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 التطورات البترولية في األسواق العالمية واألقطار األعضاء                                                اإلدارة االقتصادية

 المؤشرات الرئيسية
 

 مقارنة بالشهر السابق ) دوالر للبرميل 4.8% (9.2بنسبة  المعدل الشهري ألسعار سلة أوبك ارتفع

 .2015 أبريل للبرميل خالل شهر دوالر 57.3ليصل إلى 

 0.7 ، أي بنسبةي/ب مليون 0.7بمقدار  2015 أبريل شهرخالل النفط الطلب العالمي على  انخفض  %

 .ي/مليون ب 92.8 ليصل إلى

 بنسبةأي ،ي /مليون ب 0.2بمقدار  2015 أبريل شهرخالل  من النفط ةالمعروض الكميات انخفضت       

 .ي/مليون ب 96.8صل إلى تل % 0.2

 لتبلغ% 0.04بنحو  2015 مارس شهر خالل من النفط الخام الواليات المتحدةاردات و انخفضت        

 .ي/مليون ب 1.9 حوالى بلغلت% 8.9بنحو  النفطية وارداتها من المنتجات انخفضت كما ،ي/مليون ب 7.3

 مليون برميل  39بحوالى  2015 مارسشهر خالل الدول الصناعية في النفطي المخزون التجاري  ارتفع

منظمة  دولاإلستراتيجي في المخزون  و استقر، مليون برميل 2768مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 

 عند نفس المستوى المسجل خالل الشهر السابق وهو والصين أفريقياالتعاون االقتصادي والتنمية وجنوب 

  .مليون برميل 1846

 في مركز هنري بالسوق األمريكي  المسجل المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي انخفض

 2.57 مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى )ح بو (دوالر لكل مليون  0.24بمقدار  2015 أبريل شهرخالل 

  .)و ح ب(دوالر لكل مليون 

 بمقدار 2015 مارس شهر خالل اليابانل في يأسعار استيراد الغاز الطبيعي المسمتوسط  انخفض         

أسعار متوسط  انخفض كما،  )و ح ب(لكل مليون  دوالر 12.2ليصل إلى ، )و ح ب(دوالر لكل مليون  1.1

دوالر  10.1ليصل إلى  ، )و ح ب(لكل مليون  دوالر 0.2 بمقدار الصينل في ياستيراد الغاز الطبيعي المس

بمقدار  كوريا الجنوبية ل فييأسعار استيراد الغاز الطبيعي المسمتوسط  وانخفض، )و ح ب(لكل مليون 

 .)و ح ب(لكل مليون  دوالر 13.1، ليصل إلى )ح ب و(دوالر لكل مليون  0.4

 ىحوال والصينالجنوبية  صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسيل إلى اليابان و كوريا بلغت        

 .ىمن اإلجمال% 37.7مستأثرة بحصة ، 2015 مارس شهرمليون طن خالل  4.727
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2015 

أبريل      مارس    فبراير   

 )1(الشكل 
 2015-2014المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك، 

 )برميل / دوالر ( 

 أسواق النفط :أوال 
 األسعار – 1

 أسعار النفط الخام •

، 2015 أبريلشهر األسبوع األول من خالل  ارتفاعاً المعدل األسبوعي ألسعار سلة أوبك  شهد

 61.4ستوياته عندما بلغ م أعلى إلىليصل ارتفاعه بعد ذلك  واصلثم ، للبرميل ردوال 53.9 مسجالً 

 ):1(كما يوضح الشكل  ،من الشهر األسبوع الرابع خالل للبرميل دوالر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             بمقدار ارتفاعاً  2015 أبريلخالل شهر ألسعار سلة خامات أوبك  المعدل الشهري شهد

للبرميل،  دوالر 57.3ليصل إلى ، %9.2، أي بنسبة مقارنة بأسعار الشهر السابق دوالر للبرميل 4.8

خالل الشهر  بمعدله المسجلمقارنة % 45أي بنسبة  للبرميل دوالر 47.0بنحو  تراجعاً بذلك ال سجم

ارتفاع الطلب على النفط  ووفرة اإلمدادات النفطية، لتوقع الحد من وقد كان  .ضيالمماثل من العام الما

وتحسن ، مريكيةفى الواليات المتحدة األعودة مصافى التكرير من الصيانة الموسمية  نتيجةالخام 

ضافة إلى االرتفاع المتوقع فى الطلب قبل باإل ،هوامش التكرير بخاصة فى أسيا وإلى حد ما فى أوروبا

 ارتفاعى ف دوراً رئيسياً ، والتطورات الجيوسياسية فى الواليات المتحدة األمريكية القيادةذروة موسم 

  .لها هذا العام مستوىإلى أعلى   2015 أبريل األسعار خالل شهر
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 أبريل مارس   فبراير  

 )2(لشكل ا
 2015 -2014التغير في أسعار سلة اوبك  

 )برميل / دوالر ( 

 التغير عن الشهر المماثل من العام السابق التغير عن الشهر السابق

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

 :المماثل من العام السابق
 )1(الجدول 

 2015-2014لتغير في أسعار سلة أوبك، ا
 )برميل/دوالر(

 يناير فبراير مارس أبريل
 أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2015

2014  

سعر سلة  104.3 105.4 107.9 105.6 100.8 96.0 85.1 75.6 59.5 44.4 54.1 52.5 57.3
 أوبك

4.8 )1.6(  9.7 (15.1) (16.1) (9.5) (10.9) (4.8) (4.9) (2.3) 2.5 1.1 0.1 
التغير عن 
الشهر 
 السابق

 

)47.0(  )51.7(  )51.3(  (60.3) (48.2) (29.4) (21.6) (12.7) (6.8) 1.2 6.9 4.7 3.2 

التغير عن 
الشهر 
المماثل 
من العام 
 السابق

وتمثل السلة . قة ، إحدى عشر نوعاً من النفط الخام بدال من السبعة خامات الساب 2005يونيو  16من  اعتباراتضم سلة أوبك، : مالحظة •
واعتبارا من بداية يناير  .األعضاء األعضاء مقّومة وفقاً ألوزان ترجيحية تأخذ في االعتبار إنتاج وصادرات الدول الجديدة خامات الدول

أضيف خام أورينت اإلكوادوري، وفي  2007 أكتوبرأضيف خام غيراسول االنغولي إلى سلة أوبك الجديدة، و في منتصف شهر  2007
 .نوع من النفط الخام 12تم  استثناء الخام االندونيسي من السلة  لتصبح تتألف من  2009يناير 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2013 - 2015. 
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 األسعار الفورية للمنتجات النفطية •

