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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:
ال�ص����ركة  التالية:   الم�ص���تركة  الم�صروع����ات  المنظمة  عن  انبثقت 

الكويت  مدينة  ومقرها   1972 عام  في  البترول  لنقل  البحرية  العربي���ة 

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

1973، ومقرها مملكة البحرين، وال�صركة العربية لال�صتثمارات البترولية 
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.
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طارق المال: استكمال المشروعات البترولية 
الكبرى في مصر خالل عام 2017

الفالح: السعودية سوف تبدأ في انتاج 
الغاز من المصادر غير التقليدية قريباً

توقيع اتفاقية امتياز نفطي بين أدنوك و بي بي
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زيارة معالي األمين العام لمنظمة أوبك

مؤتمر ومعرض الشرق األوسط الرابع للصيانة واالعتمادية 2016

وزيرا النفط في الكويت والعراق
يبحثان بعض المواضيع النفطية المشتركة 
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افتتاحية العدد

  ت�صهد معظم الدول الأع�صاء في منظمة الأقطار 

العربية الم�ص���درة للبترول )اأوابك(، تزايداً في وتيرة 

الجهود الرامية لتطوير هيكلها القت�صادي والنتقال 

م���ن مرحل���ة القت�ص���اد الريع���ي ال���ذي يعتم���د على 

ال�ص���ناعة البترولية كم�ص���در اأحادي للدخل والنتاج 

اإلى مرحلة تطبيق �صيا�ص���ات اقت�صادية اأكثر �صمولية 

وتنوع���اً، وذل���ك مواكبة للتح���ولت المت�ص���ارعة على 

�ص���عيد القت�صاد العالمي و�ص���ناعة الطاقة الدولية، 

واقتناعاً من الدول الأع�ص���اء ب�ص���رورة العتماد على 

م�ص���ادر متنوع���ة للدخل القومي وع���دم التركيز على 

م�ص���در وحيد واإنم���اء الم�ص���ادرالأخرى الموؤثرة في 

القت�ص���اد واليرادات خا�صة في ظل عدم ال�صتقرار 

القت�ص���ادي الذي ي�ص���ود العالم من حين لآخر ب�صبب 

ظروف الأ�ص���واق النفطية العالمي���ة وتفاديا للمخاطر 

المحتمل���ة وكذلك لتوجهات بع�س الدول الم�ص���تهلكة 

الرئي�ص���ية للطاقة لتبني �صيا�ص���ات نفطية وبيئية  قد 

توؤثر �صلباً على م�صتقبل الطلب العالمي على النفط.

   لقد واجهت الدول الأع�صاء في منظمة الأوابك 

خالل العقد الأخير العديد من التحديات القت�صادية 

الناجم���ة ع���ن حالة ع���دم ال�ص���تقرار في الأ�ص���واق 

البترولي���ة والتراجع في اأ�ص���عار النفط وفي معدلت 

ال�ص���تثمارات الأجنبية ف���ي المنطقة، وكذلك نتيجة 

لعوام���ل اخرى من بينها الزيادة ال�ص���ريعة في اأعداد 

ال�ص���كان والهجرة باأنواعها �ص���واء الهج���رة الداخلية 

من الريف اإلى المدن اأو الهجرة الخارجية لأ�ص���باب 

متعددة، مما اأدى ذلك اإلى زيادة ال�صتهالك المحلي 

للطاق���ة وتقلي�س الفر�س الوظيفية وارتفاع م�ص���توى 

البطالة في الكثير من البلدان والتو�صع في المن�صاآت 

والمرافق العامة وما تتطلبه من خدمات والح�ص���ول 

عل���ى الطاق���ة، اإلى جان���ب ذلك، فهن���اك التحديات 

النا�صئة عن التطورات القت�صادية العالمية ل �صيما 



على �ص���عيد التباطوؤ في معدلت النمو القت�ص���ادي 

خا�ص���ة ف���ي الأ�ص���واق النا�ص���ئة ومنطق���ة الي���ورو، 

والتراج���ع في اأ�ص���عار ال�ص���لع الأ�صا�ص���ية من جهة، 

وتوجهات بع�س الدول ال�صناعية الم�صتهلكة للطاقة 

م���ن مح���اولت التقلي����س عل���ى ا�ص���تهالك الطاقة 

التقليدية الأحفورية. 

وت�ص���ير البيانات الواردة في التقرير القت�ص���ادي 

العرب���ي الموح���د لع���ام 2016 ، اإلى ح���دوث تراجع 

ملحوظ في اأداء اقت�صادات العديد من الدول العربية 

خالل عام 2015، حيث بلغ الناتج المحلي الجمالي 

ف���ي ال���دول العربية ف���ي ع���ام 2015 حوالي 2440 

ملي���ار دولر بالمقارنة مع 2773 مليار دولر في عام 

2014 م�ص���كاًل تراجعاً بن�ص���بة 12%، وانخفا�صاً في 
ناتج ال�ص���ناعات ال�ص���تخراجية العربية من 942.8 

ملي���ار دولر في عام 2014 اإلى حوالي 556.2 مليار 

دولر  في عام 2015، كما �صجل اأداء التجارة العربية 

البيني���ة خالل ع���ام 2015 انخفا�ص���اً ملحوظاً لتبلغ 

نح���و 111.4 مليار دولر في مقاب���ل حوالي 120.8 

ملي���ار دولر ف���ي ع���ام 2014، ويع���زى التراجع اإلى 

انخفا�س اأ�ص���عار النف���ط والذي انعك����س بدوره على 

معظم الموؤ�صرات القت�صادية العربية.

  ويعتبر التوجه نحو تنفيذ الم�صاريع الرامية نحو 

تنوي���ع القاعدة القت�ص���ادية هدفاً ا�ص���تراتيجيا لدى 

معظ���م الدول الأع�ص���اء في منظم���ة الأوابك، وذلك 

بالنظر لما يحققه من فوائد خا�صة على �صعيد زيادة 

الناتج المحلي ودعم جهود التنمية الم�صتدامة وتهيئة 

ال�ص���بل الالزمة لتنمية بقية القطاعات القت�ص���ادية 

والتقلي���ل م���ن المخاطر النا�ص���ئة م���ن العتماد على 

م�ص���در اأح���ادي للدخ���ل، وال�ص���تيراد الكلي لل�ص���لع 

والمنتجات، وبما ي�صاهم في نهاية المطاف في تعزيز 

ال�صتغالل الأمثل للثروة البترولية التي تعتبر الركيزة 

القت�ص���ادية ال�صا�ص���ية لدول اأوابك. ونذكر من بين 

القطاع���ات القت�ص���ادية الواع���دة المر�ص���حة للنمو 

م�ص���تقباًل في الدول الأع�ص���اء في منظم���ة الأوابك، 

قطاعات ال�صناعة والزراعة والمياه وال�صياحة والنقل 

والتجارة )الجملة والتجزئة( والخدمات والتكنولوجيا 

بالإ�صافة اإلى تنفيذ الم�صاريع الرامية لتنمية م�صادر 

الطاقات المتجددة. 

  ويتطل���ب انج���اح م�ص���ار التنوع القت�ص���ادي في 

الدول الع�ص���اء في منظمة الأوابك، ت�صافر الجهود 

لتنمي���ة كافة القطاعات وفي مقدمته���ا التركيز على 

ال�ص���تثمار في العن�ص���ر الب�ص���ري باعتب���اره الركيزة 

الأ�صا�ص���ية لعملية التنمية، واعتماد روؤية اقت�ص���ادية 

�صاملة تت�صمن  مراجعة �صاملة للت�صريعات القت�صادية 

وال�صيا�صات المالية وال�صريبية الراهنة، وتهدف اإلى 

تحفيز القطاع الخا�س والم�صتثمر الأجنبي للم�صاركة 

ف���ي الن�ص���اط القت�ص���ادي للدول���ة، اإل���ى جانب بذل 

المزي���د م���ن الجهود لتطوي���ر البنية التحتية خا�ص���ة 

قطاع النقل وقطاع توليد الطاقة الكهربائية. 

  والأمان���ة العام���ة لمنظم���ة الأواب���ك، وهي تتابع 

عن كث���ب التطورات الراهنة على �ص���عيد ال�ص���الح 

القت�صادي في الدول الأع�ص���اء في المنظمة، فاإنها 

تثمن ما تبذله الدول الأع�ص���اء من جهود على �صعيد 

تطوير اأنظمتها القت�ص���ادية، وتاأم���ل باأن يتم تحقيق 

ال�ص���تفادة الق�صوى من الفر�س ال�صتثمارية الواعدة 

في ال�صناعة البترولية العربية خا�صة في ال�صناعات 

البترولية الالحقة )التكرير والبتروكيماويات( ب�ص���فة 

خا�ص���ة، وبقية القطاعات القت�ص���ادية ب�صفة عامة، 

كم���ا تاأم���ل باأن ي�ص���هد م�ص���ار التع���اون القت�ص���ادي 

والتج���ارة البيني���ة بي���ن ال���دول العربي���ة المزيد من 

التح�ص���ن، وبما ي�ص���اهم في نهاية المطاف في تقوية 

الأمن القت�صادي لدولنا الأع�صاء. 
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أن��ش��ط��ة ال��م��ن��ظ��م��ة

ا�ص���تقبل �شعادة االأمي�������ن العام لمنظم�������ة االأقطار 

العربية الم�ش�������درة للبترول )اأواب�������ك(، ال�شيد /عبا�س 

عل�������ي النقي، في مكتبه يوم 10 يناي���ر 2017، معالي 

االأمي�������ن الع�������ام لمنظمة البل�������دان الم�ش�������درة للنفط 

)اوب�������ك(، ال�شيد/ محمد باركين�������دو، يرافقه وفد  من 

المان���ة العامة لمنظمة اأوب���ك، و�شعادة ال�شيدة/ نوال 

عبداللطي�������ف الفزي�������ع، محاف�������ظ دول�������ة الكويت لدى 

منظمة اوبك، وذلك في زيارة ودية.

