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أجهزة المنظمة

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

المصدرة  العربية  األقطار  منظمة  تأسست 
للبترول بموجب االتفاقية التي أبرمت في بيروت 
بتاريخ 9 يناير 1968  فيما بين حكومات كل من 
ودولة  الكويت  ودولة  السعودية  العربية  المملكة 
ليبيا )المملكة الليبية آنذاك(. ونصت االتفاقية على 

أن تكون مدينة الكويت مقراً لها.  
في  أعضائها  تعاون  إلــى  المنظمة  تهدف 
مختلف أوجه النشاط االقتصادي في صناعة البترول، وتقرير الوسائل 
والسبل للمحافظة على مصالح أعضائها المشروعة في هذه الصناعة 
منفردين ومجتمعين، وتوحيد الجهود لتأمين وصول البترول إلى أسواق 
استهالكه بشروط عادلة ومعقولة، وتوفير الظروف المالئمة لالستثمار 

في صناعة البترول في األقطار األعضاء. 
دولة  من  كل   1970 عام  في  المنظمة  عضوية  إلى  انضم  وقد 
والجمهورية  البحرين  ومملكة  قطر  ودولة  المتحدة  العربية  اإلمارات 
العربية  الجمهورية  من  كل   1972 عام  في  إليها  وانضم  الجزائرية.  
جمهورية   1973 عام  في  إليها  وانضم  العراق,  وجمهورية  السورية 
مصر العربية، وانضمت الجمهورية التونسية في عام 1982 )جمدت 
عربية  دولة  أية  انضمام  االتفاقية  وتجيز   )1986 عام  في  عضويتها 
مصدرة للبترول إلى عضويتها شريطة أن يكون البترول مصدراً هاما 
لدخلها القومي، وبموافقة ثالثة أرباع أصوات الدول األعضاء على أن 

يكون من بينها أصوات جميع الدول األعضاء المؤسسة. 

• الشركات المنبثقة:
الشــــركة  التالية:   المشـــتركة  المشروعــــات  المنظمة  عن  انبثقت 
الكويت  1972 ومقرها مدينة  البترول في عام  لنقل  البحرية  العربيـــة 
السفن )أسري( في  لبناء وإصالح  العربية  الكويت، والشركة  في دولة 
لالستثمارات  العربية  والشركة  البحرين،  مملكة  ومقرها   ،1973 عام 
المملكة  الخبر في  1974 ومقرها مدينة  )أبيكورب( في عام  البترولية 
العربية السعودية، والشركة العربية للخدمات البترولية في عام 1975 

ومقرها مدينة طرابلس في دولة ليبيا.

أجهزة  أربعة  خالل  من  واختصاصاتها  نشاطاتها  المنظمة  تمارس 
هي: 

• مجلس الوزراء: هو السلطة العليا التي تحدد سياسات المنظمة بتوجيه 
نشاطاتها ووضع القواعد التي تسير عليها. 

• المكتب التنفيذي : يتكون من ممثلي الدول األعضاء ويقوم برفع ما يراه 
من توصيات واقتراحات إلى المجلس، وينظر في الميزانية السنوية 
العامة،  األمانة  نظام موظفي  يقر  كما   ، الوزاري  للمجلس  ويرفعها 

وتصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات األعضاء جميعا.
والتنفيذية  واإلدارية  التخطيطية  بالجوانب  تضطلع   : العامة  األمانة   •
لنشاط المنظمة، وفقا للوائح وتوجيهات المجلس. ويتولى إدارة األمانة 
الوزاري  المجلس  من  بقرار  العام  األمين  ويعين  عام.  أمين  العامة 
للمنظمة لفترة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى. واألمين العام 
وهو  لها،  القانوني  الممثل  وهو  المنظمة،  باسم  الرسمي  الناطق  هو 
مسؤول عن مباشرة واجبات منصبه أمام المجلس. ويقوم األمين العام 
الفعلي على كافة وجوه  العامة وتوجيهها، واإلشراف  بإدارة األمانة 
نشاطها، وتنفيذ ما يعهد به المجلس إليه من مهام. يمارس األمين العام 
وكافة موظفي األمانة العامة وظائفهم باستقالل تام وللصالح المشترك 
أقاليم  في  المساعدون  واألمناء  العام  األمين  يتمتع  األعضاء.  للدول 

الدول األعضاء بكافة الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية.  
القضائية  الهيئة  إنشاء  بروتوكول  على  التوقيع  تم  القضائية:  الهيئة   •
لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول في مدينة الكويت بتاريخ  
وللهيئة    .1980 أبريل   20 في  النفاذ  حيز  ودخل   1978 مايو   9
اختصاص إلزامي بالنظر في المنازعات التي تتعلق بتفسير وتطبيق 
اتفاقية إنشاء المنظمة، والمنازعات التي تنشأ بين عضوين أو أكثر 

من أعضاء المنظمة في مجال النشاط البترولي.

تكريم مجموعة من أعضاء المكتب 
التنفيذي المنتهية عضويتهم

االجتماع  الـ 148 للمكتب التنفيذي

السنة 43 - العدد210

8

االجتماع السابع عشر للخبراء حول بحث 
إمكانيات التعاون في مجال استثمار الغاز 

الطبيعي في الدول األعضاء
12



4افتتاحية العدد
6أنشطة المنظمة

25أخبار الدول األعضاء
26صدر حديثاً

28التطورات البترولية
41ملحق الجداول

في هذا العدد

غالف العدد
43السنة

١١-١٢العدد
نوفمبر

    ديسمبر
٢٠١٧

التطورات في الطلب على الوقود
في قطاع النقل وانعكاساته على الدول األعضاء

 تصدر النشرة الشهرية عن األمانة العامة 
لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول - 

إدارة اإلعالم والمكتبة
)595X-1018 ISSN(

 جميع حقوق الطبع محفوظة، وال يجوز 
إعادة النشر  أو االقتباس دون إذن خطي 

مسبق من المنظمة.  

االشتراك السنوي )11 عدداً(  
ويشمل أجور البريد 

الدول العربية 

الدول األجنبية 

لألفراد: 10 دنانير كويتية أو ما يعادلها بالدوالر 
للمؤسسات: 15 دينارا كويتيا أو ما يعادلها بالدوالر 

لألفراد: 40 دوالرا أمريكيا 
للمؤسسات: 60 دوالرا أمريكيا

ــى:  ــ ــراك إل ــ ــتـ ــ تـــوجـــه طـــلـــبـــات االشـ
والمكتبة،  اإلعــام  إدارة   – التوزيع  قسم 
للبترول  المصدرة  العربية  األقطار  منظمة 
ص.ب. 20501 الصفاة، الكويت 13066 

- دولة الكويت
هاتف:  24959724  )+965(
فاكس:  24959755  )+965( 

البريد اإللكتروني:
distribute@oapecorg.org

موقع المنظمة :
www.oapecorg.org

oapec

@oapec

االجتماع التنسيقي 
السادس واألربعين 
للشركات العربية 
المنبثقة عن المنظمة

االجتماع التنسيقي 
السادس لضباط اتصال

 الدول األعضاء  في 
مجال بنك المعلومات 

لمنظمة األوابك

3

18

20

السنة 43 - العدد10

االجتماع التنسيقي الـ 24  لخبراء البيئة
16وتغير المناخ في الدول األعضاء



4

افتتاحية العدد

ــة  ــة العام ــا األمان ــة أعدته خلصــت دراســة حديث
للبتــرول  المصــدرة  العربيــة  األقطــار  لمنظمــة 
)أوابــك(، ان صناعــة تكريــر النفــط قــد شــهدت نقلــة 
نوعيــة علــى مــدى الخمــس ســنوات الماضيــة وذلــك 
مــن خــالل توجــه بعــض الــدول األعضــاء نحــو 
إنشــاء مصــاف جديــدة أو تطويــر ورفــع الطاقــة 
التكريريــة للمصافــي القائمــة، وذلــك بالنظــر للــدور 
ــن حاجــة  ــي تأمي ــط ف ــر النف ــوي لصناعــة تكري الحي
وبمــا  النفطيــة،  المشــتقات  مــن  المحليــة  الســوق 
ــة  ــرادات المالي ــن اإلي ــد م ــن المزي ــي تأمي ــاهم ف يس

للــدول األعضــاء.
الطاقــة  اجمالــي  أن  إلــى  الدراســة  وأشــارت 
التكريريــة فــي دول أوابــك قــد بلــغ 8.35 مليــون 
ب/ي فــي عــام 2016 وبنســبة 92 % مــن اجمالــي 
الطاقــة التكريريــة فــي الــدول العربيــة،  وبلــغ عــدد 

المصافــي فــي دول أوابــك 52 مصفــاة.
 وتوقعــت الدراســة ارتفــاع الطاقــة التكريريــة في 
ــة  ــنوات القادم ــس س ــي غضــون الخم ــك ف دول أواب
إلــى مــا يزيــد عــن 11 مليــون ب/ي، وأن يصــل 
ــام 2020،  ــي ع ــاة ف ــى 64 مصف ــي إل عــدد المصاف
كمــا توقعــت حــدوث فائــض فــي المنتجــات النفطيــة 
للتصديــر إلــى األســواق الخارجيــة حتى عــام 2030.

كمــا أكــدت الدراســة ان مصافــي النفــط العربيــة 
ــة  ــاريع الرامي ــن المش ــد م ــذ العدي ــهدت تنفي ــد ش ق
إلــى تحســين االلتــزام بمتطلبــات التشــريعات البيئية 
الخاصــة بالحــد مــن طــرح الملوثــات الناتجــة عــن 
ــن خــالل  ــك م ــة، وذل ــى البيئ ــر إل ــات التكري عملي
تطبيــق بعــض التقنيــات وتنفيــذ بعــض اإلجــراءات 
ــل  ــود الثقي ــتخدام الوق ــن اس ــد م ــا، الح ــن بينه وم
الملوثــات  مــن  عاليــة  نســبة  علــى  الحــاوي 
واســتبداله بالغــاز الطبيعــي الخالــي مــن الشــوائب 
غــاز  اســترجاع  مشــاريع  وتطبيــق  الكبريتيــة، 
الشــعلة، وتطبيــق نظــم ترشــيد وتحســين كفــاءة 

ــة. ــتخدام الطاق اس
تطويــر  مشــاريع  أهــداف  الدراســة  وصنفــت 
ــن،  ــى مجموعتي ــك إل ــي دول أواب ــط ف ــي النف مصاف
التقنيــة  األهــداف  مجموعــة  تتضمــن  األولــى 
ــى مواجهــة  ــي عل ــدرة المصاف المرتبطــة بتحســين ق
الصعوبــات التشــغيلية التــي تــؤدي إلــى ضعــف 
ــط  ــي ترتب ــة مجموعــة األهــداف الت ــاج، والثاني اإلنت

بدعــم االقتصــاد الوطنــي.
واســتعرضت الدراســة تحديــات صناعــة تكريــر 
النفــط فــي الــدول العربيــة بما فيهــا دول أوابــك، ومن 
ــي  ــي بعــض المصاف ــدات ف ــك المع ــدم وتهال ــا ق بينه
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عامــاً،   50 حوالــي  إلــى  انشــاؤها  يعــود  حيــث 
وانخفــاض الطاقــة التكريريــة فــي بعــض المصافــي 
ــة  ــم انشــاؤها بغــرض تلبي ــي ت ــرة الحجــم والت صغي
حاجــات مناطــق معينــة مــن المنتجــات النفطيــة، ممــا 
أدى إلــى وجــود عــدد كبيــر مــن المصافــي صغيــرة 
ــة عــن 100  ــا التكريري ــد طاقته ــي ال تزي الحجــم الت
ألــف ب/ ي ، تشــكل حوالــي نصــف عــدد المصافــي 

القائمــة فــي الــدول العربيــة.
كمــا تعانــي صناعــة التكريــر فــي الــدول العربية 
ــتوى  ــث مس ــن حي ــدة م ــات عدي ــات وتحدي صعوب
األداء التشــغيلي، والقــدرة علــى مواكبــة متطلبــات 
المعاييــر البيئيــة الدوليــة، والتبايــن بيــن هيــكل 
ــواق  ــي األس ــات ف ــى المنتج ــب عل ــاج والطل اإلنت
الصيانــة،  برامــج  تطبيــق  وضعــف  المحليــة، 
واالعتمــاد علــى اســتيراد المعــدات األساســية مــن 

األســواق الخارجيــة. 
الصعوبــات  تلــك  بــأن  الدراســة  وأوضحــت 
تشــكل تحديــاً لصانعــي القــرار نظــراً لمــا تســببه مــن 
ــة  ــي حال ــائلة ف ــم للمس ــد تعرضه ظــروف حرجــة ق
ــداف المرســومة،  ــق األه ــي تحقي فشــل المشــروع ف
وعلــى الرغــم مــن الجهــود التــي تبــذل إال أن الوتيــرة 
المتســارعة للتطــورات فــي صناعــة التكريــر علــى 
الصعيديــن المحلــي والخارجــي تجعــل المهمــة أكثــر 

ــة. صعوب
ولمواجهــة تلــك التحديــات فقــد لجــأت الــدول 
العربيــة إلــى اتخــاذ عــدة إجــراءات مــن بينهــا، 
ــر  ــال تطوي ــي مج ــي ف ــث العلم ــود البح ــز جه تعزي
التكريــر،  أداء وكفــاءة عمليــات  تقنيــات تحســين 
ــة والدراســات  ــذ دراســات الجــدوى االقتصادي وتنفي
الفنيــة واالحصائيــة بهــدف توفيــر المعلومــات التــي 
المحتملــة  المخاطــر  بحجــم  التنبــؤ  علــى  تســاعد 

