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 التطورات البترولية في األسواق العالمية واألقطار األعضاء                                                اإلدارة االقتصادية

 المؤشرات الرئيسية
 

 مقارنة بالشهر السابق ) دوالر للبرميل 2.2% (8.4بنسبة  المعدل الشهري ألسعار سلة أوبك ارتفع

 .2016 فبراير للبرميل خالل شهر دوالر 28.7ليصل إلى 

 2 ، أي بنسبةي/ب مليون 1.9بمقدار  2016 فبراير شهرخالل النفط الطلب العالمي على  ارتفع %

 .ي/مليون ب 96.5 ليصل إلى

 بنسبةأي ،ي /مليون ب 0.3بمقدار  2016 فبراير شهرخالل  من النفط ةالمعروض الكميات انخفضت       

 .ي/مليون ب 99.2صل إلى تل 0.3%

 5.1ليبلغ % 1.3بنحو  2016 فبراير شهر خالل الصخريمن النفط  الواليات المتحدة إنتاج انخفض 

 .حفارة 352 بلغيلمقارنة بالشهر السابق  حفارة 67بنحو  عدد الحفارات العاملة انخفض كما ،ي/مليون ب

 مليون  8 لتبلغ% 0.9بنحو  2016 يناير شهر خالل من النفط الخام الواليات المتحدةاردات و ارتفعت

 .ي/مليون ب 2.1 حوالى بلغلت% 14.5بنحو  النفطية وارداتها من المنتجات كما ارتفعت ،ي/ب

 مليون برميل  21بحوالي  2016 ينايرشهر خالل الدول الصناعية في النفطي المخزون التجاري  ارتفع

منظمة  دولفي اإلستراتيجي المخزون  ارتفع كما، مليون برميل 3034مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 

مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل  1 بحوالي والصين أفريقياالتعاون االقتصادي والتنمية وجنوب 

  .مليون برميل 1860إلى 

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

 1.99 مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى )و ح ب(دوالر لكل مليون  0.29بمقدار  2016 فبراير شهرخالل 

  .)و ح ب(مليون دوالر لكل 

 بمقدار 2016 يناير شهر خالل اليابانل في يأسعار استيراد الغاز الطبيعي المسمتوسط  انخفض         

أسعار متوسط  انخفض كما،  )و ح ب(لكل مليون  دوالر 7.9ليصل إلى ، )و ح ب(دوالر لكل مليون  0.7

 8ليصل إلى  ، )و ح ب(لكل مليون  دوالر 0.7 بمقدار كوريا الجنوبيةل في ياستيراد الغاز الطبيعي المس

 0.3بمقدار  الصين ل فييأسعار استيراد الغاز الطبيعي المسمتوسط  انخفض و، )و ح ب(دوالر لكل مليون 

 .)و ح ب(لكل مليون  دوالر 7.3، ليصل إلى )ح ب و(دوالر لكل مليون 

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

 .ىمن اإلجمال% 32مستأثرة بحصة ، 2016 يناير شهرمليون طن خالل  4.172
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فبراير   
2015 

يونيو     مايو     أبريل      مارس    يناير     ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو
2016 

 فبراير

 )1(الشكل 
 2016-2015المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك، 

 )برميل / دوالر ( 

 أسواق النفط :أوال 
 األسعار – 1

 أسعار النفط الخام •

، 2016 فبرايرشهر األسبوع األول من خالل ارتفاعاً المعدل األسبوعي ألسعار سلة أوبك  شهد

أدني مستوياته  من الشهر ليصل إلى ، ثم انخفض خالل األسبوع الثانيللبرميل ردوال 29.2 مسجالً 

 29.3، قبل أن يعاود االرتفاع بعد ذلك ليصل إلى أعلى مستوياته عندما بلغ للبرميل دوالر 27وهو 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             بمقدارارتفاعاً  2016فبراير خالل شهر ألسعار سلة خامات أوبك المعدل الشهري  شهد

دوالر للبرميل،  28.7ليصل إلى ، %8.4دوالر للبرميل مقارنة بأسعار الشهر السابق، أي بنسبة  2.2

خالل الشهر  بمعدله المسجلمقارنة % 46.9دوالر للبرميل أي بنسبة  25.3بنحو  بذلك تراجعاً مسجال 

مدادات من النفط الخام وتباطؤ أداء االقتصاد العالمي بالرغم من وفرة اإل .المماثل من العام الماضي

وارتفاع مستوى المخزونات النفطية وارتفاع الدوالر، إال أن جهود المنتجين الرئيسيين لخفض اإلنتاج 

وتوقعات تراجع إنتاج الواليات المتحدة األمريكية، وتحسن الطلب على النفط وبخاصة في أسيا، كان لها 

وذلك للمرة األولى منذ شهر أكتوبر من    2016فبراير  األسعار خالل شهررتفاع في ا دوراً رئيسياً 