 وم���ن جانب���ه رحب �ص���عادة ال�شي�������د/ عبا�س علي 

النقي بالزيارة، واأ�ص���اد بالعالقات الوثيقة بين منظمة 

الأوابك ومنظمة اأوبك، معرباً عن تقديره للجهود التي 

تقوم بها المانة العام���ة لمنظمة اأوبك ومعالي المين 

الع���ام، ال�شي�������د/ محمد باركيندو، من جهود للتن�ص���يق 

بين دولها الأع�صاء.

وخ���الل الزي���ارة ق���ام ال�ص���يد/ محم���د باركيندو، 

بجول���ة في مبن���ى المقر الدائ���م للمنظم���ات العربية، 

وال���ذي يعتبر اأحد المعالم العمراني���ة العربية البارزة، 

حي���ث اطلع معاليه على القاعات وما يت�ص���منه المبنى 

من كافة عنا�صر العمارة العربية الأ�صيلة.  

زيارة معايل األمني العام ملنظمة أوبك
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أخ��ب��ار ال����دول األع��ض��اء
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توقيع اتفاقية امتياز نفطي بني أدنوك و بي بي

وقعت �صركة بترول اأبوظبي الوطنية »اأدنوك« موؤخراً على اتفاقية امتياز مع �صركة 

بي بي البريطانية مقابل ر�ص���م م�صاركة يبلغ 2.22 مليار دولر. و�صتح�صل �صركة »بي 

ب���ي« بموج���ب التفاقية على ن�ص���بة 10% من امتياز حقول اأدك���و البرية في اأبوظبي، 

وبالتالي �ص���تمتلك »بي بي« ن�ص���بة 10% في �صركة اأبوظبي للعمليات البترولية البرية 

المحدودة »اأدكو« التي تتولى اإدارة هذا المتياز، و�ص���تكون ال�ص���ركة البريطانية القائد 

الفني لمجموعة الأ�صول المتكاملة لحقل باب البري �صمن اأدكو.

  وق�������د ق�������ع االتفاقية معالي الدكت�������ور �شلطان اأحمد الجابر، وزي�������ر دولة، الرئي�س 

التنفي�������ذي الأدن�������وك ومجموع�������ة �شركاته�������ا، وال�شيد/ ب�������وب دادلي، الع�ش�������و المنتدب 

والرئي�س التنفيذي لمجموعة بي بي.

وت���م منح اأول امتي���از للحقول البرية في اأبوظبي اإلى ائتالف من �ص���ركات النفط 

الدولي���ة في ع���ام 1939 وا�ص���تمر لمدة 75 عام���اً وانتهى ع���ام 2014. وفي اأواخر 

ال�ص���بعينيات من القرن الما�ص���ي، كانت ح�ص���ة بي بي في هذا المتياز 9.5 %.  وتم 

طرح امتياز جديد في يناير 2015، حيث تن�صم بي بي في الوقت الراهن اإلى �صركات 

توتال الفرن�صية واإنبك�س اليابانية وجي اإ�س اإنرجي الكورية الجنوبية، التي تحظى كل 

منها بح�ص�س 10%، و5%، و3% على التوالي، و�صت�صتمر اأدنوك في ال�صعي لختيار 

�صركاء ا�صتراتيجيين لح�صة 12% المتبقية من ن�صبة 40% المحددة لل�صركاء.

دولة اإلمارات العربية المتحدة
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مواكبة التطورات احلديثة يف قطاع الصيانة

ذك���ر معالي ال�شيخ محمد بن خليفة اآل 

خليفة، وزي�������ر النفط في مملك�������ة البحرين 

باأن هناك حاجة ما�ّص���ة اإلى اأدوات ال�صالمة 

ذات التقني���ة عالي���ة الج���ودة لتتنا�ص���ب م���ع 

التطور الم�ص���تمر الذي ت�ص���هده �صوق النفط 

العالمي���ة ولمواكبة التغي���رات التي قد تطراأ 

عل���ى الأنظمة واللوائح المعمول بها في هذا 

القطاع المهم، منوهاً اإلى اأن �ص���ناعة النفط 

والغاز في تطور م�ص���تمر واأنه من الم�ص���جع 

اأن نرى المزيد من تعزيز الكفاءة الت�ص���غيلية 

وتح�صين العمليات فيها. 

واأ�ص���اف معاليه في كلمته الت���ي األقاها 

بمنا�ص���بة افتت�������اح موؤتمر ومعر��������س ال�شرق 

االأو�شط الرابع لل�شيانة واالعتمادية 2016 

الذي عقد في البحرين بتاريخ 12 دي�ص���مبر 

2016، باأن ال�ص���يانة لعب���ت دوراً مهماً على 
مدى ال�ص���نوات الما�صية و�ص���اهمت ب�صورة 

فاعل���ة ف���ي ت�ص���غيل الم�ص���انع والمحافظة 

عليها من الأعطال وتمديد العمر الفترا�صي 

للمعدات، مو�ص���حاً باأن قطاع ال�صيانة يعتبر 

اأحد قطاعات العمل الجاذبة لل�صباب .

وا�ص���تعر�س معاليه في كلمته واقع واآفاق 

ال�ص���وق النفطي���ة العالمية، وتط���رق اإلى ما 

ن�صرته منظمة اأوبك في تقريرها للعام 2016 

من توقعات بزيادة الطلب على الطاقة بن�صبة 

40 % خ���الل الفت���رة من الع���ام 2016 اإلى 
الع���ام 2040 والتي �ص���يكون للبلدان النامية 

الن�صيب الأكبر. 

موؤمتر ومعر�س ال�صرق الأو�صط الرابع لل�صيانة والعتمادية 2016

مملكة البحرين
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الفالح: السعودية سوف تبدأ يف انتاج الغاز
من املصادر غري التقليدية قريبًا

ذك���ر معال�������ي المهند�س خالد ب�������ن عبدالعزي�������ز الفالح وزير 

الطاق�������ة وال�شناع�������ة والث�������روة المعدني�������ة في المملك�������ة العربية 

ال�شعودي�������ة، باأن اأ�ص���عار الطاقة في المملكة تعتب���ر من بين اأقل 

الأ�ص���عار اإقليمي���ا وعالمي���ا بف�ص���ل الدع���م الحكوم���ي، بالرغم 

م���ن الزي���ادة التي طبقت في عام 2016، مو�ص���حاً ب���اأن تحرير 

اأ�ص���عار الطاقة والكهرباء يعتبران من بين البنود الرئي�صة لتنفيذ 

التوجيهات ال�صامية التي اأعلن عنها �صمن ميزانية ال�صنة المالية  

2016/ 2017 لإجراء اإ�ص���الحيات اقت�ص���ادية ومالية وهيكلية 
�ص���املة والعم���ل على تقوية و�ص���ع المالية العامة، ومن �ص���منها 

مراجع���ة وتقييم الدعم الحكومي، وي�ص���مل ذلك تعديل منظومة 

دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء.

واأ�ص���اف معاليه في مقابلة مع �ص���حيفة “القت�ص���ادية”، باأن �صيا�صة اإ�صالحات 

الأ�صعار التي طبقتها المملكة في بداية عام 2016 قد �صاهمت في خف�س ال�صتهالك 

المحلي في قطاع النقل بن�ص���بة 3 %، مقابل متو�ص���ط ن�ص���بة نمو يقارب 6.5 % في 

ال�صنوات الخم�س الما�صية، مو�صحاً باأن برنامج اإ�صالح اأ�صعار الطاقة �صي�صمن اإعادة 

توجيه الدعم للفئات الم�ص���تحقة، كما اأن اإ�ص���الحات الأ�ص���عار هدفها الت�صجيع على 

اتباع �صلوكيات واعية وفعالة لتر�صيد ا�صتهالك الطاقة.

واأ�ص���ار معاليه باأن طموح المملكة هو تطوير الث���روة المعدنية عن طريق اإدخالها 

في �صل�ص���لة ت�ص���نيع ذات قيمة م�ص���افة، وعدم الكتفاء بالت�ص���دير فقط، موؤكداً باأن 

المملك���ة تمتلك المقومات الأ�صا�ص���ية الالزمة لتحقيق اله���دف المرحلي الرامي اإلى 

اإنتاج 9.5 غيغاوات من الكهرباء بحلول عام 2023 من م�صادر الطاقة المتجددة.

وك�صف معاليه باأن المملكة �صوف تبداأ في اإنتاج الغاز من الم�صادر غير التقليدية 

من منطقة »اأم الوعول« القريبة من م�ص���روع وعد ال�ص���مال ح�صب الكميات المخطط 

له���ا م�ص���بقا بمع���دل 55 مليون قدم مكعب���ة يوميا في الربع الأخير م���ن عام 2017، 

علما اأن اإنتاج الغاز غير التقليدي �صوف ي�صل اإلى 3000 مليون قدم مكعب من الغاز 

الج���اف يوميا من جميع مناط���ق المملكة بحلول عام 2030 توافقا مع »روؤية المملكة 

2030« . كم���ا اأن الإنت���اج من حق���ل مدين في تبوك للغاز الطبيعي �ص���وف يبداأ مطلع 
ع���ام 2017 بمع���دل 75 مليون قدم مكع���ب و4500 برميل من المكثفات يوميا لدعم 

م�ص���اريع اإنتاج الطاقة الكهربائية وال�ص���ناعية في المنطقة، وهناك اأي�ص���ا اكت�صافات 

جيدة ومب�ص���رة بالخير للغاز والبترول في البحر الأحمر �ص���من برنامج ال�صتك�ص���اف 

القائم حاليا الذي ي�صبق برامج التخطيط والإنتاج عادة.

المملكة العربية السعودية
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الدكتور ابراهيم املهنا
نائبا لرئيس جملس الطاقة العاملي

وافق���ت اللجنة العام���ة بمجل�س الطاقة العالمي موؤخ���راً على تر�شيح 

�شع�������ادة الدكتور ابراهيم المهنا، م�شت�ش�������ار معالي وزير الطاقة وال�شناعة 

والثروة المعدنية في المملكة العربية ال�شعودية، لمن�صب ع�صو المجل�س 

التنفي���ذي ونائب رئي�س المجل�س لمنطقة ال�ص���رق الأو�ص���ط ودول مجل�س 

التعاون لدول الخليج العربية. 

