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تقرير األمين العام السنوي 
لمنظمة األوابك الثالث
استعراض التطورات العربية  واألربعون لعام 2016

والدولية في صناعة النفط والغاز 



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 

 لها.  
ً
تكون مدينة الكويت مقرا

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 

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

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 

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

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

الأع�صاء الموؤ�ص�صة. 

• ال�صركات 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: 

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

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

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

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

والتنفيذية  والإداري��ة  التخطيطية  بالجوانب  ت�صطلع   : العامة  الأمانة   •
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.  

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

وللهيئة    .1980 اأبريل   20 في  النفاذ  حيز  ودخ��ل   1978 مايو   9
وتطبيق  بتف�صير  تتعلق  التي  المنازعات  في  بالنظر  اإلزامي  اخت�صا�س 

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

اأع�صاء المنظمة في مجال الن�صاط البترولي.

المزروعي :
جهود لتعزيز 
مكانة االمارات 
في قطاع الطاقة 
الدولية

انشاء مدينة 
الطاقة الصناعية 
في السعودية

البحرين 
تستضيف 

مجموعة من 
المؤتمرات 

البترولية الدولية 
خالل الربع األخير 

من عام 2017
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أعلنــت وزارة الطاقــة فــي دولــة اإلمــارات 
للمؤتمــر  رعايتهــا  عــن  المتحــدة  العربيــة 
الــوزاري الدولــي للطاقــة النوويــة للقــرن الحــادي 
ــن 30  ــرة م ــي الفت ــيعقد ف ــذي س ــرين، وال والعش
أكتوبــر إلــى 1 نوفمبــر 2017 فــي أبوظبــي، 
وذلــك بالتعــاون مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
النوويــة  الطاقــة  ووكالــة   )IAEA( الذريــة 
للرقابــة  االتحاديــة  والهيئــة   )OECD/NEA(
النوويــة. وبمشــاركة مجموعــة مــن أصحــاب 
المعالــي الــوزراء ومــن الخبــراء الدولييــن رفيعي 

والمتخصصيــن. المســتوى 
فــرج  بــن  محمــد  ســهيل  معالــي  وذكــر 
المزروعــي، وزيــر الطاقــة فــي دولــة اإلمــارات 
ــذه  ــي به ــح صحف ــي تصري ــدة، ف ــة المتح العربي
الدوليــة  الوكالــة  مــع  الشــراكة  ان  المناســبة، 
للطاقــة الذريــة ووكالــة الطاقــة النوويــة فــي تنظيم 
المؤتمــر الــوزاري الدولــي للطاقــة النووية يأتــي 
فــي إطــار الجهــود المســتمرة لتعزيــز مكانــة 
ــدة  ــة رائ ــة المتحــدة كدول ــارات العربي ــة اإلم دول
فــي قطــاع الطاقــة دوليــا وهــي فــي الوقــت نفســه 
تتســق مــع األهــداف والخطــط طويلــة المــدى التي 
أرســتها القيــادة الرشــيدة ونصــت عليهــا محــاور 

ــارات 2021. ــة اإلم ــة ورؤي ــدة الوطني األجن
وأكــد معاليــه أن المنتــدى يشــكل منصــة مثالية 
تجمــع نخبــة مــن الخبــراء والمعنييــن بقطــاع 
ــم إلجــراء مناقشــات  ــى مســتوى العال ــة عل الطاق

المزروعي :

جهود لتعزيز مكانة االمارات في قطاع 
الطاقة الدولية

بنــاءة حــول التوجهــات التــي شــهدتها أســواق الطاقــة 
ــح  ــذي يتي ــت ال ــي الوق ــى القطــاع ف مؤخــرا وتأثيرهــا عل
المؤتمــر فرصــة بحــث ســبل التعــاون المشــترك مــع 
القطاعيــن العــام والخــاص لضمــان اســتدامة المــوارد 
ــتدامة. ــة المس ــق التنمي ــة وتحقي ــال القادم ــة لألجي الطبيعي
ويهــدف المؤتمــر إلــى تعزيز الحــوار التفاعلــي وتبادل 
ــب  ــة الطل ــي تلبي ــة ف ــة النووي ــأن دور الطاق ــكار بش األف
ــتدامة  ــة المس ــي التنمي ــاهمة ف ــة، والمس ــتقبلي للطاق المس
والتخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ، عــاوة علــى المناقشــة 
وتبــادل اآلراء بشــأن القضايــا الرئيســية التــي تعد المفتــاح 

لتطويــر الطاقــة النوويــة.
ســيتبادل  رئيســية،  نقــاش  حلقــات  أربــع  وخــال 
جلســة  تليهــا  المختلفــة،  والحلــول  المتحدثــون اآلراء 
أســئلة وأجوبــة. وعــاوة علــى ذلــك، ســيتم تقديــم إثنيــن 
ــى  ــز عل ــي ترك ــة الخاصــة والت ــروض التقديمي ــن الع م
»دور المــرأة فــي مجــال الطاقــة النووية« و»االســتثمار 

ــة«. ــة النووي ــا الطاق ــي تكنولوجي ف
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عبدالعزيــز  بــن  خالــد  المهنــدس  معالــي  أعلــن 
ــة  ــروة المعدني ــة والصناعــة والث ــر الطاق ــح، وزي الفال
ــة  ــاء مدين ــن إنش ــعودية، ع ــة الس ــة العربي ــي المملك ف
ــات  ــة الشــرقية، بتوجيه ــي المنطق ــة ف ــة الصناعي الطاق
مــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد 
العزيــز، مبينــاً بــأن المشــروع يهــدف إلــى توطيــن 
الصناعــات البتروليــة والصناعــات البتروليــة الاحقــة، 

ــاه. ــة المي ــاج ومعالج ــة وإنت ــة الكهربائي والطاق
ويقــع مشــروع  مدينــة الطاقــة الصناعيــة علــى 
مســاحة 50 كيلومتــر مربــع ، ومــن المتوقــع أن يحقــق 
مشــروع مدينــة الطاقــة الصناعيــة، بعــد تطويرهــا 
ــا:  ــتراتيجية، أهمه ــداف االس ــن األه ــدداً م ــل، ع بالكام
دعــم وزيــادة أمــن إمــدادات الطاقــة، وخفــض تكاليــف 
ــاندة والمرتبطــة  ــغيلية المس ــات التش ــات والخدم المنتج
الصناعــات  اســتجابة  وســرعة  الطاقــة،  بقطــاع 
أرامكــو  الحتياجــات  المحليــة  المســاندة  والخدمــات 

الســعودية التشــغيلية والتطويريــة الملحــة.
األنشــطة  الصناعيــة  الطاقــة  مدينــة  وســتحتضن 

التصنيعيــة والخدميــة المتعلقــة بالقطاعــات المســتهدف 
ــر،  ــزة الحف ــار، أجه ــر اآلب ــات حف ــل، خدم ــا مث جذبه
معــدات معالجــة الســوائل، خدمــات التنقيــب واإلنتــاج، 
األوعيــة  الكهربائيــة،  المعــدات  األنابيــب،  تصنيــع 

والخزانــات، الصمامــات والمضخــات.

انشاء مدينة الطاقة الصناعية في السعودية
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أعلــن معالــي الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل خليفــة، 
وزيــر النفــط فــي مملكــة البحريــن، ان الهيئــة الوطنيــة 
ــط والغــاز ستســتضيف مجموعــة مــن المؤتمــرات  للنف
الدوليــة خــال الربــع األخيــر مــن عــام  البتروليــة 
ــة الســتقطاب  ــة المملك ــع رؤي ــياً م ــك تماش 2017. وذل
المؤتمــرات والمعــارض النفطيــة المصاحبــة، وبمــا 
ــن كمركــز مهــم فــي  ــة البحري ــز مكان يســاهم فــي تعزي
منطقــة الخليــج العربــي والشــرق األوســط ومنصــة 

لعقــد المؤتمــرات والفعاليــات المتخصصــة.
وأضــاف معاليــه ان قائمــة الفعاليــات التــي ســتنظمها 
الهيئــة خــال األشــهر المقبلــة تتضمــن تنظيــم 5 فعاليات 
هــي: مؤتمــر ومعــرض الشــرق األوســط الرابع لهندســة 
العمليــات )ميبــك( والمقــرر عقــده خــال الفتــرة مــن 9 
ــن  ــنوي الثام ــر الس ــر 2017، و المؤتم ــى 11 أكتوب إل
لألســمدة لاتحــاد الخليجــي، والمؤتمــر الفنــي الثاثيــن 

ــى  ــن 26 إل ــرة م ــي لألســمدة خــال الفت لاتحــاد العرب
ــر ومعــرض الشــرق  ــه مؤتم 28 ســبتمبر 2017، يعقب
 . 2017 اتافيــة  الــا  للفحوصــات  الثامــن  األوســط 
ومؤتمــر »بي.بي.تي.ســي. الشــرق األوســط وأفريقيــا« 
يومــي 4 و5 ديســمبر 2017، ثــم مؤتمــر »الشــرق 
ــاج« خــال  ــزة لإلنت ــا المحف األوســط األول للتكنولوجي

ــمبر 2017   ــرة 6-7 ديس الفت

البحرين تستضيف مجموعة من المؤتمرات 
البترولية الدولية خالل 

الربع األخير من عام 2017
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تقرير األمين العام السنوي لمنظمة األوابك الثالث واألربعون لعام 2016

4

افتتاحية العدد

أصــدرت األمانــة العامــة لمنظمــة األوابــك مؤخــراً 
تقريــر األميــن العــام الســنوي الثالــث واألربعــون لعــام 
ــق  ــل المتعم ــل والتحلي ــاول بالتفصي ــذي يتن 2016، وال
أهــم التطــورات التــي شــهدتها الصناعــة البتروليــة 
وصناعــة الطاقــة خــال عــام 2016، كمــا يبــرز كذلــك 
الجهــود التــي قامــت بهــا الــدول األعضــاء فــي المنظمــة 
لتطويــر صناعاتهــا البتروليــة مــن خــال مــا نفذتــه مــن 
مشــاريع حيويــة في مختلــف مراحل الصناعــة البترولية 
ومــا أعلنــت عنــه مــن بعــض االكتشــافات النفطيــة 
والغازيــة الكبــرى التــي برهنــت علــى الريــادة والمكانــة 
ــط  ــد صناعــة النف ــى صعي ــة عل ــة العربي ــة للمنطق الهام
والغــاز حاضــراً ومســتقبًا، والعمــل علــى تخفيــف حــدة 
انعكاســات األوضــاع االقتصاديــة الصعبــة علــى معظــم 
الــدول المنتجــة والمصــدرة للنفــط والغــاز نتيجــة تراجــع 

