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بسم اهلل الرحمن الرحيم

   ال�سك اأن انخفا�ض اأ�سعار النفط خالل الفترة الما�سية وال�سيما منذ يونيو 2014 وحتى الربع االأول من العام 

2015 كان وراءه العديد من اال�سباب والعوامل التي ا�ستدعت اأن يقف عليها ويدر�سها المهتمون بقطاع النفط 

واأ�سواقه وال�سناعة النفطية وبخا�سة الدول المنتجة التي تعتمد ميزانياتها على النفط كم�سدر اأ�سا�سي للدخل.

   

ولما كانت عوائد النفط تمثل نحو 95 في المئة من دخل الكويت القومي وباعتبار اأن تلك ال�سلعة الحيوية �سريان 

االقت�ساد الرئي�سي، توا�سل وكالة االأنباء الكويتية »كونا« �سمن خطة الدولة التنموية اإ�سدار تقريرها النفطي 

الذي يعد اأحد اأهم تقاريرها المتخ�س�سة، بهدف ت�سليط ال�سوء على اأهم الم�ستجدات النفطية على ال�ساحة 

بالتكرير  مرورا  االإنتاج  من  بداية   ، النفط  قطاع  في  التطورات  اأهم  على  القارئ  واإطالع  والعالمية  المحلية 

وانتهاء بالت�سدير والبيع والت�سويق.

ويتناول تقريرنا النفطي هذا ثالثة مو�سوعات مهمة اأولها م�سروع م�سنع تعبئة الغاز الم�سال الجديد في »اأم 

العي�ض« الذي تم اإن�ساوؤه وفق موا�سفات قيا�سية عالمية ليحقق الروؤية الم�ستقبلية بتوفير اأ�سطوانات غاز ذات 

جودة عالية تغطي الزيادة الم�ستمرة في عدد �سكان دولة الكويت. 

   ويتناول التقرير في الف�سل الثاني تطورات ال�سوق النفطية العالمية وم�ستويات االأ�سعار خالل الربع االأول من 

العام 2015 ، واالأ�سباب التي اأثرت على هذه االأ�سعار ، كوفرة المعرو�ض والزيادة الب�سيطة في الطلب وارتفاع �سعر 

�سرف الدوالر االأمريكي واالأحداث ال�سيا�سية والع�سكرية الجارية في ال�سرق االأو�سط.

  

 وي�ستعر�ض التقرير في ف�سله الثالث عامال بات له تاأثير بالغ االأهمية على االأ�سعار وهو التخزين العائم للنفط، 

الذي تطور ب�سكل كبير في ال�سنوات االأخيرة واأقبلت عليه دول عديدة و�سركات نفطية كبيرة بهدف اال�ستفادة 

الق�سوى من عملية تخزين النفط .

   

ناأمل اأن يكون هذا التقرير مفيدا للباحثين والمهتمين بالقطاع النفطي، واأن ي�سيف اإليهم معلومات جديدة عن 

هذا المجال الحيوي.

رئيس التحرير
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مقدمة

      وا�سلت اأ�سعار النفط خالل الربع االأول من العام 2015 هبوطها في اأ�سواق النفط العالمية ليخ�سر 

�سعر البرميل نحو 60 في المئة من قيمته، مقارنة بما و�سل اإليه في اأواخر الن�سف االأول من العام 2014.  

  

 وفي هذا التقرير الذي تعده اإدارة ال�سوؤون االقت�سادية في وكالة االأنباء الكويتية »كونا« نتناول تلك الفترة 

»الربع االأول من العام 2015«، ون�ستعر�ض اأهم مالمحها الموؤثرة على اأ�سعار النفط، كما نتناول ما يعرف 

بالتخزين العائم للنفط، اإ�سافة اإلى اأحد اأحدث م�ساريع القطاع النفطي وهو م�سروع م�سنع الغاز في »اأم 

العي�ض«.

   

ويتناول الف�سل االأول م�سروع م�سنع اأم العي�ض لتعبئة الغاز الم�سال الذي ينتج 15 مليون اأ�سطوانة �سنويا، 

وتم تنفيذه على م�ساحة قدرها 150 األف متر مربع بتكلفة بلغت 54 مليون دينار، وذلك ليواكب نمو الطلب 

الرئي�ض  به  الذي خ�سنا  الخا�ض  الت�سريح  بح�سب  الم�ستقبلية،  الكويت  وتو�سعات  وال�سناعي  المنزلي 

التنفيذي ل�سركة ناقالت النفط الكويتية »الم�سوؤولة عن الم�سروع« ال�سيخ طالل الخالد ال�سباح.

العالمية  النفط  اأ�سواق  في  التطورات  اأهم  على  ال�سوء  في�سلط  التقرير  هذا  من  الثاني  الف�سل  اأما     

وموؤ�سر انخفا�ض اأ�سعار النفط في تلك الفترة الزمنية، واالأ�سباب التي اأدت اإلى بلوغها هذا الم�ستوى، مع 

اال�ستعانة براأي الع�سو المنتدب للت�سويق العالمي في موؤ�س�سة البترول الكويتية نا�سر الم�سف.

  

 وي�ستعر�ض الف�سل الثالث واالأخير من التقرير ما يعرف بالمخزون العائم الذي يعد اأحد اأ�سكال تخزين 

االآجلة  النفط  اأ�سعار  على  مبا�سر  تاأثير  له  وكان  كبيرا  تطورا  االخيرة  الفترة  في  �سهد  والذي   ، النفط 

والفورية، مع اال�ستعانة براأي المحلل النفطي عبدالحميد العو�سي.

 

  ناأمل اأن يجد القارئ للتقرير مبتغاه من المعلومات المهمة، واأن يكون التقرير اإ�سافة مهمة اإلى المكتبة 

النفطية الكويتية.

إدارة الشؤون االقتصادية والنفطية »كونا«
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الفصل االول: رواد النفط  
تم تنفيذه على مساحة 150 ألف متر مربع   بتكلفة 54 مليون دينار

الشيخ طالل الخالد: 
تحقيق أعلى المواصفات الهندسية واتباع االشتراطات والمقاييس العالمية

ينتج 15 مليون أسطوانة سنويا ويواكب نمو الطلب المنزلي والصناعي
  وتوسعات الكويت المستقبلية

ال�ستينيات من القرن الما�سي عندما قامت  اأوائل  اإلى  الكويت  الم�سال في  البترولي  الغاز  تعود �سناعة تعبئة 

الغاز  وتوزيع  لت�سويق  االمتياز  الكويتية حق  النفط  ناقالت  �سركة  بمنح   1960 الكويتية  في عام  البترول  موؤ�س�سة 

ال�سويخ  منطقة  في  الُم�سال  البترولي  الغاز  لتعبئة  م�سنع  بناء  تم   1962 عام  وفي   . المحلي  ال�سوق  في  الُم�سال 

ال�شناعية. 

مصنع أم العيش لتعبئة الغاز المسال
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ف���ري���ق م���ن ال���ك���وادر 
أصحاب  م��ن  الوطنية 
والكفاءة  الخب���������رة 
ت�����ول�����ى اإلش���������راف 
المباشر على تصميم 

المشروع وإنشائه

ال������م������خ��������������������زون 
االستراتيجي من الغاز 
تض�����اعف  ال��م��س��ال 
احتياج�����������ات  ليلبي 
ألكث������ر  المستهلكين 

من 50 يوما

الكويت تنتج 106 آالف 
غاز  م��ن  يوميا  برميل 
البترول المسال بنسبة 
م��ن  المئة  في   41.4

اإلنتاج العربي 

بلغ  العالمي  اإلنتاج 
في  طن  مليون   280
معظمه   2013 ع��ام 
م��ن أوروب����ا وال��ش��رق 

األوسط 

وب�سبب الزيادة ال�سكانية في الكويت كان من ال�سروري لل�سركة زيادة 

اإنتاجها من الغاز البترولي الم�سال لمواكبة النمو في الطلب المحلي اإال 

اأنه نتيجة �سعوبة زيادة ال�سعة االإنتاجية لم�سنع ال�سويخ ب�سبب حجمه 

المحدود اأقدمت ال�سركة على بناء م�سنع جديد خا�ض بعمليات وم�ساريع 

الغاز البترولي الُم�سال في منطقة ال�سعيبة ال�سناعية حيث تم ت�سغيله 

في عام 1985 لينتج 13 مليون اأ�سطوانة غاز �سنويا بحجم 12 كجم .

تم تطبيق نظام  المتزايدة  المحلي  ال�سوق  احتياجات  تلبية  وبهدف 

نوبتي العمل في م�سنع ال�سعيبة كما قامت �سركة ناقالت النفط الكويتية  

في عام 2008 ببدء االختبار الت�سغيلي ل�ستة خزانات من الغاز البترولي 

لتلبية  يكفي  ما  وهو  متري  طن   6،000 تبلغ  تخزينية  ب�سعة  الُم�سال 

احتياجات ال�سوق المحلي من الغاز البترولي الُم�سال لمدة 14 يوما في 

ذلك الوقت.

ومع ا�ستمرار النمو ال�سكاني والتو�سع العمراني الكبير في ال�سنوات 

القليلة الما�سية وجدت �سركة ناقالت النفط الكويتية اأن من ال�سروري 

اإن�ساء م�سنع جديد لمواكبة الزيادة الكبيرة في الطلب �سواء لال�ستخدام 

المنزلي اأو ال�سناعي وقامت في اأواخر عام 2010 بتوقيع عقد مع �سركة 

»هانوا الكورية« الإن�ساء وت�سميم م�سنع لتعبئة الغاز الم�سال بمنطقة اأم 

العي�ض �سمال الكويت والذي نجحت بالفعل في تد�سينه بتاريخ 19 مار�ض 

.2015

النفط  ناقالت  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  قال  ال�سياق  هذا  وفي    

الكويتية ال�سيخ طالل الخالد ال�سباح في ت�سريح خا�ض لتقرير »كونا« 

الم�سال  البترولي  الغاز  تعبئة  ن�ساط  ال�سركة  بين مهام  اإن من  النفطي 

الذي يخت�ض بتعبئة وتوزيع اأ�سطوانات الغاز البترولي الم�سال اإلى جميع 

والتجارية  وال�سناعية  المنزلية  اال�ستخدامات  ومنها  الدولة  قطاعات 

والحكومية وغيرها وذلك اإلى جانب مهامها االأخرى فيما يتعلق بناقالت 

النفط الكويتية وت�سغيل فرع الوكالة البحرية الذي يمثل الوكيل الوحيد 

لجميع الناقالت النفطية الزائرة للموانئ البحرية الكويتية.