ويهتم مجل�س الطاقة العالمي وهو موؤ�ص�صة دولية بداأ ن�صاطها في عام 

1923 بمناق�ص���ة �ص���وؤون الطاقة خا�ص���ة فيما يتعلق بموا�صيع المدادات 
وال�ص���تهالك وال�ص���تثمارات بالإ�ص���افة اإلى ا�ص���تعرا�س التحديات التي 

تواج���ه قط���اع الطاقة ب�ص���كل ع���ام، ويعم���ل المجل�س من خ���الل اللجان 

الوطنية للدول الأع�ص���اء، حيث تقوم كل دولة بت�ص���كيل لجنة وطنية ت�صم 

في ع�ص���ويتها مختلف الموؤ�ص�صات وال�صركات المحلية العاملة في مجال 

الطاقة. 

ويعتبر روؤ�ص���اء اللجان الوطنية اأع�ص���اء ف���ي المجل�س التنفيذي الذي 

يعقد �ص���نوياً، والذي يتولى بدوره مناق�ص���ة واقرار كافة ال�ص���وؤون الإدارية 

والمالي���ة للمجل�س، وكذل���ك اإقرار البرامج التقني���ة والبحثية التي ترغب 

الدول الأع�صاء في طرحها.

وينبثق من المجل�س العديد من مجموعات العمل من الدول الأع�صاء، 

كمجموع���ة الدرا�ص���ات البحثي���ة، ومجموعة البرام���ج التقنية، ومجموعة 

الإدارة المالية، ومجموعات الن�صاطات الإقليمية وغيرها، حيث ترفع هذه 

المجموعات تقارير دورية عن اجتماعاتها وبرامجها الحالية والم�صتقبلية 

اإلى المجل�س التنفيذي لإقرارها.

كم���ا يعق���د مجل�س الطاقة العالمي موؤتمراً عالمياً كل ثالث �ص���نوات، 

ويعتبر من اأهم موؤتمرات الطاقة في العالم، يح�ص���ره اآلف الم�ص���اركين، 

بم���ن فيهم روؤ�ص���اء الدول ووزراء الطاقة وكبار �ص���ناع الق���رار والباحثين 

من الدول الأع�ص���اء، لمناق�صة اأو�صاع الطاقة وم�صتقبلها وو�صع تو�صيات 

بخ�صو�صها.

وي�ص���ار اإلى اأن من�ص���ب نائب رئي�س مجل�س الطاق���ة العالمي لمنطقة 

ال�ص���رق الأو�ص���ط ودول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية، قد �ص���غله 

�ص���ابقاً كل من اأ�صحاب ال�صعادة، عبا�س علي النقي من دولة الكويت، طه 

الزعتري من المملكة العربية ال�ص���عودية، الدكتور مطر النيادي من دولة 

الإمارات العربية المتحدة. 
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وزيرا النفط يف الكويت والعراق
يبحثان بعض املواضيع النفطية املشرتكة 

في اإطار التعاون والتن�ص���يق في مجال ال�ص���ناعات البترولية بين الدول العربية، ا�صت�صافت وزارة النفط بدولة الكويت 

وفداً من وزارة النفط بجمهورية العراق برئا�صة معالي المهند�س جبار علي اللعيبي، وزير النفط بجمهورية العراق، وقد 

مثل دولة الكويت في الجتماع معالي ال�شيد/ ع�شام المرزوق، وزير النفط ووزير الكهرباء والماء. وقد تم خالل الجتماع 

بح���ث تنفي���ذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لت�ص���دير الغاز العراقي اإلى الكويت، بالإ�ص���افة اإلى بحث اأوجه التعاون 

البترولي والموا�ص���يع البترولية ذات الهتمام الم�ص���ترك بين البلدين ال�ص���قيقين، ومن بينها ت�ص���جيع ال�ص���ركات الكويتية 

لال�صتثمار الم�صترك في الم�صاريع التي تعلن عنها وزارة النفط العراقية في مختلف مجالت ال�صناعة البترولية.

معالي المهند�س جبار علي اللعيبي،

وزير النفط بجمهورية العراق

معالي ال�شيد/ ع�شام المرزوق،

وزير النفط ووزير الكهرباء والماء

جمهورية العراق- دولة الكويت
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بدء التشغيل التجاري ملصفاة لفان 2 بدولة قطر
اأعلنت �ص���ركة قطر غاز في 24 دي�صمبر 2016 عن بدء 

الت�ص���غيل التجاري لم�ص���فاة لفان 2 بنج���اح، محققة بذلك 

انجازاً كبيراً في مجال التو�ص���ع في الطاقة التكريرية بدولة 

قط���ر.  و�ص���تقوم الم�ص���فاة بتكري���ر 146.000 برمي���ل من 

المكثف���ات في اليوم من اإنتاج حقل ال�ص���مال الذي يعد اأكبر 

حق���ل لحتياطي الغاز الطبيعي غير الم�ص���احب في العالم. 

كما �ص���تنتج الم�صفاة منتجات ذات ن�صبة منخف�صة جداً من 

الكبري���ت، مثل النافثا ووقود الطائرات )Jet-A1( والديزل 

)ULSD( والبروب���ان والبيوت���ان ح�ص���ب اعل���ى المعايي���ر 

والموا�ص���فات العالمية ل�صتهالك ال�صوق المحلية والأ�صواق 

العالمية. وتعد م�ص���فاة لفان 2، اإلى جانب م�ص���فاة لفان 1، 

ذات اأهمية ا�ص���تراتيجية ف���ي اإنتاج وتنويع م�ص���ادر الطاقة 

بدولة قطر، خا�صة اأنها �صت�صاعف طاقة الإنتاج الحالي.

اأعلنت �ص���ركة قط���ر للبترول، عن 

�صم اأن�ص���طة �صركتي قطر غاز ورا�س 

غاز تحت مظلة �ص���ركة واحدة “قطر 

غاز” تدير جميع الم�صاريع والمن�صاآت 

التي ت�صّغلها ال�صركتان.

 وذك���ر المهند�س �ص���عد �ص���ريدة 

الكعب���ي الع�ص���و المنت���دب والرئي�س 

التنفيذي ل�صركة قطر للبترول، خالل 

موؤتم���ر �ص���حفي ب���اأن تل���ك الخطوة 

تهدف لإن�ص���اء م�ص���غل عالم���ي فريد 

م���ن نوعه من حي���ث الحجم والخدمة 

والموثوقي���ة، حيث �ص���يتم جمع موارد 

واإمكاني���ات “قطر غاز” و”را�س غاز” 

المميزة لخلق قيمة اأعلى لم�صاهميها 

ولتعزيز موقع قطر التناف�صي .

واأ�ص���ار الكعب���ي باأنه م���ن المقرر 

اأن تب���داأ عملية التكامل بين قطر غاز 

ورا����س غاز،  ف���وراً على اأن تكتمل في 

غ�ص���ون 12 �صهراً، ُم�صيفاً اأن اإدارات 

العمليات الموجودة في ال�ص���ركتين لن 

تتاأث���ر باأي �ص���كل من الأ�ص���كال خالل 

وبع���د مراحل التكام���ل.. موؤك���داً اأنه 

�صيتم اإعطاء الأولوية الق�صوى لتاأمين 

ا�صتمرارية الأعمال ب�صمل اآمن و�صل�س 

وخال من المخاطر.

واأ�ص���اف الكعبي اأنه بنهاية عملية 

�ص���م اأن�ص���طة ال�ص���ركتين ف�صي�ص���بح 

هناك كيان ت�ص���غيلي واح���د كبير هو 

“قط���ر غاز” �ص���يدير جميع م�ص���اريع 
الغاز الطبيعي الم�صال في دولة قطر، 

م�ص���يرا اإل���ى اأن مح�ص���لة الإمكانيات 

والموارد والمواهب لهاتين ال�صركتين 

العالميتي���ن �صت�ص���كل منظوم���ة اأكث���ر 

فعالية وكفاءة لتحقيق الم�صالح العليا 

لدولة قطر ولعمالئها وم�صاهميها.

وحول تاأثر ن�صب ال�صركاء مع قطر 

للبترول في م�ص���اريع ال�ص���ركتين اأكد 

اأنه لن يكون هناك تاأثر لتلك الن�ص���ب 

واإن كل م���ا �ص���يكون هن���اك هو جمع 

العمليات الت�صغيلية تحت كيان واحد، 

منوهاً باأن عملية الدمج �صت�ص���هم في 

خف�س النفقات المالية بن�ص���بة كبيرة، 

واأن عملي���ة الدم���ج �ص���تركز ب�ص���كل 

اأ�صا�ص���ي على دعم عمليات الت�ص���غيل 

بنحو اأف�صل.

دمج »قطر للغاز« مع »راس غاز«

دولة قطر
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ق���ال معال�������ي المهند��������س ط�������ارق المل، وزي�������ر البت�������رول والثروة 

المعدنية في جمهورية م�شر العربية، باأن عام 2017 �صي�صهد نقلة 

نوعية فى اإنتاج م�ص���ر من الغاز الطبيعي، وذلك فى �ص���وء توجهات 

الدول���ة بالإ�ص���راع بخط���ط تنمية حقول الغاز المكت�ص���فة وو�ص���عها 

على الإنتاج و�ص���خها فى ال�ص���بكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية 

احتياجات ال�صوق المحلية من الغاز الطبيعى.

