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�أبرمت  �لتي  �التفاقية  بموجب  للبترول  �لم�صدرة  �لعربية  �الأقطار  منظمة  تاأ�ص�صت 

في بيروت بتاريخ 9 يناير 1968  فيما بين حكومات كل من �لمملكة �لعربية �ل�صعودية 

ودولة �لكويت ودولة ليبيا )�لمملكة �لليبية �آنذ�ك(. ون�صت �التفاقية على �أن تكون مدينة 

�لكويت مقر�ً لها.  

تهدف �لمنظمة �إلى تعاون �أع�صائها في مختلف �أوجه �لن�صاط �القت�صادي في �صناعة 

�لبترول، وتقرير �لو�صائل و�ل�صبل للمحافظة على م�صالح �أع�صائها �لم�صروعة في هذه �ل�صناعة منفردين 

ومجتمعين، وتوحيد �لجهود لتاأمين و�صول �لبترول �إلى �أ�صو�ق ��صتهالكه ب�صروط عادلة ومعقولة، وتوفير 

�لظروف �لمالئمة لال�صتثمار في �صناعة �لبترول في �الأقطار �الأع�صاء. 

وقد �ن�صم �إلى ع�صوية �لمنظمة في عام 1970 كل من دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة ودولة قطر 

ومملكة �لبحرين و�لجمهورية �لجز�ئرية.  و�ن�صم �إليها في عام 1972 كل من �لجمهورية �لعربية �ل�صورية 

وجمهورية �لعر�ق، و�ن�صم �إليها في عام 1973 جمهورية م�صر �لعربية، و�ن�صمت �لجمهورية �لتون�صية في 

عام 1982 )جمدت ع�صويتها في عام 1986( وتجيز �التفاقية �ن�صمام �أية دولة عربية م�صدرة للبترول 

�إلى ع�صويتها �صريطة �أن يكون �لبترول م�صدر�ً هاما لدخلها �لقومي، وبمو�فقة ثالثة �أرباع �أ�صو�ت �لدول 

�الأع�صاء على �أن يكون من بينها �أ�صو�ت جميع �لدول �الأع�صاء �لموؤ�ص�صة. 

 ت�شدر الن�شرة ال�شهرية عن الأمانة العامة ملنظمة الأقطار 

العربية امل�شدرة للبرتول - اإدارة الإعالم واملكتبة
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أجهزة المنظمة • ال�شركات املنبثقة:
�لم�صروعــــات  �لمنظمة  عــن  �نبثقت 

�لعربيـــة  �ل�صــــركة  �لتالية:  �لم�صـــتركة 

 1972 عام  في  �لبترول  لنقل  �لبحرية 

ومقرها مدينة �لكويت في دولة �لكويت، 

�ل�صفن  و�إ�صالح  لبناء  �لعربية  و�ل�صركة 

)�أ�صري( في عام 1973، ومقرها مملكة 

�لبحرين، و�ل�صركة �لعربية لال�صتثمار�ت 

 1974 عــام  في  )�أبــيــكــورب(  �لبترولية 

�لمملكة  فــي  �لــخــبــر  مــديــنــة  ومــقــرهــا 

�لعربية  و�ل�صركة  �ل�صعودية،  �لعربية 

 1975 عــام  فــي  �لبترولية  للخدمات 

ومقرها مدينة طر�بل�ص في دولة ليبيا.

تمار�ص �لمنظمة ن�صاطاتها و�خت�صا�صاتها من خالل �أربعة �أجهزة هي: 

• مجل�س الوزراء: هو �ل�صلطة �لعليا �لتي تحدد �صيا�صات �لمنظمة بتوجيه ن�صاطاتها وو�صع �لقو�عد �لتي ت�صير عليها. 
• المكتب التنفيذي : يتكون من ممثلي �لدول �الأع�صاء ويقوم برفع ما ير�ه من تو�صيات و�قتر�حات �إلى �لمجل�ص، وينظر في �لميز�نية 

�ل�صنوية ويرفعها للمجل�ص �لوز�ري ، كما يقر نظام موظفي �الأمانة �لعامة، وت�صدر قر�ر�ته باأغلبية ثلثي �أ�صو�ت �الأع�صاء جميعا.

• الأمانة العامة : ت�صطلع بالجو�نب �لتخطيطية و�الإد�رية و�لتنفيذية لن�صاط �لمنظمة، وفقا للو�ئح وتوجيهات �لمجل�ص. ويتولى �إد�رة 
�الأمانة �لعامة �أمين عام. ويعين �الأمين �لعام بقر�ر من �لمجل�ص �لوز�ري للمنظمة لفترة ثالث �صنو�ت قابلة للتجديد لمدد �أخرى. 

و�الأمين �لعام هو �لناطق �لر�صمي با�صم �لمنظمة، وهو �لممثل �لقانوني لها، وهو م�صوؤول عن مبا�صرة و�جبات من�صبه �أمام �لمجل�ص. 

ويقوم �الأمين �لعام باإد�رة �الأمانة �لعامة وتوجيهها، و�الإ�صر�ف �لفعلي على كافة وجوه ن�صاطها، وتنفيذ ما يعهد به �لمجل�ص �إليه من 

مهام. يمار�ص �الأمين �لعام وكافة موظفي �الأمانة �لعامة وظائفهم با�صتقالل تام ولل�صالح �لم�صترك للدول �الأع�صاء. يتمتع �الأمين �لعام 

و�الأمناء �لم�صاعدون في �أقاليم �لدول �الأع�صاء بكافة �لح�صانات و�المتياز�ت �لدبلوما�صية.  

• الهيئة الق�شائية: تم �لتوقيع على بروتوكول �إن�صاء �لهيئة �لق�صائية لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول في مدينة �لكويت 
بتاريخ  9 مايو 1978 ودخل حيز �لنفاذ في 20 �أبريل 1980.  وللهيئة �خت�صا�ص �إلز�مي بالنظر في �لمنازعات �لتي تتعلق بتف�صير 

وتطبيق �تفاقية �إن�صاء �لمنظمة، و�لمنازعات �لتي تن�صاأ بين ع�صوين �أو �أكثر من �أع�صاء �لمنظمة في مجال �لن�صاط �لبترولي.

المؤتمر الدولي الواحد والعشرون 
حول البترول والثروة المعدنية والتنمية

مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول ايجبس 2018 
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أنشطة المنظمة

صناعة البترول في الدول األعضاء في منظمة األوابك

التطورات الحالية واآلفاق المستقبلية

تتبـــو�أ �لدول �الأع�صـــاء في منظمة �الأقطـــار �لعربية �لم�صـــدرة للبترول )�أو�بك( 

مكانة هامة في �ل�صناعة �لبترولية �لعالمية، وتتو�فر لديها مجموعة من �لمقومات 

�لتـــي توؤهلها الإقامة �صـــناعة بترولية متكاملة بميزة تناف�صـــية مقارنة بمثيالتها في 

�لتكتالت �القت�صـــادية �لدولية �الأخرى. ومن �أهم هذه �لمقومات �لموقع �لجغر�في 

�لقريب من �الأ�صو�ق �ال�صتهالكية �لو�عدة �لمحركة للطلب كال�صين و�لهند باالإ�صافة 

�إلـــى �ليابان وكوريا، وكذلك �الأ�صـــو�ق �ال�صـــتهالكية �لتقليدية فـــي �أوروبا و�لواليات 

�لمتحدة.

وت�صير �لتقدير�ت �لى �أن �الحتياطي �لموؤكد من �لنفط �لتقليدي للدول �الأع�صاء في 

منظمة �الأو�بك قد بلغ حو�لي �أكثر من 706.8 مليار برميل في مطلع عام 2018، تمثل 

مـــا يقارب 48.8% من �إجمالي �حتياطيات �لعالـــم. بينما بلغ �حتياطي �لغاز �لطبيعي 

حو�لي 53.5 تريليون متر مكعب تمثل 27.2% من �إجمالي �حتياطيات �لعالم.

وتجدر �الإ�صـــارة �إلى �أن �لدول �الأع�صـــاء في منظمة �الأو�بك تولي �هتماماً متز�يد�ً 

بالغـــاز �لطبيعـــي، باعتبـــاره ر�فد�ً �أ�صا�صـــياً من رو�فـــد �لتنمية وركيزة مـــن ركائز دعم 

�القت�صـــاد، كمـــا �أنه يمثـــل �أحد �لمحاور �الأ�صا�صـــية نحـــو تحقيق �لتنمية �لم�صـــتد�مة 

باأبعادها �لثالثة �القت�صادية و�الجتماعية و�لبيئية. 

عـــالوة على ذلك، فقد ز�د �العتماد على �لغاز �لطبيعي في �أنظمة �لطاقة �لعربية، 

حتى بات ي�صـــاهم بح�صة تتجاوز �لـ 50% في مزيج �لطاقة �الأولية في �لدول �لعربية، 

وذلـــك �نطالقا مـــن كونه �أقل �أنو�ع �لوقود �الأحفوري �لم�صـــببة لالنبعاثات �لناتجة عن 

�لحرق، و�أعالها كفاءة خا�صـــة في توليد �لكهرباء. وتعمل �صـــركات �لطاقة �لوطنية في 

�لدول �لعربية مع �صـــركات �لبترول �لعالمية على �صـــخ �لمزيد من �ال�صـــتثمار�ت لرفع 

�حتياطياتها من �لغاز، وتطوير �لحقول �لجديدة �لمكت�صفة �صمن بر�مج زمنية طموحة 

لتلبية �لطلب �لمتنامي على �لغاز في دول �لمنطقة. 

وقد �صهد �لعام �لما�صي 2017 دخول عدد كبير من م�صاريع �لغاز �لطبيعي �لجديدة 

حيز �لت�صـــغيل، في �لعديد من �لدول �الأع�صـــاء ومن �لمتوقع �أن ت�صـــاهم تلك �لم�صاريع 

افتتاحية العدد
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�لجديدة ب�صـــكل فعال في �لو�صـــول �إلى �الأهد�ف و�ل�صيا�صـــات �لمو�صـــوعة في مجال 

تنمية وتطوير �صناعة �لغاز �لطبيعي في �لدول �الأع�صاء

�أما في مجال �ل�صـــناعات �لبترولية �لالحقة فقد ��صـــتمرت �لدول �الأع�صاء بتنفيذ 

�لعديد من م�صاريع �لتطوير حيث بلغت �لطاقة �لتكريرية في دول �أو�بك حو�لي 8.09 

مليون برميل/ �ليوم، وعدد �لم�صافي 51 م�صفاة، بح�صة 91.3% من �إجمالي �لطاقة 

�لتكريرية في �لدول �لعربية. وتو��صـــل �لدول �الأع�صـــاء م�صـــيرتها في �إن�صاء �لم�صافي 

�لجديدة �لمتطورة، ال�صـــيما في دولة �لكويت، و�لمملكة �لعربية �ل�صعودية، و�لجمهورية 

�لجز�ئرية وجمهورية �لعر�ق. ومملكة �لبحرين وجمهورية م�صر �لعربية 

كما �أحتلت �لدول �الأع�صاء في منظمة �الأو�بك مكانة هامة في �صناعة �لبتروكيماويات 

منذ منت�صـــف ت�صـــعينيات �لقرن �لما�صـــي وحتى �الآن على �لرغم من �لمناف�صة �لقوية 

من �لدول �الأخرى، و�لمتغير�ت �الأ�صا�صية �لم�صتمرة �القت�صادية منها و�ل�صيا�صية و�لتي 

تُلقي بظاللها على �ل�صناعات �لبتروكيماوية كغيرها من �ل�صناعات �لبترولية.

و�الأمانة �لعامة لمنظمة �الأو�بك وهي تتابع �لتطور�ت �لجارية على �صعيد �ل�صناعة 

�لبترولية على �ل�صـــعيدين �لعربي و�لدولي، فاإنها �إذ ت�صـــيد بما حققته �لدول �الأع�صاء 

مـــن نجاحات م�صـــهودة خالل عام 2017، وبمـــا يوؤكد على �أن �ل�صـــناعة �لبترولية في 

دولنا �الأع�صـــاء على م�صارها �ل�صـــحيح، وتاأمل باأن تتمكن �لدول �الأع�صاء من �لم�صي 

قدما في تنفيذ م�صاريعها �لبترولية �لحالية و�لم�صتقبلية،  كما تاأمل باأن ي�صهد �لتعاون 

�لعربي في مجال �ل�صـــناعات �لبترولية و�صناعة �لطاقة ب�صكل عام �لمزيد من �لتقدم، 

وباال�صـــتفادة من �لخبر�ت �لتكنولوجية �لعالمية، وبما ي�صـــاهم فـــي نهاية �لمطاف في 

تطوير �ل�صناعة �لبترولية في �لدول �الأع�صاء.

�شعـادة االأ�شتـاذ/ عبا�س علي النقي

�الأمين �لعام لمنظمة �أو�بك
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أخبار الدول األعضاء

وقد مثل �لمنظمة في فعاليات �لموؤتمر �شعادة االأ�شتاذ/ 

عبا�س علي النقي، االأميـــــــن العام لمنظمة االأقطار العربية 

الم�شـــــــدرة للبتـــــــرول )اأوابـــــــك(، وذلـــك تلبية لدعـــوة كريمة 

مـــن معالي المهند�س طـــــــارق المل، وزير البتـــــــرول والثروة 

المعدنية في جمهورية م�شر العربية.

وقـــد �صـــارك �شعـــــــادة االأ�شتـــــــاذ/ عبا�ـــــــس علـــــــي النقي، 

كمتحـــدث رئي�صـــي في �لجل�صـــة �لثالثـــة �لحو�ريـــة بعنو�ن 

» دعـــــــم التنـــــــوع والتنميـــــــة الم�شتدامـــــــة في ال�شـــــــوق وخلق 

اال�شتقرار من خلل التعاون«، وقد �صـــارك في �لجل�صـــة كل 

مـــن �شعادة ال�شيد/ محمد باركيندو، االأمين العام لمنظمة 

اأوبك، وال�شيد/ يـــــــورى �شنتوريـــــــن، االأمين العـــــــام لمنظمة 

الدول الم�شدرة للغاز.

وقد تناولت الجل�شة المحاور التالية:

• ��صـــتعادة تو�زن �ل�صوق و��صتقر�ر �ل�صناعة عبر منظمة 	

�أوبك و�لدول �لمنتجة للنفط �أوبك.