 الخليج األمريكي -
للبرميل  دوالر 2.8بنحو  2015 مارسخالل شهر للغازولين الممتاز األسعار الفورية  ارتفعت

أسعار  انخفضت بينما ،للبرميل دوالر 78.4لتصل إلى  %3.7أي بنسبة  مقارنة بأسعار الشهر السابق

أسعار  وانخفضت ،للبرميل دوالر 68.8لتبلغ % 6.3للبرميل أي بنسبة  دوالر 4.7 بنحو الغاززيت 

 .للبرميل دوالر 51.6لتبلغ % 4للبرميل أي بنسبة  دوالر 2.1 ىبحوال الوقودزيت 

 سوق روتردام  -
بنحو  2015 مارس شهرفي مستوياتها خالل  ارتفاعاً للغازولين الممتاز شهدت األسعار الفورية 

 للبرميل،  دوالر 77.6لتصل إلى % 5.3أي بنسبة  مقارنة بأسعار الشهر السابق للبرميل دوالر 3.9

 دوالر 71.8لتبلغ % 4.3أي بنسبة للبرميل  دوالر 3.2بنحو  الغازأسعار زيت  انخفضت بينما

   45.4لتبلغ % 3.5أي بنسبة للبرميل  دوالر 1.7بحوالي  الوقودأسعار زيت  وانخفضت ،للبرميل

 .للبرميل دوالر

 سوق حوض البحر المتوسط  -
 5.1بنحو  2015 مارسفي مستوياتها خالل  ارتفاعاً شهدت األسعار الفورية للغازولين الممتاز 

 بينماللبرميل،  دوالر 73.4لتصل إلى % 7.5 أي بنسبة مقارنة بأسعار الشهر السابق للبرميل دوالر

 ،للبرميل دوالر 73.4لتبلغ % 3.9أي بنسبة للبرميل  دوالر 2.9أسعار زيت الغاز بنحو  انخفضت

            47.9لتبلغ % 2.4أي بنسبة للبرميل  دوالر 1.2أسعار زيت الوقود بحوالي  وانخفضت

 .للبرميل دوالر

 

 سوق سنغافورة  -
بنحو   2015 مارس شهرفي مستوياتها خالل  ارتفاعاً شهدت األسعار الفورية للغازولين الممتاز 

دوالر للبرميل،  73.8لتصل إلى % 4.7أي بنسبة  مقارنة بأسعار الشهر السابق دوالر للبرميل 3.3

 ،للبرميلدوالر  72.2لتبلغ % 0.2أي بنسبة للبرميل  دوالر 0.1أسعار زيت الغاز بنحو  ارتفعت كما

دوالر  51.5لتبلغ % 6.2أي بنسبة للبرميل  دوالر 3.4أسعار زيت الوقود بحوالي  بينما انخفضت

 .للبرميل

       الممتاز خالل الفترة من المعدل الشهري لألسعار الفورية للغازولين) 3(يوضح الشكل و  

  :في األسواق الرئيسية األربعة  2015 مارس  إلى  2014 مارس
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في الملحق المتوسط الشهري لألسعار الفورية للمنتجات النفطية في ) 4(كما يوضح الجدول 

 . )2015-2013(الفترة خالل األسواق المختلفة 

 أسعار شحن النفط الخام  •

       أس���عار ش���حن ال���نفط الخ���ام المتج���ه م���ن م���وانئ الش���رق األوس���ط  إل���ى اتج���اه الش���رق  انخفض���ت

نق�اط  7 بمق�دار 2015 م�ارسخ�الل ش�هر  )أل�ف ط�ن س�اكن 280 – 230للن�اقالت الكبي�رة بحمول�ة (

 انخفض�تو، نقط�ة عل�ى المقي�اس الع�المي 53مس�جلة % 11.7، أي بنسبة مقارنة بأسعار الشهر السابق

للن�اقالت الكبي�رة بحمول�ة (أسعار شحن النفط الخام المتجه من موانئ الشرق األوسط  إل�ى اتج�اه الغ�رب 

مسجلة % 19.4، أي بنسبة نقاط مقارنة بأسعار الشهر السابق 7 بمقدار) ألف طن ساكن 285 – 270

داخ��ل منطق��ة البح��ر المنقول��ة أس��عار ش��حن ال��نفط الخ��ام  انخفض��ت و ،نقط��ة عل��ى المقي��اس الع��المي 29

 نقط��ة 12 بمق��دار) أل��ف ط��ن س��اكن 85-80( األب��يض المتوس��ط بن��اقالت ص��غيرة أو متوس��طة الحج��م 

 .نقطة على المقياس العالمي 116مسجلة % 9.4، أي بنسبة بأسعار الشهر السابقمقارنة 

ف�ي االتجاه�ات المختلف�ة ) نقطة على المقياس العالمى(أسعار شحن النفط الخام ) 4(ويوضح الشكل 

  :2015 مارس شهر إلى 2014 مارس خالل الفترة من شهر
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 )3(الشكل 
 2015-2014المعدل الشهري لالسعار الفورية للغازولين الممتاز، 

 )برميل/ دوالر (

 البحر المتوسط الخليج االمريكي روتردام سنغافورة
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هو طريقة مستخدمة الحتساب أسعار الشحن، حيث أن نقطة عل�ى المقي�اس الع�المي ) WS- World Scale(المقياس العالمي (*) 

ويتض�من قائم�ة م�ن األس�عار بص�يغة  س�نويا،ال�ذي ينش�ر  World Scaleمن سعر النقل القياسي لذلك االتجاه في كت�اب % 1تعني 

 .لكل االتجاهات الرئيسية في العالم – WS 100طن تمثل /دوالر
 

 النفطية ت أسعار شحن المنتجا •

  أس��عار ش��حن المنتج��ات النفطي��ة المنقول��ة م��ن م��وانئ الش��رق األوس��ط  إل��ى اتج��اه  الش��رق ارتفع��ت

،أي بنس�بة  نقط�ة 20 بمق�دار 2015 م�ارس خ�الل ش�هر) ألف ط�ن س�اكن 35 – 30للناقالت بحمولة (

  .)World Scale(نقطة على المقياس العالمي 128، مسجلة الشهر السابقبأسعار مقارنة % 18.5

للن�اقالت (أسعار شحن المنتجات النفطية المنقولة داخل منطقة البحر األبيض المتوس�ط  ارتفعت كما

  ،على المقياس العالمي نقطة 16 بمقدار  2015 مارسخالل شهر  )ألف طن ساكن 35 – 30بحمولة 

أسعار  وارتفعت أيضاً  ، نقطة 180الشهر السابق،  لتصل إلى مستوى بأسعار مقارنة % 9.8أي بنسبة 