ودرجــة تأثيرهــا علــى عائــدات المشــاريع. إلــى 
جانــب زيــادة التعــاون مــع شــركات النفــط العالميــة 
ــل  ــي مشــاريع إعــادة تأهي ــب ف والمســتثمرين األجان

وتطويــر المصافــي.
ــة  ــتنتاجات الختامي ــي االس ــة ف ــت الدراس وأوص
مشــاريع  فــي  العربيــة  الــدول  اســتمرار  بأهميــة 
تطويــر المصافــي، والبحــث عــن وســائل لتلبيــة 
ــرول  ــاز البت ــى غ ــع عل ــب المرتف ــو الطل ــدل نم مع
المســال مــن خــالل االســتمرار فــي توجيــه االهتمــام 
باســتثمار حقــول الغــاز الطبيعــي وتطويــر معالجــة 
الغــاز المصاحــب، ومشــاريع االســتفادة مــن غــازات 
ــادة  ــت بزي ــا أوص ــط، كم ــي النف ــي مصاف ــعلة ف الش
ــة  ــة الوطني ــر المحلي ــركات التكري ــن ش ــاون بي التع
ــة، والعمــل  ــة والعالمي والخاصــة والشــركات العربي
علــى تحســين مرونــة المصافــي لتكريــر نفــوط الخام 
الثقيلــة والحامضيــة الحاويــة علــى نســبة عاليــة مــن 

ــت. الكبري
ــدت  ــد أع ــك وق ــة األواب ــة لمنظم ــة العام واألمان
الدؤوبــة  جهودهــا  ضمــن  وذلــك  الدراســة  هــذه 
ــي  ــة ف ــة والدولي ــة ورصــد التطــورات العربي لمتابع
ــة  ــة البترولي ــة بالصناع ــاالت ذات الصل ــة المج كاف
تكريــر  صناعــة  فــي  التطــورات  بينهــا  ومــن 
ــز  ــى تعزي ــة إل ــي إطــار مســاعيها الرامي ــط، وف النف
التعــاون والتكامــل بيــن الــدول األعضــاء فــي مجــال 
الصناعــة البتروليــة، وللتعريــف بمجــاالت التعــاون 
ــي  ــة ف ــتثمارية المتاح ــة واالس ــرص االقتصادي والف
ــاء،  ــدول األعض ــي ال ــة ف ــة البترولي ــاع الصناع قط
ــادي  ــتغالل االقتص ــق االس ــأن تحقي ــا ب وإدراكا منه
ــية  ــط بصــورة أساس ــة يرتب ــروة البترولي ــل للث األمث
بتهيئــة الظــروف المناســبة لجــودة اإلدارة والتشــغيل 

ــط المســتقبلي الســليم.   والتخطي

السنة 43 - العدد10
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نتائج ايجابية لالجتماعات التنسيقية 
لمنظمة أوابك في القاهرة
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ــة  ــر2017، مجموع ــى 12 أكتوب ــن 6 إل ــرة م ــال الفت ــرة خ ــة القاه ــة، مدين ــر العربي ــة مص ــتضافت جمهوري اس
ــك  ــك(، وذل ــرول )أواب ــة المصــدرة للبت ــة األقطــار العربي ــات واالجتماعــات التنســيقية الخاصــة بمنظم مــن الفعالي
بهــدف التباحــث بيــن الــدول األعضــاء بالمنظمــة بشــأن بعــض المواضيــع ذات الصلــة بأعمــال وأنشــطة المنظمــة 
ــدول األعضــاء  ــي ال ــل ممثل ــدة مــن قب ــزت االجتماعــات بالحضــور والمشــاركة الجي ــد تمي ــة. وق ــا التابع وأجهزته
فــي المنظمــة، األمــر الــذي أنعكــس علــى خــروج تلــك االجتماعــات بنتائــج مثمــرة ســوف تســاهم فــي دعــم عمــل 

ــي اســتعراض لهــذه االجتماعــات.  المنظمــة، وفــي مــا يل
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االجتماع  الـ 148 للمكتب التنفيذي

عقــد االجتمــاع الـــ 148 للمكتــب التنفيــذي للمنظمــة، 
يومــي الجمعــة والســبت 6 و 7 أكتوبــر2017، وتــرأس 
االجتمــاع ســعادة الجيولجــي أشــرف محمــود محمــد 
ــب  ــي المكت ــة ف ــر العربي ــة مص ــل جمهوري ــرج، ممث ف
التنفيــذي، وشــارك فــي االجتمــاع أصحــاب الســعادة 
ــن  ــم، وم ــن دوله ــن ع ــذي ممثلي ــب التنفي أعضــاء المكت
أهــم المواضيــع التــي ناقشــها المكتــب الميزانيــة التقديرية 
لعــام  القضائيــة(  والهيئــة  العامــة  )األمانــة  للمنظمــة 
2018، كمــا اســتعرض االجتمــاع نشــاطات األمانــة 

ــي 2017. ــام الحال ــالل الع ــة خ العام
  فــي بدايــة االجتمــاع ألقى ســعادة الجيولجي أشــرف 
محمــود محمــد فــرج، ممثــل جمهوريــة مصــر العربيــة 
فــي المكتــب التنفيــذي كلمــة رحــب فيهــا بالحضــور، كمــا 

تقــدم بالشــكر الجزيــل لجمهوريــة مصــر العربيــة علــى 
ــة  ــة العام ــا، واألمان ــى أراضيه ــات عل ــاد االجتماع انعق
لمنظمــة أوابــك علــى جهودهــا فــي تنظيــم االجتماعــات.

ــي النقــي،  كمــا ألقــى ســعادة األســتاذ/ عبــاس عل
األميــن العــام للمنظمــة، كلمــة رحــب فيهــا بالحضــور،  
ــتضافتها  ــى اس ــة عل ــر العربي ــة مص ــكر جمهوري وش
متمنيــا  أراضيهــا،  علــى  المنظمــة  الجتماعــات 
لالجتمــاع التوفيــق فــي مداوالتــه وبمــا يعــود بالخيــر 
علــى الــدول األعضــاء فــي المنظمــة، والوصــول إلــى 
ــن  ــئت م ــي أنش ــداف الت ــق األه ــج لتحقي ــل النتائ أفض

ــة. ــا المنظم أجله
وقــد أقــر المكتــب فــي نهايــة اإلجتمــاع مجموعــة مــن 

القــرارات والتوصيــات الالزمة.
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دولة اإلمارات العربية المتحدة

الجمهورية العربية السوريةالمملكة العربية السعودية

دولة الكويت دولة قطر

سعادة الدكتور/ مطر حامد النيادي

سعادة المهندس/ ناصر بن ابراهيم الفوزان

سعادة السيد/ محمد السبيعي

سعادة المهندس/ عبداهلل الخطاب

سعادة الشيخ/ طالل ناصر العذبي الصباح

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةمملكة البحرين
سعادة االستاذ/ محمد رأس الكافسعادة االستاذ/ فيحان محمد الفيحاني

جمهورية العراق

جمهورية مصر العربية

سعادة االستاذ/ صفاء عبد الرحمن أحمد

سعادة الجيولوجي/ أشرف محمود محمد فرج
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تكريم مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي 
المنتهية عضويتهم

بحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب التنفيذي، 
وعلى هامش اجتماعات المكتب التنفيذي، أقامت األمانة 

حفال   ،2017 أكتوبر   6 في  أوابك،  لمنظمة  العامة 
عبدالجبار  علي  األستاذ/  السعادة،  ألصحاب  تكريمياً 
المكتب  في  السابق  البحرين  مملكة  ممثل  السواد، 
الرفيعي،  محمد  حسن  األستاذ/  وسعادة  التنفيذي، 
التنفيذي،  المكتب  السابق في  ممثل جمهورية العراق 
ممثل  حجازي،  عبدالحميد  جمال  المهندس/  وسعادة 
جمهورية مصر العربية السابق في المكتب التنفيذي، 
بمناسبة انتهاء عضويتهم في المكتب التنفيذي للمنظمة. 
األمين  النقي،  علي  عباس  السيد/  سعادة  ألقى  وقد 
تقديره وامتنانه  للمنظمة، كلمة أعرب فيها عن  العام 
الكبير للمساهمات الفاعلة ألصحاب السعادة المكرمين 
طيلة فترة تمثيلهم لبالدهم في المكتب التنفيذي، متمنياً 
من  عدد  قام  كما  المستقبلية،  حياتهم  في  التوفيق  لهم 
بإلقاء  التنفيذي  المكتب  أعضاء  السعادة  أصحاب 

الكلمات الوداعية للمحتفى بهم. 
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بحث إمكانيات التعاون في مجال استثمار الغاز 
الطبيعي في الدول األعضاء

تنفيـــذاً لخطـــة عمـــل األمانــة العامـــة 
االجتمــاع  وتوصيــات   2017 لعـــام 
للخبــراء حــول بحــث  الســادس عشــر 
ــتثمار  ــال اس ــي مج ــاون ف ــات التع إمكاني
الغــاز الطبيعــي، ُعقـــد االجتـــماع الســابع 
فــي  المذكــور  العمــل  لفريــق  عشــر 
القاهرة-جمهوريــة مصــر العربيــة يومــي 
 2017 األول/أكتوبــر  تشــرين  و10   9
ــدول  ــن ال ــاً م ــه )13( مختص ــارك في وش
ــة  ــي: مملك ــا يل األعضــاء، موزعــون كم
الجزائريــة  الجمهوريــة   ،)2( البحريــن 
)1(، المملكــة العربيــة الســعودية )1(، 
ــت  ــة الكويـ ــراق )2(، دول ــة الع جمهوري
 )2( العربيــة  مصــر  جمهوريــة   ،)5(
عـــاوة علــى وفــد األمـــانة العامـــة )4(. 
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االجتماع السابع عشر للخبراء حول



13 السنة 43 - العدد10

النقي  علي  عباس  األستاذ/  سعادة  االجتماع  افتتح 
بالمشاركين، وأكد  للمنظمة، حيث رحـب  العام  األمين 
تطورات  أهم  متابعة  على  العامة  األمانة  حرص  على 
العربية  األصعدة  كافة  على  الطبيعي  الغاز  صناعة 
المؤتمرات  في  والمشاركة  والعالمية،  واإلقليمية 
جديد،  هو  ما  كل  لرصد  والدولية  اإلقليمية  والندوات 
مزيج  في  المتنامي  ودوره  الغاز  بأهمية  منها  إيماناً 
الطاقة، وفي تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية.
 كما استعرض بعض المؤشرات الهامة في صناعة 
في  نمواً  شهد  الذي   2016 عام  خالل  الطبيعي  الغاز 
 ،%1.5 نحو  نسبته  بلغت  الغاز  على  العالمي  الطلب 
أوروبا  في  ملحوظاً  نمواً  الغاز  الطلب على  حيث شهد 
في  الغاز  الطلب على  استمر  كما   .%6.5 نسبته  بلغت 
 ،%3.5 بلغت  بنسبة  األوسط  الشرق  منطقة  في  النمو 

وفي الصين بنسبة %7.7.
أما على صعيد التجارة العالمية للغاز الطبيعي بنوعيه 

)عبر خطوط األنابيب والمسيل(، فقد أوضح سعادته أنها 
حققت نمواً في عام 2016 بلغت نسبته 4.8%، ويعود 
ذلك إلى نمو صادرات الغاز عبر خطوط األنابيب بنسبة 
بنسبة  المسيل  الطبيعي  الغاز  صادرات  ونمو   ،%6.5
6.5%. أما على صعيد الدول العربية، فقد لفت سعادته 
إلى صادرات الغاز الطبيعي انتعشت مجدداً عام 2016 
بعد تراجع دام ثالث سنوات، محققة نمواً قدره %3.5.

كما أكد على ما تقوم به األمانة العامة للمنظمة في 
والعالمية  العربية  الساحة  المستجدات على  آخر  متابعة 
تمنى  كلمته  ختام  وفي  الطبيعي.  الغاز  صناعة  حول 
للمشاركين النجاح في تحقيق أهداف االجتماع، وطيب 

اإلقامة في جمهورية مصر العربية. 
إدارة  مدير  القرعيش،  سمير  الدكتور/  قام  ذلك  بعد 
اليوم  اشتمل  حيث  االجتماع،  بــإدارة  الفنية،  الشؤون 
األول على جلستين، تضمنت الجلسة األولى تقرير متابعة 
األمانة العامة ألهم التطورات التي شهدتها صناعة الغاز 
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في  األعــضــاء  الــدول  في  الطبيعي 
المصدرة  العربية  األقطار  منظمة 
التقرير  وقـــدم  ــك(  ــ )أواب للبترول 
المهندس/ وائل حامد، خبير صناعات 
حيث  الفنية،  الشؤون  بــإدارة  غازية 
في  العامة  األمانة  جهود  استعرض 
عربيا  الطبيعي  الغاز  أنشطة  متابعة 
االجتماع  بين  الفترة  خالل  وعالميا 
السابع  واالجتماع  عشر  الــســادس 
والتقارير  الدراسات  وأحدث  عشر، 
التي أنجزتها األمانة العامة في مجال 

الغاز الطبيعي. 
هيكلية  عن  لمحة  شملت  عروضا  المشاركون  قدم 
وإلقاء  دولهم،  في  الطبيعي  الغاز  صناعة  وتطورات 
الضوء على فرص التعاون في مجال الغاز الطبيعي في 
مستفيضة  بمناقشات  وحظيت  األعــضــاء،  ــدول  الـ

واستفسارات بناءة.
بينما خصص اليوم الثاني للقيام بزيارة ميدانية إلى 
مقر شركة خالدة للبترول بالقاهرة، للتعرف على أنشطة 
والتحديات  والغاز،  النفط  حقول  تطوير  في  الشركة 

الراهنة، باإلضافة إلى خططها المستقبلية.
والتوصيات  االستنتاجات  بأهم  ملخص  يلي  وفيما 

التي توصل إليها االجتماع:
االهتمام 	  االجتماع  في  المقدمة  األوراق  ناقشت 

المتزايد بالغاز الطبيعي، وتنفيذ العـديد من المشـاريع 

الطـلب  وتأميـن  اإلنتاج،  مسـتويات  رفع  بغـية 
المستقبلي على الغاز.

