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أجهزة المنظمة

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

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

بيروت  في  اأبرمت  التي  التفاقية  بموجب  للبترول 

بتاريخ 9 يناير 1968  فيما بين حكومات كل من 

المملكة العربية ال�صعودية ودولة الكويت ودولة ليبيا 

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

تكون مدينة الكويت مقراً لها.  

تهدف المنظمة اإلى تعاون اأع�صائها في مختلف 

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

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

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

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

البترول في الأقطار الأع�صاء. 

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

الجزائرية.   والجمهورية  البحرين  ومملكة  قطر  ودولة  المتحدة  العربية 

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

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

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

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

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

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

الأع�صاء الموؤ�ص�صة. 

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

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

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

1973، ومقرها مملكة البحرين، وال�صركة العربية لال�صتثمارات البترولية 
العربية  المملكة  في  الخبر  مدينة  ومقرها   1974 عام  في  )اأبيكورب( 

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

مدينة طرابل�س في دولة ليبيا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اتفاقية  وتطبيق  بتف�صير  تتعلق  التي  المنازعات  في  بالنظر  اإلزامي 

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

المنظمة في مجال الن�صاط البترولي.
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 ت�شدر الن�شرة ال�شهرية عن الأمانة العامة 

ملنظمة الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول - 

اإدارة الإعالم واملكتبة

)ISSN 1018-595X(

 جميع حقوق الطبع حمفوظة، وال يجوز 

اإعادة الن�شر  اأو االقتبا�س دون اإذن خطي 

م�شبق من املنظمة.  
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الملتقى الرابع 
والعشرون 
ألساسيات صناعة 
النفط والغاز

4

افتتاحية العدد

 اأ�صدل ال�صتار قبل اأيام قليلة عن فعاليات الملتقى 

الرابع والع�ص���رون لأ�صا�ص���يات �ص���ناعة النفط والغاز 

الذي نظمت���ه الأمانة العامة لمنظمة الأوابك، برعاية 

وح�ص���ور �ص���عادة الأمين العام للمنظمة، وبم�ص���اركة 

مجموعة من المتخ�ص�ص���ين في ال�ص���ناعة البترولية 

م���ن العاملين في وزارات الطاقة والنفط وال�ص���ركات 

البترولية الوطنية )NOCs( في الدول الأع�صاء في 

المنظمة.

لق���د داأبت الأمان���ة العامة لمنظم���ة الأوابك على 

عقد هذا الملتقى ومنذ اأربعة عقود لإتاحة الفر�ص���ة 

للم�صاركين فيه لتعميق مداركهم في اأ�صا�صيات �صناعة 

النفط والغاز، ومواكبة م�ص���تجداتها المت�ص���ارعة من 

خالل طرح الموا�ص���يع ذات العالقة المبا�صرة اأو غير 

المبا�ص���رة بال�ص���ناعة النفطية، ف�صاًل عما يوفر هذا 

الملتقى من مناخ طيب لتوثيق ُعرى العالقات المهنية 

وال�صخ�ص���ية بي���ن الم�ص���اركين م���ن مختل���ف ال���دول 

الأع�صاء. 

كم���ا ياأت���ي حر�س منظمة الأواب���ك على عقد مثل 

ه���ذه الملتقي���ات العلمي���ة، لأنها ت�ص���كل دعم���اً لأحد 

الأه���داف الت���ي اأن�ص���ئت م���ن اأجله���ا المنظم���ة ذات 

ال�ص���لة بت�ص���جيع التعاون وتبادل الخب���رات والمعرفة 

بين الدول الأع�ص���اء، ومن خالل تلك الأن�ص���طة فقد 

اأ�ص���حت المنظمة بمثابة اأحد الم�صاهمين الرئي�صيين 

في ن�ص���اطات التدريب البترولي في ال���دول العربية، 

وبمثاب���ة بوتق���ة تتالق���ى فيه���ا الكثي���ر م���ن التجارب 

والخبرات العربية في �صناعة الطاقة والبترول.

لقد تطرق الملتقى الرابع والع�ص���رون لأ�صا�صيات 

�ص���ناعة النفط والغاز، للعديد من الق�ص���ايا الراهنة 

والملح���ة في �ص���ناعة الطاقة ب�ص���كل ع���ام والنفط 

والغاز ب�صكل خا�س، وذلك من جميع النواحي العلمية 

والقت�ص���ادية والبيئية والإعالمية، في وقت ي�ص���هد 

فيه القت�ص���اد العالمي و�ص���ناعة الطاق���ة العالمية 
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العدي���د م���ن التط���ورات والتح���ولت التي انعك�ص���ت 

ب�صكل مبا�صر على الدول المنتجة والم�صدرة للنفط،  

على اأثر  تراجع اأ�صعار النفط العالمية منذ منت�صف 

ع���ام 2014 وم���ا تبع ذل���ك من تداعيات اقت�ص���ادية 

ومالي���ة على العديد من الدول الأع�ص���اء في منظمة 

الأواب���ك والدول الم�ص���درة للبت���رول عموماً، بالنظر 

ال���ى مكانتها الرئي�ص���ية على خارطة �ص���ناعة النفط 

والغاز العالمية.

لذا فقد كان الملتقى منا�صبة جيدة لتبادل الأفكار 

وال���روؤى بي���ن مجموعة من المتخ�ص�ص���ين العرب من 

المحا�صرين والم�صاركين، ب�صاأن واقع �صناعة الطاقة 

ف���ي ال���دول العربي���ة، والآف���اق الم�ص���تقبلية ف���ي ظل 

التزايد الم�ص���تمر ف���ي الطلب العالم���ي على الطاقة، 

والمكانيات المتاحة في الدول العربية لتطوير �صناعة 

النفط والغاز اإلى جانب اإمكانيات ال�ص���تفادة من بقية 

م�ص���ادر الطاقة الجديدة والمتجددة كم�صادر مكملة 

للطاق���ة التقليدية، ولقد حققت المحا�ص���رات القيمة 

التي قدمها نخبة من المحا�ص���رين  والخبراء الأكفاء 

من ذوي الخبرة العملية في مجالت تخ�ص�صاتهم في 

الدول الأع�صاء من توفير نظرة �صاملة حول اأ�صا�صيات 

�ص���ناعة النفط والغاز وفي مختلف مراحل ال�ص���ناعة 

بدءا م���ن ال�صتك�ص���اف والإنتاج ومرورا بال�ص���ناعات 

الالحقة وانتهاء بالت�ص���ويق والت�ص���دير وق�ص���ايا اأمن 

الطاقة من وجهتيه اأمن المدادات واأمن الطلب.

كم���ا حظيت ق�ص���ايا البيئ���ة والتغي���رات المناخية 

باهتم���ام خا����س في الملتقى، خا�ص���ة بعد توقيع دول 

العال���م على اتفاقية باري�س لتغير المناخ في دي�ص���مبر 

2016، والنعكا�ص���ات المتوقعة لتلك التفاقية الهامة 
على ال�ص���ناعة البترولية ب�ص���كل عام وعلى ال�ص���ناعة 

البترولي���ة في الدول العربية ب�ص���كل خا�س، وفي هذا 

ال�ص���اأن فق���د تع���رف الم�ص���اركون ف���ي الملتقى على 

الجه���ود الت���ي تبذلها منظم���ة الأوابك ف���ي المحافل 

الدولي���ة وكذل���ك عل���ى �ص���عيد التن�ص���يق بي���ن الدول 

الأع�ص���اء في المنظمة مع بقي���ة المجموعات الدولية 

خ���الل اجتماعات الدول الأطراف ف���ي اتفاقية الأمم 

 . UNFCCC المتحدة الطارية ب�صاأن تغير المناخ

واإلى جانب ذلك فقد تطرق الملتقى اإلى مو�ص���وع 

الع���الم البترولي وجهود منظم���ة الأوابك في تفعيل 

التعاون والتن�صيق بين الدول الأع�صاء في هذا القطاع 

الحيوي، واإمكانية ال�ص���تفادة من التط���ورات الكبيرة 

الجاري���ة على �ص���عيد و�ص���ائل التوا�ص���ل الجتماعي 

وانت�ص���ارها بي���ن مختلف اأف���راد المجتم���ع، وبالتالي 

فقد اأ�ص���بحت ركناً اأ�صا�ص���ياُ في ق�صية تنمية الثقافة 

البترولية لدى الراأي العام المحلي والخارجي، والأمل 

معقود ب���اأن تتمكن اأجهزة العالم البترولي في الدول 

الأع�ص���اء م���ن تحقي���ق المزيد م���ن التق���دم في هذا 

القطاع.

  والأمانة العام���ة لمنظمة الأوابك وقد انتهت من 

تنظيم فعاليات الملتقى الرابع والع�ص���رين لأ�صا�صيات 

�صناعة النفط والغاز فاإنها تاأمل باأن تكون قد �صاهمت 

في ا�ص���افة ر�ص���يد م���ن المعرفة العلمي���ة والخبرات 

العملية للم�ص���اركين من مختلف الدول الأع�صاء، واأن 

يكون الم�ص���اركون قد اأ�صافوا اإلى خبراتهم بع�صاً من 

الأم���ور والمعرف���ة والمعلوم���ات الم�ص���تجدة التي قد 

ت�صاعدهم في اداء مهامهم في مواقع العمل. 

كما تود الأمانة العامة اأن تعرب عن عظيم �صكرها 

وامتنانه���ا لأ�ص���حاب المعال���ي وزراء الطاقة والنفط 

ف���ي الدول الأع�ص���اء ف���ي المنظمة عل���ى توجيهاتهم 

القيمة وحر�ص���هم الدائم على م�صاركة المتخ�ص�صين 

م���ن دولهم ف���ي هذا الملتق���ى وغيره م���ن الموؤتمرات 

والن���دوات العلمي���ة والجتماعات المتخ�ص�ص���ة التي 

تنظمها المنظمة، وال�ص���كر مو�صول لجميع من �صارك 

في اإنجاح الملتقى من المحا�ص���رين من داخل وخارج 

المنظمة والمنظمين والم�صرفين على الملتقى. 
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نظم�������ت االأمان�������ة العامة لمنظمة االأقطار العربي�������ة الم�شدرة للبترول )اأواب�������ك(، الملتقى الرابع 

والع�ش�������رون الأ�شا�شيات �شناع�������ة النفط والغاز، في المق�������ر الدائم للمنظمة ف�������ي دولة الكويت خلل 

الفت�������رة من 9 اإل�������ى 13 اأبريل 2017، بح�شور اأكثر م�������ن 60 م�شاركًا من بع�س ال�������دول االأع�شاء في 

المنظم�������ة وهي: مملكة البحرين، والجمهورية الجزائري�������ة، والمملكة العربية ال�شعودية، وجمهورية 

العراق، ودولة الكويت، باالإ�شافة اإلى م�شاركين من االأمانة العامة لمنظمة اأوابك. 
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ي���ه���دف ال��م��ل��ت��ق��ى اإل���ى 

�صناعة  في  العاملين  اإطالع 

اأف���راد  م��ن  العربية  النفط 

الدول  في  الو�صطى،  الإدارة 

الأع�������ص���اء ف���ي ال��م��ن��ظ��م��ة، 

ع��ل��ى ال��ج��وان��ب والأن�����ص��ط��ة 

النفط  ل�صناعة  المختلفة 

على  وم�صاعدتهم  وال��غ��از، 

ت��ن��م��ي��ة ق��درات��ه��م وت��و���ص��ي��ع 

والمهني،  الوظيفي  اأفقهم 

ع���ن ط��ري��ق ال��ت��ع��رف على 

لهذه  المختلفة  ال��م��راح��ل 

ا�صتك�صاف  م��ن  ال�صناعة، 

كما  ون��ق��ل،  وتكرير  واإن��ت��اج 

القت�صادية  بالنواحي  يعنى 

وال���ب���ي���ئ���ي���ة والإع����الم����ي����ة 

يقدم  ك��م��ا  ب��ه��ا،  المرتبطة 

ن��ب��ذة ع���ن م��ن��ظ��م��ة اأواب����ك 

والم�صروعات المنبثقة عنها.

الملتقى  برنامج  ت�صمن 

ق��دم��ه��ا  م���ح���ا����ص���رة،   13
م��ت��خ�����ص�����ص��ون م���ن داخ���ل 

الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة وخ��ارج��ه��ا. 

فنية  م���ح���اور،   4 وت��ن��اول��ت 

واق���ت�������ص���ادي���ة واإع���الم���ي���ة 

وبيئي�ة، وفي ما يلي ملخ�س 

الثالث  الملتقى  لفعاليات 

وال�����ع�����������ش�����رون الأ�����ش����ا�����ش����ي����ات 

�شناعة النفط والغاز. 
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فعاليات اليوم الأول: الأحد 9 اأبريل 2017

جل�شة الفتتاح

تحت رعاية وبح�ص���ور �ص���عادة الأمين العام لمنظمة الأوابك، 

الأ�ص���تاذ/ عبا�س علي النقي، افتتحت يوم الأحد 9 اأبريل 2017 

فعاليات الملتقى بح�ص���ور الم�ص���اركين واأجهزة العالم المحلية 

والعربية.

