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ا�ست�سافت العا�سمة الفرن�سية باري�س،
خالل الفترة من  30ن�فمبر اإلى  12دي�سمبر
 ،2015اأعمال م�ؤتمر باري�س للتغير المناخي
( ،)COP21 - CMP11بح�س�ر مميز
يتقدمهم الكثير من ر�ؤ���س��اء ال��د�ل �ر�ؤ�ساء
الحك�مات �ال���زراء من مختلف د�ل العالم
�من بينهم الد�ل الأع�ساء في منظمة الأقطار
العربية الم�سدرة للبتر�ل (اأ�ابك)� ،بم�ساركة
مجم�عة كبيرة من الم�س�ؤ�لين الحك�ميين
�ر�ؤ���س��اء المنظمات الد�لية المعنية� ،كان
الهدف من الم�ؤتمر ب�سكل رئي�سي الت��سل
اإلى اتفاقية اإطارية جديدة لق�سية التغيرات
المناخية تحل محل بر�ت�ك�ل كي�ت� الذي
�سينتهي العمل به في عام .2020
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اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺨﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ
ﻟﻮزراء اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ دول أواﺑﻚ

اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺘﺴﻌﻴﻦ ﻟﻤﺠﻠﺲ وزراء ﻣﻨﻈﻤﺔ أواﺑﻚ

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول
تاأ�س�ست منظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبتر�ل بم�جب التفاقية التي اأبرمت في بير�ت بتاريخ  9يناير  1968فيما بين حك�مات
كل من المملكة العربية ال�سع�دية �د�لة الك�يت �د�لة ليبيا (المملكة الليبية اآنذاك)� .ن�ست التفاقية على اأن تك�ن مدينة الك�يت مقراً لها.
تهدف المنظمة اإلى تعا�ن اأع�سائها في مختلف اأ�جه الن�ساط القت�سادي في �سناعة البتر�ل� ،تقرير ال��سائل �ال�سبل للمحافظة على
م�سالح اأع�سائها الم�سر�عة في هذه ال�سناعة منفردين �مجتمعين� ،ت�حيد الجه�د لتاأمين ��س�ل البتر�ل اإلى اأ�س�اق ا�ستهالكه ب�سر�ط
عادلة �معق�لة� ،ت�فير الظر�ف المالئمة لال�ستثمار في �سناعة البتر�ل في الأقطار الأع�ساء.
�قد ان�سم اإلى ع�س�ية المنظمة في عام  1970كل من د�لة الإمارات العربية المتحدة �د�لة قطر �مملكة البحرين �الجمه�رية
الجزائرية� .ان�سم اإليها في عام  1972كل من الجمه�رية العربية ال�س�رية �جمه�رية العراق� ،ان�سم اإليها في عام  1973جمه�رية م�سر
العربية� ،ان�سمت الجمه�رية الت�ن�سية في عام ( 1982ت�قف ن�ساطها منذ عام � )1987تجيز التفاقية ان�سمام اأية د�لة عربية م�سدرة
للبتر�ل اإلى ع�س�يتها �سريطة اأن يك�ن البتر�ل م�سدراً هاما لدخلها الق�مي� ،بم�افقة ثالثة اأرباع اأ�س�ات الد�ل الأع�ساء على اأن يك�ن
من بينها اأ�س�ات جميع الد�ل الأع�ساء الم�ؤ�س�سة.
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• ال�سركات املنبãقة:
انبثقت عن المنظمة الم�سر�ع����ات الم�س���تركة التالية :ال�س����ركة العربي���ة البحرية لنقل البتر�ل في عام � 1972مقرها مدينة الك�يت في د�لة الك�يت،
�ال�سركة العربية لبناء �اإ�سالح ال�سفن (اأ�سري) في عام � ،1973مقرها مملكة البحرين� ،ال�سركة العربية لال�ستثمارات البتر�لية (اأبيك�رب) في عام 1974
�مقرها مدينة الخبر في المملكة العربية ال�سع�دية� ،ال�سركة العربية للخدمات البتر�لية في عام � 1975مقرها مدينة طرابل�س في د�لة ليبيا.
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ت�سدر الن�سرة ال�سهرية عن الأمانة العامة
ملن¶مة الأbطار العربية امل�سدرة للبÎول -
اإدارة الإعالم واملكتبة
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ق �� �ص��م ال� �ت ��وزي ��ع – اإدارة الإع � � ��الم وامل �ك �ت �ب��ة،
منظمة الأق �ط��ار العربية امل���ص��درة للبرتول
�س.ب 20501 .ال�سفاة ،الك�يت - 13066
د�لة الك�يت
هاتف)+965( 24959724 :
فاك�س)+965( 24959755 :
الربيد الإلكرتو:Ê
distribute@oapecorg.org
موقع املنظمة :
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جميع حقوق الطبع ﬁفوXة ،ول يجوز
اإعادة الن�صر اأو القتبا�س دون اإذن خطي
م�صبق من املنظمة.

أجهزة المنظمة
تمار�س المنظمة ن�ساطاتها �اخت�سا�ساتها من خالل اأربعة اأجهزة هي:
• مجل�س الوزرا :Aه� ال�سلطة العليا التي تحدد �سيا�سات المنظمة بت�جيه ن�ساطاتها ���سع الق�اعد التي ت�سير عليها.
• المكتب التنفيذي  :يتك�ن من ممثلي الد�ل الأع�ساء �يق�م برفع ما يراه من ت��سيات �اقتراحات اإلى المجل�س� ،ينظر في الميزانية ال�سن�ية �يرفعها
للمجل�س ال�زاري  ،كما يقر نظام م�ظفي الأمانة العامة� ،ت�سدر قراراته باأغلبية ثلثي اأ�س�ات الأع�ساء جميعا.
• الأمانة العامة  :ت�سطلع بالج�انب التخطيطية �الإدارية �التنفيذية لن�ساط المنظمة� ،فقا لل�ائح �ت�جيهات المجل�س� .يت�لى اإدارة الأمانة العامة اأمين عام.
�يعين الأمين العام بقرار من المجل�س ال�زاري للمنظمة لفترة ثالث �سن�ات قابلة للتجديد لمدد اأخرى� .الأمين العام ه� الناطق الر�سمي با�سم المنظمة،
�ه� الممثل القان�ني لها� ،ه� م�س�ؤ�ل عن مبا�سرة �اجبات من�سبه اأمام المجل�س� .يق�م الأمين العام باإدارة الأمانة العامة �ت�جيهها� ،الإ�سراف الفعلي على
كافة �ج�ه ن�ساطها� ،تنفيذ ما يعهد به المجل�س اإليه من مهام .يمار�س الأمين العام �كافة م�ظفي الأمانة العامة �ظائفهم با�ستقالل تام �لل�سالح الم�سترك
للد�ل الأع�ساء .يتمتع الأمين العام �الأمناء الم�ساعد�ن في اأقاليم الد�ل الأع�ساء بكافة الح�سانات �المتيازات الدبل�ما�سية.
• الهيÄة الق†سائية :تم الت�قيع على بر�ت�ك�ل اإن�ساء الهيئة الق�سائية لمنظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبتر�ل في مدينة الك�يت بتاريخ  9ماي� 1978
�دخل حيز النفاذ في  20اأبريل � .1980للهيئة اخت�سا�س اإلزامي بالنظر في المنازعات التي تتعلق بتف�سير �تطبيق اتفاقية اإن�ساء المنظمة� ،المنازعات
التي تن�ساأ بين ع�س�ين اأ� اأكثر من اأع�ساء المنظمة في مجال الن�ساط البتر�لي.
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افتتاحية العدد

اتفاقية باريس للتغير المناخي ..
وماذا بعد؟
المسؤوليات المشتركة
ولكن المتباينة لدول
العالم للحفاظ على البيئة

ا�ست�ض���افت العا�ص���مة الفرن�س���ية باري�س ،خالل الفترة
م���ن  30نوفمب���ر �إلى  12دي�س���مبر � ،2015أعم���ال م�ؤتمر
باري�س للتغير المناخي ( ،)COP21 - CMP11بح�ض���ور
مميز يتقدمهم الكثير من ر�ؤ�س���اء الدول ور�ؤ�ساء الحكومات
والوزراء من مختلف دول العالم ومن بينهم الدول الأع�ضاء
في منظم���ة الأقطار العربية الم�ص���درة للبت���رول (�أوابك)،
وبم�ش���اركة مجموع���ة كبي���رة م���ن الم�س����ؤولين الحكوميين
ور�ؤ�س���اء المنظم���ات الدولي���ة المعني���ة ،وكان اله���دف من
الم�ؤتمر ب�ش���كل رئي�سي التو�صل �إلى اتفاقية �إطارية جديدة
لق�ضية التغيرات المناخية تحل محل بروتوكول كيوتو الذي
�سينتهي العمل به في عام .2020
لقد �س���بق �أعمال الم�ؤتمر و�أثناء انعقاده تنظيم حمالت
اعالمي���ة كبيرة م���ن قبل �أجه���زة االعالم الدولي���ة ،بهدف
التمهي���د لل���ر�أي العام العالمي ب�ش���كل عام وال���دول النامية
ب�ش���كل خا�ص ،لل�سيا�س���ات الم�س���تقبلية حول ق�ض���ية تغير
المناخ وفقاً لما تراه مجموعة �أو �أكثر من التكتالت الدولية
المختلف���ة من منظورها له���ذه الق�ض���ية .وكان من ذلك �أن
ركزت الجوانب االعالمية ب�ص���ورة رئي�س���ية على المخاطر
والك���وارث المحتمل���ة والمحدق���ة بالبيئ���ة على الم�س���توى
العالم���ي نتيجة لتزايد انبعاثات الغازات الم�س���ببة لظاهرة
االحتبا�س الحراري ،والناتجة من م�صادر الطاقة االحفورية
(النفط والغاز الطبيع���ي والفحم) دون التركيز على الأنواع
االخرى من الغازات الم�سببة لهذه الظاهرة واالنبعاثات.
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من جانبها فقد حر�ص���ت الدول الم�ص���درة للنفط ومن
بينه���ا الدول الأع�ض���اء ف���ي منظم���ة �أواب���ك وجميعها من
الدول النامية على تبني خطاب اعالمي يت�صف بال�شفافية
والمو�ض���وعية ،حي���ث �أعلن���ت تلك الدول وبكل و�ض���وح عن
م�شاطرتها للجهود الدولية الرامية للتعامل مع ق�ضية التغير
4

المناخي وفقاً لالتفاقيات الدولية الموقعة في هذا ال�ش�أن،
كم���ا �أكدت على التزامها بتح�س���ين كفاءة الطاقة ،والتحول
من الوقود ال�س���ائل �إلى الغاز ،وت�شجيع الأبحاث في مجال
الطاق���ة النظيفة ،والتو�س���ع في ا�س���تخدام تقنيات احتجاز
الكربون وتخزينه ،بالإ�ض���افة �إلى ت�شجيع التوجه العام نحو
ا�س���تخدام الطاقات المتجددة كالطاقة ال�شم�سية والطاقة
الحرارية وطاقة الرياح كطاقات مكملة للوقود االحفوري.
وفي ظل هذه الأجواء وبعد مفاو�ض���ات طويلة و�ش���اقة
كان للدول الأع�ض���اء في المنظمة والمجموعة العربية دور
مه���م في ذلك ،تمكنت دول العالم من التو�ص���ل �إلى “اتفاق
باري�س» ،والذي يهدف ب�ص���ورة �أ�سا�س���ية �إلى الو�ص���ول �إلى
هدف عالمي �إلى ما دون درجتين مئويتين فوق م�س���تويات
م���ا قبل الثورة ال�ص���ناعية ،مع موا�ص���لة الجه���ود للحد من
ارتفاع درجة الحرارة �إلى  1,5درجة مئوية.
وقد تم التوقيع على االتفاقية وبالإجماع من قبل 195
دولة ،و�سيفتتح التوقيع على االتفاق الجديد في �شهر �أبريل
 2016بمقر الأمم المتحدة بنيويورك ،ولفترة �س���نة كاملة،
عل���ى �أن تدخل االتفاقية حيز النفاذ بعد الم�ص���ادقة عليها
م���ن قب���ل  55دولة على �أال تقل ن�س���بة انبعاثاتها عن %55
من مجموع االنبعاثات ،و�س���وف يتم ت�شكيل هيئة ا�ست�شارية
لالتفاقية فيما بعد ت�سمى ( لجنة باري�س).
لقد ن�صت اتفاقية باري�س ،وللمرة الأولى على م�س�ؤولية
جمي���ع دول العال���م ف���ي الت�ص���دي لظاه���رة تغي���ر المناخ،
وذلك �ضمن مبد�أ «الم�س����ؤولية الم�شتركة ولكن المتباينة»،
وا�ستنادا �إلى الأولويات الوطنية وظروف كل دولة ،مع تعهد
ال���دول المتقدم���ة بتقديم دعم مالي لل���دول النامية بقيمة
 100مليار دوالر �سنوياً بحلول عام  2020لم�ساعدتها على

حماية البيئة ،مع ت�شجيع باقي الأطراف (دول �أو مجموعة
دول) على تقديم الدعم على �أ�سا�س طوعي.
كم���ا �ش���جعت االتفاقي���ة عل���ى التع���اون الدول���ي ف���ي
مج���ال التقنيات الآمن���ة للمناخ ،وبناء الق���درات في الدول
النامي���ة لمواجهة تغير المن���اخ ،على �أن تقوم الدول بتقديم
م�س���اهماتها المحددة وطنياً وو�ضع �آلية مراجعة كل خم�س
�س���نوات للتعه���دات الوطنية التي تبق���ى اختيارية ،ولقد تم
الت�أكيد خالل االتفاقية على مبد�أ ال�شفافية ب�ش�أن اجراءات
التخفيف والتكيف في الدول النامية.
�إن الأمانة العامة لمنظمة �أوابك ،وقد �ش���اركت ب�ص���فة
مراقب في ح�ض���ور فعاليات م�ؤتمر باري�س للتغير المناخي
( ،)COP21ونظم���ت حلق���ة نقا�ش���ية بالتع���اون م���ع دول
مجل�س التعاون ل���دول الخليج العربية على هام�ش الم�ؤتمر
ح���ول (دور تكنولوجيا النفط والغاز في مواجهة تداعيات
تغي���ر المناخ) ،ف�إنها �إذ ت�ش���يد به���ذه الخطوة التاريخية في
التو�ص���ل �إلى «اتفاق باري�س» للتغير المناخي ،بعد �س���نوات
طويلة من المفاو�ضات الدولية ال�شائكة ،وهو اتفاق عالمي
طموح .ف�إنها ت�أمل ب�أن تتهي�أ الظروف الدولية لكي تم�ض���ي
االتفاقي���ة قدماً في تحقيق �أهدافه���ا ،و�أن تفي دول العالم
ال�ص���ناعية المتقدم���ة بالتزاماتها المنبثقة ع���ن االتفاقية
االطارية ب�ش����أن دعم ال���دول النامية ف���ي جهودها الرامية
حول ق�ضايا التغيرات المناخية.
و�ستوا�صل الأمانة العامة للمنظمة جهودها الحثيثة في
متابعة ور�ص���د تط���ورات االتفاقية الإطاري���ة لتغير المناخ،
وتنظيم االجتماعات التن�سيقية بالتعاون مع الدول الأع�ضاء
والمنظمات العربية المتخ�ص�ص���ة ،بالإ�ضافة �إلى تواجدها
الفاعل في الفعاليات العربية والدولية ذات ال�صلة.
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استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاﺡ السيسي
لوزراء النفط في دول أوابك
اجتمع فخامة الرئي�س عبد الفتاح
ال�سي�س���ي ،رئي����س جمه�ري���ة م�س���ر
العربي���ة ،ف���ي  20دي�س���مبر ،2015
باأ�س���حاب المعال���ي اأع�س���اء مجل����س
�زراء منظم���ة اأ�اب���ك� ،اأ�س���حاب
ال�سعادة ر�ؤ�ساء ال�ف�د الم�ساركين في
الجتماع الخام�س �الت�س���عين لمجل�س
�زراء المنظم���ة� ،بح�س����ر �س���عادة
ال�س���يد /عبا����س علي النق���ي ،الأمين
العام للمنظمة.
�قد �س���رح �س���عادة ال�سفير عالء
ي��س���ف المتح���دث الر�س���مي با�pس���م
رئا�سة الجمه�رية باأن الرئي�س ا�ستهل
الجتماع بالترحيب بال�س���ادة ال�زراء،
م�س���يراً اإل���ى اأهمية القط���اع الحي�ي
الذي يمثل�نه باعتباره م�سدراً للطاقة
الت���ي تُ�س���تخدم ف���ي �س���تى مناح���ي
الحياة.
�اأكد فخامة الرئي�س ال�سي�سي على
اأهمية �حدة ال�سف العربي� ،التكاتف
م���ن اأج���ل التغلب عل���ى التحديات

تسمية سعادة السيد /محمد بوعمامة
ممث ﹰ
ﻼ للجمهورية الجزائرية الديمقراﻃية الشعبية في المكتب التنفيذي
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تلق���ت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية الم�س���درة للبت���ر�ل (اأ�ابك) ،خطاباً
من معالي الدكت�ر �س���الح خبري� ،زي���ر الطاقة في الجمه�رية الجزائرية الديمقراطية
ال�س���عبية� ،ت�س���من الكتاب ت�سمية �سعادة ال�س���يد /محمد ب�عمامة ،رئي�س الدي�ان في
ال الجمه�رية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية في المكتب التنفيذي
�زارة الطاقة ،ممث ً
للمنظم���ة ،خلفاً ل�س���عادة ال�س���يد /عبدالقادر لعالم� ،ذلك اعتباراً م���ن تاريخ  10يناير
.2016
وق � � ��د بعث �صع � � ��ادة ال�صيد/عبا�س علي النقي ،الأمين الع � � ��ام لمنظمة اأوابك ،ببرقية
تهنÄة اإلى �صعادة ال�صيد /محمد بوعمامة ،بمنا�صبة تعيينه في من�صبه الجديد ،متمني ًا
له التوفي � � ��ق والنجاح في مهمته الجديدة ،ومتطلعا اإلى مزي � � ��د من التعاون والتن�صيق
بين وزارة الطاقة في الجمهورية الجزائرية ومنظمة اأوابك.
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ﺗﺮﺣﻴﺐ
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
• اجتماع فخامة الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي ،رئي�س جمه�رية م�سر العربية ،باأ�سحاب المعالي اأع�ساء مجل�س �زراء منظمة اأ�ابك

الت���ي ت�اج���ه المنطق���ة العربي���ة� ،في
مقدمتها الإرهاب ال���ذي يلقي بظالله
ال�س���لبية عل���ى الأ��س���اع القت�س���ادية
للد�ل �ال�سع�ب العربية.
�اأ�����س����ار ال��رئ��ي�����س اإل����ى ت��رح��ي��ب
جمه�رية م�سر العربية بت�ثيق التعا�ن
مع اأ�سقائها العرب في مجالت الطاقة
�ال��ن��ف��ط ،لف��ت �اً اإل���ى اأه��م��ي��ة تعظيم
ال�ستفادة من الإمكانات الكبيرة للبنية
التحتية ال��ت��ي تتمتع بها م�سر في
هذا المجال� ،س�اء من حيث امكانية

التخزين في الم�انئ على البحرين
الأحمر �المت��سط �ت�افر محطات
الإ���س��ال��ة �معامل التكرير .كما اأك��د
فخامته على ترحيب م�سر بم�ساركة
ال�سركات العربية في مجال البحث
�التنقيب عن النفط �الغاز في م�سر،
اآخذاً في العتبار المكانات ال�اعدة
في هذا القطاع� ،التي �سجعت العديد
م��ن ال�سركات الأجنبية العاملة في
م�سر اإلى زيادة ا�ستثماراتها.
�اأ�س���اف المتح���دث الر�س���مي اأن

اأ�س���حاب المعال���ي ال����زراء الح�س����ر
اأ�س���اد�ا بد�ر جمه�رية م�س���ر العربية
عل���ى الم�س���ت�ى العرب���ي �م���ا تمثل���ه
م���ن م�س���در ق����ة �ا�س���تقرار لأمته���ا
العربية .كما اأعرب�ا عن اهتمام د�لهم
بالم�س���اهمة في تط�ير �تعزيز التعا�ن
العربي في مجال الطاقة� ،ا�ستعر�س�ا
نتائج اجتماعاته���م في القاهرة� ،التي
اأ�سفرت عن اتخاذ العديد من القرارات
التي من �س���اأنها تط�ي���ر العمل العربي
الم�سترك في قطاع النفط.

تسمية سعادة المهندس عبداﷲ الخطاب
ممث ﹰ
ﻼ للجمهورية العربية السورية في المكتب التنفيذي
تلقت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبتر�ل (اأ�ابك) ،خطاباً من
معالي المهند�س �س���ليمان العبا�س� ،زير النفط �الثر�ة المعدنية في الجمه�رية العربية
ال�س�رية� ،ت�سمن الكتاب ت�سمية �سعادة المهند�س عبداهلل الخطاب ،معا�ن �زير النفط
ال للجمه�رية العربية ال�س�رية في المكتب التنفيذي للمنظمة ،خلفاً
ل�س�ؤ�ن التكرير ،ممث ً
ل�سعادة ال�سيد /خالد العليج� ،ذلك اعتبا ًر من تاريخ  3يناير .2016
وق � � ��د بعث �صع � � ��ادة ال�صيد/عبا�س علي النقي ،الأمين الع � � ��ام لمنظمة اأوابك ،ببرقية
تهن�� � � Äة اإلى �صعادة المهند� � � ��س عبداهلل الخطاب ،بمنا�صبة تعيينه ف � � ��ي من�صبه الجديد،
متمني � � ��ا ل � � ��ه التوفيق والنجاح ف � � ��ي مهمته الجدي � � ��د ،ومتطلع ًا اإلى مزي � � ��د من التعاون
والتن�صيق بين وزارة النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية ال�صورية ومنظمة
اأوابك.
7

االجتماع الخامس والتسعين لمجلس وزراء منظمة أوابك

استعراض التطورات الراهنة في صناعة البترول العربية والعالمية
ا�ست�ضاف � � ��ت مدين � � ��ة القاه � � ��رة ،جمهورية م�صر العربية في ي � � ��وم الأحد  9ربي � � ��ع الأول  1437هجرية
المواف � � ��ق  20كانون الأول/دي�سمبر  2015ميالدية� ،أعمال االجتماع الخام�س والت�سعين لمجل�س وزراء
منظم � � ��ة �أوابك ،وقد تر�أ�س االجتم � � ��اع معالي الدكتور محمد �صالح ال�سادة ،وزي � � ��ر الطاقة وال�صناعة في
دول � � ��ة قطر،التي تر�أ�س الدورة الحالية للمجل�س ،حيث �ألقى كلمة رح � � ��ب فيها ب�أ�صحاب المعالي الوزراء
و�أ�صح � � ��اب ال�سعادة ر�ؤ�ساء الوفود ،وتقدم بال�شكر الجزيل لجمهورية م�صر العربية ممثلة بوزارة البترول
والثروة المعدنية على كرم الوفادة وح�سن اال�ستقبال.