أســعار النفــط فــي الســوق العالميــة.
أحــد  الســنوي  العــام  األميــن  تقريــر  ويعتبــر 
ــة الهامــة، ويحظــى بســمعة علميــة  االصــدارات العربي
العربيــة  البحثيــة  المؤسســات  أوســاط  فــي  معتبــرة 
واحصائيــات  بيانــات  مــن  يحتويــه  لمــا  والدوليــة، 
وتقاريــر حــول الصناعــة النفطيــة والطاقــة بشــكل عــام. 
وقــد صــدرت النســخة األولــى مــن التقريــر فــي نوفمبــر 
عــام 1974، ويتولــى االشــراف العــام عليــه ســعادة 

األميــن العــام للمنظمــة ويتــم اعــداد ومراجعــة البيانــات 
ــن  ــق متخصــص م ــر بواســطة فري ــي التقري ــواردة ف ال

المــدراء والخبــراء والباحثيــن فــي األمانــة العامــة.
لقــد أبــرزت النســخة الجديــدة مــن التقريــر الجهــود 
ــة خــال عــام  ــة للمنظم ــة العام ــا األمان ــي قامــت به الت
والدولــي  العربــي  الصعيديــن  علــى  وذلــك   2016
ــة أواصــر  ــق الصــات وتقوي ــة لتوثي ومســاعيها الدائم
ــة  ــز البحثي ــات والمراك ــات والمنظم ــع الهيئ ــاون م التع
اإلقليميــة والدوليــة ذات الصلــة بالطاقــة، حيــث نظمــت 
العديــد مــن الفعاليــات واالجتماعــات التنســيقية بيــن 
المختصيــن فــي الــدول األعضــاء، وواصلــت جهودهــا 
الراميــة لتعزيــز تواجدهــا على صعيــد المحافــل الدولية، 
وقــد أثمــر ذلــك عــن حصولهــا علــى عــدد مــن الجوائــز 

ــا. ــي شــاركت به ــة الت ــي المؤتمــرات الدولي ف
وأشــار التقريــر إلــى أن األمانــة العامــة تمكنــت خــال 
عــام 2016 مــن الخــروج بحصيلــة وافــرة من الدراســات 
ــن  ــات، ويمك ــا 7 دراس ــغ عدده ــة بل ــة واالقتصادي الفني
ــي أعمالهــم  ــن الرجــوع إليهــا ف ــن واالختصاصيي للباحثي
وهــذه الدراســات هــي:، دراســة حــول حــرق الغــاز علــى 
الشــعلة، ودراســة حــول انتــاج الوقــود األنظف فــي الدول 
األعضــاء فــي أوابــك، ودراســة حــول المرافــئ العائمــة 
الســتقبال وتخزيــن الغــاز الطبيعــي المســال وإعادتــه إلــى 
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ــة، ودراســة حــول تطــور خارطــة ســوق  ــة الغازي الحال
النفــط العالميــة واالنعكاســات المحتملــة  علــى الــدول 
ــط والغــاز  ــك، ودراســة صناعــة النف ــي أواب األعضــاء ف
الطبيعــي غيــر التقليديــة خــارج أمريــكا الشــمالية وآفاقهــا 
المســتقبلية، ودراســة مزيــج الطاقــة فــي الــدول األعضــاء 
فــي منظمــة أوبــك: الواقــع الحالــي وفــرص التنــوع، 
ــة  ــة المختلف ــادر الطاق ــتقبلية لمص ــاق المس ــة اآلف ودراس
ــم  ــا ت ــى عــام 2040. كم ــج الطــاق العالمــي حت ــي مزي ف
ــة  ــن األوراق الفني ــد م ــداد العدي ــرة اع ــس الفت ــال نف خ
الهامــة التــي قدمــت خــال المؤتمــرات العلميــة العربيــة 

والدوليــة التــي شــاركت فيهــا األمانــة العامــة. 
األوابــك  ومنظمــة  التقريــر  هــذا  صــدور  يأتــي 
ــد  ــام 1968 ق ــر ع ــن يناي ــي التاســع م ــي تأسســت ف الت
أتمــت المنظمــة أعوامهــا التســعة واألربعيــن وتقــف 
ــا الخمســين  ــا عامه ــن بلوغه ــة عــام واحــد م ــى عتب عل
)اليوبيــل الذهبــي(، وقــد حققــت المنظمــة وعلــى مــدى 
ــادرات  ــازات والمب ــن اإلنج ــد م ــة العدي ــود الماضي العق
االقتصاديــة المشــهودة وفــي مقدمتهــا انشــاء الشــركات 
العربيــة المنبثقــة عنهــا، وتنظيمهــا لمجموعــة كبيــرة من 
المؤتمــرات والنــدوات المتخصصــة ومــن بينهــا مؤتمــر 
الطاقــة العربــي، وملتقــى أساســيات صناعــة النفــط 
والغــاز، واعدادهــا لحصيلــة وفيــرة مــن الدراســات 
الفنيــة واالقتصاديــة، إلــى جانــب تواجدهــا الفاعــل فــي 
ــة بصناعــة الطاقــة والنفــط  المحافــل الدوليــة ذات الصل
ــة  ــرات المناخي ــة والتغي ــا البيئ ــاز الطبيعــي وقضاي والغ

ــتدامة. ــة المس والتنمي
  وإننــا علــى ثقــة تامــة بــأن المنظمــة ماضيــة قدمــاً 
ــدول  ــن ال ــاون بي ــجيع التع ــي تش ــالتها ف ــة رس ــي تأدي ف
االقتصــادي  النشــاط  أوجــه  مختلــف  فــي  األعضــاء 
فــي صناعــة البتــرول، وذلــك بفضــل الدعــم القــوي 

والمســتمر مــن الــدول األعضــاء فــي المنظمــة.

التطــورات  التقريــر  مــن  األول  الجــزء  يتنــاول 
ــاز  ــام والغ ــط الخ ــة النف ــي صناع ــة ف ــة والعالمي العربي
الطبيعــي والطاقــة علــى الصعيديــن العربــي والعالمــي، 
وانعكاســاتها علــى اقتصــادات الــدول األعضــاء فــي 
المنظمــة مدعمــة بالبيانــات واإلحصائيــات الحديثــة، 
ويســتعرض مختلــف العوامــل المؤثــرة فــي الســوق 
النفطيــة، ومــن أهمهــا العوامــل ذات الصلــة بأساســيات 
والمخــزون  والطلــب  العــرض  فــي  متمثلــة  الســوق 
النفطــي، إلــى جانــب العوامــل األخــرى ذات التأثيــر 
واألســعار،  والطلــب  االمــدادات  توجهــات  علــى 
كالعوامــل الجيوسياســية وتوجهــات سياســات الطاقــة 

فــي البلــدان الصناعيــة الكبــرى.
بينمــا خصــص الجــزء الثانــي الســتعراض نشــاطات 
ــات  ــا اجتماع ــن بينه ــام 2016، وم ــال ع ــة خ المنظم
مجلــس الــوزراء والمكتــب التنفيــذي للمنظمــة، ومــا 
قامــت األمانــة العامــة بإعــداده من دراســات، ومــا نظمته 
ــرات  ــدوات ومؤتم ــات ون ــن اجتماع ــه م ــاركت في وش
ــي. كمــا يتضمــن هــذا  ــن العربــي والدول ــى الصعيدي عل
ــة  ــركات العربي ــة للش ــة واإلداري ــج المالي ــزء النتائ الج
المنبثقــة عــن المنظمــة، وجهودهــا الراميــة لتوســعة 
ــا  ــي تواجهه ــرة الت ــة الكبي ــل المنافس ــي ظ ــاطاتها ف نش
وبصفــة مســتمرة مــن قبــل الشــركات البتروليــة الكبــرى 

ــة. ــي المنطق ــة ف العامل
واألمانــة العامــة لمنظمــة األوابــك وقــد انتهــت مــن 
اصــدار النســخة الجديــدة مــن تقريــر األميــن العــام 
ــان  ــكر والعرف ــص الش ــن خال ــر ع ــا تعب ــنوي، فإنه الس
ــرة  ــود مثم ــه جه ــت ب ــا قام ــى م ــاء عل ــدول األعض لل
فــي تزويــد األمانــة العامــة بالبيانــات الحديثــة الصــادرة 
عنهــا، وتأمــل بــأن يشــكل التقريــر إضافــة مهمــة للمكتبة 
العربيــة عمومــاً وللمهتميــن بصناعــة النفــط والغــاز 

ــة.  ــة خاص والطاق
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أعلنــت وزارة الطاقــة فــي دولــة اإلمــارات 
للمؤتمــر  رعايتهــا  عــن  المتحــدة  العربيــة 
الــوزاري الدولــي للطاقــة النوويــة للقــرن الحــادي 
ــن 30  ــرة م ــي الفت ــيعقد ف ــذي س ــرين، وال والعش
أكتوبــر إلــى 1 نوفمبــر 2017 فــي أبوظبــي، 
وذلــك بالتعــاون مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
النوويــة  الطاقــة  ووكالــة   )IAEA( الذريــة 
للرقابــة  االتحاديــة  والهيئــة   )OECD/NEA(
النوويــة. وبمشــاركة مجموعــة مــن أصحــاب 
المعالــي الــوزراء ومــن الخبــراء الدولييــن رفيعي 

والمتخصصيــن. المســتوى 
فــرج  بــن  محمــد  ســهيل  معالــي  وذكــر 
المزروعــي، وزيــر الطاقــة فــي دولــة اإلمــارات 
ــذه  ــي به ــح صحف ــي تصري ــدة، ف ــة المتح العربي
الدوليــة  الوكالــة  مــع  الشــراكة  ان  المناســبة، 
للطاقــة الذريــة ووكالــة الطاقــة النوويــة فــي تنظيم 
المؤتمــر الــوزاري الدولــي للطاقــة النووية يأتــي 
فــي إطــار الجهــود المســتمرة لتعزيــز مكانــة 
ــدة  ــة رائ ــة المتحــدة كدول ــارات العربي ــة اإلم دول
فــي قطــاع الطاقــة دوليــا وهــي فــي الوقــت نفســه 
تتســق مــع األهــداف والخطــط طويلــة المــدى التي 
أرســتها القيــادة الرشــيدة ونصــت عليهــا محــاور 

ــارات 2021. ــة اإلم ــة ورؤي ــدة الوطني األجن
وأكــد معاليــه أن المنتــدى يشــكل منصــة مثالية 
تجمــع نخبــة مــن الخبــراء والمعنييــن بقطــاع 
ــم إلجــراء مناقشــات  ــى مســتوى العال ــة عل الطاق

