذذذيفاد
بسذذبع ناذذ  االسذذتزماأل وبسذذبع ا فذذاض  1051  اشنتذذاج أوذذول عذذا مذذنمويذذون  ذذن  10 ظم

فر من  امعد   الذذي  سذابعذا ظنتاجختفيذا  بذدوأل ا شرراا النفز النربيذ قد بدأا. و (10)رباأل  
 اق قدألا  أقل من الربح ا احلاول البحريذ العمياذ الأ تتذرح صذعوباا تكنولوجيذذ ا اسذتنبىا 

مذذذن شذذذين ال اجذذذ  احلذذذان ا  بسذذذبع األتفذذذا  التكذذذاليف. و سذذذع تاذذذديراا فاينن ذذذال تذذذاميز، فذذذرن
 ب سذذذاتريويذذذون  والأل الذذذأ رذذذان مزمعذذذا  تنفيذذذذ ا ) ون  نحذذذوب ا االسذذذتزماألاااألسذذذعاأل أن افيذذذ
مويذذون برميذذل يوميذذا  عوذذ  مذذدى العاذذد  1.10( و ذذر  العذذامل مذذن الذذنفز المذذخرياالسذذتزماألاا ا 

الواليذذاا املتحذد  بيذد أنذو مذذن  رميذذ اشمذدا اا ا اليذا    المذذخري . وترفذ   ذوأل  الذنفز(15)الاذا  
 ذالورالذذذ الدوليذذذ لوتاقذذ. وتذذذ ع تاذذديراا 1010بعذذد عذذا  ا التجتذذاؤل  رميتسذذا بذذدأاملتوقذذ  أن ت

مويذذذاأل  والأل سذذذنويا  لتتذذذذوير  اذذذول الذذذنفز والنذذذذاز  900دحذذذو  سذذذيكون قذذذروأليا  اسذذذذتزماألو ظم أنذذذ
 مبيذو 504 والبذال توبيذذ التوذع املتوقذ  رذدف أوول عاد الزب يناا مذن  ذذا الاذرن تماعديا  
ا  51نحذذو ب التوذذع املسذذجل ا الوقذذت احلاقذذرأنذذو يتجذذاوز ، أي 1040يوميذذا  ا عذذا   برميذذل
 .(11)ذ فازاملال

__________ 

(51) Reuters, 2014, Update 1 – Russia keeps oil output near high despite sanctions, low prices, 

2 November.  :متذذذذذذذذذاح عوذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذا الذذذذذذذذذرابزhttp://www.reuters.com/article/2014/11/02/russia-oil-output-

idUSL6N0SS06A20141102 (1054ت رين الزاا/نوفم   4 )مت اال ب  عويو ا. 
 /IEA, 2014, Oil Market Report, October. Available at https://www.iea.orgان ذر الذرابز اشلكذ وا التذان: (52)

oilmarketreport/omrpublic/  (1054ت رين الزاا/نوفم   4)مت اال ب  عويو ا. 
 املرج  نفسو. (59)

-http://www.reuters.com/article/2014/11/02/russia-oil-output التذذذذذذذذذذذذذذذذذذان: ان ذذذذذذذذذذذذذذذذذذر الذذذذذذذذذذذذذذذذذذرابز اشلكذذذذذذذذذذذذذذذذذذ وا (10)

idUSL6N0SS06A20141102 (1054ت رين الزاا/نوفم   50، )مت اال ب  عويو ا. 

 .http://www.ft.com/cms/s/0/b3d67518-845f-11e4-bae9-00144feabdc0ان ذذذذذذذر الذذذذذذذرابز اشلكذذذذذذذ وا التذذذذذذذان: (15)

html#axzz3MdysJClS  (1054رانون األول/ يسم    59)مت اال ب  عويو ا. 

(11) World Energy Outlook, IEA, October 2014. 
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 الناز التبيعي  
تتفذذاوا أسذذعاأل النذذاز التبيعذذي بمذذوأل  ربذذأل  بذذو خمتوذذف منذذا ق التسذذعأل ا العذذامل، فعوذذ   -35

دى )الواليذذاا املتحذذد  األمريكيذذذ(، وناتذذذ التذذوازن الو نيذذذ لذذ ِ نذذري  ذذابسذذبيل املزذذال،  نذذاا سذذعر 
 مبذا فيذو، الناز التبيعي املسال الياباا سعرو ، (13)ملموكذ املتحد  ل يتانيا الع م  وأيرلندا ال ماليذا

لكذذذل مويذذذون و ذذذد   راأليذذذذذ ارا  ِ نذذذري  ذذذاب التكوفذذذذ والتذذذيمو وال ذذذحن. فسذذذعر النذذذاز التبيعذذذذي
 1053 والأل  يوذذذذ عذذذا   4.04 والأل و 3.33ع قذذذمن  ذذذام  قذذذيق تذذذراوح بذذذو بريتانيذذذذ تاويذذذ

 يذذذذذ  1054ا شذذذذباأل/ف اير  تاريبذذذا . وبذذذذدأ السذذذذعر يرتفذذذذ  ا رذذذذانون األول/ يسذذذم  وبوذذذذ  ذألوتذذذذو
 والألاا لكذذل مويذذون و ذذد   سذذتذالمذذعو  فبونذذت  ظمبذذرو   التاذذم عوذذ   فذذ  األسذذعاأل  اسذذاعد

لكذذل مويذذون و ذذد   راأليذذذ بريتانيذذذ ا  والأل  3.12 راأليذذذ بريتانيذذذ. إ ا فذذا السذذعر تذذدألجييا  ظم 
 مذذدا اار  فذذالا اشتيذذ. ومذذن العوامذذل الذذأ سذذامهت ا اىبذذوأل امل(14)1054ت ذذرين األول/أرتذذوبر 

التاذذذم اعتذذذدال سذذذبع بالتوذذذع ا فذذذاض و مذذذن الوقذذذو  المذذذخري النذذذاج  عذذذن زيذذذا   اشنتذذذاج ا وذذذي 
     عذذذا ا األسذذعاأل ظم االألتفذذذا  ا ت ذذرين الزذذذاا/نإ . 1054ا الواليذذاا املتحذذذد  ا عذذا   ال اذذا  
بعذذد  فذذاض الم اظ  مذذن الذذ   الاذذاألط لكذذن مسذذتوى السذذعر عذذا مفاجئذذذبعذذد موجذذذ  1054وفمذذ  
 ألجذذذاا فذذذوس ت ألجذذذاا  ذذراأل  اسذذتمراأل تسذذذجيل توقذذذ  أن ي ذذذل منخفجتذذا  بسذذذبع توقعذذذاا وي  ذلذذك 
تذنخفا  ألجذاا احلذراأل   قذد. و سذبع وفذر  اشمذدا العا يذ ا مجي  أدحا  الوالياا املتحذد  وباحلراأل  
مسذذذذتوياا مارونذذذذا  باألتفذذذذا   وفألالعذذذذرض الذذذ مذذذذن املذذذرجح أن   ذذذذول أشذذذذسر ال ذذذتا  لكذذذذن ر ذذذذر  ذذذبل