10

مواصفات المشروع 
واأ�ساف الخالد اأن م�سنع تعبئة الغاز الم�سال بمنطقة اأم العي�ض �سمال الكويت تم تنفيذه على م�ساحة تبلغ 150 

األف متر مربع وبتكلفة بلغت نحو 54 مليون دينار كويتي مبينا اأن الطاقة االإنتاجية للم�سنع الجديد تبلغ 15 مليون 

160 في المئة من القدرة االإنتاجية لم�سنع »ال�سعيبة« وتبلغ �سعته االإنتاجية  اأ�سطوانة في ال�سنة اأي ما يعادل نحو 

الق�سوى 20 مليون اأ�سطوانة �سنويا.

وقال اإن الم�سروع يت�سمن �ستة خزانات مدفونة ذات م�ستويات عالية من الكفاءة حيث توفر اأعلى معايير ال�سالمة 

والجودة العالمية وتبلغ �سعتها التخزينية 2350 مترا مكعبا للخزان الواحد وباإجمالي 14100 متر مكعب كما ي�سم 

الم�سروع ور�ض عمل لل�سيانة ومخازن ومباني اإدارية واأ�سطوال لنقل الغاز.  

االإ�سراف  تولى  لل�سركة  التابعة  والكفاءة  الخبرة  اأ�سحاب  من  الهند�سية  الوطنية  الكوادر  من  فريقا  اأن  وذكر 

المبا�سر على ت�سميم الم�سروع واإن�سائه وذلك بانتقاء اأحدث واأف�سل ما تو�سلت اإليه تكنولوجيا �سناعة الغاز البترولي 

الم�سال حيث �سيتم ا�ستخدام تقنية »فلك�ض �سبيد« في مراكز التعبئة بحيث يمكن التحكم بالطاقة االإنتاجية لمراكز 

التعبئة عن طريق زيادة اأو تخفي�ض ال�سرعة الخا�سة بمركز االإنتاج بما يتنا�سب مع الطلب على الغاز الم�سال في 

ال�سوق المحلي.

   قيادات موؤ�س�سة البترول في حفل افتتاح الم�سنع 
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مصنع تعبئة الغاز المسال بمنطقة أم العيش شمال الكويت

عام 2010دي�سمبرتاريخ بدء االإن�ساء 

مار�ض 192015تاريخ التد�سين 

مليون دينار 54التكلفة 

األف متر مربع150الم�ساحة 

مليون اأ�سطوانة15الطاقة االإنتاجية

مليون اأ�سطوانة20الطاقة االإنتاجية الق�سوى

خزانات تحت االأر�ض6عدد الخزانات

متر مكعب14100�شعة الخزانات

 و�سدد الخالد  على �سرورة تحقيق اأعلى الموا�سفات الهند�سية واتباع اال�ستراطات والمقايي�ض الدولية الإن�ساء 

م�سنع متكامل ي�ستمل على مخزون ا�ستراتيجي للغاز الم�سال وخطوط اإنتاج متطورة وور�ض الأعمال ال�سيانة ومبان 

اإدارية واأ�سطول لنقل الغاز.

وقال اإن لهذا الم�سروع �سفة خا�سة تتمثل في طريقة تخزين الغاز الم�سال بحيث تكون الخزانات مدفونة مو�سحا 

اأن هذه الطريقة تعد االأكثر اأمانا في طرق تخزين الغاز الم�سال عالميا اإ�سافة اإلى اإ�سهامها في المحافظة على البيئة.

  أسباب إنشاء المصنع الجديد 
توفير  اإلى  تهدف  ال�سركة  اأن  اإلى  الخالد  اأ�سار  الجديد  الم�سنع  الإن�ساء  ال�سركة  دفعت  التي  االأ�سباب  وحول 

بديل ا�ستراتيجي لم�سنع »ال�سعيبة« اإ�سافة اإلى زيادة القدرة االإنتاجية والتخزينية للغاز البترولي الم�سال لتغطية 

احتياجات ال�سوق المحلي الناتجة عن الزيادة المطردة في التعداد ال�سكاني لدولة الكويت.

واأكد الخالد اأهمية دور الم�سنع الجديد في تغطية احتياجات المنطقة ال�سمالية لمدينة الكويت والمدن الجديدة 

للرعاية  العامة  للموؤ�س�سة  االإ�سكانية  الخطة  مع  تما�سيا  للكويت  ال�سمالية  المناطق  في  العمراني  التو�سع  اإطار  في 

ال�سكنية ومنها ميناء بوبيان ومدينة التحرير.

احتياجات  لتلبية  كافية  للم�سنعين  الكلية  االإنتاجية  القدرة  اأ�سبحت  الجديد  الم�سنع  بت�سغيل  اأنه  وذكر 

ليكفي  للبالد ت�ساعف  الم�سال  الغاز  المخزون اال�ستراتيجي من  اأن  2030 مو�سحا  لغاية عام  المحلي  ال�سوق 
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احتياجات الم�ستهلكين الأكثر من 50 يوما » وحاليا يقوم م�سنع اأم العي�ض بتغطية 42 في المئة من احتياجات 

ال�سوق المحلي وذلك ح�سب الخطة المو�سوعة لهذا الغر�ض «.

اأنه ا�ستمرارا للخطة اال�ستراتيجية ل�سركة ناقالت النفط الكويتية »فرع تعبئة الغاز الم�سال -  اإلى   ولفت 

ال�سعيبة« يتم تطوير وتحديث اأنظمة التعبئة والتوزيع ب�سورة م�ستمرة لمواكبة اأحدث التقنيات في �سناعة الغاز 

الم�سال على الم�ستوى العالمي.

الجودة والسالمة
ن�سب  ت�سع  الكويتية  النفط  ناقالت  �سركة  اأن  على  الخالد  و�سدد     

لمنتجاتها مع �سمان  الدائم  والتطوير  للمجتمع  تقديم خدماتها  اأعينها 

ال�سركة  اأن  اإلى  م�سيرا  للم�ستهلك  وال�سالمة  الجودة  م�ستويات  اأعلى 

في  الوزن  اأ�سطوانات جديدة خفيفة  وت�سويق  وتوزيع  ت�سنيع  في  نجحت 

اأ�سعار  لتوحيد  الالزمة  االإجراءات  كل  اتخاذ  بعد  وذلك  المحلي  ال�سوق 

خدمة  لتطوير  نوعية  قفزة  الخطوة  هذه  معتبرا  النوعين  لكال  التاأمين 

االإمداد بالغاز الم�سال في البالد .

الجودة  عالية  مواد  الجديدة م�سنعة من  االأ�سطوانات  اأن  واأو�سح     

ناقالت  اأن  مبينا  الوزن  وبخفة  مناولتها  و�سهولة  جمالي  ب�سكل  وتت�سم  البيئة«  »�سديقة  للتدوير  وقابلة 

النفط الكويتية هي ال�سركة االأولى في منطقة ال�سرق االأو�سط التي بداأت بتداول االأ�سطوانات الم�سنعة 

من الحديد الخفيف.

 القوى العاملة
 وعن القوى العاملة اأو�سح ال�سيخ طالل اأن ال�سركة نجحت في توفير �سواغر وقوى عاملة لفرع تعبئة 

الغاز الم�سال الجديد »اأم العي�ض« من العمالة الداخلية من خالل مجاميع ال�سركة المختلفة االأمر الذي 

اأدى اإلى عدم الحاجة اإلى  72 �ساغرا التي كانت مخ�س�سة �سابقا ل�سغل الوظائف المطلوبة لم�سنع اأم 

العي�ض والتي كانت تكلفتها 3.832 مليون دينار .

مكونات الغاز واستخداماته
يعتبر الغاز البترولي الم�سال   Liquid Petroleum Gas   خليطا من غازات هيدروكربونية ت�ستخدم 

كوقود في اأجهزة التدفئة والطبخ والمركبات وفي االآونة االأخيرة تزايد ا�ستخدامه للتقليل من االأ�سرار 

المت�سببة في ثقب طبقة االأوزون.

  ال�سيخ طالل الخالد  
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  الرئي�ض التنفيذي لمو�س�سة البترول والرئي�ض التنفيذي ل�سركة ناقالت النفط اأثناء تد�سين م�سنع الغاز الجديد 

البروبان  باأكثرية غاز  الخليط  ال�سوق منها  في  تباع   LPG الم�سال  البترولي  الغاز  كثيرة من  اأنواع  وهناك 

في المئة بيوتان ويكثر  في المئة بروبان و 40  وخليط اآخر باأكثرية بيوتان وهناك خليط يتكون منهما بن�سبة 60 

الطلب على البروبان في ال�ستاء عك�ض ال�سيف حيث الطلب فيه على البيوتان اأكثر وي�ساف اإلى الغاز مادة ذات 

رائحة نفاذة الكت�ساف الت�سربات ب�سهولة. 

وي�شنع LPG خالل عملية تكرير النفط الخام اأو ي�ستخل�ض من مجرى الغاز اأو النفط عند خروجهما 

من باطن االأر�ض ويكون عند درجة الحرارة وال�سغط الطبيعيين في حالته الغازية لذلك يتم نقله في قوارير 

ولكن  ب�سكل كامل  القوارير  تعبئة  تتم  الحرارة فال  بفعل  يتمدد  ال�سائل  ونظرا الن هذا  حديدية م�سغوطة 

في المئة من �سعتها.  في المئة و 85  بن�سبة ما بين 80 

وتختلف ن�سبة حجم الغاز اإلى ال�سائل اعتمادا على التكوين الكيميائي وظروف ال�سغط والحرارة لكنها 

عادة 250 اإلى 1 وي�سمى ال�سغط الذي يتحول عنده الغاز اإلى �سائل �سغط التبخر وهذا يتغير اأي�سا بتغير 

درجة الحرارة ونوع الغاز. 

