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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 
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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.

معالي المهندس الفالح شخصية 
العام النفطية لعام 2017

الندوة السنوية الثامنة لمنتدى الطاقة الدولي التوقعات المستقبلية للطاقة

14

المزروعي : تنسيق بين الدول المنتجة 
للنفط لتفادي صدمات كبيرة بالسوق 610
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أنشطة المنظمة

افتتاحية العدد

التطورات في االكتشافات البترولية
في الدول األعضاء بمنظمة أوابك

   نجاحات متواصلة وآفاق واعدة

  تبذل �لدول �الأع�صــــاء في منظمة �الأقطار �لعربية �لم�صــــدرة للبترول )�أو�بك(، جهود�ً 

كبيــــرة لزيادة �حتياطياتها �لهيدروكربونيــــة )�لنفط و�لغاز �لطبيعي(، وذلك من خالل تطوير 

وتعزيز �لقدرة �النتاجية للحقول �لقائمة، وتحقيق �لمزيد من �الكت�صافات �لبترولية �لجديدة، 

�الأمر �لذي ي�صــــاهم فــــي تامين �لطلب �لمحلي و�لعالمي �لمتز�يــــد على �لطاقة وفي تحقيق 

�لمزيد من �ال�صتقر�ر في �صوق �لنفط �لعالمية.

وتظهـــر �لبيانـــات �لمتوفرة لدى �الأمانـــة �لعامة لمنظمة �الأو�بك، باأن �لدول �الأع�صـــاء 

تمكنـــت من تحقيق نتائج جيدة خالل عام 2017 على �صـــعيد �أن�صـــطة �لتنقيب و�لتطوير 

على �لياب�صـــة وفي �لمغمورة، وباإجمالي 5 �كت�صـــافات جديدة للنفط و4 �كت�صافات جديدة 

للغاز �لطبيعي. 

ونذكـــر من بين �الكت�صـــافات �لغازية �لكبيرة �لتي �أعلن عنهـــا موؤخر�ً حقل “ظهر” في 

جمهورية م�صر �لعربية، حيث ُقدرت �حتياطياته من �لغاز باأكثر من 30 تريليون قدم مكعب 

)850 مليـــار متر مكعب(. وبعد �أن ي�صـــل �إلـــى كامل طاقته �الإنتاجيـــة �لمقدرة بنحو 2.7 

مليار قدم مكعب/�ليوم نهاية عام 2019 فاإنه �صي�صـــاهم ب�صـــكل فعال في تحقيق �الكتفاء 

�لذ�تي لجمهورية م�صـــر �لعربية من �لغاز �لطبيعي �لتي �أ�صـــبحت م�صـــتورد�ً �صافياً للغاز 

�لطبيعي منذ عام 2015، كما تم �الإعالن موؤخر�ً عن تحقيق �كت�صاف من �لنفط �ل�صخري 

�لخفيف في مملكة �لبحرين، ومن �لموؤمل �أن ي�صاهم هذ� �الكت�صاف في دعم قدر�ت مملكة 

�لبحرين �لنفطية ومو��صلة تنفيذ �لم�صاريع �لتنموية.

 ASB( أمـــا مـــن جانب �لحفر �ال�صتك�صـــافي فلقد �أ�صـــار تقرير منظمة �أوبك �ل�صـــنوي�

2017( �إلى �أن عدد �لحفار�ت �لعاملة في كل من جمهورية �لعر�ق وجمهورية م�صر �لعربية 
و�صلطنة عمان �نخف�ص بمقد�ر 21، و20، و14 حفارة على �لتو�لي وذلك بين عامي 2015 

و2016. بينما �رتفع عدد �لحفار�ت في كل من دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة و�لجمهورية 

�لجز�ئرية و�لمملكة �لعربية �ل�صعودية ودولة قطر لنف�ص �لفترة بمقد�ر 28، و3، و16، و4 

حفار�ت على �لتو�لي. وبذلك يكون عدد �لحفار�ت �لعاملة في هذه �لدول مجتمعة في عام 

2016 قد بلغ 504 حفار�ت، منخف�صاً بمقد�ر 18 حفارة عن عام 2015.
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وخالل عام 2017 �أكدت �لعديد من �لدول �الأع�صـــاء على ��صـــتمر�ريتها في تنفيذ 

�لم�صـــاريع �لكبرى في مجال �كت�صاف �لنفط و�لغاز و�لم�صوحات �لزلز�لية، وذلك على 

�عتبار �ن تلك �لم�صـــاريع ذ�ت طابع ��صـــتر�تيجي وال تتاأثر بتذبذب �الأ�صعار في �ل�صوق 

�لنفطية، ونذكر من بينها �عالن �لمملكة �لعربية �ل�صـــعودية عن نيتها ��صـــتثمار 300 

مليـــار دوالر خالل �ل�صـــنو�ت �لع�صـــر �لقادمة وذلك بهدف تعزيـــز مكانتها �لر�ئدة في 

مجـــال �لنفـــط، و�لحفاظ علـــى طاقة �إنتاجيـــة �حتياطية من �لنفـــط، ومتابعة برنامج 

��صتك�صـــاف و�إنتـــاج كبير يركز على مو�رد �لغاز �لتقليدية وغيـــر �لتقليدية، كما �أعلنت 

دولـــة �لكويـــت موؤخر�ً ��صـــتهد�فها �إنفاق حو�لي ن�صـــف تريليون دوالر على �لم�صـــاريع 

�لنفطية حتى عام 2040.

وعلـــى �لرغـــم مما حققته �لدول �الأع�صـــاء فـــي منظمة �الو�بك مـــن نتائج طيبة 

وم�صـــجعة علـــى �صـــعيد �الكت�صـــافات �لبترولية، �إال �أنـــه ال تز�ل هنـــاك �آفاق و�عدة 

لتحقيـــق �لمزيد من �الكت�صـــافات و�لتي �صت�صـــاهم في زيـــادة �الحتياطيات �لنفطية 

و�لغازية وذلك وفقاً لما �صـــيتم ��صتخد�مه من تكنولوجيا متطورة، وت�صير �لتقدير�ت 

�لـــى �أن �الحتياطي �لموؤكد من �لنفط �لتقليدي للدول �الأع�صـــاء في منظمة �الأو�بك 

قـــد بلـــغ حو�لي �أكثر من 706.8 مليار برميل فـــي مطلع عام 2018، تمثل ما يقارب 

48.8% مـــن �إجمالـــي �حتياطيات �لعالم. بينما بلغ �حتياطـــي �لغاز �لطبيعي حو�لي 
53.5 تريليون متر مكعب تمثل 27.2% من �إجمالي �حتياطيات �لعالم.

�إن �الأمانة �لعامة للمنظمة وهي تر�صـــد �لتطور�ت �لعربية و�لعالمية في ��صتك�صاف 

و�نتاج �لنفط و�لغاز، لت�صـــيد بالجهود �لمبذولة من �لدول �الأع�صـــاء �لر�مية للمحافظة 

على طاقتها �الإنتاجية وزيادة �حتياطياتها �لنفطية و�لغازية، وتاأمل باأن ي�صـــهد �لتعاون 

�لم�صترك بين �لدول �الأع�صاء في قطاع �ال�صتك�صاف و�الإنتاج �لمزيد من �لتقدم، وبما 

ي�صاعد على تبادل �لخبر�ت ومو�جهة �لتحديات �لحالية و�لم�صتقبلية، �إلى جانب زيادة 

�لتعاون و�لحو�ر مع �لدول �لم�صـــتوردة وبما يوؤمن في نهاية �لمطاف تحقيق �لمزيد من 

�لنماء للدول �الأع�صاء في منظمة �الأو�بك . 
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معالي المهندس الفالح شخصية العام 
النفطية لعام 2017

ح�صـــل معالي المهند�س خالد الفالح، وزير الطاقة 

وال�شناع�������ة والث�������روة المعدنية ف�������ي المملك�������ة العربية 

ال�شعودية على لقب �صخ�صـــية �لعام 2017 �لدولية في 

�لديبلوما�صـــية �لنفطيـــة، وقد ��صـــتلم �لجائزة في لندن 

يوم 22 فبر�ير 2018 في نطاق �أ�صـــبوع �لبترول �لدولي 

لمعهد �لطاقة �لبريطاني.

وياأتـــي �ختيار معالي المهند��������س الفالح للفوز بهذه 

�لجائـــزة تقدير�ً وعرفانـــاً بالدور �لمحـــوري �لذي لعبه 

خالل عام 2017 من �أجل تنفيذ �تفاق فيينا بخ�صـــو�ص 

تخفي�ـــص �نتاج �لنفط �لعالمي، وهـــو �التفاق �لذي �أدى 

�إلى تقليل �لتخمة �لنفطية من �لمخزونات، وبالتالي رفع 

�الأ�صعار �إلى فوق 60 دوالًر� للبرميل، 

وقـــد �أعرب معاليه عن �صـــعادته بهـــذ� �لتكريم، في 

�لوقـــت �لذي ال يز�ل يتر�أ�ص فيه لجنة �لمر�قبة �لوز�رية 

التفاق فيينا بين �لدول �لمنتجة للنفط من د�خل منظمة 

�أوبك ومن خارج �لمنظمة.