السنة  - 42العدد 1
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وق���د ا�س���تعر�ض معاليه ف���ي كلمته
�أو�ضاع ال�سوق النفطية العالمية ب�صورة
عامة ،كما �أ�شاد بالدور الفاعل لمنظمة
�أواب���ك وجهوده���ا لعق���د الفعالي���ات
الإقليمي���ة والدولي���ة والت���ي ت�ؤك���د
ح�ض���ورها االقليمي والدول���ي ودورها
الحيوي في المحاف���ل الدولية تحقيقاً
للأه���داف الت���ي م���ن �أجله���ا �أن�ش���ئت
المنظمة.
و�أعقبه �س���عادة الأ�س���تاذ عبا����س
عل���ي النقي ،الأمي���ن الع���ام للمنظمة،
حيث رحب ب�أ�ص���حاب المعالي الوزراء
و�أ�ص���حاب ال�سعادة ر�ؤ�س���اء الوفود في
اجتماع مجل�س وزراء المنظمة ،و�أعرب
ع���ن �ش���كره وتقديره لجمهورية م�ص���ر
العربي���ة على ا�ست�ض���افتها الجتماعات
المنظم���ة (مجل����س ال���وزراء والمكتب
التنفي���ذي) وعلى كرم الوفادة وح�س���ن
اال�ستقبال.
ناق�ش االجتماع عدداً من الموا�ضيع
ذات ال�ص���لة بن�ش���اطات المنظم���ة،
وا�س���تعر�ض المجل�س ن�شاطات الأمانة
العام���ة لع���ام  ،2015وم���ن �ض���منها
الم�ؤتم���رات والن���دوات واالجتماع���ات

التي عقدتها �أو �شاركت فيها .وما قامت
باعداده من درا�سات فنية واقت�صادية،
بالإ�ض���افة �إل���ى متابع���ة �ش����ؤون البيئة
والتغير المناخي ،من �أهمها مخرجات
م�ؤتم���ر الأط���راف ) (COP21حي���ث
اعتمدت الدول الأطراف في االتفاقية
“اتفاق باري�س”  ،حيث �أ�ش���اد االجتماع
باالتفاقي���ة واعتبره���ا اتف���اق عالم���ي
طم���وح وملزم ويدخل حي���ز النفاذ بعد
الم�ص���ادقة عليه من قبل  55دولة على
�أن ال تق���ل ن�س���بة انبعاثاتها عن %55
من الحجم الكلي لغازات الدفيئة ،ومن
المق���رر �أن تح���ل االتفاقي���ة الجدي���دة
مح���ل بروتوك���ول كيوتو الذي �س���ينتهي
العمل به في عام .2020
وق���د �س���بق اجتماع مجل����س وزراء
المنظم���ة االجتماع ال���ـ 143للمكتب
التنفي���ذي ،ال���ذي عق���د ف���ي مدين���ة
القاه���رة يوم���ي  17و  18دي�س���مبر
 ،2015برئا�س���ة �س���عادة ال�شيخ م�شعل
بن جبر �آل ثاني ،ممثل دولة قطر في
المكت���ب التنفيذي ،حيث ق���ام المكتب
باعداد جدول �أعمال االجتماع الخام�س
والت�سعين لمجل�س وزراء المنظمة.
9

كلمة معالي الدكتور محمد صالح السادة

رئي�س الدورة الحالية لمجل�س وزراء المنظمة
في االجتماع الخام�س والت�سعين لمجل�س وزراء المنظمة
القاهرة 9 :ربيع الأول  1437هجرية الموافق  20كانون الأول/دي�سمبر  2015ميالدية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم،
�أ�ص���حاب المعالي وال�س���عادة الوزراء المعنيين ب�ش�ؤون
النفط والطاقة في الدول الأع�ض���اء ف���ي منظمة الأقطار
العربية الم�صدرة للبترول (�أوابك) ،ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء الوفود
ممثلي الدول الأع�ض���اء في المكتب التنفيذي� ،سعادة الأخ
عبا����س علي النق���ي �أمين عام المنظمة ،الح�ض���ور الكرام،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
�أرح���ب بح�ض���راتكم �أجم���ل ترحي���ب ف���ي االجتم���اع
الخام�س والت�س���عين لمجل�س وزراء منظمة الأقطار العربية
الم�ص���درة للبترول (�أوابك) ،و�أتقدم بال�ش���كر �إلى �س���عادة
�أمي���ن عام المنظم���ة وفريق الأمانة العام���ة على جهودهم
للتح�ض���ير لهذا االجتماع بال�ص���ورة المنا�س���بة ،كما �أتقدم
بال�ش���كر الجزيل با�س���مكم جميعا �إلى الإخوة في جمهورية
م�ص���ر العربية وعلى ر�أ�س���هم معالي المهند�س طارق المال
وزير البت���رول والثروة المعدنية عل���ى جهودهم في تنظيم
وا�ست�ضافة اجتماعات المنظمة وعلى ما تعودنا عليه منهم
من كرم ال�ضيافة وح�سن اال�ستقبال.
وي�س���عدني كثي���راً �أن �أرحب بالإخوة �أ�ص���حاب المعالي
الوزراء وممثلي الدول الأع�ضاء الذين ي�شاركون في اجتماع
مجل�س وزراء المنظمة للمرة الأولى متمنياً لهم النجاح في
تعزيز جهود العمل العربي الم�ش���ترك لما فيه خير بلداننا
العربية جمعاء.
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�أ�صحاب المعالي وال�سعادة ،ال�سيدات وال�سادة،
نجتمع اليوم وما زالت الظروف ال�صعبة تحيط ب�صناعة
النف���ط والغاز في بلداننا العربية وف���ي العالم �أجمع ،فمع
زي���ادة المعرو�ض من النفط نتيجة ا�س���تمرار �ض���خ النفط
من الم�ص���ادر غير التقليدية مرتفع���ة التكلفة وتباط�ؤ نمو
االقت�ص���اد العالمي ات�س���عت الفجوة بي���ن العر�ض والطلب
10

مما �أدّى �إلى ت�س���ارع هبوط الأ�سعار �إلى م�ستويات قيا�سية
و�أ�ص���بح الو�ضع الراهن ي�شكل تحدياً لنجاح خطط التنمية
في الكثير من البلدان� ،إال �أنه ال مجال للت�شا�ؤم هنا ،فهناك
واق���ع ال بد م���ن التعامل معه ،فكل تح���د يحمل في طياته
فر�ص���اً والفر�ص���ة �س���انحة الآن لتطوير وا�ستخدام و�سائل
التكنولوجي���ا الحديثة لخف����ض التكلفة ورفع الكفاءة خالل
عمليات اال�ستك�شاف واال�ستخراج للنفط دونما �إخالل في
متطلبات الأمن وال�سالمة والبيئة.
�أ�صحاب المعالي وال�سعادة ،ال�سيدات وال�سادة،
في �إط���ار ت�أكيد الدور الفاع���ل لمنظمتنا العربية فقد
�أدرج على جدول �أعمال هذا االجتماع عدد من الموا�ض���يع
ذات االهتمام الم�شترك كالميزانية التقديرية للمنظمة لعام
 ،2016ونتائ���ج ال�ش���ركات العربية المنبثق���ة عن المنظمة
�إل���ى جان���ب ع���دد �آخر م���ن المو�ض���وعات التي تت�ض���من
االطالع على جهود المنظمة خالل الفترة الما�ض���ية وعلى
ر�أ�س���ها الفعاليات الإقليمية والدولية التي قامت المنظمة
بالم�ش���اركة فيها �أو ف���ي تنظيمها ،والتي ت�ؤكد ح�ض���ورها
الفاع���ل �إقليمياً ودولي���اً ،ودورها الحيوي والأ�سا�س���ي في
تنمية قدرات الدول العربية المعرفية والتدريبية المتعلقة
بقطاع النفط لما ي�ش���كله من �أهمية القت�ص���اديات بلداننا
جميعاً .ونحن نتطلع لمناق�ش���ة هذه المو�ضوعات واقتراح
المواق���ف واتخاذ القرارات المنا�س���بة تج���اه كل منها لما
يحقق م�صالح جميع الدول الأع�ضاء ويحقق الأهداف التي
�أن�شئت من �أجلها المنظمة.
على بركة اهلل نبد�أ �أعمال اجتماعنا الخام�س والت�سعين
لمجل�س وزراء المنظمة.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
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كلمة سعادة األستاذ عباس علي النقي

الأمين العام للمنظمة
في افتتاح االجتماع الخام�س والت�سعين لمجل�س وزراء المنظمة
القاهرة 9 :ربيع الأول  1437هـجرية الموافق  20كانون الأول/دي�سمبر  2015ميالدية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�ش���كراً معالي الرئي�س� ،أ�ص���حاب المعالي الوزراء ور�ؤ�س���اء
الوفود ،ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
ي�سعدني �أن �أ�ش���ارككم ،معالي الرئي�س ،الترحيب ب�أ�صحاب
المعال���ي �أع�ض���اء مجل�س وزراء المنظمة الموق���ر في اجتماعه
الخام�س والت�س���عين الذي يُعقد في مدين���ة القاهرة بجمهورية
م�صر العربية ،حامداً اهلل �سبحانه وتعالى على �سالمة الو�صول،
ومتمنياً للجميع طيب الإقامة في ربوع جمهورية م�صر العربية،
والجتماعكم كل التوفيق والنجاح.
وا�س���محوا لي �أن �أعبر عن فائق ال�شكر والتقدير لجمهورية
م�ص���ر العربية على ا�ست�ضافتها الكريمة الجتماعنا هذا ،وعلى
ك���رم ال�ض���يافة والوف���ادة التي لقيناه���ا منذ و�ص���ولنا �إلى هذه
الأر�ض الطيبة.
كما ي�س���عدني �أن �أرحب بمعالي الدكتور �صالح خبري ،وزير
الطاقة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية ،ومعالي
المهند����س ط���ارق الم�ل�ا ،وزير البت���رول والث���روة المعدنية في
جمهورية م�ص���ر العربية ،اللذان ي�شاركان في اجتماع مجل�سكم
الموق���ر للم���رة الأولى ،متمني���اً لهما التوفيق والنج���اح ،و�أغتنم
هذه المنا�س���بة لأتقدم بال�شكر والتقدير �إلى �أ�سالفهم �أ�صحاب
المعال���ي الوزراء ال�س���ابقين على دورهم الب���ارز وجهودهم التي
بذلوها في دعم عمل ون�ش���اط المنظمة ،خالل فترة م�شاركتهم
في اجتماعات مجل�سكم الموقر.
هذا و�أتقدم بال�ش���كر والتقدير �إل���ى معالي المهند�س طارق
الم�ل�ا ،وزير البت���رول والث���روة المعدنية في جمهورية م�ص���ر
العربي���ة ،و�إل���ى الإخ���وة والأخ���وات العاملين في ال���وزراة ،على
جهودهم وتقديمهم كافة الت�س���هيالت الالزم���ة لعقد اجتماعنا
ه���ذا بال�ص���ورة المرجوة والتي تكف���ل له النجاح �إن �ش���اء اهلل،
�آم�ل�اً من اهلل العلي القدير التوفيق الجتماع مجل�س���كم الموقر
والو�ص���ول بمناق�شاتنا �إلى �أف�ض���ل النتائج التي تحقق الأهداف
التي �أن�ش���ئت من �أجلها المنظمة ،ولما فيه خير وم�صلحة دولنا
الأع�ضاء.

�أ�صحاب المعالي وال�سعادة،
تلقي���ت بتاريخ  2015/12/15خطاباً من معالي الأ�س���تاذ
�أن�س خالد ال�ص���الح ،نائب رئي�س مجل�س الوزراء ،وزير المالية،
ووزي���ر النف���ط بالوكالة ف���ي دولة الكويت ،يعت���ذر فيه عن عدم
تمكنه من الم�ش���اركة في هذا االجتماع ،ويكلف �س���عادة ال�شيخ
ط�ل�ال نا�ص���ر العذبي ال�ص���باح ،وكي���ل وزارة النف���ط بالوكالة،
لتمثيله وتر�ؤ�س وفد دولة الكويت في هذا االجتماع.
كم���ا تلقي���ت بتاري���خ  2015/12/16خطاب���اً م���ن معالي
المهند����س محم���د �س���هيل المزروع���ي ،وزير الطاق���ة في دولة
الإمارات العربية المتحدة ،بعدم تمكنه من الم�ش���اركة في هذا
االجتم���اع ،وي�س���مي فيه �س���عادة الدكتور مطر حام���د النيادي،
وكيل وزارة الطاقة للم�شاركة في �أعمال هذا االجتماع ،وتر�ؤ�س
وفد دولة االمارات العربية المتحدة نيابة عنه.
كذل���ك تلقين���ا بتاري���خ  2015/12/17خطاب���اً من معالي
المهند�س �س���ليمان العبا�س ،وزيـر النفـط والثـروة المعدنيـة في
الجمهورية العربيـة ال�س���ـورية ،بتفويـ����ض المهند�س خالد مطر
العليج ،معاون الوزير ل�ش����ؤون النفط والغاز ،لتمثيل الجمهورية
العربية ال�سورية في هذا االجتماع.
معال � � ��ي الرئي�س ،الإخ � � ��وة �أع�ضاء مجل�س ال � � ��وزراء الموقر
ور�ؤ�ساء الوفود،
�أم���ام معاليك���م م�ش���روع ج���دول �أعم���ال االجتم���اع الخام�س
والت�س���عين لمجل�س���كم الموق���ر ،وال���ذي يت�ض���من عدة موا�ض���يع
ت�س���تعر�ض فيها الأمانة العامة الن�شاطات والأعمال التي �أنجزتها
خ�ل�ال ع���ام  ،2015بالإ�ض���افة �إلى م�ش���روع ميزاني���ة المنظمة
(الأمان���ة العامة والهيئة الق�ض���ائية) لعام  ،2016وقد �س���بق و�أن
تدار�س �أ�ص���حاب ال�سعادة الإخوة �أع�ضاء المكتب التنفيذي خالل
الأي���ام القليل���ة الما�ض���ية البن���ود المدرجة على ج���دول الأعمال
وتو�صلوا ب�ش�أنها �إلى التو�صيات المعرو�ضة على مجل�سكم الموقر.
متمني ًا الجتماعكم هذا كل التوفيق والنجاح.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
11

البيان الصحفي
الصادر عن االجتماع الخامس والتسعين لمجلس وزراء المنظمة
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عقد مجل�س وزراء منظمة الأقطار العربية الم�ص���درة للبترول
(�أواب���ك) اجتماع���ه الخام�س والت�س���عين برئا�س���ة معالي الدكتور
محمد �صالح ال�سادة ،وزير الطاقة وال�صناعة في دولة قطر،التي
تر�أ����س ال���دورة الحالي���ة للمجل�س ،وذل���ك في مدين���ة القاهرة -
جمهورية م�ص���ر العربية ،يوم الأحد 9ربي���ع الأول  1437هجرية
الموافق  20كانون الأول/دي�سمبر  2015ميالدية.
افتت���ح معالي الرئي����س االجتم���اع مرحباً ب�أ�ص���حاب المعالي
ال���وزراء ور�ؤ�س���اء الوفود ،وبمعال���ي الدكتور �ص���الح خبري ،وزير
الطاق���ة ف���ي الجمهوري���ة الجزائري���ة الديمقراطي���ة ال�ش���عبية،
ومعال���ي المهند�س ط���ارق المال ،وزير البت���رول والثروة المعدنية
في جمهورية م�ص���ر العربية ،اللذين ي�ش���اركان للم���رة الأولى في
اجتماع���ات المجل�س .كما �أعرب عن ال�ش���كر والتقدير لجمهورية
م�ص���ر العربي���ة على كرم ال�ض���يافة وح�س���ن اال�س���تقبال ،متمنياً
التوفيق والنجاح لأعمال االجتماع ،م�ؤكداً على �أن هدف المنظمة
الأ�سمى هو تعاون �أع�ضائها في مختلف �أوجه الن�شاطات المتعلقة
بال�صناعة البترولية.
وقد ا�ستعر�ض معاليه �أو�ضاع ال�سوق النفطية العالمية ب�صورة
عامة ،كما �أ�ش���اد بال���دور الفاعل لمنظمة �أواب���ك وجهودها لعقد
الفعالي���ات الإقليمي���ة والدولي���ة والتي ت�ؤكد ح�ض���ورها االقليمي
والدول���ي ودورها الحيوي في المحافل الدولية تحقيقاً للأهداف
التي من �أجلها �أن�شئت المنظمة.
و�أعقبه �س���عادة الأ�س���تاذ عبا����س عل���ي النقي ،الأمي���ن العام
للمنظمة ،حيث رحب ب�أ�ص���حاب المعالي الوزراء ور�ؤ�س���اء الوفود
ال
ف���ي اجتم���اع مجل����س وزراء المنظم���ة ،وخ����ص بالترحي���ب ك ً
م���ن معالي الدكتور �ص���الح خب���ري ،وزير الطاقة ف���ي الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية ال�ش���عبية،ومعالي المهند�س طارق المال،
وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية م�صر العربية ،اللذان
ي�ش���اركان للمرة الأولى في اجتماعات المجل�س ،ومتقدماً بال�شكر
والتقدير لأ�س�ل�افهم على الجهود التي بذلوها في دعم ن�شاطات
المنظمة خالل فترة م�شاركتهم في اجتماعات المجل�س،كما �أعرب
12
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•الدرا�س���ات التي �أنجزتها الأمان���ة العامة خالل عام
.2015

عن �ش���كره وتقديره لجمهورية م�ص���ر العربية التي تحت�ض���ن
اجتماع���ات المنظمة على كرم الوفادة وح�س���ن اال�س���تقبال،
متمنياً لجمهورية م�ص���ر العربية مزيداً من التقدم والرخاء،
•�سير العمل في بنك المعلومات وتطوير ن�شاطاته.
ومتمنياً لأعمال االجتماع الوزاري كل التوفيق والنجاح.
•الفعالي���ات الت���ي نظمتها �أو �ش���اركت فيه���ا الأمانة
ثم �أقر المجل�س ج � � ��دول �أعماله ،وتم التداول في البنود
العامة خالل عام .2015
المدرجة على جدول الأعم � � ��ال ،حيث تم اعتماد الموا�ضيع
•اطلع على التقرير ال�س���نوي الذي ا�س���تعر�ض ن�شاط
التالية:
ال�ش���ركات العربية المنبثقة عن المنظمة خالل عام
•الم�صادقة على مح�ض���ر االجتماع الرابع والت�سعين
 2014والن�صف الأول من عام  ،2015و�أحيط علماً
لمجل����س وزراء المنظم���ة الذي عُقد على م�س���توى
بنتائج االجتماع التن�سيقي ال�سنوي الرابع والأربعين
المندوبي���ن في مدين���ة القاهرة  -جمهورية م�ص���ر
لتلك ال�شركات الذي عُقد في مدينة القاهرة بتاريخ
العربية بتاريخ .2015/5/25
.2015/10/29
•م�ش���روع الميزاني���ة التقديري���ة للمنظم���ة (الأمان���ة
•ق���رر تمديد الفت���رة التي عه���د خالله���ا لجمهورية
العامة والهيئة الق�ضائية) لعام .2016
العراق بالإ�شراف على معهد النفط العربي للتدريب
•�إع���ادة تعيي���ن مكت���ب ط���ارق الع�ص���يمي و�ش���ركاه
لم���دة عام اعتباراً من  1كانون الثاني/يناير ،2016
مدققاً لح�س���ابات المنظم���ة (الأمانة العامة والهيئة
و�أ�صدر قراره رقم  95/3بذلك.
الق�ضائية) لعام .2016
•طبق���ا ٌ للم���ادة الثالث���ة ع�ش���رة م���ن اتفاقية �إن�ش���اء
•اطلع على تقارير ن�شاط الأمانة العامة للمنظمة في
المنظمة �س���تكون رئا�س���ة الدورة القادم���ة لمجل�س
مجاالت:
وزراء المنظمة لدولة الكويت.
•متابعة �ش����ؤون البيئة وتغير المناخ ،والتي من �أهمها
•تم االتفاق على عقد االجتماع القادم لمجل�س وزراء
مخرج���ات م�ؤتم���ر الأط���راف )(COP21حي���ث
المنظم���ة ف���ي مدينة القاه���رة – جمهورية م�ص���ر
اعتم���دت ال���دول الأطراف ف���ي االتفاقي���ة “اتفاق
العربية بتاريخ  11كانون الأول/دي�سمبر .2016
باري�س” وهو اتفاق عالمي طموح وملزم ويدخل حيز
•بعث رئي�س مجل�س ال���وزراء ببرقية لفخامة الرئي�س
النفاذ بعد الم�صادقة عليه من قبل  55دولة على �أن
عبدالفتاح ال�سي�سي ،رئي�س جمهورية م�صر العربية،
ال تقل ن�س���بة انبعاثاتها عن  %55من الحجم الكلي
نياب���ة عن المجل����س �أعرب فيها عن جزيل ال�ش���كر
لغ���ازات الدفيئ���ة ،ومن المق���رر �أن تح���ل االتفاقية
والتقدي���ر عل���ى ما �أحيطوا به من ح�س���ن ا�س���تقبال
الجديدة محل بروتوكول كيوتو الذي �سينتهي العمل
وحفاوة وتكريم.
به في عام .2020
القاهرة 9 :ربيع الأول  1437هجرية الموافق  20كانون
•الملتقى الثالث والع�شرين لأ�سا�سيات �صناعة النفط
والغاز.
الأول/دي�سمبر  2015ميالدية.
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برقية

االجتماع الخام�س والت�سعون
فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي حفظه اهلل
رئي�س الجمهورية
جمهورية م�صر العربية
بمنا�س���بة انعق���اد االجتم���اع الخام����س والت�س���عين لمجل����س وزراء منظمة
الأقطار العربية الم�ص���درة للبترول (�أوابك) في مدينة القاهرة في الع�ش���رين
من �ش���هر دي�سمبر ،2015ي�س���عدني �أن �أرفع �إلى فخامتكم ،با�سمي ونيابة عن
زمالئي �أ�ص���حاب المعالي وزراء البترول والطاقةور�ؤ�س���اء الوفود الم�شاركين
ف���ي االجتم���اع� ،أ�س���مى �آيات التقدير واالمتنان ،وجزيل ال�ش���كر على ح�س���ن
اال�س���تقبال وك���رم الوف���ادة ،داعين اهلل �س���بحانه وتعال���ى �أن يمتعكم بموفور
ال�ص���حة والعافي���ة ،و�أن يم���نّ اهلل على جمهورية م�ص���ر العربي���ة مزيداً من
التقدم واالزدهار واال�ستقرار تحت قيادتكم الحكيمة.
				