ويعود اإنتاج الغاز البترولي الم�سال الأول مرة اإلى �سنة 1910 واأول اإنتاج تجاري كان �سنة 1912 وفي كثير 

من البلدان بداأ ا�ستعماله �سنة 1940 كبديل للوقود في محركات اال�ستعال وموؤخرا ي�ستعمل لمحركات الديزل 

اأي�سا.
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اإلنتاج واالستهالك عربيا

إنتاج غاز البترول المسال في الكويت والدول العربية باأللف برميل يوميا
20092010201120122013بيان

146.8151.8136.9126.2105.7الكويت 

304.9289.5292.5285.1255.1الدول العربية 

48.152.446.844.341.4ن�سبة الكويت للدول العربية  في المئة

الم�سدر : منظمة االأقطار العربية الم�سدر للبترول »اأوابك«

استهالك غاز البترول المسال في الكويت والدول العربية باأللف برميل يوميا
20092010201120122013بيان

4.14.44.43.94.1الكويت 

488.9485.3505477.7471.6الدول العربية 

0.80.90.90.80.9ن�سبة الكويت للدول العربية  في المئة

ووفق التقرير ال�سنوي لمنظمة االأقطار العربية الم�سدرة للبترول »اأوابك« لعام 2014 فاإن الكويت ت�ساهم 

في معظم اإنتاج الدول العربية من غاز البترول الم�سال �سنويا حيث بلغ اإنتاجها نحو 106 اآالف برميل يوميا 

في المئة فقط فيما يتم ت�سدير الكمية المتبقية اإلى االأ�سواق  ت�ستهلك منها 4.1 األف برميل يوميا بن�سبة 1.6 

الخارجية.

في المئة من اإجمالي االإنتاج العربي من الغاز الم�سال عام 2013 البالغ 255  ويمثل اإنتاج الكويت نحو 41.4 

في المئة من اإجمالي ا�ستهالك  األف برميل يوميا في حين مثل ا�ستهالك الكويت االإجمالي ح�سة ال تتجاوز 1  

الدول العربية من غاز البترول الم�سال البالغ نحو 472 األف برميل يوميا. 

المنزلي  لال�ستهالك  الم�سال  البترول  غاز  بيع  �سعر  حيث  من  عربية  دولة  اأف�سل  ثاني  الكويت  وتعد 

للمواطنين بعد م�سر حيث يبلغ �سعر االأ�سطوانة عبوة 12 كجم ما يعادل 2.7 دوالر مقارنة بعينة �سملت 5 دول 

تم الح�سول على بيانات �سالحة للمقارنة فيها. 

الم�سدر : منظمة االأقطار العربية الم�سدر للبترول »اأوابك«
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األسعار المحلية لغاز البترول المسال بالدوالر لكل لتر 
ال�سعر للجمهور ال�سنة الدولة 

20130.25االإمارات 

3.2* 2009البحرين 

20050.097تون�ض 

20130.114الجزائر 

20120.192ال�سعودية 

18.45** 2014�سورية 

3.43* 2012العراق 

4.12*2013قطر 

2.68* 2013الكويت 

20120.043ليبيا 

1.24* 2014م�شر

الم�سدر : منظمة االأقطار العربية الم�سدر للبترول »اأوابك«

لكل اأ�سطوانة عبوة 12 كجم *

للطن المتري **
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اإلنتاج واالستهالك عالميا

ي�ستخدم الغاز البترولي الم�سال على نطاق وا�سع ال�سيما في الدول المتقدمة في ال�سناعة والتجارة 

والزراعة والقطاع الخا�ض وخ�سو�سا بعد اأن وقعت تلك الدول على ميثاق كيوتو وبداأت بتطبيق المعايير 

البيئية ال�سارمة وذلك لكونه من م�سادر الطاقة النظيفة غير ال�سارة بالبيئة ويقلل انبعاث الملوثات.

و�سل  فقد   World LP Gas Association العالم  في  الم�سال  الغاز  لرابطة  ال�سنوي  التقرير  ووفق 

االإنتاج العالمي من الغاز الم�سال اإلى ما يزيد قليال على 280 مليون طن في عام 2013 معظمه من اأوروبا 

العام  265 مليون طن بزيادة عن  يبلغ  اإجمالي  ا�ستهالك  والبا�سيفيك مقابل  اآ�سيا  االأو�سط ثم  وال�سرق 

ال�سابق وهذا النمو الم�ستمر في اال�ستهالك هو بادرة طيبة تظهر اأن لدى ال�سناعة الكثير من الم�سادر 

الديناميكية والقوية من الطلب تم�سيا مع كفاءة غاز البترول الم�سال وا�ستخداماته المتعددة.

العام  عن  طن  ماليين   10 قدرها  بزيادة   2013 عام  طن  مليون   94.6 نحو  ال�سادرات  قيمة  وبلغت 

ال�سابق مما ي�سير اإلى اأن هناك تحوال في االتجاهات الجغرافية لتجارة الغاز الم�سال في العالم اإ�سافة 

اإلى اأ�سواقه الرئي�سية في الواليات المتحدة واآ�سيا والمحيط الهادئ.

  من حفل تد�سين الم�سنع 
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»مصنع الشعيبة«

يقوم م�سنع تعبئة الغاز البترولي الم�سال القديم في »ال�سعيبة«  بتعبئة اأ�سطوانات الغاز البترولي الُم�سال وتو�سيلها 

عن طريق اأ�سطول من �ساحنات التوزيع اإلى جميع مراكز التوزيع الموجودة في الكويت.

وقد زود م�سنع تعبئة الغاز في ال�سعيبة  ال�سوق المحلي وجميع قطاعات الدولة بما يقارب 13.7 مليون اأ�سطوانة 

معباأة من احتياجاته من الغاز البترولي الم�سال خالل ال�سنة المالية 2015/2014.

بهدف تلبية احتياجات �سركات القطاع ال�سناعي المحلية من الغاز البترولي الُم�سال والبيوتان ي�ستخدم اأ�سطوال 

من �سهاريج نقل الغاز البترولي الم�سال بكميات كبيرة حيث يتم اإمداد 20 �سركة محلية بمتو�سط 670 طنًا من الغاز 

البترولي الُم�سال و 310 اأطنان من البيوتان ب�سفة �سهرية.

يحتوي الم�سنع في ال�سعيبة  على ثالثة مخازن لقطع الغيار الخا�سة بمعدات الغاز البترولي الُم�سال واأ�سطوانات 

تعبئة الغاز البترولي الُم�سال الجديدة وم�ستلزماتها.

جميع عمليات الم�سنع تدار ب�سكل اأوتوماتيكي بما فيها المهام الروتينية مثل فحو�ض ال�سالمة واختبارات ال�سغط.
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الفصل الثاني : تقرير األسواق
 خام الكويت فقد 33 في المئة إلى 48.36 دوالر  مع ارتفاع طفيف لإلنتاج  

أسعار النفط تواصل هبوطها في الربع األول من 2015  

وا�سلت اأ�سعار النفط العالمية تراجعها خالل الربع االأول من العام 2015 واأظهر التقرير ربع ال�سنوي 

الأ�سواق النفط في الدول العربية والعالم الم�ستند اإلى تقارير واإح�ساءات منظمة الدول الم�سدرة للبترول 

�سلة  �سعر  اأن  »كونا«  الكويتية  االأنباء  لوكالة  االقت�سادية  باالإدارة  الخا�سة  االإح�سائية  والنماذج  »اأوبك« 

خامات اأوبك و�سعر ت�سدير الخام الكويتي تراجع خالل الفترة نف�سها ب�سكل طفيف وذلك مع ا�ستقرار 

اإنتاج دول المنظمة على تراجع طفيف. وفيما ياأتي التفا�سيل.

ناصر المضف :
 من المتوقع استقرار األسعار ما بين 50 إلى 70 دوالرا للبرميل  في الفترة المقبلة

توقعات باالستقرار مع تراجع نمو اإلنتاج العالمي وارتفاع الطلب 
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تطور سعر خام الكويت خالل الربع األول من العام 2015 
الن�سبة  في المئة التغير بالدوالر ال�سعر الفترة ال�سعر الفترة 

50-41.68-42.31يناير  83.992015اأكتوبر  2014

29-21.79-52.25فبراير  74.042015نوفمبر  2014

13-7.73-50.52مار�ض  58.252015دي�سمبر  2015

32.9-23.73-48.36متو�سط  الربع االأول 72.092015متو�شط  الربع الرابع 2014

الم�سدر : تقارير اأوبك 

الكويت : األسعار واإلنتاج

�سهد �سعر خام النفط الكويتي انخفا�سا خالل الربع االأول من العام 2015 بنحو 73ر23 دوالر للبرميل 

دوالر  36ر48  اإلى   2014 العام  من  الرابع  الربع  في  للبرميل  دوالر  09ر72  من  المئة  في  9ر32  وبن�سبة 

للبرميل في الربع االأول من العام 2015.

و�سهد �سعر الخام الكويتي تذبذبا ملحوظا خالل الربع االأول من العام 

2015 حيث بلغ متو�سط �سعر البرميل في �سهر يناير نحو 31ر42 دوالر ثم 

ارتفع اإلى 25ر52 دوالر في فبراير 2015 قبل اأن ينخف�ض مرة اأخرى اإلى 

52ر50 دوالر خالل مار�ض 2015.

من جهته قال الع�سو المنتدب للت�سويق العالمي في موؤ�س�سة  البترول 

الكويتية نا�سر الم�سف في ت�سريح خا�ض لتقرير »كونا« النفطي اإن هناك 

نحو 66 عامال توؤثر على اأ�سعار النفط »على المديين الق�سير والطويل« 

ويقوم قطاع الت�سويق العالمي بمراجعتها ب�سكل دوري اأما في الوقت الحالي وخ�سو�سًا الربع االأول من هذا 

اأبرزها التوترات ال�سيا�سية في المنطقة والعوامل ال�سيكولوجية وتغيرات �سعر �سرف  العام فال�سك اأن 

الدوالر اإ�سافة اإلى العر�ض والطلب وفترة ال�سيانة الدورية لم�سافي التكرير.