ا�ص���تهل الملتق���ى بكلم���ة ل�ص���عادة الأمي���ن العام  رح���ب فيها 

بالح�ص���ور ومتمني���اً لهم طيب الإقامة في دول���ة الكويت، واأعرب 

عن خال�س تقديره وامتنانه للدول الأع�صاء التي ا�صتجابت لدعوة 

الم�ص���اركة، موؤكداً باأن م�ص���اركتهم وح�ص���ورهم �صي�ص���اهمان في 

اإغناء فعاليات الملتقى.

وا�صتعر�س �ص���عادته في كلمته التطور التاريخي للملتقى منذ 

بدايته في عام 1976 حتى وقتنا الحا�صر، موؤكداً حر�س الأمانة 

العامة على ا�ص���تمرارية انعقاده، وبدعم وت�ص���جيع كبير من الدول 

الأع�صاء في المنظمة.

ثم قدم �صعادة الأمين العام، محا�صرة بعنوان »نبذة عن منظمة 

اأوابك وال�صركات المنبثقة عنها«، تحدث خاللها عن تاريخ ان�صاء 

المنظمة واأهدافها واأجهزتها الرئي�ص���ية للمنظمة واخت�صا�ص���ات 

كل جهاز وهي )مجل�س الوزراء والمكتب التنفيذي والأمانة العامة 

والهيئة الق�ص���ائية(، ثم تناول مو�صوع العالقات العربية والدولية 

للمنظمة وجهود المنظمة  في ت�ص���جيع التعاون العربي الم�صترك  

في مجال ال�صناعة البترولية بين الدول الأع�صاء، وفي الدفاع عن 

الدول الأع�ص���اء في المحافل الدولية المخت�صة بالطاقة والبيئة 

والتغير المناخي، كما تحدث عن  ال�صركات العربية المنبثقة عن 

المنظمة ودورها في تعزيز ال�صناعة البترولية العربية.

الجل�شة الأولى 

مبادئ التنقيب عن البترول 

عقدت الجل�صة الأولى للملتقى برئا�شة 

د. �شمي�������ر القرعي�س، مدير اإدارة ال�ص���وؤون 

الفنية، ف���ي الأمانة العامة لمنظمة اأوابك، 

وذلك في ال�ص���اعة الحادية ع�صر �صباحاً، 

يوم الأحد 9 اأبريل 2017، وكان مو�صوعها 

“مبادئ التنقيب ع�������ن البترول«، وقدمتها 
المهند�شة �شارة اأكب�������ر، الرئي�س التنفيذي، 

�صركة كويت انرجي، ا�ص���تهلت المحا�صرة 

بتقدي���م لمح���ة عامة عن �ص���ناعة والنفط 

والغ���از ف���ي ال���دول العربي���ة، مبين���ة باأن 

المنطقة العربية تعتبر عا�صمة النفط والغاز التقليدي في العالم 

بف�ص���ل ما تمتلكه من احتياطيات نفطية وغازية، وكذلك ب�ص���بب 

الكلفة المالية القليلة ل�صتخراجه بالمقارنة مع بقية مناطق انتاج 

النف���ط في العالم، واأو�ص���حت باأن اأهمية النف���ط تكمن في كونه 

�ص���لعة ا�ص���تراتيجية عالمية ذو تاأثير مبا�صر على بقية القطاعات 

القت�صادية.

 د. �شمير القرعي�س

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

المهند�شة �شارة اأكبر
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وا�صتعر�ص���ت المحا�ص���رة اأن���واع المخاطر الت���ي تتعر�س لها 

�ص���ركات ال�صتك�ص���اف والإنت���اج، والمرتبط���ة ب�ص���ورة اأ�صا�ص���ية 

بالتطورات الجارية في ال�ص���وق النفطية، حيث ت�ص���بب انخفا�س 

اأ�ص���عار النفط ف���ي اغالق العديد من ال�ص���ركات بالإ�ص���افة اإلى 

توقف عدد كبير من ال�صركات عن عمليات ال�صتك�صاف.

واأ�ص���ارت اإلى اأن دول العالم ت�صتثمر مبالغ طائلة في التنقيب 

لتعوي����س التراج���ع ف���ي الحتياطي���ات النفطية، واأو�ص���حت باأن 

عملي���ات ال�صتك�ص���اف تت���م ف���ي غالبي���ة دول العالم ع���ن طريق 

ال�ص���ركات البترولي���ة الخا�ص���ة ولي�ص���ت الحكومي���ة، واأن ع���دد 

ال�صركات البترولية العربية الخا�ص���ة المتخ�ص�صة بال�صتك�صاف 

والتنقي���ب تعتب���ر قليلة بالمقارن���ة احتياطيات النف���ط والغاز في 

الدول العربية.

  وا�صتعر�ص���ت المحا�ص���رة اأنماط التعاق���دات التي تتم بين 

ال�ص���ركات البترولي���ة والحكومات، وقدمت �ص���رحاً وافيا ب�ص���اأن 

خ�ص���ائ�س ومميزات كل نمط من اأنماط العقود البترولية. وبينت 

ب���اأن معظم حكومات دول العالم تحترم اتفاقيات البحث النفطية 

كونها عقود �صيادية حيث تح�صل العقود النفطية عادة على جميع 

الموافقات الحكومية والبرلمانية وال�صيادية في الدولة المتعاقدة 

مع ال�صركة النفطية.

كما ا�صتعر�ص���ت المحا�صرة ن�صاط الم�صوحات الزلزالية في 

بع�س الدول العربية، ولفتت اإلى وجود بع�س الدول الأع�صاء في 

منظم���ة الوابك ممن تمتلك اأفاقاً واعدة على �ص���عيد اكت�ص���اف 

المزيد م���ن الحتياطيات النفطية والغازية، كما اأ�ص���ارت اإلى اأن 

منطق���ة البحر الأبي�س المتو�ص���ط تعتبر من المناط���ق البترولية 

الواعدة واأ�صارت في هذا ال�صاأن الى الكت�صاف ال�صخم من الغاز 

الطبيعي في حقل “ظهر” بجمهورية م�صر العربية.  

 انتاج النفط والغاز

عر�ص���ت ف���ي الي���وم الأول للملتق���ى ورق���ة بعن���وان: »مبادئ 

التنقي�������ب واإنتاج النف�������ط والغاز«، اأعده�������ا المهند�س تركي ح�شن 

الحم�س، خبير بترول/ ا�شتك�شاف واإنتاج في اإدارة ال�شوؤون الفنية، 

وتناولت الورقة في الق�ص���م الأول منها تاريخ اكت�صاف وا�صتخدام  

وخ�ص���ائ�س النفط والغاز، والخ�صائ�س البتروفيزيائية للمكامن، 

واأن���واع المكام���ن، ثم انتقلت الورقة اإلى تو�ص���يح من�ص���اأ البترول 

والنظريات المختلفة حول هذا المو�ص���وع، ومعنى هجرة البترول 

واأنواع الم�صائد التي يوجد بها، وطرق ت�صنيف النفط والغاز.

ت�ص���من الق�صم الثاني من الورقة طرق التنقيب وال�صتك�صاف 

ومفه���وم تكامل البيانات، اأما في الق�ص���م الثالث، فتناولت عملية 

الإنت���اج وطرق الإنت���اج بالطاقات الم�ص���اعدة مثل الرف���ع بالغاز 

اأو با�ص���تخدام الم�ص���خات المختلف���ة، و�ص���من عملي���ات الإنتاج 

المختلفة، وا�ص���ارت الورقة اإلى طرق ال�ص���تخال�س الثانوي مثل 

حق���ن الم���اء، وحقن الغ���از، وتقنيات الحفر الأفق���ي وغيرها، ثم 

انتقلت اإلى طرق ال�صتخال�س الثالثي. 

وت�صمن الق�صم الرابع من الورقة معلومات اإح�صائية تف�صيلية 

حديثة عن فرق الم�ص���ح الزلزالي ون�ص���اط الحفر في العالم وفي 

ال���دول العربية م���ن حيث عدد الحف���ارات وعدد الآب���ار التي تم 

حفره���ا اأو اإكماله���ا وع���دد الآبار المنتجة ف���ي العالم وفي بع�س 

الدول العربية.

كم���ا تحدث المهند����س تركي حم�س ع���ن احتياطيات النفط 

والغ���از في العالم مبيناً اأن الحتياطي���ات الموؤكدة من النفط في 

ال���دول العربية قدرت في مطلع ع���ام 2017 بحوالي 710 مليار 

برمي���ل تمث���ل 55.6% م���ن الحتياطيات العالمي���ة، بينما قدرت 

احتياطي���ات الغ���از في الدول العربية باأكثر م���ن 54 تريليون متر 

مكعب ت�صكل 27.7% من احتياطيات الغاز الموؤكدة في العالم.

وبين���ت الورقة اأن مع���دل اإنتاج النفط في الدول العربية حتى 

نهاي���ة ع���ام 2016 زاد ع���ن 25 مليون ب/ي اإ�ص���افة اإلى نحو 4 

ماليين برميل من �ص���وائل الغ���از الطبيع���ي، وزادت كميات الغاز 

الطبيع���ي العرب���ي الم�ص���وق في عام 2015 ع���ن 575 مليار متر 

مكعب.

ونظراً لما احتله زيت ال�ص���جيل Shale oil  من م�صاحة في 

�ص���وق ال�صناعة البترولية خالل ال�ص���نوات القليلة الما�صية، فقد 

اأف���رد الق�ص���م الخام�س من الورقة لت�ص���ليط ال�ص���وء على تعريفه 

وتقديرات احتياطياته م�صادره واإنتاجه.

المهند�س تركي ح�شن الحم�س
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فعاليات اليوم الثاني: الثنين 10 اأبريل 2017

ت�صمنت فعاليات اليوم الثاني للملتقى جل�صتين، حيث عقدت 

الجل�ص���ة الأول���ى، ال�ص���اعة التا�ص���عة �ص���باحاً، وتراأ�شها د. �شمير 

القرعي�س، وتاألفت من محا�صرتين:

 محا�شرة )�شناعة تكرير النفط(: 

ق�������دم المهند�س عماد مكي، خبير اأول تكرير في اإدارة ال�شوؤون 

الفني�������ة في منظمة االأوابك، محا�ص���رة عن اأ�صا�ص���يات �ص���ناعة 

تكري���ر النف���ط، ت�ص���منت تعري���ف �ص���ناعة التكري���ر والمراح���ل 

الأ�صا�صية لعمليات التكرير.

بع���د ذلك ا�ص���تعر�س المحا�ص���ر اأهم التحدي���ات التي تواجه 

�ص���ناعة تكري���ر النفط، الناتجة عن تقلبات اأ�ص���عار النفط الخام 

والم�ص���تقات النفطي���ة ف���ي الأ�ص���واق العالمية، و�ص���خامة اأعباء 

تلبية متطلبات الت�ص���ريعات البيئية المتعلقة بتح�ص���ين موا�صفات 

المنتجات لإنتاج الوق���ود النظيف، والحد من طرح الملوثات اإلى 

البيئ���ة، ف�ص���اًل عن ارتفاع تكاليف الت�ص���غيل وال�ص���يانة، وارتفاع 

تكاليف الن�صاء الت�صغيل وال�صيانة. كما اأ�صار اإلى اأهم الإجراءات 

التي يمكن اتباعها للتغلب على هذه التحديات، وتح�ص���ين ظروف 

العمل، والمحافظة على ا�صتقرار العملية الإنتاجية، ومن اأهمها:

• تر�صيد ا�صتهالك الطاقة وتح�صين كفاءة ا�صتخدامها.	

• تطوير الم�صافي لتمكينها من تح�صين موا�صفات المنتجات 	

ح�ص���ب متطلبات الأ�ص���واق المحلية والعالمية، وزيادة معدل 

اإنتاج الم�صتقات الثمينة، على ح�صاب الم�صتقات الرخي�صة.

• تح�ص���ين اللت���زام بمتطلب���ات ت�ص���ريعات حماي���ة البيئة من 	

التلوث.

• تطوي���ر اإدارة عملي���ات ال�ص���يانة للح���د م���ن التوقفات غير 	

المبرمجة للوحدات الإنتاجية.

• تح�ص���ين اأداء واإنتاجية العاملين، واإيجاد بيئة من ال�صتجابة 	

ال�ص���ريعة للتغيي���ر، وتح�ص���ين قن���وات الت�ص���ال بي���ن اإدارة 

الم�صفاة، وم�صوؤولي الت�صغيل، ومدراء الوحدات الإنتاجية.

ثم قدم المحا�ص���ر لمحة عن �صناعة تكرير النفط في الدول 

العربي���ة، حيث يبل���غ اإجمالي الطاقة التكريرية لم�ص���افي النفط 

في الدول الأع�صاء في اأوابك، البالغ عددها 52 م�صفاة، حوالي 

8.3 ملي���ون ب/ي، بن�ص���بة 90% من اإجمالي الطاق���ة التكريرية 
لم�صافي النفط في الدول العربية البالغ 9.12 مليون ب/ي، كما 

يبلغ اإجمالي الطاقة التكريرية لم�صافي النفط في الدول العربية 

غير الأع�صاء البالغ عددها 11 م�صفاة حوالي 772 األف ب/ي، 

بن�ص���بة 10% من اإجمالي الطاقة التكريرية لم�صافي النفط في 

الدول العربية.

   كما اأ�ص���ار المتحدث اإلى م�ص���اريع تطوير �ص���ناعة التكرير 

الج���اري تنفيذه���ا في الدول العربية، من خالل اإن�ص���اء م�ص���اف 

جدي���دة، اأو تطوير وتو�ص���يع الم�ص���افي القائمة، وذل���ك لتحقيق 

العديد من الأهداف القت�صادية والبيئية. 