 ا األسعاأل بسبع أ وال التام.  ومفاجئ املخزوناا  ون األتفا  شديد
م ناتذذذ التذذوازن الو نيذذذ، فذذرن سذذوس النذذاز النذذاز التبيعذذي املسذذتند  ظفيمذذا اذذ  أسذذعاأل و  -31

عوذذ  أسذذعاأل غذذاز مرجعيذذذ ا املموكذذذ املتحذذد  وأوألوبذذا الااأليذذذ،   عتذذا امل ارنيذذذ،سذذوس الا  التبيعذي
لكذذل و ذذد   (11)بنسذذا   61.55مذذن  1054فاقذذا   ذذبل النمذذف األول مذذن عذذا  ا  شذذسداقذذد 

ا فمذل غذأل املتوقيذ  بنسذا  ا أياأل/مذايو. وقذد سذا   اعتذدال احلذراأل   41 راأليذ ظم ما يربو عوذ  
  االستسبا التجاألي لونذاز التبيعذي ا توليذد الكسربذا  مسذامهذ  ( وتراج  1053/1054ال تا  )

 الذذذأ أ ا ظم  ذذذذاسذذذباب مذذذن بذذذو األ. و ارنيذذذذ ا  ذذذذت السذذذوس نذذذازأل الربذذذأل  ا تراجذذذ  أسذذذعا
املوليذد  مذن واألتفذا  املخزونذاا وزيذا   رميذذ التاقذذ  وفر  اشمدا ااسعاأل األ بوأل  باااتالجتنز 
ذذن مذذن والكتوذذذ احليويذذذ ح وال ذذمما الريذذقذذو   ، األمذذر الذذذي  ذذديأ التوذذع عوذذ  النذذاز التبيعذذي ومكي

__________ 

 مذذل سذذوس النذذاز ال يتذذاا عوذذ  ظمدا اتذذو مذذن ممذذا أل متنوعذذذ منسذذا النذذاز املنذذتة  ا املموكذذذ املتحذذد  وذلذذك الذذذي  (13)
النذذاز التبيعذذي املسذذال مذذن األسذذواس العامليذذذ. زونذذاا ومذذن املخأوألوبذذا الااأليذذذ و مذذن األنابيذذع مذذن النذذروي  و يمذذل عذذ  

الذين ياومون بالبي  وال ذرا  منتجذون لوذنفز والنذاز ومذوأل ون لونذاز التبيعذي املسذال ومرافذق ا السوس ومن الفاعوو 
 عامذ و تاا توليد التاقذ ومستخدمون صناعيون وااأل ا أسواس املال.

 51)مت اال ذذذذب  عويذذذذو ا  http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdm.htm: ان ذذذر الذذذذرابز اشلكذذذذ وا التذذذان (14)
 (.1054ت رين الزاا/نوفم  

-http://www.platts.com/news-feature/2014/naturalgas/europe-summerان ذذذذذذذذر الذذذذذذذذرابز اشلكذذذذذذذذ وا التذذذذذذذذان:  (11)

outlook/index/  (.1054ت رين الزاا/نوفم   51)مت اال ب  عويو ا 
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ناتذذذ  املسذذتند  ظمأن أسذذعاأل النذذاز  . ظالي بالاذذدأل الكذذاا مذذن ممذذا أل التاقذذذ  مذذزوي ظباذذا  السذذوس 
ا املالذذذ،  2 ااذذاوز  نسذذبذ، ب1054التذذوازن الو نيذذذ قذذد عذذاو ا األتفاعسذذا منذذذ أوالذذل هوز/يوليذذو 

وألوبذذا. غذذأل أن أل ذالروسذذي اشمذذدا اا الاوذذق مذذن اناتذذا ويعذذو  السذذبع ا ذلذذك بدألجذذذ ربذذأل  ظم 
بنسذذا  لكذذل و ذذد   راأليذذذ  60أشذذسر ال ذذتا  ا  ذذدو    يوذذذيسذذتار ذلذذك االألتفذذا  مذذن املتوقذذ  أن 

مويذذذاأل مذذذ   14ا املالذذذذ مذذذن قذذذدألهتا، فسذذذي لتذذذوي عوذذذ   90مموذذذو   بنسذذذبذ تنذذذا ز  املخذذذازنألن 
. و كذا فرن  (16)ا املالذ من التوع السنوي عو  الناز ا أوألوبا 51 يزيد عو مكعع، أي ما 

 ذبل     متذوفر  ترانذالكميذذ الذأ  مويذاأل مذ  مكعذع  56بنحذو  فذوسوفر  تاال تيا ياا املترميذ 
الذأ  نا . وسيسذاعد  ذذا األمذر عوذ  التعذويا عذن أ ذر  ذاالا الذ1053نفم الف   مذن عذا  

 ميكن أن لد  ا العرض الأ ميكن أن اعل األسعاأل ترتف  ود ا .
سذعر ؤشذر ذ مبرتبتذالتبيعذي بذالعاو  املا يز اىذا ،، تذرتبز أسذعاأل النذاز و وا منتاذ رسيا  -33

 النفز، و و األمر الذي جيعذل األسذعاأل مر ونذذ ظم  ذد ربذأل بالعوامذل املذؤ ر  ا سذوس الذنفز. وتذت 
،  يذذذ ي ذذكل اليابذذان دحذذو  ب ذذذ أألبذذا  النذذاز التبيعذذي املسذذال بواسذذتذ شذذحناا ا العذذا   التجذذاأل 

،  بتذت 1054نذاز التبيعذي املسذال. وا عذا  الواأل اا من شرس رسيا و وذ واأل اا العامل مذن ال
 والألا  لكذذذل مويذذذون و ذذذد   راأليذذذذ  10ا املالذذذذ مذذذن  43أسذذذعاأل النذذذاز التبيعذذذي املسذذذال بذذذيرزر مذذذن 

      والأل لكذذذذذذل مويذذذذذذون و ذذذذذذد   راأليذذذذذذذ بريتانيذذذذذذذ ا أيوذذذذذذول/ 55.30بريتانيذذذذذذذ ا شذذذذذذباأل/ف اير ظم 
سذذذعاأل الذذذنفز وقذذذعف منذذذو التوذذذع عوذذذ  أ  بذذذوأل   ذلذذذك ظم الذذذأ أ اب اسذذذباأل مذذذن، و (11)سذذذبتم 

وفذذذر  التاقذذذ املولذذذد  بالنذذذاز ا اليابذذذان، ظم جانذذذع اعتذذذدال التاذذذم أ نذذذا  فمذذذل ال ذذذتا  ا املنتاذذذذ و 
الذذي تنفذذت شذررذ  ،تنفيذ م رو  الناز املسال لبابوا غينيذا ا ديذد  قد ش ر  االعرض ا السوس. و 

رميذذاا مذذن النذذاز التبيعذذي املسذذال ا السذذوس   فجتذذخا  ماذذرأل ذين رذذان قبذذل املوعذذد الذذ ،يذذلاظرسذذون موب
. ومذذذن العوامذذذل األ ذذذرى الذذذأ (12)ذ األجذذذل  يذذذز النفذذذاذتويوذذذالعاذذذو  المذذذا ألاا    ذذذولقبذذذل ارنيذذذذ 