2015 ب�سكل رئي�سي  اأ�سهر الربع االأول من  اإلى االرتفاع خالل  اأ�سباب عودة االأ�سعار  واأرجع الم�سف 

اإلى انخفا�ض اأ�سعار الدوالر مقابل العمالت الرئي�سية والتوترات ال�سيا�سية والم�ساربات في االأ�سواق لذا 

ا�ستمر ارتفاع �سعر خام برنت من 48 دوالرا في �سهر يناير 2015 لي�سل اإلى ما يقارب 61 دوالرا للبرميل 

في �سهر مار�ض 2015 بزيادة مقدارها 13 دوالرا في ثالثة اأ�سهر.

  نا�سر الم�سف
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الم�سدر : تقارير اأوبك 

تطور إنتاج نفط الكويت بالمليون برميل يوميا   في الربعين الرابع 2014 واألول 2015
الكمية بالمليون برميل يومياالفترة 

2.807الربع الرابع 2014

2.850الربع االأول 2015

0.04التغير بين الربعين الرابع 2014 واالأول 2015

1.5ن�سبة التغير  في المئة

إنتاج الكويت
وعلى �سعيد اإنتاج الكويت من النفط الخام فقد ارتفع بمقدار 43 األف برميل يوميا فقط وبن�سبة 5ر1 في 

المئة اإلى 85ر2 مليون برميل يوميا خالل الربع االأول من العام 2015 مقارنة بنحو 807ر2 مليون برميل يوميا 

في الربع الرابع من العام 2014.

وفيما يتعلق ب�سيا�سة الكويت النفطية ذكر الم�سف اأن موؤ�س�سة البترول الكويتية بالتعاون مع ال�سركات التابعة 

العالقات  تعزيز  خالل  من  الكويت  ح�سة  على  المحافظة  على  مبنية  االأمد  طويلة  وا�ستراتيجية  �سيا�سة  تتبع 

مع العمالء في ال�سرق والغرب وال�سعي لفتح اأ�سواق جديدة والتنوع في االأ�سواق واال�ستثمارات وتخزين النفط 

الخام في االأ�سواق الرئي�سية وتوقيع عقود طويلة االأجل مع الم�ستهلك النهائي واتباع �سيا�سات مرنة في كميات 

المعرو�ض واالأ�سعار للنفط الخام والمنتجات البترولية هذا اإلى جانب االهتمام بتدريب العن�سر الب�سري.
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أوبك: اإلنتاج واألسعار

وفيما يتعلق بمتو�سط �سعر �سلة خامات اأوبك فقد انخف�ض خالل الربع االأول من العام 2015 بحوالي 1ر23 

دوالر للبرميل وبن�سبة 4ر31 في المئة من 4ر73 دوالر للبرميل في الربع الرابع من العام 2014 اإلى 3ر50 دوالر 

للبرميل في الربع االأول من العام 2015.

و�سهد �سعر �سلة خامات اأوبك تذبذبا عاما خالل الربع االأول من العام 2015 حيث بلغ متو�سط �سعر البرميل 

في �سهر يناير نحو 4ر44 دوالر ثم ارتفع اإلى 1ر54 دوالر في فبراير 2015 قبل اأن ينخف�ض مرة اأخرى اإلى 5ر52 

دوالر خالل مار�ض 2015.

تطور أسعار سلة أوبك خالل الربع األول من العام 2015 

 التغير بالدوالر ال�سعر الفترة ال�سعر الفترة 
الن�سبة

 في المئة

48-40.7-44.4يناير  85.12015اأكتوبر  2014

28-21.5-54.1فبراير  75.62015نوفمبر  2014

12-7.0-52.5مار�ض  59.52015دي�سمبر  2014

31.4-23.1-50.3متو�سط  الربع االأول 73.42015متو�شط  الربع الرابع  2014

الم�سدر : تقارير اأوبك 
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وراأى الم�سف اأن تاأثير العوامل الجيو�سيا�سية في منطقة ال�سرق االأو�سط على االأ�سعار اأكثرها �سيكولوجي اأو ما 

ي�سمى بالحالة النف�سية لل�سوق ولي�ض لها تاأثير فعلي على العر�ض اأو الطلب مقدرا ن�سبتها بما بين 15 اإلى 25 في 

المئة على االأ�سعار حيث تختلف بح�سب حجم التوترات ال�سيا�سية ومكان حدوثها م�سيرا اإلى اأن االأحداث في العراق 

وليبيا واليمن توؤثر ب�سكل نف�سي ومحدد بفترة زمنية  خ�سو�سا اأنه لم يترتب عليها نق�ض في االإمدادات النفطية .

إنتاج أوبك

وعلى �سعيد اإنتاج اأوبك فقد انخف�ض بمقدار األفي برميل يوميا فقط وبن�سبة 01ر0 في المئة من 802ر30 مليون 

برميل يوميا في الربع الرابع من العام 2014 اإلى 800ر30 مليون برميل في الربع االأول من العام 2015.

وتوقع الم�سف اأال تخف�ض دول »اأوبك« اإنتاجها للحد من انخفا�ض االأ�سعار ما لم تعود كل من اإيران وليبيا 

اإلى كامل اإنتاجهما و�سادراتهما النفطية وذلك للحفاظ على ح�ستها الت�سويقية وكذلك العمل على مراقبة اإنتاج 

الدول المنتجة من خارج منظمة االأوبك في الفترة المقبلة.

اإن تفعيل قرار  ال�سوق بعد رفع الحظر االقت�سادي قال  االإيراني في  النفط  اإنتاج  التوقعات بزيادة  وب�ساأن 

زيادة االإنتاج يحتاج اإلى فترة تبلغ ما بين 3 و 6 اأ�سهر لزيادة االإنتاج بمقدار ما بين 50 - 300  األف برميل يوميًا 

لذا يتوقع و�سول �سادرات اإيران من النفط الخام اإلى م�ستوى ما قبل الحظر االقت�سادي وهو 2ر2 مليون برميل 

يوميًا بعد نحو �شنة.
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الم�سدر : تقارير اأوبك 

 تطور إنتاج نفط أوبك بالمليون برميل يوميا 
في الربعين الرابع 2014 واألول 2015

الكمية بالمليون برميل يومياالفترة

30.802الربع الرابع 2014

30.800الربع االأول 2015

0.002-التغير بين الربعين الرابع 2014 واالأول 2015

0.01-ن�سبة التغير  في المئة

الم�سدر : تقارير اأوبك 

االستهالك في الشرق األوسط
    وفيما يتعلق بتطور ا�ستهالك دول ال�سرق االأو�سط من النفط فقد ارتفع خالل الربع االأول من العام 2015 

بمقدار 420 األف برميل يوميا وبن�سبة 35ر5 في المئة اإلى 27ر8 مليون برميل يوميا مع توقعات بانخفا�ض اال�ستهالك 

في الربع الثاني من العام 2015 بمقدار 110 اآالف برميل يوميا وبن�سبة 33ر1 في المئة اإلى نحو 16ر8 مليون برميل 

يوميا وذلك بح�سب ن�سرة اأوبك ل�سهر ابريل 2015.
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 تطور استهالك دول الشرق األوسط من النفط بالمليون برميل يوميا 
في الربعين الرابع 2014 واألول 2015 وتوقعات الربع الثاني 2015

الكمية بالمليون برميل يومياالفترة 

7.85الربع الرابع 2014

8.27الربع االأول 2015

8.16الربع الثاني 2015

0.42التغير بين الربعين الرابع لعام 2014 واالأول لعام 2015 

5.35ن�سبة التغير  في المئة

0.11-التغير بين الربعين االأول والثاني لعام 2015

1.33-ن�سبة التغير  في المئة

الم�سدر : تقارير اأوبك 

الطلب العالمي وتوقعاته

مليون برميل  وعلى �سعيد الطلب العالمي على النفط فقد تراجع خالل الربع االأول من العام 2015 بمقدار 37ر1 

يوميا وبن�سبة 48ر1 في المئة اإلى 41ر91 مليون برميل يوميا من 78ر92 مليون برميل يوميا خالل الربع الرابع من 

في المئة في الربع الثاني  العام 2014 مع توقعات با�ستمرار تراجع الطلب بمقدار 80 األف برميل يوميا وبن�سبة 09ر0 

من العام 2015 اإلى 33ر91 مليون برميل يوميا.
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 تطور الطلب على النفط في العالم بالمليون برميل يوميا
 في الربعين الرابع 2014 واألول 2015 وتوقعات الربع الثاني 2015

الكمية بالمليون برميل يومياالفترة 

92.78الربع  الرابع 2014

91.41الربع  االأول 2015

91.33الربع  الثاني 2015

1.37-التغير بين الربعين الرابع 2014 واالأول 2015

1.48-ن�سبة التغير  في المئة

0.08-التغير بين الربعين االأول  والثاني 2015

0.09-ن�سبة التغير  في المئة

الم�سدر : تقارير اأوبك 

490 مليون برميل يوميا في  اإلى م�ستوى قيا�سي يبلغ نحو  واأرجع الم�سف ارتفاع المخزونات من النفط الخام 

يوميًا  برميل  4ر9 مليون  االأمريكي عند معدل  االإنتاج  ا�ستمرار  اأهمها  اأ�سباب  اإلى عدة  االأمريكية  اأوكالهوما  والية 

دون تخفي�ض بالتزامن مع بدء فترة ال�سيانة لبع�ض الم�سافي االأمريكية هذا اإلى جانب عدم انخفا�ض اإنتاج النفط 

مليون برميل يوميًا في مار�ض  2015 مقارنة مع 7ر4 برميل يوميًا عام  ال�سخري في الواليات المتحدة حيث بلغ 5ر5 

2014 وذلك لوجود بع�ض حقول النفط ال�سخري المجدية اقت�ساديًا على الرغم من انخفا�ض اأ�سعار النفط.
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توقعات المستقبل
ونتيجة النخفا�ض االأ�سعار فقد تراجع ن�ساط من�سات الحفر االأفقي في الواليات المتحدة وو�سل عددها 

التكاليف  عالية  الحقول  من  االإنتاج  تراجع  كما   2014 عام  في  من�سة   1350 مع  مقارنة  من�سة   699 اإلى 

وخ�سو�سًا من الحقول غير التقليدية لكن في المقابل ارتفعت كفاءة االإنتاج مع تقليل التكلفة. 

