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أجهزة المنظمة

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

الم�صدرة  العربية  الأق��ط��ار  منظمة  تاأ�ص�صت 

بيروت  في  اأبرمت  التي  التفاقية  بموجب  للبترول 

بتاريخ 9 يناير 1968  فيما بين حكومات كل من 

المملكة العربية ال�صعودية ودولة الكويت ودولة ليبيا 

)المملكة الليبية اآنذاك(. ون�صت التفاقية على اأن 

تكون مدينة الكويت مقراً لها.  

تهدف المنظمة اإلى تعاون اأع�صائها في مختلف 

اأوجه الن�صاط القت�صادي في �صناعة البترول، وتقرير الو�صائل وال�صبل 

للمحافظة على م�صالح اأع�صائها الم�صروعة في هذه ال�صناعة منفردين 

ومجتمعين، وتوحيد الجهود لتاأمين و�صول البترول اإلى اأ�صواق ا�صتهالكه 

ب�صروط عادلة ومعقولة، وتوفير الظروف المالئمة لال�صتثمار في �صناعة 

البترول في الأقطار الأع�صاء. 

وقد ان�صم اإلى ع�صوية المنظمة في عام 1970 كل من دولة الإمارات 

الجزائرية.   والجمهورية  البحرين  ومملكة  قطر  ودولة  المتحدة  العربية 

وان�صم اإليها في عام 1972 كل من الجمهورية العربية ال�صورية وجمهورية 

1973 جمهورية م�صر العربية، وان�صمت  اإليها في عام  العراق، وان�صم 

الجمهورية التون�صية في عام 1982 )جمدت ع�صويتها في عام 1986( 

وتجيز التفاقية ان�صمام اأية دولة عربية م�صدرة للبترول اإلى ع�صويتها 

�صريطة اأن يكون البترول م�صدراً هاما لدخلها القومي، وبموافقة ثالثة 

اأرباع اأ�صوات الدول الأع�صاء على اأن يكون من بينها اأ�صوات جميع الدول 

الأع�صاء الموؤ�ص�صة. 

• ال�شركات املنبثقة:
انبثقت عن المنظمة الم�صروع����ات الم�ص���تركة التالية: ال�ص����ركة العربي���ة 

دولة  في  الكويت  مدينة  ومقرها   1972 عام  في  البترول  لنقل  البحرية 

الكويت، وال�صركة العربية لبناء واإ�صالح ال�صفن )اأ�صري( في عام 1973، 

البترولية  لال�صتثمارات  العربية  وال�صركة  البحرين،  مملكة  ومقرها 

العربية  المملكة  في  الخبر  مدينة  ومقرها   1974 عام  في  )اأبيكورب( 

ال�صعودية، وال�صركة العربية للخدمات البترولية في عام 1975 ومقرها 

مدينة طرابل�س في دولة ليبيا.

تمار�س المنظمة ن�صاطاتها واخت�صا�صاتها من خالل اأربعة اأجهزة هي: 

المنظمة  �صيا�صات  تحدد  التي  العليا  ال�صلطة  هو  ال��وزراء:  مجل�س   •
بتوجيه ن�صاطاتها وو�صع القواعد التي ت�صير عليها. 

برفع  ويقوم  الأع�صاء  ال��دول  ممثلي  من  يتكون   : التنفيذي  المكتب   •
الميزانية  في  وينظر  المجل�س،  اإلى  واقتراحات  تو�صيات  من  يراه  ما 

الأمانة  موظفي  نظام  يقر  كما   ، ال��وزاري  للمجل�س  ويرفعها  ال�صنوية 

العامة، وت�صدر قراراته باأغلبية ثلثي اأ�صوات الأع�صاء جميعا.

والتنفيذية  والإدارية  التخطيطية  بالجوانب  ت�صطلع   : الأمانة العامة   •
لن�صاط المنظمة، وفقا للوائح وتوجيهات المجل�س. ويتولى اإدارة الأمانة 

ال��وزاري  المجل�س  من  بقرار  العام  الأمين  ويعين  ع��ام.  اأمين  العامة 

للمنظمة لفترة ثالث �صنوات قابلة للتجديد لمدد اأخرى. والأمين العام 

وهو  لها،  القانوني  الممثل  وهو  المنظمة،  با�صم  الر�صمي  الناطق  هو 

م�صوؤول عن مبا�صرة واجبات من�صبه اأمام المجل�س. ويقوم الأمين العام 

وجوه  كافة  على  الفعلي  والإ�صراف  وتوجيهها،  العامة  الأمانة  ب��اإدارة 

الأمين  يمار�س  مهام.  من  اإليه  المجل�س  به  يعهد  ما  وتنفيذ  ن�صاطها، 

ولل�صالح  تام  با�صتقالل  وظائفهم  العامة  الأمانة  موظفي  وكافة  العام 

الم�صترك للدول الأع�صاء. يتمتع الأمين العام والأمناء الم�صاعدون في 

اأقاليم الدول الأع�صاء بكافة الح�صانات والمتيازات الدبلوما�صية.  

اإن�صاء الهيئة الق�صائية  • الهيئة الق�شائية: تم التوقيع على بروتوكول 
لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول في مدينة الكويت بتاريخ  9 

مايو 1978 ودخل حيز النفاذ في 20 اأبريل 1980.  وللهيئة اخت�صا�س 

اتفاقية  وتطبيق  بتف�صير  تتعلق  التي  المنازعات  في  بالنظر  اإلزامي 

اإن�صاء المنظمة، والمنازعات التي تن�صاأ بين ع�صوين اأو اأكثر من اأع�صاء 

المنظمة في مجال الن�صاط البترولي.

المزروعي: األسواق البترولية بحاجة إلى 
أسعار مناسبة لجميع األطراف

تعيين معالي  السيد/ بخيت شبيب بخيت 
الرشيدي وزيراً للنفط ووزيرا للكهرباء والماء في 
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التطورات في 
الطلب على الوقود 

في قطاع النقل 
وانعكاساته على 

الدول األعضاء

4

افتتاحية العدد

يحظ���ى قط���اع النق���ل باأهمي���ة خا�ص���ة في 

مختلف دول العالم وذلك بالنظر لدوره الحيوي 

ف���ي ت�ص���هيل التنق���ل وعالقت���ه المبا�ص���رة في 

تن�ص���يط كافة القطاعات القت�صادية من جهة، 

وفي دعم جهود عملية التنمية الم�ص���تدامة من 

جهة اأخرى.

وي�ص���هد قطاع النقل تحولت مت�صارعة وذلك 

نتيجة للزيادة الم�صطردة في عدد �صكان العالم 

وم���ا نت���ج عنها من تو�ص���ع عمراني كبي���ر وزيادة 

الهجرة من الري���ف والمناطق النائية اإلى المدن 

والحاجة الما�ص���ة لزيادة و�ص���ائل النقل وت�صييد 

المزيد م���ن الطرق الرئي�ص���ية، وي�ص���تاأثر قطاع 

النق���ل وخا�ص���ة النقل الب���ري اإلى جان���ب النقل 

البحري والجوي بالح�ص���ة الأكبر من ا�ص���تهالك 

النفط والمنتج���ات البترولية، بل ويعتبر القطاع 

الرئي�ص���ي الذي يقود النمو ف���ي الطلب العالمي 

على النفط.

وخ���الل ع���ام 2016 ا�ص���تاأثر قط���اع النق���ل 

بنح���و 57.2% من اإجمالي الطلب العالمي على 

النف���ط، فيم���ا تتوقع معظ���م الدرا�ص���ات اإلى اأن 

قطاع النقل �ص���وف ي�ص���تحوذ على حوالي ثالثة 

اأرباع النمو المتوقع للطلب العالمي على النفط، 

خالل الفترة من 2016 اإلى 2030، خا�ص���ة من 

مجموعة الدول النامية والمتحولة.

ويعتم���د قط���اع النقل ب�ص���ورة رئي�ص���ية على 

الوق���ود الناتج ع���ن اأنواع معينة من الم�ص���تقات 

البترولية وهي »الغازولين والديزل« والتي تتمتع  
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بخ�ص���ائ�س فري���دة ومن اأهمها وفرة م�ص���ادرها 

من حي���ث انت�ص���ار محطات الت���زود بالوقود في 

معظم دول العالم، بالإ�صافة اإلى �صهولة التخزين 

والنقل والتوزيع والكلفة المالئمة لكافة ال�صرائح 

الجتماعية من مالكي المركبات وو�صائل النقل. 

وفي خ�ص���م تل���ك الزي���ادة الكبي���رة في عدد 

ال�ص���يارات والحافالت الم�ص���تخدمة في المدن، 

فقد اأثيرت ت�صاوؤلت حول الآثار البيئية المحتملة 

والت���ي قد تنتج عن قطاع النقل، الأمر الذي نتج 

عن���ه  ف���ي المقابل ظهور توجه ل���دى العديد من 

الدول ومن بينها بع�س الدول الأع�صاء في منظمة 

الأواب���ك نحو تطوي���ر منظومة النق���ل التقليدية 

بحيث ي�ص���تمر القطاع بالعتماد على المنتجات 

البترولي���ة بعد اإدخ���ال تقنيات حديث���ة وجديدة 

للوقود ال�ص���ائل ل�ص���تخال�س الغازات الم�ص���ببة 

للتل���وث من���ه، اإل���ى جان���ب التطوي���ر التدريجي 

لمنظومات نقل بديلة تعتمد على م�ص���ادر اأخرى 

للطاقة غير التقليدية.

 وم���ن جانبه���ا تتوقع منظمة اأوب���ك اأن يرتفع 

الطل���ب عل���ى الطاق���ة بحوال���ي 34.6% بحلول 

عام 2040 مقارنة بعام 2015، و�ص���يظل الوقود 

الأحف���وري هو الغالب لخلي���ط الطاقة ولكن قد 

تهبط ن�صبته من 81% في عام 2015 الي %75 

ف���ي ع���ام 2040، بينما م���ن المتوقع اأن ي�ص���تمر 

النفط في موقعه الرئي�صي كاأهم م�صادر الطاقة 

على الرغم من اأن ن�ص���بته قد تنخف�س من %31 

في 2015 الي 27% في عام 2040.

وفي ظل تلك التطورات في الطلب على الوقود 

في قطاع النقل، فاإن الدول الأع�صاء في منظمة 

اأوابك، تود التاأكيد اأولً على حر�ص���ها والتزامها 

بتطبيق ال�صتراطات البيئية الدولية في ال�صناعة 

النفطي���ة وف���ي قطاع النقل على وج���ه التحديد، 

وذل���ك انطالقاً من حر�ص���ها عل���ى انجاح جميع 

الجهود الدولية الرامية للحفاظ على البيئة، وقد 

�صرعت دول اأوابك في انتاج الغازولين الخالي من 

الر�صا�س منذ فترة طويلة، كما تتجه نحو خف�س 

ن�ص���بة الكبري���ت في وقود الديزل م���ن 1% وزناً 

اإلى 0.05% طبقاً للقوانين المحلية وظروف كل 

دولة ومدى جاهزية م�صافيها لعمليات التحويل، 

اإل���ى جانب توجه بع����س دول اأواب���ك نحو تنفيذ 

م�ص���اريع لإنتاج الوقود النظيف ذو الموا�ص���فات 

عالية الجودة. 

والأمان���ة العام���ة لمنظمة اأواب���ك وهي تتابع 

التط���ورات في قطاع النقل وذل���ك بهدف تقدير 

انعكا�ص���اتها الم�ص���تقبلية المحتملة على الطلب 

عل���ى النفط والغاز ف���ي الدول الأع�ص���اء، فاإنها 

توؤك���د ترحي���ب وم�ص���اندة ال���دول الأع�ص���اء في 

المنظمة لكافة الجه���ود الدولية الرامية لتطوير 

قطاع النق���ل والمحافظة على البيئة، وذلك على 

اعتباره���ا �ص���ريكاً رئي�ص���ياً في �ص���ناعة الطاقة 

العالمية، كما تاأمل الأمانة العامة باأن توفق الدول 

الأع�صاء في جهودها في م�صاريع قطاع �صناعة 

التكري���ر ومن اأهمها م�ص���اريع الوق���ود النظيف، 

والتي �صت�صاهم في فتح اأ�صواق جديدة للمنتجات 

البترولية العربية. 
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اأكد معالي المهند�س �شهيل بن محمد فرج فار�س 

المزروعي، وزير الطاق�������ة وال�شناعة في دولة االمارات 

العربي�������ة المتحدة، باأن هناك امكاني���ة لتمديد اتفاق 

خف�س اإنتاج نفط الدول الأع�ص���اء وغير الأع�صاء في 

منظم���ة اأوبك، في العام الق���ادم 2018، وذلك بهدف 

تحقيق ال�ص���تقرار في �صوق النفط العالمي والحفاظ 

على اأ�صعار منا�صبة للجميع.

واأ�ص���اف معالي���ه خالل افتت���اح معر����س وموؤتمر 

اأبوظب���ي الدولي للبترول )اأديب���ك2017(، الذي عقد 

موؤخرا في العا�ص���مة الإماراتية اأبوظبي، اأن الأ�ص���واق 

بحاجة اإلى اأ�صعار منا�صبة لجميع الأطراف ذات العالقة 

بما في ذلك المنتجون والم�ص���تثمرون والم�ص���تهلكون، 

معربا عن اأمله في اأن تتو�ص���ل  اأوبك اإلى اتفاق حول 

تمديد خف�س الإنتاج في عام 2018، م�ص���يرا اإلى اأن 

مع���دل النمو يقود الطل���ب على منتجات النفط والغاز 

ويحرك �صوق النفط في التجاه ال�صحيح.