• توحيد �ل�صيا�صات �لنفطية و�صمان �ال�صتقر�ر في �صوق 	

�لنفـــط و�لغاز، ماذ� يحمل �لم�صـــتقبل خالل �لـ 10-5 

�ل�صنو�ت �لقادمة.

•  �لحو�ر بين �لمنتجين و�لم�صتهلكين، �لعالقة بين �صعر 	

�لنفط �لخام، كفاءة �لعر�ص و�ل�صوق �الأمثل.

•  �لحفـــاظ على تو�زن �أمن �لطلب و�لعر�ص في �صـــوق 	

�لغـــاز، من خـــالل تطوير تكنولوجيا �لطاقة وت�صـــجيع 

هيكل م�صتد�م وتنمية �أ�صو�ق �لغاز �لعالمية.

 حيث �أكـــد �شعادة االأ�شتاذ /عبا�س علي النقى، االأمين 

العام لمنظمة االأوابك، خالل �لجل�صـــة على �أهمية �لدور 

�لمحـــوري لـــدول �أو�بك في �صـــوق �لنفـــط �لعالمية، وذلك 

بف�صـــل مـــا تمتلكـــه مـــن �حتياطيـــات نفطية كبيـــرة، كما 

مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول

ايجبس 2018 
برعايـــة وح�صـــور فخامة الرئي�س عبدالفتـــــــاح ال�شي�شي، رئي�س جمهوريـــــــة م�شر العربية، 

ومعالي المهند�س اأ�شرف اإ�شماعيل، رئي�س الوزراء في جمهورية م�شر العربية، �أقيمت فعاليات 

موؤتمر ومعر�ص م�صـــر �لدولي للبترول »ايجب�س 2018« ، خالل �لفترة من 12 – 14 فبر�ير 

2018، بم�صـــاركة مجموعـــة من �لـــوزر�ء وكبار �لم�صـــوؤولين و�الأمناء �لعاميـــن في �لمنظمات 
�لدولية �لمتخ�ص�صة بالطاقة.
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كتاب شكر
بعـــث معالي المهند�س طارق المـــــــل، وزير البترول والثروة المعدنيـــــــة في جمهورية م�شر 

العربية، كتاب �صكر �إلى �شعادة االأ�شتاذ/ عبا�س علي النقي، االأمين العام لمنظمة االأقطار 

العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك(، �أعرب فيها عن �صكره وتقدير لم�صاركة �صعادة �الأمين 

�لعام في فعاليات موؤتمر ومعر�ص م�صـــر �لدولي للبترول »ايجب�س 2018«، و�أثنى معاليه 

علـــى �لمد�خالت �لجيدة ل�صـــعادة �الأمين خالل م�صـــاركته كمتحدث رئي�صـــي في فعاليات 

�لجل�صة �لحو�رية �لثالثة للموؤتمر و�لخا�صة بالمنظمات �لدولية، متمنياً ل�صعادته وللمنظمة 

�لمزيد من �لتقدم و�لتطوير. 

��صـــتعر�ص جهـــود منظمـــة �أو�بك في ت�صـــجيع �لتعاون في 

مجال �ل�صـــناعات �لبترولية بين �لدول �الأع�صاء من خالل 

�ن�صـــائها لمجموعـــة من �ل�صـــركات �لعربيـــة �لمنبثقة وما 

تقوم باإعد�ده ومن در��صـــات فنية و�قت�صـــادية، ومن خالل 

جهودها وتو�جدها �لفاعل في �لمحافل �الإقليمية و�لدولية 

�لمتخ�ص�صة في �صناعة �لطاقة.

مـــن جانبه ا�شتعر�ـــــــس �شعادة ال�شيـــــــد/ محمد باركيندو 

االأمين العام لمنظمة اأوبك، �لتطور�ت �لحالية في �ل�صـــوق 

�لنفطيـــة �لعالمية خا�صـــة بعد �تفاق فيينـــا لتخفي�ص �نتاج 

�لنفـــط بين دول �أوبك ودول خارج �أوبك، مبينا �أهمية تعاون 

جميع �الأطر�ف من �أجل عودة �لتو�زن في �ل�صوق. 

�أمـــا ال�شيد/ يـــــــورى �شنتورين، االأمين العـــــــام لمنظمة 

الـــــــدول الم�شـــــــدرة للغـــــــاز، فقـــد تحـــدث عن �صـــوق �لغاز 

و�رتباطـــه �لوثيـــق بال�صـــوق �لنفطيـــة، و�أو�صـــح �ن قطاع 

�لكهربـــاء يعتبـــر �أكبر قطاع م�صـــتهلك للغـــاز يليه �لقطاع 

�ل�صـــناعي و�لبتروكيماويات. 
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ذكر معالي المهند�ـــــــس خالد الفالح، وزير 

الطاقـــــــة وال�شناعـــــــة والثـــــــروة المعدنيـــــــة في 

المملكة العربية ال�شعودية، �أن �التفاق �لذي تم 

بيـــن �لمنتجين من د�خل وخارج �أوبك وعددها 

)24( دولـــة، قـــد �صـــاهم في �مت�صـــا�ص ثلثي 

�الحتياطيات �لفائ�صـــة من �ل�صـــوق، وذلك من 

خالل �لتحكم باالإنتاج، م�صـــيد� بالدور �لفاعل 

لبالده في �إعادة �ل�صـــحة و�النتعا�ص الأ�صـــو�ق 

�لطاقـــة �لعالمية، وموؤكد� في �لوقت ذ�ته على 

رغبـــة �لـــدول �لموقعة على �تفاقيـــة فيينا في 

�ال�صتمر�ر بالعمل و�لتن�صيق �لم�صترك.

كما عبر معاليه في �لوقت ذ�ته عن خ�صيته 

مـــن �أن يعقـــب ذلـــك �النتعا�ص و�لتح�صـــن في 

�الأ�صـــعار تر�جع �أو تبعات غير محمودة ب�صبب 

�صعف �ال�صتثمار�ت في �ل�صـــناعة �لبترولية، 

�الأمـــر �لذي يتطلب �لمزيد من �لعمل لمر�قبة 

�الإنتاج و�لطلب و�ال�صتثمار في قطاع �لطاقة.

و�أ�صـــار معاليـــــــه فـــي مقابلـــة له مـــع قناة 

»�لعربية«، �ن تلك �لجهود �صـــاهمت في زيادة 

ثقة �لعالم بالدول �الأع�صاء في منظمة �أوبك، 

وذلـــك من خـــالل �لعمـــل �لم�صـــترك و�لعمل 

�لمهنـــي و�لعالقات �لثنائيـــة �لجيدة بين دول 

�أوبك خالل �لفترة �لما�صـــية ومد ج�صـــور �لتعاون مع �لدول 

�لمنتجة للنفط من خارج �أوبك.

ورد�ً علـــى �صـــوؤ�ل حول تطور�ت �نتاج �لنفط �ل�صـــخري 

في �لواليات �لمتحـــدة، �أجاب معاليه بترحيبه باإنتاج �لنفط 

�ل�صـــخري نظـــر�ً لم�صـــاهمته فـــي تاأميـــن �لطلـــب �لعالمي 

�لمتز�يـــد على �لنفط فـــي ظل تر�جع �نتاج �لنفط في بع�ص 

�لدول كالمك�صـــيك وفنزويال وبحر �ل�صـــمال، و�أ�صاف قائاًل 

» نتمنـــى �أال تفـــوق زيادة �لنفط �ل�صـــخري قدرة ��صـــتيعاب 

�ل�صـــوق، �أمـــا في حال فـــاق �إنتـــاج �لنفط �ل�صـــخري قدرة 

��صتيعاب �ل�صوق �صنمت�ص �لفائ�ص ».

 و�أ�صـــار �إلى �أهمية �ل�صـــعي الإيجـــاد �لمزيد من �آليات 

�لعمـــل و�لتعاون مـــع �لـــدول �لفاعلة �لكبرى في �ل�صـــوق 

�لنفطية، وذلك من خالل �ن�صـــمام دول جديدة لع�صـــوية 

منظمـــة �أوبـــك �أو بنـــاء �صـــر�كات جديدة مـــع �لمنظمات 

�لدوليـــة �لمتخ�ص�صـــة بالطاقـــة كمنظمة �لغـــاز �لعالمية 

وغيرهـــا، مبينا �ن دول �أوبك �صـــتبحث تلك �الأفكار خالل 

�لعام �لجاري 2018.

و�أو�صـــح �أن �ال�صتثمار�ت في قطاع �لنفط �لتي تجاوزت 

700 مليـــار دوالر �صـــنويا فـــي �ل�صـــابق، قد �نخف�صـــت �إلى 
�أقل من �لن�صـــف، وهـــي بحاجة الأن تعود لالرتفاع ل�صـــمان 

��صـــتقر�ر �ل�صـــوق، و�أ�صاف �أن �لموؤ�صـــرين ل�صمان ��صتقر�ر 

�أ�صو�ق �لنفط هما �لمخزونات و�ال�صتثمار�ت.

وك�شف الفالح اأن مخزونات النفط العالمية في طريقها 

اإلى التـــــــوازن، معربًا عـــــــن اأمله بتحقيق تـــــــوازن المخزونات 

وتن�شيط اال�شتثمار مع نهاية عام 2018.

الفالح : المزيد من العمل لمراقبة اإلنتاج والطلب 
واالستثمار في قطاع الطاقة

معالي �لمهند�ص خالد �لفالح،

وزير �لطاقة و�ل�صناعة و�لثروة �لمعدنية في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية
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في �إطار �لتعاون و�لتن�صـــيق �لم�صـــتمر بين �لدول �الأع�صاء 

في منظمة �الأو�بك، قـــام معالي االأ�شتاذ/ م�شطفى قيطوني، 

وزيـــــــر الطاقة فـــــــي الجمهوريـــــــة الجزائرية بزيارة ر�صـــمية �إلى 

جمهورية �لعر�ق، وذلك على ر�أ�ص وفد ر�صـــمي �صـــم مجموعة 

من كبار �لم�صوؤولين في قطاع �لطاقة في �لجز�ئر.  وقد �لتقى 

�لوفد خالل �لزيارة بكبار �لم�صوؤولين في جمهورية �لعر�ق.

وذكر معاليه في ت�صـــريحات خالل �لموؤتمر �ل�صـــحفي 

�لم�صـــترك �لذي عقده مع معالـــــــي االأ�شتاذ/ جبار اللعيبي، 

وزيـــــــر النفط فـــــــي جمهورية العراق، �ن �لهـــدف من �لزيارة 

الإجر�ء �لمباحثات و�لم�صـــاور�ت مع �لم�صـــوؤولين عن قطاع 

�لطاقـــة في جمهورية �لعـــر�ق، وذلك لتعزيـــز وزيادة حجم 

�لتعاون �لثنائي بين �لبلدين �ل�صقيقين في مجاالت ��صتثمار 

�لغاز و�ال�صتك�صافات �لنفطية وغيرها خ�صو�صا و�ن �صركة 

�صـــوناطر�ك �لجز�ئريـــة تمتلـــك �لخبـــرة �لكبيـــرة لتحقيق 

�الأهد�ف �لم�صتركة بين �ال�صقاء في �لعر�ق و�لجز�ئر.

من جهته �أكـــد معالي االأ�شتاذ/ جبـــــــار اللعيبي، حر�ص 

بـــالده علـــى تطويـــر �لعالقـــات �لثنائيـــة مـــع �الأ�صـــقاء في 

�لجز�ئر م�صـــيد� بالعالقات �لتاريخية و�لتعاون �لنفطي في 

حقبة �ل�صـــبعينات من �لقرن �لما�صـــي، معرباً عن �أمله في 

تحقيق خطو�ت ملمو�صـــة نحو عقد تعاون �صر�كة مع �صركة 

�صوناطر�ك �لجز�ئرية �لتي يمكن �ال�صتفادة من خبرتها في 

تطوير �صناعة �لغاز و�ال�صـــتثمار �المثل لهذه �لثروة ف�صاًل    

عن �لمجاالت �الخرى .

وقد تم �التفاق بين �لجانبين على توقيع عقود م�صـــاركة 

ب�صـــيغة )JV( بين وز�رة �لنفط ممثلة بال�صـــركات �لنفطية 

�لوطنية ووز�رة �لطاقة �لجز�ئرية ممثلة ب�صركة �صوناطر�ك، 

باالإ�صافة �إلى ت�صكيل لجنة تن�صيقية بين �لوز�رتين للتو��صل 

و�لمتابعة لما تم �التفاق عليه، 

ــركــة  ــــم �التـــــفـــــاق عـــلـــى �لــــتــــعــــاون بـــيـــن �ــص كـــمـــا ت

�صوناطر�ك و�صركات �نتاج �لغاز �لعر�قية للعمل �لم�صترك 

للعمليات �النتاجية  �لم�صاحب  للغاز  �الأمثل  في �ال�صتثمار 

منظومة  لرفد  ��صتخد�ماته  وزيــادة  �لنفطية  �لحقول  في 

�لبتروكيمياويات  وم�صانع  �لوطنية  �لكهربائية  �لطاقة 

مجال  في  و�لتن�صيق  �لتعاون  �إلــى  باالإ�صافة   ، و�الأ�صمدة 

�لتدريب وتطوير �لمعاهد و�لمر�كز �لبحثية. 

و�أ�صـــار معالي االأ�شتـــــــاذ/ جبار اللعيبي �نـــه تم �التفاق 

على �لتن�صيق و�لتعاون بين �لجانبين لر�صم �ل�صيا�صة �لعامة 

لمنظمة �أوبك و�لعمل �لم�صـــترك ال�صتقر�ر �ل�صوق �لنفطية 

�لعالميـــة وتحقيق �لتـــو�زن �لمطلوب من �جل دعم ��صـــعار 

�لنفط .