 . العام الماضي
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يناير    ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس  
2016 

 فبراير

 )2(لشكل ا
 2016 -2015التغير في أسعار سلة اوبك  

 )برميل / دوالر ( 

 التغير عن الشهر المماثل من العام السابق التغير عن الشهر السابق

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

 :المماثل من العام السابق
 )1(الجدول 

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

 يناير فبراير
 فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2016

2015  

سعر سلة  54.1 52.5 57.3 62.2 60.2 54.2 45.5 44.8 45.0 40.5 33.6 26.5 28.7
 أوبك

2.2 )7.1(  )6.9(  )4.5(  0.2 )0.6(  )8.7(  )6.0(  )2.0(  4.9 4.8 )1.6(  9.7 
التغير عن 
الشهر 
 السابق

 

)25.3(  )17.9(  )25.9(  )35.1(  )40.0(  )51.2(  )55.3(  )51.4(  )47.7(  )43.3(  )47.0(  )51.7(  )51.3(  

التغير 
عن 

الشهر 
المماثل 
من العام 
 السابق

وتمثل السلة الجديدة . ، إحدى عشر نوعاً من النفط الخام بدال من السبعة خامات السابقة  2005يونيو  16تضم سلة أوبك، اعتبارا من : مالحظة •
أضيف  2007واعتبارا من بداية يناير  .األعضاء خامات الدول األعضاء مقّومة وفقاً ألوزان ترجيحية تأخذ في االعتبار إنتاج وصادرات الدول

تم   2009أضيف خام أورينت اإلكوادوري، وفي يناير  2007 أكتوبرخام غيراسول االنغولي إلى سلة أوبك الجديدة، و في منتصف شهر 
 .نوع من النفط الخام 13لتصبح تتألف من  تم اضافة الخام االندونيسي إلى سلة أوبك من جديد 2016، وفي يناير استثناء الخام االندونيسي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2014 - 2016. 
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 األسعار الفورية للمنتجات النفطية •

 الخليج األمريكي -
للبرميل  دوالر 5.4بنحو  2016يناير األسعار الفورية للغازولين الممتاز خالل شهر انخفضت 

أسعار انخفضت  كما ،للبرميل دوالر 51.2لتصل إلى % 9.5أي بنسبة  مقارنة بأسعار الشهر السابق

أسعار  وانخفضت ،للبرميل دوالر 37.1لتبلغ % 13.5للبرميل أي بنسبة  دوالر 5.8 بنحو الغاززيت 

 .للبرميل دوالر 19.1لتبلغ % 25.4للبرميل أي بنسبة  دوالر 6.5 ىبحوال الوقودزيت 

 سوق روتردام  -
     بنحو 2016يناير  شهرفي مستوياتها خالل  انخفاضاً شهدت األسعار الفورية للغازولين الممتاز 

 للبرميل،  دوالر 53.4لتصل إلى 6T% 9.2أي بنسبة  مقارنة بأسعار الشهر السابق للبرميل دوالر 5.4

 دوالر 38.1لتبلغ 6T% 16.6أي بنسبة للبرميل  دوالر 7.6بنحو  الغازأسعار زيت  6Tكما انخفضت

 19.9لتبلغ % 11.2للبرميل أي بنسبة  دوالر 2.5 ىبحوال الوقودأسعار زيت  وانخفضت ،6Tللبرميل

 .للبرميل دوالر

 سوق حوض البحر المتوسط  -
     بنحو 2016يناير  شهرفي مستوياتها خالل  انخفاضاً شهدت األسعار الفورية للغازولين الممتاز 

كما  للبرميل،  دوالر 47لتصل إلى 6T% 9.3أي بنسبة  مقارنة بأسعار الشهر السابق للبرميل دوالر 4.8

 ،6Tللبرميل دوالر 39.5لتبلغ 6T% 14.9أي بنسبة للبرميل  دوالر 6.9بنحو  الغازأسعار زيت  6Tانخفضت

          21.2لتبلغ 6T% 18.1أي بنسبة للبرميل  دوالر 4.7بحوالي  الوقودأسعار زيت  وانخفضت

 .للبرميل دوالر

 

 سوق سنغافورة  -
     بنحو 2016يناير  شهرفي مستوياتها خالل  انخفاضاً شهدت األسعار الفورية للغازولين الممتاز 

 للبرميل،  دوالر 50.3لتصل إلى 6T% 9.5أي بنسبة  مقارنة بأسعار الشهر السابق للبرميل دوالر 5.3

 دوالر 37.4لتبلغ 6T% 22.1أي بنسبة للبرميل  دوالر 10.6بنحو  الغازأسعار زيت  6Tكما انخفضت

      26.8لتبلغ 6T% 5أي بنسبة للبرميل  دوالر 1.4بحوالي  الوقودأسعار زيت  وانخفضت ،6Tللبرميل

