


منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

أجهزة المنظمة

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

9 يناير 1968  فيما بين حكومات كل من �لمملكة �لعربية �ل�صعودية ودولة �لكويت ودولة ليبيا )�لمملكة 
�لليبية �آنذ�ك(. ون�صت �التفاقية على �أن تكون مدينة �لكويت مقر�ً لها.  

تهدف �لمنظمة �إلى تعاون �أع�صائها في مختلف �أوجه �لن�صاط �القت�صادي في �صناعة �لبترول، وتقرير 

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

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

�لمالئمة لال�صتثمار في �صناعة �لبترول في �الأقطار �الأع�صاء. 

وقد �ن�صم �إلى ع�صوية �لمنظمة في عام 1970 كل من دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة ودولة قطر 

ومملكة �لبحرين و�لجمهورية �لجز�ئرية.  و�ن�صم �إليها في عام 1972 كل من �لجمهورية �لعربية �ل�صورية 

وجمهورية �لعر�ق، و�ن�صم �إليها في عام 1973 جمهورية م�صر �لعربية، و�ن�صمت �لجمهورية �لتون�صية في 

عام 1982 )توقف ن�صاطها منذ عام 1987( وتجيز �التفاقية �ن�صمام �أية دولة عربية م�صدرة للبترول 

�إلى ع�صويتها �صريطة �أن يكون �لبترول م�صدر�ً هاما لدخلها �لقومي، وبمو�فقة ثالثة �أرباع �أ�صو�ت �لدول 

�الأع�صاء على �أن يكون من بينها �أ�صو�ت جميع �لدول �الأع�صاء �لموؤ�ص�صة. 

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

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

�لتي ت�صير عليها. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�خت�صا�س �إلز�مي بالنظر في �لمنازعات �لتي تتعلق بتف�صير وتطبيق �تفاقية �إن�صاء �لمنظمة، و�لمنازعات 

�لتي تن�صاأ بين ع�صوين �أو �أكثر من �أع�صاء �لمنظمة في مجال �لن�صاط �لبترولي.

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

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

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

للخدمات �لبترولية في عام 1975 ومقرها مدينة طر�بل�س في ليبيا.
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منظمة  ف��ي  �الأع�����ص��اء  �ل����دول  تتمتع 

�الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول )�أو�بك(، 

و�لغاز  �لنفط  من  �لطبيعية  �لثرو�ت  بوفرة 

هام  ��صتر�تيجي  جغر�في  وبموقع  �لطبيعي 

مكن  �ل��ذي  �الأم��ر  و�لغرب،  �ل�صرق  يتو�صط 

�لدول �الأع�صاء من �عتبارها محور�ً رئي�صياً 

و�لم�صتقبلية  �لحالية  �لتطور�ت  في مختلف 

في �صناعة �لطاقة و�لنفط و�لغاز �لطبيعي 

ب�صورة  �صاهم  مما  �لعالمي،  �لم�صتوى  على 

ف��اع��ل��ة وم�����ص��ت��ق��رة ف���ي م�����ص��ي��رة �ل��ت��ط��ور 

�القت�صادي و�لتنموي �لعالمي لعقود طويلة.   

تعيين معالي الدكتور صالح خبري
وزيرًا للطاقة في الجمهورية الجزائرية

االجتماع الرابع والتسعين لمجلس وزراء المنظمة
)على مستوى المندوبين(

نتائج مالية جيدة ألبيكورب في عام
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كلمة العدد

الآفاق الحالية والم�ضتقبلية لتنويع م�ضادر الطاقة 

في الدول الأع�ضاء بمنظمة اوابك

تتمت���ع �لدول �الأع�ص���اء في منظمة �الأقطار �لعربية �لم�ص���درة للبترول )�أو�بك(، بوف���رة �لثرو�ت �لطبيعية من 

�لنفط و�لغاز �لطبيعي وبموقع جغر�في ��صتر�تيجي هام يتو�صط �ل�صرق و�لغرب، �الأمر �لذي مكن �لدول �الأع�صاء 

م���ن �عتباره���ا محور�ً رئي�ص���ياً في مختلف �لتطور�ت �لحالية و�لم�ص���تقبلية في �ص���ناعة �لطاق���ة و�لنفط و�لغاز 

�لطبيعي على �لم�ص���توى �لعالمي، مما �ص���اهم ب�ص���ورة فاعلة وم�صتقرة في م�ص���يرة �لتطور �القت�صادي و�لتنموي 

�لعالمي لعقود طويلة.   

ووفق���اً لبيان���ات �الأمانة �لعام���ة لمنظمة �أو�بك، فاإن �جمالي �حتياطي �لنفط في �لدول �الأع�ص���اء في منظمة 

�أو�ب���ك ف���ي عام 2014 يقدر بحو�لي 703 ملي���ار برميل، بينما يقدر �حتياطي �لغ���از �لطبيعي خالل نف�س �لعام 

بحو�لي 52950 مليار متر مكعب. 

وتظهر �لتقارير �الح�ص���ائية �ل�ص���ادرة عن �لهيئات �لدولية �لمخت�ص���ة بالطاقة و�لنفط �إلى �الرتفاع �لم�صتمر 

ف���ي �لطل���ب �لعالمي على �لنفط، حيث �رتف���ع �لطلب من حو�لي 77 مليون برميل نفط يوميا في عام 2000 �إلى 

حو�لي �أكثر من 91 مليون مليون برميل نفط يوميا في عام 2013، ويتم تلبية �لطلب �لعالمي من �لطاقة ب�صورة 

رئي�صية من م�صدرين هما �لنفط و�لغاز �لطبيعي خا�صة من منطقة �ل�صرق �الو�صط و�صمال �أفريقيا. 

وفي ظل هذه �لمعطيات فاإن �لدول �لمنتجة و�لم�صدرة للنفط تجد نف�صها �إز�ء  تحد كبير لحماية و�إطالة �أمد 

��صتخد�م ثروتها �لهايدروكربونية، وذلك عبر �تخاذ عدد من �ل�صيا�صات من بينها تح�صين كفاءة �لطاقة، ومر�جعة 

�ل�صيا�صات �لحكومية لدعم �لطاقة، و�لتوجه نحو �نتاج �لطاقة من �لم�صادر �لجديدة و�لمتجددة.

وتحظى �ص���ناعة �لطاقة �لمتجددة باهتمام ملحوظ وكبير من ر��ص���مي �صيا�صات �لطاقة في �لدول �لم�صتهلكة 

�لرئي�ص���ية للطاقة، حيث تقدر ح�ص���ة م�صاهمة م�صادر �لطاقات �لمتجددة في �جمالي كميات �لطاقة �لكهربائية 

�لمولدة خالل عام 2013 بحو�لي 4%، وهي �لن�ص���بة �لمحافظ عليها طيلة �لعقود �الأربعة �لما�ص���ية. فيما ي�صير 

تقرير برنامج �الأمم �لمتحدة للبيئة باأن �ال�ص���تثمار�ت �لعالمية في مجال �لطاقة �لمتجددة بلغت في عام 2014 

حو�لي 270 مليار دوالر �أمريكي مقابل 232 مليار دوالر في عام 2013، وذلك بزيادة قدرها 17%، وجاءت هذه 

�لزيادة ب�صبب زيادة م�صاريع �لطاقات �لمتجددة في �ل�صين و�ليابان و�أوروبا. 

وال ريب �أن �لعمل على تطوير �نتاج و��ص���تخد�م �لطاقة �لناتجة من �لم�ص���ادر �لجديدة و�لمتجددة ي�صاهم في 

تنوع م�ص���ادر �لطاقة على �عتبار �أن هذ� �لنوع  من م�ص���ادر �لطاقة يعتبر مكماًل للطاقة �لتقليدية �لمتمثلة في 

�لنفط و�لغاز، و�لتي �ص���تبقى في موقعها كم�ص���در رئي�صي للطاقة في �لدول �الأع�صاء و�لم�صدر �الأكثر �أهمية في 

مزيج �لطاقة �لم�صتهلكة عالمياً لعقود طويلة قادمة، حيث يتوقع �أن ي�صكل �لنفط و�لغاز مجتمعين حو�لي %52   

من �إجمالي م�صادر �لطاقة �لم�صتهلكة بحلول عام 2035.



وعل���ى �ص���عيد �لدول �الأع�ص���اء ف���ي منظمة �أو�بك، فق���د �أعلنت �لعديد م���ن دول �أو�بك عن �صيا�ص���اتها 

�لم�ص���تقبلية في مجال �لطاقة و�لتي تت�ص���من تنويع م�ص���ادر �لطاقة و�لتو�صع في �نتاج �لطاقة من �لم�صادر 

�لجديدة و�لمتجددة خا�صة �لطاقة �ل�صم�صية وطاقة �لرياح باالإ�صافة �إلى �لطاقة �لنووية، وذلك بهدف �إطالة 

�أمد �ال�صتفادة من �لثروة �لبترولية، ولتغطية جزء كبير من �لطلب �لمحلي على �لطاقة، ولتحقيق �ال�صتغالل 

�القت�ص���ادي �الأمثل للثروة �لبترولية عبر �لتركيز على ت�ص���دير كميات �أكبر من �لنفط و�لغاز �لطبيعي بدالً 

من �ال�ص���تخد�م �لمحلي في قطاع توليد �لطاقة �لكهربائية، ولتحقيق مزيد من �لتنوع في �القت�ص���اد �لوطني 

حيث تعتمد معظم �لدول �الأع�صاء على �لنفط و�لغاز �لطبيعي كم�صدرين رئي�صيين للطاقة وبن�صبة ت�صل �إلى 

حو�لي 98% مجتمعين من �إجمالي �لطاقة �لم�صتهلكة. 

وقد �ص���خت بع�س �لدول �الأع�ص���اء بالفعل ��ص���تثمار�ت �ص���خمة في تنفيذ م�ص���اريع ر�ئدة عالمياً الإنتاج 

�لطاقة من �لم�ص���ادر �لجديدة و�لمتجددة، ومن �أهمها م�ص���روع مدينة “م�صدر« في �أبوظبي بدولة �الإمار�ت 

�لعربية �لمتحدة، و�لذي بد�أ �لعمل فيه في عام 2006 كمنطقة �قت�صادية مخ�ص�صة لتنفيذ وت�صويق م�صاريع 

�لتقنيات �لنظيفة و�لطاقات �لمتجددة وت�صنيع �لمنتجات �ل�صديقة للبيئة. من جانبها �أن�صاأت �لمملكة �لعربية 

�ل�ص���عودية م�ص���روع مدينة �لملك عبد�هلل للطاقة �لذرية و�لمتجددة في عام 2010، كما �أن�ص���اأت جمهورية 

م�ص���ر �لعربي���ة هيئة تنمية و��ص���تخد�م �لطاقة �لجدي���دة و�لمتجددة  فى ع���ام  1986، و�أعلنت �لجمهورية 

�لجز�ئرية في عام 2011 عن �لبرنامج �لوطني للطاقات �لمتجددة، بهدف �لتو�ص���ع في ��ص���تخد�م �لطاقات 

�لمتجددة خا�ص���ة �لطاقة �ل�صم�ص���ية. كما تو��صل بقية �لدول �الأع�صاء في �لمنظمة جهودها لتنفيذ م�صاريع 

النتاج �لطاقة من �لم�صادر �لجديدة و�لمتجددة.   

وعلى م�ص���توى �لتعاون �لدولي فاإن دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة ت�صت�ص���يف على �أر��صيها مقر �الأمانة 

�لعام���ة للوكال���ة �لدولية للطاق���ات �لمتج���ددة )IRENA(، و�لتي تهدف �إلى ن�ص���ر ��ص���تخد�مات �لطاقات 

�لمتج���ددة على م�ص���توى �لعالم، وتي�ص���ير �لتعاون بين مختل���ف �لدول و�لمنظمات �لدولي���ة �لمعنية في هذ� 

�لمجال، وت�ص���ارك معظم �لدول �لعربية و�لدول �الأع�ص���اء في منظمة �أو�بك في ح�ص���ور �جتماعات �لوكالة، 

وذلك حر�صاً منها على �ر�صاء �لحو�ر وتعزيز �لتعاون �لدولي ب�صاأن و�قع و�آفاق ��صتخد�م �لطاقات �لمتجددة.

وتو�جه �ص���ناعة �لطاقة �لجديدة و�لمتجددة �لعديد من �لتحديات و�لعقبات �لرئي�ص���ية نتيجة للتطور�ت 

�القت�ص���ادية �لعالمية و��ص���تمر�ر تباطوؤ �لنمو �القت�صادي �لعالمي، وتر�جع �أ�صعار �لنفط في �ل�صوق �لعالمية 

بد�ية منذ منت�ص���ف عام 2014، و�لذي ت�ص���بب في حدوث تباطوؤ في ��صتثمار�ت �لطاقة في �لدول �لمنتجة 

و�لم�صدرة للنفط و�لغاز، كما تو�جه �صناعة �لطاقة �لجديدة و�لمتجددة تحديات �أخرى متعلقة بالمتغير�ت 

�لم�صتقبلية في نمط �لطلب �لعالمي على �لطاقة.    

�ن �الأمان���ة �لعام���ة لمنظمة �أو�بك وه���ي تتابع �لتط���ور�ت �لعربية و�لدولية في �ص���ناعة �لطاقة و�لنفط 

و�لغ���از، فاإنه���ا تثمن عالياً �لخطو�ت �لهامة �لتي قامت بها �لدول �الأع�ص���اء في �لمنظمة على �ص���عيد �نتاج 

�لطاقة من �لم�ص���ادر �لجديدة و�لمتجددة، وتاأمل باأن ت�ص���اهم هذه �لم�صروعات في تعزيز �لقيمة �لم�صافة 

لل�صناعة �لبترولية، كما تدعو �إلى �لمزيد من �لتن�صيق و�لتعاون وتبادل �لخبر�ت بين �لدول �لعربية، و�إتاحة 

�لمزيد من �لفر�س �ال�صتثمارية للقطاع �لخا�س للم�صي قدما في م�صاريع �لطاقات �لجديدة و�لمتجددة. 