المهند�س عماد مكي
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 محا�شرة )�شناعة البتروكيماويات(: 

وهي ورقة قدمها اأعدها د. �شمير القرعي�س، حيث اأ�صار اإلى اأن 

�ص���ناعة البتروكيماويات تعتبر من دعائم القت�صاد العالمي الهامة 

ومحورا اأ�صا�ص���يا في التنمية ال�ص���ناعية، حيث ا�ص���تطاعت الدول 

ال�صناعية خالل العقود الأربعة الما�صية ال�صتفادة من ال�صناعات 

البتروكيماوية في تنمية جميع مرافق الحياة فيها، و�ص���وف توا�صل 

هذه ال�صناعة م�صيرة النمو على م�صتوى الطاقة الإنتاجية، وكذلك 

التنوع في المنتجات، وعلى م�ص���توى التوجه نحو تنمية ال�صناعات 

التحويلية النهائية التي تحقق قيمة م�صافة اأعلى.

واأ�ص���اف المحا�ص���ر ان �ص���ناعة البتروكيماويات تحتاج اإلى 

ا�ص���تثمارات �ص���خمة، وا�ص���تخدام تقنيات متقدم���ة، وتعتمد في 

المق���ام الأول عل���ى الغ���از الطبيع���ي، وم�ص���تقات النف���ط كمواد 

اأولية، يتم تك�ص���يرها ل�صتخال�س مواد بتروكيماوية ت�صتخدم في 

�صناعات عديدة، وتتميز بمردود اقت�صادي عال.

كم���ا اأك���د عل���ى اأن ال���دول العربية تتمت���ع بعدد م���ن المزايا 

والمقوم���ات والث���روات الطبيعي���ة الم�ص���جعة لإقامة �ص���ناعات 

بتروكيماوي���ة متطورة م���ن اأهمها: توفر الم���واد الأولية، المتمثلة 

في الغاز الطبيعي، والم�ص���تقات النفطية باأ�صعار تناف�صية، و�صوق 

يتمي���ز بارتفاع معدلت ال�ص���تهالك، والموقع الجغرافي المتميز 

بي���ن ال�ص���رق والغرب، ع���الوة على الجه���ود الهائلة الت���ي تبذلها 

هذه الدول لتطوير البنية التحتية المتكاملة لتكون قاعدة �ص���لبة 

ل�ص���ناعات البتروكيماويات، و�ص���عيها اإلى تحقيق بع�س الأهداف 

ال�صتراتيجية البارزة، مثل:

• تنوي���ع اي���رادات ت�ص���دير النف���ط م�ص���تقبال، وال�ص���عي نحو 	

ا�صتقرارها.

• ال�صتثمار الأمثل لمواردها باإ�صافة القيمة لها.	

• نق���ل التقني���ات الحديث���ة، وتنمي���ة مه���ارات الق���وى العاملة 	

الوطنية.

• بناء التجهيزات الأ�صا�ص���ية الكامل���ة الالزمة لربط الأعمال 	

القائم���ة بالم���واد الخام وا�صت�ص���راف الم�ص���تقبل بت�ص���كيلة 

وا�صعة من ال�صناعات الثانوية.

واأك���د المتحدث عل���ى اأهمية التن�ص���يق والتع���اون بين الدول 

العربي���ة الأع�ص���اء في اأوابك في مجال �ص���ناعة البتروكيماويات 

وخا�ص���ة في مج���ال البحث والتطوي���ر، مما يدعم و�ص���عها على 

خريطة الالعبين الرئي�صيين في العالم.

وفي الختام اأ�صار اإلى اأن عملية ت�صنيع البتروكيماويات ت�صتمل 

عل���ى تفاع���الت كيماوية عدي���دة تحتوي على بع����س الكيماويات 

�صديدة الخطورة مثل الكلور، وينتج عنها انبعاثات �صامة ونفايات 

ملوثة، ويمكن الحد من تلك الملوثات  عن طريق تطبيق مجموعة 

من الإجراءات والبرامج الوقائية.

وعقدت الجل�شة الثانية من فعاليات 

الملتقى في ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهرًا، 

وتراأ�شه�������ا المهند�س/ عماد نا�شيف مكي، 

وتاألفت من محا�شرتين:

محا�شرة )�شناعة الغاز الطبيعي(:

 وه���ي ورقة قدمه���ا المهند�س/ وائل 

حام�������د عبدالمعط�������ي، خبي�������ر �شناع�������ات 

غازي�������ة، ف�������ي اإدارة ال�ش�������وؤون الفني�������ة، ف���ي 

الأمانة العام���ة لمنظمة اأوابك، حيث قدم 

لمح���ة عامة عن اأ�صا�ص���يات �ص���ناعة الغاز 

الطبيعي، واأ�صار اإلى اأن اإنتاج الغاز الطبيعي في الدول العربية قد 

�ص���هد تط���ورا كبيرا منذ مطلع الثماني���ات حتى عام 2015، حيث 

ت�ص���اهم المنطق���ة العربية ب���� 15.5% من اإنتاج العال���م من الغاز 

مقارن���ة ب� 3.7% في ع���ام 1980، وهي بذلك الأعلى “نموا” في 

اإنتاجه بمعدل �صنوي %7. 

المهند�س

عماد نا�شيف مكي

المهند�س وائل حامد عبدالمعطي

د. �شمير القرعي�س 
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وتط���رق المتح���دث اإلى مو�ص���وع منظومة ت�ص���دير الغاز اإما 

م�صيال عبر الناقالت اأو في حالته الغازية عبر خطوط الأنابيب، 

مع اإي�ص���اح الدول العربية الرائدة في هذه ال�ص���ناعة، كما تحدث 

ع���ن تج���ارة الغ���از عب���ر خط���وط الأنابي���ب، ودورها ف���ي تاأمين 

الم���دادات الغازية اإلى اأوروبا، وكذل���ك دورها في تعزيز التجارة 

البينية بين الدول العربية عبر م�صاريع ربط الغاز، كم�صروع خط 

الغاز العربي الذي يربط بين م�ص���ر و�ص���وريا والأردن، وم�ص���روع 

خط دولفين الذي يربط بين قطر واأبو ظبي و�صلطنة عمان.

محا�شرة )نقل النفط والغاز(:

ق�������دم د. يا�شر محمد بغدادي، خبير �شناع�������ات نفطية باإدارة 

ال�شوؤون الفنية في منظمة االأوابك، محا�صرة عن اأ�صا�صيات نقل 

النفط والغاز، وت�ص���منت المحا�صرة التعريف باأهمية ن�صاط نقل 

النف���ط والغاز والذي يعد من اأهم �ص���رايين ال�ص���ناعة البترولية، 

واأح���د اأهم اأركانها. وتناولت المحا�ص���رة التعري���ف بطرق النقل 

المختلف���ة، مبين���اً تزاي���د  العتماد على نقل النف���ط والغاز  عبر 

النابي���ب مدفوع���ة بالتطورات ف���ي الطلب العالم���ي على النفط 

والغاز.

واأ�صار المحا�صر اإلى اأن دول  الأوابك حققت تطوراً ملحوظاً 

في ات�ص���اع �ص���بكات خطوط اأنابيب نقل النفط والغاز من خالل 

اإن�ص���اء ومد خطوط جديدة عبر اأرا�صيها، اأو مد خطوط اإقليمية 

ودولي���ة، ع���الوة عل���ى اإع���ادة تاأهي���ل و�ص���يانة بع����س الخطوط 

القديمة، كما نجحت الدول العربية في تعزيز التعاون وال�صتثمار 

الم�ص���ترك في القطاع النفطي على ال�صعيد الثنائي اأو الجماعي 

م���ن خالل اإن�ص���اء ومد خط���وط اأنابيب لنقل النف���ط والغاز فيما 

بينها اأو للت�ص���دير اإلى دول اأخرى، ومن اأهم هذه الخطوط خط 

�ص���وميد، وخط الغاز العربي، وم�صروع دولفين، وخط تران�صميد، 

وخط دوران فاريل.

فعاليات اليوم الثالث: الثالثاء 11 اأبريل 2017

ت�صمنت فعاليات اليوم الثالث للملتقى 

جل�ص���ة واح���دة، حي���ث عق���دت الجل�ص���ة 

ال�صاعة التا�صعة �صباحاً، وتراأ�صها ال�شيد/ 

عبدالكري�������م عاي�������د، مدي�������ر اإدارة االإع�������لم 

والمكتبة بمنظمة اأوابك، وت�صمنت تقديم 

محا�صرة واحدة:

محا�شرة : دور النفط والغاز الطبيعي في 

تعزيز التنمية في الدول العربية

 وهي ورق���ة قدمها ال�شيد/ عبدالفتاح دن�������دي، مدير االإدارة 

االقت�شادية في منظمة الأوابك، وتهدف الورقة اإلى ما يلي:

اأولً: ا�صتعرا�س العالقة بين الطاقة والتنمية الم�صتدامة.

 ثاني���اً بيان اأهمية قطاع البترول في الدول العربية من خالل 

التط���رق اإلى موقع الدول العربية عل���ى خريطة الطاقة العالمية، 

وموقع البترول في القت�صادات العربية.

ثالث���اً: التطرق اإلى دور النفط ف���ي تعزيز التنمية العربية من 

خالل عن�ص���رين اأ�صا�ص���يين اأولهما ا�ص���تهالك النف���ط والغاز في 

القطاعات القت�ص���ادية المختلف���ة، وثانيهما من خالل توفيرهما 

للعائ���دات المالي���ة واإنفاقه���ا ف���ي �ص���تى المجالت القت�ص���ادية 

والجتماعية وتموي���ل الواردات وتعزيز التعاون العربي من ناحية 

اأخرى.

ال�شيد/ عبدالكريم عايد

ال�شيد/ عبدالفتاح دندي

د. يا�شر محمد بغدادي
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ومن اأهم ما خل�صت اإليه الورقة ما يلي:

• الرتباط الوثيق بين قطاع النفط والغاز والتنمية في الدول 	

العربية من خالل اأولً ا�ص���تخدامهما كم�صدر للطاقة ومادة 

اأولية في القطاعات القت�ص���ادية وفي ال�صتهالك المحلي، 

وثاني���اً توفيرهم���ا للعوائد التي تنفق لتعزي���ز عملية التنمية 

القت�صادية والجتماعية.

• ازدياد معدلت ا�صتهالك الطاقة عربياً في الفترة 2005 – 	

2016، اإذ ارتف���ع م���ن 8.7 مليون برمي���ل مكافئ نفط يومياً 
ع���ام 2005 اإلى 14.8 مليون برميل مكافئ نفط يومياً عام 

2016، اأي بمعدل نمو �صنوي بلغ %4.9.
• ارتف���ع ال�ص���تهالك العربي م���ن المنتج���ات النفطية بمعدل 	

�ص���نوي بل���غ 4% م���ن 4.7 م ب م ن/ي عام 2005 اإلى 7.2 

مليون ب م ن/ يومياً عام 2016. في حين ارتفع ا�ص���تهالك 

ال���دول العربية من الغ���از الطبيعي خ���الل الفترة )2005-

2016( بنح���و 3.5 ملي���ون ب/ي، اأي بمعدل نمو �ص���نوي بلغ 
6%، لي�صل اإلى 7.3 مليون ب م ن/ي عام 2016.

• ارتفعت ح�ص���ة الغاز الطبيعي من مزي���ج الطاقة في الدول 	

العربي���ة من 44.2% ع���ام 2005 اإلى 49.5% عام 2016، 

بينما انخف�صت ح�صة المنتجات البترولية من 53.9% اإلى 

.%48.8
ف���ي تعزي���ز عملي���ة  كان للعائ���دات النفطي���ة دور رئي�ص���ياً 

التنمي���ة في الدول العربية المنتجة والم�ص���درة للنفط من خالل 

م�ص���اهماتها في رفع معدلت النمو القت�ص���ادي ودعم الميزانية 

العامة والميزان التجاري، بالإ�ص���افة اإل���ى دورها الكبير في رفع 

موؤ�صرات التنمية الب�صرية.

�ص���اهم النفط وعائداته في تعزيز التنمية في الدول العربية 

غير النفطية وذلك عن طريق العون الإنمائي العربي الذي قدمته 

ال���دول العربية النفطية للدول العربي���ة الأخرى والذي بلغ 79.7 

ملي���ار دولر ف���ي الفت���رة 2005 – 2015، اأي بمعدل �ص���نوي بلغ 

7.25 مليار دولر.
كان للعائ���دات النفطي���ة دور ف���ي تعزيز تحوي���الت العاملين 

بال���دول النفطية اإلى الدول المر�ص���لة للعمال���ة، اإذ ارتفع اإجمالي 

هذه التحويالت من 19.7 مليار دولر في عام 2005 اإلى 43.4 

مليار دولر في عام 2015.
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فعاليات اليوم الرابع: الأربعاء 12 اأبريل 2017

ت�ص���منت فعالي���ات الي���وم الراب���ع م���ن 

الملتق���ى جل�ص���تين، حيث عقدت الجل�ص���ة 

الأولى ال�ص���اعة التا�صعة �ص���باحاً، وتراأ�شها 

ال�شي�������د/  عبد الفتاح دن�������دي، مدير االإدارة 

االقت�شادية، وتاألفت من محا�صرتين:

محا�شرة » تمويل الم�شروعات البترولية«: 

وقدمها ال�شيد/ غ�ش�������ان االأكوع، محلل 

اأبح�������اث الطاقة، �شركة اأبيك�������ورب، وقد قدم 

المحا�ص���ر ف���ي البداي���ة لمح���ة عام���ة عن 

التط���ورات الحالي���ة في العالم ومنطقة ال�ص���رق الأو�ص���ط، حيث 

ي�ص���هد القت�ص���اد ال�ص���يني تباط���وؤا وتح���ول م���ن الت�ص���نيع الى 

الخدمات، بينما ت�صهد بع�س اقت�صادات الدول المتقدمة انتعا�صا 

كالوليات المتحدة واليابان واألمانيا وبريطانيا.