أكد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون الثنائي أو 	 
مجال  في  األعضاء  ــدول  ال بين  األطــراف  متعدد 
الطبيعي،  الــغــاز  وتسويق  وتطوير  استكشاف 
واالستفادة من البنية التحتية المتاحة في هذه الدول، 

بما يسهم في تعزيز التجارة البينية.
ثمن المشاركون مقترح ربط شبكات الغاز الطبيعي 	 

العربية،  الخليج  لــدول  التعاون  مجلس  دول  في 
وأعربوا عن أملهم في إمكانية تنفيذه لتحقيق التكامل 

المنشود بين دول المنطقة.
اإلنجازات، 	  من  المزيد  إلى  العامة  األمانة  تتطلع 

من  األعضاء  ــدول  ال تقدمه  ما  ضوء  على  وذلــك 
نتيجة  اقتنائه  من  تتمكن  وما  وبيانات  معلومات 
العربية  اللقاءات  في  المشاركة 
ومتابعة  والــدولــيــة،  واإلقليمية 
األدبيات والدوريات المتخصصة.

األمانة 	  من  المشاركون  طلب 
بما يصدر  تزويدهم  استمرار  العامة 
وتقارير  دراسات  من  المنظمة  عن 
الطبيعي  الـــغـــاز  ــاعــة  صــن عـــن 

وتطوراتها في األسواق العالمية.
جهود  على  الــمــشــاركــون  أثــنــى 
هذه  مثل  عقد  فــي  العامة  ــة  ــان األم
ــارات  ــزي االجــتــمــاعــات، وأهــمــيــة ال
خبرات  على  للتعرف  الميدانية 
النفط  أنشطة  في  العربية  الشركات 

والغاز.
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االجتماع التنسيقي الـ 24  لخبراء البيئة
وتغير المناخ في الدول األعضاء

عن  ممثلون  االجتماع  في  شارك 
المنظمة،  في  األعضاء  الدول  بعض 
والمملكة  البحرين،  مملكة  وهي: 
الكويت،  ودولة  السعودية،  العربية 
وجمهورية مصر العربية، وجمهورية 
عن  ممثل  إلى  باإلضافة  العراق، 
العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 
ورئيس المجموعة التفاوضية العربية 

ووفد األمانة العامة لمنظمة األوابك.
علي  عباس  األستـاذ  سعادة  افتتح 
بالسادة  بالترحيب  االجتماع  النقي 
على  وأكد  األعضاء،  الدول  ممثلي 
ثوابت الموقف العربي المتفق عليها من 

ــام  ــك( لع ــرول )أواب ــة المصــدرة للبت ــار العربي ــة األقط ــة لمنظم ــة العام ــل األمان ــة عم ــذاً لخط تنفي
2017، ُعقــد االجتمــاع التنســيقي الرابــع والعشــرون لخبــراء البيئــة وتغّيــر المنــاخ فــي الــدول األعضاء 

بمدينــة القاهــرة – جمهوريــة مصــر العربيــة خــال الفتــرة مــن 10-11 أكتوبــر 2017.
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والشمولية  الشفافية  الى  الحاجة  حيث 
واالتساق مع مبادئ االتفاقية األساسية 
وأحكامها وأهمية سبل التنفيذ في فترة 
على  والحفاظ   ،2020 عام  بعد  ما 
اتفاق  عناصر  مختلف  بين  التوازن 
باريس واستكمال المفاوضات وأهمية 
توفير الدعم المالي للدول النامية للوفاء 
التقارير،  بتقديم  المتعلقة  بالتزاماتها 
الى حزمة قرارات  التوصل  وضمان 
سعادته  هنأ  كما   .2018 عام  بحلول 
بمناسبة  العربية  مصر  جمهورية 
والصين   77 الـ  لمجموعة  ترؤسها 

خالل العام القادم 2018. 
كما استعرض السيد / عبد الكريم 
عايد مدير إدارة االعام والمكتبة في 
المنظمة ورقة عمل تناولت »مسارات 
المناخ«  لتغير  الرسمية  المفاوضات 
خالل جولة مايو 2017 وما نتج عنها 
شرحاً  قدم  كما  وقرارات،  نتائج  من 
مفصاًل حول دور المنظمة فيما يخص 
باريس  واتفاق  المناخ  تغير  موضوع 
2015 سواء على الصعيد المحلي أو 

العربي أو الدولي.
المجموعة  رئـــيس  قــــدم  كمــــا 
التفاوضية العربية السيد/ ايمن شصلي 
من المملكة العربية السعودية شرحاً 
مفصال حول جهود الفريق التفاوضي 
 2015 باريس  اتفاق  لمتابعة  العربي 
تنسيق  بشأن  المتخذة  والتوصيات 

للحفاظ  العربية  الدول  بين  المواقف 
على مصالح الدول العربية النفطية

ورشة  الثاني  اليوم  في  وعقدت 
األوابك  منظمة  بين  مشتركة  عمل 
العربية  التفاوضية  والمجموعة 
الدول  وجامعة  األسكوا  ومنظمة 
منظمة  ممثل  قدم  وقد  العربية، 
عايد،  الكريم  السيد/عبد  األوابك 
اتفاقية  »تأثير  بعنوان  فنية  ورقة 
القطاع  على  المناخ  لتغّير  باريس 
النفطي العربي« كما قدم ممثل مملكة 
مكي  حسين  المهندس  البحرين 
تدابير  »تأثير  فنية حول  ورقة عمل 
االستجابة على الصناعة النفطية في 

الدول العربية«.
التي  التوصيات  أهم  بين  ومن 

توصل إليها االجتماع:

منظمة 	  تنظمها  فعالية  عقد  أهمية 
الدول  مع  بالتعاون  األوابك 
األطراف  مؤتمر  خالل  األعضاء 
عقده  المزمع   )COP-24( القادم 
تدابير  حول   2018 عام  بولندا  في 

االستجابة.
اإلجراءات 	  لمواجهة  آلية  وضع 

الصناعية  الدول  تتخذها  التي 
والمؤسسات  الدولية  والمنظمات 
التغيّرات  قضايا  بشأن  المالية 
تؤثر  التي  تلك  وخاصة  المناخية 
النفطية  الصناعة  على  مباشرة 

والغاز في الدول العربية.
الورقــة 	  فــي  جــاء  بمــا  اإللتــزام 

التفاوضــي  للفريــق  االسترشــادية 
العربــي حــول التخفيــف والتكييــف 

والشــفافية.
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التنسـيقي  االجتمـاع  عقـد 
للشـركات  واألربعيـن  السـادس 
المنظمـة،  المنبثقـة عـن  العربيـة 
القاهـرة،  مدينـة  فـي  وذلـك 
جمهوريـة مصر العربية يوم 12 
برئاسـة  وذلـك   ،2017 أكتوبـر 
علـي  عبـاس  السـيد/  سـعادة 
لمنظمـة  العـام  األميـن  النقـي، 
أوابك، وبحضور السـادة رؤسـاء 
والمـدراء  اإلدارات  مجالـس 
العاميـن ممثليـن عـن الشـركات. 
االجتمـاع  خـالل  تـم  وقـد   
الشـركات  أعمـال  اسـتعراض 

االجتماع التنسيقي السادس واألربعين 
للشركات العربية المنبثقة عن المنظمة
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خـالل عـام 2016 والنصـف األول 
مـن عـام 2017 والنتائـج التشـغيلية 
والماليـة التـي حققتهـا، باإلضافة إلى 
اسـتعراض أوجـه التعاون والتنسـيق 
تواجههـا.  التـي  المعوقـات  وبحـث 
للمنظمـة  العامـة  األمانـة  وسـتقوم 
برفـع تقريـر حـول وقائـع االجتمـاع 
إلـى االجتمـاع القـادم لمجلس وزراء 

 .2017 ديسـمبر  فـي  المنظمـة 
ويتضـح مـن اسـتعراض أنشـطة 
عـن  المنبثقـة  العربيـة  الشـركات 
المنظمـة خالل عام 2016 والنصف 
األول مـن عـام 2017، بأنـه وعلـى 
الرغـم مـن الظـروف الصعبـة التـي 
تواجـه بعض هـذه الشـركات إال انها 
تشـغيلية  نتائـج  تحقيـق  مـن  تمكنـت 

وماليـة جيـدة. 

السنة 43 - العدد10
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العامة  األمانة  جهود  إطار  في 
بنك معلومات  بيانات  قاعدة  لتطوير 
بالبيانات  واغنائه  المنظمة، 
اإلحصائية المتعلقة بمؤشرات الطاقة 
التنسيقي  االجتماع  عقد  المختلفة، 
الدول  اتصال  لضباط  السادس 
المعلومات  بنك  مجال  في  األعضاء 
المصدرة  العربية  األقطار  لمنظمة 
دولة  في  وذلك  )أوابك(،  للبترول 
الكويت 1- 2 أكتوبر 2017. وشارك 
اتصال  ضباط  ثمانية  االجتماع  في 
المملكة  الجزائرية،  الجمهورية  من 
دولة  قطر،  دولة  السعودية،  العربية 

االجتماع التنسيقي السادس لضباط اتصال
 الدول األعضاء  في مجال بنك المعلومات لمنظمة األوابك
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الكويت، جمهورية مصر العربية.  
هدف االجتماع بشكل أساسي إلى 
التوصيات  تنفيذ  ومراجعة  متابعة 
التنسيقية  االجتماعات  عن  الصادرة 
التدفق  متابعة  آلية  وتقييم  السابقة، 
السلس للبيانات اإلحصائية من الدول 
األعضاء، والبحث عن الطرق الكفيلة 
التواصل مع  باستمرار نجاح عملية 
ضباط اتصال الدول األعضاء، كما 
والتشاور  التدارس  إلى  أيضاً  هدف 
بشأن إيجاد الحلول المناسبة للثغرات 
التي  اإلحصائية  والنواقص  الفنية 
ظهرت خالل تنفيذ المراحل السابقة 
لتطبيق النظام، وكذلك االستماع إلى 
المستقبلية  والتصورات  المالحظات 
سعيا  النظام  تطبيق  تطوير  حول 
الدول  واحتياجات  متطلبات  لتوفير 
االحصائية  البيانات  من  األعضاء 

المتعلقة بالنفط والطاقة. 
بأهمية  االجتماع  أوصى  وقد 
العامة  األمانة  تزويد  في  االستمرار 
اإلحصائية  والبيانات  بالمعلومات 
الطبيعي  والغاز  بالنفط  المتعلقة 
والعمل  األخرى،  الطاقة  ومصادر 
على تذليل كافة الصعاب التي تحول 
دون التدفق السلس لتلك اإلحصاءات. 
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زيارة وفد من
الجامعة الروسية للصداقة  لمنظمة األوابك  

استقبل سعادة األمين العام للمنظمة، السيد /عباس 
من  وفداً   ،2017 أكتوبر   18 بتاريخ  النقي،  علي 
إيرينا  الدكتورة  برئاسة  للصداقة  الروسية  الجامعة 
الدولية،  االقتصادية  العالقات  بروفيسور  عيدروس، 
وطالب  المتخصصين  من  مجموعة  الوفد  ضم  وقد 
الدراسات العليا بكلية العالقات االقتصادية الدولية في 
روسيا، وذلك ضمن الجولة العلمية التي قام بها الوفد 

الزائر في دولة الكويت.
وقد اطلع الوفد خالل الزيارة على أهداف ونشاطات 
سعادة  ألقاها  التي  الكلمة  خالل  من  األوابك،  منظمة 
األمين العام ، والعرض التقديمي الذي ألقاه مدير إدارة 
الوفد  قام  كما  القرعيش،  سمير  الدكتور  الفنية  الشؤون 
الزائر بجولة في المقر الدائم للمنظمات العربية، والذي 
يعتبر من المباني ذات الطراز العمراني العربي الفريد.
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قمة  للمنظمة في  العامة  األمانة  شاركت 
للصناعات  عشر  الثامنة  العالمية  ظبي  أبو 
البترولية الالحقة التي عقدت في أبوظبي – 
 18 المتحدة، يومي  العربية  دولة اإلمارات 
القمة  2017، وقد شارك في  و19 سبتمبر 
النفط  شركات  من  متخصص   350 نحو 
تكرير/  إينوك/  )أدنوك/  والعالمية  العربية 
الوطنية  البترول  إيكويت/  سابك/  أرامكو/ 
الكويتية/ بروج/ بورياليس/ شل(، وقيادات 
الالحقة  البترولية  الصناعات  وخــبــراء 
السعودية/  ــارات/  )اإلم الخليج  منطقة  في 
الكويت/ عمان/ البحرين(، وجمهورية مصر 
والمؤسسات  المنظمات  وبعض  العربية، 

الدولية.
حدثا  سنويا  تعقد  التي  القمة  هذه  تعد 
والعالمية  اإلقليمية  التحديات  لمناقشة  هاما 
الالحقة  البترولية  الصناعات  تواجه  التي 
)التكرير والبتروكيماويات( وتتيح الفرصة 
مما  والخبرات  اآلراء  لتبادل  للمشاركين 
يساهم في التوصل إلى أفكار جديدة وحلول 
الصناعة  تعترض  التي  للمشاكل  مبتكرة 

البترولية الالحقة.
بعض  النقاش  وحلقات  القمة  جلسات  تناولت 

الموضوعات االستراتيجية الهامة ومنها:
واقع وآفاق صناعة التكرير والبتروكيماويات 	 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة حتى عام 
.2030

تواجه 	  التي  والعالمية  اإلقليمية  التحديات 
صناعة التكرير والبتروكيماويات.