الدكتور محمد �صالح ال�سادة

وزير الطاقة وال�صناعة
				
بدولة قطـــر
				
رئي�س الدورة الحالية لمجل�س وزراء المنظمة
			
منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول (�أوابك)
			
القاهرة 20 :كانون الأول/دي�سمبر 2015
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االجتماع الـ  143للمكتب التنفيذي لمنظمة أوابك

عق � � ��د المكتب التنفي � � ��ذي لمنظمة �أواب � � ��ك ،اجتماعه الـ  ،143ف � � ��ي مدينة القاه � � ��رة – جمهورية م�صر
العربي � � ��ة ،يومي  6ـ  7ربي � � ��ع الأول  1437هـجرية الموافق  18 - 17كانون الأول/دي�سمبر  2015ميالدية،
برئا�سة �سعادة ال�شيخ م�شعل بن جبر �آل ثاني ،ممثل دولة قطر في المكتب التنفيذي ،التي لها رئا�سة الدورة
الحالية ،وبح�ضور �أ�صحاب ال�سعادة �أع�ضاء المكتب التنفيذي.
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افتت���ح االجتم���اع �س���عادة الرئي�س
ال�شيخ م�ش���عل بن جبر �آل ثاني ،بكلمة
(مرف���ق الن����ص) رحب فيها ب�أ�ص���حاب
ال�س���عادة �أع�ضاء المكتب التنفيذي في
ب���دء �أعم���ال االجتماع ،مهنئ���ا الجميع
ب�س�ل�امة الو�ص���ول ،ومتمنياً لهم طيب
الإقام���ة ف���ي جمهورية م�ص���ر العربية
والتوفي���ق ف���ي اجتماعه���م ،كم���ا تقدم
18

بال�شكر �إلى االخوة في جمهورية م�صر
العربية ال�شقيقة على ح�سن اال�ستقبال
وك���رم ال�ض���يافة ،و�إلى �س���عادة الأمين
الع���ام للمنظمة والعاملين ف���ي الأمانة
العامة عل���ى التح�ض���يرات التي قاموا
بها من �أجل ت�س���هيل �س���ير �أعمال هذا
االجتماع.
وا�س���تعر�ض �سعادة ال�ش���يخ م�شعل

بن جب���ر �آل ثاني ،بعد ذلك �أهم البنود
المعرو�ض���ة للنقا�ش والبح���ث ،وكذلك
التو�صيات والقرارات التي �سيتم رفعها
لمجل����س وزراء المنظم���ة لمناق�ش���تها
والموافقة عليه���ا ،ومن بينها الميزانية
التقديري���ة للمنظم���ة (الأمان���ة العامة
والهيئة الق�ضائية) لعام .2016
ث���م تح���دث �س���عادة الأمي���ن العام

أن��ش��ط��ة ال��م��ن��ظ��م��ة
�سعادة الدكتور مطر حامد النيادي
دولة الإمارات العربية المتحدة

�سعادة علي عبد الجبار ال�سواد
مملكة البحرين

�سعادة عبد القادر لعالم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية

�سعادة المهند�س نا�صر بن ابراهيم الفوزان
المملكة العربية ال�سعودية

�سعادة المهند�س خالد مطر العليج

الجمهورية العربية ال�سورية

�سعادة ح�سن محمد الرفيعي
جمهورية العراق

�سعادة ال�شيخ  /م�شعل بن جبر �آل ثاني
دولة قطر

للمنظمة عبا�س علي النقي( ،مرفق الن�ص)
مرحب���اً ب�س���عادة رئي�س و�أع�ض���اء المكتب
التنفي���ذي في اجتماعهم ال���ـ  ،143مهنئاً
�أ�ص���حاب ال�س���عادة ب�س�ل�امة الو�صول،
ومتمني���اً لهم طي���ب الإقامة في بلدهم
الثاني جمهورية م�صر العربية.
كم���ا تق���دم بال�ش���كر لجمهورية م�ص���ر
العربي���ة على ا�ست�ض���افتها الجتماعات
المنظم���ة ،متمنيا �أن تكل���ل اجتماعات
المكتب التنفيذي بالتوفيق والنجاح.
وق���د اتخ���ذ المكت���ب التنفي���ذي
التو�ص���يات المنا�س���بة ب�ش����أن البن���ود
المعرو�ضة في جدول الأعمال.

�سعادة ال�شيخ طالل النا�صر العذبي ال�صباح
دولة الكويت
رئي�س الدورة الحالية للمكتب التنفيذي للمنظمة

�سعادة المهند�س محمد كامل الزنداح
دولة ليبيا

�سعادة المهند�س  /جمال عبدالحميد محمد حجازي
جمهورية م�صر العربية

19

رئي�س الد�رة الحالية للمكتب
التنفيذي للمنظمة
في الجتماع الثالث �الأربعين بعد
المائة للمكتب التنفيذي
القاهرة 6 :ربيع الأ�ل  1437هجرية
الم�افق  17كان�ن الأ�ل/دي�سمبر
 2015ميالدية

كلمة سعادة الشيﺦ مشعل بن جبر ﺁل ثاني
ب�س���م اهلل الرحمن الرحيم� ،ال�سالة �ال�س���الم على �سيدنا محمد �على
اآله ��س���حبه اأجمعين ،اأ�س���حاب ال�سعادة اأع�س���اء المكتب التنفيذي لمنظمة
الأقطار العربية الم�سدرة للبتر�ل� ،سعادة اأمين عام منظمة الأ�ابك ،ال�سالم
عليكم �رحمة اهلل �بركاته.
ا�س���مح�ا لي بداي���ة اأن اأرحب بكم في اجتماع المكت���ب التنفيذي الثالث
�الأربعين بعد المائة الذي اأدرج على جد�ل اأعماله عدداً من الم�ا�سيع ذات
الهتمام الم�سترك للد�ل الأع�ساء ،متطلعين لمناق�ستها �اقتراح الت��سيات
المنا�س���بة ل���كل منها حتى يتم ��س���عها اأم���ام الجتماع الخام�س �الت�س���عين
لمجل�س �زراء المنظمة لتخاذ القرارات المنا�س���بة بما يحقق م�سالح جميع
الد�ل الأع�ساء في المنظمة.
�في هذا المقام ل ي�س���عني اإل اأن اأتقدم بال�س���كر اإلى �س���عادة اأمين عام
المنظمة �فريق الأمانة العامة على جه�دهم المبذ�لة للتح�سير لهذا الجتماع
بال�س�رة المنا�سبة ،كما ل ي�سعني اإل اأن اأتقدم با�سم المكتب التنفيذي رئي�ساً
�اأع�سا ًء �با�سم الزمالء في الأمانة العامة للمنظمة اإلى الإخ�ة في جمه�رية
م�سر العربية بال�سكر �التقدير على جه�دهم ل�ست�سافة اجتماعات المنظمة
�على ما تع�دنا عليه من كرم ال�س���يافة �ح�س���ن ال�س���تقبال ،متمنين لم�سر
العزيزة كل التقدم �الزدهار.
نناق�س في هذا الجتماع عدداً من الم�ا�سيع الهامة كالميزانية التقديرية
للمنظمة للعام القادم  ،2016اإلى جانب الطالع على نتائج ال�سركات العربية
المنبثقة عن المنظمة �التي ت�سكل ن�اة مهمة لتط�ير العمل العربي الم�سترك،
كما يت�س���من م�س���ر�ع جد�ل الأعمال الطالع على الن�ساطات �الجه�د التي
قامت بها الأمانة العامة �س�اء منفردة اأ� بال�ستراك مع الجهات الأخرى ،اإلى
جانب عدد اآخر من الم�ا�س���يع� ،اإذا ما دلت هذه الجه�د على �س���يء فاإنها
تدل على اأهمية المنظمة كجزء فاعل �مهم في تنمية قدرات الد�ل العربية
المعرفية �التدريبية المتعلقة بقطاعنا الحي�ي ،نبارك هذه الجه�د �اإن �ساء
اهلل �سيك�ن هذا الجتماع مثمراً ل�سالح د�لنا الأع�ساء جميعاً.
ف���ي الختام اأ�س���كركم جميع���اً �اأتمن���ى لجتماعنا كل النج���اح �الت�فيق،
�اأعطي الكلمة ل�سعادة الأمين العام فليتف�سل.
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وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
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أن��ش��ط��ة ال��م��ن��ظ��م��ة

كلمة سعادة األستاذ عباس علي النق�ي
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
�صكر ًا �صعادة الرئي�س،
ي�س���رني اأن اأ�سارككم الترحيب بالإخ�ة اأ�سحاب ال�سعادة اأع�ساء المكتب
التنفي���ذي في اجتماع���ه الثالث �الأربعين بعد المائة ال���ذي يعقد في مدينة
القاهرة ،مهنئاً جميع الإخ�ة ب�سالمة ال��س�ل �متمنياً لهم طيب الإقامة في
رب�ع جمه�رية م�سر العربية.
ا�س���مح�ا لي في البداي���ة اأن اأتقدم بال�س���كر �التقدير لجمه�رية م�س���ر
العربي���ة ال�س���قيقة على ا�ست�س���افتها لجتماع���ات المنظم���ة� ،على حفا�ة
ال�ستقبال �كرم ال�فادة� ،ال�سكر م��س�ل اإلى الإخ�ة ب�زارة البتر�ل �الثر�ة
المعدنية� ،اأخ�س بال�سكر �سعادة الأخ المهند�س جمال عبد الحميد حجازي،
ممثل جمه�رية م�س���ر العربية في المكتب التنفيذي ،على جه�ده في ت�سهيل
عق���د اجتماعاتنا بال�س����رة المطل�بة ،اآمال من اهلل العل���ي القدير اأن ي�فقنا
في مناق�س���اتنا �مدا�لتنا لما فيه خير د�لنا الأع�س���اء �ال��س�ل اإلى اأف�سل
النتائج التي تحقق الأهداف التي اأن�سئت من اأجلها المنظمة.

الأمين العام للمنظمة
في افتتاح الجتماع الثالث �الأربعين بعد
المائة للمكتب التنفيذي
القاهرة 7 � 6 :ربيع الأ�ل  1437ه�
الم�افق  18 - 17كان�ن الأ�ل/
دي�سمبر  2015م

الإخوة اأ�صحاب ال�صعادة،
كما تعلم�ن �س���عادتكم ب���اأن اجتماع مكتبكم الم�قر هذا مخ�س����س لإعداد
م�س���ر�ع ج���د�ل اأعمال الجتماع الخام�س �الت�س���عين لمجل����س �زراء المنظمة
ال���ذي �س���يعقد �س���باح ي����م الأح���د الم�اف���ق  ،2015/12/20اإن �س���اء اهلل ،
�يت�س���من م�س���ر�ع جد�ل الأعمال عدداً م���ن البن�د اأهمها م�س���ر�ع الميزانية
التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة �الهيئة الق�س���ائية) لعام  2016الذي �س���بق
�اأن اأ��سى مكتبكم الم�قر في اجتماعه ال�سابق باعتماده  ،بالإ�سافة اإلى اإعادة
تعيين مدقق ح�سابات المنظمة (الأمانة العامة �الهيئة الق�سائية) لعام ،2016
كما يت�س���من بع�س البن�د التي ت�س���تعر�س فيها الأمانة العامة الدرا�س���ات التي
اأنجزتها �اأن�سطتها �فعاليتها خالل الن�سف الثاني من العام الحالي .2015
�اإنن���ي على ثقة تامة في اأن تعا�ننا جميعاً �س���يق�دنا اإلى اأف�س���ل النتائج
ال اهلل عز �جل اأن ي�فقنا جميعاً بال��س�ل
المرج�ة من هذا الجتماع� ،س���ائ ً
اإلى النتائج التي تحقق الأهداف التي اأن�س���ئت من اأجلها المنظمة� ،لما فيه
خير �م�سلحة د�لنا الأع�ساء.
وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
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حفل تكريم سعادة المهندس عمرو عبدالحليم
ممثل جمهورية م�صر العربية ال�سابق في المكتب التنفيذي

�أقام���ت الأمان���ة العام���ة لمنظم���ة
�أوابك ،ف���ي  17دي�س���مبر  ،2015وعلى
هام����ش اجتماع���ات المكت���ب التنفيذي،
حف�ل�ا تكريمياً ل�س���عادة المهند�س عمرو
عبدالحلي���م ،بمنا�س���بة انتهاء ع�ض���ويته
كممث���ل لجمهوري���ة م�ص���ر العربي���ة في
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المكت���ب التنفي���ذي للمنظم���ة ،بح�ض���ور
�أ�ص���حاب ال�س���عادة �أع�ض���اء المكت���ب
التنفيذي و�س���عادة ال�س���يد /عبا�س علي
النقي ،الأمين العام للمنظمة ،الذي �ألقى
كلمة (مرفق الن�ص) �أعرب فيها عن تقديره
وامتنان���ه الكبي���ر للم�س���اهمات الفاعل���ة

ل�س���عادة المهند����س عم���رو عبدالحلي���م،
طيلة تمثيله لبالده في المكتب التنفيذي،
متمنياً له التوفيق في حياته الم�ستقبلية،
كم���ا ق���ام عدد م���ن �أ�ص���حاب ال�س���عادة
�أع�ضاء المكتب التنفيذي ب�إلقاء الكلمات
الوداعيه للمحتفى به.

أن��ش��ط��ة ال��م��ن��ظ��م��ة

كلمة سعادة األستاذ عباس علي النقي
األمين العام للمنظمة

في حفل تكريم سعادة المهندس عمرو عبد الحليم
بمناسبة انتهاء عضويته كممثل لجمهورية مصر العربية بالمكتب التنفيذي للمنظمة

القاهرة 6 :ربيع الأول  1437هـ الموافق  17كانون الأول/دي�سمبر  2015م
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الإخوة �أ�صحاب ال�سعادة �أع�ضاء المكتب التنفيذي للمنظمة،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
ي�س���عدني �أن �أرحب بكم لنحتفل معاً بتكريم �سعادة الأخ المهند�س
عم���رو عبد الحليم بمنا�س���بة انتهاء مدة ع�ض���ويته كممثل لجمهورية
م�ص���ر العربية في المكتب التنفيذي للمنظمة التي بد�أت من �ش���هر
دي�سمبر  2012وحتى �شهر مايو .2015
وال ي�س���عني في هذه المنا�س���بة �إال �أن �أ�ش���يد بالدور البارز الذي
قدم���ه الأخ عم���رو خالل اجتماع���ات المكتب التنفي���ذي ،بما عرفناه
في���ه من توا�ض���ع وتعاون وم���ن خالل مناق�ش���اته ومداخالته في كافة
الموا�ض���يع المطروحة على اجتماعات المكتب التنفيذي ،مما كان له
الأثر الكبير في الو�صول �إلى �أف�ضل التو�صيات والقرارات التي تدعم
عمل ون�شاط الأمانة العامة للمنظمة.
الإخوة �أ�صحاب ال�سعادة،
لقد كان الأخ عمرو �سنداً ودعماً لعمل ون�شاط الأمانة العامة ،و�إن
م���ا نحمله له م���ن عميق المودة والألفة طيلة فت���رة تمثيله لجمهورية
م�ص���ر العربية ف���ي المكتب التنفي���ذي للمنظمة� ،إنما ه���و تعبير عن
تقديرنا لجهوده التي لم تقت�ص���ر على �أعمال المكتب التنفيذي و�إنما
تل���ك الجه���ود التي كان يبذلها في �س���بيل عقد اجتماع���ات المنظمة
في القاهرة على النحو الذي كفل لها النجاح ،و�س���تظل فترة تواجده
معنا ماثلة ومتواجدة ،متمنين له موفور ال�ص���حة وال�س���عادة والنجاح
والتوفيق في مهامه وم�س����ؤولياته القادمة ،و�أن ي�س���تمر في توا�ص���له
معنا �إن �شاء اهلل.
ختاماً ا�سمحوا لي �أن �أتقدم با�سمكم وا�سمي وا�سم جميع موظفي
الأمان���ة العام���ة للمنظمة بذكرى وهدي���ة رمزية للأخ عم���رو تعبيراً
عن تقديرنا و�ش���كرنا لما قام به خالل فترة تمثيله لبلده في المكتب
التنفيذي للمنظمة� ،آملين �أن ت�ستمر هذه العالقة الطيبة عبر ال�سنين
القادمة ،ومتمنين له كل التوفيق والنجاح.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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المﻼمح الرئيسية التفاقية باريس للتغير المناخي
تلبي � � ��ة للدعوة الموجهة م � � ��ن �صكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ب�صاأن تغي � � ��ر المنا� ،UNFCCC ñصاركت المانة
العامة ب�صفة مراقب في اأعمال الدورة ال�  21لالأط� ��راف في اتفاقي� � ��ة الأمم المتح � ��دة الإطاري��ة ب�صاأن تغير المنا ñوالدورة
ال � � � �  11لموؤتم � � ��ر اأطراف التفاقية العام � � ��ل بو�صفه اجتماع ًا لأطراف بروتوكول كيوت � � ��و ( ، )CMP11الذي عقد في مدينة
باري�س – الجمهورية الفرن�صية ،خالل الفترة من  30نوفمبر اإلى  12دي�صمبر .2015
وقد تراأ�س وفد الأمانة العامة �صعادة الأمين العام ال�صيد /عبا�س علي النقي ،وع�صوية كال من ال�صيد /عبد الكريم عايد
مدير اإدارة الإعالم والمكتبة ،ود .ماجد را�صي مدير تحرير مجلة النفط والتعاون العربي.
�ق���د تنا�لت اأعمال ال���د�رة ال� 21
لالأط���راف في اتفاقي���ة الأمم المتحدة
الإطاري���ة ب�س���اأن تغي���ر المن���اخ اعتماد
اإع���الن «اتف���اق باري����س” باإجماع 195
د�لة �ه���� اتفاق عالم���ي طم�ح �ملزم
تم اعتم���اده من قبل م�ؤتم���ر الأطراف
��س����ف يتم اإيداعه في الأمم المتحدة
في ني�ي�رك�� ،سيفتتح لمدة �سنة �احدة
للت�قي���ع عليه ف���ي  22اأبري���ل ،2016
��س���يدخل حيز النفاذ بعد الم�س���ادقة
علي���ه من قب���ل  55د�لة عل���ى األ تقل
ن�س���بة انبعاثاتها عن  %55من الحجم
الكل���ي لغازات الدفيئة� ،من المقرر اأن
تحل التفاقية الجديدة محل بر�ت�ك�ل
كي�ت� الذي �س���ينتهي العمل به في عام
.2020
اأهم مالمح اتفاق باري�س:
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•يق���رر اإن�س���اء الفري���ق العام���ل
المخ�س����س المعن���ي باتف���اق
باري�س «لجنة باري����س» بعد اإجراء
التعدي���الت الالزم���ة المتعلق���ة
بانتخاب اأع�س���اء المكتب �خالفه
على اأن يق���دم تقارير منتظمة اإلى
م�ؤتم���ر الأط���راف ب�س���اأن التق���دم
المحرز في عمله �ينجز عمله قبل
24

ال���د�رة الأ�لى لم�ؤتم���ر الأطراف
العامل ب��س���فه اجتماع الأطراف
ف���ي اتف���اق باري�س ،عل���ى اأن تعقد
جل�س���اته ابت���داء من ع���ام 2016
بالتزام���ن م���ع د�رات الهيئ���ات
الفرعية لالتفاقية.
•ال��س����ل اإل���ى هدف عالم���ي اإلى
م���ا د�ن درجتي���ن مئ�يتي���ن ف����ق
م�ست�يات ما قبل الث�رة ال�سناعية،
�م�ا�سلة الجه�د للحد من ارتفاع
درج���ة الح���رارة اإل���ى  1،5درج���ة
مئ�ية.
•تتعه���د ال���د�ل المتقدم���ة بالدعم
الكافي للد�ل النامية لم�س���اعدتها
عل���ى حماية البيئة ��س���تعمل على
تحدي���د خارط���ة طريق �ا�س���حة
على �سعيد تم�يل المناخ اإلى 100
ملي���ار د�لر بحل����ل ع���ام ،2020

�ت�س���جيع باقي الأطراف (د�ل اأ�
مجم�ع���ة د�ل) على تقديم الدعم
على اأ�سا�س ط�عي.
•تعزي���ز التعا�ن الد�ل���ي في مجال
التقني���ات الآمن���ة للمن���اخ �بن���اء
الق���درات ف���ي ال���د�ل النامي���ة
لم�اجهة تغير المناخ ب�س���كل كبير
بم�جب التفاق الجديد.
•ين����س التف���اق الجدي���د على اأن
تق�م الد�ل بتقديم م�س���اهماتها
المح���ددة �طني���اً ���س���ع اآلي���ة
مراجع���ة مرة كل خم�س �س���ن�ات
للتعه���دات ال�طني���ة الت���ي تبقى
اختيارية ��س���تجرى اأ�ل مراجعة
اإجبارية في ع���ام � 2025يتعين
اأن ت�س���هد المراجع���ات التالي���ة
اإحراز تقدم.
•مب���داأ ال�س���فافية حي���ث �س���ي�فر
ال��س�ح ب�ساأن اجراءات التخفيف
�التكيف في الد�ل النامية �تقديم
الدعم �في نف�س ال�قت العتراف
ب���اأن ال���د�ل الأق���ل نم����ا �الد�ل
الجزري���ة ال�س���غيرة النامي���ة له���ا
ظر�ف خا�سة.
•تعزيز اآلية �ار�س� الد�لية القائمة
على الخ�س���ائر �الأ�س���رار� ،حيث
اأن التف���اق ل���ن ي�س���كل قاع���دة
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لتحميل الم�س����ؤ�ليات اأ� المطالبة
بتع�ي�سات.
•تم اإبرام عدد من الق�س���ايا الفنية
�التنفي���ذ للم��س����عات القائم���ة
على التكن�ل�جيا �التكيف �العمل
من اأجل بناء القدرات بنجاح.
•كما عقدت الأمانة العامة لمنظمة
الأقطار العربية الم�سدرة للبتر�ل
(اأ�ابك) بالتعا�ن مع �زارة البتر�ل
�الث���ر�ة المعدني���ة ف���ي المملك���ة
العربية ال�س���ع�دية في  5دي�سمبر
 ،2015حلقة نقا�س���ية ح�ل «د�ر
تكن�ل�جي���ا النف���ط �الغ���از ف���ي
م�اجه���ة تداعيات تغي���ر المناخ»،
�ذل���ك عل���ى هام����س اجتماع���ات
ال���د�رة ال����  21لم�ؤتم���ر ال���د�ل
الأط���راف ف���ي اتفاقي���ة الأم���م
المتح���دة الإطاري���ة ب�س���اأن تغي���ر
المناخ المنعقدة في مدينة باري�س
 الجمه�ري���ة الفرن�س���ية خ���اللالفت���رة م���ن  30ن�فمب���ر اإلى 12
دي�سمبر .2015
•�هدف���ت الن���د�ة اإلى ا�س���تعرا�س
التكن�ل�جي���ا الم�س���تخدمة ف���ي
�سناعة النفط �الغاز الطبيعي في
الد�ل العربية �د�رها في مكافحة
اآثار تغير المناخ �الن�س�ج ال�سريع
لتكن�ل�جيات حب�س �ا�سطياد غاز
ثاني اأك�سيد الكرب�ن.
وقد قدمت في الندوة مجموعة من
الأوراق العلمي � � ��ة من ال � � ��دول الأع�صاء
على النحو التالي:
•د�ل���ة الإمارات العربي���ة المتحدة،
�رق���ة بعن�ان« :م�س���ر�ع المارات
ل�س���ناعة الحدي���د تح���ت رعاي���ة
ريادة»� ،ه� م�س���ر�ع م�سترك بين