سذذذذ  لسذذذو رفذذذا   التاقذذذذ وتزايذذذد اشقبذذذال عوذذذ  أنذذذوا  الوقذذذو  املنافِ النذذذاز سذذذامهت ا  بذذذوأل أسذذذعاأل 
ا اسذذذذتخدا  الفحذذذ  ا  تذذذذاا توليذذذد الكسربذذذذا   الزيذذذذا   الكبذذذأل رالتاقذذذذ املتجذذذذد   باشقذذذافذ ظم 

العذذو   ظم ا تمذذال وتبذذا ؤ اسذذتسبا النذذاز التبيعذذي العالذذد ا جذذز  منذذو ظم تبذذا ؤ النمذذو السذذكاا و 
سذوس النذاز  الأ هييذزألين واملستوأل ين التاقذ النوويذ الذي يؤ ر عو  العاو  التويوذ األجل بو املمدل 

بسذبع تزايذد التوذع املذومسي  ، اناوع اىبوأل ظم االألتفذا ألول/أرتوبرالتبيعي املسال. وا ت رين ا
 العامذ م  اق اب فمل ال تا  ا نمف الكر  ال مان. رافقالناج  عن خمزوناا امل

__________ 

-http://www.reuters.com/article/2014/09/09/us-ukraine-crisis-gas-europeان ذذذذر الذذذذرابز اشلكذذذذ وا التذذذذان:  (16)

idUSKBN0H41ER20140909   (.1054ت رين الزاا/نوفم   11عويو ا )مت اال ب 

-http://www.reuters.com/article/2014/11/12/lng-japan-spotان ذذذذذذذذذذذذذذذذذذر الذذذذذذذذذذذذذذذذذذرابز اشلكذذذذذذذذذذذذذذذذذذ وا التذذذذذذذذذذذذذذذذذذذان:  (11)

idUSL3N0T210P20141112  (1054ت رين الزاا/نوفم   11)مت اال ب  عويو ا. 

-http://www.oilsearch.com/Our-Activities/PNG-LNG-Project/PNGان ذذذذذذذذر الذذذذذذذذرابز اشلكذذذذذذذذ وا التذذذذذذذذان:  (12)

LNG-Project-Overview.html  (.1051رانون الزاا/يناير   30)مت اال ب  عويو ا 

http://www.reuters.com/article/2014/09/09/us-ukraine-crisis-gas-europe-idUSKBN0H41ER20140909
http://www.reuters.com/article/2014/09/09/us-ukraine-crisis-gas-europe-idUSKBN0H41ER20140909
http://www.reuters.com/article/2014/09/09/us-ukraine-crisis-gas-europe-idUSKBN0H41ER20140909
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 الفح   
رتذذا غذذأل أسذعر الذذنفز والنذذاز  ا شذذسدتعذ  التذذاأليخ، شذذسدا أسذذعاأل الفحذ  اسذذتاراألا  أرزذذر ممذذ -34

،  ذذبز سذذذعر 1055ل العاذذد املاقذذي. فمنذذذ رذذانون الزاا/ينذذاير بذذدأا ت ذذسد بعذذا التاوذذع  ذذب
 والأل لوتذن  545.94 تو الذأ بونذتا املالذ من ذألو  36الفح  احلراألي األس ان بنسبذ تزيد عن 

. وواصذذذذوت األسذذذذعاأل 1053 والأل لوتذذذذن الوا ذذذذد ا رذذذذانون األول/ يسذذذذم   90.36الوا ذذذذد ظم 
 والأل  62.41تن الوا د ا رانون الزاا/ينذاير ظم  والأل لو 21.44من  1054 بو سا ا عا  

ا املالذذذ. ورذذان  ذذرا  10 تفذذوست  سذذاأل  سذذجولوتذذن الوا ذذد ا ت ذذرين األول/أرتذذوبر، أي أرتذذا 
ا البوذذذدان املمذذذدأل  ريسذذذ اليا  الكبذذذأل  التعذذذدين  بذذذوأل أسذذذعاأل الفحذذذ  خمرجذذذاا  بااذذذات  ذذذذا الجتذذذنز 

وجنذذذذوب أفريايذذذذا. وبوذذذذ  اشنتذذذذاج العذذذذاملي مسذذذذتوى قياسذذذذيا   وظندونيسذذذذيا والواليذذذذاا املتحذذذذد  ورولومبيذذذذا
باملسذتوياا  ا املالذذ مااألنذذ   0.4 بنسذبذ، أي أنو سجل زيا   1053موياأل  ن ا عا   1.2 قدألت

التوذذذع ار ذذذاأل أسذذذباب   فذذذوا ن مذذذاالسذذذتسبا بتيئذذذا . و  باذذذي، بينمذذذا (19)1051املسذذذجوذ ا عذذذا  
الذذتخو  مذذن الكربذذون  سياسذذذن اسذذتخراج الفحذ  واسذذتعمالو و البيئيذذ املنسذذوبذ ظم الفحذذ  والناشذذئذ عذذ

 .منو بالبيئذ ا  مما أل  اقذ أرزر ألفا ذ عد  أر  مننافسما اقتما اا مع   البودان و 
العذذامل مجيذذ  أدحذذا  ت أسذذعاأل الفحذذ  املنخفجتذذذ  اليذذا  قذذنتا  عوذذ  املنتجذذو ا شذذكيووقذذد  -31
عذذدين عوذذ  ا فذذاض األسذذعاأل خبفذذا اشنتذذاج. ا بعذذا شذذرراا التاشنتذذاج والتكذذاليف. وأل ي  فذذاخل

غول،  فذا صذا ألاتو أليزو ز ار ويعتز  أ د رباأل منتجي الفح  ا االلا  الروسي، و ذو شذررذ روزباْسذ
التوذذع. وتعتذذز  شذذررذ غوينكذذوأل، و ذذي  قوذذذبسذذبع  1051مويذذون  ذذن ا عذذا   1.3 قذذدأل ا بكميذذذ

نذاج  الفحذ  الذأ هوكسذا ا أسذ اليا ملذد  أر  منذت  لوفحذ  احلذراألي ا مذول أذرا ، بذدوأل ا ظغذبس م
 جتذو بكميذذ ب ذ أسابي  ابتدا  من منتمف رانون األول/ يسم ، و و ما سيحد من ظنتاجسذا وافي 

. (30)ا املالذ من خمرجاا غوينكوأل السنويذ من الفحذ  األسذ ان( 6مبيو  ن )دحو  قدأل ا  سذ
بذذالتخو  مذذن الاذذدألاا العاليذذذ  مذذن المذذا ألاا، ما نذذذ  احلذذد  قذذراألاا   ألسذذعاألة اومذذن املتوقذذ  أن تذذدع  
 تبا  ا مستوياا اذب استزماألاا جديد  ا  ذا امليدان.ري الكوفذ وبنمو التوع،  

 التاقذ املتجد     
ا املالذ من التاقذ النساليذ املستسوكذ عامليا  ا  51 ب نسبذ تاديألرا التاقذ املتجد   وفي  -36
، رذذان ي توقذذ  أن ينمذذو 1053. وا رتايذذذ عذذا  1051لذذذ منسذذا ا عذذا  ا املا 59و 1055عذذا  

ذ أ نذذا  رتابذذذ  ذذذا التاريذذر. وشذذكيل ا ذذلكذذن البيانذذاا ذاا المذذوذ مل تكذذن متو االسذذتسبا وذذد ا  
 .1051يذ التاويدي قرابذ نمف ومذو  ممذا أل التاقذذ املتجذد   املسذتسوكذ ا عذا  و وقو  الكتوذ احلي

لتاقذذذ زيذذا اا قويوذذذ ا  مذذتسا مذذن ظمجذذان التاقذذذ النساليذذذ مذذا أل امذذن مو ااذذت ممذذا أل أ ذذرى 
مذ. فعو  سبيل املزال، األتفعت نسذبذ ممذا أل التاقذذ املتجذد   العمذريذ الذأ تذوفر التاقذذ املستخدة 
__________ 

(19) World Coal Association, Coal Facts 2014. 

