
  
 

 
 
 
 03.01.2018االربعاء   – الجمهورية 

  الدوحة ُتدّشن رسميّاً "قطرغاز" 
 النفط ينخفض 

  
  التفاصيل:

  
 "الدوحة ُتدّشن رسميّاً "قطرغاز

أعلنت الدوحة االربعاء، اكتمال عمليّة دمج عمالقتي الغاز السابقتين في االمارة الغنيّة، "قطر غاز" 
و"راس غاز"، في كيان جديد تحت مسّمى "قطرغاز"، في خطوة تهدف الى توفير مئات ماليين 

 .الدوالرات
العالمي االوّل للغاز  كلم مربّع، المنتج والمصدر 600الفاً و  11وُتعّد قطر التي تبلغ مساحتها 

الطبيعي المسال. وقد ساهمت االرباح التي حصّلتها االمارة من قطاع الغاز، في جعلها احد أغنى 
 .دول العالم

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للبترول" الحكوميّة المسؤولة عن قطاع الطاقة في االمارة، 
اس غاز" في الكيان الجديد، سُتساعد االمارة سعد شريده الكعبي، ان عمليّة دمج "قطر غاز" و"ر

 .مليون دوالر سنويّاً  545على توفير نحو 
 
 
 

 النفط ينخفض
الذي سّجلته في  2015خفضت أسعار النفط اليوم األربعاء، من أعلى مستوى منذ منتصف إن

الجلسة السابقة، في الوقت الذي يقوّض فيه ارتفاع اإلنتاج في الواليات المتّحدة وروسيا، الجهود 
 .الحالية التي تقودها "أوبك" لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق

سنتات عن سعر التسوية السابقة  3لخام غرب تكساس الوسيط األميركي  ونزلت العقود اآلجلة
دوالراً الذي بلغته في اليوم  60.74دوالراً للبرميل، لكنّها تظّل غير بعيدة عن مستوى  60.34إلى 

 .2015السابق، وهو األعلى منذ حزيران 
دوالراً للبرميل عن  66.49سنتات إلى  8وتراجعت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 

دوالراً الذي سّجلته  67.29سعر التسوية السابقة، لكنّها تظّل غير بعيدة عن السعر المرتفع البالغ 
 .2015أمس الثالثاء، وهو األكبر منذ أيّار 

  
  
 
  
  

  03.01.2018االربعاء   –وطنية 
   ارتفاع اسعار البنزين والمازوت وانخفاض الغاز 

 
  التفاصيل:



  ارتفاع اسعار البنزين والمازوت وانخفاض الغاز 
ليرة  200أوكتان والمازوت االحمر  98و95ارتفع اليوم سعر صفيحة كل من البنزين بنوعيه  -وطنية 

 .ليرة لبنانية 100ليرة لبنانية ، فيما انخفض سعر قارورة الغاز  100لبنانية، وصفيحة الديزل اويل 
سيزار ابي خليل حدد بموجبها الحد االعلى لمبيع جاء ذلك في قرارات اصدرها وزير الطاقة والمياه 

 :المشتقات النفطية، واصبحت االسعار كاآلتي
 
   ليرة لبنانية 25700أوكتان  98بنزين  -
   ليرة لبنانية 25100أوكتان  95بنزين  -
  ليرة لبنانية 17100ديزل اويل  -
  ليرة لبنانية 17300مازوت احمر  -
  ليرة لبنانية 16000 قارورة الغاز عشرة كيلوغرام -
 .كيلوغراما لم تسعر 12,5قارورة الغاز  -
 

ومن المتوقع ان ترتفع هذه االسعار االسبوع المقبل نظرا الى تطور سعر برميل النفط البرنت 
  .دوالرا اميركيا 66,57االميركي الذي وصل سعره اليوم الى 

 
 

  

  
 03.01.2018االربعاء   – االوسط شرقال 

  تعرّف على أسعار البنزين الجديدة في السعودية 
 

 التفاصيل:
 

 تعّرف على أسعار البنزين الجديدة في السعودية
 يناير  1يبدأ تطبيقها اعتباراً من 
ناعة والثروة المعدنية في السعودية أسعار المشتقات النفطية المحلية أعلنت وزارة الطاقة والص

 .2018الجديدة، والتي يبدأ تطبيقها اعتباراً من غٍد (اإلثنين)، األول من يناير (كانون الثاني) 
ديسمبر (كانون األول)، حول خطة برنامج التوازن  12وقالت الوزارة إنه إلحاقا ببيانها الصادر بتاريخ 

ي لتصحيح أسعار منتجات الطاقة (المشتقات النفطية المحلية) التي تهدف إلى تقليص النمو المال
المتسارع في االستهالك المحلي لمنتجات الطاقة في المملكة، وضمان االستخدام األمثل 

للموارد الطبيعية الوطنية وتعزيز استدامتها، فقد تقرر تطبيق األسعار الجديدة مع نهاية آخر ساعة 
يناير  1اليوم (األحد)، أي ابتداًء من الساعة الثانية عشرة؛ منتصف الليل وبداية يوم االثنين من 

 ."2018(كانون الثاني) 
، والديزل للصناعة  2.04=  95، وبنزين  1.37=  91وأضافت أن األسعار جاءت وفقاً لما يلي: بنزين 

، والكيروسين لم  0.47ي السابق = ، والديزل للنقل لم يتغير السعر األساس 0.378والمرافق = 
 .، مبينة أن هذه األسعار تشمل على ضريبة القيمة المضافة0.64يتغير السعر األساسي السابق 

وأشارت الوزارة إلى أن الجهات الرقابية تقوم بمراقبة األسواق لضمان تطبيق األسعار، وعدم 
النظامية ستطبق بحق كل من يرفع التالعب بها، وعدم انقطاع االمدادات، مؤكدة أن العقوبات 
 .األسعار قبل الموعد المعلن، أو يتوقف عن توفير المنتجات

  
  



 03.01.2018االربعاء   – النهار 
 تراجع أسعار النفط في آسيا 

 
 التفاصيل:

  
 تراجع أسعار النفط في آسيا

النفط في آسيا تراجعاً بعد إعالن إعادة فتح أنبوب للنفط في بحر الشمال، في  أسعار# تسجل
 .أجواء من القلق على محاوالت خفض العرض المفرط في األسواق

الخفيف (اليت سويت كرود)  النفط#  بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل 04:10ونحو الساعة 
 .الراً في المبادالت االلكترونية في آسيادو 60,35تسليم شباط سنتين ليصل إلى 

 66,51أما برميل البرنت النفط المرجعي االوروبي تسليم آذار، فقد خسر ستة سنتات وبلغ سعره 
 .دوالراً 

وأعلنت المجموعة النفطية "اينيوس" في نهاية األسبوع الماضي إعادة فتح "فورتيز" أنبوب النفط 
وكان إغالق هذه المنشأة بسبب عطل أدى إلى ارتفاع الرئيسي في بحر الشمال البريطاني. 