م�س���در ��س���ركة بت���ر�ل اأب�ظبي
ال�طني���ة �ه���� اأ�ل من�س���اأة عل���ى
نطاق تجاري في منطقة ال�س���رق
الأ��سط تق�م بتطبيق  CCSحيث
اأنه من المت�ق���ع عزل 800،000
طن من غاز ثاني اأك�س���يد الكرب�ن
 CO2ل�سترداد النفط.
•المملكة العربية ال�س���ع�دية� ،رقة
بعن����ان «م�س���ر�ع اأرامك���� ح����ل
ثان���ي اأك�س���يد الكرب����ن»� .ه����
م�سر�ع تجريبي للتقاط الكرب�ن
�ال�ستخال�س المعزز للنفط على
 40ملي�ن قدم مكعب قيا�سية من
غ���از ثاني اأك�س���يد الكرب�ن CO2
في الي�م ال�احد �كذلك ت�س���ليط
ال�س����ء عل���ى الطبيع���ة الرائ���دة
لنظام الر�سد �المراقبة لها.
•د�لة قطر� ،رقة بعن�ان« :م�سر�ع
غ���از ال�س���ترداد»� ،م���ن المت�قع
للم�س���ر�ع الم�ساعدة في ا�سترداد
 29ملي���ار ق���دم مكعب م���ن الغاز
�س���ن�يا �التي �ستك�ن كافية لنتاج
 750MWلخدم���ة 300،000
منزل.
•د�لة الك�يت� ،رقة بعن�ان« :الحد
من غ���ازات الحتبا����س الحراري
لت�فير الطاقة».
•جمه�ري����ة م�س����ر العربي����ة� ،رق����ة
بعن�ان« :تجربة م�سر في ا�ستخدام
ال�س����يارات الت����ي تعم����ل بالغ����از
الم�سغ�ط» ،الم�س����ر�ع عبارة عن
تح�يل �سيارات الأجرة �المركبات
الخا�س����ة اإل����ى ا�س����تخدام الغ����از
الطبيعي مع ف�ائد على حد �س�����اء
للم�س����تهلكين �حماي����ة البيئ����ة كما
اأن هناك خطط لزيادة ا�س����تخدام
الغ����از الطبيعي الم�س����غ�ط خالل
الأع�ام .2019-2016
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إﻃﻼق تقرير األمم المتحدة للسكان
(حالة سكان العالم )2015
»اﻹحتماء من العاصفة :البرنامﺞ التطويري للنساء والفتيات في عالم معرض لألزمات«
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بدع���م من الأمان���ة العامة للمجل�س
الأعل���ى للتخطي���ط �التنمي���ة بد�ل���ة
الك�ي���ت ،نظ���م ك wل م���ن مكت���ب الأمم
المتح���دة ف���ي د�ل���ة الك�ي���ت �المعهد
العربي للتخطيط ،فعالية اإطالق تقرير
الأمم المتحدة لل�سكان عن حالة �سكان
العال���م  ،2015تحت عن����ان «الإحتماء
من العا�سفة :البرنامج التط�يري للن�ساء
�الفتي���ات ف���ي عالم معر����س لالأزمات
«ال�س���ادر عن �س���ند�ق الأمم المتحدة
لل�س���كان (� ،)UNFPAذل���ك في ي�م
الخمي����س الم�اف���ق  2016/1/20في
مقر المعهد العربي للتخطيط في د�لة
الك�يت.
�اأ�س���ار التقري���ر اإلى ح���د�ث زيادة
ع���دد النازحي���ن م���ن ج���راء الأزم���ات
التي ي�س���هدها العالم حالياً اإلى ح�الي
 59.5ملي����ن ن���ازح� ،اأن اأكثر من 100
ملي����ن �س���خ�س ف���ي العال���م بحاج���ة
ما�س���ة للم�س���اعدات الإن�س���انية خالل
ع���ام � ،2015ه���� رق���م غير م�س���ب�ق
من���ذ الح���رب العالمي���ة الثاني���ة� ،اأن
اأكث���ر من  25ملي�ن �س���خ�س في العالم
بحاجة ما�س���ة للم�س���اعدات الإن�سانية
هم من الن�س���اء �الفتي���ات ما بين -15
� 49س���نة ،كم���ا تن���ا�ل التقري���ر معاناة
الن�س���اء �الفتيات المراهقات �الجه�د
المبذ�ل���ة لدع���م القدرة عل���ى التعافي
��سد الفج�ة بين التنمية �الم�ساعدات
الإن�س���انية �التجاه���ات الجدي���دة في
تم�يل ال�سحة الجن�سية �الإنجابية في
الأ��س���اع الإن�س���انية �كيفي���ة الحد من
المخاطر �ال�ستجابة.
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��سّ لط التقرير ال�س�ء على اأ��ساع
الالجئين في المنطق���ة العربية للفترة
من ( ) 2014 � 2011ب�س���بب الأ��ساع
التي ت�سهدها المنطقة� ،كذلك الأعباء
الم�س���اعفة الت���ي تعان���ي منه���ا بع�س
ال���د�ل الت���ي يت�اف���د اإليه���ا الالجئ�ن
باأعداد كبيرة.

�ع�ق����دت ه���ذه الفعالية بح�س����ر
العدي���د م���ن الم�س����ؤ�لين الحك�ميي���ن
�ممثل���ي البعثات الدبل�ما�س���ية لبع�س
ال���د�ل العربية في د�ل���ة الك�يت� ،قد
مث���ل الأمانة العامة في ه���ذه الفعالية
ال�س���يد /الطاهر الزيت�ني ،من الإدارة
القت�سادية.

أن��ش��ط��ة ال��م��ن��ظ��م��ة
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مﺆتمر ومعرض الكويﺖ للطاقة المستدامة
�صارك � � ��ت الأمانة العامة لمنظمة اأوابك في موؤتم � � ��ر ومعر�س الكويت للطاقة
الم�صتدامة ،الذي عقد في دولة الكويت ،خالل الفترة  29نوفمبر اإلى  2دي�صمبر
 2015تح � � ��ت �صع � � ��ار {تحقيق روؤية الكوي � � ��ت للطاقة  ،z2030و�ص � � ��ارك في اأعمال
الموؤتم � � ��ر مجموعة من المخت�صين في �صناعة النفط والطاقة من دولة الكويت
ومن الدول العربية والأجنبية.

نزار محمد العد�صاني،
الرئي�س التنفيذي لم�ؤ�س�سة البتر�ل الك�يتية
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افتت���������ح الم�ؤتم��������ر �س������ع�����ادة
ال�س���يد /ن���زار محم���د العد�س���اني،
الرئي����س التنفيذي لم�ؤ�س�س���ة البتر�ل
الك�يتية ،بكلمة ا�ستعر�س من خاللها
التط�رات الحالية على �س���عيد �س�ق
النف���ط العالمي���ة� ،اأكد عل���ى اأهمية
الت�سدي لالآثار ال�س���لبية لالنخفا�س
الحال���ي في اأ�س���عار النفط من خالل
تبني �سيا�س���ات اقت�س���ادية ت�ستهدف
اح���داث التن�ي���ع القت�س���ادي ،مبيناً
اأن م�ؤ�س�س���ة البت���ر�ل الك�يتية لديها
خطط م�ستقبلية للت��سع في ا�ستخدام
الطاقات المتجددة.
يه���دف الم�ؤتمر اإل���ى التعرف على
التط����رات التكن�ل�جي���ة الحديث���ة
ف���ي قط���اع الطاقة المتج���ددة� ،بحث
امكاني���ات التع���ا�ن بين القط���اع العام
�القط���اع الخا����س ف���ي د�ل���ة الك�يت
في مجال الطاق���ات المتجددة� ،ابراز
د�ر العالم في تعزيز كفاءة ا�ستخدام
الطاقة �زيادة ال�عي لدى الم�ستهلكين.
تنا�ل���ت المح���ا�ر الرئي�س���ية
الم�ا�سيع التالية:
•ا�س���تغالل الطاقة المتج���ددة في
المنطقة  :العتبارات القت�سادية
�البيئية �التكن�ل�جية.
• د�ر الت�س���ريعات �الع�ام���ل
الجتماعي���ة �الثقافي���ة ف���ي
ال�ستخدام الأمثل للطاقة.
•تخفي����س ال�س���تهالك م���ن خالل

��سيلة اإدارة الطاقة.
�تمثلت م�ساركة الأمانة العامة في
الم�ؤتم���ر من خالل �رق���ة عمل قدمها
الخبي���ر القت�س���ادي ال�س���يد /عل���ي
رج���ب بعن�ان «ال���د�ر المتزايد للطاقة
المتج���ددة في مزيج الطاقة»� ،تنا�لت
ال�رقة المحا�ر التالية :
•التط����رات الجدي���دة ف���ي قط���اع
الطاقة المتجددة.
•تحدي���ات قط���اع تط�ي���ر الطاق���ة
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المتجددة.
•الآفاق الم�ستقبلية العالمية للطاقة
المتجددة.
•م�س���تقبل الطاق���ة المتج���ددة في
د�ل منظمة اأ�ابك.
�قد خل�ست ال�رقة اإلى ما يلي:
•ال���د�ر المتنامي للطاقة المتجددة
في مزيج الطاقة العالمي خا�س���ة
في قطاع ت�ليد الكهرباء.

•التفا�ت في د�ر الطاقة المتجددة
في د�ل �مناطق العالم �ذلك تبعاً
لظر�فها المختلفة.
•النت�س���ار ال�ا�س���ع ل�سيا�سات دعم
الطاق���ة المتجددة الت���ي تنتهجها
حك�م���ات د�ل العال���م خ���الل
ال�سن�ات الأخيرة.
•التاأكي���د عل���ى اأن د�ر الطاق���ة
المتج���ددة ذات طبيع���ة تكميلي���ة

لل�ق����د الهيدر�كرب�ن���ي ال���ذي
�س���يبقى مهيمناً على مزيج الطاقة
العالمي لعق�د عديدة قادمة.
•تمتلك الد�ل الأع�ساء في منظمة
اأ�ابك امكانيات �اعدة للعلب د�راً
اأكبر في مج���ال الطاقة المتجددة
م�س���تقبالً ،بالإ�س���افة اإل���ى د�رها
الرئي�س���ي ف���ي قط���اع ال�س���ناعة
البتر�لية العالمية.
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�سعادة الأمين العام لمنظمة �أوابك ،الأ�ستاذ عبا�س علي النقي

السوق النفطية العالمية
تتعرض لظروف غير مستقرة
اعتبر �سعادة الأمين العام لمنظمة الأقطار
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال� �م� ��� �ص ��درة ل� �ل� �ب� �ت ��رول (�أواب � � � � ��ك)،
ال�سيد/عبا�س علي النقي ،ب�أن ال�سوق النفطية
العالمية تتعر�ض لظروف غير م�ستقرة منذ
منت�صف ع ��ام  ،2014م�ب�ي�ن� ًا ب� ��أن ل�ل�ت��راج��ع
الحالي ف��ي �أ��س�ع��ار النفط انعكا�سات �سلبية
على اق�ت���ص��ادات الكثير م��ن ال��دول الأع�ضاء
في منظمة �أوابك ،و�أو�ضح في حوار �أجراه مع
ن�شرة �أواب��ك ال�شهرية ،ان هناك ع��دة و�سائل
اقت�صادية يمكن �أن ت�ساعد ال��دول الأع�ضاء
في المنظمة على مواجهة التحديات الحالية
الناجمة عن انخفا�ض �أ�سعار النفط ،و�أ�شاد
�سعادته بالنتائج الأخيرة لقمة باري�س للتغير
المناخي ونجاح دول العالم في التو�صل �إلى
(اتفاق باري�س) للتغير المناخي ،و�أكد ان ان�شاء
منظمة �أوابك يعتبر نقطة تحول جوهرية في
م�سيرة العمل العربي الم�شترك ،م�ؤكد ًا على
حر�ص الأمانة العامة للمنظمة على متابعة
كافة التطورات الجارية في �صناعة البترول
العالمية .وفي ما يلي ن�ص الحوار:
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•ما هو تقييمكم للتطورات الحالية
في ال�سوق النفطية العالمية؟
تتعر����ض ال�س���وق النف���ط العالمية
لظ���روف غير م�س���تقرة منذ منت�ص���ف
عام  ،2014حيث �شهدت �أ�سعار النفط
تراجعاً م�س���تمراً ،وعلى مدى الخم�سة
�أعوام الما�ض���ية ،وب�ش���كل �سريع وغير
متوقع.
وم���ن المع���روف �أن حركة �أ�س���عار
النف���ط تت�أث���ر ب�ش���كل رئي�س���ي بعوامل
مختلفة منها العر����ض والطلب ،والذي
�ش���هد ب���دوره تط���ورات كبي���رة �ش���كل
30

ف���ي مجمله �أحد الأ�س���باب الرئي�س���ية
لالنخفا�ض الحالي في �أ�س���عار النفط،
�إلى جانب عوامل رئي�سية �آخرى لتراجع
النمو االقت�صادي العالمي والزيادة في
الإمدادات ،حيث ت�شير التقديرات �إلى
�أن الإم���دادات النفطي���ة العالمي���ة قد
ارتفع���ت خالل الفت���رة 2014-2010
حوال���ي  8.7مليون ب/ي .وعلى جانب
الطلب فال ت���زال هناك حالة من عدم
اليقين ب�ش����أن �آفاق االقت�ص���اد العالمي
والذي ي�ؤثر ب�صورة مبا�شرة على الطلب
العالمي على النفط.

كما �إن �أ�سعار النفط عر�ضة للتقلبات
بفع���ل ت�أثي���ر عوام���ل عديدة م���ن بينها،
مع���دالت النم���و ال�س���كاني ،وم�س���تويات
الدخل ،وحجم اال�ستثمارات المخ�ص�صة
لزي���ادة الطاق���ات الإنتاجي���ة العالمي���ة،
وعوامل الجغرافيا ال�سيا�س���ية والكوارث
الطبيعية ومعدالت االقت�صاد العالمي.
ومم���ا ال �ش���ك في���ه ان التط���ورات
الحالية في ال�س���وق النفطية العالمية
مح���ط اهتم���ام كبير م���ن مختلف دول
العال���م المنتج���ة والم�س���تهلكة للنفط
عل���ى ح���د �س���واء ،وم���ن جانبه���ا ف�إن

م���ق���اب���ل���ة ص��ح��ف��ي��ة

الأمانة العام���ة للمنظمة تعمل جاهدة
على المتابعة الدقيقة لكافة التطورات
العالمية والعربية في ال�سوق النفطية،
و�إع���داد الدرا�س���ات والتقارير الدورية
ف���ي هذا ال�ش����أن ،وما ن�أمله �أن ت�ش���هد
المرحل���ة القادمة مزيداً من الحوارات
البن���اءة بي���ن دول العال���م الم�ص���درة
والمنتجة الم�ستهلكة ب�ش�أن واقع و�آفاق
ال�سوق النفطية العالمية.
•ما هي �أبرز االنعكا�سات المحتملة
لالنخفا� � � ��ض الحال � � ��ي ف � � ��ي �أ�سعار
النف � � ��ط عل � � ��ى ال � � ��دول الأع�ض � � ��اء
في منظم � � ��ة �أوابك وعل � � ��ى الدول
الم�ستهلكة؟
م���ن الم�ؤك���د ان للتراج���ع الحالي
في �أ�س���عار النفط ،ت�أثير مبا�ش���ر على
اقت�ص���ادات دولن���ا الأع�ض���اء والت���ي
تعتمد ب�صورة رئي�س���ية على الإيرادات
النفطي���ة ،والتي تراجعت ب�ش���كل كبير
ف���ي عام���ي  2014و  2015بالمقارنة
م���ع الأعوام الت���ي �س���بقتها ولكن هذا
الت�أثي���ر يختل���ف من دول���ة لأخرى من
حيث تداعياتها وت�أثيراتها المبا�شرة.
وقد ت�س���بب تراجع �أ�س���عار النفط،
في تزايد العجز في الموازنات العامة
في معظم الدول الأع�ض���اء في منظمة
�أواب���ك ،و�أدى �إل���ى ت�أجي���ل �أو ايق���اف
العدي���د م���ن م�ش���اريع البن���ى التحتية
الرئي�س���ية ،كما حدثت تراجعات كبيرة
على �صعيد معدالت نمو الناتج المحلي
الإجمال���ي ،وال�ص���ادرات ،وفوائ����ض
الميزان التجاري والموازنات العامة.
وفي الجانب الآخ���ر ف�إن تقديرات
�صندوق النقد الدولي ت�شير �إلى ارتفاع
فوائ����ض الميزان التج���اري لمجموعة
االقت�ص���ادات المتقدمة خ�ل�ال عامي
 2014و  ، 2015نتيج���ة لع���دة عوامل
م���ن بينه���ا انخفا����ض �أ�س���عار النفط،
والأم���ر �س���يان بالن�س���بة لمجموع���ة
اقت�صادات �آ�سيا النامية وال�صاعدة.

•م � � ��ا ه � � ��ي ال�سب � � ��ل االقت�صادي � � ��ة
الممكن � � ��ة الت � � ��ي يمك � � ��ن لل � � ��دول
الأع�ض � � ��اء م � � ��ن خالله � � ��ا مواجهة
التحدي � � ��ات الحالي � � ��ة ف � � ��ي ال�سوق
النفطية العالمية؟
مم���ا ال �ش���ك في���ه ان االنخفا����ض
الحال���ي في �أ�س���عار النف���ط العالمية،
�أن�ش����أ تحدي���ات جدي���دة عل���ى دولن���ا
الأع�ض���اء ،والحاج���ة تب���دو ملحة في
الوق���ت الراه���ن للتوج���ه نح���و تطبيق
�سيا�س���ات التنوع االقت�ص���ادي وتعزيز
دور مختل���ف القطاعات االقت�ص���ادية
والقط���اع الخا����ص ،وبما ي�س���اهم في
تنويع الم�صادر للإيرادات العامة ،كما
ان هناك حاجة ما�س���ة لإع���ادة النظر
في اجراءات وتر�شيد �سيا�سات الدعم
المطبق���ة في بع����ض الدول الأع�ض���اء
ودون الت�أثير الكبير لم�ستويات الدخل
للأف���راد ،وق���د �س���اهمت ال�سيا�س���ات
الحالي���ة في زيادة الأعباء المالية على
الدول ،وفي ارتفاع معدالت ا�س���تهالك
الطاقة.
•كي � � ��ف تنظ � � ��ر ال � � ��دول الأع�ض � � ��اء
ف � � ��ي منظم � � ��ة �أواب � � ��ك م � � ��ن انتاج
النف � � ��ط والغاز م � � ��ن الم�صادر غير
التقليدية؟
�إن ال���دول الأع�ض���اء ف���ي منظم���ة
�أواب���ك ترحب بجمي���ع الجهود الدولية
الهادف���ة لت�أمي���ن م�ص���ادر الطاق���ة
العالمي���ة �س���واء م���ن م�ص���ادر الطاقة
االحفوري���ة �أو م���ن م�ص���ادر الطاقات
الجدي���دة والمتج���ددة كطاقات مكملة
للوقود الأحفوري ولي�س���ت بديلة عنها.
وتب���ذل دول �أواب���ك كل ما في و�س���عها
لت�أمي���ن امدادات نفطي���ة وغازية �آمنة
وم�س���تقرة لمختلف دول العالم ،وذلك
بحكم مكانتها العالمية كدول م�ص���درة
رئي�س���ية للنفط والغ���از الطبيعي ،على
�أن يت���م ذلك وفقاً لمبد�أ ت�أمين العر�ض
مقابل ت�أمين الطلب.

ح��رك��ة أس��ع��ار
النفط تتأثر بشكل
رئيسي بعامل العرض
والطلب إل��ى جانب
العوامل األخرى
ساهم تراجع أسعار
النفط في العجز في
الموازنات العامة في
معظم دول أوابك
وال ري���ب ان انت���اج النف���ط والغ���از
من الم�ص���ادر غير التقليدية ،قد �شهد
تطورات مهمة خالل ال�سنوات الأخيرة،
خا�ص���ة ف���ي دول �أمري���كا ال�ش���مالية،
حيث �س���اهمت التقني���ات الحديثة في
تط���ور هذه ال�ص���ناعة ،ومن جانب �آخر
فقد �أدى تراجع �أ�س���عار النفط وتراجع
الطل���ب العالمي على النفط �إلى تراجع
عدد الحفارات العاملة على الم�س���توى
العالمي م�ؤخراً ،وم���ن بينها الحفارات
العامل���ة في قط���اع النفط ال�ص���خري،
وه���و م���ا �أن�ش����أ تحدي���ات كبي���رة على
ال�ص���ناعة النفطي���ة وم���ن بينه���ا انتاج
النفط ال�صخري.
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•تو�صل � � ��ت دول العالم م�ؤخ � � ��ر ًا �إلى
اتفاقية جدي � � ��دة للتغير المناخي
(اتفاق باري�س) ،ما هي بر�أيكم �أهم
النتائج المرج � � ��وة لهذه االتفاقية
على الدول النامية؟
ان نج���اح دول العالم في التو�ص���ل
�إل���ى «اتف���اق باري����س» ،وال���ذي يهدف
ب�صورة �أ�سا�سية �إلى تكاتف دول العالم
في مواجهة ق�ض���ية تغير المناخ ،يمثل
بارق���ة �أم���ل وبداي���ة مرحل���ة جدي���دة
وحا�س���مة من التع���اون الدول���ي الجاد
لمعالج���ة الآث���ار ال�س���لبية المحتمل���ة
الت���ي قد تنتج عن ه���ذه الظاهرة ،وقد
ن�ص���ت االتفاقي���ة وللم���رة الأولى على
الم�س����ؤولية الم�ش���تركة ولكن المتباينة
لجمي���ع دول العالم في مواجهة ظاهرة
التغي���ر المناخ���ي ،م���ع الت���زام ال���دول
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ال�صناعية المتقدمة بتقديم دعم مالي
وتقني لل���دول النامي���ة لمواجهة الآثار
ال�س���لبية المحتمل���ة للتغي���ر المناخي،
كم���ا �ش���جعت االتفاقية عل���ى التعاون
الدول���ي ف���ي مج���ال التقني���ات الآمنة
للمن���اخ ،و�أك���دت على مبد�أ ال�ش���فافية
ب�ش�أن اجراءات التخفيف والتكيف في
الدول النامية .ومن جانبها ف�إن منظمة
�أواب���ك� ،إذ تب���ارك نج���اح دول العال���م
ف���ي التو�ص���ل �إل���ى «اتفاقي���ة باري�س»
للتغي���ر المناخي ،وقدرتها على تحقيق
ه���ذا االنج���از التاريخ���ي عل���ى الرغم
م���ن اختالف ال���ر�ؤى االقت�ص���ادية بين
مختل���ف دول العالم والتكتالت الدولية
المختلف���ة ،وترى ب����أن الره���ان خالل
المرحل���ة القادم���ة ،يتمث���ل ف���ي مدى
التزام دول العالم ال�صناعية المتقدمة

بتعهداتها لدعم ال���دول النامية والأقل
فقراً ونمواً.
•�ص � � ��ادف ف � � ��ي التـا�س � � ��ع م � � ��ن يناير
الذكرى ال�سابعة والأربعين لإن�شـاء
منظــم � � ��ة �أوابـك ،م � � ��ا هو تقييمكم
لأثر ان�ش � � ��اء المنظمة على العمل
العربي الم�شترك؟
يعتب���ر ان�ش���اء منظم���ة �أواب���ك في
التا�س���ع م���ن يناي���ر  ،1968كمنظم���ة
عربي���ة بترولية متخ�ص�ص���ة ذات طابع
دول���ي ،وت�ض���م في ع�ض���ويتها ر�س���مياً
 10دول عربي���ة ،بالإ�ض���افة �إلى تون�س
التي ع�ض���ويتها غي���ر فاعلة في الوقت
الحا�ض���ر بناء على طلبها ،نقطة تحول
جوهري���ة ف���ي م�س���يرة العم���ل العربي
الم�ش���ترك ،وذل���ك م���ن خ�ل�ال تركيز
المنظم���ة عل���ى ت�ش���جيع التع���اون بين

م���ق���اب���ل���ة ص��ح��ف��ي��ة

الد�ل الأع�س���اء في مجال ال�سناعات
البتر�لي���ة ،بق�س���د تحقيق الم�س���الح
�المناف���ع القت�س���ادية الم�س���تركة،
�قد حقق���ت على م���دى الأربعة عق�د
العديد من النجازات القت�سادية �من
اأبرزها تاأ�سي�س مجم�عة من ال�سركات
المنبثق���ة ع���ن ال���د�ل الأع�س���اء ف���ي
المنظمة� ،هي كما يلي:

�عل���ى مدى العق�د الما�س���ية فقد
�س���اهمت ال�س���ركات العربي���ة المنبثقة
عن المنظمة ب�س����رة فاعلة ،في تعزيز
م�س���يرة ال�س���ناعة البتر�لي���ة العربية،
�ذلك من خالل ما نفذته من م�س���اريع
بتر�لية اأ� في تم�يل م�س���اريع بتر�لية
�ال���ذي ا�س���تفادت من���ه معظ���م الد�ل
العربية الأع�س���اء �غير الأع�ساء على
حد �س�اء.
�ينبغ���ي الإ�س���ارة اإل���ى التحدي���ات
الكبي���رة الت���ي ت�اجهه���ا ال�س���ركات
العربية المنبثقة عن المنظمة ،ب�س���بب
المناف�س���ة ال�س���ديدة م���ع ال�س���ركات
الد�لية ذات الن�ساط الم�سابه� ،ب�سبب
�سع�بة دخ�لها بع�س الأ�س�اق العربية،
�عل���ى الرغم من تل���ك التحديات ،فاإن
ال�س���ركات المنبثقة تم�سي قدماً نح�
تحقيق اأهدافها المر�س�مة �ذلك بدعم
كبير من الد�ل الأع�س���اء في المنظمة
�بجه����د مجال����س الدارة �الجمعيات
العم�مية لل�سركات المنبثقة.
•م � � ��ا ه � � ��ي الو�صائ � � ��ل وال�صب � � ��ل التي
تنتهجه � � ��ا المنظم � � ��ة لتحقي � � ��ق
اأهدافها.
ت�س���لك منظمة اأ�ابك عدة �س���بل بغية
تحقي���ق هذه الهداف �م���ن بينها ،اتخاذ
الج���راءات الكفيلة بتن�س���يق ال�سيا�س���ات
القت�س���ادية البتر�لية لأع�سائها� ،اتخاذ
الج���راءات الكفيلة بالت�فيق بين الأنظمة
القان�نية المعم�ل بها في الد�ل الأع�ساء
اإل���ى الح���د ال���ذي يمك���ن المنظم���ة م���ن

ال�صركة

�صنة التاأ�صي�س

املقر

ال�سركة العربية البحرية لنقل البرت�ل

1972

الك�يت

ال�سركة العربية لبناء �ا�سالح ال�سفن (اأ�سري)

1973

البحرين

ال�سركة العربية لال�ستثمارات البرت�لية (اأبيك�رب)

1974

ال�سع�دية

ال�سركة العربية للخدمات البرت�لية

1975

ليبيا

معهد النفط العربي للتدريب

1978

العراق

ممار�س���ة ن�س���اطها� ،م�س���اعدة الأع�ساء
على تبادل المعل�م���ات �الخبرات �اإتاحة
فر����س التدري���ب �العم���ل للم�اطني���ن
ف���ي ال���د�ل الأع�س���اء الت���ي تت�ف���ر فيها
امكاني���ات ذلك� ،تعا�ن الد�ل الأع�س���اء
ف���ي ح���ل م���ا يعتر�س���هم من م�س���كالت
في �س���ناعة البتر�ل� ،الإف���ادة من م�ارد
الأع�ساء �امكانياتهم الم�ستركة في ان�ساء
م�س���ر�عات م�س���تركة في مختل���ف اأ�جه
الن�س���اط ف���ي �س���ناعة البتر�ل يق����م بها
جميع الأع�ساء اأ� من يرغب منهم بذلك.
•م � � ��ا ه � � ��ي اأب � � ��رز الن�صاط � � ��ات الت � � ��ي
تمار�صها المنظمة على ال�صعيدين
العربي والدولي؟
ت�س���جع المنظم���ة كاف���ة اأ�س���كال
التعا�ن �التن�س���يق بين ال���د�ل العربية
ف���ي المجالت ذات ال�س���لة ب�س���ناعة
البت���ر�ل �الطاقة� ،ت�س���ارك المنظمة
�منذ �س���ن�ات ط�يلة ف���ي الجتماعات
�اللق���اءات العربي���ة التن�س���يقية ذات
ال�س���لة بالطاق���ة �القت�س���اد �البيئة،
�التي تعقد على �س���عيد جامعة الد�ل
العربي���ة اأ� غيره���ا م���ن المنظم���ات
العربي���ة� ،نذكر م���ن بينها م�س���اركتها
ف���ي اجتماع���ات المجم�ع���ة العربي���ة
التفا��س���ية ب�س���اأن تغي���ر المن���اخ،
�اجتماع���ات المجل����س القت�س���ادي
�الجتماع���ي التاب���ع لجامع���ة ال���د�ل
العربية (ب�س���فة مراقب)� ،غيرها من
الفعالي���ات العربية� .اإل���ى جانب ذلك
فاإن المنظمة تعق���د �منذ ما يزيد عن
الثالث���ة عق�د م�ؤتم���ر الطاقة العربي،
بالتع���ا�ن م���ع العدي���د من م�ؤ�س�س���ات
العمل العربي الم�س���ترك ،كما ت�سارك
في اعداد التقرير القت�س���ادي العربي
الم�ح���د ،بالتع���ا�ن م���ع مجم�عة من
م�ؤ�س�س���ات العم���ل العربي الم�س���ترك.
بالإ�سافة اإلى تعزيز التعا�ن �التن�سيق
م���ع مجل����س التع���ا�ن ل���د�ل الخلي���ج
العربية من خالل «مذكرة تفاهم» التي
33

تفاﺅل عالمي كبير بعد توقيع
اتفاقية باريس للتغير المناخي
ان��ش��اء منظمة أواب��ك
نقطة تحول جوهرية في
العمل العربي المشترﻙ
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�سيتم ت�قيعها قريباً بين الجانبين.
اأم���ا عل���ى ال�س���عيد الد�ل���ي ف���اإن
المنظم���ة حري�س���ة على دع���م �تنمية
عالقاته���ا �ات�س���التها الد�لية� ،ذلك
به���دف ابراز المفه�م العربي لق�س���ايا
الطاق���ة �البيئة �التنمية الم�س���تدامة،
كما تعمل جاهدة على ا�ستك�ساف اآفاق
التعا�ن القت�سادي �التقني بين الد�ل
الأع�س���اء �ال���د�ل الأخ���رى المنتج���ة
للنفط �الغاز اأ� الم�ستهلكة �كذلك مع
بقية الد�ل النامية.
�لتحقي���ق هذه الغاية ف���اإن الأمانة
العام���ة للمنظم���ة تحر�س عل���ى تعزيز
عالقاته���ا م���ع المنظم���ات الد�لي���ة
المتخ�س�س���ة بالطاقة الت�اجد الفاعل
ف���ي محاف���ل الطاقة على ال�س���عيدين
القليمي �الد�لي.
�نذكر م���ن بينها العالقات الفاعلة
م���ع منتدى «كران���ز م�نتان���ا» �مجل�س
الطاق���ة العالم���ي ( � )WECمعه���د
اأمادي��س �معهد اك�س���ف�رد لدرا�س���ات
الطاقة �معهد البتر�ل الفرن�سي �غير
ذل���ك .بالإ�س���افة اإلى التع���ا�ن القائم
م���ن خالل مذكرة التفاهم الم�قعة بين
الطرفي���ن بين المنظمة �مركز التعا�ن
الياباني للبت���ر�ل ( ،)JCCPكما تبذل
المنظم���ة م�س���اعيها لالن�س���مام اإل���ى
منت���دى الطاق���ة الد�ل���ي ( ، ) IEF
�منظمة التجارة العالمية (.)WTO
•م � � ��ا ه � � ��ي اأب � � ��رز اأن�صط � � ��ة المنظمة
خالل عام 2015؟
تنف���ذ الأمانة العامة اأن�س���طتها �فقاً
لخطتها ال�سن�ية التي يتم درا�ستها بعناية
م���ن قبل الأمانة العام���ة� ،يتم اعتمادها
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م���ن قب���ل المكت���ب التنفي���ذي �مجل����س
�زراء المنظمة ،بحيث تمكن من تحقيق
اأه���داف المنظم���ة ف���ي تعزي���ز التعا�ن
�التكامل في مجال ال�س���ناعة البتر�لية
بين الد�ل الأع�ساء من جهة� ،بما يمكن
المنظمة من م�اكب���ة التط�رات العربية
�الد�لي���ة المت�س���ارعة ف���ي ال�س���ناعة
البتر�لي���ة ��س���ناعة الطاق���ة م���ن جهة
اأخرى� .خالل عام  2015نفذت الأمانة
العامة العديد من الأن�سطة �الفعاليات،
نذكر من اأهمها ما يلي:
 اجتماع���ات مجل����س ال����زراء�المكتب التنفيذي للمنظمة.
 تنظي���م م�ؤتم���ر خي���ارات تر�س���يدا�س���تهالك الطاق���ة ف���ي �س���ناعة
تكرير النف���ط ،الذي عقد في مملكة
البحرين ،خ���الل الفترة من  3اإلى 5
فبراي���ر  ،2015بالتع���ا�ن م���ع مركز
التعا�ن الياباني للبتر�ل ( .) JCCP
 الملتق���ى الثال���ث �الع�س���رينلأ�سا�سيات �سناعة النفط �الغاز،
الذي عقد في مقر الأمانة العامة
في د�لة الك�يت ،خالل الفترة من
 4اإل���ى  7اأكت�ب���ر � .2015يعق���د
الملتق���ى كل عامي���ن� ،يهدف اإلى
تنمي���ة القدرات الفني���ة �الإدارية
للعاملي���ن ف���ي م�س���ت�ى الإدارة
ال��سطى في القطاع البتر�لي في
الد�ل الأع�ساء في المنظمة.
 اجتماع ال�سركات العربية المنبثقةعن المنظمة� :ه� اجتماع �سن�ي،
يه���دف اإل���ى ا�س���تعرا�س مجالت
التع���ا�ن بي���ن ال�س���ركات العربية
المنبثقة عن المنظمة.
 -الجتماع التن�سيقي لخبراء البيئة

�تغير المناخ في الد�ل الأع�ساء:
يعق���د الجتم���اع ب�س���كل �س���ن�ي،
�يه���دف الجتم���اع اإلى التن�س���يق
بي���ن م�اق���ف ال���د�ل الأع�س���اء
قبي���ل انعق���اد اجتماع���ات م�ؤتمر
الد�ل الأطراف في اتفاقية الأمم
المتح���دة الإطارية لتغي���ر المناخ،
�كذل���ك ال�س���تعداد لج����لت
المفا��سات القادمة.
 الجتماع التن�سيقي للخبراء ح�لبحث اإمكانيات التعا�ن في مجال
ا�ستثمار الغاز الطبيعي في الد�ل
الأع�س���اء :يعقد الجتماع ب�س���كل
�س���ن�ي� ،يه���دف اإلى ا�س���تعرا�س
مجالت التعا�ن في �سناعة الغاز
الطبيعي بين الد�ل الأع�ساء.
 الجتم���اع التن�س���يقي ل�س���باطات�سال الد�ل الأع�ساء في مجال
بن���ك المعل�مات لمنظم���ة اأ�ابك:
يعق���د الجتم���اع ب�س���كل �س���ن�ي،
�يه���دف اإلى ا�س���تعرا�س مجالت
التع���ا�ن بي���ن ال���د�ل الأع�س���اء
ف���ي مج���ال المعل�م���ات النفطية،
�متابع���ة تغذي���ة بن���ك المعل�مات
بالبيان���ات البتر�لي���ة الحديثة من
الد�ل الأع�ساء.
 الم�س���اركة الفاعلة في اجتماعاتكران���ز م�نتان���ا �معهد اأك�س���ف�رد
�مجل����س الطاق���ة العالم���ي �غير
ذلك.
•كلمة اأخيرة:
اأ�د اأن اأ�س���كر الأخ����ة �الأخ�ات
العاملي���ن في ن�س���رة اأ�ابك ال�س���هرية
متمني���ا له���م مزي���داً م���ن التق���دم
�الت�في���ق.

م���ق���اب���ل���ة ص��ح��ف��ي��ة

وجهة نظر
عبد الكريم عايد

مدير اإدارة الإعالم �المكتبة
م�سرف ال�س�ؤ�ن الإدارية

مفهوم »اﻹعﻼم البترولي«
لعب العالم د�راً كبيراً في مختلف ن�احي الحياة القت�سادية �الجتماعية
�ال�سيا�سية�� ،ساهمت ��سائل العالم �على مدى عق�د ط�يلة في ن�سر الأخبار
�الأحداث� ،لعبت د�راً اأ�سا�سياً في ت�جيه الراأي العام نح� ق�سايا معينة ،حتى
اعتبر ان امتالك ��س���ائل اعالمية م�ؤثرة �ذات انت�س���ار �ا�سع يعد اأحد الأد�ات
المهمة في ال�س���راعات بمختلف اأن�اعها� ،على م�س���ت�ى ال�س���ناعة البتر�لية،
ل���ذا ف���اإن الع���الم البتر�لي يعتبر بمثابة الج�س���ر لنقل ما يد�ر في ال�س���ناعة
م���ن تط����رات �اأح���داث �م�اقف ،ذات اأهمي���ة كبرى على مختل���ف القطاعات
القت�سادية� ،ذلك بالنظر اإلى المكانة المهمة لل�سناعة البتر�لية على اعتبارها
ع�سب القت�ساد العالمي.
�عل���ى مدى اأكثر من ن�س���ف ق���رن كان العالم البتر�لي �س���اهداً حياً على
مختلف التط�رات التي �سهدتها ال�سناعة البتر�لية� ،اعتبرت الم�اد العالمية
المن�س�رة عن ال�سناعة البتر�لية ،بمثابة ت�ثيق فعلي لتاريخ ال�سناعة البتر�لية.
ُيعرّف الإعالم البتر�لي باأنه «جمع �تخزين �معالجة �ن�سر الأنباء �البيانات
�الحقائق �الآراء �التعليقات المت�سلة بال�سناعة النفطية بكل ج�انبها �مراحلها
ا�ستك�سافا �اإنتاجا �ت�س�يقا �ت�سعيرا �تكريرا»� .ل� اأ�سفنا لهذا التعريف بع�سا
من ر�ح القرن الحادي �الع�س���رين لت�س���من كل ما يتعلق بال�س���ناعة البتر�لية
م���ن ج�انب بيئية �مجتمعية �ما يتعلق بال�س���حة �ال�س���المة �ق�س���ايا التنمية
الم�ستدامة من حيث ا�ستخدام ع�ائد البتر�ل في تط�ير هذه المجالت �ثيقة
ال�سلة بالحياة الي�مية.
تع����د بداية الإعالم البتر�لي عالميا اإلى منت�س���ف القرن الع�س���رين حيث
كانت بع�س ال�سركات النفطية ت�سدر ما ي�سبه التقارير عن ن�ساطاتها فيما تبث
��سائل الإعالم الغربية اأخبارا محد�دة تتعلق بالبتر�ل .ثم في اأ�ائل ال�ستينيات
�س���درت اأ�ل مجلة عربية متخ�س�س���ة بال�س���ئ�ن البتر�لية في بير�ت ،غير اأن
الد�ر المتنامي �المهم للنفط ك�سلعة اقت�سادية عظيمة التاأثير في كافة ن�احي
الحياة ابتداء من الم�اطن الب�س���يط في حياته الي�مية ���س�ل اإلى ال�سيا�سات
الد�لية �المنازعات ،عزز مفه�م «الإعالم البتر�لي» عربيا �تحديدا في بداية
ال�س���بعينيات من القرن الما�س���ي مع قيام الد�ل الم�س���درة للبتر�ل بت�س���حيح
الأ�سعار في عام .1973
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دراسات األمانة العامة للمنظمة خﻼل عام 2015
ا�صتحدثت الن�صرة ال�صهرية اعتبارا من عدد يناير  2016باب جديد مخ�ص�س لعر�س الدرا�صات والتقارير ال�صادرة
ع � � ��ن الأمانة العامة ،و�صت�صعى من خ � � ��الل هذا الباب للتعريف بالدرا�صات وعر�س اأهم التو�صيات ال�صادرة عنها ،كما
�صتقوم الأمانة العامة بعر�س الملخ�صات التنفيذية للدرا�صات ال�صادرة عن الأمانة العامة على موقعها اللكتروني
wwwoapecorg.org
وق � � ��د اأ�ص � � ��درت الأمانة العامة للمنظمة خالل ع � � ��ام  2015مجموعة من الدرا�صات الفني � � ��ة والقت�صادية والتي تناولت
كافة التطورات الجارية في ال�صناعة البترولية العالمية ،وانعكا�صاتها على اقت�صادات الدول الأع�صاء ،وهي كالتالي :

رميل النفط

لإجمالية لب
ا
درا�سة توزيع الإيرادات اأوابك منه
لأع�ساء فى
متابعة ل �سة الدول ا
وح

متابعة لدرا�صة توزيع اليرادات الإجمالية لبرميل النفط
وح�صة الدول الأع�صاء في اوابك منه
تاأتي هذه الدرا�س���ة في �س���ياق متابعة الأمانة العامة للمنظمة للتط�رات التي
ت�س���هدها اأ�س���عار النفط العالمية �انعكا�س���اتها على الد�ل الأع�ساء من جهة،
�على كل من اليرادات ال�س���ريبية لمجم�عة الد�ل ال�س���ناعية ال�سبع الكبرى،
��سافي دخل ال�سركات النفطية من جهة اأخرى.
�صيا�صات دعم الطاقة في الدول الأع�صاء
وانعكا�صاتها على القت�صادات الوطنية
تهدف الدرا�سة اإلى تقييم �سيا�سات دعم الطاقة المنتهجة في الد�ل الأع�ساء
في منظمة اأ�ابك� ،بيان نتائجها على القت�س���ادات ال�طنية� ،تحديد الد�افع
التي تدع� اإلى اإعادة النظر في تلك ال�سيا�سات.
ميزان الطاقة في الهند  ..الواقع والآفاق
والإنعكا�صات على الدول الأع�صاء
قامت الأمانة العامة باإعداد هذه الدرا�سة �ذلك نظراً لالأهمية المتزايدة للهند
في القت�ساد العالمي ،حيث تعتبر الهند رابع اأكبر م�ستهلك للطاقة في العالم
بعد ال�سين �ال�ليات المتحدة.
واقع واآفاق �صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية في اأمريكا ال�صمالية
وانعكا�صاتها على الدول الأع�صاء
تهدف الدرا�سة اإلى اإلقاء ال�س�ء على �اقع �سناعة النفط �الغاز غير التقليدية
في اأمريكا ال�سمالية �انعكا�ساتها على الد�ل الأع�ساء .
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إص�����دارات المنظم�����ة

دور النفط الثقيل في مواجهة الطلب العالمي على الطاقة
ت�س���تعر�س الدرا�سة م�س���اريع انتاج النفط الثقيل عربياً �عالمياً� ،تتنا�ل اأبرز
التحديات التي ت�اجه انتاج النفط الثقيل� ،تقدم خال�س���ة لالآفاق الم�ستقبلية
ل�سناعة النفط الثقيل.
تطور امدادات الطاقة في البرازيل واآفاقها الم�صتقبلية
والنعكا�صات المحتملة على الدول الأع�صاء
تقدم الدرا�س���ة لمحة عامة عن مزيج الطاق���ة في البرازيل� ،تتنا�ل بالتحليل
المتعمق اآفاق �سناعة النفط البرازيلية �ذلك �فقاً لأحدث البيانات �الدرا�سات
العالمية في هذا ال�ساأن.
�أكتوبر

2015

دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية الم�صتدامة في الدول العربية
تتن���ا�ل الدرا�س���ة التحدي���ات التي ت�اجه �س���ناعة الغاز الطبيع���ي في الد�ل
العربية ،في �س�ء تنامي الطلب على الطاقة الأ�لية �الطاقة الكهربائية ب�تيرة
اأ�سرع من النتاج.
دولة

الكويت :

ت�شرين

الثاني /

نوفمبر

2015

تح�صين الداء والربحية في �صناعة تكرير النفط
تتنا�ل الدرا�س���ة اأهم الفر�س التي يمكن من خاللها تح�سين اداء �ربحية �سناعة
تكرير النفط� ،تعزيز قدرتها التناف�س���ية ،كما ت�س���تعر�س ال�اقع الحالي لم�س���ت�ى
اأداء �سناعة التكرير في الد�ل العربية� ،مقارنته بمناطق اأخرى في العالم.
الف�صل

الثاني

1

التطورات في اأ�صعار النفط العالمية
والنعكا�صات المحتملة على اقت�صادات الدول الأع�صاء
تهدف الدرا�س���ة اإلى تحليل التط�رات في اأ�س���عار النفط خالل الفترة 2010
– � ،2015الع�امل الم�ؤثرة فيها �انعكا�س���اتها على القت�س���اد العالمي� ،على
اقت�سادات الد�ل الأع�ساء في منظمة ا�ابك.