واأ�ص���اف معاليه باأن اإنتاج م�صر الحالي من الغاز الطبيعى يبلغ 

حوال���ى 4،4  مليار قدم مكعب يومياً، ومن المخطط اإ�ص���افة اأكثر 

م���ن مليار قدم مكع���ب يومياً م���ن المرحلة الأولى م���ن اإنتاج حقل 

ظه���ر قبل نهاي���ة عام 2017، بالإ�ص���افة اإلى حوالى ن�ص���ف مليار 

ق���دم مكعب غاز يومياً قبل منت�ص���ف عام 2017 م���ن اإنتاج حقول 

�صمال الأ�صكندرية، اإلى جانب انتاج حقل نور�س والذى يقدر حالياً 

بحوال���ى 870 ملي���ون ق���دم مكعب غاز، و�ص���وف يتزايد بعد دخول 

اآبار جديدة على الإنتاج وهو ما �ص���ينعك�س على تقليل كميات الغاز 

الم�ص���ال الم�صتورد.  حيث يتم حالياً  ا�ص���تيراد حوالى 1،2  مليار 

ق���دم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى الم�ص���ال بتكلفة حوالى 250 

ملي���ون دولر �ص���هرياً، م�ص���يراً اإل���ى اأن الوفر الذى �ص���يتحقق بعد 

اإ�ص���افة  1،5 مليار قدم مكعب غاز يومياً المخططة للدخول على 

الإنتاج يقدر بحوالى 280 مليون دولر �صهرياً اذا ا�صتمرت الأ�صعار 

الحالية بنف�س المعدل.

واأو�ص���ح باأنه كان مخططاً اأن ي�صهد عام 2020-2021 تحقيق 

ب���الده لالكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ولك���ن المعطيات الحالية 

ت�صير اإلى امكانية تحقيق ذلك قبل الوقت الم�صتهدف.  

وقال وزير البترول الم�صري باأن ع��ام 2017 �صي�ص��هد ا�صتكم��ال 

ال��طفرة التى �ص���ه��دتها �ص���ن��اع��ة البتروكيماوي���ات في عام 2016 

والتى اأ�صفرت عن و�صع تو�صعات موبكو ومجمع الإيثيلين وم�صتقاته 

على الإنتاج، حيث من المتوقع البدء فى تنفيذ عدد من الم�صروعات 

الجديدة خالل عام 2017 با�ص���تثمارات تقديرية حوالى 1،5  مليار 

دولر تت�صمن المرحلة الأولى من م�صروع اإنت��اج الأمونيا وم�صتقاتها 

با�ص���تثمارات حوالى 175 مليون دولر وم�ص���روع اإنت�����اج البروبيلين 

والبولى بروبيلين في ال�ص���كندرية با�ص���تثمارات حوال���ى 1،1 مليار 

دولر وم�ص���روع اإنت�����اج الراتنجات والأخ�ص�����اب متو�ص���طة الكثاف��ة 

بمحافظة كفر ال�صيخ با�صتثمارات حوالى 85 مليون دولر.

طارق املال: استكمال املشروعات البرتولية الكربى
يف مصر خالل عام 2017

جمهورية مصر العربية
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بقلوب ملؤها اإلميان بقضاء اهلل وقدره،
 يتقدم األمني العام وأسرة 

منظمة األقطار العربية املصدرة للبترول
)أوابـــك(

بأحر التعازي واملواساة إلى أسرة الفقيد
 بوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالي ممثل

 جمهورية مصر العربية األسبق في المكتب التنفيذي

املهندس / عمرو أحمد محمد عبد احلليم
سائلني املولى العلي القدير أن يسكن الفقيد
فسيح جناته وأن يلهم ذوية الصبر والسلوان
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

• انخف�س المعدل ال�شهري الأ�شعار �شلة اأوبك بن�صبة 9.7% )4.7 دولر للبرميل( مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 43.2 دولر للبرميل خالل �صهر نوفمبر 2016.	

• انخف�س الطلب العالمي على النفط خالل �صهر نوفمبر 2016 بمقدار 0.8 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 0.8% لي�صل اإلى 96.6 مليون ب/ي.	

• انخف�شت الكميات المعرو�شة من النفط خالل �صهر نوفمبر 2016 بمقدار 0.2 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 0.2% لت�صل اإلى 99.8 مليون ب/ي.	

• انخف�س اإنتاج الواليات المتحدة من النفط ال�شخري خالل �صهر نوفمبر 2016 بنحو 0.9% ليبلغ    حوالي 4.6 مليون ب/ي، بينما ارتفع عدد الحفارات 	

العاملة بنحو 34 حفارة مقارنة بال�صهر ال�صابق ليبلغ 401 حفارة.

• 7.7 مليون ب/ي، كما انخف�شت وارداتها من المنتجات 	 لتبلغ   %3.6 بنحو   2016 اأكتوبر  انخف�شت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر 

النفطية بنحو 4.6% لتبلغ حوالى 2.1 مليون ب/ي.

• انخف�س المخزون التجاري النفطي في الدول ال�شناعية خالل �صهر اأكتوبر 2016 بحوالي 29 مليون برميل مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 3027 مليون 	

برميل، وا�شتقر المخزون االإ�شتراتيجي في دول منظمة التعاون القت�صادي والتنمية وجنوب اأفريقيا وال�صين عند نف�س الم�صتوى المحقق خالل ال�صهر ال�صابق 

وهو 1869 مليون برميل.

• انخف�س المتو�شط ال�شهري لل�شعر الفوري للغاز الطبيعي الم�صجل في مركز هنري بال�صوق الأمريكي خالل �صهر نوفمبر 2016 بمقدار 0.4 دولر لكل مليون 	

)و ح ب( مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 2.55 دولر لكل مليون )و ح ب(. 

• ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في اليابان خالل �صهر اأكتوبر 2016 بمقدار 0.1 دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل اإلى 7.2 دولر لكل مليون 	

)و ح ب( ، و ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.6 دولر لكل مليون )و ح ب( ، لي�صل اإلى 7.3 دولر لكل مليون )و 

ح ب( ، كما ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في ال�شين بمقدار 0.6 دولر لكل مليون )و ح ب( ، لي�صل اإلى 6.7 دولر لكل مليون )و ح ب(.

• بلغت �شادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�شيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�شين حوالى 3.464 مليون طن خالل �صهر اأكتوبر 2016 ،م�صتاأثرة 	

بح�صة 30.6% من الإجمالى.

املوؤ�شرات الرئي�شية

أوال : أسواق النفط

– الأ�شعار  1

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

2016، م�صجاًل 42.1 دولر للبرميل، ثم ارتفع بعد ذلك لي�صل اإلى اأعلى م�صتوياته وهو 46.4 دولر 
للبرميل خالل الأ�صبوع الرابع من ال�صهر، كما يو�صح ال�صكل )1(: 

تراجعاً   2016 نوفمبر  �صهر  خالل  اأوبك  خامات  �صلة  لأ�صعار  ال�صهري  المعدل  �صهد 

 43.2 اإلى  ،لي�صل   %9.7 بن�صبة  اأي  ال�صابق،  ال�صهر  باأ�صعار  مقارنة  للبرميل  دولر   4.7 بمقدار 

دولر للبرميل، م�صجال بذلك ارتفاعاً بنحو 2.7 دولر للبرميل، اأي بن�صبة 6.7% مقارنة بمعدله 

من  المماثل  ال�صهر  خالل  الم�صجل 

كان لحالة عدم  الما�صي. وقد  العام 

الذي  التفاق  تنفيذ  ب�صاأن  اليقين 

في  الأع�صاء  الدول  اإليه  تو�صلت 

 170 رقم  اجتماعها  خالل  اأوبك 

التوازن  اإعادة  دعم  ب�صاأن  بالجزائر 

اإلى ال�صوق النفطية، والزيادة الكبيرة 

في اإمدادات النفط العالمية، ونتيجة 

الأمريكية،  الرئا�صية  النتخابات 

التي  الأمريكي  الدولر  في  والزيادة 

�صاحبتها، دوراً رئي�صياً في انخفا�س 

الأ�صعار خالل �صهر نوفمبر 2016.

ويو�صح الجدول )1( وال�صكل )2( 

مقارنة  اأوبك،  �صلة  اأ�صعار  في  التغير 

بال�صهر ال�صابق، و بال�صهر المماثل من 

العام ال�صابق:

المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك،  2016-2015  الشكل - 1:
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نوفمرب اأكتوبر �شبتمرب اغ�شط�س يوليو يونيو مايو اأبريل مار�س فرباير
يناير

2016 دي�شمرب
نوفمرب

2015

43.2 47.9 42.9 43.1 42.7 45.8 43.2 37.9 34.7 28.7 26.5 33.6 40.5 �صعر �صلة اأوبك

(4.7) 5.0 (0.2) 0.4 (3.1) 2.6 5.4 3.2 5.9 2.2 (7.1) (6.9) (4.5) التغري عن ال�صهر ال�صابق

2.8 2.8 (1.9) (2.4) (11.5) (14.4) (19.0) (19.4) (17.8) (25.3) (17.9) (25.9) (35.1) التغري عن ال�صهر املماثل من العام ال�صابق

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

التغير في أسعار سلة أوبك، 2015-2016                                    )دوالر/برميل(

التغير في أسعار سلة أوبك، 2016-2015 

الجدول - 1 

الشكل - 2 

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

للفترة   2014 - 2016.

1-2  االأ�شعار الفورية للمنتجات النفطية

- الخليج االأمريكي

 6.2 بنحو   2016 اأكتوبر  �صهر  الممتاز خالل  للغازولين  الفورية  الأ�صعار  ارتفعت 

دولر للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق اأي بن�صبة 9.7% لت�صل اإلى 70.3 دولر 

للبرميل، كما ارتفعت اأ�صعار زيت الغاز بنحو 5.6 دولر للبرميل اأي بن�صبة 10.4% لتبلغ 

59.3 دولر للبرميل، و ارتفعت اأ�صعار زيت الوقود بحوالى 3.8 دولر للبرميل اأي بن�صبة 
10.4% لتبلغ 40.1 دولر للبرميل.

)دوالر/برميل(
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-  �شوق روتردام

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

2016 بنحو 3.5 دولر للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق اأي بن�صبة 5.3% لت�صل اإلى 
بن�صبة  اأي  للبرميل  5.9 دولر  بنحو  الغاز  70.1 دولر للبرميل،  كما ارتفعت اأ�صعار زيت 
10.6% لتبلغ 61.8 دولر للبرميل،  وارتفعت اأ�صعار زيت الوقود بحوالى 4.3 دولر للبرميل 

اأي بن�صبة 11% لتبلغ 43.8 دولر للبرميل.