-http://www.ft.com/intl/cms/s/0/07c18366-6c14-11e4-b939ان ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرابز اشلكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ وا التذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذان:  (30)

00144feabdc0.html#axzz3KATdvWUR  (.1054ت رين الزاا/نوفم   11)مت اال ب  عويو ا 
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ا املالذذ  3.1ا املالذ؛ واألتف  نميع التاقذ الكسرماليذذ مذن  4.1ا املالذ ظم  4.5لوتدفئذ من 
د  مذذذذن قذذذذو  الريذذذذاح والتاقذذذذذ ال مسذذذذيذ والتاقذذذذذ ذ؛ واألتفذذذذ  نمذذذذيع التاقذذذذذ املوليذذذذا املالذذذذ 3.2ظم 

 ذذذذا االألتفذذذا  ا مذذذن أسذذذباب ا املالذذذذ. و  1ا املالذذذذ ظم  5.9يذذذذ مذذذن و ا يو راأليذذذذ والكتوذذذذ احلي
تكذذذذاليف  اىيكوذذذذي ا اسذذذذتسبا أنذذذذوا  الوقذذذذو  األ فذذذذوألي املوو ذذذذذ وا فذذذذاض   دحذذذذداأل  االسذذذذتسبا اال
سا احلكوماا واحلوول املبتكر  لتمويوسا. فالتدابأل اديمالأ ت تاقذ املتجد   واحلوافز  تكنولوجياا ال

ذذذ ذ التاقذذذذ ا بعذذذا البوذذذدان،  سذذوذا لزيذذذا    مذذذ أنذذذوا  التاقذذذذ املتجذذذد   ا السياسذذاتيذ الذذذأ اخت 
عت ، شذذجي 1050التاقذذذ املتجذذد   ا عذذا  ب ا املتعوذذقلمذذو مذذزب  الذذأ أعذذا ا الن ذذر ا قانورتذذار
يجتذذذا  األتفذذذذا  االسذذذذتسبا. واألتفذذذذ  عذذذذد  البوذذذذدان الذذذذأ  ذذذذد ا أ ذذذذدافا  تتعوذذذذق بالتاقذذذذذ املتجذذذذد   أ

البوذدان  انجتذ  أ ذد ع ذر بوذدا  ر ذر ظم، و 1054بودا  ا مستسل عذا   544بودا  ظم  532 من
 . (35)بودا   532عد  ا  فماألالأ لديسا سياساا ألاسخذ لدع  التاقذ املتجد   

ماليذذذ، اجملذال الذرليم الذذذي شذسدا فيذذو و التاقذذ الكسر  وكسربذا ، مبذا فيذذان توليذذد القذد رذو  -31
ينذذاواأل ا  5 510 يذذ زا ا الاذدأل  سذنذ بعذد سذنذ مذن  1053التاقذذ املتجذد   منذوا  ا عذا  

ماليذذذذذ أرذذذذ  قذذذذدأل  و . و ااذذذذت التاقذذذذذ الكسر 1053جينذذذذاواأل ا عذذذذا   5160ظم  1009عذذذذا  
 40) 1051د ل ظقذذاا منذذذ عذذا  وأعوذذ  م ذذ 1053جينذذاواأل ا عذذا   5 000ترارميذذ بونذذت 
ا املالذ منو ا المذو. واسذتحوذا المذو أيجتذا  عوذ   مذذ األسذد  13مت تزبيت و جيناواأل(، 

ل منو ذذا دحذو الزوذذذ مذذن الاذذدأل  شذذكي جينذذاواأل(، الذأ  39يذ )اخلبيذا الكسرقذذولمذن مسذذامهذ ألذذواح 
التاقذذ املولذد   بواسذتذ  املجتذافذ اذدأل األتفعذت الالعامليذ املجتافذ، تويسا اليابذان والواليذاا املتحذد . و 

جيناواأل.  352جيناواأل عو  مدى السنذ الساباذ فبونت  31  ب 1053قو  الرياح ا عا  من 
خبمذم  و اق االلذا  األوألو  وأسذواس جديذد  ا أمريكذا البتينيذذ مع ذ   ذذت الزيذا  . واألتفعذت

وت ممذذذا أل التاقذذذذ ، شذذذكي 1053يذذذذ. وا عذذذا  يو جينذذذاواأل أيجتذذذا  قذذذدأل  توليذذذد التاقذذذذ بالكتوذذذذ احل
 .(31)العامليذ الادأل  الكسرباليذا املالذ من صاا اشقافاا ظم  16املتجد   أرزر من 

واألتفذذ  ب ذذد  اسذذتخدا  ممذذا أل التاقذذذ املتجذذد   رذذالوقو  األ يذذالي املسذذال والنذذازي ا  -32
 21.1مويذاأل ليذ  ظم  21.6مذن  لو . فزا  اشنتاج العذاملي مذن اشيزذان1053قتا  النال ا عا  

رتايذذذذذ ا مويذذذذاأل ليذذذذ   16.3 ظم مويذذذذاأل ليذذذذ  13.6 يذذذذالي مذذذذن مويذذذذاأل ليذذذذ ، وظنتذذذذاج الذذذذديزل األ
 ،. وزا  ظنتذذذذاج الزيذذذذوا النباتيذذذذذ املعا ذذذذذ ماليذذذذا ، واملسذذذذتخدمذ أيجتذذذذا  ا قتذذذذا  الناذذذذل1053 عذذذذا 
وت أنذوا  الوقذو  . وشذكي 1053ا   ب ذ مبيذو ليذ  ا عذ اا املالذ  ىت بونت رميتس 56 بنسبذ

أنذذوا  الوقذذو   ي. وال تفتذذ(33)ا املالذذذ مذذن التوذذع العذذاملي عوذذ  الوقذذو  1.3األ يذذالي املسذذال دحذذو 
احلكومذذذاا اسذذذتخدامسا ا  بينمذذذا تذذذدألطل ذذذ  با تمذذذا  متزايذذذد ، واأل يذذذالي النازيذذذذ، رذذذالبيوميز

 قتا  النال.
__________ 

(35) Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, 2014, Renewables 2014, Global Status 

Report (Paris, REN21). 