سنة 41 - العدد 6
ال

6

أخبار الدول األعضاء

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�ضعبية

المملكة العربية ال�ضعودية

تعيين معالي الدكتور صالح خبري
وزيرًا للطاقة في الجمهورية الجزائرية

�أ�ص�������در فخام���ة رئي�����س �لجمه�����ورية �لجز�ئ�����رية �لديمقر�طية عبد�لعزيز 

بوتفليق���ة مر�ص���وماً بتعيين معالي �لدكتور �ص���الح خبري، بمن�ص���ب وزير �لطاقة 

خلف����اً لمعالي �لدكتور يو�ص���ف يو�ص���في. وقد بعث �ص���عادة �الأمين �لعام لمنظمة 

�الأقطار �لعربية �لم�ص���درة للبت����رول )�أو�بك(، �ل�صيد/ عبا�س علي �لنقي، ببرقية 

تهنئة �إلى معالي �لدكتور �صالح خبري، عبر خاللها عن خال�س �لتهنئة و�لتبريكات 

باإ�ص���مه ونيابة عن موظفي �الأمانة �لعامة للمنظمة، ومتطلعاً �إلى مو��صلة �لتعاون 

�لمعهود بين وز�رة �لطاقة �لجز�ئرية و�لمنظمة.

 م���ن جانبه بعث معالي �لدكتور �ص���الح خبري، ببرقي���ة جو�بية عبر فيها عن 

خال�س �ص���كره و�متنانه على م�ص���اعر �لود و�الإخاء �لتي عبر عنها �ص���عادة �الأمين 

�لعام للمنظمة، وموؤكد�ً �ال�ص���تعد�د �لتام للجمهورية �لجز�ئرية لمو��ص���لة دعمها 

لن�صاط �لمنظمة وتطوير عملها بما يخدم م�صلحة �لدول �الأع�صاء.

انشاء المجلس األعلى لشركة أرامكو السعودية
ذكرت �ص���ركة �أر�مكو �ل�ص���عودية باأن مجل�س �إد�رة �ل�ص���ركة 

عقد �جتماعه �ل�ص���نوي في مدينة �صيئول- كوريا �لجنوبية في 

من جدول �الجتماع �إفادة موجزة من معالي  �أبريل 2015، وت�صَّ

وزي���ر �لبت���رول و�لثروة �لمعدني���ة، رئي�س مجل����س �إد�رة �أر�مكو 

�ل�ص���عودية، �لمهند����س عل���ي بن �إبر�هي���م �لنعيمي، ب�ص���اأن حل 

�لمجل�س �الأعلى ل�ص���وؤون �لبترول و�لمعادن، و�إن�ص���اء �لمجل�س �الأعلى ل�ص���ركة �لزيت �لعربية �ل�صعودية )�أر�مكو 

�ل�ص���عودية( �لذي يتاألف بح�ص���ب نظامه �لتاأ�صي�صي من 10 �أع�صاء من بينهم خم�صة من �أع�صاء مجل�س �الإد�رة، 

وير�أ�صه �صاحب �ل�صمو �لملكي �الأمير محمد بن �صلمان بن عبد�لعزيز �آل �صعود، ولي ولي �لعهد، �لنائب �لثاني 

لرئي�س مجل�س �لوزر�ء، وزير �لدفاع، ورئي�س مجل�س �ل�صوؤون �القت�صادية و�لتنمية.

كما �أعلنت �صركة  �أر�مكو �ل�صعودية، عن تعيين معالي وزير �ل�صحة، �لمهند�س خالد بن عبد�لعزيز �لفالح 

رئي�ص���اً لمجل�س �إد�رة �ل�ص���ركة، وتكليف �لمهند�س �أمين بن ح�ص���ن �لنا�صر، للقيام بمهام رئي�س �صركة �أر�مكو 

�ل�ص���عودية وكبي���ر �إد�رييها �لتنفيذيين حتى �إ�ص���عار �آخر. وعلى �لجانب �لتنظيمي عيَّن مجل�س �إد�رة �ص���ركة 

�أر�مكو �صتة نو�ب للرئي�س وثالثة مدر�ء عامين جدد.
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جمهورية العراق

مباحثات عراقية أردنية مشتركة في مجال الطاقة

�أعلنت �ل�صركة �لخليجية لال�صتثمار �لبترولي )بتروجلف( عن توقيعها عقد� 

لحفر و�ص���يانة 80 بئر�ً نفطياً د�خل منطقة حقل �لزبير في محافظة �لب�ص���رة 

بجمهورية �لعر�ق مع �صركة �أويل تكنولوجي �لعر�قية، لمدة ت�صل لثالثة �صنو�ت، 

وتق���در �الإجمالي���ة للعقد بحو�لي 40 مليون دوالر، ومن �لمق���رر �أن تبد�أ �أعمال 

�لم�صروع خالل �صهر يونيو 2015.

�أجرى معالي �ل�صيد/ عادل عبد �لمهدي، 

وزي���ر �لنفط بجمهورية �لع���ر�ق، مباحثات 

�ل�ص���يد/�بر�هيم  معال���ي  م���ع  م�ص���تركة 

�ص���يف،  وزير �لطاق���ة و�لث���روة �لمعدني���ة 

بالمملكة �الأردنية �لها�صمية، وجرى خاللها  

بحث �لق�صايا ذ�ت �الهتمام �لم�صترك بين 

�لبلدين وخا�صة في �لمجاالت �القت�صادية 

و�لطاقة و�صبل تطويرها.

و�أكد معالي �ل�صيد/ عادل عبد �لمهدي، 

خ���الل موؤتمر �ص���حفي م�ص���ترك عقد في 

خت���ام �لمباحثات، حر�س بالده على تعزيز 

�لعالقات مع �الأردن  وتو�صيع  �آفاق �لتعاون 

�لم�ص���ترك ال�صيما في مجال  �لطاقة، مو�ص���حاً باأن �لمباحثات بين �لجانبين كانت 

�يجابية وتطرقت �إلى �التفاقات �لنهائية بخ�صو�س م�صروع �نبوب �لنفط �لعر�قي– 

�الأردن���ي  �لذي يمتد من �لب�ص���رة )جنوب �لعر�ق( �إلى مدين���ة �لعقبة مرور�ً بمدينة 

حديثة. 

و�أ�ص���اف معاليه باأن �للجان �لفنية و�لهند�ص���ية  �لمخت�ص���ة �صتعقد �جتماعاتها 

لتحديد م�ص���ار�ت �آمنة المتد�د�ت �الأنبوب، مو�ص���حاً باأن �لمباحثات م�ص���تمرة بين 

�لجانبين للتو�ص���ل �إلى �ص���يغة  نهائية بخ�ص���و�س مذكرة �لتفاهم �لخا�ص���ة بتزويد 

عّمان بالنفط �لخام. 

 م���ن جانب���ه  �ك���د معالي وزي���ر �لطاق���ة و�لث���روة �لمعدني���ة �الردن���ي �إبر�هيم 

�صيف  حر�س بالده على م�صانده �لعر�ق في جميع �لمجاالت مبديا رغبة بالده في 

تو�ص���يع �لتعاون مع �لعر�ق في مجاالت  �لطاقة.   موؤكد� �ن �أنبوب �لنفط �لعر�قي 

�الأردني م�ص���روع طموح للبلدي���ن الأنه يذهب باتجاه �لتكام���ل �لحقيقي وتعزيز �أمن 

�لطاقة  الفتا �إلى �أن �لعر�ق يعتبر �ل�صريك �لتجاري �الأول لالأردن.
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دولة الإمارات العربية المتحدة

انطالق قمة إدارة حرق الغاز بأبوظبي
��صت�ص���افت مدينة �أبوظبي - دولة �الم�������ار�ت �لعربية �لمتحدة، في 

12 ماي���و 2015 موؤتم���ر »قمة �إد�رة حرق �لغاز«، وذل���ك بدعم من وز�رة 
�لطاقة �المار�تية، وبح�ص���ور مجموعة من �لم�ص���وؤولين عن �صناعة �لغاز 

من دول �ل�ص���رق �الأو�ص���ط، وقد تناول �لموؤتمر ب�ص���كل رئي�ص���ي مو�صوع 

��ص���ترجاع �لغاز �لذي يتم حرقه في �أبوظبي، �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة، 

وفي بقية دول �ل�صرق �الأو�صط و�إمكانية ��صترجاعه ب�صورة منا�صبة.

�فتت���ح �لموؤتمر �ص���عادة �لدكت���ور مطر �لني���ادي وكي���ل وز�رة �لطاقة 

وممث���ل دولة �الإم���ار�ت �لعربية �لمتحدة في �لمكت���ب �لتنفيذي لمنظمة 

�أو�بك، حيث رحب بالح�صور وتمنى لهم طيب �الإقامة في دولة �الإمار�ت 

�لعربي���ة �لمتحدة، �آم���اًل باأن تكلل �أعمال �لموؤتم���ر بالتوفيق و�لنجاح، ثم 

�أعقب���ه �ل�ص���يد/ هيالري نوكيبيا، ممث���ل موؤتمر �الأم���م �لمتحدة للتجارة 

و�لتنمية، حيث تحدث عن ع�ص���ر �لغاز �لطبيعي و�لتحوالت �القت�صادية 

�لعالمية، و��صتعر�س في حديثه �لجدوى �القت�صادية ال�صتخد�م �لغاز�ت 

�لطبيعية و�لتقنيات �لمعمول بها لتوليد م�صادر جديدة للطاقة. 

وقد تم خالل �لموؤتمر ��صتعر��س عدد من �لتجارب �لعربية و�لدولية  

في مجال تخفي�س حرق �لغاز.
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دولــــة الكويت

شركة البترول الوطنية الكويتية
وق���ع���ت ����ص���رك���ة �ل����ب����ت����رول �ل���وط���ن���ي���ة �ل���ك���وي���ت���ي���ة ع����ق����د�ً م����ع ���ص��رك��ة 

Larsen&Toubro Limited، لبناء محطة كهربائية جديدة في م�صفاة ميناء 
�لطاقة  لرفع  كويتي  دينار  مليون   21.866 بقيمة  �لكويت(   )جنوب  �الأحمدي 

�لكهربائية من 180 �إلى 240 ميغاو�ت. و�صيتم تحويل �الأحمال �لكهربائية �لحالية 

�إلى �لمحطة �لجديدة ب�صورة تدريجية دون �لحاجة الإيقاف �لعمل في �لم�صفاة، 

و�صيتم ت�صييد مبنى �لمحطة وفق �أحدث �لت�صميمات �لهند�صية �لحديثة و�لمطابقة 

للمو��صفات �لفنية لوز�رة �لكهرباء و�لماء. 

دولــــــــة قطــــــــر

افتتاح مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن في دولة قطر
بح�ص���ور معالي �ل�ص���يخ عبد �هلل بن 

نا�ص���ر بن خليفة �آل ثاني، رئي�س �لوزر�ء 

ووزي���ر �لد�خلي���ة ف���ي دولة قط���ر، �أقيم 

�حتفال ر�ص���مي ف���ي 28 �أبري���ل 2015، 

بمنا�ص���بة �الفتت���اح �لر�ص���مي لم�ص���روع 

��ص���ترجاع �لغ���از �لمتبخر �أثناء �ل�ص���حن 

ر�����س  مدين���ة  ف���ي  وذل���ك   »JBOG«

لف���ان �ل�ص���ناعية، وقد �ص���ارك في حفل 

�الفتتاح معالي وزير �لطاقة و�ل�ص���ناعة، 

�لدكتور محمد بن �ص���الح �ل�صادة، وكبار 

�لم�ص���وؤولين �لحكوميي���ن و�لقياديين في 

�ل�ص���ركات �لبترولي���ة �لقطرية. وذكرت �ص���ركة قطر 

غ���از، ب���اأن م�ص���روع ��ص���ترجاع �لغ���از �لمتبخ���ر �أثناء 

�ل�ص���حن، يعتبر �الكبر من نوعه في �لعالم و�أحد �أكبر 

�ال�ص���تثمار�ت في مج���ال �لبيئة على م�ص���توى �لعالم 

بقيمة تق���در بحو�لي مليار دوالر، ويمثل خطوة مهمة 

في �لجهود �لتي تقوم بها دولة قطر لتخفي�س �نبعاثات 

�لكرب���ون �لناجمة ع���ن �إنتاج �لغاز �لطبيعي �لم�ص���ال 

�إلى �أدنى �لم�صتويات �لممكنة. ويعتبر �لم�صروع جزء� 

من م�ص���اريع �لمر�فق �لم�ص���تركة بمدين���ة ر��س لفان 

�ل�ص���ناعية، حي���ث تقوم قطر غ���از بت�ص���غيله باالإنابة 

عن قطر للبترول و�ص���ركة ر��س غاز �لمحدودة )ر��س 

غاز(. ويهدف هذ� �لم�ص���روع للحفاظ على �لبيئة في 

�لمق���ام �الأول حيث يقوم با�ص���ترجاع �لغ���از �لمتبخر 

�أثناء �ل�ص���حن على �الأر�ص���فة �ل�صتة �لخا�صة بتحميل 

�لغاز �لطبيعي �لم�صال في ميناء ر��س لفان.
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الجتماع الرابع والت�ضعين لمجل�س وزراء المنظمة )على م�ضتوى المندوبين(

استمرارية التعاون بين الدول األعضاء في مجال الصناعة البترولية

رح���ب �ص���عادة �لرئي����س باأ�ص���حاب �ل�ص���عادة �أع�ص���اء 

�لمكت���ب �لتنفي���ذي وب�ص���عادة �الأمي���ن �لع���ام للمنظمة في 

�الجتم���اع �لر�بع و�لت�ص���عين لمجل����س وزر�ء �لمنظمة �لذي 

يعقد على م�ص���توى �لمندوبي���ن، متمنياً الجتماعهم �لتوفيق 

و�لنجاح، و�ص���كر �الأمانة �لعامة على �لتح�صير �لجيد لهذ� 

�الجتماع، كما رحب ب�ص���عادة �لمهند�س خالد مطر �لعليج، 

معاون وزير �لنفط و�لث�روة �لمعدنية ل�صوؤون �لنفط و�لغاز، 

ممث���اًل للجمهورية �لعربية �ل�ص���ورية في �لمكتب �لتنفيذي، 

و�لذي ي�صارك في �جتماعات مجل�س �لوزر�ء )على م�صتوى 

�لمندوبين( للمرة �الأولى متمنياً له �لنجاح، كما تقدم بال�صكر 

و�المتنان �إلى جمهورية م�صر �لعربية على ��صت�صافتها لهذ� 

�الجتماع ودعمها �لمعهود للمنظمة. 