واأ�ص���ار اإلى ان انخفا�س اأ�صعار النفط كان له اآثار �صلبية على 

العديد من القت�صادات في العالم، خا�صة على بع�س دول ال�صرق 

الأو�ص���ط الم�ص���درة للنفط وف���ي مقدمتها دول مجل����س التعاون 

الخليج���ي حي���ث اأدى انخفا����س اأ�ص���عار النفط اإلى ال���ى تراجع 

اإيراداته���ا المالية ب�ص���ورة ملحوظة. مبيناً باأن النمو القت�ص���ادي 

على المدى المتو�صط في الدول الم�صدرة للنفط �صيعتمد بدرجة 

كبيرة على حركة اأ�ص���عار النفط، وقدرة الحكومات على تر�ص���يد 

الإنفاق وتنفيذ الإ�صالحات الهيكلية.

ث���م ا�ص���تعر�س المحا�ص���ر التط���ورات الحالي���ة في ال�ص���وق 

النفطية على �ص���عيد العر�س والطلب والمدادات النفطية، حيث 

تراوح �ص���عر خام برنت حول م�ص���توى 45 دولر للبرميل في عام 

2016 وبلغ �ص���عر 55 دولر للبرميل في نهاي���ة نف�س العام. وقد 

كان النم���و في الطل���ب على النفط اأقوى مما كان متوقعا في عام 

2016 حيث بلغ متو�ص���ط   1.6 ملي���ون برميل يوميا، ومن المرجح 
اأن يتباط���اأ نمو الطل���ب في عام 2017 ولكن من المتوقع اأن يظل 

قوي���ا عند حوالي 1.3 مليون برميل يوميا، وتوقع المحا�ص���ر باأن 

ينخف�س المعرو����س من خارج اأوبك بمقدار 650 األف ب/ي في 

ع���ام 2016. واأو�ص���ح باأن التف���اق الأخير للدول الأع�ص���اء في 

منظم���ة الأوابك م���ع مجموعة من الدول خارج المنظمة اأمر بالغ 

الأهمية لإعادة توازن ال�صوق.

وا�ص���تعر�س المحا�ص���ر في الج���زء الثاني مو�ص���وع توقعات 

ا�ص���تثمارات الطاقة في منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا، 

مبيناً باأن ال�صتثمارات العالمية في قطاع النفط والغاز انخف�صت 

بن�صبة 24% في عام 2016 مقارنة بعام 2015.

وتوقع اأن ت�ص���هد ا�ص���تثمارات النفط والغاز تح�ص���ناً في عام 

2017 خا�ص���ة في دول مجل����س التعاون الخليجي، اأما في الدول 
غير الم�صدرة للنفط والغاز في منطقة ال�صرق الأو�صط ف�صتتركز 

ال�صتثمارات في قطاع الكهرباء خالل عام 2017.

وتطرق المحا�ص���ر اإلى مو�ص���وع تحديات قط���اع الطاقة في 

منطقة ال�ص���رق الأو�ص���ط، ومن بينها التطورات الأمنية في بع�س 

ال���دول المنتج���ة للنفط، والتحديات القت�ص���ادية ل �ص���يما على 

�ص���عيد قدرة الحكومات على تر�صيد الإنفاق وتنفيذ الإ�صالحات 

الهيكلية، وزيادة م�صاعب تمويل الم�صروعات البترولية في بع�س 

دول المنطقة ب�صبب تراجع الإيرادات المالية. 

الطاق���ة فق���د انخف�ص���ت  ا�ص���تثمارات  ام���ا عل���ى �ص���عيد 

ال�ص���تثمارات العالمية في قطاع النفط والغاز بن�ص���بة 24% في 

ع���ام 2016 مقارنة بعام 2015. ويتوقع اأن ت�ص���هد ا�ص���تثمارات 

النف���ط والغاز تح�ص���ناً في عام 2017 خا�ص���ة ف���ي دول مجل�س 

التعاون الخليجي، اأما في الدول غير الم�صدرة للنفط والغاز في 

منطقة ال�صرق الأو�صط ف�صتتركز ال�صتثمارات في قطاع الكهرباء 

خالل عام 2017.

ال�شيد/  عبد الفتاح دندي

ال�شيد/ غ�شان االأكوع
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محا�ش�������رة: التطورات الحالية والم�شتقبلي�������ة في اأ�شواق البترول 

العالمية:

 وقدمها د. اإبراهيم المهنا، رئي�س �شركة الطاقة لل�شت�شارات، 

نائ�������ب رئي��������س مجل�س الطاق�������ة العالم�������ي، م�شت�ش�������ار معالي وزير 

الطاقة وال�شناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية ال�شعودية 

)�شابق�������ًا(، وق���د ا�ص���تعر�س الدكت���ور المهن���ا خالل المحا�ص���رة 

التط���ورات الحالي���ة في ال�ص���وق النفطية، مبين���اً باأنه خالل فترة 

عدم ا�ص���تقرار ال�ص���وق وانخفا�س اأ�ص���عار النفط والتي ا�صتمرت 

لفترة 3 �ص���نوات، فقد تكبدت الدول المنتجة للنفط وال�ص���ركات 

النفطية خ�ص���ائر مالية كبي���رة وفقدت مليارات ال���دولرات، كما 

ت�صررت �صناعات الطاقة الأخرى كالطاقة ال�صم�صية وانخف�صت 

ال�ص���تثمارات الم�صتقبلية في البترول بحوالي 40% في عمليات 

ال�صتك�صاف والإنتاج. 

واأ�صاف المحا�صر باأنه في تلك الظروف فقد برزت الحاجة 

اإلى عمل م�صترك بين الدول المنتجة والم�صدرة للنفط من الدول 

الأع�صاء في منظمة اأوبك والدول المنتجة من خارج اأوبك، مبيناً 

باأن اتفاق فيينا في اأواخر عام 2016 قد �صاهم في تغيير نف�صية 

ال�صوق النفطية.

وتوق���ع باأن ت�ص���تمر قيادة ال�ص���وق النفطية من قب���ل المملكة 

العربي���ة ال�ص���عودية التي بجان���ب اأهميتها البترولي���ة فاإنها تتولى 

رئا�ص���ة منظم���ة اأوب���ك خ���الل ع���ام 2017، وجمهوري���ة رو�ص���يا 

التحادي���ة مع م�ص���اركة دول اأخ���رى كالجزائر والع���راق والكويت 

والم���ارات وعمان، مع تع���اون بقية دول الأوبك وبع�س الدول من 

خارجها.

وتحدث المحا�ص���ر عن م�ص���تقبل الطلب على البترول خالل 

ال�صنوات القادمة، حيث توقع اأن تكون زيادة الطلب ال�صنوية على 

البت���رول ما بين 1.0 اإلى 1.5 ملي���ون ب/ي . وتاأتي هذه الزيادة 

نتيجة لعدة عوامل من بينها ا�ص���تمرار نمو القت�ص���اد العالمي ما 

بين 3-4 % واأعلى من ذلك في القت�ص���ادات النا�ص���ئة والنامية، 

نتيجة لرتفاع عدد ال�صكان ونمو المدن والعمران في هذه الدول 

وانتقال المزيد من المواطنين الى الطبقة المتو�صطة التي تحتاج 

الى المزيد من الطاقة في كافة مناحي الحياة.

وا�ص���تعر�س المحا�ص���ر التط���ورات على �ص���عيد انتاج الزيت 

ال�صخري، حيث يقدر انتاجه حاليا بنحو 4،5 مليون برميل يوميا 

ف���ي الوليات المتح���دة المريكية وفي حالة عودة الأ�ص���عار الى 

100 دولر للبرمي���ل مثال مع ا�ص���تمرار تطور تقني���ة انتاجه فمن 
المتوق���ع ان ي�ص���ل انتاجه الى 10 ملي���ون ب/ي في جميع انحاء 

العالم خالل ال�صنوات الع�صر القادمة وهذا ي�صكل اأقل من %10 

م���ن اجمالي الإنتاج العالمي من البترول، بل ان الزيادة ال�ص���نوية 

في انتاج الزيت ال�صخري في حالة ح�صولها لن تلبي زيادة الطلب 

العالمي ال�صنوية على البترول.

وق�������د خل��������س الدكت�������ور المهنا ف�������ي نهاي�������ة المحا�ش�������رة الى 

اال�شتنتاجات التالية:

د. اإبراهيم المهنا
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• ال�ص���وق البترولية في اتجاه ت�صاعدي من حيث زيادة الطلب 	

وزيادة الإنتاج �صنة بعد اأخرى.

• تتعر����س ال�ص���وق البترولية بين حين واآخر ال���ى هزات توؤثر 	

على توازنها ومن ثم على م�صار الأ�صعار هذه الهزات تحدث 

لعدة اأ�ص���باب لعل اآخرها الزيادة ال�ص���ريعة في انتاج الزيت 

ال�صخري.

• من ال�ص���عب ترك ال�ص���وق النفطية تتوازن من تلقاء نف�ص���ها 	

وب�ص���كل تلقائ���ي مثل بع�س ال�ص���لع وذلك لطبيعة ال�ص���ناعة 

البترولي���ة وال�ص���تثمار فيه���ا واهميتها القت�ص���ادية للدول 

المنتجة ولالقت�صاد العالمي.

• اإع���ادة التوازن لل�ص���وق البترولية يحتاج الى ت�ص���افر الدول 	

المنتج���ة والم�ص���درة للبت���رول للقيام بعم���ل جماعي يحقق 

اله���دف المطلوب والمنا�ص���ب وهذا يحت���اج وعلى الأقل في 

البداي���ة لوجود قيادة لهذا التعاون ت�ص���م دولتين اأو اأكثر لها 

م�صداقيتها واهميتها البترولية.

وعق�������دت الجل�شة الثاني�������ة من فعاليات 

الملتق�������ى ف�������ي ال�شاع�������ة الحادي�������ة ع�ش�������رة 

والن�شف ظه�������رًا، وتراأ�شها المهند�س/ تركي 

حم�س، وتاألفت من محا�شرة واحدة:

محا�شرة: الطاق�������ات الجديدة والمتجددة: 

الحا�شر والم�شتقبل:

قدمها د. وهيب عي�ش�������ى النا�شر، نائب 

الرئي��������س للبرام�������ج االأكاديمي�������ة والدرا�شات 

العليا، جامعة البحرين، حيث قدم درا�ص���ة 

تناول���ت الطاق���ات المتجددة م���ن الجوانب القت�ص���ادية والبيئية  

والتقنية وال�ص���ناعية. كما ا�صتعر�ص���ت الدرا�ص���ة بع�س م�ص���اريع 

الطاقات المتجددة في الدول العربية.

واأ�صار المحا�صر اإلى اأن هناك حوالي 173 دولة و�صعت هدفاً 

لها في عام 2030 اأو 2050 تحدد ن�صيب الطاقة المتجددة من 

مجمل اإنتاج الطاقة، بينما هناك 146 دولة لديها �صيا�صات تدعم 

الطاقة المتجددة �صواء على الم�صتوى الوطني اأو الولية.

واأ�ص���اف المحا�ص���ر ان  ع���ام 2015 كان عام���اً  ا�ص���تثنائياً  

بالن�ص���بة للزيادة في ا�صتخدام  الطاقة المتجددة ، كما �صهد عام 

2016 ع���دة تطورات في مجالت متع���ددة من الطاقة المتجددة 
مما اأدى اإلى خف�س حاد في اأ�ص���عار النفط )بح�ص���ب وجهة نظر 

بع����س المتخ�ص�ص���ين( حيث كان هناك عقود باأ�ص���عار رخي�ص���ة 

ن�صبياً في م�صاريع الطاقة المتجددة. 

وخل����س المحا�ص���ر اإلى وجود العديد من  الموؤ�ص���رات  التي 

ت�ص���جع ال���دول العربية عل���ى التفكي���ر جدياً في جع���ل الطاقات 

المتجددة اأحد الخيارات الرئي�ص���ية لتاأمين الطاقة في الم�صتقبل  

اأو على الأقل يكون ن�صيب انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ل 

يقل عن 10% بحلول 2030 .