 املرج  نفسو. (31)
 املرج  نفسو. (33)
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ة عن التطورات األريورة التوس دوهدمها الرئيسية النادئ يةالاضاجا السياسام -ثامياا  
 سواساأل
الرليسذذيذ الناشذذئذ عذذن التتذذوألاا األ ذذأل   يذيبحذذذ  ذذذا الفمذذل بعذذا الاجتذذايا السياسذذات -39

الذذأ شذذسدهتا أسذذواس السذذو  األساسذذيذ، ويتذذرح بعذذا اخليذذاألاا السياسذذاتيذ املسمذذذ لوتنوذذع عوذذ  
لسذذذو  األساسذذذيذ. و ذذذو يسذذذوز الجتذذذو ، د  عوذذذ  اعتِمذذذاملناميذذذذ البوذذذدان الالمذذذعوباا الذذذأ تواجسسذذذا 

خمذا ر األسذعاأل ولتخفيذف  بذوألبمفذ  اصذذ، عوذ  السياسذاا والتذدابأل ملعا ذذ ار ذاأل املمكنذذ ى
املناق ذذاا األ ذذأل  الذذأ تناولذذت   ذذذا الفمذذل يبحذذذرمذذا األسذذعاأل.  ا ربذذأل   تاوبذذاالالتعذذرض 

 سيذ.تدابأل تاييد الما ألاا الأ اختذهتا بودان ممدأل  لوسو  األسا

األسوووعار  وووس عسوووواس السووولع  هيووواردعوووم روووغار الموووزارعين للتغلووون علوووى آثوووار ام -علف 
 األساسية الزراعية

الذأ  الذربح ق  ذوام السو  األساسيذ ا ارونذ األ أل  تجتيي  أسعاأل ما فتئت ا فاقاا -40
لبوذذدان ظم  ا البوذذدان الناميذذذ. وقذذد  فذذ   ذذذا بعذذا او ااسذذا املزاألعذذون، وال سذذيما صذذناأل املذذزاألع

األتفذا  تكذذاليف مارونذا  بأسذذعاأل زيذت النخيذل نسذبيا   ا فذاض   جعذلالتمذرف. فعوذ  سذبيل املزذال، 
 1054ظم التخوذي ا أوا ذر عذا   ،ررندونيسذيا وماليزيذا،  البودان من ربذاأل املنتجذو بعا   وظنتاج

  ذل  دع ويذ ولذعو  صا ألاهتا ا  اولذ لوحد من ترار  املخزوناا ا  الأ ابيسا عن الجترالع
املذذزاألعو. وألمبذذا تكذذون مزذذل  ذذذت الاذذراألاا قذذد  رمذذت  ذذذت البوذذدان مذذن مذذدا يل قذذريبيذ ربذذأل  ا 

ا أسذواس  ذالعذرض احلاليذ وفذر سياس ال تزال فيو فعاليذ  ذت السياسذ موقذ  تسذاؤل، بذالن ر ظم 
مذاا وقذ  و/أو لسذو الزيوا النباتيذ العامليذذ. وقذد يكذون مذن بذو احلوذول املترو ذذ أمذا  احلكو 

سياسذذاا تتذذيح لومذذزاألعو  فذذا تكذذاليف ظنتذذاجس   ذذىت  ذذاف وا عوذذ  تنافسذذيتس  ا األسذذواس 
 وسذذذالل ظنتذذذاجالدوليذذذذ. و تذذذاج املزاألعذذذون عوذذذ  اخلمذذذوص ظم هكيذذذنس  أرزذذذر مذذذن احلمذذذول عوذذذ  
لسياسذذ ذ  ذذت ايذمنخفجتذ الكوفذ، ومن مجوتسا البذذوأل واألمسذد  والتمويذل واألألاقذي. غذأل أن تنف

 عو   ساب تد وأل البيئذ.جيع أالي يت  
وعبو   عو  ذلك، ينبني عذد  ظغفذال أن رذل مذزاأل  صذنأل ال ميوذك املسذاألاا أو الاذدأل   -45

فيمذذا يعوذذق . ف اوتنفيذذذ التذذدابأل البزمذذذ اختذذاذعوذذ  االسذذتفا   مذذن امل ذذاألرذ ا السذذوس  ذذىت بعذذد 
  االسذذتفا   مذذن تذذدابأل زيذذا   الفذذرص ا ولذذذوج ملزاألعو الذذذين ال ميوكذذون بالجتذذروأل  الاذذدأل  عوذذذبذذا

شكل معونذ ماليذ ، عو  سبيل املزال، الن ر ا اعتما  سياساا تعويجتيذ تتخذينبني األسواس، 
معاولذذذ و ذذد   زمنيذذا  مذذن أجذذل لسذذو سذذبل اسذذ زاقس . وينبنذذي اعتبذذاأل تاذذدمي املسذذاعد  لمذذناأل 

باذذي أعذذدا ا  ربذذأل   سذذيما الفاذذر وعذذد  املسذذاوا  الذذأ ت  ملعا ذذذ امل ذذارل اجملتمعيذذذ وال عو  رياذذذ  أل از املذذ
 من السكان عو   ام  التاد  االقتما ي.
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 مدابير ماييد الصادرات  س مجارة السلع األساسية -باء 
تتذذذيلف تذذذدابأل تاييذذذد المذذذا ألاا مذذذن عذذذد  مذذذن األ واا رالجتذذذرالع عوذذذ  المذذذا ألاا و  ذذذر  -41

لو  ذذذذي  لوتمذذذذدير. في نذذذذا  األزمذذذذذ النذاليذذذذذ التمذذذذدير ولديذذذذد  مذذذذ  المذذذذا ألاا ووقذذذذ  شذذذذروأل 
بوذذدان ناميذذذ العديذذد مذذن تذذدابأل تاييذذد المذذا ألاا املؤقتذذذ عوذذ  السذذو  األساسذذيذ ت اذذ،  بي 1002 لعذذا 

 اسذذذتخدا  ي  ألاسذذذذ استامذذذاليذ أجرهتذذذا من مذذذذ التعذذذاون والتنميذذذذ ا امليذذذدان االقتمذذذا الزألاعيذذذذ. وتبذذذوي 
ت املذذذوا  اخلذذذا  أل تاييذذذد المذذذا ألاا عوذذذ  املذذذدى التويذذذل مهيذذذتذذذدابواسذذذ ،  نتذذذاس ، عوذذذ البوذذذدان الناميذذذذ

. ومنذ ف   أقذرب، شذكل   ذر ظندونيسذيا تمذدير اخلامذاا (34)1051و 1009المناعيذ بو عامي 
بتذدابأل تاييذد الذواأل اا، فذرن قواعذد من مذذ التجذاأل   ذ مزاال  ر ر عوذ  توذك التذدابأل. ومااألنذذ  غأل املعا ة 

عتذذذ  سياسذذذاا  ا ويذذذذ. اييذذذد المذذذا ألاا أقذذذل صذذذرامذ بكزذذذأل، ألرتذذذا رزذذذألا  مذذذا ت  العامليذذذذ ب ذذذين تذذذدابأل ت
ال تاذذ  عوذذ  و اسذذتزنا اا قويوذذذ هتذذ  األعجتذذا  ا ذذد  ا من مذذذ التجذذاأل  العامليذذذ، مزذذل المذذو، فرنذذ ومذذ 