توقيع اتفاقيات مشتركة
 بين الجزائر والعراق في مجال البترول

�صيادة رئي�ص جمهورية �لعر�ق �لدكتور فوؤ�د مع�صوم خالل ��صتقباله �لوفد �لجز�ئري
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�صـــمن فعاليـــات �أ�صـــبوع �أبوظبي 

لال�صـــتد�مة �صـــهد معالـــــــي المهند�س 

الطاقـــــــة  وزيـــــــر  المزروعـــــــي،  �شهيـــــــل 

وال�شناعة في دولـــــــة االمارات العربية 

المتحـــــــدة، حفـــل �نطـــالق �أول رحلـــة 

دولـــة  بيـــن  �لكهربائيـــة  لل�صـــيار�ت 

�المـــار�ت �لعربية �لمتحدة و�صـــلطنة 

عمان، و�لتي تعد �أول رحلة لل�صـــيار�ت 

�لكهربائيـــة بين بلد�ن منطقة �ل�صـــرق 

�الأو�صـــط.  وقد �صـــارك في �لرحلة 9 

�صـــيار�ت مـــن عـــدة عالمـــات تجارية 

عالميـــة في �لرحلة �لتـــي �نطلقت من 

مدينة ز�يد في �أبوظبي، وذلك �صمن فعاليات �أ�صبوع �أبوظبي 

لال�صـــتد�مة في رحلة ت�صـــتغرق 9 �أيام، حيث بد�أ خط �صـــير 

انطالق أول رحلة للسيارات الكهربائية بين اإلمارات وعمان

تلبيـــة لدعـــوة من �شعـــــــادة الدكتـــــــور مطر حامـــــــد النيادي، 

وكيـــــــل وزارة الطاقة وممثل دولة االمارات العربية المتحدة في 

المكتب التنفيـــــــذي للمنظمة، �شارك �شعـــــــادة االأ�شتاذ/ عبا�س 

علي النقي، االأمين العام للمنظمة في فعاليات »اأ�شبوع اأبوظبي 

لل�شتدامـــــــة«، �لتي عقدت فـــي مدينة �أبوظبي خالل �لفترة من 

15 – 18 يناير 2018، بم�صاركة مجموعة من كبار �لم�صوؤولين 
�لحكوميين و�لمتخ�ص�صين في �لدول �لعربية و�الأجنبية.

وقد ت�صـــمن �ال�صـــبوع مجموعة من �لفعاليات من بينها 

�لقمة �لعالمية لطاقة �لم�صـــتقبل، و�لقمـــة �لعالمية للمياه، 

وجائـــزة ز�يد لطاقة �لم�صـــتقبل، و�الجتمـــاع �لثامن للوكالة 

�لدولية للطاقة �لمتجددة )�آيرينا(، ومعر�ص �إيكو وي�صت.

وي�صعى �أ�صبوع �أبوظبي لال�صتد�مة وهي مبادرة �أطلقتها 

حكومة �أبوظبي �إلى تعزيـــز �لفهم �لعالمي حول �التجاهات 

�الجتماعيـــة و�القت�صـــادية و�لبيئية �لتي توؤثر على ق�صـــايا 

�لتنميـــة �لم�صـــتد�مة في �لعالم، ف�صـــاًل عن و�صـــع وتنفيذ 

��صـــتر�تيجيات فعالة وقادرة على �لت�صدي لتد�عيات �لتغير 

�لمناخي.

 وي�صـــتقطب هـــذ� �لحـــدث �ل�صـــنوي قـــادة دول �لعالـــم 

و�صـــناع �ل�صيا�صـــات ورو�د �لفكـــر و�لخبـــر�ء و�لعلمـــاء ورو�د 

�الأعمال و�الأكاديميين، لدر��صـــة ومناق�صة ومعالجة �لتحديات 

�لتي تو�جه قطاع �لطاقة و�ال�صـــتد�مة م�صـــتقباًل، باالإ�صـــافة 

�إلى مناق�صـــة مو��صـــيع �لتطـــور�ت في قطاع �لنقـــل، و�لمدن 

�لم�صتد�مة، وكفاءة ��صتخد�م �لطاقة، وتعزيز ��صتد�مة �لمياه.

أسبوع أبوظبي لالستدامة 2018

�صعادة �الأ�صتاذ/ عبا�ص علي �لنقي، �الأمين �لعام للمنظمة

في جناح هيئة �لربط �لكهربائي لدول مجل�ص �لتعاون �لخليجي

معالي �لمهند�ص �صهيل �لمزروعي، وزير �لطاقة و�ل�صناعة في دولة �المار�ت �لعربية �لمتحدة،

حفل �نطالق �أول رحلة لل�صيار�ت �لكهربائية

�لرحلة من مدينة ز�يد في �أبوظبي ثم دبي تليها ر�أ�ص �لخيمة 

ثم �لفجيرة ثم �صحار في �صلطنة عمان و�أخير�ً م�صقط.
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�فتتـــح معالي المهند�س/ بخيت 

ووزيـــــــر  النفـــــــط  وزيـــــــر  الر�شيـــــــدي، 

الكهربـــــــاء والماء في دولـــــــة الكويت، 

موؤخر�ً محطة غرب �لرو�صتين الإنتاج 

�لنفط �لخفيـــف و�لغاز �لجور��صـــي 

�لتابعة ل�صركة نفط �لكويت، وذكرت 

�ل�صـــركة في بيان �صحفي �إن محطة 

غرب �لرو�صتين تعد �لمحطة �لثانية  

مـــن �أ�صـــل ثـــالث محطـــات مماثلة 

و�لتي يتم ت�صـــغيلها �عتبار� من �صهر 

يناير 2018 و�صت�صـــاهم فـــي تعزيز 

�إنتاج �لغـــاز �لحر و�لنفـــط �لخفيف 

تدريجيا.

ومن �لمرتقب ت�صغيل �لمحطة �لثالثة و�الأخيرة في �صرق 

�لرو�صتين خالل �الأ�صهر �لمقبلة، و�أن ي�صل �إنتاج �لغاز �لحر 

خالل �لربع �الأول من �ل�صــــنة �لمالية �لمقبلة �إلى 500 مليون 

قــــدم مكعب يوميــــا. في حين يتوقــــع �أن يرتفع �إنتــــاج �لنفط 

�لخفيف بو�قع 200 �ألف برميل يوميا بحلول �لفترة نف�صها. 

افتتاح محطة غرب الروضتين إلنتاج النفط 
الخفيف والغاز الجوراسي في الكويت

وقعت �صركة �صوناطر�ك �لجز�ئرية عقد�ً مع 

�صـــركة فيتـــول لتجارة �لنفط على �صـــحن �لنفط 

�لخام لتكريره خارج �لبالد، وذلك في �أول �صفقة 

من نوعها لتقلي�ص فاتورة �لوقود �لم�صتورد �لذي 

تبلغ قيمتها �ل�صنوية 2 مليار دوالر، ومن �لمتوقع 

�أن تبد�أ �أولى �ل�صحنات في �صهر فبر�ير 2018.

وذكر ال�شيد/ عبد الموؤمن ولد قدور الرئي�س التنفيذي 

لل�شركة في ت�شريحات �شحفية، �ن �ل�صركة �ختارت �صركة 

فيتـــول، مـــن بين خم�ص �صـــركات �صـــاركت في �لمناق�صـــة 

ل�صحن وتكرير �لنفط �لخام خارج �لبالد، و�أ�صاف قائاًل:” 

ال نريد �ال�صـــتمر�ر في ��صـــتير�د ملياري دوالر من �لوقود 

�صنويا”. 

و�أ�صــــاف �ن �صــــادر�ت �لجز�ئر مــــن �لغاز لم 

تتغيــــر �لعام �لما�صــــي ) 2017 ( حيث بلغت 55 

مليــــار متر مكعب، مو�صــــحا �ن �لجز�ئر �صــــتركز 

على زيادة طاقتها �النتاجية في �ل�صنو�ت �لمقبلة.

من جانبـــه ذكر ال�شيـــــــد/ اأحمد فتوحي، 

نائـــــــب رئي�ـــــــس �شركـــــــة �شوناطـــــــراك لعمليات 

الم�شب، بـــاأن هذ� �لعقد �صـــيمكن �لجز�ئر من �لتوقف 

عن �صر�ء �لوقود �لمكرر في غ�صون ثالث �صنو�ت عندما 

تنتهي �التفاقية وينتهي م�صـــروع �إن�صـــاء م�صفاة �لتكرير 

�لجديدة )م�صـــفاة حا�صـــي م�صـــعود(، و�لتي لديها قدرة 

معالجة �صنوية تبلغ 5 ماليين طن من �لنفط �و ما يعادل 

حو�لي 100 �ألف برميل يوميا.

توقيع عقد بين سوناطراك وفيتول لتكرير النفط بالخارج

معالي �لمهند�ص/ بخيت �لر�صيدي، وزير �لنفط ووزير �لكهرباء و�لماء في دولة �لكويت

خالل �فتتاح �لمحطة

وقــــد قام معالي �لوزير على هام�ــــص �الفتتاح بجولة على 

بع�ــــص �لم�صــــاريع  و�لتي هــــي قيد �الإن�صــــاء �لتابعة ل�صــــركة 

نفــــط �لكويت )�صــــمال �لكويت(، و�صــــملت �لجولة زيارة مركز 

�لتجميع 29 في حقل �لرو�صــــتين ومحطة �ل�صــــابرية الإنتاج 

�لغاز �لجور��صي �لتي �فتتحت في يناير 2018.
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أخبار دولية

�أعلنـــت �للجنة �لوز�رية �لم�صـــتركة لمر�قبة �إنتاج �لنفط 

عـــن تمديـــد �تفاق خف�ـــص �إنتاج �لنفـــط حتى نهايـــة �لعام 

�لجـــاري 2018. وذكرت �للجنة في موؤتمر �صـــحفي عقدته 

بعـــد �نتهـــاء �الجتماع �لوز�ري �لذي ��صت�صـــافته �لعا�صـــمة 

�لعمانية م�صـــقط، �إن ن�صبة �اللتز�م بخف�ص �إنتاج �لنفط من 

قبـــل دول �أوبك و�لدول �لمنتجـــة للنفط من خارج �لمنظمة 

خـــالل �صـــهــر دي�صـــمبــر 2017 قد حقق رقما قيا�صـــيا بلغ 

129% ، فيما بلغ �لمتو�صـــط �ل�صهري لمدى �اللتز�م خالل 
�لعام �الأول منذ �إعالن �التفاق %107.

و�أعربــــت �للجنة عن ر�صــــاها بالنتائج �لتــــي تحققت خالل 

�لعام �الأول من تطبيق �تفاقية �لتعاون على خف�ص �الإنتاج وحثت 

�لدول �لم�صاركة على بذل �لمزيد من �لجهود لتحقيق �ال�صتقر�ر 

في �أ�صو�ق �لنفط. و�أ�صارت �للجنة �إلى �أن �ل�صوق تجاوب ب�صكل 

�إيجابي مع �لجهود �لم�صــــتركة �لتي قامت بها �لدول �لم�صــــاركة 

فــــي خف�ــــص كمية �الإنتاج ما �صــــاهم في تحقيق م�صــــالح �لدول 

�لمنتجة للنفط و�لم�صتهلكين و�القت�صاد �لعالمي.

و�عتبرت �للجنة �ن �الأد�ء �لقوي من �لدول �لم�صاركة في 

عـــام 2017 يعد بد�ية لعام �آخـــر جديد من �لتعاون �لمثمر 

�صـــيقود بال �صـــك �إلى مزيد من �لنجـــاح خالل عام 2018. 

وذكرت �للجنة �نها �صتعقد �جتماعها �لمقبل في �صهر �أبريل 

2018 في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية.

و�أكـــد رئي�س اللجنـــــــة الوزارية معالـــــــي المهند�س خالد 

الفالـــــــح، وزيـــــــر الطاقـــــــة وال�شناعـــــــة والثـــــــروة المعدنية في 

المملكة العربية ال�شعودية، �أن �أ�صو�ق �لنفط بد�أت بالتعافي 

بف�صـــل �لتعاون غير �لم�صبوق من دول منظمة �أوبك و�لدول 

�الأخـــرى خارج �لمنظمة، و��صـــار �لى �أن هنـــاك تو�فقا بين 

منظمـــة �أوبك ومنتجي �لنفط غير �الأع�صـــاء على مو��صـــلة 

�لتعـــاون ب�صـــاأن �الإنتاج لما بعـــد عـــام 2018 عندما ينتهي 

�أجل �التفاق �لحالي لخف�ص �الإنتاج �أو عمل �إطار جديد بين 

�لدول �لنفطية د�خل �لمنظمة وخارجها.

من جهته، ذكر معالـــــــي االأ�شتاذ/ بخيت الر�شيدي، وزير 

النفـــــــط ووزيـــــــر الكهرباء والمـــــــاء في دولة الكويـــــــت، قائال: 

»لدينـــا م�صـــتويات �إنتاج جيـــدة بما يكفي فـــي �إطار �التفاق 

�لحالـــي حتـــى نهايـــة �لعـــام«، موؤكد�ً علـــى �لتـــز�م �لجميع 

باالتفـــاق �لحالي حتى نهايـــة �لعام«، و�أي نقا�ص فيما يخ�ص 

�تفاق �لتخفي�صات �لحالي �صيكون في �جتماع يونيو«.

مـــن جانبـــه توقع معالـــــــي المهند�س �شهيـــــــل المزروعي، 

وزيـــــــر الطاقـــــــة في دولـــــــة االمـــــــارات العربية المتحـــــــدة، باأن 

يكـــون �اللتز�م باتفاق خف�ص �لمعرو�ص جيد� في دي�صـــمبر، 

و�أ�صاف قائاًل: »نتوقع �نتعا�ص معرو�ص �لنفط �ل�صخري وال 

ن�صـــتهين بذلك«، وتابع: »ال �أ�صـــعر بالقلق �إز�ء م�صتوى �صعر 

�لنفط �لحالي«.

أوبك :  تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط
                                حتى نهاية عام 2018
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أخبار الدول األعضاء

 وقـــد ناق�ـــص �لموؤتمـــر خـــالل جل�صـــاته 203 بحثـــاً في 

مجاالت ذ�ت �صلة ب�صناعة �لبترول و�لثروة �لمعدنية.

وقـــد األقـــــــى �شعـــــــادة االأميـــــــن العـــــــام كلمـــة في �لجل�صـــة 

�الفتتاحيـــة للموؤتمر، �أ�صـــار خاللهـــا �إلى �أن �لـــدول �لعربية 

�لمنتجة و�لم�صـــدرة للبترول تتبو�أ مكانة هامة في �ل�صناعة 

�لبترولية �لعالمية وتتو�فر لديها مجموعة من �لمقومات �لتي 

توؤهلها الإقامة �صـــناعة بترولية متكاملة بميزة تناف�صية، ومن 

�أهمها �لموقع �لجغر�في �لقريب من �الأ�صـــو�ق �ال�صـــتهالكية 

�لو�عـــدة �لمحركـــة للطلب كال�صـــين و�لهند باالإ�صـــافة �إلى 

�ليابان وكوريا، وكذلك �الأ�صـــو�ق �ال�صـــتهالكية �لتقليدية في 

�أوروبا و�لواليات �لمتحدة، و�أورد �صـــعادته بع�ص �لموؤ�صـــر�ت 

�لمرتبطة بال�صناعة �لبترولية �لعالمية  و�لعربية.