 – 30للن�اقالت بحمول�ة ( شحن المنتجات النفطية المنقولة من البح�ر المتوس�ط إل�ى ش�مال غ�رب أوروب�ا

، أي بنس��بة عل��ى المقي��اس الع��المي نقط��ة 16 بمق��دار 2015 م��ارس خ��الل ش��هر )أل��ف ط��ن س��اكن 35

 .نقطة 190الشهر السابق،  لتصل إلى مستوى بأسعار مقارنة % 9.2

 ش�هر أسعار شحن المنتجات النفطية في االتجاهات المختلفة خ�الل الفت�رة م�ن ) 5(و يوضح الشكل 

 .2015 مارسشهر  إلى 2014 مارس
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 مارس  فبراير 

 )4(الشكل 
  2015-2014، النفط الخام المعدل الشهري ألسعار شحن 

 (*))نقطة على المقياس العالمي ( 

 الشرق/الشرق االوسط

 الغرب/الشرق االوسط

 البحر المتوسط/البحر المتوسط
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المنتجات  الخام وفي الملحق اتجاهات أسعار شحن كل من النفط ) 6(و ) 5(يوضح الجدوالن 

 .2015 -2013النفطية للفترة 

   الطلب العرض و -2

 2015 أبري�ل التقديرات األولية المتعلقة بإجم�الي الطل�ب الع�المي عل�ى ال�نفط خ�الل ش�هرتشير 

 ىـمقارنة بمستويات الش�هر الس�ابق لتص�ل إل�% 0.7أي بنسبة  ،ي/بمليون  0.7 بمقدار هانخفاض ىـإل

       ي مقارن���ة بالش���هر المن���اظر م���ن/ملي���ون ب 1.3مس���توى مرتف���ع بح���والي ، وه���و ي/ملي���ون ب 92.8

 .السابقالعام 

أي  ،ي/ملي�ون ب 1بمق�دار  2015 أبري�ل خالل ش�هر مجموعة الدول الصناعيةطلب  انخفض

 0.4 بح��والى مرتفع��اً ي ،/ملي��ون ب 45.3ص��ل إل��ى تمقارن��ة بمس��تويات الش��هر الس��ابق ل% 2.2بنس��بة 

بمقدار  بقية دول العالم األخرى طلب ارتفع بينما ،اضيمقارنة بالشهر المناظر من العام المي /مليون ب

 ،ي/ملي�ون ب 47.5مقارنة بمس�تويات الش�هر الس�ابق لتص�ل إل�ى % 0.6أي بنسبة  ،ي/مليون ب 0.3

 .ي مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي/مليون ب 0.9 يبحوال اً مرتفع

 أبري��ل خ��الل ش��هر الكمي��ات المعروض��ة م��ن ال��نفط انخف��اضتش��ير التق��ديرات األولي��ة إل��ى  بينم��ا

         مقارن���ة بمس���تويات الش���هر الس���ابق لتص���ل إل���ى% 0.2ي أي بنس���بة /ب ملي���ون 0.2 ربمق���دا 2015

       ي مقارن���ة بالش���هر المن���اظر م���ن/ملي���ون ب 3.8ي، وه���و مس���توى مرتف���ع بح���والي /ملي���ون ب 96.8

 .السابقالعام 
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 مارس  فبراير 

 )5(الشكل 
  2015-2014، المنتجات النفطية المعدل الشهري ألسعار شحن 

 )نقطة على المقياس العالمي ( 

 غرب أوروبا-شمال/البحر المتوسط البحر المتوسط/البحر المتوسط الشرق/الشرق االوسط
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إم��دادات ال��دول األعض��اء ف��ي  أوب��ك م��ن ال��نفط الخ��ام و  انخفض��توعل��ى مس��توى المجموع��ات، 

مقارن��ة % 0.5ي أي بنس��بة /ب ملي��ون 0.2ر مق��داب 2015 أبري��لس��وائل الغ��از الطبيع��ي خ��الل ش��هر 

ي مقارن�ة /ملي�ون ب 2 بنح�و ارتفاع�اً  مش�كلة، ي/ملي�ون ب 37.6بمستويات الشهر الس�ابق لتص�ل إل�ى 

خالل شهر دات الدول المنتجة من خارج أوبك إمدا ىإجمال استقر بينما، السابقبالشهر المناظر من العام 

 ارتفاع�اً  ،مش�كالً  ي/ملي�ون ب 59.3عند نفس المستوي المحقق خالل الشهر السابق وهو  2015 أبريل

 .السابقي مقارنة بالشهر المناظر من العام /مليون ب 1.9 بنحو

 2015 أبري�لوتظهر البيانات األولي�ة لمس�تويات الطل�ب والع�رض م�ن ال�نفط الخ�ام خ�الل ش�هر 

 ق�دره فائض�اً وش�هر الس�ابق ال خالل ي/مليون ب 3.5قدره  فائضب،مقارنة  ي/مليون ب 4 قدرهفائضاً 

        ) 2( وذل���ك كم���ا يتض���ح م���ن الج���دول، الس���ابقلش���هر المماث���ل م���ن الع���ام خ���الل ا ي/ملي���ون ب 1.6

  ):6(والشكل 

 )2(الجدول 
 الطلب على النفط      العرض و موازنة
 ) يوم ال/ مليون برميل (  

 التغير عن
 2014 أبريل

 أبريل
2014 

 التغير عن
 2015 مارس

 مارس
2015 

 أبريل
2015  

0.4 44.9 1.0-  طلب الدول الصناعية 45.3 46.3 

 باقي دول العالم 47.5 47.2 0.3 46.6 0.9

1.3 91.5 0.7-  إجمالي الطلب العالمي 92.8 93.5 

 :إمدادات أوبك  37.6 37.8 -0.2 35.6 2.0
1.5 29.3 0.2-  نفط خام 30.8 31.0 

 سوائل الغاز و مكثفات 6.8 6.8 0.0 6.3 0.5

 إمدادات من خارج أوبك 57.3 57.3 0.0 54.9 2.4
0.5-  عوائد التكرير 2.0 2.0 0.0 2.5 

3.8 93.0 0.2-  إجمالي العرض العالمي 96.8 97.0 

 الموازنة 4.0 3.5  1.6 
 

 Energy Intelligence Briefing May 8  2015 ,:المصدر
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 .2015 -2013مستويات الطلب والعرض العالمي للنفط  للفترة ) 8(و ) 7(يوضح الجدوالن 

 تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية  -3

 الواليات المتحدة األمريكية 

بحوالى  2015 مارسمن النفط الخام خالل شهر  الواليات المتحدة األمريكية واردات انخفضت