المزروعي :

جهود لتعزيز مكانة االمارات في قطاع 
الطاقة الدولية

بنــاءة حــول التوجهــات التــي شــهدتها أســواق الطاقــة 
ــح  ــذي يتي ــت ال ــي الوق ــى القطــاع ف مؤخــرا وتأثيرهــا عل
المؤتمــر فرصــة بحــث ســبل التعــاون المشــترك مــع 
القطاعيــن العــام والخــاص لضمــان اســتدامة المــوارد 
ــتدامة. ــة المس ــق التنمي ــة وتحقي ــال القادم ــة لألجي الطبيعي
ويهــدف المؤتمــر إلــى تعزيز الحــوار التفاعلــي وتبادل 
ــب  ــة الطل ــي تلبي ــة ف ــة النووي ــأن دور الطاق ــكار بش األف
ــتدامة  ــة المس ــي التنمي ــاهمة ف ــة، والمس ــتقبلي للطاق المس
والتخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ، عــاوة علــى المناقشــة 
وتبــادل اآلراء بشــأن القضايــا الرئيســية التــي تعد المفتــاح 

لتطويــر الطاقــة النوويــة.
ســيتبادل  رئيســية،  نقــاش  حلقــات  أربــع  وخــال 
جلســة  تليهــا  المختلفــة،  والحلــول  المتحدثــون اآلراء 
أســئلة وأجوبــة. وعــاوة علــى ذلــك، ســيتم تقديــم إثنيــن 
ــى  ــز عل ــي ترك ــة الخاصــة والت ــروض التقديمي ــن الع م
»دور المــرأة فــي مجــال الطاقــة النووية« و»االســتثمار 

ــة«. ــة النووي ــا الطاق ــي تكنولوجي ف
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أعلــن معالــي الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل خليفــة، 
وزيــر النفــط فــي مملكــة البحريــن، ان الهيئــة الوطنيــة 
ــط والغــاز ستســتضيف مجموعــة مــن المؤتمــرات  للنف
الدوليــة خــال الربــع األخيــر مــن عــام  البتروليــة 
ــة الســتقطاب  ــة المملك ــع رؤي ــياً م ــك تماش 2017. وذل
المؤتمــرات والمعــارض النفطيــة المصاحبــة، وبمــا 
ــن كمركــز مهــم فــي  ــة البحري ــز مكان يســاهم فــي تعزي
منطقــة الخليــج العربــي والشــرق األوســط ومنصــة 

لعقــد المؤتمــرات والفعاليــات المتخصصــة.
وأضــاف معاليــه ان قائمــة الفعاليــات التــي ســتنظمها 
الهيئــة خــال األشــهر المقبلــة تتضمــن تنظيــم 5 فعاليات 
هــي: مؤتمــر ومعــرض الشــرق األوســط الرابع لهندســة 
العمليــات )ميبــك( والمقــرر عقــده خــال الفتــرة مــن 9 
ــن  ــنوي الثام ــر الس ــر 2017، و المؤتم ــى 11 أكتوب إل
لألســمدة لاتحــاد الخليجــي، والمؤتمــر الفنــي الثاثيــن 

ــى  ــن 26 إل ــرة م ــي لألســمدة خــال الفت لاتحــاد العرب
ــر ومعــرض الشــرق  ــه مؤتم 28 ســبتمبر 2017، يعقب
 . 2017 اتافيــة  الــا  للفحوصــات  الثامــن  األوســط 
ومؤتمــر »بي.بي.تي.ســي. الشــرق األوســط وأفريقيــا« 
يومــي 4 و5 ديســمبر 2017، ثــم مؤتمــر »الشــرق 
ــاج« خــال  ــزة لإلنت ــا المحف األوســط األول للتكنولوجي

ــمبر 2017   ــرة 6-7 ديس الفت

البحرين تستضيف مجموعة من المؤتمرات 
البترولية الدولية خالل 

الربع األخير من عام 2017
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عبدالعزيــز  بــن  خالــد  المهنــدس  معالــي  أعلــن 
ــة  ــروة المعدني ــة والصناعــة والث ــر الطاق ــح، وزي الفال
ــة  ــاء مدين ــن إنش ــعودية، ع ــة الس ــة العربي ــي المملك ف
ــات  ــة الشــرقية، بتوجيه ــي المنطق ــة ف ــة الصناعي الطاق
مــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد 
العزيــز، مبينــاً بــأن المشــروع يهــدف إلــى توطيــن 
الصناعــات البتروليــة والصناعــات البتروليــة الاحقــة، 

ــاه. ــة المي ــاج ومعالج ــة وإنت ــة الكهربائي والطاق
ويقــع مشــروع  مدينــة الطاقــة الصناعيــة علــى 
مســاحة 50 كيلومتــر مربــع ، ومــن المتوقــع أن يحقــق 
مشــروع مدينــة الطاقــة الصناعيــة، بعــد تطويرهــا 
ــا:  ــتراتيجية، أهمه ــداف االس ــن األه ــدداً م ــل، ع بالكام
دعــم وزيــادة أمــن إمــدادات الطاقــة، وخفــض تكاليــف 
ــاندة والمرتبطــة  ــغيلية المس ــات التش ــات والخدم المنتج
الصناعــات  اســتجابة  وســرعة  الطاقــة،  بقطــاع 
أرامكــو  الحتياجــات  المحليــة  المســاندة  والخدمــات 

الســعودية التشــغيلية والتطويريــة الملحــة.
األنشــطة  الصناعيــة  الطاقــة  مدينــة  وســتحتضن 

التصنيعيــة والخدميــة المتعلقــة بالقطاعــات المســتهدف 
ــر،  ــزة الحف ــار، أجه ــر اآلب ــات حف ــل، خدم ــا مث جذبه
معــدات معالجــة الســوائل، خدمــات التنقيــب واإلنتــاج، 
األوعيــة  الكهربائيــة،  المعــدات  األنابيــب،  تصنيــع 

والخزانــات، الصمامــات والمضخــات.

انشاء مدينة الطاقة الصناعية في السعودية
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ــر  ــي، وزي ــي اللعيب ــار عل ــدس جب ــي المهن ــر معال ذك
النفــط فــي جمهوريــة العــراق، ان الــوزارة تمضــي 
قدمــاً فــي تنفيــذ خططهــا الراميــة الــى االســتثمار األمثــل 
يغطــي  وبمــا  النفطيــة  للعمليــات  المصاحــب  للغــاز 
الحاجــة المحليــة مــع تعظيــم وزيــادة معــدالت التصديــر 
للغــاز الســائل والمكثفــات الفائضــة عــن حاجــة البــاد. 
وأضــاف معاليــه خــال افتتاحــه لرصيــف التحميــل 
ــاء أم قصــر،  ــأ تصديــر الغــاز فــي مين الثالــث فــي مرف
إن انجــاز هــذا المشــروع يمثــل حلقــة مهمــة فــي مســار 
تصديــر مشــتقات الغــاز مــن المكثفــات والغــاز الســائل .
 واشــار معاليــه ان اســتثمار الغــاز سيشــهد قفــزات 
كبيــرة نهايــة العــام الجــاري 2017 لتصــل معدالتــه الــى 
1300 مليــون قــدم مكعــب قياســي باليــوم، فضــا عــن 

خطــط الــوزارة الراميــة لتعظيــم معــدالت التصديــر مــن 
المكثفــات لتصــل إلــى 50 ألــف مــن المكثفــات و5000 
طــن مــن الغــاز الســائل، موضحــا ان ذلــك ســيعظم مــن 

ايــرادات العــراق الماليــة.

ــث  ــف الثال ــه ان انشــاء مشــروع الرصي  واشــار معالي
ســيخفف مــن االختناقــات الحاصلــة فــي مســار ناقــات 
التصديــر واالســتيراد، موجهــا بضــرورة وضــع خطــة 
التصديــر  مســاري  فــي  الناقــات  حركــة  لبرمجــة 
ــة  ــل 4 أرصف ــر وتأهي ــن تطوي ــا ع ــتيراد، فض واالس
فــي مينــاء الفــاو مخصصــة الســتقبال وضــخ المشــتقات 
النفطيــة التــي يتــم اســتيرادها مما يحقــق ذلــك انســيابية 
عاليــة فــي تدفــق المشــتقات النفطيــة والتخفيف مــن 

ــاء. ــة المين ــهدها أرصف ــت تش ــي كان ــات الت االختناق

افتتاح رصيف التحميل الثالث في مرفأ تصدير 
الغاز في ميناء أم قصر

جمهورية العراق



الجزائرية،  سوناطراك  شركة  رئيس  ذكر 
صادرات  أن  قدور،  ولد  المؤمن  عبد  السيد/ 
متر  مليار   54 إلى  ستصل  الغاز  من  الجزائر 
مكعب في العام الحالي 2017 ارتفاعا من 51 
مليار متر مكعب في عام 2016 وسط توقعات 

بإنتاج جديد من حقلي رقان وتوات. 
تفقده  عقب  صحفي  تصريح  في  وأضاف 
الغاز حاسي الرمل ان شركة سوناطراك  حقل 
تبذل جهود كبيرة لتلبية الطلب المحلي والعالمي 
ذلك  بأن  واعتبر  الطبيعي،  الغاز  المتزايد على 
يعتبر تحدياً كبيراً تعمل الشركة على مواجهته 

من خال تطوير قدراتها اإلنتاجية، موضحاً ان الجزائر 
تواجه نقصاً قدره 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً 
وتحتاج لتغطيته، وقد منحت الشركة األولوية للمشاريع 
إلنتاج  المصاحب  الغاز  استرجاع  أجل  من  االبتكارية 
تلبية  في  المتمثل  المزدوج  التحدي  لمواجهة  البترول 
قدورإلى  ولد  السيد/  واألجنبي.  وأشار  المحلي  الطلب 
مايين  عشرة  باسترجاع  والمتعلقة  الجديدة  التقنية 
يوميا  البترول  النتاج  المصاحب  الغاز  من  مكعب  متر 

مرافق  لتشغيل  سابقا  تضخ  كانت  حيث  بيعها  بهدف 
مصنع  المعالجة في منطقة “رورد الباقل”.

وقد دشن السيد ولد قدور خال زيارته لحاسي الرمل 
تسمح  والتي   )GR5( الغاز  لضغط  الجديدة  المحطة 
 ،)GR5(بتعزيز قوة ضخ الغاز المنقول بأنبوب الغاز
وتعتبر هذه المحطة والتي تقدر طاقتها بـ 8,8 مليار متر 
تسمح  للضغط  الثانية  األساسية  المحطة  سنوياَ،  مكعب 
بتسريع الغاز المنقول بأنبوب الغاز )GR5( بين بعض 

حقول الغاز الجزائرية على مسافة 765 كيلومتر. 