 مذ بتاييد الما ألاا.عاتق البودان األعجتا  ا توك املن مذ عموما  التزاماا قانونيذ موزِ 
يذذذد اسذذذتخدا  تذذذدابأل تاييذذذد المذذذا ألاا ا اذذذاأل  السذذذو  األساسذذذيذ ا السذذذنواا از تن غذذذأل أ -43

األ أل  قد أ األ نااشاا بل ظنذو أ ى ا بعذا احلذاالا ظم ألفذ   عذاوى قانونيذذ ا من مذذ التجذاأل  
املعتمذذذد  عوذذذ  التجذذذاأل  الدوليذذذذ ا  ،البوذذذدان املتادمذذذذ ذذذزيا  اذذذذ  العامليذذذذ. فتذذذدابأل تاييذذذد المذذذا ألاا

ظم تاوذذذع أ ا العذذذرض و  ا ،ىن عنسذذذا ا ظنتاجسذذذا المذذذناعيغذذذل عوذذذ  املذذذوا  اخلذذذا  الذذذأ ال احلمذذذو 
ا األسذذعاأل. أمذذا بالنسذذبذ لوبوذذدان املسذذتوأل   ل غذيذذذ المذذافيذ، فذذرن تذذدابأل تاييذذد المذذا ألاا شذذديد 

 النذاليذذ  اتسا ا التجذاأل  الدوليذذ، مزومذا شذو د أ نذا  األزمذذ ا زفاق   الذ األمن النذالي فيسا وهتت  
ل أل  لوسذذو  األساسذذيذ، ت ذذكي . وبالنسذذبذ لوعديذذد مذذن البوذذدان الناميذذذ املمذذدي 1002و 1001عذذامي 

تذذدابأل تاييذذد المذذا ألاا أ ا  سياسذذاتيذ  امذذذ تسذذتخدمسا لتحايذذق أ ذذداف متعذذد   رتحسذذو شذذروأل 
 البيئذ.الجترالع ولسو األمن النذالي وت جي  تتوير المناعاا ومحايذ  عالدااالتجاأل  وزيا   

وألن اختذذاذ تذذدابأل تاييذذد المذذا ألاا تذذؤ ي ظم ظعذذا   توزيذذ  مكاسذذع الرفذذات املتيتيذذذ مذذن  -44
التجاأل  بو البودان املمدأل  واملستوأل  ، عو  املديو الامأل والتويل، فرنو من املس  تعزيذز احلذواأل 

العتبذاأل الواجذع والتعاون الدوليو من أجل معا ذ  ذت الاجتيذ. وينبني عوذ  اخلمذوص، ظيذب  ا
لو واغل امل روعذ لوبودان الناميذذ، رال ذواغل املرتبتذذ بذاألمن النذذالي بالنسذبذ لوبوذدان املنخفجتذذ 
الد ل واملستوأل   ل غذيذ المافيذ، وحلاجذ البودان الناميذذ املعتمذد  عوذ  السذو  ظم زيذا   نتذاس 

 ا  وألف  أل تبتسا ا سوسوذ العرض.معا ذ املوا  اخلا   وي

 مداعيات امخفاض عسعار الطاقة على السياسات العامة -يمج 
مزوما سبق الذرر، قنز فالا اشمدا اا بالنفز وا فاض التوع عويذو بااذات  بذوأل  -41

. وقذذد رذذان ىذذذا ال اجذذذ  فوالذذد  الوذذذ بالنسذذبذ لوبوذذذدان 1054 أسذذعاأل التاقذذذ منذذذ منتمذذف عذذذا 
 يذذذذ تيسذذذأل النمذذذو االقتمذذذا ي عوذذذ  املذذذدى  املسذذذتوأل   لوذذذنفز وبالنسذذذبذ لبقتمذذذا  العذذذاملي مذذذن

__________ 

(34) Organization for Economic Cooperation and Development, 2014, Export Restrictions in Raw 

Materials Trade: Facts, Fallacies and Better Practices. 
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الامذأل. ومذذن جسذذ أ ذذرى، تسذجل بوذذدان ممذذدأل  عديذد   سذذاأل   ا عالذداهتا وتواجذذو صذذعوباا 
 ا ختتيز امليزانيذ وت سد تد وألا  ا التجاأل  وتعايداا ا ظ األ  االقتما  الكوي.

نفز، ظذ يذذذذدف  وال فذذذذاض أسذذذذعاأل الذذذذنفز أ ذذذذر  سذذذذوي أيجتذذذذا  بالنسذذذذبذ لتتذذذذوير  اذذذذول الذذذذ -46
سذذذيما فيمذذذا  ال ذذذرراا النفتيذذذذ ظم تذذذي أل أو ظلنذذذا  اسذذذتزماألاهتا ا ظنتذذذاج الذذذنفز بكوفذذذذ أعوذذذ ، ال

يتعوق بتتوير عموياا معاد  وصعبذ فنيا  تتتوع ألأط مال رزيذف مزذل  اذول الذنفز لذت امليذات 
ن العمياذذذ. فك يذذاا شذذرراا الذذنفز، مزذذل شذذل و ذذم وظرسذذون موبايذذل وشذذيفرون قذذد أعونذذت عذذ

؛ واتذذز بعجتذذسا، مزذذل بذذريتي  ب وليذذو ، لتنفيذذذ 1054ختفيجتذذاا ا نفاذذاا ألأط املذذال ا عذذا  
. وتذذذذ ع التاذذذديراا ظم أن مذذذا ياذذذاألب نمذذذف امل ذذذاألي  الذذذأ 1051 ختفيجتذذذاا مما وذذذذ ا عذذذا 

. (31) والألا  لتحايذق تذدفق ناذدي ظجيذا  510تتوأل ا  ذت المناعذ لتاج ظم أسعاأل نفز تفذوس 
لك، تؤ ي ال كوا الأ تكتنف األسعاأل وتاو بسا ظم  فذا اشنفذاس عوذ  أن ذتذ وفجتب  عن ذ

األأذذا  والتتذذوير ا وذذال الذذنفز والنذذاز. وقذذد أ ا تكنولوجيذذاا جديذذد   وألا  ألليسذذيا  ا زيذذا   
 اشنتاج و فا التكاليف. 