 .للبرميل دوالر

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

  :في األسواق الرئيسية األربعة  2016 يناير  إلى  2015يناير 
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في الملحق المتوسط الشهري لألسعار الفورية للمنتجات النفطية في ) 4(كما يوضح الجدول 

 . )2016-2014(خالل الفترة األسواق المختلفة 

 أسعار شحن النفط الخام  •

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

نق�اط  10 بمق�دار 2016خ�الل ش�هر ين�اير  )أل�ف ط�ن س�اكن 280 – 230للن�اقالت الكبي�رة بحمول�ة (

بينم��ا   ، نقط��ة عل��ى المقي��اس الع��المي 79مس��جلة % 11.2، أي بنس��بة مقارن��ة بأس��عار الش��هر الس��ابق

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

% 9.4، أي بنس�بة نقاط مقارنة بأسعار الش�هر الس�ابق 5 بمقدار) ألف طن ساكن 285 – 270بحمولة 

البح�ر  داخل منطقةأسعار شحن النفط الخام المنقولة  ، وانخفضتنقطة على المقياس العالمي 58مسجلة 

نقط��ة  18 بمق��دار) أل��ف ط��ن س��اكن 85-80( األب��يض المتوس��ط بن��اقالت ص��غيرة أو متوس��طة الحج��م 

 .نقطة على المقياس العالمي 102مسجلة % 15، أي بنسبة مقارنة بأسعار الشهر السابق

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

  :2016 ينايرشهر  إلى 2015يناير الفترة من شهر  خالل
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يناير  ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير
2016 

 )3(الشكل 
 2016-2015المعدل الشهري لالسعار الفورية للغازولين الممتاز، 

 )برميل/ دوالر (

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

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

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

 أسعار شحن المنتجات النفطية  •

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

،أي بنس��بة  نقط��ة 35 بمق��دار 2016ين��اير  خ��الل ش��هر) أل��ف ط��ن س��اكن 35 – 30للن��اقالت بحمول��ة (

  .)World Scale( نقطة على المقياس العالمي 136الشهر السابق، مسجلة بأسعار مقارنة % 34.7

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

  عل�ى المقي�اس الع�المي، نقط�ة 36 بمقدار  2016يناير خالل شهر  )ألف طن ساكن 35 – 30بحمولة 

أس�عار وارتفع�ت ،  نقط�ة 177الش�هر الس�ابق،  لتص�ل إل�ى مس�توى بأس�عار مقارنة % 25.5أي بنسبة 

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

، أي بنس��بة عل��ى المقي��اس الع��المينقط��ة  37 بمق��دار 2016ين��اير  خ��الل ش��هر )أل��ف ط��ن س��اكن 35

 .نقطة 188الشهر السابق،  لتصل إلى مستوى بأسعار مقارنة % 24.5

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

 .2016يناير شهر  إلى 2015يناير 
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 )4(الشكل 
  2016-2015، النفط الخام المعدل الشهري ألسعار شحن 

 (*))نقطة على المقياس العالمي ( 

 الشرق/الشرق االوسط

 الغرب/الشرق االوسط

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

 .2016 -2014النفطية للفترة 

   العرض و الطلب -2

 2016 فبراي�ر تشير التقديرات األولية المتعلقة بإجمالي الطلب الع�المي عل�ى ال�نفط خ�الل ش�هر

 ىـمقارن��ة بمس��تويات الش��هر الس��ابق لتص��ل إل��% 2أي بنس��بة  ،ي/ب ملي��ون 1.9 بمق��دار ارتفاع��ه ىـإل��

       ي مقارن���ة بالش���هر المن���اظر م���ن/ملي���ون ب 0.9بح���والي  مرتف���عمس���توى ي، وه���و /ملي���ون ب 96.5

 .السابقالعام 

أي  ،ي/ملي�ون ب 1.5بمقدار  2016 فبراير خالل شهر مجموعة الدول الصناعيةطلب  ارتفع

 0.3ي ،منخفض�اً بح�والى /ملي�ون ب 47.2مقارنة بمس�تويات الش�هر الس�ابق ليص�ل إل�ى % 3.3بنسبة 

بمق�دار  بقية دول العالم األخ�رى طلب ، كما ارتفعاضيمقارنة بالشهر المناظر من العام المي /مليون ب

 ،ي/ب ملي��ون 49.4مقارن��ة بمس��تويات الش��هر الس��ابق ليص��ل إل��ى % 1أي بنس��بة  ،ي/ملي��ون ب 0.5

 .ي مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي/مليون ب 1.3 يبحوال اً مرتفع

فبراي�ر  خ�الل ش�هر الكمي�ات المعروض�ة م�ن ال�نفط انخف�اضتش�ير التق�ديرات األولي�ة إل�ى بينما 