سوناطراك: مشاريع ابتكارية السترجاع 
الغاز المصاحب إلنتاج البترول
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دشـــنت شـــركة قطـــر للبتـــرول ومجموعـــة توتال 
الفرنســـية )Total( مؤخراً أعمال شركة نفط الشمال، 
إلدارة حقل الشـــاهين النفطي البحري، وتأسســـت شركة 
نفط الشـــمال قبل حوالـــي العام، لتطوير وتشـــغيل حقل 
الشـــاهين النفطـــي، وهي شـــراكة بين قطـــر للبترول 
بنســـبة %70، وشـــركة توتال بنســـبة %30، وتعتزم 
ضخ اســـتثمارات تقـــدر بحوالي 3.5 مليـــار دوالر في 

الحقل خال الســـنوات الخمـــس القادمة.
وذكر الســـيد/ باتريـــك بويانيه، الرئيـــس والرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة توتال، خـــال مؤتمـــر صحفي في 
أعقاب حفل التدشـــين، إن الشـــركة الجديـــدة تعتزم حفر 
نحو 100 بئـــر جديد، وإضافة نحـــو 4 منصات بحرية 

. للحقل
مـــن جانبـــه قـــال المهندس ســـعد شـــريدة الكعبي 
العضـــو المنتـــدب، والرئيـــس التنفيذي لشـــركة قطر 
للبتـــرول، ان المشـــروع يعتبر تأكيداً على عزم شـــركة 

قطـــر للبترول على توســـيع نشـــاطاتها البترولية، مبيناً 
ان الهـــدف من ضخ االســـتثمارات الجديـــدة هو الحفاظ 

علـــى إنتاج حقل الشـــاهين.
ويقع حقل الشـــاهين في شـــمال دولـــة قطر، ويضم 
حالًيا 400 بئـــر، و33 منصة، وينتـــج قرابة 300 ألف 

يومًيا. برميل 
وكانت قطر للبترول قد أعلنت أن شـــركة نفط الشمال 
قد أنجـــزت جميـــع األنشـــطة االنتقالية بنجـــاح لتتولى 
تشـــغيل حقل الشـــاهين اعتبـــاًرا مـــن 14 يوليو2017، 
موعـــد انتهاء اتفاقية االستكشـــاف والمشـــاركة باإلنتاج 
الموقعـــة بين قطـــر للبترول والمشـــغل الحالي شـــركة 

  .)Maersk( الدنماركية ميرســـك 
وبموجـــب الترتيبـــات التعاقديـــة الجديـــدة، التـــي 
وضعتها شـــركة قطر للبتـــرول في يونيـــو 2016، فقد 
منحت شـــركة نفط الشـــمال الحـــق بتطوير وتشـــغيل 

حقـــل الشـــاهين للنفط علـــى مـــدى 25 عاًما.

تدشين أعمال اإلدارة الجديدة
 لحقل الشاهين النفطي بالشراكة مع توتال

دولة قطر



أن  النقي،  األستاذ عباس علي  األوابك،  لمنظمة  العام  األمين  سعادة  ذكر 
صناعة النفط والغاز العربية والعالمية شهدت العديد من األحداث والتحوالت 
الهامة خال عام 2016 مدفوعة بالتحديات الصعبة التي تعاني منها السوق 
النفطية نتيجة الستمرار التراجع في أسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 
مستوياتها  أقل  إلى   2016 عام  خال  النفط  أسعار  وصلت  حيث   ،2014
النفطية  االمدادات  وفرة  بينها  من  عوامل  بعدة  مدفوعة   ،2005 عام  منذ 
العالمية، وتباطؤ معدالت نمو الطلب العالمي على النفط خاصة من الدول 
بكافة  العالمي  النفطي  المخزون  مستويات  وارتفاع  الرئيسية،  المستهلكة 
أنواعه، باإلضافة إلى ارتفاع مؤشر سعر صرف الدوالر األمريكي بالنسبة 

لبقية العمات الرئيسية.
الثالث  وأوضح سعادته في كلمة له في مقدمة تقرير األمين العام السنوي 
واألربعون لعام 2016 الذي صدر مؤخراً، أن من بين أهم المامح االقتصادية 
العربية التي ميزت عام 2016 هو اعان بعض الدول األعضاء في منظمة 
األوابك عن تطبيق سياسات وبرامج اقتصادية طموحة وتعتبر بمثابة خارطة 
طريق لمستقبل التنمية االقتصادية واالجتماعية في تلك الدول، وتأتي تلك 
على  وللتأكيد  الراهنة  االقتصادية  التحديات  لمواجهة  االقتصادية  البرامج 
روح المواجهة والمثابرة التي تتحلى بها الدول األعضاء، ونأمل أن تكلل 

تلك الجهود الخيرة بالتوفيق والنجاح في كافة الميادين.
التواجد  تعزيز  استمرارية  في  كذلك  تميز   2016 ان عام  وأضاف 
بالحوار  الصلة  ذات  الدولية  المحافل  في  األعضاء  للدول  الفاعل 
بين الدول المصدرة والدول المستوردة للبترول، وكذلك بين الدول 
ذلك  توج  قد  أوبك حيث  داخل وخارج منظمة  للنفط من  المصدرة 
باالتفاق الهام الذي تم توقيعه في نهاية عام 2016 بين الدول األعضاء 
للنفط )أوبك( مع االحدى عشرة دولة  البلدان المصدرة  في منظمة 
من الدول المصدرة للنفط من خارج أوبك. ونص االتفاق على اجراء 
تخفيض مشترك إلنتاج النفط، وكان لذلك االتفاق نتائج بارزة على 
الدائم من  الحرص  أخرى على  ناحية  من  وبرهن  النفطية،  السوق 
االتفاق على  التي ساهمت في  األوابك  الدول األعضاء في منظمة 

استقرار السوق النفطية وإعادة التوازن إليها.
في  التقرير  يساهم  بأن  أمله  عن  كلمته  نهاية  في  النقي  وأعرب 
تقديم صورة واضحة المعالم عن التطورات التي شهدتها الصناعة 
يقدم  وأن  ومراحلها،  حلقاتها  كافة  وفي  وعربياً  عالمياً  البترولية 
لقرائه المعلومات والبيانات التي يحتاجونها لتوسيع مداركهم في هذا 
المجال الحيوي، ويجعلهم على اطاع كاف بمنظمة األقطار العربية 

المصدرة للبترول وبأهدافها ونشاطاتها.

النقي: اسهامات بارزة للدول األعضاء
في صناعة النفط والغاز
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اجتماع  في  األوابك  لمنظمة  العامة  األمانة  شاركت 
التقرير  إعداد  في  المشاركة  العربية  المؤسسات 
عــقد  الـــذي   2017 لعام  الموحد  العربي  االقتصادي 
في مقر صندوق النقد العربي بمدينــة أبو ظبي في دولة 
من  الفتـــــرة  المتـحــدة، خال  العربيـــة  اإلمــــارات 
11 – 15 يونيو/ حزيران 2017. وشارك في االجتماع 
وصندوق  العربية،  الدول  جامعة  من  كل  عن  ممثلون 
االقتصادي  لإلنماء  العربي  والصندوق  العربي،  النقد 

واالجتماعي.
الدين  جال  للدكتور  افتتاحية  بكلمة  االجتماع  استهل   
بالوكالة  والفنية  االقتصادية  الدائرة  مدير  رجب،  بن 
المؤسسات  بممثلي  مرحبا  العربي،  النقد  صندوق  في 
على  أكد  حيث  التقرير،  إعداد  في  المشاركة  العربية 
من  إبدائه  يتم  ما  أن  إلى  وأشار  االجتماع،  هذا  أهمية 
إنما تصب في تحقيق  التقرير  ماحظات حول فصول 
ويعين  يفيد  الذي  بالشكل  التقرير  بهذا  االرتقاء  هدف 
االقتصادية  بالشؤون  المهتمين  والباحثين  المسئولين 

وتطورها في المنطقة العربية. 
أهمها  بعدة موضوعات من  االجتماع  أثناء  التداول  تم 
المسودات  ومراجعة  للتقرير،  اإلحصائية  الجوانب 
األولية لفصول التقرير التي سبق تبادلها بين المؤسسات 
محدودة  أولية  نسخة  إلعداد  تمهيداً  وذلك  المشاركة 
 2017 يوليو  شهر  أواخر  في  إرسالها  يتم  التداول 
االقتصادي  والمجلس  المشاركة،  المؤسسات  إلى 
المركزية  المصارف  محافظي  ومجلس  واالجتماعي 

ومؤسسات النقد العربية. 
لمناقشة  التمهيدي  االجتماع  عقد  على  االتفاق  تم  كما 
تقرير عام 2018 في الفترة من 13-11 ديسمبر2017 
في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. 
على أن تقوم كل جهة بإعداد مخطط تفصيلي لكل فصل 
من الفصول التي تعدها بحيث يتم تداولها بين الجهات 

المشاركة قبل الموعد المحدد لذلك االجتماع. 
وقد مـــــثل منظمـــــة األوابـــــك فـــــــي االجتمــــاع 

السيد/عبدالفتاح دندي، مدير اإلدارة االقتصادية.