لتحقيق 	  والتطوير  البحث  تقنيات  تكامل 

العائدات للشركات والمؤسسات.
تعزيز التعاون اإلقليمي.	 
دور المرأة في الصناعات البترولية الالحقة.	 
السالمة والصحة المهنية والكفاءة والبيئة.	 

في  ممثلها  خــال  من  العامة  األمانة  وقدمت 
إدارة  مدير  القرعيش،   سمير  الدكتور  المؤتمر 
إلى  تطرقت  المؤتمر  في  ورقــة  الفنية،  الشؤون 
صناعة  على  القائمون  تبناها  التي  االستراتيجيات 
األداء  لتحسين  األعضاء  الــدول  في  النفط  تكرير 

التشغيلي للمصافي وتحسين هامش ربحيتها.

قمة أبو ظبي
 العالمية الثامنة عشر للصناعات البترولية الالحقة

ــة الــمــنــظــمــة ــط ــش أن
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أطلقـــت وزارة الطاقـــة بدولـــة 
النســـخة  المتحدة  العربية  اإلمارات 
الجديـــدة مـــن التقريـــر الســـنوي 
 2016 والمياه  للطاقـــة  اإلحصائي 
الذي يوفـــر بيانات دقيقـــة وموثقة 
لقطـــاع الطاقـــة والمياه فـــي دولة 
اإلمـــارات والتـــي تعـــد مرجعـــاً 

. والمهتمين  القـــرار  ألصحـــاب 
ســـهيل  المهندس  معالي  وذكر 
الطاقة  وزيـــر  المزروعي  محمـــد 
أن التقريـــر اإلحصائـــي الســـنوي 
يعـــد مرجعـــاً للمختصيـــن نظـــراً 
لمـــا تمثلـــه البيانـــات مـــن أهمية 
فـــي وضـــع ومراجعـــة وقيـــاس 
االســـتراتيجيات واتخـــاذ القرارات 
الـــوزارة  حـــرص  منطلق  ومـــن 
على توفيـــر بيانات دقيقـــة وموثقة 
للطاقـــة والميـــاه لتكـــون مرجعـــاً 
لواضعي االســـتراتيجيات ومتخذي 
القـــرار تضمـــن تحقيق مســـاهمة 
فاعلـــة لهذين القطاعيـــن الحيويين 
لتعزيـــز  المســـتقبل  واستشـــراف 

المســـتدامة.  التنميـــة االقتصادية 
من جانبه تقدم ســـعادة الدكتور 
مطر النيـــادي وكيل وزارة الطاقة، 
وممثـــل دولـــة اإلمـــارات العربية 
التنفيذي  المكتـــب  فـــي  المتحـــدة 
لمنظمـــة األوابـــك، بالشـــكر لكافة 
في  العاملة  الوطنيـــة  المؤسســـات 
قطـــاع الطاقـــة والميـــاه علـــى ما 
قدمـــوه مـــن تعـــاون ملمـــوس في 
مـــن  والتـــي  المعلومـــات  تبـــادل 
في  الدولة  تنافســـية  تعزيز  شـــأنها 

العالمية.  المؤشـــرات 
الســـنوي  التقريـــر  ان  وقـــال 

وزارة الطاقة تطلق التقرير اإلحصائي السنوي 2016

بالتعاون  الـــوزارة  الـــذي أعدتـــه 
واالتحادية  المحليـــة  الجهـــات  مع 
المختلفة في دولـــة اإلمارات يوفر 
بيانـــات عـــن النفط الخـــام والغاز 
الطبيعـــي والمنتجـــات البتروليـــة 
إنتاج  وإجمالـــي  والبتروكيماويـــة 
وعـــدد  الدولـــة  فـــي  المصافـــي 
العاملين في القطـــاع البترولي كما 
يوفـــر التقرير بيانات عـــن الطاقة 
الدولة من  فـــي  المنتجة  الكهربائية 
بينها الكهربـــاء المنتجة من الطاقة 
األقصـــى وعدد  والحمل  النظيفـــة 
المشـــتركين وتعرفـــة الكهرباء في 

اإلمارات.  دولة 
ــتمل  ــر يش ــى أن التقري ــت إل ولف
االنتاجيــة  الســعة  بيانــات  علــى 
الدولــة  فــي  التحليــة  لمحطــات 

وعــدد  المســتهلكة  الميــاه  وكميــة 
وعــدد  الدولــة  فــي  المشــتركين 
الدولــة  فــي  وتوزيعهــا  الســدود 
ــث  ــة للســدود حي ــعة التخزيني والس
ــة  ــوم البياني ــر الرس ــتخدم التقري يس
ــام  ــاه الع ــع االتج ــي تتب للمســاعدة ف
ألهــم مؤشــرات البيانــات المذكورة.
يشـــار إلـــى أن وزارة الطاقـــة 
نشرت نســـخة الكترونية من التقرير 
الســـنوي إلحصائيات الطاقة والمياه 
االلكتروني موقعهـــا  علـــى   2016

وعلـــى   www.moenr.gov.ae
التواصل  فـــي مواقـــع  حســـاباتها 
االجتماعـــي وذلك حرصـــا منهـــا 
والبيانات  المعرفـــة  نشـــر  علـــى 
واإلحصائيـــات بيـــن كافـــة أفراد 

. لمجتمع ا



التـــشــقــيــــق الهيـــدروليــكـــي 
Hydraulic Fracturing هو تقنية 
األربعينات  مطلع  في  ظهرت  قديمة 
من القرن الماضي واستخدمت تجارياً 
النفط  آبار  لتطوير  الحين  ذلك  منذ 
المنتجة  الدول  من  العديد  في  والغاز 
ُسلطت  األضواء  لكن  للبترول، 
استخدامها  انتشار  بعد  مؤخراً  عليها 
السجيل  وغاز  زيت  حقول  في 
النفاذية  ذات  الحقول  من  وغيرها 
عمليات  كانت  وربما  المنخفضة. 
التي شاعت   Acidizing التحميض
هي  الماضي  القرن  ثالثينات  في 
التشقيق  تقنية  استخدام  وراء  السبب 
الهيدروليكي إذ الحظ بعض القائمين 
على عمليات التحميض أنه عند حقن 
ما  سرعان  مرتفع،  بضغط  الحمض 
ترتفع قدرة المكمن على تقبل المزيد 
من الحمض، لذلك يُعتقد أن عمليات 
بعض  في  كانت  األولى  التحميض 
وتشقيق  تحميض  عمليات  األحيان 
تشقيق  عملية  أول  أما  معاً.  آن  في 
فتمت  بالتحميض  ترتبط  لم  مباشرة 
 Hugoton عام 1947 في حقل غاز
المتحدة  الواليات  في  كنساس  غربي 

األمريكية.
)التصديع(  أو  )التكسير(  تعبير  البعض  يستخدم 
الهيدروليكي لإلشارة إلى نفس العملية، وإن كان تعبير 
)التشقيق( هو األقرب للصواب، ذلك أن هذه التقنية 

ال تكّسر الصخر وال تصّدعه، وإنما تُنشئ فيه شقوقاً 
دقيقة تتسع بالكاد للمواد الداعمة من حبيبات رمل أو 
ما شابهها، بل وغالباً ما تكون مهمتها توسيع الشقوق 
إلى  المكمن  في صخور  أساساً  الموجودة  المجهرية 

قطر ال يتجاوز في معظم األحيان 1 ميليمتر. 
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البسيط  المفهوم  وفق  تعني  التقنية  هذه  أن  أي 
أخرى(  إضافات  مع  الماء  )غالباً  ما  مائٍع  حقن 
النفاذية  منخفضة  طبقة  في  مرتفع  ضغط  تحت 
لتشكيل شقوق أو توسيع شقوق موجودة في صخر 
في  المحتبس  الغاز  أو  للنفط  السماح  بهدف  المكمن 
المسامات بالحركة نحو البئر. فالتشقيق الهيدروليكي 
من الناحية الفعلية عبارة عن عملية توسيع لمساحة 

الصخر المتصل مع البئر.
فكرة  من  الهيدروليكي  التشقيق  أهمية  تنبع 
بسيطة، وهي وجود مكمن بمسامية مرتفعة ويحتوي 
نفاذية  لكن  الهيدروكربونات،  من  كبيرة  كمية  على 
تمنع حركة هذه  المكمن منخفضة جداً  الصخور في 
الصخر  هذا  تشقيق  يجب  لذلك  الهيدروكربونات، 
لتتحرك الموائع )نفط - غاز( ضمن األقنية المتشكلة. 
المكمن  تحفيز  التشقيق  خالل  من  يتم  ما  وغالباً 
الغازي الذي تقل نفاذيته عن 1 ملي دراسي، أو المكمن 
النفطي الذي تقل نفاذيته عن 10 ملي دراسي، بينما 
تتراوح نفاذية الصخور الكربوناتية عموماً بين 0.1 - 
1 ملي دارسي، وتنخفض في حالة مكامن السجيل إلى 
 )4-10 )أو   0.0001 نحو  لتصل  بكثير  ذلك  أقل من 

وحتى 0.000001 )أو 10-6( ملي دراسي.
االستكشاف  تقنيات  في  المتسارع  التقدم  ساهم 
اكتشافات  من  جداً  كبير  عدد  تحقيق  في  والحفر 
البترول التقليدية خالل عقود طويلة من عمر الصناعة 
التقليدي في  النفط  البترولية، كما ساهم ارتفاع سعر 
إعادة تقييم المصادر التي اعتبرت يوماً خارج نطاق 

الجدوى االقتصادية.
وبرز التشقيق الهيدروليكي في السنوات األخيرة 
األفقية  اآلبار  في  استخدامه  تم  أن  بعد  تقني  كفتح 
وزهيدة  فعالة  تشقيق  سوائل  تطوير  مع  بالتزامن 

الكلفة، وتطور تقنيات القياس الكهربائي البئري، وهذا 
ما سمح بإنتاج كميات كبيرة من النفوط والغازات من 
تعتبر  القريب  األمس  حتى  صخورها  كانت  مكامن 
أو  أو صخور غطاء،  للنفط والغاز،  مولدة  صخوراً 
صخوراً كتيمة، بل وكان ينظر إلى الكثير منها على 
أنها تمثل خط الصفر في القياسات الكهربائية، وهذا 

ما سوف يوضح الحقاً في هذه الدراسة.
الواليات  إلى  النظر  إلى  الدراسة  هذه  عمدت 
وآثار  ونتائج  فعاليات  عن  كمثال  األمريكية  المتحدة 
للعدد الكبير من  عمليات التشقيق الهيدروليكي نظراً 
اآلبار التي تم استخدام هذه التقنية فيها، والتي كان لها 
نتائج واضحة في تغيير منحى إنتاج النفط والغاز في 
البالد بحيث أثرت على سوق النفط العالمي كما هو 

معروف.
عدة  الدراسات  من  النوع  هذا  إعداد  عند  تبرز 
التعبير  أو  الكلمة  تعريب  مشكلة  بينها  من  عوائق، 
األجنبي بعيداً عن الترجمة الحرفية التي غالباً ال تسمن 
وال تغني من جوع. وقد تم في هذه الدراسة االستعانة 
بعدد من المعاجم المعروفة في المكتبة العربية، مثل: 
العربية  األقطار  منظمة  عن  الصادر  الطاقة  معجم 
االقتصاد  وقاموس  )أوابك(،  للبترول  المصدرة 
والتجارة الصادر عن دائرة المعاجم في مكتبة لبنان 
عام 1985، والمعجم الجيولوجي الصادر عام 2013 
عن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية. وعند ورود 
تعريب  أو  ترجمة  إلى  يحتاج  أجنبي  تعبير  أو  كلمة 
الكلمة األجنبية بعد  غير شائع االستخدام، تم إدراج 
للقارئ.  المعنى أوضح  ليكون  المقابل  العربي  اللفظ 
تعريب  يضم  جدول  الدراسة  نهاية  في  أُدرج  كما 
إعداد  خالل  الباحث  قابلت  التي  المصطلحات  كل 

الدراسة.
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*إعداد اإلدارة االقتصادية

ارتفع المعدل الشهري ألسعار سلة أوبك بنسبة 5.8% )2.7 دوالر للبرميل( مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 49.6 دوالر للبرميل خالل شهر أغسطس 2017.	 
ارتفع الطلب العالمي على النفط خالل شهر أغسطس 2017 بمقدار 1 مليون ب/ي، أي بنسبة 1% ليصل إلى 99.9 مليون ب/ي.	 
انخفضت الكميات المعروضة من النفط خالل شهر أغسطس 2017 بمقدار 0.1 مليون ب/ي، أي بنسبة 0.1% لتصل إلى 99.5 مليون ب/ي.	 
ارتفع إنتاج الواليات المتحدة من النفط الصخري خالل شهر أغسطس 2017 بنحو 1.9% ليبلغ حوالي 5.9 مليون ب/ي، بينما انخفض عدد الحفارات العاملة بنحو 	 

حفارة واحدة فقط مقارنة بالشهر السابق ليبلغ 814 حفارة.
ارتفعت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل شهر يوليو 2017 بنحو 0.8% لتبلغ 8 مليون ب/ي، بينما انخفضت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو 	 

5.7% لتبلغ حوالى 1.9 مليون ب/ي.
ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول الصناعية خالل شهر يوليو 2017 بحوالي 1 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 3017 مليون برميل، وارتفع 	 

المخزون اإلستراتيجي في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وجنوب أفريقيا والصين بحوالي 1 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 1869 مليون برميل.
انخفض المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسجل في مركز هنري بالسوق األمريكي خالل شهر أغسطس 2017 بمقدار 0.08 دوالر لكل مليون )و 	 

ح ب( مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى  2.90 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 
انخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في اليابان خالل شهر يوليو 2017 بمقدار 0.01 دوالر لكل مليون )و ح ب(، ليصل إلى 8.3 دوالر لكل مليون 	 

)و ح ب(، بينما ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في الصين بمقدار 0.2 دوالر لكل مليون )و ح ب(، ليصل إلى 7.4 دوالر لكل مليون  )و ح ب(، 
وارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.02 دوالر لكل مليون )و ح ب(، ليصل إلى 7.9 دوالر لكل مليون  )و ح ب(.