ولف���ت اإلى اأن ق���رار تمديد خف����س الإنتاج معقد 

للغاي���ة وذلك في ظل حاجة الأ�ص���واق اإلى ال�ص���تقرار 

وال�ص���تثمار، م�ص���يفا »ولهذا ال�شبب نق�������ول اإن هناك 

اإمكانية لتمديد اتفاق خف�س االإنتاج«.

واأك���د معالي���ه على حر�س دولة الإم���ارات العربية 

المتحدة على تطوي���ر عالقات بناءة وطويلة الأمد مع 

مختلف دول العالم انطالقا من روؤية وتطلعات القيادة 

الحكيمة نحو اإر�ص���اء اأ�ص����س وخطط علمية مدرو�صة 

بالكامل تهدف اإلى تحقيق التنمية الم�صتدامة والحياة 

الكريمة للمواطنين والمقيمين على حد �صواء، م�صيفا 

“ اإننا حري�ص���ون على تطوير عالقات مثمرة مع جميع 
�ص���ركائنا،  وفي هذا ال�ص���ياق قمن���ا بتطوير عالقات 

ا�ص���تثمارية ايجابي���ة م���ع ال�ص���ين والهند وباك�ص���تان 

واليابان والعديد من البلدان الأخرى.

المزروعي: األسواق البترولية بحاجة إلى 
أسعار مناسبة لجميع األطراف

أخ��ب��ار ال����دول األع��ض��اء
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دولة اإلمارات العربية المتحدة
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السنة 43 - العدد 12-11

�ص���در مر�ص���وم اأميري في دولة الكويت ب�صاأن ت�ص���كيل الحكومة الجديدة، وقد تم بموجبه 

تعيي���ن معالي ال�شيد/ بخيت �شبيب بخيت الر�شيدي، وزي�������رًا للنفط ووزيرًا للكهرباء والماء، 

خلفًا لمعالي ال�شيد/ ع�شام المرزوق.

وق���د بعث �شع�������ادة ال�شيد/ عبا�س عل�������ي النقي، االأمي�������ن العام لمنظمة االأقط�������ار العربية 

الم�ش�������درة للبترول )اأوابك( ببرقية تهنئة با�ص���مه ونيابة عن موظف���ي الأمانة العامة للمنظمة 

لمعال�������ي ال�شيد/ بخيت �شبيب بخيت الر�شيدي، اأع���رب خاللها عن خال�س التهنئة والتبريك 

لمعاليه بمنا�صبة تعيينه في من�صبه الجديد، ومتطلعاً اإلى موا�صلة وا�صتمرار دعم دولة الكويت 

المعهود للمنظمة.

وتج���در الإ�ص���ارة اإل���ى اأن معالي ال�شيد/ بخي�������ت �شبيب بخيت الر�شيدي، حا�ص���ل على 

�ص���هادة بكالوريو�س الهند�ص���ة الكيميائية عام 1982. وقد �صغل قبل توليه المن�صب الوزاري 

عدة منا�ص���ب قيادية في القطاع البترولي في دولة الكويت من بينها، رئي�س �ص���ركة البترول 

الكويتي���ة العالمي���ة ) KPI (، والرئي�س التنفيذي ل�ص���ركة كي بي �ص���ي هولدينجز )اأوروبا(. 

ورئي�س مجل�س اإدارة التحاد الخليجي للتكرير )البحرين( عام 2016 وحتى الآن، بالإ�صافة 

اإلى ع�ص���ويته في بع�س مجال�س ادارات ال�ص���ركات النفطية الكويتية، ومن بينها �صركة نفط 

الكويت ما بين عامي 2011 و 2012، وال�صركة الأولى للت�صويق المحلي للوقود. كما �صارك 

معاليه في العديد من الموؤتمرات والمنتديات العالمية كمتحدث رئي�ص���ي وممثال عن قطاع 

التكرير في دولة الكويت.

تعيين معالي السيد/ بخيت شبيب بخيت الرشيدي

وزيرًا للنفط ووزيرًا للكهرباء والماء في دولة الكويت
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ذك���ر معال���ي االأ�شت�������اذ/ م�شطف�������ى قيطوني، وزي�������ر الطاقة ف�������ي الجمهورية 

الجزائري�������ة، اأن اإي���رادات الجزائ���ر م���ن �ص���ادرات المحروقات )النف�������ط والغاز 

الطبيع�������ي(، قد ارتفعت اإلى 24 مليار دولر في نهاية �ص���بتمبر2017، مدعومة 

بارتفاع متو�صط �صعر برميل النفط، وهي زيادة بن�صبة 23% مقارنة بنف�س الفترة 

من عام 2016.

واأ�ص���اف معاليه وبح�صب وكالة الأنباء الجزائرية، ان اجتماع منظمة البلدان 

الم�ص���درة للنفط »اأوبك« الذي عقد في الجزائر في �ص���بتمبر 2016، قد �صاهم 

في اإعادة التوازن في لل�ص���وق النفطية وب�ص���كل ن�صبي بداية من عام 2017، كما 

�ص���اهم ف���ي ارتفاع الإي���رادات المالية من �ص���ادرات المحروقات اإل���ى 24 مليار 

دولر، بزيادة 23% مقارنة بنف�س الفترة من عام 2016. 

 وتنتج الجزائر حوالي1.2 مليون برميل من النفط الخام يومًيا، وقد خف�صت 

ح�صتها بواقع 50 األف ب/ي تجاوًبا مع اتفاق التخفي�س.

ووفقا لمعالي الوزير، فقد �ص���درت الجزائر ف���ي عام 2016 نحو 54 مليار 

متر مكعب من الغاز، وت�صعى لبلوغ حجم �صادرات يفوق 57 مليار متر مكعب في 

نهاية دي�صمبر 2017، فيما تتوقع �صركة �صوناطراك تحقيق عائدات من ت�صدير 

النفط والغاز في 2017 تقدر بحوالي 31 مليار دولر. 

تحسن ملحوظ في صادرات المحروقات الجزائرية

الجمهورية الجزائرية
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وقع معال�������ي المهند�س طارق المل، وزير البترول 

والثروة المعدنية في جمهورية م�شر العربية، اتفاقية 

جديدة للبحث عن للبترول والغاز في منطقة تنمية 

�شرق ع��������س الملحة البحري�������ة » مجاوي�س البحرية« 

بين الهيئة الم�شرية العامة للبترول و�شركة ترايدنت 

بترولي�������وم، باإجمالي ا�شتثم�������ارات حوالى 2،4 مليون 

دوالر كح�������د اأدنى و 500 األف دوالر منح توقيع لحفر 

4 اآبار جديدة. 
واأك���د معاليه عقب التوقي���ع اأن التفاقيات ال� 83 

الت���ي وقعه���ا قطاع البت���رول منذ نوفمب���ر 2013 مع 

كبرى �ص���ركات البترول العالمية والعربية والم�ص���رية 

وحتى الآن با�صتثمارات تجاوزت 15 مليار دولر تمثل 

اإلى جانب الكت�ص���افات الغازية الكبيرة التي تحققت 

موؤخراً ركيزة اأ�صا�ص���ية ف���ي برنامج توفير الإمدادات 

البترولية لل�صوق المحلى خالل الفترات المقبلة، كما 

تعد اأحد الموؤ�ص���رات الرئي�ص���ية عل���ى جاذبية المناخ 

ال�ص���تثماري لم�ص���ر وتوؤكد على تنوع ال�ص���تثمارات 

وجاذبية الفر�س التي يطرحها قطاع البترول. 

توقيع اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز 
في خليج السويس

جمهورية مصر العربية
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للمنظمة  العامة  الأم��ان��ة  �صاركت 

ب�����ص��ف��ت��ه��ا م��ن��ظ��م��ة ح��ك��وم��ي��ة دول��ي��ة 

ال����ع����ام  ب�����االأم�����ي�����ن  م��م��ث��ل��ة   ،)IGO(

النقي،  علي  عبا�س  ال�شيد/  للمنظمة 

مدير  ع��اي��د،  ال��ك��ري��م  ع��ب��د  وال����ش��يد/ 

اأعم���ال  في  والمكتبة  االإع����لم  اإدارة 

لموؤتم����ر  والع�ص��رين  الثالثة  ال��دورة 

المتحدة  الأم��م  اتفاقية  الأط��راف في 

COP-( المناخ  تغّير  ب�صاأن  الإطارية 

لموؤتمر  ع�صرة  الثالثة  وال���دورة   )23
اجتماعاً  بو�صفه  العامل  الأط����راف 

لأطراف بروتوكول كيوتو والجزء الثاني 

الأط��راف  لموؤتمر  الأول��ى  ال��دورة  من 

الأط����راف  اج��ت��م��اع  بو�صفه  ال��ع��ام��ل 

ال�صابعة  وال����دورة  باري�س  ات��ف��اق  ف��ي 

الفرعية  الهيئة  م��ن  لكل  والأرب��ع��ي��ن 

للم�صورة  الفرعية  والهيئة  للتنفيذ 

الجزء  وكذلك  والتكنولوجية  العلمية 

الرابع من الدورة الأولى للفريق العامل 

في  باري�س  باتفاق  المعني  المخ�ص�س 

مدينة بون - األمانيا من 6-17 ت�صرين 

جاءت  وق��د    .2017 الثاني/نوفمبر 

نتائج الموؤتمر على النحو الآتي: 

• التفاق على و�صع م�صودة تت�صمن 	

قاعدة للقواعد التف�صيلية لتفاق 

كانون  �صهر  ف��ي  تكتمل  ب��اري�����س 

وذل��ك   ،2018 الأول/دي�����ص��م��ب��ر 

خ��الل م��وؤت��م��ر الأط����راف ال��ق��ادم 

 )COP-24( والع�صرين  الرابع 

في بولندا.

• 	 )Talanoa( »اإطالق حوار »تالنوا

الحوار  با�صم  ر�صميا  والمعروف 

وي�صعى   ،2018 لعام  الت�صهيلي 

ال��ح��وار اإل���ى دف���ع ال��ط��م��وح اإل��ى 

اإل��ى  ال��رام��ي��ة  الإج�����راءات  تعزيز 

الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية 
 )COP-23( األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

الدفيئة  غ��ازات  انبعاثات  خف�س 

الم�صبب لالحتبا�س الحراري.

• المناخية 	 بالإجراءات  يتعلق  فيما 

لما قبل عام 2020، خرج موؤتمر 

بالحاجة  ب��الع��ت��راف  الأط����راف 

ال��م��ل��ح��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ الإج�������راءات 

النبعاثات قبل  المناخية لخف�س 

على  الت��ف��اق  وت��م   ،2020 ع��ام 

على  منتظمة  اإج�����راءات  ات��خ��اذ 

اأر�س الواقع خالل عامي 2018-

.2019
• ح��وار 	 عقد  على  ال���دول  اتفقت 

ل��ل��خ��ب��راء   )Suva( »���ص�����������وف��ا« 

مو�صوع  حول   2018 عام  خالل 

عن  الناجمة  والأ�صرار  الخ�صائر 

تغّير المناخ في الدول النامية.

• فيما يتعلق بتمويل المناخ، اأعلنت 	

الحكومة الألمانية عن م�صاهمتها 

ل�صندوق  ي��ورو  مليون   50 بمبلغ 

من  ك��ل  �صاهمت  كم�ا  التكيف، 

ال�صويد وبلجيكا في �صندوق اأقل 

العتراف  تم  كما  نم�واً،  البلدان 

ب�صندوق التكيف ر�صمياً باعتباره 

لتحقيق  ال��ت��م��وي��ل  اأدوات  اأح���د 

اأهداف اتفاق باري�س.

• بقرار من موؤتمر الأطراف اأن يتم 	
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ملف  في  ال�صعف  نقاط  معالجة 

ونهج  المناخ  تغّير  اإزاء  ال��زراع��ة 

من  وهو  الغذائي،  الأم�ن  معالجة 

الأطراف  موؤتمر  اإنج�����ازات  اأهم 

ال����دول  ل�����ص��ال��ح   )COP-23(

النامية.

• بلغ عدد الدول التي �صادقت على 	

اتفاق باري�س 170 دولة.

• ب��اأن 	 التزامها  مدينة   25 اإع���الن 

بحلول  النبعاثات  محايدة  ت�صبح 

عام 2050.

• عالمياً 	 تحالفاً  دول��ة   27 �صكلت 

جديداً للتخل�س من الفحم.

• ا�صت�صافة بولندا لموؤتمر الأطراف 	

عقده  وال��م��ق��رر   )COP-24(

كانون   14-3 م��ن  ال��ف��ت��رة  خ��الل 

الأول/دي�صمبر 2018.