وقـــد و�شف ال�شيد/ مالكول�������م بريندد، رئي�ص معهد 

�لطاقـــة �لبريطانـــي �لوزير �لفالح بقولـــه “ لقد برهنت 

من خالل رئا�صتك لموؤتمر �أوبك على قدر يحتذى به من 

�لروؤية �لم�صـــتقبلية و�لقيادة �لناجحة طو�ل عام 2017، 

و��صـــتطعت بذلـــك تنفيذ هذ� �التفاق �لتاريخـــي بين �أكثر 20 

دولـــة منتجة للنفط من د�خل وخارج منظمة �أوبك، وهو �لذي 

جلب �ال�صـــتقر�ر الأ�صـــو�ق �لنفط لما فيه م�صـــلحة �لمنتجين 

و�لم�صتهلكين على حد �صو�ء«.

وقعت �صركة �أر�مكو �ل�صعودية �تفاقية مع �صركة بترونا�ص �لماليزية �لر�ئدة، لبناء مجمع عمالق للتكرير و�لكيميائيات 

في جنوب جوهور �لماليزية، بملكية م�صـــتركة وتبلغ طاقته �لتكريرية 300 �ألف برميل في �ليوم. و�صـــتبلغ ح�صـــة �مد�د 

�لنفـــط �ل�صـــعودي في �لم�صـــفاة 50 �لى 70 % ، و�صـــتمثل هذه �لكمية ن�صـــبة كبيـــرة من �لتعامل �لتجـــاري بين �لمملكة 

وماليزيا. كما �صوف ي�صهم هذ� �لم�صروع في زيادة �لطاقة �لتكريرية �لحالية للمملكة و�لبالغة في حدود 5 مليون برميل 

يومياً بحيث ت�صـــل �لطاقة �لتكريرية �لمملوكة و�لم�صـــتركة بحلول �لعام 2030 �إلى ما بين 8 �إلى 10 مليون برميل يوميا، 

وبحيث تت�صـــاعد طاقة �نتاج �لكيميائيات من 12 مليون طن متري في �ل�صـــنة حاليا �إلى 34 مليون طن متري في �ل�صـــنة 

خالل نف�ص �لفترة.

توقيع اتفاقية بين أرامكو وبتروناس
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و��صار معاليه �إلى �أن �عادة تاأهيل عدد من �لم�صافي �لتي 

تعر�صـــت للتدمير من قبل �لجماعات �الرهابية و��صـــتئناف 

�النتاج منها، قد �صـــاهم في ��صافة كميات ��صافية لالإنتاج 

�لوطني، ف�صـــال عن ��صـــافة عدد من �لوحـــد�ت �النتاجية 

�لى م�صافي �لجنوب و�لو�صط.  و��صاف �ن تحقيق �الكتفاء 

�لذ�تـــي مـــن �نتـــاج �لغاز �ل�صـــائل كان لـــه �الأثـــر �لكبير في 

تقلي�ص ن�صـــبة �ال�صـــتير�د مـــن خالل تغطية جـــزء كبير من 

�ال�صـــتهالك في بع�ص �لمر�فق وتعوي�صـــها بالغاز �ل�صـــائل، 

ف�صال عن ذلك فان ت�صغيل �لوحد�ت �النتاجية في م�صافي 

حديثـــة و�ل�صـــينية و�لقيارة وكركوك كان لـــه دور� في زيادة 

�نتاج �لم�صتقات �لنفطية 

يذكر �ن وز�رة �لنفط �لعر�قية قد �أعلنت في وقت �صابق 

عن م�صاريع ��صتثمارية 

كبيرة في قطاع �لتكرير 

ــهــا مــ�ــصــفــاة  ــن ــي مــــن ب

كـــــركـــــوك ومـــ�ـــصـــفـــاة 

مــيــ�ــصــان و�لــنــا�ــصــريــة 

ـــــار  ـــــب ــــــفــــــاو و�الن و�ل

ونــيــنــوى وغــيــرهــا، ما 

ــع  ـــي رف �ــصــيــ�ــصــاهــم ف

�لطاقات �النتاجية من 

�لم�صتقـــــات �لنفطــــية 

ـــي �لــــبــــالد، فــ�ــصــاًل  ف

عــن ذلــك فــان �لـــوز�رة 

وم�صاريع  لديها خطط 

جمهورية العراق: تقليص استيراد المشتقات 
النفطية بنسبة %25

الإن�صاء م�صافي خارج �لبالد ل�صالح �لعر�ق .

وفـــي تطـــور �آخـــر �فتتح معال�������ي المهند��������س جبار علي 

اللعيبي، وزير النفط ف�������ي جمهورية العراق، وحدة معالجة 

�لنفـــط �لرطب في محطة عـــزل �لغاز �ل�صاد�صـــة في حقل 

غرب �لقرنة /1 بطاقة 50 �لف ب/ي. و�أ�صـــاف معاليه �ن 

هذ� �لم�صروع يعد مفخرة في �ل�صناعة �لنفطية، وتم �نجازه 

بوقت قيا�صـــي وهو م�صـــروع يعزز �لطاقـــة �النتاجية للحقل 

ويح�صـــن مـــن نوعيتـــه . مبينا �ن �نجاز �لم�صـــروع �صـــيعيد 

ت�صغيل 15 بئر� كانت مغلقة ب�صبب تاأثرها بالماء مما �صيعزز 

معـــدالت �النتاج بمقد�ر 20 �لف ب/ي للو�صـــول �لى طاقة 

�جمالية للمحطة تقدر 160 �لف ب/ي.

اأ�شدر معالي المهند�س جبار علي اللعيبي، وزير النفط في جمهورية 

الع�������راق توجيهاته ب�شاأن بتقلي�س ا�شتي�������راد الم�شتقات النفطية بن�شبة 

25%، بهدف توفي�������ر المزيد من االيرادات المالية للخزينة االتحادية، 
واأو�شح معاليه ان هذا االجراء ياأتي �شمن �شيا�شة الوزارة في التخطيط 

ال�شليم لتوفير الم�شتقات النفطية في الدولة.
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ويهـــدف �التحـــاد �لـــذي يتخـــذ مـــن مملكـــة �لبحريـــن 

مقـــر�ً لـــه �إلـــى تعزيـــز ريـــادة دول مجل�ـــص �لتعـــاون فـــي 

�لعالقـــات  �صـــبكة  وتو�صـــيع  �لتكريـــر  �صـــناعة  مجـــال 

 �الإقليميـــة و�لعالميـــة مـــع كافة �أقطـــاب �صـــناعة �لتكرير.

ويعتبر �التحاد �لخليجي للتكرير من�صـــة وملتقى يجمع بين 

م�صـــافي �لبترول وما يلحق بها من م�صـــانع �لغاز ومن�صاآت 

�لتوزيـــع و�لمجمعـــات �لبتروكيميائية في �صـــركات �لبترول 

و�لغاز في دول مجل�ص �لتعاون.

و�كد معالي �ل�صيخ محمد بن خليفة �أل خليفة في كلمته 

بحفـــل �إ�صـــهار �التحاد �لخليجـــي للتكرير حر�ـــص �لمملكة 

على �إنجاح هذه �لكيانات �لمتخ�ص�صـــة على �أر�صها وتقديم 

�لدعم و�لم�صـــاندة �لالزمتين لتحقيق �هد�فها �لمن�صـــودة. 

و�أ�صـــار �لى �أهمية توفير فر�ص �الت�صال وتبادل �لمعلومات 

و�لخبـــر�ت للمتخ�ص�صـــين و�لمهتمين و�لنهو�ص بم�صـــتقبل 

قطاع �لنفط و�لغاز في دول مجل�ص �لتعاون �لخليجي.

وهناأ معاليه �ل�صركات �لنفطية �لموؤ�ص�صة لالتحاد وهي: 

�صـــركة �أر�مكو �ل�صعودية، و�صركة �لبترول �لكويتية �لعالمية، 

و�صركة �لبترول �لبحرينية )بابكو(، و�صركة �لبترول �لوطنية 

�لكويتية، و�صركة بترول �أبوظبي �لوطنية )�أدنوك(، على هذ� 

�الإنجاز �لعالمي �لمتميز.