ت���م تحدث �ص���عادة عبا����س علي �لنق���ي، �الأمي���ن �لعام 

للمنظمة،  مرحباً باأ�صحاب �ل�صعادة ممثلي �لدول �الأع�صاء 

في �لمكتب �لتنفيذي في �الجتماع �لر�بع و�لت�صعين لمجل�س 

وزر�ء �لمنظمة �لذي يعقد على م�صتوى �لمندوبين،  متمنياً 

الجتماعهم �لتوفيق و�لنجاح،  كما رحب ب�ص���عادة �لمهند�س 

خال���د مطر �لعلي���ج، معاون وزير �لنفط و�لث����روة �لمعدنية 

ل�ص���وؤون �لنفط و�لغاز، ممثاًل للجمهورية �لعربية �ل�ص���ورية 

في �لمكتب �لتنفيذي، و�لذي ي�صارك في �جتماعات مجل�س 

�لوزر�ء )على م�ص���توى �لمندوبين( للم���رة �الأولى متمنياً له 

�لنجاح، كما �أعرب �ص���عادة �الأمين �لعام عن تقديره و�صكره 

لمعالي �لمهند�س �ص���ريف ��ص���ماعيل، وزير �لبترول و�لثروة 

�لمعدنية في جمهورية م�ص���ر �لعربية، ولكافة �لم�ص���وؤولين 

في �لوز�رة، على ح�صن �لوفادة وكرم �ل�صيافة.

ثم بداأ المجل�س اأعماله بمناق�سة الموا�سيع المدرجة 

على جدول االأعمال ومن ثم اأقر البنود التالية:

• �صادق �لمجل�س على �لح�صابات �لختامية للمنظمة 	

)�الأمانة �لعامة و�لهيئة �لق�صائية( لعام 2014.

• �طل���ع �لمجل�س على تقارير ن�ص���اط �الأمانة �لعامة 	

للمنظمة و�عتمد تو�صيات �لمكتب �لتنفيذي ومنها 

وقائع وتو�ص���يات موؤتمر �لطاقة �لعربي �لعا�ص���ر، 

ومتابعة مو�ص���وع �لبيئة وتغير �لمن���اخ، و�لبرنامج 

�ل�ص���نوي للفعالي���ات �لت���ي تق���وم �الأمان���ة �لعامة 

بتنظيمها �أو ت�ص���ارك فيها، وكذلك �صير �لعمل في 

بنك �لمعلومات.

عقد مجل�س وزراء منظمة  االأقطار العربية الم�سدرة للبترول )اأوابك(، اجتماعه الرابع والت�سعين )على م�ستوى المندوبين(، 

ـــــــوم االثنيـــــــن 7 �سعبان 1436 هجرية الموافــــق 25 اأيار/مايو 2015 ميلدية، في مدينة القاهرة– جمهورية م�سر العربية،  يـــ

برئا�ســـــــة �سعـــــــادة ال�سيـــــــخ م�سعل بن جبر اآل ثانـــــــي، ممثل دولة قطر في المكتـــــــب التنفيذي للمنظمة، التي لهـــــــا رئا�سة الدورة 

الحالية لعام 2015، وبح�سور اأ�سحاب ال�سعادة اأع�ساء المكتب التنفيذي في المنظمة ممثلين عن دولهم.
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• كم���ا �طلع �لمجل�س على �لدر��ص���ات �القت�ص���ادية 	

و�لفنية �لتي �نجزتها �الأمانة �لعامة خالل �لن�صف 

�الأول من �لعام �لحالي 2015.

• و�ختت���م �لمجل����س �جتماع���ه معرب���اً ع���ن تقديره 	

و�ص���كره لجمهوري���ة م�ص���ر �لعربي���ة على ح�ص���ن 

�ال�صتقبال وكرم �ل�صيافة. 

وقد �ص���ب�ق �جتم���اع مجل�س وزر�ء �لمنظم���ة، �الجتماع 

�لحادي و�الأربعين بعد �لمائ���ة للمكتب �لتنفيذي للمنظمة، 

�ل���ذي عقد في مدينة �لقاهرة – جمهورية م�ص���ر �لعربية، 

يوم���ي 5 – 6 �ص���عبان 1436 هجري���ة �لمو�ف���ق 23 – 24 

�أيار/مايو 2015 ميالدية، وتر�أ�ص���ه �ص���عادة �ل�ص���يخ م�صعل 

ب���ن جبر �آل ثان���ي، ممثل دولة قطر ف���ي �لمكتب �لتنفيذي 

للمنظم���ة، وتم خالل �الجتماع �إعد�د جدول �أعمال �جتماع 

مجل�س �لوزر�ء )على م�صتوى �لمندوبين(.

�ضعادة الدكتور مطر حامد النيادي
دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة

�ضعادة المهند�س نا�ضر بن ابراهيم الفوزان
�لمملكة �لعربية �ل�صعودية

�ضعادة ال�ضيخ طالل النا�ضر العذبي ال�ضباح
دولة �لكويت

�ضعادة المهند�س محمد كامل الزنداح
دولة ليبيا

�ضعادة المهند�س عمرو عبد الحليم
جمهورية م�صر �لعربية

�ضعادة المهند�س خالد مطر العليج
�لجمهورية �لعربية �ل�صورية

�ضعادة ح�ضن محمد الرفيعي
جمهورية �لعر�ق

�ضعادة  علي عبد الجبار ال�ضواد
مملكة �لبحرين

�ضعادة  عبد القادر لعالم
�لجمهورية �لجز�ئرية �لديمقر�طية �ل�صعبية
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حفل تكريم سعادة الدكتور المهندس حسن زينب
بمنا�ضبة انتهاء ع�ضويته كممثل للجمهورية العربية ال�ضورية

في المكتب التنفيذي للمنظمة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

االأخوة اأ�سحاب ال�سعادة رئي�س واأع�ساء المكتب التنفيذي للمنظمة،

�سعادة االأخ الدكتور ح�سن زينب

الح�سور الكريم

ال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ي�ص���عدني �أن �أرح���ب بك���م �ليوم في ه���ذ� �للقاء �لذي 

يجمعن���ا ب�ص���عادة �الأخ �لدكت���ور �لمهند����س ح�ص���ن زين���ب 

بمنا�صبة �نتهاء مدة ع�صويته في �لمكتب �لتنفيذي ممثاًل 

للجمهوري���ة �لعربي���ة �ل�ص���ورية وذل���ك خ���الل �لفت���رة من 

2003/1/18 حتى 2015/2/24. 
وال ي�ص���عني في هذه �لمنا�ص���بة �إال �أن �أتقدم بال�ص���كر 

و�لتقدي���ر ل�ص���عادة �الأخ �لدكت���ور ح�ص���ن لل���دور �اليجابي 

و�لجه���ود �لب���ارزة طيلة فت���رة تمثيله للجمهوري���ة �لعربية 

�ل�ص���ورية في �لمكت���ب �لتنفيذي، وهذ� لي����س بالغريب �أو 

�لجدي���د عل���ى ما عرفن���ا به �لدكتور ح�ص���ن، لق���د كانت 

م�ص���اركته في مناق�ص���ات ومد�والت �جتماع���ات �لمكتب 

�لتنفيذي تتحلى ب�ص���دق �لقول و�لتو��صع في �لعمل، ولما 

تميزت به تلك �لمناق�ص���ات و�لمد�خالت من مو�ص����وعية 

ومن علمية ور�أي �ص���ديد، فكان خير �ص���ند ودعم لالأمانة 

�لعامة، وكان لذلك �الأثر �لكبير و�لم�ص���اعد في �لو�ص���ول 

�إل���ى �لتو�ص���يات و�لق���ر�ر�ت �لت���ي دعمت عمل ون�ص���اط 

�الأمانة �لعامة للمنظمة.

كما �غتنم هذه �لمنا�ص���بة الأتقدم لكم وللدكتور ح�صن 

باأجم���ل �لتهان���ي و�لتبريكات بقرب حلول �ص���هر رم�ص���ان 

اأقامـــــــت االأمانة العامـــــــة للمنظمة علـــــــى هام�س االجتماع 

الــــــــ141 للمكتب التنفيذي حفًل تكريميـــــــا على �سرف �سعادة 

الدكتـــــــور المهند�ـــــــس ح�سن زينـــــــب، بمنا�سبة انتهـــــــاء ع�سويته 

كممثـــــــل للجمهورية العربية ال�سورية فـــــــي المكتب التنفيذي 

للمنظمـــــــة. ح�سر الحفـــــــل اأ�سحاب ال�سعـــــــادة اأع�ساء المكتب 

التنفيذي و�سعـــــــادة االأمين العام الذي األقـــــــى كلمة �سكر فيها 

�سعـــــــادة الدكتـــــــور ح�سن زينب، على ما قام بـــــــه من جهود طيبة 

طيلـــــــة فترة تمثيله للجمهورية العربيـــــــة ال�سورية في المكتب 

التنفيذي. وفي ما يلي ن�س الكلمة:
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�لمبارك، �صائال �هلل عز وجل �أن يعيده عليه وعلى �أ�صرته 

�لكريم���ة وعلينا جميعاً ب���كل �لخير و�لب���ركات، وكل عام 

و�لجميع بخير �إن �صاء �هلل.

�الأخوة �أ�صحاب �ل�صعادة،

�إن ما نحمله للدكتور ح�ص���ن م���ن عمق �لمودة و�الألفة 

�إنما يعبر عن تقديرنا �لعظيم ل�صخ�ص���ه �لكريم ولجهوده 

�لكبي���رة في �أعمال �لمكت���ب �لتنفيذي ولدوره �لحكيم في 

�لتو�ص���ل �إل���ى �آر�ء تو�فقية خالل �الجتماع���ات �لتي كان 

يظهر فيها �ختالف في وجهات �لنظر، وال �ص���ك �أن تركه 

�لعمل في �لمكتب ال يعني �أنه ترك تو��صله معنا و�أن ذلك 

نهاية �لم�ص���و�ر، بل هذه محطات ن�ص���لها ونتوقف عندها 

قلي���اًل تمهيد�ً لمو��ص���لة �لمرحلة �إل���ى مر�حل �أخرى من 

�لعطاء.

وم���ا تو�فر لدى �لدكتور ح�ص���ن من تج���ارب وخبر�ت 

عب���ر �ل�ص���نو�ت �لتي تول���ى فيها عدة منا�ص���ب رفيعة في 

وز�رة �لنف���ط و�لث���روة �لمعدني���ة في �لجمهوري���ة �لعربية 

�ل�ص���ورية لخير �ص���اهد ودليل على قدرته على �ال�صتمر�ر 

و�لعطاء و�ال�صتفادة من تلك �لخبر�ت.

نتمن���ى من �هلل �لعلي �لقدير �أن يوفق �لدكتور ح�ص���ن 

زين���ب )�أبوع���الء( في حيات���ه �لم�ص���تقبلية و�أن ينعم عليه 

بال�ص���حة و�لتوفي���ق و�لنج���اح ول���ه من���ا خال����س تقديرنا 

ومحبتنا.

االأخوة اأ�سحاب ال�سعادة،

ختاماً �أرجو �أن ت�صمحو� لي باأن �أقدم با�صمي و��صمكم 

جميع���اً �إلى �الأخ �لدكتور ح�ص���ن زينب هدية رمزية لتبقى 

ذكرى من �خوته وزمالئه  و�أ�صدقائه وتعبير�ً عن تقديرنا 

و�ص���كرنا له لجهوده خالل فترة تمثيل���ه لبلده في �لمكتب 

�لتنفيذي للمنظمة، �آملين �أن ت�ص���تمر هذه �لعالقة �لطيبة 

عب���ر �ل�ص���نين �لقادمة �إن �ص���اء �هلل تعال���ى، و�أن يّمن �هلل 

عليه وعلى �أ�ص���رته �لكريمة بموفور �ل�ص���حة و�ل�ص���عادة، 

متمنين له كل �لتوفيق و�لنجاح.

وال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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وم���ن بين �لمو��ص���يع �لت���ي ناق�ص���ها �لمنتدى، م�ص���األة �الأمن 

و�ل�ص���الم �لعالمي، و�لعالقات �القت�ص���ادية �الأوروبية مع رو�ص���يا 

و�أفريقي���ا و�أوروبا، و�ص���بل تعزيز تكامل �لدول �لعربية في �ص���وؤون 

�لعال���م، و�لفر����س �لجديدة لقط���اع �العمال في جن���وب �لقوقاز 

و�آ�صيا �لو�صطى و�أوروبا �لو�صطى. 

تر�أ�س �ص���عادة عبا�س علي �لنقي، �حدى �لجل�ص���ات �لحو�رية 

في �لمنتدى و�لتي تناولت �لمو��صيع �لتالية:

• �لدول �لعربية قوة د�فعة لالقت�صاد �لعالمي �لجديد.	

• تعزيز �ندماج �لدول �لعربية في �ل�صوؤون �لعالمية.	

• تحديات �لعالم �لعربي هي تحدياتنا.	