األسعار إلى مستوى لم تبلغه منذ سنتين، كما ذكر شين تشانل المحلل لدى مجموعة "ايه اس 
 ."آر ويلث ادفايزر

لكن األسعار بقيت مرتفعة بسبب التوتر في ايران التي تحتل المرتبة الثالثة بين الدول المنتجة 
 .أوبيك# للذهب االسود في منظمة البلدان المصدرة للنفط

وعلى أمد أطول، قال المحلل نفسه أن "الزيادة في انتاج الخام األميركي تبقى التهديد الرئيسي 
للجهود من أجل إعادة التوازن" التي تبذلها أوبيك مع إبرامها اتفاق مع دول منتجة أخرى مثل 

االنتاج حتى نهاية العام، مضيفاً "أعتقد أّن روسيا يمكن أن تتراجع خالل عملية روسيا للحد من 
  ."إعادة التقييم (االتفاق) المقررة في حزيران المقبل

دوالراً في  60,37وكان سعر برميل النفط الخفيف خسر الثالثاء خمسة سنتات ليغلق على 
 .دوالراً  66,57لندن ليغلق على سنتاً في  30نيويورك، بينما انخفض سعر برميل البرنت 

 
 
  
  

  03.01.2018االربعاء   –الحياة 
 النفط يفتتح العام بمستويات مرتفعة 
  2015النفط ينخفض من أعلى مستوى منذ منتصف 

 
 التفاصيل:

 
 النفط يفتتح العام بمستويات مرتفعة

، وسط 2015سّجل النفط أمس مع مطلع هذه السنة، أعلى مستوياته منذ منتصف عام 
احتجاجات واسعة ضد الحكومة في إيران واستمرار خفض اإلمدادات الذي تقوده منظمة أوبك 

لم تؤثر في إنتاج النفط «ن اإليراني، بأن االضطرابات وروسيا. وأفادت مصادر في قطاع النفط والشح
، علماً أن إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتضخ »وصادراته

  مليون برميل يومياً. 3.8نحو 
دوالر، بعدما  60.4واستقرت العقود اآلجلة لبرميل خام غرب تكساس الوسيط األميركي على 

دوالر، مسجلة أعلى مستوياتها منذ حزيران  60.74عت في وقت سابق من الجلسة إلى ارتف
  .2015(يونيو) 



 66.8ولم تتغير أيضاً العقود اآلجلة لبرميل خام القياس العالمي مزيج برنت، لتظل على مستوى 
 دوالر في وقت سابق من الجلسة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 67.29دوالر، بعدما زادت إلى 

، التي يفتتــح فيها سعر الخامين العام 2014. وهـــذه هي المرة األولى منذ عام 2015أيار (مايو) 
  دوالراً البرميل. 60على مستوى أعلى من 

 40تتراوح أسعار النفط بين «أمس، أن » موديز إنفستورز سيرفيس«إلى ذلك، لم تستبعد وكالة 
ة إمدادات الغاز الطبيعي األميركية ستكبح األسعار وفر«، ولفتت إلى أن »دوالراً هذه السنة 60و

  ».حتى مع ارتفاع الطلب
تظل األسعار في نطاق محدود وربما تتقلب، بفعل مزيج من زيادة اإلنتاج «أن » موديز«ورّجحت 

الصخري األميركي وانخفاض اإلمدادات العالمية، ولو أنها كانت ال تزال كبيرة وعدم االمتثال 
  ».اإلنتاج المتفق عليها، خصوصاً إذا زاد فتور نمو الطلب المحتمل بخفوضات

» أوبك«ارتفعت نهاية العام الماضي، بدعم من توقعات تمديد «أن أسعار النفط » موديز«وذكرت 
  ».اتفاقها لخفض اإلنتاج واضطرابات سياسية في منطقة الشرق األوسط

    
  االنتاج الروسي

مليـــون برميل  10.98لعام الماضي، وبلغ متوسطه اليومي وواصل إنتــــاج روسيا من النفط نموه ا
، نتيجة 2016مسجالً أعلى مستوياته في ثالثيــــن عاماً، على رغم تباطؤ وتيرة النمو عــــن 

  ».أوبك«المشاركة في اتفاق عالمي لخفض اإلمدادات تقوده منظمة 
من أعلى مستوى شهري في  ألف برميل يومياً  300وأعلنت موسكو أنها ستخفض إنتاجها بنحو 

، وحققت 2016مليون برميل يومياً الذي سجلته في تشرين األول (أكتوبر)  11.247عاماً عند  30
وروسيا على تمديد الخفض حتى نهاية » أوبك«الخفض المستهدف بحلول الربع الثاني. واتفقت 

  هذه السنة.
مليون برميل يومياً  10.95ثفات الغاز بلغ وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية، أن إنتاج النفط ومك

مليون برميل يوميا في تشرين الثاني  10.94في كانون األول (ديسمبر) الماضي، ارتفاعاً من 
  (نوفمبر).

مليون طن في  44.782مليون طن الشهر الماضي من  46.322وباألطنان، زاد إنتاج النفط إلى 
أكبر شركة منتجة للخام في » روسنفت«ة في إنتاج في المئ 0.2تشرين الثاني، مدعوماً بزيادة 

  روسيا.
مليون  10.96مليون برميل يوميا، مقارنة بـ 10.98، بلغ متوسط اإلنتاج 2017وبالنسبة إلى عام 

  .2015مليون برميل يومياً في  10.72، و2016برميل يومياً في 
مليون طن  547.5ي، في مقابل مليون طن العام الماض 546.8وباألطنان، بلغ إنتاج روسيا النفطي 

إلى  7.33نسبة البرميل إلى الطن » رويترز«، الذي كان أطول بيوم واحد. وتستخدم 2016في 
  واحد.

مليون طن هذه  547يبقى إنتاج النفط عند «ولم يستبعد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن 
  ».اقالسنة، في حال استمر الخفض حتى نهاية العام، بموجب االتف

احتمال استمرار اإلنتاج حول المستويات الحالية، بعد قرار «وكانت وكالة الطاقة الدولية أشارت إلى 
  ».ومنتجين آخرين الذي يقضي بتمديد الخفض حتى نهاية هذه السنة» أوبك«

وتعززت أسواق النفط بفعل تراجع اإلنتاج والطلب القوي من الصين على مدى العام. وارتفعت 
  دوالراً للبرميل. 67في المئة العام الماضي، لتصل إلى نحو  20ام أسعار الخ

ويشكل إنتاج الواليات المتحدة المتزايد، الذي اقترب من عشرة ماليين برميل يومياً، العامل الوحيد 
  الذي يضغط على أفق األسعار هذه السنة.