بلغت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسيل إلى اليابان و كوريا الجنوبية والصين حوالى 3.073 مليون طن خالل شهر يوليو 2017، مستأثرة بحصة 	 
24.3% من اإلجمالى.

المؤشرات الرئيسية

أوال : أسواق النفط

1 – األسعار
1-1 أسعار النفط الخام

 شهد المعدل األسبوعي ألسعار سلة أوبك ارتفاعاً خالل األسبوع األول من شهر أغسطس 2017، 
الشهر وهو  إلى أعلى مستوياته خالل  بعد ذلك ليصل  ارتفاعه  ثم واصل  للبرميل،  49.9 دوالر  مسجاًل 
50.2 دوالر للبرميل خالل األسبوع الثاني، قبل أن يعاود اإلنخفاض ليصل إلى 48.7 دوالر للبرميل خالل 
األسبوع الثالث، ثم ارتفع ليصل إلى 49.7 دوالر للبرميل خالل األسبوع الرابع من الشهر،كما يوضح 

الشكل )1(: 
شهد المعدل الشهري ألسعار سلة خامات أوبك خالل شهر أغسطس 2017 ارتفاعاً بمقدار2.7 دوالر 
للبرميل مقارنة بأسعار الشهر السابق، أي بنسبة 5.8%، ليصل إلى 49.6 دوالر للبرميل، مسجال بذلك 
ارتفاعاً بنحو 6.5 دوالر للبرميل، 
أي بنسبة 15.1% مقارنة بمعدله 
المسجل خالل الشهر المماثل من 
للتحسن  كان  وقد  الماضي.  العام 
دول  التزام  نسبة  في  الملحوظ 
أوبك وخارج أوبك باتفاق خفض 
اإلنتاج، إضافة إلى ارتفاع الطلب 
مخزونات  وتراجع  الموسمي، 
رئيسياً  دوراً  األمريكية،  النفط 
شهر  خالل  األسعار  ارتفاع  في 

أغسطس 2017.
ويوضح الجدول )1( والشكل 
)2( التغير في أسعار سلة أوبك، 
مقارنة بالشهر السابق، و بالشهر 

المماثل من العام السابق:

المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك،  2016-2017  الشكل - 1:
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اغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير
2017 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر اغسطس

49.6 46.9 45.2 49.2 51.4 50.3 53.4 52.4 51.7 43.2 47.9 42.9 43.1 سعر سلة أوبك

2.7 1.7 )4.0( (2.2) 1.1 (3.1) 1.0 0.7 8.5 (4.7) 5.0 (0.2) 0.4 التغير عن الشهر السابق

6.5 4.2 )0.6( 6.0 13.5 15.7 24.7 25.9 18.1 2.8 2.8 (1.9) (2.4) التغير عن الشهر المماثل من العام السابق

مالحظة: تضم سلة أوبك، اعتبارا من 16 يونيو 2005 ، إحدى عشر نوعاً من النفط الخام بدال من السبعة خامات السابقة. وتمثل السلة الجديدة خامات الدول األعضاء 
مقّومة وفقاً ألوزان ترجيحية تأخذ في االعتبار إنتاج وصادرات الدول األعضاء. واعتبارا من بداية يناير 2007 أضيف خام غيراسول االنغولي إلى سلة أوبك الجديدة، 
و في منتصف شهر أكتوبر 2007 أضيف خام أورينت اإلكوادوري، وفي يناير 2009 تم  استثناء الخام االندونيسي، وفي يناير 2016 تم اضافة الخام االندونيسي 
من جديد، وفي يوليو 2016 أضيف الخام الجابوني، وفي يناير 2017 تم  استثناء الخام االندونيسي، وفي يونيو 2017 اضيف خام غينيا االستوائية »زافيرو« إلى 

سلة أوبك لتصبح تتألف من 14 نوع من النفط الخام.

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

التغير في أسعار سلة أوبك، 2016-2017 

الجدول - 1 

الشكل - 2 

األخرى  النفوط  بعض  و  أوبك  لسلة  الفورية  األسعار  الملحق  في   )3( الجدول  يوضح 
للفترة 2015 - 2017.

1-2  األسعار الفورية للمنتجات النفطية

- الخليج األمريكي
بنحو   2017 أغسطس  الممتاز خالل شهر  للغازولين  الفورية  األسعار  ارتفعت 
5.2 دوالر للبرميل مقارنة بأسعار الشهر السابق أي بنسبة 7.3 % لتصل إلى 76.4 
دوالر للبرميل، كما ارتفعت أسعار زيت الغاز بنحو 3.6 دوالر للبرميل أي بنسبة 
6.4 % لتبلغ 60 دوالر للبرميل، وارتفعت أسعار زيت الوقود بحوالى 1.3 دوالر 

للبرميل أي بنسبة 2.9 % لتبلغ 45.8 دوالر للبرميل.

)دوالر/برميل(
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-  سوق روتردام
شهدت األسعار الفورية للغازولين الممتاز ارتفاعاً في مستوياتها خالل شهر أغسطس 
2017 بنحو 4.9 دوالر للبرميل مقارنة بأسعار الشهر السابق أي بنسبة 7 % لتصل إلى 
75.2 دوالر للبرميل، كما ارتفعت أسعار زيت الغاز بنحو 3.8 دوالر للبرميل أي بنسبة 
الوقود بحوالى 1.6 دوالر  للبرميل، وارتفعت أسعار زيت  لتبلغ 64.7 دوالر   % 6.2

للبرميل أي بنسبة 3.6 % لتبلغ 46.6 دوالر للبرميل.

-  سوق حوض البحر المتوسط
شهدت األسعار الفورية للغازولين الممتاز ارتفاعاً في مستوياتها خالل شهر أغسطس 
2017 بنحو 5.7 دوالر للبرميل مقارنة بأسعار الشهر السابق أي بنسبة 9.3 % لتصل 
إلى 66.9 دوالر للبرميل، كما ارتفعت أسعار زيت الغاز بنحو 3.4 دوالر للبرميل أي 
بحوالي 1.3  الوقود  أسعار زيت  للبرميل، وارتفعت  لتبلغ 65.5 دوالر  بنسبة 5.5 % 

دوالر للبرميل أي بنسبة 2.9 % لتبلغ 46.7 دوالر للبرميل.

-  سوق سنغافورة
شهدت األسعار الفورية للغازولين الممتاز ارتفاعاً في مستوياتها خالل شهر أغسطس 
2017 بنحو 5.7 دوالر للبرميل مقارنة بأسعار الشهر السابق أي بنسبة 9.2 % لتصل 
إلى 67.5 دوالر للبرميل، كما ارتفعت أسعار زيت الغاز بنحو 2.8 دوالر للبرميل أي 
بحوالي 1.1  الوقود  أسعار زيت  للبرميل، وارتفعت  لتبلغ 64.2 دوالر  بنسبة 4.6 % 

دوالر للبرميل أي بنسبة 2.4 % لتبلغ 47.2 دوالر للبرميل.
خالل  الممتاز  للغازولين  الفورية  لألسعار  الشهري  المعدل   )3( الشكل  ويوضح    

الفترة من أغسطس 2016  إلى  أغسطس 2017 في األسواق الرئيسية األربعة: 

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

للمنتجات  الفورية  لألسعار  الشهري  المتوسط  الملحق  في   )4( الجدول  يوضح  كما 
النفطية في األسواق المختلفة خالل الفترة )2015-2017(. 

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

1-3 أسعار شحن النفط الخام 
انخفضت أسعار شحن النفط الخام المتجه من موانئ الشرق األوسط  إلى اتجاه الشرق 
 2017 ألف طن ساكن( خالل شهر أغسطس   280  – 230 بحمولة  الكبيرة  )للناقالت 
بمقدار 10 نقاط مقارنة بأسعار الشهر السابق، أي بنسبة 19.2% مسجلة 42 نقطة على 
المقياس العالمي، كما انخفضت أسعار شحن النفط الخام المتجه من موانئ الشرق األوسط  
إلى اتجاه الغرب )للناقالت الكبيرة بحمولة 270 – 285 ألف طن ساكن( بمقدار نقطتين 
مقارنة بأسعار الشهر السابق، أي بنسبة 7.7% مسجلة 24 نقطة على المقياس العالمي. 
وانخفضت أسعار شحن النفط الخام المنقولة داخل منطقة البحر األبيض المتوسط بناقالت 
بأسعار  مقارنة  نقاط   6 بمقدار  ساكن(  ألف طن   80-85( الحجم   متوسطة  أو  صغيرة 

الشهر السابق، أي بنسبة 7.1% مسجلة 78 نقطة على المقياس العالمي. 

في  العالمى(  المقياس  على  )نقطة  الخام  النفط  شحن  أسعار   )4( الشكل  ويوضح 
االتجاهات المختلفة خالل الفترة من شهر أغسطس 2016 إلى شهر أغسطس 2017: 

1-4 أسعار شحن المنتجات النفطية 

ارتفعت أسعار شحن المنتجات النفطية المنقولة من موانئ الشرق األوسط  إلى اتجاه  
الشرق  )للناقالت بحمولة 30 – 35 ألف طن ساكن( خالل شهر أغسطس 2017 بمقدار 
على  نقطة   127 مسجلة  السابق،  الشهر  بأسعار  مقارنة   %11.4 بنسبة  ،أي  نقطة   13

 .)World Scale( المقياس العالمي
البحر األبيض  المنقولة داخل منطقة  النفطية  المنتجات  انخفضت أسعار شحن  بينما 
  2017 أغسطس  شهر  خالل  ساكن(  طن  ألف   35  –  30 بحمولة  )للناقالت  المتوسط 
بمقدار 15 نقطة على المقياس العالمي، أي بنسبة 11.3% مقارنة بأسعار الشهر السابق، 

)*( المقياس العالمي )WS- World Scale( هو طريقة مستخدمة الحتساب أسعار الشحن، حيث أن نقطة على المقياس العالمي تعني %1 من سعر النقل القياسي لذلك االتجاه في 
كتاب World Scale الذي ينشر سنويا، ويتضمن قائمة من األسعار بصيغة دوالر/طن تمثل WS 100 – لكل االتجاهات الرئيسية في العالم.
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المنقولة من  النفطية  المنتجات  118 نقطة، وانخفضت أسعار شحن  لتصل إلى مستوى 
البحر المتوسط إلى شمال غرب أوروبا )للناقالت بحمولة 30 – 35 ألف طن ساكن( 
بمقدار 16 نقطة على المقياس العالمي، أي بنسبة 11.2% مقارنة بأسعار الشهر السابق، 

لتصل إلى مستوى 127 نقطة.

المختلفة خالل  االتجاهات  في  النفطية  المنتجات  أسعار شحن   )5( الشكل  ويوضح 
الفترة من شهر  أغسطس 2016 إلى شهر أغسطس 2017.

يوضح الجدوالن )5( و )6( في الملحق اتجاهات أسعار شحن كل من النفط الخام 
والمنتجات النفطية للفترة 2015- 2017.

)نقطة على المقياس العالمي ( المعدل الشهري ألسعار شحن المنتجات النفطية، 2016-2017  الشكل - 5 

2 - العرض و الطلب  

شهر  خالل  النفط  على  العالمي  الطلب  بإجمالي  المتعلقة  األولية  التقديرات  تشير 
أغسطس 2017 إلـى ارتفاعه بمقدار 1 مليون ب/ي، أي بنسبة 1% مقارنة بمستويات 
الشهر السابق ليصل إلـى 99.9 مليون ب/ي، وهو مستوى مرتفع بحوالي 1.9 مليون 

ب/ي مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق.
ارتفع طلب مجموعة الدول الصناعية خالل شهر أغسطس 2017 بمقدار 0.5 مليون 
ب/ي، أي بنسبة 1% مقارنة بمستويات الشهر السابق ليصل إلـى 48.6 مليون ب/ي، 
ارتفع  السابق، كما  العام  المناظر من  بالشهر  مقارنة  مليون ب/ي   0.6 بحوالي  مرتفعاً 
طلب بقية دول العالم األخرى بمقدار 0.5 مليون ب/ي، أي بنسبة 1% مقارنة بمستويات 
الشهر السابق ليصل إلى 51.4 مليون ب/ي، مرتفعاً بحوالي 1.3 مليون ب/ي مقارنة 

بالشهر المناظر من العام السابق.
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Energy Intelligence Briefing Sept. 20  2017 ,:المصدر

بينما تشير التقديرات األولية إلى انخفاض الكميات المعروضة من النفط خالل شهر 
الشهر  0.1% مقارنة بمستويات  بنسبة  0.1 مليون ب/ي، أي  بمقدار   2017 أغسطس 
السابق لتصل إلـى 99.5 مليون ب/ي، مشكلة ارتفاعاً بحوالي 2.6 مليون ب/ي مقارنة 

بالشهر المناظر من العام السابق.