وقد �ص���ارك في هذه �لجل�ص���ة كل من فخامة �لرئي�س بوري�س 

تاديت�س، رئي�س جمهورية �صربيا �الأ�صبق، ومعالي �ل�صيد/ محمود 

جبريل، �لرئي�س �ل�ص���ابق لتحالف �لق���وى �لوطنية في دولة ليبيا، 

ودولة �لرئي�س عبد�لهادي �لمجالي، رئي�س مجل�س �لنو�ب �الأردني 

�الأ�صبق ووزير �لد�خلية �الأ�صبق، ومعالي �ل�صيد/�أحمد �صعد عمر 

خ�صر، وزير �صئون �لمجل�س في �ل�صود�ن.

كما قام �ص���عادة �الأمين �لعام بالم�ص���اركة في توزيع �ل�صهاد�ت 

و�لهد�يا �لتذكارية لبع�س من تم تكريمهم في �لمنتدى �إلى جانب 

معالي نائب وزير �لخارجية �لبلجيكي. 

مشاركة سعادة األمين العام في منتدى كرانس مونتانا
بروك�سل – بلجيكا 10 – 13 يونيو 2015

تلبية لدعوة كريمة من �سعادة الرئي�س التنفيذي وموؤ�س�س منتدى كراني مونتانا، ال�سفير 

جان بـــــــاول كارتيرون �سارك �سعادة االأمين العام لمنظمة االأقطـــــــار العربية الم�سدرة للبترول 

)اوابك(، ال�سيـــــــد/ عبا�س علي النقي، في فعاليات الدورة ال�ساد�سة والع�سرين لمنتدى كران�س 

مونتانا، التي عقدت في مدينة بروك�سل – بلجيكا، خلل الفترة من 10 – 13 يونيو 2015.
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تلبي���ة لدعوة كريمة من معالي �الأمين �لعام لمنظمة �لبلد�ن 

�لم�ص���درة للنف���ط )�أوبك(، �ل�ص���يد/ عب���د�هلل �ص���الم �لبدري، 

�صارك �ص���عادة �الأمين �لعام لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة 

للنفط )�أو�بك(، �ل�ص���يد/ عبا����س علي �لنقي، في فعاليات ندوة 

�أوبك �لدولية �ل�صاد�ص���ة، �لتي �أقيمت في �لعا�صمة �لنم�صاوية، 

فيين���ا يومي 3 و 4 يونيو 2015، تحت �ص���عار )�لبترول محرك 

للتنمية �لعالمية(، وقد �صارك في �لندوة مجموعة من �أ�صحاب 

�لمعالي وزر�ء �لنفط في �لدول �الأع�صاء في منظمة �أوبك ومن 

خارج منظمة �أوبك، وكبار �لم�ص���وؤولين ف���ي �لمنظمات �لدولية 

�لمتخ�ص�صة في �لنفط و�لغاز و�لطاقة. 

ناق�ص���ت �لندوة  و�لتي تعقد مرة كل ثالث �ص���نو�ت مجموعة من �لق�صايا �لهامة من �أبرزها م�صتقبل 

�لطاقة في �لعالم و��صتقر�ر �ل�صوق و�ال�صتثمار�ت �لنفطية و�لتكنولوجيا و�لبيئة وحالة �القت�صاد �لعالمي، 

ف�ص���ال عن بحث �ص���بل �لتو�صل ل�ص���وق نفط دولية �آمنة وم�ص���تقرة من خالل تعزيز �لتعاون و�لحو�ر مع 

�أ�صحاب �لم�صلحة في جميع �نحاء �لعالم.

ومن �لمحاور �لرئي�صية �لتي ناق�صتها �لندوة:

• توقعات �لطاقة �لعالمية	

• ��صتقر�ر �أ�صو�ق �لنفط	

• �لطاقة �النتاجية و�ال�صتثمار	

• �لتكنولوجيا و�لبيئية	

• �آفاق �القت�صاد �لعالمي	

ندوة أوبك الدولية السادسة
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�ص���اركت �الأمانة �لعامة في �لموؤتمر و�لمعر�س 

�لدول���ي للتكري���ر و�لبتروكيماوي���ات 2015 �لذي 

عق���د ف���ي �أب���و ظب���ي، دول���ة �الأم���ار�ت �لعربي���ة 

�لمتح���دة، تح���ت رعاي���ة �ص���ركة “تكري���ر” خالل 

�لفت���رة 31 مايو/�أي���ار ولغاية 3 يوني���و/ حزير�ن 

2015. وبح�ص���ور خبر�ء من �لدول �الأع�صاء في 
منظم���ة �أو�ب���ك ومن �ل���دول و�لمنظم���ات �لعربية 

و�الجنبية. وقد ناق�س �لموؤتمر �لتطور�ت �لر�هنة 

في �ص���ناعات تكرير �لنف���ط، و�لبتروكيماويات، ومعالجة وت�ص���نيع �لغ���از �لطبيعي. 

وق���د �ص���اركت �الأمانة �لعامة في فعالي���ات �لموؤتمر بتقديم ورقتين، وذلك على �لنحو 

�لتالي:

الورقة االأولى: بعنو�ن )تطور�ت �إنتاج �لوقود �الأنظف في م�ص���افي �لنفط �لعربية(، 

قدمها �لدكتور �صمير �لقرعي�س، مدير �إد�رة �ل�صوؤون �لفنية.

الورقـــــــة الثانيـــــــة: بعنو�ن دو�ف���ع �لتعاون بين �ص���ركات �لنفط �لوطنية و�ص���ركات 

�لنفط �لعالمية في م�ص���اريع �ل�ص���ناعات �لبترولية �لالحقة في �لدول �الأع�ص���اء في 

�أو�ب���ك، قدمه���ا �لمهند�س عماد مكي، خبير �أول تكرير ف���ي �إد�رة �ل�ص���وؤون �لفني���ة.

��ص���تعر�س �لم�ص���اركون في جل�ص���ة �لختام �أهم �ال�ص���تنتاجات و�لتو�ص���يات �لتي تم 

�لتو�صل �إليها من خالل �الأور�ق �لمقدمة، و�لنقا�صات �لتي تمت �أثناء �لجل�صات، �أهمها:

• �ص���رورة تعزي���ز �لتعاون و�لتن�ص���يق وتبادل بي���ن مر�كز �لبح���ث �لعلمي �لدولية 	

و�الإقليمي���ة، و�ص���ركات �لنف���ط �لعالمية و�لوطني���ة البت���كار تكنولوجيا متطورة 

ت�صاهم في مو�جهة �لتحديات �لتي تعتر�س �ل�صناعات �لبترولية �لالحقة. 

• ت�ص���اهم �لتقنيات و�البتكار�ت �لحديثة في تح�ص���ين �الأد�ء في عمليات �لتكرير 	

و�لبتروكيماويات.

• �إن تطبيق بر�مج �ل�صيانة �لدورية و�لوقائية لمعد�ت م�صافي �لنفط ي�صاهم في 	

تخفي�س عدد �لتوقفات �لطارئة، وبالتالي تح�صين �الأد�ء و�لربحية.

“المؤتمر والمعرض الدولي للتكرير 
والبتروكيماويات لعام 2015 “
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ذكر �صعادة �الأمين �لعام لمنظمة �أو�بك، �ل�صيد/ عبا�س 

عل���ي �لنقي، ب���اأن �الأمانة �لعام���ة للمنظمة �أول���ت �هتماماً 

خا�صاًً بمو��صفات �لمنتجات �لبترولية منذ �ل�صنو�ت �الأولى 

لتاأ�صي�س �لمنظمة، وذلك في �إطار �صعيها لتحقيق �أهد�فها 

�لرئي�ص���ية في تقديم كل ما ي�ص���اهم في تطوير �ل�ص���ناعة 

�لبترولية في �لدول �الأع�صاء.

و�أ�ص���ار �ص���عادته في كلمة له بمنا�ص���بة �ص���دور �لطبعة 

�لر�بع���ة م���ن »دليـــــــل الموا�سفـــــــات القيا�سيـــــــة للمنتجات 

البترولية في الدول االأع�ساء في منظمة اأوابك«، باأن هذ� 

�لدليل لقي ترحيباًً كبير�ً من �لمتخ�ص�ص���ين في �ل�ص���ناعة 

�لبترولية، منذ �صدور ن�صخته �الأولى في عام 1982، نظر�ً 

ل���دوره ف���ي تعزيز �لتع���اون �لفني بين �لدول �الأع�ص���اء في 

�لمنظمة، مو�صحاً باأن �لطبعة �لثانية للدليل و�لتي �صدرت 

ف���ي عام 1996، ج���اءت مو�كبة مع تنامي ظاهرة �الهتمام 

�لعالمي بتطوير مو��صفات �لمنتجات �لبترولية بما يتو�فق 

م���ع  �لتوجه نحو �لحفاظ عل���ى �لبيئة من �لتلوث، ثم �أعيد 

تحديث �لدليل باإ�صد�ر �لطبعة �لثالثة في عام 2005.

و�أو�ص���ح  �ص���عادة �الأمين �لع���ام للمنظمة، ب���اأن �لدليل 

يت�ص���من �لمو��صفات �لقيا�صية لمعظم �لمنتجات �لبترولية 

�الأ�صا�صية �لتي تنتجها م�صافي �لنفط في �لدول �الأع�صاء، 

مثل غاز �لبترول �لم�ص���ال، و�لغازولي���ن باأنو�عه �لمختلفة، 

ووقود �لطائر�ت، و�لكيرو�ص���ين، وزيت �لغاز، وزيت �لوقود، 

و�الأ�صفلت، وبع�س �لمنتجات �الأخرى �لهامة.

و�أ�ص���اف �ص���عادته باأن �لتغي���ر�ت �لتي ط���ر�أت على مو��ص���فات �لمنتج���ات �لبترولية 

ترك���زت ف���ي خف�س ن�ص���بة �لكبريت في وقود �ل�ص���يار�ت كالغازولي���ن و�لديزل، وذلك في 

�إط���ار �ص���عي �لدول �الأع�ص���اء لمو�كبة �لتط���ور�ت �لعالمية ف���ي تلبية متطلب���ات �لمعايير 

و�لت�ص���ريعات �لخا�ص���ة بحماية �لبيئة من �لتلوث، ف�ص���اًل عن قيام �لدول �الأع�صاء باإنتاج 

�لغازولين �لخالي من �لر�ص���ا�س. 

وتقدم �ص���عادة �ل�ص���يد/ عبا�س علي �لنقي، بال�ص���كر �لجزيل �إلى �لدول �الأع�صاء لح�صن 

تعاونه���ا في تقديم �لبيانات �لالزمة لتحدي���ث �لدليل، معرباً عن �أمله باأن يحقق هذ� �لدليل 

�لفائدة �لمرجوة منه، و�أن ي�ص���اهم في دفع �لجهود نحو �إ�ص���د�ر مو��ص���فات قيا�صية موحدة 

للمنتج���ات �لبترولية في �لدول �الأع�ص���اء، نظر�ً الأهميتها ف���ي تعزيز فر�س �لتبادل �لتجاري 

فيما بينها.

األمانة العامة تصدر »دليل المواصفات القياسية للمنتجات 
البترولية في الدول االعضاء في أوابك« بطبعته الرابعة
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�لعربية  �لم�صروعات  �حدى  )�أبيكورب(،  �لبترولية  لال�صتثمار�ت  �لعربية  �ل�صركة  �أعلنت 

نتائجها  عن  )�أو�ب��ك(،  للبترول  �لم�صدرة  �لعربية  �الأقطار  منظمة  عن  �لمنبثقة  �لم�صتركة 

تحقق  �أن  �أبيكورب  و��صتطاعت   .2014 دي�صمبر   31 فى  �لمنتهية  للفترة  �ل�صنوية  �لمالية 

�أميركى  دوالر  مليون   156.28 �إلى  لي�صل  �لدخل  �إجمالى  �رتفع  قوية حيث  مالية  عائد�ت 

�الأرب��اح  �صافى  �رتفع  كما   ،2013 �لعام  خالل  �أميركى  دوالر  مليون   149.82 مع  مقارنة 

�أميركى خالل  مليون دوالر   111.22 �أميركى مقارنة مع  مليون دوالر   118.51 �إلى  لي�صل 

�لعام �ل�صابق. ولكن نظر�ً للظروف �ل�صيا�صية �لم�صطربة فى بع�س �أجز�ء من منطقة �ل�صرق 

�الأو�صط و�صمال �أفريقيا موؤخر�ً، �تخذت �ل�صركة قر�ر�ً حذر�ً بتجنيب مخ�ص�صات ��صتثمارية 

بقيمة 13.48 مليون دوالر �أميركي، مما �أ�صفر عن تعديل �صافى �الأرباح لي�صل �إلى 105.03 

مليون دوالر �أميركى فى �لعام 2014. ومع نهاية �صهر دي�صمبر 2014، �رتفعت قيمة �إجمالى 

�الأ�صول �إلى 5.88 مليار دوالر �أميركي، كما �رتفع �إجمالى حقوق �لم�صاهمين �إلى 1.86 مليار 

دوالر �أميركي. وخالل �لعام �لما�صي، �أعلنت �أبيكورب عن نجاحها فى توقيع ثالث �صفقات 

 1.2 �إلى  �الإجمالية  قيمتها  �الإ�صالمية و�صلت  �ل�صريعة  �أحكام  �الأجل متو�فقة مع  متو�صطة 

مليار دوالر �أميركي، وذلك تما�صياً مع توجهها �ال�صتر�تيجى لخف�س تكاليف �لتمويل وزيادة 

�العتماد على م�صادر �لتمويل طويلة �الأجل،وقد جاءت هذه �لخطوة مدعومة بت�صنيفات وكالة 

موديز �لتى �أ�صارت �إلى ح�صول �ل�صركة على ت�صنيف Aa3 للديون �لطويلة �الأجل بالعمالت 

2014نتائج مالية جيدة ألبيكورب في عام
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 ،Prime-1 الأجنبية و�لديون ق�صيرة �الأجل عند�

�لثالث  للعام  وذلك  م�صتقرة،  م�صتقبلية  نظرة  مع 

�لمالية  �لمالءة  موؤ�صر�ت  تز�ل  وال  �لتو�لي.  على 

الأبيكورب قوية، حيث و�صلت معدالت �ل�صيولة �إلى 

983 مليون دوالر �أميركي، كما و�صل معدل كفاية 
ر�أ�س �لمال �إلى %28.