اجتماع المؤسسات العربية المشاركة في إعداد 
التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2017



أوبك  اتفاق  بمتابعة  المختصة  الوزارية  اللجنة  عقدت 
سانت  مدينة  في  الرابع  اجتماعها  النفط  انتاج  لخفض 
بطرسبرغ الروسية، يوم 24 يوليو 2017، وذلك بهدف 
أشهر  الستة  وتقرير   2017 يونيو  شهر  تقرير  مراجعة 
معالي  يترأسها  التي  اللجنة  وتتألف  االتفاقية،  بعد  األولى 
العربية  المملكة  من  كل  الكويت  دولة  في  النفط  وزير 
الكويت وسلطنة  الجزائرية ودولة  السعودية والجمهورية 
رصد  على  اللجنة  وتعمل  وفنزويا،  وروسيا  عمان 
تعديل  بشأن  توصيات  وتقديم  االتفاقية  لتطبيق  االمتثال 

شروطه وتجتمع مرة كل شهرين.  
بتمديد  الرابع  اجتماعها  ختام  في  اللجنة  أوصت  وقد 
اتفاق خفض اإلنتاج إلى ما بعد الربع األول من عام 2018. 
عبدالعزيز  بن  خالد  المهندس  معالي  ذكر  جانبه  من 
الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة 
العربية السعودية، في تصريحات صحفية أن منظمة أوبك 

ألخذ  مستعدون  روسيا  مثل  األعضاء  غير  وشركاءها 
إجراءات إضافية للمساعدة في استعادة التوازن بالسوق، 
مبيناً إن نمو الطلب على النفط يكفي لتعويض أثر ارتفاع 
إلى  سيفضي  وإنه   2018 عام  في  األمريكي  النفط  إنتاج 

تحسن األوضاع بأسواق النفط الخام. 
قد  العالمية  النفط  مخزونات  أن  إلى  معاليه  ولفت 
أعلى  تزال  ال  لكنها  برميل،  مليون   90 بنحو  انخفضت 
بنحو 250 مليون برميل من متوسطها في خمس سنوات 
أوبك  تستهدفه  الذي  المستوى  الصناعية، وهو  الدول  في 

والمنتجون المستقلون بتخفيضات إنتاجهم.
وبحسب البيان الصحفي الصادر عن منظمة أوبك فإن 
أوبك  التفاق  الوزارية  المتابعة  للجنة  الخامس  االجتماع 
إذا  أقرب  تاريخ  في  أو   2017 سبتمبر  شهر  في  سيعقد 
ما دعت الضرورة لذلك، فيما ستعقد اللجنة الفنية المنبثقة 

اجتماعها في شهر أغسطس 2017.

االجتماع الرابع للجنة المتابعة الوزارية التفاق أوبك 

تمديد خفض انتاج النفط
 إلى ما بعد الربع األول من عام 2018
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

 انخفض المعدل الشهري ألسعار سلة أوبك بنسبة 4.2% )2.2 دوالر للبرميل( مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 49.2 دوالر للبرميل خال شهر مايو 2017.	 
 انخفض الطلب العالمي على النفط خال شهر مايو 2017 بمقدار 0.2 مليون ب/ي، أي بنسبة 0.2% ليصل إلى 96.9 مليون ب/ي.	 
 ارتفعت الكميات المعروضة من النفط خال شهر مايو 2017 بمقدار 0.6 مليون ب/ي، أي بنسبة 0.6% لتصل إلى 98.1 مليون ب/ي.	 
 ارتفع إنتاج الواليات المتحدة من النفط الصخري خال شهر مايو 2017 بنحو 1.9% ليبلغ حوالي 5.2 مليون ب/ي، كما ارتفع عدد الحفارات العاملة بنحو 34 	 

حفارة مقارنة بالشهر السابق ليبلغ 653 حفارة.
 ارتفعت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خال شهر أبريل 2017 بنحو 3.4% لتبلغ 8.2 مليون ب/ي، بينما انخفضت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو 	 

9.7% لتبلغ حوالى 2 مليون ب/ي.
 ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول الصناعية خال شهر أبريل 2017 بحوالي 12 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 3038 مليون برميل، وانخفض 	 

المخزون اإلستراتيجي في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وجنوب أفريقيا والصين بحوالي 6 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 1872 مليون برميل.
 ارتفع المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسجل في مركز هنري بالسوق األمريكي خال شهر مايو 2017 بمقدار 0.05 دوالر لكل مليون )و ح ب( 	 

مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 3.15 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 
 ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في اليابان خال شهر أبريل 2017 بمقدار 0.5 دوالر لكل مليون )و ح ب(، ليصل إلى 8.2 دوالر لكل مليون 	 

)و ح ب(، و ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في الصين بمقدار 0.2 دوالر لكل مليون )و ح ب(، ليصل إلى 7 دوالر لكل مليون  )و ح ب(، بينما 
استقر متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في كوريا الجنوبية عند نفس مستوى الشهر السابق وهو 7.8 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

 بلغت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسيل إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين حوالى 2.861 مليون طن خال شهر أبريل 2017، مستأثرة بحصة 	 
25.8% من اإلجمالى.

املوؤ�شرات الرئي�شية

أوال : أسواق النفط

1 – االأ�شعار

1-1 اأ�شعار النفط الخام
 شهد المعدل األسبوعي ألسعار سلة أوبك انخفاضاً خال األسبوع األول من شهر مايو 2017، مسجًا 
48.1 دوالر للبرميل، ثم واصل انخفاضه بعد ذلك ليصل إلى أدنى مستوياته خال الشهر وهو 47.6 دوالر 
للبرميل خال األسبوع الثاني، قبل أن يرتفع بعد ذلك ليصل إلى 51.1 دوالر للبرميل خال األسبوع الرابع 

من الشهر، كما يوضح الشكل )1( : 
شهد المعدل الشهري ألسعار سلة خامات أوبك خال شهر مايو 2017 انخفاضاً بمقدار 2.2 دوالر 
للبرميل مقارنة بأسعار الشهر السابق، أي بنسبة 4.2%، ليصل إلى 49.2 دوالر للبرميل، مسجا بذلك 

للبرميل،  6 دوالر  بنحو  ارتفاعاً 
أي بنسبة 13.9% مقارنة بمعدله 
المسجل خال الشهر المماثل من 
لتزايد  كان  وقد  الماضي.  العام 
إمــدادات  وفرة  بشأن  المخاوف 
العالمية، على خلفية  الخام  النفط 
ليبيا  مــن  اإلمــــدادات  انتعاش 
ــدادات  اإلم وارتفاع  ونيجيريا، 
المتحدة األمريكية،  الواليات  من 
انخفاض  ــي  ف رئــيــســيــاً  دوراً 
مايو  شــهــر  ــال  خـ األســـعـــار 
قرار  من  بالرغم  وذلك   ،2017
الذي  اإلنتاج  خفض  اتفاق  تمديد 
توصلت إليه الدول األعضاء في 
الدول  من  عدد  مع  أوبك  منظمة 
حتى  خارجها  من  للنفط  المنتجة 

نهاية شهر مارس 2018.

المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك،  2017-2016  الشكل - 1:
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مايو اأبريل مار�س فرباير
يناير

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

2016

49.2 51.4 50.3 53.4 52.4 51.7 43.2 47.9 42.9 43.1 42.7 45.8 43.2 �شعر �شلة اأوبك

(2.2) 1.1 (3.1) 1.0 0.7 8.5 (4.7) 5.0 (0.2) 0.4 (3.1) 2.6 5.4 التغري عن ال�شهر ال�شابق

6.0 13.5 15.7 24.7 25.9 18.1 2.8 2.8 (1.9) (2.4) (11.5) (14.4) (19.0) التغري عن ال�شهر املماثل من العام ال�شابق

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

جديد، وفي يوليو 2016 أضيف الخام الجابوني، وفي يناير 2017 تم  استثناء الخام االندونيسي من سلة أوبك، لتصبح تتألف 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 

يوضـح الجـدول )3( فـي الملحـق األسـعار الفوريـة لسـلة أوبـك وبعـض النفـوط 
األخـرى للفتـرة 2015 - 2017.

1-2  االأ�شعار الفورية للمنتجات النفطية

- الخليج االأمريكي
انخفضـت األسـعار الفوريـة للغازوليـن الممتـاز خـال شـهر مايـو 2017 بنحـو 
1.6 دوالر للبرميـل مقارنـة بأسـعار الشـهر السـابق أي بنسـبة 2.1% لتصـل إلـى 
74.7 دوالر للبرميـل، كمـا انخفضـت أسـعار زيـت الغـاز بنحـو 3.2 دوالر للبرميل 
الوقـود  زيـت  أسـعار  وانخفضـت  للبرميـل،  دوالر   56.8 لتبلـغ   %5.3 بنسـبة  أي 

بحوالـى 0.9 دوالر للبرميـل أي بنسـبة 2.1% لتبلـغ 43.7 دوالر للبرميـل.

)دوالر/برميل(
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-  �شوق روتردام
شهدت األسعار الفورية للغازولين الممتاز انخفاضاً في مستوياتها خال شهر مايو 
2017 بنحو 2.8 دوالر للبرميل مقارنة بأسعار الشهر السابق أي بنسبة 3.6% لتصل 
إلى 72.6 دوالر للبرميل،  كما انخفضت أسعار زيت الغاز بنحو 3 دوالر للبرميل أي 
بنسبة 4.7% لتبلغ 61.1 دوالر للبرميل، وانخفضت أسعار زيت الوقود بحوالى 0.7 

دوالر للبرميل أي بنسبة 1.5% لتبلغ 46.3 دوالر للبرميل.

-  �شوق حو�س البحر المتو�شط
شهدت األسعار الفورية للغازولين الممتاز انخفاضاً في مستوياتها خال شهر مايو 
2017 بنحو 4.2 دوالر للبرميل مقارنة بأسعار الشهر السابق أي بنسبة 6.1% لتصل 
إلى 63.7 دوالر للبرميل، كما انخفضت أسعار زيت الغاز بنحو 3 دوالر للبرميل أي 
بنسبة 4.5% لتبلغ 62.3 دوالر للبرميل، وانخفضت أسعار زيت الوقود بحوالي 0.9 

دوالر للبرميل أي بنسبة 1.9% لتبلغ 47.1 دوالر للبرميل.

-  �شوق �شنغافورة
شهدت األسعار الفورية للغازولين الممتاز انخفاضاً في مستوياتها خال شهر مايو 
2017 بنحو 3.3 دوالر للبرميل مقارنة بأسعار الشهر السابق أي بنسبة 4.8% لتصل 
إلى 64.4 دوالر للبرميل، كما انخفضت أسعار زيت الغاز بنحو 3.2 دوالر للبرميل أي 
بنسبة 5% لتبلغ 61.7 دوالر للبرميل، وانخفضت أسعار زيت الوقود بحوالي 0.9 دوالر 

للبرميل أي بنسبة 1.7% لتبلغ 51.6 دوالر للبرميل.
ويوضح الشكل )3( المعدل الشهري لألسعار الفورية للغازولين الممتاز خال الفترة 

من مايو 2016  إلى  مايو 2017  في األسواق الرئيسية األربعة: 

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

للمنتجات  الفورية  لألسعار  الشهري  المتوسط  الملحق  في   )4( الجدول  يوضح  كما 
النفطية في األسواق المختلفة خال 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 
انخفضت أسعار شحن النفط الخام المتجه من موانئ الشرق األوسط  إلى اتجاه الشرق 
)للناقات الكبيرة بحمولة 230 – 280 ألف طن ساكن( خال شهر مايو 2017 بمقدار 
10 نقاط مقارنة بأسعار الشهر السابق، أي بنسبة 15.4% مسجلة 55 نقطة على المقياس 
العالمي، كما انخفضت أسعار شحن النفط الخام المتجه من موانئ الشرق األوسط  إلى 
نقاط   5 بمقدار  ساكن(  ألف طن   285  –  270 بحمولة  الكبيرة  )للناقات  الغرب  اتجاه 
مقارنة بأسعار الشهر السابق، أي بنسبة 14.7% مسجلة 29 نقطة على المقياس العالمي. 
المتوسط  األبيض  البحر  منطقة  داخل  المنقولة  الخام  النفط  شحن  أسعار  ارتفعت  بينما 
بناقات صغيرة أو متوسطة الحجم  )80-85 ألف طن ساكن( بمقدار 12 نقطة مقارنة 

بأسعار الشهر السابق، أي بنسبة 11.5% مسجلة 116 نقطة على المقياس العالمي. 