 99.2 مقارن�ة بمس�تويات الش�هر الس�ابق لتص�ل إل�ى% 0.3ي أي بنسبة /ب مليون 0.3ر بمقدا 2016

 .السابقالعام  ي مقارنة بالشهر المناظر من/مليون ب 3.6ي، وهو مستوى مرتفع بحوالي /مليون ب
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 )5(الشكل 
  2016-2015، المنتجات النفطية المعدل الشهري ألسعار شحن 

 )نقطة على المقياس العالمي ( 

 غرب أوروبا-شمال/البحر المتوسط البحر المتوسط/البحر المتوسط الشرق/الشرق االوسط



 التطورات البترولية في األسواق العالمية واألقطار األعضاء                                                اإلدارة االقتصادية

7 
 

إم��دادات ال��دول األعض��اء ف��ي  أوب��ك م��ن ال��نفط الخ��ام و  انخفض��توعل��ى مس��توى المجموع��ات، 

مقارن��ة % 0.8ي أي بنس��بة /ب ملي��ون 0.3ر مق��داب 2016 فبراي��رس��وائل الغ��از الطبيع��ي خ��الل ش��هر 

ي مقارن�ة /ملي�ون ب 2.2 بنح�و ،مشكلة ارتفاعاً  ي/مليون ب 39.6بمستويات الشهر السابق لتصل إلى 

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

 بنح�و ،مرتفع�اً  الس�ابق المسجل خالل الش�هر وهو نفس المستوىي /ب مليون 59.5عند  2016 فبراير

 .السابقي مقارنة بالشهر المناظر من العام /ليون بم 1.2

 2016 فبراي�روتظهر البيانات األولية لمستويات الطل�ب والع�رض م�ن ال�نفط الخ�ام خ�الل ش�هر 

ووج��ود ش�هر الس�ابق ال خ�الل ي/ملي�ون ب 4.9ق�دره  بف�ائض،مقارن�ة  ي/ملي�ون ب 2.7 ق�درهفائض�اً 

  ):6(والشكل  )2( وذلك كما يتضح من الجدول، السابقلشهر المماثل من العام خالل اتوازن 

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

 التغير عن
 2015 فبراير

 فبراير
2015 

 التغير عن
 2016 يناير

 يناير
2016 

 فبراير
2016  

0.3-  الدول الصناعيةطلب  47.2 45.7 1.5 47.5 

 باقي دول العالم 49.4 48.9 0.5 48.1 1.3

 إجمالي الطلب العالمي 96.5 94.6 1.9 95.6 0.9

 :إمدادات أوبك  39.6 39.9 -0.3 37.4 2.2
2.2 30.8 0.2-  نفط خام 33.0 33.2 

0.0 6.6 0.1-  سوائل الغاز و مكثفات 6.6 6.7 

 أوبكإمدادات من خارج  57.2 57.2 0.0 56.1 1.1
 عوائد التكرير 2.3 2.3 0.0 2.2 0.1

 إجمالي العرض العالمي 99.2 99.5 -0.3 95.6 3.6

 الموازنة 2.7 4.9  0.0 
 

 Energy Intelligence Briefing March 4  2016 ,:المصدر
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 .2015 -2013مستويات الطلب والعرض العالمي للنفط  للفترة ) 8(و ) 7(يوضح الجدوالن 

 الواليات المتحدة األمريكية فى النفط الصخري  إنتاج •

 بح�والى 2016 فبرايرخالل شهر  الصخريالواليات المتحدة األمريكية من النفط  إنتاج انخفض

مش�كالً ، ي/ملي�ون ب 5.060بل�غ مقارن�ة بمس�تويات الش�هر الس�ابق لي %1.3ي أى بنس�بة /ب ألف 66

كم�ا انخف�ض ع�دد الحف�ارات  الس�ابق،ي مقارنة بالش�هر المن�اظر م�ن الع�ام /ب ألف 276 بنحو انخفاضاً 

 352حف�ارة مقارن�ة بمس�تويات الش�هر الس�ابق ليص�ل إل�ى  67بنح�و  2016العاملة خالل ش�هر فبراي�ر 

وذل�ك كم�ا ،حف�ارة مقارن�ة بالش�هر المن�اظر م�ن الع�ام الس�ابق  570حفارة، وهو مستوى م�نخفض بنح�و 

  ):7(والشكل  )3( يتضح من الجدول

 )3(الجدول 

 *إنتاج النفط الصخرى فى الواليات المتحدة األمريكية 

 ) يوم ال/ مليون برميل (  
 التغير عن

 2015 فبراير
 فبراير
2015 

 التغير عن
 2016 يناير

 يناير
2016 

 فبراير
2016  

0.276-  5.336 0.066-  النفط الصخرى إنتاج 5.060 5.126 

570-  922 67-  )حفارة( عدد الحفارات العاملة 352 419 
 

 EIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions, March 2016 :المصدر
من النمو فى إنتاج النفط المحلى فى الواليات المتحدة األمريكية خالل % 92يمثل إنتاج سبع مناطق رئيسية والتي شكلت نحو * 

