


منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

أجهزة المنظمة

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

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

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

�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 )توقف ن�صاطها منذ عام 1987( 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. 

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

æ مجل�س الوزراء: هو �ل�صلطة �لعليا �لتي تحدد �صيا�صات �لمنظمة بتوجيه ن�صاطاتها وو�صع �لقو�عد 

�لتي ت�صير عليها. 

æ المكتب التنفيذي : يتكون من ممثلي �لدول �الأع�صاء ويقوم برفع ما ير�ه من تو�صيات و�قتر�حات �إلى 

�لمجل�س، وينظر في �لميز�نية �ل�صنوية ويرفعها للمجل�س �لوز�ري ، كما يقر نظام موظفي �الأمانة �لعامة، 

وت�صدر قر�ر�ته باأغلبية ثلثي �أ�صو�ت �الأع�صاء جميعا.

للو�ئح  وفقا  �لمنظمة،  لن�صاط  و�لتنفيذية  و�الإد�ري��ة  �لتخطيطية  بالجو�نب  ت�صطلع  الأمانة العامة :   æ

�لمجل�س  من  بقر�ر  �لعام  �الأمين  ويعين  عام.  �أمين  �لعامة  �الأمانة  �إد�رة  ويتولى  �لمجل�س.  وتوجيهات 

�لوز�ري للمنظمة لفترة ثالث �صنو�ت قابلة للتجديد لمدد �أخرى. و�الأمين �لعام هو �لناطق �لر�صمي 

�لمجل�س.  �أمام  و�جبات من�صبه  مبا�صرة  لها، وهو م�صوؤول عن  �لقانوني  �لممثل  �لمنظمة، وهو  با�صم 

ويقوم �الأمين �لعام باإد�رة �الأمانة �لعامة وتوجيهها، و�الإ�صر�ف �لفعلي على كافة وجوه ن�صاطها، وتنفيذ 

ما يعهد به �لمجل�س �إليه من مهام. يمار�س �الأمين �لعام وكافة موظفي �الأمانة �لعامة وظائفهم با�صتقالل 

�لدول  �أقاليم  في  �لم�صاعدون  و�الأمناء  �لعام  �الأمين  يتمتع  �الأع�صاء.  للدول  �لم�صترك  ولل�صالح  تام 

�الأع�صاء بكافة �لح�صانات و�المتياز�ت �لدبلوما�صية.  

æ الهيئة الق�ضائية: تم �لتوقيع على بروتوكول �إن�صاء �لهيئة �لق�صائية لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة 

1980.  وللهيئة  �أبريل   20 �لنفاذ في  1978 ودخل حيز  9 مايو  بتاريخ   للبترول في مدينة �لكويت 

�خت�صا�س �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.

�نبثقت عن �لمنظمة �لم�صروع����ات �لم�ص���تركة �لتالية:  �ل�ص����ركة �لعربي���ة �لبحرية لنقل �لبترول في عام 1972 ومقرها æ ال�ضركات املنبثقة:

مدينة �لكويت، و�ل�صركة �لعربية لبناء و�إ�صالح �ل�صفن )�أ�صري( في عام 1973، ومقرها مملكة �لبحرين، و�ل�صركة �لعربية 

لال�صتثمار�ت �لبترولية )�أبيكورب( في عام 1974 ومقرها مدينة �لخبر في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية، و�ل�صركة �لعربية 

للخدمات �لبترولية في عام 1975 ومقرها مدينة طر�بل�س في ليبيا.
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�لعربي  �ل�صعيدين  على  �لتكرير  �صناعة  تو�جه 

من  �لتي  و�لتحديات  �لم�صاعب  من  �لعديد  و�لدولي 

�لمتوقع �أن يكون لها دور موؤثر على �لم�صار �لم�صتقبلي 

�لمالية  �لتكاليف  �رتفاع  �أبرزها،  ومن  �ل�صناعة،  لهذه 

لتعديل  �لتكرير   �صناعة  تطوير  لم�صاريع  �لمقدرة 

هيكل �النتاج بما يتو�فق مع تغير نمط �لطلب �لمحلي 

تكاليف  و�رتفاع  �لنفطية،  �لم�صتقات  على  و�لعالمي 

ب�صاأن  �ليقين  وعدم  �لم�صافي،  في  و�ل�صيانة  �لت�صغيل 

�لم�صتقات  على  �لعالمي  للطلب  �لم�صتقبلية  �لمعدالت 

�لنفطية، وتر�جع �لطلب على هذه �لم�صتقات في �لعديد 

�ال�صتقر�ر  عدم  حالة  �صاهمت  كما  �لعالم،  مناطق  من 

�لحالية في �ل�صوق �لنفطية وما �أدت �إليه من �نخفا�س 

متباينة  �صلبية  تاأثير�ت  �ح��د�ث  في  �لنفط  �أ�صعار  في 

على �قت�صاد�ت �لدول �لمنتجة و�لم�صدرة للنفط. 

منتدى »استراتيجيات الهيدروكربونات األول«

مؤتمر ومعرض الكويت الدولي للصحة والسالمة والبيئة

المزروعي :
أسعار النفط الحالية
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كلمة العدد

تر�ضيد ا�ضتهالك الطاقة في �ضناعة  تكرير النفط

تو�جه �ص���ناعة �لتكرير على �ل�ص���عيدين �لعربي و�لدولي �لعديد من �لم�ص���اعب و�لتحديات �لتي من �لمتوقع �أن 

يكون لها دور موؤثر على �لم�ص���ار �لم�ص���تقبلي لهذه �ل�ص���ناعة، ومن �أبرزها، �رتفاع �لتكاليف �لمالية �لمقدرة لم�صاريع 

تطوي���ر �ص���ناعة �لتكري���ر  لتعديل هي���كل �النتاج بما يتو�فق مع تغي���ر نمط �لطلب �لمحلي و�لعالمي على �لم�ص���تقات 

�لنفطية، و�رتفاع تكاليف �لت�صغيل و�ل�صيانة في �لم�صافي، وعدم �ليقين ب�صاأن �لمعدالت �لم�صتقبلية للطلب �لعالمي 

على �لم�ص���تقات �لنفطية، وتر�جع �لطلب على هذه �لم�ص���تقات في �لعديد من مناطق �لعالم، كما �صاهمت حالة عدم 

�ال�صتقر�ر �لحالية في �ل�صوق �لنفطية وما �أدت �إليه من �نخفا�س في �أ�صعار �لنفط في �حد�ث تاأثير�ت �صلبية متباينة 

على �قت�صاد�ت �لدول �لمنتجة و�لم�صدرة للنفط. 

و�إز�ء ه���ذه �لتحدي���ات فاإن �لدول �لمنتجة و�لم�ص���درة للنفط ومن بينها �لدول �الأع�ص���اء في منظمة �أو�بك، تعمل 

جاهدة على تهيئة �لظروف �لمالئمة لتطوير �ص���ناعة �لتكرير، وذلك عبر تنفيذ عدد من �لم�ص���اريع و�لبر�مج �لر�مية 

لتطوير �لم�صافي �لقائمة وتعزيز قدرتها �لتناف�صية وزيادة ربحيتها، وفي هذ� �الطار فقد �صعى �لقائمون على �صناعة 

�لتكرير للبحث عن �أف�ص���ل �ل�ص���بل لتعزيز كفاءة �لطاقة وتر�ص���يد ��ص���تهالكها في �لم�ص���افي، على �عتبار �ن �صناعة 

�لتكرير ت�صنف كاأحدى �ل�صناعات كثيفة �ال�صتهالك للطاقة، وبن�صبة ت�صل �إلى حو�لي 3- 4% من كمية �لنفط �لخام. 

وطبقا لدر��ص���ة �ص���ادرة عن �الأمانة �لعامة للمنظمة بعنو�ن “خيار�ت تر�ص���يد ��صتهالك �لطاقة في �صناعة تكرير 

�لنفط« فاإن تطبيق بر�مج  �إد�رة وتر�صيد ��صتهالك �لطاقة في م�صافي �لتكرير يحقق �لعديد من  �لفو�ئد ومن بينها، 

�مكانية تح�ص���ين هام�س �لربحية، وتح�ص���ين كفاءة ت�ص���غيل �لوحد�ت �النتاجية، و�لحد من طرح �لملوثات �إلى �لبيئة، 

وتعزيز عملية �لتح�صين �لم�صتمر لكفاءة �لطاقة، وتح�صين �الأد�ء �لت�صغيلي للوحد�ت �النتاجية في �لم�صفاة.

و�أ�صارت �لدر��صة �إلى �مكانية تر�صيد ��صتهالك �لطاقة وتح�صين كفاءة ��صتخد�مها في �صناعة تكرير �لنفط عبر 

تطبيق �لعديد من �الجر�ء�ت، على �لمدى �لقريب وبتكاليف ب�ص���يطة، �أو على �لمتو�ص���ط وبتكاليف متو�صطة، �أو على 

�لمدى �لبعيد وبا�ص���تثمار�ت كبيرة، وي�ص���اهم ذلك في تخفي�س  معدل �ال�صتهالك بن�صبة تتر�وح بين 20 – 30% من 

�جمالي ��صتهالك �لطاقة في �لم�صافي.  

كما بينت �لدر��ص���ة �لمجاالت �لتي يمكن من خاللها تر�ص���يد ��ص���تهالك �لطاقة في �ص���ناعة �لتكرير ومن بينها، 

تح�ص���ين عملي���ات �لتكام���ل �لحر�ري بي���ن �لوحد�ت، ومنع ت�ص���رب �لبخار م���ن �الأنابيب و�لمعد�ت، وتح�ص���ين �لعزل 

�لحر�ري، و�صبط حرق �لوقود في �الأفر�ن، وتح�صين ��صترجاع �لحر�رة �ل�صائعة في غاز�ت �لمدخنة لال�صتفادة منها 

في ت�صخين هو�ء �الحتر�ق.



وينبغي �الإ�ص���ارة في هذ� �ل�ص���اأن، �إلى �لنتائج �لطيبة �لتي حققتها بع�س �لدول �الأع�ص���اء في مجال تطبيق بر�مج 

تر�ص���يد ��ص���تهالك �لطاقة، وذلك باختالف �المكانيات و�لخطة �لمتبعة، و�الأمل معقود باأن تتو��ص���ل هذه �لجهود لما 

فيه �لخير و�لنماء للدول �الأع�صاء.

و�هتماما من �الأمانة �لعامة لمنظمة �أو�بك بر�صد ومتابعة �لتطور�ت �لعربية و�لدولية ب�صناعة تكرير �لنفط، فقد 

نظمت موؤتمر�ً حول »خيارات تر�سيد ا�ستهلك الطاقة في �سناعة تكرير النفط«، بالتعاون مع مركز �لتعاون �لياباني 

للبترول )JCCP(، و�لهيئة �لوطنية للنفط و�لغاز �لبحرينية، وذلك في مدينة �لمنامة – مملكة �لبحرين خالل �لفترة 

من 3 �إلى 5 فبر�ير 2015، تحت رعاية معالي �لدكتور عبد �لح�صين بن علي ميرز�، وزير �لطاقة في مملكة �لبحرين، 

وبح�ص���ور مجموعة من �لمتخ�ص�ص���ين في �ص���ناعة �لتكرير من �لدول �الأع�صاء بالمنظمة ومن مركز �لتعاون �لياباني 

للبت���رول، �إ�ص���افة �إل���ى ممثلين من �ص���ركات ومر�كز �أبحاث عربية وعالمية متخ�ص�ص���ة وقد ناق����س �لموؤتمر مختلف 

�لجو�نب ذ�ت �ل�ص���لة بتر�ص���يد ��صتهالك �لطاقة في �صناعة تكرير �لنفط، و��صتعر�س �لتجارب �لعربية و�ليابانية في 

هذه �ل�صناعة، وخرج بعدة تو�سيات والتي منها : 

• تعتبر �صناعة تكرير �لنفط �الأكثر ��صتهالكا للطاقة مقارنة بباقي مر�حل �صناعة �لنفط و�لغاز.	

• ي�ص���اهم تطبيق برنامج �إد�رة �لطاقة في تمكين �إد�رة �لم�ص���فاة من تنفيذ �إجر�ء�ت تر�ص���يد ��صتهالك �لطاقة 	

وتح�صين كفاءة ��صتخد�مها في كافة �الأق�صام و�لوحد�ت باأقل �لتكاليف �لممكنة.

• �إن �لتخطيط �الإ�صتر�تيجي و�لت�صغيلي من �أهم عو�مل نجاح تنفيذ برنامج تح�صين كفاءة �لطاقة.	

• �إن غياب �لت�ص���ريعات �لخا�ص���ة بالحد من �الإنبعاثات �لملوثة للبيئة، و�ص���عف �لمحا�ص���بة تجاه ق�صايا �صبط 	

تكاليف �لت�ص���غيل، ي�صاهم في �إ�صعاف �الإح�صا�س بالم�ص���وؤولية نحو �تخاذ �إجر�ء�ت تر�صيد ��صتهالك �لطاقة 

وتح�صين كفاءة ��صتخد�مها.

• ت�ص���ير �لتجارب �لعملية �أن �لم�ص���افي �لتي تطبق بر�مج �إد�رة �لطاقة تحقق نتائج هامة في تخفي�س معدالت 	

��صتهالك �لطاقة وتح�صين �لربحية.

• �إن تطبيق بر�مج �ل�ص���يانة �لدورية و�لوقائية لمعد�ت م�ص���افي �لنفط ي�ص���اهم في خف�س معدالت ��صتهالك 	

�لطاقة ب�صكل كبير، من خالل خف�س عدد �لتوقفات �لطارئة �لتي توؤدي �إلى ��صتهالك كبير للطاقة.

• ت�صاهم �لتقنيات و�البتكار�ت �لحديثة في تح�صين كفاءة �لطاقة في عمليات �لتكرير في �لم�صفاة.	

• �صرورة تعزيز �لتعاون و�لتن�صيق وتبادل �لخبر�ت في مجال تر�صيد ��صتهالك �لطاقة وتح�صين كفاءة ��صتخد�مها 	

بين كل من م�صافي �لنفط، ومر�كز �لبحث �لعلمي �لدولية و�الإقليمية، و�صركات �لنفط �لعالمية و�لوطنية. 

وناأمل باأن يتم �ال�ص���تفادة منها وتطبيق ما �أمكن منها ميد�نياً، وباأن تعود بالفائدة �لمرجوة على �لدول �الأع�ص���اء 

بالمنظمة.
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بع���ث �سعادة االأمي�������ن العام االأ�ستاذ عبا�س عل�������ي النقي،  ببرقيتي تهن��ئ���ة �إلى كل من، 

معال�������ي المهند�س علي بن ابراهي�������م النعيمي، وزير �لبترول و�لثروة �لمعدنية في �لمملكة 

�لعربية �ل�ص���عودية بمنا�ص���بة تجديد تعيينه بمن�ص���به، كما بعث ببرقية تهنئة �إلى �ساحب 

ال�سمو الملكي االأمير عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود،  بمنا�صبة تعيينه في 

من�صب نائب وزير �لبترول و�لثروة �لمعدنية. 

وقد �أعرب �ص���عادة �الأمين �لعام في �لبرقيتين عن تمنياته بالتوفيق و�لنجاح لهما في 

من�ص���بيهما، وبم���ا يعود بالخي���ر و�لرفاه على �لمملكة �لعربية �ل�ص���عودية، في ظل �لقيادة 

�لر�ص���يدة لخادم �لحرمين �ل�ص���ريفين �لملك �صلمان بن عبد�لعزيز �آل �ص���عود حفظه �هلل. 

بعث معالي الدكت�������ور عبد الح�سين 

بن علي ميرزا وزي���ر �لطاقة في مملكة 

�لبحري���ن ببرقي���ة �إل���ى �سع�������ادة االأمين 

العام االأ�ستاذ عبا�س علي النقي، �أعرب 

فيها عن �صكره وتقديره للجهود �لطيبة 

�لت���ي بذلتها �الأمان���ة �لعام���ة للمنظمة 

�لطاق���ة  لموؤتم���ر  �لمنظم���ة  و�للجن���ة 

�لعربي �لعا�ص���ر �لذي �نعقد موؤخر� في 

دولة �المار�ت �لعربي���ة �لمتحدة، حيث 

�أثم���رت هذه �لجهود عن خروج �لموؤتمر 

بتو�ص���يات ت�ص���اهم ف���ي دف���ع �لتع���اون 

�لعربي �لم�صترك في مجال �لطاقة �إلى 

ف�صاء�ت �أو�صع.

األمين العام يبعث برقيتي تهنئة إلى معالي المهندس علي النعيمي، 
وصاحب السمو الملكي األمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود

 •  �صاحب �ل�صمو �لملكي �الأمير عبد�لعزيز بن �صلمان بن عبد�لعزيز �آل �صعود	•معالي �لمهند�س علي بن �بر�هيم �لنعيمي
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معالي الدكتور علي �ضالح العمير في منتدى »ا�ضتراتيجيات الهيدروكربونات الأول«

تأكيد على أهمية التعاون الدولي لضمان 
استقرار السوق النفطية
ذكر معالي الدكتور علي �سالح العمير، وزير �لنفط 

باأن  �لكويت،  بدولة  �الأمة  مجل�س  ل�صوؤون  �لدولة  ووزير 

�لنفطية  �لم�صاريع  �ن��ج��از  ف��ي  ما�صية  �لكويت  دول��ة 

�ل�صوق  في  �لحالية  �الأو���ص��اع  من  �لرغم  على  �لكبرى 

�لنفطية �لعالمية.

و�أ����ص���ار م��ع��ال��ي��ه ف���ي ك��ل��م��ت��ه ف���ي �ف��ت��ت��اح منتدى 

في  �نعقد  �لذي  االأول«  الهيدروكربونات  »ا�ستراتيجيات 

دولة �لكويت يوم 21 يناير 2015، تحت �صعار »�أ�صكال 

�لتعاون �لجديدة في �لخليج«، �نه على �لرغم من �صعف 

متو�صط �أ�صعار �لنفط �لخام فانه يمكن �ال�صتفادة من �أجو�ء هذه �الأزمات و��صتبد�لها باأجو�ء �أكثر تفاوؤالً و�يجابية 

وت�صخير �لجهود ل�صمان �لخير ل�صعوبنا و�صناعتنا.

ولفت معاليه �إلى �أن هناك تحديات كبيرة ت�صمل �صل�صلة �أن�صطة �صناعة �لنفط و�لغاز من ن�صاط �النتاج �إلى 

�ي�صال �لمو�د �لهيدروكربونية للزبائن في مختلف �الأ�صو�ق �لتي بد�أت ت�صهد تقل�صا مع بد�ية �نكما�س �لطلب في 

بع�صها وتباطوؤ معدل تنامي �لطلب في �الأ�صو�ق �لو�عدة و�رتفاع وتيرة �لتناف�س في �صوء وفرة في �لمعرو�س.

و�أو�صح معاليه باأن �أ�صعار �لنفط �أ�صبحت تعاني من �لتقلبات و�لتذبذبات و�لتدني بدال من �ال�صتقر�ر �لن�صبي 

�لذي �صهدته خالل �ل�صنو�ت �ل�صابقة، مبيناً �ن �الجو�ء �لحالية توؤكد حقيقة و�حدة وهي �أهمية �لتعاون �لهادف 
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على كل �لم�صتويات ل�صمان ��صتقر�ر �ال�صو�ق و�أمن �لطاقة ونقل �لتكنولوجيا �صو�ء بين �لحكومات �أو �ل�صركات 

�لنفطية �لوطنية و�لعالمية ومر�كز �لبحث و�لتطوير.

لتحقيق  �لكويت  وخارج  د�خل  �لبتروكيماويات  �صناعة  في  �لتو�صع  بان  نوؤمن  “�ننا  قائاًل:  معاليه  و�أ�صاف 

�لتكامل مع �صناعة �لتكرير ي�صمن ��صتقر�ر� في �الير�د�ت �لبترولية و�ال�صتفادة �لق�صوى من �نتاج �لنفط �لخام 

ب�صكل ي�صاعد في �لتخفيف من تاأثير تقلبات �ال�صعار«.

وقال معاليه �ن �لقطاع �لنفطي يعتبر ر�فد� مهما لفتح مجاالت �لعمل لل�صباب �لكويتي وفتح فر�س عمل 

لدخول �لقطاع �لخا�س �لكويتي في بع�س �لم�صاريع “�ذ ننظر بكل �لفخر و�العتز�ز لهذه �لجهود �لمخل�صة �لتي 

تبذل لتعزيز �ل�صناعة �لبتروكيماوية«.

معالي الأ�ضتاذ عادل عبدالمهدي وزير النفط  بجمهورية العراق

وزي��ر  ع��ادل عبدالمهدي  االأ���س��ت��اذ  معالي  ذكر  من جانبه 

النفط  بجمهورية العراق، في كلمة له بالمنتدى، باأن بالده 

كانت من �و�ئل �لدول �لتي �أنتجت �لنفط منذ �لقرن �لما�صي، 

للخطط  وفقاً  ��صتثمارها  يتم  كبيرة  نفطية  ث��رو�ت  ولديها 

�لبترولية  �ل�صناعة  على  �لقائمون  و�صعها  �لتي  �لتطويرية 

بجمهورية �لعر�ق وبالتعاون مع �صركات �لطاقة �لعالمية.