بليون  60.6ضي، في مقابل بليون متر مكعب الشهر الما 63.5وبلغ إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي 
  متر مكعب في تشرين الثاني.

 
 



 2015النفط ينخفض من أعلى مستوى منذ منتصف 
الذي سجلته في  2015انخفضت أسعار النفط اليوم (األربعاء)، من أعلى مستوى منذ منتصف 

الجلسة السابقة، في الوقت الذي يقوض فيه ارتفاع اإلنتاج في الواليات المتحدة وروسيا الجهود 
ص الفجوة بين العرض والطلب (أوبك)، لتقلي» منظمة الدول المصدرة للنفط«الحالية التي تقودها 

  في السوق.
» غرب تكساس الوسيط«بتوقيت غرينيتش، انخفضت العقود اآلجلة لخام  07:39وبحلول الساعة 

دوالر للبرميل، لكنها تظل غير بعيدة  60.34األميركي ثالثة سنتات عن سعر التسوية السابقة إلى 
  .2015هو األعلى منذ حزيران (يونيو) دوالر الذي بلغته في اليوم السابق، و 60.74من مستوى 

دوالر  66.49ثمانية سنتات إلى » برنت«وتراجعت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي مزيج 
دوالر  67.29للبرميل عن سعر التسوية السابقة، لكنها تظل غير بعيدة من السعر المرتفع البالغ 

  .2015الذي سجلته أمس، وهو األكبر منذ أيار (مايو) 
أشار متعاملون إلى أن االنخفاضات تأتي بعد مؤشرات على أن األسواق شهدت ارتفاعاً محموماً، و

في الوقت الذي يتجه فيه اإلنتاج األميركي لالرتفاع مجدداً، وتثار فيه شكوك في شأن ما إذا كان 
  نمو الطلب سيستمر عند المستويات الحالية.

مليون  9.75، ليبلغ 2016في المئة منذ منتصف  16حوالى وارتفع إنتاج الواليات المتحدة من النفط ب
  برميل يومياً بنهاية العام الماضي.

كما أن هناك بعض المخاوف من أن إنتاج روسيا من النفط ال ينخفض في الحقيقة. وروسيا أكبر 
وفي إطار اتفاق خفض ». أوبك«منتج للنفط في العالم، وتعكف على خفض اإلمدادات مع 

 30ألف برميل يومياً من أعلى مستوى شهري منذ  300تعهدت روسيا تقليص إنتاجها اإلمدادات، 
، وهو ما 2016مليون برميل يومياً الذي سجلته في تشرين األول (أكتوبر)  11.247عاماً، والبالغ 

  ، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الروسية.2017حققته بحلول الربع الثاني من 
مليون برميل  10.96مليون برميل يوميا في المتوسط، مقارنة مع  10.98وارتفع إنتاج روسيا إلى 

  ، فارتفع بأكمله.2017. أما في 2015مليون برميل يوميا في  10.72، و2016يومياً في 
  
  
 

 
  03.01.2018االربعاء   –جريدة الجريدة 

  دوالر 63.78سنتا ليبلغ  28النفط الكويتي يرتفع 
 

 التفاصيل:
 

 دوالر 63.78سنتا ليبلغ  28النفط الكويتي يرتفع 
دوالر أمريكي  63.78سنتا في تداوالت أمس الثالثاء ليبلغ  28ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 

 دوالر للبرميل في تداوالت يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة 63.50مقابل 
  البترول الكويتية.

وفي األسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس مع عودة عمل خطي أنابيب كبيرين في ليبيا 
  والمملكة المتحدة وارتفاع اإلنتاج األمريكي ألعلى مستوى في أكثر من أربعة عقود.

وى سنتا ليصل عند التسوية إلى مست 30وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج 
دوالر كما انخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط األمريكي خمسة سنتات  66.57

  دوالر. 60.37ليصل إلى مستوى 
 

 



  03.01.2018االربعاء   –صحيفة االقتصادية  
  «والرا للبرميلد 60و 40تتوقع تراوح األسعار بين » موديز 
 ط تتراجع في آسيااسعار النف 
 مليون برميل 109.6ى معدل لصادرات الخام العراقية في ديسمبر .. بلغت أعل 
  عاما 30أعلى مستوى في إنتاج روسيا اليومي من النفط يسجل 
 هل يؤدي تراجع نفقات النفط الصخري إلى دعم األسعار؟ 

 
 التفاصيل:

 
 
 والرا للبرميلد 60و 40تتوقع تراوح األسعار بين » موديز»

دوالرا  60و 40قالت وكالة موديز انفستورز سيرفيس أمس، إنها تتوقع أن تراوح أسعار النفط بين 
ع ، مضيفة أن وفرة إمدادات الغاز الطبيعي األمريكية ستكبح األسعار حتى م2018للبرميل في 
 .ارتفاع الطلب

وأضافت موديز "من المرجح أن تظل األسعار في نطاق محدود، وربما تتقلب، بفعل مزيج من زيادة 
اإلنتاج الصخري األمريكي وانخفاض اإلمدادات العالمية وإن كانت ال تزال كبيرة وعدم االمتثال 

 ."" بحسب "رويترزالمحتمل بتخفيضات اإلنتاج المتفق عليها، خاصة إذا زاد فتور نمو الطلب
بدعم من توقعات تمديد "أوبك" اتفاقها  2017وذكرت موديز، أن أسعار النفط ارتفعت في أواخر 

 .لخفض اإلنتاج و"اضطرابات سياسية" في منطقة الشرق األوسط
وأشار استطالع آلراء المحللين أجرته "رويترز"، إلى أن من المتوقع أن تبقى أسعار الخام بالقرب 

بفعل جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا  2018را للبرميل في دوال 60من 
 .لتقليص إمدادات النفط والتوقعات بنمو قوي للطلب العالمي

من خبراء االقتصاد والمحللين أن يصل متوسط سعر خام القياس  32وتوقع االستطالع الذي شمل 
 .دوالر للبرميل 58.84ارتفاعا من  2018ي عام دوالر للبرميل ف 59.88العالمي مزيج برنت إلى 