• وف�����ي االج���ت���م���اع رف���ي���ع ال��م�����ش��ت��وى 	

ب�شاأن  االإط��اري��ة  االتفاقية  لموؤتمر 

تغير ال��م��ن��اخ، ق���دم ���ش��ع��ادة االأم��ي��ن 

العام كلمة االأمانة العامة للمنظمة 

جاء فيها التاأكيد على اأهمية توافر 

التنفيذ  وو���ص��ائ��ل  ال��دع��م  اآل��ي��ات 

مجال  ف��ي  خا�صة  النامية  ل��ل��دول 

وتطبيق  التكنولوجيا  وتوطين  نقل 

وتخزينه  ال��ك��رب��ون  ف�صل  تقنيات 

واإع���ادة  وتحويله   )CCS )تقنية 

النقل  قطاع  ك��ف��اءة  ورف��ع  ت��دوي��ره 

ال��دول  وف��اء  اأهمية  على  والتاأكيد 

الفترة  عن  بالتزاماتها  المتقدمة 

و�صع  واأهمية   2020 عام  قبل  ما 

ال�صلبية  الآثار  تقليل  ن�صو�س حول 

حزمة  �صمن  ال�صتجابة  لتدابير 

�صمن  تقديمها  المزمع  ال��ق��رارات 

الحوار التي�صيري لعام 2018.

اجتماعات جامعة الدول العربية:

باجتماعات  المنظمة  ت�����ص��ارك 

اليومية حر�صاً  العربية  الدول  جامعة 

منها على تو�صيح مواقف الدول العربية 

وعوائدها  اقت�صادياتها  تعتمد  التي 

�صبه  اأو  وحيد  م�صدر  على  المالية 

وح��ي��د وخ��ا���ص��ة ال��وق��ود الأح��ف��وري 

تبعات  و�صرح  وللدفاع عن م�صالحها 

واتفاقية  المناخي  التغّير  �صيا�صات 

والغاز  النفطي  القطاع  على  باري�س 

العربي. 

للمنظمة  العامة  الأمانة  و�صتقوم 

العربية  المملكة  وف��د  مع  بالتن�صيق 

ال�����ص��ع��ودي��ة ب��ع��ق��د ف��ع��ال��ي��ة وور���ص��ة 

القادم  الأط���راف  موؤتمر  خ��الل  عمل 

)COP-24( في بولندا حول مو�صوع 

»تاأثير تدابير ال�صتجابة على ال�صناعة 

البترولية«.
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�ص���ارك ف���ي الجتم���اع وزراء وممثلون من 24 دولة اآ�ص���يوية 

منتجة وم�ص���درة وم�ص���تهلكة للنفط والطاقة، و11 م�ص���وؤولً من 

المنظم���ات الدولي���ة المتخ�ص�ص���ة في مجال الطاق���ة. وكان من 

�صمن الم�صاركين والمتحدثين الرئي�صيين في الجل�صات الرئي�ص�ية 

الث���الث من ال���دول الأع�ص���اء في المنظم���ة: معال���ي المهند�س 

�ص���هيل بن محمد ف���رج المزروعي، وزير الطاقة وال�ص���ناعة في 

دولة المارات العربية المتحدة، معالي ال�ص���يخ محمد بن خليفة 

ب���ن اأحم���د اآل خليفة، وزي���ر النف�ط في مملك���ة البحرين، معالي 

المهن�د����س خالد ب���ن عبدالعزيزالفالح، وزير الطاقة وال�ص���ناعة 

والثروة المعدنية في المملكة العربية ال�ص���عودية، مع�الي الدكتور 

محمد بن �ص���الح ال�صادة، وزير الطاقة وال�صناعة في دولة قطر، 

معالي الأ�ص�تاذ ع�ص�ام عبد المح�صن حمد المرزوق، وزير النفط 

وزير الكهرباء والماء في دولة الكويت.

تركزت اأعمال الدورة ال�شابعة على ثلثة محاور رئي�شية هي: 

اأ�ص���واق النف���ط: ال�ص���تثمارات، التحدي���ات الأمنية في . 1

عالم متحول.

الغاز الطبيعي: و�ص���ع ال�صوق، والعقبات ال�صيا�صية التي . 2

تواجه الع�صر الذهبي للغاز.

التكنولوجيا وم�ص���تقبل الطاقة: النعكا�صات، التحديات . 3

وال�صتعدادات. 

وفي خت���ام اأعمال الجتماع رحب معال���ي الوزراء بالحوار 

ال���ذي يدعم���ه منت���دى الطاق���ة الدول���ي ب�ص���اأن اأم���ن الطاقة 

العالمي على طول م�ص���ارات انتقال الطاقة من خالل اأ�ص���واق 

طاقة تعمل ب�ص���كل جيد وتت�صم بالنفتاح والفعالية وال�صفافية، 

وتعزي���ز التعاون والتجارة وال�ص���تثمار ف���ي جميع اأنحاء القارة 

الآ�صيوية من اأجل:

• �ص���مان و�ص���ول الطاقة اإل���ى المزيد من ال�ص���كان وفق 	

معايير عالية و�صحية.

• تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل النفايات على امتداد �صل�صلة 	

القيمة للطاقة. 

• تحقي���ق النم���و القت�ص���ادي الم�ص���تدام وتحقيق جميع 	

اأهداف التنمية الم�صتدامة.

• اتخ���اذ الإجراءات ال�ص���رورية والمنا�ص���بة ب�ص���اأن تغير 	

المناخ وفقا لما تم التو�صل اإليه في اإتفاق باري�س. 

وق�������د مثل االأمانة العامة في االإجتماع ، ال�شيد/ عبد الفتاح 

دندي، مدير االإدارة االقت�شادية.

اجتماع الطاولة المستديرة السابع لوزراء النفط والطاقة في الدول اآلسيوية

التحول في أسواق الطاقة العالمية:
من الرؤية إلى العمل الفعلي

بدع�������وة كريمة من معالي وزي�������ر الطاقة في مملكة تايلند، �شاركت االأمانة العام�������ة لمنظمة االأوابك  في اجتماع 

الطاول�������ة الم�شتدي�������رة االآ�شيوي ال�شابع على م�شتوى الوزراء تحت عنوان »التحول ف�������ي اأ�شواق الطاقة العالمية: من 

الروؤي�������ة اإلى العمل الفعلي«، الذي ا�شت�شافته وزارة الطاقة التايلندية بالتعاون مع دولة االإمارات العربية المتحدة، 

تحت مظلة منتدى الطاقة الدولي في مدينة بانكوك خلل الفترة من 1-3 نوفمبر 2017.
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بدع���وة م���ن معه���د اأماديو����س، �ص���ارك �شعادة 

االأمين العام للمنظمة االأ�شتاذ/ عبا�س علي النقي 

 ،»MEDays« في الدورة العا�صرة لمنتدى ميدايز

ال���ذي عقد في مدين���ة طنجه بالمملك���ة المغربية 

ف���ي الفترة من 8 اإل���ى 11 نوفمبر 2017، برعاية 

�ص���امية م���ن العاه�������ل المغرب�������ي جلل�������ة المل�������ك 

محمد ال�شاد�س، تحت �ص���عار “ م���ن انعدام الثقة 

اإل���ى التحديات : ع�ص���ر ال�ص���طرابات الكبرى”، 

وقد �ص���ارك في المنت���دى عدد من روؤ�ص���اء الدول 

والحكوم���ات وال���وزراء ومجموع���ة م���ن المفكرين 

ورج���ال الأعمال وممثلين ع���ن المنظمات الدولية 

ومنظمات المجتمع المدني.

و�صارك �شعادة االأمين العام لمنظمة االأوابك، 

االأ�شتاذ/عبا�س علي النقي، كمتحدث رئي�ص���ي في 

جل�ص���ة » نظ���رة عامة على اآفاق الطاق���ة العالمية: 

كيفية تمكي���ن النتقال الفعال من اأجل نظام طاقة 

�صهل الولوج واأكثر ا�صتدامة وباأ�صعار معقولة ».  

وقد تناول �شع�������ادة االأ�شتاذ/عبا�س علي النقي، 

ف���ي كلمت���ه مجموع���ة م���ن الق�ص���ايا الراهنة في 

�صناعة النفط والغاز والطاقة، ومن اأهمها:

المتج���ددة  للطاق���ات  المتزاي���د  ال���دور  اأولً: 

ف���ي مزي���ج الطاقة الأولية ب�ص���كل عام، 

والطاقة المتجددة في الدول الأع�ص���اء 

ف���ي منظم���ة اأواب���ك وال���دول العربي���ة 

الأخرى ب�صكل خا�س.

 ثاني���اً: التطورات الأخيرة في اأ�ص���واق الطاقة 

والو�صول الى الطاقة الم�صتدامة.

وق���د تناولت المحاور الرئي�ص���ية للمنتدى عدد 

من الموا�ص���يع ذات ال�صلة بق�صايا الطاقة والبيئة 

والتغير المناخي والتنمية الم�ص���تدامة والتطورات 

القت�ص���ادية والجيو�صيا�ص���ية في منطقة ال�ص���رق 

الأو�صط وقارة اأفريقيا.

الدورة العاشرة من منتدى ميدايز  الدولي
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القمة العالمية حول الحلول المتاحة
 لموضوع الغاز الطبيعي المسال

�ص���ارك����ت الأمان�������ة الع����ام�������ة لمنظم�������ة الأقط���ار 

العربية الم�ص���د���رة للبت�����رول في القم���ة العالمي���ة حول 

الحل��������ول المتاح���ة لمو�ص������وع الغاز الطبيع��ي الم�ص���ال 

»Global LNG Solutions Summit« التي عقدت في 
مدينة ني�س ، الجمهورية الفرن�صية، يومي 24 و25 اأكتوبر 

2017. وقد �ص���ارك في القمة نحو 300 خبير وم�ص���وؤول 
تنفي���ذي من �ص���ركات النف���ط والغ���از العربي���ة والعالمية 

ومن بينها �ص���ركة اأرامكو ال�ص���عودية، را����س غاز القطرية، 

 ،  )Petronas( بترونا����س   ،)Gazprom( غازب���روم 

وبع�س الموؤ�ص�ص���ات والمنظم���ات الأوروبية والدولية منها 

المفو�صية الأوروبية.

قدم���ت الأمانة العام���ة ورقة في الجل�ص���ة الفتتاحية 

بعن���وان “التغيرات الديناميكية للغ�������از الطبيعي الم�شال 

في الدول العربي�������ة، ودوره الحالي والم�شتقبلي في تلبية 

الطل�������ب االإقليمي والعالمي على الغ�������از”، تناولت الورقة 

تطور �ص���ناعة الغاز الطبيعي الم�ص���ال في الدول العربية، 

واأبرز التغيرات الديناميكية، وكذلك التحديات التي تواجه 

الدول العربية الم�ص���درة، واأبرزها تنامي الطلب المحلي، 

واحتدام المناف�ص���ة بعد ت�ص���غيل الم�ص���اريع الجديدة في 

اأ�ص���تراليا والولي���ات المتحدة، كم���ا ا�صتعر�ص���ت الورقة 

الفر����س الت���ي تمتلكه���ا ال���دول العربي���ة واأبرزه���ا توافر 

احتياطي���ات كبي���رة من الغ���از غير م�ص���تغلة، وبنية تحتية 

للت�صدير، والموقع الفريد الذي يتو�صط الأ�صواق العالمية.

كم���ا �ص���اركت الأمان���ة العامة في الجل�ص���ة النقا�ص���ية 

الأول���ى بعنوان “اأح�������دث التطورات في ال�ش�������وق العالمي للغاز 

الطبيعي الم�شال”، و�ص���اركت اأي�ص���ا في اإدارة جل�ص���ات اليوم 

الثاني من برنامج القمة.

وق�������د مثل االأمانة العامة في القمة العالمية حول الحلول 

المتاحة لمو�شوع الغاز الطبيعي المهند�س/ وائل حامد عبد 

المعطي، خبير �شناعات غازية.

أن��ش��ط��ة ال��م��ن��ظ��م��ة
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�ص���اركت الأمان���ة العام���ة لمنظم���ة الأقط���ار العربية 

الم�صدرة للبترول )اأوابك( في الجتماع التمهيدي لإعداد 

التقرير القت�ص���ادي العربي الموحد لع���ام 2018 والذي 

ُعق���د بمق���ر الأمان���ة العامة لجامع���ة ال���دول العربية في 

القاهرة خالل الفترة من 11 – 13 دي�صمبر/كانون الأول 

2017. و�ص���ارك في الجتماع ممثلون عن كل من الأمانة 
العام���ة لجامعة ال���دول العربية، و�ص���ندوق النقد العربي، 

وال�صندوق العربي لالإنماء القت�صادي والجتماعي، ومثل 

المنظم���ة ف���ي هذا الجتماع ال�ص���يد عبد الفت���اح دندي، 

مدي���ر الإدارة القت�ص���ادية، وال�ص���يد ماج���د عامر باحث 

اقت�ص���ادي في الإدارة القت�ص���ادية. وت���م خالل الجتماع 

مناق�ص���ة محتويات الف�صول التي �صيت�ص���منها تقرير عام 

2018، وت���م اعتماد هياكلها وفق ال�ص���يغ التي عر�ص���تها 
الموؤ�ص�ص���ات التي تعده���ا، ومنها الف�ص���ل الخام�س الذي 

تق���وم باإع���داده الأمانة العام���ة لمنظمة اأواب���ك والمتعلق 

بالتطورات في مجال النفط والطاقة، والذي يغطي الو�صع 

العام لال�صتك�صاف والحتياطيات والإنتاج عربياً وعالمياً، 

والطل���ب على الطاق���ة، والمخزون���ات النفطي���ة العالمية 

)التجاري���ة والإ�ص���تراتيجية(، و�ص���ادرات النف���ط والغ���از 

الطبيعي، وقيمة ال�ص���ادرات النفطية العربية. بالإ�ص���افة 

اإلى اإعداد الجزئية الخا�ص���ة بال�صناعات الهيدروكربونية 

�صمن الف�صل الرابع المتعلق بالقطاع ال�صناعي.