�لعر�ق في  تبقى جمهورية  بان  �أمله  معاليه عن  و�أعرب 

قائمة �لدول �الأخيرة �لتي �صيعتمد عليها �لعالم في �مد�د�ت 

لل�صروع في  لدى بالده  توجهات  وجود  مبيناً  و�لغاز،  �لنفط 

تطوير م�صادر �لطاقة �لجديدة و�لمتجددة.

�لوقود  �أن  �إلى  �الأ�صتاذ عادل عبد�لمهدي  معالي  و�أ�صار 

�لعالمية  �لطاقة  م��ن   �الأكبر  بالح�صة  ي�صتاأثر  �الح��ف��وري 

وبن�صبة ت�صل �إلى حو�لي 80 % من مجمل ��صتخد�م �لطاقة،  

في مقابل 20% لبقية �لم�صادر �الخرى كالطاقة �ل�صم�صية و�لنووية، مبينا وجود �لعديد من �لمز�يا �القت�صادية 

و�لبيئية للوقود �الحفوري.

 م�صير�ً �إلى �أنه �صي�صتمر �لم�صدر �الأ�صا�صي للطاقة في �ل�صنو�ت �لمقبلة وذلك وفقاً للعديد من �لدر��صات 

�لتي قامت بها مر�كز �الأبحاث �لدولية �لمتخ�ص�صة. 

و�أ�صاف معاليه قائاًل “ من �لحقائق �الأخرى �إن �لطلب على �لنفط و�لغاز في �زدياد وبناء على �لتقدير�ت 

�لم�صتقبلية فان �لطلب على �لنفط �صي�صتمر بمعدل زيادة قدره 1،5 % �صنويا و�صي�صل �جمالي �لطلب �لعالمي 

على �لنفط �إلى حو�لي 110 ماليين ب/ ي في عام 2025 ، و�صي�صتاأثر قطاع �لنقل بالح�صة �الأكبر من ��صتهالك 

�لنفط خا�صة في �ل�صين.

وحول ��صعار �لنفط قال �ن �لتوقعات �القت�صادية علم معقد وغالبا ما تاأتي �لنتائج مخالفة لالأغلبية حيث �ن 

عو�مل �القت�صاد متد�خلة د�عيا �لى �خذ �المور �لم�صتقبلية بالحيطة و�لحذر.
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معايل الدكتور حممد بن �ضالح ال�ضادة

انجازات قطرية مهمة في صناعة النفط والغاز
ذكر معالي �لدكتور محمد بن �صالح �ل�صادة وزير �لطاقة و�ل�صناعة بدولة 

قطر، باأن معظم �لتوقعات �لم�صتقبلية ت�صير �إلى زيادة �لطلب �لعالمي على 

�لنفط، حيث تتجه �الأنظار �إلى �لدول �الأع�صاء في منظمة �أوبك، لتلبية 

هذه �لزيادة نظر�ً المتالكها ثلثي �حتياطيات �لنفط �لعالمية �لموؤكدة. 

وقد �أثبتت �لدول �الأع�صاء في منظمة �أوبك على مدى �ل�صنو�ت �لما�صية 

مرونة في �لتعامل مع حجم �لطلب على �لنفط في �الأ�صو�ق، وقدرة على 

�صد �الحتياجات �لعالمية مما يوؤكد على �أهمية دورها في �لحفاظ على 

حيوية �أ�صو�ق �لنفط �لعالمية.

و�أ�صاف معاليه في مقابلة �صحفية مطولة باأن دولة قطر حققت �نجاز�ت 

�أ�صو�ق  في  رئي�صيا  العباً  و�أ�صبحت  و�لغاز،  �لنفط  �صناعة  �صعيد  على  مهمة 

وت�صييدها  �لهيدروكربونية،  منتجاتها  �صلة  تنويع  خالل  من  �لعالمية  و�لغاز  �لنفط 

لم�صاريع عمالقة في �صناعة �لغاز �لطبيعي �لم�صال وتحويل �لغاز �إلى �صو�ئل، وتحظى هذه �لم�صاريع بدعم 

كبير من �لقيادة �ل�صيا�صية بدولة قطر.

كما ��صتعر�س معاليه �لم�صاريع �لبتروكيماوية �لتي �صيتم تنفيذها في دولة قطر ومن بينها مجمع �ل�صجيل، 

و�صيعمالن  للبتروكيماويات،  ور�ئد  عالمي  كمنتج  قطر  دولة  مكانة  من  �صيعّزز�ن  و�للذ�ن  �لكرعانة،  ومجمع 

على م�صاعفة �إنتاجها من �لبتروكيماويات من 10 ماليين طن في �لعام �إلى 22 مليون طن في �لعام بحلول 

�لعام 2020. �إلى جانب �فتتاح م�صنع �لهيليوم �لثاني و�لذي �صيعزز  من مكانتها في �صناعة �لهيليوم حيث 

تحتل حاليا �لمرتبة �لثانية عالميا بعد �لواليات �لمتحدة �الأمريكية. وتحدث معاليه عن �أهد�ف روؤية قطر 

�لوطنية 2030، و��صتر�تيجية �لتنمية �لوط����نية لدولة قطر )2011-2016(، خا�صة في ما يتعلق باال�صتخد�م 

�لم�صتد�م للمياه، وتح�صين جودة �لهو�ء، وتعزيز كفاءة ��صتخد�م �لغاز وم�صادر �لطاقة، وزيادة �لوعي �لبيئي، 

وتعزيز �لمعرفة و�اللتز�م �لوطني.

انجازات قطرية مهمة في صناعة النفط والغاز
ل�صناعة بدولة 

لعالمي على 

اء في منظمة �أوبك، لتلبية 

ت 

وصوصو�ق  �أ� في  �أ�صيا  في  صيا 

وفي تطور �آخر ذكر بيان م�ص���ترك �ص���ادر عن �ص���ركة قطر للبترول و�صركة Shell  في يناير 2015، باأن 

�ل�ص���ركتان قررتا عدم �لم�ص���ي قدماً في م�صروع »�لكرعانة للبتروكيماويات« في قطر. و�أ�صار �لبيان �إلى  �إن 

�الأ�ص���عار �لتي عر�ص���تها �ل�صركات لت�ص���ييد �لمجمع �أظهرت عدم جدو�ه من �لناحية �القت�صادية، ال �صيما في 

ظل �لمناخ �القت�ص���ادي �ل�ص���ائد حالياً في قطاع �لطاقة. وكانت �ص���ركتا قطر للبترول وShell، وقعتا �تفاقية 

�لم�ص���روع ف���ي ع���ام 2011، و�لذي يت�ص���من �إقامة مجم���ع بتروكيماويات ف���ي مدينة ر��س لفان �ل�ص���ناعية، 

بملكي���ة م�ص���تركة بي���ن قط������ر للبت���رول 80% و Shell 20% وبتكلف�������ة تق���در بنح���و 6.4 ملي���ار دوالر.

ومن جانب اآخر اأعلنت �سركة قطر غاز في 10 يناير 2015 عن ت�سليمها اأول �سحنة من الغاز الطبيعي 

)قطرغاز3(   3 المحدودة  الم�سال  للغاز  قطر  �سركة  بين  االأم��د  و�سراء طويلة  بيع  اتفاقية  �سمن  الم�سال، 

و�سركة PTT العامة المحدودة التايلندية. وتحظى هذه االتفاقية بطابع خا�س اإذ تعتبر اأول اتفاقية طويلة 

الغاز  اتفاقية طويلة المدى لتوريد  واأول   PTT اإلى �سركة  الم�سال بالن�سبة  الغاز الطبيعي  المدى لتوريد 

الطبيعي الم�سال لجنوب �سرق اآ�سيا ل�سركة قطر غاز.
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�أكد معالي �لمهند�س �صهيل بن محمد فرج فار�س 

�لعربية  �المار�ت  دولة  في  �لطاقة  وزير  �لمزروعي، 

�لجل�صة  ف��ي  �ألقاها  �لتي  �لكلمة  خ��الل  �لمتحدة 

�لحو�رية في »م��ن��ت��دى ال��ط��اق��ة ف��ي دول���ة االم����ارات«،  

�النخفا�س  ب��اأن   ،  2015 يناير   13 في  عقد  �ل��ذي 

�قت�صاد  على  يوؤثر  لن  �لنفط   �أ�صعار  في  �لحالي 

تطوير  م�صاريع  تنفيذ  ف��ي  ت�صتمر  و���ص��وف  ب���الده، 

وفقا  وذل��ك  و�ل��غ��از،  �لنفط  من  �الإنتاجية  طاقتها 

ال�صتر�تيجيتها للعام 2030. 

و�أو�صح معاليه باأن �أ�صعار �لنفط تحددها عو�مل 

�ل�صوق ولي�س �أي منتج من �لمنتجين، م�صير� �إلى �أن 

»�أوبك« لي�س لديها  �لبلد�ن �لم�صدرة للنفط  منظمة 

�أي خطة لعقد �جتماع طارئ قبل �جتماعها �لر�صمي في يونيو 2015 ، وال نية لديها 

لخف�س �الإنتاج في �لوقت �لحالي .

ينمو  �أن  وتوقع  م�صتد�مة،  غير  �لحالية  �الأ�صعار  باأن  �عتقاده  عن  معاليه  و�أعرب 

في  �لت�صرع  عدم  �إلى  ودعا  �الآن،   عليه  هي  مما  �أكبر  بمعدالت  �لعالمي  �القت�صاد 

�لحكم على �أ�صعار �لنفط �لحالية خ�صو�صا مع وجود فر�صة النتعا�س �القت�صاد �لعالمي 

و�رتفاع �لطلب �لعالمي على �لنفط و�لغاز، مبينا باأن �لتر�جع �لحالي في �الأ�صعار يقدم 

فر�صة ��صتثمارية لجميع �الطر�ف لمر�جعة �لتعاقد�ت في ظل �نخفا�س �الأ�صعار .

و�أو�صح معاليه باأن ��صتر�تيجية وز�رة �لطاقة في دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

تقوم على �إد�رة كفاءة �لطاقة و�لتي تت�صمن تح�صين �لتوزيع ون�صر ثقافة �لتر�صيد بما 

ي�صمن كفاءة �ال�صتخد�م لدى �لم�صتهلكين �إ�صافة �إلى مر�عاة توفير �لطاقة في �لمباني 

من خالل تحديد مو��صفات معينة للبناء.

و�أ�صار معاليه �إلى �أن �لطاقة �لتكريرية لدولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة �صتبلغ في 

عام 2015 حو�لي 1 مليون ب/ي �صيوجه جزء منها لل�صوق �لمحلي و�لباقي للت�صدير .

معايل املهند�س �ضهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي 

أسعار النفط الحالية غير مستدامة
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�ضعادة  الدكتور مطر حامد النيادي

استراتيجية الطاقة في دولة االمارات العربية المتحدة 
ذات 5 محاور رئيسية

دولة  وممثل  �لطاقة،  وز�رة  وكيل  �لنيادي  حامد  مطر  �لدكتور  �صعادة  ذكر 

�الإمار�ت �لعربية �لمتحدة في �لمكتب �لتنفيذي لمنظمة �أو�بك، في ت�صريحات 

يناير   13 في  �لتي عقدت  للغاز«  �لعربية  للقمة  �لعا�صرة  »�ل��دورة  هام�س  على 

2015 في �إمارة دبي، باأن ب�����الده تعمل حاليا على تنفيذ ��صتر�تيجية في قطاع 
�لطاقة تت�صمن 5 محاور رئي�صية.

و�أ�صاف �صعادته باأن �لمحور �الأول يت�صمن �لتنقيب عن حقول جديدة للغاز 

وتطوير بع�س �لحقول �لقائمة وذلك بهدف تلبية �لطلب �لمحلي �لمتنامي على 

�لغاز. �أما �لمحور �لثاني فيت�صمن ��صتير�د �لغاز من دولة قطر عبر خط �الأنابيب 

�لغاز،  من  �لمتحدة  �لعربية  �الم��ار�ت  دولة  �حتياجات  من   %30 يوفر  �لذي  دولفين  �لبحري 

3.5 مليار  �ال�صتيعابية  تبلغ قدرته  يومياً، فيما  2.7 مليار قدم مكعب  وي�صتوعب خط دولفين 

قدم مكعب من �لغاز. ويت�صمن �لمحور �لثالث ��صتخد�م تكنولوجيا حقن �لكربون، وهو م�صروع 

م�صترك بين �صركة بترول �أبوظبي �لوطنية »�أدنوك«، ومبادرة �أبوظبي للطاقة �لمتجددة »م�صدر«، 

�الإم��ار�ت«  »حديد  من�صاآت  من  �لتقاطه  يتم  �لذي  �لغاز  ونقل  �صغط  على  �لم�صروع  و�صيعمل 

ال�صتخد�مه في عمليات تعزيز �ال�صتخر�ج في حقول �لنفط �لبرية باأبوظبي، و�صي�صهم �لم�صروع 

في �لتقاط 800 �ألف طن من غاز ثاني �أك�صيد �لكربون �صنوياً، ومن �لمتوقع �إنجازه قبل نهاية 

عام 2016. �أما �لمحور �لر�بع فيت�صمن �إن�صاء من�صات عائمة لتخزين �لغاز �لطبيعي �لم�صال، 

ومن ثم �إعادة ت�صييله، ومن بين �لم�صروعات �لمزمع تنفيذها لهذ� �لغر�س م�صروع بناء ر�صيف 

في �إمارتي �لفجيرة ودبي. ويت�صمن �لمحور �لخام�س و�الأخير مو�صوع تر�صيد ��صتهالك �لطاقة 

بهدف �لحد من �الرتفاع �لم�صتمر في ��صتهالك �لكهرباء و�لماء بدولة �المار�ت �لعربية �لمتحدة 

و�لذي يقدر بحو�لي 6 % �صنوياً.
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�لرئي�س  �لفالح،  خالد  �لمهند�س  ذك��ر 

باأن  �ل�صعودية،  �أر�م��ك��و  ل�صركة  �لتنفيذي 

في  �لمربح  �لنمو  لتحقيق  تهدف  �ل�صركة 

بحيث  و�لبتروكيميائيات  �لتكرير  قطاع 

تكرير  �صركة  �أكبر  �ل�صعودية  �أر�مكو  ت�صبح 

و�أكثرها ربحية على م�صتوى �لعالم، وهو ما 

يتما�صى مع موقعها �لريادي في �نتاج �لنفط 

�لخام.

بمنا�صبة  �ألقاها  �لتي  كلمته  في  �لفالح  و��صتعر�س 

�فتتاح حفل تد�صين م�صروع �إنتاج �لوقود �لنقي في م�صفاة 

�صامرف، عدد� من م�صاريع �ر�مكو في قطاع �لتكرير ومن 

بينها �إن�صاء م�صفاة �صاتورب في �لجبيل ، وم�صروع �إن�صاء 

تو�صعة  وم�صروع  ج���از�ن،  في  ومتكاملة  �صخمة  م�صفاة 

م�صفاة لوبريف للزيوت �الأ�صا�صية.

و�أ�صار �إلى �أن �ل�صركة تعكف حاليا على در��صة �ن�صاء 

و�نتاج  �لتكريرية  �لطاقة  لزيادة  ينبع  في  �أخ��رى  م�صاريَع 

وم�صاريع  �لم�صاريع  ه��ذه  و�صت�صاهم  �لبتروكيميائيات. 

في  �لعالم  وح��ول  �لمملكة  في  �الأخ��رى  �ل�صعودية  �أر�مكو 

�لنفط  تكرير  �صناعة  في  قيادي  مركز  في  �ل�صركة  و�صع 

في �لعالم، 

الم�ستهدف   ال��ن��م��و  اأن  ال��ف��ال��ح  واأ����س���اف 

الأرامكو يتكون من خم�سُة ركائز هي:

�أر�م��ك��و  م�����ص��اف��ي  ت�����ص��ّك��ل  �أن  اأواًل: 

متكاملة  ت�صنيع  م��ج��ّم��ع��ات  �ل�����ص��ع��ودي��ة 

�صناعة  مع  �لتكرير  عمليات  فيها  تندمج 

ميزًة  يمنحها  ما  وه��ذ�  �لبتروكيميائيات 

رئي�صة. تناف�صيًة 

ثانيًا: �أن تكون هذه �لم�صافي ذ�ت طاقة 

�لكفاء�ت  من  �ال�صتفادة  من  تمكنها  عالية  قيا�صية  تكريٍر 

�لت�صغيلية و�قت�صاديات �الإنتاج �لوفير.

ثالثًا: �أن ترتبط هذه �لمجّمعات �ل�صناعية ب�صناعات 

خ��رى 
ُ
و�أ جاهزة  منتجات  من  توفره  بما  و الحقة،  مجاورة 

ت�صاهم في تعظيِم  لقيًما ل�صناعات تحويلية مهمة،  ت�صّكُل 

�لقيمة �لم�صافة لالقت�صاد ب�صكل عام.

رابعًا: �أن تج�صد ��صتثمار�ت �ل�صركة في قطاع �لتكرير 

فر�س  تهيئة  خالل  من  �لمو�طنة  قيمة  و�لبتروكيماويات 

عمل لل�صباب.

�لتقنية  بت�صخير  �لمجمعات  ه��ذه  تقوم  �أن  خ��ام�����س��ًا: 

و�البتكار لت�صنيع �لمنتجات ذ�ت �لجودة �الأف�صل و�لتي تفي 

باأرقى �لمعايير �لبيئية.

الفالح: 5 ركائز للنمو المستهدف في قطاع التكرير 
والبتروكيماويات السعودي

هاشم: مشروع النفط الثقيل حدث بارز في تاريخ شركة نفط الكويت
 Ptrofac �صركة  مع  عقد�ً  �لكويت  نفط  �صركة  وقعت 

و�صركة �تحاد �لمقاولين، لتنفيذ م�صروع تطوير �حتياطيات 

�لنفط �لثقيل في طبقة فار�س �ل�صفلية بحقل �لرتقة )�صمال 

�لكويت(، النتاج  60 �ألف ب/ ي في عام 2018.

وذكر رئي�س �صركة نفط �لكويت �ل�صيد/ ها�صم ها�صم، 

تنفيذ هذ�  باأن  »كونا«،  �لكويتية  �الأنباء  لوكالة  ت�صريح  في 

�لكويت  نفط  �صركة  تاريخ  في  بارز�  حدثا  يعتبر  �لم�صروع 

�لنفط  �إنتاج  من  تاريخها  في  �الول��ى  وللمرة  �صيمكنها  �إذ 

�لثقيل  �لنفط  تطوير  �ن  مو�صحا  تجارية،  بكميات  �لثقيل 

�أن ي�صهم في  يعد هدفا ��صتر�تيجيا لل�صركة ومن �لمنتظر 

تطوير قدر�تها �لفنية و�لت�صغيلية الحتياطيات �لنفط �لثقيل 

�لكبيرة �لتي تمتلكها دولة �لكويت.

و�أ�صاف ها�صم �أن �لم�صروع يعتبر �لمرحلة �الولى لخطة 

�إنتاجه  لرفع  �أخ��رى  مر�حل  و�صتليه  �لثقيل  �لنفط  تطوير 

�لكويت  نفط  �صركة  ��صتر�تيجية  من  �لحاجة كجزء  ح�صب 

وحدة  �إن�صاء  من  يتكون  �لم�صروع  �أن  و�أو�صح   .2030 لعام 

�لنفط  لنقل  �أنبوب  ومد  �لبخار  �لثقيل وحقن  للنفط  �إنتاج 

مدينة  في  �لتجميع  مر�كز  �إلى  �لكويت  �صمالي  من  �لثقيل 

�الحمدي )جنوب �لكويت(. وتابع �أنه �صيتم في تلك �لمر�كز 

منها  لكل  برميل  �أل��ف   300 ب�صعة  خز�نات  �أربعة  �إن�صاء 

�لوقود  و�نتاج  �لجديدة  �لزور  لم�صفاة  �لنفط  لتجميع هذ� 

قليل �لكبريت بعد �كتمالها �أو ت�صديره لالأ�صو�ق �لعالمية �إذ� 

�إن�صاء  �أي�صا  �صي�صمل  �لم�صروع  �أن  مو�صحا  �لحاجة،  دعت 

مبنى للموظفين �إ�صافة �إلى عدد من �لمر�فق �الأخرى.
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مملكة البحرين

دولة الإمارات العربية المتحدة

�فتتح معالي الدكتور عبدالح�سين بن علي ميرزا، وزير �لطاقة في مملكة �لبحرين 

غاز«،  »بنا  �لوطنية  �لبحرين  غاز  ل�صركة  �لتابعة   9 رق��م  ال��غ��از  �سغط  محطة  موؤخر� 

ومبنى مر�قبة �لتحكم �لجديد للم�صنع �لرئي�صي، وذلك بح�صور �أع�صاء مجل�س �إد�رة 

�صركة غاز �لبحرين �لوطنية )بناغاز( و�أع�صاء مجل�س �إد�رة �صركة تو�صعة غاز �لبحرين 

)تو�صعة( وعدد من كبار �لم�صوؤولين بالهيئة �لوطنية للنفط و�لغاز. و�صممت �لمحطة 

�لتي بد�أ �لت�صغيل �لجزئي بها في �صهر �أكتوبر 2013، ال�صتيعاب 60 مليون قدم مكعب 

قدرها  بتكلفة  �لتكرير  م�صفاة  عمليات  عن  �لناتج  و�لغاز  �لم�صاحب  �لغاز  مزيج  من 

42.2 مليون دوالر �أمريكي، وتتميز �لمحطة كونها �صديقة للبيئة. وياأتي هذ� �لم�صروع 
�صمن ��صتر�تيجية مملكة �لبحرين �لر�مية �إلى تنفيذ �لم�صاريع �لتي ت�صاهم في تح�صين 

�لو�صع �لبيئي في �لمملكة.