في المائة منذ أن اتفقت أوبك مع منتجين مستقلين على تقييد  30وارتفعت أسعار النفط أكثر من 
. ومدد المنتجون االتفاق الشهر الماضي حتى نهاية 2017اإلنتاج اعتبارا من كانون الثاني (يناير) 

2018. 
 .امين ونصف العام خالل كانون األول (ديسمبر)وبلغت األسعار أعلى مستوى في ع

وقال فرانك شالينبرجر، رئيس أبحاث السلع األولية لدى إل.بي.بي.دبليو "الطلب على النفط 
مع نمو اقتصادي قوي في أنحاء العالم، اإلمدادات ستكون منخفضة  2018سيكون مرتفعا في عام 

 ."نسبيا بسبب نسبة التزام أوبك المرتفعة
 .للون، إن إمدادات نفطية كبيرة ستتجه إلى آسيا لتلبية الطلب القوي من المنطقةوقال مح

وزادت الصادرات األمريكية إلى آسيا بالفعل مع ارتفاع أسعار خامات الشرق األوسط جراء 
 .التخفيضات التي تقودها أوبك وفارق السعر الكبير بين خام غرب تكساس الوسيط وبرنت

لنفط الخام إلى الصين، أحد أكبر مستهلكي النفط في العالم، ليسجل وتعافى إجمالي واردات ا
 .مليون برميل يوميا 9.01ثاني أعلى مستوى على اإلطالق في تشرين الثاني (نوفمبر) عند 

دوالر للبرميل خالل العام الجاري  55.78ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام األمريكي الخفيف 
 .دوالر للبرميل 54.78الثاني (نوفمبر) الماضي ببلوغه  ارتفاعا من توقعات تشرين

وقال محللون، إن امتثال "أوبك" القوي باتفاق خفض اإلمدادات من شأنه أن يدعم األسعار. غير أن 
زيادة إنتاج النفط الصخري في الواليات المتحدة، التي ال تشارك في االتفاق العالمي، ستكبح 

 .ارتفاع األسعار
للين إن من المتوقع أن يتجاوز إنتاج النفط األمريكي عشرة ماليين برميل يوميا وقال بعض المح

 .2016في المائة منذ منتصف  16العام الجاري. وزاد اإلنتاج األمريكي أكثر من 



وقالت، آشلي بيترسون من ستراتاس أدفايزرز: "نتوقع استمرار نمو اإلمدادات األمريكية خالل 
ودة ظهور تخمة مفاجئة في المعروض، حيث إن زيادة تكاليف الحفر لكننا أقل قلقا من ع 2018

 ."والتجهيز لإلنتاج ستؤدي لتباطؤ نمو اإلنتاج على األرجح
ورجح محللون أن تجد األسعار خالل العام الجاري دعما في تعطل إمدادات في ليبيا ونيجيريا 

 .واحتمال تجديد العقوبات األمريكية على إيران
 
 
 
 

 ط تتراجع في آسيااسعار النف
تراجعا االربعاء بعد اعالن اعادة فتح انبوب للنفط في بحر الشمال، تسجل اسعار النفط في آسيا 

 .في اجواء من القلق على محاوالت خفض العرض المفرط في االسواق
بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل النفط الخفيف (اليت سويت كرود)  04,10وحوالى الساعة 

 .ادالت االلكترونية في آسيادوالرا في المب 60,35تسليم شباط/فبراير سنتين ليصل الى 
اما برميل البرنت النفط المرجعي االوروبي تسليم آذار/مارس، فقد خسر ستة سنتات وبلغ سعره 

 .دوالرا 66,51
واعلنت المجموعة النفطية "اينيوس" في نهاية االسبوع الماضي اعاد فتح "فورتيز" انبوب النفط 

هذه المنشأة بسبب عطل ادى الى ارتفاع  الرئيسي في بحر الشمال البريطاني. وكان اغالق
االسعار الى مستوى لم تبلغه منذ سنتين، كما ذكر شين تشانل المحلل لدى مجموعة "ايه اس 

 ."آر ويلث ادفايزر
لكن االسعار بقيت مرتفعة بسبب التوتر في ايران التي تحتل المرتبة الثالثة بين الدول المنتجة 

 .المصدرة للنفط (اوبك)للذهب االسود في منظمة البلدان 
وعلى امد اطول، قال المحلل نفسه ان "الزيادة في انتاج الخام االميركي تبقى التهديد الرئيسي 

للجهود من اجل اعادة التوازن" التي تبذلها اوبك مع ابرامها اتفاق مع دول منتجة اخرى مثل روسيا 
 .للحد من االنتاج حتى نهاية العام

يمكن تتراجع خالل عملية اعادة التقييم (االتفاق) المقررة في واضاف "اعتقد ان روسيا 
 ."حزيران/يونيو المقبل

دوالرا في  60,37وكان سعر برميل النفط الخفيف خسر الثالثاء خمسة سنتات ليغلق على 
 .دوالرا 66,57سنتا في لندن ليغلق على  30نيويورك، بينما انخفض سعر برميل البرنت 

 
 
 
 

 مليون برميل 109.6ى معدل لصادرات الخام العراقية في ديسمبر .. بلغت أعل
أعلنت وزارة النفط العراقية أمس، أنها سجلت أعلى معدل للصادرات في شهر كانون األول 

مليون برميل. وأوضحت الوزارة في بيان، أن  109.6، وبلغ 2017(ديسمبر) الماضي خالل عام 
برميال" بحسب  817ألفا و 573ماليين و 109"كمية الصادرات من النفط الخام بلغت أكثر من 

 .""الفرنسية
 .مليار دوالر 6.4وبلغت اإليرادات المحققة نتيجة ذلك أكثر من 

وقال عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط، إن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر 
لم يشمل  كانون األول (ديسمبر) الماضي هي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، فيما

 .اإلحصاء صادرات من حقول كركوك
أيلول (سبتمبر) وأثار توترا بين  25وبعد االستفتاء على استقالل إقليم كردستان الذي نظم في 

األكراد والسلطات العراقية المركزية، استعادت القوات العراقية جميع الحقول النفطية في مدينة 



في  2014ها التي كان سيطر عليها األكراد منذ عام كركوك الغنية بالنفط والمناطق المتنازع علي
 .خضم الفوضى التي تلت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية على أجزاء واسعة من البالد

لكن رغم ذلك، فإن السلطات االتحادية غير قادرة على تصدير النفط عبر األنابيب الشمالية بسبب 
د الجهاديين، وأيضا لمرورها عبر أراضي إقليم األضرار التي لحقت بها إثر العمليات العسكرية ض