احتفالية اشهار االتحاد الخليجي للتكرير
بح�ش�������ور معال�������ي ال�شي�������خ محمد بن خليف�������ة األ خليف�������ة، وزير النفط ف�������ي مملكة البحري�������ن، ومعالي 

المهند��������س بخيت الر�شيدي، وزير النفط ووزير الكهرباء والم�������اء في دولة الكويت، وبح�شور مجموعة من 

كبار الم�شوؤولين بالقطاع البترولي في دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية، اأقيم موؤخرا احتفال في 

مملكة البحرين بمنا�شبة تاأ�شي�س االتحاد الخليجي للتكرير. 
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كمـــا �أ�صـــاد بالجهـــود �لمبذولة �لتي قامت بها �صـــركات 

�لنفـــط فـــي دول مجل�ـــص �لتعـــاون لـــدول �لخليـــج �لعربية 

لتاأ�صـــي�ص هذ� �التحاد و�لذي يتطلع �إليه �لجميع في تحقيق 

�الأهد�ف �لمن�صـــودة متمنيا لهم �لتوفيق و�لنجاح في م�صيرة 

�التحاد �لعلمية و�لعملية.

من جانب�������ه اأ�شاد معال�������ي المهند�س بخي�������ت الر�شيدي، 

بجهود حكومة مملكة �لبحرين ومعالي وزير �لنفط �لبحريني 

وكذلـــك �صـــركات �لنفط فـــي مجل�ص �لتعاون لـــدول �لخليج 

�لعربيـــة و�لتي �صـــاهمت في تحقيق هذ� �لحلـــم �لخليجي، 

و�أعرب عن تمنياته بان يقوم �التحاد بر�صالته �لمرجوة �لتي 

�أُن�صئ من �أجلها.

وقـــد تـــم �ختيـــار �لمهند�ـــص محمـــد غـــازي �لمطيري، 

�لرئي�ص �لتنفيذي ل�صـــركة �لبترول �لوطنية رئي�صـــا لالتحاد 

�لخليجي للتكرير. 

زيارة وزير النفط البحريني 
لشركة أرامكو السعودية

قام معالي ال�شيخ محمد بن خليفة بن اأحمد اآل خليفة، 

وزي�������ر النف�������ط ورئي�س مجل��������س اإدارة �شركة نف�������ط البحرين 

“بابك�������و”، موؤخر� بزيارة ل�صـــركة �أر�مكو �ل�صـــعودية وذلك 
على ر�أ�ص وفد من كبار �لم�صوؤولين في �صركة بابكو، وذلك 

تقدير�ً للدور �ال�صـــتر�تيجي و�لعالقـــة �لتاريخية �لمتميزة 

بين �ل�صركتين �لعريقتين و�لمملكتين �ل�صقيقتين. وكان في 

��صـــتقباله لدى �لو�صول �ل�صـــيد/ عبد�لرحمن عبد�لكريم، 

�لم�صت�صـــار ل�صـــئون �ل�صـــركات بـــوز�رة �لطاقة و�ل�صـــناعة 

و�لثروة �لمعدنية، و�ل�صـــيد/ �أمين ح�صـــن �لنا�صـــر، رئي�ص 

�أر�مكـــو �ل�صـــعودية وكبيـــر �إد�رييها �لتنفيذييـــن، وعدد من 

�لقياد�ت �لتنفيذية ب�صركة �أر�مكو. 

وقـــد �طلـــع معاليه و�لوفد �لمر�فق خـــالل �لزيارة على 

عر�ص تو�صيحي عن عمليات �أر�مكو وخططها �لم�صتقبلية. 

وذكر معاليه في ت�صـــريح �صـــحفي، بان �صـــهر �صبتمبر 

�لقادم �صي�صهد ��صتكمال خط �الأنابيب �لجديد �لذي يربط 

مملكـــة �لبحرين بالمملكـــة �لعربية �ل�صـــعودية في �لجانب 

�لبحريني، وذلك بعد �إجر�ء �الختبار�ت �لالزمة لبدء تدفق 

�لنفط خالل �لخط �لجديد، بعد �أن قام �لجانب �ل�صعودي 

بالتنفيذ �صريعاً.
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ذكر معال�������ي المهند�س �شهيل المزروع�������ي، وزير الطاقة 

وال�شناعة في دول�������ة االمارات العربية المتحدة، �أن منظمة 

�أوبك ومنتجي �لنفط غير �الأع�صاء فيها، ومن بينهم رو�صيا، 

�صيدر�صـــون تمديد تعاونهم �صنو�ت عديدة عندما يجتمعون 

في يونيو 2018 مع �صعيهم لتفادي �صدمات كبيرة بال�صوق. 

و�أ�صـــاف معاليه في ت�صـــريح لوكالة رويترز فـــي لندن، �إنه 

ياأمـــل في و�صـــع خطة يبحثهـــا وزر�ء �أوبك فـــي �جتماعهم 

�لقـــادم في يونيو 2018 فـــي فيينا، حيث مـــن �لمتوقع �أن 

يح�صره منتجون �آخرون م�صاركون في �تفاق خف�ص �الإنتاج. 

و�أردف قائـــاًل: »�أعتقد �أن هناك �إمكانية هائلة للتعاون، 

�صـــو�ء كان �لتركيـــز علـــى قطاع �لنفـــط �أو قطـــاع �لطاقة 

عمومـــاً«. و�أو�صـــح �ن منظمـــة �أوبـــك وحلفاوؤهـــا يقومـــون 

بمر�قبة �ل�صـــوق ب�صفة م�صتمرة ، حيث �ن ذلك  هو “�لحد 

�الأدنـــى �لممكن” للم�صـــاعدة على تفـــادي تخمة �لمعرو�ص 

�أو نق�صـــه تفاديا لحدوث مفاجاآت كبيرة توؤدي �إلى �ختالل 

�لتو�زن بين �لعر�ص و�لطلب. 

المزروعي : تنسيق بين الدول المنتجة للنفط 
لتفادي صدمات كبيرة بالسوق
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ذكـــر معال�������ي المهند�س طارق الم�������ل، وزير البت�������رول والثروة المعدنية ف�������ي جمهورية م�شر 

العربية، �أن بالده �صـــهدت تغيير�ت متالحقة خالل �ل�صـــنو�ت �لقليلة �لما�صية وقد فر�صت هذه 

�لتغيير�ت تحديات �صخمة كانت �لمحرك �لرئي�صي لالإ�صالحات �القت�صادية �لتي تبنتها حكومة 

بـــالده فـــي عدة قطاعات، م�صـــيًر� �إلى �أنه يتم �لعمل حالياً على تطويـــر وتحديث قطاع �لبترول 

و�لغاز في م�صر وبما ي�صاير �لم�صتويات �لعالمية في �إطار روؤية ��صتر�تيجية �لتنمية �لم�صتد�مة 

حتى عام 2030.

وقد تطرق معاليه في كلمة له خالل م�صـــاركته في فعاليات موؤتمر »�أ�صبوع �لبترول �لدولي« 

�لـــذي عقد بمدينـــة لندن بالمملكة �لمتحدة موؤخر�ً �إلى �لجهود �لمبذولة لتحويل م�صـــر كمركز 

�إقليمي لتد�ول وتجارة �لغاز و�لبترول و�لطاقة، و��صـــتعر�ص خالل كلمته �لمقومات �القت�صـــادية 

و�للوج�صـــتية و�لفنية و�لتجارية في بالده، كما ��صتعر�ص �أهم م�صاريع وخطط �لتعاون في مجال 

�ل�صناعات �لبترولية بين م�صر و�لدول �لعربية و�الأجنبية.

 و�أكد في نهاية كلمته على �أن �لطاقة تعد فر�صة لتحقيق منفعة متبادلة فيما يتعلق بالتعاون 

�الإقليمي وتكوين �صـــر�كات �صيا�صـــية جديدة وتكامل �الأ�صـــو�ق، و�أن تحول م�صـــر لمركز �إقليمي 

لتجارة وتد�ول �لغاز و�لبترول �صـــيعود بالنفع على كافة �الأطر�ف �لم�صـــتركة، وكذلك فان تنويع 

�إمد�د�ت �لطاقة �صـــيكون متاحاً بالن�صبة الأوروبا ل�صمان �أمن �لطاقة �لمتوقع زيادة و�رد�تها بعد 

عام 2020، ب�صبب زيادة �لفجوة بين �لعر�ص و�لطلب و�نتهاء �لعقود طويلة �لمدى. 