د. وهيب عي�شى النا�شر

المهند�س تركي ح�شن الحم�س



أن��ش��ط��ة ال��م��ن��ظ��م��ة

السنة 43 - العدد 184

فعاليات اليوم الخام�س: الخمي�س 13 اأبريل 2017

ت�شمن�������ت فعاليات الي�������وم الخام�س للملتق�������ى جل�شة واحدة، 

وتراأ�شها �شعادة االأمين العام لمنظمة اأوابك، ال�شيد/ عبا�س علي 

النقي، وت�شمنت تقديم محا�شرتين:

محا�شرة »اتفاقية تغير المناخ وتطوراتها«،

 وقدمها د.محمد ال�شياد، م�شت�شار، ال�شركة القاب�شة للنفط 

والغاز، حيث ا�ص���تعر�س خاللها التطورات على �ص���عيد التفاقية 

الطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو، وقدم �صرحاً وافياً ب�صاأن 

اآليات خف�س النبعاث، ثم تطرق اإلى مو�صوع م�صتقبل النفط في 

ظل تزايد ا�ص���تخدام الطاقات المتجددة، وكذلك مو�ص���وع فر�س 

ال�صريبة على النفط الخام.

وا�ص���تعر�س المحا�ص���ر الجهود التي بذلتها الدول الم�صدرة 

للبت���رول من داخل وخارج اأوبك في موؤتمرات الأطراف، للحيلولة 

دون ادارج ال���دول البترولية �ص���من قائمة ال���دول الملزمة بتحمل 

ق�صط من م�صوؤولية خف�س النبعاثات. 

كما تطرق المحا�صر اإلى مو�صوع م�صتقبل النفط بعد اتفاقية 

باري�س لغي���ر المناخ، حيث تُلزم التفاقي���ة الجديدة جميع الدول 

الأط���راف في التفاقية الغنية والفقيرة على حد �ص���واء، بخف�س 

انبعاثاته���ا م���ن غازات الحتبا����س الحراري، وف���ي مقدمتها غاز 

CO2الذي ي�صكل ح�صتها الأعظم بن�صبة ت�صل الى حوالي %70 
من اجمال���ي النبعاثات، وهي مطالبة كذلك بتقديم تقرير بذلك 

كل خم�س �ص���نوات الى �ص���كرتارية التفاقية يت�صمن اأهدافا كمية 

طموحة لحجم ون�ص���بة الخف�س، ولما كان م�صدر غاز CO2 هو 

الوق���ود الأحفوري الذي ي�ص���مل النفط ال���ى جانب الفحم والغاز، 

ف���اإن خف����س النبعاثات �ص���يترتب عليه تقلي�س ال�ص���تهالك من 

النفط وبالتالي الطلب عليه.

د. محمد ال�شياد
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محا�شرة االعلم البترولي: 

حي�������ث قدم ال�شي�������د/ عبدالكريم عاي�������د، مدي�������ر اإدارة االإعلم 

والمكتب�������ة، والم�شرف على ال�شوؤون االإداري�������ة، في منظمة اأوابك، 

ورقة عن االعلم البترولي، اأ�ص���ار خاللها اإلى اأن �صناعة العالم 

العالم���ي تم���ر بمرحلة من التط���ورات التكنولوجية المت�ص���ارعة، 

وذات تاأثي���ر كبي���ر عل���ى مختل���ف قطاعات العالم ف���ي مختلف 

دول العالم، خا�ص���ة بالن�صبة لتقنيات العالم اللكتروني وو�صائل 

التوا�صل الجتماعي، وعليه فاإن المرحلة القادمة تتطلب التوجه 

لال�ص���تفادة من هذه التقنيات، التي ت�ص���اهم في الو�صول لقاعدة 

كبي���رة م���ن المتلقين باأق���ل جهد وتكلف���ة، مع موا�ص���لة الهتمام 

بالع���الم التقلي���دي، وذلك تحقيق���ا لمبداأ الت���وازن بين العالم 

التقليدي والعالم الحديث )غير التقليدي(.

وتح���دث  المحا�ص���ر، عن مو�ص���وع التطور المهن���ي لالإعالم 

النفطي، موؤكدا على اأهمية تو�صيح اأهمية النفط ك�صلعة ا�صتراتيجية 

لكل من الم�ص���تهلكين والمنتجين وبناء وعي جمعي باأهمية النفط 

ودوره التنموي، مو�ص���حا باأن من اأولويات اأجهزة العالم البترولي 

ف���ي ال���دول المنتجة والم�ص���درة للبت���رول، باأن ت�ص���عى لإبراز دور 

الدول المنتجة للحفاظ على ا�ص���تقرار ال�صعار وتاأمين الإمدادات، 

واإعادة ا�ص���تقرار اأ�صواق الطاقة، وتقديم الإعانات المالية والعينية 

للدول النامية الفقيرة والأكثر فقراً، وابراز اهمية النفط كم�ص���در 

رئي�س للطاقة خالل العقود المقبلة، وابراز دور الدول المنتجة في 

حفظ �ص���المة البيئة من خالل توظيف التكنولوجيا ل�صتخدامات 

�صديقة للبيئة للمنتجات النفطية، ودور الدول المنتجة في التنمية 

الم�ص���تدامة مم���ا يعتبر من اح���د ال�ص���تخدامات الكف���وؤة لعوائد 

النفط، ودور ال�ص���ناديق ال�صيادية للدول المنتجة في دعم م�صاريع 

التنمية في الدول النامية.

وا�ص���تعر�س المحا�ص���ر ع���ددا من الموا�ص���يع الت���ي تحظى 

باهتمام كبير في العالم البترولي، ومن اأبرزها مو�صوع ال�صورة 

الذهنية لل�ص���ناعة البترولية العربية في العالم الغربي، واأ�صعار 

النفط، والتغي���ر المناخي، والذي يحظى باأهمية عالمية متزايدة 

في التوقيت مع قرب انعقاد موؤتمر اأطراف اتفاقية الأمم المتحدة 

الإطارية ب�صاأن تغير المناخ في مدينة باري�س، الجمهورية الفرن�صية 

في �ص���هر دي�ص���مبر 2017،  ومو�صوع اأمن الطاقة، موؤكدا حر�س 

اأجه���زة العالم البترولي في الدول الع�ص���اء في المنظمة، وفي 

الأمان���ة العامة لمنظم���ة اأوابك على التعامل مع هذه الموا�ص���يع 

الح�صا�صة بكل مهنية ومو�صوعية، وبالحر�س على اي�صاح مواقف 

الدول العربية ب�صاأن تلك الموا�صيع.

واختتم المحا�صر بالتاأكيد على ترحيب الأمانة العامة لمنظمة 

اأوابك على كافة اأ�ص���كال التع���اون في مجال العالم البترولي مع 

الدول الأع�ص���اء وم���ع المنظمات المتخ�ص�ص���ة بالطاقة والنفط 

والغاز العربية والدولية.

ال�شيد/ عبدالكريم عايد
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ختام الملتقى

قام �ص���عادة الأمين العام لمنظمة اأوابك، الأ�صتاذ عبا�س علي 

النقي، في ختام الملتقى بتوزيع ال�ص���هادات على الم�ص���اركين في 

الملتق���ى الرابع والع�ص���رين لأ�صا�ص���يات �ص���ناعة النف���ط والغاز، 

ومتمنيا لهم التوفيق في حياتهم الم�صتقبلية.
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ت�ص���من الي���وم الثال���ث م���ن فعاليات 

الملتق���ى زيارة ميدانية اإل���ى مركز بحوث 

البت���رول، التابع لمعه���د الكويت لالأبحاث 

العلمي���ة، حيث ب���داأت الجولة بمحا�ص���رة 

عن تعليمات ال�ص���المة وال�ص���حة المهنية 

المتبعة في المركز، كما ا�صتمع الم�صاركون 

من ال�ص���ادة م�صوؤولي المركز اإلى التعريف 

بالخدم���ات الت���ي يوفره���ا مرك���ز اأبحاث 

المج���الت،  م���ن  العدي���د  ف���ي  البت���رول 

ومنه���ا الخدم���ات الفني���ة وال�صت�ص���ارية 

والتكنولوجية والتدريب التقني للموؤ�ص�صات 

المحلية الخا�صة في ال�صناعات البترولية. 

كما يتخ�ص����س المركز ف���ي مجال البحث 

والتطوي���ر، والتدريب التقن���ي، اإلى جانب 

لع���دد  والخب���رات  ال�صت�ص���ارات  تقدي���م 

من المج���الت المرتبط���ة بالبترول؛ مثل: 

اإنتاج وتكرير البت���رول، والبتروكيماويات، 

والتاآكل. ت�ص���منت الزيارة الميدانية جولة 

 PVT ف���ي بع�س المعامل و�ص���ملت معمل

ومعم���ل  للتكري���ر،  التجريبي���ة  والوح���دة 

المياه، ومعمل العوامل الحفازة.

وف���ي ختام الزي���ارة عبر الم�ص���اركون 

عن اإعجابهم بالكوادر البحثية والإمكانات 

المتوفرة بالمركز والخدمات ال�صت�صارية 

المتطورة والتي تهدف اإلى خدمة �صناعة 

البترول.

 

الزيارة الميدانية إلى مركز بحوث البترول
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

• ارتفع المعدل ال�صهري لأ�صعار �صلة اأوبك بن�صبة 1.9% )1 دولر للبرميل( مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 53.4 دولر للبرميل خالل �صهر فبراير 2017.	

• ارتفع الطلب العالمي على النفط خالل �صهر فبراير 2017 بمقدار 1.7 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 1.8% لي�صل اإلى 97.9 مليون ب/ي.	

• انخف�صت الكميات المعرو�صة من النفط خالل �صهر فبراير 2017 بمقدار 0.2 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 0.2% لت�صل اإلى 98.4 مليون ب/ي.	

• ارتفع اإنتاج الوليات المتحدة من النفط ال�صخري خالل �صهر فبراير 2017 بنحو 0.9% ليبلغ حوالي 4.8 مليون ب/ي، كما ارتفع عدد الحفارات العاملة بنحو 43 حفارة 	

مقارنة بال�صهر ال�صابق ليبلغ 541 حفارة.

• ارتفعت واردات الوليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر يناير 2017 بنحو 7.5% لتبلغ 8.4 مليون ب/ي، كما ارتفعت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو %14.9 	

لتبلغ حوالى 2.2 مليون ب/ي.

• ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول ال�صناعية خالل �صهر يناير 2017 بحوالي 48 مليون برميل مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 3030 مليون برميل، وارتفع 	

المخزون الإ�صتراتيجي في دول منظمة التعاون القت�صادي والتنمية وجنوب اأفريقيا وال�صين بمقدار 1 مليون برميل مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 1880 مليون برميل.

• انخف�س المتو�صط ال�صهري لل�صعر الفوري للغاز الطبيعي الم�صجل في مركز هنري بال�صوق الأمريكي خالل �صهر فبراير 2017 بمقدار 0.5 دولر لكل مليون )و ح ب( 	

مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 2.85 دولر لكل مليون )و ح ب(. 

• ارتفع متو�صط اأ�صعار ا�صتيراد الغاز الطبيعي الم�صيل في اليابان خالل �صهر يناير 2017 مقدار 0.4 دولر لكل مليون )و ح ب( ، لي�صل اإلى 7.5 دولر لكل مليون )و ح 	

ب(، و ارتفع متو�صط اأ�صعار ا�صتيراد الغاز الطبيعي الم�صيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.7 دولر لكل مليون )و ح ب( ، لي�صل اإلى 7.9 دولر لكل مليون )و ح ب( ، بينما 

انخف�س متو�صط اأ�صعار ا�صتيراد الغاز الطبيعي الم�صيل في ال�صين بمقدار 0.1 دولر لكل مليون )و ح ب( ، لي�صل اإلى 7 دولر لكل مليون )و ح ب(.

• بلغت �صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�صيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�صين حوالى 4.944 مليون طن خالل �صهر يناير 2017 ،م�صتاأثرة بح�صة %30.8 	

من الإجمالى.

املوؤ�شرات الرئي�شية

أوال : أسواق النفط

– الأ�شعار  1

1-1 اأ�شعار النفط الخام
 �صهد المعدل الأ�صبوعي لأ�صعار �صلة اأوبك ارتفاعاً خالل الأ�صبوع الأول من �صهر فبراير 2017، 

م�صجاًل 52.9 دولر للبرميل، ثم وا�صل ارتفاعه بعد ذلك لي�صل اإلى اأعلي م�صتوياته وهو 53.7 دولر 

للبرميل خالل الأ�صبوع الثالث، قبل اأن ينخف�س اإلى 53.6 دولر للبرميل خالل الأ�صبوع الرابع من ال�صهر، 

كما يو�صح ال�صكل )1(: 

�صهد المعدل ال�صهري لأ�صعار �صلة خامات اأوبك خالل �صهر فبراير 2017 ارتفاعاً بمقدار 1 دولر 

للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، اأي بن�صبة 1.9% ،لي�صل اإلى 53.4 دولر للبرميل، م�صجال بذلك 

للبرميل،  دولر   24.7 بنحو  ارتفاعاً 

بمعدله  مقارنة   %85.8 بن�صبة  اأي 

من  المماثل  ال�صهر  خ��الل  الم�صجل 

العام الما�صي. وقد كان لقرار خف�س 

ال���دول  اإل��ي��ه  تو�صلت  ال���ذي  الإن���ت���اج 

اجتماعها  خ��الل  اأوب��ك  في  الأع�صاء 

النم�صا،   – فيينا  بمدينة   171 رق��م 

واتفاق دول منظمة اأوبك مع عدد من 

خارجها  م��ن  للنفط  المنتجة  ال���دول 

على خف�س انتاجها، اعتباراً من الأول 

اإلى   بالإ�صافة   ،2017 يناير  �صهر  من 

�صعف الدولر الأمريكي، دوراً رئي�صياً 

في ارتفاع الأ�صعار خالل �صهر فبراير 

2017، لت�صل اإلى اأعلى معدلتها منذ 
�صهر يوليو 2015.