و�أ�صـــار �شعادته �إلى �أن �الحتياطيـــات �لنفطية �لموؤكدة في 

�لدول �الأع�صاء في منظمة �الأو�بك بلغت في مطلع عام 2018 

حو�لي 706.8 مليار برميل تمثل ما يقارب 48.8% من �جمالي 

�حتياطيـــات �لعالـــم، فيما بلغـــت �حتياطي �لغـــاز �لطبيعي في 

�لدول �الأع�صـــاء في منظمة �الأو�بك خالل نف�ص �لفترة حو�لي 

53.5 تريليون متر مكعب تمثل من �جمالي �حتياطيات �لعالم.
ولفـــت �شعادته �إلى زيـــادة �العتماد علـــى �لغاز �لطبيعي 

في �أنظمة �لطاقة �لعربية، حتى بات ي�صـــاهم بح�صة تتجاوز 

المؤتمر الدولي الواحد والعشرون حول البترول 
والثروة المعدنية والتنمية

تلبيـــــــة لدعوة كريمة من الجهة المنظمة �شارك �شعادة االأميـــــــن العام لمنظمة االأقطار العربية الم�شدرة للبترول، 

االأ�شتاذ/عبـــا�س على النقي، في فعاليات الموؤتمر الدولي الواحد والع�شرين حول البترول والثروة المعدنية والتنمية، 

والـــــــذي نظمه معهـــــــد بحوث البترول في مدينة القاهرة، جمهورية م�شر العربية خلل الفترة من 20 اإلى 22  فبراير  

2018، برعاية معالي المهند�س/ طارق المل، وزير البترول والثروة المعدنية ومعالي االأ�شتاذ الدكتور/ خالد عاطف 
عبـــــــد الغفار، وزير التعليم العالـــــــي والبحث العلمي، وبم�شاركـــــــة العديد من الباحثين والخبـــــــراء والمتخ�ش�شين في 

ال�شناعة البترولية والبحث العلمي.
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�لــــ 50% في مزيج �لطاقة �الأولية في �لدول �لعربية، وذلك 

�نطالقـــا مـــن كونه �أقـــل �أنو�ع �لوقـــود �الأحفوري �لم�صـــببة 

لالنبعاثـــات �لناتجة عن �لحرق، و�أعالها كفاءة خا�صـــة في 

توليـــد �لكهربـــاء. حيث تعمل �صـــركات �لطاقـــة �لوطنية في 

�لدول �لعربية مع �صركات �لبترول �لعالمية على �صخ �لمزيد 

مـــن �ال�صـــتثمار�ت لرفـــع �حتياطياتها مـــن �لغـــاز، وتطوير 

�لحقـــول �لجديدة �لمكت�صـــفة �صـــمن بر�مـــج زمنية طموحة 

لتلبية �لطلب �لمتنامي على �لغاز في دول �لمنطقة.

وفـــي ختام كلمتـــــــه، �أكد �شعـــــــادة االأمين العـــــــام على �أن 

�لدول �الأع�صـــاء في �لمنظمة تولي �هتماما ملحوظا بتعزيز 

�أن�صـــطة �لبحث �لعلمـــي البتكار تقنيات جديـــدة قادرة على 

تطوير فر�ص تر�صيد ��صـــتهالك �لطاقة، وخف�ص �النبعاثات 

في من�صـــاآت �ل�صـــناعات �لبترولية بكافـــة مر�حلها بدء�ً من 

�الإنتاج و�لتكرير و�لت�صـــنيع وو�صـــوال �إلى �لنقل و�لت�صـــويق، 

وذلـــك �نطـالقا من قناعتها �لر��صـــخة باأهميـــة �لمحافـظة 

على �صــــحة و�صـالمة �الإن�صــــان و�لحفـاظ على بيـئة نظيفـة 

خالية من �لملوثات.

كما �صـــاركت �الأمانة �لعامـــة للمنظمة بورقة فنية قدمها 

الدكتور �شمير محمود القرعي�س  مدير اإدارة ال�شوؤون الفنية 

بعنـــــــوان »ا�شتراتيجيات الـــــــدول االأع�شاء فـــــــي اأوابك لتلبية 

ت�شريعـــــــات الوقود االأنظـــــــف« تناولت معوقات �إنتـــاج �لوقود 

�الأنظف في �لدول �الأع�صـــاء و�ال�صـــتر�تيجيات �لتي تتبناها 

�لدول �الأع�صـــاء لتح�صـــين جودة �لمنتجات �لبترولية لتلبية 

ت�صريعات �لوقود �الأنظف.

�لدكتور �صمير محمود �لقرعي�ص
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 و�أ�صــــار في مقابلة �صــــحفية مع جريدة �ليوم �ل�صــــابع �لم�صرية باأن �أغلب 

�لبيانــــات �ل�صــــادرة من �لمنظمــــات �لعالمية �لمتخ�ص�صــــة بالطاقة توؤكد على 

�لمكانــــة �لهامة للمنطقة �لعربية على �صــــعيد �لطاقة �لعالمية، كما �نها تعتبر 

مــــن �لمناطق �لو�عدة و�لموؤهلة م�صــــتقبال للمزيد من �الكت�صــــافات �لبترولية، 

وذلك من خالل �لجهود �لكبيرة للقائمين على �ل�صــــناعة �لبترولية خا�صة في 

�لدول �الأع�صاء في منظمة �الأو�بك.

و�أ�صار �إلى �أن �لمنطقة �لعربية تنعم باحتياطيات كبيرة من �لغاز �لطبيعي، 

حيــــث بلغ �إجمالي �حتياطياتها من �لغــــاز نهاية عام 2016 نحو54.1 تريليون 

متــــر مكعب، �أي ما يعادل ن�صــــبــــة27.6 % من �إجمالــــي �الحتياطي �لعالمي. 

بينما بلغ �لغاز �لطبيعي �لم�صوق في �لدول �لعربية في عام 2016 �إلى 589.5 

مليار متر مكعب، يمثل نحو 16% من �إجمالي �لغاز �لطبيعي �لم�صوق عالميا.

و�أو�صــــح �ن �لدول �لعربية تعتبر �صــــاحبة �لريادة عالميــــاً في تجارة �لغاز 

�لطبيعي �لم�صال، حيث بلغ �إجمالي �صادر�تها عام 2016 نحو 105.5 مليون 

طن، �أي ما يعادل نحو 40% من �إجمالي تجارة �لغاز �لطبيعي �لم�صال عالمياً.

وعن �أبرز �لتحديات �لتي تو�جه �ل�صــــناعة �لبترولية �لعربية، �أ�صــــار قائاًل: 

“تعتبــــر �لظــــروف �القت�صــــادية و�لماليــــة �لناتجة عــــن تر�جع �أ�صــــعار �لنفط، 
و�الرتفــــاع في تكاليف ��صــــتهالك �لطاقــــة، �أهم �لتحديات �لتــــي تو�جه �لدول 

�لعربيــــة، باالإ�صــــافة �إلــــى �ال�صــــتثمار�ت �لمالية �ل�صــــخمة �لمطلوبــــة لتمويل 

تنفيــــذ وتطوير �لم�صــــروعات �لنفطية، لتعزيز قدر�تها علــــى مو�كبة متطلبات 

�لت�صــــريعات و�لمعايير �لبيئية �لدولية. هذ� وتبذل �لدول �الأع�صاء في منظمة 

�أو�بك، جهود�ً كبيرة بهدف �إدخال و��صــــتخد�م �لتكنولوجيا �لحديثة، في جميع 

مجاالت �ل�صــــناعة �لبترولية، باالإ�صافة لدعم �أن�صطة �لبحث �لعلمي، لالرتقاء 

بهذه �ل�صناعة، �إلى �أعلى �لم�صتويات �لممكنة”. 

النقي : مكانة هامة لصناعة الطاقة العربية
ذكر �شعادة ال�شيد/ عبا�س علي النقي، 

االأمين العام لمنظمة االأوابك، باأن االأمانة 

العامة للمنظمة تتابع عن كثب التطورات 

الجارية على �شعيد اال�شتثمارات 

البترولية العربية، وتلم�س الجهود الكبيرة 

للدول االأع�شاء في هذا القطاع.
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��صــــتقبـل �شعـادة االأميـن العام لمنظمة 

االأوابـــــــك، االأ�شتاذ/ عبا�س علـــــــي النقي في 

مكتبه، بتاريــــخ 6 فبـر�ير 2018، وفد�ً من 

 ،)JCCP( مركــــز �لتعاون �ليابانــــي للبترول

ـــــــرا اأوكا، المدير  برئا�شـــــــة ال�شيد/ اإيجي هيــ

التنفيـــــــذي االأول للمركـــــــز، وقــــد تــــم خالل 

�للقاء بحث ترتيبات عقد �لموؤتمر �لم�صترك 

�لقادم في عام 2019، كما ناق�ص �لجانبان 

مجــــاالت تعزيــــز �لتعاون في مجــــال تطوير 

�ل�صناعات �لبترولية �لالحقة. 

تجدر �الإ�صارة �إلى �أن �لجانبين قد وقعا مذكرة تفاهم في 

9 مار�ص 2011، ت�صمنت �التفاق على �تخاذ كافة �الجر�ء�ت 
�لكفيلة بتوثيق عرى �لتعاون بين منظمة �أو�بك، ومركز �لتعاون 

�ليابانــــي للبترول JCCP، من خالل تنظيم موؤتمر�ت علمية، 

وتنفيــــذ حلقات در��صــــية، وور�ــــص عمل، وبحوث، ودر��صــــات 

م�صــــتركة، وبر�مــــج �أخرى ذ�ت �صــــلة بال�صــــناعات �لبترولية 

�لالحقــــة. وقد �أثمر �لتعاون بين �لطرفين، منذ توقيع مذكرة 

�لتفاهــــم، في تنظيم �لعديــــد من �لموؤتمر�ت �لم�صــــتركة في 

مجال تطوير �صناعة �لتكرير و�لبتروكيماويات. 

وفي �لختام �أعرب �شعادة االأمين العام عن �صــــكره للوفد 

�ليابانــــي على زيارتــــه �لكريمة، موؤكد�ً على �أهمية ��صــــتمر�ر 

زيارة وفد JCCP لمنظمة األوابك

�لتعاون �لم�صترك بين �لجانبين.

 )JCCP( وقد �شـــــــم وفد مركز التعاون الياباني للبترول

كًل مـــــــن: ال�شيـد/ جونوت�شي كا�شويا، مدير عام  اإدارة التعاون 

الفني، وال�شيد/تي�شيفومي اأميميا، مدير عام التعاون الفني 

في  مكتـــــــب الخبر بالمملكـــــــة العربية ال�شعوديـــــــة، وال�شيد/ 

هيروكـــــــي يوداجاوا ، نائـــــــب مدير عـــــــام  اإدارة التعاون الفني. 

كما �شـــــــارك في االجتماع من االأمانـــــــة العامة الدكتور �شمير 

القرعي�ـــــــس، مديـــــــر اإدارة ال�شوؤون الفنيـــــــة، والمهند�س/ عماد 

مكي، خبير تكرير اأول، والدكتور يا�شر بغدادي خبير �شناعات 

نفطيـــــــة، ومـــــــن االإدارة االقت�شادية ال�شيد/ مظفـــــــر البرازي، 

باحث اقت�شادي اأول.  
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ذكـــر معالي المهند�س/ بخيـــــــت الر�شيدي، وزير النفط 

ووزيـــــــر الكهرباء والمـــــــاء في دولـــــــة الكويـــــــت، �أن دول �أوبك 

�صـــتناق�ص فـــي نهاية �لعـــام �لجاري 2018، مو�صـــوع �إيجاد 

�آلية جديدة د�ئمة ال�صتقر�ر �ل�صوق بدال من �التفاق �لحالي 

�لموؤقت لخف�ص �النتاج بين دول �أوبك و�لمنتجين �لم�صتقلين 

و�لذي �صينتهي مع نهاية عام 2018. مبيناً �ن هذه �الآلية ال 

ت�صـــتهدف مخزونات �أو ��صـــعار� للنفط محددة و�نما ترتكز 

على ��صـــتقر�ر �ل�صـــوق ب�صـــكل عام و�لعر�ص و�لطلب ب�صكل 

خا�ص.

منتـــدى  خـــالل  �صـــحفية  ت�صـــريحات  فـــي  و�أ�صـــاف 

»ا�شتراتيجيـــــــة الطاقـــــــة« �لذي عقـــد في دولـــة �لكويت يوم 

31 ينايـــر 2018، �ن منظمـــة �أوبـــك و�صـــركائها مـــن خارج 

منتدى استراتيجية الطاقة ...
 تمويل مشاريع الطاقة في سوق متغير

الرشيدي: هناك حاجة آللية 
دائمة للتعاون بين أوبك 

والمستقلين

�لمنظمة، يركز�ن على ��صـــتقر�ر �ل�صـــوق ب�صرف �لنظر عن 

�أ�صـــعار �لنفط �لتي ال تعتبر هاج�صاً لدول �لمنظمة، م�صدد�ً 

علـــى �أن �لمنظمة ت�صـــعى �لى �حد�ث نوع مـــن �لتو�زن بين 

�لعر�ص و�لطلب وهذ� �الأمر ي�صـــب في م�صـــلحة �لمنتجين 

و�لم�صتهلكين على حد �صو�ء.
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 العدساني: خطة إلنفاق نصف 
تريليون دوالر على المشاريع 

البترولية في الكويت

من جهته ذكر ال�شيد/ نزار العد�شاني، الرئي�س التنفيذي 

لموؤ�ش�شـــــــة البترول الكويتية، في كلمة له بالمنتدى، �أن دولة 

�لكويت ت�صـــتهدف �إنفاق ما يقرب من ن�صـــف تريليون دوالر 

علـــى �لم�صـــاريع �لنفطية حتى عام 2040، م�صـــير� �إلى �أنه 

�صـــيتم �إنفاق 114 مليار دوالر على �لم�صـــاريع �لنفطية في 

�ل�صـــنو�ت �لخم�ص �لمقبلة، ثم �صـــتنفق بعد ذلك 394 مليار 

دوالر حتى عام 2040.