المال: تطوير 
وتحديث قطاع 

البترول والغاز 
في مصر
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�صرح معالي االأ�شتاذ م�شطفى قيطوني، وزير الطاقة في الجمهورية الجزائرية عن عزم بالده 

ت�صـــدير �لفائ�ص من �لطاقة �لكهربائية �إلى كل من دولة ليبيا و�لجمهورية �لتون�صـــية باالإ�صافة �إلى 

بع�ص �لدول �الفريقية في �لم�صتقبل، ويتم في �لوقت �لحالي �جر�ء�ت �لم�صاور�ت �لفنية بين �صركة 

�صـــولنغاز �لجز�ئريـــة مع نظيرتها في دولة ليبيا و�لجمهورية �لتون�صـــية، حيث مـــن �لمنتظر �أن يتم 

ت�صدير �لطاقة �لكهربائية �إلى هذين �لبلدين �نطالقا من واليتي باتنة وخن�صلة، وبما يقدر بحو�لي 

400 ميغا و�ت.
ي�صـــار �إلـــى �أن �للجنة �لم�صـــتركة �لتون�صـــية �لجز�ئريـــة للطاقة، كانت قد عقـــدت �جتماعاً في 

�لجمهورية �لتون�صـــية في فبر�ير 2018، بح�صـــور �أ�صحاب �لمعالي وزر�ء �لطاقة وكبار �لم�صوؤولين 

عـــن قطـــاع �لطاقة في �لبلدين �ل�صـــقيقين، وقد تم خالل �الجتماع بحث م�صـــروع تزويد دولة ليبيا 

بالطاقة �لكهربائية عبر �الأر��صي �لتون�صية.

من جانبه ذكر ال�شيد/  محمد عرقاب، �لرئي�ص �لمدير �لعام ل�صـــركة �صـــونلغاز، في ت�صـــريحات 

�صحفية �صابقة عن �إمكانية تزويد �لجمهورية �لجز�ئرية  لدولة ليبيا بالفائ�ص من �لطاقة �لكهربائية 

خا�صـــة في ف�صـــل �ل�صتاء، و�أ�صـــاف قائاًل » ومن هذ� �لمنطلق نحن ب�صدد در��صة  �إمكانيات ربط  

كهربائـــي ب�صـــغط عال بيـــن �لجز�ئر وليبيا عبـــر تون�ص، لت�صـــدير �لكهرباء وجملة مـــن �لخدمات 

�الأخرى«.

قيطوني : تصدير الطاقة الكهربائية 
الفائضة إلى تونس وليبيا



السنة 44 - العدد 3

13

أنشطة المنظمة

وبع�������د نقا�شات مطولة تم اتفاق المجموعة التفاو�شية العربي�������ة لتغير المناخ على النقاط 

الرئي�شي�������ة للموقف العربي خلل مفاو�شات عام 2018، و�لتي تحدد نظرة ��صـــتر�تيجية لتنفيذ 

�تفاق باري�ص و�لنقاط �لتف�صيلية لحو�ر تاالنو� بما ال يخل بالم�صالح �لعربية و�أن تكون �آلية عمل 

�لمجموعة �لعربية عند مناق�صة �أي ن�ص تفاو�صي ال يخرج على ما �تفق عليه في هذ� �الجتماع، 

وفيمـــا يلـــي �أهـــم �لنقـــاط �لرئي�صـــية للموقـــف �لعربي خـــالل �لمرحلـــة �لقادمة من 

�لمفاو�صات: 

• تحديـــد �لنقاط في �لن�صـــو�ص �لتفاو�صـــية و�لتي قـــد يكون لها تاأثير على م�صـــالح 	

�لدول �لعربية وحقوقها في �لتنمية )�لتنوع �القت�صـــادي – �لدعم �لمالي و�لتقني – 

�الإجر�ء�ت وو�صائل �لتنفيذ – تاأثير�ت تد�بير �ال�صتجابة(. 

• �لتن�صـــيق مع �لمجموعات �الإقليمية �الأخرى، من منظور تحقيق �الأهد�ف �لم�صـــتركة، قبل 	

و�أثناء �لمفاو�صات وفي تقديم �لتقارير و�لبالغات، مع �لتمييز بين �لتقارير و�لبالغات. 

• �لتاأكيد على �أن ال يتطرق �لتقرير �ل�صاد�ص �لذي �صي�صدر عن �لهيئة �لحكومية �لدولية 	

لتغيـــر �لمنـــاخ )IPCC( �إلى ما ي�صـــمى بتمويل �لمناخ �أو �أي �أمور تتعلق باال�صـــتثمار 

وجذب �لتمويل، لتعار�ص ذلك مع �لمهام �لتي �أن�صئت من �أجلها �لهيئة. 

كما تقدمت �الأمانة �لعامة لالأو�بك بورقة حول تبعات �صيا�صات �لتغير �لمناخي و�تفاقية باري�ص 

على �لقطاع �لنفطي �لعربي.

االجتماع التاسع عشر للمجموعة العربية التفاوضية
األمانة العامة لجامعة الدول العربية

بن�������اء على الدعوة الموجهة من جامعة ال�������دول العربية، �شاركت 

االأمانة العام�������ة باالجتماع التا�شع ع�شر للمجموعة التفاو�شية 

العربي�������ة وذلك بمقر االأمان�������ة العامة لجامعة ال�������دول العربية، 

بالقاهرة خلل الفترة 4-5 فبراير 2018، �شارك في االجتماع 

اأع�شاء الفريق التفاو�شي العربي المعني بمتابعة اتفاق باري�س، 

باالإ�شافة الى ممث�������ل عن اال�شكوا، هذا وقد مثل االأمانة العامة 

لمنظمة االأوابك ال�شيد/ عبد الكريم عايد.
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أنشطة المنظمة

�فتتـــح �لنـــدوة معالي المهند�س/ خال�������د بن عبدالعزيز 

الفال�������ح، وزي�������ر الطاق�������ة وال�شناع�������ة والث�������روة المعدنية في 

المملكة العربية ال�شعودية، �لذي �أعرب عن فخر بالده كون 

مدينة �لريا�ص هي �لمقر �لرئي�صي لمنتدى �لطاقة �لعالمي، 

و�لـــذي يمثل بو�بة للتعاون وتبادل �لمعلومات بين �لمنتجين 

و�لم�صتهلكين.

و�أكـــد معالي�������ه على �أهمية تو��صـــل �لجهود �لم�صـــتركة 

بين �لمملكة ورو�صـــيا على �عتبارهما �أكبر منتجين للبترول 

عالميـــاً. و�أن �نعقـــاد �لمنتدى يعتبر منا�صـــبة جيدة لزيادة 

�لتن�صـــيق و�لتعـــاون وتقريـــب وجهـــات �لنظـــر بيـــن �لدول 

�لمنتجـــة و�لـــدول �لم�صـــتهلكة للنفط. و�أبـــدى معاليه ثقته 

با�صـــتمر�ر �لتعاون �لقائم بين �لدول �الأع�صـــاء في منظمة 

�أوبـــك وحلفاءها من غير �الأع�صـــاء فـــي �لمنظمة من �أجل 

��صتقر�ر �أ�صعار �لنفط وتحقيق �لنتائج �لمرغوبة.

كما �أ�صـــار ��صـــحاب �لمعالي �لـــوزر�ء و�الأمناء �لعامون 

للمنظمات �لدولية �لم�صاركة �إلى �الآتي:

• فهم كافة �التجاهات �لرئي�صـــية و�لعو�مل �لموؤثرة 	

في �ل�صوق �لعالمي.

• �أهمية �لحو�ر �ل�صامل ب�صاأن �أمن �لطاقة �لعالمي 	

و�صـــفافية بيانـــات �لطاقـــة لتحقيـــق �الأهـــد�ف 

�لم�صـــتركة خا�صـــة فـــي ظـــل �لو�صـــع �لعالمي 

�لر�هن.

• لتعزيـــز �لتفاهـــم �لم�صـــترك بين منتـــدى �لطاقة 	

�لدولي ووكالة �لطاقة �لدولية ومنظمة �أوبك.

• �لتعـــاون و�لحـــو�ر و�ل�صـــفافية لتعزيـــز ��صـــتقر�ر 	

و��صتد�مة �صوق �لنفط �لعالمي.

الندوة السنوية الثامنة لمنتدى الطاقة الدولي
التوقعات المستقبلية للطاقة

�شاركت االأمانة العامة لمنظمة االأوابك ب�شفة مراقب، في اأعمال الندوة ال�شنوية الثامنة لمنتدى الطاقة الدولي )IEF( ووكالة 

الطاقة الدولية )IEA( ومنظمة البلدان الم�شدرة للنفط )اأوبك- OPEC(، والتي عقدت في مقر منتدى الطاقة الدولي بالريا�س 

يوم االأربعاء  14 فبراير 2018، وجاءت تحت عنوان “التوقعات الم�شتقبلية للطاقة«، بم�شاركة اأ�شحاب المعالي وزراء الطاقة في كل 

م�������ن المملكة العربية ال�شعودية، وجمهورية رو�شيا االتحادية، وجمهورية ال�ش�������ودان، والمملكة المغربية، باالإ�شافة اإلى اأكثر من 150 

خبير ومتخ�ش�س في الطاقة والبيئة وتغير المناخ من مختلف دول العالم.
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�فتتح معالي �ل�صيخ محمد بن خليفة �آل خليفة فعاليات 

�لمنتـــدى بكلمـــة رحب فيهـــا بالم�صـــاركين وتقديم �ل�صـــكر 

لحكومة مملكة �لبحرين على حر�صها �لم�صتمر على تقديم 

�لدعم و�لم�صـــاندة للهيئـــة �لوطنية للنفط و�لغـــاز بما تقوم 

به مـــن جهـــد ال�صـــتقطاب �لفعاليـــات �الإقليميـــة و�لدولية 

�لتي ت�صـــاهم فـــي تعزيز �القت�صـــاد �لوطني ودعـــم �لتنمية 

�لم�صتد�مة �لتي ت�صهدها مملكة �لبحرين. 