�أبوظبي �لوطنية »�أدنوك« و Total �لفرن�صية، في 29 يناير  وقعت �صركتا بترول 

2015، �تفاقية �متياز �صركة �أدكو �لجديدة لحقول �لنفط �لبرية، �لتابعة ل�صركة �أبوظبي 
للعمليات �لبترولية �لبرية »�أدكو« في �إمارة �أبوظبي، و�صتح�صل �صركة Total بموجب 

جنوب  لمجموعتي  �لفني  و�لقائد   %10 بن�صبة  م�صاهمة  ح�صة  على  �التفاقية  هذه 

�أخرى  �صركات  ت�صاف  �أن  على   ،2015 يناير  من  �الأول  من  �عتبار�ً  وبوح�صا،  �صرق 

قريباً. و�صتحل �صركة �أدكو �لجديدة و�لتي تاأ�ص�صت في 8 دي�صمبر 2014، مكان �صركة 

�أدكو �ل�صابقة في �لقيام بعمليات �لت�صغيل و�الإنتاج لمجموعة �لحقول �لرئي�صية ) باب، 

وبوح�صا، وجنوب �صرق �صهل، و�صاه، وج�صيوره، ومنذر، و�صمال �صرق باب، �ل�صبعية، 

و�لرميثة، و�صنايل(، وتهدف �صركة �أدكو الإنتاج 1.8 مليون ب/ي. 
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جمهورية العـــــــراق

 Royal وقعت حكومة جمهورية �لعر�ق في 28 يناير 2015 �تفاقية مبدئية مع �صركة

Dutch Shell plc بقيمة 11 مليار دوالر لبناء مجمع »نبر��س للبتروكيماويات« في 
�لب�صرة )جنوب �لبالد(، وقد وقعها عن �لجانب �لعر�قي معالي وزير �ل�صناعة، �الأ�صتاذ 

ن�صير �لعي�صاوي، �لذي ذكر في موؤتمر �صحفي باأنه من �لمتوقع �أن يبد�أ �لمجمع في 

�أن �لمجمع �صي�صاهم في  �لعمل في غ�صون �ل�خم�س �الأعو�م �لقادمة، و�أو�صح معاليه 

تحويل بالده �إلى �أكبر منتج للبتروكيماويات في منطقة �ل�صرق �الأو�صط، ويعتبر مجمع 

�لعر�ق  �الأجنبية في جمهورية  �ال�صتثمار�ت  �أكبر  �أحد  �ن�صاوؤه  �لمزمع  �لبتروكيماويات 

و�الأهم بقطاع �لبتروكيماويات في �ل�صرق �الأو�صط، وتوقع معاليه �أن يبلغ �نتاج �لمجمع 

حو�لي 1.8 مليون طن �صنويا من �لمنتجات �لبتروكيماوية.

جمهورية م�ضر العربية

�لمعدنية،  و�ل��ث��روة  �لبترول  ا���س��م��اع��ي��ل وزي��ر  ���س��ري��ف  ال��م��ه��ن��د���س  م��ع��ال��ي  ذك��ر 

جديدة  �تفاقية   50 توقيع  في  نجح  �لبترول  قطاع  باأن  �لعربية،  م�صر  بجمهورية 

للبحث عن �لبترول و�لغاز منذ نوفمبر 2013 با�صتث��مار�ت حدها �الأدنى حو�لى 

2.8 مليار دوالر ومنح توقيع حو�لى408.7 مليون دوالر لحفر 218 بئر� .
�لبترولي  �لقطاع  توقيع  بمنا�صبة  �صحفية  ت�صريحات  في  معاليه  و�أ���ص��اف 

�لم�صري على �تفاقيتين جديدتين للبحث عن �لغاز �لطبيعى و�لبترول فى منطقة 

دلتا �لنيل �لبرية مع �صركة د�نا غاز �المار�تية و�صركة  BP  �الإنجليزية با�صتثمار�ت 

يقدر حدها �الأدنى بحو�لى 97 مليون دوالر، باأن ��صتمر�ر قطاع �لبترول �لم�صري 

في  �لعالمية  �ل�صركات  ثقة  على  يوؤكد  �لجديدة  �لبترولية  �التفاقيات  توقيع  فى 

�أو  �لبحر  في  �صو�ء  �لمختلفة  م�صر  مناطق  في  �لو�عدة  �لبترولية  �الحتماالت 

على �لياب�صة، موؤكد�ً حر�س بالده على ت�صجيع �ال�صتثمار�ت �الأجنبية في مختلف 

�لقطاعات �لبترولية. 

• معالي �لمهند�س �صريف ��صماعيل
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الجمهورية الجزائرية

باأن  �لجز�ئرية  �لجمهورية  �لطاقة في  وزير  يو�سفي،  يو�سف  االأ�ستاذ  معالي  ذكر 

بالده قد تلجاأ �إلى رفع �إنتاجها من �لنفط وتطوير �لعديد من �لحقول �لنفطية، وذلك 

�لمالية  �ير�د�تها  من  قل�س  و�ل��ذي  �لنفط  �أ�صعار  في  �لحالي  �النخفا�س  لمو�جهة 

م�صاريعها  تمويل  �إلى  بالده  موؤكد� على حاجة  �ل�صعبة،  �لعملة  من  �حتياطياتها  ومن 

�القت�صادية دون �للجوء �إلى �لمديونية �لدولية.

�لطاقات  مجال  في  م�صاريعها  �إنتاج  ق��درة  �صترفع  �لجز�ئر  ب��اأن  معاليه  و�أ�صار 

�لمتجددة �إلى  25.000 ميغاو�ت بدل 12.000 ميغاو�ت �لمحددة في برنامج 2011، 

ومن �لمتوقع �أن يتم ��صتكمال هذ� �لم�صروع في غ�صون عام 2030، و�صي�صاهم ذلك 

في تلبية �أكثر من ثلث �لطلب �لمحلي على �لكهرباء بو��صطة م�صادر �لطاقة �لمتجددة 

وعلى �الأخ�س �لطاقة �ل�صم�صية.

 General �صركة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة   2015 يناير   29 ف��ي  �صوناطر�ك  �صركة  وقعت  �آخ��ر  تطور  وف��ي 

�لنفط  و�نتاج  �لتنقيب  �لم�صتخدمة في عمليات  �لمعد�ت  لت�صنيع  �صركة  لتاأ�صي�س  �الميركية   Electric )GE(

و�لغاز، باالإ�صافة �لى توفير خدمات وتدريب فى مجال �لنفط، و�صتكون �ل�صركة �لجديدة مملوكة بن�صبة 51 % 

ل�صوناطر�ك و49 % لجنر�ل �لكتريك.

• معالي �الأ�صتاذ يو�صف يو�صفي
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�فتت���ح �لموؤتم���ر معالي الدكت�������ور عبدالح�سين بن علي مي�������رزا، بكلمة رحب 

فيه���ا بالم�ص���اركين ومتمنياً له���م طيب �الإقامة ف���ي مملكة �لبحري���ن، و�لتوفيق 

و�لنجاح الأعمال �لموؤتمر. و��صتعر�س معاليه في كلمته و�قع و�آفاق �صناعة تكرير 

�لنف���ط عل���ى �ل�ص���عيدين �لعربي و�لدول���ي، و�لتحديات �لم�ص���تجدة �لتي تو�جه 

هذه �ل�ص���ناعة، كما تطرق معاليه لمو�ص���وع �نخفا�س �أ�صعار �لنفط في �الأ�صو�ق 

�لدولية و�نعكا�صاته على �لدول �لم�صدرة للبترول وعلى �ل�صناعة �لبترولية.

و��صتعر�س معاليه في كلمته جهود مملكة �لبحرين في تنفيذ م�صاريع تكرير 

�لنفط �لمتو�فقة مع �لبيئة، ومن بينها م�صروع �صركة غاز �لبح���رين �لوطنية )بنا 

غاز( الإن�صاء محطة �صغط �لغاز �لم�صاحب �لناتج عن عمليات م�صفاة �لبحرين.

و�ختت���م معاليه كلمت���ه معرباً عن �ص���كره �لجزيل لالأمانة �لعام���ة للمنظمة، 

ومرك���ز �لتعاون �ليابان���ي للبترول، و�لهيئة �لوطنية للنفط و�لغاز �لبحرينية، على 

جهودهم في �لتنظيم و�العد�د للموؤتمر.

من جانبه ذكر �سعادة االأمين العام، االأ�ستاذ عبا�س علي النقي باأن �نعقاد �لموؤتمر ياأتي في 

وقت تو�جه فيه �صناعة تكرير �لنفط �لعديد من �لتحديات و�ل�صعوبات ومن بينها تر�جع �أ�صعار 

�لنفط �لخام على �لم�ص���توى �لعالمي، و�لت�ص���دد �لعالمي �لم�ص���تمر في مو��صفات �لمنتجات 

• معالي �لدكتور عبد �لح�صين بن علي ميرز� 

مؤتمر خيارات ترشيد استهالك الطاقة
في صناعة تكرير النفط

تنفيذًا لخط�������ة عملها المعتمدة لعام 2015، 

نظم�������ت االأمانة العام�������ة موؤتمر )خي�������ارات تر�سيد 

ا�ستهلك الطاقة في �سناعة تكرير النفط(، الذي 

اأقي�������م ف�������ي مملكة البحرين خلل الفت�������رة 3 – 5 فبراير 2015، برعاية كريمة من معالي وزي�������ر الطاقة في مملكة البحرين، 

الدكتور عبدالح�سين بن علي ميرزا، وبالتعاون مع مركز التعاون الياباني للبترول )JCCP( والهيئة الوطنية للنفط والغاز 

البحرينية، وبم�ساركة عدد من المتخ�س�سين في �سناعة التكرير من الدول االأع�ساء.

• من �ليمين: �صعادة �الأمين �لعام، معالي وزير �لطاقة �لبحريني، �صعادة �صفير �ليابان لدي �لبحرين ، �صعادة �لم�صت�صار �لخا�س لمركز �لتعاون �لياباني
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�لنفطية بهدف حماية �لبيئة وما يترتب عليه من �أعباء على �لدول �لم�صدرة للنفط، 

�الأمر �لذي دفع �لقائمين على هذه �ل�صناعة �لبحث عن �الأدو�ت و�لفر�س �لممكنة 

ل�صمان خف�س �لتكاليف وتح�صين �أد�ء وربحية �لعمليات �النتاجية.

و�أ�ص���ار �صعادته �إلى �هتمام �لدول �الأع�صاء في �لمنظمة بتطبيق بر�مج تر�صيد 

��صتهالك �لطاقة في �صناعة تكرير �لنفط، مو�صحاً باأن ��صتمر�ر نمو �لطلب �لعالمي 

على �لطاقة وتلبية �لحاجة �لمتنامية للم�صتهلكين في �لقرن �لحادي و�لع�صرين في 

مختلف مناطق �لعالم ي�ص���تلزم �تخاذ كافة �الجر�ء�ت �لممكنة لتر�ص���يد ��ص���تهالك 

�لطاقة وتح�صين كفاءة ��صتخد�مها، وذلك من خالل تبني �صيا�صات و��صتر�تيجيات 

حكومية فاعلة، و�لعمل على ��صد�ر �لت�صريعات �لناظمة لتطبيق بر�مج �د�رة �لطاقة 

في كافة �لقطاعات �ل�ص���ناعية، وت�صجيع �لبر�مج �لتطوعية ودعم مبادر�ت �لقطاع 

�لخا�س وتفعيل م�ص���اركته في �ال�ص���تثمار في م�ص���اريع تعتمد على نقل �لتكنولوجيا 

�لمتطورة من �جل �لح�صول على �لمزيد من �لكفاءة و�النتاجية �لفعالة في �لم�صتقبل.

و�أ�صاف �صعادته باأن �لدول �الع�صاء تولي �هتماما كبير� في دعم �أن�صطة �لبحث �لعلمي البتكار تقنيات جديدة قادرة على 

تطوير فر�س تر�ص���يد ��صتهالك �لطاقة وخف�س �نبعاثات غاز ثاني �أك�صيد �لكربون 

في من�صاآت �ل�صناعة �لبترولية. 

كما �ص���ارك في �لقاء كلمات خالل �لحفل �فتتاح �لموؤتمر كل من �ص���عادة �ص���فير 

�ليابان لدى مملكة �لبحرين �ل�صيد/ كيو�صي �أو�صاكو، حيث ذكر باأن  �لموؤتمر يناق�س  

�أح���د �لمو��ص���يع �لمهمة في �ل�ص���ناعة �لبترولية وهي �ص���ناعة �لتكري���ر، من جانبه 

��ص���تعر�س �صعادة �لم�صت�صار �لخا�س لمركز �لتعاون �لياباني للبترول، �ل�صيد/ هير�و 

�أوكا في كلمته م�صيرة �لتعاون بين �لمنظمة ومركز �لتعاون �لياباني للبترول. 

ومن بين المحاور الرئي�سية للموؤتمر:

• االأه�������داف العام�������ة والفوائد الت�������ي يمكن الح�سول عليه�������ا نتيجة تطبيق 	

اإجراءات تر�سيد ا�ستهلك الطاقة في م�سافي النفط.

• التحدي�������ات التي تعتر�س تر�سيد ا�ستهلك الطاقة في م�سافي النفط في 	

الدول العربية.

• مراحل تطبيق برنامج تر�سيد الطاقة في م�سافي تكرير النفط.	

• فر�س تر�سيد ا�ستهلك الطاقة وتح�سين كفاءة ا�ستخدامها في م�سافي النفط العربية.	

 كما ��صتعر�س �لموؤتمر �أمثلة عملية ودر��صة حاالت تطبيق برنامج تر�صيد ��صتهالك �لطاقة في م�صافي تكرير �لنفط.

وت�ص���منت فعالي���ات �لموؤتم���ر زيارة ميد�نية �إلى �ص���ركة نف���ط �لبحرين )بابكو( ف���ي مملكة �لبحري���ن، ومتحف �لنفط 

�لتابع  لها. 

• �صعادة �صفير �ليابان لدى مملكة �لبحرين

• �صعادة �ال�صتاذ عبا�س علي �لنقي
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لقطات من املوؤمتر

• �صعادة �الأمين �لعام يقدم هدية تذكارية لمعالي وزير �لطاقة �لبحريني

•  معالي وزير �لطاقة يقدم هدية تذكارية ل�صعادة �لم�صت�صار �لخا�س لمركز �لتعاون �لياباني
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�ص���ارك ف���ي �لموؤتم���ر عدد م���ن خب���ر�ء �لطاقة 

و�لنفط يتقدمهم معالي �لمهند�س �أ�صامة كمال وزير 

�لبترول و�لثروة �لمعدنية �الأ�صبق في جمهورية م�صر 

�لعربية.

وقد �ألقى �صعادة �الأمين �لعام للمنظمة، كلمة في 

�فتتاح �لموؤتمر �أ�ص���ار خاللها �إلى �أن �نعقاد �لموؤتمر 

ياأتي في �لوقت �لذي تعاني فيه �صناعة �لنفط و�لغاز 

من وجود تحديات و�ص���عوبات كبيرة وموؤثرة، كتر�جع 

مع���دالت �لنم���و �القت�ص���ادي في �لعديد م���ن �لدول 

�ل�ص���ناعية �لم�ص���تهلكة للطاقة، وتر�جع �لطل���ب على �لنفط و�لمنتجات �لبترولي���ة تبعاً لذلك، و�نخفا�س 

�الأ�صعار ب�صكل كبير، وتنامي �أعباء تلبية متطلبات �لت�صريعات �لخا�صة بالبيئة لحمايتها من �لتلوث.

 وق���د نتج عن هذه �لتحديات �نعكا�ص���ات �ص���لبية عديدة �ص���اهمت في دفع بع�س �ل���دول �إلى �إلغاء �أو 

علن عنها قبل ذلك، �إ�صافة �إلى حاالت �إغالق �لعديد 
ُ
تاأجيل معظم �لم�ص���اريع �ال�ص���تثمارية �لحيوية �لتي �أ

تلبي�������ة لدعوة كريمة من االأ�ستاذ الدكتور اأحمد محمد �سباغ، مدير معهد بحوث البترول بجمهورية م�سر العربية، �سارك 

�سعادة االأمين العام االأ�ستاذ عبا�س علي النقي في فعاليات الموؤتمر الدولي الثامن ع�سر للبترول والثروة المعدنية والتنمية، 

ال�������ذي عق�������د في مدين�������ة القاهرة خلل الفترة م�������ن 8 – 10 فبراير 2015 ، برعاي�������ة معالي وزير البترول والث�������روة المعدنية، 

المهند�س �سريف ا�سماعيل ومعالي وزير البحث العلمي والتكنولوجيا، االأ�ستاذ �سريف حماد.

الموؤتمر الدولي الثامن ع�ضر للبترول والثروة المعدنية والتنمية

سعادة األستاذ عباس علي النقي :
التغيرات الحالية في أسواق الطاقة فرضت تحديات 

جديدة على الدول المصدرة للبترول

• �صعادة �ال�صتاذ عبا�س علي �لنقي
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م���ن �لمن�ص���اآت �لقائم���ة ذ�ت �لربحي���ة 

�لمنخف�ص���ة لعجزها عن �لمناف�صة في 

كثير من مناطق �لعالم.

و�أ�ص���ار �ص���عادته باأن �لدول �لعربية 

لي�ص���ت بمع���زل ع���ن ه���ذه �لتط���ور�ت، 

ولكنه���ا تمتل���ك �لعديد م���ن �لمقومات 

�لتي تمكنها من تخطي هذه �لتحديات.

�لتغي���ر�ت  ب���اأن  �ص���عادته  وذك���ر 

�لحالي���ة في �لم�ص���هد �لعالمي ل�ص���وق 

�لنفط و�أ�ص���و�ق �لطاقة عموماً فر�صت 

تحديات و�ص���عوبات جديدة على �لدول 

ومنه���ا  للنف���ط،  و�لم�ص���درة  �لمنتج���ة 

�ل���دول �الأع�ص���اء ف���ي منظم���ة �أو�بك، 

ومن �لو��ص���ح �أن حالة عدم �ال�صتقر�ر، 

ت���وؤدي  و�أ�ص���بابها،  كان م�ص���درها  �أي���اً 

�إل���ى تباط���وؤ �أو توقف �لعملي���ة �لتنموية 

وبن���اء �لق���در�ت، وبالتال���ي توؤث���ر على 

�إنتاج و�ص���ادر�ت وعو�ئد �لنفط وحجم 

و�أنم���اط �ال�ص���تثمار ف���ي كاف���ة مر�حل 

�ل�ص���ناعة �لبترولي���ة، بدء�ً م���ن �الإنتاج 

وحتى �لتكري���ر و�لبتروكيماويات، وهذ� 

م���ا يدفعنا �إلى �ص���رورة توفير حالة من 

�الإ�ص���تقر�ر للعمل بجدية الإيجاد �ص���وق 

نفطية متو�زنة وم�ص���تقرة تلبي تطلعات 

�لمنتجين و�لم�صتهلكين على حد �صو�ء.

و�أو�ص���ح �ص���عادة �الأمين �لع���ام باأن 

�لدول �الأع�ص���اء تولي �هتماما خا�ص���ا 

ًبتعزيز �أن�ص���طة �لبح���ث �لعلمي، بهدف 

�بتكار تقنيات جديدة قادرة على تطوير 

فر�س تر�صيد ��صتهالك �لطاقة وخف�س 

�ل�ص���ناعة  من�ص���اآت  ف���ي  �الإنبعاث���ات 

�لبترولية و�لبتروكيماوية بكافة مر�حلها 

ب���دء�ً م���ن �الإنت���اج و�لتكرير و�لت�ص���نيع 

وو�صوالً �إلى �لنقل �لت�صويق.

وعلى مدى ثالثة �يام ناق�س �لموؤتمر 

ع���دد م���ن �أور�ق �لعم������ل ف�������ي مجال 

�ص���ناع �لنفط �لغاز و�لطاقات �لجديدة 

و�لمتجددة.



أنشطة المنظمة
سنة 41 - العدد 2

ال

22

�فتتح �لموؤتمر معالي �لدكتور علي �صالح �لعمير، بكلمة �أكد خاللها �هتمام دولة �لكويت بمو�صوع �ل�صحة 

و�ل�ص���المة و�لبيئة، �نطالقا من حر�صها على �صحة �الن�صان و�لبيئة، و�أو�صح معاليه باأن �لقطاع �لنفطي في 

�لكويت ر�ص���م عدة �أهد�ف ��ص���تر�تيجية في هذ� �لمجال من بينها تاأهيل �لقوى �لعاملة في �لقطاع �لنفطي، 

وتقييم وتطوير �لمن�ص���اآت �لنفطية �لقائمة، وت�ص���ميم �لمن�ص���اآت �لجديدة لتكون �أكثر مرونة وتلبي متطلبات 

�لمعايير �لبيئية �لدولية لخف�س �النبعاثات.