اإن هناك عالقة عك�سية ما بين �سعر �سرف الدوالر االأمريكي مقابل العمالت الرئي�سية  وقال الم�سف 

و�سعر النفط الخام فمنذ ارتفاع اأ�سعار النفط من بداية �سهر اأبريل انخف�ض �سعر الدوالر بمقدار 6 في المئة 

وارتفع �سعر النفط بمقدار 19في المئة.

اأن االقت�ساد االأوروبي ي�سهد بع�ض اال�ستقرار في الوقت الحالي لذا يظهر بع�ض التح�سن في      وراأى 

الطلب على النفط في القارة االأوروبية اإ�سافة اإلى االرتفاع في االأ�سعار. 

من  حالة  ن�سهد  اأن  الممكن  من  »بل  اإليه  و�سلت  مما  اأكثر  اإلى  االأ�سعار  انخفا�ض  عدم  الم�سف  ورجح 

70 دوالرا للبرميل وهو قريب من ال�سعر  اإلى   50 اال�ستقرار الن�سبي في الفترة المقبلة في االأ�سعار ما بين 

دوالرا لنفط برنت القيا�سي وهو ما �سي�ساهم في تح�سين النمو االقت�سادي العالمي  العادل ما بين 60 و80 

وخ�سو�سًا في دول �سرق اآ�سيا وزيادة معدالت نمو الطلب على الخام«.
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الفصل الثالث : التخزين العائم للنفط 
   8 مليارات برميل حجم المخزونات العالمية للنفط منها 17 في المئة عائمة

 التخزين العائم مليار برميل وحصة الناقالت 10 في المئة 

عبدالحميد العوض��ي : 
بعض الشركات تلجأ إلى التخزين العائم للنفط لعدة أسباب أهمها اقتصادية

الفورية  االأ�سعار  بين  كبيرة  فوارق  وظهور  الما�سية  االأ�سهر  النفط خالل  اأ�سعار  وتذبذب  تراجع  مع 

واالآجلة للخام في االأ�سواق العالمية عادت ق�سية المخزونات النفطية العالمية اإلى الظهور مجددا ال�سيما 

ب�سبب حدوث زيادة كبيرة في  ب�سكل خا�ض وذلك  العمالقة  الناقالت  ب�سكل عام وفي  العائم  التخزين 

معدالتها في االآونة االأخيرة اأدت اإلى و�سول القدرات اال�ستيعابية للتخزين اإلى اأعلى م�ستوياتها منذ نحو 

80 عاما.

في تطور جديد .. الدول المصدرة تتجه لبناء مخزون من أجل تأمين االمدادات 
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اإلى  بها  االحتفاظ  اأهداف  وفق  النفطية  المخزونات  وت�سنف 

نوعين اأولهما المخزون غير القابل للت�سرف وي�ستمل على المخزون 

المخزون  فهو  الثاني  اأما  االأدنى  الت�سغيلي  والمخزون  اال�ستراتيجي 

القابل للت�سرف ويت�سمن المخزون التجاري ومخزون الدول المنتجة.

حاليا  الخام  من  االإجمالية  العالمية  المخزونات  اإجمالي  ويبلغ 

وفق اأحدث االح�ساءات نحو 8 مليارات برميل منها نحو مليار برميل 

بحرية  مخازن  اأو  ناقالت  في  عائم  تخزين  المئة  في   17 بح�شة 

عمالقة.

ويعد بناء المخزونات توجها طبيعيا للدول الم�ستهلكة وال�سركات 

العالم  دول  توجه  زيادة  يتمثل في  �سهد تطورا جديدا  ال�سوق  اأن  اإال 

الم�سدرة وعدد متزايد من ال�سركات اإلى بناء مخزون نفطي بغر�ض 

تاأمين اإمداداتها النفطية لعمالئها بعد اأن كان هذا التوجه مقت�سرا 

التعاون  منظمة  في  االأع�ساء  الرئي�سية  الم�ستهلكة  الدول  على 

.»OECD« االقت�سادي والتنمية

رفع  األسعار  انخفاض   
المخ�زون نح������و  300 
م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل في 
النصف األول من العام 

2015

السعرين  بين  ال��ف��ارق 
للنفط  واآلجل  الفوري 
يدفع   األس����واق  ف��ي 
سيناريو  ت��ك��رار  ال���ى 

أزمة 2009-2008 

المئة  ف��ي   10 ن��ح��و 
م��ن س��ف��ن األس��ط��ول 
الع����المي للناق����الت 
 550 البالغ  العمالقة 
ناقل����ة يستخدم ف�ي 

التخزين

أخ������ط������ار ال���ت���خ���زي���ن 
ترتب�����ط  المضارب�����ي 
وارتف�������اع  بالتكلف����ة 
أسعار الخام المفاجئ 

ونقص المعلومات 
83%  مخزون ثابت 

 % 17

مخزون عائم

)المخزون العالمي االجمالي( 8 مليارات برميل 
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أسباب نمو المخزون
اإلى عدد من االأ�سباب  اأ�سباب نمو المخزونات النفطية ب�سكل عام  والعائمة ب�سكل خا�ض  يرجع المحللون 

مع  التعامل  على  الطبيعية  االأحوال  في  والم�ستهلكة  المنتجة  الدول  ي�ساعد  نفطية  مخزونات  وجود  اأن  اأهمها 

تهديدات  ومواجهة  المتوقعة  غير  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  التطورات  اأو  النفطية  ال�سوق  في  الطارئة  التقلبات 

تعطيل اإمدادات النفط وخ�سو�سا عبر م�سيق هرمز وباب المندب وقناة ال�سوي�ض.

لتاأمين حاجاتها من  للنفط  الم�ستوردة  الدول وخ�سو�سا  تتبعه معظم  اإجراء طبيعيا  النفط  تخزين  ويعد 

النفط لدواع ا�ستراتيجية واأمنية �سمن مفهوم اأمن الطاقة باحتياطيات تختلف ح�سب كل دولة باعتباره �سلعة 

ا�ستراتيجية مهمة جدا وتاأمين االحتياجات منه يدخل في �سميم االأمن القومي للدول وتعد الواليات المتحدة 

المخزون   « با�سم  الخام  النفط  من  هائال  مخزونًا  تمتلك  حيث  المجال  هذا  في  الدول  اأهم  من  االأمريكية 

اال�ستراتيجي االمريكي «.

وتلجاأ الدول المنتجة للنفط وال�سيما االأع�ساء في منظمة الدول الم�سدرة للبترول »اأوبك« اإلى اإن�ساء مخزون 

نفطي وذلك لدواعي االلتزام بح�ستها االإنتاجية والوفاء بها وتلبية التزامات تعاقداتها الخارجية في مواعيدها 

وبالكميات المتفق عليها مع الم�ستوردين.
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في  والتجار  وال�سركات  الدول  بع�ض  رغبة  منها  والتي  واأ�سبابه  خ�سو�سيته  فله  العائم  المخزون  اأما 

تحقيق اأرباح م�ساربية من خالل �سراء النفط باأ�سعار منخف�سة في ال�سوق الفورية واإعادة بيعه بعد فترة 

باأ�سعار اأعلى كما تلجاأ له بع�ض الدول التي تعاني من فر�ض عقوبات اقت�سادية وتجارية على �سادراتها 

النفطية.

مظاهر نمو التخزين 
منذ بدء التراجع الكبير في اأ�سعار النفط في االأ�سواق العالمية وظهور فائ�ض في المعرو�ض النفطي 

في االأ�سواق ت�سهد موجة التخزين نموا مت�ساعدا من قبل جميع الجهات واالأطراف ذات ال�سلة �سواء في 

فريق المنتجين اأو الم�ستهلكين.

   و�سهدت ال�سوق العالمية زيادة في المخزون تقدر بنحو  300 مليون برميل في الن�سف االأول من العام 

2015 بح�سب منظمة الطاقة الدولية وعدد من الجهات المتخ�س�سة.

التعاون  منظمة  دول  وال�سيما  العالم  في  للنفط  الرئي�سية  الم�ستهلكة  الدول  في  الزيادة  وتركزت 

بداية  منذ  المتو�سط  في  �سهريا  برميل  مليون   30 بنحو  مخزوناتها  ترتفع  التي  والتنمية  االقت�سادي 

مخزون  اأكبر  تمتلك  التي  االأمريكية  المتحدة  الواليات  الدول  تلك  مقدمة  في  وياأتي  االأ�سعار  انخفا�ض 

نفطي في العالم بلغ م�ستويات قيا�سية ت�سل اإلى نحو 700 مليون برميل.

من  مكونة من مجموعة  دولية  منظمة  « هي   OECD« والتنمية  االقت�سادي  التعاون  منظمة  ان  يذكر 

�سنة  في  ن�ساأت  وقد  الحر  ال�سوق  واقت�ساد  التمثيلية  الديمقراطية  مبادئ  تقبل  التي  المتقدمة  البلدان 

1948 عن منظمة التعاون االقت�سادي االأوروبي  »اآنفا«»OEEC« وفي �سنة 1960 تم اإ�سالحها لتكون وفق 

الم�سمى الجديد وهو منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية وت�سم حاليا 34 دولة.