 .Bakken ،Eagle Ford ،Haynesville ،Marcellus ،Niobrara ،Permian ،Uticaوهى،  2014 -2011الفترة 
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يناير    ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس
2016 

 فبراير

 ي/مليون ب حفارة

 )7(الشكل 
 فى الواليات المتحدة األمريكية وعدد الحفارات العاملة النفط الصخرى إنتاج 

 عدد الحفارات العاملة إنتاج النفط الصخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية  -3

 الواليات المتحدة األمريكية 

بح�والى  20166T ين�اير6Tمن ال�نفط الخ�ام خ�الل ش�هر  الواليات المتحدة األمريكيةواردات  ارتفعت

           ،ي/ملي����ون ب 8 نح����و مقارن����ة بمس����تويات الش����هر الس����ابق لتبل����غ% 0.9أى بنس����بة  ي/ب أل����ف 70

مقارن���ة % 14.5أى بنس���بة ي /ب أل���ف 266بح���والى  وارداته���ا م���ن المنتج���ات النفطي���ة ارتفع���ت كم���ا

  .ي/مليون ب 2.1الشهر السابق لتبلغ حوالي بمستويات 

 ين�ايرخالل ش�هر النفط الخام صادرات الواليات المتحدة من  انخفضتوعلى جانب الصادرات، 

 أل��ف  450مقارن��ة بمس��تويات الش��هر الس��ابق لتبل��غ % 4.9أى بنس��بة  ي/ب أل��ف 23 بح��والى 2016

مقارن�ة % 2.4ي أى بنس�بة /ب أل�ف 94صادراتها من المنتجات النفطي�ة بح�والى  انخفضت كما، ي/ب

واردات النفطي�ة للوالي�ات ال�ص�افي  ارتف�عوب�ذلك  .ي/ملي�ون ب 4 ح�والى الشهر السابق لتبلغبمستويات 

مقارن�ة م�ع الش�هر الس�ابق % 8.6ي، أي بنسبة /ألف ب 454 بحوالي 2016 يناير المتحدة خالل شهر

 .ي/مليون ب 5.7ليصل إلى 

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

ث�م فن�زويال بنس�بة % 14المملكة العربية السعودية بنس�بة تليها  ،من اجمالي واردات األخيرة منه% 43

 ال�نفط م�ن إجم�الي واردات% 42 حوالياألعضاء في منظمة أوبك على  الدولاستحوذت بينما ، 11%

 . األمريكية الخام للواليات المتحدة
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 اليابان 

ي، أي /ألف ب 106بحوالي  2016 ينايرشهر من النفط الخام خالل  اليابانواردات  انخفضت

ال��واردات الياباني��ة م��ن  ارتفع��ت بينم��ا .ي/ملي��ون ب 3.4بالمقارن��ة م��ع الش��هر الس��ابق لتبل��غ % 3بنس��بة 

        698 بالمقارن��ة م��ع الش��هر الس��ابق لتبل��غ% 3ي، أي بنس��بة /ب أل��ف 21بح��والى المنتج��ات النفطي��ة 

 .ي/ألف ب

  ين��ايرخ��الل ش��هر  النفطي��ة ص��ادرات الياب��ان م��ن المنتج��ات ارتفع��توعل��ى جان��ب الص��ادرات، 

ص�افي ال�واردات  انخف�ضو ب�ذلك . ي/أل�ف ب 554لتبلغ % 5 ي، أي بنسبة/بألف  26بنحو  2016

 3.5 ليص��ل إل��ى% 3ي، أي بنس��بة /أل��ف ب 111 بح��والي  2016 ين��ايرالنفطي��ة للياب��ان خ��الل ش��هر 

 .ي/مليون ب

م�ن % 40 في المرتبة األولى بنسبةالمملكة العربية السعودية تأتي وبالنسبة لمصادر الواردات، 

قط���ر        ث���م% 25بنس���بة  المتح���دةتليه���ا االم���ارات العربي���ة ، ال���نفط الخ���امم���ن م���الي واردات الياب���ان اج

 .  %8 بحوالى

 الصين 

 ملي��ون 1.533بح��والي  2016 ين��ايرش��هر م��ن ال��نفط الخ��ام خ��الل  الص��ينواردات  انخفض��ت

 وارداتال�� انخفض��ت كم��ا، ي/ملي��ون ب 6.3بالمقارن��ة م��ع الش��هر الس��ابق لتبل��غ % 20أي بنس��بة   ي،/ب

 بالمقارنة مع الشهر السابق لتبلغ %23أي بنسبة ي، /ب ألف 321بحوالي الصينية من المنتجات النفطية 