كم���ا اأكد المجتمعون على اأهمية موا�ص���لة العمل على 

تطوير م�صمون ف�صول التقرير، وكذلك زيادة عدد النوافذ 

ف���ي التقرير بحي���ث تتن���اول كل نافذة اأهم الم�ص���تجدات 

المرتبطة بمو�ص���وع كل ف�ص���ل واإ�ص���افة ق�ص���ية رئي�صية 

تخ�س هذا المو�ص���وع ب�ص���كل متج���دد �ص���نوياً، كلما كان 

ذل���ك ممكناً. كما تم التفاق على اأن يكون ف�ص���ل المحور 

ف���ي تقرير عام 2018، حول مو�ص���وع “الطاقة المتجددة 

بالدول العربية: الواقع والَفاق”.

االجتماع التمهيدي إلعداد التقرير 
االقتصادي العربي الموحد لعام 2018
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

• ارتفع المعدل ال�شهري الأ�شعار �شلة اأوبك بن�صبة 3.9 % )2.1 دولر للبرميل( مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 55.5 دولر للبرميل خالل �صهر اأكتوبر 2017.	

• ارتفع الطلب العالمي على النفط خالل الربع الثالث 2017 بمقدار 1.4 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 1.5 % لي�صل اإلى 97.7 مليون ب/ي.	

• ارتفعت الكميات المعرو�شة من النفط خالل الربع الثالث 2017 بمقدار 0.6 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 0.6 % لت�صل اإلى96.5 مليون ب/ي.	

• ارتفع اإنتاج الواليات المتحدة من النفط ال�شخري خالل �صهر اأكتوبر 2017 بنحو 1.7 % ليبلغ حوالي 6 مليون ب/ي، بينما انخف�س عدد الحفارات العاملة بنحو 13 	

حفارة مقارنة بال�صهر ال�صابق ليبلغ 797 حفارة.

• انخف�شت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر �صبتمبر 2017 بنحو 12.6 % لتبلغ 7.1 مليون ب/ي، بينما ارتفعت وارداتها من المنتجات النفطية 	

بنحو 3 % لتبلغ حوالى 2.4 مليون ب/ي.

• انخف�س المخزون التجاري النفطي في الدول ال�شناعية خالل �صهر �صبتمبر 2017 بحوالي 41 مليون برميل مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 2969 مليون برميل، وانخف�س 	

المخزون االإ�شتراتيجي في دول منظمة التعاون القت�صادي والتنمية وجنوب اأفريقيا وال�صين بحوالي 5 مليون برميل مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 1858 مليون برميل.

• انخف�س المتو�شط ال�شهري لل�شعر الفوري للغاز الطبيعي الم�صجل في مركز هنري بال�صوق الأمريكي خالل �صهر اأكتوبر 2017 بمقدار 0.10 دولر لكل مليون )و ح ب( 	

مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى  2.88 دولر لكل مليون )و ح ب(. 

• انخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في اليابان خالل �صهر �صبتمبر 2017 بمقدار 0.27 دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل اإلى 8.1 دولر لكل مليون 	

)و ح ب(، وانخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في ال�شين بمقدار 0.28 دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل اإلى 7.2 دولر لكل مليون  )و ح ب(، كما 

انخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.1 دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل اإلى 8.1 دولر لكل مليون  )و ح ب(.

• بلغت �شادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�شيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�شين حوالى 2.700 مليون طن خالل �صهر �صبتمبر 2017، م�صتاأثرة بح�صة 	

23.2 % من الإجمالى.

املوؤ�شرات الرئي�شية

أوال : أسواق النفط

– الأ�شعار  1

1-1 اأ�شعار النفط الخام
اأكتوبر  �صهر  من  الأول  الأ�صبوع  خالل  انخفا�صاً  اأوبك  �صلة  لأ�صعار  الأ�صبوعي  المعدل  �صهد   

2017، م�صجاًل 54.4 دولر للبرميل، ثم ارتفع بعد ذلك لي�صل اإلى اأعلى م�صتوياته خالل ال�صهر 
وهو 56.3 دولر للبرميل خالل الأ�صبوع الرابع من ال�صهر، كما يو�صح ال�صكل )1(: 

�صهد المعدل ال�صهري لأ�صعار �صلة خامات اأوبك خالل �صهر اأكتوبر 2017 ارتفاعاً بمقدار 2.1 

دولر للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، اأي بن�صبة 3.9%، لي�صل اإلى 55.5 دولر للبرميل، 

م�صجال بذلك ارتفاعاً بنحو 7.6 دولر للبرميل، اأي بن�صبة 15.9% مقارنة بمعدله الم�صجل خالل 

العام  من  المماثل  ال�صهر 

للتح�صن  كان  وقد  الما�صي. 

النفط  �صوق  في  الملحوظ 

على خلفية التزام دول اأوبك 

خف�س  باتفاق  اأوبك  وخارج 

ارتفاع  اإلى  اإ�صافة  الإنتاج، 

مخزونات  وتراجع  الطلب، 

دوراً  الأمريكية،   النفط 

الأ�صعار  ارتفاع  في  رئي�صياً 

خالل �صهر اأكتوبر 2017.

ويو�صح الجدول )1( وال�شكل 

اأ�صعار  في  التغير   )2(

بال�صهر  مقارنة  اأوبك،  �صلة 

المماثل  بال�صهر  و  ال�صابق، 

من العام ال�صابق:

المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك،  2017-2016  )دوالر/برميل(الشكل - 1:

السنة 43 - العدد 12-11



17

مالحظة: ت�صم �صلة اأوبك، اعتبارا من 16 يونيو 2005 ، اإحدى ع�صر نوعاً من النفط الخام بدل من ال�صبعة خامات ال�صابقة. وتمثل ال�صلة الجديدة خامات الدول الأع�صاء 

مقّومة وفقاً لأوزان ترجيحية تاأخذ في العتبار اإنتاج و�صادرات الدول الأع�صاء. واعتبارا من بداية يناير 2007 اأ�صيف خام غيرا�صول النغولي اإلى �صلة اأوبك الجديدة، 

و في منت�صف �صهر اأكتوبر 2007 اأ�صيف خام اأورينت الإكوادوري، وفي يناير 2009 تم  ا�صتثناء الخام الندوني�صي، وفي يناير 2016 تم ا�صافة الخام الندوني�صي من 

جديد، وفي يوليو 2016 اأ�صيف الخام الجابوني، وفي يناير 2017 تم  ا�صتثناء الخام الندوني�صي، وفي يونيو 2017 ا�صيف خام غينيا ال�صتوائية “زافيرو” اإلى �صلة 

اأوبك لت�صبح تتاألف من 14 نوع من النفط الخام.

التغير في أسعار سلة أوبك، 2016-2017                                    )دوالر/برميل(

التغير في أسعار سلة أوبك، 2017-2016 

الجدول - 1 

الشكل - 2 

للفترة    الأخرى  النفوط  بع�س  و  اأوبك  ل�صلة  الفورية  الأ�صعار  الملحق  في   )3( الجدول  يو�صح 

.2017 - 2015

1-2  االأ�شعار الفورية للمنتجات النفطية

- الخليج االأمريكي

انخف�ص���ت الأ�ص���عار الفورية للغازولين الممتاز خالل �صهر اأكتوبر 2017 بنحو 9.3 

دولر للبرميل مقارنة باأ�ص���عار ال�ص���هر ال�صابق اأي بن�ص���بة 11% لت�صل اإلى 75.2 دولر 

للبرميل، كما انخف�ص���ت اأ�ص���عار زيت الغاز بنحو 0.3 دولر للبرميل اأي بن�ص���بة %0.5 

لتبلغ 66.1 دولر للبرميل، بينما ارتفعت اأ�صعار زيت الوقود بحوالى 0.8 دولر للبرميل 

اأي بن�صبة 1.6% لتبلغ 49.4 دولر للبرميل.

)دوالر/برميل(

اأكتوبر �شبتمرب اأغ�شط�س يوليو يونيو مايو اأبريل مار�س فرباير
يناير

2017 دي�شمرب نوفمرب
اأكتوبر

2016

55.5 53.4 49.6 46.9 45.2 49.2 51.4 50.3 53.4 52.4 51.7 43.2 47.9 �صعر �صلة اأوبك

2.1 3.8 2.7 1.7 (4.0) (2.2) 1.1 (3.1) 1.0 0.7 8.5 (4.7) 5.0 التغري عن ال�صهر ال�صابق

7.6 10.5 6.5 4.2 (0.6) 6.0 13.5 15.7 24.7 25.9 18.1 2.7 2.8 التغري عن ال�صهر املماثل من العام ال�صابق
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-  �شوق روتردام

�صهدت الأ�صعار الفورية للغازولين الممتاز انخفا�صاً في م�صتوياتها خالل �صهر اأكتوبر 

2017 بنحو 3.5 دولر للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق اأي بن�صبة 4.4% لت�صل اإلى 
اأي بن�صبة  للبرميل  0.4 دولر  الغاز بنحو  76.1 دولر للبرميل، بينما ارتفعت اأ�صعار زيت 
0.6% لتبلغ 71.7 دولر للبرميل، وارتفعت اأ�صعار زيت الوقود بحوالى 0.8 دولر للبرميل 

اأي بن�صبة 1.6% لتبلغ 50.6 دولر للبرميل.

-  �شوق حو�س البحر المتو�شط

�صهدت الأ�صعار الفورية للغازولين الممتاز انخفا�صاً في م�صتوياتها خالل �صهر اأكتوبر 

2017 بنحو 2.9 دولر للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق اأي بن�صبة 4.1% لت�صل اإلى 
اأ�صعار زيت الغاز بنحو 0.3 دولر للبرميل اأي بن�صبة  67.4 دولر للبرميل، بينما ارتفعت 
0.4% لتبلغ 71 دولر للبرميل، وارتفعت اأ�صعار زيت الوقود بحوالي 1.5 دولر للبرميل اأي 

بن�صبة 3% لتبلغ 51.5 دولر للبرميل.

-  �شوق �شنغافورة

�صهدت الأ�صعار الفورية للغازولين الممتاز انخفا�صاً في م�صتوياتها خالل �صهر اأكتوبر 

2017 بنحو 0.4 دولر للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق اأي بن�صبة 0.6% لت�صل اإلى 
70 دولر للبرميل، بينما ارتفعت اأ�صعار زيت الغاز بنحو 0.7 دولر للبرميل اأي بن�صبة %1 
لتبلغ 70 دولر للبرميل، وارتفعت اأ�صعار زيت الوقود بحوالي 1.2 دولر للبرميل اأي بن�صبة 

2.4% لتبلغ 51.9 دولر للبرميل.
  ويو�صح ال�شكل )3( المعدل ال�صهري لالأ�صعار الفورية للغازولين الممتاز خالل الفترة 

من اأكتوبر 2016  اإلى  اأكتوبر 2017 في الأ�صواق الرئي�صية الأربعة: 

المعدل الشهري لألسعار الفورية للغازولين الممتاز، 2017-2016 الشكل - 3 

في  النفطية  للمنتجات  الفورية  لالأ�صعار  ال�صهري  المتو�صط  الملحق  في   )4( الجدول  يو�صح  كما 

الأ�صواق المختلفة خالل الفترة )2017-2015(. 

)دوالر/برميل(
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الشكل - 4  )نقطة على المقياس العالمي ( )*(المعدل الشهري ألسعار شحن النفط الخام، 2017-2016

1-3 اأ�شعار �شحن النفط الخام 

ارتفعت اأ�صعار �صحن النفط الخام المتجه من موانئ ال�صرق الأو�صط  اإلى اتجاه ال�صرق 

)للناقالت الكبيرة بحمولة 230 – 280 األف طن �صاكن( خالل �صهر اأكتوبر 2017 بمقدار 

24 نقطة مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، اأي بن�صبة 54.5% م�صجلة 68 نقطة على المقيا�س 
اإلى  اأ�صعار �صحن النفط الخام المتجه من موانئ ال�صرق الأو�صط   العالمي، كما ارتفعت 

– 285 األف طن �صاكن(  بمقدار 5 نقاط   270 الكبيرة بحمولة  )للناقالت  الغرب  اتجاه 

مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، اأي بن�صبة 21.7% م�صجلة 28 نقطة على المقيا�س العالمي. 

وارتفعت اأ�صعار �صحن النفط الخام النقولة داخل منطقة البحر الأبي�س المتو�صط بناقالت 

�صغيرة اأو متو�صطة الحجم  )80-85 األف طن �صاكن( بمقدار 28 نقطة مقارنة باأ�صعار 

ال�صهر ال�صابق، اأي بن�صبة 26.2% م�صجلة 135 نقطة على المقيا�س العالمي. 