 .كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي
 .مليون برميل 91.6وسجل شهر شباط (فبراير) أدنى مستوى للصادرات خالل العام، إذ بلغ 

ألف برميل في كانون  535وأشار المتحدث، إلى أن المعدل اليومي للصادرات بلغ ثالثة ماليين و
 .دوالر 59.3معدل سعر البرميل الواحد األول (ديسمبر)، و

وقررت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وشركاؤها، بما في ذلك روسيا، في األول من كانون 
لتحقيق االستقرار في انتعاش  2018األول (ديسمبر) تمديد الحد من سقف اإلنتاج حتى نهاية 

 .األسعار
ات النفط الخام من حقول الجنوب في شهر كانون وأوضحت، وزارة النفط العراقية، أن متوسط صادر

 .األول (ديسمبر) الماضي ارتفعت لمستوى قياسي
وأضاف، أن المعدل اليومي لصادرات النفط الخام العراقية حقق زيادة قياسية في كانون األول 

مليون برميل في تشرين الثاني  3.5مليون برميل يوميا مقابل  3.535(ديسمبر) ليصل إلى 
 .من حقول وسط وجنوبي البالد 2017بر) (نوفم

مليون دوالر فيما لم  496وأشار، إلى أن الصادرات حققت إيرادات مالية تجاوزت ستة مليارات و
تسجل اإلحصائية صادرات نفطية من حقول كركوك، موضحا أن "معدل سعر البرميل الواحد تجاوز 

 ."دوالرا 59
 
 
 
 

 عاما 30أعلى مستوى في إنتاج روسيا اليومي من النفط يسجل 
عاما، على  30مسجال أعلى مستوياته في  2017اج روسيا اليومي من النفط نموه في واصل إنت

نظرا لمشاركة البالد في اتفاق عالمي لخفض  2016الرغم من أن وتيرة النمو تباطأت عن 
 ."اإلمدادات تقوده منظمة "أوبك

ن برميل يوميا مليو 1.8واتفقت "أوبك"، ومنتجون كبار آخرون على خفض إمداداتهم المجمعة بنحو 
 .لدعم األسعار 2017من بداية 

 30ألف برميل يوميا من أعلى مستوى شهري في  300وقالت روسيا، إنها ستخفض إنتاجها بنحو 
وحققت  2016مليون برميل يوميا الذي سجلته في تشرين األول (أكتوبر)  11.247عاما عند 

سيا على تمديد الخفض حتى نهاية الخفض المستهدف بحلول الربع الثاني. واتفقت "أوبك" ورو
2018. 

مليون  10.95ووفقا لـ"رويترز" أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية، أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز بلغ 
مليون برميل يوميا في تشرين الثاني  10.94برميل يوميا في كانون األول (ديسمبر)، ارتفاعا من 

 .(نوفمبر)
مليون طن في  44.782مليون طن الشهر الماضي من  46.322نفط إلى وباألطنان، ارتفع إنتاج ال

في المائة في إنتاج روسنفت أكبر شركة منتجة للخام  0.2تشرين الثاني (نوفمبر)، مدعوما بزيادة 
 .في روسيا

 10.96مليون برميل يوميا، مقارنة مع  10.98بأكمله، بلغ متوسط اإلنتاج  2017وبالنسبة لعام 
. وباألطنان، بلغ إنتاج روسيا 2015مليون برميل يوميا في  10.72، و2016يوميا في مليون برميل 

، الذي كان أطول بيوم 2016مليون طن في  547.5مليون طن العام الماضي، مقابل  546.8النفطي 
 .إلى واحد 7.33واحد. وتستخدم "رويترز" نسبة البرميل إلى الطن 

عند  2018وسي، إن من المتوقع أن يبقى إنتاج النفط في وقال ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الر



 .مليون طن إذا استمر الخفض حتى نهاية العام، بموجب االتفاق 547
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها في كانون األول (ديسمبر) "من المرجح أن يبقى اإلنتاج 

ن أخيرا لتمديد الخفض حتى نهاية حول المستويات الحالية في أعقاب قرار "أوبك" ومنتجين آخري
2018". 

، 2017وتعززت أسواق النفط بفعل عام من خفض اإلنتاج وطلب قوي من الصين. وبالنسبة لعام 
 .دوالرا للبرميل 67في المائة إلى نحو  20ارتفعت أسعار الخام 

لعامل الوحيد وإنتاج الواليات المتحدة المتزايد، الذي اقترب من عشرة ماليين برميل يوميا، هو ا
 .2018الذي يضغط على أفق األسعار في 
مليار متر  60.6مليار متر مكعب الشهر الماضي، مقابل  63.5وبلغ إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي 
 .مكعب في تشرين الثاني (نوفمبر)

 
 
 
 

 هل يؤدي تراجع نفقات النفط الصخري إلى دعم األسعار؟
هدف منظمة أوبك وحلفائها من المنتجين من خارج المنظمة واضح، وهو إبقاء تخفيضات اإلنتاج 

. ولكن ماذا عن إنتاج النفط الصخري في الواليات المتحدة، 2018المتفق عليها حتى نهاية عام 
لمضطرب الذي أخل بميزان العرض والطلب وضغط على األسعار على مدى وهو مصدر اإلمدادات ا

السنوات الثالث الماضية؟ مما ال شك فيه أن النفط الصخري األمريكي سيواصل التعافي في العام 
المقبل، ولكن سياسة االنضباط المالي الجديدة بين المنتجين تعني أنه لن يكون هناك تكرار للنمو 

 .سنوات الطفرة في إنتاج النفط الصخريالكبير الذي شهدته 
، قفز إنتاج النفط الخام في الواليات المتحدة كل عام 2015و 2012في الفترة ما بين عامي 

بمتوسط مليون برميل يوميا تقريبا مدعوما بنمو إنتاج النفط الصخري، حيث استجاب المنتجون 
يث إن المستثمرين ال يريدون أن يحدث لرغبة المستثمرين في النمو. ولكن األمور مختلفة اآلن، ح

ذلك. وقد رأوا أن هذه الصناعة تجاوزت النمو أكثر من مرة على مدى السنوات القليلة الماضية، 
وأنهم فقط لن يدعموا هذا النوع من التسارع مرة ثانية في الوقت الحاضر. حتى اآلن، تعكس خطط 

سيون هذا التوجه، حيث يتوقع المحللون زيادة اإلنفاق التي أعلن عنها منتجو النفط الصخري الرئي
في المائة  40، مقارنة بنمو بنسبة 2018في المائة في ميزانيات اإلنفاق لعام  20إلى  10بنسبة 