 .ي/ب مليون 1.4حوالي 

ي،     /أل��ف ب 25بلغ��ت الص��ادرات الص��ينية م��ن ال��نفط الخ��ام ح��والي  ،وعل��ى جان��ب الص��ادرات

بالمقارنة % 29ي، أي بنسبة /ألف ب 339بحوالي الصادرات الصينية من المنتجات النفطية  وانخفضت

 ين�ايرصافي ال�واردات النفطي�ة الص�ينية خ�الل ش�هر وبذلك بلغ  .ي/ب ألف 861مع الشهر السابق لتبلغ 

 . لشهر السابقعن مستوياتها ل% 19بنحو  منخفضةي /مليون ب 6.5حوالي  2016

م�ن % 16في المرتبة األولى بنسبة المملكة العربية السعودية تأتي وبالنسبة لمصادر الواردات، 

 % .11بنسبة  ثم أنجوال% 13بنسبة  روسيا إجمالي واردات الصين من النفط الخام، تليها

م��ن ال��نفط الخ��ام والمنتج��ات النفطي��ة ) الص��ادرات ( ص��افي ال��واردات ) 4(ويوض��ح الج��دول 

 .مقارنة بالشهر السابق 2016يناير للواليات المتحدة واليابان والصين خالل شهر 

 

 



 التطورات البترولية في األسواق العالمية واألقطار األعضاء                                                اإلدارة االقتصادية

11 
 

)4(الجدول   

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

  النفط الخام المنتجات النفطية
 التغير عن

 2015ديسمبر 
 ديسمبر

 2015 
 يناير

 2016 
 التغير عن

 2015ديسمبر 
 ديسمبر

 2015 
 يناير

 2016  

0B0.360 1B-2.162 2B-1.802 3B0.094 4B7.415 5B7.509 6Bالواليات المتحدة األمريكية 

7B-0.005 8B0.149 9B0.144 10B-0.106 11B3.508 12B3.402 13Bاليابان 

14B0.019 15B0.221 16B0.240 17B-1.499 18B7.777 19B6.278 20Bالصين 
 

 .2016و  2015التقرير الشهري لمنظمة أوبك، أعداد مختلفة : المصدر 

  المخزون -4

 21بحوالي  6T2016 يناير6Tخالل شهر  المخزون التجاري النفطي في الدول الصناعيةإجمالي  ارتفع

ملي�ون  270بمق�دار  ، مش�كالً ارتفاع�اً 6Tبرمي�ل6Tملي�ون  3034إل�ى ليص�ل عن الشهر السابق  مليون برميل

ال�نفط م�ن المخ�زون التج�اري إجم�الي  ي�ذكر أن، ىبرميل عن مستويات الشهر المماثل من الع�ام الماض�
ع��ن الش��هر  ملي��ون برمي��ل 2بح��والي   6T2016ين��اير 6Tخ��الل ش��هر ق��د ارتف��ع  الخ��ام  ف��ي ال��دول الص��ناعية

النفطي�ة   المنتج�اتم�ن إجم�الي مخزونه�ا التج�اري  ارتف�ع6T كمابرميل، 6Tمليون  1209إلى ليصل السابق 
 .برميل6Tمليون  1825 إلىليصل عن الشهر السابق  مليون برميل 19بحوالي 

ع�ن الش�هر الس�ابق  مليون برمي�ل 24 بحوالى األمريكتينالمخزون التجاري النفطي في  ارتفعوقد  

ملي�ون برمي�ل م�ن  953ملي�ون برمي�ل م�ن ال�نفط الخ�ام و  662مليون برميل، منها  1615ليستقر عند 

ع�ن  ملي�ون برمي�ل 11 بح�والى ال�دول األوروبي�ةالمخ�زون التج�اري النفط�ي ف�ي  ارتف�عكم�ا المنتجات، 

ملي�ون  641مليون برميل م�ن ال�نفط الخ�ام و  358مليون برميل، منها  999الشهر السابق ليستقر عند 

 بح�والى منطق�ة المح�يط اله�ادي دولالمخزون التجاري النفط�ي ف�ي  بينما انخفض ،برميل من المنتجات

مليون برميل من ال�نفط  189مليون برميل، منها  420عن الشهر السابق ليستقر عند  مليون برميل 14

 مليون برميل من المنتجات 231الخام و 

ملي�ون  24 بمق�دار 6T2016 ين�اير6Tخ�الل ش�هر  المخزون التجاري النفطي في بقية دول العالم فعارت

بمق�دار  المخزون التجاري النفطي على متن الناقالت كما ارتفع،مليون برميل  2916برميل ليصل إلى 

 . مليون برميل 1174مليون برميل ليصل إلى  10
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ملي�ون برمي�ل خ�الل  45بمق�دار  ارتفاع�اً  الع�المى إجمالي المخ�زون التج�اريوبذلك يسجل مستوى 