والمخزون االأمريكي الحالي قريب من طاقة التخزين الق�سوى لخزينة االحتياطي البالغة 727 مليون 

برميل والكائنة في كهوف ملحية تقع تحت مجمع حكومي في واليتي تك�سا�ض وقبالة �ساحل خليج لويزيانا 

يبلغ  اأن  الخام  للنفط  ويمكن  يوم   100 لنحو  الم�ستورد  النفط  كمية  عن  التعوي�ض  يمكنها  الكمية  وتلك 

االأ�سواق بعد 13 يوما من موافقة الرئي�ض االأمريكي على ا�ستخدامه.
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والواقع اأنه ال يمكن اإخفاء القلق حيال �سكل المخزون في العام 2015 في كل العالم ب�سورة عامة اإذ 

اأ�سبحت دول اأخرى جزءا من منظومة التخزين العالمية للنفط مثل ال�سين اأكبر م�ستر للنفط من ال�سوق 

من  المزيد  تبني  حيث  وعمان  دبي  مثل  االأو�سط  ال�سرق  خامات  وبخا�سة  الما�سية  االأ�سهر  في  الفورية 

اأن �سركات التخزين في ال�سين تعتزم زيادة  اأو ال�ستهالكها محليا ال�سيما  اإما لبيعها الحقا  مخزوناتها 

2015 لال�ستفادة من الطلب المتوقع وتخزين  10 في المئة في  اأكثر من  طاقة �سهاريج النفط التجارية 

كميات كبيرة من الخام الرخي�ض اإال اأن حجم المخزونات ال�سينية  ال يزال في حدود 42 مليون برميل من 

الخام وهو يغطي �سافي واردات النفط ال�سينية في نحو اأ�سبوع وبالطبع هذا المخزون ال يقارن بالمخزون 

االأمريكي الهائل.

سيناريو التخزين العائم  المتكرر
ي�سهد ال�سوق العالمي للخام حالة ت�سمى »الكونتانغو« وهي و�سعية تن�ساأ مع وجود فائ�ض في المعرو�ض 

ت�سبح  اأن  اإلى  الحالة  تلك  توؤدي  حيث  الخام  على  الطلب  في  تباطوؤ  مع  بالتزامن  االأ�سواق  في  النفطي 

اأ�سعار ت�سليم عقود النفط االآجلة في الم�ستقبل اأعلى بكثير من اأ�سعار بيعها الحالية وهو ما يدفع بالتجار 

والمتعاملين اإلى تخزين النفط طمعا في بيعه م�ستقبال ب�سعر اأعلى.

الم�سدر: منظمة »اوابك«

المخزون النفطي العالمي بالمليون برميل

يناير 2014المنطقة 

دي�سمبر 

2014
يناير 2015

التغير بين 

يناير 2014 

و 2015

ن�سبة التغير 

 في المئة

4946516252072615.3المخزون التجاري  
2572271027341626.3اإجمالي الدول ال�سناعية

12961444146817213.3االأمريكتان
0.9-8-891878883اأوروبا

0.5-2-385388383منطقة المحيط الهادي
237424522473994.2بقية دول العالم

1746184818481025.8المخزون اال�ستراتيجي
102810441051232.2نفط على متن الناقالت

7720805481063865.0االإجمالي 
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الم�سدر: منظمة »اوابك«

وفي هذا ال�سياق ي�سهد ال�سوق العالمي حاليا حالة من حاالت »الكونتانغو« التي �سبق و�سهدها من قبل 

في عام 2009 بعد الهبوط الحاد في اأ�سعار النفط والتي فقدت اأكثر من 70 في المئة من قيمتها وهبطت 

من اأعلى م�ستوياتها التاريخية البالغة 145 دوالرا لت�سل اإلى اأقل من 40 دوالرا خالل 6 اأ�سهر وترتب عليها 

ارتفاع موجة تخزين النفط. 

حاليا  ي�سهد  العالم  اأن  االو�سط  ال�سرق  ن�سرته  �سحافي  بيان  في  البريطاني  باركليز  م�سرف  ويرى 

ظروفا �سبيهة بظروف عام 2008 اإذ توقع اأن تكون ال�سوق العالمية قد خزنت نحو 215 مليون برميل من 

النفط في الربع الثالث من 2014 وهو م�ستوى مقارب للم�ستوى العالمي الذي جرى تخزينه ما بين عامي 

2008 و 2009 مع توقعات باأن ي�ستمر بناء المخزون بزيادة  تبلغ نحو 400 مليون برميل في العام 2015 .

اأن ت�سكل �سغطا على االأ�سعار وعلى �سكل المنحنى  اأن المخزونات ال�سخمة يمكن  وعلى الرغم من 

دول  وال�سيما  اإنتاجها  تخفي�ض  على  الرئي�سية  المنتجة  الدول  اإقدام  عدم  مع  خ�سو�سا  لها  الم�ستقبلي 

منظمة االأوبك فاإن م�سرف باركليز البريطاني يقول في تقريره الم�سار اليه �سابقا اإن الطلب في ال�سوق 

ت�ساعد  اأن  المحتمل  العالمي ومن  انهار االقت�ساد  2008 عندما  الطلب في عام  بكثير من  اأف�سل  اليوم 

ال�سين والهند في امت�سا�ض جزء من الفائ�ض النفطي في العام 2015 لبناء مخزوناتهما.
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بناء  ي�سهد  قد  العالم  اأن  لها  موؤخرا  تقرير �سادر عنها  في  اأو�سحت  فقد  الدولية  الطاقة  وكالة  اأما 

المخزون بنحو 297 مليون برميل في الن�سف االأول من العام المقبل وهو ما �سيجعل حجم النفط المخزن 

عالميًا يرتفع اإلى 2869 مليون برميل وهو م�ستوى غير م�سبوق و�سي�سكل تحديا ل�سعات التخزين العالمية.

 

»الكونتانغو«  ليس مبررا
النفط  لي�ض مبررا كافيا لتخزين  اليوم  اأن »الكونتانغو« الذي ن�سهده  ال�سوق من يرى  لكن هناك في 

ولي�ض مبررا حتى نعود بالذكريات اإلى عام 2008 وفي مقدمتهم  م�سرف »غولدمان �ساك�ض« الذي يرى 

اأن �سكل المنحنى الم�ستقبلي لالأ�سعار ال يحفز تخزين النفط.

وت�ستند تلك الروؤية اإلى اأن الفروق بين ال�سعرين الفوري واالأجل لي�ست كبيرة مثلما كان الو�سع عام 

2008 خ�سو�سا اأن اأ�سعار بيع نفط غرب تك�سا�ض الفورية في بور�سة نيويورك التجارية »نايمك�ض« بلغت 

نحو  58 دوالرا في اأول مايو 2015 مقارنة ب�سعر بيع م�ستقبلي بعد 5 �سنوات لم يتجاوز 70 دوالرا للبرميل 

وهذا ال يقارن بالو�سع الذي كانت عليه االأ�سعار في 2008 عندما كان �سعر بيع نفط غرب تك�سا�ض 33 

المتقدمة  النفط في االقت�سادات  اأن مخزونات  70 دوالرا كما  اأكثر من  الم�ستقبلي  ال�سعر  دوالرا وكان 

ارتفعت بمعدالت �سريعة مقارنة بالو�سع الحالي. 
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المخزونات العائمة 
يتم  منها  المئة  في   90 ونحو  برميل  المليار  عن  للنفط  العائم  التخزين  تقديرات  تزيد  الدولية  الجهات  ووفق 

تخزينها في خزانات عائمة ثابتة في مناطق عديدة في العالم وخ�سو�سا في مناطق اال�ستهالك الرئي�سية مثل اآ�سيا 

واأوروبا واأمريكا �سواء من قبل الحكومات اأو �سركات التخزين المتخ�س�سة التي تقوم بتاأجير تلك الخزانات لح�ساب 

العمالقة في  النفطية  الناقالت  ا�ستخدام  يتم  والم�ساربة فيما  التجارة  لدواعي  بت�سغيلها لح�سابها  تقوم  اأو  الغير 

تخزين الح�سة الباقية التي ت�سل اإلى نحو 100 مليون برميل.

من جهته قال المحلل النفطي عبدالحميد العو�سي في ت�سريح خا�ض لتقرير »كونا« النفطي اإن بع�ض �سركات 

اإلى خزانات عائمة  اإلى تحويل بع�ض ناقالت النفط التابعة لها  البترول الوطنية والعالمية ت�سطر بين وقت واآخر 

وذلك لتخزين النفط الخام اأو المنتجات البترولية. 

واأرجع العو�سي لجوء بع�ض ال�سركات اإلى التخزين العائم للنفط وبروز تلك 

تهدف  اقت�سادية  اأ�سباب  اأهمها  االأ�سباب  لعدد من  الواجهة حاليا  اإلى  الق�سية 

اإلى تقليل التكاليف الت�سغيلية وتحقيق االأرباح م�ستفيدة من المتغيرات في اأو�ساع 

ال�سوق وخ�سو�سا مع تراجع االأ�سعار الفورية مقارنة باالأ�سعار االآجلة حيث �سهدت 

منذ بداية الن�سف الثاني من عام 2014 تراجعا كبيرا في االأ�سعار الأقل م�ستوى 

لها منذ عام 2010 ثم ا�ستمر ذلك خالل الربع االأول من عام 2015 في مقابل 

لتحقيق  النفط  لتخزين  يدفع  ما  وهو  االآجلة  للعقود  ارتفاعا  اأكثر  اأ�سعار  وجود 

اأرباح م�ساربية كبيرة. 

وفي هذا ال�سياق باعت �سركات لتجارة النفط مثل »كو�ض« و »فيتول« في الواليات المتحدة على مدى �سهر اأبريل 

ماليين البراميل المخزونة في ناقالت بالبحر وذلك لجني االأرباح بعدما ارتفعت اأ�سعار الخام مرة اأخرى.

  

  وت�سير تقارير اأخرى اإلى اأن �سركات المتاجرة باعت نحو 30 مليون برميل من الناقالت العمالقة منذ اأبريل 

100 مليون برميل لتتراجع  اإلى م�ستويات قيا�سية بلغت اكثر من  2015 عندما ارتفعت مخزونات الخام في البحر 

المخزونات العائمة في الناقالت اإلى نحو 70 مليون برميل حاليا. 