-  �شوق حو�س البحر المتو�شط

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

2016 بنحو 3 دولر للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق اأي بن�صبة 5% لت�صل اإلى 62.4 
دولر للبرميل، كما ارتفعت اأ�صعار زيت الغاز بنحو 5.8 دولر للبرميل اأي بن�صبة %10.2 

لتبلغ 62.8 دولر للبرميل، وارتفعت اأ�صعار زيت الوقود بحوالي 4.5 دولر للبرميل اأي بن�صبة 

11.2% لتبلغ 44.5 دولر للبرميل.

-  �شوق �شنغافورة

دولر   5 بنحو   2016 اأكتوبر  �صهر  الممتاز خالل  للغازولين  الفورية  الأ�صعار  ارتفعت 

للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق اأي بن�صبة 8.6% لت�صل اإلى 63 دولر للبرميل، كما 

61.6 دولر  لتبلغ   %11.8 اأي بن�صبة  للبرميل  6.5 دولر  الغاز بنحو  اأ�صعار زيت  ارتفعت 

للبرميل، و ارتفعت اأ�صعار زيت الوقود بحوالي 4.2 دولر للبرميل اأي بن�صبة 10.3% لتبلغ 

45.3 دولر للبرميل.
  ويو�صح ال�صكل )3( المعدل ال�صهري لالأ�صعار الفورية للغازولين الممتاز خالل الفترة 

من اأكتوبر 2015  اإلى  اأكتوبر 2016  في الأ�صواق الرئي�صية الأربعة: 

المعدل الشهري لألسعار الفورية للغازولين الممتاز، 2016-2015 الشكل - 3 

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

النفطية في الأ�صواق المختلفة خالل الفترة )2016-2014(. 

)دوالر/برميل(
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الشكل - 4  )نقطة على المقياس العالمي ( )*(المعدل الشهري ألسعار شحن النفط الخام، 2016-2015

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 2016 بمقدار 

25 نقطة مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، اأي بن�صبة 71.4% م�صجلة 60 نقطة على المقيا�س 
العالمي،  كما ارتفعت �صحن النفط الخام المتجه من موانئ ال�صرق الأو�صط  اإلى اتجاه 

الغرب )للناقالت الكبيرة بحمولة 270 – 285 األف طن �صاكن( بمقدار 12 نقطة مقارنة 

باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، اأي بن�صبة 50% م�صجلة 36 نقطة على المقيا�س العالمي. بينما 

المتو�صط  الأبي�س  البحر  منطقة  داخل  المنقولة  الخام  النفط  �صحن  اأ�صعار  انخف�صت  

بناقالت �صغيرة اأو متو�صطة الحجم  )80-85 األف طن �صاكن( بمقدار 16 نقطة مقارنة 

باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، اأي بن�صبة 18.4% م�صجلة 71 نقطة على المقيا�س العالمي. 

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

التجاهات المختلفة خالل الفترة من �صهر اأكتوبر 2015 اإلى �صهر اأكتوبر 2016: 

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 2016   30 )للناقالت بحمولة  ال�صرق   اتجاه  

بمقدار 4 نقاط ،اأي بن�صبة 4.5% مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، م�صجلة 85 نقطة على 

 .)World Scale( المقيا�س العالمي

الأبي�س  البحر  منطقة  داخل  المنقولة  النفطية  المنتجات  �صحن  اأ�صعار  ارتفعت  بينما 

المتو�صط )للناقالت بحمولة 30 – 35 األف طن �صاكن( خالل �صهر اأكتوبر 2016  بمقدار 

11 نقطة على المقيا�س العالمي، اأي بن�صبة 11.1% مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، لت�صل 
البحر  من  المنقولة  النفطية  المنتجات  �صحن  اأ�صعار  وارتفعت  نقطة،   110 م�صتوى  اإلى 

)*( 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�صط اإلى �صمال غرب اأوروبا )للناقالت بحمولة 30 – 35 األف طن �صاكن( بمقدار 9 

نقاط على المقيا�س العالمي، اأي بن�صبة 8.3% مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق،  لت�صل اإلى 

م�صتوى 117 نقطة.

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

الفترة من �صهر  اأكتوبر 2015 اإلى �صهر اأكتوبر 2016.

)نقطة على المقياس العالمي ( المعدل الشهري ألسعار شحن المنتجات النفطية، 2016-2015 

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

والمنتجات النفطية للفترة 2014- 2016.

2 - العر�س و الطلب  

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

نوفمبر 2016 اإل�ى انخفا�صة بمقدار 0.8 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 0.8% مقارنة بم�صتويات 

ال�صهر ال�صابق لي�صل اإل�ى 96.6 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحوالي 1.8 مليون ب/ي 

مقارنة بال�صهر المناظر من العام ال�صابق.

انخف�س طلب مجموعة الدول ال�صناعية خالل �صهر نوفمبر 2016 بمقدار 0.2 مليون 

اإلى 46.7 مليون ب/ي  ب/ي، اأي بن�صبة 0.4% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لي�صل 

،مرتفعاً بحوالى 1 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر المناظر من العام الما�صي، كما انخف�س 

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

مقارنة  مليون ب/ي   0.8 بحوالي  مرتفعاً  مليون ب/ي،   49.9 اإلى  لي�صل  ال�صابق  ال�صهر 

بال�صهر المناظر من العام الما�صي.

الشكل - 5 
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Energy Intelligence Briefing December 6  2016 ،:امل�صدر

كما ت�صير التقديرات الأولية اإلى انخفا�س الكميات المعرو�صة من النفط خالل �صهر 

نوفمبر 2016 بمقدار 0.2 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 0.2% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق 

بال�صهر  مقارنة  1.5مليون ب/ي  بحوالي  ارتفاعاً  م�صكلة  مليون ب/ي،   99.8 اإل�ى  لت�صل 

المناظر من العام ال�صابق.

وعلى م�صتوى المجموعات، انخف�صت اإمدادات الدول الأع�صاء في  اأوبك من النفط 

الخام و�صوائل الغاز الطبيعي خالل �صهر نوفمبر 2016 بمقدار 1 مليون ب/ي اأي بن�صبة 

ارتفاعاً  ،م�صكلة  مليون ب/ي   40.2 اإلى  لت�صل  ال�صابق  ال�صهر  2.4% مقارنة بم�صتويات 
اإجمالى  ارتفع  بينما  ال�صابق،  العام  من  المناظر  بال�صهر  مقارنة  ب/ي  مليون   0.4 بنحو 

اإمدادات الدول المنتجة من خارج اأوبك خالل �صهر نوفمبر 2016 بمقدار 0.8 مليون ب/ي 

اأي بن�صبة 1.4% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لت�صل اإلى 57.1 مليون ب/ي، م�صكلة 

ارتفاعاً بنحو 0.9 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر المناظر من العام ال�صابق. 

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

2016 فائ�س قدره 3.2 مليون ب/ي ،مقارنة بفائ�س قدره 2.6 مليون ب/ي خالل ال�صهر 
ال�صابق وفائ�س قدره 3.5 مليون ب/ي خالل ال�صهر المماثل من العام ال�صابق ،وذلك كما 

يت�صح من الجدول )2(  وال�صكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط  الجدول - 2 

التغري عن

اأكتوبر 2015

نوفمرب

2015
التغري عن

اأكتوبر 2016

اأكتوبر

2016
نوفمرب

2016

1.0 45.7 -0.2 46.9 46.7 طلب الدول ال�شناعية

0.8 49.1 -0.6 50.5 49.9 باقي دول العامل

1.8 94.8 -0.8 97.4 96.6 اإجمايل الطلب العاملي

0.4 39.8 -1.0 41.2 40.2  اإمدادات اأوبك

0.3 33.0 -1.0 34.3 33.3 نفط خام

0.1 6.8 0.0 6.9 6.9 �شوائل الغاز و متكثفات

0.9 56.2 0.8 56.3 57.1 اإمدادات من خارج اأوبك

0.2 2.3 0.0 2.5 2.5 عوائد التكرير

1.5 98.3 -0.2 100.0 99.8 اإجمايل العر�س العاملي

3.5 2.6 3.2 املوازنة

 )مليون برميل/ اليوم(
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يو�صح الجدولن )7( و )8( م�صتويات الطلب والعر�س العالمي للنفط  للفترة 2014- 

.2016

• اإنتاج النفط ال�شخري فى الواليات المتحدة االأمريكية 	

اإنتاج الوليات المتحدة الأمريكية من النفط ال�صخري خالل �صهر نوفمبر  انخف�س 

2016 بحوالى 40 األف ب/ي اأى بن�صبة 0.9% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق ليبلغ 
4.570 مليون ب/ي، م�صكاًل انخفا�صاً بنحو 694 األف ب/ي مقارنة بال�صهر المناظر من 
 34 بنحو   2016 نوفمبر  العاملة خالل �صهر  الحفارات  ارتفع عدد  بينما  ال�صابق،  العام 

401 حفارة، وهو م�صتوى منخف�س  اإلى  ال�صابق لي�صل  ال�صهر  حفارة مقارنة بم�صتويات 

بنحو 103 حفارة مقارنة بال�صهر المناظر من العام ال�صابق ،وذلك كما يت�صح من الجدول 

)3( وال�صكل )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، November 2016 :امل�صدر

* ميثل اإنتاج �صبع مناطق رئي�صية والتي �صكلت نحو 92% من النمو فى اإنتاج النفط املحلى فى الوليات املتحدة الأمريكية خالل

.  Utica، Permian، Niobrara، Marcellus، Haynesville، Eagle Ford، Bakken، الفرتة 2011- 2014 وهى 

شكل - 6 

التغري عن

اأكتوبر 2015

اأكتوبر

2015
التغري عن

�شبتمرب 2016

�شبتمرب

2016
اأكتوبر

2016

 - 0.700 5.250 - 0.053 4.603 4.550 اإنتاج النفط ال�شخري

 - 153 520 15 352 367 عدد احلفارات العاملة )حفارة(

  )مليون برميل / اليوم ( 
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3 -  تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية

الواليات المتحدة االأمريكية 

انخف�صت واردات الوليات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خالل �صهر اأكتوبر 2016 

 7.7 لتبلغ نحو  ال�صابق  ال�صهر  بم�صتويات  3.6% مقارنة  بن�صبة  اأى  األف ب/ي   284 بحوالى 

مليون ب/ي، كما انخف�صت وارداتها من المنتجات النفطية بحوالى 99 األف ب/ي اأى بن�صبة 

4.6% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لتبلغ حوالي 2.1 مليون ب/ي. 
وعلى جانب ال�صادرات، انخف�صت �صادرات الوليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر 

اأكتوبر 2016 بحوالى 54 األف ب/ي اأى بن�صبة 11% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لتبلغ 

435 األف ب/ي، كما انخف�صت �صادراتها من المنتجات النفطية بحوالى 681 األف ب/ي اأى 
ارتفع  4 مليون ب/ي. وبذلك  لتبلغ حوالى  ال�صابق  ال�صهر  14.5% مقارنة بم�صتويات  بن�صبة 

�صافي الواردات النفطية للوليات المتحدة خالل �صهر اأكتوبر 2016 بحوالي 351 األف ب/ي، 

اأي بن�صبة 7.1% مقارنة مع ال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 5.3 مليون ب/ي.