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

1-4 اأ�شعار �شحن المنتجات النفطية 

انخفضت أسعار شحن المنتجات النفطية المنقولة من موانئ الشرق األوسط  إلى اتجاه  
الشرق  )للناقات بحمولة 30 – 35 ألف طن ساكن( خال شهر مايو 2017 بمقدار نقطة 
واحدة ، أي بنسبة 0.9% مقارنة بأسعار الشهر السابق، مسجلة 106 نقطة على المقياس 

 .)World Scale( العالمي
األبيض  البحر  منطقة  داخل  المنقولة  النفطية  المنتجات  شحن  أسعار  انخفضت  كما 
المتوسط )للناقات بحمولة 30 – 35 ألف طن ساكن( خال شهر مايو 2017  بمقدار 

)*( المقياس العالمي )WS- World Scale( هو طريقة مســتخدمة الحتســاب أســعار الشحن، حيث أن نقطة على المقياس العالمي تعني 1 % من سعر النقل القياسي لذلك االتجاه 
في كتاب World Scale الذي ينشر سنويا، ويتضمن قائمة من األسعار بصيغة دوالر/طن تمثل WS 100 –  لكل االتجاهات الرئيسية في العالم.
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40 نقطة على المقياس العالمي، أي بنسبة 21.4% مقارنة بأسعار الشهر السابق، لتصل 
البحر  المنقولة من  النفطية  المنتجات  نقطة، وانخفضت أسعار شحن   147 إلى مستوى 
المتوسط إلى شمال غرب أوروبا )للناقات بحمولة 30 – 35 ألف طن ساكن( بمقدار 
39 نقطة على المقياس العالمي، أي بنسبة 19.8% مقارنة بأسعار الشهر السابق، لتصل 

إلى مستوى 158 نقطة.
المختلفة خال  االتجاهات  في  النفطية  المنتجات  أسعار شحن   )5( الشكل  ويوضح 

الفترة من شهرمايو 2016 إلى شهر مايو 2017.

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

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

2 - العر�س و الطلب  

تشير التقديرات األولية المتعلقة بإجمالي الطلب العالمي على النفط خال شهر مايو 
بمستويات  مقارنة   %0.2 بنسبة  أي  ب/ي،  مليون   0.2 بمقدار  انخفاضه  إلـى   2017
الشهر السابق ليصل إلـى 96.9 مليون ب/ي، وهو مستوى مرتفع بحوالي 1.8 مليون 

ب/ي مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق.
استقر طلب مجموعة الدول الصناعية خال شهر مايو 2017 عند 46 مليون ب/ي 
وهو نفس المستوى المحقق خال الشهر السابق، مرتفعاً بحوالى 0.6 مليون ب/ي مقارنة 
بالشهر المناظر من العام الماضي، بينما انخفض طلب بقية دول العالم األخرى بمقدار 
0.2 مليون ب/ي، أي بنسبة 0.4% مقارنة بمستويات الشهر السابق ليصل إلى 50.8 
مليون ب/ي، مرتفعاً بحوالي 1.1 مليون ب/ي مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.
التقديرات األولية إلى ارتفاع الكميات المعروضة من النفط خال شهر  بينما تشير 

الشكل - 5 
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Energy Intelligence Briefing June 20  2017 ,:امل�صدر

مايو 2017 بمقدار 0.6 مليون ب/ي، أي بنسبة 0.6% مقارنة بمستويات الشهر السابق 
لتصل إلـى 98.1 مليون ب/ي، مشكلة ارتفاعاً بحوالي 1.9 مليون ب/ي مقارنة بالشهر 

المناظر من العام السابق.
النفط  من  أوبك  في  األعضاء  الدول  إمدادات  ارتفعت  المجموعات،  مستوى  وعلى 
الخام  و سوائل الغاز الطبيعي خال شهر مايو 2017 بمقدار 0.1 مليون ب/ي أي بنسبة 
0.3% مقارنة بمستويات الشهر السابق لتصل إلى 38.4 مليون ب/ي، مشكلة انخفاضاً 
إجمالى  ارتفع  كما  السابق،  العام  من  المناظر  بالشهر  مقارنة  ب/ي  مليون   0.1 بنحو 
إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك بمقدار 0.5 مليون ب/ي أي بنسبة 0.8% مقارنة 
بمستويات الشهر السابق لتصل إلى 59.6 مليون ب/ي، مشكلة ارتفاعاً بنحو 1.9 مليون 

ب/ي مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق. 
وتظهر البيانات األولية لمستويات الطلب والعرض من النفط الخام خال شهر مايو 
2017 فائض قدره 1.2 مليون ب/ي، مقارنة بفائض قدره 0.5 مليون ب/ي خال الشهر 
السابق وفائض قدره 1.1 مليون ب/ي خال الشهر المماثل من العام السابق ،وذلك كما 

يتضح من الجدول )2( والشكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط  الجدول - 2 

التغير عن
مايو 2016

مايو
2016

التغير عن
أبريل 2017

أبريل
2017

مايو
2017

0.6 45.4 0.0 46.0 46.0 طلب الدول ال�شناعية

1.1 49.7 -0.2 51.0 50.8 باقي دول العامل

1.8 95.1 -0.2 97.0 96.9 اإجمايل الطلب العاملي

-0.1 38.5 0.1 38.3 38.4  اإمدادات اأوبك

-0.2 31.9 0.1 31.6 31.7 نفط خام

0.1 6.6 0.0 6.7 6.7 �شوائل الغاز و متكثفات

1.9 55.3 0.5 56.7 57.2 اإمدادات من خارج اأوبك

0.0 2.4 0.0 2.4 2.4 عوائد التكرير

1.9 96.2 0.6 97.5 98.1 اإجمايل العر�س العاملي

1.1 0.5 1.2 املوازنة

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

اإنتاج النفط ال�شخري فى الواليات المتحدة االأمريكية 	 

ارتفع إنتاج الواليات المتحدة األمريكية من النفط الصخري خال شهر مايو 2017 
بحوالى 97 ألف ب/ي أى بنسبة 1.9% مقارنة بمستويات الشهر السابق ليبلغ 5.234 
العام  من  المناظر  بالشهر  مقارنة  ألف ب/ي   348 بنحو  ارتفاعاً  مشكًا  مليون ب/ي، 
السابق، كما ارتفع عدد الحفارات العاملة خال شهر مايو 2017 بنحو 34 حفارة مقارنة 
بمستويات الشهر السابق ليصل إلى 653 حفارة، وهو مستوى مرتفع بنحو 391 حفارة 
مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق ،وذلك كما يتضح من الجدول )3( والشكل )7(: 

 )مليون ب/ي ( العرض والطلب العالمي على النفط 

الجدول - 3 إنتاج النفط الصخرى فى الواليات المتحدة األمريكية *

EIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions, June  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 

التغير عن
مايو 2016

مايو
2016

التغير عن
أبريل 2017

أبريل
2017

مايو
2017

0.348 4.886 0.097 5.137 5.234 اإنتاج النفط ال�شخري

391 262 34 619 653 عدد احلفارات العاملة )حفارة(

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

الواليات المتحدة االأمريكية 

ارتفعت واردات الواليات المتحدة األمريكية من النفط الخام خال شهر أبريل 2017 
بحوالى 270 ألف ب/ي أى بنسبة 3.4% مقارنة بمستويات الشهر السابق لتبلغ نحو 8.2 
مليون ب/ي، بينما انخفضت وارداتها من المنتجات النفطية بحوالى 211 ألف ب/ي أى 

بنسبة 9.7% مقارنة بمستويات الشهر السابق لتبلغ حوالي 2 مليون ب/ي. 
وعلى جانب الصادرات، ارتفعت صادرات الواليات المتحدة من النفط الخام خال 
الشهر  بمستويات  مقارنة   %3.2 بنسبة  أى  ألف ب/ي   23 بحوالى   2017 أبريل  شهر 
السابق لتبلغ 736 ألف ب/ي، بينما انخفضت صادراتها من المنتجات النفطية بحوالى 
 4.8 حوالى  لتبلغ  السابق  الشهر  بمستويات  مقارنة   %2.4 بنسبة  أى  ألف ب/ي   119
مليون ب/ي. وبذلك ارتفع صافي الواردات النفطية للواليات المتحدة خال شهر أبريل 
2017 بحوالي 154 ألف ب/ي، أي بنسبة 3.5% مقارنة مع الشهر السابق ليصل إلى 

4.6 مليون ب/ي.
وبالنسبة لمصادر الواردات، فقد ظلت كندا المزود الرئيسي للواليات المتحدة بالنفط 
الخام بنسبة 44% من اجمالي واردات األخيرة منه، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 
على  أوبك  منظمة  في  األعضاء  الدول  استحوذت  بينما   ،%9 بنسبة  فنزويا  ثم   %15

حوالي 42% من إجمالي واردات النفط الخام للواليات المتحدة األمريكية. 

اليابان 

ارتفعت واردات اليابان من النفط الخام خال شهر أبريل 2017 بحوالي 327 ألف 
ب/ي، أي بنسبة 10% بالمقارنة مع الشهر السابق لتبلغ 3.5 مليون ب/ي، كما ارتفعت 
 %18.2 بنسبة  أي  ب/ي،  ألف   97 بحوالى  النفطية  المنتجات  من  اليابانية  الــواردات 

بالمقارنة مع الشهر السابق لتبلغ 630    ألف ب/ي.

إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية  )مليون ب/ي ( شكل - 7 
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وعلى جانب الصادرات، انخفضت صادرات اليابان من المنتجات النفطية خال شهر 
أبريل 2017 بنحو 146 ألف ب/ي، أي بنسبة 24.8% لتبلغ 444 ألف ب/ي. وبذلك 
ارتفع صافي الواردات النفطية لليابان خال شهر أبريل 2017 بحوالي 570 ألف ب/ي، 

أي بنسبة 15% ليصل إلى 3.7 مليون ب/ي.
وبالنسبة لمصادر الواردات، تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة األولى بنسبة 
45% من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام، تليها االمارات العربية المتحدة بنسبة 

13% ثم قطر بحوالى %8 . 