  وحققت �سركات المتاجرة اأرباحا كبيرة من التخزين والم�ساربة في اأ�سواق النفط ومثال ذلك اإعالن �سركة 

بريتي�ض بتروليوم البريطانية الهولندية اأن تخزين الخام �ساعدها على تحقيق اأرباح تجارية قيمتها 500 مليون دوالر 

في الربع االأول من العام 2015.

واأ�سار العو�سي اإلى اأن االأ�سباب ال�سيا�سية مثلما هو الحال في حالة اإيران »المفرو�ض عليها عقوبات اقت�سادية« 

  عبدالحميد العو�سي  
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قد تكون دافعا للتخزين العائم للنفط اإذ ت�سير التقارير اإلى اأن اإيران تمتلك اأ�سطوال من الناقالت العمالقة ي�سل 

عددها اإلى نحو 50 ناقلة  وت�ستخدمها اإلى جانب من�سات تخزين بحرية اأخرى لتخزين كميات هائلة من النفط 

الذي يزيد عن ح�ستها االإنتاجية في اأوبك والتي جرى تقلي�سها لتنا�سب العقوبات الدولية المفرو�سة عليها.

  وذكر اأن هناك اأ�سبابا فنية تفر�سها عمليات الت�سغيل �سواء عمليات اإنتاج النفط اأو عمليات التكرير في الم�سافي 

الإنتاج الم�ستقات البترولية في الوقت الحالي وهو ما يدفع بع�ض الدول وال�سركات اإلى التخزين في الناقالت.

ولفت العو�سي الى اأن هناك مزايا عديدة للتخزين في الناقالت منها اأنها اإحدى الو�سائل اأو االأدوات اال�ستراتيجية 

لتحقيق اأهداف ق�سيرة المدى واأخرى بعيدة المدى ومن بينها تحقيق الربحية وتاأمين المخزون والتحكم في اأ�سعار 

النقل خ�سو�سا اأنها اأقل تكلفة مقارنة بتكاليف الخزانات االأر�سية كما اأنها توفر مرونة في المعرو�ض بف�سل قدرتها 

على التحرك ب�سهولة وي�سر بين موانئ الت�سدير وموانئ اال�ستيراد وعادة ما تكون را�سية بالقرب من تلك الموانئ.

 مظاهر نمو التخزين البحري 
واأو�سح العو�سي اأن نحو 10 في المئة من �سفن االأ�سطول العالمي للناقالت العمالقة البالغ عدده نحو 550 ناقلة  

ناقالت  العالم  النفط في  تجارة  �سركات  اأكبر  ا�ستاأجر عدد من   2015 بداية عام  واأنه في  التخزين  ي�ستخدم في 

عمالقة لتخزين الخام في البحر في �سوء تزايد تخمة المعرو�ض النفطي العالمي. 

وقد حجزت �سركات تجارية و�سركات عمالقة للطاقة ناقالت يزيد عددها عن 30 ناقلة لما ي�سل اإلى 12 �سهرا 

وعلى �سبيل المثال حجزت �سركة  فيتول - اأكبر �سركة م�ستقلة لتجارة النفط في العالم - ناقلة عمالقة تت�سع لثالثة 

ماليين برميل وهي من اأكبر الناقالت التي تجوب المحيطات في العالم كما  ا�ستاأجرت ناقلة �سخمة اأخرى تت�سع 

لمليوني برميل في حين ا�ستاأجرت ترافيجورا - ومقرها �سوي�سرا - ناقلة واحدة على االأقل من نف�ض الحجم وحجزت 

�سركة �سل اثنتين.

وعلى الرغم من اأن ال�سركات الكبرى العاملة في مجال تجارة النفط عادة ما ت�ستاأجر الناقالت لفترات طويلة 

في اإطار عملياتها اليومية فاإن موجة الحجز لفترات طويلة غير معتادة ترجح اأن تلك ال�سركات ت�ستخدم الناقالت 

في الغالب لتخزين الخام الفائ�ض في البحر اإلى حين تعافي االأ�سعار في تكرار لرهان تجاري مربح جرى في العام 

2009 عندما انهارت االأ�سعار. 

لمليوني  تت�سع  »التي  ال�سخمة  الناقالت  ا�ستئجار  تمكنت من  التجارية  ال�سركات  اأن  اإلى  ال�سحن  قوائم  وت�سير 

برميل« ب�سعر يقل عن 40 األف دوالر في اليوم وهو اأقل بكثير من ال�سعر الفوري الذي يقترب من 97 األف دوالر يوميا 

والذي ت�سبب في ابتعاد كثير من تجار الخام وتم خف�ض االأ�سعار من خالل االتفاق على ا�ستجار بع�ض الناقالت 

االأقدم واالأقل من حيث كفاءة ا�ستهالك الوقود لمدة 12 �سهرا. 
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وتقول �سركة »تيكي« وهي �سركة تمتلك عددا من الناقالت ومقرها جزيرة برمودا �سرق الواليات المتحدة 

اأ�سعار  كانت  حينذاك  اأنه  ال�سيما   2009 لعام  �سابقتها  عن  تختلف  الحالية  االأزمة  اإن  لها  �سحافي  بيان  في 

ال�سحن متدنية جدا وكان المالك م�ستعدين لتاأجير ال�سفن بهدف تخفيف اأثر �سعف االأ�سعار الفورية.

  وترى ال�سركة اأن �سوق ال�سحن اآخذة في ال�سعود االآن و�سيكون المالك اأكثر ترددا في ربط �سفنهم بعقود 

اإيجار اآجلة ما لم يكونوا ي�سعرون ب�سدة باأن االأ�سعار تو�سك على االنخفا�ض.

في حجز طاقات  نجحت  بالنفط  المتاجرة  و�سركات  الدول  من  اأن عددا  التقارير  توؤكد  النهاية  في  لكن 

تخزين عائمة �سخمة اأدت لتكرار �سيناريو عام 2009 حيث جرى تخزين ما ال يقل عن 100 مليون برميل في 

البحر وهو ما قدم اإلى جانب عوامل اأخرى بع�ض الدعم الموؤقت لالأ�سعار التي ارتفعت بالفعل في �سهر مايو 

مقارنة باأبريل من العام 2015.

تخزين النفط في المنطقة 
وفيما يتعلق بدول المنطقة فقد كان من الطبيعي اأن تلجاأ اإلى تخزين فوائ�ض اإنتاجها ب�سبب تراجع االأ�سعار 

ووفرة المعرو�ض النفطي في االأ�سواق العالمية في مقابل نمو الطلب بمعدالت اأقل من الطبيعي اإلى حين تح�سن 

االأ�سعار وهو ما قامت به الدول المنتجة الرئي�سية في المنطقة.

اإال اأن خ�سو�سية منطقة ال�سرق االأو�سط تدفع دوال بعينها وال�سيما في منطقة الخليج ب�سبب مخاوف انقطاع 

اأو حتى قناة ال�سوي�ض وكذلك ب�سبب  اأو م�سيق باب المندب  االإمدادات عبر م�سيق هرمز على �سبيل المثال 

ا�ستراتيجيات تخزين في مناطق معينة وبكميات معينة نتيجة لوجود مثل تلك  اتباع  اإلى  اأحيانا  اأخرى  قيود 

المخاوف.

 

فعلى �سعيد الدول العربية الخليجية المنتجة للنفط ت�سير التقارير اإلى اتجاهها جميعا اإلى زيادة مخزوناتها 

 2015 العام  بنهاية  برميل  مليون   15 اإلى  النفط  تخزين  رفع طاقات  اأعلن عن  الذي  العراق  ومنها  النفطية 

تخزين  طاقة  لرفع  االإمارات  تخطط  فيما  الجنوبية  الحقول  من  المت�ساعدة  االإنتاجية  الطاقات  ال�ستيعاب 

ماليين متر مكعب اإلى نحو 14 مليون متر مكعب بحلول عام 2020 ف�سال عن  النفط في ميناء الفجيرة من 8 

خطط وبرامج متنوعة في ال�سعودية التي تركز على توجه ا�ستراتيجي لجهة الغرب عبر البحر االأحمر بدال من 

الخليج العربي وتخزين بع�ض اإنتاجها في اليابان والخارج .

اإال اأن الالعب االأكبر اإقليميا في تخزين النفط في الناقالت وبدون منازع هو اإيران التي تعد الدولة االأولى 

للنفط في  العائم  التخزين  المئة من ن�ساط  70 في  العالم في هذا المجال بف�سل ا�ستحواذها على نحو  في 

الناقالت في العالم وذلك ب�سبب العقوبات الدولية التي فر�ستها االأمم المتحدة والتي تحاول اإيران با�ستخدام 

ناقالت النفط كخزانات معالجتها.
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وذكر العو�سي اأن اإيران �ساعفت اأ�سطولها من الناقالت العمالقة خالل ال�سنوات القليلة  الما�سية  من خالل 

بنهاية  �سفينة   50 اأكثر من  اإلى  اأ�سطولها  لي�سل عدد �سفن  ال�سوق  اأو �سراء �سفن م�ستعملة من  بناء �سفن جديدة 

عام 2013 مقارنة مع 28 �سفينة فقط عام 2010 مما و�سعها في المرتبة الرابعة عالميا في مجال نقل النفط دوليا 

متقدمة على ال�سعودية من حيث عدد الناقالت العمالقة رغم الفارق الكبير في اإنتاج النفط بين البلدين .

وتظهر التقارير اأن ايران ت�ستخدم ما بين 20 اإلى 30 ناقلة عمالقة مملوكة لها اأو م�ستاأجرة في تخزين النفط 

بكميات تقدر بما بين 20 اإلى 30 مليون برميل واأنها د�سنت خزانات عائمة اآخرها كان في فبراير 2015 في منطقة » 

مليون برميل ف�سال عن تخزينها لبع�ض الخام في  �سرو�ض « النفطية بالخليج العربي تبلغ �سعتها التخزينية نحو 2ر2 

عدد من االأ�سواق االآ�سيوية الرئي�سية.