في  العالمى(  المقيا�س  على  )نقطة  الخام  النفط  �صحن  اأ�صعار   )4( ال�شكل  ويو�صح 

التجاهات المختلفة خالل الفترة من �صهر اأكتوبر 2016 اإلى �صهر اأكتوبر 2017: 

1-4 اأ�شعار �شحن المنتجات النفطية 

اإلى  الأو�صط   ال�صرق  موانئ  المنقولة من  النفطية  المنتجات  �صحن  اأ�صعار  انخف�صت 

– 35 األف طن �صاكن( خالل �صهر اأكتوبر 2017   30 )للناقالت بحمولة  ال�صرق   اتجاه  

بمقدار 15 نقطة ،اأي بن�صبة 10.8% مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، م�صجلة 124 نقطة 

 .)World Scale( على المقيا�س العالمي

البحر الأبي�س  المنقولة داخل منطقة  النفطية  المنتجات  اأ�صعار �صحن  كما انخف�صت 

المتو�صط )للناقالت بحمولة 30 – 35 األف طن �صاكن( خالل �صهر اأكتوبر 2017  بمقدار 

لت�صل  ال�صابق،  ال�صهر  باأ�صعار  مقارنة   %4.2 بن�صبة  اأي  العالمي،  المقيا�س  7 نقاط على 
البحر  المنقولة من  النفطية  المنتجات  اأ�صعار �صحن  158 نقطة، وانخف�صت  اإلى م�صتوى 

)*( المقيا�س العالمي )WS- World Scale( هو طريقة م�صتخدمة لحت�صاب اأ�صعار ال�صحن، حيث اأن نقطة على المقيا�س العالمي تعني 1% من �صعر النقل القيا�صي لذلك التجاه 

في كتاب World Scale الذي ين�صر �صنويا، ويت�صمن قائمة من الأ�صعار ب�صيغة دولر/طن تمثل WS 100 – لكل التجاهات الرئي�صية في العالم.
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المتو�ص�����ط اإلى �صمال غرب اأوروبا )للناقالت بحمولة 30 – 35 األف طن �صاكن( بمقدار 

5 نقاط على المقيا�س العالمي، اأي بن�صبة 2.9% مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، لت�صل اإلى 
م�صتوى 169 نقطة.

المختلفة خالل  التجاهات  في  النفطية  المنتجات  �صحن  اأ�صعار   )5( ال�شكل  ويو�صح 

الفترة من �صهر  اأكتوبر 2016 اإلى �صهر اأكتوبر 2017.

)نقطة على المقياس العالمي ( المعدل الشهري ألسعار شحن المنتجات النفطية، 2017-2016 

يو�صح الجدوالن )5( و )6( في الملحق اتجاهات اأ�صعار �صحن كل من النفط الخام و 

المنتجات النفطية للفترة 2015- 2017.

2 - العر�س و الطلب  

الربع  خالل  النفط  على  العالمي  الطلب  باإجمالي  المتعلقة  الأولية  التقديرات  ت�صير 

الثالث 2017 اإل�ى ارتفاعه بمقدار 1.4 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 1.5% مقارنة بم�صتويات 

الربع ال�صابق لي�صل اإل�ى 97.7 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحوالي 1.7 مليون ب/ي 

مقارنة بالربع المناظر من العام ال�صابق.

0.8 مليون  2017 بمقدار  الثالث  الربع  ال�صناعية خالل  الدول  ارتفع طلب مجموعة 

اإل�ى 47.7 مليون ب/ي،  ب/ي، اأي بن�صبة 1.7% مقارنة بم�صتويات الربع ال�صابق لي�صل 

مرتفعاً بحوالي 0.4 مليون ب/ي مقارنة بالربع المناظر من العام ال�صابق، كما ارتفع طلب 

بقية دول العالم الأخرى بمقدار 0.6 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 1.2% مقارنة بم�صتويات الربع 

ال�صابق لي�صل اإلى 50 مليون ب/ي، مرتفعاً بحوالي 1.3 مليون ب/ي مقارنة بالربع المناظر 

من العام ال�صابق.

الشكل - 5 
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امل�صدر: التقرير ال�صهري ملنظمة اأوبك، نوفمرب 2017.

بينما ت�صير التقديرات الأولية اإلى ارتفاع الكميات المعرو�صة من النفط خالل الربع 

الثالث 2017 بمقدار 0.6 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 0.6% مقارنة بم�صتويات الربع ال�صابق 

بالربع  مقارنة  مليون ب/ي   0.9 بحوالي  ارتفاعاً  م�صكلة  مليون ب/ي،   96.5 اإل�ى  لت�صل 

المناظر من العام ال�صابق.

وعلى م�صتوى المجموعات، ارتفعت اإمدادات الدول الأع�صاء في اأوبك من النفط الخام 

و �صوائل الغاز الطبيعي خالل الربع الثالث 2017 بمقدار 0.5 مليون ب/ي اأي بن�صبة %1.3 

مقارنة بم�صتويات الربع ال�صابق لت�صل اإلى 39.1 مليون ب/ي، م�صكلة ارتفاعاً بحوالي 0.3 

مليون ب/ي مقارنة بالربع المناظر من العام ال�صابق، كما ارتفع اإجمالى اإمدادات الدول 

المنتجة من خارج اأوبك بمقدار 0.1 مليون ب/ي اأي بن�صبة 0.2% مقارنة بم�صتويات الربع 

0.6 مليون ب/ي مقارنة  بحوالي  ارتفاعاً  57.4 مليون ب/ي، م�صكلة  اإلى  ال�صابق لت�صل 

بالربع المناظر من العام ال�صابق .

الربع  خالل  الخام  النفط  من  والعر�س  الطلب  لم�صتويات  الأولية  البيانات  وتظهر 

ب/ي  مليون   0.4 قدره  بعجز  مقارنة  ب/ي،  مليون   1.2 قدره  عجزاً   2017 الثالث 

الجدول  من  يت�صح  كما  ،وذلك  ال�صابق  العام  من  المماثل  والربع  ال�صابق  الربع  خالل 

)2( وال�شكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط  الجدول - 2 

التغري عن

الربع الثالث 2016

الربع الثالث

2016
التغري عن

الربع الثاين 2017

الربع الثاين

2017
الربع الثالث

2017

0.4 47.3 0.8 46.9 47.7 طلب الدول ال�شناعية

1.3 48.7 0.6 49.4 50.0 باقي دول العامل

1.7 96.0 1.4 96.3 97.7 اإجمايل الطلب العاملي

0.3 38.8 0.5 38.6 39.1 : اإمدادات اأوبك

0.1 32.6 0.4 32.3 32.7 نفط خام

0.2 6.2 0.1 6.3 6.4 �شوائل الغاز و مكثفات

0.6 54.6 0.1 55.1 55.2 اإمدادات من خارج اأوبك

0.0 2.2 0.0 2.2 2.2 عوائد التكرير

0.9 95.6 0.6 95.9 96.5 اإجمايل العر�س العاملي

(0.4) (0.4) (1.2) املوازنة

 )مليون برميل/ اليوم(
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يو�صح الجدوالن )7( و )8( م�صتويات الطلب والعر�س العالمي للنفط  للفترة 2015- 

.2017

• اإنتاج النفط ال�شخري فى الواليات المتحدة االأمريكية 	

ارتفع اإنتاج الوليات المتحدة الأمريكية من النفط ال�صخري خالل �صهر اأكتوبر 2017 

 6.002 ليبلغ  ال�صابق  ال�صهر  بم�صتويات  1.7% مقارنة  بن�صبة  اأى  األف ب/ي   102 بحوالى 

مليون ب/ي، م�صكاًل ارتفاعاً بنحو 697 األف ب/ي مقارنة بال�صهر المناظر من العام ال�صابق، 

مقارنة  حفارة   13 بنحو   2017 اأكتوبر  �صهر  خالل  العاملة  الحفارات  عدد  انخف�س  بينما 

حفارة   352 بنحو  مرتفع  م�صتوى  وهو  حفارة،   797 اإلى  لي�صل  ال�صابق  ال�صهر  بم�صتويات 

مقارنة بال�صهر المناظر من العام ال�صابق ،وذلك كما يت�صح من الجدول )3( وال�شكل )7(: 

 )مليون ب/ي ( العرض والطلب العالمي على النفط 

الجدول - 3 إنتاج النفط الصخرى فى الواليات المتحدة األمريكية *

EIA، Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions December 2017 :امل�صدر

 Bakken، ،ميثل اإنتاج �صت مناطق رئي�صية والتي �صكلت نحو %92 من النمو فى اإنتاج النفط املحلى فى الوليات املتحدة الأمريكية خالل الفرتة -2011 2014 وهى مناطق *

)Eagle Ford، Haynesville، Niobrara، Permian، Appalachia )Utica and Marcellus ، بال�صافة اإىل منطقةAnadarko  التي اأ�صبحت هدفاً للعديد من 
منتجي النفط ال�صخري والغاز ال�صخري خالل ال�صنوات الأخرية، ويعمل بها نحو 129 حفارة اعتباراً من �صهر يوليو 2017. 

شكل - 6 

التغري عن

اأكتوبر 2016

اأكتوبر

2016
التغري عن

�شبتمرب 2017

�شبتمرب

2017
اأكتوبر

2017

0.697 5.305 0.102 5.900 6.002 اإنتاج النفط ال�شخري

352 445 )13( 810 797 عدد احلفارات العاملة )حفارة(

  )مليون برميل / اليوم ( 

السنة 43 - العدد 12-11



23

3 -  تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية

الواليات المتحدة االأمريكية 

�صبتمبر  �صهر  الخام خالل  النفط  الأمريكية من  المتحدة  الوليات  واردات  انخف�صت 

2017 بحوالى 1 مليون ب/ي اأى بن�صبة 12.6% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لتبلغ 
نحو 7.1 مليون ب/ي، بينما ارتفعت وارداتها من المنتجات النفطية بحوالى 68 األف ب/ي 

اأى بن�صبة 3% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لتبلغ حوالي 2.4 مليون ب/ي. 

الخام خالل  النفط  من  المتحدة  الوليات  �صادرات  ارتفعت  ال�صادرات،  وعلى جانب 

�صهر �صبتمبر 2017 بحوالى 439 األف ب/ي اأى بن�صبة 51.3% مقارنة بم�صتويات ال�صهر 

ال�صابق لتبلغ 1.3 مليون ب/ي، بينما انخف�صت �صادراتها من المنتجات النفطية بحوالى 

192 األف ب/ي اأى بن�صبة 4.3% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لتبلغ حوالى 4.3 مليون 
�صبتمبر  �صهر  المتحدة خالل  للوليات  النفطية  ال��واردات  �صافي  انخف�س  وبذلك  ب/ي. 

2017 بحوالي 1.2 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 23.4% مقارنة مع ال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 
3.9 مليون ب/ي.

وبالن�صبة لم�صادر الواردات، فقد ظلت كندا المزود الرئي�صي للوليات المتحدة بالنفط 

الخام بن�صبة 44% من اجمالي واردات الأخيرة منه، تليها المملكة العربية ال�صعودية بن�صبة 

12% ثم فنزويال بن�صبة 7%، بينما ا�صتحوذت الدول الأع�صاء في منظمة اأوبك على حوالي 
37% من اإجمالي واردات النفط الخام للوليات المتحدة الأمريكية. 

اليابان 

انخف�صت واردات اليابان من النفط الخام خالل �صهر �صبتمبر 2017 بحوالي 34 األف 

ب/ي، اأي بن�صبة 1% بالمقارنة مع ال�صهر ال�صابق لتبلغ 3.1 مليون ب/ي، كما انخف�صت 

 %24.7 بن�صبة  اأي  األف ب/ي،   145 بحوالى  النفطية  المنتجات  من  اليابانية  ال��واردات 

بالمقارنة مع ال�صهر ال�صابق لتبلغ 443  األف ب/ي.

إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية شكل - 7 
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النفطية خالل �صهر  المنتجات  اليابان من  ارتفعت �صادرات  ال�صادرات،  وعلى جانب 

وبذلك  ب/ي.  األف   696 لتبلغ   %3.7 بن�صبة  اأي  ب/ي،  األف   25 بنحو   2017 �صبتمبر 

األف   204 2017 بحوالي  �صبتمبر  لليابان خالل �صهر  النفطية  الواردات  انخف�س �صافي 

ب/ي، اأي بن�صبة 7% لي�صل اإلى 2.9 مليون ب/ي.

وبالن�صبة لم�صادر الواردات، تاأتي المملكة العربية ال�صعودية في المرتبة الأولى بن�صبة 

37% من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام، تليها المارات العربية المتحدة بن�صبة 
27% ثم الكويت بحوالى %9.

ال�شين 

ارتفعت واردات ال�صين من النفط الخام خالل �صهر �صبتمبر 2017 بحوالي 1 مليون 

ب/ي، اأي بن�صبة 12.5% بالمقارنة مع ال�صهر ال�صابق لتبلغ 9 مليون ب/ي، كما ارتفعت 

الواردات ال�صينية من المنتجات النفطية بحوالى 91 األف ب/ي، اأي بن�صبة 7% بالمقارنة 

مع ال�صهر ال�صابق لتبلغ 1.4 مليون ب/ي.