ويو�صح الجدول )1( وال�صكل )2( 

مقارنة  اأوب��ك،  �صلة  اأ�صعار  في  التغير 

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

العام ال�صابق:

المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك،  2017-2016  الشكل - 1:
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فرباير
يناير

2017 دي�شمرب نوفمرب اأكتوبر �شبتمرب اغ�شط�س يوليو يونيو مايو اأبريل مار�س
فرباير

2016

53.4 52.4 51.7 43.2 47.9 42.9 43.1 42.7 45.8 43.2 37.9 34.7 28.7 �صعر �صلة اأوبك

1.0 0.7 8.5 (4.7) 5.0 (0.2) 0.4 (3.1) 2.6 5.4 3.2 5.9 2.2 التغري عن ال�صهر ال�صابق

24.7 25.9 18.1 2.8 2.8 (1.9) (2.4) (11.5) (14.4) (19.0) (19.4) (17.8) (25.3) التغري عن ال�صهر املماثل من العام ال�صابق

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

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

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

جديد، وفي يوليو 2016 اأ�صيف الخام الجابوني، وفي يناير 2017 تم  ا�صتثناء الخام الندوني�صي من �صلة اأوبك، لت�صبح تتاألف من 13 نوع من النفط الخام.

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

التغير في أسعار سلة أوبك، 2017-2016 

الجدول - 1 

الشكل - 2 

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

للفترة  2015 - 2017.

1-2  االأ�شعار الفورية للمنتجات النفطية

- الخليج االأمريكي

انخف�صت الأ�صعار الفورية للغازولين الممتاز خالل �صهر فبراير 2017 بنحو 2.2 

دولر   70.6 اإلى  لت�صل   %3 بن�صبة  اأي  ال�صابق  ال�صهر  باأ�صعار  مقارنة  للبرميل  دولر 

للبرميل، بينما ارتفعت اأ�صعار زيت الغاز بنحو 0.7 دولر للبرميل اأي بن�صبة 1.1% لتبلغ 

63.2 دولر للبرميل، وارتفعت اأ�صعار زيت الوقود بحوالى 0.1 دولر للبرميل اأي بن�صبة 
0.2% لتبلغ 46.9 دولر للبرميل.

)دوالر/برميل(
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-  �شوق روتردام

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

2017 بنحو 1.9 دولر للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق اأي بن�صبة 2.6% لت�صل اإلى 
75.7 دولر للبرميل،  كما ارتفعت اأ�صعار زيت الغاز بنحو 1 دولر للبرميل اأي بن�صبة %1.5 
لتبلغ 66.1 دولر للبرميل، بينما انخف�صت اأ�صعار زيت الوقود بحوالى 0.9 دولر للبرميل 

اأي بن�صبة 1.8% لتبلغ 49.7 دولر للبرميل.

-  �شوق حو�س البحر المتو�شط

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

2017 بنحو 1.3 دولر للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق اأي بن�صبة 1.9% لت�صل اإلى 
68.3 دولر للبرميل، كما ارتفعت اأ�صعار زيت الغاز بنحو 1 دولر للبرميل اأي بن�صبة %1.5 
لتبلغ 67.5 دولر للبرميل، بينما انخف�صت اأ�صعار زيت الوقود بحوالي 1.8 دولر للبرميل 

اأي بن�صبة 3.4% لتبلغ 50.4 دولر للبرميل.

-  �شوق �شنغافورة

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

2017 بنحو 0.4 دولر للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق اأي بن�صبة 0.6% لت�صل اإلى 
بن�صبة  اأي  للبرميل  دولر   1.4 بنحو  الغاز  زيت  اأ�صعار  ارتفعت  كما  للبرميل،  69.9 دولر 
اأ�صعار زيت الوقود بحوالي 0.5 دولر  2.1% لتبلغ 67.3 دولر للبرميل، بينما انخف�صت 

للبرميل اأي بن�صبة 0.9% لتبلغ 54.6 دولر للبرميل.

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

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

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

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

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

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

1-3 اأ�شعار �شحن النفط الخام 
اتجاه  اإلى  الأو�صط   ال�صرق  موانئ  من  المتجه  الخام  النفط  �صحن  اأ�صعار  انخف�شت 

ال�صرق )للناقالت الكبيرة بحمولة 230 – 280 األف طن �صاكن( خالل �صهر فبراير 2017 

نقطة   71 م�صجلة   %15.5 بن�صبة  اأي  ال�صابق،  ال�صهر  باأ�صعار  مقارنة  نقطة   13 بمقدار 

على المقيا�س العالمي، كما انخف�شت اأ�صعار �صحن النفط الخام المتجه من موانئ ال�صرق 

�صاكن(  طن  األ��ف   285  –  270 بحمولة  الكبيرة  )للناقالت  الغرب  اتجاه  اإل��ى  الأو�صط  

بمقدار 16 نقطة مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، اأي بن�صبة 30.2% م�صجلة 37 نقطة على 

البحر  منطقة  داخل  المنقولة  الخام  النفط  �صحن  اأ�صعار  وانخف�شت  العالمي.  المقيا�س 

الأبي�س المتو�صط بناقالت �صغيرة اأو متو�صطة الحجم  )80-85 األف طن �صاكن( بمقدار 

على  نقطة   103 م�صجلة   %27.5 بن�صبة  اأي  ال�صابق،  ال�صهر  باأ�صعار  مقارنة  نقطة   39
المقيا�س العالمي. 

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

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

1-4 اأ�شعار �شحن المنتجات النفطية 

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

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

بمقدار 8 نقاط ،اأي بن�صبة 6.5% مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، م�صجلة 116 نقطة على 

 .)World Scale( المقيا�س العالمي

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

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

36 نقطة على المقيا�س العالمي، اأي بن�صبة 19.7% مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، لت�صل 
اأ�صعار �صحن المنتجات النفطية المنقولة من البحر  اإلى م�صتوى 147 نقطة، وانخف�شت 

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

في كتاب World Scale الذي ين�صر �صنويا، ويت�صمن قائمة من الأ�صعار ب�صيغة دولر/طن تمثل WS 100 – لكل التجاهات الرئي�صية في العالم.
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المتو�صط اإلى �صمال غرب اأوروبا )للناقالت بحمولة 30 – 35 األف طن �صاكن( بمقدار 41 

نقطة على المقيا�س العالمي، اأي بن�صبة 20.7% مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق،  لت�صل اإلى 

م�صتوى 157 نقطة.

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

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

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

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

والمنتجات النفطية للفترة 2015- 2017.

2 - العر�س و الطلب  

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

فبراير 2017 اإل�ى ارتفاعه بمقدار 1.7 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 1.8% مقارنة بم�صتويات 

ال�صهر ال�صابق لي�صل اإل�ى 97.9 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحوالي 1.2 مليون ب/ي 

مقارنة بال�صهر المناظر من العام ال�صابق.

ارتفع طلب مجموعة الدول ال�شناعية خالل �صهر فبراير 2017 بمقدار 1.5 مليون 

ب/ي، اأي بن�صبة 3.2% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 47.8 مليون ب/ي ، 

مرتفعاً بحوالى 0.2 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر المناظر من العام الما�صي، كما ارتفع طلب 

مقارنة بم�صتويات  اأي بن�صبة %0.4  بقية دول العالم االأخ��رى بمقدار 0.2 مليون ب/ي، 

ال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 50.1 مليون ب/ي، مرتفعاً بحوالي 1 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر 

المناظر من العام الما�صي.

الشكل - 5 
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Energy Intelligence Briefing March 8  2017 ،:امل�صدر

بينما ت�صير التقديرات الأولية اإلى انخفا�س الكميات المعرو�شة من النفط خالل �صهر 

فبراير 2017 بمقدار 0.2 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 0.2% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق 

بال�صهر  مقارنة  ب/ي  مليون   1 بحوالي  ارتفاعاً  م�صكلة  ب/ي،  مليون   98.4 اإل�ى  لت�صل 

المناظر من العام ال�صابق.

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

الخام و�صوائل الغاز الطبيعي خالل �صهر فبراير 2017 بمقدار 0.3 مليون ب/ي اأي بن�صبة 

0.8% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لت�صل اإلى 38.5 مليون ب/ي ،وهو نف�س الم�صتوى 
الدول  اإم��دادات  اإجمالى  ارتفع  بينما  ال�صابق،  العام  من  المناظر  ال�صهر  الم�صجال خالل 

بن�صبة  اأي  مليون ب/ي   0.2 بمقدار   2017 فبراير  �صهر  اأوبك خالل  من خارج  المنتجة 

0.3% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لت�صل اإلى 60 مليون ب/ي، م�صكلة ارتفاعاً بنحو 
1.1 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر المناظر من العام ال�صابق. 

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

2017 فائ�س قدره 0.5 مليون ب/ي ،مقارنة بفائ�س قدره 2.4 مليون ب/ي خالل ال�صهر 
ال�صابق وفائ�س قدره 0.7 مليون ب/ي خالل ال�صهر المماثل من العام ال�صابق ،وذلك كما 

يت�صح من الجدول )2( وال�صكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط  الجدول - 2 

التغري عن

فرباير 2016

فرباير

2016
التغري عن

يناير 2017

يناير

2017
فرباير

2017

0.2 47.6 1.5 46.3 47.8 طلب الدول ال�شناعية

1.0 49.1 0.2 49.9 50.1 باقي دول العامل

1.2 96.7 1.7 96.2 97.9 اإجمايل الطلب العاملي

0.0 38.5 -0.3 38.8 38.5  اإمدادات اأوبك

-0.3 32.0 -0.3 32.0 31.7 نفط خام

0.3 6.5 0.0 6.8 6.8 �شوائل الغاز و متكثفات

1.0 56.5 0.2 57.3 57.5 اإمدادات من خارج اأوبك

0.2 2.3 0.0 2.5 2.5 عوائد التكرير

1.0 97.4 -0.2 98.6 98.4 اإجمايل العر�س العاملي

0.7 2.4 0.5 املوازنة

 )مليون برميل/ اليوم(
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يو�ص���ح الج���دولن )7( و )8( م�ص���تويات الط�����ل���ب والع�����ر�س العالم���ي للنفط  للفترة 

.2016 -2014

• اإنتاج النفط ال�شخري فى الواليات المتحدة االأمريكية 	

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

 4.775 ليبلغ  ال�صابق  ال�صهر  بم�صتويات  0.9% مقارنة  بن�صبة  اأى  األف ب/ي   41 بحوالى 

العام  من  المناظر  بال�صهر  مقارنة  األف ب/ي   341 بنحو  انخفا�صاً  م�صكاًل  مليون ب/ي، 

ال�صابق، كما ارتفع عدد الحفارات العاملة خالل �صهر فبراير 2017 بنحو 43 حفارة مقارنة 

189 حفارة  541 حفارة، وهو م�صتوى مرتفع بنحو  اإلى  ال�صابق لي�صل  ال�صهر  بم�صتويات 

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

 )مليون ب/ي ( العرض والطلب العالمي على النفط 

الجدول - 3 إنتاج النفط الصخرى فى الواليات المتحدة األمريكية *

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

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

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

شكل - 6 

التغري عن

يناير 2016

فرباير

2016
التغري عن

يناير 2017

يناير

2017
فرباير

2017

 - 0.341 5.116 0.041 4.734 4.775 اإنتاج النفط ال�شخري

189 352 43 498 541 عدد احلفارات العاملة )حفارة(

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

الواليات المتحدة االأمريكية 

ارتفعت واردات الواليات المتحدة االأمريكية من النفط الخام خالل �صهر يناير 2017 

بحوالى 587 األف ب/ي اأى بن�صبة 7.5% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لتبلغ نحو 8.4 

مليون ب/ي، كما ارتفعت وارداتها من المنتجات النفطية بحوالى 287 األف ب/ي اأى بن�صبة 

14.9% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لتبلغ حوالي 2.2 مليون ب/ي. 
الخام خالل  النفط  من  المتحدة  الوليات  �صادرات  ارتفعت  ال�صادرات،  وعلى جانب 

�صهر يناير 2017 بحوالى 56 األف ب/ي اأى بن�صبة 9.5% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق 

 369 بحوالى  النفطية  المنتجات  من  �صادراتها  انخف�صت  بينما  ب/ي،  األف   645 لتبلغ 

األف ب/ي اأى بن�صبة 7% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لتبلغ حوالى 4.9 مليون ب/ي. 

وبذلك ارتفع �صافي الواردات النفطية للوليات المتحدة خالل �صهر يناير 2017 بحوالي 

1.2 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 30.6% مقارنة مع ال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 5.1 مليون ب/ي.
وبالن�صبة لم�صادر الواردات، فقد ظلت كندا المزود الرئي�صي للوليات المتحدة بالنفط 

الخام بن�صبة 43% من اجمالي واردات الأخيرة منه، تليها المملكة العربية ال�صعودية بن�صبة 

على  اأوبك  منظمة  في  الأع�صاء  الدول  ا�صتحوذت  بينما  ثم فنزويال بن�صبة %10،   %13
حوالي 42% من اإجمالي واردات النفط الخام للوليات المتحدة الأمريكية. 