و�أ�صـــار معاليه �إلى �أن �الأور�ق �لعلمية و�لعملية �لمختارة 

في هذ� �لمنتدى جاءت لت�صلط �ل�صوء على �لتعاون �الإقليمي 

في مجال ربط �صـــبكات �لغاز �لطبيعـــي موؤكد�ً معاليه على 

حر�ص قطاع �لنفـــط و�لغاز في مملكة �لبحرين على �إعد�د 

�لكفاءة �لوطنية و�صقل مهار�تها من خالل تعدد �لم�صاركات 

�لمحليـــة و�لدوليـــة وت�صـــدير خبر�تـــه من خاللها. و�أ�صـــار 

معاليه �إلى �أن �لهيئة �لوطنية للنفط و�لغاز تعمل على زيادة 

م�صادر �لغاز للبحرين، حيث �أن �لم�صدر �لرئي�صي للغاز هو 

حقـــل �لبحرين �لذي يوفر 100% مـــن �حتياجات �لمملكة 

من �لغاز �إ�صـــافة �إلى تطوير �لغاز �لعميق �لذي تم �كت�صافه 

منـــذ فترة، ومن �لموؤمل �أن يبد�أ برنامـــج تطويره هذ� �لعام  

باالإ�صافة �إلى مرفاأ �لغاز �لم�صال �لجاري �إن�صاوؤه حاليا ومن 

�لمتوقع �النتهاء منه نهاية هذ� �لعام 2018. 

مثـــل �الأمانـــة �لعامـــة للمنظمة فـــي فعاليـــات �لمنتدى 

�لدكتور/ �صـــمير محمـــود �لقرعي�ـــص مدير �إد�رة �ل�صـــوؤون 

�لفنيـــة، وقدم ورقـــة بعنو�ن » خـــط �لغاز �لعربـــي« تناولت 

�أهمية خط �لغاز �لعربي، وم�صاره، ومر�حل �إن�صاوؤه، وموقفه 

�لحالـــي، حيث يعـــد نموذجاً متميـــز�ً لم�صـــروعات �لتعاون 

�لعربي �ال�صـــتر�تيجية، وهو �صريان �قت�صـــادي ��صتر�تيجي 

بين م�صـــر و�الأردن و�صوريا ولبنان، و�لعر�ق م�صتقبال، وبين 

قار�ت �فريقيا و�آ�صيا و�أوروبا في مر�حل الحقة. 

المنتدى اإلقليمي لشبكات أنابيب الغاز الطبيعي
�شارك�������ت االأمانة العامة لمنظمة االأوابك في فعاليات 

المنت�������دى االإقليم�������ي ل�شب�������كات خط�������وط اأنابي�������ب الغ�������از 

الطبيع�������ي ال�������ذي اأقيم في مملك�������ة البحري�������ن يومي 12 

و13 مار��������س 2018 تحت رعاية معالي ال�شيخ محمد بن 

خليف�������ة اآل خليف�������ة ، وزير النفط في مملك�������ة البحرين ، 

الذي افتتح فعاليته بم�شارك�������ة عدد من كبار الم�شوؤولين 

وخب�������راء �شناعة الغاز على الم�شت�������وى االإقليمي والدولي 

بتنظي�������م الهيئ�������ة الوطني�������ة للنف�������ط والغاز  ف�������ي مملكة 

البحرين وبالتعاون مع االتحاد العالمي للغاز، 
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

• ارتفع املعدل ال�شهري الأ�شعار �شلة اأوبك بن�صبة 7.7% )4.8 دوالر للربميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إىل 66.9 دوالر للربميل خالل �صهر يناير 2018.
• انخف�س الطلب العاملي على النفط خالل �صهر يناير 2018 مبقد�ر 0.3 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.3% لي�صل �إىل 98.6 مليون ب/ي.

• ارتفعت الكميات املعرو�شة من النفط خالل �صهر يناير 2018 مبقد�ر 0.1 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.1% لت�صل �إىل 99.2 مليون ب/ي.
• ارتفع اإنتاج الواليات املتحدة من النفط ال�شخري خالل �صهر يناير 2018 بنحو 3.1% ليبلغ حو�يل 6.5 مليون ب/ي، كما ارتفع عدد احلفارات العاملة بنحو 9 حفار�ت 

مقارنة بال�صهر �ل�صابق ليبلغ   820 حفارة.

• ارتفعت واردات الواليات املتحدة من النفط اخلام خالل �صهر دي�صمرب 2017 بنحو 2.2% لتبلغ 7.8 مليون ب/ي، كما ارتفعت وارداتها من املنتجات النفطية بنحو %10.5 
لتبلغ حو�ىل 2.2 مليون ب/ي.

• انخف�س املخزون التجاري النفطي يف الدول ال�شناعية خالل �صهر دي�صمرب 2017 بحو�يل 56 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إىل 2850 مليون برميل، بينما 
ارتفع املخزون االإ�شرتاتيجي يف دول منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية وجنوب �أفريقيا و�ل�صني بحو�يل 2 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إىل 1847 مليون برميل.

• ارتفع املتو�شط ال�شهري لل�شعر الفوري للغاز الطبيعي �مل�صجل يف مركز هرني بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر يناير 2018 مبقد�ر 0.9 دوالر لكل مليون )و ح ب( مقارنة بال�صهر 
�ل�صابق لي�صل �إىل 3.69 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

• ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شترياد الغاز الطبيعي امل�شيل يف اليابان خالل �صهر دي�صمرب 2017 مبقد�ر 0.2 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إىل 8.1 دوالر لكل مليون )و ح ب(، 
وارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شترياد الغاز الطبيعي امل�شيل يف ال�شني مبقد�ر 0.4 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إىل 8.1 دوالر لكل مليون  )و ح ب(، كما ارتفع متو�شط اأ�شعار 

ا�شترياد الغاز الطبيعي امل�شيل يف كوريا اجلنوبية مبقد�ر 0.6 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إىل 8.3 دوالر لكل مليون  )و ح ب(

• بلغت �شادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي امل�شيل اإىل اليابان و كوريا اجلنوبية وال�شني حواىل 4.188 مليون طن خالل �صهر دي�صمرب 2017، م�صتاأثرة بح�صة %24.4 
من �الإجماىل.

املوؤ�شرات الرئي�شية

أوال : أسواق النفط

– الأ�شعار  1

1-1 اأ�شعار النفط الخام
 �صهد �لمعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة �أوبك �رتفاعاً خالل �الأ�صبوع �الأول من �صهر يناير 2018، لي�صل 

�أعلى م�صتوياته خالل �ل�صهر وهو  �إلى  �إلى 65.5 دوالر للبرميل، ثم و��صل �الرتفاع بعد ذلك لي�صل 

67.6 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 يناير 2018 �رتفاعاً بمقد�ر 4.8 

دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 7.7%، لي�صل �إلى 66.9 دوالر للبرميل  

وهو �أعلى م�صتوى له منذ �صهر نوفمبر 2014، م�صجال بذلك �رتفاعاً بنحو 14.5 دوالر للبرميل، 

�أي بن�صبة 27.6% مقارنة بمعدله �لم�صجل خالل �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. وقد كان 

للتح�صن �لملحوظ في �صوق �لنفط 

�لعمل  تمديد  قر�ر  خلفية  على 

منظمة  بين  �الإنتاج  خف�ص  باتفاق 

�لنفط من خارجها  ومنتجي  �أوبك 

حتى نهاية عام 2018، �إ�صافة �إلى 

�صعف �لدوالر �الأمريكي و�لتوتر�ت 

�لجيو�صيا�صية، مع ��صتمر�ر تح�صن 

و�إنخفا�ص  �لنفط،  على  �لطلب 

�لعالمية،  �لنفطية  �لمخزونات 

�لخام  �لنفط  مخزونات  وبخا�صة 

�أدنى  �إلى  تر�جعت  �لتي  �الأمريكي 

فبر�ير  �صهر  منذ  لها  م�صتوى 

�رتفاع  في  رئي�صياً  دور�ً   ،2015
�الأ�صعار خالل �صهر يناير 2018.