ال�شين 

 806 بحوالي   2017 أبريل  الخام خال شهر  النفط  من  الصين  واردات  انخفضت 
ألف ب/ي،  أي بنسبة 8.8% بالمقارنة مع الشهر السابق لتبلغ 8.4 مليون ب/ي، بينما 
ارتفعت الواردات الصينية من المنتجات النفطية بحوالى 27 ألف ب/ي، أي بنسبة %2.1 

بالمقارنة مع الشهر السابق لتبلغ 1.3 مليون ب/ي.
وعلى جانب الصادرات، بلغت الصادرات الصينية من النفط الخام حوالي 89 ألف 
النفطية بحوالي 257 ألف ب/ي،  المنتجات  ب/ي، وانخفضت الصادرات الصينية من 
أي بنسبة 21.4% بالمقارنة مع الشهر السابق لتبلغ 0.9 مليون ب/ي. وبذلك بلغ صافي 
الواردات النفطية الصينية خال شهر أبريل 2017 حوالي 8.7 مليون ب/ي منخفضة 

بنحو 4% عن مستوياتها للشهر السابق. 
وبالنسبة لمصادر الواردات، تأتي روسيا في المرتبة األولى بنسبة 14% من إجمالي 
واردات الصين من النفط الخام، تليها أنجوال بنسبة 13%، ثم المملكة العربية السعودية 

بنسبة %12.
ويوضح الجدول )4( صافي الواردات )الصادرات( من النفط الخام والمنتجات النفطية 
للواليات المتحدة واليابان والصين خال شهر أبريل 2017 مقارنة بالشهر السابق.

)مليون برميل / اليوم (  الجدول - 4

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

4 - المخزون 

ارتفع إجمالي المخزون التجاري النفطي في الدول الصناعية خال شهر أبريل 2017 
بحوالي 12 مليون برميل عن الشهر السابق ليصل إلى 3038 مليون برميل، وهو مستوى 
مرتفع بنحو 12 مليون برميل عن مستويات الشهر المماثل من العام الماضي، يذكر أن 
إجمالي المخزون التجاري من النفط الخام  في الدول الصناعية قد انخفض خال شهر 
أبريل 2017 بحوالي 20 مليون برميل عن الشهر السابق ليصل إلى 1225 مليون برميل، 
بينما ارتفع إجمالي مخزونها التجاري من المنتجات النفطية بحوالي 32 مليون برميل عن 

الشهر السابق ليصل إلى 1813 مليون برميل.

المنتجات النفطية النفط الخام

التغير عن
مارس 2017

مارس
 2017

أبريل
 2017

التغير عن
مارس 2017

مارس
 2017

أبريل
 2017

0.092 - 2.751 - 2.843 - 0.246 7.234 7.480 الواليات المتحدة األمريكية

0.243 0.056 - 0.187 0.327 3.203 3.530 اليابان

0.284 0.065 0.350 0.602- 8.906 8.304 الصين

 صافي الواردات)الصادرات( النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين
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 وقد انخفض المخزون التجاري النفطي في األمريكتين بحوالى 6 مليون برميل عن 
الشهر السابق ليستقر عند 1599 مليون برميل، منها 680 مليون برميل من النفط الخام 
الدول  النفطي في  التجاري  المخزون  انخفض  المنتجات، كما  برميل من  مليون  و919 
األوروبية بحوالى 5 مليون برميل عن الشهر السابق ليستقر عند 1013 مليون برميل، 
منها 354 مليون برميل من النفط الخام و 659 مليون برميل من المنتجات، بينما ارتفع 
المخزون التجاري النفطي في دول منطقة المحيط الهادي بحوالى 23 مليون برميل عن 
الشهر السابق ليستقر عند 426 مليون برميل، منها 191 مليون برميل من النفط الخام و 

235 مليون برميل من المنتجات.
ارتفع المخزون التجاري النفطي في بقية دول العالم خال شهر أبريل 2017 بمقدار 
التجاري  المخزون  انخفض  بينما  برميل،  مليون   3166 إلى  ليصل  برميل  مليون   16

النفطي على متن الناقالت بمقدار 7 مليون برميل ليصل إلى 1183 مليون برميل. 
وبذلك يرتفع إجمالي المخزون التجاري العالمى بحوالي 28 مليون برميل عن الشهر 
السابق ليصل إلى 6204 مليون برميل، مسجًا بذلك ارتفاعاً بمقدار 213 مليون برميل 

عن مستويات الشهر المماثل من العام الماضي. 
انخفض المخزون االستراتيجي في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وجنوب 
أفريقيا والصين خال شهر أبريل 2017 بحوالي 6 مليون برميل عن الشهر السابق ليصل 
مستويات  برميل عن  مليون   6 بمقدار  ارتفاعاً  بذلك  برميل، مسجًا  مليون   1872 إلى 

الشهر المماثل من العام الماضي. 
وبذلك يصل إجمالي المخزون العالمي في نهاية شهر أبريل 2017 إلى 9259 مليون 
برميل مسجا بذلك ارتفاعاً بنحو 15 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق، و ارتفاعاً بنحو 

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

شهر أبريل 2017.

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

هنري  مركز  في  المسجل  الطبيعي  للغاز  الفوري  للسعر  الشهري  المتوسط  ارتفع 
)و ح ب(  مليون  لكل  0.05 دوالر  بمقدار   2017 مايو  األمريكي خال شهر  بالسوق 

مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 3.15 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 
ولدى مقارنة المتوسط الشهري لسعر الغاز الطبيعي بالمتوسط الشهري لخام غرب 
تكساس المتوسط، يتضح انخفاض أسعار الغاز الطبيعي بنحو 5.2 دوالر لكل مليون )و 

ح ب( ،كما هو موضح في الجدول )5(:

) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 5

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

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

1.2 اأ�شعار الغاز الطبيعي الم�شيل

أبريل  اليابان في شهر  الذي استوردته  المسيل  الطبيعي  الغاز  ارتفع متوسط أسعار 
 8.2 إلى  ليصل  السابق  بالشهر  مقارنة  و ح ب  مليون  لكل  دوالر   0.5 بمقدار   2017
استوردته  الذي  المسيل  الطبيعي  الغاز  أسعار  متوسط  وارتفع  ح ب،  و  مليون  دوالر/ 
الصين بمقدار 0.2 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 7 دوالر/ 
مليون و ح ب، بينما استقر متوسط أسعار الغاز الطبيعي المسيل الذي استوردته كوريا 

الجنوبية عند 7.8 دوالر لكل مليون و ح ب، وهو نفس مستوى الشهر السابق. 

2.2 الكميات الم�شتوردة من الغاز الطبيعي الم�شيل

انخفضت الكميات المستوردة من الغاز الطبيعي المسيل في اليابان و كوريا الجنوبية 
والصين من المصادر المختلفة خال الشهر بمقدار 2.580 مليون طن أي بنسبة %18.9 
إلى   2017 أبريل  شهر  في  المستوردة  الكميات  وصلت  حيث  السابق  بالشهر  مقارنة 

11.081 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

مايو
ينايرديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبراغسطسيوليويونيو 2016

مايوأبريلمارسفبراير2017

1.92.62.82.83.03.02.63.63.32.82.93.13.2الغاز الطبيعي *

8.18.47.77.77.88.67.99.09.19.28.68.88.4خام غ. تك�صا�س**

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

متوسط أسعار االستيرادالكميات المستوردة 

 )دوالر / م و ح ب() ألف طن (

الصينكورياالياباناإلجماليالصينكوريااليابان

201584850331411960613759710.210.68.6

20168276733257260171420416.96.96.5

724533382464130477.98.07.3يناير 2016

737029981801121698.07.86.9فبراير

795932821702129437.27.36.6مارس

638221771861104206.46.66.6أبريل

54552218142590985.96.06.3مايو

619324842146108236.05.76.0يونيو

64601918160499826.35.95.4يوليو

765519712257118846.76.36.0أغسطس

667122362527114347.16.86.1سبتمبر

628231871838113077.27.36.7أكتوبر

754534222659136267.17.56.8نوفمبر

754940263733153087.17.37.1ديسمبر

830242943436160327.57.97.0يناير 2017

779036002372137627.98.07.0فبراير

814335271991136617.77.86.9مارس

657323372171110818.27.87.0أبريل
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3.2 م�شادر واردات الغاز الطبيعي الم�شيل

أبريل  الصين خال شهر  و  الجنوبية  اليابان و كوريا  إلى  استراليا  بلغت صادرات 
2017  حوالي 3.410 مليون طن، لتأتي في المرتبة األولى بنسبة 30.8% من إجمالي 
ثم   %16.3 بنسبة  قطر  تليها  الشهر،  خال  والصين  الجنوبية  وكوريا  اليابان  واردات 

ماليزيا بنسبة %15.1 .
هذا وقد بلغت صادرات الدول العربية إلى اليابان و كوريا الجنوبية و الصين حوالي 
2.861 مليون طن لتساهم بما نسبته 25.8% من إجمالي واردات تلك الدول خال الشهر.