وعلى جانب ال�صادرات، بلغت ال�صادرات ال�صينية من النفط الخام حوالي 109 األف 

ب/ي، وانخف�صت ال�صادرات ال�صينية من المنتجات النفطية بحوالي 169 األف ب/ي، اأي 

بن�صبة 14% بالمقارنة مع ال�صهر ال�صابق لتبلغ 1 مليون ب/ي. وبذلك بلغ �صافي الواردات 

النفطية ال�صينية خالل �صهر �صبتمبر 2017 حوالي 9.3 مليون ب/ي مرتفعة بنحو %15 

عن م�صتوياتها لل�صهر ال�صابق. 

وبالن�صبة لم�صادر الواردات، تاأتي رو�صيا في المرتبة الأولى بن�صبة 17% من اإجمالي 

ال�صعودية  العربية  13%، والمملكة  بن�صبة  اأنجول  تليها  الخام،  النفط  ال�صين من  واردات 

بن�صبة %12.

ويو�صح الجدول )4( �صافي الواردات )ال�صادرات( من النفط الخام والمنتجات النفطية 

للوليات المتحدة واليابان وال�صين خالل �صهر �صبتمبر 2017 مقارنة بال�صهر ال�صابق.

)مليون برميل / اليوم (  الجدول - 4

امل�صدر : التقرير ال�صهري ملنظمة اأوبك، اأعداد خمتلفة 2017.

4 - المخزون 

�صبتمبر  �صهر  ال�صناعية خالل  الدول  في  النفطي  التجاري  المخزون  اإجمالي  انخف�س 

2969 مليون برميل، وهو  اإلى  لي�صل  ال�صابق  ال�صهر  41 مليون برميل عن  2017 بحوالي 
العام الما�صي،  98 مليون برميل عن م�صتويات ال�صهر المماثل من  م�صتوى منخف�س بنحو 

يذكر اأن اإجمالي المخزون التجاري من النفط الخام  في الدول ال�صناعية قد ارتفع خالل 

1166 مليون  اإلى  لي�صل  ال�صابق  ال�صهر  برميل عن  6 مليون  2017 بحوالي  �صبتمبر  �صهر 

برميل، في حين انخف�س اإجمالي مخزونها التجاري من المنتجات النفطية بحوالي 47 مليون 

برميل عن ال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 1803 مليون برميل.

املنتجات النفطية النفط اخلام

التغري عن

اأغ�شط�س 2017

اأغ�شط�س

 2017
�شبتمرب

 2017
التغري عن

اأغ�شط�س 2017

اأغ�شط�س

 2017
�شبتمرب

 2017

0.261 -2.161 -1.900 -1.462 7.290 5.828 الواليات املتحدة االأمريكية

-0.170 -0.083 -0.253 -0.034 3.204 3.170 اليابان

0.260 0.118 0.378 0.960 7.962 8.922 ال�شني

 صافي الواردات)الصادرات( النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين
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 وقد انخف�س المخزون التجاري النفطي في الأمريكتين بحوالى 17 مليون برميل عن 

ال�صهر ال�صابق لي�صتقر عند 1560 مليون برميل، منها 621 مليون برميل من النفط الخام 

الدول  في  النفطي  التجاري  المخزون  انخف�س  كما  المنتجات،  من  برميل  مليون   939 و 

الأوروبية بحوالى 19 مليون برميل عن ال�صهر ال�صابق لي�صتقر عند 972 مليون برميل، منها 

343 مليون برميل من النفط الخام و 629 مليون برميل من المنتجات، وانخف�س المخزون 
التجاري النفطي في دول منطقة المحيط الهادي بحوالى 5 مليون برميل عن ال�صهر ال�صابق 

235 مليون  437 مليون برميل، منها 202 مليون برميل من النفط الخام و  لي�صتقر عند 

برميل من المنتجات.

 2017 �صبتمبر  �صهر  العالم خالل  دول  بقية  في  النفطي  التجاري  المخزون  انخف�س 

التجاري  المخزون  ارتفع  بينما  برميل،  مليون   2779 اإلى  لي�صل  برميل  مليون   1 بمقدار 

النفطي على متن الناقالت بمقدار 4 مليون برميل لي�صل اإلى 1144 مليون برميل. 

وبذلك ينخف�س اإجمالي المخزون التجاري العالمى بحوالي 42 مليون برميل عن ال�صهر 

ال�صابق لي�صل اإلى 5748 مليون برميل، م�صجاًل بذلك انخفا�صاً بمقدار 75 مليون برميل 

عن م�صتويات ال�صهر المماثل من العام الما�صي. 

انخف�س المخزون ال�صتراتيجي في دول منظمة التعاون القت�صادي والتنمية وجنوب 

ال�صابق  ال�صهر  عن  برميل  مليون   5 بحوالي   2017 �صبتمبر  �صهر  وال�صين خالل  اأفريقيا 

عن  برميل  مليون   13 بمقدار  انخفا�صاً  بذلك  م�صجاًل  برميل،  مليون   1858 اإلى  لي�صل 

م�صتويات ال�صهر المماثل من العام الما�صي. 

وبذلك ي�صل اإجمالي المخزون العالمي في نهاية �صهر �صبتمبر 2017 اإلى 8750 مليون 

برميل م�صجال بذلك انخفا�صاً بنحو 43 مليون برميل مقارنة بال�صهر ال�صابق، وانخفا�صاً 

بنحو 159 مليون برميل مقارنة بال�صهر المماثل من العام الما�صي. 

ويبين ال�شكل )8( والجدول )9( في الملحق م�صتويات المخزون المختلفة في نهاية �صهر 

�صبتمبر 2017.

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر سبتمبر 2017  )مليون برميل ( شكل - 8 
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ثانيا: سوق الغاز الطبيعي
1 - الأ�شعار الفورية و الم�شتقبلية للغاز الطبيعي في ال�شوق الأمريكي 

هنري  مركز  في  الم�صجل  الطبيعي  للغاز  الفوري  لل�صعر  ال�صهري  المتو�صط  انخف�س 

بال�صوق الأمريكي خالل �صهر اأكتوبر 2017 بمقدار 0.10 دولر لكل مليون )و ح ب( مقارنة 

بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 2.88 دولر لكل مليون )و ح ب(. 

ولدى مقارنة المتو�صط ال�صهري ل�صعر الغاز الطبيعي بالمتو�صط ال�صهري لخام غرب 

تك�صا�س المتو�صط، يت�صح انخفا�س اأ�صعار الغاز الطبيعي بنحو 6 دولر لكل مليون )و ح ب( 

،كما هو مو�صح في الجدول )5(:

) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 5

اآ�شيا اأ�شواق الغاز الطبيعي الم�شيل في �شمال �شرق   .2
 

ت�صتعر�س الفقرات التالية التطورات في اأ�صعار الغاز الطبيعي الم�صيل في اأ�صواق �صمال 

�ص���رق اأ�ص���يا والكميات الم�ص���توردة من كل من اليابان وكوريا الجنوبية وال�ص���ين والم�صادر 

الرئي�صية لتلك الواردات و�صافي عائد ال�صحنات الفورية لم�صدري الغاز الطبيعي الم�صيل. 

1.2 اأ�شعار الغاز الطبيعي الم�شيل
انخف�س متو�ص���ط اأ�صعار الغاز الطبيعي الم�ص���يل الذي ا�صتوردته اليابان في �صهر �صبتمبر 

2017 بمقدار 0.27 دولر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�ص���هر ال�ص���ابق لي�ص���ل اإلى 8.1 دولر/ 
مليون و ح ب، كما انخف�س متو�ص���ط اأ�ص���عار الغاز الطبيعي الم�ص���يل الذي ا�ص���توردته ال�ص���ين 

بمقدار 0.28 دولر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�����صل اإلى 7.2 دولر/ ملي���ون 

و ح ب، وانخف�س متو�صط اأ�صعار الغاز الطبيعي الم�صيل الذي ا�صتوردته كوريا الجنوبية بمقدار 

0.1 دولر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 8.1 دولر/ مليون و ح ب. 

2.2 الكميات الم�شتوردة من الغاز الطبيعي الم�شيل
انخف�صت الكميات الم�صتوردة من الغاز الطبيعي الم�صيل في اليابان و كوريا الجنوبية 

وال�صين من الم�صادر المختلفة خالل ال�صهر بمقدار 1.359 مليون طن اأي بن�صبة %10.5 

اإلى   2017 �صبتمبر  �صهر  في  الم�صتوردة  الكميات  و�صلت  حيث  ال�صابق  بال�صهر  مقارنة 

11.643 مليون طن.

* كما هو في مركز هنري.
* * تم تحويل خام غرب تك�صا�س اإلى مليون )و ح ب( على اأ�صا�س اأن البرميل يحتوي 5.80 مليون )و ح ب (.

http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdM.htm  : الم�صدر

اأكتوبر

دي�شمربنوفمرب2016
يناير

اأكتوبر�شبتمرباغ�شط�سيوليويونيو مايواأبريل مار�سفرباير2017

3.02.63.63.32.82.93.13.23.03.02.93.02.9الغاز الطبيعي *

8.67.99.09.19.28.68.88.47.88.18.38.38.9خام غرب تك�صا�س**

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس في السوق األمريكي، 2017-2016
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 ويو�ص���ح الجدول )6( الكميات الم�ص���توردة من الغاز الطبيعي الم�صيل واأ�صعاره في كل 

من اليابان وكوريا الجنوبية و ال�صين خالل الفترة 2015 - 2017 :

 World Gas Intelligence امل�شدر:  اأعداد خمتلفة من

كميات وأسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في اليابان وكوريا والصين 2017-2015  الجدول - 6

متو�شط اأ�شعار ال�شتريادالكميات امل�شتوردة 

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�شنيكوريااليابانالإجمايلال�شنيكوريااليابان

201584850331411960613759710.210.68.6

20168276733257260171420416.96.96.5

724533382464130477.98.07.3يناير 2016

737029981801121698.07.86.9فرباير

795932821702129437.27.36.6مار�س

638221771861104206.46.66.6اأبريل

54552218142590985.96.06.3مايو

619324842146108236.05.76.0يونيو

64601918160499826.35.95.4يوليو

765619712257118846.76.36.0اأغ�شط�س

667122362527114347.16.86.1�شبتمرب

628231871838113077.27.36.7اأكتوبر

754534222659136267.17.56.8نوفمرب

754940263733153087.17.37.1دي�شمرب

830242943436160327.57.97.0يناير 2017

779036002372137627.98.07.0فرباير

814335271991136617.77.86.9مار�س

657323372171110818.27.87.0اأبريل

623924882911116388.58.37.3مايو

618534603038126838.37.87.1يونيو

681727163121126548.37.97.4يوليو

725926033140130028.38.27.4اأغ�شط�س

582123683454116438.18.17.2�شبتمرب

السنة 43 - العدد 12-11



التط���ورات البت����رولي��ة

28

3.2 م�شادر واردات الغاز الطبيعي الم�شيل
�صبتمبر  �صهر  ال�صين خالل  و  الجنوبية  كوريا  و  اليابان  اإلى  ا�صتراليا  �صادرات  بلغت 

اإجمالي  من   %37 بن�صبة  الأول��ى  المرتبة  في  لتاأتي  طن،  مليون   4.308 2017  حوالي 
واردات اليابان وكوريا الجنوبية وال�صين خالل ال�صهر، تليها قطر بن�صبة 17% ثم ماليزيا 

بن�صبة %13 .

هذا وقد بلغت �صادرات الدول العربية اإلى اليابان و كوريا الجنوبية و ال�صين حوالي 

2.700 مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته 23.2% من اإجمالي واردات تلك الدول خالل ال�صهر.

4.2 �شافي عائد ال�شحنات الفورية لم�شدري الغاز الطبيعي الم�شيل
وفيما يتعلق ب�صافي عائد ال�صحنات الفورية المحقق لعدد من الدول الم�صدرة للغاز 

الأولى محققة  المرتبة  رو�صيا في  فتاأتي  اأ�صيا،  �صرق  �صمال  اأ�صواق  الم�صيل في  الطبيعي 

�صافي عائد في حدود 7.31 دولر/ مليون و ح ب في نهاية �صهر �صبتمبر 2017، تليها 

اإندوني�صيا ب�صافي عائد 7.20 دولر/ مليون و ح ب، ثم ماليزيا ب�صافي عائد 7.15 دولر/ 

مليون و ح ب، وا�صتراليا ب�صافي عائد 7.14 دولر/ مليون و ح ب. فيما بلغ �صافي العائد 

لقطر 6.95 دولر/ مليون و ح ب، وللجزائر 6.59 دولر/ مليون و ح ب. 