وعلى مستوى المجموعات، انخفضت إمدادات الدول األعضاء في أوبك من النفط 
الخام و سوائل الغاز الطبيعي خالل شهر أغسطس 2017 بمقدار 0.1 مليون ب/ي أي 
بنسبة 0.3% مقارنة بمستويات الشهر السابق لتصل إلى 39.5 مليون ب/ي، وهو نفس 
إمدادات  إجمالى  استقر  بينما  السابق،  العام  المناظر من  الشهر  المحقق خالل  المستوى 
الدول المنتجة من خارج أوبك عند نفس مستوى الشهر السابق وهو 60 مليون ب/ي، 

مشكلة ارتفاعاً بنحو 2.7 مليون ب/ي مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق. 

شهر  خالل  الخام  النفط  من  والعرض  الطلب  لمستويات  األولية  البيانات  وتظهر 
0.7 مليون ب/ي  بفائض قدره  0.4 مليون ب/ي، مقارنة  2017 عجز قدره  أغسطس 
خالل الشهر السابق وعجز قدره 1.1 مليون ب/ي خالل الشهر المماثل من العام السابق 

،وذلك كما يتضح من الجدول )2( والشكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط  الجدول - 2 

التغير عن
أغسطس 2016

أغسطس
2016

التغير عن
يوليو 2017

يوليو
2017

أغسطس
2017

0.6 48.0 0.5 48.1 48.6 طلب الدول الصناعية

1.3 50.0 0.5 50.8 51.4 باقي دول العالم

1.9 98.0 1.0 98.9 99.9 إجمالي الطلب العالمي

0.0 39.5 0.1- 39.6 39.5  إمدادات أوبك

0.3- 32.8 0.2- 32.7 32.5 نفط خام

0.3 6.7 0.1 6.9 7.0 سوائل الغاز و متكثفات

2.6 54.9 0.1 57.4 57.5 إمدادات من خارج أوبك

0.1 2.4 0.1- 2.6 2.5 عوائد التكرير

2.6 96.9 0.1- 99.6 99.5 إجمالي العرض العالمي

)1.1( 0.7 )0.4( الموازنة

 )مليون برميل/ اليوم(
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للفترة  للنفط   العالمي  والعرض  الطلب  مستويات   )8( و   )7( الجدوالن  يوضـــح 
.2017-2015

إنتاج النفط الصخري فى الواليات المتحدة األمريكية 	 
أغسطس  شهر  خالل  الصخري  النفط  من  األمريكية  المتحدة  الواليات  إنتاج  ارتفع 
2017 بحوالى 109 ألف ب/ي أى بنسبة 1.9% مقارنة بمستويات الشهر السابق ليبلغ 
5.907 مليون ب/ي، مشكاًل ارتفاعاً بنحو 716 ألف ب/ي مقارنة بالشهر المناظر من 
بنحو   2017 أغسطس  شهر  خالل  العاملة  الحفارات  عدد  انخفض  بينما  السابق،  العام 
حفارة واحدة فقط مقارنة بمستويات الشهر السابق ليصل إلى 814 حفارة، وهو مستوى 
مرتفع بنحو 420 حفارة مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق ،وذلك كما يتضح من 

الجدول )3( والشكل )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 October 2017 :المصدر
Bak- ،92 من النمو فى إنتاج النفط المحلى فى الواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة -2011 2014 وهى مناطق%  * يمثل إنتاج ست مناطق رئيسية والتي شكلت نحو
ken، Eagle Ford، Haynesville، Niobrara، Permian، )Utica and Marcellus( Appalachia، باالضافة إلى منطقةAnadarko  التي أصبحت هدفاً للعديد 

من منتجي النفط الصخري والغاز الصخري خالل السنوات األخيرة، ويعمل بها نحو 129 حفارة اعتباراً من شهر يوليو 2017. 

شكل - 6 

التغير عن
أغسطس 2016

أغسطس
2016

التغير عن
يوليو 2017

يوليو
2017

أغسطس
2017

0.716 5.191 0.109 5.798 5.907 إنتاج النفط الصخري

420 394 )1( 815 814 عدد الحفارات العاملة )حفارة(

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

الواليات المتحدة األمريكية 

ارتفعت واردات الواليات المتحدة األمريكية من النفط الخام خالل شهر يوليو 2017 
بحوالى 61 ألف ب/ي أى بنسبة 0.8% مقارنة بمستويات الشهر السابق لتبلغ نحو 8 
مليون ب/ي، بينما انخفضت وارداتها من المنتجات النفطية بحوالى 117 ألف ب/ي أى 

بنسبة 5.7% مقارنة بمستويات الشهر السابق لتبلغ حوالي 1.9 مليون ب/ي. 
وعلى جانب الصادرات، ارتفعت صادرات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل 
شهر يوليو 2017 بحوالى 211 ألف ب/ي أى بنسبة 33.3% مقارنة بمستويات الشهر 
السابق لتبلغ 845 ألف ب/ي، كما ارتفعت صادراتها من المنتجات النفطية بحوالى 37 
مليون   4.6 لتبلغ حوالى  السابق  الشهر  بمستويات  مقارنة   %0.8 بنسبة  أى  ألف ب/ي 
ب/ي. وبذلك انخفض صافي الواردات النفطية للواليات المتحدة خالل شهر يوليو 2017 
 4.5 إلى  ليصل  السابق  الشهر  مع  مقارنة   %6.4 بنسبة  أي  ألف ب/ي،   304 بحوالي 

مليون ب/ي.
وبالنسبة لمصادر الواردات، فقد ظلت كندا المزود الرئيسي للواليات المتحدة بالنفط 
الخام بنسبة 41% من اجمالي واردات األخيرة منه، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 
الدول األعضاء في منظمة أوبك على  بينما استحوذت   ،%8 المكسيك بنسبة  ثم   %13

حوالي 41% من إجمالي واردات النفط الخام للواليات المتحدة األمريكية. 

اليابان 
ارتفعت واردات اليابان من النفط الخام خالل شهر يوليو 2017 بحوالي 542 ألف 
بينما  ب/ي،  مليون   3.5 لتبلغ  السابق  الشهر  مع  بالمقارنة   %18.3 بنسبة  أي  ب/ي، 
بنسبة  أي  ب/ي،  ألف   13 بحوالى  النفطية  المنتجات  من  اليابانية  الواردات  انخفضت 

2.4% بالمقارنة مع الشهر السابق لتبلغ 532 ألف ب/ي.

إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية  )مليون ب/ي ( شكل - 7 
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وعلى جانب الصادرات، ارتفعت صادرات اليابان من المنتجات النفطية خالل شهر 
يوليو 2017 بنحو 98 ألف ب/ي، أي بنسبة 19.2% لتبلغ 607 ألف ب/ي. وبذلك ارتفع 
صافي الواردات النفطية لليابان خالل شهر يوليو 2017 بحوالي 431 ألف ب/ي، أي 

بنسبة 15.1% ليصل إلى 3.3 مليون ب/ي.
وبالنسبة لمصادر الواردات، تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة األولى بنسبة 
40% من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام، تليها االمارات العربية المتحدة بنسبة 

21% ثم قطر بحوالى %8 . 

الصين 
انخفضت واردات الصين من النفط الخام خالل شهر يوليو 2017 بحوالي 608 ألف 
ب/ي،  أي بنسبة 7% بالمقارنة مع الشهر السابق لتبلغ 8.2 مليون ب/ي، كما انخفضت 
 %22.5 بنسبة  أي  ألف ب/ي،   337 بحوالى  النفطية  المنتجات  الصينية من  الواردات 

بالمقارنة مع الشهر السابق لتبلغ 1.2    مليون ب/ي.
وعلى جانب الصادرات، بلغت الصادرات الصينية من النفط الخام حوالي 46 ألف 
ب/ي، وارتفعت الصادرات الصينية من المنتجات النفطية بحوالي 46 ألف ب/ي، أي 
صافي  بلغ  وبذلك  ب/ي.  مليون   1.1 لتبلغ  السابق  الشهر  مع  بالمقارنة   %4.1 بنسبة 
الواردات النفطية الصينية خالل شهر يوليو 2017 حوالي 8.2 مليون ب/ي منخفضة 

بنحو 10.5% عن مستوياتها للشهر السابق. 
وبالنسبة لمصادر الواردات، تأتي روسيا في المرتبة األولى بنسبة 16% من إجمالي 

واردات الصين من النفط الخام، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة %12.
والمنتجات  الخام  النفط  من   ) الصادرات   ( الواردات  )4( صافي  الجدول  ويوضح 
النفطية للواليات المتحدة واليابان والصين خالل شهر يوليو 2017 مقارنة بالشهر السابق.

)مليون برميل / اليوم (  الجدول - 4

المصدر : التقرير الشهري لمنظمة أوبك، أعداد مختلفة 2017.

4 - المخزون 

ارتفع إجمالي المخزون التجاري النفطي في الدول الصناعية خالل شهر يوليو 2017 
بحوالي 1 مليون برميل عن الشهر السابق ليصل إلى 3017 مليون برميل، وهو مستوى 
منخفض بنحو 89 مليون برميل عن مستويات الشهر المماثل من العام الماضي، يذكر أن 
انخفض خالل شهر  قد  الصناعية  الدول  الخام  في  النفط  التجاري من  المخزون  إجمالي 
يوليو 2017 بحوالي 4 مليون برميل عن الشهر السابق ليصل إلى 1209 مليون برميل، 
في حين ارتفع إجمالي مخزونها التجاري من المنتجات النفطية بحوالي 5 مليون برميل عن 

الشهر السابق ليصل إلى 1808 مليون برميل.

المنتجات النفطية النفط الخام

التغير عن
يونيو 2017

يونيو
 2017

يوليو
 2017

التغير عن
يونيو 2017

يونيو
 2017

يوليو
 2017

0.154 - 2.521 - 2.675 - 0.150 - 7.281 7.131 الواليات المتحدة األمريكية

0.111 - 0.036 0.075 - 0.542 2.807 3.349 اليابان

0.383 - 0.391 0.008 0.576 - 8.733 8.157 الصين

 صافي الواردات)الصادرات( النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين
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 وقد انخفض المخزون التجاري النفطي في األمريكتين بحوالى 25 مليون برميل عن 
الشهر السابق ليستقر عند 1571 مليون برميل، منها 641 مليون برميل من النفط الخام 
الدول  في  النفطي  التجاري  المخزون  ارتفع  بينما  المنتجات،  من  برميل  مليون   930 و 
األوروبية بحوالى 12 مليون برميل عن الشهر السابق ليستقر عند 1008 مليون برميل، 
منها 371 مليون برميل من النفط الخام و 637 مليون برميل من المنتجات، كما ارتفع 
المخزون التجاري النفطي في دول منطقة المحيط الهادي بحوالى 14 مليون برميل عن 
الشهر السابق ليستقر عند 438 مليون برميل، منها 197 مليون برميل من النفط الخام و 

241 مليون برميل من المنتجات.
انخفض المخزون التجاري النفطي في بقية دول العالم خالل شهر يوليو 2017 بمقدار 
10 مليون برميل ليصل إلى 3036 مليون برميل، كما انخفض المخزون التجاري النفطي 

على متن الناقالت بمقدار 26 مليون برميل ليصل إلى 1178 مليون برميل. 
وبذلك ينخفض إجمالي المخزون التجاري العالمى بحوالي 9 مليون برميل عن الشهر 
السابق ليصل إلى 6053 مليون برميل، مسجاًل بذلك انخفاضاً بمقدار 11 مليون برميل 

عن مستويات الشهر المماثل من العام الماضي. 
التعاون االقتصادي والتنمية وجنوب  المخزون االستراتيجي في دول منظمة  ارتفع 
أفريقيا والصين خالل شهر يوليو 2017 بحوالي 1 مليون برميل عن الشهر السابق ليصل 
بمقدار 1 مليون برميل عن مستويات  إلى 1869 مليون برميل، مسجاًل بذلك انخفاضاً 

الشهر المماثل من العام الماضي. 
وبذلك يصل إجمالي المخزون العالمي في نهاية شهر يوليو 2017 إلى 9100 مليون 
برميل مسجال بذلك انخفاضاً بنحو 34 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضاً 

بنحو 59 مليون برميل مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي. 
نهاية  في  المختلفة  المخزون  الملحق مستويات  في   )9( )8( والجدول  الشكل  ويبين 

شهر يوليو 2017.