و�أ�صـــاف، �أن �التجاهـــات �ال�صـــتر�تيجية ل�صـــركة نفـــط 

�لكويت ت�صعى �إلى تحقيق طاقة �إنتاجية من �لنفط �لخام في 

�لكويـــت تبلغ نحو 4.75 مليون برميـــل يوميا بحلول 2040. 

و�أو�صـــح �أن �صـــركة نفط �لكويت ت�صتهدف تطوير �إنتاج �لغاز 

�لطبيعي غير �لم�صـــاحب في �لكويت لي�صل �الإنتاج �إلى 2.5 

مليار قدم مكعبة يوميا في عام 2040 �إذ �صـــتنتج 0.5 مليار 

قـــدم مكعبة يوميا بحلـــول �أبريل 2018 ومليـــار قدم مكعبة 

يوميـــا بحلـــول 2023 �إ�صـــافة �لى خطة لرفع قـــدر�ت �إنتاج 

�لنفـــط و�لغـــاز لتلبية �لطلب في �لم�صـــتقبل وزيـــادة قدر�ت 

�لتكريـــر الإنتـــاج �لوقـــود �لنظيـــف. ولفـــت �إلى �أن موؤ�ص�صـــة 

�لبترول �لكويتية تخطط لزيادة �لقدرة �لتكريرية للم�صـــافي 

�لمحلية لت�صل �إلى مليوني برميل يوميا بحلول 2035. 

ي�صار �إلى �أن منتدى »��صتر�تيجية �لطاقة« و�لذي تنظمه 

موؤ�ص�صـــة �لبتـــرول �لكويتيـــة بالتعـــاون مع مجلـــة »بتروليوم 

�إيكونومي�صـــت« �لمهتمـــة ب�صـــوؤون �لطاقة يناق�ص مو��صـــيع 

تتعلق بال�صوق �لنفطية وكيفية تمويل �لطاقة في �صوق متغير 

و�لتخطيط لما بعد �لركود و��صتر�تيجيات �ال�صتثمار طويلة 

�الأمد، وقد �صارك في �لمنتدى مجموعة من �لمخت�صين في 

�ل�صناعة �لنفطية من د�خل وخارج دولة �لكويت.

ومن بين المحاور الرئي�شية التي ناق�شها المنتدى:

• �لتح�صير لتحقيق �لتو�زن: �صوق �لنفط في عام 2018	

• كيفية تمويل �لطاقة في �صوق متغيرة	

• �لتكنولوجيا و�إنتاج �لنفط	

• ��صتر�تيجيات �ال�صتثمار طويلة �الأمد	

وقـــــــد مثل االأمانة العامة فـــــــي المنتدى، كل من ال�شيد/ 

نا�شـــــــر بخيت، واالآن�شـــــــة/ االآء العمـــــــران مـــــــن اإدارة االإعلم 

والمكتبة.

�ل�صيد/ نز�ر �لعد�صاني، �لرئي�ص �لتنفيذي لموؤ�ص�صة �لبترول �لكويتية،
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

• ارتفع المعدل ال�شهري الأ�شعار �شلة اأوبك بن�صبة 2.2% )1.3 دوالر للبرميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 62.1 دوالر للبرميل خالل �صهر دي�صمبر 2017.	

• انخف�س الطلب العالمي على النفط خالل �صهر دي�صمبر 2017 بمقد�ر 1 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 1% لي�صل �إلى 98.9 مليون ب/ي.	

• انخف�شت الكميات المعرو�شة من النفط خالل �صهر دي�صمبر 2017 بمقد�ر 0.7 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.7% لت�صل �إلى 99.1 مليون ب/ي.	

• ارتفع اإنتاج الواليــــات المتحـــدة من النفط ال�شخري خالل �صهــــر دي�صمبر 2017 بنحو 1.6% ليبلغ حو�لي 6.3 مليون ب/ي، كما ارتفع عدد الحفارات العاملة بنحو 	

20 حفارة مقارنة بال�صهر �ل�صابق ليبلغ   811 حفارة.
• انخف�شت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر نوفمبر 2017 بنحو 1% لتبلغ 7.6 مليون ب/ي، كما انخف�شت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو 	

2.7% لتبلغ حو�لى 2 مليون ب/ي.
• انخف�س المخزون التجاري النفطي في الدول ال�شناعية خالل �صهر نوفمبر 2017 بحو�لي 18 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2910 مليون برميل، وانخف�س 	

المخزون االإ�شتراتيجي في دول منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية وجنوب اأفريقيا وال�شين بحو�لي 7 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1843 مليون برميل.

• انخف�س المتو�شط ال�شهري لل�شعر الفوري للغاز الطبيعي �لم�صجل في مركز هنري بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر دي�صمبر 2017 بمقد�ر 0.2 دوالر لكل مليون )و ح ب( 	

مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2.81 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

• ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في اليابان خالل �صهر نوفمبر 2017 بمقــــد�ر 0.1 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صـــل �إلــــى 7.9 دوالر لكل ملـــيون 	

)و ح ب(، وارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في ال�شين بمقد�ر 0.3 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 7.7 دوالر لكل مليون )و ح ب(، بينما انخف�س 

متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في كوريا الجنوبية بمقد�ر 0.4 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 7.7 دوالر لكل مليون  )و ح ب(

• بلغت �شادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�شيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�شين حو�لى 3.538 مليون طن خالل �صهر نوفمبر 2017، م�صتاأثرة بح�صة 	

25.6% من �الإجمالى.

املوؤ�شرات الرئي�شية

أوال : أسواق النفط

– الأ�شعار  1

1-1 اأ�شعار النفط الخام
دي�صمبر  �صهر  من  �الأول  �الأ�صبوع  خالل  �نخفا�صاً  �أوبك  �صلة  الأ�صعار  �الأ�صبوعي  �لمعدل  �صهد   

2017، لي�صل �إلى 60.8 دوالر للبرميل، ثم �رتفع بعد ذلك لي�صل �إلى �أعلى م�صتوياته خالل �ل�صهر 
وهو 64 دوالر للبرميل خالل �الأ�صبوع �لر�بع من �ل�صهر ، كما يو�صح ال�شكل )1(: 

�صهد �لمعدل �ل�صهري الأ�صعار �صلة خامات �أوبك خالل �صهر دي�صمبر 2017 �رتفاعاً بمقد�ر 1.3 دوالر 

للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 2.2%، لي�صل �إلى 62.1 دوالر للبرميل وهو �أعلى 

م�صتوى له منذ �صهر مايو 2015، م�صجال بذلك �رتفاعاً بنحو 10.4 دوالر للبرميل، �أي بن�صبة %20 

مقارنة بمعدله �لم�صجل خالل �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. وقد كان للتح�صن �لملحوظ في �صوق 

�لنفط على خلفية قر�ر تمديد �لعمل 

�أوبك  باتفاق خف�ص �الإنتاج بين دول 

حتى  خارجها  من  �لنفط  ومنتجي 

�إ�صافة   ،2018 �لمقبل  �لعام  نهاية 

Forties1 في 
�إلى توقف خط �أنابيب 

بحر �ل�صمال �لذي يعمل بطاقة 450 

بع�ص  �كت�صاف  نتيجة  ب/ي  �ألف 

�ل�صروخ، وتعطل �إمد�د�ت �لنفط من 

ليبيا، مع ��صتمر�ر تح�صن �لطلب على 

�لنفط  مخزونات  وتر�جع  �لنفط، 

�رتفاع  في  رئي�صياً  دور�ً  �لعالمية، 

�الأ�صعار خالل �صهر دي�صمبر 2017.

)دوالر/برميل(المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك،  2016-2017 الشكل - 1:

بحر  خامات  من  و�حد�   ”Forties“ خام  يعد   -1
�ل�صمال �لخم�صة �لتي تدعم خام �لقيا�ص �لعالمي مزيج 

برنت، وهو ما يجعله يعلب دور� مهما في �صوق �لنفط 

�لعالمي. 
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مالحظة: ت�صم �صلة �أوبك، �عتبار� من 16 يونيو 2005 ، �إحدى ع�صر نوعاً من �لنفط �لخام بدال من �ل�صبعة خامات �ل�صابقة. وتمثل �ل�صلة �لجديدة خامات �لدول �الأع�صاء 

مقّومة وفقاً الأوز�ن ترجيحية تاأخذ في �العتبار �إنتاج و�صادر�ت �لدول �الأع�صاء. و�عتبار� من بد�ية يناير 2007 �أ�صيف خام غير��صول �النغولي �إلى �صلة �أوبك �لجديدة، 

و في منت�صف �صهر �أكتوبر 2007 �أ�صيف خام �أورينت �الإكو�دوري، وفي يناير 2009 تم  ��صتثناء �لخام �الندوني�صي، وفي يناير 2016 تم ��صافة �لخام �الندوني�صي من 

جديد، وفي يوليو 2016 �أ�صيف �لخام �لجابوني، وفي يناير 2017 تم  ��صتثناء �لخام �الندوني�صي، وفي يونيو 2017 ��صيف خام غينيا �ال�صتو�ئية “ز�فيرو” �إلى �صلة �أوبك 

لت�صبح تتاألف من 14 نوع من �لنفط �لخام.

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

التغير في أسعار سلة أوبك، 2017-2016 

الجدول - 1 

الشكل - 2 

للفترة    �الأخرى  �لنفوط  بع�ص  و  �أوبك  ل�صلة  �لفورية  �الأ�صعار  �لملحق  في   )3( الجدول  يو�صح 

.2017 - 2015

1-2  االأ�شعار الفورية للمنتجات النفطية
- الخليج االأمريكي

�نخف�صت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �صهر دي�صمبر 2017 بنحو 2.3 دوالر للبرميل 

مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 2.9% لت�صل �إلى 75.9 دوالر للبرميل، كما �نخف�صت 

�أ�صعار زيت �لوقود بنحو 0.6 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 1.1% لتبلغ 54.4 دوالر للبرميل، بينما 

�رتفعت �أ�صعار زيت �لغاز بحو�لى 1.8 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 2.5% لتبلغ 73.6 دوالر للبرميل.

ويو�صح الجدول )1( وال�شكل )2( �لتغير في �أ�صعار �صلة �أوبك، مقارنة بال�صهر �ل�صابق، وبال�صهر 

�لمماثل من �لعام �ل�صابق:

)دوالر/برميل(

دي�شمرب نوفمرب اأكتوبر �شبتمرب اأغ�شط�س يوليو يونيو مايو اأبريل مار�س فرباير
يناير

2017
دي�شمرب

2016

62.1 60.7 55.5 53.4 49.6 46.9 45.2 49.2 51.4 50.3 53.4 52.4 51.7 �شعر �شلة اأوبك

1.3 5.2 2.1 3.8 2.7 1.7 )4.0( )2.2( 1.1 )3.1( 1.0 0.7 8.5 التغري عن ال�شهر ال�شابق

10.4 17.5 7.6 10.5 6.5 4.2 )0.6( 6.0 13.5 15.7 24.7 25.9 18.1 التغري عن ال�شهر املماثل من العام ال�شابق
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-  �شوق روتردام

�نخف�صت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �صهر دي�صمبر 2017 بنحو 2.5 دوالر للبرميل 

مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 3% لت�صل �إلى 80.4 دوالر للبرميل، كما �نخف�صت �أ�صعار 

زيت �لوقود بنحو 1.1 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 2% لتبلغ 54.5 دوالر للبرميل، بينما �رتفعت �أ�صعار 

زيت �لغاز بحو�لى 1.2 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 1.6% لتبلغ 76.6 دوالر للبرميل.

-  �شوق حو�س البحر المتو�شط

�نخف�صت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �صهر دي�صمبر 2017 بنحو 0.4 دوالر للبرميل 

مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 0.6% لت�صل �إلى 71.7 دوالر للبرميل، كما �نخف�صت 

�أ�صعار زيت �لوقود بنحو 0.6 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 1.1% لتبلغ 55.5 دوالر للبرميل، بينما 

�رتفعت �أ�صعار زيت �لغاز بحو�لى 0.7 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 0.9% لتبلغ 75.9 دوالر للبرميل.

-  �شوق �شنغافورة

�نخف�صت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �صهر دي�صمبر 2017 بنحو 0.3 دوالر للبرميل 

مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 0.4% لت�صل �إلى 75.3 دوالر للبرميل، كما �نخف�صت 

�أ�صعار زيت �لوقود بنحو 0.4 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 0.7% لتبلغ 56.3 دوالر للبرميل، بينما 

�رتفعت �أ�صعار زيت �لغاز بحو�لى 1.8 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 2.4% لتبلغ 75.8 دوالر للبرميل.

من        �لفترة  خالل  �لممتاز  للغازولين  �لفورية  لالأ�صعار  �ل�صهري  �لمعدل   )3( ال�شكل  ويو�صح    

دي�صمبر 2016  �إلى  دي�صمبر 2017 في �الأ�صو�ق �لرئي�صية �الأربعة: 

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

للمنتجات  �لفورية  لالأ�صعار  �ل�صهري  �لمتو�صط  �لملحق  في   )4( الجدول  يو�صح  كما 

�لنفطية في �الأ�صو�ق �لمختلفة خالل �لفترة )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 

�ل�صرق  �تجاه  �إلى  �الأو�صط   �ل�صرق  مو�نئ  من  �لمتجه  �لخام  �لنفط  �صحن  �أ�صعار  �نخف�صت 

�ألف طن �صاكن( خالل �صهر دي�صمبر 2017 بمقد�ر   280  –  230 بحمولة  �لكبيرة  )للناقالت 

�أي بن�صبة 22.4% م�صجلة 52 نقطة على �لمقيا�ص  باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق،  15 نقطة مقارنة 
�إلى �تجاه  �ل�صرق �الأو�صط   �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمتجه من مو�نئ  �لعالمي، و�نخف�صت 

�لغرب )للناقالت �لكبيرة بحمولة 270 – 285 �ألف طن �صاكن( بمقد�ر 3 نقاط مقارنة باأ�صعار 

�ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 10.7% م�صجلة 25 نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي. كما �نخف�صت �أ�صعار 

�صحن �لنفط �لخام �لمنقولة د�خل منطقة �لبحر �الأبي�ص �لمتو�صط بناقالت �صغيرة �أو متو�صطة 

�لحجم  )80-85 �ألف طن �صاكن( بمقد�ر نقطتين مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة %2 

م�صجلة 100 نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي.