الغاز الطبيعي في ميزان الطاقة في الدول الأع�صاء وافاقة الم�صتقبلية
تهدف الدرا�س���ة اإلى التعرف على مكانة الغاز الطبيعي في ميزان الطاقة في
الد�ل الأع�س���اء� ،ذلك من خالل اإلقاء ال�س����ء على كل من اإنتاجه �ا�ستهالكه
��س���ادراته �م�ست�رداته� ،التجاهات الرئي�سية ل�سادراته من الد�ل الأع�ساء،
بالإ�سافة اإلى الت�قعات الم�ستقبلية ل�ستهالكه.
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*
أوال  :أسواق النفط
 – 1الأ�سعار

� 1-1أ�سعار النفط الخام

�ش���هد المعدل الأ�س���بوعي لأ�سعار �سلة �أوبك ارتفاعاً خالل الأ�سبوع الأول من �شهر نوفمبر
 ،2015م�س���ج ً
ال  43.7دوالر للبرميل ،ثم انخف�ض بعد ذلك لي�ص���ل �إلى �أدني م�ستوياته عندما
بلغ  38.3دوالر للبرميل خالل الأ�س���بوع الثالث من ال�ش���هر ،قبل �أن يعاود االرتفاع مرة �أخرى
لي�صل �إلى  39.3دوالر للبرميل خالل الأ�سبوع الرابع من ال�شهر ،كما يو�ضح ال�شكل (:)1
�ش���هد المعدل ال�ش���هري لأ�سعار �س���لة خامات �أوبك خالل �ش���هر نوفمبر  2015انخفا�ضاً
بمقدار  4.5دوالر للبرميل مقارنة ب�أ�س���عار ال�ش���هر ال�س���ابق� ،أي بن�سبة ، %10لي�صل �إلى 40.5
دوالر للبرميل ،م�سجال بذلك تراجعاً بنحو  35دوالر للبرميل �أي بن�سبة  %46.4مقارنة بمعدله
الم�سجل خالل ال�شهر المماثل من العام الما�ضي .وقد كان ال�ستمرار وفرة الإمدادات من النفط

الشكل :1 -

المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك2015-2014 ،

الخام وتباط�ؤ الأداء لالقت�ص���اد
ال�ص���يني� ،إ�ض���افة �إلى ال�صيانة
الدورية لم�ص���افي التكرير دوراً
رئي�س���ياً في انخفا�ض الأ�س���عار
خالل �ش���هر نوفمبر � 2015إلى
�أدنى م�ستوى م�سجل لها منذ ما
يقرب من �سبعة �أعوام.
ويو�ض���ح الج���دول ()1
وال�ش���كل ( )2التغير في �أ�سعار
�س���لة �أوب���ك ،مقارن���ة بال�ش���هر
ال�س���ابق ،و بال�شهر المماثل من
العام ال�سابق:

امل�ؤ�شرات الرئي�سية
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• انخف�ض المعدل ال�شهري لأ�سعار �سلة �أوبك بن�سبة  4.5( %10دوالر للبرميل) مقارنة بال�شهر ال�سابق لي�صل �إلى  40.5دوالر للبرميل خالل �شهر نوفمبر .2015
• انخف�ض الطلب العالمي على النفط خالل �شهر نوفمبر  2015بمقدار  0.8مليون ب/ي� ،أي بن�سبة  %0.8لي�صل �إلى  95.3مليون ب/ي.
• ارتفعت الكميات المعرو�ضة من النفط خالل �شهر نوفمبر  2015بمقدار  0.2مليون ب/ي �،أي بن�سبة  %0.2لت�صل �إلى  98.4مليون ب/ي.
• انخف�ض �إنتاج الواليات المتحدة من النفط ال�صخري خالل �شهر نوفمبر  2015بنحو  %1.6ليبلغ  5.1مليون ب/ي ،كما انخف�ض عدد الحفارات العاملة بنحو
 16حفارة مقارنة بال�شهر ال�سابق ليبلغ  504حفارة.
• انخف�ضت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �شهر �أكتوبر  2015بنحو  %2.1لتبلغ  7.2مليون ب/ي ،كما انخف�ضت وارداتها من المنتجات النفطية
بنحو  %10.4لتبلغ حوالى  1.7مليون ب/ي.
• انخف�ض المخزون التجاري النفطي في الدول ال�صناعية خالل �شهر �أكتوبر  2015بحوالى  9مليون برميل مقارنة بال�شهر ال�سابق لي�صل �إلى  2971مليون برميل،
وا�ستقر المخزون الإ�ستراتيجي في دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية وجنوب �أفريقيا وال�صين عند نف�س الم�ستوى الم�سجل خالل ال�شهر ال�سابق وهو 1853
مليون برميل.
• انخف�ض المتو�سط ال�شهـــري لل�سعر الفوري للغاز الطبيعي الم�سجل في مركز هنري بال�سوق الأمريكي خالل �شهر نوفمبر  2015بمقدار  0.25دوالر لكل مليون (و
ح ب) مقارنة بال�شهر ال�سابق لي�صل �إلى  2.09دوالر لكل مليون (و ح ب).
• انخف�ض متو�سط �أ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في اليابان خالل �شهر �أكتوبر  2015بمقدار  0.2دوالر لكل مليون (و ح ب) ،لي�صل �إلى  9.4دوالر لكل مليون
(و ح ب)  ،بينما ارتفع متو�سط �أ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في كوريا الجنوبية بمقدار  0.1دوالر لكل مليون (و ح ب)  ،لي�صل �إلى  9.7دوالر لكل مليون
(و ح ب) ،و ارتفع متو�سط �أ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في ال�صين بمقدار  0.6دوالر لكل مليون (و ح ب) ،لي�صل �إلى  8.0دوالر لكل مليون (و ح ب).
• بلغت �صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�سيل �إلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�صين حوالى  3.447مليون طن خالل �شهر �أكتوبر ، 2015م�ست�أثرة بح�صة
 %32.6من الإجمالى.

*�إعداد الإدارة االقت�صادية
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الجدول 1 -

			
التغير في أسعار سلة أوبك2015-2014 ،

�سعر �سلة �أوبك
التغري عن ال�شهر ال�سابق
التغري عن ال�شهر املماثل من العام ال�سابق

		

(دوالر/برميل)

نوفمرب
2014

دي�سمرب

يناير
2015

فرباير

مار�س

�أبريل

مايو

يونيو

يوليو

�أغ�سط�س

�سبتمرب

�أكتوبر

نوفمرب

75.6

59.5

44.4

54.1

52.5

57.3

62.2

60.2

54.2

45.5

44.8

45.0

40.5

)(15.1) (16.1) (9.5

9.7

)(1.6

4.8

4.9

)(2.0

)(6.0

)(8.7

)(0.6

0.2

)(4.5

)(35.1) (40.0) (51.2) (55.3) (15.4) (47.7) (43.3) (47.0) (51.7) (51.3) (60.3) (48.2) (29.4

مالحظة :ت�ضم �سلة �أوبك ،اعتبارا من  16يونيو � ، 2005إحدى ع�شر نوعاً من النفط الخام بدال من ال�سبعة خامات ال�سابقة  .وتمثل ال�سلة الجديدة خامات الدول
الأع�ضاء مقوّمة وفقاً لأوزان ترجيحية ت�أخذ في االعتبار �إنتاج و�صادرات الدول الأع�ضاء .واعتبارا من بداية يناير � 2007أ�ضيف خام غيرا�سول االنغولي �إلى �سلة
�أوبك الجديدة ،و في منت�صف �شهر �أكتوبر � 2007أ�ضيف خام �أورينت الإكوادوري ،وفي يناير  2009تم ا�ستثناء الخام االندوني�سي من ال�سلة لت�صبح تت�ألف من 12
نوع من النفط الخام.

الشكل 2 -

التغير في أسعار سلة أوبك2015-2014 ،

(دوالر/برميل)

يو�ض���ح الجدول ( )3في الملحق الأ�س���عار الفورية ل�سلة �أوبك و بع�ض النفوط الأخرى
للفترة .2015 - 2013

 2-1الأ�سعار الفورية للمنتجات النفطية
 الخليج الأمريكيانخف�ض���ت الأ�س���عار الفورية للغازولين الممتاز خالل �ش���هر �أكتوب���ر  2015بنحو 2.5
دوالر للبرميل مقارنة ب�أ�س���عار ال�ش���هر ال�س���ابق �أي بن�س���بة  %3.8لت�ص���ل �إلى  63.3دوالر
للبرميل ،كما انخف�ض���ت �أ�س���عار زيت الغاز بنحو  0.1دوالر للبرميل �أي بن�سبة  %0.2لتبلغ
 58.2دوالر للبرمي���ل ،بينم���ا ارتفعت �أ�س���عار زي���ت الوقود بحوال���ى  0.2دوالر للبرميل �أي
بن�سبة  %0.6لتبلغ  35.1دوالر للبرميل.
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 �سوق روتردام�شهدت الأ�سعار الفورية للغازولين الممتاز انخفا�ضاً في م�ستوياتها خالل �شهر �أكتوبر
 2015بنحو  4دوالر للبرميل مقارنة ب�أ�سعار ال�شهر ال�سابق �أي بن�سبة  %5.7لت�صل �إلى
 66.7دوالر للبرميل ،كما انخف�ضت �أ�سعار زيت الغاز بنحو  2.2دوالر للبرميل �أي بن�سبة
 %3.6لتبلغ  59.2دوالر للبرميل ،بينما ا�ستقرت �أ�سعار زيت الوقود عند نف�س المعدل
المحقق خالل ال�شهر ال�سابق وهو  33.9دوالر للبرميل.
 �سوق حو�ض البحر المتو�سط�شهدت الأ�سعار الفورية للغازولين الممتاز انخفا�ضاً في م�ستوياتها خالل �شهر �أكتوبر
 2015بنحو  4دوالر للبرميل مقارنة ب�أ�سعار ال�شهر ال�سابق �أي بن�سبة  %6.4لت�صل �إلى
 59دوالر للبرميل ،كما انخف�ضت �أ�سعار زيت الغاز بنحو  2دوالر للبرميل �أي بن�سبة %3.2
لتبلغ  61.3دوالر للبرميل ،بينما ارتفعت �أ�سعار زيت الوقود بحوالي  1.7دوالر للبرميل �أي
بن�سبة  %5لتبلغ  36.2دوالر للبرميل.
 �سوق �سنغافورة�ش���هدت الأ�س���عار الفورية للغازولين الممتاز انخفا�ضاً في م�ستوياتها خالل �شهر �أكتوبر
 2015بنحو  1.8دوالر للبرميل مقارنة ب�أ�س���عار ال�ش���هر ال�سابق �أي بن�سبة  %2.8لت�صل �إلى
 63.4دوالر للبرميل ،كما انخف�ض���ت �أ�س���عار زيت الغاز بنحو  0.2دوالر للبرميل �أي بن�س���بة
 %0.4لتبل���غ  60.7دوالر للبرمي���ل ،بينم���ا ارتفعت �أ�س���عار زيت الوق���ود بحوالي  0.9دوالر
للبرميل �أي بن�سبة  %2.5لتبلغ  38.3دوالر للبرميل.
ويو�ضح ال�شكل ( )3المعدل ال�شهري للأ�سعار الفورية للغازولين الممتاز خالل الفترة من
�أكتوبر � 2014إلى �أكتوبر  2015في الأ�سواق الرئي�سية الأربعة:
الشكل 3 -

المعدل الشهري لألسعار الفورية للغازولين الممتاز2015-2014 ،

(دوالر/برميل)
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كما يو�ض���ح الجدول ( )4في الملحق المتو�س���ط ال�ش���هري للأ�س���عار الفورية للمنتجات
النفطية في الأ�سواق المختلفة خالل الفترة (.)2015-2013
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� 3-1أ�سعار �شحن النفط الخام
ارتفعت �أ�سعار �شحن النفط الخام المتجه من موانئ ال�شرق الأو�سط �إلى اتجاه ال�شرق
(للناقالت الكبيرة بحمولة � 280 – 230ألف طن �ساكن) خالل �شهر �أكتوبر  2015بمقدار
 21نقطة مقارنة ب�أ�سعار ال�شهر ال�سابق� ،أي بن�سبة  %38.2م�سجلة  76نقطة على المقيا�س
العالمي ،وارتفعت �أ�س���عار �شحن النفط الخام المتجه من موانئ ال�شرق الأو�سط �إلى اتجاه
الغرب (للناقالت الكبيرة بحمولة � 285 – 270ألف طن �س���اكن) بمقدار  13نقطة مقارنة
ب�أ�س���عار ال�ش���هر ال�س���ابق� ،أي بن�س���بة  %39.4م�س���جلة  46نقطة على المقيا����س العالمي،
وارتفعت �أ�سعار �شحن النفط الخام المنقولة داخل منطقة البحر الأبي�ض المتو�سط بناقالت
�ص���غيرة �أو متو�س���طة الحجم (� 85-80ألف طن �س���اكن) بمقدار  23نقطة مقارنة ب�أ�س���عار
ال�شهر ال�سابق� ،أي بن�سبة  %31.5م�سجلة  96نقطة على المقيا�س العالمي.
ويو�ض���ح ال�ش���كل (� )4أ�س���عار �ش���حن النفط الخام (نقط���ة على المقيا����س العالمى) في
االتجاهات المختلفة خالل الفترة من �شهر �أكتوبر � 2014إلى �شهر �أكتوبر :2015
الشكل 4 -

المعدل الشهري ألسعار شحن النفط الخام2015-2014 ،

(*)
(نقطة على المقياس العالمي )

(*) المقيا�س العالمي ( )WS- World Scaleهو طريقة م�ستخدمة الحت�ساب �أ�سعار ال�شحن ،حيث �أن نقطة على المقيا�س العالمي تعني  %1من �سعر النقل القيا�سي لذلك االتجاه
في كتاب  World Scaleالذي ين�شر �سنويا ،ويت�ضمن قائمة من الأ�سعار ب�صيغة دوالر/طن تمثل  – WS 100لكل االتجاهات الرئي�سية في العالم.

� 4-1أ�سعار �شحن المنتجات النفطية
انخف�ض���ت �أ�س���عار �ش���حن المنتجات النفطية المنقولة من موانئ ال�ش���رق الأو�سط �إلى
اتج���اه ال�ش���رق (للناق�ل�ات بحمولة � 35 – 30ألف طن �س���اكن) خالل �ش���هر �أكتوبر 2015
بمقدار  26نقطة �،أي بن�سبة  %24.5مقارنة ب�أ�سعار ال�شهر ال�سابق ،م�سجلة  80نقطة على
المقيا�س العالمي (.)World Scale
كما انخف�ض���ت �أ�س���عار �ش���حن المنتجات النفطية المنقولة داخل منطقة البحر الأبي�ض
المتو�س���ط (للناقالت بحمولة � 35 – 30ألف طن �ساكن) خالل �شهر �أكتوبر  2015بمقدار
 10نقاط على المقيا�س العالمي� ،أي بن�س���بة  %7.3مقارنة ب�أ�س���عار ال�ش���هر ال�سابق ،لت�صل
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�إلى م�س���توى  127نقطة ،وانخف�ض���ت �أي�ضاً �أ�سعار �ش���حن المنتجات النفطية المنقولة من
البحر المتو�سط �إلى �شمال غرب �أوروبا (للناقالت بحمولة � 35 – 30ألف طن �ساكن) خالل
�ش���هر �أكتوب���ر  2015بمق���دار  10نقاط عل���ى المقيا�س العالمي� ،أي بن�س���بة  %6.8مقارنة
ب�أ�سعار ال�شهر ال�سابق ،لت�صل �إلى م�ستوى  137نقطة.
و يو�ض���ح ال�ش���كل (� )5أ�سعار �ش���حن المنتجات النفطية في االتجاهات المختلفة خالل
الفترة من �شهر �أكتوبر � 2014إلى �شهر �أكتوبر .2015
الشكل 5 -

المعدل الشهري ألسعار شحن المنتجات النفطية2015-2014 ،

(نقطة على المقياس العالمي )

يو�ض���ح الجدوالن ( )5و ( )6في الملحق اتجاهات �أ�س���عار �شحن كل من النفط الخام و
المنتجات النفطية للفترة .2015 -2013
 - 2العر�ض و الطلب
ت�ش���ير التقدي���رات الأولي���ة المتعلقة ب�إجمال���ي الطلب العالمي على النفط خالل �ش���هر
نوفمبر � 2015إلـى انخفا�ضه بمقدار  0.8مليون ب/ي� ،أي بن�سبة  %0.8مقارنة بم�ستويات
ال�شهر ال�سابق لت�صل �إلـى  95.3مليون ب/ي ،وهو م�ستوى مرتفع بحوالي  2.1مليون ب/ي
مقارنة بال�شهر المناظر من العام ال�سابق.

السنة  - 42العدد 1

انخف�ض طلب مجموعة الدول ال�صناعية خالل �شهر نوفمبر  2015بمقدار  0.6مليون
ب/ي� ،أي بن�س���بة  %1.3مقارنة بم�س���تويات ال�شهر ال�سابق لي�ص���ل �إلى  46.2مليون ب/ي
،مرتفعاً بحوالى  0.6مليون ب/ي مقارنة بال�ش���هر المناظر من العام الما�ضي ،كما انخف�ض
طلب بقية دول العالم الأخرى بمقدار  0.2مليون ب/ي� ،أي بن�سبة  %0.4مقارنة بم�ستويات
ال�ش���هر ال�س���ابق لي�ص���ل �إلى  49.1ملي���ون ب/ي ،مرتفعاً بحوالي  1.5ملي���ون ب/ي مقارنة
بال�شهر المناظر من العام الما�ضي.
بينما ت�ش���ير التقديرات الأولية �إلى ارتفاع الكميات المعرو�ض���ة من النفط خالل �ش���هر
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نوفمبر  2015بمقدار  0.2مليون ب/ي �أي بن�سبة  %0.2مقارنة بم�ستويات ال�شهر ال�سابق
لت�صل �إلى  98.4مليون ب/ي ،وهو م�ستوى مرتفع بحوالي  3.6مليون ب/ي مقارنة بال�شهر
المناظر من العام ال�سابق.
وعل���ى م�س���توى المجموع���ات ،ارتفعت �إمدادات الدول الأع�ض���اء ف���ي �أوبك من النفط
الخ���ام و �س���وائل الغاز الطبيعي خالل �ش���هر نوفمب���ر  2015بمق���دار  0.1مليون ب/ي �أي
بن�س���بة  %0.3مقارنة بم�س���تويات ال�ش���هر ال�س���ابق لت�ص���ل �إلى  38.8مليون ب/ي ،م�شكلة
ارتفاعاً بنحو  2.5مليون ب/ي مقارنة بال�شهر المناظر من العام ال�سابق ،كما ارتفع �إجمالى
�إمدادات الدول المنتجة من خارج �أوبك خالل �شهر نوفمبر  2015بمقدار  0.1مليون ب/ي
�أي بن�س���بة  %0.2مقارنة بم�ستويات ال�شهر ال�س���ابق لت�صل �إلى  59.5مليون ب/ي ،م�شكلة
ارتفاعاً بنحو  1مليون ب/ي مقارنة بال�شهر المناظر من العام ال�سابق.
وتظهر البيانات الأولية لم�ستويات الطلب والعر�ض من النفط الخام خالل �شهر نوفمبر
 2015فائ�ض���اً قدره  3.1مليون ب/ي ،مقارنة بفائ�ض قدره  2.1مليون ب/ي خالل ال�ش���هر
ال�س���ابق وفائ�ض���اً قدره  1.6مليون ب/ي خالل ال�شهر المماثل من العام ال�سابق ،وذلك كما
يت�ضح من الجدول ( )2وال�شكل (:)6
الجدول 2 -

موازنة العرض والطلب على النفط

نوفمرب
2015

�أكتوبر
2015

(مليون برميل /اليوم)

التغري عن
�أكتوبر 2015

نوفمرب
2014

التغري عن
نوفمرب 2014

طلب الدول ال�صناعية

46.2

46.8

-0.6

45.6

0.6

باقي دول العامل

49.1

49.3

-0.2

47.6

1.5

�إجمايل الطلب العاملي

95.3

96.1

-0.8

93.2

2.1

�إمدادات �أوبك

38.8

38.7

0.1

36.3

2.5

نفط خام

32.1

31.9

0.2

29.6

2.5

�سوائل الغاز و متكثفات

6.7

6.8

-0.1

6.7

0.0

�إمدادات من خارج �أوبك

57.2

57.1

0.1

56.1

1.1

عوائد التكرير

2.3

2.3

0.0

2.4

-0.1

�إجمايل العر�ض العاملي

98.4

98.2

0.2

94.8

3.6

املوازنة

3.1

2.1

1.6

امل�صدرEnergy Intelligence Briefing December 20 2015 ,:
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شكل 6 -

العرض والطلب العالمي على النفط

(مليون ب/ي )

يو�ض���ح الجدوالن ( )7و ( )8م�س���تويات الطلب والعر�ض العالمي للنفط للفترة -2013
.2015
•�إنتاج النفط ال�صخري فى الواليات المتحدة الأمريكية
انخف����ض �إنت���اج الواليات المتحدة الأمريكية من النفط ال�ص���خري خالل �ش���هر نوفمبر
 2015بحوالى � 83ألف ب/ي �أى بن�س���بة  %1.6مقارنة بم�س���تويات ال�ش���هر ال�س���ابق لتبلغ
 5.078مليون ب/ي ،م�ش���كلة انخفا�ض���اً بنحو � 95ألف ب/ي مقارنة بال�ش���هر المناظر من
العام ال�س���ابق ،كم���ا انخف�ض عدد الحفارات العاملة خالل �ش���هر نوفمب���ر  2015بنحو 16
حفارة مقارنة بم�س���تويات ال�ش���هر ال�س���ابق لتبلغ  504حفارة ،وهو م�س���توى منخف�ض بنحو
 800حفارة مقارنة بال�ش���هر المناظر من العام ال�س���ابق ،وذلك كما يت�ض���ح من الجدول ()3
وال�شكل (:)7
الجدول 3 -

إنتاج النفط الصخرى فى الواليات المتحدة األمريكية

*

(مليون برميل  /اليوم )

نوفمرب
2015

�أكتوبر
2015

التغري عن
�أكتوبر 2015

نوفمرب
2014

التغري عن
نوفمرب 2014

�إنتاج النفط ال�صخري

5.078

5.161

-0.083

5.173

-0.095

عدد احلفارات العاملة (حفارة)

504

520

-16

1304

-800

امل�صدرEIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions, December 2015:
* ميثل �إنتاج �سبع مناطق رئي�سية والتي �شكلت نحو  %95من النمو فى �إنتاج النفط املحلى فى الواليات املتحدة الأمريكية خالل الفرتة  2013 -2011وهىBakken، Eagle ،
.Ford، Haynesville، Marcellus، Niobrara، Permian، Utica
السنة  - 42العدد 1
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شكل 7 -

إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية

(مليون ب/ي )

 - 3تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية
الواليات المتحدة الأمريكية
انخف�ضت واردات الواليات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خالل �شهر �أكتوبر
 2015بحوالى � 154ألف ب/ي �أى بن�سبة  %2.1مقارنة بم�ستويات ال�شهر ال�سابق لتبلغ
 7.2مليون ب/ي ،كما انخف�ضت وارداتها من المنتجات النفطية بحوالى � 197ألف ب/ي �أى
بن�سبة  %10.4مقارنة بم�ستويات ال�شهر ال�سابق لتبلغ حوالي  1.7مليون ب/ي.
وعلى جانب ال�صادرات ،ارتفعت �صادرات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل
�شهر �أكتوبر  2015بحوالى � 26ألف ب/ي �أى بن�سبة  %5مقارنة بم�ستويات ال�شهر ال�سابق
لتبلغ � 515ألف ب/ي ،كما ارتفعت �صادراتها من المنتجات النفطية بحوالى � 84ألف ب/ي
�أى بن�سبة  %2.2مقارنة بم�ستويات ال�شهر ال�سابق لتبلغ حوالى  3.9مليون ب/ي .وبذلك
انخف�ض �صافي الواردات النفطية للواليات المتحدة خالل �شهر �أكتوبر  2015بحوالي 461
�ألف ب/ي� ،أي بن�سبة  %9.3مقارنة مع ال�شهر ال�سابق لي�صل �إلى  4.5مليون ب/ي.
وبالن�سبة لم�صادر الواردات ،فقد ظلت كندا المزود الرئي�سي للواليات المتحدة بالنفط
الخام بن�سبة  %45من اجمالي واردات الأخيرة منه ،تليها المملكة العربية ال�سعودية بن�سبة
 %12ثم فنزويال بن�سبة  ،%11بينما ا�ستحوذت الدول الأع�ضاء في منظمة �أوبك على
حوالي  %33من �إجمالي واردات النفط الخام للواليات المتحدة الأمريكية.
اليابان
انخف�ضت واردات اليابان من النفط الخام خالل �شهر �أكتوبر  2015بحوالي � 141ألف
ب/ي� ،أي بن�س���بة  %4بالمقارنة مع ال�ش���هر ال�س���ابق لتبلغ  3.1مليون ب/ي .كما انخف�ضت
ال���واردات الياباني���ة م���ن المنتج���ات النفطي���ة بحوالى � 101أل���ف ب/ي� ،أي بن�س���بة %15
بالمقارنة مع ال�شهر ال�سابق لتبلغ � 570ألف ب/ي.
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وعلى جانب ال�ص���ادرات ،انخف�ضت �صادرات اليابان من المنتجات النفطية خالل �شهر
�أكتوبر  2015بنحو � 26ألف ب/ي� ،أي بن�سبة  %4لتبلغ � 593ألف ب/ي .و بذلك انخف�ض
�ص���افي الواردات النفطية لليابان خالل �ش���هر �أكتوبر  2015بحوالي � 216ألف ب/ي� ،أي
بن�سبة  %7لي�صل �إلى  3.1مليون ب/ي.
وبالن�س���بة لم�ص���ادر الواردات ،ت�أتي المملكة العربية ال�سعودية في المرتبة الأولى بن�سبة
 %34من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام  ،تليها االمارات العربية المتحدة بن�س���بة
 %22ثم رو�سيا بحوالى . %11
ال�صين
انخف�ض���ت واردات ال�ص���ين من النفط الخام خالل �ش���هر �أكتوب���ر  2015بحوالي 597
�أل���ف ب/ي� ،أي بن�س���بة  %9بالمقارن���ة م���ع ال�ش���هر ال�س���ابق لتبلغ  6.2ملي���ون ب/ي ،كما
انخف�ض���ت الواردات ال�ص���ينية من المنتجات النفطية بحوالي � 198ألف ب/ي� ،أي بن�س���بة
 %15بالمقارنة مع ال�شهر ال�سابق لتبلغ حوالي  1.1مليون ب/ي.
وعلى جانب ال�ص���ادرات  ،انخف�ضت ال�صادرات ال�صينية من المنتجات النفطية بحوالي
� 96ألف ب/ي� ،أي بن�س���بة  %10بالمقارنة مع ال�شهر ال�سابق لتبلغ � 882ألف ب/ي .وبذلك
بلغ �ص���افي الواردات النفطية ال�ص���ينية خالل �ش���هر �أكتوبر  2015حوالي  6.4مليون ب/ي
منخف�ضة بنحو  %10عن م�ستوياتها لل�شهر ال�سابق.
وبالن�س���بة لم�ص���ادر الواردات ،ت�أتي المملكة العربية ال�سعودية في المرتبة الأولى بن�سبة
 %15من �إجمالي واردات ال�ص���ين من النفط الخام ،تليها �أنجوال بن�س���بة  %14ثم رو�س���يا
بن�سبة . %13
ويو�ضح الجدول (� )4صافي الواردات ( ال�صادرات ) من النفط الخام والمنتجات النفطية
للواليات المتحدة واليابان وال�صين خالل �شهر �أكتوبر  2015مقارنة بال�شهر ال�سابق.
الجدول 4 -