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر  يوليو 2017  )مليون برميل ( شكل - 8 
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ثانيا: سوق الغاز الطبيعي
1 - األسعار الفورية و المستقبلية للغاز الطبيعي في السوق األمريكي 

انخفض المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسجل في مركز هنري 
بالسوق األمريكي خالل شهر أغسطس 2017 بمقدار 0.08 دوالر لكل مليون )و ح ب( 

مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 2.90 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 
ولدى مقارنة المتوسط الشهري لسعر الغاز الطبيعي بالمتوسط الشهري لخام غرب 
تكساس المتوسط، يتضح انخفاض أسعار الغاز الطبيعي بنحو 5.4 دوالر لكل مليون )و 

ح ب( ،كما هو موضح في الجدول )5( :

) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 5

2. أسواق الغاز الطبيعي المسيل في شمال شرق آسيا
 

تستعرض الفقرات التالية التطورات في أسعار الغاز الطبيعي المسيل في أسواق شمال 
شرق أسيا والكميات المستوردة من كل من اليابان وكوريا الجنوبية والصين والمصادر 
الرئيسية لتلك الواردات وصافي عائد الشحنات الفورية لمصدري الغاز الطبيعي المسيل. 

1.2 أسعار الغاز الطبيعي المسيل
انخفض متوسط أسعار الغاز الطبيعي المسيل الذي استوردته اليابان في شهر يوليو 
2017 بمقدار 0.01 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 8.3 
دوالر/ مليون و ح ب، بينما ارتفع متوسط أسعار الغاز الطبيعي المسيل الذي استوردته 
 7.4 إلى  ليصل  السابق  بالشهر  مقارنة  و ح ب  مليون  لكل  دوالر   0.2 بمقدار  الصين 
استوردته  الذي  المسيل  الطبيعي  الغاز  أسعار  متوسط  وارتفع  ح ب،  و  مليون  دوالر/ 
كوريا الجنوبية بمقدار 0.02 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 

7.9 دوالر/ مليون و ح ب. 

2.2 الكميات المستوردة من الغاز الطبيعي المسيل

انخفضت الكميات المستوردة من الغاز الطبيعي المسيل في اليابان و كوريا الجنوبية 
والصين من المصادر المختلفة خالل الشهر بمقدار 29 ألف طن أي بنسبة 0.2% مقارنة 
 12.654 إلى   2017 يوليو  في شهر  المستوردة  الكميات  السابق حيث وصلت  بالشهر 

مليون طن.

* كما هو في مركز هنري.
* * تم تحويل خام غرب تكساس إلى مليون )و ح ب( على أساس أن البرميل يحتوي 5.80 مليون )و ح ب (.

http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdM.htm  : المصدر

ينايرديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبراغسطس
اغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبراير2017

2.83.03.02.63.63.32.82.93.13.23.03.02.9الغاز الطبيعي *

7.77.88.67.99.09.19.28.68.88.47.88.18.3خام غ. تكساس**

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس في السوق األمريكي، 2016-2017
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 ويوضح الجدول )6( الكميات المستوردة من الغاز الطبيعي المسيل وأسعاره في كل 
من اليابان وكوريا الجنوبية و الصين خالل الفترة 2015 - 2017 :

 World Gas Intelligence المصدر:  أعداد مختلفة من

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

متوسط أسعار االستيرادالكميات المستوردة 

 )دوالر / م و ح ب() ألف طن (

الصينكورياالياباناإلجماليالصينكوريااليابان

201584850331411960613759710.210.68.6

20168276733257260171420416.96.96.5

724533382464130477.98.07.3يناير 2016

737029981801121698.07.86.9فبراير

795932821702129437.27.36.6مارس

638221771861104206.46.66.6أبريل

54552218142590985.96.06.3مايو

619324842146108236.05.76.0يونيو

64601918160499826.35.95.4يوليو

765519712257118846.76.36.0أغسطس

667122362527114347.16.86.1سبتمبر

628231871838113077.27.36.7أكتوبر

754534222659136267.17.56.8نوفمبر

754940263733153087.17.37.1ديسمبر

830242943436160327.57.97.0يناير 2017

779036002372137627.98.07.0فبراير

814335271991136617.77.86.9مارس

657323372171110818.27.87.0أبريل

623924882911116388.58.37.3مايو

618534603038126838.37.87.1يونيو

681727163121126548.37.97.4يوليو
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3.2 مصادر واردات الغاز الطبيعي المسيل
يوليو  الصين خالل شهر  و  الجنوبية  كوريا  و  اليابان  إلى  استراليا  بلغت صادرات 
2017  حوالي 4.108 مليون طن، لتأتي في المرتبة األولى بنسبة 32.5% من إجمالي 
واردات اليابان وكوريا الجنوبية والصين خالل الشهر، تليها قطر بنسبة 17% ثم ماليزيا 

بنسبة %16.6 .
هذا وقد بلغت صادرات الدول العربية إلى اليابان و كوريا الجنوبية و الصين حوالي 
3.073 مليون طن لتساهم بما نسبته 24.3% من إجمالي واردات تلك الدول خالل الشهر.

4.2 صافي عائد الشحنات الفورية لمصدري الغاز الطبيعي المسيل
للغاز  المصدرة  الدول  لعدد من  المحقق  الفورية  الشحنات  يتعلق بصافي عائد  وفيما 
محققة  األولى  المرتبة  في  روسيا  فتأتي  أسيا،  شمال شرق  أسواق  في  المسيل  الطبيعي 
صافي عائد في حدود 4.85 دوالر/ مليون و ح ب في نهاية شهر يوليو 2017، تليها 
إندونيسيا بصافي عائد 4.75 دوالر/     مليون و ح ب، ثم أستراليا وماليزيا بصافي عائد 
4.70 دوالر/ مليون و ح ب. فيما بلغ صافي العائد لقطر 4.54 دوالر/ مليون و ح ب، 

وللجزائر 4.21 دوالر/ مليون و ح ب. 

اليابان  إلى  المسيل  الطبيعي  للغاز  المصدرة  الرئيسية  الدول   )7( الجدول  ويوضح 
وكوريا الجنوبية والصين، وصافي العائد لها في نهاية شهر يوليو 2017:

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

صافي العائد من بيع شحنات الكميات المستوردة
الغاز الطبيعي المسيل الفورية في 

اسواق شمال شرق آسيا ) ألف طن (

 كوريااليابان
)دوالر / م و ح ب(اإلجماليالصينالجنوبية

68172716312112658إجمالي الواردات، منها:

1972384175241084.70استراليا

72496545921484.54قطر

133335840720984.70ماليزيا

41436627810584.75اندونسيا

6484.85-58266روسيا

*  عائدات التصدير مطروحاً منها تكاليف النقل ورسوم اإلتاوة.
 World Gas Intelligence المصدر:  أعداد مختلفة من

في نهاية شهر يوليو 2017
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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".

 *  تشــمل ســلة أوبك اعتبارا من 16 يونيو 2005 على الخامات التالية : العربي الخفيف 
السعودي، مزيج الصحراء الجزائري، البصرة الخفيف،  السدرة الليبي،موربان االماراتي 
، قطــر البحــري ، الخــام الكويتــي، االيرانــي الثقيل، ميــري  الفنزويلي، بونــي الخفيف 
النيجيري، خام ميناس االندونيســي.واعتبارا من بداية شهر يناير ومنتصف شهر أكتوبر 
2007 أضيــف خام غيراســول االنغولي و خام اورينت. االكــوادوري، و في يناير 2009 
تم اســتثناء الخام االندونيســي من الســلة، وفي يناير 2016 تم اضافة الخام االندونيسي 
من جديد،  وفي يوليو 2016 أضيف الخام الجابوني، وفي يناير 2017 تم اســتثناء الخام 
االندونيســي، وفي يونيو 2017 اضيف خام غينيا االســتوائية "زافيرو" إلى ســلة أوبك 

لتتألف من 14 نوع من الخام.

االقتصادية،  االدارة  للبترول،  المصدرة  العربية  االقطار  منظمة  المصدر: 
والتقارير االسبوعية لمنظمة الدول المصدرة للبترول )اوبك(.  

   

 Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

الجدول - 2:  األسعار الفورية لسلة أوبك،  -2016 2017 
2017- 2016 Spot Prices of OPEC  Basket :2 - Table

($ / Barrel - دوالر / برميل(

2017 2016 االسبوع
Week 

الشهر
Month 2017 2016 األسبوع

Week 
الشهر

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 

 
اغسطس
August

52.9 29.2  1

 فبراير 
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

43.7  1

سبتمبر
September

52.0 35.1 1

 مارس 
March

42.7  2 49.2 35.2 2
42.5 3 48.7 35.8 3
43.1 4 49.5 34.8 4
47.5 1 

 اكتوبر 
October

51.6 34.2 1
  

ابريل
April

48.5  2 53.4 38.2 2
48.4  3 51.5 38.6 3
47.4 4 49.4 41.1 4
42.1 1 

 نوفمبر  
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 

 ديسمبر 
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 فبراير 

34.750.3March مارس 

37.951.4April ابريل 

43.249.2May مايو 

45.845.2June يونيو 

42.746.9July يوليو 

43.149.6August اغسطس 

42.9September سبتمبر 

47.9October اكتوبر 

43.2November نوفمبر 

51.7December ديسمبر 

30.052.0First Quarter الربع األول 

42.348.6Second Quarter الربع الثانى 

42.9Third Quarter الربع الثالث 

47.6Fourth Quarter الربع الرابع 

 المتوسط 
40.7Annual Averageالسنوي 

الجدول - 1: المعدل األسبوعي ألسعار سلة أوبك* ، 2016 - 2017
 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2017- 2016

($ / Barrel - دوالر / برميل(

مـــلـــحـــق الــــجــــداول
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الجدول - 3:  األسعار الفورية لسلة أوبك وبعض أنواع النفوط األخرى 2015-2017
2017-2015 ,Spot Prices for OPEC and Other  Crudes  :3 - Table   

)$/Barrel - دوالر/ برميل(

سلة خامات 
أوبك

 OPEC
Basket

العربى 
الخفيف
 Arab
Light

خليط   
الصحراء 
الجزائري 
 Sahara

Blend

البصرة 
الخفيف

 Basra
Light

الكويت 
Kuwait
Export

قطر 
البحري

Marine

موربان
اإلماراتي

Morban

السدرة 
الليبي

Es Sedra

دبى
Dubai

برنت
Brent

غ. تكساس
WTI

Average 49.549.952.847.948.250.753.951.451.052.448.72014متوسط عام 2015

Average 40.740.944.239.439.241.444.842.641.343.743.22015متوسط عام 2016

26.526.431.324.723.927.031.629.826.830.831.5January 2016يناير 2016 

28.728.833.327.126.829.434.231.529.432.530.3Feburaryفبراير

34.734.739.433.433.035.540.037.535.238.537.8Marchمارس

37.938.242.336.636.339.042.540.539.041.541.0Aprilأبريل

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

43.143.546.442.041.943.446.344.943.645.944.8Augustأغسطس

42.942.747.141.941.243.546.445.743.746.745.2September سبتمبر

47.948.349.846.847.048.151.248.748.949.749.9Octoberأكتوبر

43.243.345.142.042.144.347.343.644.045.145.7Novemberنوفمبر

51.751.953.850.950.952.154.952.152.153.652.0Octoberديسمبر

52.452.354.81.751.553.456.053.153.754.652.5January 2017يناير 2017 

53.453.655.152.752.954.156.353.554.455.153.4Octoberفبراير

50.350.751.449.849.950.953.050.051.251.649.6Marchمارس

51.451.651.850.850.852.454.351.052.352.651.1Aprilأبريل

49.249.349.848.648.750.252.048.950.550.548.6Mayمايو

45.245.246.144.644.446.347.944.946.446.445.2Juneيونيو

46.947.148.046.446.247.549.047.047.648.546.7July يوليو

49.649.651.349.348.749.751.550.350.251.748.0Augustأغسطس

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports. المصدر: منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول،  اإلدارة اإلقتصادية،  وتقارير أوبك. 

43 السنة 43 - العدد10



 Source: OPEC - Monthly Oil Market Report المصدر: تقرير أوبك الشهري ، أعداد مختلفة.