 .2017في عام 
على الرغم من أن رغبة المستثمرين في تحقيق عائد على استثماراتهم من المحتمل أن تضع 

إال أن إنتاج النفط الصخري في الواليات المتحدة ال يزال من قيودا على النمو في العام المقبل، 
ألف برميل يوميا في العام المقبل استنادا إلى توقعات أسعار النفط  680المتوقع أن يزداد بنحو 

ألف برميل يوميا من هذا النمو  530دوالرا للبرميل، وفقا لتوقعات بعض المحللين، مع نحو  50بحدود 
 .وحده Permian Basin من الحوض البرمي

دوالرا للبرميل، وهو مستوى لم  60حتى في حالة ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى 
لكن شهدناه األسبوع الماضي، فإن منتجي النفط الصخري  2015نشهده منذ مطلع عام 

الرد ألف برميل يوميا فقط، وفقا لتوقعات بعض المحللين. ويعزى هذا  150و 100سيضيفون ما بين 
المتواضع إلى احتمال أن المنتجين سيعيدون توجيه األموال الزائدة لتسديد الديون أو زيادة األرباح 

أو إعادة شراء الحصص بدال من حفر المزيد من اآلبار، على حد قول الرئيس التنفيذي لشركة 
ال ديف هاجر، ديفون ـــ التي تعتبر إحدى شركات النفط الصخري الرئيسة ـــ إلى المستثمرين. وق

الرئيس التنفيذي لشركة ديفون: "ليس لدينا أي خطط لتعديل نطاق رؤوس أموالنا، ونحن نتوقع أن 
 .نولد المزيد من التدفقات النقدية. وأضاف لكن "ال أستطيع أن أؤكد أن هذا يكفي

األمريكي إلنتاج النفط الصخري » أوبك«ألف برميل يوميا هو تقريبا ما تتوقعه  600النمو في نطاق 
. ولكن إذا كانت "أوبك" تشعر بارتياح من التهديد المعتدل من النفط الصخري تحت 2018في عام 



سيناريو سعر مرتفع، فيجب أن تدرك أن هناك أيضا خطرا ضئيال على نمو اإلنتاج من سيناريو 
السعر األضعف. ويعود الفضل في ذلك إلى مزيج من التحوطات، واستمرار انخفاض تكاليف 

 .Drilled but uncompleted wells الخدمات، إضافة إلى تراكم آبار محفورة غير مكتملة
في المائة من إنتاجهم للتحوط على ما يرونه  30يستخدم منتجو النفط الصخري األمريكيون نحو 

أسعارا جذابة، وسيستمرون في إضافة المزيد من التحوطات طالما أن قطاع العقود اآلجلة يوفر 
دوالرا  50دوالرا للبرميل. حتى لو انخفضت األسعار إلى ما دون  50قيام بذلك فوق أسعار فرصا لل

للبرميل، يمكن لمنتجي النفط الصخري األمريكي أن يستفيدوا من تراكم كبير في اآلبار المحفورة 
م وحدة من وحدات اإلنتاج التي من شأنها أن تسمح لهم بااللتزا 7300غير المكملة يبلغ أكثر من 

ألف برميل  500بميزانيات رأس المال المعلنة وفي الوقت نفسه يحققون نموا في اإلنتاج يقارب 
 .يوميا

وبطبيعة الحال ال يزال النفط الصخري مصدرا جديدا نسبيا وال يمكن التنبؤ به، ما يعني أن جميع 
سع النطاق في توقعات اإلنتاج ينبغي أن تأتي بتحذير مسبق. فعلى سبيل المثال، هناك خالف وا

هذه الصناعة حول مستوى خفض تكاليف منتجي النفط الصخري بالضبط وتحسين اإلنتاجية في 
السنوات األخيرة، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك في حجم النمو المستقبلي. وفي كلتا الحالتين، يمكن 

 .الرامية إلى إعادة التوازن إلى األسواق» أوبك«أن يشكل ذلك مشكلة أخرى لجهود 
هذا الجانب، تشير إحدى الدراسات الحديثة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى أن  في

مكاسب اإلنتاجية ترجع بصورة رئيسة إلى تركيز الشركات على أفضل مساحاتهم، وهي محدودة، 
وحذر من أن توقعات اإلنتاج من إدارة معلومات الطاقة األمريكية قد تكون مرتفعة جدا. ويختلف 

ك، قائلين إنه يمكن لمشغلي النفط الصخري خفض أسعار التعادل إلى مستويات آخرون عن ذل
  .دوالرا للبرميل من خالل تكنولوجيا الرقمنة والتعلم اآللي 25متدنية دون 
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Details: 
 
Oil floats above $60-a-barrel mark as protests rock Iran 
Oil hovered close to a 30-month high as civil unrest in Iran heightened concern about 
potential supply disruptions in OPEC’s third-biggest crude producer. Futures held above 
$60 a barrel in New York. In Iran, the death toll mounted amid some of the most 
violent clashes in years between security forces and protesters. The country pumps 
about 3.8 million barrels a day. Last week’s 3.3 percent advance in the U.S. oil 
benchmark capped a 12 percent gain for 2017 as OPEC, Russia and other major 
suppliers cooperated to curb a worldwide glut. 
“There’s not a lot of bearish news out there right now,” said Phil Flynn, senior market 
analyst at Price Futures Group in Chicago. “The market is going to settle in” around $60 
and likely move higher. 
Oil rose in New York last year as the Organization of Petroleum Exporting Countries and 
its allies trimmed supplies. U.S. crude output has also slipped from a record high, with 
weekly production falling through Dec. 22 for the first time since mid-October. Any 
interruption to Iranian supply would be a significant shock to the market. 