يذ وتواجذذو شذذرراا الذذنفز الذذأ تناذذع عذذن الذذنفز ا احلاذذول المذذخريذ لذذدياا اسذذتزماأل  -41
م ارذ ا ظيمال النفز ظم األسواس. فآباأل النفز المخري تستوز  استزماألا  ربألا  وتتس  مبعذدل 

ا املالذ ا السنذ األوم من االسذتزماأل. فذرذا مذا سذجيل سذعر  90و 10ادحداأل شديد ي اوح بو 
عوذ  هويذل النفز مزيدا  مذن اىبذوأل واسذتمر ا فذاض األسذعاأل، فاذد يذؤ ر ذلذك سذوبا  عوذ  الاذدأل  

 . (36)نفااا ألأط املال م  ما ي تع عو  ذلك من ر األ قاأل  بنمو اشنتاج عو  املدى التويل
وتبدو ارفاس املستابويذ لونفز ظجيابيذذ. ظذ تتوقذ  من مذذ البوذدان املمذدأل  لوذنفز أن يواصذل  -42

العذاملي أرزذر مذن  النفز أ ا   وأل ألليسي ا توبيذ ا تياجاا العامل من التاقذ، فاد سجل االقتما 
ِقذذذعف  جمذذذو، بينمذذذا يتواصذذذل النمذذذو السذذذكاا ويذذذز ا  االز  ذذذاأل ا رذذذل مكذذذان عوذذذ  الذذذرغ  مذذذن 

. وت بذول التوقعذاا الذأ وقذعتسا الورالذذ الدوليذذ (31)اال فاض ال ديد ا رزافذ االعتمذا  عوذ  التاقذذ
العذذذاملي وفتذذذوأل العذذذرض  لوتاقذذذذ وظ األ  معوومذذذاا التاقذذذذ ا الواليذذذاا املتحذذذد  أيجتذذذا  تنذذذامي التوذذذع

ِقبذذذذل البوذذذذدان غذذذذأل األعجتذذذذا  ا من مذذذذذ البوذذذذدان املمذذذذدأل  لوذذذذنفز. لذذذذذلك، فذذذذرن قذذذذراألاا وقذذذذف  مذذذذن
االستزماأل ا بنا  الادأل  اشنتاجيذ بسبع التكاليف االقتما يذ النامجذ عن تتوير  اول الذنفز قذد 

__________ 

-http://www.economist.com/news/business/21623694-price-oil-has-beenان ذذذذذذذذر الذذذذذذذذرابز اشلكذذذذذذذذ وا التذذذذذذذذان:  (31)

tumbling-cost-finding-it-has-not-unsustainable-energy  (.1051رانون الزاا/يناير   12)مت اال ب  عويو ا 
(36) MG Salameh, 2013, Impact of U.S. shale oil revolution on the global oil market, the price of oil and peak 

oil, International Association for Energy Economics, Third Quarter الرابز اشلك وا التان:  . متاح عو 
http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=

http%3A%2F%2Fwww.iaee.org%2Fen%2Fpublications%2Fnewsletterdl.aspx%3Fid%3D202&ei=D

RfJVKOpC8a0UdndgcAJ&usg=AFQjCNE6dATkpF2E8WxGQNhy6Lne0Uy8vg&bvm=bv.846075

26,d.Bgq  (.1051رانون الزاا/يناير   12)مت اال ب  عويو ا 

 /http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publicationsان ذذذذر الذذذذرابز التذذذذان:  (31)

Executive_Summary_WOO2014.pdf  (.1051شباأل/ف اير  1)مت اال ب  عويو ا 
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. وقذد يبذدو أن مذن التنذاقا تكون ىا عواقع و يمذ عو  توفأل التاقذذ بيسذعاأل معاولذذ ا املسذتابل
االسذذتزماأل ا بيئذذذ تتسذذ  با فذذاض األسذذعاأل وعذذد  الياذذو ولكذذن اىذذدف السياسذذا  اىذذا   ذذو زيذذا   
االسذتزماأل مذن أجذل بنذا  مزيذد مذن الاذدأل  ارن عوذذ  الذرغ  مذن ا فذاض األسذعاأل بنيذذ توبيذذ التوذذع 

ف الذذنفز اخلذذا  وظنتاجذذو قذذد تسذذتنرس املتوقذذ  مسذذتابب  ألن الفذذ اا الزمنيذذذ الذذأ تفمذذل بذذو استك ذذا
مذذد  تبوذذ  سذذت سذذنواا. ولتذذاج ربذذاأل الذذنفز المذذخر وقتذذا  أقذذل السذذتنبىا ولكذذن ظنتاجسذذا، خبذذبف 
اربذذذاأل التاويديذذذذ الذذذأ ميكذذذن أن ت نذذذت  مبعذذذدالا مسذذذتار  نسذذذبيا  عوذذذ  مذذذدى فذذذ    ويوذذذذ مذذذن الذذذزمن، 

مذذذدى  ذذذب  سذذذنواا. وسيجتذذذمن  ا املالذذذذ عوذذذ  95ا املالذذذذ و 60يذذذنخفا مبعذذذدل يذذذ اوح بذذذو 
االسذذتزماأل ا بنذذا  مزيذذد مذذن الاذذدأل  ارن احلمذذولة عوذذ  الذذنفز بسذذعر معاذذول ا املسذذتابل وتفذذا ي 

  االا المعو  ا نوا ا األسعاأل الأ ستجتر با انع االقتما ي ألمن التاقذ.
 مذذ وقد سذع  عذد  مذن البوذدان ظم تنويذ  سذوذ ممذا أل التاقذذ لديذو عذن  ريذق زيذا    -49

سذذيما ممذذا أل التاقذذذ املتجذذد  ، ا قذذو  ال ذذواغل الذذأ تزأل ذذا  ممذذا أل التاقذذذ البديوذذذ منسذذا، وال
انبعا اا  اا أرسذيد الكربذون وتنذأل املنذاب ظم جانذع أسذباب تتعوذق بذيمن التاقذذ. ظال أن  نذاا 

رى. مذذيب ، عنذذدما تذذنخفا أسذذعاأل الذذنفز، ظم اشذذتدا  االعتمذذا  عويذذو وتذذرا ممذذا أل التاقذذذ األ ذذ
وت  كك  ذت الف   املتسمذ با فاض أسعاأل الوقذو  األ فذوألي ا جذدوى التحذول ظم اسذتخدا  

، واجو العديد 1053البدالل أو زيا   استخدامسا  ون  ع  سياسا  من احلكوماا. ففي عا  
مذذذذن البوذذذذدان األوألوبيذذذذذ والواليذذذذاا املتحذذذذد  األمريكيذذذذذ تراجذذذذ  الذذذذدع  السياسذذذذا  ملمذذذذا أل التاقذذذذذ 

تجذذذذد  . وواجسذذذذت  ذذذذذت البوذذذذذدان لذذذذدياا فيمذذذذا يتعوذذذذق باشررا ذذذذذاا املرتبتذذذذذ ب ذذذذبكذ توزيذذذذذ  امل
الكسربذذذا ، واعذذذ اض  تذذذاا توليذذذد التاقذذذذ الكسرباليذذذذ ا بعذذذا البوذذذدان الذذذأ أ ذذذاأل قواسذذذا ا تذذذدا  

بد  وىذت األسباب، ال .(32)املنافسذ واستمراأل األتفا  املعونذ املاليذ العامليذ لاتا  الوقو  األ فوألي
من انتساج سياساا ظقافيذ  اصذ  فيما يتعوق خبفا التكاليف وتذوفأل التمويذل املبتكذر والتنوذع 
عوذذ  اشررا ذذاا املتعواذذذ بتوزيذذ  الكسربذذا  وقذذمان املنافسذذذ النزيسذذذ. وسذذيؤ  اتبذذا  اسذذ اتيجياا 

اقذذذ ن ذذيتذ مذذن أجذذل تتذذوير ممذذا أل التاقذذذ املتجذذد   أ روذذو لذذيم فيمذذا يتعوذذق بتنويذذ  ممذذا أل الت
 فحسع، وظمنا فيما يتعوق باحلد من أ ر استخدا  مما أل التاقذ  ذت عو  المحذ والبيئذ.