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

الخام بن�صبة 41% من اجمالي واردات الأخيرة منه، تليها المملكة العربية ال�صعودية بن�صبة 

16% ثم فنزويال بن�صبة 10%، بينما ا�صتحوذت الدول الأع�صاء في منظمة اأوبك على حوالي 
41% من اإجمالي واردات النفط الخام للوليات المتحدة الأمريكية. 

اليابان 

انخف�صت واردات اليابان من النفط الخام خالل �صهر اأكتوبر 2016 بحوالي 182 األف 

ب/ي،  اأي بن�صبة 6% بالمقارنة مع ال�صهر ال�صابق لتبلغ 3.1 مليون ب/ي، بينما ارتفعت 

الواردات اليابانية من المنتجات النفطية بحوالى 7 األف ب/ي، اأي بن�صبة 1.6% بالمقارنة 

مع ال�صهر ال�صابق لتبلغ 440    األف ب/ي.

وعلى جانب ال�صادرات، انخف�صت �صادرات اليابان من المنتجات النفطية خالل �صهر 

إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية  )مليون ب/ي ( شكل - 7 
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اأكتوبر  2016 بنحو 169 األف ب/ي، اأي بن�صبة 25.5% لتبلغ 493 األف ب/ي. وبذلك 

انخف�س �صافي الواردات النفطية لليابان خالل �صهر اأكتوبر 2016 بحوالي 7 األف ب/ي، 

اأي بن�صبة 0.2% لي�صل اإلى 3 مليون ب/ي.

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

41% من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام ،تليها المارات العربية المتحدة بن�صبة 
23% ثم قطر بحوالى %7 . 

ال�شين 

 1.3 بحوالي   2016 اأكتوبر  �صهر  خالل  الخام  النفط  من  ال�صين  واردات  انخف�صت 

مليون ب/ي،  اأي بن�صبة 16% بالمقارنة مع ال�صهر ال�صابق لتبلغ 6.8 مليون ب/ي، كما 

بن�صبة  اأي  األف ب/ي،   200 النفطية بحوالي  المنتجات  ال�صينية من  الواردات  انخف�صت 

14% بالمقارنة مع ال�صهر ال�صابق لتبلغ 1 مليون ب/ي.
األف   70 الخام حوالي  النفط  ال�صينية من  ال�صادرات  بلغت  ال�صادرات،  وعلى جانب 

ب/ي،  وانخف�صت ال�صادرات ال�صينية من المنتجات النفطية بحوالي 97 األف ب/ي، اأي 

بن�صبة 8% بالمقارنة مع ال�صهر ال�صابق لتبلغ 1.1 مليون ب/ي. وبذلك بلغ �صافي الواردات 

النفطية ال�صينية خالل �صهر اأكتوبر 2016 حوالي 6.6 مليون ب/ي منخف�صة بنحو %16.3 

عن م�صتوياتها لل�صهر ال�صابق. 

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

واردات ال�صين من النفط الخام، تليها المملكة العربية ال�صعودية بن�صبة 14% ثم العراق 

بن�صبة %13 .

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

للوليات المتحدة واليابان وال�صين خالل �صهر اأكتوبر 2016 مقارنة بال�صهر ال�صابق.

)مليون برميل / اليوم (  الجدول - 4

امل�صدر : التقرير ال�صهري ملنظمة اأوبك، اأعداد خمتلفة 2016.

4 - المخزون 

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

2016 بحوالي 29 مليون برميل عن ال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 3027 مليون برميل، م�صكاًل 
يذكر  الما�صى،  العام  من  المماثل  ال�صهر  م�صتويات  عن  برميل  مليون   72 بمقدار  ارتفاعاً 

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

اإلى 1179 مليون برميل،  اأكتوبر 2016 بحوالي 8 مليون برميل عن ال�صهر ال�صابق لي�صل 

بينما انخف�س اإجمالي مخزونها التجاري من المنتجات  النفطية بحوالي 37 مليون برميل 

عن ال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 1848 مليون برميل.

املنتجات النفطية النفط اخلام

التغري عن

اأغ�شط�س 2016

اأغ�شط�س

 2016
�شبتمرب

 2016
التغري عن

اأغ�شط�س 2016

اأغ�شط�س

 2016
�شبتمرب

 2016

- 0.786 - 1.740 - 2.526 - 0.366 7.857 7.491 الواليات املتحدة االأمريكية

- 0.155 - 0.074 - 0.229 0.030 3.206 3.236 اليابان

- 0.181 0.158 - 0.023 0.255 7.706 7.961 ال�شني

 صافي الواردات)الصادرات( النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين
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 وقد انخف�س المخزون التجاري النفطي في الأمريكتين بحوالى 13 مليون برميل عن 

ال�صهر ال�صابق لي�صتقر عند 1603 مليون برميل، منها 634 مليون برميل من النفط الخام 

الدول  في  النفطي  التجاري  المخزون  انخف�س  كما  المنتجات،  من  برميل  مليون   969 و 

برميل،  مليون   976 عند  لي�صتقر  ال�صابق  ال�صهر  عن  برميل  مليون   14 بحوالى  الأوروبية 

منها 342 مليون برميل من النفط الخام و 634 مليون برميل من المنتجات، بينما ارتفع 

برميل عن  2 مليون  الهادي بحوالى  المحيط  النفطي في دول منطقة  التجاري  المخزون 

ال�صهر ال�صابق لي�صتقر عند 448 مليون برميل، منها 203 مليون برميل من النفط الخام و 

245 مليون برميل من المنتجات.
 2016 اأكتوبر  �صهر  خالل  العالم  دول  بقية  في  النفطي  التجاري  المخزون  انخف�س 

بمقدار 49 مليون برميل لي�صل اإلى 3040 مليون برميل ،كما انخف�س المخزون التجاري 

النفطي على متن الناقالت بمقدار 9 مليون برميل لي�صل اإلى 1206 مليون برميل. 

وبذلك ي�صجل م�صتوى اإجمالي المخزون التجاري العالمى انخفا�صاً بمقدار 78 مليون 

برميل خالل �صهر اأكتوبر 2016 مقارنة بم�صتواه الم�صجل خالل ال�صهر ال�صابق  لي�صل اإلى 

6067 مليون برميل، وهو م�صتوى مرتفع بمقدار 332 مليون برميل عن م�صتويات ال�صهر 
المماثل من العام الما�صي. 

والتنمية وجنوب  القت�صادي  التعاون  ال�صتراتيجي في دول منظمة  المخزون  وا�صتقر 

اأفريقيا وال�صين خالل �صهر اأكتوبر 2016 عند نف�س الم�صتوى المحقق خالل ال�صهر ال�صابق 

وهو 1869 مليون برميل، وهو م�صتوى مرتفع بمقدار 17 مليون برميل عن م�صتويات ال�صهر 

المماثل من العام الما�صي. 

وبذلك ي�صل اإجمالي المخزون العالمي في نهاية �صهر اأكتوبر 2016 اإلى 9142 مليون 

بنحو 87 مليون برميل مقارنة بال�صهر ال�صابق، و ارتفاعاً  برميل م�صجال بذلك انخفا�صاً 

بنحو 463 مليون برميل مقارنة بال�صهر المماثل من العام الما�صي. 

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

اأكتوبر 2016.

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر أكتوبر 2016  )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 نوفمبر 2016 بمقدار 0.4 دولر لكل مليون )و ح ب( مقارنة 

بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 2.55 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 5.3 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 

والم�صادر  وال�صين  الجنوبية  وكوريا  اليابان  من  كل  من  الم�صتوردة  والكميات  اأ�صيا  �صرق 

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

1.2 اأ�شعار الغاز الطبيعي الم�شيل
اأكتوبر  �صهر  في  اليابان  ا�صتوردته  الذي  الم�صيل  الطبيعي  الغاز  اأ�صعار  متو�صط  �صهد 

2016  ارتفاعاً بمقدار 0.1 دولر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 7.2 
دولر/ مليون و ح ب، كما ارتفع متو�صط اأ�صعار الغاز الطبيعي الم�صيل الذي ا�صتوردته كوريا 

الجنوبية بمقدار 0.6 دولر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 7.3 دولر/ 

مليون و ح ب، وارتفع متو�صط اأ�صعار الغاز الطبيعي الم�صيل الذي ا�صتوردته ال�صين بمقدار 

0.6 دولر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 6.7 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 

 %1.1 بن�صبة  اأي  األف طن   127 ال�صهر بمقدار  المختلفة خالل  الم�صادر  وال�صين من 

اإلى   2016 اأكتوبر  �صهر  في  الم�صتوردة  الكميات  و�صلت  حيث  ال�صابق  بال�صهر  مقارنة 