�لعالمى( في �التجاهات  �لمقيا�ص  �لخام )نقطة على  �لنفط  �أ�صعار �صحن  ال�شكل )4(  ويو�صح 

�لمختلفة خالل �لفترة من �صهر دي�صمبر 2016 �إلى �صهر دي�صمبر 2017: 

1-4 اأ�شعار �شحن المنتجات النفطية 

�رتفعت �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة من مو�نئ �ل�صرق �الأو�صط  �إلى �تجاه  �ل�صرق  

)للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر دي�صمبر 2017 بمقد�ر 4 نقاط ،�أي 

 World( بن�صبة 3.2% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، م�صجلة 130 نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي

 .)Scale
�لمتو�صط  �الأبي�ص  �لبحر  منطقة  د�خل  �لمنقولة  �لنفطية  �لمنتجات  �صحن  �أ�صعار  �رتفعت  كما 

)للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر دي�صمبر 2017  بمقد�ر 51 نقطة على 

)*( �لمقيا�ص �لعالمي )WS- World Scale( هو طريقة م�صتخدمة الحت�صاب �أ�صعار �ل�صحن، حيث �أن نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي تعني 1% من �صعر �لنقل �لقيا�صي لذلك �التجاه 

في كتاب World Scale �لذي ين�صر �صنويا، ويت�صمن قائمة من �الأ�صعار ب�صيغة دوالر/طن تمثل WS 100 – لكل �التجاهات �لرئي�صية في �لعالم.
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 197 �إلى م�صتوى  لت�صل  �ل�صابق،  �ل�صهر  باأ�صعار  34.9% مقارنة  بن�صبة  �أي  �لعالمي،  �لمقيا�ص 

نقطة، و�رتفعت �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة من �لبحر �لمتو�صط �إلى �صمال غرب 

�أوروبا )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( بمقد�ر 51 نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي، �أي 

بن�صبة 32.7% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، لت�صل �إلى م�صتوى 207 نقطة.

ويو�صح ال�شكل )5( �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية في �التجاهات �لمختلفة خالل �لفترة من 

�صهر  دي�صمبر 2016 �إلى �صهر دي�صمبر 2017.

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

يو�صح الجدوالن )5( و )6( في �لملحق �تجاهات �أ�صعار �صحن كل من �لنفط �لخام و�لمنتجات 

�لنفطية للفترة 2015- 2017.

2 - العر�س و الطلب  

ت�صير �لتقدير�ت �الأولية �لمتعلقة باإجمالي �لطلب �لعالمي على �لنفط خالل �صهر دي�صمبر 2017 

�إلـى �نخفا�صه بمقد�ر 1 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 1% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لي�صل 

�إلـى 98.9 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 0.3 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر 

من �لعام �ل�صابق.

�نخف�ص طلب مجموعة �لدول �ل�صناعية خالل �صهر دي�صمبر 2017 بمقد�ر 0.6 مليون ب/ي، �أي 

بن�صبة 1.2% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلـى 47.9 مليون ب/ي، وهو نف�ص �لم�صتوى 

�الأخرى  �لعالم  دول  بقية  �نخف�ص طلب  كما  �ل�صابق،  �لعام  من  �لمناظر  �ل�صهر  �لمحقق خالل 

بمقد�ر 0.4 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.8% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 51 مليون 

ب/ي، مرتفعاً بحو�لي 0.3 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

�صهر  خالل  �لنفط  مـــــن  �لمعرو�صة  �لكميات  �نخفــــا�ص  �إلى  �الأولية  �لتقدير�ت  ت�صير  بينما 

الشكل - 5 
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�ل�صابق  �ل�صهر  بم�صتويات  0.7% مقارنة  بن�صبة  �أي  0.7 مليون ب/ي،  2017 بمقد�ر  دي�صمبر 

لت�صل �إلـى 99.1 مليون ب/ي، م�صكلة �رتفاعاً بحو�لي 0.1 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر 

من �لعام �ل�صابق.

و  �لخام  �لنفط  من  �أوبك  في  �الأع�صاء  �لدول  �إمد�د�ت  �نخف�صت  �لمجموعات،  م�صتوى  وعلى 

�أي بن�صبة %1.3  2017 بمقد�ر 0.5 مليون ب/ي  دي�صمبر  �صهر  �لطبيعي خالل  �لغاز  �صو�ئل 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 38.8 مليون ب/ي، م�صكلة �نخفا�صاً بحو�لي 0.9 

�لدول  �إمد�د�ت  �إجمالى  �نخف�ص  كما  �ل�صابق،  �لعام  من  �لمناظر  بال�صهر  مقارنة  مليون ب/ي 

�ل�صهر  بم�صتويات  0.3% مقارنة  بن�صبة  �أي  0.2 مليون ب/ي  �أوبك بمقد�ر  �لمنتجة من خارج 

بال�صهر  1 مليون ب/ي مقارنة  بحو�لي  �رتفاعاً  60.3 مليون ب/ي، م�صكلة  �إلى  لت�صل  �ل�صابق 

�لمناظر من �لعام �ل�صابق .

وتظهر �لبيانات �الأولية لم�صتويات �لطلب و�لعر�ص من �لنفط �لخام خالل �صهر دي�صمبر 2017 

فائ�ص قدره 0.2 مليون ب/ي، مقارنة بعجز قدره 0.1 مليون ب/ي خالل �ل�صهر �ل�صابق وفائ�ص 

قدره 0.4 مليون ب/ي خالل �ل�صهر �لمماثل من �لعام �ل�صابق ،وذلك كما يت�صح من الجدول )2( 

وال�شكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط  الجدول - 2 

التغري عن

دي�شمرب 2016

دي�شمرب

2016
التغري عن

نوفمرب 2017

نوفمرب

2017
دي�شمرب

2017

0.0 47.9 - 0.6 48.5 47.9 طلب الدول ال�شناعية

0.3 50.7 - 0.4 51.4 51.0 باقي دول العامل

0.3 98.6  -1.0 99.9 98.9 اإجمايل الطلب العاملي

- 0.9 39.7 - 0.5 39.3 38.8 اإمدادات اأوبك :

- 0.8 33.0 - 0.4 32.6 32.2 نفط خام

- 0.1 6.7 - 0.1 6.7 6.6 �شوائل الغاز و مكثفات

1.2 56.8 - 0.1 58.1 58.0 اإمدادات من خارج اأوبك

- 0.2 2.5 - 0.1 2.4 2.3 عوائد التكرير

0.1 99.5  -0.7 99.8 99.1 اإجمايل العر�س العاملي

0.4 (0.1) 0.2 املوازنة

 )مليون برميل/ اليوم(
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يو�صح الجدوالن )7( و )8( م�صتويات �لطلب و�لعر�ص �لعالمي للنفط  للفترة 2015- 2017.

• اإنتاج النفط ال�شخري فى الواليات المتحدة االأمريكية 	

�رتفع �إنتاج �لواليات �لمتحدة �الأمريكية من �لنفط �ل�صخري خالل �صهر دي�صمبر 2017 بحو�لى 

101 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 1.6% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق ليبلغ 6.338 مليون ب/ي، 
م�صكاًل �رتفاعاً بنحو 1.2 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق، كما �رتفع عدد 

�لحفار�ت �لعاملة خالل �صهر دي�صمبر 2017 بنحو 20 حفارة مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق، 

لي�صل �إلى 811 حفارة، وهو م�صتوى مرتفع بنحو 273 حفارة مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام 

�ل�صابق،وذلك كما يت�صح من الجدول )3( وال�شكل )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 January 2018 :مل�صدر�

 Bakken، ،ميثل �إنتاج �صت مناطق رئي�صية و�لتي �صكلت نحو %92 من �لنمو فى �إنتاج �لنفط �ملحلى فى �لواليات �ملتحدة �الأمريكية خالل �لفرتة 2011 - 2014 وهى مناطق *

)Eagle Ford، Haynesville، Niobrara، Permian، Appalachia )Utica and Marcellus، باال�صافة �إىل منطقة  Anadarko �لتي �أ�صبحت هدفاً للعديد من 
منتجي �لنفط �ل�صخري و�لغاز �ل�صخري خالل �ل�صنو�ت �الأخرية، ويعمل بها نحو 129 حفارة �عتبار�ً من �صهر يوليو 2017. 

شكل - 6 

التغري عن

دي�شمرب 2016

دي�شمرب

2016
التغري عن

نوفمرب 2017

نوفمرب

2017
دي�شمرب

2017

1.166 5.172 0.101 6.237 6.338 اإنتاج النفط ال�شخري

273 538 20 791 811 عدد احلفارات العاملة )حفارة(

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

الواليات المتحدة االأمريكية 

 2017 نوفمبر  �صهر  خالل  �لخام  �لنفط  من  �الأمريكية  �لمتحدة  �لواليات  و�رد�ت  �نخف�صت 

�أى بن�صبة 1% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ نحو 7.6 مليون  بحو�لى 79 �ألف ب/ي 

ب/ي،  كما �نخف�صت و�رد�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 56 �ألف ب/ي �أى بن�صبة %2.7 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لي 2 مليون ب/ي. 

�صهر         خالل  �لخام  �لنفط  من  �لمتحدة  �لواليات  �صادر�ت  �نخف�صت  �ل�صادر�ت،  جانب  وعلى 

�ل�صابق  �ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %29.8 بن�صبة  �أى  �ألف ب/ي   531 بحو�لى   2017 نوفمبر 

لتبلغ 1.3 مليون ب/ي، بينما �رتفعت �صادر�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 82 �ألف ب/ي 

�أى بن�صبة 1.6% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لى 5.3 مليون ب/ي. وبذلك �رتفع 

�صافي �لو�رد�ت �لنفطية للواليات �لمتحدة خالل �صهر نوفمبر 2017 بحو�لي 314 �ألف ب/ي، 

�أي بن�صبة 11.6% مقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 3 مليون ب/ي.

�لخام  بالنفط  �لمتحدة  للواليات  �لرئي�صي  �لمزود  �لو�رد�ت، فقد ظلت كند�  وبالن�صبة لم�صادر 

بن�صبة 44% من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه، تليها �لعر�ق بن�صبة 9% ثم �لمك�صيك بن�صبة %8، 

بينما ��صتحوذت �لدول �الأع�صاء في منظمة �أوبك على حو�لي 38% من �إجمالي و�رد�ت �لنفط 

�لخام للواليات �لمتحدة �الأمريكية. 

اليابان 

�رتفعت و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام خالل �صهر نوفمبر 2017 بحو�لي 398 �ألف ب/ي، �أي 

بن�صبة 14% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 3.3 مليون ب/ي، كما �رتفعت �لو�رد�ت �ليابانية 

من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 55 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 10% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 

612 �ألف ب/ي.

إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية شكل - 7 



السنة 44 - العدد 2

28

التطورات البترولية

نوفمبر  �صهر  خالل  �لنفطية  �لمنتجات  من  �ليابان  �صادر�ت  �رتفعت  �ل�صادر�ت،  جانب  وعلى 

�صافي  �رتفع  وبذلك  �ألف ب/ي.   573 لتبلغ   %40 بن�صبة  �أي  �ألف ب/ي،   163 بنحو   2017
�لو�رد�ت �لنفطية لليابان خالل �صهر نوفمبر 2017 بحو�لي 290 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة %9.4 

لي�صل �إلى 3.4 مليون ب/ي.

وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، تاأتي �لمملكة �لعربية �ل�صعودية في �لمرتبة �الأولى بن�صبة 42% من 

�جمالي و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام، تليها �المار�ت �لعربية �لمتحدة بن�صبة 25% ثم قطر 

بحو�لى 8% من �إجمالي و�رد�ت �لنفط �لخام لليابان.

ال�شين 

�رتفعت و�رد�ت �ل�صين من �لنفط �لخام خالل �صهر نوفمبر 2017 بحو�لي 1.7 مليون ب/ي،     

�أي بن�صبة 23% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 9 مليون ب/ي، كما �رتفعت �لو�رد�ت �ل�صينية 

من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 253 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 20% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق 

لتبلغ 1.5 مليون ب/ي.

وعلى جانب �ل�صادر�ت، بلغت �ل�صادر�ت �ل�صينية من �لنفط �لخام حو�لي 207 �ألف ب/ي، وهو 

�أعلى م�صتوى لها منذ مار�ص 2017. و�رتفعت �ل�صادر�ت �ل�صينية من �لمنتجات �لنفطية بحو�لي 

529 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 52% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 1.5 مليون ب/ي. وبذلك بلغ 
�صافي �لو�رد�ت �لنفطية �ل�صينية خالل �صهر نوفمبر 2017 حو�لي 8.8 مليون ب/ي مرتفعة 

بنحو 17.2% عن م�صتوياتها لل�صهر �ل�صابق. 

وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، تاأتي رو�صيا في �لمرتبة �الأولى بن�صبة 14% من �إجمالي و�رد�ت �ل�صين من 

�لنفط �لخام، تليها �لمملكة �لعربية �ل�صعودية بن�صبة 9.8% من �إجمالي و�رد�ت �لنفط �لخام لل�صين.

ويو�صح الجدول )4( �صافي �لو�رد�ت ) �ل�صادر�ت ( من �لنفط �لخام و�لمنتجات �لنفطية للواليات 

�لمتحدة و�ليابان و�ل�صين خالل �صهر نوفمبر 2017 مقارنة بال�صهر �ل�صابق.

)مليون برميل / اليوم (  الجدول - 4

�مل�صدر : �لتقرير �ل�صهري ملنظمة �أوبك، �أعد�د خمتلفة 2017.

4 - المخزون 

 2017 نوفمبر  �صهر  خالل  �ل�صناعية  �لدول  في  �لنفطي  �لتجاري  �لمخزون  �إجمالي  �نخف�ص 

بحو�لي 18 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2910 مليون برميل، وهو م�صتوى منخف�ص 

�إجمالي  �أن  يذكر  �لما�صي،  �لعام  من  �لمماثل  �ل�صهر  م�صتويات  عن  برميل  مليون   124 بنحو 

�لمخزون �لتجاري من �لنفط �لخام  في �لدول �ل�صناعية قد �نخف�ص خالل �صهر نوفمبر 2017 

بحو�لي 2 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1141 مليون برميل، كما �نخف�ص �إجمالي 

مخزونها �لتجاري من �لمنتجات �لنفطية بحو�لي 16 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 

1769 مليون برميل.