اليابان  اإلى  الم�صيل  الطبيعي  للغاز  الم�صدرة  الرئي�صية  الدول   )7( ال��ج��دول  ويو�صح 

وكوريا الجنوبية وال�صين، و�صافي العائد لها في نهاية �صهر �صبتمبر 2017:

الدول الرئيسية المصدرة للغاز الطبيعي المسيل إلي اليابان وكوريا و الصين، وصافي العائد * الجدول - 7

*  عائدات الت�صدير مطروحاً منها تكاليف النقل ور�صوم الإتاوة.
 World Gas Intelligence الم�صدر:  اأعداد مختلفة من

في نهاية شهر سبتمبر 2017

�شافي العائد من بيع �شحنات الكميات الم�شتوردة

الغاز الطبيعي الم�شيل الفورية في 

ا�شواق �شمال �شرق اآ�شيا
) األف طن (

اليابان
 كوريا

الجنوبية
)دوالر / م و ح ب(االإجماليال�شين

58212368345411643اإجمالي الواردات، منها:

1800671183743087.14ا�شتراليا

65763068719746.95قطر

95517239215197.15ماليزيا

69014125310847.20اندون�شيا

6477.31��39225رو�شيا
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* The OPEC basket of crudes )effective June 16, 2005( is comprised 
of Algeria's Saharan Blend, Iraq's Basra Light, Kuwait Export,   
Libya's Es Sider, Qatar Marine, Saudi's Arabian Light, UAE's 
Murban,  Iran Heavy, Indonesia's Minas, Nigeria's Bonny Light, 
and Venezuela's Merey.Effective 1 January and  mid of October 
2007,Angola’s Girassol and Ecuadorian Oriente crudes have been 
incorporated to become the 12th  and 13th crudes comprising the 
new Opec Basket.As of Jan.2009, the basket excludes the Indonesian 
crude. As of  Jan. 2016, the basket price includes the Indonesian 
crude. As of July 2016 the basket price includes the Gabonese crude.
As of January 2017, the basket price excludes the Indonesian crude 
«Minas». As of June 2017,The basket price includes the Equatorial 
Guinean crude «Zafiro».

* ت�شمل �شلة اأوبك اعتبارا من 16 يونيو 2005 على الخامات التالية : العربي 
ال�شدرة  الخفيف،  الب�شرة  الجزائري،  ال�شحراء  مزيج  ال�شعودي،  الخفيف 

الليبي،موربان االماراتي ، قطر البحري ، الخام الكويتي، االيراني الثقيل، ميري  

الفنزويلي، بوني الخفيف النيجيري، خام مينا�س االندوني�شي.واعتبارا من بداية 

و خام  االنغولي  غيرا�شول  اأ�شيف خام   2007 اأكتوبر  �شهر  ومنت�شف  يناير  �شهر 

اورينت. االكوادوري، و في يناير 2009 تم ا�شتثناء الخام االندوني�شي من ال�شلة، 

 2016 يوليو  وفي  جديد،  من  االندوني�شي  الخام  ا�شافة  تم   2016 يناير  وفي 

وفي  االندوني�شي،  الخام  ا�شتثناء  تم   2017 يناير  وفي  الجابوني،  الخام  اأ�شيف 

من  لتتاألف  اأوبك  �شلة  اإلى  »زافيرو«  اال�شتوائية  غينيا  ا�شيف خام   2017 يونيو 

14 نوع من الخام.

االقت�شادية،  االدارة  للبترول،  الم�شدرة  العربية  االقطار  منظمة  الم�شدر: 

وتقارير اأوبك.

 Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

اجلدول - 2:  الأ�صعار الفورية ل�صلة اأوبك،  2016- 2017 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 2016 -2017
)$ / Barrel - دولر / برميل(

2017 2016 ال�صبوع

Week 
ال�صهر

Month 2017 2016 الأ�صبوع

Week 
ال�صهر

Month

46.7 44.3 1 
   

يوليو

July

53.1 29.8 1 

 يناير 

January
45.5 43.0  2 52.1 25.7  2
46.9 42.7  3 52.1 23.7  3
48.0 40.2 4 52.5 26.9  4
49.9 39.1 1 

 

اغ�صط�س

August

52.9 29.2  1

 فرباير 

February
50.2 41.2  2 53.2 27.0  2
48.7 45.5  3 53.7 29.0  3
49.7 45.5 4 53.6 29.3  4
51.7 43.7  1

�صبتمرب

September

52.0 35.1 1

 مار�س 

March
52.8 42.7  2 49.2 35.2 2
54.2 42.5 3 48.7 35.8 3
55.8 43.1 4 49.5 34.8 4
54.4 47.5 1 

 اكتوبر 

October

51.6 34.2 1
  

ابريل

April

54.4 48.5  2 53.4 38.2 2
55.7 48.4  3 51.5 38.6 3
56.3 47.4 4 49.4 41.1 4

42.1 1 

 نوفمرب  

November

48.1 41.1 1

مايو

May
42.2  2 47.6 41.8 2
45.0  3 50.0 44.5 3
46.4 4 51.1 44.7 4
50.7 1 

 دي�صمرب 

December

46.5 47.1 1

 يونيو 

  June
51.9  2 45.2 45.1 2
52.0  3 43.4 46.0 3
53.1 4 44.6 45.3 4

20162017

26.552.4January يناير 

28.753.4February فرباير 

34.750.3March مار�س 

37.951.4April ابريل 

43.249.2May مايو 

45.845.2June يونيو 

42.746.9July يوليو 

43.149.6August اغ�صط�س 

42.953.4September �صبتمرب 

47.955.5October اكتوبر 

43.2November نوفمرب 

51.7December دي�صمرب 

30.052.0First Quarter الربع الأول 

42.348.6Second Quarter الربع الثانى 

42.950.0Third Quarter الربع الثالث 

47.6Fourth Quarter الربع الرابع 

40.7Annual Average املتو�شط ال�شنوي 

اجلدول - 1: املعدل الأ�صبوعي لأ�صعار �صلة اأوبك* ، 2016 - 2017

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2016 -2017
)$ / Barrel - دولر / برميل(

م���ل���ح���ق ال����ج����داول
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اجلدول - 3:  الأ�صعار الفورية ل�صلة اأوبك وبع�س اأنواع النفوط الأخرى 2017-2015

Table - 3:  Spot Prices for OPEC and Other  Crudes، 2015-2017   

)$/Barrel - دولر/ برميل(

�صلة خامات 

اأوبك

 OPEC
Basket

العربى 

اخلفيف

 Arab
Light

خليط   

ال�صحراء 

اجلزائري 

 Sahara
Blend

الب�صرة 

اخلفيف

 Basra
Light

الكويت 

Kuwait
Export

قطر 

البحري

Marine

موربان

الإماراتي

Murban

ال�صدرة 

الليبي

Es Sider

دبى

Dubai
برنت

Brent

غرب 

تك�صا�س

WTI

49.549.952.847.948.250.753.951.451.052.448.7Average 2015متو�شط عام 2015

40.740.944.239.439.241.444.842.641.343.743.2Average 2016متو�شط عام 2016

26.526.431.324.723.927.031.629.826.830.831.5January 2016يناير 2016 

28.728.833.327.126.829.434.231.529.432.530.3Februaryفرباير

34.734.739.433.433.035.540.037.535.238.537.8Marchمار�س

37.938.242.336.636.339.042.540.539.041.541.0Aprilاأبريل

43.243.547.742.141.644.147.145.844.346.846.8Mayمايو

45.846.349.044.644.546.449.347.346.348.348.7Juneيونيو

42.743.145.341.441.443.546.544.042.645.044.9July يوليو

43.143.546.442.041.943.446.344.943.645.944.8Augustاأغ�شط�س

42.942.747.141.941.243.546.445.743.746.745.2September �شبتمرب

47.948.349.846.847.048.151.248.748.949.749.9Octoberاأكتوبر

43.243.345.142.042.144.347.343.644.045.145.7Novemberنوفمرب

51.751.953.850.950.952.154.952.152.153.652.0Decemberدي�شمرب

52.452.354.851.751.553.456.053.153.754.652.5January 2017يناير 2017 

53.453.655.152.752.954.156.353.554.455.153.4Februaryفرباير

50.350.751.449.849.950.953.050.051.251.649.6Marchمار�س

51.451.651.850.850.852.454.351.052.352.651.1Aprilاأبريل

49.249.349.848.648.750.252.048.950.550.548.6Mayمايو

45.245.246.144.644.446.347.944.946.446.445.2Juneيونيو

46.947.148.046.446.247.549.047.047.648.546.7Julyيوليو

49.649.651.349.348.749.751.550.350.251.748.0Augustاأغ�شط�س

53.453.356.353.052.252.954.955.153.556.149.7September�شبتمرب

55.555.757.955.054.555.157.456.555.657.351.6Octoberاأكتوبر

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports. امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرول،  االإدارة االإقت�شادية،  وتقارير اأوبك. 
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 Source: OPEC - Monthly Oil Market Report الم�شدر: تقرير اأوبك ال�شهري ، اأعداد مختلفة.

اجلدول  - 4:  املتو�صط ال�صهري لال�صعار الفورية للمنتجات النفطية فى ال�صواق املختلفة،  2015 - 2017

Table - 4: Average Monthly Market Spot Prices of Petroleum Products,   2015 -2017
)$ / Barrel - دولر / برميل(

الغازولني  املمتازال�شوق

Premium Gasoline
زيت الغاز

Gasoil
زيت الوقود

 Fuel Oil
 Market

 متو�صط

عام

2015

69.266.245.9Singapore�صنغافورة

Average
2015

75.566.040.2Rotterdamروتردام
69.467.542.1Mediterraneanالبحر املتو�صط

77.763.843.3US Gulfاخلليج المريكي

متو�صط

 عام 

2016

56.152.937.1Singapore�صنغافورة

Average
2016

63.653.334.1Rotterdamروتردام
56.354.434.6Mediterraneanالبحر املتو�صط

63.150.132.1US Gulfاخلليج المريكي

اأكتوبر

2016

63.061.645.3Singapore�صنغافورة

Oct-16
70.161.843.8Rotterdamروتردام

62.462.844.5Mediterraneanالبحر املتو�صط
70.359.340.1US Gulfاخلليج المريكي

نوفمرب

2016

59.057.043.9Singapore�صنغافورة

Nov-16
64.657.341.0Rotterdamروتردام

57.857.940.7Mediterraneanالبحر املتو�صط
62.453.938.3US Gulfاخلليج المريكي

دي�صمرب

2016

66.764.151.7Singapore�صنغافورة

Dec-16
71.464.946.7Rotterdamروتردام

64.965.448.8Mediterraneanالبحر املتو�صط
71.861.045.5US Gulfاخلليج المريكي

يناير

2017

69.565.955.1Singapore�صنغافورة

Jan-17
73.865.150.6Rotterdamروتردام

67.066.552.2Mediterraneanالبحر املتو�صط
72.862.546.8US Gulfاخلليج المريكي

فرباير

2017

69.967.354.6Singapore�صنغافورة

Feb-17
75.766.149.7Rotterdamروتردام

68.367.550.4Mediterraneanالبحر املتو�صط
70.663.246.9US Gulfاخلليج المريكي

مار�س

2017

64.363.150.7Singapore�صنغافورة

Mar-17
70.162.244.9Rotterdamروتردام

62.663.246.2Mediterraneanالبحر املتو�صط
70.358.443.3US Gulfاخلليج المريكي

اأبريل

2017

67.765.052.5Singapore�صنغافورة

Apr-17
75.464.147.0Rotterdamروتردام

67.965.248.0Mediterraneanالبحر املتو�صط
76.360.044.6US Gulfاخلليج المريكي

مايو

2017

64.461.751.6Singapore�صنغافورة

May-17
72.661.146.3Rotterdamروتردام

63.762.347.1Mediterraneanالبحر املتو�صط
74.756.843.7US Gulfاخلليج المريكي

يونيو

2017

59.858.345.3Singapore�صنغافورة

Jun-17
69.657.144.0Rotterdamروتردام

59.958.045.6Mediterraneanالبحر املتو�صط
66.952.641.8US Gulfاخلليج المريكي

يوليو

2017

61.861.446.1Singapore�صنغافورة

Jul-17
70.360.945.0Rotterdamروتردام

61.262.145.4Mediterraneanالبحر املتو�صط
71.256.444.5US Gulfاخلليج المريكي

اأغ�صط�س

2017

67.564.247.2Singapore�صنغافورة

Aug-17
75.264.746.6Rotterdamروتردام

66.965.546.7Mediterraneanالبحر املتو�صط
76.460.045.8US Gulfاخلليج المريكي

�صبتمرب

2017

70.469.350.7Singapore�صنغافورة

Sep-17
79.671.349.8Rotterdamروتردام

70.370.750.0Mediterraneanالبحر املتو�صط
84.566.448.6US Gulfاخلليج المريكي

اأكتوبر

2017

70.070.051.9Singapore�صنغافورة

Oct-17
76.171.750.6Rotterdamروتردام

67.471.051.5Mediterraneanالبحر املتو�صط
75.266.149.4US Gulfاخلليج المريكي
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 )Source: OPEC Monthly Oil Market Report )various issues امل�شدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�شهري ملنظمة اأوبك. 

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

 .Source: OPEC Monthly Oil Market Report, various issues امل�شدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�شهري ملنظمة اأوبك. 