 كم���ا، ي/ملي���ون ب 7.3مقارن���ة بمس���تويات الش���هر الس���ابق لتبل���غ % 0.04أى بنس���بة  ي/ب آالف 3

 ياتمس�توب مقارن�ة% 8.9أى بنس�بة ي /أل�ف ب 181بح�والى  وارداتها من المنتجات النفطي�ة انخفضت

  .ي/مليون ب 1.9الشهر السابق لتبلغ حوالي 

 م�ارسخالل ش�هر النفط الخام من صادرات الواليات المتحدة  ارتفعتوعلى جانب الصادرات، 

 ،ي/ب أل�ف 491مقارنة بمستويات الشهر السابق لتبل�غ % 0.2أى بنسبة  ي/ب ألف 1 بحوالى 2015

مقارنة بمستويات % 2.2ي أى بنسبة /ألف ب 83صادراتها من المنتجات النفطية بحوالى  ارتفعت كما

للوالي�ات المتح�دة  ي�ةواردات النفطال صافي انخفضبذلك و .ي/مليون ب 3.9 حوالى الشهر السابق لتبلغ

ص�ل يل مقارنة مع الش�هر الس�ابق %5.3، أي بنسبة ي/ب ألف 268 بحوالي 2015 مارس شهرخالل 

 .ي/مليون ب 4.8إلى 

بنس�بة  كندا المزود الرئيسي للواليات المتحدة بالنفط الخام ظلتوبالنسبة لمصادر الواردات، فقد 

بنس�بة  فن�زويالث�م  %13بنس�بة  المملكة العربية السعوديةتليها  ،همن األخيرةمن اجمالي واردات % 45

 ال�نفط وارداتم�ن إجم�الي % 35 حواليعلى األعضاء في منظمة أوبك  الدولاستحوذت بينما  ،10%

  .األمريكية الخام للواليات المتحدة
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 اليابان 

ي، أي /أل�ف ب 32بح�والي  2015 م�ارسش�هر من النفط الخام خالل  اليابانواردات  ارتفعت

الواردات الياباني�ة م�ن  انخفضت بينما .ي/مليون ب 3.7بالمقارنة مع الشهر السابق لتبلغ % 0.9بنسبة 

          بالمقارن����ة م����ع الش����هر الس����ابق لتبل����غ% 0.6ي، أي بنس����بة /ف بأال 4بح����والى المنتج����ات النفطي����ة 

 .ي/ب ألف 631

  م�ارس ش�هرخ�الل  النفطي�ة ص�ادرات الياب�ان م�ن المنتج�ات انخفض�توعلى جانب الصادرات، 

 أغسطسمستوى منذ  أقلوهو  ،ي/ألف ب 493لتبلغ % 13.6 ي، أي بنسبة/ب فأل 78بنحو  2015

ف أل� 106 بح�والي  2015 م�ارسش�هر خ�الل واردات النفطي�ة للياب�ان الصافي  ارتفعو بذلك  .2014

 .2014مارس  ، وهو أعلى مستوى منذي/مليون ب 3.8 صل إلىيل% 2.9، أي بنسبة ي/ب

 للياب�ان ىالم�زود الرئيس� ىه�وبالنسبة لمص�ادر ال�واردات، فق�د ظل�ت المملك�ة العربي�ة الس�عودية 

% 25ا االمارات العربية المتحدة بنسبة تليه، واردات األخيرة منهمالي من اج% 38بنسبة  بالنفط الخام

 . النفط الخاممن اردات اليابان من اجمالي و %7 بحوالى قطر ثم

 الصين 

  ي،/ب أل�ف 350بح�والي  2015 م�ارسش�هر خ�الل من النفط الخام  الصين واردات انخفضت

الصينية من  وارداتال ارتفعت بينما، ي/مليون ب 6.3بالمقارنة مع الشهر السابق لتبلغ % 5.2أي بنسبة 

    1.1بالمقارن���ة م���ع الش���هر الس���ابق لتبل���غ % 0.3ي، أي بنس���بة /ب آالف 3بح���والي المنتج���ات النفطي���ة 

 .ي/ب مليون

 2015 م�ارسشهر خالل الصادرات الصينية من النفط الخام  ارتفعت، وعلى جانب الصادرات

م��ن المنتج��ات الص��ادرات الص��ينية  وارتفع��ت، ي/أل��ف ب 176لتص��ل إل��ى ي /ب أل��ف 134ح��والى ب

 .ي/ب أل�ف 786بالمقارن�ة م�ع الش�هر الس�ابق لتبل�غ % 55ي، أي بنس�بة /أل�ف ب 279بح�والي النفطية 

ي /ملي��ون ب 6.5 ح��والي 2015 م��ارسص��افي ال��واردات النفطي��ة الص��ينية خ��الل ش��هر  وب��ذلك بل��غ

  .لشهر السابقعن مستوياتها ل %10.4 بنحو منخفضة

 ص�ينلل ىالم�زود الرئيس�ه�ى فق�د ظل�ت المملك�ة العربي�ة الس�عودية وبالنسبة لمصادر ال�واردات، 

              روس��يا و، %13نس��بة ب انج��واليليه��ا ،م��ن اجم��الي واردات األخي��رة من��ه % 15بنس��بة م لخ��اب��النفط ا

 % .11بنسبة 

 



 التطورات البترولية في األسواق العالمية واألقطار األعضاء                                                اإلدارة االقتصادية

10 
 

والمنتج��ات النفطي��ة م��ن ال��نفط الخ��ام ) الص��ادرات ( ص��افي ال��واردات ) 3( ويوض��ح الج��دول 

 .مقارنة بالشهر السابق 2015 مارس خالل شهر للواليات المتحدة واليابان والصين

)3(الجدول   

 و الصين  فى الواليات المتحدة واليابانالنفطية ) الصادرات(صافي الواردات
 ) يوم ال/ مليون برميل ( 

  النفط الخام المنتجات النفطية
 التغير عن

 2015فبراير 
 فبراير

 2015 
 مارس

 2015 
 التغير عن

 2015فبراير 
 فبراير

 2015 
 مارس

 2015  

0B-0.264 1B-1.729 2B-1.993 3B-0.004 4B6.770 5B6.766 6Bالواليات المتحدة األمريكية 

7B0.074 8B0.064 9B0.138 10B0.032 11B3.654 12B3.686 13Bاليابان 

14B-0.276 15B0.640 16B0.363 17B-0.484 18B6.638 19B6.154 20Bالصين 
 

 .2015 لمنظمة أوبك، أعداد مختلفةالتقرير الشهري : المصدر 

  المخزون -4

بح�والى  2015 م�ارسخ�الل ش�هر  المخزون التجاري النفطي ف�ي ال�دول الص�ناعيةإجمالي  ارتفع