صافي الواردات(الصادرات) النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين

النفط اخلام

(مليون برميل  /اليوم )

املنتجات النفطية
التغري عن
�سبتمرب 2015

�أكتوبر
2015

�سبتمرب
2015

التغري عن
�سبتمرب 2015

�أكتوبر
2015

�سبتمرب
2015

الواليات املتحدة الأمريكية

6.675

6.855

-0.180

-2.159

-1.878

-0.281

اليابان

3.122

3.263

-0.141

-0.023

0.052

-0.075

ال�صني

6.222

6.808

-0.586

0.203

0.301

-0.098

امل�صدر  :التقرير ال�شهري ملنظمة �أوبك� ،أعداد خمتلفة .2015

 - 4المخزون

السنة  - 42العدد 1

انخف����ض �إجمال���ي المخ���زون التجاري النفطي في الدول ال�ص���ناعية خالل �ش���هر �أكتوبر
 2015بحوالى  9مليون برميل عن ال�ش���هر ال�س���ابق لي�ص���ل �إلى  2971مليون برميل ،م�ش���ك ً
ال
ارتفاعاً بمقدار  242مليون برميل عن م�ستويات ال�شهر المماثل من العام الما�ضى ،يذكر �أن
�إجمالي المخزون التجاري من النفط الخام في الدول ال�صناعية قد ارتفع خالل �شهر �أكتوبر
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 2015بحوالي  25مليون برميل عن ال�ش���هر ال�س���ابق لي�صل �إلى  1182مليون برميل ،بينما
انخف����ض �إجمال���ي مخزونها التجاري من المنتجات النفطي���ة بحوالي  34مليون برميل عن
ال�شهر ال�سابق لي�صل �إلى  1789مليون برميل.
وق���د انخف�ض المخ���زون التجاري النفطي في الأمريكتي���ن بحوالى  4مليون برميل عن
ال�شهر ال�سابق لي�ستقر عند  1566مليون برميل ،منها  637مليون برميل من النفط الخام و
 929مليون برميل من المنتجات ،بينما ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول الأوروبية
بحوالى  4مليون برميل عن ال�شهر ال�سابق لي�ستقر عند  969مليون برميل ،منها  344مليون
برمي���ل من النفط الخ���ام و  625مليون برميل من المنتج���ات ،وانخف�ض المخزون التجاري
النفطي في دول منطقة المحيط الهادي بحوالى  9مليون برميل عن ال�شهر ال�سابق لي�ستقر
عن���د  436ملي���ون برميل ،منها  201مليون برميل من النفط الخام و  235مليون برميل من
المنتجات
انخف����ض المخ���زون التج���اري النفطي في بقي���ة دول العالم خالل �ش���هر �أكتوبر 2015
بمق���دار  24مليون برميل لي�ص���ل �إل���ى  2725مليون برميل ،بينما ارتف���ع المخزون التجاري
النفطي على متن الناقالت بمقدار  21مليون برميل لي�صل �إلى  1091مليون برميل.
وبذلك ي�س���جل م�س���توى �إجمالي المخزون التجاري العالمى انخفا�ضاً بمقدار  33مليون
برميل خالل �شهر �أكتوبر  2015مقارنة بم�ستواه الم�سجل خالل ال�شهر ال�سابق لي�صل �إلى
 5696مليون برميل ،وهو م�س���توى مرتفع بمقدار  574مليون برميل عن م�س���تويات ال�شهر
المماثل من العام الما�ضي.
وا�س���تقر المخزون اال�س���تراتيجي في دول منظمة التعاون االقت�ص���ادي والتنمية وجنوب
�أفريقيا وال�ص���ين خالل �ش���هر �أكتوبر  2015عند  1853مليون برميل وهو نف�س الم�س���توى
الم�س���جل خالل ال�شهر ال�س���ابق ،مرتفعاً بمقدار  46مليون برميل عن م�ستوياته في ال�شهر
المماثل من العام الما�ضي.
وبذلك ي�ص���ل �إجمالي المخزون العالمي في نهاية �شهر �أكتوبر � 2015إلى  8640مليون
برميل م�س���جال بذلك انخفا�ض���اً بنحو  12مليون برميل مقارنة بال�ش���هر ال�سابق ،و ارتفاعاً
بنحو  658مليون برميل مقارنة بال�شهر المماثل من العام الما�ضي.
ويبين ال�شكل ( )8والجدول ( )9في الملحق م�ستويات المخزون المختلفة في نهاية �شهر
�أكتوبر .2015
شكل 8 -

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر أكتوبر 2015

(مليون برميل )
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ثانيا :سوق الغاز الطبيعي
 - 1الأ�سعار الفورية و الم�ستقبلية للغاز الطبيعي في ال�سوق الأمريكي
انخف�ض المتو�س���ط ال�ش���هري لل�س���عر الفوري للغاز الطبيعي الم�س���جل في مركز هنري
بال�سوق الأمريكي خالل �شهر نوفمبر  2015بمقدار  0.25دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة
بال�شهر ال�سابق لي�صل �إلى  2.09دوالر لكل مليون (و ح ب).
ولدى مقارنة المتو�س���ط ال�شهري ل�س���عر الغاز الطبيعي بالمتو�سط ال�شهري لخام غرب
تك�س���ا�س المتو�س���ط ،يت�ضح انخفا�ض �أ�سعار الغاز الطبيعي بنحو  5.3دوالر لكل مليون (و ح
ب) ،كما هو مو�ضح في الجدول (:)5
الجدول 5 -

أسعار الغاز الطبيعي ،وخام غرب تكساس في السوق األمريكي2015-2014 ،

( دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية )

نوفمرب
2014

دي�سمرب

يناير
2015

فرباير

مار�س

�أبريل

مايو

يونيو

يوليو

الغاز الطبيعي *

4.1

3.5

3.0

2.9

2.8

2.6

2.9

2.8

2.8

2.8

خام غ .تك�سا�س**

13.1

10.3

8.2

8.8

8.2

9.4

10.2

10.3

8.8

7.4

�إكتوبر

نوفمرب

�أغ�سط�س �سبتمرب
2.7

2.3

2.1

7.8

8.0

7.4

* كما هو في مركز هنري.
* * تم تحويل خام غرب تك�سا�س �إلى مليون (و ح ب) على �أ�سا�س �أن البرميل يحتوي  5.80مليون (و ح ب ).
الم�صدر http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdM.htm :

� .2أ�سواق الغاز الطبيعي الم�سيل في �آ�سيا
ت�ستعر�ض الفقرات التالية التطورات في �أ�سعار الغاز الطبيعي الم�سيل في �أ�سواق �شمال
�ش���رق �أ�س���يا والكميات الم�س���توردة من كل من اليابان وكوريا الجنوبية وال�ص���ين والم�صادر
الرئي�سية لتلك الواردات و�صافي عائد ال�شحنات الفورية لم�صدري الغاز الطبيعي الم�سيل.
� 1.2أ�سعار الغاز الطبيعي الم�سيل
�ش���هد متو�س���ط �أ�س���عار الغاز الطبيعي الم�س���يل الذي ا�س���توردته اليابان في �شهر �أكتوبر
 2015انخفا�ضاً بمقدار  0.2دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�شهر ال�سابق لي�صل �إلى 9.4
دوالر /مليون و ح ب ،بينما ارتفع متو�سط �أ�سعار الغاز الطبيعي الم�سيل الذي ا�ستوردته كوريا
الجنوبية بمقدار  0.1دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�ش���هر ال�س���ابق لي�صل �إلى  9.7دوالر/
مليون و ح ب ،وارتفع متو�س���ط �أ�س���عار الغاز الطبيعي الم�سيل الذي ا�ستوردته ال�صين بمقدار
 0.6دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�شهر ال�سابق لي�صل �إلى  8.0دوالر /مليون و ح ب.
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 2.2الكميات الم�ستوردة من الغاز الطبيعي الم�سيل
انخف�ضت الكميات الم�ستوردة من الغاز الطبيعي الم�سيل في اليابان و كوريا الجنوبية
وال�ص����ين من الم�ص����ادر المختلفة خالل ال�ش����هر بمق����دار � 24ألف طن �أي بن�س����بة %0.2
مقارنة بال�ش����هر ال�س����ابق حيث و�ص����لت الكميات الم�س����توردة في �ش����هر �أكتوبر � 2015إلى
 10.574مليون طن.
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ويو�ض���ح الجدول ( )6الكميات الم�س���توردة من الغاز الطبيعي الم�سيل و�أ�سعاره في كل
من اليابان وكوريا الجنوبية و ال�صين خالل الفترة : 2015 -2014
الجدول 6 -

كميات وأسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في اليابان وكوريا والصين 2015-2014
الكميات امل�ستوردة

متو�سط �أ�سعار اال�سترياد

( �ألف طن )

(دوالر  /م و ح ب)

اليابان

كوريا

ال�صني

الإجمايل

اليابان

كوريا

ال�صني

2014

104669

44622

23673

172964

16.1

16.3

11.7

يناير 2014

8179

4451

2652

15280

16.7

15.5

13.3

فرباير

7511

4194

1498

13203

16.8

16.5

11.7

مار�س

8044

4115

1479

13638

16.6

16.5

12.0

�أبريل

7212

3220

1375

11807

16.8

16.4

10.8

مايو

6495

2212

1579

10286

16.3

16.3

11.4

يونيو

6821

2207

1343

10371

16.1

16.6

11.2

يوليو

7838

2182

1835

11855

16.1

16.3

10.3

�أغ�سط�س

7050

2543

1582

11175

15.7

16.2

11.7

�سبتمرب

7276

2302

1394

10972

15.2

16.5

12.2

�أكتوبر

6944

2755

1381

11080

15.9

16.2

12.3

نوفمرب

6877

2932

1757

11566

15.6

15.9

11.6

دي�سمرب

8258

4289

2016

14563

15.6

16.1

12.1

يناير 2015

8434

4122

2121

14677

15.1

14.3

11.1

فرباير

7730

3098

1661

12489

13.3

13.4

10.3

مار�س

8137

3048

1346

12531

12.2

13.1

10.1

�أبريل

6598

2839

1545

10982

10.2

11.7

8.1

مايو

5755

2364

1123

9242

8.7

9.5

8.8

يونيو

6633

1777

1724

10134

8.6

9.1

9.5

يوليو

6953

2271

1922

11146

8.9

8.8

7.5

يونيو

7062

1998

1348

10408

9.2

9.2

7.1

�أغ�سط�س

7062

1998

1348

10408

9.2

9.2

7.1

�سبتمرب

6853

2450

1295

10598

9.6

9.6

7.4

�أكتوبر

6057

2915

1602

10574

9.4

9.7

8.0

امل�صدر � :أعداد خمتلفة من World Gas Intelligence
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 3.2م�صادر واردات الغاز الطبيعي الم�صيل
بلغت �س���ادرات قطر اإلى اليابان � ك�ريا الجن�بية � ال�س���ين خالل �س���هر اأكت�بر 2015
ح�ال���ي  2.305ملي����ن طن ،لتاأتي في المرتبة الأ�لى بن�س���بة  %21.8م���ن اإجمالي �اردات
اليابان � ك�ريا الجن�بية �ال�س���ين خالل ال�س���هر ،تليها ماليزيا بن�س���بة  %20.5ثم ا�ستراليا
بن�سبة ، %18.9في حين بلغت �سادرات الجزائر اإلى اليابان �ال�سين نح�  190األف طن.
ه���ذا �قد بلغت �س���ادرات الد�ل العربية اإلى اليابان � ك�ريا الجن�بية � ال�س���ين ح�الي
 3.447ملي�ن طن لت�ساهم بما ن�سبته  %32.6من اإجمالي �اردات تلك الد�ل خالل ال�سهر.
 4.2العائد ال�صافي لم�صدري الغاز الطبيعي الم�صيل
�فيما يتعلق ب�س���افي عائد ال�س���حنات الف�رية المحقق لعدد من الد�ل الم�س���درة للغاز
الطبيعي الم�س���يل في اأ�س����اق �سمال �سرق اأ�س���يا ،فتاأتي ر��س���يا في المرتبة الأ�لى محققة
�س���افي عائ���د في ح���د�د  6.29د�لر /ملي�ن � ح ب في نهاية �س���هر اأكت�ب���ر  ،2015تليها
اإند�ني�س���يا ب�س���افي عائد  6.02د�لر /ملي�ن � ح ب ،ثم ا�س���تراليا �ماليزيا ب�س���افي عائد
 5.97د�لر /ملي����ن � ح ب .فيم���ا بل���غ �س���افي العائد لقط���ر  5.82د�لر /ملي�ن � ح ب،
�للجزائر  5.68د�لر /ملي�ن � ح ب.
�ي��س���ح الجد�ل ( )7الد�ل الرئي�س���ية الم�س���درة للغاز الطبيعي الم�س���يل اإلى اليابان �
ك�ريا الجن�بية �ال�سين�� ،سافي العائد لها في نهاية �سهر اأكت�بر :2015
الجدول 7 -

الدول الرئيسية المصدرة للغاز الطبيعي المسيل إلي اليابان وكوريا و الصين ،والعائد الصافي *

في نهاية شهر أكتوبر 2015

الكميات الم�صتوردة
( األف طن )
اليابان

كوريا

ال�صين

الإجمالي

اإجمالي الواردات ،منها:

6057

2915

1602

10574

قطر

873

1059

373

2305

5.82

ا�صتراليا

1305

609

254

2168

5.97

ماليزيا

1414

197

388

1999

5.97

اندون�صيا

737

287

165

1189

6.02

رو�صيا

615

194

64

774

6.29

نيجيريا

128

198

-

326

5.50

الجزائر

63

-

127

190

5.68
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* عائدات الت�سدير مطر�حاً منها تكاليف النقل �ر�س�م الإتا�ة.
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(دولر  /م و ح ب)
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Table - 2: Spot Prices of OPEC Basket 2014 -2015
($ / Barrel -  برميل/ )دوالر

2015 2014

2015 - 2014 ، * املعدل الأ�سبوعي لأ�سعار �سلة �أوبك:1 - اجلدول
Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes* 2014 -2015
($ / Barrel -  برميل/ )دوالر

2015 2014

January

44.4

104.7

يناير

February

54.1

105.4

فرباير

March

52.5

104.2

April

57.3

May

62.2

اال�سبوع
Week

55.1

108.0

1

54.6

105.7

2

مار�س

53.2

104.6

3

104.3

ابريل

50.9

105.3

105.4

مايو

47.7

June

60.2

107.9

يونيو

July

54.2

105.6

يوليو

August

45.5

100.8

اغ�سط�س

ال�شهر
Month

2015 2014

الأ�سبوع
Week

46.2

104.3

1

42.7

104.1

2

43.4

105.2

3

4

43.8

104.7

4

104.3

1

51.3

103.1

1

47.2

102.4

2

53.6

105.4

2

44.9

101.2

3

56.6

106.7

3

41.8

99.2

4

54.9

106.4

4

46.9

99.1

1

56.0

105.7

1

45.3

96.2

2

104.0

2

44.2

95.1

3

52.9
�سبتمرب
September 49.5

103.2

3

44.1

94.3

4

51.9

103.6

4

53.9

102.8

1

57.4

103.6

2

59.3
61.4
63.6

105.4
105.2
104.0

3
4
1

105.2

2

106.7

3

يوليو
July

اغ�سط�س
August

September

44.8

96.0

�سبتمرب

October

45.0

85.1

اكتوبر

November

40.5

75.6

نوفمرب

47.2

88.6

1

46.0

83.5

2

59.5

دي�سمرب

50.3

104.7

الربع الأول

43.9
43.4
43.7

82.1
82.6
78.9

3
4
1

Second Quarter 59.9

105.9

الربع الثانى

41.1

76.4

2

38.3

74.4

3

62.8
نوفمرب
November 61.8

39.3

72.7

4

60.4

106.5

4

66.7

1

60.5

105.3

1

61.3

2

61.1

106.9

2

56.3

3

60.2

109.7

3

56.2

4

59.7

109.6

4

December
First Quarter

Third Quarter
Fourth Quarter
Annual Average

48.2

100.8

الربع الثالث

73.4

الربع الرابع

96.2 املتو�سط ال�سنوي

* 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.
Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

اكتوبر
October

دي�سمرب
December

ال�شهر
Month
يناير
January

فرباير
February

مار�س
March

ابريل
April

مايو
May

يونيو
June

:  علىالخام � � ��ات التالية2005  يوني � � ��و16 * ت�شم � � ��ل �سلة �أوب � � ��ك اعتبارا من
، الب�صرة الخفيف، مزي � � ��ج ال�صحراء الجزائ � � ��ري،العرب � � ��ي الخفيف ال�سعودي
 االيراني، الخ � � ��ام الكويتي،  قطر البحري،  مورب � � ��ان االماراتي،ال�س � � ��درة الليبي
. خام مينا�س االندوني�سي، بوني الخفيف النيجيري، ميري الفنزويلي،الثقيل
 �أ�ضيف خام2007 واعتب � � ��ارا م � � ��ن بداية �شهر يناي � � ��ر ومنت�صف �شه � � ��ر �أكتوب � � ��ر
.غيرا�سول االنغولي و خام اورينت
 تم ا�ستثناء الخام االندوني�سي من ال�سلة2009  و في يناير،االكوادوري
. نوعا من الخام12 لتت�ألف من
، االدارة االقت�صادية، منظمة االقطار العربية الم�صدرة للبترول:الم�صدر
.)والتقارير اال�سبوعية لمنظمة الدول الم�صدرة للبترول (�أوبك
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م���ل���ح���ق ال����ج����داول

اجلدول  :3 -الأ�سعار الفورية ل�سلة �أوبك وبع�ض �أنواع النفوط الأخرى 2015-2013
Table - 3: Spot Prices for OPEC and Other Crudes, 2013-2015
)دوالر /برميل ($/Barrel -
�سلة خامات
�أوبك

العربى
اخلفيف
Arab
Light

خليط
ال�صحراء
اجلزائري
Sahara
Blend

الب�صرة
ال�سدرة
موربان
الكويت
قطر
دبى
اخلفيف
الليبي
 Kuwaitالبحري الإماراتي
Dubai
Basra
Es Sedra Morban Marine Export
Light

OPEC
Basket

برنت غ .تك�سا�س
WTI Brent

متو�سط عام 2013

105.9

106.6

109.4

103.7

105.4 105.1

108.3

108.6

105.5

108.7

97.9

Axerage 2013

متو�سط عام 2014

96.2

97.1

99.6

94.4

95.2

96.3

99.3

98.4

96.6

99.0

93.2

Axerage 2014

يناير 2014

104.7

105.7

110.0

102.7

104.0 103.8

107.7

107.9

104.0

108.3

94.9

January 2014

فرباير

105.4

106.3

110.5

103.4

104.2

104.9

108.7

108.5

105.0

108.9

100.8

Feburary

مار�س

104.2

104.8

109.0

102.1

104.1 103.1

107.6

107.2

104.3

107.6

100.5

March

�أبريل

104.3

104.9

108.1

102.1

103.1

104.5

107.8

107.4

104.7

107.7

102.0

April

مايو

105.4

105.8

110.4

103.2

105.4 104.2

108.4

109.4

105.6

109.7

102.0

May

يونيو

107.9

108.6

112.7

105.8

106.6

107.9

110.7

111.3

108.0

111.7

105.2

June

يوليو

105.6

107.2

106.7

103.8

106.0 105.5

108.9

106.2

106.1

106.6

102.9

July

�أغ�سط�س

100.8

102.2

100.9

99.2

100.6

101.5

104.3

100.6

101.7

101.6

96.4

August

�سبتمرب

96.0

97.2

97.1

94.5

95.3

96.1

98.9

96.2

96.5

97.3

93.4

September

�أكتوبر

85.1

85.9

87.6

83.6

84.0

86.1

89.1

86.3

86.7

87.4

84.4

October

نوفمرب

75.6

76.1

79.6

73.9

74.0

75.4

77.9

78.9

76.3

78.9

76.0

November

دي�سمرب

59.5

60.1

62.9

57.9

58.3

59.5

62.3

61.5

60.3

62.5

59.5

December

يناير 2015

44.4

44.5

47.9

42.6

42.3

45.5

48.4

46.8

45.6

47.9

47.3

January 2015

فرباير

54.1

53.8

58.2

51.8

52.3

55.4

58.6

56.8

55.9

58.1

50.8

Feburary

مار�س

52.5

52.2

56.9

50.5

50.5

54.3

57.4

54.8

54.7

55.9

47.8

March

�أبريل

57.3

57.7

59.8

55.6

56.0

58.5

61.7

58.4

58.6

59.5

54.4

April

مايو

62.2

62.6

64.1

60.4

60.9

63.3

66.2

63.2

63.5

64.3

59.3

May

يونيو

60.2

60.9

61.7

58.6

59.3

61.8

64.6

60.8

61.8

61.7

59.8

June

يوليو

54.2

55.0

56.3

53.1

53.9

55.4

57.6

55.5

56.2

56.5

51.2

July

�أغ�سط�س

45.5

46.5

47.2

44.3

45.3

47.0

48.8

45.8

47.9

46.7

42.8

August

�سبتمرب

44.8

45.6

48.4

43.4

44.0

45.9

48.9

46.7

45.4

47.6

45.5

September

�أكتوبر

45.0

45.4

49.5

43.5

43.6

45.9

49.5

47.6

45.8

48.6

46.3

October

نوفمرب

40.5

40.6

45.3

38.7

38.4

41.7

46.0

43.3

41.8

44.3

42.7

November

امل�صدر :منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول ،الإدارة الإقت�صادية ،وتقارير �أوبك.