11.307 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

نوفمرب

دي�شمرب2015
يناير

نوفمرباأكتوبر�شبتمرباغ�شط�سيوليويونيو مايواأبريل مار�سفرباير2016

2.11.92.32.01.71.91.92.62.82.83.03.02.6الغاز الطبيعي *

7.46.45.45.26.57.18.18.47.77.77.88.67.9خام غ. تك�صا�س**

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس في السوق األمريكي، 2016-2015
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 ويو�صح الجدول )6( الكميات الم�صتوردة من الغاز الطبيعي الم�صيل واأ�صعاره في كل 

من اليابان وكوريا الجنوبية و ال�صين خالل الفترة 2014- 2016 :

 World Gas Intelligence امل�شدر:  اأعداد خمتلفة من

كميات وأسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في اليابان وكوريا والصين 2016-2014  الجدول - 6

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

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�شنيكوريااليابانالإجمايلال�شنيكوريااليابان

201488505374021989114579816.116.311.7

201584850331411960613759710.210.68.6

8434412221211467715.114.311.1يناير 2015

7730309816611248913.313.410.3فرباير

8137304813461253112.213.110.1مار�س

6598283915451098210.211.78.1اأبريل

57552364112392428.79.58.8مايو

663317771724101348.69.19.5يونيو

695322711922111468.98.87.5يوليو

706219981348104089.29.27.1اأغ�شط�س

685324501295105989.69.67.4�شبتمرب

605729151602105749.49.78.0اأكتوبر

669427061818112188.99.57.9نوفمرب

794435532101135988.58.77.6دي�شمرب

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

765519712257118846.76.36.0اأغ�شط�س

667122362527114347.16.86.1�شبتمرب

628231871838113077.27.36.7اأكتوبر
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3.2 م�شادر واردات الغاز الطبيعي الم�شيل
بلغت �صادرات ا�صتراليا اإلى اليابان و كوريا الجنوبية و ال�صين خالل �صهر اأكتوبر 2016  

واردات  اإجمالي  30.5% من  بن�صبة  الأولى  المرتبة  لتاأتي في  3.452 مليون طن،  حوالي 

اليابان وكوريا الجنوبية وال�صين خالل ال�صهر، تليها قطر بن�صبة 23.6% ثم ماليزيا بن�صبة 

. %14
هذا وقد بلغت �صادرات الدول العربية اإلى اليابان و كوريا الجنوبية و ال�صين حوالي 

3.464 مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته 30.6% 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 

تليها   ،2016 اأكتوبر  �صهر  نهاية  و ح ب في  مليون  6.15 دولر/  �صافي عائد في حدود 

اإندوني�صيا ب�صافي عائد 6.06 دولر/ مليون و ح ب، ثم ا�صتراليا وماليزيا ب�صافي عائد 

5.84 دولر/ مليون  و ح ب،  العائد لقطر  6.01 دولر/ مليون و ح ب. فيما بلغ �صافي 
وللجزائر 5.52 دولر/ مليون و ح ب. 

ويو�صح الجدول )7( الدول الرئي�صية الم�صدرة للغاز الطبيعي الم�صيل اإلى اليابان وكوريا 

الجنوبية وال�صين، و�صافي العائد لها في نهاية �صهر اأكتوبر 2016:

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

�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

62823187183811307اإجمالي الواردات، منها:

1873522105734526.01ا�شتراليا

1180117931126705.84قطر

90249518315806.01ماليزيا

4933671339936.06اندون�شيا

8486.15-657191رو�شيا

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

في نهاية شهر أكتوبر 2016
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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.

*  ت�شم�������ل �شلة اأوب�������ك اعتبارا م�������ن 16 يونيو 2005 على الخام�������ات التالية : 

العرب�������ي الخفيف ال�شعودي، مزي�������ج ال�شحراء الجزائ�������ري، الب�شرة الخفيف،  

ال�ش�������درة الليبي،مورب�������ان االماراتي ، قط�������ر البحري، الخ�������ام الكويتي، االيراني 

الثقيل، ميري  الفنزويلي، بوني الخفيف النيجيري، خام مينا�س االندوني�شي.

واعتب�������ارا م�������ن بداية �شهر يناي�������ر ومنت�شف �شه�������ر اأكتوب�������ر 2007 اأ�شيف خام 

غيرا�شول االنغولي و خ�������ام اورينت. االكوادوري، و في يناير 2009 تم ا�شتثناء 

الخ�������ام االندوني�شي من ال�شلة، وفي يناير 2016 تم ا�شافة الخام االندوني�شي 

م�������ن جدي�������د،  وفي يولي�������و 2016 تم اإ�شافة الخ�������ام الجابوني اإل�������ى �شلة اأوبك 

لتتاألف من 14 نوعا من الخام.

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

والتقارير اال�شبوعية لمنظمة الدول الم�شدرة للبترول )اأوبك(.
 Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

اجلدول - 2:  الأ�صعار الفورية ل�صلة اأوبك،  2015- 2016 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 2015 -2016
)$ / Barrel - دولر / برميل(

2016 2015 ال�صبوع

Week 
ال�صهر

Month 2016 2015 الأ�صبوع

Week 
ال�صهر

Month

44.3 55.1 1 
   

يوليو

July

29.8 46.2 1 

 يناير 

January
43.0 54.6  2 25.7 42.7  2
42.7 53.2  3 23.7 43.4  3
40.2 50.9 4 26.9 43.8  4
39.1 47.7 1 

 

اغ�صط�س

August

29.2 51.3  1

 فرباير 

February
41.2 47.2  2 27.0 53.6  2
45.5 44.9  3 29.0 56.6  3
45.5 41.8 4 29.3 54.9  4
43.7 46.9  1

�صبتمرب

September

35.1 56.0 1

 مار�س 

March
42.7 45.3  2 35.2 52.9 2
42.5 44.2 3 35.8 49.5 3
43.1 44.1 4 34.8 51.9 4
47.5 47.2 1 

 اكتوبر 

October

34.2 53.9 1
  

ابريل

April

48.5 46.0  2 38.2 57.4 2
48.4 43.9  3 38.6 59.3 3
47.4 43.4 4 41.1 61.4 4
42.1 43.7 1 

 نوفمرب  

November

41.1 63.6 1

مايو

May
42.2 41.1  2 41.8 62.8 2
45.0 38.3  3 44.5 61.8 3
46.4 39.3 4 44.7 60.4 4

35.8 1 

 دي�صمرب 

December

47.1 60.5 1

 يونيو 

  June
32.1  2 45.1 61.1 2
31.3  3 46.0 60.2 3
31.5 4 45.3 59.7 4

20152016

44.426.5January يناير 

54.128.7February فرباير 

52.534.7March مار�س 

57.337.9April ابريل 

62.243.2May مايو 

60.245.8June يونيو 

54.242.7July يوليو 

45.543.1August اغ�صط�س 

44.842.9September �صبتمرب 

45.047.9October اكتوبر 

40.543.2November نوفمرب 

December دي�صمرب 

50.330.0First Quarter الربع الأول 

59.942.3Second Quarter الربع الثانى 

48.242.9Third Quarter الربع الثالث 

39.7Fourth Quarter الربع الرابع 

49.5Annual Average املتو�شط ال�شنوي 

اجلدول - 1: املعدل الأ�صبوعي لأ�صعار �صلة اأوبك* ، 2015 - 2016

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2015 -2016
)$ / Barrel - دولر / برميل(
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اجلدول - 3:  الأ�صعار الفورية ل�صلة اأوبك وبع�س اأنواع النفوط الأخرى 2016-2014

Table - 3:  Spot Prices for OPEC and Other  Crudes، 2014-2016   

)$/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

Morban

ال�صدرة 

الليبي

Es Sedra

دبى

Dubai
برنت

Brent
غ. تك�صا�س

WTI

96.297.199.694.495.296.399.398.496.699.093.2Axerage 2014متو�شط عام 2014

49.549.952.847.948.250.753.951.451.052.448.7Axerage 2015متو�شط عام 2015

44.444.547.942.642.345.548.446.845.647.947.3January 2015يناير 2015 

54.153.858.251.852.355.458.656.855.958.150.8Feburaryفرباير

52.552.256.950.550.554.357.454.854.755.947.8March مار�س

57.357.759.855.656.058.561.758.458.659.554.4Aprilاأبريل

62.262.664.160.460.963.366.263.263.564.359.3May مايو

60.260.961.758.659.361.864.660.861.861.759.8Juneيونيو

54.255.056.353.153.955.457.655.556.256.551.2July يوليو

45.546.547.244.345.347.048.845.847.946.742.8Augustاأغ�شط�س

44.845.648.443.444.045.948.946.745.447.645.5September �شبتمرب

45.045.449.543.543.645.949.547.645.848.646.3Octoberاأكتوبر

40.540.645.338.738.441.746.043.341.844.342.7Novemberنوفمرب

33.633.738.632.131.534.439.237.234.638.237.2Decemberدي�شمرب

26.526.431.324.723.927.031.629.826.830.831.5January 2016يناير 2016 

28.728.833.327.126.829.434.231.529.432.530.3Feburaryفرباير

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

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،  2014 - 2016

Table - 4: Average Monthly Market Spot Prices of Petroleum Products,   2014 -2016
)$ / Barrel - دولر / برميل(

الغازولني  املمتازال�شوق

Premium Gasoline
زيت الغاز* (50 جزء باملليون كربيت)