)دوالر/برميل(المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك،  2017-2018 الشكل - 1:
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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، 2017-2018                                    )دوالر/برميل(

التغير في أسعار سلة أوبك، 2018-2017 

الجدول - 1 

الشكل - 2 

للفترة  �الأخرى  �لنفوط  بع�ص  و  �أوبك  ل�صلــة  �لفـــورية  �الأ�صعـــار  �لملـــحـــق  في   )3( الجدول  يو�صح 

.2018 - 2016

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

�رتفعت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �صهر يناير 2018 بنحو 7.9 دوالر للبرميل مقارنة 

�أ�صعار زيت  �إلى 83.8 دوالر للبرميل، كما �رتفعت  �أي بن�صبة 10.4% لت�صل  باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق 

�لوقود بنحو 2.5 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 4.6% لتبلغ 56.9 دوالر للبرميل، و�رتفعت �أ�صعار زيت �لغاز 

بحو�لى 5.3 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 7.2% لتبلغ 78.9 دوالر للبرميل.

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

من �لعام �ل�صابق:

)دوالر/برميل(

يناير

2018 دي�شمرب نوفمرب اأكتوبر �شبتمرب اأغ�شط�س يوليو يونيو مايو اأبريل مار�س فرباير
يناير

2017

66.9 62.1 60.7 55.5 53.4 49.6 46.9 45.2 49.2 51.4 50.3 53.4 52.4 �شعر �شلة اأوبك

4.8 1.3 5.2 2.1 3.8 2.7 1.7 )4.0( )2.2( 1.1 )3.1( 1.0 0.7 التغري عن ال�شهر ال�شابق

14.5 10.4 17.5 7.6 10.5 6.5 4.2 )0.6( 6.0 13.5 15.7 24.7 25.9 التغري عن ال�شهر املماثل من العام ال�شابق
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-  �شوق روتردام

�رتفعت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �صهر يناير 2018 بنحو 5.2 دوالر للبرميل مقارنة 

باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 6.5% لت�صل �إلى 85.6 دوالر للبرميل، كما �رتفعت �أ�صعار زيت �لوقود 

بنحو 3.2 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 5.9% لتبلغ 57.7 دوالر للبرميل، و�رتفعت �أ�صعار زيت �لغاز بحو�لى 

5.6 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 7.3% لتبلغ 82.2 دوالر للبرميل.

-  �شوق حو�س البحر المتو�شط

�رتفعت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �صهر يناير 2018 بنحو 5.4 دوالر للبرميل مقارنة 

باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 7.5% لت�صل �إلى 77.1 دوالر للبرميل، كما �رتفعت �أ�صعار زيت �لوقود 

بنحو 3.7 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 6.7% لتبلغ 59.2 دوالر للبرميل، و�رتفعت �أ�صعار زيت �لغاز بحو�لى 

5.6 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 7.4% لتبلغ 81.5 دوالر للبرميل.

-  �شوق �شنغافورة

�رتفعت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �صهر يناير 2018 بنحو 3.3 دوالر للبرميل مقارنة 

باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 4.4% لت�صل �إلى 78.6 دوالر للبرميل، كما �رتفعت �أ�صعار زيت �لوقود 

بنحو 2.6 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 4.6% لتبلغ 58.9 دوالر للبرميل، و�رتفعت �أ�صعار زيت �لغاز بحو�لى 

5.9 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 7.8% لتبلغ 81.7 دوالر للبرميل.
  ويو�صح ال�شكل )3( �لمعدل �ل�صهري لالأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �لفترة من يناير 2017  

�إلى  يناير 2018 في �الأ�صو�ق �لرئي�صية �الأربعة: 

المعدل الشهري لألسعار الفورية للغازولين الممتاز، 2018-2017 الشكل - 3 

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

في �الأ�صو�ق �لمختلفة خالل �لفترة )2018-2016(. 

)دوالر/برميل(
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الشكل - 4  )نقطة على المقياس العالمي ( )*(المعدل الشهري ألسعار شحن النفط الخام، 2018-2017

1-3 اأ�شعار �شحن النفط الخام 

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

�لكبيرة بحمولة 230 – 280 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر يناير 2018 بمقد�ر 8 نقاط مقارنة باأ�صعار 

�ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 15.4% م�صجلة 44 نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي، و�نخف�صت �أ�صعار �صحن 

�لنفط �لخام �لمتجه من مو�نئ �ل�صرق �الأو�صط  �إلى �تجاه �لغرب )للناقالت �لكبيرة بحمولة 270 

– 285 �ألف طن �صاكن( بمقد�ر 4 نقاط مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 16% م�صجلة 21 
نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي. كما �نخف�صت �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمنقولة د�خل منطقة �لبحر 

�أو متو�صطة �لحجم  )80-85 �ألف طن �صاكن( بمقد�ر نقطتين  �الأبي�ص �لمتو�صط بناقالت �صغيرة 

مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 2% م�صجلة 98 نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي.

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

خالل �لفترة من �صهر يناير 2017 �إلى �صهر يناير 2018: 

1-4 اأ�شعار �شحن المنتجات النفطية 

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

)للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر يناير 2018 بمقد�ر 38 نقطة ،�أي بن�صبة 

 .)World Scale( 29.2% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، م�صجلة 92 نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي
�لمتو�صط  �الأبي�ص  �لبحر  منطقة  د�خل  �لمنقولة  �لنفطية  �لمنتجات  �صحن  �أ�صعار  �نخف�صت  كما 

)للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر يناير 2018  بمقد�ر 13 نقطة على �لمقيا�ص 

�لعالمي، �أي بن�صبة 6.6% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، لت�صل �إلى م�صتوى 184 نقطة، و�نخف�صت 

)*( �لمقيا�ص �لعالمي )WS- World Scale( هو طريقة م�صـــتخدمة الحت�صـــاب �أ�صـــعار �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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)للناقالت  �أوروبا  غرب  �صمال  �إلى  �لمتو�صط  �لبحر  من  �لمنقولة  �لنفطية  �لمنتجات  �صحن  �أ�صعار 

بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( بمقد�ر 13 نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي، �أي بن�صبة 6.3% مقارنة 

باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، لت�صل �إلى م�صتوى 194 نقطة.

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

يناير 2017 �إلى �صهر يناير 2018.

)نقطة على المقياس العالمي ( المعدل الشهري ألسعار شحن المنتجات النفطية، 2018-2017 

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

�لنفطية للفترة 2016- 2018.

2 - العر�س و الطلب  

ت�صير �لتقدير�ت �الأولية �لمتعلقة باإجمالي �لطلب �لعالمي على �لنفط خالل �صهر يناير 2018 

�ل�صابق  �ل�صهر  بم�صتويات  0.3% مقارنة  بن�صبة  �أي  مليون ب/ي،   0.3 بمقد�ر  �نخفا�صه  �إلـى 

بال�صهر  2.4 مليون ب/ي مقارنة  98.6 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي  �إلـى  لي�صل 

�لمناظر من �لعام �ل�صابق.

مليون ب/ي،     0.8 بمقد�ر   2018 يناير  �صهر  �ل�صناعية خالل  �لدول  �نخف�ص طلب مجموعة 

�أي بن�صبة 1.8% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلـى 47.1 مليون ب/ي، وهو م�صتوى 

�ل�صابق، بينما �رتفع طلب  �لعام  1.1 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من  مرتفع بحو�لي 

بقية دول �لعالم �الأخرى بمقد�ر 0.6 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 1.1% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر 

�ل�صابق لي�صل �إلى 51.6 مليون ب/ي، مرتفعاً بحو�لي 1.4 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر 

من �لعام �ل�صابق.

الشكل - 5 
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يناير  �صهر  �لنفط خالل  من  �لمعرو�صة  �لكميات  �رتفاع  �إلى  �الأولية  �لتقدير�ت  ت�صير  بينما 

�ل�صابق لت�صل  �ل�صهر  0.1% مقارنة بم�صتويات  �أي بن�صبة  2018 بمقد�ر 0.1 مليون ب/ي، 
�إلـى 99.2 مليون ب/ي، م�صكلة �رتفاعاً بحو�لي 2.3 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من 

�لعام �ل�صابق.

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

و �صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �صهر يناير 2018 بمقد�ر 0.1 مليون ب/ي �أي بن�صبة %0.3 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق و�ل�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق لت�صل �إلى 38.7 مليون 

ب/ي، بينما �رتفع �إجمالى �إمد�د�ت �لدول �لمنتجة من خارج �أوبك بمقد�ر 0.2 مليون ب/ي 

م�صكلة  مليون ب/ي،   60.5 �إلى  لت�صل  �ل�صابق  �ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %0.3 بن�صبة  �أي 

�رتفاعاً بحو�لي 2.4 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق .

وتظهر �لبيانات �الأولية لم�صتويات �لطلب و�لعر�ص من �لنفط �لخام خالل �صهر يناير 2018 

�ل�صابق  �ل�صهر  مليون ب/ي خالل   0.2 قدره  بفائ�ص  مقارنة  مليون ب/ي،   0.6 قدره  فائ�ص 

�ل�صابق ،وذلك كما يت�صح من  �لعام  0.7 مليون ب/ي خالل �ل�صهر �لمماثل من  وفائ�ص قدره 

الجدول )2( وال�شكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط  الجدول - 2 

التغري عن

يناير 2017

يناير

2017
التغري عن

دي�شمرب 2017

دي�شمرب

2017
يناير

2018

1.1 46.0 - 0.8 47.9 47.1 طلب الدول ال�شناعية

1.4 50.1 0.6 51.0 51.6 باقي دول العامل

2.4 96.2  -0.3 98.9 98.6 اإجمايل الطلب العاملي

- 0.1 38.8 - 0.1 38.8 38.7 اإمدادات اأوبك :

- 0.1 32.2 - 0.1 32.2 32.1 نفط خام

0.0 6.6 0.0 6.6 6.6 �شوائل الغاز و مكثفات

2.5 55.7 0.2 58.0 58.2 اإمدادات من خارج اأوبك

- 0.1 2.4 0.0 2.3 2.3 عوائد التكرير

2.3 96.9 0.1 99.1 99.2 اإجمايل العر�س العاملي

0.7 0.2 0.6 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 يناير 2018 بحو�لى 

199 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 3.1% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق ليبلغ 6.537 مليون ب/ي، 
م�صكاًل �رتفاعاً بنحو 1.3 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق، كما �رتفع عدد 

�لحفار�ت �لعاملة خالل �صهر يناير 2018 بنحو 9 حفار�ت مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق، 

لي�صل �إلى 820 حفارة، وهو م�صتوى مرتفع بنحو 238 حفارة مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام 

�ل�صابق،وذلك كما يت�صح من الجدول )3( وال�شكل )7(: 

   سحب من المخزون

 )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 February 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

يناير 2017

يناير

2017
التغري عن

دي�شمرب 2017

دي�شمرب

2017
يناير

2018

1.304 5.233 0.199 6.338 6.537 اإنتاج النفط ال�شخري

238 582 9 811 820 عدد احلفارات العاملة )حفارة(

  )مليون برميل / اليوم ( 



السنة 44 - العدد 3

23

3 -  تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية

الواليات المتحدة االأمريكية 

�رتفعت و�رد�ت �لواليات �لمتحدة �الأمريكية من �لنفط �لخام خالل �صهر دي�صمبر 2017 بحو�لى 

170 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 2.2% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ نحو 7.8 مليون ب/ي،  
كما �رتفعت و�رد�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 208 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 10.5% مقارنة 

بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لي 2.2 مليون ب/ي. 

وعلى جانب �ل�صادر�ت، �رتفعت �صادر�ت �لواليات �لمتحدة من �لنفط �لخام خالل �صهر دي�صمبر 

2017 بحو�لى 157 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 12.6% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 1.4 
مليون ب/ي، بينما �نخف�صت �صادر�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 259 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 

�رتفع �صافي  5.1 مليون ب/ي. وبذلك  لتبلغ حو�لى  4.9% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق 
�لو�رد�ت �لنفطية للواليات �لمتحدة خالل �صهر دي�صمبر 2017 بحو�لي 480 �ألف ب/ي، �أي 

بن�صبة 15.9% مقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 3.5 مليون ب/ي.

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

بن�صبة 43% من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه، تليها �لمك�صيك بن�صبة 10.3% ثم �لمملكة �لعربية 

�ل�صعودية بن�صبة 10%، بينما ��صتحوذت �لدول �الأع�صاء في منظمة �أوبك على حو�لي 37% من 

�إجمالي و�رد�ت �لنفط �لخام للواليات �لمتحدة �الأمريكية. 

اليابان 

�رتفعت و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام خالل �صهر دي�صمبر 2017 بحو�لي 200 �ألف ب/ي، �أي 

بن�صبة 6% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 3.5 مليون ب/ي، كما �رتفعت �لو�رد�ت �ليابانية 

من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 55 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 9% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 

666 �ألف ب/ي.

إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية شكل - 7 
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�لنفطية خالل �صهر دي�صمبر  �لمنتجات  �ليابان من  �رتفعت �صادر�ت  �ل�صادر�ت،  وعلى جانب 

2017 بنحو 82 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 14% لتبلغ 653 �ألف ب/ي. وبذلك �رتفع �صافي �لو�رد�ت 
�لنفطية لليابان خالل �صهر دي�صمبر 2017 بحو�لي 173 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 5.1% لي�صل 

�إلى 3.5 مليون ب/ي.

وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، تاأتي �لمملكة �لعربية �ل�صعودية في �لمرتبة �الأولى بن�صبة 40% من 

�جمالي و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام، تليها �المار�ت �لعربية �لمتحدة بن�صبة 26% ثم قطر 

بحو�لى 7% من �إجمالي و�رد�ت �لنفط �لخام لليابان.

ال�شين 

�نخف�صت و�رد�ت �ل�صين من �لنفط �لخام خالل �صهر دي�صمبر 2017 بحو�لي 1.1 مليون ب/ي، 

�لو�رد�ت  �نخف�صت  كما  مليون ب/ي،   8 لتبلغ  �ل�صابق  �ل�صهر  مع  بالمقارنة   %12 بن�صبة  �أي 

�ل�صينية من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 117 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 7.7% بالمقارنة مع �ل�صهر 

�ل�صابق لتبلغ 1.4 مليون ب/ي.

وعلى جانب �ل�صادر�ت، بلغت �ل�صادر�ت �ل�صينية من �لنفط �لخام حو�لي 37 �ألف ب/ي. و�رتفعت 

�ل�صادر�ت �ل�صينية من �لمنتجات �لنفطية بحو�لي 54 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 3.3% بالمقارنة مع 

�ل�صينية خالل �صهر  �لنفطية  �لو�رد�ت  بلغ �صافي  1.6 مليون ب/ي. وبذلك  لتبلغ  �ل�صابق  �ل�صهر 

دي�صمبر 2017 حو�لي 7.7 مليون ب/ي منخف�صة بنحو 12.3% عن م�صتوياتها لل�صهر �ل�صابق. 

وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، تاأتي رو�صيا في �لمرتبة �الأولى بن�صبة 15% من �إجمالي و�رد�ت 

�ل�صين من �لنفط �لخام، تليها �لمملكة �لعربية �ل�صعودية بن�صبة 14% و�أنجوال بن�صبة 9% 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 دي�صمبر 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 �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �لدول �ل�صناعية خالل �صهر دي�صمبر  �نخف�ص 

م�صتوى  وهو  برميل،  مليون   2850 �إلى  لي�صل  �ل�صابق  �ل�صهر  عن  برميل  مليون   56 بحو�لي 

�أن  يذكر  �لما�صي،  �لعام  �لمماثل من  �ل�صهر  برميل عن م�صتويات  مليون   134 بنحو  منخف�ص 

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

دي�صمبر 2017 بحو�لي 39 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1106 مليون برميل، كما 

�نخف�ص �إجمالي مخزونها �لتجاري من �لمنتجات �لنفطية بحو�لي 17 مليون برميل عن �ل�صهر 

�ل�صابق لي�صل �إلى 1744 مليون برميل.

املنتجات النفطية النفط اخلام

التغري عن

نوفمرب 2017

نوفمرب

 2017
دي�شمرب

 2017
التغري عن

نوفمرب 2017

نوفمرب

 2017
دي�شمرب

 2017

0.467 -3.347 -2.879 0.013 6.369 6.382 الواليات املتحدة االأمريكية

-0.027 0.039 0.012 0.200 3.325 3.525 اليابان

-0.171 -0.037 -0.208 -0.912 8.831 7.919 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 27 مليون برميل عن �ل�صهر 

�ل�صابق لي�صتقر عند 1499 مليون برميل، منها 582 مليون برميل من �لنفط �لخام و 917 مليون 

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

بحو�لى 15 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 412 مليون برميل، منها 190 مليون 

�لتجاري  �لمخزون  �نخف�ص  �لمنتجات. كما  برميل من  222 مليون  و  �لخام  �لنفط  برميل من 

�لنفطي في �لدول �الأوروبية بحو�لى 14 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 939 مليون 

برميل، منها 334 مليون برميل من �لنفط �لخام و 605 مليون برميل من �لمنتجات.

�نخف�ص �لمخزون �لتجاري �لنفطي في بقية دول �لعالم خالل �صهر دي�صمبر 2017 بمقد�ر 20 

مليون برميل لي�صل �إلى 2682 مليون برميل، كما �نخف�ص �لمخزون �لتجاري �لنفطي على متن 

�لناقالت بمقد�ر 7 مليون برميل لي�صل �إلى 1172 مليون برميل. 