ا املالذذذذذذ مذذذذذن ا تياجذذذذذاا التاقذذذذذذ األساسذذذذذيذ العامليذذذذذذ  30ويسذذذذذا   الفحذذذذذ  بسذذذذذد دحذذذذذو  -10
ا املالذذذ مذذن الكسربذذا  ا العذذامل. و ذذو  ذذاا أ ذذ  ممذذدأل مذذن ممذذا أل التاقذذذ األوليذذذ  40  وبتذذوفأل

بعد النفز، واملمدأل األ ذ  لتوليذد الكسربذا . فذالفح  متذوفر بكزذر  ويسذأل الكوفذذ ويذوزي  العامل  ا
عوذذ  نتذذاس واسذذ  ا شذذىت أدحذذا  العذذامل. ومبعذذدالا اشنتذذاج احلاليذذذ، ي توقذذ  أن تذذدو  اال تيا ذذاا 

سنذ. و كذا فرن ش ألاج الفح  ا سوذ مما أل التاقذ ظجيابياا   553الزابت  وجو  ا أرزر من 
ن انبعا اا غازاا الدفيئذ وتنأل املناب جيعوو يوا  استحسانا  أقذل مذن ذلذك الذذي تواذات أنذوا  لك

أ ذذرى مذذن الوقذذو  توللذذد رميذذذ أقذذل مذذن االنبعا ذذاا. وينبنذذي بذذذل مزيذذد مذذن ا سذذو  مذذن أجذذل بنذذا  
 مزيذذذد مذذذن ا تذذذاا الكفذذذؤ  واديذذذد ا تذذذاا الادميذذذذ واسيز ذذذا بتكنولوجيذذذا أسذذذر الكربذذذون وختزينذذذو

اسذذذتخدا   وظغذذذبس أقذذذد  ا تذذذاا وأقوسذذذا رفذذذا   . وقذذذد شذذذرعت بعذذذا البوذذذدان فعذذذب  ا تمذذذحيح

__________ 

(32) Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, op.cit. 
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الكسربا  بعد احلديذ عن ظمكانيذ  دو  نا  ا رمياا النذاز املتذوفر  ذبل  الفح  ا توليد
 .1051-1054فمل ال تا  

 الخيارات السياسامية المتعلاة بتالبات األسعار -دال 
د  مذذن اخليذذاألاا السياسذذاتيذ املتا ذذذ لتخفيذذف  تذذر تاوذذع األسذذعاأل باشمكذذان  ألاسذذذ عذذ -15

ا االقتمذذا اا املمذذدأل  المذذافيذ. فخذذبل سذذنواا االز  ذذاأل االقتمذذا ي، ميكذذن ألصذذد مذذا لااذذو 
لتكذذذوين ا تيا يذذذاا لوتخفيذذف مذذذن أ ذذذر المذذدماا. وقذذذد جنذذذح  (39)احلكومذذاا مذذذن عوالذذذد الذذنفز

ا تيا يذذاا أ نذذا  فذذ اا األتفذذا  األسذذعاأل ت سذذتخدة   العديذذد مذذن البوذذدان املمذذدأل  لوذذنفز ا مرارمذذذ
 لتخفيف أ ر اشنفاس أ نا  ف اا تراج  العالد.

وقذذد وازنذذت من مذذذ البوذذدان املمذذدأل  لوذذنفز تاويذذديا  بذذو العذذرض مذذن الذذنفز اخلذذا  ا العذذامل  -11
اليذذ وبو التنألاا الأ تترأ عو  التوع. وقذد جنحذت ا ذلذك ظم  ذد مذا فحاف ذت عوذ  قذدأل  ع

جدا  عو  االسذتجابذ لوزيذا   ا التوذع و ممذت  مذ  اشنتذاج لوبوذدان األعجتذا  فيسذا. وعوذ  
الرغ  من أن  ذت البوذدان مل تتوصذل بعذد ظم أألقذيذ م ذ رذ فيمذا يتعوذق بكيفيذذ التعامذل مذ  فذالا 
اشمذذدا اا ا السذذوس، فذذرن اعتمذذا  سياسذذذ خلفذذا اشنتذذاج ذاا ممذذداقيذ سيسذذاعد ا احلذذد مذذن 

ر  العذذرض و فذذا األسذذعاأل. ظال أن  ذذذا األمذذر،  ذذىت رتابذذذ  ذذذا التاريذذر، مل يكذذن مترو ذذا  بنيذذذ وفذذ
 .1054التمدي الرتياأل أسعاأل النفز أ نا  النمف الزاا من عا  

ومن بو اخلياألاا العديد  املترو ذ لتخفيف خما ر تاوذع األسذعاأل األ واا  املسذتِند  ظم  -13
تخداما  ا البودان الناميذذ. فذاأل واا ال ذال  اسذتخدامسا تذ اوح بذو السوس و ي األ واا األقل اس

أ واا تاويديذذذ، رذذالعاو  ارجوذذذ واملاايجتذذاا والتوليفذذاا املعاذذد ، مذذن قبيذذل عاذذو  قذذمان األألبذذاح 
املعتِمد  عو  اس اتيجيذ املسذتخِد  النسذالي الذذي ت نفيذذ  ألغ  تاوع األسعاأل األ واا والبي  املباشر،

لويذذل املخذذا ر. ويعتمذذد منتجذذو السذذو  األساسذذيذ ا البوذذدان املتادمذذذ أرزذذر فذذيرزر عوذذ  مذذن أجذذل 
برام  التحوأل من تاوع األسعاأل ولكن نتاس استخدا   ذذت الذ ام  ا البوذدان الناميذذ قذييق نوعذا  
ما بسذبع الفسذ  ا ذدو  لكيفيذذ عمذل  ذذت األ واا وقوذذ اخلذ   باسذتخدامسا وبسذبع العراقيذل الذأ 

عوس اشااأل ا م تااا السو  األساسيذ )مذزب ، اىذوام  ا العاذو  ارجوذذ وماايجتذاا االلتمذان ت
ا  ذال التخوذف عذن الذدف ( وانعذذدا  ظ ذاأل عمذل مؤسسذا  ميكذذن قذمنو تنفيذذ عمويذاا التحذذوأل. 
  ولوتنوع عو   ذت اشررا اا، ينبني ت جي  الوراالا احلكوميذ املكوفذ بذر األ  العوالذد عوذ  البذد

ا تاذذدمي التذذدأليع املبلذذ  وبنذذا  قذذدألاا العذذاموو فيسذذا مذذن أجذذل ارتسذذاب فسذذٍ  جيذذٍد لكيفيذذذ عمذذل 
 ذت األ واا املستِند  ظم السوس ا ظ األ  خما ر األسذعاأل. وينبنذي لوحكومذاا أيجتذا  أن هتيذئ بيئذذ 

لذد مذن  ررذذ  ممكنذ لإلااأل ا امل تااا املاليذ بالتخفيف من صرامذ الاواعد والسياساا الذأ قذد
 سواس األجنبيذ، عو  سبيل املزال.اشااأل ا امل تااا املاليذ وا األ

    
__________ 

 السعر الذي تت  عندت موازنذ ميزانيذ احلكومذ. (39)