 ويرجع المحللون لجوء ايران اإلى التخزين العائم لعدد من االأ�سباب الخا�سة اإلى جانب االأ�سباب المتعارف عليها 

في الدول االأخرى كما اأن ا�ستخدام الناقالت كخزانات عائمة يوفر الإيران كلفة اأقل مقارنة بتخزينه في خزانات 

اأر�سية.

الكويت والتخزين العائم
 تلجاأ الكويت اإلى تخزين النفط لالأ�سباب المتعارف عليها عالميا اإال اأنها لجاأت اإلى التخزين العائم في فترات 

الكويتية بتخزين كميات من نفطها في  البترول  1995 قامت موؤ�س�سة  تاريخية متفرقة والأ�سباب متنوعة ففي عام 

جزر البهاما بالبحر الكاريبي لتكون قريبة من اأ�سواق اأمريكا ولدواع تجارية اأهمها انتهاز الفر�ض عند ارتفاع اأ�سعار 

النفط لتحقيق عائد اأف�سل وتوفير النفط للزبائن خالل فترة زمنية ق�سيرة ال تزيد على اأ�سبوع مما يمنحها التفوق 

على مناف�سيها.

اإمارة  في  البترولية  الم�ستقات  من  كميات  بتخزين  الموؤ�س�سة  قامت   2003 عام  العراق  تحرير  حرب  خالل  و 

الفجيرة تح�سبا الأي طارئ كما قامت بتخزين كميات قليلة من النفط في كوريا الجنوبية عام 2007 بهدف ا�ستمرار 

التزويد للزبائن دون انقطاع وموؤخرا وقعت عقدا مع ال�سركة العربية الأنابيب البترول »�سوميد« يهدف اإلى تخزين 

النفط الخام و ت�سهيل عمليات الت�سدير عبر البحر االأبي�ض المتو�سط اإلى اأوروبا.

 وتعتزم �سركة »ايدميت�سو كو�سان« ثالث اأكبر �سركة للتكرير في اليابان والتي لديها �سراكة مع �سركة البترول 

الكويتية العالمية ا�ستئجار �سهاريج تخزين الوقود في �سنغافورة في م�ساع لها لتو�سيع اأعمالها التجارية في مركز 

�سناعة النفط في اآ�سيا. 

اأما على �سعيد التخزين العائم فقد ا�ستخدمته الكويت في ال�سابق وا�ستخدمت ال�سفن كخزانات عائمة كحل 
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�سريع لمواجهة طلب اإ�سافي طارئ على التخزين عندما كانت الم�سافي الكويتية ال تملك �سعة تخزين كافية على 

االأر�ض تتنا�سب مع الطاقة التكريرية وكذلك الزيادة في القدرة االإنتاجية من النفط الخام.

العالم والمنطقة عموما والكويت على وجه الخ�سو�ض ال�سيما مع  الواجهة مجددا في  اإلى  واالآن تعود الق�سية 

اإلى  ت�ساعد المخاوف من انقطاع االإمدادات من منطقة الخليج ب�سبب التوتر في منطقة ال�سرق االأو�سط اإ�سافة 

االنخفا�ض الحادث حاليا في اأ�سعار النفط وغيرها من االأ�سباب المتعارف عليها وال�سابق ذكرها.

وفيما يتعلق ب�سيا�سة الكويت تجاه التخزين العائم اأ�سار العو�سي اإلى اأن الكويت ال تقوم بتخزين كميات مهمة 

التحديات  العائم لمواجهة  التخزين  اإلى  للعودة  المقابل هناك دعوات  اأنه في  اإال  الحالي  الوقت  الناقالت في  في 

الجيو�سيا�سية ومخاوف انقطاع االإمدادات من المنطقة.

المناطق واألسعار
 VLCC وقال العو�سي اإن هناك طرقا عديدة للتخزين في الناقالت وخ�سو�سا  الناقالت العمالقة من حجم

التي يمكنها تخزين كمية كبيرة ت�سل اإلى مليوني برميل من النفط الخام وعادة تدوم فترة التخزين 15 و30 يوما 

اأ�سهر ح�سب الغاية والهدف من التخزين م�سيرا اإلى اأنه يوجد في العالم اأكثر من   وقد تطول فترة التخزين اإلى 6 

550 ناقلة نفط عمالقة من نوع VLCC ي�ستخدم نحو 10 في المئة منها في نظام التخزين العائم.

وتبلغ �سعة التخزين العالمية المتاحة نحو 250 مليون متر مكعب ت�ستخدم لتخزين النفط الخام والم�ستقات 
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البترولية تتركز في عدد من المناطق اال�ستراتيجية اأهمها:

-  روتردام: تقدر �سعة الخزانات فيها بـنحو 35 مليون متر مكعب. »المتر المكعب ي�ساوي 357ر6 برميل«

�سنغافورة: تقدر �سعة الخزانات فيها بـنحو 65 مليون متر مكعب.   -

الفجيرة: تقدر �سعة الخزانات بـنحو 13 مليون متر مكعب.  -

جزر البهاما�ض: تقدر �سعة خزاناتها بـنحو 20 مليون متر مكعب.  -

هيو�ستن: تقدر �سعة خزاناتها بنحو 15 مليون متر مكعب.  -

 اإلى جانب مناطق اأخرى تتوافر فيها خدمة تاأجير الخزانات مثل �سنغهاي في ال�سين واأو�سان في كوريا 

الجنوبية و�ساو باولو في البرازيل وكو�سينغ في اأوكالهوما بالواليات المتحدة ومعظم هذه المناطق ت�سهد حاليا 

تو�سعات �سخمة في مرافق الر�سو والت�سدير وزيادة في �سعة وعدد الخزانات.

كذلك ت�سعى �سركات تزويد خزانات النفط العالمية ومن اأ�سهرها  �سركة »فوباك« الهولندية المتخ�س�سة 

اآي«  »بيوك  و  تانكينج«  »اويل  و  كونج  هونج  في  المدرجة  بتروليوم«  اأويل  »برايت  و  والمرافئ  ال�سهاريج  في 

البترولية �سواء �سركات م�سافي  تاأجير خزاناتها لمن يتعامل بالنفط والم�ستقات  اإلى  و »فيتول« و »�سوميد« 

النفط اأو ال�سركات الم�سدرة للنفط اأو الم�ستهلكة واأي�سا ال�سركات المتاجرة بالنفط وبالم�ستقات البترولية.

البيئة  وتاأثيره على  نقائه  ودرجة  والثقيل  الخفيف  الخام  بين  ما  المنتج  التخزين بح�سب  اأ�سعار  وتختلف 

دوالرات لكل متر مكعب في ال�سهر  وحاجته للتدفئة  اإال اأن اأ�سعار تاأجير الخزانات ت�سل ب�سكل عام اإلى نحو 6 
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والعر�ض  االأحداث  واالنخفا�ض بح�سب  اأ�سعار معر�سة لالرتفاع  �سهريا وهي  برميل  لكل  �سنتا   45 يعادل  بما 

والطلب.

آفاق المستقبل

ومثلما للتخزين ب�سكل عام والتخزين العائم ب�سكل خا�ض فوائد فله في المقابل اأخطار عديدة على عدة 

م�ستويات اأبرزها احتماالت تعافي اأ�سعار الخام ب�سكل �سريع بحيث يقل الفارق ما بين االأ�سعار الفورية واالآجلة 

اأو  التجارية  االأرباح  وتحقيق  الم�ساربة  بهدف  خا�ض  ب�سكل  والعائم  عام  ب�سكل  للتخزين  الحاجة  وتنتفي 

احتماالت زيادة تكلفة التخزين العائم التي تت�سمن اأجور التخزين واأ�سعار الفائدة على االأموال الم�ستثمرة في 

التخزين عن االأرباح الم�ستقبلية المتوقعة نتيجة الفرق بين ال�سعرين الفوري واالآجل.

وكذلك  الناقالت  متن  على  فعليا  المخزنة  الكميات  معرفة  وعدم  المعلومات  نق�ض  االأخطار  بين  ومن 

�سركة  توؤكد  ال�سركات حيث  اأو  للدول  وتبعيتها  الجغرافي  وتوزيعها  التخزين  في  الم�ستخدمة  الناقالت  عدد 

»فرونتالين مانجمنت« النرويجية التي تعد من اأكبر م�سغلي الناقالت في العالم اأنه ي�سعب اإدراك عدد ال�سفن 

الم�ستخدمة فعليًا في التخزين في حين يقول البع�ض اإن معظم الناقالت الم�ستاأجرة بعقود �سنوية تعمل حاليًا 

في ت�سليم الخام كالمعتاد.

وفيما يتعلق بم�ستقبل التحزين العائم للنفط يرى العو�سي اأنه يتوقف على العديد من العوامل منها ما هو 

مرتبط بالفروق بين االأ�سعار االآجلة والفورية للنفط ومدى توافر البدائل االأخرى في الخزانات االأر�سية من 

ناحية ال�سعة والتكلفة والمناطق المتاحة ف�سال عن العوامل ال�سيا�سية ذات ال�سلة ومنها العقوبات االقت�سادية 

على اإيران التي تعد الم�ستخدم االأكبر لهذا النوع من ناقالت التخزين في العالم.

 

اأما على �سعيد تاأثير التخزين العائم على اأ�سعار النفط العالمية فيو�سح العو�سي اأن الكميات المخزنة في 

الناقالت على الم�ستوى العالمي ت�سل تقديراتها اإلى نحو 60 مليون برميل يوميا فقط ومن المرجح اأن تكون 

قد تراجعت بعد تغيرات االأ�سعار االأخيرة للخام وهي في كل االأحوال ذات تاأثير محدود على االأ�سعار.

العالمية ويعد  النفطية وتجارتها  يوؤدي دورًا مهما في ال�سناعة  التخزين في الخارج  النهاية �سيظل  وفي 

اأداة ا�ستراتيجية ت�سويقية جيدة موؤثرة لتحقيق االأرباح وتقليل الخ�سائر المتوقعة خا�سة عندما تكون اأو�ساع 

االأ�سواق النفطية غير م�ستقرة.  
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