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.
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2015 - 2013 ، املتو�سط ال�شهري لال�سعار الفورية للمنتجات النفطية فى اال�سواق املختلفة:4 - اجلدول
Table - 4: Average Monthly Market Spot Prices of Petroleum Products, 2013 -2015
($ / Barrel -  برميل/ )دوالر

Singapure

Average
2013

Roterdam
Mediterranean
US Gulf
Singapure

Average
2014

Roterdam
Mediterranean
US Gulf
Singapure

Oct-14

Roterdam
Mediterranean
US Gulf
Singapure

Nov-14

Roterdam
Mediterranean
US Gulf
Singapure

Dec-14

Roterdam
Mediterranean
US Gulf
Singapure

Jan-15

Roterdam
Mediterranean
US Gulf
Singapure

Feb-15

Roterdam
Mediterranean
US Gulf
Singapure

Mar-15

Roterdam
Mediterranean
US Gulf
Singapure

Apr-15

Roterdam
Mediterranean
US Gulf
Singapure

May-15

Roterdam
Mediterranean
US Gulf
Singapure

Jun-15

Roterdam
Mediterranean
US Gulf
Singapure

Jul-15

Roterdam
Mediterranean
US Gulf
Singapure

Aug-15

Roterdam
Mediterranean
US Gulf
Singapure

Sep-15

Roterdam
Mediterranean
US Gulf
Singapure

Oct-15

Roterdam
Mediterranean
US Gulf

* US Gulf gasoil contains 0.02% sulfur.
** Singapure fuel oil contains 2 % sulfur.
Source: OPEC - Monthly Oil Market Report

**زيت الوقود
) كربيت1.0(
Fuel Oil
(Sulfur 1 % )
97.6
95.9
96.7
99.7
88.3
87.1
88.1
90.3
79.2
76.5
76.6
78.0
71.7
65.6
66.3
69.4
55.5
48.6
50.6
53.3
44.0
37.2
39.4
42.5
54.9
47.1
49.1
53.7
51.5
45.4
47.9
51.6
54.8
49.2
51.0
53.8
61.3
52.6
54.2
55.5
57.1
50.3
51.9
52.8
48.7
44.6
45.6
45.0
39.0
35.2
36.3
35.7
37.4
33.9
34.5
34.9
38.3
33.9
36.2
35.1

*زيت الغاز
) جزء باملليون كربيت50(
Gasoil
(ppm Sulfur 50 )
124.7
124.0
114.4
121.8
113.7
112.9
113.3
111.4
101.3
102.4
101.6
101.8
95.5
96.3
95.4
93.5
78.5
77.5
77.5
72.7
63.7
63.2
64.4
64.8
72.1
75.0
76.3
73.5
72.2
71.8
73.4
68.8
73.7
74.2
75.8
72.1
79.8
79.2
81.0
77.5
76.7
76.4
78.2
72.5
67.7
68.6
70.3
64.8
60.0
60.7
62.2
58.0
60.9
61.4
63.3
58.3
60.7
59.2
61.3
58.2

الغازولني املمتاز
Premium
Gasoline
119.3
122.6
122.7
129.7
110.9
115.1
110.6
118.9
101.2
103.9
99.6
111.9
90.4
95.8
91.4
94.0
71.9
73.3
68.7
70.8
57.4
61.8
56.5
63.8
70.5
73.7
68.3
75.6
73.8
77.6
73.4
78.4
75.6
82.3
78.3
87.2
83.7
87.7
82.9
96.3
84.0
93.7
86.2
104.3
76.0
90.5
83.9
99.1
66.0
77.5
70.3
80.7
65.2
70.7
63.0
65.8
63.4
66.7
59.0
63.3

ال�سوق

�سنغافورة
روتردام

املتو�سط

 �أمريكي.خ
�سنغافورة
روتردام

املتو�سط

 �أمريكي.خ

متو�سط
عام
2013
متو�سط
عام
2014

�سنغافورة
روتردام
املتو�سط

�أكتوبر
2014

 �أمريكي.خ
�سنغافورة
روتردام
املتو�سط

نوفمرب
2014

 �أمريكي.خ
�سنغافورة
روتردام
املتو�سط

دي�سمرب
2014

 �أمريكي.خ
�سنغافورة
روتردام
املتو�سط

يناير
2015

 �أمريكي.خ
�سنغافورة
روتردام
املتو�سط

فرباير
2015

 �أمريكي.خ
�سنغافورة
روتردام
املتو�سط

مار�س
2015

 �أمريكي.خ
�سنغافورة
روتردام
املتو�سط

�أبريل
2015

 �أمريكي.خ
�سنغافورة
روتردام
املتو�سط

مايو
2015

 �أمريكي.خ
�سنغافورة
روتردام
املتو�سط

يونيو
2015

 �أمريكي.خ
�سنغافورة
روتردام
املتو�سط

يوليو
2015

 �أمريكي.خ
�سنغافورة
روتردام
املتو�سط

�أغ�سط�س
2015

 �أمريكي.خ
�سنغافورة
روتردام
املتو�سط

�سبتمرب
2015

 �أمريكي.خ
�سنغافورة
روتردام
املتو�سط

�أكتوبر
2015

 �أمريكي.خ

 كبريت% 0.02 * زيت الغاز في ال�سوق الأمريكي يحتوي على
. كبريت% 2 **زيت الوقود في �سوق �سنغافورة يحتوي على

. �أعداد مختلفة،  تقرير �أوبك ال�شهري:الم�صدر
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اجلدول  : 5 -اجتاهات �أ�سعار �شحن النفط اخلام 2015 - 2013
Table - 5 : Spot Crude Tanker Freight Rates, 2013 - 2015
(نقطة على املقيا�س العاملي )Point on World Scale -

الفرتة

االجتاه

ال�شرق االو�سط  /ال�شرق *
*Middle East/East

ال�شرق الأو�سط /الغرب **
**Middle East/West

41
49
47
56
69
69
60
53
62

26
30
26
33
36
39
36
29
34

البحر املتو�سط/
البحر املتو�سط ***
*** Med/Med

81
105
93
168
103
113
128
116
105

Arpil

70

43

115

May

67
73
39
55
76

39
41
26
33
46

134
95
94
73
96

June

متو�سط 2013
متو�سط 2014
�أكتوبر 2014
نوفمرب
دي�سمرب
يناير 2015
فرباير
مار�س
�أبريل
مايو

يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمرب
�أكتوبر

* حجم الناقلة يرتاوح ما بني  230اىل � 280ألف طن �ساكن
** حجم الناقلة يرتاوح ما بني  270اىل � 285ألف طن �ساكن
** حجم الناقلة يرتاوح ما بني  80اىل � 85ألف طن �ساكن

Direction
Period
Average 2013
Average 2014
October
November
December
January 2015
February
March

July
August
September
October

* 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�صدر� :أعداد خمتلفة من التقرير ال�شهري ملنظمة �أوبك.

اجلدول  : 6 -اجتاهات �أ�سعار �شحن املنتجات النفطية2015 - 2013 ،
Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates, 2013 - 2015
) نقطة على املقيا�س العاملي (Point on World Scale -

االجتاه

Direction

ال�شرق االو�سط  /ال�شرق *
*Middle East/East

البحر املتو�سط  /البحر املتو�سط *
*Med/Med

البحر املتو�سط � /شمال  -غرب �أوروبا *
* Med/N-WE

متو�سط 2013

103

145

155

Average 2013

متو�سط 2014

111

149

159

Average 2014

�أكتوبر 2014

123

155

165

October

نوفمرب

126

188

198

November

دي�سمرب

115

223

233

December

يناير 2015

120

214

225

January 2015

فرباير

108

164

174

February

مار�س

128

180

190

March

�أبريل

114

202

212

April

مايو

121

142

152

May

يونيو

141

190

200

June

يوليو

165

203

213

July

�أغ�سط�س

150

124

134

August

�سبتمرب

106

137

147

September

�أكتوبر

80

127

137

October

الفرتة

* حجم الناقالت يرتاوح ما بني  30اىل � 35ألف طن �ساكن

امل�صدر� :أعداد خمتلفة من التقرير ال�شهري ملنظمة �أوبك.

Period

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

Source: OPEC Monthly Oil Market Report, various issues.
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اجلدول  : 7 -الطلب العاملي على النفط خالل الفرتة 2015 - 2013
Table -7 : World Oil Demand 2013 - 2015
) مليون برميل /اليوم (Million b/d -

2013
املعدل
Av.

* 2015

2014
الربع الأول الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع
Q -IV Q -III Q -II Q -I

املعدل
Av.

الربع الأول الربع الثاين الربع الثالث
Q -III Q -II Q -I

الدول العربية

6.5

6.6

6.6

6.8

6.8

6.7

6.8

6.8

7.0

Arab Countries

الدول الأع�ضاء في �أوبك

5.6

5.7

5.7

5.9

5.9

5.8

5.9

5.9

6.1

OAPEC

الدول العربية الأخرى

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

Other Arab

منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية

46.1

45.7

45.0

46.0

46.6

45.8

46.5

45.5

46.2

OECD

�أمريكا ال�شمالية

24.1

23.9

23.8

24.4

24.7

24.2

24.3

24.1

24.8

North America

�أوروبا الغربية

13.7

13.0

13.6

13.9

13.6

13.5

13.5

13.6

13.8

Western Europe

املحيط الهادي

8.3

8.9

7.7

7.7

8.4

8.1

8.8

7.7

7.6

Pacific

الدول النامية

29.0

29.4

29.8

30.4

29.7

29.8

30.0

30.7

31.3

Developing Countries

ال�شرق االو�سط و�آ�سيا

18.9

19.2

19.3

19.7

19.2

19.3

19.7

20.2

20.5

Middle East & Asia

افريقيا

3.7

3.8

3.8

3.7

3.9

3.8

3.9

3.9

3.8

Africa

�أمريكا الالتينية

6.5

6.4

6.7

7.0

6.7

6.7

6.4

6.7

7.0

America Latin

ال�صني

10.1

10.1

10.6

10.3

10.9

10.5

10.4

11.1

10.7

China

االحتاد ال�سوفيـيتي(ال�سابق)

4.5

4.4

4.2

4.6

4.9

4.5

4.4

4.2

4.6

FSU

�أوروبا ال�شرقية

0.6

0.6

0.6

0.6

0.7

0.7

0.7

0.6

0.7

Eastern Europe

العامل

90.3

90.2

90.2

92.0

92.8

91.3

92.0

92.1

93.4

World

السنة  - 42العدد 1

* �أرقام تقديرية.
امل�صدر :منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول  -الإدارة االقت�صادية،
وتقارير ال�صناعة النفطية.
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* Estimates .

Sources: OAPEC -Economics Department and Oil Indusrty
Reports.
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اجلدول  :8 -العر�ض العاملي للنفط و�سوائل الغاز الطبيعي خالل الفرتة 2015 - 2013
Table -8 : World Oil and NGL Supply, 2013-2015
) مليون برميل يوميا (Million b/d -

*2015

2014

2013
املعدل الربع 1
Q I Average

الربع 2

الربع 3
QIII

الربع  4املعدل الربع 1
Q I Average Q IV

الربع 2

الربع 3
QIII

الدول العربية

27.0

26.4

26.4

26.7

26.6

26.5

26.7

27.3

27.7

Arab Countries

الدول الأع�ضاء في �أوبك

25.7

25.1

24.9

25.3

25.3

25.1

25.3

26.1

26.4

OAPEC

الدول العربية الأخرى

1.3

1.3

1.5

1.4

1.3

1.4

1.4

1.2

1.3

Other Arab

الأوبك:

37.2

36.5

36.4

36.6

36.7

36.6

36.7

37.0

37.6

OPEC:

النفط اخلام

31.6

30.7

30.6

30.8

30.8

30.7

30.8

31.1

31.5

Crude Oil

�سوائل الغاز الطبيعي ونفوط غري تقليدية

5.7

5.8

5.9

5.8

5.9

5.8

5.9

5.9

6.1

NGLs +non conventional Oils

منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية

22.2

23.5

23.9

24.1

24.9

24.1

25.0

24.9

24.5

OECD

�أمريكا ال�شمالية

18.2

19.2

19.9

20.2

20.7

20.0

20.9

20.7

20.4

NorthAmerica

�أوروبا الغربية

3.6

3.8

3.5

3.4

3.7

3.6

3.7

3.7

3.6

Western Europe

املحيط الهادي

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.4

0.4

0.5

Pacific

الدول النامية

12.2

12.2

12.2

12.4

12.6

12.4

12.6

12.4

12.2

Developing Countries

ال�شرق الأو�سط ودول �آ�سيوية �أخرى

5.0

4.9

4.9

4.8

5.0

4.9

4.9

4.8

4.8

Middle East & Other Asia

افريقيا

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.3

Africa

�أمريكا الالتينية

4.8

4.9

4.9

5.1

5.2

5.0

5.2

5.1

5.1

Latin America

ال�صني

4.3

4.3

4.3

4.2

4.4

4.3

4.3

4.4

4.3

China

االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق

13.4

13.5

13.4

13.4

13.5

13.4

13.7

13.6

13.5

FSU

�أوروباال�شرقية

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Eastern Europe

عوائد التكرير

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

Processing Gains

العامل

91.6

92.2

92.5

93.0

94.4

93.0

94.6

94.6

94.5

World

QII

* �أرقام تقديرية.
امل�صدر :منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول  -الإدارة االقت�صادية،
وتقارير ال�صناعة النفطية

QII

* Estimates .

Sources: OAPEC -Economics Department and Oil Indusrty
Reports.
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الجدول  :9 -المخزون النفطي العالمي ،في نهاية �شهر �أكتوبر 2015
Table - 9 : Global Oil Inventories,October 2015
(مليون برميل في نهاية ال�شهر )Month - End in Million bbl -

�أكتوبر
2015
Oct.
2015

�سبتمرب
2015
Sep.
2015

التغري عن �سبتمرب
2015
Change from
Sep. 2015

�أكتوبر
2014
Oct.
2014

التغري عن �أكتوبر
2014
Change from
October 2014

الأمريكتني:

1566

1570

()4

1413

153

Americas

نفط خام

637

616

21

539

98

Crude

منتجات نفطية

929

954

()25

874

55

Products

�أوروبا :

969

965

4

882

87

Europe

نفط خام

344

339

5

315

29

Crude

منتجات نفطية

625

626

()1

567

58

Products

منطقة املحيط الهادي

436

445

()9

434

2

Pacific

نفط خام

201

202

()1

184

17

Crude

منتجات نفطية

235

243

()8

250

()15

Products

�إجمايل الدول ال�صناعية *

2971

2980

()9

2729

242

Total OECD

نفط خام

1182

1157

25

1038

144

Crude

منتجات نفطية

1789

1823

()34

1691

98

Products

بقية دول العامل *

2725

2749

()24

2393

332

Rest of the world

نفط على منت الناقالت

1091

1070

21

1053

38

Oil at Sea

املخزون التجاري العاملي *

5696

5729

()33

5122

574

World Commercial 1

املخزون اال�سرتاتيجي

1853

1853

0

1807

46

Strategic Strategic

�إجمايل املخزون العاملي**

8640

8652

()12

7982

658

Total 2
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* ال ي�شمل النفط على منت الناقالت
** ي�شمل النفط على منت الناقالت واملخزون اال�سرتاتيجي

امل�صدر
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Oil Market Intelligence June. 2015

1) Exculdes Oil at Sea.
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

Sources: Oil Market Intelligence June. 2015
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اإعـــــالن

منظمة االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (اأوابك)

اجلائــــزة العلميــــة

ملنظمة االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (اأوابك)

لعام 2016

صجيع البحـث العلمـي بتخ�صيـ�ص جـائزتيـن تقديريتـين كـل
ت�صصجيع
يا�صصـةـة منظمـة الأقطـار العربيـة الم�صـدرة للبترول في ت�
صيا�ص
ل�صصيا�
تمـرارا ل�
ا�صصتمـرارا
ا�ص
دولر اأمريكي) ،وقيمـة الجـائزة الثـانيـة
صـرون األف دو
وع�صـرون
صبعـة اآلف دينـار كويتـي (اأي ما يعـادل حوالي اأربعـة وع�ص
�صبعـة
صنتـين ،قيمـة الجائـزة الأولى �ص
�صنتـين،
�ص
دولر اأمريكي) ،وبناء على قرار المكتب التنفيذي للمنظمة رقم 139/1
صر األف دو
ع�صصر
بعة ع�
�صصبعة
صة اآلف دينار كويتي ( اأي ما يعادل حوالي �ص
خم�صة
خم�ص
وع البحث العلمي للح�صول على جائزة عام  2016بعنوان:
مو�صصوع
رين الأول/اأكتوبر  2014فقد تقرر اأن يكون مو�
ت�صصرين
بتاريخ  12ت�ص

« اإعادة تكرير زيوت التزييت الم�صتعملة ،وانعكا�صاتها االقت�صادية والبيئية»
مو�صوع البحث

صـاء في منظمة
أع�صـاء
تعملـة فـي اإطـار الجهـود التـي تبذلهـا الـدول الأع�
الم�صصتعملـة
يـاأتي تنـامي االهتمـام بعمليـات اإعـادة تكريـر زيـوت التزيـيت الم�ص
يـا
صتفادة
�صتفادة
افة وتعظيم اال�ص
الم�صصافة
صين اأداء ال�صناعة البترولية من خالل اغتنام فر�ص القيمة الم�
تح�صين
الأقطار العربية الم�صدرة للبترول (اأوابك) نحو تح�ص
ريعات الخا�صة بحماية البيئة من التلوث.
الت�صصصريعات
من الموارد والثروات الطبيعية ،عالوة على تعزيز اللتزام بمتطلبات الت�
منا�صصصبابا لإغناء البحث:
يف ما يراه منا�
ي�صصيف
ية التالية ،ويمكن للباحث اأن ي�ص
الرئي�صصية
يقترح اأن يغطي البحث الجوانب الرئي�
1 .1لمحة تاريخية عن تطور عمليات1اإعادة تكرير زيوت التزييت الم�ستعملة111.
سادر الزيوت الم�ستعملة وتقييم جودتها.
م�سادر
 .2م�س
 .3طرق1اإعادة تكرير الزيوت الم�ستعملة.
 .4االنعكا�سات البيئية لعملية1اإعادة تكرير زيوت التزييت الم�ستعملة11.
لل�سناعة
سناعة
سافة لل�س
الم�سافة
سادية لعملية 1إاع��ادة تكرير زي��وت التزييت الم�ستعملة ودوره��ا في تح�سين القيمة الم�س
االقت�سادية
 .5االأهمية االقت�س
البترولية ،والمحافظة على الموارد الطبيعية.
 .6درا�سة حاالت عملية في مناطق العالم والدول العربية.
والتو�سيات.
سيات.
 .7اال�ستنتاجات والتو�س
(�صروط تقديم البحث)

سخا�ص االعتباريين.
أ�سخا�ص
سمل ذلك االأ�س
ي�سمل
سخ�ص1اأو1اأكثر وال ي�س
�سخ�ص
1 .1يجوز تقديم البحث من �س
مقتب�ص1اأو مكرر ،واأن ال يكون قد نال جائزة من1اأية جهة عربية1اأو1اأجنبية
 .2يجب1اأن يكون البحث العلمي بحثا جديدا وغير مقتب�ص1ا
ص1ا
في ال�سابق.
باإحدى الجائزتين المذكورتين،
سر بحثه للمنظمة في حالة فوزه با
ون�سر
ساحب البحث م�سبقا على منح حقوق طبع ون�س
�ساحب
 .3يوافق �س
سرف بتلك الحقوق
الت�سرف
مع احتفاظه بكامل حقوقه االأخرى في البحث بما في ذلك براءة االختراع ،ويكون له وحده حق الت�س
�سمانا
سمانا
سهر من تاريخ 1اإبالغ الفائز بقرار اللجنة �س
أ�سهر
تمار�ص1المنظمة حقوقها بطبع البحث الفائز اال بعد مرور �ستة11ااأ�س
تمار�ص1
ص1
وال
سريحا بذلك ح�سب النموذج المرفق.
ت�سريحا
لممار�سة الفائز لحقوقه االأخرى .ويرفق مع بحثه ت�س
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.4

سير1اإلى الفقرات المقتب�سة جزئيا1اأو كليا 1-اإن
ي�سير
االقتبا�ص1،اأو ي�س
ص
االقتبا�ص
يوؤكد فيه عدم
سريحا يو
ت�سريحا
يرفق المتقدم للجائزة مع بحثه ت�س
بالتف�سيل.
سيل.
وجدت  -مع ذكر المراجع الم�ستخدمة بالتف�س
الم�سدرة
سدرة
يتم تقديم 1اأرب��ع ن�سخ11ورقية ون�سخة الكترونية من البحث 1اإلى االأمانة العامة لمنظمة االأقطار العربية الم�س
موؤهالت معد1اأو/معدي البحث وخبرتهم
سمن نبذة عن مو
يت�سمن
باإحدى اللغتين العربية1اأو االإنجليزية مع مرفق يت�س
للبترول با
المهنية.
سهر1اأيار/مايو  2016وال يقبل بعد ذلك التاريخ
�سهر
ساركة بالجائزة بتاريخ ال يتعدى نهاية �س
للم�ساركة
ت�ستلم البحوث المقدمة للم�س
لغر�ص1الجائزة.
ص1
لغر�ص1
اأي بحث
سحاب البحوث الفائزة من كافة الجن�سيات العربية وغيرها التي يتم اختيارها من قبل لجنة
أ�سحاب
تمنح الجوائز 1الأ�س
�سة.
سة.
س�س
المتخ�س�
التحكيم العلمية المتخ�س
1ال1يجوز1منح1الجائزة1لذات1الباحث1مرتين1متتاليتين1.
سروط المذكورة.
لل�سروط
تهمل1اأية بحوث غير م�ستوفية لل�س

.5
.6
.7
.8
.9

من نتائج
ميا عن البحوث الفائزة واأ�صحابها ��صصمن
ر�صصميا
تقوم الأمانة العامة للمنظمة باإبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم ،ويعلن ر�ص
مجل�ص وزراء المنظمة لعام .2016
اأعمال مجل�
سال باالأمانة العامة للمنظمة على العنوان التالي:
االت�سال
لمزيد من المعلومات يرجى االت�س
منظمة االأقطار العربية الم�صدرة للبترول (اأوابك)
اإدارة ال�صوؤون الفنية
المقر الدائم للمنظمات العربية
�ص.ب  20501ال�صفاة  13066دولة الكويت
هاتف )965( 24959715 :فاك�ص)965( 24959755 :
E-mail: oapectech@oapecorg.org
الموقع على االإنترنتWWW.oapecorg.org :

الجائزة العلمية لمنظمة االأقطار العربية الم�صدرة للبترول(اأوابك) لعام 2016
في مو�صوع
«اإعادة تكرير زيوت التزييت الم�صتعملة ،وانعكا�صاتها االقت�صادية والبيئية»
(اإقرار بالتنازل عن حق طبع ون�صر بحث علمي)
اأقر اأنا الموقع اأدناه
والن�صصصرر للبحث العلمي المقدم من قبلي تحت عنوان:
بالتنازل لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول عن حقوق الطبع والن�

في حالة الفوز باإحدى جائزتي المنظمة لعام  ،2016وما يترتب عن هذا التنازل للمنظمة من حقوق.

التاريخ
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