و�أ�ص���اف معاليه قائ���اًل »�ن �لقطاع �لنفطي �لكويتي قام ب�صل�ص���لة من �الج���ر�ء�ت �لوقائية وور�س �لعمل 

بق�صد �الرتقاء بوعي �لموظفين في �لقطاع ل�صمان �لتوعية �ل�صحية �لالزمة و�لمحافظة على �لبيئة لتُحقق 

برعاي�������ة كريمة من معالي الدكتور علي �سالح العمير، وزير النفط ووزير الدولة ل�سوؤون مجل�س االأمة بدولة 

الكويت، نظمت موؤ�س�سة البترول الكويتية، موؤتمر ومعر�س الكويت الدولي لل�سحة وال�سلمة والبيئة تحت �سعار 

»يمكنن�������ا اإحداث تغيير«، خلل الفترة من 16 – 17 فبراير 2015، وبم�ساركة مجموعة من الخبراء والمعنيين 

بال�سحة وال�سلمة والبيئة من دولة الكويت والدول العربية واالأجنبية.

موؤتمر ومعر�س الكويت الدولي لل�ضحة وال�ضالمة والبيئة

سعادة األستاذ عباس علي النقي :
منظمة  أوابك تتابع عن كثب تطورات المفاوضات 

االطارية بشأن تغير المناخ



أنشطة المنظمة

سنة 41 - العدد 2
ال

23

�صالمة �الإن�صان و�لعمليات وتجنب وقوع �لحو�دث، حيث تلتزم موؤ�ص�صة �لبترول �لكويتية باأد�ء 

مميز في هذ� �لمجال«.

و�أو�ص���ح معاليه باأن م�ص���روع �لوقود �لبيئي يعتبر من �لم�ص���اريع �لكبرى في دولة �لكويت 

و�لتي توؤكد على �لتز�م دولة �لكويت بانتاج �لم�ص���تقات �لنفطية بمو��ص���فات عالية ومتو�فقة 

مع �لمعايير �لدولية للمحافظة على �لبيئة.

و�أ�ص���ار معاليه �إلى �أن موؤ�ص�ص���ة �لبترول �لكويتية تو��ص���ل �ال�ص���تثمار في �لمر�فق �لقائمة 

بق�صد تح�صين �أد�ئها �لبيئي وبما يتما�صى مع �لمعايير �لبيئية �لعالمية، مو�صحا باأن م�صروع 

�لوق���ود �لبيئي �لذي تنفذه �ص���ركة �لبت���رول �لوطنية �لكويتية يعتبر �أحد �لم�ص���اريع �لبترولية 

�لكبرى في دولة �لكويت.

 وقد �ص���ارك �ص���عادة �الأمي���ن �لعام، �الأ�ص���تاذ عبا�س عل���ي �لنقي، 

كمتحدث رئي�ص���ي ف���ي �لموؤتمر، حيث ��ص���تعر�س في كلمت���ه �لتد�بير 

�لتي تقوم بها �لدول �الأع�ص���اء ف���ي منظمة �أو�بك في مجال �لحد من 

�النبعاث���ات وحماي���ة �لبيئة وتقليل حو�دث �لعمل في جميع �لمن�ص���اآت 

ومر�ف���ق �لطاقة، كما ��ص���تعر�س ف���ي كلمته دور �لدول �الأع�ص���اء في 

منظم���ة �أو�بك ف���ي �لمفاو�ص���ات �لمتعلق���ة باتفاقية �الم���م �لمتحدة 

�الطارية ب�ص���اأن تغي���ر �لمناخ )UNFCCC(، مو�ص���حا ب���اأن منظمة  

�أو�بك تتابع تطور�ت �لمفاو�ص���ات �الطارية ب�ص���اأن تغير �لمناخ، و�صدد 

عل���ى �أهمية مر�عاة �لمبادئ �لتوجيهية �لعام���ة لالتفاقية، و�لتي ياأتي 

على ر�أ�ص���ها �لم�ص���وؤوليات �لم�ص���تركة ولكن �لمتباينة، و�لحق في تحقيق �لتنمية �لم�ص���تد�مة 

وفقاً لالأولويات �لوطنية للبلد�ن �لنامية و��صتر�تيجيات �لتنمية )وفيما يلي ن�س �لكلمة(.

• �صعادة �ال�صتاذ عبا�س علي �لنقي
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

معال�������ي الدكتور عل�������ي العمير، وزير النف�������ط ووزير الدولة 

ل�سوؤون مجل�س االمة.

اأ�سحاب ال�سعادة ، ال�سيدات و ال�سادة،

ال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، واأ�سعد اهلل �سباحكم،،،،

�أود ف���ي �لبد�ي���ة �أن �تقدم بخال�س �ل�ص���كر و�لتقدير 

للجن���ة �لتنظيمي���ة للموؤتم���ر عل���ى دعوته���م �لكريم���ة لنا 

للتحدث في هذ� �لملتقى �لهام.

و��ص���محو� لي �أوال بتقديم نبذة مخت�ص���رة عن منظمة 

�القطار �لعربية �لم�ص���درة للبترول، وهي منظمة حكومية 

دولية �إقليمية �أن�صاأت في عام 1968، ومقرها دولة �لكويت. 

و ت�ص���م في ع�ص���ويتها )11( دولة وهي �الإمار�ت �لعربية 

و�لبحرين و �لجز�ئر و�ل�ص���عودية و�ص���ورية و�لعر�ق وقطر 

و�لكويت وليبيا وم�ص���ر وتون����س. وتتمثل �أهد�ف �لمنظمة 

ف���ي تحقي���ق �لتعاون بي���ن �لدول �الأع�ص���اء فيم���ا يخ�س 

تطوير �ل�صيا�ص���ات و�لم�صاريع �لم�صتركة في مجال �لنفط 

و�لغاز و�لطاقة، وكذلك �إعد�د �لدر��صات �لمتعلقة بجميع 

�أن���و�ع �لطاق���ة مع �لتركي���ز على �لنفط و�لغ���از، كما تقوم 

�أو�بك بتنظيم �لعديد من �لموؤتمر�ت �لمتخ�ص�ص���ة، وعقد 

�جتماع���ات تن�ص���يقية بين �لدول �الأع�ص���اء و�لمجموعات 

�لمختلف���ة، مثل دول مجل�س �لتع���اون �لخليجي، و منظمة 

�أوبك وجامعة �لدول �لعربية. 

وقامت منظمة �أو�بك باإن�صاء خم�صة م�صاريع م�صتركة 

بين دولها �الع�صاء ك�صركة �أبيكوب لال�صتثمار�ت �لنفطية، 

و �صركة �أ�صرى لبناء و�إ�صالح �ل�صفن .

اأ�سحاب ال�سعادة ، ال�سيدات و ال�سادة،

عودة لمو�ص���وع �لموؤتمر و�لذي يتناول �لطاقة و�لبيئة 

و�ل�صحة و�ل�صالمة، ونود في م�صتهل حديثنا �ن ن�صير �لى 

بيان���ات �أحدث تقرير ن�ص���ر حول �آفاق �لنف���ط �لعالمية ، 

فمن �لمتوقع �أن يزد�د �لطلب على �لطاقة �الأولية بن�ص���بة 

60%، خ���الل �لفت���رة 2010– 2040، و�ص���وف ي�ص���تمر 
�لوق���ود �الأحفوري، �لذي يمث���ل حاليا �أكثر من 80%، من 

�إجمال���ي �لطلب على �لطاقة في �لعال���م، في تلبية معظم 

�حتياجات �لطاقة في �لعالم و�ص���يبقى �لم�صدر �لرئي�صي 

للطاقة لعدة عقود قادمة. ومن �لمتوقع �أن ت�صاهم م�صادر 

�لوق���ود �الحفوري بن�ص���بة 78%، بحلول عام 2040. كما 

توؤكد �لتوقعات �أي�ص���ا �ل���دور �لقيادي �لم�ص���تمر لمنطقة 

�ل�ص���رق �الأو�صط و�ص���مال �أفريقيا )MENA( في تجارة 

�لنفط �لخام �لعالمية.

ومن خالل �لتركيز على طرق تحديث وتطوير من�صاآت 

ومر�ف���ق �نتاج م�ص���ادر �لطاق���ة �لقائمة، هن���اك �إمكانية 

كبيرة لتعزيز تخفي�صات �لتلوث، وتعظيم �لت�صغيل �لمتميز 

في جميع �أن�صطة �ل�صناعة �لنفطية.

وف���ي هذ� �ل�ص���دد، تقوم منظمة �أو�ب���ك بدعم و بقوة 

جميع �ل�ص���بل و باتخاذ جمي���ع �لتد�بير �لممكنة للحد من 

�النبعاثات، وحماية �لبيئة وتقليل حو�دث �لعمل في جميع 

�لمن�صاآت ومر�فق �لطاقة، ومن بين تلك �لتد�بير ما يلي:

	•ت�سجيع البحث والتطوير لتكنولوجيات كفاءة الطاقة.
	•تنفيذ التقنيات االأكثر تقدما.

	•التاأكيد على تعزيز التعاون الدولي.
	•دمج كفاءة الطاقة مع حماية البيئة.

و�ص���من �لم�ص���اريع �لتي تقوم بها �لدول �الع�صاء في 

منظمة �أو�بك في �طار �ص���عيها للحفاظ على �لبيئة، نذكر 

على �صبيل �لمثال ال �لح�صر، �لجهود �لكبيرة �لتي تبذلها 

�لمملكة �لعربية �ل�ص���عودية، �أكبر منتج للنفط، فيما يتعلق 

بتقلي���ل حج���م �لغاز �لمحروق في �ل�ص���علة حيث ح�ص���تها 

من �جمالي �لغاز �لمحروق عالميا ال تمثل �ص���وى �أقل من 

3%. وفي �لكويت، خف�ص���ت �ص���ركة نفط �لكويت، ن�ص���بة 
حرق �لغاز من 17% من �لغاز �لمنتج في عام 2006 �إلى 

1.75% ف���ي عام 2011. وقامت �ص���ركة �لبترول �لوطنية 
�لكويتية )KNPC( بت�صجيل م�صروع “وحدة ��صتعادة غاز 

�ل�ص���علة” في م�صفاة ميناء �الأحمدي ، �صمن �آلية �لتنمية 

�لنظيف���ة لالأمم �لمتح���دة )CDM(  وم���ن �لمخطط �أن 

يتم �النته����اء من مر�ف�����ق ��ص���تعادة �لغ���از ف�����ي م�صف����اة 

ميناء عبد �هلل في عام 2017.

وتتبنى �لعر�ق خطة طموحة ال�صطياد ومعالجة �لغاز 

�لذي يتم حرقه في �لحقول �لمنتجة، ويعد هذ� �لم�صروع 

كلمة األمين العام االستاذ عباس علي النقي
في مؤتمر ومعرض الكويت الدولي للصحة والسالمة والبيئة
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م���ن �أكبر �لم�ص���اريع �لمتعلقة بالحد من ح���رق �لغاز على 

�لم�صتوى �لعالمي .

باال�ص���افة �لى ذل���ك، ت�ص���عى بع�س �لدول �الأع�ص���اء 

ف���ي �أو�بك �لى �لخو�س في  م�ص���اريع ��ص���طياد �لكربون 

و تخزين���ه )CCS(. و م���ن بي���ن 75 م�ص���روعا متكام���ال 

ال�ص���طياد �لكربون و تخزينه �لمنت�ص���رة ف���ي جميع �أنحاء 

�لعال���م، يوجد 17 م�ص���روعا في �لبل���د�ن �لنامية، فهناك 

م�ص���روع و�ح���د لمعالجة �لغاز ف���ي مرحلة �لت�ص���غيل في 

�لجز�ئر، وثالثة م�ص���اريع ف���ي مر�حل �لتخطيط في دولة 

�الإم���ار�ت �لعربية �لمتحدة، �ثنت���ان منها في مجال توليد 

�لطاقة، وم�صروعا في قطاع �لحديد و�ل�صلب.

اأ�سحاب ال�سعادة ، ال�سيدات و ال�سادة،

وفيم���ا يتعلق بالمفاو�ص���ات �لمتعلق���ة  باتفاقية �الأمم 

 ، )UNFCCC( لمتح���دة �الإطارية ب�ص���اأن تغير �لمن���اخ�

فجميع �لدول �الأع�ص���اء في منظمة �أو�بك و�لتي هي جزء 

م���ن �التفاقية، تقوم بلعب دور� كبير� خالل �لمفاو�ص���ات 

به���دف �لدفاع عن م�ص���الحها و�لحد م���ن �النبعاثات من 

�ج���ل �لحف���اظ على بيئ���ة نظيفة. كم���ا تقوم  ب���دور مهم 

ف���ي مج���ال تن�ص���يق �الجتماعات بي���ن �لبلد�ن �الأع�ص���اء 

و�لمجموع���ة �لعربي���ة �لتابع���ة لجامع���ة �ل���دول �لعربي���ة، 

ودول مجل�س �لتع���اون �لخليجي ومنظمة �أوبك قبل و�أثناء 

�لدور�ت �ل�ص���نوية لموؤتمر�ت �الأطر�ف )COPs( ، وذلك 

لتن�ص���يق وتوحيد �لمو�قف بين �لدول �الأع�صاء و�الأطر�ف 

�لمعنية �الأخرى خالل �لمفاو�صات.

وفي هذ� �ل�صاأن تعلق �لدول �الع�صاء في �أو�بك �أهمية 

كبيرة على �الإجر�ء�ت و�لممار�ص���ات من مختلف منظمات 

�الأمم �لمتحدة �لتي ت�ص���من �ل�ص���فافية و�ص���مولية �لعملية 

من �أجل �ص���د �لخالفات بين �الأطر�ف في تحديد عنا�صر 

�لنظام �لمناخي ما بعد عام 2020.

وبينم���ا تتاب���ع منظم���ة �أو�بك تط���ور�ت �لمفاو�ص���ات 

�الإطاري���ة ب�ص���اأن تغير �لمن���اخ �لدولية، فهي ت�ص���دد على 

�أهمية مر�ع���اة �لمبادئ �لتوجيهية �لعام���ة لالتفاق و�لتي 

ياأتي على ر�أ�صها �لم�ص���وؤوليات �لم�صتركة ولكن �لمتباينة، 

و�لحق ف���ي تحقيق �لتنمية �لم�ص���تد�مة وفق���ا لالأولويات 

�لوطنية للبلد�ن �لنامية و��صتر�تيجيات �لتنمية.

 )COP21( ونحن نتط��لع �إلى جل��ص���ات �ل���دورة �لمقب��لة

�لتي �ص���تعقد في باري�س، �ص���من �إطار مو�ص���وعي و�صامل 

ي�ص���اهم ف���ي حماي���ة �لطاق���ة وعل���ى وج���ه �لخ�ص���و�س، 

�ص���ناعة �لنف���ط و�لغاز على �لمدى �لطوي���ل. ونعتقد باأنه 

هناك بع�س �لق�ص���ايا �ل�ص���عبة �لتي يتعي���ن حلها قبل �أن 

يتم �لتوقيع على �التفاق في قمة باري�س. �لق�ص���ية �الأولى 

و�الأكثر �إ�صكالية هي �لتفريق بين �لدول �ل�صناعية و�لدول 

�لنامية، و�لمعروفة عل���ى �لتو�لي بالبلد�ن �لمدرجة وغير 

�لمدرج���ة في �لمرف���ق �الأول من �تفاقي���ة �الأمم �لمتحدة 

�الإطارية لعام 1992. وهناك �إجماع على �ص���رورة �الإبقاء 

عل���ى مب���د�أ �لم�ص���وؤوليات �لم�ص���تركة ولك���ن �لمتباين����ة. 

 Financial( و�لق�ص�������ية �لثاني���ة ه���ي �لدع���م �لمال���ي

ه���ي  �لثالث���ة  و�لق�ص���ية  �لنامي���ة.  للبل���د�ن   )support
�لخ�ص���ائر و �ال�ص���ر�ر )Loss and damage( ، حي���ث 

تحاول �الأطر�ف غير �لمدرجة في �لمرفق لت�ص���مل ق�صما 

خا�ص���ا على �لخ�ص���ائر و�الأ�صر�ر. و�لق�ص���ية �لر�بعة هي 

�لتخفي���ف )Mitigation( ، فبع�س م���ن �لبلد�ن �لنامية 

تجادل باأن �لبلد�ن �لمدرجة في �لمرفق �الأول فقط يجب 

�أن تلت���زم باالأهد�ف على م�ص���توى �القت�ص���اد لالنبعاثات 

�لوطنية �لمطلقة �لخا�ص���ة بهم )طن من CO2(، كما هو 

�لحال في �تفاقية كيوتو. و�لق�صية �لخام�صة هي مر�جعة 

 Review component of the( �التف���اق  عن�ص���ر 

 .)agreement
و�لق�ص���ية �الأخي���رة ه���و �الط���ار �لقانون���ي لالتفاقية 

)Legal form of an agreement ( �ل���ذي ال ي���ز�ل 
غير و��ص���ح. وفي هذ� �ل�صدد، فاإننا، كبلد�ن نامية، نوؤكد 

عل���ى �أن �أي ن����س جدي���د �ص���يقدم �إلى موؤتم���ر �الطر�ف 

�لمقب���ل ف���ي باري����س )COP21( ينبغي �أن ي�ص���تند على 

�لبيان���ات �لمقدمة من �الأطر�ف، مع �الأخذ بعين �العتبار 

منهاج عمل ديربان �لمعزز. فالبلد�ن �الأع�ص���اء تدعو �إلى 

تبني نهج �ص���امل لمعالجة جميع �للبنات �الأ�صا�صية لمنهاج 

عمل ما قبل عام 2020، باتباع  ثالثة م�صار�ت م�صتديمة 

ومتو�زية، وهي عملية �لتنفيذ �لمت�صارعة، عملية �لخبر�ء 

�لتقنيين، و�التفاق على م�صتوى عال.

اأ�سحاب ال�سعادة ، ال�سيدات و ال�سادة،

ف���ي �لختام، �أود �أن �أكد م���رة �أخرى على دعم منظمة 

�أو�بك للق�ص���ايا �لبيئية �لمرتبطة بالطاقة و�أنها م�ص���تمرة 

في دعم كافة �لجهود �لدولية �لمتعلقة بتحقيق �ال�صتد�مة 

�لبيئية.

�سكرا لح�سن اإ�سغائكم، وال�سلم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته،،،،،
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تلبي���ة لدع���وة كريم���ة من 

�ص���عادة �لمدير �لع���ام للمعهد 

�لعرب���ي �لتخطي���ط، �لدكت���ور 

بدر عثمان مال �هلل،  �ص���اركت 

�الأمان���ة �لعام���ة للمنظم���ة في 

�إط���الق »تقري���ر �لتنمية  حفل 

�لب�صرية �لدولي للعام 2014«، 

تح���ت عن���و�ن »�لم�ص���ي ف���ي 

ل���درء  �لمنع���ة  بن���اء  �لتق���دم: 

�لمخاطر«، �لذي �أقيم في مقر 

�لمعهد �لعرب���ي للتخطيط في 

دول���ة �لكوي���ت ي���وم 29 يناير 

2015، تحت رعاية �صمو رئي�س 
مجل����س �لوزر�ء بدولة �لكويت، 

�ل�ص���يخ جابر �لمب���ارك �لحمد 

�ل�صباح، �لذي �أناب عنه معالي وزير �لدولة ل�صوؤون �الإ�صكان 

ووزي���ر �ل�ص���وؤون �الجتماعي���ة و�لعمل ووزير �لدولة ل�ص���وؤون 

�لتخطي���ط و�لتنمية باالإناب���ة ورئي�س مجل����س �مناء �لمعهد 

�لعربي للتخطيط باالإنابة، �الأ�ص���تاذ/ يا�ص���ر �أبل، وبح�ص���ور 

م�ص���وؤولين حكوميين من دولة �لكويت، وممثلين عن �ل�ص���لك 

�لدبلوما�ص���ي في دول���ة �لكويت.  حيث مث���ل �الأمانة �لعامة 

كل من �ل�ص���يد/ �لطاهر �لزيتوني، من �الإد�رة �القت�ص���ادية، 

و�الآن�صة/ �الآء �لعمر�ن من �إد�رة �الإعالم و�لمكتبة. وقد �أقيم 

�الحتفال بتنظيم م�صترك بين كل من برنامج �الأمم �لمتحدة 

�الإنمائ���ي )UNDP( ف���ي دول���ة �لكويت، و�لمعه���د �لعربي 

للتخطي���ط، وياأتي �لتقرير �ص���من �صل�ص���لة تقري���ر “�لتنمية 

�لب�صرية” �لذي ي�صدره برنامج �الأمم �لمتحدة �الإنمائي منذ 

عام 1990.

وذكر معالي �الأ�ص���تاذ / يا�صر �أبل، في كلمة له في حفل 

�الفتتاح باأن �لتنمية �لب�ص���رية في �لمنطقة �لعربية �ص���هدت 

تح�ص���ناً بح�ص���ب �لتقرير �لحالي، و�لذي و�ص���عها �صمن فئة 

�لتنمي���ة �لب�ص���رية �لمرتفعة بتحقيقها موقع���ا متقدما لجهة 

ن�صيب �لفرد من �لدخل �لذي بلغ 15,8 �ألف دوالر متجاوز� 

متو�ص���ط �لدخل �لعالمي بن�ص���بة 15 %، مو�ص���حاً باأن دول 

مجل�س �لتعاون �لخليجي تحل �ص���من فئة �لتنمية �لب�ص���رية 

�لمرتفع���ة جد� بينما يق���ع �لجزء �الأكبر من �ل���دول �لعربية 

�صمن فئة �لتنميه �لب�صرية �لمتو�صطة و�لمنخف�صة وال يز�ل 

�لفق���ر �لمتعدد �الأبعاد ي�ص���كل تحديا يو�ج���ه بع�س �لبلد�ن 

�لعربي���ة، و�أفاد بان هذه �لفو�رق تاأتي في �لوقت �لتي تو�جه 

فيه �لمنطقة تحديات �إقليمية ودولية ت�صكل عائقاً �أمام جهود 

تحقيق �لتنمية �ل�ص���املة و�لم�ص���تد�مة ب�ص���كل عام و�لتنمية 

�لب�صرية ب�صكل خا�س، موؤكد� �أن �أمام هذ� �لو�قع    ال بد من 

ت�صافر جهود �لقطاعين �لعام و�لخا�س وموؤ�ص�صات �لمجتمع 

�لمدني للعمل على و�ص���ع �ال�صتر�تيجيات ور�صم �ل�صيا�صات 

�لهادفة �إلى تحقيق �لتنمية �القت�صادية و�الجتماعية.