اليابان 

 153 بحوالي   2017 يناير  �صهر  خالل  الخام  النفط  من  اليابان  واردات  انخف�صت 

3.5 مليون ب/ي، بينما  لتبلغ  ال�صابق  ال�صهر  بالمقارنة مع   %4.4 اأي بن�صبة  األف ب/ي، 

ارتفعت الواردات اليابانية من المنتجات النفطية بحوالى 36 األف ب/ي، اأي بن�صبة %5.8 

بالمقارنة مع ال�صهر ال�صابق لتبلغ 658    األف ب/ي.

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

يناير 2017 بنحو 26 األف ب/ي، اأي بن�صبة 4.7% لتبلغ 583 األف ب/ي. وبذلك انخف�س 

اأي  األف ب/ي،   143 بحوالي   2017 يناير  �صهر  لليابان خالل  النفطية  ال��واردات  �صافي 

بن�صبة 3.9% لي�صل اإلى 3.5 مليون ب/ي.

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

42% من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام ،تليها المارات العربية المتحدة بن�صبة 
22% ثم الكويت بحوالى %8 . 

ال�شين 

انخف�صت واردات ال�شين من النفط الخام خالل �صهر يناير 2017 بحوالي 554 األف 

ب/ي،  اأي بن�صبة 6% بالمقارنة مع ال�صهر ال�صابق لتبلغ 8 مليون ب/ي، بينما ا�صتقرت 

الواردات ال�صينية من المنتجات النفطية عند نف�س الم�صتوى الم�صجل خالل ال�صهر ال�صابق 

وهو 1.2 مليون ب/ي.

وعلى جانب ال�صادرات، بلغت ال�صادرات ال�صينية من النفط الخام حوالي 114 األف 

ب/ي،  وانخف�صت ال�صادرات ال�صينية من المنتجات النفطية بحوالي 631 األف ب/ي، اأي 

بن�صبة 43.8% بالمقارنة مع ال�صهر ال�صابق لتبلغ 810 األف ب/ي، وهو اأقل م�صتوى منذ 

يوليو 2015. وبذلك بلغ �صافي الواردات النفطية ال�صينية خالل �صهر يناير 2017 حوالي 

8.3 مليون ب/ي مرتفعة بنحو 0.5% عن م�صتوياتها لل�صهر ال�صابق. 
وبالن�صبة لم�صادر الواردات، تاأتي المملكة العربية ال�صعودية في المرتبة الأولى بن�صبة 

اأنجول بن�صبة 15% ثم رو�صيا  15% من اإجمالي واردات ال�صين من النفط الخام، تليها 
بن�صبة %14 .

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

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

)مليون برميل / اليوم (  الجدول - 4

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

4 - المخزون 

ارتفع اإجمالي المخزون التجاري النفطي في الدول ال�شناعية خالل �ص���هر يناير 2017 

بحوالي 48 مليون برميل عن ال�ص���هر ال�ص���ابق لي�ص���ل اإلى 3030 مليون برميل، وهو م�ص���توى 

مرتفع بنحو 8 مليون برميل عن م�صتويات ال�صهر المماثل من العام الما�صي، يذكر اأن اإجمالي 

المخزون التجاري من النفط الخام  في الدول ال�شناعية قد ارتفع خالل �صهر يناير 2017 

بحوال���ي 32 مليون برميل عن ال�ص���هر ال�ص���ابق لي�ص���ل اإل���ى 1208 مليون برمي���ل، كما ارتفع 

اإجمال�������ي مخزونها التجاري من المنتج�������ات  النفطية بحوالي 17 مليون برميل عن ال�ص���هر 

ال�صابق لي�صل اإلى 1823 مليون برميل.

املنتجات النفطية النفط اخلام

التغري عن

دي�شمرب 2016

دي�شمرب

 2016
يناير

 2017
التغري عن

دي�شمرب 2016

دي�شمرب

 2016
يناير

 2017

0.656 - 3.324 - 2.668 0.531 7.207 7.738 الواليات املتحدة االأمريكية

0.010 0.065 0.075 - 0.153 3.613 3.460 اليابان

0.631 - 0.227 0.404 - 0.587 8.509 7.922 ال�شني

 صافي الواردات)الصادرات( النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين
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 وق���د ارتف���ع المخزون التجاري النفطي في االأمريكتي�������ن بحوالى 24 مليون برميل عن 

ال�صهر ال�صابق لي�صتقر عند 1624 مليون برميل، منها 668 مليون برميل من النفط الخام و 

956 مليون برميل من المنتجات، كما ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول االأوروبية 
بحوالى 23 مليون برميل عن ال�ص���هر ال�ص���ابق لي�ص���تقر عند 991 مليون برميل، منها 352 

مليون برميل من النفط الخام و 639 مليون برميل من المنتجات، وارتفع المخزون التجاري 

النفطي في دول منطقة المحيط الهادي بحوالى 2 مليون برميل عن ال�صهر ال�صابق لي�صتقر 

عن���د 416 ملي���ون برميل، منها 188 مليون برميل من النفط الخام و 228 مليون برميل من 

المنتجات.

ارتفع المخزون التجاري النفطي في بقية دول العالم خالل �ص���هر يناير 2017 بمقدار 

24 مليون برميل لي�صل اإلى 3110 مليون برميل، بينما انخف�س المخزون التجاري النفطي 
على متن الناقلت بمقدار 18 مليون برميل لي�صل اإلى 1232 مليون برميل. 

وبذلك ي�ص���جل م�ص���توى اإجمالي المخزون التجاري العالمى ارتفاعاً بمقدار 72 مليون 

برميل خالل �ص���هر يناير 2017 مقارنة بم�ص���تواه الم�صجل خالل ال�صهر ال�صابق  لي�صل اإلى 

6140 مليون برميل، وهو م�ص���توى مرتفع بمقدار 165 مليون برميل عن م�ص���تويات ال�ص���هر 
المماثل من العام الما�صي. 

ارتف���ع المخ�������زون اال�شتراتيجي في دول منظم���ة التعاون القت�ص���ادي والتنمية وجنوب 

اأفريقيا وال�صين خالل �صهر يناير 2017 بمقدار 1 مليون برميل عن م�صتوى ال�صهر ال�صابق، 

لي�صل اإلى 1880 مليون برميل، وهو م�صتوى مرتفع بمقدار 17 مليون برميل عن م�صتويات 

ال�صهر المماثل من العام الما�صي. 

وبذلك ي�ص���ل اإجمالي المخزون العالمي في نهاية �ص���هر يناير 2017 اإلى 9252 مليون 

برميل م�صجال بذلك ارتفاعاً بنحو 56 مليون برميل مقارنة بال�صهر ال�صابق، و ارتفاعاً بنحو 

239 مليون برميل مقارنة بال�صهر المماثل من العام الما�صي. 
ويبين ال�صكل )8( والجدول )9( في الملحق م�صتويات المخزون المختلفة في نهاية �صهر 

يناير 2017.

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

انخف�س المتو�ص���ط ال�ص���هري لل�ص���عر الفوري للغاز الطبيعي الم�ص���جل في مركز هنري 

بال�ص���وق الأمريكي خالل �ص���هر فبراير 2017 بمقدار 0.5 دولر لكل مليون )و ح ب( مقارنة 

بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 2.85 دولر لكل مليون )و ح ب(. 

ولدى مقارنة المتو�ص���ط ال�صهري ل�ص���عر الغاز الطبيعي بالمتو�صط ال�صهري لخام غرب 

تك�ص���ا�س المتو�ص���ط، يت�صح انخفا�س اأ�صعار الغاز الطبيعي بنحو 6.4 دولر لكل مليون )و ح 

ب(، كما هو مو�صح في الجدول )5(:

) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 5

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

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

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

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

1.2 اأ�شعار الغاز الطبيعي الم�شيل

ارتفع متو�ص���ط اأ�ص���عار الغاز الطبيعي الم�ص���يل الذي ا�ص���توردته اليابان في �صهر يناير 

2017 بمقدار 0.4 دولر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�ص���هر ال�ص���ابق لي�صل اإلى 7.5 دولر/ 
مليون و ح ب، وارتفع متو�صط اأ�صعار الغاز الطبيعي الم�صيل الذي ا�صتوردته كوريا الجنوبية 

بمقدار 0.7 دولر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�ص���هر ال�ص���ابق لي�صل اإلى 7.9 دولر/ مليون و 

ح ب، بينما انخف�س متو�ص���ط اأ�ص���عار الغاز الطبيعي الم�صيل الذي ا�صتوردته ال�صين بمقدار 

0.1 دولر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 7 دولر/ مليون و ح ب. 

2.2 الكميات الم�شتوردة من الغاز الطبيعي الم�شيل

ارتفع���ت الكميات الم�ص���توردة من الغاز الطبيعي الم�ص���يل في الياب���ان و كوريا الجنوبية 

وال�ص���ين من الم�ص���ادر المختلفة خالل ال�ص���هر بمق���دار 724 األف طن اأي بن�ص���بة %4.7 

مقارنة بال�صهر ال�صابق حيث و�صلت الكميات الم�صتوردة في �صهر يناير 2017 اإلى 16.032 

مليون طن.

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

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

فرباير

دي�شمربنوفمرباأكتوبر�شبتمرباغ�شط�سيوليويونيو مايواأبريل مار�س2017
يناير

فرباير2017

2.01.71.91.92.62.82.83.03.02.63.63.32.8الغاز الطبيعي *

5.26.57.18.18.47.77.77.88.67.99.09.19.2خام غ. تك�صا�س**

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

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

 World Gas Intelligence امل�شدر:  اأعداد خمتلفة من

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

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

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�شنيكوريااليابانالإجمايلال�شنيكوريااليابان

201584850331411960613759710.210.68.6

20168276733257260171420416.96.96.5

724533382464130477.98.07.3يناير 2016

737029981801121698.07.86.9فرباير

795932821702129437.27.36.6مار�س

638221771861104206.46.66.6اأبريل

54552218142590985.96.06.3مايو

619324842146108236.05.76.0يونيو

64601918160499826.35.95.4يوليو

765519712257118846.76.36.0اأغ�شط�س

667122362527114347.16.86.1�شبتمرب

628231871838113077.27.36.7اأكتوبر

754534222659136267.17.56.8نوفمرب

754940263733153087.17.37.1دي�شمرب

830242943436160327.57.97.0يناير 2017

السنة 43 - العدد 4



التط���ورات البت����رولي��ة

38

3.2 م�شادر واردات الغاز الطبيعي الم�شيل
بلغت �صادرات ا�صتراليا اإلى اليابان و كوريا الجنوبية و ال�صين خالل �صهر يناير 2017  

حوال���ي 3.941 ملي���ون طن، لتاأتي في المرتبة الأولى بن�ص���بة 24.6% م���ن اإجمالي واردات 

اليابان وكوريا الجنوبية وال�ص���ين خالل ال�صهر، تليها قطر بن�صبة 22.7% ثم ماليزيا بن�صبة 

. %14.9
ه���ذا وقد بلغت �ص���ادرات الدول العربية اإلى اليابان و كوريا الجنوبية و ال�ص���ين حوالي 

4.944 مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته 30.8% من اإجمالي واردات تلك الدول خالل ال�صهر.

4.2 �شافي عائد ال�شحنات الفورية لم�شدري الغاز الطبيعي الم�شيل
وفيما يتعلق ب�ص���افي عائد ال�ص���حنات الفورية المحقق لعدد من الدول الم�ص���درة للغاز 

الطبيعي الم�ص���يل في اأ�ص���واق �صمال �صرق اأ�ص���يا، فتاأتي رو�ص���يا في المرتبة الأولى محققة 

�ص���افي عائ���د في ح���دود 7.64 دولر/ ملي���ون و ح ب في نهاية �ص���هر يناي���ر 2017، تليها 

اإندوني�صيا ب�صافي عائد 7.54 دولر/ مليون و ح ب، ثم ماليزيا ب�صافي عائد 7.49 دولر/ 

ملي���ون و ح ب. فيم���ا بلغ �ص���افي العائد لقطر 7.31 دولر/ ملي���ون و ح ب، وللجزائر 6.96 

دولر/ مليون و ح ب. 

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

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

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

�شافي العائد من بيع �شحنات الكميات الم�شتوردة

الغاز الطبيعي الم�شيل الفورية في 

ا�شواق �شمال �شرق اآ�شيا
) األف طن (

اليابان
 كوريا

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

83024294343616032اإجمالي الواردات، منها:

20141171112039417.48ا�شتراليا

11711656106736407.31قطر

165656751323957.49ماليزيا

5672441879987.54اندون�شيا

670255644867.64رو�شيا

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

في نهاية شهر يناير 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

لتتاألف من 14 نوعا من الخام.