عبد  بن  عابد  �لدكتور  �صعادة  ذكر  جانبه  من 

�هلل �ل�صعدون، رئي�س مجل�س �إد�رة �أبيكورب، قائ��اًل 

بالتحديات،  ح��اف��اًل  ع��ام��اً  ك��ان   2014 ع��ام  »�إن 

وم��ن �أب��رزه��ا ����ص��ت��م��ر�ر �ل��ت��ذب��ذب ف��ى معدالت 

�ال�صطر�بات  وتو��صل  �لعالمي،  �القت�صادى  �لنمو 

�ل�صيا�صية فى �لمنطقة، و�لهبوط �لحاد فى �أ�صعار 

 .2014 �ل��ع��ام  م��ن  �الأخ��ي��ر  �ل��رب��ع  �لنفط خ��الل 

منهجاً  �أبيكورب  تبنت  �ل��ظ��روف،  ه��ذه  ظل  وف��ى 

�ت�صم بالمرونة و�لحذر فى ذ�ت �لوقت وذلك من 

تاأدية ر�صالتها كبنك تنموى متعدد  خالل مو��صلة 

من خالل  �لعربى  �لطاقة  لقطاع  د�عم  �الأط��ر�ف 

تاأمين خيار�ت �لتمويل �لممكنة و�لمنا�صبة ب�صقيها، 

كما تمكنت �أبيكورب في هذ� �لعام من قطع �صوط 

�لجديدة  �لخم�صية  �ال�صتر�تيجية  تنفيذ  فى  كبير 

�ل�صنو�ت  فى  �آث��اره  تظهر  �أن  يتوقع  �ل��ذى  �الأم��ر 

�لقادمة بعون �هلل«.

من  ف��اإن��ه  للم�صتقبل،  »وبنظرة  ق��ائ��اًل  و�أك��م��ل 

وقد  �الأ���ص��و�ق،  فى  �لتحديات  ت�صتمر  �أن  �لمتوقع 

تتباين حّدتها فى دول منطقة �ل�صرق �الأو�صط و�صمال �أفريقيا، غير �أننا ر�صدنا عدد�ً من فر�س 

�الأو�صط  �ل�صرق  منطقة  ت�صهد  �أن  �لدولى  �لنقد  �صندوق  ويتوقع  �لو�عدة.  �لجديدة  �الأعمال 

و�صمال �أفريقيا نمو�ً �قت�صادياً بن�صبة 2.7% فى عام 2015 و 3.7% فى عام 2016«. 

و�صمن نتائج مر�جعتها �ل�صنوية للقطاع، ك�صفت �إد�رة �أبحاث �لطاقة باأبيكورب �أن �إجمالى 

��صتثمار�ت �لطاقة �لمتوقعة فى �الأقطار �لعربية فى منطقة �ل�صرق �الأو�صط و�صمال �أفريقيا 

�صي�صل �إلى 685 مليار دوالر �أمريكى فى �لفترة ما بين عامى 2015 و2019. 

و�أ�صاف �ل�صعدون قائاًل »وبينما ت�صتعد �أبيكورب لالحتفال بمرور �أربعين عاماً من �لعطاء 

�لطاقة فى  ��صتثمار�ت  �لتركيز على دعم  �صنو��صل  فاإننا   ،2015 �لمنطقة فى عام  وخدمة 

�لمنطقة مع عدم �إغفال �ل�صعى لتحقيق �لعو�ئد �لمالية �لمنا�صبة ح�صب كل قطاع. و�صنو��صل 

باإمكانيات  تامة  ثقة  على  و�إننا  �لمنطقة.  فى  �لمتاحة  �لجديدة  �لنمو  فر�س  من  �ال�صتفادة 

�لعالى فى  �لمهنى  و�لم�صتوى  �لخبرة  طويال من  باعاً  يملك  �لذى  �ل�صركة  �الإد�رة فى  فريق 

�ل�صركة، وبقدرته على ��صتغالل �لفر�س �لمتاحة تنفيذ� للخطة �ال�صتر�تيجية  �أعمال  مجال 

�لطموحة«. 
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�سادية

✍ ارتفع المعدل ال�سهري الأ�سعار �سلة اأوبك بن�صبة 9.2% )4.8 دوالر للبرميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 57.3 دوالر للبرميل خالل �صهر �أبريل 2015.
✍ انخف�س الطلب العالمي على النفط خالل �صهر �أبريل 2015 بمقد�ر 0.7 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.7 % لي�صل �إلى 92.8 مليون ب/ي.

✍ انخف�ست الكميات المعرو�سة من النفط خالل �صهر �أبريل 2015 بمقد�ر 0.2 مليون ب/ي ،�أي بن�صبة 0.2 % لت�صل �إلى 96.8 مليون ب/ي.
✍ انخف�ست واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر مار�س 2015 بنحو 0.04% لتبلغ 7.3 مليون ب/ي، كما انخف�ست وارداتها من 

المنتجات النفطية بنحو 8.9% لتبلغ حو�لى 1.9 مليون ب/ي.

✍ ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول ال�سناعية خالل �صهر مار�س 2015 بحو�لى 39 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2768 
مليون برميل، و ا�ستقر المخزون االإ�ستراتيجي في دول منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية وجنوب اأفريقيا وال�سين عند نف�س �لم�صتوى �لم�صجل 

خالل �ل�صهر �ل�صابق وهو 1846 مليون برميل. 

✍ انخف�س المتو�سط ال�سهري لل�سعر الفوري للغاز الطبيعي �لم�صجل في مركز هنري بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر �أبريل 2015 بمقد�ر 0.24 
دوالر لكل مليون )و ح ب( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2.57 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

✍ انخف�س متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في اليابان خالل �صهر مار�س 2015 بمقد�ر 1.1 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 
12.2 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، كما انخف�س متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في ال�سين بمقد�ر 0.2 دوالر لكل مليون )و ح ب(، 
لي�صل �إلى 10.1 دوالر لكل مليون )و ح ب( ،وانخف�س متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في كوريا الجنوبية بمقد�ر 0.4 دوالر لكل 

مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 13.1 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

✍ بلغت �سادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�سيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�سين حوالى 4.727 مليون طن خالل �صهر مار�س 2015 
،م�صتاأثرة بح�صة 37.7% من �الإجمالى.

أوال : أسواق النفط

– الأ�ضعار  1

1-1 اأ�سعار النفط الخام
�صهد �لمعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة �أوبك �رتفاعاً خالل �الأ�صبوع �الأول من �صهر �أبريل 

2015، م�صجاًل 53.9 دوالر للبرميل، ثم و��صل �رتفاعه بعد ذلك لي�صل �إلى �أعلى م�صتوياته 
عندما بلغ 61.4 دوالر للبرميل خالل �الأ�صبوع �لر�بع من �ل�صهر، كما يو�صح �ل�صكل )1(:

�صهد �لمعدل �ل�صهري الأ�صعار �صلة خامات �أوبك خالل �صهر �أبريل 2015 �رتفاعاً بمقد�ر 

4.8 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 9.2% ،لي�صل �إلى 57.3 دوالر 
بنحو 47.0 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 45% مقارنة بمعدله  للبرميل، م�صجال بذلك تر�جعاً 

�لمماثل  �ل�صهر  خ��الل  �لم�صجل 

م��ن �ل��ع��ام �ل��م��ا���ص��ي. وق���د ك��ان 

�الإم��د�د�ت  وفرة  من  �لحد  لتوقع 

على  �لطلب  �رت��ف��اع  و  �لنفطية، 

�لنفط �لخام نتيجة عودة م�صافى 

�لمو�صمية  �ل�صيانة  من  �لتكرير 

�الأمريكية  �لمتحدة  �لواليات  فى 

،وتح�صن هو�م�س �لتكرير بخا�صة 

فى �أ�صيا و�إلى حد ما فى �أوروبا، 

�لمتوقع  �الرت��ف��اع  �إل��ى  باالإ�صافة 

فى �لطلب قبل ذروة مو�صم �لقيادة 

�الأمريكية  �لمتحدة  �لواليات  فى 

دور�ً  �لجيو�صيا�صية،  و�لتطور�ت 

فى �رتفاع �الأ�صعار خالل  رئي�صياً 

�أعلى  �إل���ى    2015 �أب��ري��ل  �صهر 

م�صتوى لها هذ� �لعام. 

املوؤ�ضرات الرئي�ضية

المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك،  2015-2014  الشكل - 1:
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اأبريل مار�س فرباير
يناير

2015 دي�ضمرب نوفمرب اأكتوبر �ضبتمرب اأغ�ضط�س يوليو يونيو مايو
اأبريل

2014

57.3 52.5 54.1 44.4 59.5 75.6 85.1 96.0 100.8 105.6 107.9 105.4 104.3 �صعر �صلة �أوبك

4.8 (1.6) 9.7 (15.1) (16.1) (9.5) (10.9) (4.8) (4.9) (2.3) 2.5 1.1 0.1  �لتغري عن �ل�صهر

�ل�صابق

(47.0) (51.7) (51.3) (60.3) (48.2) (29.4) (21.6) (12.7) (6.8) 1.2 6.9 4.7 3.2
 �لتغري عن �ل�صهر

 �ملماثل من �لعام

�ل�صابق

مالحظة: ت�صم �صلة �أوبك، �عتبار� من 16 يونيو 2005 ، �إحدى ع�صر نوعاً من �لنفط �لخام بدال من �ل�صبعة خامات �ل�صابقة . وتمثل �ل�صلة 

�لجديدة خامات �لدول �الأع�صاء مقّومة وفقاً الأوز�ن ترجيحية تاأخذ في �العتبار �إنتاج و�صادر�ت �لدول �الأع�صاء. و�عتبار� من بد�ية يناير 2007 

�أ�صيف خام غير��صول �النغولي �إلى �صلة �أوبك �لجديدة، و في منت�صف �صهر �أكتوبر 2007 �أ�صيف خام �أورينت �الإكو�دوري، وفي يناير 2009 تم  

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

التغير في أسعار سلة أوبك، 2014-2015                                  )دوالر/برميل(

التغير في أسعار سلة أوبك، 2014-2015                             )دوالر/برميل(

الجدول - 1 

الشكل - 2 

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

وبال�صهر �لمماثل من �لعام �ل�صابق:

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

للفترة 2013 - 2015.

1-2  االأ�سعار الفورية للمنتجات النفطية

- الخليج االأمريكي

2.8 دوالر  بنحو   2015 مار�س  �صهر  �لممتاز خالل  للغازولين  �لفورية  �الأ�صعار  �رتفعت 

للبرميل،  دوالر   78.4 �إلى  لت�صل   %3.7 بن�صبة  �أي  �ل�صابق  �ل�صهر  باأ�صعار  مقارنة  للبرميل 

بينما �نخف�صت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 4.7 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 6.3% لتبلغ 68.8 دوالر 
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للبرميل، و�نخف�صت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لى 2.1 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 4% لتبلغ 51.6 

دوالر للبرميل.

-  �سوق روتردام

مار�س  �صهر  خالل  م�صتوياتها  في  �رتفاعاً  �لممتاز  للغازولين  �لفورية  �الأ�صعار  �صهدت 

لت�صل �إلى  2015 بنحو 3.9 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة %5.3 
77.6 دوالر للبرميل،  بينما �نخف�صت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 3.2 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 
4.3% لتبلغ 71.8 دوالر للبرميل، و�نخف�صت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 1.7 دوالر للبرميل 

�أي بن�صبة 3.5% لتبلغ 45.4 دوالر للبرميل.

-  �سوق حو�س البحر المتو�سط

 2015 في م�صتوياتها خالل مار�س  �رتفاعاً  �لممتاز  للغازولين  �لفورية  �الأ�صعار  �صهدت 

لت�صل �إلى 73.4  بنحو 5.1 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة %7.5 

دوالر للبرميل، بينما �نخف�صت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 2.9 دوالر للبرميل �أي بن�صبة %3.9 

�أي  للبرميل  دوالر   1.2 بحو�لي  �لوقود  زيت  �أ�صعار  و�نخف�صت  للبرميل،  دوالر   73.4 لتبلغ 

بن�صبة 2.4% لتبلغ 47.9 دوالر للبرميل.

-  �سوق �سنغافورة

�ص���هدت �الأ�ص���عار �لفورية للغازولين �لممتاز �رتفاعاً في م�ص���توياتها خالل �ص���هر مار�س 

2015  بنحو 3.3 دوالر للبرميل مقارنة باأ�ص���عار �ل�ص���هر �ل�صابق �أي بن�صبة 4.7% لت�صل �إلى 
73.8 دوالر للبرميل، كما �رتفعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 0.1 دوالر للبرميل �أي بن�صبة %0.2 
لتبلغ 72.2 دوالر للبرميل، بينما �نخف�صت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 3.4 دوالر للبرميل �أي 

بن�صبة 6.2% لتبلغ 51.5 دوالر للبرميل.