ه���ذ� ويتاأل���ف “تقري���ر �لتنمية �لب�ص���رية �لدول���ي للعام 

2014” م���ن ثالثة �أج���ز�ء هي �ل�ص���حة و�لتعلي���م و�لدخل، 
وق���د �أظهر �لتقري���ر وجود تفاوت كبير  بي���ن �لدول �لعربية 

في مجال �لتنمية �لب�ص���رية، كما �أظهر �لتقرير �ن م�صتويات 

�لتنمية �لب�ص���رية �ل�صاملة تتو��ص���ل في �الرتفاع لكن بوتيرة 

�أبطاأ من قبل و�ن �كثر من 15 % من �صكان �لعالم ال يز�لون 

عر�صة للفقر.

وبي���ن �لتقري���ر �ن لدى منطق���ة جنوب �آ�ص���يا �كبر عدد 

من �ل�ص���كان �لفقر�ء و�لذين يبلغ عدده���م نحو 800 مليون 

�ص���خ�س ��ص���افة �لى 270 مليون �ص���خ�س قريبين من خط 

�لفقر �ي ما يعادل 71 % من عدد �صكان هذه �لمنطقة.

أوابك تشارك في حفل إطالق
»تقرير التنمية البشرية الدولي للعام 2014«
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الشركات العربية المنبثقة

ناقالت النفط الكويتية توقع عقد تصليح ضخم مع أسري

الخالد: أسري من أهم شركات تصليح السفن 
على الصعيدين العربي والدولي

�لنف���ط  ناق���الت  �ص���ركة  وقع���ت 

�لتابع���ة  �ل�ص���ركات  �أح���د  �لكويتي���ة، 

لموؤ�ص�ص���ة �لبت���رول �لكويتي���ة، �تفاقية 

عق���د بقيمة 33 ملي���ون دوالر �أمريكي 

)9.74 مليون دينار كويتي( مع �ل�صركة 

�لعربية لبناء و��صالح �ل�صفن )�أ�صري(، 

�أحد �لم�ص���روعات �لعربية �لم�ص���تركة 

�لمنبثقة عن منظم���ة �الأقطار �لعربية 

وق���د  )�أو�ب���ك(،  للبت���رول  �لم�ص���درة 

وق���ع �لعقد نيابة عن �ص���ركة �لناقالت 

�لكويتية، �ل�صيخ طالل �لخالد �الأحمد 

�ل�ص���باح، �لرئي�س �لتنفيذي لل�ص���ركة، 

وع���ن �ص���ركة �أ�ص���ري، �ل�ص���يخ دعيج بن �ص���لمان ب���ن دعيج 

�لخليفة، رئي�س مجل�س �إد�رة �صركة �أ�صري.

 وذك���ر �ل�ص���يخ ط���الل �لخال���د �ل�ص���باح في ت�ص���ريح 

�ص���حفي ب���اأن �التفاقي���ة �لمبرم���ة بي���ن �لجانبي���ن، تعتبر 

�الأكبر من نوعها في تاريخ ��ص���الح و�ص���يانة �ل�ص���فن في 

منطق���ة �لخلي���ج �لعرب���ي، وتت�ص���من قيام �ص���ركة �أ�ص���ري 

بعملي���ات �الإ�ص���الحات و�لت�ص���فين لع���دد 19 ناقل���ة ومن 

بينه���ا 12 ناقل���ة منتج���ات نفطية و4 ناقالت غاز م�ص���ال 

وناقلت���ان لتزوي���د �لوقود، باالإ�ص���افة �إلى قارب م�ص���اندة 

و�إج���ر�ء �ص���يانة �ص���املة عليه���ا ت�ص���مل ب���دن �ل�ص���فينة 

وتنظيف �لخز�نات و�ل�ص���باغة و�أعمال �ل�ص���يانة �لدورية 

للمح���ركات و�الأجه���زة �لمالحي���ة، تبلغ م���دة �لعقد ثالث 

�ص���نو�ت، كم���ا تتي���ح �التفاقي���ة ل�ص���ركة ناق���الت �لنف���ط 

�لكويتية �ص���يانة معظم �ص���فن �أ�ص���طولها ب�صكل دوري في 

�أحو��س �أ�صري ومقرها في مملكة �لبحرين.

و�أ�ص���ار �لخالد �إلى �أن �ل�ص���ركة �لعربية لبناء و��ص���الح 

�ل�ص���فن )�أ�صري(، تعد من �أهم �ل�صركات في مجال ت�صليح 

و�ص���يانة �ل�ص���فن و�لمن�ص���ات �لبحري���ة عل���ى �ل�ص���عيدين 

�لعربي و�لدولي، مو�صحاً باأن من�صاآت �صركة �أ�صري و�صجل 

�أد�ئها �لمميز يوؤهلها الأن تكون �ص���ريكاً مميز�ً طويل �الأمد 

ل�ص���ركة �لناقالت �لكويتية في مجال �ص���مان جودة �صيانة 

�الأ�صطول.

و�أ�ص���اف �لخال���د باأن �التفاقي���ة تعتبر ناف���ذة �لمفعول 

ف���ور�ً، ومن �لمقرر ��ص���تقبال �لناقلة �الأول���ى )�لجابرية 2( 

في �أحو��س �أ�ص���ري، خالل فبر�ير �لحالي )2015(، و�صيتم 

�إدخال 8 �ص���فن في عام 2015 و9 ناقالت في عام 2016 

وناقلتان في عام 2017.

و�أك���د �لخالد ب���اأن توقيع هذه �التفاقي���ة يعبر عن مدى 

�لتز�م �صركة ناقالت �لنفط �لكويتية بالمحافظة على �صالمة 

وكف���اءة �أ�ص���طولها من خالل عمليات �ل�ص���يانة و�لت�ص���فين 

�لدوري���ة باأعلى �لم�ص���تويات وباأف�ص���ل �الأ�ص���عار. مبيناً باأن 

هذه �التفاقية �صت�ص���اهم في تدعيم �لتعاون �لم�ص���ترك بين 

�ل�ص���ركتين، بم���ا يتي���ح لهما �الإع���د�د و�لتخطيط �لم�ص���بق 

و�لم�صترك قبل دخول �ل�صفن للحو�س �لجاف باالإ�صافة �إلى 

ح�ص���ول �ص���ركة �لناقالت على �ص���عر متميز نتيجة لاللتز�م 

�لم�صبق �صمن هذه �التفاقية وتوفير �الأولوية لحجز فتر�ت 

�لت�صفين وتخطيط نطاق �لعمل.
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Articles

ال�شتثمار  يف عمليات الإنتاج

 وال�شتك�شاف والتكرير لعام 2013 

ج. هورو، �س. �سريبوتوفييز، �س. �سيلفا

باال�سرتاك مع ج. مي�سونييه

تطوير �شناعة تكرير النفط يف الدول العربية...

احلا�شر  وامل�شتقبل  )2 - 2(

عماد  مكي

�شادرات النفط والغاز الطبيعي من الدول الأع�شاء

واملمرات املائية العاملية لل�شحنات البرتولية

مظفر  الربازي

 

Investment in exploration, production

 and refining in 2013
G. HUREAU, S. SERBUTOVIEZ, C. SILVA,

and G. MAISONNIER

Development of the Petroleum Industry in Arab Countries, 

Current and Future Perspective (2-2)
Emad Makki

Directions of Oil and Natural Gas Exports from OAPEC Member 

Countries and Global Transit Chokepoints

 Mouzaffar H Albarazi

ال�صناعة  يف  واملخت�صني  الباحثني  كافة  دعوة  العربي  والتعاون  النفط  ي�صر جملة 

وفقا  العلمية  وتقاريرهم  اأبحاثهم  ن�صر  يف  للم�صاركة  الإمنائية  والق�صايا  البرتولية 

لل�صروط التالية:

1 - تن�صر �لمجلة �الأبحاث �لعلمية �الأ�صيلة في مجاالت �لنفط 
تلتزم بمنهجية  �لتي  و�لغاز و�لطاقة و�لتنمية �القت�صادية 

ومكتوبة  دوليا  عليها  �لمتعارف  وخطو�ته  �لعلمي  �لبحث 

باللغة �لعربية.

2 - ينبغي �أن ي�صتمل �لبحث على ما بين 15 �إلى 40 �صفحة 
على  مطبوعا  �ال�صل  ويقدم  �لكمبيوتر،  على  طبعها  مع 

ترقم  �ن  على   )Simpelified Arabic( بخط   A4 ورق 

�ل�صفحات ترقيما مت�صل�صاًل.

يوجز  �النكليزية،  باللغة  و�صفي  ملخ�س  تقديم  ينبغي    -  3
�لغر�س ومجال و�أ�صاليب �لبحث، و�أهم �الأفكار �لو�ردة فيه 

و�ال�صتنتاجات، على �أن يكون في حدود 2 �إلى 3 �صفحات،  

ويجب �أن يكتب ب�صيغة �لغائب، و�أن يكون و��صحا ومفهوما 

من دون �لرجوع �إلى �لبحث �لرئي�صي، 

4 - �أن تحتوى �ل�صفحة �الأول��ى من �لبحث على عنو�ن و��صم 
�لهاتف  ورقم  و�لعنو�ن،  �لعمل،  وجهة  �لباحثين  �أو  �لباحث 

و�لبريد �الإلكتروني ، مع مر�عاة عدم ذكر ��صم �لباحث في 

متن �لبحث �لرئي�صي.

5- ي�صار �إلى �لم�صادر جميعها باأرقام �لهو�م�س �لتي تن�صر في 
�أو�خر �لبحث وتر�عى �الأ�صول �لعلمية �لمتعارفة في �لتوثيق 

و�الإ�صارة بان تت�صمن:

�أ�صم �لكتاب/ �أ�صم �لموؤلف/ �أ�صم �لنا�صر /  مكان �لن�صر/ رقم 

�لطبعة / �صنة �لن�صر/ رقم �ل�صفحة.

هذ� عند ذكر �لم�صدر �أول مرة، ويذكر ��صم �لكتاب ورقم 

�ل�صفحة عند تكرر ��صتعماله.

ود �لبحث بقائمة �لم�صادر منف�صلة عن �لهو�م�س وفي  6 - يزَّ
حالة وجود م�صادر �أجنبية ت�صاف قائمة بها منف�صلة عن 

�لترتيب  �إعد�دها  في  وير�عى  �لعربية  �لم�صادر  قائمة 

�الأبجدي الأ�صماء �لكتب �أو �لبحوث في �لمجالت.

7-  �أرفاق ن�صخة من �ل�صيرة �لعلمية �إذ� كان �لباحث يتعاون 
مع �لمجلة للمرة �الأولى.

8- �أن ال يكون �لبحث م�صتاًل �أو مقتب�صاً من ر�صالة �أو �طروحه 
جامعية، ولم ي�صبق ن�صره، ولي�س مقدما �إلى �أية و�صيلة ن�صر 

�أخرى، وعلى �لباحث تقديم تعهد م�صتقل بذلك.

9- تعبر جميع �الفكار �لمن�صورة في �لمجلة عن �آر�ء كاتبيها وال 
تعبر بال�صرورة عن وجهة نظر جهة �الإ�صد�ر ويخ�صع ترتيب 

�الأبحاث �لمن�صورة لموجبات فنية.

10- تخ�صع �لبحوث لتقويم �صري لبيان �صالحيتها للن�صر وال 
تقبل  لم  �أم  للن�صر  قبلت  �صو�ء  ��صحابها  �إلى  �لبحوث  تعاد 

وفق �الآلية �لتالية:

مدة  خالل  للن�صر  �لمر�صلة  �لمادة  بت�صلم  �لباحث  يبلغ   -

�أق�صاها ثالثة �أ�صابيع من تاريخ �لت�صلم.

- يخطر �أ�صحاب �لبحوث �لمقبولة للن�صر بمو�فقة هيئة �لتحرير 

على ن�صرها وموعد ن�صرها �لمتوقع.

تعديالت  �ج��ر�ء  وج��وب  �لمقومون  ي��رى  �لتي  �لبحوث   -

مع  ��صحابها  �إلى  تعاد  ن�صرها  قبل  عليها  �إ�صافات  �أو 

�لمالحظات �لمحددة كي يعملو� على �عد�دها.

- �لبحوث �لمرفو�صة يبلغ ��صحابها من دون �صرورة �بد�ء �الأ�صباب.

- ي�صبح �لبحث ملكاً للمجلة بعد �لن�صر.

- يمنح لكل كاتب للبحث خم�صة �أعد�د من �لعدد �لذي ن�صر 

فيه بحثه.

تر�سل المقاالت والمراجعات با�سم رئي�س التحرير، مجلة النفط والتعاون العربي، اأوابك،

�س. ب: 20501 ال�سفاة- الرمز البريدي: 13066 دولة الكويت

 الهاتف:  24959000 )965+(  اأو  24959728 )965+( الفاك�س: 24959747 )965+( 
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�سادية

✍ انخف�س المعدل ال�سهري الأ�سعار �سلة اأوبك بن�صبة 21.3% )16.1 دوالر للبرميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 48.2 دوالر للبرميل خالل 
�صهر دي�صمبر 2014.

✍ ارتفع الطلب العالمي على النفط خالل �صهر دي�صمبر 2014 بمقد�ر 0.3 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.3 % لي�صل �إلى 94.3 مليون ب/ي.
✍ ارتفعت الكميات المعرو�سة من النفط خالل �صهر دي�صمبر 2014 بمقد�ر 0.9 مليون ب/ي ،�أي بن�صبة 0.9 % لت�صل �إلى 96.6 مليون ب/ي.

وارداتها من  ارتفعت  كما  مليون ب/ي،   7.3 لتبلغ    %1 بنحو   2014 نوفمبر  �صهر  الخام خالل  النفط  المتحدة من  الواليات  واردات  ارتفعت   ✍
المنتجات النفطية بنحو 5.6% لتبلغ حو�لى 1.6 مليون ب/ي.

✍ انخف�س المخزون التجاري النفطي في الدول ال�سناعية خالل �صهر نوفمبر 2014 بحو�لى 8 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 
2697 مليون برميل، بينما ارتفع المخزون االإ�ستراتيجي في دول منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية وجنوب اأفريقيا وال�سين بحو�لى 1 مليون 

برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1755 مليون برميل. 

✍ انخف�س المتو�سط ال�سهري لل�سعر الفوري للغاز الطبيعي �لم�صجل في مركز هنري بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر دي�صمبر 2014 بمقد�ر 0.90 
دوالر لكل مليون )و ح ب( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 3.19 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

✍ انخف�س متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في اليابان خالل �صهر نوفمبر 2014 بمقد�ر 0.3 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 
15.6 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، كما انخف�س متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في ال�سين بمقد�ر 0.7 دوالر لكل مليون )و ح ب(، 
لي�صل �إلى 11.6 دوالر لكل مليون )و ح ب( ،وانخف�س متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في كوريا الجنوبية بمقد�ر 0.3 دوالر لكل 

مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 15.9 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�سين حوالى 4.436 مليون طن خالل �صهر نوفمبر  ✍ بلغت �سادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�سيل 
2014، م�صتاأثرة بح�صة 38.4% من �الإجمالى.

أوال : أسواق النفط

– الأ�ضعار  1

1-1 اأ�سعار النفط الخام
�صهد �لمعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة �أوبك تر�جعاً خالل �الأ�صبوع �الأول من �صهر دي�صمبر 

2014، م�صجاًل 66.7 دوالر للبرميل، ثم و��صل تر�جعه لي�صل �إلى �أدنى م�صتوياته فى �الأ�صبوع 
�لر�بع عندما بلغ 56.2 دوالر للبرميل، كما يو�صح �ل�صكل )1(:

تر�جعاً   2014 دي�صمبر  �صهر  خالل  �أوبك  خامات  �صلة  الأ�صعار  �ل�صهري  �لمعدل  �صهد 

لي�صل �إلى   %21.3 بن�صبة  �أي  �ل�صابق،  �ل�صهر  باأ�صعار  للبرميل مقارنة  16.1 دوالر  بمقد�ر 

مقارنة  59.5 دوالر للبرميل، م�صجال تر�جعاً بنحو 48.2 دوالر للبرميل �أي بن�صبة %44.8 

المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك،  2014-2013 
�ل�صهر  خ���الل  �لم�صجل  ب��م��ع��دل��ه 

�لمماثل من �لعام �لما�صي، وهو �أقل 

م�صتوى له منذ �صهر مايو 2009.

وقد كان للمخاوف ب�صاأن تباطوؤ 

وتيرة نمو �القت�صاد �لعالمى ،ووفرة 

دور�ً  �لطلب  و�صعف  �الإم�����د�د�ت 

رئي�صياً فى ��صتمر�ر تر�جع �الأ�صعار 

وفى   .2014 دي�صمبر  �صهر  خ��الل 

�ل��وق��ت ذ�ت���ه، ك��ان الرت��ف��اع �ل��دوالر 

�القت�صاد  تح�صن  بتوقعات  مدعوماً 

ه��ذ�  ح���دوث  ف��ى  دور�ً  �الأم��ري��ك��ى 

�لتر�جع.

املوؤ�ضرات الرئي�ضية

الشكل - 1:
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نوفمرب اأكتوبر �ضبتمرب اأغ�ضط�س يوليو يونيو مايو اإبريل مار�س فرباير
يناير

2014
دي�ضمرب 

2013

59.5 75.6 85.1 96.0 100.8 105.6 107.9 105.4 104.3 104.2 105.3 104.7 107.7 �صعر �صلة �أوبك

)16.1( )9.5( )10.9( )4.8( )4.9( )2.3( 2.5 1.1 0.1 )1.2( 0.7 )3.0( 2.7  �لتغري عن �ل�صهر

�ل�صابق

)48.2( )29.4( )21.6( )12.7( )6.8( 1.2 6.9 4.7 3.2 )2.2( )7.4( )4.6( 1.1
 �لتغري عن �ل�صهر

 �ملماثل من �لعام

�ل�صابق

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 من �ل�صلة  لت�صبح تتاألف من 12 نوع من �لنفط �لخام.

التغير في أسعار سلة أوبك، 2013-2014                                  )دوالر/برميل(

التغير في أسعار سلة أوبك، 2013-2014                             )دوالر/برميل(

الجدول - 1 

شكل - 2 

ويو�صح �لجدول )1(  و�ل�صكل )2( �لتغير في �أ�صعار �صلة �أوبك، مقارنة بال�صهر �ل�صابق، 

و بال�صهر �لمماثل من �لعام �ل�صابق:

�الأخرى  �لنفوط  بع�س  و  �أوبك  ل�صلة  �لفورية  �الأ�صعار  �لملحق  في   )3( �لجدول  يو�صح 

للفترة 2012 - 2014.

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

 17.9 بنحو   2014 نوفمبر  �صهر  خالل  �لممتاز  للغازولين  �لفورية  �الأ�صعار  تر�جعت 

دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 16% لت�صل �إلى 94 دوالر للبرميل، 

كما تر�جعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 8.4 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 8.2% لتبلغ 93.5 دوالر 
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لتبلغ  �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لى 8.6 دوالر للبرميل �أي بن�صبة %11  للبرميل، وتر�جعت 

69.4 دوالر للبرميل.

-  �سوق روتردام

للغازولين �لممتاز تر�جعاً في م�صتوياتها خالل �صهر نوفمبر  �صهدت �الأ�صعار �لفورية 

2014 بنحو 8.1 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 7.8% لت�صل �إلى 
95.8 دوالر للبرميل،  كما تر�جعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 6.1 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 
6% لتبلغ 96.3 دوالر للبرميل، وتر�جعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 11 دوالر للبرميل �أي 

بن�صبة 14.3% لتبلغ 65.6 دوالر للبرميل.

-  �سوق حو�س البحر المتو�سط

للغازولين �لممتاز تر�جعاً في م�صتوياتها خالل �صهر نوفمبر  �صهدت �الأ�صعار �لفورية 

2014 بنحو 8.2 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 8.2% لت�صل �إلى 
بن�صبة  �أي  للبرميل  6.2 دوالر  بنحو  �لغاز  91.4 دوالر للبرميل، كما تر�جعت �أ�صعار زيت 
6.1% لتبلغ 95.4 دوالر للبرميل، وتر�جعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 10.2 دوالر للبرميل 

�أي بن�صبة 13.4% لتبلغ 66.3 دوالر للبرميل.

-  �سوق �سنغافورة

نوفمبر  �صهر  خالل  م�صتوياتها  في  تر�جعاً  �لممتاز  للغازولين  �لفورية  �الأ�صعار  �صهدت 

لت�صل  2014  بنحو 10.7 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة %10.6 
�إلى 90.4 دوالر للبرميل، كما تر�جعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 5.8 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 

5.8% لتبلغ 95.5 دوالر للبرميل، وتر�جعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 7.6 دوالر للبرميل �أي 
بن�صبة 9.5% لتبلغ 71.7 دوالر للبرميل.