 184بمق��دار  ارتفاع��اً مش��كالً ، ملي��ون برمي��ل 2768 ملي��ون برمي��ل ع��ن الش��هر الس��ابق ليص��ل إل��ى 39

م�ن المخ�زون التج�اري إجم�الي  ي�ذكر أن، ىالماض�مليون برميل عن مستويات الشهر المماثل من الع�ام 
ع�ن  ملي�ون برمي�ل 41 ح�واليب  2015 م�ارسخ�الل ش�هر  ارتف�عق�د  في الدول الصناعيةالنفط الخام  

  المنتج�اتم�ن إجمالي مخزونه�ا التج�اري  انخفض بينما ،برميلمليون  1111إلى ليصل الشهر السابق 
 .برميلمليون  1657 إلىليصل عن الشهر السابق  مليون برميل 2بحوالي النفطية 

ع�ن الش�هر الس�ابق  مليون برمي�ل 32 بحوالى األمريكتينالمخزون التجاري النفطي في  ارتفعوقد  

ملي�ون برمي�ل م�ن  852ملي�ون برمي�ل م�ن ال�نفط الخ�ام و  632منها  مليون برميل، 1484عند ليستقر 

عن الشهر  مليون برميل 8 بحوالى النفطي في الدول األوروبيةالمخزون التجاري  ارتفع كما، المنتجات

ملي�ون برمي�ل  589مليون برمي�ل م�ن ال�نفط الخ�ام و  320منها  مليون برميل 909السابق ليستقر عند 

ملي�ون  1بمق�دار  منطق�ة المح�يط اله�ادي دولالمخ�زون التج�اري النفط�ي ف�ي  وانخف�ض ،من المنتج�ات

               ملي���ون برمي���ل م���ن ال���نفط الخ���ام 159ملي���ون برمي���ل منه���ا  375 ليبل���غالس���ابق  برمي���ل ع���ن الش���هر

 .مليون برميل من المنتجات النفطية 216 و
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ملي�ون  16 بمقدار 2015 مارسخالل شهر  بقية دول العالمالمخزون التجاري النفطي في  ارتفع

 عل�ى م�تن الن�اقالتالمخ�زون التج�اري النفط�ي  انخف�ضبينم�ا ،برمي�ل  ملي�ون 2456 إلىليصل  برميل

  .مليون برميل 1024 مليون برميل ليصل إلى 10بمقدار 

ملي�ون برمي�ل خ�الل  55بمق�دار  ارتفاع�اً  الع�المى إجمالي المخ�زون التج�اريوبذلك يسجل مستوى 

             ملي�ون برمي�ل،  5224مقارنة بمس�تواه المس�جل خ�الل الش�هر الس�ابق  ليص�ل إل�ى  2015 مارس شهر

 . مليون برميل عن مستويات الشهر المماثل من العام الماضي 268 بمقدار مرتفعهو مستوى و

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وجنوب أفريقيا والصين دولفي  المخزون االستراتيجي واستقر

  ،مليون برميل، وهو نفس المستوى المسجل خالل الشهر الس�ابق 1846عند  2015 مارس خالل شهر

 .مليون برميل عن مستوياته في الشهر المماثل من العام الماضي 91بمقدار  اً مرتفع

ملي�ون برمي��ل  8094 إل�ى 2015 م�ارس ش��هر ف�ي نهاي�ة إجم�الي المخ��زون الع�الميوب�ذلك يص�ل 

مليون برمي�ل  349 بنحوارتفاعاً مليون برميل مقارنة بالشهر السابق، و  45بنحو  ارتفاعاً مسجال بذلك 

 . مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي

          ف���ي الملح���ق مس���تويات المخ���زون المختلف���ة ف���ي نهاي���ة ش���هر) 9(والج���دول ) 7(يب���ين الش���كل و

 .2015 مارس
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 سوق الغاز الطبيعي: ثانيا

  الفورية و المستقبلية للغاز الطبيعي في السوق األمريكياألسعار  -1

ف��ي مرك��ز هن��ري بالس��وق  المس��جل المتوس��ط الش��هري للس��عر الف��وري للغ��از الطبيع��ي انخف��ض

دوالر لك��ل ملي��ون و ح ب مقارن��ة بالش��هر الس��ابق  0.24بمق��دار  2015 أبري��لهر ش�� األمريك��ي خ��الل

  .)بو ح (دوالر لكل مليون  2.57 ليصل إلى

ول�دى مقارن��ة المتوس��ط الش��هري لس�عر الغ��از الطبيع��ي بالمتوس��ط الش�هري لخ��ام غ��رب تكس��اس 

يتض��ح  م��ن جه��ة، وبأس��عار زي��ت الوق��ود ذو المحت��وى الكبريت��ي الم��نخفض م��ن جه��ة أخ��رى،  المتوس��ط

و انخفاضه عن الثاني ، )و ح ب(دوالر لكل مليون  6.8 بنحوانخفاض أسعار الغاز الطبيعي عن األول 

 :) 4( الجدول في كما هو موضح ،  )و ح ب( لكل مليوندوالر  7.3بحوالي 

 )4(الجدول 
 2015-2014في السوق األمريكي،  وزيت الوقود وخام غرب تكساس أسعار الغاز الطبيعي،

 )دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( 

 
 ابريل

2014 
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو

 يناير
2015 

 أبريل مارس فبراير

 2.6 2.8 2.8 3.0 3.2 4.1 3.9 3.9 3.9 3.8 4.1 4.6 4.7 *الغاز الطبيعي 

خام غرب 
 **تكساس 

17.6 17.6 18.1 17.7 16.6 16.1 14.6 13.1 10.3 8.2 8.8 8.2 9.4 

زيت الوقود 
منخفض 
الكبريت 

)0.3(% 

18.0 17.2 16.9 17.4 16.4 15.9 14.3 13.2 11.0 9.1 10.6 9.7 9.9 

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

 World Gas Intelligence May 6 ,2015 :المصدر 
 

أن   2015 م�ايوم�ن ش�هر  عش�ر الح�ادى قبلية للغاز الطبيعي المسجلة ف�يوتشير األسعار المست

س��وق ن��ايمكس ف��ي مثيالته��ا ف��ي تف��وق س��وف )  ICE( س��وق التب��ادل الق��اري ف��ي لن��دن ف��ي مس��توياتها 