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

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

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

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

2017 2016 ال�صبوع

Week 
ال�صهر

Month 2017 2016 الأ�صبوع

Week 
ال�صهر

Month

44.3 1 
   

يوليو

July

53.1 29.8 1 

 يناير 

January
43.0  2 52.1 25.7  2
42.7  3 52.1 23.7  3
40.2 4 52.5 26.9  4
39.1 1 

 

اغ�صط�س

August

52.9 29.2  1

 فرباير 

February
41.2  2 53.2 27.0  2
45.5  3 53.7 29.0  3
45.5 4 53.6 29.3  4
43.7  1

�صبتمرب

September

35.1 1

 مار�س 

March
42.7  2 35.2 2
42.5 3 35.8 3
43.1 4 34.8 4
47.5 1 

 اكتوبر 

October

34.2 1
  

ابريل

April

48.5  2 38.2 2
48.4  3 38.6 3
47.4 4 41.1 4
42.1 1 

 نوفمرب  

November

41.1 1

مايو

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

 دي�صمرب 

December

47.1 1

 يونيو 

  June
51.9  2 45.1 2
52.0  3 46.0 3
53.1 4 45.3 4

20162017

26.552.4January يناير 

28.753.4February فرباير 

34.7March مار�س 

37.9April ابريل 

43.2May مايو 

45.8June يونيو 

42.7July يوليو 

43.1August اغ�صط�س 

42.9September �صبتمرب 

47.9October اكتوبر 

43.2November نوفمرب 

December دي�صمرب 

30.0First Quarter الربع الأول 

42.3Second Quarter الربع الثانى 

42.9Third Quarter الربع الثالث 

47.6Fourth Quarter الربع الرابع 

40.7Annual Average املتو�شط ال�شنوي 

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

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2016 -2017
)$ / Barrel - دولر / برميل(
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اجلدول - 3:  الأ�صعار الفورية ل�صلة اأوبك وبع�س اأنواع النفوط الأخرى 2017-2015

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

)$/Barrel - دولر/ برميل(

�صلة خامات 

اأوبك

 OPEC
Basket

العربى 

اخلفيف

 Arab
Light

خليط   

ال�صحراء 

اجلزائري 

 Sahara
Blend

الب�صرة 

اخلفيف

 Basra
Light

الكويت 

Kuwait
Export

قطر 

البحري

Marine

موربان

الإماراتي

Morban

ال�صدرة 

الليبي

Es Sedra

دبى

Dubai
برنت

Brent
غ. تك�صا�س

WTI

49.549.952.847.948.250.753.951.451.052.448.7Axerage 2014متو�شط عام 2015

45.145.248.843.843.545.849.447.045.848.247.6Axerage 2015متو�شط عام 2016

26.526.431.324.723.927.031.629.826.830.831.5January 2016يناير 2016 

28.728.833.327.126.829.434.231.529.432.530.3Feburaryفرباير

34.734.739.433.433.035.540.037.535.238.537.8Marchمار�س

37.938.242.336.636.339.042.540.539.041.541.0Aprilاأبريل

43.243.547.742.141.644.147.145.844.346.846.8Mayمايو

45.846.349.044.644.546.449.347.346.348.348.7Juneيونيو

42.743.145.341.441.443.546.544.042.645.044.9July يوليو

43.143.546.442.041.943.446.344.943.645.944.8Augustاأغ�شط�س

42.942.747.141.941.243.546.445.743.746.745.2September �شبتمرب

47.948.349.846.847.048.151.248.748.949.749.9Octoberاأكتوبر

43.243.345.142.042.144.347.343.644.045.145.7Novemberنوفمرب

51.751.953.850.950.952.154.952.152.153.652.0Octoberدي�شمرب

52.452.354.81.751.553.456.053.153.754.652.5January 2016يناير 2017 

53.453.655.152.752.954.156.353.554.455.153.4Octoberفرباير

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

اجلدول  - 4:  املتو�صط ال�صهري لال�صعار الفورية للمنتجات النفطية فى ال�صواق املختلفة،  2014 - 2016

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

الغازولني  املمتازال�شوق

Premium Gasoline
زيت الغاز* (50 جزء باملليون كربيت)

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

 Fuel Oil )Sulfur 1 % (
 Market

 متو�صط

عام

2015

69.266.245.9Singapure�صنغافورة

Average
2015

75.566.040.2Roterdamروتردام
69.467.542.1Mediterraneanاملتو�صط

77.763.843.3US Gulfخ. اأمريكي

متو�صط عام 

2016

56.152.937.1Singapure�صنغافورة

Average
2016

63.653.334.1Roterdamروتردام
56.354.434.6Mediterraneanاملتو�صط

63.150.132.1US Gulfخ. اأمريكي

فرباير

2016

44.340.125.9Singapure�صنغافورة

Feb-16
49.540.421.5Roterdamروتردام
43.041.922.5Mediterraneanاملتو�صط

47.337.020.3US Gulfخ. اأمريكي

مار�س

2016

52.746.328.2Singapure�صنغافورة

Mar-16
54.847.124.8Roterdamروتردام
47.748.324.6Mediterraneanاملتو�صط

58.041.123.9US Gulfخ. اأمريكي

اأبريل

2016

54.549.331.0Singapure�صنغافورة

Apr-16
66.449.627.8Roterdamروتردام
58.050.628.0Mediterraneanاملتو�صط

65.845.626.2US Gulfخ. اأمريكي

مايو

2016

59.156.035.8Singapure�صنغافورة

May-16
69.556.732.5Roterdamروتردام
61.157.933.7Mediterraneanاملتو�صط

68.752.832.0US Gulfخ. اأمريكي

يونيو

2016

59.159.038.6Singapure�صنغافورة

June-16
70.259.437.8Roterdamروتردام
62.760.437.0Mediterraneanاملتو�صط

69.156.735.2US Gulfخ. اأمريكي

يوليو

2016

51.954.838.4Singapure�صنغافورة

July-16
62.453.837.6Roterdamروتردام
54.955.036.9Mediterraneanاملتو�صط

63.450.634.1US Gulfخ. اأمريكي

اأغ�صط�س

2016

54.254.038.7Singapure�صنغافورة

Aug-16
64.154.336.8Roterdamروتردام
56.555.637.4Mediterraneanاملتو�صط

65.052.534.5US Gulfخ. اأمريكي

�صبتمرب

2016

58.055.141.1Singapure�صنغافورة

Sep-16
66.655.939.5Roterdamروتردام
59.457.040.0Mediterraneanاملتو�صط

64.153.736.3US Gulfخ. اأمريكي

اأكتوبر

2016

63.061.645.3Singapure�صنغافورة

Oct-16
70.161.843.8Roterdamروتردام
62.462.844.5Mediterraneanاملتو�صط

70.359.340.1US Gulfخ. اأمريكي

نوفمرب

2016

59.057.043.9Singapure�صنغافورة

Nov-16
64.657.341.0Roterdamروتردام
57.857.940.7Mediterraneanاملتو�صط

62.453.938.3US Gulfخ. اأمريكي

دي�صمرب

2016

66.764.151.7Singapure�صنغافورة

Dec-16
71.464.946.7Roterdamروتردام
64.965.448.8Mediterraneanاملتو�صط

71.861.045.5US Gulfخ. اأمريكي

يناير

2017

69.565.955.1Singapure�صنغافورة

Jan-17
73.865.150.6Roterdamروتردام
67.066.552.2Mediterraneanاملتو�صط

72.862.546.8US Gulfخ. اأمريكي

فرباير

2017

69.967.354.6Singapure�صنغافورة

Feb-17
75.766.149.7Roterdamروتردام
68.367.550.4Mediterraneanاملتو�صط

70.663.246.9US Gulfخ. اأمريكي
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* حجم الناقلة يراوح  ما بني  230 اىل 280 األف طن �شاكن  
** حجم الناقلة يراوح  ما بني  270 اىل 285 األف طن �شاكن  

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

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

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

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

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

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

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

             Direction
Period

البحر املتو�صط/

البحر املتو�صط ***

Med/Med ***

ال�صرق الأو�صط/ الغرب **

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

Middle East/East*
 الجتاه     

الفرتة

Average 2015 108 38 65 متو�شط 2015

Average 2016 97 37 60 متو�شط 2016

February 91 35 60 فرباير

March 106 41 73 مار�س

Arpil 87 43 65 اأبريل

May 109 38 63 مايو

June 111 31 54 يونيو

July 82 26 43 يوليو

August 66 24 37 اأغ�صط�س

September 87 24 35 �صبتمرب

October 71 36 60 اأكتوبر

November 134 39 69 نوفمرب

December 115 49 81 دي�صمرب

January 2017 142 53 84 يناير 2017

February 103 37 71 فرباير

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

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

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

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

Med/Med*
ال�صرق الو�صط / ال�صرق * 

Middle East/East*

الجتاه     

الفرتة

Average 2015 173 162 118 متو�شط 2015

Average 2016 146 136 100 متو�شط 2016

February 156 146 104 فرباير

  March 136 127 116 مار�س

  April 182 172 100 اأبريل

  May 142 132 102 مايو

  June 143 133 96 يونيو

  July 131 121 101 يوليو

  August 123 113 111 اأغ�صط�س

September 108 99 89 �صبتمرب

October 117 110 85 اأكتوبر

November 140 130 76 نوفمرب

December 183 173 89 دي�صمرب

January  2017 198 183 124 يناير 2017

February 157 147 116 فرباير

Direction

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

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

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

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

وتقارير ال�شناعة النفطية.

*2016 2015 2014

املعدل

Av.
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Av.
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Av.

Arab Countries 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.9 6.9 6.9  الدول العربية

OAPEC 6.1 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.9 5.9 5.8  الدول الأع�صاء في اأوبك

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

OECD 46.8 47.1 47.3 46.3 46.8 46.4 46.3 46.5 45.4 46.5 45.7  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

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

Western Europe 14.0 14.0 14.4 14.09 13.6 13.8 13.7 14.1 13.6 13.5 13.5  اأوروبا الغربية

Pacific 8.1 8.3 7.7 7.6 8.6 8.0 8.3 7.6 7.7 8.8 8.1  املحيط الهادي

Developing Countries 31.3 31.3 31.8 31.3 31.0 30.9 30.8 31.4 30.6 29.9 30.0  الدول النامية

Middle East & Asia 20.5 20.8 21.0 20.7 20.6 20.3 20.3 20.6 20.0 19.6 19.6  ال�صرق الو�صط  واآ�صيا 

Africa 4.1 4.1 4.0 4.1 4.1 4.0 4.1 3.9 4.0 4.0 3.8  افريقيا

America Latin 6.5 6.4 6.8 6.5 6.3 6.6 6.5 6.9 6.6 6.3 6.6  اأمريكا الالتينية

 China 11.5 11.9 11.5 11.5 11.1 11.1 11.1 10.7 11.1 10.4 10.5  ال�شني 

  FSU 4.7 5.1 4.7 4.4 4.5 4.6 5.0 4.7 4.3 4.5 4.6  االحتاد ال�شوفي�يتي)ال�شابق(

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

World 95.1 96.1 95.5 94.1 94.1 93.7 94.0 93.9 92.0 91.9 91.4    العامل
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اجلدول - 8: العر�س العاملي للنفط و�صوائل الغاز الطبيعي خالل الفرتة  2014 - 2016

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

Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty Reports.

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

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

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

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

2016 * 2015 2014

املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
املعدل

Average

Arab Countries 28.3 29.0 28.5 28.0 27.7 27.4 27.7 27.8 27.3 26.7 26.5 الدول العربية

OAPEC 27.0 27.7 27.2 26.7 26.4 26.1 26.4 26.5 26.1 25.3 25.1 الدول الأع�صاء في اأوبك

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

OPEC * *: 38.6 39.3 38.7 38.3 38.6 37.7 38.3 38.2 37.5 37.0 36.7 االأوبك * *:

Crude Oil 32.5 33.1 32.6 32.2 32.5 31.5 32.1 32.0 31.4 31.1 30.9 النفط اخلام

NGLs  +non conventional Oils 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.0 5.8  �صوائل الغاز الطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 24.8 25.2 24.6 24.2 25.4 25.3 25.6 25.3 24.9 25.2 24.1 منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

NorthAmerica 20.6 20.8 20.5 20.1 21.0 21.1 21.2 21.1 20.7 21.0 20.0 اأمريكا ال�صمالية

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

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

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

 Middle  East & Other Asia 5.0 5.0 4.9 5.0 5.1 4.9 4.7 4.6 4.7 4.7 4.9 ال�صرق الأو�صط ودول اآ�صيوية اأخرى

 Africa 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 افريقيا 

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

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

FSU 13.9 14.2 13.7 13.7 14.0 13.7 13.7 13.6 13.7 13.8 13.4 االحتاد ال�شوفييتي ال�شابق

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

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

World 95.8 97.1 95.6 94.8 96.5 95.6 96.2 95.8 94.9 94.7 92.9  العامل  
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1) Exculdes Oil at Sea.
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

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

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

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

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

يناير 2017

 jan- 2017
دي�شمرب 2016

Dec- 2016
التغري عن دي�شمرب 2016

Change from  Dec- 2016
يناير 2016

 Jan- 2016
التغري عن يناير 2016

Change from Jan-  2016

1624160024158341Americasاالأمريكتني:

6686452362939Crudeنفط خام

95695519542Productsمنتجات نفطية

Europe(23)991968231014اأوروبا :

Crude)4(35233913356نفط خام

Products)19(63962910658منتجات نفطية

Pacific(9)4164142425منطقة املحيط الهادي 

Crude)4(192)4(188192نفط خام

Products)5(2282226233منتجات نفطية

303029824830228Total OECDاإجمايل الدول ال�شناعية *

1208117632117731Crudeنفط خام

Products(22)18231806171845منتجات نفطية

31103086242953157Rest of the worldبقية دول العامل *

117458Oil at Sea)18(12321250نفط على منت الناقالت

61406068725975165World Commercial 1املخزون التجاري العاملي *

188018791186317Strategic Strategicاملخزون ال�صرتاتيجي

92529196569013239Total 2اإجمايل املخزون العاملي**
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