             ملي��ون برمي��ل، 5950مقارن��ة بمس��تواه المس��جل خ��الل الش��هر الس��ابق  ليص��ل إل��ى  6T2016 ين��اير 6Tش��هر

 . مليون برميل عن مستويات الشهر المماثل من العام الماضي 678 بمقدار مرتفعهو مستوى و

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وجنوب أفريقيا والصين دولفي  المخزون االستراتيجي وارتفع

مليون برمي�ل مقارن�ة بمس�تواه المس�جل خ�الل الش�هر الس�ابق  ليص�ل  1بمقدار  6T2016 يناير 6Tخالل شهر

       ملي��ون برمي��ل ع��ن مس��توياته ف��ي الش��هر المماث��ل م��ن 15بمق��دار  مرتفع��اً  ،ملي��ون برمي��ل 1860إل��ى 

 .العام الماضي

ملي��ون برمي��ل  8984إل��ى  6T2016 ين��اير 6Tش��هر ف��ي نهاي��ة إجم��الي المخ��زون الع��الميوب��ذلك يص��ل 

مليون برمي�ل  816 ارتفاعاً بنحومليون برميل مقارنة بالشهر السابق، و  57بنحو  ارتفاعاً مسجال بذلك 

 . مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي

          المختلف���ة ف���ي نهاي���ة ش���هرف���ي الملح���ق مس���تويات المخ���زون ) 9(والج���دول ) 8(يب���ين الش���كل و

 .2016 يناير
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 سوق الغاز الطبيعي: ثانيا

  األسعار الفورية للغاز الطبيعي في السوق األمريكي -1

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

لك��ل ملي��ون و ح ب مقارن��ة بالش��هر الس��ابق دوالر  0.29بمق��دار  2016فبراي��ر هر ش�� األمريك��ي خ��الل

  .)و ح ب(دوالر لكل مليون  1.99 ليصل إلى

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

كما هو موضح ، )و ح ب(دوالر لكل مليون  3.2 بنحوانخفاض أسعار الغاز الطبيعي يتضح  ،المتوسط

 :) 5( الجدول في 
 

 )5(الجدول 
 2016 -2015في السوق األمريكي،  وخام غرب تكساس أسعار الغاز الطبيعي،

 )دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( 

 
 فبراير
2015 

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس
 يناير

2016 
 فبراير

 2.0 2.3 1.9 2.1 2.3 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9 2.6 2.8 2.9 *الغاز الطبيعي 

خام غرب 
 **تكساس 

8.8 8.2 9.4 10.2 10.3 8.8 7.4 7.8 8.0 7.4 6.4 5.4 5.2 

 

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

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

 آسياشمال شرق أسواق الغاز الطبيعي المسيل في . 2

التالية التطورات ف�ي أس�عار الغ�از الطبيع�ي المس�يل ف�ي أس�واق ش�مال ش�رق تستعرض الفقرات 

أس��يا والكمي��ات المس��توردة م��ن ك��ل م��ن الياب��ان وكوري��ا الجنوبي��ة والص��ين والمص��ادر الرئيس��ية لتل��ك 

  .الواردات وصافي عائد الشحنات الفورية لمصدري الغاز الطبيعي المسيل

 أسعار الغاز الطبيعي المسيل 1.2

  2016 ين��ايرش��هد متوس��ط أس��عار الغ��از الطبيع��ي المس��يل ال��ذي اس��توردته الياب��ان ف��ي ش��هر 

     ملي�ون  /دوالر 7.9دوالر لك�ل ملي�ون و ح ب مقارن�ة بالش�هر الس�ابق ليص�ل إل�ى  0.7 بمقدار انخفاضاً 

 0.7ر بمق�دا كوري�ا الجنوبي�ةمتوسط أسعار الغاز الطبيعي المسيل الذي اس�توردته  انخفض كما، و ح ب

متوسط  وانخفض  و ح ب، مليون/ دوالر 8دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 
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دوالر لك��ل ملي��ون و ح ب مقارن��ة  0.3بمق��دار  الص��ينأس��عار الغ��از الطبيع��ي المس��يل ال��ذي اس��توردته 

  .و ح ب مليون/ دوالر 7.3إلى بالشهر السابق ليصل 

 الغاز الطبيعي المسيلالكميات المستوردة من  2.2
والص�ين  الجنوبي�ة الكميات المستوردة من الغاز الطبيع�ي المس�يل ف�ي الياب�ان و كوري�ا انخفضت

مقارنة بالشهر السابق حي�ث % 4.1طن أي بنسبة  ألف 551من المصادر المختلفة خالل الشهر بمقدار 

 .مليون طن 13.047إلى  2016 ينايروصلت الكميات المستوردة في شهر 

الكميات المستوردة من الغاز الطبيعي المسيل وأسعاره في كل من اليابان ) 6(ويوضح الجدول  