المعدل الشهري لألسعار الفورية للغازولين الممتاز، 2013-2014     )دوالر/برميل(

�ل�صكل  وي��و���ص��ح    

�ل�صهري  �ل��م��ع��دل   )3(

ل���الأ����ص���ع���ار �ل���ف���وري���ة 

للغازولين �لممتاز خالل 

�ل���ف���ت���رة م���ن ن��وف��م��ب��ر 

نوفمبر  �إل����ى     2013
�الأ���ص��و�ق  ف��ي    2014

�لرئي�صية �الأربعة:

�لجدول  يو�صح  كما 

�ل���م���ل���ح���ق  ف�����ي   )4(

�ل��م��ت��و���ص��ط �ل�����ص��ه��ري 

ل���الأ����ص���ع���ار �ل���ف���وري���ة 

ل��ل��م��ن��ت��ج��ات �ل��ن��ف��ط��ي��ة 

�لمختلفة  �الأ���ص��و�ق  في 

للفترة 2014-2012. 

شكل - 3 
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المعدل الشهري ألسعار الشحن النفط الخام، 2013-2014                                        )نقطة على المقياس العالمي ( )*( شكل - 4 

1-3 اأ�سعار �سحن النفط الخام 
�رتفعت �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 نوفمبر 2014 بمقد�ر 

9 نقاط مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 19.1% م�صجلة 56 نقطة على �لمقيا�س 
�لعالمي ،كما �رتفعت �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمتجه من مو�نئ �ل�صرق �الأو�صط  �إلى �تجاه 

مقارنة  نقاط   7 بمقد�ر  �صاكن(  �ألف طن   285  –  270 بحمولة  �لكبيرة  )للناقالت  �لغرب 

باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 27% م�صجلة 33 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي، و�رتفعت 

�أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمنقولة د�خل منطقة �لبحر �الأبي�س �لمتو�صط بناقالت �صغيرة �أو 

متو�صطة �لحجم  )80-85 �ألف طن �صاكن( بمقد�ر 75 نقطة مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، 

�أي بن�صبة 80.6% م�صجلة 168 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي.

في  �لعالمى(  �لمقيا�س  على  )نقطة  �لخام  �لنفط  �صحن  �أ�صعار   )4( �ل�صكل  ويو�صح 

�التجاهات �لمختلفة خالل �لفترة من �صهر نوفمبر 2013 �إلى �صهر نوفمبر 2014: 

1-4 اأ�سعار �سحن المنتجات النفطية 

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

�ل�صرق  )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر نوفمبر 2014 بمقد�ر 3 

نقاط ،�أي بن�صبة 2.4% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، م�صجلة 126 نقطة على �لمقيا�س 

 .)World Scale( لعالمي�

�الأبي�س  �لبحر  منطقة  د�خل  �لمنقولة  �لنفطية  �لمنتجات  �صحن  �أ�صعار  �رتفعت  كما 

�لمتو�صط )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر نوفمبر 2014  بمقد�ر 

33 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي،  �أي بن�صبة 21.3% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق،  لت�صل 

 WS-( لمقيا����س �لعالم���ي� )*(

طريق���ة  ه���و   )World Scale
�أ�ص���عار  الحت�ص���اب  م�ص���تخدمة 

�ل�ص���حن، حي���ث �أن نقط���ة عل���ى 

�لمقيا�س �لعالم���ي تعني 1% من 

�صعر �لنقل �لقيا�صي لذلك �التجاه 

في كت���اب World Scale �لذي 

ين�صر �ص���نويا، ويت�صمن قائمة من 

�الأ�صعار ب�ص���يغة دوالر/طن تمثل 

�التجاه���ات  ل���كل   –  WS  100
�لرئي�صية في �لعالم.
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�إلى م�صتوى 188 نقطة، و�رتفعت �أي�صاً �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة من �لبحر 

�لمتو�صط �إلى �صمال غرب �أوروبا )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر 

نوفمبر 2014 بمقد�ر 33 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي، �أي بن�صبة 20% مقارنة باأ�صعار 

�ل�صهر �ل�صابق،  لت�صل �إلى م�صتوى 198 نقطة.

و يو�صح �ل�صكل )5( �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية في �التجاهات �لمختلفة خالل 

�لفترة من �صهر  نوفمبر 2013 �إلى �صهر نوفمبر 2014.

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

و�لمنتجات �لنفطية للفترة 2012- 2014.

المعدل الشهري ألسعار شحن المنتجات النفطية، 2013-2014                                  )نقطة على المقياس العالمي ( 

2 - العر�س و الطلب  

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

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر  2014 �إل�ى �رتفاعه بمقد�ر 0.3 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.3 % 
�ل�صابق لت�صل �إل�ى 94.3 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 1.3 مليون ب/ي مقارنة 

بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

مليون   0.1 بمقد�ر   2014 دي�صمبر  �صهر  �ل�صناعية خالل  �لدول  �رتفع طلب مجموعة 

مليون ب/ي   46.8 �إلى  لت�صل  �ل�صابق  �ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %0.3 بن�صبة  �أي  ب/ي، 

�رتفع  كما  �لما�صي،  �لعام  من  �لمناظر  بال�صهر  مقارنة  مليون ب/ي   0.6 بحو�لى  ،مرتفعاً 

طلب بقية دول �لعالم �الأخرى بمقد�ر 0.1 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.3% مقارنة بم�صتويات 

�ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 47.5 مليون ب/ي، مرتفعاً بحو�لي 0.7 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر 

�لمناظر من �لعام �لما�صي.

شكل - 5 
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التغري عن

دي�ضمرب 2013 

دي�ضمرب

2013
التغري عن

نوفمرب  2014

نوفمرب

2014
دي�ضمرب

2014

0.6 46.2 0.1 46.7 46.8 طلب الدول ال�سناعية

0.7 46.8 0.1 47.4 47.5 باقي دول العامل

1.3 93.0 0.3 94.0 94.3 اإجمايل الطلب العاملي

1.1 36.2 0.7 36.6 37.3  اإمدادات اأوبك

0.8 29.8 0.6 30.0 30.6 نفط خام

0.3 6.4 0.1 6.6 6.7 �سوائل الغاز و متكثفات

2.4 54.6 0.3 56.7 57.0 اإمدادات من خارج اأوبك

-0.3 2.6 0.0 2.3 2.3 عوائد التكرير

3.2 93.4 0.9 95.7 96.6 اإجمايل العر�س العاملي

0.4 1.6 2.2 املوازنة

Energy Intelligence Briefing January 7  2015 ،:مل�صدر�

�صهر  خالل  �لنفط  من  �لمعرو�صة  �لكميات  �رتفاع  �إلى  �الأولية  �لتقدير�ت  ت�صير  كما 

دي�صمبر 2014 بمقد�ر 0.9 مليون ب/ي �أي بن�صبة 0.9% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق 

لت�صل �إلى 96.6 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 3.2 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر 

�لمناظر من �لعام �ل�صابق.

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

و �صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �صهر دي�صمبر 2014 بمقد�ر 0.7 مليون ب/ي �أي بن�صبة %1.9 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 37.3 مليون ب/ي ،م�صكلة �رتفاعاً بنحو 1.1 

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

بن�صبة  �أي  مليون ب/ي   0.3 بمقد�ر   2014 دي�صمبر  �صهر  �أوبك خالل  خارج  من  �لمنتجة 

0.5% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 59.3 مليون ب/ي ،م�صكلة �رتفاعاً بنحو 
2.1 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

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

2014 فائ�صاً قدره 2.2 مليون ب/ي ،مقارنة بفائ�س قدره 1.6 مليون ب/ي خالل �ل�صهر 
�ل�صابق وفائ�صاً قدره 0.4 مليون ب/ي خالل �ل�صهر �لمماثل من �لعام �ل�صابق ،وذلك كما 

يت�صح من �لجدول )2(  و�ل�صكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط                                         )مليون برميل/ اليوم( الجدول - 2 

يو�صح �لجدوالن )7( و )8( م�صتويات �لطلب و�لعر�س �لعالمي للنفط  للفترة 2012- 2014.



التطورات البترولية
سنة 41 - العدد 2

ال

36

3 -  تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية

الواليات المتحدة االأمريكية 

�رتفعت و�رد�ت �لواليات �لمتحدة �الأمريكية من �لنفط �لخام خالل �صهر نوفمبر 2014 

بحو�لى 75 �ألف ب/ى �أى بن�صبة 1% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 7.3 مليون 

بن�صبة  �أى  �ألف ب/ي   88 بحو�لى  �لنفطية  �لمنتجات  من  و�رد�تها  �رتفعت  كما  ب/ي، 

5.6% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لي 1.6 مليون ب/ي. 
�لخام خالل  �لنفط  �لمتحدة من  �لواليات  �ل�صادر�ت، �نخف�صت �صادر�ت  وعلى جانب 

�صهر نوفمبر 2014 بحو�لى 23 �ألف ب/ي مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 393 

�ألف ب/ي، كما �نخف�صت �صادر�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 75 �ألف ب/ي �أى 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لى 3.5 مليون ب/ي. وبذلك  بن�صبة %2.1 

�رتفع �صافي �لو�رد�ت �لنفطية للواليات �لمتحدة خالل �صهر نوفمبر 2014 بحو�لي 261 

�ألف ب/ي، �أي بن�صبة 5.4% مقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 5.1 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 �لمملكة �لعربية �ل�صعودية ثم 

�لمك�صيك بن�صبة 10%، بينما ��صتحوذت �لدول �الأع�صاء في منظمة �أوبك على حو�لي 

34% من �إجمالي و�رد�ت �لنفط �لخام للواليات �لمتحدة �الأمريكية. 

اليابان 

�نخف�صت و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام خالل �صهر نوفمبر 2014 بحو�لي 233 �ألف 

ب/ي، �أي بن�صبة 7% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 3.1 مليون ب/ي، وهو �أقل م�صتوى 

تحقق منذ يونيو 2014. بينما �رتفعت �لو�رد�ت �ليابانية من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 

188 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 37% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ  700 �ألف ب/ي.

العرض والطلب العالمي على النفط                                                                                                         )مليون ب/ي (  شكل - 6 
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املنتجات النفطية النفط اخلام

 التغري عن

اأكتوبر 2014

اأكتوبر

2014
نوفمرب

2014
 التغري عن

اأكتوبر 2014

اأكتوبر

2014
نوفمرب

2014

0.163 2.020 -   1.857 -   0.098 6.832 6.930 الواليات املتحدة االأمريكية

0.165 0.009 -   0.156 0.233 -   3.310 3.077 اليابان

0.181 0.081 0.262 0.512 5.688 6.200 ال�سني

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

2014 بنحو 24 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 4.6% لتبلغ 544 �ألف ب/ي، و بذلك �نخف�س 
�صافي �لو�رد�ت �لنفطية لليابان خالل �صهر نوفمبر 2014  بحو�لي 68 �ألف ب/ي، �أي 

بن�صبة 2.1% لي�صل �إلى 3.2 مليون ب/ي. 

وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، فقد ظلت �لمملكة �لعربية �ل�صعودية هى �لمزود �لرئي�صى 

�المار�ت  تليها   ، منه  �الأخيرة  و�رد�ت  �جمالي  من   %  31 بن�صبة  �لخام  بالنفط  لليابان 

من �جمالي و�رد�ت �ليابان من   %13 ثم رو�صيا بحو�لى   %26 بن�صبة  �لمتحدة  �لعربية 

�لنفط �لخام. 

ال�سين 

�رتفعت و�رد�ت �ل�صين من �لنفط �لخام خالل �صهر نوفمبر 2014 بحو�لي 512 �ألف 

ب/ي،  �أي بن�صبة 9% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 6.2 مليون ب/ي، كما �رتفعت 

�ألف   36 2014 بحو�لي  نوفمبر  �لنفطية خالل �صهر  �لمنتجات  �ل�صينية من  �ل��و�رد�ت 

ب/ي، �أي بن�صبة 4% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 962 �ألف ب/ي.

بحو�لي  �لنفطية  �لمنتجات  من  �ل�صينية  �ل�صادر�ت  ،�نخف�صت  �ل�صادر�ت  جانب  وعلى 

�ألف ب/ي.  بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 700  145 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة %17 
وبذلك بلغ �صافي �لو�رد�ت �لنفطية �ل�صينية خالل �صهر نوفمبر 2014 حو�لي 6.5 مليون 

ب/ي مرتفعة بنحو 12% عن م�صتوياتها لل�صهر �ل�صابق. 

وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، فقد ظلت �لمملكة �لعربية �ل�صعودية هى �لمزود �لرئي�صى 

لل�صين بالنفط �لخام بن�صبة 16% من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه ،يليها �أنجوال بن�صبة 

14% ،ورو�صيا بن�صبة %13 .
و�لمنتجات  �لخام  �لنفط  من  )�ل�صادر�ت(  �ل��و�رد�ت  �صافي   )3( �لجدول  ويو�صح 

بال�صهر  مقارنة   2014 نوفمبر  �صهر  خالل  و�ل�صين  و�ليابان  �لمتحدة  للواليات  �لنفطية 

�ل�صابق.

الجدول - 3 صافي الواردات)الصادرات( النفطية لبعض  دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية و الصين                     )مليون برميل / اليوم ( 

�مل�صدر : �لتقرير �ل�صهري ملنظمة �أوبك، �أعد�د خمتلفة 2014.
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4 - المخزون 

�نخف�س �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �لدول �ل�ص���ناعية خالل �صهر نوفمبر 

2014 بحو�لى 8 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2697 مليون برميل، م�صكاًل 
�رتفاعاً بمقد�ر 85 مليون برميل عن م�ص���تويات �ل�ص���هر �لمماثل من �لعام �لما�صى، يذكر 

�أن �إجمالي �لمخزون �لتجاري من �لنفط �لخام  في �لدول �ل�ص���ناعية قد �نخف�س خالل 

�صهر نوفمبر 2014  بحو�لي 14 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 998 مليون 

برمي���ل، بينما �رتفع �إجمالي مخزونها �لتجاري م���ن �لمنتجات  �لنفطية بحو�لي 6 مليون 

برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1699 مليون برميل.

 وق���د �نخف�س �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �الأمريكتين بحو�لى 7 مليون برميل عن 

�ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 1403 مليون برميل، منها 538 مليون برميل من �لنفط �لخام 

و 865 ملي���ون برمي���ل من �لمنتج���ات، بينما �رتفع �لمخزون �لتج���اري �لنفطي في �لدول 

�الأوروبي���ة بحو�لى 5 مليون برميل عن �ل�ص���هر �ل�ص���ابق لي�ص���تقر عن���د 883 مليون برميل 

منه���ا 300 ملي���ون برميل من �لنفط �لخ���ام و 583 مليون برميل من �لمنتجات، و�نخف�س 

�لمخ���زون �لتجاري �لنفطي في دول منطق���ة �لمحيط �لهادي بمقد�ر 6 مليون برميل عن 

�ل�ص���هر �ل�ص���ابق ليبلغ 411 مليون برميل منها 160 مليون برميل من �لنفط �لخام و 251 

مليون برميل من �لمنتجات �لنفطية.

�رتف���ع �لمخ���زون �لتج���اري �لنفطي في بقي���ة دول �لعالم خالل �ص���هر نوفمبر 2014 

بمقد�ر 13 مليون برميل لي�صل �إلى 2483 مليون برميل ،بينما �نخف�س �لمخزون �لتجاري 

�لنفطي على متن �لناقالت بمقد�ر 9 مليون برميل لي�صل �إلى 1045 مليون برميل. 

وبذلك ي�ص���جل م�ص���توى �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لعالمى �رتفاعاً بمقد�ر 5 مليون 

برميل خالل �ص���هر نوفمبر 2014 مقارنة بم�ص���تو�ه �لم�صجل خالل �ل�صهر �ل�صابق  لي�صل 

�إلى 5180  مليون برميل، وهو م�ص���توى مرتفع بمقد�ر 273 مليون برميل عن م�ص���تويات 

�ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

و�رتفع �لمخزون �ال�ص���تر�تيجي في دول منظمة �لتعاون �القت�ص���ادي و�لتنمية وجنوب 

�أفريقي���ا و�ل�ص���ين بمقد�ر 1 ملي���ون برميل خالل �ص���هر نوفمبر 2014 مقارنة بم�ص���تو�ه 

�لم�ص���جل خالل �ل�ص���هر �ل�ص���ابق  لي�ص���ل �إلى  1755 مليون برميل، و هو م�صتوى مرتفع  

بمقد�ر 15 مليون برميل عن م�صتوياته في �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي.

وبذل���ك ي�ص���ل �إجمالي �لمخزون �لعالمي في نهاية �ص���هر نوفمب���ر 2014 �إلى 7980 

ملي���ون برمي���ل م�ص���جال بذلك �نخفا�ص���اً بنحو 3 مليون برميل مقارنة بال�ص���هر �ل�ص���ابق، 

و�رتفاعاً بنحو 298 مليون برميل مقارنة بال�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

ويبين �ل�ص���كل )7( و�لجدول )9( في �لملحق م�ص���تويات �لمخزون �لمختلفة في نهاية 

�صهر نوفمبر 2014.
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* كما هو في مركز هنري.
** تم تحويل خام غرب تكساس إلى مليون )و ح ب( على أساس أن البرميل يحتوي 5.80 مليون )و ح ب (.

World Gas Intelligence January 7,2015 : المصدر

دي�ضمرب

2013
يناير

دي�ضمربنوفمرباأكتوبر�ضبتمرباأغ�ضط�سيوليويونيومايواأبريلمار�سفرباير2014

4.23.35.83.84.74.64.13.83.93.93.94.13.2�لغاز �لطبيعي *

16.816.417.417.317.617.618.117.716.616.114.613.110.3خام غ. تك�صا�س**

19.419.020.718.318.017.216.917.416.415.914.213.211.0زيت  وقود منخف�س �لكربيت )0.3 %(

ثانيا: سوق الغاز الطبيعي

1 - الأ�ضعار الفورية و الم�ضتقبلية للغاز الطبيعي في ال�ضوق الأمريكي 

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

بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر دي�صمبر 2014 بمقد�ر 0.90 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة 

بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 3.19 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

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

تك�صا�س �لمتو�صط من جهة، وباأ�صعار زيت �لوقود ذو �لمحتوى �لكبريتي �لمنخف�س من جهة 

�أخرى،  يت�صح �نخفا�س �أ�صعار �لغاز �لطبيعي عن �الأول بنحو 7.1 دوالر لكل مليون )و ح 

ب( ، و �نخفا�صه عن �لثاني بحو�لي 7.8 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، كما هو مو�صح في 

�لجدول )4(:

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر نوفمبر 2014 شكل - 7 

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس وزيت الوقود في السوق األمريكي، 2013-2014     ) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 4

 )مليون برميل ( 
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يناير  �صهر  من  ع�صر  �لثاني  في  �لم�صجلة  �لطبيعي  للغاز  �لم�صتقبلية  �الأ�صعار  وت�صير 

مثيالتها  تفوق  �صوف   )  ICE  ( لندن  �لقاري في  �لتبادل  �صوق  م�صتوياتها في  �أن    2015
في �صوق نايمك�س في �لواليات �لمتحدة خالل �لفترة �لممتدة من �صهر فبر�ير 2015  �إلى 

�صهر نوفمبر 2015 لي�صل �أعلى م�صتوى للفروقات �إلى حو�لى 4.37 دوالر لكل مليون وحدة 

حر�رية بريطانية خالل �صهر نوفمبر 2015، كما يو�صح �ل�صكل )8(:

)دوالر لكل مليون و ح ب ( األسعار المستقبلية للغاز الطبيعي المسجلة في 12 يناير  2015

اآ�ضيا اأ�ضواق الغاز الطبيعي الم�ضيل في   .2
 

نوفمبر  �صهر  في  �ليابان  ��صتوردته  �لذي  �لم�صيل  �لطبيعي  �لغاز  �أ�صعار  متو�صط  �صهد 

�إلى  بمقد�ر 0.3 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل  2014  �نخفا�صاً 
�لذي  �لم�صيل  �لطبيعي  �لغاز  �أ�صعار  متو�صط  �نخف�س  كما  ب،  ح  و  مليون   دوالر/   15.6
�إلى  لي�صل  �ل�صابق  بال�صهر  0.7 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة  �ل�صين بمقد�ر  ��صتوردته 

11.6 دوالر/ مليون و ح ب، و�نخف�س متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته 
كوريا �لجنوبية بمقد�ر 0.3 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 15.9 

دوالر/ مليون و ح ب. 

ومن جهة �أخرى، �رتفعت �لكميات �لم�صتوردة من �لغاز �لطبيعي �لم�صيل في �ليابان و 

كوريا �لجنوبية و�ل�صين من �لم�صادر �لمختلفة خالل �ل�صهر بمقد�ر 486 �ألف طن �أي بن�صبة 

4.4% مقارنة بال�صهر �ل�صابق حيث و�صلت �لكميات �لم�صتوردة في �صهر نوفمبر 2014 �إلى 
11.566 مليون طن.

�صهر  �ل�صين خالل  و  �لجنوبية  كوريا  و  �ليابان  �إلى  �لعربية  �لدول  بلغت �صادر�ت  وقد 

نوفمبر 2014 حو�لي 4.436 مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته 38.4% من �إجمالي �لكميات 

�لم�صدرة �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �ل�صهر.