�ل�صكل المعدل الشهري لألسعار الفورية للغازولين الممتاز، 2014-2015     )دوالر/برميل( وي��و���ص��ح    

�ل�صهري  �ل��م��ع��دل   )3(

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

للغازولين �لممتاز خالل 

�لفترة من مار�س 2014  

  2015 م���ار����س  �إل������ى  

�لرئي�صية  �الأ���ص��و�ق  في 

�الأربعة: 

�لجدول  يو�صح  كما 

�ل���م���ل���ح���ق  ف�����ي   )4(

�ل��م��ت��و���ص��ط �ل�����ص��ه��ري 

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

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

�لمختلفة  �الأ���ص��و�ق  في 

-2013( �لفترة  خالل 

 .)2015

الشكل - 3 



التطورات البترولية

سنة 41 - العدد 6
ال

23

المعدل الشهري ألسعار شحن النفط الخام، 2014-2015                                        )نقطة على المقياس العالمي ( )*( الشكل - 4 

1-3 اأ�سعار �سحن النفط الخام 

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

�ل�صرق )للناقالت �لكبيرة بحمولة 230 – 280 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر مار�س 2015 

بمقد�ر 7 نقاط مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 11.7% م�صجلة 53 نقطة على 

�لمقيا�س �لعالمي ،و�نخف�صت �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمتجه من مو�نئ �ل�صرق �الأو�صط  

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

مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 19.4% م�صجلة 29 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي، 

�لمتو�صط  �الأبي�س  �لبحر  منطقة  د�خل  �لمنقولة  �لخام  �لنفط  �صحن  �أ�صعار  و�نخف�صت 

بناقالت �صغيرة �أو متو�صطة �لحجم  )80-85 �ألف طن �صاكن( بمقد�ر 12 نقطة مقارنة 

باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 9.4% م�صجلة 116 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي.

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

�التجاهات �لمختلفة خالل �لفترة من �صهر مار�س 2014 �إلى �صهر مار�س 2015: 

1-4 اأ�سعار �سحن المنتجات النفطية 

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

�ل�صرق  )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر مار�س 2015 بمقد�ر 20 

نقطة ،�أي بن�صبة 18.5% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، م�صجلة 128 نقطة على �لمقيا�س 

 .)World Scale(لعالمي�

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

�لمتو�صط )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر مار�س 2015  بمقد�ر 

 WS-( لمقيا����س �لعالم���ي� )*(

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

�ل�ص���حن، حي���ث �أن نقط���ة عل���ى 

�لمقيا�س �لعالم���ي تعني 1% من 

�صعر �لنقل �لقيا�صي لذلك �التجاه 

في كت���اب World Scale �لذي 

ين�صر �ص���نويا، ويت�صمن قائمة من 

�الأ�صعار ب�ص���يغة دوالر/طن تمثل 

�التجاه���ات  ل���كل   –  WS  100
�لرئي�صية في �لعالم.
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16 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي،  �أي بن�صبة 9.8% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق،  لت�صل 
�إلى م�صتوى 180 نقطة،  و�رتفعت �أي�صاً �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة من �لبحر 

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

مقارنة باأ�صعار  مار�س 2015 بمقد�ر 16 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي، �أي بن�صبة %9.2 

�ل�صهر �ل�صابق،  لت�صل �إلى م�صتوى 190 نقطة.

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

�لفترة من �صهر  مار�س 2014 �إلى �صهر مار�س 2015.

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

و�لمنتجات �لنفطية للفترة 2013- 2015.

المعدل الشهري ألسعار شحن المنتجات النفطية، 2014-2015                                  )نقطة على المقياس العالمي ( 

2 - العر�س و الطلب  

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

2015 �إل�ى �نخفا�صه بمقد�ر 0.7 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.7% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر 
�ل�صابق لت�صل �إل�ى 92.8 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 1.3 مليون ب/ي مقارنة 

بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

مليون   1 بمقد�ر   2015 �أبريل  �صهر  �ل�صناعية خالل  �لدول  �نخف�س طلب مجموعة 

�إلى 45.3 مليون ب/ي  مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل  ب/ي، �أي بن�صبة %2.2 

،مرتفعاً بحو�لى 0.4 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �لما�صي، بينما �رتفع 

طلب بقية دول �لعالم �الأخرى بمقد�ر 0.3 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.6% مقارنة بم�صتويات 

مقارنة  مليون ب/ي   0.9 بحو�لي  مرتفعاً  مليون ب/ي،   47.5 �إلى  لت�صل  �ل�صابق  �ل�صهر 

الشكل - 5 
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التغري عن

اأبريل 2014 

اأبريل

2014
التغري عن

مار�س  2015

مار�س

2015
اإبريل

2015

0.4 44.9 -1.0 46.3 45.3 طلب الدول ال�سناعية

0.9 46.6 0.3 47.2 47.5 باقي دول العامل

1.3 91.5 -0.7 93.5 92.8 اإجمايل الطلب العاملي

2.0 35.6 -0.2 37.8 37.6  اإمدادات اأوبك

1.5 29.3 -0.2 31.0 30.8 نفط خام

0.5 6.3 0.0 6.8 6.8 �سوائل الغاز و متكثفات

2.4 54.9 0.0 57.3 57.3 اإمدادات من خارج اأوبك

-0.5 2.5 0.0 2.0 2.0 عوائد التكرير

3.8 93.0 -0.2 97.0 96.5 اإجمايل العر�س العاملي

1.6 3.5 4.0 املوازنة

Energy Intelligence Briefing May 8  2015 ،:مل�صدر�

بال�صهر �لمناظر من �لعام �لما�صي.

بينما ت�صير �لتقدير�ت �الأولية �إلى �نخفا�س �لكميات �لمعرو�صة من �لنفط خالل �صهر 

�أبريل 2015 بمقد�ر 0.2 مليون ب/ي �أي بن�صبة 0.2% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق 

لت�صل �إلى 96.8 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 3.8 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر 

�لمناظر من �لعام �ل�صابق.

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

�لخام و �صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �صهر �أبريل 2015 بمقد�ر 0.2 مليون ب/ي �أي بن�صبة 

0.5% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 37.6 مليون ب/ي ،م�صكلة �رتفاعاً بنحو 
�إمد�د�ت  �إجمالى  ��صتقر  بينما  �ل�صابق،  �لعام  2 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من 
�لدول �لمنتجة من خارج �أوبك خالل �صهر �أبريل 2015 عند نف�س �لم�صتوي �لمحقق خالل 

مقارنة  مليون ب/ي   1.9 بنحو  �رتفاعاً  ،م�صكاًل  مليون ب/ي   59.3 وهو  �ل�صابق  �ل�صهر 

بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

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

2015 فائ�صاً قدره 4 مليون ب/ي ،مقارنة بفائ�س قدره 3.5 مليون ب/ي خالل �ل�صهر 
�ل�صابق وفائ�صاً قدره 1.6 مليون ب/ي خالل �ل�صهر �لمماثل من �لعام �ل�صابق ،وذلك كما 

يت�صح من �لجدول )2( و�ل�صكل )6(: 

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

يو�صح �لجدوالن )7( و )8( م�صتويات �لطلب و�لعر�س �لعالمي للنفط  للفترة 2013- 2015.
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3 -  تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية

الواليات المتحدة االأمريكية 

�نخف�صت و�رد�ت �لواليات �لمتحدة �الأمريكية من �لنفط �لخام خالل �صهر مار�س 2015 

بحو�لى 3 �آالف ب/ي �أى بن�صبة 0.04% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 7.3 مليون 

بن�صبة  �أى  �ألف ب/ي   181 بحو�لى  �لنفطية  �لمنتجات  من  و�رد�تها  �نخف�صت  كما  ب/ي، 

8.9% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لي 1.9 مليون ب/ي. 
خالل  �لخام  �لنفط  من  �لمتحدة  �لواليات  �صادر�ت  �رتفعت  �ل�صادر�ت،  جانب  وعلى 

�صهر مار�س 2015 بحو�لى 1 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 0.2% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق 

لتبلغ 491 �ألف ب/ي، كما �رتفعت �صادر�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 83 �ألف ب/ي 

3.9 مليون ب/ي. وبذلك  لتبلغ حو�لى  �ل�صابق  �ل�صهر  مقارنة بم�صتويات   %2.2 �أى بن�صبة 

�نخف�س �صافي �لو�رد�ت �لنفطية للواليات �لمتحدة خالل �صهر مار�س 2015 بحو�لي 268 

�ألف ب/ي، �أي بن�صبة 5.3% مقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 4.8 مليون ب/ي.

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

�لخام بن�صبة 45% من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه، تليها �لمملكة �لعربية �ل�صعودية بن�صبة 

13% ثم فنزويال بن�صبة 10%، بينما ��صتحوذت �لدول �الأع�صاء في منظمة �أوبك على حو�لي 
35% من �إجمالي و�رد�ت �لنفط �لخام للواليات �لمتحدة �الأمريكية. 

اليابان 

�ألف   32 بحو�لي   2015 مار�س  �صهر  خالل  �لخام  �لنفط  من  �ليابان  و�رد�ت  �رتفعت 

ب/ي، �أي بن�صبة 0.9% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 3.7 مليون ب/ي. بينما �نخف�صت 

�لو�رد�ت �ليابانية من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 4 �أالف ب/ي، �أي بن�صبة 0.6% بالمقارنة 

مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 631 �ألف ب/ي.

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

 التغري عن

فرباير 2015

فرباير

2015
مار�س

2015
 التغري عن

فرباير 2015

فرباير

2015
مار�س

2015

0.264 -   1.729 -   1.993 -   0.004 - 6.770 6.766 الواليات املتحدة االأمريكية

0.074 0.064 0.138 0.032 3.654 3.686 اليابان

0.276 -   0.640 0.363 0.484 - 6.638 6.154 ال�سني

وعلى جانب �ل�صادر�ت، �نخف�صت �صادر�ت �ليابان من �لمنتجات �لنفطية خالل �صهر 

�أقل  لتبلغ 493 �ألف ب/ي، وهو   %13.6 بن�صبة  �أي  �ألف ب/ي،   78 بنحو   2015 مار�س  

م�صتوى منذ �أغ�صط�س 2014. و بذلك �رتفع �صافي �لو�رد�ت �لنفطية لليابان خالل �صهر 

مار�س 2015  بحو�لي 106 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 2.9% لي�صل �إلى 3.8 مليون ب/ي، وهو 

�أعلى م�صتوى منذ مار�س 2014.

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

لليابان بالنفط �لخام بن�صبة 38% من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه، تليها �المار�ت �لعربية 

�لمتحدة بن�صبة 25% ثم قطر بحو�لى 7% من �جمالي و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام. 

ال�سين 

�نخف�صت و�رد�ت �ل�صين من �لنفط �لخام خالل �صهر مار�س 2015 بحو�لي 350 �ألف 

ب/ي،  �أي بن�صبة 5.2% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 6.3 مليون ب/ي، بينما �رتفعت 

�لو�رد�ت �ل�صينية من �لمنتجات �لنفطية بحو�لي 3 �آالف ب/ي، �أي بن�صبة 0.3% بالمقارنة 

مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 1.1 مليون ب/ي.

وعلى جانب �ل�صادر�ت ،�رتفعت �ل�صادر�ت �ل�صينية من �لنفط �لخام خالل �صهر مار�س 

2015 بحو�لى 134 �ألف ب/ي لت�صل �إلى 176 �ألف ب/ي، و�رتفعت �ل�صادر�ت �ل�صينية 
�ل�صهر  مع  بالمقارنة   %55 بن�صبة  �أي  �ألف ب/ي،   279 بحو�لي  �لنفطية  �لمنتجات  من 

�ل�صابق لتبلغ 786 �ألف ب/ي. وبذلك بلغ �صافي �لو�رد�ت �لنفطية �ل�صينية خالل �صهر 

لل�صهر  م�صتوياتها  عن   %10.4 بنحو  منخف�صة  ب/ي  مليون   6.5 حو�لي   2015 مار�س 

�ل�صابق. 

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

بن�صبة  �نجوال  ،يليها  منه  �الأخيرة  و�رد�ت  �جمالي  من   %15 بن�صبة  �لخام  بالنفط  لل�صين 

13%، و رو�صيا بن�صبة %11 .
ويو�صح �لجدول )3( �صافي �لو�رد�ت )�ل�صادر�ت( من �لنفط �لخام و�لمنتجات �لنفطية 

للواليات �لمتحدة و�ليابان و�ل�صين خالل �صهر مار�س 2015 مقارنة بال�صهر �ل�صابق.

الجدول - 3 صافي الواردات)الصادرات( النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين                      )مليون برميل / اليوم ( 

�مل�صدر : �لتقرير �ل�صهري ملنظمة �أوبك، �أعد�د خمتلفة 2015.
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4 - المخزون 

مار�س  �صهر  خالل  �ل�صناعية  �لدول  في  �لنفطي  �لتجاري  �لمخزون  �إجمالي  �رتفع 

2015 بحو�لى 39 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2768 مليون برميل، م�صكاًل 
�رتفاعاً بمقد�ر 184 مليون برميل عن م�صتويات �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صى، يذكر 

�رتفع خالل  �ل�صناعية قد  �لدول  �لخام  في  �لنفط  �لتجاري من  �لمخزون  �إجمالي  �أن 

�صهر مار�س 2015  بحو�لي 41 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1111 مليون 

برميل، بينما �نخف�س �إجمالي مخزونها �لتجاري من �لمنتجات  �لنفطية بحو�لي 2 مليون 

برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1657 مليون برميل.

 وقد �رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �الأمريكتين بحو�لى 32 مليون برميل عن 

�لنفط  من  برميل  مليون   632 منها  برميل،  مليون   1484 عند  لي�صتقر  �ل�صابق  �ل�صهر 

في  �لنفطي  �لتجاري  �لمخزون  �رتفع  كما  �لمنتجات،  من  برميل  مليون   852 و  �لخام 

�لدول �الأوروبية بحو�لى 8 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 909 مليون برميل 

منها 320 مليون برميل من �لنفط �لخام و 589 مليون برميل من �لمنتجات، و�نخف�س 

�لمخزون �لتجاري �لنفطي في دول منطقة �لمحيط �لهادي بمقد�ر 1 مليون برميل عن 

�ل�صهر �ل�صابق ليبلغ 375 مليون برميل منها 159 مليون برميل من �لنفط �لخام و216 

مليون برميل من �لمنتجات �لنفطية.