West Texas Intermediate for February delivery was down 5 cents to $60.37 a barrel at 
10:11 a.m. on the New York Mercantile Exchange. In earlier trading, the contract 
touched $60.74, the highest intraday level since June 2015. 
Brent for March settlement fell 20 cents to $66.67 on the London-based ICE Futures 
Europe exchange, and traded at a premium of $6.26 to WTI for the same month. The 
global benchmark crude rose about 18 percent last year for a second annual increase. 
Though the Iranian unrest that began Thursday in the northeastern city of Mashhad 
initially targeted the government’s handling of the economy, the focus expanded within 
a day to the religious establishment and state security forces. As many as a dozen 
people may have died. 
“I would not be surprised if any outcome of the current crisis would be ultimately 
negative for the oil price,” said Eugen Weinberg, head of commodities research at 
Commerzbank AG in Frankfurt. “Should the protests lead to regime change, it might 
attract massive new investments and result in higher output.” 
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.. أقوى انطالقة سنوية للنفط منذ 2018 - دوالراً  60و 40أسعار الخام بين »: موديز«

2014  
أمس، مع ارتفاع الخام ألعلى مستوياته في  2014سجلت أسعار النفط أقوى افتتاح لها منذ عام 

وسط تظاهرات كبيرة مناهضة للحكومة في إيران واستمرار تخفيضات المعروض  2015منتصف عام 
 .ك وروسيابقيادة أوب

دوالر للبرميل مرتفعا  60.63بلغ سعر العقود اآلجلة للنفط الخام األمريكي غرب تكساس الوسيط 
دوالر في وقت سابق من اليوم، وهو  60.74في المئة بعد أن وصل إلى  0.4سنتا أو بنسبة  21

 67.18ولي، . وبلغت العقود اآلجلة للنفط الخام برنت، المعيار الد2015أعلى مستوى منذ يونيو 
في المئة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في مايو  0.5سنتا، أي بنسبة  31دوالر للبرميل، بزيادة 

 .دوالر للبرميل في وقت سابق من اليوم 67.29عند  2015
 60التي فتح فيها مؤشران للنفط الخام العام فوق  2014وكانت هذه هي المرة األولى منذ يناير 

  .دوالرا للبرميل
االضطرابات المتزايدة في ايران «تقرير شورك في الواليات المتحدة في مذكرة للزبائن ان  وقال

 .«2018وضعت جدوال لبدء عام 
، مضيفة 2018دوالرا للبرميل في  60و 40قالت وكالة موديز إنها تتوقع أن تتراوح أسعار النفط بين 

من «تى مع ارتفاع الطلب. وأضافت : أن وفرة إمدادات الغاز الطبيعي األمريكية ستكبح األسعار ح



المرجح أن تظل األسعار في نطاق محدود، وربما تتقلب، بفعل مزيج من زيادة اإلنتاج الصخري 
األمريكي وانخفاض اإلمدادات العالمية وإن كانت ال تزال كبيرة وعدم االمتثال المحتمل بتخفيضات 

 .«اإلنتاج المتفق عليها، خاصة إذا زاد فتور نمو الطلب
بدعم من توقعات تمديد أوبك اتفاقها لخفض  2017وذكرت موديز أن أسعار النفط ارتفعت في أواخر 

 .في منطقة الشرق األوسط» اضطرابات سياسية«اإلنتاج و
كانون األول  وأعلنت وزارة النفط العراقية انها سجلت اعلى معدل للصادرات في شهر ديسمبر/

 .مليون برميل 109، وبلغ 2017الماضي خالل عام 
ألفا  573ماليين و 109كمية الصادرات من النفط الخام بلغت اكثر من «وأوضحت الوزارة في بيان ان 

 .«برميال 817و
 .مليار دوالر 6,4وبلغت االيرادات المحققة نتيجة ذلك أكثر من 

هر وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام للش
 .الماضي هي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق

  
  
 
 
السعودية تبدأ تطبيق األسعار  - مليار لایر في العام األول 35تحقق » المضافة«

  الجديدة للوقود
رفعت السلطات السعودية، أمس، رسمياً أسعار البنزين في البالد، ضمن الخطة التي تستهدفها 

 .المملكة لتعزيز مصادر اإليرادات، وتحقيق أكبر استفادة من مصادر الطاقة
ة والصناعة والثروة المعدنية في إلحاًقا ببيان وزارة الطاق«وقالت وكالة األنباء السعودية الرسمية: 

كانون األول الماضي، حول خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار منتجات  ديسمبر/ 12
ووفقاً ».2017ديسمبر  31الطاقة، فقد تقرر تطبيق األسعار الجديدة، مع نهاية آخر ساعة يوم األحد 

للصناعة «، والديزل 2. 04ب 95وبنزين  لایر، 1. 37ب 91للوكالة فإن المملكة حددت أسعار بنزين 
، و الكيروسين (لم 0. 47والديزل (للنقل) لم يتغير السعر األساسي السابق 0. 378ب» والمرافق

 .0. 64يتغير السعر األساسي السابق) 
إن الجهات »مختتمة بالقول:«تشمل ضريبة القيمة المضافة«أشارت الوكالة إلى أن هذه األسعار 

بمراقبة األسواق لضمان تطبيق األسعار، وعدم التالعب بها، وعدم انقطاع اإلمدادات، الرقابية تقوم 
وإن العقوبات النظامية ستطبَّق بحق كل من يرفع األسعار قبل الموعد المعلن، أو يتوقف عن توفير 

 .»المنتجات
يع مناطق وأعلنت وزارة التجارة واالستثمار تكثيف جوالتها الرقابية على محطات الوقود في جم

 .المملكة للتأكد من وفرة المواد البترولية وضبط مخالفات االمتناع عن البيع
واتخذت الوزارة كافة االحتياطات الالزمة بالتعاون مع الجهات الحكومية بما فيها الجهات األمنية تحت 

إشراف غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك لسرعة التدخل بمختلف مناطق المملكة، 
مؤكدة عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة الممتنعة عن البيع، أو 

 .غير الملتزمة بالبيع بالتسعيرة المعتمدة من الجهات المختصة
وكثفت الوزارة الفرق الرقابية للقيام بالحمالت التفتيشية والجوالت الرقابية ومباشرة البالغات التي 

ساعة، كما وجهت فروعها ومكاتبها في المدن  24ين بشكل فوري وعلى مدار ترد من المستهلك
 .والمحافظات للقيام برصد وضبط أي ممارسات مخالفة، واتخاذ اإلجراءات النظامية فوراً 

وتعمل وزارة التجارة واالستثمار مع كافة الجهات الحكومية لتحقيق أهداف برنامج اإلصالح 
 .، وتخفيف اآلثار المحتملة جراء اإلصالحات االقتصادية2030كة االقتصادي وفقاً لرؤية الممل

وتدعو عموم المستهلكين إلى التعاون معها واإلبالغ عن شكاواهم لمركز البالغات في الوزارة 
 .)، أو عبر تطبيق (بالغ تجاري)1900على الرقم (

بشكل متواصل، وبناء  على إمداد السوق المحلية بالمنتجات البترولية«أرامكو»وانطالًقا من حرص



على خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار بعض المنتجات البترولية التي تم اإلعالن عنها 
من قِبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، فإن الشركة تؤكد أنها مستمرة في العمل بكامل 

حتياجاتها من المنتجات طاقتها التشغيلية وشبكات إمدادها لدعم السوق المحلية بجميع ا
البترولية، مشيرة إلى أنها وضعت جميع اآلليات واألنظمة الالزمة لتطبيق ما تم اعتماده بخصوص 