يص�ل أعل��ى ل 2016 م�ارسإل��ى ش�هر   2015 يوني�وخ�الل الفت�رة الممت��دة م�ن ش�هر الوالي�ات المتح�دة 

 فبراي��ردوالر لك��ل ملي��ون وح��دة حراري��ة بريطاني��ة خ��الل ش��هر  4.80ح��والى إل��ى  اتمس��توى للفروق��

 ):8(كما يوضح الشكل ،2016
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 أسواق الغاز الطبيعي المسيل في آسيا. 2

  2015 م��ارسال��ذي اس��توردته الياب��ان ف��ي ش��هر  متوس��ط أس��عار الغ��از الطبيع��ي المس��يل ش��هد

  ملي�ون /دوالر 12.2دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بالشهر الس�ابق ليص�ل إل�ى  1.1 بمقدار انخفاضاً 

دوالر  0.2بمق�دار  الص�ينمتوسط أسعار الغ�از الطبيع�ي المس�يل ال�ذي اس�توردته  انخفض كما ،و ح ب

متوس�ط  انخف�ضو ،و ح ب ملي�ون/ دوالر 10.1 لكل مليون و ح ب مقارنة بالش�هر الس�ابق ليص�ل إل�ى

دوالر لك��ل ملي��ون و ح ب  0.4بمق��دار  كوري��ا الجنوبي��ةأس��عار الغ��از الطبيع��ي المس��يل ال��ذي اس��توردته 

  .و ح ب مليون/ دوالر 13.1إلى مقارنة بالشهر السابق ليصل 

 الجنوبية الكميات المستوردة من الغاز الطبيعي المسيل في اليابان و كوريا ارتفعت من جهة أخرى،و

مقارنة بالشهر % 0.3طن أي بنسبة  ألف 42والصين من المصادر المختلفة خالل الشهر بمقدار 

 .مليون طن 12.531إلى  2015 مارس السابق حيث وصلت الكميات المستوردة في شهر
 

 2015 مارسخالل شهر و الصين الجنوبية صادرات الدول العربية إلى اليابان و كوريا  بلغتوقد 

من إجمالي الكميات المصدرة إلى اليابان و كوريا % 37.7بما نسبته مليون طن لتساهم  4.727 حوالي

 .خالل الشهرو الصين الجنوبية 

الكميات المستوردة من الغاز الطبيعي المسيل وأسعاره في كل من اليابان ) 5(ويوضح الجدول  

 : 2015-2013وكوريا الجنوبية و الصين خالل الفترة 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

 يونيو
2015 

 يناير ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو
2016 

 مارس فبراير

 )8(الشكل 
 2015األسعار المستقبلية للغاز الطبيعي المسجلة في الحادى عشر من شهر مايو 

   )دوالر لكل مليون و ح ب (

ICE NYMEX 
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 )5(الجدول 
  2015-2013ل المستوردة في اليابان وكوريا و الصين، يوأسعار الغاز الطبيعي المس كميات

 
 متوسط أسعار االستيراد الكميات المستوردة 

 
 )م و ح ب/ دوالر ( )ألف طن ( 

 الصين كوريا اليابان اإلجمالي الصين كوريا اليابان

2013 87490 40175 17997 145662 16.0 14.7 11.1 
 11.5 14.8 15.9 13717 1505 3982 8230 2013يناير 

 13.3 15.0 16.5 13081 1412 4144 7525 فبراير
 10.5 15.2 16.3 13170 1257 4174 7739 مارس
 10.9 14.3 16.2 12122 1559 3513 7050 أبريل
 9.1 14.6 16.2 10688 1352 2915 6421 مايو
 11.0 14.9 16.6 10480 1250 2788 6442 يونيو
 10.8 14.9 16.2 11185 1347 2426 7412 يوليو

 11.5 14.7 15.6 12209 1689 3271 7249 أغسطس
 11.8 14.9 15.0 10575 1517 2476 6582 سبتمبر
 9.4 14.4 15.2 12083 1356 3189 7538 أكتوبر
 9.5 14.5 15.4 11812 1318 3277 7217 نوفمبر
 13.8 14.6 16.4 14540 2435 4020 8085 ديسمبر
2014 104669 44622 23673 172964 18.5 18.6 13.5 

 13.3 15.5 16.7 15282 2652 4451 8179 2014يناير 
 11.7 16.5 16.8 13203 1498 4194 7511 فبراير
 12.0 16.5 16.6 13638 1479 4115 8044 مارس
 10.8 16.4 16.8 11807 1375 3220 7212 أبريل
 11.4 16.3 16.3 10286 1579 2212 6495 مايو
 11.2 16.6 16.1 10371 1343 2207 6821 يونيو
 10.3 16.3 16.1 11855 1835 2182 7838 يوليو

 11.7 16.2 15.7 11175 1582 2543 7050 أغسطس
 12.2 16.5 15.2 10972 1394 2302 7276 سبتمبر
 12.3 16.2 15.9 11080 1381 2755 6944 أكتوبر
 11.6 15.9 15.6 11566 1757 2932 6877 نوفمبر
 12.1 16.1 15.6 14563 2016 4289 8258 ديسمبر

 11.1 14.3 15.1 14677 2121 4122 8434 2015يناير 
 10.3 13.4 13.3 12489 1661 3098 7730 فبراير
 10.1 13.1 12.2 12531 1346 3048 8137 مارس

  World Gas Intelligence أعداد مختلفة من  :المصدر
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20142015WeekMonthاالسبوعالشهر20142015WeekMonthاألسبوع الشهر

108.01st WeekJulyاالول   يوليو 104.346.21st WeekJanuaryاالول  يناير 
105.72nd Week الثانى104.142.72nd Week الثانى
104.63rd Week الثالث105.243.43rd Week الثالث
105.34th Weekالرابع104.743.84th Week الرابع

104.51st WeekAugustاألول اغسطس 103.151.31st WeekFebruary األول فبراير 
102.42nd Weekالثانى105.453.62nd Week الثانى
101.23rd Weekالثالث106.756.63rd Weekالثالث
99.24th Week الرابع106.454.94th Week الرابع

99.11st WeekSeptemberاألول سبتمبر 105.756.01st WeekMarchاألول مارس 
96.22nd Weekالثانى104.052.92nd Weekالثانى
95.13rd Weekالثالث103.249.53rd Weekالثالث
94.34th Weekالرابع103.651.94th Weekالرابع

88.61st WeekOctoberاألول اكتوبر 102.853.91st WeekAprilاألول إبريل 
83.52nd Weekالثانى103.657.42nd Weekالثانى
82.13rd Weekالثالث105.459.33rd Weekالثالث
82.64th Weekالرابع105.261.44th Weekالرابع

78.91st WeekNovember األول  نوفمبر 104.01st WeekMayاألول مايو 
76.42nd Weekالثانى105.22nd Weekالثاني
74.43rd Week الثالث106.73rd Weekالثالث
72.74th Weekالرابع106.54th Weekالرابع

66.71st WeekDecemberاألول ديسمبر 105.31st WeekJuneاألول يونيو 
61.32nd Week الثانى106.92nd Weekالثانى

56.33rd Weekالثالث109.73rd Weekالثالث  
56.24th Weekالرابع109.64th Weekالرابع

 mid of October 2007,Angola’s Girassol and Ecuadorian Oriente crudes have been incorporated to become the 12th االكوادوري، و في يناير 2009 تم استثناء الخام االندونيسي من السلة لتتألف من 12 نوعا من الخام.

and 13th crudes comprising the new Opec Basket.As of Jan.2009, the basket excludes the Indonesian crude.