 2015 مار�س  �صهر  خالل  �لعالم  دول  بقية  في  �لنفطي  �لتجاري  �لمخزون  �رتفع 

بمقد�ر 16 مليون برميل لي�صل �إلى 2456 مليون برميل ،بينما �نخف�س �لمخزون �لتجاري 

�لنفطي على متن �لناقالت بمقد�ر 10 مليون برميل لي�صل �إلى 1024 مليون برميل. 

وبذلك ي�صجل م�صتوى �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لعالمى �رتفاعاً بمقد�ر 55 مليون 

برميل خالل �صهر مار�س 2015 مقارنة بم�صتو�ه �لم�صجل خالل �ل�صهر �ل�صابق  لي�صل 

�إلى 5224  مليون برميل، وهو م�صتوى مرتفع بمقد�ر 268 مليون برميل عن م�صتويات 

�ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

و��صتقر �لمخزون �ال�صتر�تيجي في دول منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية وجنوب 

�أفريقيا و�ل�صين خالل �صهر مار�س 2015 عند 1846 مليون برميل، وهو نف�س �لم�صتوى 

�لم�صجل خالل �ل�صهر �ل�صابق،  مرتفعاً بمقد�ر 91 مليون برميل عن م�صتوياته في �ل�صهر 

�لمماثل من �لعام �لما�صي.

وبذلك ي�صل �إجمالي �لمخزون �لعالمي في نهاية �صهر مار�س 2015 �إلى 8094 مليون 

�ل�صابق، و�رتفاعاً  بال�صهر  45 مليون برميل مقارنة  بنحو  �رتفاعاً  برميل م�صجال بذلك 

بنحو 349 مليون برميل مقارنة بال�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

ويبين �ل�صكل )7( و�لجدول )9( في �لملحق م�صتويات �لمخزون �لمختلفة في نهاية 

�صهر مار�س 2015.
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* كما هو في مركز هنري.
** تم تحويل خام غرب تكساس إلى مليون (و ح ب) على أساس أن البرميل يحتوي 5.80 مليون (و ح ب).

World Gas Intelligence May 6 ,2015 : المصدر

اأبريل

دي�ضمربنوفمرباأكتوبر�ضبتمرباأغ�ضط�سيوليويونيومايو2015
يناير

اأبريلمار�سفرباير2015

4.74.64.13.83.93.93.94.13.23.02.82.82.6�لغاز �لطبيعي *

17.617.618.117.716.616.114.613.110.38.28.88.29.4خام غ. تك�صا�س**

18.017.216.917.416.415.914.313.211.09.110.69.79.9زيت  وقود منخف�س �لكربيت )0.3 %(

ثانيا: سوق الغاز الطبيعي

1 - الأ�ضعار الفورية و الم�ضتقبلية للغاز الطبيعي في ال�ضوق الأمريكي 

هنري  مركز  في  �لم�صجل  �لطبيعي  للغاز  �لفوري  لل�صعر  �ل�صهري  �لمتو�صط  �نخف�س 

بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر �أبريل 2015 بمقد�ر 0.24 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة 

بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2.57 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

ولدى مقارنة �لمتو�صط �ل�صهري ل�صعر �لغاز �لطبيعي بالمتو�صط �ل�صهري لخام غرب 

من  �لمنخف�س  �لكبريتي  �لمحتوى  ذو  �لوقود  زيت  وباأ�صعار  جهة،  من  �لمتو�صط  تك�صا�س 

جهة �أخرى،  يت�صح �نخفا�س �أ�صعار �لغاز �لطبيعي عن �الأول بنحو 6.8 دوالر لكل مليون 

)و ح ب(، و�نخفا�صه عن �لثاني بحو�لي 7.3 دوالر لكل مليون )و ح ب(، كما هو مو�صح في 

�لجدول )4(:

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر مارس 2015 شكل - 7 

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس وزيت الوقود في السوق األمريكي، 2014-2015     ) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 4

 )مليون برميل ( 



التطورات البترولية
سنة 41 - العدد 6

ال

30

وت�صير �الأ�صعار �لم�صتقبلية للغاز �لطبيعي �لم�صجلة في �لحادى ع�صر من �صهر مايو 

ICE ( �صوف تفوق مثيالتها  2015  �أن م�صتوياتها في �صوق �لتبادل �لقاري في لندن ) 
في �صوق نايمك�س في �لواليات �لمتحدة خالل �لفترة �لممتدة من �صهر يونيو 2015  �إلى 

�صهر مار�س 2016 لي�صل �أعلى م�صتوى للفروقات �إلى حو�لى 4.80 دوالر لكل مليون وحدة 

حر�رية بريطانية خالل �صهر فبر�ير 2016، كما يو�صح �ل�صكل )8(:

)دوالر لكل مليون و ح ب ( األسعار المستقبلية للغاز الطبيعي المسجلة في 11 مايو  2015

اآ�ضيا اأ�ضواق الغاز الطبيعي الم�ضيل في   .2
 

�صهد متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته �ليابان في �صهر مار�س 

2015  �نخفا�صاً بمقد�ر 1.1 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 
12.2 دوالر/ مليون  و ح ب، كما �نخف�س متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي 
لي�صل  �ل�صابق  بال�صهر  مقارنة  ح ب  و  مليون  لكل  دوالر   0.2 بمقد�ر  �ل�صين  ��صتوردته 

�إلى 10.1 دوالر/ مليون و ح ب، و�نخف�س متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي 

�ل�صابق  بال�صهر  0.4 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة  ��صتوردته كوريا �لجنوبية بمقد�ر 

لي�صل �إلى 13.1 دوالر/ مليون و ح ب. 

ومن جهة �أخرى، �رتفعت �لكميات �لم�صتوردة من �لغاز �لطبيعي �لم�صيل في �ليابان 

و كوريا �لجنوبية و�ل�صين من �لم�صادر �لمختلفة خالل �ل�صهر بمقد�ر 42 �ألف طن �أي 

مقارنة بال�صهر �ل�صابق حيث و�صلت �لكميات �لم�صتوردة في �صهر مار�س  بن�صبة %0.3 

2015 �إلى 12.531 مليون طن.
وقد بلغت �صادر�ت �لدول �لعربية �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �صهر 

مار�س 2015 حو�لي 4.727 مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته 37.7% من �إجمالي �لكميات 

�لم�صدرة �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �ل�صهر.

 ويو�صح �لجدول )5( �لكميات �لم�صتوردة من �لغاز �لطبيعي �لم�صيل و�أ�صعاره في كل 

من �ليابان وكوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �لفترة 2015-2013 :

World Gas Intelligence May 13، 2015  :امل�سدر

شكل - 8 
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متو�ضط اأ�ضعار ال�ضتريادالكميات امل�ضتوردة 

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�ضنيكوريااليابانالإجمايلال�ضنيكوريااليابان

201387490401751799714566216.014.711.1
8230398215051371715.914.811.5يناير 2013

7525414414121308116.515.013.3فرباير
7739417412571317016.315.210.5مار�س
7050351315591212216.214.310.9اأبريل
6421291513521068816.214.69.1مايو
6442278812501048016.614.911.0يونيو
7412242613471118516.214.910.8يوليو

7249327116891220915.614.711.5اأغ�سط�س
6582247615171057515.014.911.8�سبتمرب
7538318913561208315.214.49.4اأكتوبر
7217327713181181215.414.59.5نوفمرب
8085402024351454016.414.613.8دي�سمرب

8179445126521528016.715.513.3يناير 2014
7511419414981320316.816.511.7فرباير
8044411514791363816.616.512.0مار�س
7212322013751180716.816.410.8اأبريل
6495221215791028616.316.311.4مايو
6821220713431037116.116.611.2يونيو
7838218218351185516.116.310.3يوليو

7050254315821117515.716.211.7اأغ�سط�س
7276230213941097215.216.512.2�سبتمرب
6944275513811108015.916.212.3اأكتوبر
6877293217571156615.615.911.6نوفمرب
8258428920161456315.616.112.1دي�سمرب

8434412221211467715.114.311.1يناير 2015
7730309816611248913.313.410.3فرباير
8137304813461253112.213.110.1مار�س

   World Gas Intelligence   امل�سدر : اأعداد خمتلفة من

كميات وأسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في اليابان وكوريا والصين 2015-2013  الجدول - 5
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وقع �ل�ص���ندوق �لعربي لالإنماء �القت�صادي و�الجتماعي، و�لمملكة �الأردنية �تفاقية قر�س 

مي�ص���ر للم�صاهمة في تمويل م�ص���روع تو�صعة محطة كهرباء �ل�ص���مر� )�لمرحلة �ل�صابعة(، في 

�ص���رق �الأردن بقيمة 54.4 مليون دينار كويتى )180.7 مليون دوالر( ل�ص���الح �ص���ركة �ل�ص���مر� 

لتولي���د �لكهرب���اء )حكومية( وب�ص���مانة �لحكومة. ووق���ع على �التفاقية كال م���ن  معالي وزير 

�لتخطي���ط و�لتعاون �لدولي، �ل�ص���يد/ عماد نجيب �لفاخ���وري، ومعالي رئي��س مجل���س �الإد�رة 

و�لمدير �لعام لل�ص���ن�دوق �لعرب��ي لالإنم�اء �القت�ص����ادي و�الجتم�اعي �ل�ص���ي��د/ عبد �للطيف 

يو�صف �لحمد. 

�أعل���ن �لمكت���ب �لوطني للهايدروكارب���ور�ت و�لمعادن في 11 مايو 2015، عن وجود موؤ�ص���ر�ت 

جي���دة لوج���ود �لغاز على عم���ق 1263 متر�، في منطقة �لتنقيب �ص���بو بحو�س �لغرب، �ص���مال د�ر 

�لك���د�ري )�ص���مال �لعا�ص���مة(، و�أ�ص���ار �لمكتب �إلى �أن �أعم���ال �لحفر بد�أت في �ص���هر يونيو 2014 

بو��ص���طة �ص���ركة Circle Oil Plc، و�أو�ص���حت �أنه خالل عمليات �لحفر ظهرت موؤ�ص���ر�ت جيدة 

لوجود �لغاز على ثالثة م�صتويات، وبمعدل تدفق يقدر بحو�لي بلغ 140,000 متر� مكعبا في �ليوم.

ال�ضندوق العربي لالإنماء القت�ضادي والجتماعي

المملكة المغربية

ذك���ر رئي����س وزر�ء ماليزيا، �ل�ص���يد/ محمد نجيب عبد�لرز�ق، خ���الل �فتتاح �لموؤتمر 

�الآ�ص���يوي �ل���� 18 للنفط و�لغ���از �لذي عقد في ماليزيا موؤخر�ً، ب���اأن قط�اع �لنفط و�لغ���از 

في �لقارة �الآ�ص���يوية يو��ص���ل دعمه في �لنمو �لم�صتقبلي للطاقة رغم �الأزمات و�لتحديات 

�القت�صادية على م�صتوى �لقارة و�لعالم، م�صير�ً في �لوقت ذ�ته �إلى �الرتفاع �لم�صتمر في 

مع���دالت ��ص���تهالك �لطاقة على �ص���عيد �لقارة �الآ�ص���يوية و�لعالم، ولفت �إلى �ن �الرتفاع 

�ل�ص���ريع في عدد �ل�ص���كان في قارة �آ�صيا وبن�ص���ب����ة 33 % ف���ي عام 1990 بالمقارنة مع 

20% في بقية قار�ت �لعالم، قد �ص���اهم في زي���ادة ن����مو �القت�ص����اد �الآ�ص���ي����وي بن�صب����ة 
6,9% في عام 2014 وهو ما يعادل 3 �أ�صعاف معدل �لنمو �القت�صادي �لعالمي، مو�صحاً 

باأن �ل�صين تعتبر �لم�صاهم �لرئي�صي في �لنمو �القت�صادي في قارة �آ�صيا.

من���ح �لرئي�س �الإندوني�ص���ي جوكو ويدودو �ل�ص���وء �الأخ�ص���ر لبالده للعودة �إلى ع�ص���وية 

منظمة �لبلد�ن �لم�ص���درة للنفط )�أوبك(، وذلك بعد �ص���بع �ص���نو�ت من مغادرتها �لمنظمة، 

وذكر وزير �لطاقة �الندوني�ص���ي �ل�ص���يد/ �ص���وديرمان �ص���عيد، باأن بالده بحاج���ة �إلى �إقامة 

عالقات في �ل�صوق �لنفطية مع جميع �الأطر�ف، مو�صحاً باأنه �صيح�صر �جتماع منظمة �أوبك 

�لذي �ص���يعقد يومي 3 و 4 يونيو 2015. وتعتبر �إندوني�ص���يا �لبلد �لوحيد �لع�صو في منظمة 

�أوبك من جنوب �ص���رق �آ�ص���يا، حيث �ن�صمت في ع�صوية منظمة �أوبك منذ عام  1962 حتى 

�ن�صحابها في عام 2008 .

ماليزيا

اأندوني�ضيا
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* The OPEC basket of crudes )effective June 16, 2005( is 
comprised of Algeria's Saharan Blend, Iraq's Basra Light, 
Kuwait Export,   Libya›s Es Sider, Qatar Marine, Saudi's 
Arabian Light, UAE's Murban, Iran Heavy, Indonesia's 
Minas, Nigeria's Bonny Light, and Venezuela's Merey.
Effective 1 January and  mid of October 2007, Angola’s 
Girassol and Ecuadorian Oriente crudes have been 
incorporated to become the 12th  and 13th crudes comprising 
the new Opec Basket.As of Jan.2009, the basket excludes the 
Indonesian crude.