 .التسعيرة الجديدة للمنتجات البترولية
تهيب بجميع عمالئها من موزعين وأصحاب محطات وقود ضرورة » أرامكو»وفي الوقت نفسه، فإن

علن عنها بما يخدم الوطن والمواطن ويضمن وصول المنتج للمستهلك االلتزام الكامل باألنظمة المُ 
النهائي. إلى ذلك أشاد الدكتور فهد الشثري، وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي لألبحاث 

والشؤون الدولية، بمتانة القطاع المالي في المملكة، مشيراً إلى أنه يعد من أقوى ثالثة قطاعات 
 .د بريطانيا وإندونيسياحسب صندوق النقد الدولي بع

وبين الدكتور الشثري دور مؤسسة النقد في المشاركات الدولية في صندوق النقد الدولي 
م والمؤسسة من 1999م ومجموعة العشرين منذ عام 1957ومجموعة البنك الدولي منذ عام 

م، الفًتا 2005م، ومنظمة التجارة العالمية منذ عام 1996أولى الدول التي تشارك في لجنة بازل 
 .م سيكون للمملكة دور كبير في استضافه قمة مجموعة العشرين2019النظر إلى أنه في عام 

وقال: إن مؤسسة النقد العربي السعودي تهدف لالستقرار النقدي والمالي من خالل السياسة 
تدام من النقدية وإدارة االحتياطات واألبحاث االقتصادية وقطاع مالي يدعم النمو االقتصادي المس

خالل قطاعي التأمين والتمويل وعمليات مصرفية فعالة من خالل إدارة العملة ونظم المدفوعات، 
مضيفاً أن مؤسسة النقد انطلقت بالتخطيط، ووضع الهيكل التنظيمي الذي يقوم على بناء اقتصاد 

إحصائية كلي قياسي من خالل نشر التقارير االقتصادية، وعقد ورش العمل والمحاضرات ونشرات 
 .دورية وتطوير وتحسين األساليب اإلحصائية وعقد ورش العمل

  
 
 
 

  مصر تطرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز في البحر األحمر
سيشهد طرح مزايدات  2018أكد المهندس طارق المال، وزير البترول والثروة المعدنية، أن عام 

بحث عن البترول والغاز في مناطق مصر البرية والبحرية، موضحاً أن المياه االقتصادية عالمية لل
المصرية بمنطقة البحر األحمر ومنطقة جنوب مصر ستشهد طرح مزايدة عالمية ألول مرة للبحث 
عن البترول والغاز، فور االنتهاء من مشروعي تجميع البيانات الجيوفيزيقية بتلك المناطق، مضيفاً 

مليون دوالر،  433اتفاقية بترولية جديدة بإجمالي استثمارات حدها األدنى  12ه جاٍر إصدار أن
  .بخالف االتفاقيات التي تسفر عنها المزايدات التي سيتم طرحها
سيشهد تحقيق االكتفاء  2018وأشار وزير البترول، في بيان أصدرته الوزارة أمس، إلى أن عام 

عد االنتهاء من عدة مشروعات لتنمية حقول الغاز المكتشفة، أهمها الذاتي من الغاز الطبيعي، ب
، واستكمال المرحلة الثانية من »ظهر«االنتهاء من المرحلة األولى من مشروع تنمية حقل 

، واالنتهاء من »فيوم«، و»جيزة«مشروع تنمية حقول شمال اإلسكندرية وغرب البحر المتوسط 
از الطبيعي في منطقة شمال دمياط، واستمرار أعمال للغ» آتول«مراحل مشروع تنمية حقل 

بدلتا النيل، واإلسراع في مشروع تنمية كشف الغاز الطبيعي في منطقة » نورس«تنمية حقل 
  .«1-القطامية الضحلة «امتياز شمال دمياط البحرية في شرق دلتا النيل 

كرير الجديد بمسطرد، سيشهد تشغيل مشروع الشركة المصرية للت 2018وأوضح المال، أن عام 
والذي ُيعد واحداً من أهم مشروعات التكرير الجديدة، حيث يقوم بمعالجة المازوت وتحويله إلى 

أنواع خفيفة من وقود ذي جودة عالية مثل السوالر ووقود النفاثات، إلى جانب استكمال المرحلة 
طاقة اإلنتاجية للمعمل من الثانية من مشروع توسعات معمل تكرير ميدور باإلسكندرية لزيادة ال

المنتجات البترولية، باإلضافة إلى االنتهاء من المشروعات الجديدة، الجاري تنفيذها بشركة 



لتعظيم إنتاجية البنزين عالي األوكتين » أنربك«اإلسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات 
 .للمساهمة في تغطية جانب من احتياجات السوق المحلي المتنامية

وأضاف الوزير، أن استراتيجية وزارة البترول ترتكز على أولوية تعظيم استخدام الخامات والمنتجات 
البتروكيماوية محلياً، بدالً من تصديرها واالستفادة منها في إقامة صناعات تحويلية، بما يحقق 

جراءات إقامة أعلى عوائد وقيمة مضافة لصالح االقتصاد المصري، مشيراً إلى أنه تم البدء في إ
مجمع التكرير والبتروكيماويات في محور قناة السويس ومنطقة العلمين، وهناك أيضاً مشروعات 
بتروكيماوية تحت الدراسة والتنمية، وهي مشروع إنتاج البروبيلين ومشتقاته بتوسعات شركة 

ايد ومشتقاته، سيدبك، ومشروع إنتاج األمونيا ومشتقاتها بشركة أنربك، ومشروع إنتاج الفورمالده
ومشروع إنتاج الراتنجات واأللواح الخشبية متوسطة الكثافة، ومشروع المرحلة الثانية لزيادة 

استخالص اإليثان من مجمع غازات الصحراء الغربية والتي من المتوقع البدء في تنفيذها خالل 
  .الفترة القادمة

و تحقيق مشروع مصر القومي لتحويلها وأشار وزير البترول إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً نح
إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول، والذي يأتي ضمن برامج مشروع تطوير وتحديث 

قطاع البترول، وذلك من خالل االستفادة من الموقع االستراتيجي لمصر، واألصول والبنية التحتية 
ة أو تنظيمية، ما يسهم إيجاباً في زيادة التي تسمح بتدفق البترول والغاز دون أي عوائق فني

التنمية االقتصادية للبالد، وتطوير سوق البترول والغاز من خالل تشجيع مشاركة المستثمرين من 
 .القطاع الخاص

 