$ / Barrel- دوالر / برميل

Weekly Average Spot Prices of the OPEC Basket of Crudes*, 2014-2015

  السدرة الليبي،موربان االماراتي ، قطر البحري ، الخام الكويتي، االيراني الثقيل، ميري  الفنزويلي، بوني الخفيف النيجيري، 

خام ميناس االندونيسي.واعتبارا من بداية شهر يناير ومنتصف شهر أكتوبر 2007 أضيف خام غيراسول االنغولي و خام اورينت.

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

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 

 Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

Table No (1) جدول رقم
المعدل االسبوعي السعار سلة أوبك* 2015-2014

* The OPEC basket of crudes (effective June 16, 2005) is comprised of Algeria's Saharan Blend,   ،تشمل سلة أوبك اعتبارا من 16 يونيو 2005 على الخامات التالية : العربي الخفيف السعودي، مزيج الصحراء الجزائري، البصرة الخفيف   *
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20142105

104.744.4January يناير 

105.454.1February فبراير 

104.252.5March مارس 

104.357.3April ابريل 

105.4May مايو 

107.9June يونيو 

105.6July يوليو 

100.8August اغسطس 

96.0September سبتمبر 

85.1October اكتوبر 

75.6November نوفمبر 

59.5December ديسمبر 

104.750.3First Quarter الربع األول 

105.9Second Quarter الربع الثانى 

100.8Third Quarter الربع الثالث 

73.4Fourth Quarter الربع الرابع 

96.2Annual Average المتوسط السنوي 

األسعار الفورية لسلة أوبك، 2015-2014
Table No (2) جدول رقم

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

Spot Prices for the OPEC Basket of Crudes, 2014-2015
$ / Barrel- دوالر / برميل
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سلة خامات
أوبك

العربى
الخفيف

خليط الصحراء 
الجزائري

غرب تكساسبرنتدبىالسدرة الليبيموربان االماراتيقطر البحريالكويت البصرة الخفيف

105.9106.6109.4103.7105.1105.4108.3108.6105.5108.797.9Average 2013متوسط عام 2013

96.297.199.694.495.296.399.398.496.699.093.2Average 2014متوسط عام 2014
January 2014 104.7105.7110.0102.7103.8104.0107.7107.9104.0108.394.9يناير 2014

February 105.4106.3110.5103.4104.2104.9108.7108.5105.0108.9100.8فبراير 
104.2104.8109.0102.1103.1104.1107.6107.2104.3107.6100.5Marchمارس
April 104.3104.9108.1102.1103.1104.5107.8107.4104.7107.7102.0أبريل
105.4105.8110.4103.2104.2105.4108.4109.4105.6109.7102.0Mayمايو

June  107.9108.6112.7105.8106.6107.9110.7111.3108.0111.7105.2يونيو
July  105.6107.2106.7103.8105.5106.0108.9106.2106.1106.6102.9يوليو

100.8102.2100.999.2100.6101.5104.3100.6101.7101.696.4Augustأغسطس
96.097.297.194.595.396.198.996.296.597.393.4Septemberسبتمبر
85.185.987.683.684.086.189.186.386.787.484.4Octoberأكتوبر
75.676.179.673.974.075.477.978.976.378.976.0Novemberنوفمبر
59.560.162.957.958.359.562.361.560.362.559.5Decemberديسمبر

January 2015 44.444.547.942.642.345.548.446.845.647.947.3يناير 2015
February 54.153.858.251.852.355.458.656.855.958.150.8فبراير 
52.552.256.950.550.554.357.454.854.755.947.8Marchمارس
April 57.357.759.855.656.058.561.758.458.659.554.4أبريل

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، اإلدارة اإلقتصادية، وتقارير أوبك. المصدر:    

Table No (3) جدول رقم

Spot Prices for OPEC and Other Crudes, 2013-2015

DubaiWTI

Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

OPEC 
Basket

Arab 
Light

األسعار الفورية لسلة أوبك وبعض أنواع النفوط األخرى، 2015-2013

$ / Barrel- دوالر / برميل

Basra light
Kuwait
Export

Sahara
BlendMurban MarineBrent Es Sider
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البحر المتوسط /
 البحر المتوسط ***

الشرق االوسط /
 الغرب **

الشرق االوسط /
 الشرق *

              Direction
   Period

Med/Med*** Middle 
East/West**

Middle 
East/East*

               االتجاه
   الفترة

  Average 2013 81 26 41   متوسط عام 2013

  Average 2014 105 30 49   متوسط عام 2014

March 2014 94 31 43   مارس 2014

April 93 30 41   أبريل

May 82 26 36   مايو

June 82 27 40   يونيو

July 104 30 49   يوليو

August 95 30 49   أغسطس

September 83 23 39   سبتمبر

October 93 26 47   أكتوبر

November 168 33 56   نوفمبر

December 103 36 69   ديسمبر 

January 2015 113 39 69   يناير 2015

February 128 36 60   فبراير 

March 116 29 53   مارس
* Vessels of 230-280 thousand dwt. حجم الناقلة يتراوح ما بين 230 الى 280 ألف طن ساكن    * 

** Vessels of 270-285 thousand dwt. حجم الناقلة يتراوح ما بين 270 الى 285 ألف طن ساكن    ** 

*** Vessels of 80-85 thousand dwt. حجم الناقلة يتراوح ما بين 80 الى 85 ألف طن ساكن    ** 
Source: OPEC Monthly Oil Market Report, various issues. أعداد مختلفة من التقرير الشهري لمنظمة أوبك. المصدر:

اتجاهات أسعار شحن النفط الخام، 2015-2013

Point on World Scale - نقطة على المقياس العالمي

Table No (5) جدول رقم

Spot Crude Tanker Freight Rates, 2013-2015
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البحر المتوسط /
 شمال - غرب أوروبا *