Gasoil (ppm Sulfur 50 )
زيت الوقود**  )1.0  كربيت(

 Fuel Oil )Sulfur 1 % (
 Market

 متو�صط

عام

2014

110.9113.788.3Singapure�صنغافورة

Average
2014

115.1112.987.1Roterdamروتردام
110.6113.388.1Mediterraneanاملتو�صط

118.9111.490.3US Gulfخ. اأمريكي

 متو�صط

عام

2015

69.266.245.9Singapure�صنغافورة

Average
2015

75.566.040.2Roterdamروتردام
69.467.542.1Mediterraneanاملتو�صط

77.763.843.3US Gulfخ. اأمريكي

اأكتوبر

2015

63.460.738.3Singapure�صنغافورة

Oct-15
66.759.233.9Roterdamروتردام
59.061.336.2Mediterraneanاملتو�صط

63.358.235.1US Gulfخ. اأمريكي

نوفمرب

2015

59.158.736.1Singapure�صنغافورة

Nov-15
65.357.130.2Roterdamروتردام
58.857.332.8Mediterraneanاملتو�صط

61.054.333.5US Gulfخ. اأمريكي

دي�صمرب

2015

55.648.028.2Singapure�صنغافورة

Dec-15
58.845.722.4Roterdamروتردام
51.846.425.9Mediterraneanاملتو�صط

56.642.925.6US Gulfخ. اأمريكي

يناير

2016

50.337.426.8Singapure�صنغافورة

Jan-16
53.438.119.9Roterdamروتردام
47.039.521.2Mediterraneanاملتو�صط

51.237.119.1US Gulfخ. اأمريكي

فرباير

2016

44.340.125.9Singapure�صنغافورة

Feb-16
49.540.421.5Roterdamروتردام
43.041.922.5Mediterraneanاملتو�صط

47.337.020.3US Gulfخ. اأمريكي

مار�س

2016

52.746.328.2Singapure�صنغافورة

Mar-16
54.847.124.8Roterdamروتردام
47.748.324.6Mediterraneanاملتو�صط

58.041.123.9US Gulfخ. اأمريكي

اأبريل

2016

54.549.331.0Singapure�صنغافورة

Apr-16
66.449.627.8Roterdamروتردام
58.050.628.0Mediterraneanاملتو�صط

65.845.626.2US Gulfخ. اأمريكي

مايو

2016

59.156.035.8Singapure�صنغافورة

May-16
69.556.732.5Roterdamروتردام
61.157.933.7Mediterraneanاملتو�صط

68.752.832.0US Gulfخ. اأمريكي

يونيو

2016

59.159.038.6Singapure�صنغافورة

June-16
70.259.437.8Roterdamروتردام
62.760.437.0Mediterraneanاملتو�صط

69.156.735.2US Gulfخ. اأمريكي

يوليو

2016

51.954.838.4Singapure�صنغافورة

July-16
62.453.837.6Roterdamروتردام
54.955.036.9Mediterraneanاملتو�صط

63.450.634.1US Gulfخ. اأمريكي

اأغ�صط�س

2016

54.254.038.7Singapure�صنغافورة

Aug-16
64.154.336.8Roterdamروتردام
56.555.637.4Mediterraneanاملتو�صط

65.052.534.5US Gulfخ. اأمريكي

�صبتمرب

2016

58.055.141.1Singapure�صنغافورة

Sep-16
66.655.939.5Roterdamروتردام
59.457.040.0Mediterraneanاملتو�صط

64.153.736.3US Gulfخ. اأمريكي

اأكتوبر

2016

63.061.645.3Singapure�صنغافورة

Oct-16
70.161.843.8Roterdamروتردام
62.462.844.5Mediterraneanاملتو�صط

70.359.340.1US Gulfخ. اأمريكي
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* 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.

 )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  2014 - 2016 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2014 - 2016
)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 2014 105 30 49 متو�شط 2014

Average 2015 109 38 65 متو�شط 2015

October 96 46 76 اأكتوبر

November 112 38 64 نوفمرب

December 120 53 89 دي�صمرب

January 2016 102 58 79 يناير 2016

February 91 35 60 فرباير

March 106 41 73 مار�س

Arpil 87 43 65 اأبريل

May 109 38 63 مايو

June 111 31 54 يونيو

July 82 26 43 يوليو

August 66 24 37 اأغ�صط�س

September 87 24 35 �صبتمرب

October 71 36 60 اأكتوبر

اجلدول - 6 :  اجتاهات اأ�صعار �صحن املنتجات النفطية، 2014 - 2016 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2014 - 2016
)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 2014 159 149 111 متو�شط 2014

Average 2013 173 162 118 متو�شط 2015

October 137 127 80 اأكتوبر 2015

November 135 125 83 نوفمرب

December 151 141 101 دي�صمرب

January  2016 188 177 136 يناير 2016

February 156 146 104 فرباير

  March 136 127 116 مار�س

  April 182 172 100 اأبريل

  May 142 132 102 مايو

  June 143 133 96 يونيو

  July 131 121 101 يوليو

  August 123 113 111 اأغ�صط�س

September 108 99 89 �صبتمرب

October 117 110 85 اأكتوبر

Direction

* حجم الناقلت يراوح ما بني  30 اىل 35 األف طن �شاكن  
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* Estimates .
Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty 
Reports.

اجلدول - 7 : الطلب العاملي على النفط خالل الفرتة 2014 - 2016    

Table -7 : World Oil Demand  2014 - 2016
)Million b/d - مليون برميل/ اليوم (

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

وتقارير ال�شناعة النفطية.

*2016 2015 2014

الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Av.
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Av.

Arab Countries 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9 6.9 6.7  الدول العربية

OAPEC 6.0 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.8  الدول الأع�صاء في اأوبك

Other Arab 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9  الدول العربية الأخرى

OECD 47.1 46.2 46.8 46.2 46.3 46.5 45.4 46.5 45.7  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 25.1 24.7 24.6 24.4 24.4 24.8 24.1 24.2 24.1  اأمريكا ال�صمالية

Western Europe 14.3 13.9 13.6 13.7 13.7 14.1 13.6 13.5 13.5  اأوروبا الغربية

Pacific 7.7 7.6 8.6 8.1 8.3 7.6 7.7 8.8 8.1  املحيط الهادي

Developing Countries 31.6 31.0 30.7 30.7 30.8 31.4 30.6 29.9 30.0  الدول النامية

Middle East & Asia 20.8 20.4 20.4 20.1 20.3 20.6 20.0 19.6 19.6  ال�صرق الو�صط  واآ�صيا 

Africa 4.1 4.1 4.1 4.0 4.1 3.9 4.0 4.0 3.8  افريقيا

America Latin 6.8 6.5 6.2 6.6 6.5 6.9 6.6 6.3 6.6  اأمريكا الالتينية

 China 11.1 11.4 10.8 10.8 11.1 10.7 11.1 10.4 10.5  ال�شني 

  FSU 4.7 4.4 4.5 4.6 5.0 4.7 4.3 4.5 4.6  االحتاد ال�شوفي�يتي)ال�شابق(

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

World 95.2 93.6 93.5 93.0 94.0 93.9 92.0 91.9 91.4    العامل
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اجلدول - 8: العر�س العاملي للنفط و�صوائل الغاز الطبيعي خالل الفرتة  2014 - 2016

Table -8 : World Oil and NGL Supply, 2014-2016
)Million b/d - مليون برميل يوميا ( 

Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty Reports.

* Estimates .
** Data of 2015 include Indonesia which resumption its full membership in december 2015.
** Data of 2016 include Gabon which resumption its full membership in July 2016.

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

* اأرقام تقديرية. 
** بيانات عام 2015 ت�شمل اندون�شيا التي عاودت االن�شمام اإىل املنظمة يف دمي�شرب 2015.

** بيانات عام 2016 ت�شمل اجلابون التي عاودت االن�شمام اإىل املنظمة يف يوليو 2016.

2016 * 2015 2014

 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
املعدل

Average

Arab Countries 28.4 27.8 27.7 27.4 27.7 27.8 27.3 26.7 26.5 الدول العربية

OAPEC 27.1 26.5 26.4 26.1 26.4 26.5 26.1 25.3 25.1 الدول الأع�صاء في اأوبك

Other Arab 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.4 1.4 الدول العربية الأخرى

OPEC * *: 39.6 39.0 38.7 38.1 38.5 38.4 38.0 37.5 36.8 االأوبك * *:

Crude Oil 33.3 32.8 32.5 32.0 32.2 32.2 31.9 31.6 30.8 النفط اخلام

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

OECD 24.5 24.3 25.3 25.2 25.5 25.3 24.9 25.2 24.2 منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

NorthAmerica 20.5 20.1 21.0 21.0 21.2 21.1 20.7 21.0 20.1 اأمريكا ال�صمالية

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

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

Developing Countries 11.3 11.1 11.1 11.5 11.5 11.4 11.5 11.6 11.3 الدول النامية

 Middle  East & Other Asia 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 4.0 4.0 3.9 ال�صرق الأو�صط ودول اآ�صيوية اأخرى

 Africa 2.1 2.1 2.1 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 افريقيا 

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

China 4.0 4.1 4.2 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 4.3 ال�شني

FSU 13.7 13.7 14.0 13.7 13.7 13.6 13.7 13.8 13.6 االحتاد ال�شوفييتي 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 95.4 94.6 95.7 95.3 95.9 95.5 94.9 94.7 92.4  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, December  2016   امل�شدر Sources: Oil Market Intelligence, December  2016

الجدول - 9: المخزون النفطي العالمي، في نهاية �صهر اأكتوبر 2016

Table - 9 : Global Oil Inventories،October 2016
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية ال�صهر(

اأكتوبر 2016

 Oct- 2016
�شبتمرب 2016

Sep- 2016
التغري عن �شبتمرب 2016

Change from  Sep- 2016
اأكتوبر 2015

 Oct- 2015
التغري عن اأكتوبر 2015

Change from Oct-  2015

154558Americas(13)16031616االأمريكتني:

6346191561123Crudeنفط خام

93435Products)28(969997منتجات نفطية

9715Europe(14)976990اأوروبا :

Crude)5(347)9(342351نفط خام

62410Products)5(634639منتجات نفطية

4399Pacific(2)448450منطقة املحيط الهادي 

Crude)2(2032012205نفط خام

23411Products)4(245249منتجات نفطية

295572Total OECD(29)30273056اإجمايل الدول ال�شناعية *

117911718116316Crudeنفط خام

179256Products(37)18481885منتجات نفطية

2780260Rest of the world(49)30403089بقية دول العامل *

1091115Oil at Sea)9(12061215نفط على منت الناقالت

5735332World Commercial 1(78)60676145املخزون التجاري العاملي *

186918690185217Strategic Strategicاملخزون ال�صرتاتيجي

8679463Total 2(87)91429229اإجمايل املخزون العاملي**
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