املنتجات النفطية النفط اخلام

التغري عن

اأكتوبر 2017

اأكتوبر

 2017
نوفمرب

 2017
التغري عن

اأكتوبر 2017

اأكتوبر

 2017
نوفمرب

 2017

-0.138 -3.209 -3.347 0.452 5.917 6.369 الواليات املتحدة االأمريكية

-0.108 0.147 0.039 0.398 2.927 3.325 اليابان

-0.277 0.240 -0.037 1.567 7.264 8.831 ال�شني

 صافي الواردات)الصادرات( النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين
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 وقد �نخف�ص �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �الأمريكتين بحو�لى 15 مليون برميل عن �ل�صهر 

�ل�صابق لي�صتقر عند 1527 مليون برميل، منها 607 مليون برميل من �لنفط �لخام و 920 مليون 

�لهادي  �لمحيط  منطقة  دول  في  �لنفطي  �لتجاري  �لمخزون  و�نخف�ص  �لمنتجات،  من  برميل 

بحو�لى 5 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 430 مليون برميل، منها 190 مليون برميل 

من �لنفط �لخام و 240 مليون برميل من �لمنتجات. بينما �رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي في 

�لدول �الأوروبية بحو�لى 2 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 953 مليون برميل، منها 

344 مليون برميل من �لنفط �لخام و 609 مليون برميل من �لمنتجات.
�نخفــــ�ص �لمخــــزون �لتجاري �لنفطي في بقية دول �لعالم خالل �صهر نوفمبر 2017 بمقد�ر 

1 مليون برميل لي�صل �إلى 2764 مليون برميل، بينما �رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي على متن 
�لناقالت بمقد�ر 10 مليون برميل لي�صل �إلى 1179 مليون برميل. 

وبذلك ينخف�ص �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لعالمى بحو�لي 19 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق 

لي�صل �إلى 5674 مليون برميل، م�صجاًل بذلك �نخفا�صاً بمقد�ر 29 مليون برميل عن م�صتويات 

�ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

�أفريقيا  وجنوب  و�لتنمية  �القت�صادي  �لتعاون  منظمة  دول  في  �ال�صتر�تيجي  �لمخزون  �نخف�ص 

و�ل�صين خالل �صهر نوفمبر 2017 بحو�لي 7 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1843 

مليون برميل، م�صجاًل بذلك �نخفا�صاً بمقد�ر 41 مليون برميل عن م�صتويات �ل�صهر �لمماثل من 

�لعام �لما�صي. 

وبذلك ي�صل �إجمالي �لمخزون �لعالمي في نهاية �صهر نوفمبر 2017 �إلى 8697 مليون برميل 

بنحو 119  بنحو 15 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق، و�نخفا�صاً  م�صجال بذلك �نخفا�صاً 

مليون برميل مقارنة بال�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

�صهر           نهاية  في  �لمختلفة  �لمخزون  م�صتويات  �لملحق  في   )9( والجدول   )8( ال�شكل  ويبين 

نوفمبر 2017.

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

�نخف�ص �لمتو�صط �ل�صهري لل�صعر �لفوري للغاز �لطبيعي �لم�صجل في مركز هنري بال�صوق 

0.20 دوالر لكل مليون )و ح ب( مقارنة بال�صهر  2017 بمقد�ر  �الأمريكي خالل �صهر دي�صمبر 

�ل�صابق لي�صل �إلى 2.81 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

ولدى مقارنة �لمتو�صط �ل�صهري ل�صعر �لغاز �لطبيعي بالمتو�صط �ل�صهري لخام غرب تك�صا�ص 

�لمتو�صط، يت�صح �نخفا�ص �أ�صعار �لغاز �لطبيعي بنحو 7.2 دوالر لكل مليون )و ح ب( ،كما هو 

مو�صح في الجدول )5(:

) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 5

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

ت�صتعر�ص �لفقر�ت �لتالية �لتطور�ت في �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل في �أ�صو�ق �صمال �صرق 

�أ�صيا و�لكميات �لم�صتوردة من كل من �ليابان وكوريا �لجنوبية و�ل�صين و�لم�صادر �لرئي�صية لتلك 

�لو�رد�ت و�صافي عائد �ل�صحنات �لفورية لم�صدري �لغاز �لطبيعي �لم�صيل. 

1.2 اأ�شعار الغاز الطبيعي الم�شيل
�رتفع متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته �ليابان في �صهر نوفمبر 2017 

بمقد�ر 0.1 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 7.9 دوالر/ مليون و ح 

ب، و�رتفع متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته �ل�صين بمقد�ر 0.3 دوالر لكل 

مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 7.7 دوالر/ مليون و ح ب، بينما �نخف�ص متو�صط 

�أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته كوريا �لجنوبية بمقد�ر 0.4 دوالر لكل مليون و ح ب 

مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 7.7 دوالر/ مليون و ح ب

2.2 الكميات الم�شتوردة من الغاز الطبيعي الم�شيل
�رتفعت �لكميات �لم�صتوردة من �لغاز �لطبيعي �لم�صيل في �ليابان و كوريا �لجنوبية و�ل�صين 

من �لم�صادر �لمختلفة خالل �ل�صهر بمقد�ر 1.3 مليون طن �أي بن�صبة 10.7% مقارنة بال�صهر 

�ل�صابق حيث و�صلت �لكميات �لم�صتوردة في �صهر نوفمبر 2017 �إلى 13.795 مليون طن.

* كما هو في مركز هنري.
* * تم تحويل خام غرب تك�صا�ص �إلى مليون )و ح ب( على �أ�صا�ص �أن �لبرميل يحتوي 5.80 مليون )و ح ب (.

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

دي�شمرب

2016
يناير

دي�شمربنوفمرباأكتوبر�شبتمرباغ�شط�سيوليويونيو مايواأبريل مار�سفرباير2017

3.63.32.82.93.13.23.03.02.93.02.93.02.8�لغاز �لطبيعي *

9.09.19.28.68.88.47.88.18.38.38.99.810.0خام غرب تك�صا�ص**

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس في السوق األمريكي، 2017-2016
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 ويو�صح الجدول )6( �لكميات �لم�صتوردة من �لغاز �لطبيعي �لم�صيل و�أ�صعاره في كل من �ليابان 

وكوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �لفترة 2015 - 2017 :

 World Gas Intelligence امل�شدر:  اأعداد خمتلفة من

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

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

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�شنيكوريااليابانالإجمايلال�شنيكوريااليابان

201584850331411960613759710.210.68.6

20168276733257260171420416.96.96.5

724533382464130477.98.07.3يناير 2016

737029981801121698.07.86.9فرباير

795932821702129437.27.36.6مار�س

638221771861104206.46.66.6اأبريل

54552218142590985.96.06.3مايو

619324842146108236.05.76.0يونيو

64601918160499826.35.95.4يوليو

765619712257118846.76.36.0اأغ�شط�س

667122362527114347.16.86.1�شبتمرب

628231871838113077.27.36.7اأكتوبر

754534222659136267.17.56.8نوفمرب

754940263733153087.17.37.1دي�شمرب

830242943436160327.57.97.0يناير 2017

779036002372137627.98.07.0فرباير

814335271991136617.77.86.9مار�س

657323372171110818.27.87.0اأبريل

623924882911116388.58.37.3مايو

618534603038126838.37.87.1يونيو

681727163121126548.37.97.4يوليو

725926033140130028.38.27.4اأغ�شط�س

582123683454116438.18.17.2�شبتمرب

613727603567124647.88.17.4اأكتوبر

641133284056137957.97.77.7نوفمرب
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3.2 م�شادر واردات الغاز الطبيعي الم�شيل
بلغت �صادر�ت ��صتر�ليا �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �صهر نوفمبر 2017  

حو�لي 4.130 مليون طن، لتاأتي في �لمرتبة �الأولى بن�صبة 29.9% من �إجمالي و�رد�ت �ليابان 

وكوريا �لجنوبية و�ل�صين خالل �ل�صهر، تليها قطر بن�صبة 18% ثم ماليزيا بن�صبة %14.9 .

هذ� وقد بلغت �صادر�ت �لدول �لعربية �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و �ل�صين حو�لي 3.538 

مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته 25.6% من �إجمالي و�رد�ت تلك �لدول خالل �ل�صهر.

4.2 �شافي عائد ال�شحنات الفورية لم�شدري الغاز الطبيعي الم�شيل
وفيما يتعلق ب�صافي عائد �ل�صحنات �لفورية �لمحقق لعدد من �لدول �لم�صدرة للغاز �لطبيعي 

�لم�صيل في �أ�صو�ق �صمال �صرق �أ�صيا، فتاأتي رو�صيا في �لمرتبة �الأولى محققة �صافي عائد في 

حدود 9.26 دوالر/ مليون و ح ب في نهاية �صهر نوفمبر 2017، تليها �إندوني�صيا ب�صافي عائد 

9.14 دوالر/ مليون و ح ب، ثم ماليزيا ب�صافي عائد 9.09 دوالر/ مليون و ح ب، و��صتر�ليا 
ب�صافي عائد 9.08 دوالر/ مليون و ح ب. فيما بلغ �صافي �لعائد لقطر 8.88 دوالر/ مليون و ح 

ب، وللجز�ئر 8.50 دوالر/ مليون و ح ب. 

ويو�صح الجدول )7( �لدول �لرئي�صية �لم�صدرة للغاز �لطبيعي �لم�صيل �إلى �ليابان وكوريا 

�لجنوبية و�ل�صين، و�صافي �لعائد لها في نهاية �صهر نوفمبر 2017:

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

*  عائد�ت �لت�صدير مطروحاً منها تكاليف �لنقل ور�صوم �الإتاوة.
 World Gas Intelligence لم�صدر:  �أعد�د مختلفة من�

في نهاية شهر نوفمبر 2017

الكميات الم�شتوردة

) األف طن (

�شافي العائد من بيع �شحنات 

الغاز الطبيعي الم�شيل الفورية في 

ا�شواق �شمال �شرق اآ�شيا

)دوالر / م و ح ب( اليابان
 كوريا

الجنوبية
االإجماليال�شين

64113328405613795اإجمالي الواردات، منها:

2228437146541309.08ا�شتراليا

77689381524848.88قطر

116262626320519.09ماليزيا

54425933611399.14اندون�شيا

2831941926699.26رو�شيا
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* The OPEC basket of crudes )effective June 16, 2005( is comprised 
of Algeria's Saharan Blend, Iraq's Basra Light, Kuwait Export,   
Libya's Es Sider, Qatar Marine, Saudi's Arabian Light, UAE's 
Murban,  Iran Heavy, Indonesia's Minas, Nigeria's Bonny Light, 
and Venezuela's Merey.Effective 1 January and  mid of October 
2007,Angola’s Girassol and Ecuadorian Oriente crudes have been 
incorporated to become the 12th  and 13th crudes comprising the 
new Opec Basket.As of Jan.2009, the basket excludes the Indonesian 
crude. As of  Jan. 2016, the basket price includes the Indonesian 
crude. As of July 2016 the basket price includes the Gabonese crude.
As of January 2017, the basket price excludes the Indonesian crude 
«Minas». As of June 2017,The basket price includes the Equatorial 
Guinean crude «Zafiro».

* ت�شمل �شلة اأوبك اعتبارا من 16 يونيو 2005 على الخامات التالية : العربي 
ال�شدرة  الخفيف،  الب�شرة  الجزائري،  ال�شحراء  مزيج  ال�شعودي،  الخفيف 

الليبي،موربان االماراتي ، قطر البحري ، الخام الكويتي، االيراني الثقيل، ميري  

الفنزويلي، بوني الخفيف النيجيري، خام مينا�س االندوني�شي.واعتبارا من بداية 

و خام  االنغولي  غيرا�شول  اأ�شيف خام   2007 اأكتوبر  �شهر  ومنت�شف  يناير  �شهر 

اورينت. االكوادوري، و في يناير 2009 تم ا�شتثناء الخام االندوني�شي من ال�شلة، 

 2016 يوليو  وفي  جديد،  من  االندوني�شي  الخام  ا�شافة  تم   2016 يناير  وفي 

وفي  االندوني�شي،  الخام  ا�شتثناء  تم   2017 يناير  وفي  الجابوني،  الخام  اأ�شيف 

من  لتتاألف  اأوبك  �شلة  اإلى  »زافيرو«  اال�شتوائية  غينيا  ا�شيف خام   2017 يونيو 

14 نوع من الخام.

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

وتقارير اأوبك.

 Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

�جلدول - 2:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك،  2016- 2017 

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

2017 2016 �ال�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month 2017 2016 �الأ�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month

46.7 44.3 1 
   

يوليو

July

53.1 29.8 1 

 يناير 

January
45.5 43.0  2 52.1 25.7  2
46.9 42.7  3 52.1 23.7  3
48.0 40.2 4 52.5 26.9  4
49.9 39.1 1 

 

�غ�صط�ص

August

52.9 29.2  1

 فرب�ير 

February
50.2 41.2  2 53.2 27.0  2
48.7 45.5  3 53.7 29.0  3
49.7 45.5 4 53.6 29.3  4
51.7 43.7  1

�صبتمرب

September

52.0 35.1 1

 مار�ص 

March
52.8 42.7  2 49.2 35.2 2
54.2 42.5 3 48.7 35.8 3
55.8 43.1 4 49.5 34.8 4
54.4 47.5 1 

 �كتوبر 

October

51.6 34.2 1
  

�بريل

April

54.4 48.5  2 53.4 38.2 2
55.7 48.4  3 51.5 38.6 3
56.3 47.4 4 49.4 41.1 4
61.7 42.1 1 

 نوفمرب  

November

48.1 41.1 1

مايو

May
60.3 42.2  2 47.6 41.8 2
60.9 45.0  3 50.0 44.5 3
61.4 46.4 4 51.1 44.7 4
60.8 50.7 1 

 دي�صمرب 

December

46.5 47.1 1

 يونيو 

  June
61.7 51.9  2 45.2 45.1 2
62.2 52.0  3 43.4 46.0 3
64.0 53.1 4 44.6 45.3 4

20162017

26.552.4January يناير 

28.753.4February فرب�ير 

34.750.3March مار�ص 

37.951.4April �بريل 

43.249.2May مايو 

45.845.2June يونيو 

42.746.9July يوليو 

43.149.6August �غ�صط�ص 

42.953.4September �صبتمرب 

47.955.5October �كتوبر 

43.260.7November نوفمرب 

51.762.1December دي�صمرب 

30.052.0First Quarter �لربع �الأول 

42.348.6Second Quarter �لربع �لثانى 

42.950.0Third Quarter �لربع �لثالث 

47.659.4Fourth Quarter �لربع �لر�بع 

40.752.5Annual Average املتو�شط ال�شنوي 

�جلدول - 1: �ملعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة �أوبك* ، 2016 - 2017

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2016 -2017
)$ / Barrel - دوالر / برميل(
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�جلدول - 3:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك وبع�ص �أنو�ع �لنفوط �الأخرى 2017-2015

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

)$/Barrel - دوالر/ برميل(

�صلة خامات 

�أوبك

 OPEC
Basket

�لعربى 

�خلفيف

 Arab
Light

خليط   

�ل�صحر�ء 

�جلز�ئري 

 Sahara
Blend

�لب�صرة 

�خلفيف

 Basra
Light

�لكويت 

Kuwait
Export

قطر 

�لبحري

Marine

موربان

�الإمار�تي

Murban

�ل�صدرة 

�لليبي

Es Sider

دبى

Dubai
برنت

Brent

غرب 

تك�صا�ص

WTI

49.549.952.847.948.250.753.951.451.052.448.7Average 2015متو�شط عام 2015

40.740.944.239.439.241.444.842.641.343.743.2Average 2016متو�شط عام 2016

26.526.431.324.723.927.031.629.826.830.831.5January 2016يناير 2016 

28.728.833.327.126.829.434.231.529.432.530.3Februaryفرباير

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

51.751.953.850.950.952.154.952.152.153.652.0Decemberدي�شمرب

52.552.754.251.951.752.954.952.953.254.250.9Average 2017متو�شط عام 2017

52.452.354.851.751.553.456.053.153.754.652.5January 2017يناير 2017 

53.453.655.152.752.954.156.353.554.455.153.4Februaryفرباير

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

45.245.246.144.644.446.347.944.946.446.445.2Juneيونيو

46.947.148.046.446.247.549.047.047.648.546.7Julyيوليو

49.649.651.349.348.749.751.550.350.251.748.0Augustاأغ�شط�س

53.453.356.353.052.252.954.955.153.556.149.7September�شبتمرب

55.555.757.955.054.555.157.456.555.657.351.6Octoberاأكتوبر

60.761.163.260.259.660.562.861.660.862.656.7Novemberنوفمرب

62.162.564.761.460.961.563.863.161.664.157.9Decemberدي�شمرب

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

�جلدول  - 4:  �ملتو�صط �ل�صهري لال�صعار �لفورية للمنتجات �لنفطية فى �ال�صو�ق �ملختلفة،  2015 - 2017

Table - 4: Average Monthly Market Spot Prices of Petroleum Products,   2015 -2017
)$ / Barrel - دوالر / برميل(

الغازولني  املمتازال�شوق

Premium Gasoline
زيت الغاز

Gasoil
زيت الوقود

 Fuel Oil
 Market

 متو�صط

عام

2015

69.266.245.9Singapore�صنغافورة

Average
2015

75.566.040.2Rotterdamروترد�م
69.467.542.1Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

77.763.843.3US Gulf�خلليج �المريكي

متو�صط

 عام 

2016

56.152.937.1Singapore�صنغافورة

Average
2016

63.653.334.1Rotterdamروترد�م
56.354.434.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

63.150.132.1US Gulf�خلليج �المريكي

متو�صط

 عام 

2017

68.066.351.6Singapore�صنغافورة

Average
2017

75.166.448.7Rotterdamروترد�م
66.666.949.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

74.462.347.1US Gulf�خلليج �المريكي

يناير

2017

69.565.955.1Singapore�صنغافورة

Jan-17
73.865.150.6Rotterdamروترد�م

67.066.552.2Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
72.862.546.8US Gulf�خلليج �المريكي

فرب�ير

2017

69.967.354.6Singapore�صنغافورة

Feb-17
75.766.149.7Rotterdamروترد�م

68.367.550.4Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
70.663.246.9US Gulf�خلليج �المريكي

مار�ص

2017

64.363.150.7Singapore�صنغافورة

Mar-17
70.162.244.9Rotterdamروترد�م

62.663.246.2Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
70.358.443.3US Gulf�خلليج �المريكي

�أبريل

2017

67.765.052.5Singapore�صنغافورة

Apr-17
75.464.147.0Rotterdamروترد�م

67.965.248.0Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
76.360.044.6US Gulf�خلليج �المريكي

مايو

2017

64.461.751.6Singapore�صنغافورة

May-17
72.661.146.3Rotterdamروترد�م

63.762.347.1Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
74.756.843.7US Gulf�خلليج �المريكي

يونيو

2017

59.858.345.3Singapore�صنغافورة

Jun-17
69.657.144.0Rotterdamروترد�م

59.958.045.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
66.952.641.8US Gulf�خلليج �المريكي

يوليو

2017

61.861.446.1Singapore�صنغافورة

Jul-17
70.360.945.0Rotterdamروترد�م

61.262.145.4Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
71.256.444.5US Gulf�خلليج �المريكي

�أغ�صط�ص

2017

67.564.247.2Singapore�صنغافورة

Aug-17
75.264.746.6Rotterdamروترد�م

66.965.546.7Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
76.460.045.8US Gulf�خلليج �المريكي

�صبتمرب

2017

70.469.350.7Singapore�صنغافورة

Sep-17
79.671.349.8Rotterdamروترد�م

70.370.750.0Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
84.566.448.6US Gulf�خلليج �المريكي

�أكتوبر

2017

70.070.051.9Singapore�صنغافورة

Oct-17
76.171.750.6Rotterdamروترد�م

67.471.051.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
75.266.149.4US Gulf�خلليج �المريكي

نوفمرب

2017

75.674.056.7Singapore�صنغافورة

Nov-17
82.975.455.6Rotterdamروترد�م

72.175.256.1Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
78.271.855.0US Gulf�خلليج �المريكي

دي�صمرب

2017

75.375.856.3Singapore�صنغافورة

Dec-17
80.476.654.5Rotterdamروترد�م

71.775.955.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
75.973.654.4US Gulf�خلليج �المريكي
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 )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. 

�جلدول - 5 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �لنفط �خلام  2015 - 2017 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2015 - 2017
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�ص �لعاملي(

             Direction
Period

�لبحر �ملتو�صط/

�لبحر �ملتو�صط ***

Med/Med ***

�ل�صرق �الأو�صط/ �لغرب **

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

Middle East/East*
 �الجتاه     

�لفرتة

Average 2015 108 38 65 متو�شط 2015

Average 2016 97 37 60 متو�شط 2016

November 134 39 69 نوفمرب 2016

December 115 49 81 دي�صمرب

January 2017 142 53 84 يناير 2017

February 103 37 71 فرب�ير

March 113 28 53 مار�ص

Arpil 104 34 65 �أبريل

May 116 29 55 مايو

June 91 26 51 يونيو

July 84 26 52 يوليو

August 78 24 42 �أغ�صط�ص

September 107 23 44 �صبتمرب

October 135 28 68 �أكتوبر

November 102 28 67 نوفمرب

December 100 25 52 دي�صمرب

�جلدول - 6 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �ملنتجات �لنفطية، 2015 - 2017 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2015 - 2017
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�ص �لعاملي (

Period
�لبحر �ملتو�صط / �صمال - غرب �أوروبا *

Med/N-WE *
�لبحر �ملتو�صط /  �لبحر �ملتو�صط *

Med/Med*
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

Middle East/East*

�الجتاه     

�لفرتة

Average 2015 173 162 118 متو�شط 2015

Average 2016 146 136 100 متو�شط 2016

November 140 130 76 نوفمرب 2016

December 183 173 89 دي�صمرب

January 2017 198 183 124 يناير 2017

February 157 147 116 فرب�ير

March 213 203 126 مار�ص

Arpil 197 187 107 �أبريل

May 158 147 106 مايو

June 149 139 107 يونيو

July 143 133 114 يوليو

August 127 118 127 �أغ�صط�ص

September 174 165 139 �صبتمرب

October 169 158 124 �أكتوبر

November 156 146 126 نوفمرب

December 207 197 130 دي�صمرب

Direction

* حجم الناقلت يرتاوح ما بني  30 اىل 35 األف طن �شاكن  

* حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  230 اىل 280 األف طن �شاكن  
** حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  270 اىل 285 األف طن �شاكن  

*** حجم الناقلة يرتاوح  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.
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* Estimates .
Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty 
Reports.

�جلدول - 7 : �لطلب �لعاملي على �لنفط خالل �لفرتة 2015 - 2017    

Table -7 : World Oil Demand  2015 - 2017
)Million b/d - مليون برميل/ �ليوم (

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

وتقارير ال�شناعة النفطية.

*2017 2016 2015

�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average

Arab Countries 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0  الدول العربية

OAPEC 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0       �لدول �الأع�صاء في �أو�بك

Other Arab 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0       �لدول �لعربية �الأخرى

OECD 47.3 47.8 47.7 46.9 47.0 46.9 47.1 47.3 46.3 46.8 46.4  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 24.9 25.1 25.2 25.0 24.5 24.7 24.8 25.1 24.7 24.6 24.6  �أمريكا �ل�صمالية

Western Europe 14.2 14.3 14.6 14.2 13.9 14.0 14.0 14.4 14.0 13.6 13.8  �أوروبا �لغربية

Pacific 8.2 8.4 7.9 7.7 8.6 8.1 8.3 7.7 7.6 8.6 8.0  �ملحيط �لهادي

Developing Countries 31.9 32.0 32.3 31.9 31.5 31.3 31.3 31.8 31.3 31.0 30.9  الدول النامية

 Middle East &
other Asia 21.2 21.3 21.4 21.2 21.0 20.8 20.8 21.0 20.7 20.6 20.3 �ل�صرق �الو�صط ودول 

�أ�صيوية �أخري 

Africa 4.2 4.3 4.1 4.2 4.3 4.1 4.1 4.0 4.1 4.1 4.0  �فريقيا

Latin America 6.5 6.5 6.8 6.5 6.3 6.5 6.4 6.8 6.5 6.3 6.6  �أمريكا �لالتينية

 China 12.3 12.6 12.3 12.4 11.9 11.6 11.9 11.5 11.5 11.1 11.1  ال�شني 

  FSU 4.7 5.1 4.8 4.4 4.5 4.7 5.1 4.7 4.4 4.5 4.6  االحتاد ال�شوفيتي ال�شابق

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

World 97.0 98.2 97.8 96.3 95.7 95.4 96.2 96.0 94.1 94.1 93.7    العامل
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�جلدول - 8: �لعر�ص �لعاملي للنفط و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �لفرتة  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  .
** Includes Equatorial Guinean which resumption its full membership in July 2017.

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

* اأرقام تقديرية. 
** ت�شمل غينيا اال�شتوائية التي عاودت االن�شمام اإىل املنظمة يف يوليو 2017.

*2017 2016 2015
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average

Arab Countries 28.1 28.3 28.3 28.0 27.9 28.3 29.0 28.5 28.0 27.7 27.4 الدول العربية

OAPEC 26.8 26.9 27.0 26.7 26.6 27.0 27.7 27.2 26.7 26.4 26.1 �لدول �الأع�صاء في �أو�بك

Other Arab 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 �لدول �لعربية �الأخرى

OPEC * *: 38.6 38.9 39.1 38.6 38.3 38.6 39.3 38.8 38.3 38.5 37.6 االأوبك * *:

Crude Oil 32.3 32.5 32.7 32.3 32.1 32.6 33.3 32.6 32.2 32.5 31.5 �لنفط �خلام

NGLs  +non conventional Oils 6.3 6.4 6.4 6.3 6.2 6.1 6.0 6.2 6.1 6.0 6.0  �صو�ئل �لغاز �لطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 25.5 26.1 25.4 25.1 25.4 24.8 25.2 24.6 24.2 25.4 25.3 منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 21.3 22.0 21.3 20.9 21.1 20.6 20.8 20.5 20.1 21.0 21.1 �أمريكا �ل�صمالية

Western Europe 3.8 3.8 3.7 3.8 3.9 3.8 3.9 3.6 3.7 3.9 3.8 �أوروبا �لغربية

 Pacific 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 �ملحيط �لهادي

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

 Middle  East & Other Asia 4.9 4.8 4.8 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 5.0 �ل�صرق �الأو�صط ودول �آ�صيوية �أخرى

 Africa 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 �فريقيا 

Latin America 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.1 5.2 5.2 5.1 5.0 5.2 �أمريكا �لالتينية 

China 4.0 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 4.0 4.0 4.1 4.2 4.4 ال�شني

FSU 14.1 14.1 13.9 14.1 14.1 13.9 14.2 13.7 13.7 14.0 13.7 االحتاد ال�شوفيتي 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 96.4 97.3 96.6 96.0 96.0 95.8 97.2 95.6 94.8 96.4 95.7  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�شرتاتيجي

Oil Market Intelligence, January  2018   امل�شدر Sources: Oil Market Intelligence, January  2018

�لجدول - 9: �لمخزون �لنفطي �لعالمي، في نهاية �صهر نوفمبر 2017

Table - 9 : Global Oil Inventories، November 2017
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية �ل�صهر(

نوفمرب 2017

 Nov. 2017
اأكتوبر 2017

Oct. 2017
التغري عن اأكتوبر 2017

Change from  Oct. 2017
نوفمرب 2016

 Nov. 2016
التغري عن نوفمرب 2016

Change from  Nov. 2016

Americas(98)1625(15)15271542االأمريكتني:

Crude)41(648)10(607617نفط خام

Products)57(977)5(920925منتجات نفطية

Europe(26)9539512979اأوروبا :

34433863413Crudeنفط خام

Products)29(638)4(609613منتجات نفطية

4300Pacific(5)430435منطقة املحيط الهادي 

Crude)5(1901882195نفط خام

2355Products)7(240247منتجات نفطية

 Total OECD(124)3034(18)29102928اإجمايل الدول ال�شناعية *
1

Crude)43(1184)2(11411143نفط خام

Products(81)1850(16)17691785منتجات نفطية

 266995Rest of the world(1)27642765بقية دول العامل *
1

Oil at Sea)50(11791169101229نفط على منت �لناقالت

World Commercial 1(29)5703(19)56745693املخزون التجاري العاملي *

Strategic Strategic)41(1884(7)18431850�ملخزون �ال�صرت�تيجي

Total 2(119)8816(15)86978712اإجمايل 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.

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.
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