4.2 �شافي عائد ال�شحنات الفورية لم�شدري الغاز الطبيعي الم�شيل

للغاز  المصدرة  الدول  لعدد من  المحقق  الفورية  الشحنات  يتعلق بصافي عائد  وفيما 
محققة  األولى  المرتبة  في  روسيا  فتأتي  أسيا،  شمال شرق  أسواق  في  المسيل  الطبيعي 
صافي عائد في حدود 5.14 دوالر/ مليون و ح ب في نهاية شهر أبريل 2017، تليها 
إندونيسيا بصافي عائد 5.05 دوالر/ مليون و ح ب، ثم أستراليا وماليزيا بصافي عائد 5 
دوالر/ مليون و ح ب. فيما بلغ صافي العائد لقطر 4.84 دوالر/ مليون و ح ب، وللجزائر 

4.52 دوالر/ مليون و ح ب. 
اليابان  إلى  المسيل  الطبيعي  للغاز  المصدرة  الرئيسية  الدول   )7( الجدول  ويوضح 

وكوريا الجنوبية والصين، وصافي العائد لها في نهاية شهر أبريل 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

65732337217111081اإجمالي الواردات، منها:

192548799834105.00ا�شتراليا

78765735918034.84قطر

121917827216695.00ماليزيا

4361891888135.05اندون�شيا

6615.14-469192رو�شيا

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

في نهاية شهر أبريل 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�ش��مل �ش��لة اأوب��ك اعتب��ارا م��ن 16 يوني��و 2005 عل��ى الخام��ات التالي��ة : 

العرب��ي الخفي��ف ال�ش��عودي، مزي��ج ال�شح��راء الجزائ��ري، الب�ش��رة الخفي��ف،  

ال�ش��درة الليبي،مورب��ان االمارات��ي ، قط��ر البح��ري، الخ��ام الكويت��ي، االيران��ي 

مينا���س  خ��ام  النيجي��ري،  الخفي��ف  بون��ي  الفنزويل��ي،  مي��ري   الثقي��ل، 

 2007 اأكتوب��ر  �ش��هر  ومنت�ش��ف  يناي��ر  �ش��هر  بداي��ة  م��ن  االندوني�ش��ي.واعتبارا 

اأ�شي��ف خ��ام غيرا�ش��ول االنغول��ي و خام اورين��ت. االكوادوري، و في يناير 2009 

تم ا�ش��تثناء الخام االندوني�ش��ي من ال�ش��لة، وفي يناير 2016 تم ا�شافة الخام 

االندوني�شي من جديد،  وفي يوليو 2016 تم اإ�شافة الخام الجابوني اإلى �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  Weekال�صبوع

ال�صهر

Month 2017 2016  Weekالأ�صبوع

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

52.0 35.1 1

 مار�س 

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

 اكتوبر 

October

51.6 34.2 1
  

ابريل

April

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

 نوفمرب  

November

48.1 41.1 1

مايو

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

 دي�صمرب 

December

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 

34.750.3March مار�س 

37.951.4April ابريل 

43.249.2May مايو 

45.8June يونيو 

42.7July يوليو 

43.1August اغ�صط�س 

42.9September �صبتمرب 

47.9October اكتوبر 

43.2November نوفمرب 

December دي�صمرب 

30.052.0First 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(

مـــلـــحـــق الــــجــــداول
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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 2017يناير 2017 

53.453.655.152.752.954.156.353.554.455.153.4Octoberفرباير

50.350.751.449.849.950.953.050.051.251.649.6Marchمار�س

51.451.651.850.850.852.454.351.052.352.651.1Aprilاأبريل

49.249.349.848.648.750.252.048.950.550.548.6Mayمايو

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

اجلدول  - 4:  املتو�صط ال�صهري لال�صعار الفورية للمنتجات النفطية فى ال�صواق املختلفة،  2015 - 2017
Table - 4: Average Monthly Market Spot Prices of Petroleum Products,   2015 -2017

)$ / Barrel - دولر / برميل(

الغازولني  املمتازال�صوق

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

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

مار�س

2017

64.363.150.7Singapure�صنغافورة

Mar-17
70.162.244.9Roterdamروتردام
62.162.046.2Mediterraneanاملتو�صط
70.358.443.3US Gulfخ. اأمريكي

اأبريل

2017

67.765.052.5Singapure�صنغافورة

Apr-17
75.464.147.0Roterdamروتردام
68.165.448.0Mediterraneanاملتو�صط
76.360.044.6US Gulfخ. اأمريكي

مايو

2017

64.461.751.6Singapure�صنغافورة

May-17
72.661.146.3Roterdamروتردام
63.762.347.1Mediterraneanاملتو�صط
74.756.843.7US 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

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

March 113 28 53 مار�س

Arpil 104 34 65 اأبريل

May 116 29 55 مايو

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

  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

  March 213 203 126 مار�س

  April 197 187 107 اأبريل

  May 158 147 106 مايو

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 2015 - 2017    
Table -7 : World Oil Demand  2015 - 2017

)Million b/d - مليون برميل/ اليوم (

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

وتقارير ال�شناعة النفطية.

2017 *2016 2015 

الربع الأول

Q -I  
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  

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

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

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

OECD 47.0 46.8 47.1 47.3 47.3 46.8 46.4 46.3 46.5 45.4 46.5  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

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

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

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

Developing Countries 31.6 31.3 31.3 31.8 31.3 31.0 30.9 30.8 31.4 30.6 29.9  الدول النامية

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

Africa 4.2 4.1 4.1 4.0 4.1 4.1 4.0 4.1 3.9 4.0 4.0  افريقيا

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

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

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

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

World 95.4 95.1 96.2 96.0 94.1 94.1 93.7 94.0 93.9 92.0 91.9    العامل
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اجلدول - 8: العر�س العاملي للنفط و�صوائل الغاز الطبيعي خالل الفرتة  2015 - 2017
Table -8 : World Oil and NGL Supply, 2015-2017

)Million b/d - مليون برميل يوميا ( 

Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty Reports.

* Estimates .
** 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.

2017 2016 * 2015
 الربع 1

Q I
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

Arab Countries 27.9 28.3 29.0 28.5 28.0 27.7 27.4 27.7 27.8 27.3 26.7 الدول العربية

OAPEC 26.6 27.0 27.7 27.2 26.7 26.4 26.1 26.4 26.5 26.1 25.3 الدول الأع�صاء في اأوبك

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

OPEC * *: 38.1 38.6 39.1 38.7 38.3 38.5 37.7 38.3 38.2 37.5 37.0 االأوبك * *:

Crude Oil 31.9 32.5 33.1 32.6 32.2 32.5 31.5 32.1 32.0 31.4 31.1 النفط اخلام

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

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

NorthAmerica 21.0 20.6 20.8 20.5 20.1 21.0 21.1 21.2 21.1 20.7 21.0 اأمريكا ال�صمالية

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

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

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

 Middle  East & Other Asia 5.0 5.0 5.0 4.9 5.0 5.1 4.9 4.7 4.6 4.7 4.7 ال�صرق الأو�صط ودول اآ�صيوية اأخرى

 Africa 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 افريقيا 

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

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

FSU 14.1 13.9 14.2 13.7 13.7 14.0 13.7 13.7 13.6 13.7 13.8 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 96.2 95.9 97.0 95.6 94.8 96.4 95.6 96.2 95.8 94.9 94.7  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, April  2017   امل�شدر Sources: Oil Market Intelligence, April  2017

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

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

أبريل 2017
 Apr- 2017

مارس 2017
Mar- 2017

التغير عن مارس 2017
Change from  Mar- 2017

أبريل 2016
 Apr- 2016

التغير عن أبريل 2016
Change from Apr-  2016

15990Americas)6(15991605االأمريكتني:

66119Crude)16(680696نفط خام

Products(19)91990910938منتجات نفطية

10076Europe(5)10131018اأوروبا :

3522Crude)6(354360نفط خام

65965816554Productsمنتجات نفطية

426403234206Pacificمنطقة املحيط الهادي 

Crude)3(1911892194نفط خام

235214212269Productsمنتجات نفطية

3038302612302612Total OECDاإجمايل الدول ال�شناعية *

120718Crude)20(12251245نفط خام

Products(6)18131781321819منتجات نفطية

31663150162965201Rest of the worldبقية دول العامل *

Oil at Sea)54(1237)7(11831190نفط على منت الناقالت

62046176285991213World Commercial 1املخزون التجاري العاملي *

18666Strategic Strategic(6)18721878املخزون ال�صرتاتيجي

92599244159094165Total 2اإجمايل املخزون العاملي**
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اجلائــــزة العلميــــة

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

اإعـــــــــــــــــــــــــالن

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

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

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

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

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

مو�صوع البحث

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

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

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

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

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

البترول والطاقة المقترحة، والتي منها: 

11 التطورات1الحالية1والم�ستقبلية1في1اأ�سواق1الطاقة.1.

21 االمدادات1العالمية1من1م�سادر1الطاقة1المختلفة.1.

31 الطلب1العالمي1على1م�سادر1الطاقة1المختلفة:1الواقع1واالآفاق1المحتملة.1.

41 التطورات1في1اأ�سعار1الطاقة1واالنعكا�سات1على1م�ستويات1الطلب1واالمدادات.1.

51 �سيا�سات1دعم1الطاقة1واالنعكا�سات1على1االقت�سادات1الوطنية..

61 العائدات1البترولية1واالنعكا�سات1على1اقت�ساديات1الدول1المنتجة.1.

71 واقع1واآفاق1اال�ستثمارات1في1قطاع1الطاقة1وتعزيز1م�ساهمة1القطاع1الخا�ص.1.

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

)�صروط تقديم البحث(

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

21 يجب1اأن1يكون1البحث1العلمي1بحثا1جديدا1وغير1مقتب�ص1اأو1مكرر،1واأن1ال1يكون1قد1نال1جائزة1من1اأية1جهة1عربية1اأو1.

اأجنبية1في1ال�سابق.

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

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

الت�سرف1بتلك1الحقوق1وال1تمار�ص1المنظمة1حقوقها1بطبع1البحث1الفائز1اال1بعد1مرور1�ستة1اأ�سهر1من1تاريخ1اإبالغ1

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

المرفق.

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

-1اإن1وجدت1-1مع1ذكر1المراجع1الم�ستخدمة1بالتف�سيل.



51 يتم1تقديم1اأربع1ن�سخ1ورقية1ون�سخة1الكترونية1من1البحث1اإلى1االأمانة1العامة1لمنظمة1االأقطار1العربية1الم�سدرة1.

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

وخبرتهم1المهنية.

61 ت�ستلم1البحوث1المقدمة1للم�ساركة1بالجائزة1بتاريخ1ال1يتعدى1نهاية1�سهر1اأيار/مايو120181وال1يقبل1بعد1ذلك1.

التاريخ1اأي1بحث1لغر�ص1الجائزة.

71 تمنح1الجوائز1الأ�سحاب1البحوث1الفائزة1من1كافة1الجن�سيات1التي1يتم1اختيارها1من1قبل1لجنة1التحكيم1العلمية1.

المتخ�س�سة.

81 ال1يجوز1منح1الجائزة1لذات1الباحث1مرتين1متتاليتين.1.

91 تهمل1اأية1بحوث1غير1م�ستوفية1لل�سروط1المذكورة.1.

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

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

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

منظمة1االأقطار1العربية1الم�سدرة1للبترول1)اأوابك(

اأمانة1�سر1اللجنة1التنظيمية1للجائزة1-1المقر1الدائم1للمنظمات1العربية

�ص.ب1205011ال�سفاة1130661-1دولة1الكويت

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

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

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

يف مو�صوع 

»البحوث القت�صادية ذات العالقة باجلوانب املختلفة للبرتول

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

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

اأقر اأنا املوقع اأدناه

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

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

ال�صــم  :

التوقيع :

التاريخ       /       /