 ويو�صح �لجدول )5( �لكميات �لم�صتوردة من �لغاز �لطبيعي �لم�صيل و�أ�صعاره في كل من 

�ليابان وكوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �لفترة 2014-2009 :

World Gas Intelligence January 14، 2015  :امل�سدر

شكل - 8 



التطورات البترولية

سنة 41 - العدد 2
ال

41

متو�ضط اأ�ضعار ال�ضتريادالكميات امل�ضتوردة 

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�ضنيكوريااليابانالإجمايلال�ضنيكوريااليابان

200964492258475532958719.010.04.4

20107000832466929511176910.810.46.1

 201178411366791221512730514.712.59.1

201287184363991469813828116.614.510.8

8230398215051371715.914.811.5يناير 2013

7525414414121308116.515.013.3فرباير

7739417412571317016.315.210.5مار�س

7050351315591212216.214.310.9اأبريل

6421291513521068816.214.69.1مايو

6442278812501048016.614.911.0يونيو

7412242613471118516.214.910.8يوليو

7249327116891220915.614.711.5اأغ�سط�س

6582247615171057515.014.911.8�سبتمرب

7538318913561208315.214.49.4اأكتوبر

7217327713181181215.414.59.5نوفمرب

8085402024351454016.414.613.8دي�سمرب

8179445126521528016.715.513.3يناير 2014

7511419414981320316.816.511.7فرباير

8044411514791363816.616.512.0مار�س

7212322013751180716.816.410.8اأبريل

6495221215791028616.316.311.4مايو

6821220713431037116.116.611.2يونيو

7838218218351185516.116.310.3يوليو

7050254315821117515.716.211.7اأغ�سط�س

7276230213941097215.216.512.2�سبتمرب

6944275513811108015.916.212.3اأكتوبر

6877293217571156615.615.911.6نوفمرب

   World Gas Intelligence   امل�سدر : اأعداد خمتلفة من

كمية وأسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في اليابان وكوريا والصين 2014-2009  الجدول - 5
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المملكة الأردنية

وقعت �صركة �لكهرباء �لوطنية �الردنية و�صركة Shell �تفاقية بيع و�صر�ء 150 مليون قدم مكعب من �لغاز �لطبيعي �لم�صال يوميا بكلفة �جمالية 

�ص����نوية تقدر بحو�لى 500 مليون دوالر، وتبلغ مدة �لعقد خم�ص����ة �ص����نو�ت تبد�أ �عتبار� من �أغ�صط�س 2015، وتمثل كمية �لغاز �لتي �صيتم ��صتير�دها 

من �صركة Shell حو�لي 15 % من �حتياجات �الردن من �لطاقة وحو�لى 25 % من �حتياجات �صركة �لكهرباء �لوطنية.  

ال�ضين
�أظهرت بيانات حكومية �ص����ينية ن�ص����رت موؤخر� باأن و�رد�ت �ل�ص����ين م����ن �لنفط �لخام 

حققت نمو� في دي�ص����مبر 2014 بن�ص����بة 13,4 % على ��ص����ا�س �ص����نوي لتبلغ �على م�ص����توى 

لها بكمية 7،18 مليون ب/ي. و��ص����تمرت �لمملكة �لعربية �ل�ص����عودية في موقعها على ر�أ�س 

قائمة �لدول �لم�صدرة للنفط �لى �ل�صين حيث �رتفعت �صادرتها بن�صبة 8,6 % في دي�صمبر 

2014 لت�ص����ل �لى 1,07 مليون ب/ي، تليها  �أنغوال بن�ص����بة 4,4 %  بكمية 911 �لف ب/ي، 
وحلت رو�ص����يا في �لمرتبة �لثالثة حيث �رتفعت �ص����ادر�تها من �لنفط �لخام �إلى �ل�صين �لى 

ن�صبة 85,9  % بكمية 880 �ألف ب/ي.

الهند
�رتفعت و�رد�ت �لهند من �لنفط �لخام �الإير�ني بن�صبة 42 % في عام 2014 بالمقارنة 

م����ع 2013. و��ص����توردت �لهند من �ي����ر�ن 276,800 ب/ي من �لنف����ط و�لمكثفات في عام 

2014 ، مقارن����ة م����ع 195,600 ب/ي في عام 2013. وز�دت م�ص����تريات �ص����ركات �لتكرير 
�لهندية من �لنفط �الإير�ني بنحو 39 % في دي�صمبر 2014 بالمقارنة مع نوفمبر 2014.

كندا
 Canadian Association of( توقعت �لجمعية �لكندية ل�ص����ركات �لتنقيب �لنفطي

  )Oil well Drilling Contractors
تر�جع �أن�صطة �لتنقيب �لفعلي عن �لنفط �لخام في كند� بن�صبة 41 % في عام 2015 

ب�ص����بب �لتر�جع �لحالي في �أ�ص����عار �لنف����ط، و�أظهرت توقعات جديدة للجمعية ت�ص����تند �إلى 

�صعر 55 دوالر �أمريكي لبرميل نفط خام غرب تك�صا�س، باأن معدل عدد �آبار �لنفط �لعاملة 

يومياً في مختلف �أنحاء كند� �صيتر�جع من 370 في عام 2014 �إلى 203 في �لعام �لحالي 

2015، وكان����ت �لتوقعات �الأخيرة للجمعية في نوفمبر 2014 ت�ص����تند �إلى �ص����عر 85 دوالر�ً 
لبرمي����ل �لنف����ط �لمذكور. وتوقعت �لجمعية �أن يوؤدي �لتر�جع �لحالي في �أ�ص����عار �لنفط �إلى 

فقد�ن حو�لي 3400 وظيفة مبا�صرة في قطاع �لنفط و19500 وظيفة �أخرى غير مبا�صرة 

في عام 2015.

الوليات المتحدة الأمريكية
�أظهرت بيانات �ص����ركة Baker Hughes للخدمات �لنفطية، �أن عدد من�ص����ات �لحفر 

�لباحثة عن �لنفط في �لواليات �لمتحدة �نخف�ص����ت بو�قع 61 في �ال�ص����بوع �الأول من �ص����هر 

يناي����ر 2015، ليعتب����ر �النخفا�س �الأكبر خالل �ل� 24 عاما �لما�ص����ية، كما �أظهرت �لبيانات 

��ص����تمر�ر تخفي�س �ل�ص����ركات لعدد �لمن�ص����ات ولالأ�ص����بوع �لخام�س على �لتو�لي وذلك في 

مو�جه����ة تر�جع �أ�ص����عار �لنفط. و�أ�ص����ارت بيانات �ل�ص����ركة �إلى �أن عدد �لمن�ص����ات �لنفطية 

�نخف�����س �إل����ى 1421 خالل �أ�ص����بوع حتى �لتا�ص����ع من يناير 2015، وهو �أدنى م�ص����توى منذ 

فبر�ير 2014، وبرغم �النخفا�س �الأخير في عدد �لمن�صات فال يز�ل �لعدد �أعلى مقارنة مع 

نظيره في �لفترة نف�ص����ها من �لعام �لما�صي عندما بلغ 1393 من�صة عام 2015، من جانب 

�آخر ز�د عدد �لمن�صات �لباحثة عن �لغاز �لطبيعي في �لواليات �لمتحدة بو�قع من�صة و�حدة 

في �ال�صبوع �الول من يناير 2015 لي�صل �إلى 329 من�صة.

النرويج
و�صعت �لحكومة �لنرويجية في 

20 يناي���ر 2015، تعريف���ا جدي���د� 
�لقطبي���ة  �لجلي���د  حاف���ة  لموق���ع 

�لبحري���ة مم���ا يمه���د له���ا �ل�ص���بيل 

للب���د�أ بمن���ح تر�خي����س للتنقيب عن 

�لنفط و�لغاز في �لمنطقة �لقطبية، 

و�أ�ص���ارت �لحكوم���ة �لنرويجي���ة �إلى 

�أن حاف���ة �لجلي���د �لقطبي���ة تتر�جع 

منذ عدة �ص���نو�ت و�أ�صبحت �الآن في 

مناطق تعتبر خ���ارج منطقة �لتنقيب 

عن �لنفط و�لغ���از. وتعتزم �لحكومة 

م�ص���احات  تخ�ص���ي�س  �لنرويجي���ة 

ل�صركات �لطاقة في �لقطاع �ل�صرقي 

من بحر بارنت�س بعد ت�صويتها للنز�ع 

�لحدودي مع رو�ص���يا و�لذي ��ص���تمر 

لفترة �أربعة عق���ود، ويحدد �لتعريف 

�لجديد لحافة �لجليد �لبحري �صتاء 

و�لتي ت���م قيا�س �أق�ص���ى �متد�د لها 

ف���ي �أبري���ل 2014، م�ص���افة من 60 

�إل���ى 70 كيلومتر� �ص���مالي �لمناطق 

�لمتاحة ل�صناعة �لنفط و�لغاز.

BHP Billiton سركة�

 BHP Billiton أعلنت �صركة�

�أح���د  تعتب���ر  و�لت���ي  �ال�ص���تر�لية 

�أكب���ر م�ص���تثمر خارجي ف���ي �لنفط 

�ل�صخري في �لواليات �لمتحدة �أنها 

�صتخف�س عدد �لمن�صات �لتابعة لها 

بنح���و 40%، في ظل تر�جع �أ�ص���عار 

�لنف���ط وخ���ام �لحديد، و�أو�ص���حت 

�ل�ص���ركة في بيان �صحفي �أن �الإنفاق 

عل���ى �لحف���ر و�لتنمي���ة ف���ي حقول 

�لنف���ط و�لغاز �لبري���ة �الأميركية بلغ 

1.9 مليار دوالر �أميركي في �لن�صف 
�لثان���ي من ع���ام 2014، مقابل 2.1 

ملي���ار دوالر ف���ي �لفترة نف�ص���ها من 

عام 2013.
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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.

 : التالية  علىاخلامات   2005 يونيو   16 من  اعتبارا  اأوبك  �سلة  ت�سمل    ¿

العربي اخلفيف ال�سعودي، مزيج ال�سحراء اجلزائري، الب�سرة اخلفيف،  

  ال�سدرة الليبي، موربان االماراتي ، قطر البحري ، اخلام الكويتي، االيراين 

الثقيل، مريي  الفنزويلي، بوين اخلفيف النيجريي، 

خام مينا�س االندوني�سي.واعتبارا من بداية �سهر يناير ومنت�سف �سهر اأكتوبر 

2007 اأ�سيف خام غريا�سول االنغويل و خام اورينت.
االكوادوري، و يف يناير 2009 مت ا�ستثناء اخلام االندوني�سي من ال�سلة لتتاألف 

من 12 نوعا من اخلام.

االقت�سادية،  االدارة  للبرتول،  امل�سدرة  العربية  االقطار  منظمة  امل�سدر: 

والتقارير اال�سبوعية ملنظمة الدول امل�سدرة للبرتول )اوبك(.

�جلدول - 1: �ملعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة خامات �أوبك* ، 2013 - 2014 )دوالر / برميل(

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*
  2013 -2014 )$ / Barrel( 

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

 2013- 2014 )دوالر / برميل(
 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 
2014 -2013  )$ / Barrel(

�ل�صهر

Month
�الأ�صبوع

Week 2014 2013 �ل�صهر

Month
�ال�صبوع

Week 2014 2013

 يناير 

Jan.

1 104.3 108.7
   

يوليو

July

1 108.0 101.7

 2 104.1 108.2  2 105.7 104.5
 3 105.2 109.7  3 104.6 105.7
 4 104.7 111.4 4 105.3 105.6

 فرب�ير 

Feb.

 1 103.1 113.4
 

�غ�صط�س

Aug

1 104.5 105.3
 2 105.4 114.5  2 102.4 106.9
 3 106.7 112.7  3 101.2 107.5
 4 106.4 109.3 4 99.2 110.9

 مار�س 

March

1 105.7 107.0

�صبتمرب

Sep.

 1 99.1 111.3
2 104.0 106.4  2 96.2 110.0
3 103.2 105.9 3 95.1 107.9
4 103.6 106.3 4 94.3 106.3

  

�بريل

April

1 102.8 105.9
 �كتوبر 

Oct.

1 88.6 107.3
2 103.6 102.3  2 83.5 107.3
3 105.4 97.2  3 82.1 106.1
4 105.2 99.0 4 82.6 106.1

  

مايو

May

1 104.0 102.0

 نوفمرب  

Nov.

1 78.9 103.3
2 105.2 100.5  2 76.4 104.1
3 106.7 100.4  3 74.4 105.4
4 106.5 100.0 4 72.7 107.0

 يونيو 

  June

1 105.3 100.5

 دي�صمرب 

Dec.

1 66.7 108.0
2 106.9 101.5  2 61.3 106.9
3 109.7 102.4  3 56.3 107.2
4 109.6 99.7 4 56.2 109.0

20132014

.109.3104.7Jan يناير 

.112.8105.4Feb فرب�ير 

106.4104.2March مار�س 

101.1104.3April �بريل 

100.7105.4May مايو 

101.0107.9June يونيو 

104.4105.6July يوليو 

107.5100.8August �غ�صط�س 

.108.796.0Sept �صبتمرب 

.106.785.1Oct �كتوبر 

.105.075.6Nov نوفمرب 

.107.7Dec دي�صمرب 

Q  I 109.5104.8 �لربع �الأول 

Q  II 100.9105.9 �لربع �لثانى 

Q III 106.9100.8 �لربع �لثالث 

Q  IV 106.473.4 �لربع �لر�بع 

Annual 105.996.2 املتو�سط ال�سنوي 
Average

 Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.
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Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

�جلدول - 3:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك وبع�س �أنو�ع �لنفوط �الأخرى 2012-2014 )دوالر/ برميل(

   Table - 3:  Spot Prices for OPEC and Other  Crudes، 2012-2014  )$/Barrel(

�صلة خامات 

�أوبك

 OPEC
 Basket of

Crudes

�لعربى 

�خلفيف

 Arabian
Light

خليط   

�ل�صحر�ء 

�جلز�ئري 

 Sahara
Blend

�لب�صرة 

�خلفيف

 Basra
Light

�لكويت 

Kuwait

قطر 

�لبحري

 Qatar
Marine

موربان

�الإمار�تي

Morban

�ل�صدرة 

�لليبي

 Lybian
Sedra

دبى

Dubai
برنت

Brent
غ. تك�صا�س

WTI

109.5110.3111.5108.0109.0109.3111.8111.9109.1111.694.2Axerage 2012متو�سط عام 2012

105.9106.6109.4103.7105.1105.4108.3108.6105.5108.797.9Axerage 2013متو�سط عام 2013

109.3110.6114.2107.5108.3107.9110.4113.0107.9113.094.8January 2013يناير 2013 

112.8114.0117.0110.5111.8110.9113.9116.3111.3106.395.3Feburaryفرباير

106.4107.6108.9104.2105.2105.4108.5108.4105.6108.492.9Marchمار�س

101.1102.0103.098.2100.1101.6104.5102.2101.7102.292.0Aprilاأبريل

100.7101.1102.898.299.8100.2102.8102.6100.3102.594.6Mayمايو

101.0101.3102.198.9100.2100.2102.6103.1100.3102.995.7Juneيونيو

104.5105.0107.6103.2103.2103.3105.6107.9103.5108.0104.5Julyيوليو

107.5108.1111.9106.1106.5106.7109.2111.1106.8111.3106.6Augustاأغ�سط�س

108.7109.5113.0106.6108.0108.2111.1111.6108.3111.9106.3September�سبتمرب

106.7107.1111.0103.7106.1106.6110.1108.7106.7109.0100.4Octoberاأكتوبر

105.0104.8109.3101.6104.7105.8109.4107.6106.0108.093.8Novemberنوفمرب

107.7108.1112.7105.1107.3107.8111.2110.4107.8110.897.7Decemberدي�سمرب

104.7105.7110.0102.7103.8104.0107.7107.9104.0108.394.9January 2014يناير 2014 

105.4106.3110.5103.4104.2104.9108.7108.5105.0108.9100.8Feburaryفرباير

104.2104.8109.0102.1103.1104.1107.6107.2104.3107.6100.5Marchمار�س

104.3104.9108.1102.1103.1104.5107.8107.4104.7107.7102.0Aprilاأبريل

105.4105.8110.4103.2104.2105.4108.4109.4105.6109.7102.0Mayمايو

107.9108.6112.7105.8106.6107.9110.7111.3108.0111.7105.2Juneيونيو

105.6107.2106.7103.8105.5106.0108.9106.2106.1106.6102.9Julyيوليو

100.8102.2100.999.2100.6101.5104.3100.6101.7101.696.4Augustاأغ�سط�س

96.097.297.194.595.396.198.996.296.597.393.4September�سبتمرب

85.185.987.683.684.086.189.186.386.787.484.4Octoberاأكتوبر

75.676.179.673.974.075.477.978.976.378.976.0Novemberنوفمرب

59.560.162.957.958.359.562.361.560.362.559.5Decemberدي�سمرب

امل�سدر: اأوابك ،  االإدارة االإقت�سادية،  وتقارير اأوبك. 
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 * زيت �لغاز يف �ل�صوق �الأمريكي على 0.05 % كربيت 

**زيت �لوقود يف �صوق �صنغافورة على 2 %  كربيت.
 امل�سدر: تقرير اأوبك ال�سهر ، اأعداد خمتلفة.

* US Gulf gasoil contains 0.05% sulfur.
** Singapure fuel oil contains 2 % sulfur.
Source: OPEC - Monthly Oil Market Report 

�جلدول  - 4:  �ملتو�صط �ل�صهري لال�صعار �لفورية للمنتجات �لنفطية فى �ال�صو�ق �ملختلفة،  2012 - 2014

Table - 4: Monthly Av. of Oil Product Prices in Different Markets   2012 -2014 )$ / bbl(

ال�ضوق
الغازولني  املمتاز

Premium
Gasoline

زيت الغاز* )50 جزء 

باملليون كربيت(

Gas Oil*
)50 PPM Sulfur (

زيت الوقود** 

)1.0  كربيت(

 Fuel Oil**
)1.0 %  Sulfur (

 Market

 متو�صط

عام

2012

123.8129.0105.6Singapure�صنغافورة
Average

2012
127.8130.0105.4Roterdamروترد�م
127.3113.6104.4Mediterranean�ملتو�صط

134.6126.3105.6US Gulfخ. �أمريكي

 متو�صط

عام

2013

119.2124.497.5Singapure�صنغافورة
Average

2012
122.3123.695.7Roterdamروترد�م
122.5114.296.5Mediterranean�ملتو�صط

129.7121.699.7US Gulfخ. �أمريكي

نوفمرب

2013

114.9125.296.3Singapure�صنغافورة

Nov.

2013
118.9122.593.5Roterdamروترد�م
112.4123.396.1Mediterranean�ملتو�صط

114.1119.197.8US Gulfخ. �أمريكي

دي�صمرب

2013

118.7127.597.0Singapure�صنغافورة

Dec.

2013
120.9125.595.0Roterdamروترد�م
115.5126.598.9Mediterranean�ملتو�صط

119.8123.299.5US Gulfخ. �أمريكي

يناير

2014

118.0123.096.5Singapure�صنغافورة

 Jan.

2014
116.5121.892.4Roterdamروترد�م
113.3123.192.9Mediterranean�ملتو�صط

119.7120.798.8US Gulfخ. �أمريكي

فرب�ير

2014

119.7124.296.3Singapure�صنغافورة

Feb.

2014
119.9123.397.6Roterdamروترد�م
116.4124.198.9Mediterranean�ملتو�صط

128.9121.0102.9US Gulfخ. �أمريكي

مار�س

2014

119.4122.595.0Singapure�صنغافورة

 March
2014

120.9121.0100.1Roterdamروترد�م
115.2121.5100.7Mediterranean�ملتو�صط

126.7119.8102.4US Gulfخ. �أمريكي

�أبريل

2014

121.4124.093.8Singapure�صنغافورة

Apr.
2014

128.0122.198.1Roterdamروترد�م
122.9122.098.7Mediterranean�ملتو�صط

132.4121.1101.6US Gulfخ. �أمريكي

مايو

2014

121.4123.095.1Singapure�صنغافورة

 May
2014

127.4121.398.7Roterdamروترد�م
121.9122.299.7Mediterranean�ملتو�صط

131.3120.198.4US Gulfخ. �أمريكي

يونيو

2014

123.7122.297.2Singapure�صنغافورة

Jun.

2014
130.4121.698.7Roterdamروترد�م
126.4122.8100.2Mediterranean�ملتو�صط

135.4120.999.3US Gulfخ. �أمريكي

يوليو

2014

122.0120.294.5Singapure�صنغافورة

 Jul.
2014

128.1119.293.8Roterdamروترد�م
122.9119.894.5Mediterranean�ملتو�صط

128.2117.694.5US Gulfخ. �أمريكي

�أغ�صط�س

2014

111.4117.893.5Singapure�صنغافورة

Aug.

2014
119.9116.788.6Roterdamروترد�م
115.2117.189.7Mediterranean�ملتو�صط

122.2116.394.2US Gulfخ. �أمريكي

�صبتمرب

2014

110.6112.990.9Singapure�صنغافورة

Sep.