الجدول  - 4:  المتوسط الشهري لاسعار الفورية للمنتجات النفطية فى االسواق المختلفة،  2015 - 2017
Table - 4: Average Monthly Market Spot Prices of Petroleum Products,   2017- 2015

($ / Barrel - دوالر / برميل(

الغازولين  الممتازالسوق
Premium Gasoline

زيت الغاز)
Gasoil 

زيت الوقود
 Fuel Oil Market

 متوسط
عام

2015

69.266.245.9Singapureسنغافورة

Average
2015

75.566.040.2Roterdamروتردام
69.467.542.1Mediterraneanالمتوسط

77.763.843.3US Gulfخ. أمريكي

متوسط عام 
2016

56.152.937.1Singapureسنغافورة

Average
2016

63.653.334.1Roterdamروتردام
56.354.434.6Mediterraneanالمتوسط

63.150.132.1US Gulfخ. أمريكي

أغسطس
2016

54.254.038.7Singapureسنغافورة

Aug16-
64.154.336.8Roterdamروتردام
56.555.637.4Mediterraneanالمتوسط

65.052.534.5US Gulfخ. أمريكي

سبتمبر
2016

58.055.141.1Singapureسنغافورة

Sep16-
66.655.939.5Roterdamروتردام
59.457.040.0Mediterraneanالمتوسط

64.153.736.3US Gulfخ. أمريكي

أكتوبر
2016

63.061.645.3Singapureسنغافورة

Oct16-
70.161.843.8Roterdamروتردام
62.462.844.5Mediterraneanالمتوسط

70.359.340.1US Gulfخ. أمريكي

نوفمبر
2016

59.057.043.9Singapureسنغافورة

Nov16-
64.657.341.0Roterdamروتردام
57.857.940.7Mediterraneanالمتوسط

62.453.938.3US Gulfخ. أمريكي

ديسمبر
2016

66.764.151.7Singapureسنغافورة

Dec16-
71.464.946.7Roterdamروتردام
64.965.448.8Mediterraneanالمتوسط

71.861.045.5US Gulfخ. أمريكي

يناير
2017

69.565.955.1Singapureسنغافورة

Jan17-
73.865.150.6Roterdamروتردام
67.066.552.2Mediterraneanالمتوسط

72.862.546.8US Gulfخ. أمريكي

فبراير
2017

69.967.354.6Singapureسنغافورة

Feb17-
75.766.149.7Roterdamروتردام
68.367.550.4Mediterraneanالمتوسط

70.663.246.9US Gulfخ. أمريكي

مارس
2017

64.363.150.7Singapureسنغافورة

Mar17-
70.162.244.9Roterdamروتردام
62.162.046.2Mediterraneanالمتوسط

70.358.443.3US Gulfخ. أمريكي

أبريل
2017

67.765.052.5Singapureسنغافورة

Apr17-
75.464.147.0Roterdamروتردام
68.165.448.0Mediterraneanالمتوسط

76.360.044.6US Gulfخ. أمريكي

مايو
2017

64.461.751.6Singapureسنغافورة

May17-
72.661.146.3Roterdamروتردام
63.762.347.1Mediterraneanالمتوسط

74.756.843.7US Gulfخ. أمريكي

يونيو
2017

59.858.345.3Singapureسنغافورة

Jun17-
69.657.144.0Roterdamروتردام
59.958.045.6Mediterraneanالمتوسط

66.952.641.8US Gulfخ. أمريكي

يوليو
2017

61.861.446.1Singapureسنغافورة

July17-
70.360.945.0Roterdamروتردام
61.262.145.4Mediterraneanالمتوسط

71.256.444.5US Gulfخ. أمريكي

أغسطس
2017

67.564.247.2Singapureسنغافورة

Aug17-
75.264.746.6Roterdamروتردام
66.965.546.7Mediterraneanالمتوسط

76.460.045.8US Gulfخ. أمريكي
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* حجم الناقلة يتراوح  ما بين  230 الى 280 ألف طن ساكن  
** حجم الناقلة يتراوح  ما بين  270 الى 285 ألف طن ساكن  

** حجم الناقلة يتراوح  ما بين  80 الى 85 ألف طن ساكن  

* Vessels of 280 - 230 thousand dwt.
** Vessels of 285 - 270 thousand dwt.
** Vessels of 85 - 80 thousand dwt.

 )Source: OPEC Monthly Oil Market Report )various issues المصدر: أعداد مختلفة من التقرير الشهري لمنظمة أوبك. 

* Vessels of 35 - 30 thousand dwt.

 .Source: OPEC Monthly Oil Market Report, various issues المصدر: أعداد مختلفة من التقرير الشهري لمنظمة أوبك. 

الجدول - 5 :  اتجاهات أسعار شحن النفط الخام  2015 - 2017 
Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2017 - 2015

)Point on World Scale - نقطة على المقياس العالمي(

             Direction
Period

البحر المتوسط/
البحر المتوسط ***
Med/Med ***

الشرق األوسط/ الغرب **
Middle East/West**

الشرق االوسط / الشرق * 
Middle East/East*

 االتجاه     
الفترة

Average 2015 108 38 65 متوسط 2015
Average 2016 97 37 60 متوسط 2016
August 66 24 37 أغسطس
September 87 24 35 سبتمبر
October 71 36 60 أكتوبر
November 134 39 69 نوفمبر
December 115 49 81 ديسمبر
January 2017 142 53 84 يناير 2017
February 103 37 71 فبراير
March 113 28 53 مارس
Arpil 104 34 65 أبريل
May 116 29 55 مايو
June 91 26 51 يونيو
July 84 26 52 يوليو
August 78 24 42 أغسطس

الجدول - 6 :  اتجاهات أسعار شحن المنتجات النفطية، 2015 - 2017 
 2017 - 2015  ,Product Tanker Spot Freight Rates : 6 - Table

)Point on World Scale - نقطة على المقياس العالمي (

Period
البحر المتوسط / شمال - غرب أوروبا *

Med/N-WE *
البحر المتوسط /  البحر المتوسط *

Med/Med*
الشرق االوسط / الشرق * 
Middle East/East*

االتجاه     

الفترة

Average 2015 173 162 118 متوسط 2015

Average 2016 146 136 100 متوسط 2016

  August 123 113 111 أغسطس

September 108 99 89 سبتمبر

October 117 110 85 أكتوبر

November 140 130 76 نوفمبر

December 183 173 89 ديسمبر

January  2017 198 183 124 يناير 2017

February 157 147 116 فبراير

  March 213 203 126 مارس

  April 197 187 107 أبريل

  May 158 147 106 مايو

  June 149 139 107 يونيو

  July 143 133 114 يوليو

  August 127 118 127 أغسطس

Direction

* حجم الناقات يتراوح ما بين  30 الى 35 ألف طن ساكن  
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* Estimates .
Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty 
Reports.

الجدول - 7 : الطلب العالمي على النفط خالل الفترة 2015 - 2017    
2017 - 2015  World Oil Demand : 7- Table

)Million b/d - مليون برميل/ اليوم (

* أرقام تقديرية. 
المصدر: منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول - اإلدارة 

االقتصادية، وتقارير الصناعة النفطية.

*2017 2016 2015 

الربع الثاني 
 Q -II

الربع األول
Q -I  

المعدل
Av.

الربع الرابع 
Q -IV

الربع الثالث 
 Q -III

الربع الثاني 
 Q -II

الربع األول
Q -I  

المعدل
Av.

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

OAPEC 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0  الدول األعضاء في أوبك

Other Arab 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1  الدول العربية األخرى

OECD 46.7 46.9 46.8 47.1 47.3 47.3 46.8 46.4  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

North America 24.9 24.5 24.8 24.8 25.1 25.1 24.6 24.6  أمريكا الشمالية

Western Europe 14.1 13.8 14.0 14.0 14.4 14.4 13.6 13.8  أوروبا الغربية

Pacific 7.7 8.6 8.1 8.3 7.7 7.6 8.6 8.0  المحيط الهادي

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

Middle East & Asia 21.2 21.0 20.5 20.8 21.0 20.7 20.6 20.3  الشرق االوسط  وآسيا 

Africa 4.2 4.2 4.1 4.1 4.0 4.1 4.1 4.0  افريقيا

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

 China 12.4 11.9 11.5 11.9 11.5 11.5 11.1 11.1  الصين 

  FSU 4.4 4.5 4.7 5.1 4.7 4.4 4.5 4.6  االتحاد السوفيـيتي)السابق(

Eastern Europe 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7    أوروبا الشرقية

World 96.1 95.6 95.1 96.2 96.0 94.1 94.1 93.7    العالم
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الجدول - 8: العرض العالمي للنفط وسوائل الغاز الطبيعي خال الفترة  2015 - 2017
Table 8- : World Oil and NGL Supply, 2017-2015

)Million b/d - مليون برميل يوميا ( 

Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty Reports.

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

المصدر: منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول - اإلدارة االقتصادية، وتقارير الصناعة 
النفطية

* أرقام تقديرية. 
** بيانات عام 2016 تشمل الجابون التي عاودت االنضمام إلى المنظمة في يوليو 2016.

*2017 2016  2015

 2 الربع 
QII

 1 الربع
Q I

المعدل
Average

 4 الربع
Q IV

 
 الربع 3
 QIII

 2 الربع 
QII

 1 الربع
Q I

المعدل
Average

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

OAPEC 26.7 26.6 27.0 27.7 27.2 26.7 26.4 26.1 الدول األعضاء في أوبك

Other Arab 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 الدول العربية األخرى

OPEC : 38.6 38.1 38.6 39.3 38.7 38.3 38.5 37.7 األوبك * *:

Crude Oil 32.3 31.9 32.5 33.3 32.6 32.2 32.5 31.5 النفط الخام

NGLs  +non conventional Oils 6.3 6.2 6.1 6.0 6.2 6.1 6.0 6.0  سوائل الغاز الطبيعي ونفوط غير تقليدية

OECD 25.1 25.4 24.8 25.2 24.6 24.2 25.4 25.3 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

NorthAmerica 20.9 21.0 20.6 20.8 20.5 20.1 21.0 21.1 أمريكا الشمالية

Western Europe 3.8 4.0 3.8 3.9 3.6 3.7 3.9 3.8 أوروبا الغربية

 Pacific 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 المحيط الهادي

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

 Middle  East & Other Asia 4.9 5.0 5.0 5.0 4.9 5.0 5.1 4.9 الشرق األوسط ودول آسيوية أخرى

 Africa 1.8 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 افريقيا 

Latin America 5.2 5.2 5.1 5.2 5.2 5.1 5.0 5.2 أمريكا الالتينية 

China 4.0 4.0 4.1 4.0 4.0 4.1 4.2 4.4 الصين

FSU 14.2 14.1 13.9 14.2 13.7 13.7 14.0 13.7 االتحاد السوفييتي السابق

Eastern Europe 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 أوروبا الشرقية 

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

World 96.1 96.2 95.9 97.2 95.6 94.8 96.4 95.6  العالم  
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1) Exculdes Oil at Sea.
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

* ال يشمل النفط على متن الناقات
** يشمل النفط على متن الناقات والمخزون االستراتيجي

Oil Market Intelligence, September 2017 المصدر Sources: Oil Market Intelligence, September  2017

الجدول - 9: المخزون النفطي العالمي، في نهاية شهر يوليو 2017
Table - 9 : Global Oil Inventories, July 2017

 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية الشهر(

يوليو 2017
 July- 2017

يونيو 2017
June- 2017

التغير عن يونيو 2017
Change from  June- 2017

يوليو 2016
 July 2016

التغير عن يوليو 2016
Change from July-  2016

Americas(65)1636(25)15711596األمريكتين:

Crude)5(646)17(641658نفط خام

Products)60(990)8(930938منتجات نفطية

Europe(20)1008996121028أوروبا :

37136563638Crudeنفط خام

Products)28(6376316665منتجات نفطية

Pacific(4)43842414442منطقة المحيط الهادي 

19719071961Crudeنفط خام

Products)5(2412347246منتجات نفطية

Total OECD(89)3017301613106إجمالي الدول الصناعية *

12054Crude)4(12091213نفط خام

Products(93)1808180351901منتجات نفطية

295878Rest of the world(10)30363046بقية دول العالم *

Oil at Sea)47(1225)26(11781204نفط على متن الناقالت

World Commercial 1(11)6064(9)60536062المخزون التجاري العالمي *

Strategic Strategic)1(1869186811870المخزون االستراتيجي

Total 2(59)9159(34)91009134إجمالي المخزون العالمي**
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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.



51 يتم1تقديم1اأربع1ن�سخ1ورقية1ون�سخة1الكترونية1من1البحث1اإلى1االأمانة1العامة1لمنظمة1االأقطار1العربية1الم�سدرة1.

البحث1 اأو/م��ع��دي1 معد1 موؤهالت1 عن1 نبذة1 يت�سمن1 مرفق1 مع1 االإنجليزية1 اأو1 العربية1 اللغتين1 باإحدى1 للبترول1

وخبرتهم1المهنية.

61 ت�ستلم1البحوث1المقدمة1للم�ساركة1بالجائزة1بتاريخ1ال1يتعدى1نهاية1�سهر1اأيار/مايو120181وال1يقبل1بعد1ذلك1.

التاريخ1اأي1بحث1لغر�ص1الجائزة.

71 تمنح1الجوائز1الأ�سحاب1البحوث1الفائزة1من1كافة1الجن�سيات1التي1يتم1اختيارها1من1قبل1لجنة1التحكيم1العلمية1.

المتخ�س�سة.

81 ال1يجوز1منح1الجائزة1لذات1الباحث1مرتين1متتاليتين.1.

91 تهمل1اأية1بحوث1غير1م�ستوفية1لل�سروط1المذكورة.1.

تقوم الأمانة العامة للمنظمة باإبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�صميا عن البحوث الفائزة واأ�صحابها 

�صمن نتائج اأعمال مجل�ص وزراء المنظمة لعام 2018.  

لمزيد من المعلومات يرجى الت�صال بالأمانة العامة للمنظمة على العنوان التالي:

منظمة1االأقطار1العربية1الم�سدرة1للبترول1)اأوابك(

اأمانة1�سر1اللجنة1التنظيمية1للجائزة1-1المقر1الدائم1للمنظمات1العربية

�ص.ب1205011ال�سفاة1130661-1دولة1الكويت

هاتف:1249597661)965+(1-1فاك�ص:1249597551)965+(

www.oapecorg.org:1-1الموقع1على1االإنترنتoapecaward2018@oapecorg.org1:البريد1االإلكتروني

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

يف مو�صوع 

»البحوث القت�صادية ذات العالقة باجلوانب املختلفة للبرتول

والطاقة ومن �صمنها المدادات وال�صتهالك والأ�صعار« 

)اإقرار بالتنازل عن حق طبع ون�صر بحث علمي(

اأقر اأنا املوقع اأدناه

بالتنازل ملنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول عن حقوق الطبع والن�صر للبحث العلمي املقدم من قبلي حتت عنوان:

يف حالة الفوز باإحدى جائزتي املنظمة لعام 2018، وما يرتتب عن هذا التنازل للمنظمة من حقوق.

ال�صــم  :

التوقيع :

التاريخ       /       /