 : 2016 -2014وكوريا الجنوبية و الصين خالل الفترة 

 )6(الجدول 
   2016 -2014ل المستوردة في اليابان وكوريا و الصين، يكميات وأسعار الغاز الطبيعي المس

 

 أسعار االستيرادمتوسط  الكميات المستوردة 

 
 )م و ح ب/ دوالر ( )ألف طن ( 

 كوريا اليابان
 الصين الجنوبية كوريا اليابان اإلجمالي الصين الجنوبية

2014 88505 37402 19891 145798 16.1 16.3 11.7 
2015 84850 33141 19606 137597 10.2 10.6 8.6 

 11.1 14.3 15.1 14677 2121 4122 8434 2015يناير 
 10.3 13.4 13.3 12489 1661 3098 7730 فبراير
 10.1 13.1 12.2 12531 1346 3048 8137 مارس
 8.1 11.7 10.2 10982 1545 2839 6598 ابريل
 8.8 9.5 8.7 9242 1123 2364 5755 مايو
 9.5 9.1 8.6 10134 1724 1777 6633 يونيو
 7.5 8.8 8.9 11146 1922 2271 6953 يوليو

 7.1 9.2 9.2 10408 1348 1998 7062 أغسطس
 7.4 9.6 9.6 10598 1295 2450 6853 سبتمبر
 8.0 9.7 9.4 10574 1602 2915 6057 أكتوبر
 7.9 9.5 8.9 11218 1818 2706 6694 نوفمبر
 7.6 8.7 8.5 13598 2101 3553 7944 ديسمبر

 7.3 8.0 7.9 13047 2464 3338 7245 2016يناير 
  World Gas Intelligence مختلفة منأعداد   :المصدر

 

 الغاز الطبيعي المسيل مصادر واردات 3.2

حوالي   2016 ينايرو الصين خالل شهر الجنوبية إلى اليابان و كوريا  بلغت صادرات استراليا

الياب��ان و كوري��ا  وارداتم��ن إجم��الي % 23.5بنس��بة  األول��ىف��ي المرتب��ة ملي��ون ط��ن، لت��أتي  3.071

،ف��ي ح��ين بلغ��ت % 14.1ث��م ماليزي��ا بنس��بة % 22نس��بة ب قط��ر، تليه��ا الش��هرالص��ين خ��الل والجنوبي��ة 

 .ألف طن 134صادرات الجزائر إلى كوريا الجنوبية واليابان نحو 
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 4.172و الص�ين ح�والي الجنوبي�ة وقد بلغت صادرات الدول العربية إل�ى الياب�ان و كوري�ا هذا 

 .خالل الشهر تلك الدول وارداتمن إجمالي % 32مليون طن لتساهم بما نسبته 

 الغاز الطبيعي المسيل صافي عائد الشحنات الفورية لمصدري 4.2

وفيم�ا يتعل��ق بص��افي عائ��د الش��حنات الفوري��ة المحق�ق لع��دد م��ن ال��دول المص��درة للغ��از الطبيع��ي 

 5.59 محققة صافي عائد في حدودفي المرتبة األولى  تأتي روسياالمسيل في أسواق شمال شرق أسيا، ف

ملي�ون     /دوالر 5.51بص�افي عائ�د  ا، تليه�ا إندونيس�ي2016مليون و ح ب في نهاية شهر ين�اير  /دوالر

لقط�ر  ص�افي العائ�دفيم�ا بل�غ  .و ح بملي�ون  /دوالر 5.46، ثم استراليا وماليزيا بص�افي عائ�د و ح ب

  .و ح بمليون  /دوالر 5.03، وللجزائر و ح ب مليون  /دوالر 5.32

الجنوبية إلى اليابان و كوريا للغاز الطبيعي المسيل  الدول الرئيسية المصدرة) 7(الجدول ويوضح 

 :2016في نهاية شهر يناير ، وصافي العائد لها الصينو

 )7(الجدول 
  *وصافي العائداليابان وكوريا و الصين،  إليل يلغاز الطبيعي المسالدول الرئيسية المصدرة ل

 2016في نهاية شهر يناير 
 

  الكميات المستوردة 

 
صافي العائد من بيع شحنات الغاز الطبيعي  )ألف طن ( 

 المسيل الفورية في أسواق شمال شرق أسيا
 كوريا اليابان

  )م و ح ب/ دوالر (  اإلجمالي الصين الجنوبية

    13047 2464 3338 7245 :إجمالي الواردات، منها
  5.46  3071 925 502 1644 استراليا

  5.32  2870 921 1050 899 قطر
  5.46  1839 69 287 1483 ماليزيا

  5.51  1241 153 488 600 اندونسيا
  5.59  944 64 192 688 روسيا
  5.03  477 59 119 299 نيجيريا
  5.03  134 – 63 71 الجزائر

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