2014
117.2111.986.5Roterdamروترد�م
113.5112.288.6Mediterranean�ملتو�صط

125.2111.191.5US Gulfخ. �أمريكي

�أكتوبر

2014

101.2101.379.2Singapure�صنغافورة

Oct.
2014

103.9102.476.5Roterdamروترد�م
99.6101.676.6Mediterranean�ملتو�صط

111.9101.878.0US Gulfخ. �أمريكي

نوفمرب

2014

90.495.571.7Singapure�صنغافورة

Nov.

2014
95.896.365.6Roterdamروترد�م
91.495.466.3Mediterranean�ملتو�صط

94.093.569.4US Gulfخ. �أمريكي
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�جلدول - 5 :  �أ�صعار �صحن �لنفط �خلام    2012  -  2014   )نقطة على �ملقيا�س �لعاملي (

Table - 5 : Spot Tanker  Crude Freight Rates  2012 - 2014  )Point on the World Scale(

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

** حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  80 اىل 85 األف طن �ساكن  

* Vessels of 230 - 280 thousand dwt.
** Vessels of 270 - 285 thousand dwt.
** Vessels of 80 - 85 thousand dwt.

 )Source: OPEC Monthly Oil Market Report )various issues امل�سدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�سهري ملنظمة اأوبك. 

             Direction
Period

متو�صط / �س.غ �أوروبا 

**
Med/Med **

متو�صط /  متو�صط *

M.East/West*
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

M.East/East*
 �الجتاه     

�لفرتة

Av.2012 88 33 48 متو�سط 2012

Av.2013 81 26 41 متو�سط 2013

November 2013 72 38 60 نوفمرب 2013

December 107 39 63 دي�صمرب

Jan. 2014 172 36 57 يناير 2014

February 85 35 56 فرب�ير

March 94 31 43 مار�س

April 93 30 41 �أبريل

May 82 26 36 مايو

June 82 27 40 يونيو

July 104 30 49 يوليو

August 95 30 49 �أغ�صط�س

September 83 23 39 �صبتمرب

October 93 26 47 �أكتوبر

November 168 33 56 نوفمرب

.Vessels of 30 - 35 thousand dwt ** حجم الناقلت  من 30 اىل 35 األف طن �ساكن  
 )Source: OPEC Monthly Oil Market Report )various issues امل�سدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�سهري ملنظمة اأوبك. 

�جلدول - 6 :  �أ�صعار �صحن �ملنتجات �لنفطية، 2012 -  2014  )نقطة على �ملقيا�س �لعاملي (

Table - 6  : Spot Tanker  Product Freight Rates  2012 - 2014  )Point on the World Scale(

Period
متو�صط / �س.غ �أوروبا **

Med/Med **
متو�صط /  متو�صط *

M.East/West*
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

M.East/East*

�الجتاه     

�لفرتة

Av.2012 162 153 116 متو�سط 2012

Av.2013 154 145 102 متو�سط 2013

November 2013 136 126 92 نوفمرب 2013

December 177 167 102 دي�صمرب

Jan. 2014 175 165 90 يناير 2014

February 162 152 102 فرب�ير

March 181 171 109 مار�س

April 139 129 97 �أبريل

May 126 116 111 مايو

June 134 124 110 يونيو

July 130 120 105 يوليو

August 127 117 125 �غ�صط�س

September 134 124 123 �صبتمرب

October 165 155 123 �أكتوبر

November 198 188 126 نوفمرب

Direction
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* اأرقام تقديرية. 
امل�سدر: اأوابك - االإدارة االقت�سادية، وتقارير ال�سناعة النفطية

* Estimates .
Sources: OAPEC -Economics Dept& Oil Indusrty Reports.

�جلدول - 7 : �لطلب �لعاملي على �لنفط  )2012 - 2014(    )مليون برميل يوميا (

Table -7 : World Oil Demand  2012 - 2014  )Million Barrels / Day(

2014 * 2013 2012

�ملعدل

Av.
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -II
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Av.
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -II
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Av.
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  

�لبلد�ن �لعربية

Arab Countries 6.7 6.8 6.8 6.6 6.6 6.5 6.6 6.6 6.4 6.4 6.3 6.4 6.4 6.2 6.2

�أقطار�أو�بك

OAPEC Members 5.8 5.9 5.9 5.7 5.7 5.6 5.7 5.7 5.5 5.5 5.4 5.5 5.5 5.3 5.3

�الأقطار �لعربية �الأخرى

Other Arab Countries 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

OECD �منظمة �ل 45.7 46.5 46.0 45.1 45.8 45.9 46.2 46.1 45.4 45.9 46.0 46.3 46.0 45.6 46.3

�أمريكا �ل�صمالية

America North 24.2 24.7 24.4 23.9 23.9 23.9 24.1 24.2 23.8 23.7 23.7 23.9 23.9 23.8 23.5

W. Europeأوروبا.غ� 13.4 13.4 13.8 13.5 13.1 13.6 13.5 13.9 13.8 13.2 13.7 13.8 13.9 13.8 13.7

�ملحيط �لهادي

Pacific Countries 8.1 8.4 7.8 7.7 8.9 8.4 8.7 8.1 7.8 8.9 8.6 8.7 8.2 8.0 9.1

�لبلد�ن �لنامية

Developing Countries 29.8 29.7 30.4 29.7 29.3 28.9 29.0 29.4 28.8 28.5 28.1 28.2 28.5 27.9 27.4

�ل�صرق �الو�صط  و�آ�صيا 

Middle East & Asia 19.4 19.2 19.8 19.3 19.2 18.9 18.8 19.3 18.8 18.7 18.4 18.4 18.8 18.3 18.1

Africa فريقيا� 3.7 3.8 3.6 3.7 3.6 3.6 3.6 3.4 3.6 3.6 3.4 3.5 3.3 3.4 3.4

�أمريكا �لالتينية

America Latin 6.7 6.7 7.0 6.7 6.5 6.5 6.6 6.8 6.5 6.2 6.3 6.4 6.5 6.2 6.0

China  ل�صني� 10.4 10.8 10.3 10.5 10.1 10.1 10.4 9.9 10.2 9.8 9.7 10.1 9.5 9.9 9.5

�الحتاد �ل�صوفي�يتي)�ل�صابق(

  Former Soviet Union 4.5 4.9 4.6 4.2 4.4 4.5 4.8 4.6 4.2 4.3 4.4 4.8 4.5 4.1 4.3

  �أوروبا �ل�صرقية

Eastern Europe 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6

World 91.2   �لعامل 92.7 92.0 90.1 90.2 90.0 91.1 90.6 89.2 89.1 88.9 90.1 89.3 88.0 88.1
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Sources: OAPEC -Economics Dept &  Oil Industry Reportsامل�سدر: اأوابك - االإدارة االقت�سادية، وتقادرير ال�سناعة النفطية

�جلدول - 8: �لعر�س �لعاملي للنفط و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي  )2012 - 2014(    )مليون برميل يوميا (

Table -8 : World Oil and LNG Supply )2012-2014(   )Million Barrels / Day(

2014* 2013 2012
  املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
  املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2

Q 2
 الربع 1

Q I
  املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I

الدول العربية

Arab Countries 26.5 26.6 26.7 26.4 26.4 27.0 26.3 27.4 27.4 26.8 28.8 28.9 28.9 29.1 28.6

اأوابك

OAPEC 25.1 25.3 25.3 24.9 25.1 25.7 24.9 26.1 26.1 25.6 27.4 27.5 27.5 27.6 27.0

دول عربية اأخرى

Other Arab 1.4 1.3 1.4 1.5 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.2 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6

 اأوبك

OPEC 36.3 36.1 36.2 36.4 36.6 37.2 36.2 37.9 37.6 37.3 37.1 36.9 37.0 37.2 36.8

Crude Oil نفط خام 30.5 30.2 30.3 30.6 30.9 31.6 30.5 32.1 32.1 31.6 31.2 31.0 31.2 31.5 31.2

 �سوائل غاز + نفوط غ. تقليدية

NGLs  +n. Conventional Oils 5.8 5.9 5.9 5.8 5.7 5.7 5.7 5.8 5.6 5.6 5.8 5.9 5.8 5.7 5.6

OECD الدول ال�سناعية 23.9 24.5 24.0 23.7 23.3 22.1 22.9 22.3 21.7 21.7 20.9 21.2 20.6 20.8 21.1

N.America اأمريكا ال�سمالية 19.8 20.4 20.1 19.5 19.1 18.0 18.8 18.3 17.6 17.6 16.5 16.8 16.5 16.4 16.5

Europe  اأوروبا 3.6 3.6 3.4 3.5 3.8 3.6 3.6 3.5 3.6 3.6 3.8 3.7 3.5 3.9 4.1

Pacific  الهادي 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.5 0.5

الدول النامية

Developing Countries 12.3 12.5 12.3 12.2 12.3 12.1 12.2 12.1 12.1 12.1 12.2 12.3 12.1 12.1 12.3

M. East -Asia  س. اأو�سط واآ�سيا� 4.9 4.9 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 4.8 4.9 5.1 5.1 5.2 5.1 5.1 5.1

Africa  افريقيا 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.4 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3 2.4

Latin America  اأمريكا اللتينية 5.0 5.2 5.1 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.8 4.7 4.7 4.9

   China  4.3    ال�سني 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.2 4.3 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2

FSU اأ. ال�سوفييتي ال�سابق 13.4 13.5 13.4 13.4 13.5 13.4 13.6 13.3 13.3 13.4 13.3 13.4 13.2 13.3 13.4

Eastern Europe   اأوروبا ال�سرقية 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1

عوائد التكرير

Processing Gains 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

World      92.5   �لعامل 93.2 92.4 92.2 92.2 91.4 91.5 92.0 91.3 91.0 90.0 90.4 89.4 90.0 90.1
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1( Exculdes Oil at Sea.
2( Includes Oil at Sea and strategic reserves

* ال ي�سمل النفط على منت الناقلت
** ي�سمل النفط على منت الناقلت واملخزون اال�سرتاتيجي

Sources: Oil Market Intelligence June.  2014   امل�سدر 

�جلدول - 9: �ملخزون �لنفطي �لعاملي، يف نهاية  نوفمرب 2014 )مليون برميل(

Table - 9 : Global Oil Inventories،November 2014 )million b(

نوفمرب

2014
 Nov.
2014

اأكتوبر 

2014
Oct.
2014

التغري عن اأكتوبر 

2014
  Change from

Oct. 2014

نوفمرب 

2013
 Nov.
2013

التغري عن نوفمرب

2013 

Change from
November  2013

135251America)7(14031410االأمريكتان

52315Crude)1(538539نفط خام

82936Products)6(865871منتجات نفطية

883878586518Europeاأوروبا :

Crude)15(315)5(300305نفط خام

5835731055033Productsمنتجات نفطية

39516Pacific)6(411417منطقة املحيط الهادي 

15010Crude)8(160168نفط خام

25124922456Productsمنتجات نفطية

261285Total OECD)8(26972705اإجمايل الدول ال�سناعية *

98810Crude)14(9981012نفط خام

169916936162475Productsمنتجات نفطية

24832470132295188Rest of the worldبقية دول العامل *

103510Oil at Sea)9(10451054نفط على منت �لناقالت

5180517554907273Total Commercialاإجمايل املخزون التجاري *

175517541174015Total Strategic1�ملخزون �ال�صرت�تيجي

7682298Total2)3(79807983اإجمايل املخزون العاملي**



كـل  تقديريتـين  بتخ�صيـ�ص جـائزتيـن  العلمـي  البحـث  كـل صجيع  تقديريتـين  بتخ�صيـ�ص جـائزتيـن  العلمـي  البحـث  كـل صجيع  تقديريتـين  بتخ�صيـ�ص جـائزتيـن  العلمـي  البحـث  جيع  ت� للبترول في  الم�صـدرة  العربيـة  الأقطـار  ت�صـة منظمـة  للبترول في  الم�صـدرة  العربيـة  الأقطـار  صـة منظمـة  ت�ص للبترول في  الم�صـدرة  العربيـة  الأقطـار  ت�صـة منظمـة  للبترول في  الم�صـدرة  العربيـة  الأقطـار  ـة منظمـة  صيا�صيا� يا�صيا�ص ل� ل�صتمـرارا  صتمـرارا  ل�ص ل�صتمـرارا  تمـرارا  صا�صا�

أمريكي(، وقيمـة الجـائزة الثـانيـة اأمريكي(، وقيمـة الجـائزة الثـانيـة أمريكي(، وقيمـة الجـائزة الثـانيـة  أمريكي(، وقيمـة الجـائزة الثـانيـة ر  أمريكي(، وقيمـة الجـائزة الثـانيـة ر  ألف دواألف دولألف دولألف دول ألف دوـرون  ألف دوـرون  ـرون صـرون ص أربعـة وع�اأربعـة وع�صأربعـة وع�صأربعـة وع� أربعـة وع�أي ما يعـادل  حوالي  أربعـة وع�أي ما يعـادل  حوالي  أي ما يعـادل  حوالي اأي ما يعـادل  حوالي  آاآاآلف دينـار كويتـي ) بعـة صبعـة صبعـة  صنتـين، قيمـة الجائـزة الأولى �صنتـين، قيمـة الجائـزة الأولى � نتـين، قيمـة الجائـزة الأولى �صنتـين، قيمـة الجائـزة الأولى �ص ص�ص�

أمريكي(، وبناء على قرار المكتب التنفيذي للمنظمة رقم اأمريكي(، وبناء على قرار المكتب التنفيذي للمنظمة رقم أمريكي(، وبناء على قرار المكتب التنفيذي للمنظمة رقم 139/1 أمريكي(، وبناء على قرار المكتب التنفيذي للمنظمة رقم ر  أمريكي(، وبناء على قرار المكتب التنفيذي للمنظمة رقم ر  ألف دواألف دولألف دولألف دول ألف دور  ألف دور  ر صر ص صبعة ع�صبعة ع� بعة ع�صبعة ع�ص أي ما يعادل  حوالي �اأي ما يعادل  حوالي �صأي ما يعادل  حوالي �صأي ما يعادل  حوالي � أي ما يعادل  حوالي �ف دينار كويتي )  أي ما يعادل  حوالي �ف دينار كويتي )  ة صة صة اآل صخم�صخم�

وع البحث العلمي للح�صول على جائزة عام صوع البحث العلمي للح�صول على جائزة عام صوع البحث العلمي للح�صول على جائزة عام 2016 بعنوان: أن يكون مو�اأن يكون مو�صأن يكون مو�صأن يكون مو� أكتوبر اأكتوبر أكتوبر 2014  فقد تقرر  رين الأول/صرين الأول/صرين الأول/ ص ت�ص ت� بتاريخ 12

» اإعادة تكرير زيوت التزييت الم�صتعملة، وانعكا�صاتها االقت�صادية والبيئية«

مو�صوع البحث

ـاء في منظمة صـاء في منظمة صـاء في منظمة  إطـار الجهـود التـي تبذلهـا الـدول الأع�اإطـار الجهـود التـي تبذلهـا الـدول الأع�صإطـار الجهـود التـي تبذلهـا الـدول الأع�صإطـار الجهـود التـي تبذلهـا الـدول الأع� إطـار الجهـود التـي تبذلهـا الـدول الأع�تعملـة فـي  إطـار الجهـود التـي تبذلهـا الـدول الأع�تعملـة فـي  تعملـة فـي صتعملـة فـي ص إعـادة تكريـر زيـوت التزيـيت الم�اإعـادة تكريـر زيـوت التزيـيت الم�صإعـادة تكريـر زيـوت التزيـيت الم�صإعـادة تكريـر زيـوت التزيـيت الم� إعـادة تكريـر زيـوت التزيـيت الم�هتمـام بعمليـات  إعـادة تكريـر زيـوت التزيـيت الم�هتمـام بعمليـات  أتي تنـامي ااأتي تنـامي ااأتي تنـامي ال ايـايـ
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ريعات الخا�صة بحماية البيئة من التلوث. صريعات الخا�صة بحماية البيئة من التلوث. صريعات الخا�صة بحماية البيئة من التلوث.  صلتزام بمتطلبات الت�صلتزام بمتطلبات الت� من الموارد والثروات الطبيعية، عالوة على تعزيز ال

با لإغناء البحث:صبا لإغناء البحث:صبا لإغناء البحث: صيف ما يراه منا�صيف ما يراه منا� يف ما يراه منا�صيف ما يراه منا�ص أن ي�اأن ي�صأن ي�صأن ي� ية التالية، ويمكن للباحث صية التالية، ويمكن للباحث صية التالية، ويمكن للباحث  أن يغطي البحث الجوانب الرئي�اأن يغطي البحث الجوانب الرئي�صأن يغطي البحث الجوانب الرئي�صأن يغطي البحث الجوانب الرئي� يقترح 

11 الم�ستعملة.111. التزييت زيوت تكرير إعادة1اإعادةإعادة عمليات تطور عن تاريخية لمحة

جودتها..2 وتقييم الم�ستعملة الزيوت ادرسادرسادر سم�سم�

الم�ستعملة..3 الزيوت تكرير إعادة1اإعادةإعادة طرق

الم�ستعملة.4.11 التزييت زيوت تكرير إعادة1اإعادةإعادة لعملية البيئية االنعكا�سات

ناعةسناعةسناعة.5 سلل�سلل� افةسافةسافة سالم�سالم� القيمة تح�سين في ودوره���ا الم�ستعملة التزييت زي��وت تكرير اإع���ادة اإع���ادة1 إع���ادة1 لعملية اديةساديةسادية ساالقت�ساالقت� أهميةالأهميةالأهمية ا

الطبيعية. الموارد على والمحافظة البترولية،

العربية..6 والدول العالم مناطق في عملية حاالت درا�سة

يات.سيات.سيات..7 سوالتو�سوالتو� اال�ستنتاجات

)�صروط تقديم البحث(

11 االعتباريين.. خا�صسخا�صسخا�ص سأ�سأ� أ�الأ�ال ا ذلك ملسملسمل سي�سي� وال أكثر1اأكثر1اأكثر أو1اأو1اأو خ�صسخ�صسخ�ص س�س� من البحث تقديم يجوز

أجنبية1اأجنبيةأجنبية.2 أو1اأوأو عربية جهة أية1اأيةأية من جائزة نال قد يكون ال أناأنأن أنو أناأنأنو أناأنو مكرر، أوص1اأوص1اأو ص1امقتب�ص1امقتب� وغير جديدا بحثا العلمي البحث يكون أن1اأنأن يجب

ال�سابق. في

المذكورتين،.3 الجائزتين إحدىاإحدىاإحدى اباب فوزه حالة في للمنظمة بحثه رسرسر سون�سون� طبع حقوق منح على م�سبقا البحث احبساحبساحب س�س� يوافق

الحقوق بتلك رفسرفسرف سالت�سالت� حق وحده له ويكون االختراع، براءة ذلك في بما البحث في أخرىالأخرىالأخرى ا حقوقه بكامل احتفاظه مع

ماناسماناسمانا س�س� اللجنة بقرار الفائز إبالغ1اإبالغ1اإبالغ تاريخ من هرسهرسهر سأ�سأ� أ�1اأ�1ا �ستة مرور بعد اال الفائز البحث بطبع حقوقها ص1تمار�ص1تمار�ص1المنظمة وال

المرفق. النموذج ح�سب بذلك ريحاسريحاسريحا ست�ست� بحثه مع ويرفق أخرى.الأخرى.الأخرى. ا لحقوقه الفائز لممار�سة

ن
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إن1اإن1اإن.4 - كليا أو1اأوأو جزئيا المقتب�سة الفقرات إلى1اإلىإلى يرسيرسير سي�سي� أو1اأوأو صاالقتبا�صاالقتبا�ص، عدم فيه ؤكدوؤكدوؤكد ويوي ريحاسريحاسريحا ست�ست� بحثه مع للجائزة المتقدم يرفق

يل.سيل.سيل. سبالتف�سبالتف� الم�ستخدمة المراجع ذكر مع - وجدت

درةسدرةسدرة.5 سالم�سالم� العربية أقطارالأقطارالأقطار ا لمنظمة العامة أمانةالأمانةالأمانة ا اإلى اإلى1 إلى1 البحث من الكترونية ون�سخة 1ورقية ن�سخ1 اأرب��ع اأرب��ع1 أرب��ع1 تقديم يتم

وخبرتهم البحث أو/معدي1اأو/معدي1اأو/معدي معد ؤهالتوؤهالتوؤهالت وموم عن نبذة منسمنسمن سيت�سيت� مرفق مع إنجليزيةالإنجليزيةالإنجليزية ا أو1اأو1اأو العربية اللغتين إحدىاإحدىاإحدى اباب للبترول

المهنية.

التاريخ.6 ذلك بعد يقبل وال 2016 أيار/مايو1اأيار/مايوأيار/مايو هرسهرسهر س�س� نهاية يتعدى ال بتاريخ بالجائزة اركةساركةساركة سللم�سللم� المقدمة البحوث ت�ستلم

ص1لغر�ص1لغر�ص1الجائزة. بحث أياأيأي

لجنة.7 قبل من اختيارها يتم التي وغيرها العربية الجن�سيات كافة من الفائزة البحوث حابسحابسحاب سأ�سأ� ال الأ�1 أ�1 الجوائز تمنح

ة.سة.سة. س�س� �س�س سالمتخ�سالمتخ� العلمية التحكيم

81 ال1يجوز1منح1الجائزة1لذات1الباحث1مرتين1متتاليتين.1.

المذكورة..9 روطسروطسروط سلل�سلل� م�ستوفية غير بحوث أية1اأية1اأية تهمل
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أعمال مجل�اأعمال مجل�صأعمال مجل�صأعمال مجل�ص وزراء المنظمة لعام 2016.  
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