وبذلك ينخف�ص �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لعالمى بحو�لي 76 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق 

لي�صل �إلى 5532 مليون برميل، م�صجاًل بذلك �نخفا�صاً بمقد�ر 134 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  �رتفع 

و�ل�صين خالل �صهر دي�صمبر 2017 بحو�لي 2 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1847 

مليون برميل، م�صجاًل بذلك �نخفا�صاً بمقد�ر 34 مليون برميل عن م�صتويات �ل�صهر �لمماثل 

من �لعام �لما�صي. 

وبذلك ي�صل �إجمالي �لمخزون �لعالمي في نهاية �صهر دي�صمبر 2017 �إلى 8551 مليون برميل 

م�صجال بذلك �نخفا�صاً بنحو 82 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق، و�نخفا�صاً بنحو 247 

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

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

.2017

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر ديسمبر 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 

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

خالل �صهر يناير 2018 بمقد�ر 0.87 دوالر لكل مليون )و ح ب( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل 

�إلى 3.69 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 7.3 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 دي�صمبر 2017 

بمقد�ر 0.2 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 8.1 دوالر/ مليون و ح 

ب، و�رتفع متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته �ل�صين بمقد�ر 0.4 دوالر لكل 

مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 8.1 دوالر/ مليون و ح ب، كما �رتفع متو�صط 

�أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته كوريا �لجنوبية بمقد�ر 0.6 دوالر لكل مليون و ح 

ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 8.3 دوالر/ مليون و ح ب.

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

من �لم�صادر �لمختلفة خالل �ل�صهر بمقد�ر 3.4 مليون طن �أي بن�صبة 24.4% مقارنة بال�صهر 

�ل�صابق حيث و�صلت �لكميات �لم�صتوردة في �صهر دي�صمبر 2017 �إلى 17.158 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�

يناير

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

2018

3.32.82.93.13.23.03.02.93.02.93.02.83.7�لغاز �لطبيعي *

9.19.28.68.88.47.88.18.38.38.99.810.011.0خام غرب تك�صا�ص**

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس في السوق األمريكي، 2018-2017
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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

2017696931383191132988.18.07.3

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

795341765029171588.18.38.1دي�شمرب



التطورات البترولية

السنة 44 - العدد 3

28

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

حو�لي 5.511 مليون طن، لتاأتي في �لمرتبة �الأولى بن�صبة 32.1% من �إجمالي و�رد�ت �ليابان 

وكوريا �لجنوبية و�ل�صين خالل �ل�صهر، تليها قطر بن�صبة 17.3% ثم ماليزيا بن�صبة %13.4 .

هذ� وقد بلغت �صادر�ت �لدول �لعربية �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و �ل�صين حو�لي 4.188 

مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته 24.4% 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 9.43 دوالر/ مليون و ح ب في نهاية �صهر دي�صمبر 2017، تليها �إندوني�صيا ب�صافي عائد 

9.26 دوالر/ مليون و ح ب، و��صتر�ليا  9.31 دوالر/ مليون و ح ب، ثم ماليزيا ب�صافي عائد 
ب�صافي عائد 9.25 دوالر/ مليون و ح ب. فيما بلغ �صافي �لعائد لقطر 9.05 دوالر/ مليون و ح 

ب، وللجز�ئر 8.67 دوالر/ مليون و ح ب. 

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

�لجنوبية و�ل�صين، و�صافي �لعائد لها في نهاية �صهر دي�صمبر 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 ديسمبر 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

79534176502917158اإجمالي الواردات، منها:

2521927206355119.25ا�شتراليا

8121127102529649.05قطر

155242232122959.26ماليزيا

66317743812789.31اندون�شيا

7901966410509.43رو�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،  2017- 2018 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 2017 -2018
)$ / Barrel - دوالر / برميل(

2018 2017 �ال�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month 2018 2017 �الأ�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month

46.7 1 
   

يوليو

July

65.5 53.1 1 

 يناير 

January
45.5  2 66.8 52.1  2
46.9  3 67.2 52.1  3
48.0 4 67.6 52.5  4
49.9 1 

 

�غ�صط�ص

August

52.9  1

 فرب�ير 

February
50.2  2 53.2  2
48.7  3 53.7  3
49.7 4 53.6  4
51.7  1

�صبتمرب

September

52.0 1

 مار�ص 

March
52.8  2 49.2 2
54.2 3 48.7 3
55.8 4 49.5 4
54.4 1 

 �كتوبر 

October

51.6 1
  

�بريل

April

54.4  2 53.4 2
55.7  3 51.5 3
56.3 4 49.4 4
61.7 1 

 نوفمرب  

November

48.1 1

مايو

May
60.3  2 47.6 2
60.9  3 50.0 3
61.4 4 51.1 4
60.8 1 

 دي�صمرب 

December

46.5 1

 يونيو 

  June
61.7  2 45.2 2
62.2  3 43.4 3
64.0 4 44.6 4

20172018

52.466.9January يناير 

53.4February فرب�ير 

50.3March مار�ص 

51.4April �بريل 

49.2May مايو 

45.2June يونيو 

46.9July يوليو 

49.6August �غ�صط�ص 

53.4September �صبتمرب 

55.5October �كتوبر 

60.7November نوفمرب 

62.1December دي�صمرب 

52.0First Quarter �لربع �الأول 

48.6Second Quarter �لربع �لثانى 

50.0Third Quarter �لربع �لثالث 

59.4Fourth Quarter �لربع �لر�بع 

52.5Annual Average املتو�شط ال�شنوي 

�جلدول - 1: �ملعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة �أوبك* ، 2017 - 2018

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2017 -2018
)$ / Barrel - دوالر / برميل(
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�جلدول - 3:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك وبع�ص �أنو�ع �لنفوط �الأخرى 2018-2016

Table - 3:  Spot Prices for OPEC and Other  Crudes، 2016-2018   

)$/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

40.740.944.239.439.241.444.842.641.343.743.2Average 2016متو�شط عام 2016

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

66.967.469.966.165.766.468.868.266.269.163.7January 2018يناير 2018 

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،  2016 - 2018

Table - 4: Average Monthly Market Spot Prices of Petroleum Products,   2016 -2018
)$ / Barrel - دوالر / برميل(

الغازولني  املمتازال�شوق

Premium Gasoline
زيت الغاز

Gasoil
زيت الوقود

 Fuel Oil
 Market

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

يناير

2018

78.681.758.9Singapore�صنغافورة

Jan-18
85.682.257.7Rotterdamروترد�م

77.181.559.2Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
83.878.956.9US 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  2016 - 2018 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2016 - 2018
)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 2016 97 37 60 متو�شط 2016

Average 2017 106 30 59 متو�شط 2017

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

January 2018 98 21 44 يناير 2018

�جلدول - 6 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �ملنتجات �لنفطية، 2016 - 2018 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2016 - 2018
)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 2016 146 136 100 متو�شط 2016

Average 2017 171 130 121 متو�شط 2017

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

January 2018 194 184 92 يناير 2018

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 25.2 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 98.3 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 28.1 28.3 28.0 27.9 28.3 29.0 28.5 28.0 27.7 27.4 الدول العربية

OAPEC 26.8 26.8 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 38.8 39.1 38.6 38.3 38.6 39.3 38.8 38.3 38.5 37.6 االأوبك * *:

Crude Oil 32.3 32.4 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 25.6 26.4 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 21.4 22.2 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 11.9 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 1.8 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 4.0 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 96.5 97.5 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 & February  2018   امل�شدر Sources: Oil Market Intelligence, January & February  2018

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

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

دي�شمرب 2017

 Dec. 2017
نوفمرب 2017

Nov. 2017
التغري عن  نوفمرب 2017

Change from  Nov. 2017
دي�شمرب 2016

 Dec. 2016
التغري عن دي�شمرب 2016

Change from  Dec. 2016

Americas(99(1598(27(14991526االأمريكتني:

Crude)64(646)28(582610نفط خام

Products)35(9179161952منتجات نفطية

Europe(33(972(14(939953اأوروبا :

Crude)5(339)13(334347نفط خام

Products)28(633)1(605606منتجات نفطية

Pacific(2(414(15(412427منطقة املحيط الهادي 

Crude)2(1901882192نفط خام

2220Products)17(222239منتجات نفطية

 Total OECD(134(2984(56(28502906اإجمايل الدول ال�شناعية *
1

Crude)71(1177)39(11061145نفط خام

Products(63(1807(17(17441761منتجات نفطية

 26820Rest of the world(20(26822702بقية دول العامل *
1

Oil at Sea)78(1250)7(11721179نفط على منت �لناقالت

World Commercial 1(134(5666(76(55325608املخزون التجاري العاملي *

Strategic Strategic)34(1847184521881�ملخزون �ال�صرت�تيجي

Total 2(247(8798(82(85518633اإجمايل 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.

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.

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
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