اجلدول - 5 :  اجتاهات اأ�صعار �صحن النفط اخلام  2015 - 2017 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2015 - 2017
)Point on World Scale - نقطة على املقيا�س العاملي(

             Direction
Period

البحر املتو�صط/

البحر املتو�صط ***

Med/Med ***

ال�صرق الأو�صط/ الغرب **

Middle East/West**
ال�صرق الو�صط / ال�صرق * 

Middle East/East*
 الجتاه     

الفرتة

Average 2015 108 38 65 متو�شط 2015

Average 2016 97 37 60 متو�شط 2016

October 2016 71 36 60 اأكتوبر2016

November 134 39 69 نوفمرب

December 115 49 81 دي�صمرب

January 2017 142 53 84 يناير 2017

February 103 37 71 فرباير

March 113 28 53 مار�س

Arpil 104 34 65 اأبريل

May 116 29 55 مايو

June 91 26 51 يونيو

July 84 26 52 يوليو

August 78 24 42 اأغ�صط�س

September 107 23 44 �صبتمرب

October 135 28 68 اأكتوبر

اجلدول - 6 :  اجتاهات اأ�صعار �صحن املنتجات النفطية، 2015 - 2017 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2015 - 2017
)Point on World Scale - نقطة على املقيا�س العاملي (

Period
البحر املتو�صط / �صمال - غرب اأوروبا *

Med/N-WE *
البحر املتو�صط /  البحر املتو�صط *

Med/Med*
ال�صرق الو�صط / ال�صرق * 

Middle East/East*

الجتاه     

الفرتة

Average 2015 173 162 118 متو�شط 2015

Average 2016 146 136 100 متو�شط 2016

October 2016 117 110 85 اأكتوبر 2016

November 140 130 76 نوفمرب

December 183 173 89 دي�صمرب

January 2017 198 183 124 يناير 2017

February 157 147 116 فرباير

March 213 203 126 مار�س

Arpil 197 187 107 اأبريل

May 158 147 106 مايو

June 149 139 107 يونيو

July 143 133 114 يوليو

August 127 118 127 اأغ�صط�س

September 174 165 139 �صبتمرب

October 169 158 124 اأكتوبر

Direction

* حجم الناقلت يراوح ما بني  30 اىل 35 األف طن �شاكن  

33

* حجم الناقلة يراوح  ما بني  230 اىل 280 األف طن �شاكن  
** حجم الناقلة يراوح  ما بني  270 اىل 285 األف طن �شاكن  

*** حجم الناقلة يراوح  ما بني  80 اىل 85 األف طن �شاكن  

* Vessels of 230 - 280 thousand dwt.
** Vessels of 270 - 285 thousand dwt.
***  Vessels of 80 - 85 thousand dwt.
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* Estimates .
Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty 
Reports.

اجلدول - 7 : الطلب العاملي على النفط خالل الفرتة 2015 - 2017    

Table -7 : World Oil Demand  2015 - 2017
)Million b/d - مليون برميل/ اليوم (

* اأرقام تقديرية. 
امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرول - االإدارة االقت�شادية، 

وتقارير ال�شناعة النفطية.

*2017 2016 2015

الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Average
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Average

Arab Countries 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1  الدول العربية

OAPEC 6.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0       الدول الأع�صاء في اأوابك

Other Arab 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1       الدول العربية الأخرى

OECD 47.7 46.9 47.0 46.9 47.1 47.3 46.3 46.8 46.4  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 25.3 25.0 24.5 24.7 24.8 25.1 24.7 24.6 24.6  اأمريكا ال�صمالية

Western Europe 14.5 14.2 13.9 14.0 14.0 14.4 14.0 13.6 13.8  اأوروبا الغربية

Pacific 7.9 7.7 8.6 8.1 8.3 7.7 7.6 8.6 8.0  املحيط الهادي

Developing Countries 32.3 31.9 31.5 31.3 31.3 31.8 31.3 31.0 30.9  الدول النامية

 Middle East &
other Asia 21.3 21.2 21.0 20.8 20.8 21.0 20.7 20.6 20.3 ال�صرق الو�صط ودول 

اأ�صيوية اأخري 

Africa 4.1 4.2 4.3 4.1 4.1 4.0 4.1 4.1 4.0  افريقيا

Latin America 6.8 6.5 6.3 6.5 6.4 6.8 6.5 6.3 6.6  اأمريكا الالتينية

 China 12.3 12.4 11.9 11.6 11.9 11.5 11.5 11.1 11.1  ال�شني 

  FSU 4.8 4.4 4.5 4.7 5.1 4.7 4.4 4.5 4.6  االحتاد ال�شوفيتي ال�شابق

Eastern Europe 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7    اأوروبا ال�شرقية

World 97.7 96.3 95.7 95.4 96.2 96.0 94.1 94.1 93.7    العامل
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اجلدول - 8: العر�س العاملي للنفط و�صوائل الغاز الطبيعي خالل الفرتة  2015 - 2017

Table -8 : World Oil and NGL Supply, 2015-2017
)Million b/d - مليون برميل يوميا ( 

Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty Reports.

* Estimates  .
** Includes Equatorial Guinean which resumption its full membership in July 2017.

امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرول - االإدارة االقت�شادية، وتقارير ال�شناعة النفطية

* اأرقام تقديرية. 
** ت�شمل غينيا اال�شتوائية التي عاودت االن�شمام اإىل املنظمة يف يوليو 2017.

*2017 2016 2015
الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Average
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Average

Arab Countries 28.3 28.0 27.9 28.3 29.0 28.5 28.0 27.7 27.4 الدول العربية

OAPEC 27.0 26.7 26.6 27.0 27.7 27.2 26.7 26.4 26.1 الدول الأع�صاء في اأوابك

Other Arab 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 الدول العربية الأخرى

OPEC * *: 39.1 38.6 38.3 38.6 39.3 38.8 38.3 38.5 37.6 االأوبك * *:

Crude Oil 32.7 32.3 32.1 32.6 33.3 32.6 32.2 32.5 31.5 النفط اخلام

NGLs  +non conventional Oils 6.4 6.3 6.2 6.1 6.0 6.2 6.1 6.0 6.0  �صوائل الغاز الطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 25.4 25.1 25.4 24.8 25.2 24.6 24.2 25.4 25.3 منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 21.3 20.9 21.1 20.6 20.8 20.5 20.1 21.0 21.1 اأمريكا ال�صمالية

Western Europe 3.7 3.8 3.9 3.8 3.9 3.6 3.7 3.9 3.8 اأوروبا الغربية

 Pacific 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 املحيط الهادي

Developing Countries 11.9 11.9 12.0 12.2 12.4 12.3 12.1 12.1 12.3 الدول النامية

 Middle  East & Other Asia 4.8 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 5.0 ال�صرق الأو�صط ودول اآ�صيوية اأخرى

 Africa 1.9 1.8 1.8 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 افريقيا 

Latin America 5.2 5.2 5.2 5.1 5.2 5.2 5.1 5.0 5.2 اأمريكا الالتينية 

China 3.9 4.0 4.0 4.1 4.0 4.0 4.1 4.2 4.4 ال�شني

FSU 13.8 13.9 14.1 13.9 14.2 13.7 13.7 14.0 13.7 االحتاد ال�شوفيتي ال�شابق

Eastern Europe 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 اأوروبا ال�شرقية 

Processing Gains 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 عوائد التكرير

World 96.5 95.9 96.2 95.9 97.2 95.6 94.8 96.4 95.6  العامل  
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1) Exculdes Oil at Sea.
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

* ال ي�شمل النفط على منت الناقلت
** ي�شمل النفط على منت الناقلت واملخزون اال�شراتيجي

Oil Market Intelligence, November  2017   امل�شدر Sources: Oil Market Intelligence, November  2017

الجدول - 9: المخزون النفطي العالمي، في نهاية �صهر �صبتمبر 2017

Table - 9 : Global Oil Inventories، September 2017
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية ال�صهر(

�شبتمرب 2017

 Sep- 2017
اأغ�شط�س 2017

Aug- 2017
التغري عن اأغ�شط�س 2017

Change from  Aug- 2017
�شبتمرب 2016

 Sep- 2016
التغري عن �شبتمرب 2016

Change from  Sep- 2016

Americas(61)1621(17)15601577االأمريكتني:

Crude)3(6216192624نفط خام

Products)58(997)19(939958منتجات نفطية

Europe(24)996(19)972991اأوروبا :

Crude)10(353)3(343346نفط خام

Products)14(643)16(629645منتجات نفطية

Pacific(13)450(5)437442منطقة املحيط الهادي 

20219572011Crudeنفط خام

Products)14(249)12(235247منتجات نفطية

 Total OECD(98)3067(41)29693010اإجمايل الدول ال�شناعية *
1

Crude)12(1166116061178نفط خام

Products(86)1889(47)18031850منتجات نفطية

 275623Rest of the world(1)27792780بقية دول العامل *
1

Oil at Sea)71(1144114041215نفط على منت الناقالت

World Commercial 1(75)5823(42)57485790املخزون التجاري العاملي *

Strategic Strategic)13(1871(5)18581863املخزون ال�صرتاتيجي

Total 2(159)8909(43)87508793اإجمايل املخزون العاملي**
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اجلائــــزة العلميــــة

ملنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك( لعام 2018

اإعـــــــــــــــــــــــــالن

ا�صتمـرارا ل�صيا�صـة منظمـة الأقطـار العربيـة الم�صـدرة للبترول في ت�صجيع البحـث العلمـي بتخ�صيـ�ص جـائزتيـن تقديريتـين كـل 

�صنتـين، قيمـة الجائـزة الأولى �صبعـة اآلف دينـار كويتـي )اأي ما يعـادل حوالي ثالثة وع�صـرون األف دولر اأمريكي(، وقيمـة الجـائزة 

الثـانيـة خم�صة اآلف دينار كويتي ) اأي مـا يعادل  حوالي �صتة ع�صر األف دولر اأمريكي(، وبنـاء علـى قـرار المكتب التنفـيذي للمنظمـة 

رقم 147/1  بتاريخ 14 اأيار/مايو 2017 فقد تقرر اأن يكون مجال البحث العلمي للح�صول على جائزة عام 2018 بعنوان:

“ البحوث القت�صادية ذات العالقة بالجوانب المختلفة للبترول والطاقة 
ومن �صمنها المدادات وال�صتهالك والأ�صعار”

مو�صوع البحث

يعد البعد القت�صادي من الأبعاد المهمة في �صناعة الطاقة ب�صكل عام، و�صناعة النفط والغاز ب�صكل خا�ص. ومن مجالت 

البحث الوا�صعة والمت�صعبة هو مجال البحوث القت�صادية ذات العالقة بالجوانب المختلفة ل�صناعة البترول والطاقة والتي 

ت�صتمل على جانب المدادات والطلب وحركة التجارة واتجاهات الأ�صعار والعائدات وال�صتثمار و�صيا�صات الطاقة المختلفة، 

وارتباط الطاقة باأهداف التنمية الم�صتدامة والعديد من الجوانب الأخرى. ويت�صعب كل جانب من جوانب البحث المقترحة 

لي�صم طيفاً وا�صعاً من المحاور التي يمكن تغطيتها. على الباحث تناول البعد القت�صادي لأحد الجوانب المتعلقة ب�صناعة 

البترول والطاقة المقترحة، والتي منها: 

11 التطورات1الحالية1والم�ستقبلية1في1اأ�سواق1الطاقة.1.

21 االمدادات1العالمية1من1م�سادر1الطاقة1المختلفة.1.

31 الطلب1العالمي1على1م�سادر1الطاقة1المختلفة:1الواقع1واالآفاق1المحتملة.1.

41 التطورات1في1اأ�سعار1الطاقة1واالنعكا�سات1على1م�ستويات1الطلب1واالمدادات.1.

51 �سيا�سات1دعم1الطاقة1واالنعكا�سات1على1االقت�سادات1الوطنية..

61 العائدات1البترولية1واالنعكا�سات1على1اقت�ساديات1الدول1المنتجة.1.

71 واقع1واآفاق1اال�ستثمارات1في1قطاع1الطاقة1وتعزيز1م�ساهمة1القطاع1الخا�ص.1.

81 �سيا�سات1الطاقة1في1الدول1الرئي�سية1الم�ستهلكة1لها1واالنعكا�سات1على1م�ستقبل1الطاقة..

)�صروط تقديم البحث(

11 يجوز1تقديم1البحث1من1�سخ�ص1اأو1اأكثر1وال1ي�سمل1ذلك1االأ�سخا�ص1االعتباريين..

21 يجب1اأن1يكون1البحث1العلمي1بحثا1جديدا1وغير1مقتب�ص1اأو1مكرر،1واأن1ال1يكون1قد1نال1جائزة1من1اأية1جهة1عربية1اأو1.

اأجنبية1في1ال�سابق.

31 الجائزتين1. ب��اإح��دى1 ف���وزه1 ح��ال��ة1 ف��ي1 للمنظمة1 بحثه1 ون�سر1 طبع1 ح��ق��وق1 منح1 على1 م�سبقا1 البحث1 �ساحب1 ي��واف��ق1

ب��راءة1االخ��ت��راع،1ويكون1له1وح��ده1حق1 المذكورتين،1مع1احتفاظه1بكامل1حقوقه1االأخ��رى1في1البحث1بما1في1ذل��ك1

الت�سرف1بتلك1الحقوق1وال1تمار�ص1المنظمة1حقوقها1بطبع1البحث1الفائز1اال1بعد1مرور1�ستة1اأ�سهر1من1تاريخ1اإبالغ1

النموذج1 بذلك1ح�سب1 ت�سريحا1 بحثه1 مع1 ويرفق1 االأخ��رى.1 لحقوقه1 الفائز1 لممار�سة1 �سمانا1 اللجنة1 بقرار1 الفائز1

المرفق.

41 1يرفق1المتقدم1للجائزة1مع1بحثه1ت�سريحا1يوؤكد1فيه1عدم1االقتبا�ص،1اأو1ي�سير1اإلى1الفقرات1المقتب�سة1جزئيا1اأو1كليا1.

-1اإن1وجدت1-1مع1ذكر1المراجع1الم�ستخدمة1بالتف�سيل.



مجال