البحر المتوسط /
 البحر المتوسط *

الشرق االوسط /
 الشرق *

              Direction
   Period

Med/N-WE* Med/Med* Middle 
East/East*

               االتجاه
   الفترة

  Average 2013 155 145 103   متوسط عام 2013

  Average 2014 159 149 111   متوسط عام 2014

March 2014 181 171 109   مارس 2014

April 139 129 97   أبريل

May 126 116 111   مايو

June 134 124 110   يونيو

July 130 120 105   يوليو

August 127 117 125   أغسطس

September 134 124 123   سبتمبر

October  165 155 123   أكتوبر

November 198 188 126   نوفمبر

December 233 223 115   ديسمبر

January 2015 225 214 120   يناير 2015

February 174 164 108   فبراير 

March 190 180 128   مارس
* Vessels of 30-35 thousand dwt. حجم الناقلة يتراوح ما بين 30 الى 35 ألف طن ساكن    * 
Source: OPEC Monthly Oil Market Report, various issues. أعداد مختلفة من التقرير الشهري لمنظمة أوبك. المصدر: 

 اتجاهات أسعار شحن المنتجات النفطية، 2015-2013
Table No (6) جدول رقم

Product Tanker Spot Freight Rates, 2013-2015
Point on World Scale - نقطة على المقياس العالمي
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20132015*

AverageIQIIQIIIQIVQAverageIQ

الربع األولالمعدلالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولالمعدل

6.56.66.66.86.86.76.8Arab Countries  الدول العربية

5.65.75.75.95.95.85.9OAPECالدول األعضاء في أوابك

0.90.90.90.90.90.90.9Other Arabالدول العربية األخرى

46.145.745.046.046.645.846.0OECD  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

24.123.923.824.424.724.224.1North Americaأمريكا الشمالية

13.713.013.613.913.613.513.1Western Europeأوروبا الغربية

8.38.97.77.78.48.18.8Pacificالمحيط الهادي

29.029.429.830.429.729.830.1Developing Countries  الدول النامية

18.919.219.319.719.219.319.6Middle East & Asiaالشرق االوسط و دول آسيوية أخرى 

3.73.83.83.73.93.83.9Africaافريقيا

6.56.46.77.06.76.76.6Latin Americaأمريكا الالتينية

10.110.110.610.310.910.510.4China  الصين

4.54.44.24.64.94.54.4FSU  االتحاد السوفيتي السابق

0.60.60.60.60.70.70.7Eastern Europe  أوروبا الشرقية

90.390.290.292.092.891.391.5World   العالم

.Estimates *(*)أرقام تقديرية . 
.Sources: OAPEC - Economics Department and Oil Industry Reportsالمصدر: منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، اإلدارة االقتصادية وتقارير الصناعة النفطية.

Table No (7) جدول رقم

World Oil Demand, 2013-2015
الطلب العالمي على النفط خالل الفترة  2015-2013 

Million b/d - مليون برميل/ اليوم

2014
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20132015*
AverageIQIIQIIIQIVQAverageIQ

الربع األولالمعدلالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولالمعدل

27.026.426.426.726.626.526.4Arab Countries  الدول العربية

25.725.124.925.325.325.125.1OAPEC

1.31.31.51.41.31.41.3Other Arab

:37.236.536.436.636.736.636.6OPEC  األوبك :

31.630.730.630.830.830.730.8Crude Oil

5.75.85.95.85.95.85.8NGLs + non-conventional oils

22.223.523.924.124.924.124.8OECD  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

18.219.219.920.220.720.020.7North America

3.63.83.53.43.73.63.7Western Europe

0.50.50.50.50.50.50.5Pacific

12.212.212.212.412.612.412.7Developing Countries   الدول النامية

5.04.94.94.85.04.95.0Middle East & Other Asia

2.42.42.42.42.42.42.5Africa

4.84.94.95.15.25.05.3Latin America

4.34.34.34.24.44.34.3China  الصين

13.413.513.413.413.513.413.6FSU  االتحاد السوفيتي السابق

0.10.10.10.10.10.10.1Eastern Europe  أوروبا الشرقية

2.22.22.22.22.22.22.2Processing Gains  عوائد التكرير

91.692.292.593.094.493.094.4World   العالم
.Estimates *(*)أرقام تقديرية . 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، اإلدارة االقتصادية وتقارير الصناعة النفطية. .Sources: OAPEC - Economics Department and Oil Industry Reportsالمصدر: 

Table No (8) جدول رقم

Million b/d - مليون برميل/ اليوم

World Oil and NGL Supply, 2013-2015
العرض العالمي  للنفط  وسوائل الغاز الطبيعي خالل الفترة  2015-2013 

2014

     أمريكا الالتينية

     أمريكا الشمالية

     أوروبا الغربية

     المحيط الهادي

     الدول األعضاء في أوابك

     الدول العربية األخرى

     النفط الخام

     سوائل الغاز الطبيعي و نفوط غير تقليدية

     الشرق االوسط ودول آسيوية أخرى

     افريقيا
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التغير عن مارس 2014مارس 2014التغير عن فبراير 2015فبراير 2015مارس 2015
Mar-15Feb-15Change from February 2015Mar-14Change from March 2014

173Americas 321311 14841452األمريكتين :
109Crude 32523 632600نفط خام

64Products 0788 852852منتجات نفطية
35Europe 8874 909901أوروبا :
8Crude 7312 320313نفط خام

27Products 1562 589588منتجات نفطية
Pacific(24)399(1)375376منطقة المحيط الهادي :

Crude(11)2170 159157نفط خام
Products(13)229(3)216219منتجات نفطية

184Total OECD 392584 27682729إجمالي الدول الصناعية *
106Crude 411005 11111070نفط خام

78Products 1579(2)16571659منتجات نفطية
84Rest of the world 162372 24562440بقية دول العالم *

Oil at Sea(10)1034(10)10241034نفط على متن الناقالت
268World Commercial 1 554956 52245169 المخزون التجاري العالمى *

91Strategic Reserves 01755 18461846المخزون االستراتيجي
349Total2 457745 80948049إجمالي المخزون العالمي**

1. Excludes Oil at Sea.
2. includes Oil at Sea and strategic reserves.

Oil Market Intelligence, May 2015 : المصدرSource: Oil Market Intelligence,May 2015
يشمل النفط على متن الناقالت والمخزون االستراتيجى  **

* ال يشمل النفط على متن الناقالت

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

المخزون النفطي العالمي، في نهاية شهر مارس 2015
Table No (9) جدول رقم

Global Oil Inventories, March 2015
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