¿  ت�سمـــــــل �سلة اأوبـــــــك اعتبارا مـــــــن 16 يونيو 2005 علىالخامـــــــات التالية : 

العربـــــــي الخفيف ال�سعودي، مزيـــــــج ال�سحراء الجزائـــــــري، الب�سرة الخفيف،  

ال�ســـــــدرة الليبي، موربـــــــان االماراتي ، قطر البحري ، الخـــــــام الكويتي، االيراني 

الثقيل، ميري  الفنزويلي، بوني الخفيف النيجيري، خام مينا�س االندوني�سي.

واعتبـــــــارا مـــــــن بداية �سهر ينايـــــــر ومنت�سف �سهـــــــر اأكتوبـــــــر 2007 اأ�سيف خام 

غيرا�سول االنغولي و خام اورينت.

ال�سلة  من  االندوني�سي  الخام  ا�ستثناء  تم   2009 يناير  في  و  االكوادوري، 

لتتاألف من 12 نوعا من الخام.

االقت�سادية،  االدارة  للبترول،  الم�سدرة  العربية  االقطار  منظمة  الم�سدر: 

والتقارير اال�سبوعية لمنظمة الدول الم�سدرة للبترول )اأوبك(.

�جلدول - 2:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك،  2014- 2015 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 2014 -2015
)$ / Barrel - دوالر / برميل(

2015 2014 �ال�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month 2015 2014 �الأ�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month

108.0 1 
   

يوليو

July

46.2 104.3 1 

 يناير 

January
105.7  2 42.7 104.1  2
104.6  3 43.4 105.2  3
105.3 4 43.8 104.7  4
104.3 1 

 

�غ�صط�س

August

51.3 103.1  1

 فرب�ير 

February
102.4  2 53.6 105.4  2
101.2  3 56.6 106.7  3
99.2 4 54.9 106.4  4
99.1  1

�صبتمرب

September

56.0 105.7 1

 مار�س 

March
96.2  2 52.9 104.0 2
95.1 3 49.5 103.2 3
94.3 4 51.9 103.6 4
88.6 1 

 �كتوبر 

October

53.9 102.8 1
  

�بريل

April

83.5  2 57.4 103.6 2
82.1  3 59.3 105.4 3
82.6 4 61.4 105.2 4
78.9 1 

 نوفمرب  

November

104.0 1
  

مايو

May

76.4  2 105.2 2
74.4  3 106.7 3
72.7 4 106.5 4
66.7 1 

 دي�صمرب 

December

105.3 1

 يونيو 

  June
61.3  2 106.9 2
56.3  3 109.7 3
56.2 4 109.6 4

20142015

104.744.4January يناير 

105.454.1February فرب�ير 

104.252.5March مار�س 

104.357.3April �بريل 

105.4May مايو 

107.9June يونيو 

105.6July يوليو 

100.8August �غ�صط�س 

96.0September �صبتمرب 

85.1October �كتوبر 

75.6November نوفمرب 

59.5December دي�صمرب 

104.750.3First Quarter �لربع �الأول 

105.9Second Quarter �لربع �لثانى 

100.8Third Quarter �لربع �لثالث 

73.4Fourth Quarter �لربع �لر�بع 

96.2Annual Average املتو�سط ال�سنوي 

 Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

�جلدول - 1: �ملعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة �أوبك* ، 2014 - 2015

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2014 -2015
)$ / Barrel - دوالر / برميل(
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Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

�جلدول - 3:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك وبع�س �أنو�ع �لنفوط �الأخرى 2015-2013

Table - 3:  Spot Prices for OPEC and Other  Crudes، 2013-2015   

)$/Barrel - دوالر/ برميل(

�صلة خامات 

�أوبك

 OPEC
Basket

�لعربى 

�خلفيف

 Arab
Light

خليط   

�ل�صحر�ء 

�جلز�ئري 

 Sahara
Blend

�لب�صرة 

�خلفيف

 Basra
Light

�لكويت 

Kuwait
Export

قطر 

�لبحري

Marine

موربان

�الإمار�تي

Morban

�ل�صدرة 

�لليبي

Es Sedra

دبى

Dubai
برنت

Brent
غ. تك�صا�س

WTI

105.9106.6109.4103.7105.1105.4108.3108.6105.5108.797.9Axerage 2013متو�سط عام 2013

96.297.199.694.495.296.399.398.496.699.093.2Axerage 2014متو�سط عام 2014

104.7105.7110.0102.7103.8104.0107.7107.9104.0108.394.9January 2014يناير 2014 

105.4106.3110.5103.4104.2104.9108.7108.5105.0108.9100.8Feburaryفرباير

104.2104.8109.0102.1103.1104.1107.6107.2104.3107.6100.5Marchمار�س

104.3104.9108.1102.1103.1104.5107.8107.4104.7107.7102.0Aprilاأبريل

105.4105.8110.4103.2104.2105.4108.4109.4105.6109.7102.0Mayمايو

107.9108.6112.7105.8106.6107.9110.7111.3108.0111.7105.2Juneيونيو

105.6107.2106.7103.8105.5106.0108.9106.2106.1106.6102.9Julyيوليو

100.8102.2100.999.2100.6101.5104.3100.6101.7101.696.4Augustاأغ�سط�س

96.097.297.194.595.396.198.996.296.597.393.4September�سبتمرب

85.185.987.683.684.086.189.186.386.787.484.4Octoberاأكتوبر

75.676.179.673.974.075.477.978.976.378.976.0Novemberنوفمرب

59.560.162.957.958.359.562.361.560.362.559.5Decemberدي�سمرب

44.444.547.942.642.345.548.446.845.647.947.3January 2015يناير 2015 

54.153.858.251.852.355.458.656.855.958.150.8Feburaryفرباير

52.552.256.950.550.554.357.454.854.755.947.8March مار�س

57.357.759.855.656.058.561.758.458.659.554.4Aprilاأبريل

امل�سدر: منظمة االأقطار العربية امل�سدرة للبرتول،  االإدارة االإقت�سادية،  وتقارير اأوبك. 
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 * زيت �لغاز في �ل�صوق �الأمريكي يحتوي على 0.02 % كبريت 

**زيت �لوقود في �صوق �صنغافورة يحتوي على 2 %  كبريت.
 الم�سدر: تقرير اأوبك ال�سهري ، اأعداد مختلفة.

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

�جلدول  - 4:  �ملتو�صط �ل�صهري لال�صعار �لفورية للمنتجات �لنفطية فى �ال�صو�ق �ملختلفة،  2013 - 2015

Table - 4: Average Monthly Market Spot Prices of Petroleum Products,   2013 -2015
)$ / Barrel - دوالر / برميل(

ال�ضوق
الغازولني  املمتاز

Premium
Gasoline

زيت الغاز*

(50 جزء باملليون كربيت)
Gasoil

(ppm Sulfur 50 )

زيت الوقود** 

)1.0  كربيت(

 Fuel Oil
)Sulfur 1 %   (

 Market

 متو�صط

عام

2013

119.3124.797.6Singapure�صنغافورة
Average

2013
122.6124.095.9Roterdamروترد�م
122.7114.496.7Mediterranean�ملتو�صط

129.7121.899.7US Gulfخ. �أمريكي

 متو�صط

عام

2014

110.9113.788.3Singapure�صنغافورة
Average

2014
115.1112.987.1Roterdamروترد�م
110.6113.388.1Mediterranean�ملتو�صط

118.9111.490.3US Gulfخ. �أمريكي

مار�س

2014

119.4122.595.0Singapure�صنغافورة

Mar-14
120.9121.0100.1Roterdamروترد�م
115.2121.5100.7Mediterranean�ملتو�صط

126.7119.8102.4US Gulfخ. �أمريكي

�أبريل

2014

121.4124.093.8Singapure�صنغافورة

Apr-14
128.0122.198.1Roterdamروترد�م
122.9122.098.7Mediterranean�ملتو�صط

132.4121.1101.6US Gulfخ. �أمريكي

مايو

2014

121.4123.095.1Singapure�صنغافورة

May-14
127.4121.398.7Roterdamروترد�م
121.9122.299.7Mediterranean�ملتو�صط

131.3120.198.4US Gulfخ. �أمريكي

يونيو

2014

123.7122.297.2Singapure�صنغافورة

Jun-14
130.4121.698.7Roterdamروترد�م
126.4122.8100.2Mediterranean�ملتو�صط

135.4120.999.3US Gulfخ. �أمريكي

يوليو

2014

122.0120.294.5Singapure�صنغافورة

Jul-14
128.1119.293.8Roterdamروترد�م
122.9118.894.5Mediterranean�ملتو�صط

128.2117.694.5US Gulfخ. �أمريكي

�أغ�صط�س

2014

111.4117.893.5Singapure�صنغافورة

Aug-14
119.9116.788.6Roterdamروترد�م
115.2117.189.7Mediterranean�ملتو�صط

122.2116.394.2US Gulfخ. �أمريكي

�صبتمرب

2014

110.6112.990.9Singapure�صنغافورة

Sep-14
117.2111.986.5Roterdamروترد�م
113.5112.288.6Mediterranean�ملتو�صط

125.2111.191.5US Gulfخ. �أمريكي

�أكتوبر

2014

101.2101.379.2Singapure�صنغافورة

Oct-14
103.9102.476.5Roterdamروترد�م
99.6101.676.6Mediterranean�ملتو�صط

111.9101.878.0US Gulfخ. �أمريكي

نوفمرب

2014

90.495.571.7Singapure�صنغافورة

Nov-14
95.896.365.6Roterdamروترد�م
91.495.466.3Mediterranean�ملتو�صط

94.093.569.4US Gulfخ. �أمريكي

دي�صمرب

2014

71.978.555.5Singapure�صنغافورة

Dec-14
73.377.548.6Roterdamروترد�م
68.777.550.6Mediterranean�ملتو�صط

70.872.753.3US Gulfخ. �أمريكي

يناير

2015

57.463.744.0Singapure�صنغافورة

Jan-15
61.863.237.2Roterdamروترد�م
56.564.439.4Mediterranean�ملتو�صط

63.864.842.5US Gulfخ. �أمريكي

فرب�ير

2015

70.572.154.9Singapure�صنغافورة

Feb-15
73.775.047.1Roterdamروترد�م
68.376.349.1Mediterranean�ملتو�صط

75.673.553.7US Gulfخ. �أمريكي

مار�س

2015

73.872.251.5Singapure�صنغافورة

Mar-15
77.671.845.4Roterdamروترد�م
73.473.447.9Mediterranean�ملتو�صط

78.468.851.6US Gulfخ. �أمريكي
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�جلدول - 5 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �لنفط �خلام  2013 - 2015 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2013 - 2015
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�س �لعاملي(

* حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  230 اىل 280 األف طن �ساكن  
** حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  270 اىل 285 األف طن �ساكن  

** حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  80 اىل 85 األف طن �ساكن  

* Vessels of 230 - 280 thousand dwt.
** Vessels of 270 - 285 thousand dwt.
** Vessels of 80 - 85 thousand dwt.

 )Source: OPEC Monthly Oil Market Report )various issues امل�سدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�سهري ملنظمة اأوبك. 

             Direction
Period

�لبحر �ملتو�صط/

�لبحر �ملتو�صط ***

Med/Med ***

�ل�صرق �الأو�صط/ �لغرب **

Middle East/West**
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

Middle East/East*
 �الجتاه     

�لفرتة

Average 2013 81 26 41 متو�سط 2013

Average 2014 105 30 49 متو�سط 2014

March 94 31 43 مار�س 2014

April 93 30 41 �أبريل

May 82 26 36 مايو

June 82 27 40 يونيو

July 104 30 49 يوليو

August 95 30 49 �أغ�صط�س

September 83 23 39 �صبتمرب

October 93 26 47 �أكتوبر

November 168 33 56 نوفمرب

December 103 36 69 دي�صمرب

January 2015 113 39 69 يناير 2015

February 128 36 60 فرب�ير

March 116 29 53 مار�س

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

 .Source: OPEC Monthly Oil Market Report, various issues امل�سدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�سهري ملنظمة اأوبك. 

�جلدول - 6 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �ملنتجات �لنفطية، 2013 - 2015 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2013 - 2015
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�س �لعاملي (

Period
�لبحر �ملتو�صط / �صمال - غرب �أوروبا *

Med/N-WE *
�لبحر �ملتو�صط /  �لبحر �ملتو�صط *

Med/Med*
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

Middle East/East*

�الجتاه     

�لفرتة

Average 2013 155 145 103 متو�سط 2013

Average 2014 159 149 111 متو�سط 2014

March 181 171 109 مار�س 2014

April 139 129 97 �أبريل

May 126 116 111 مايو

June 134 124 110 يونيو

July 130 120 105 يوليو

August 127 117 125 �غ�صط�س

September 134 124 123 �صبتمرب

October 165 155 123 �أكتوبر

November 198 188 126 نوفمرب

December 233 223 115 دي�صمرب

January  2015 225 214 120 يناير 2015

  February 174 164 108 فرب�ير

  March 190 180 128 مار�س

Direction

* حجم الناقلت يرتاوح ما بني  30 اىل 35 األف طن �ساكن  
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* Estimates .
Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty 
Reports.

�جلدول - 7 : �لطلب �لعاملي على �لنفط خالل �لفرتة 2013 - 2015    

Table -7 : World Oil Demand  2013 - 2015
)Million b/d - مليون برميل/ �ليوم (

2015 * 2014 2013 

�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Av.
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Av.

Arab Countries 6.8 6.7 6.8 6.8 6.6 6.6 6.5  الدول العربية

OAPEC 5.9 5.8 5.9 5.9 5.7 5.7 5.6  �لدول �الأع�صاء في �أوبك

Other Arab 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9  �لدول �لعربية �الأخرى

OECD 46.0 45.8 46.6 46.0 45.0 45.7 46.1  منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية

North America 24.1 24.2 24.7 24.4 23.8 23.9 24.1  �أمريكا �ل�صمالية

Western Europe 13.1 13.5 13.6 13.9 13.6 13.0 13.7  �أوروبا �لغربية

Pacific 8.8 8.1 8.4 7.7 7.7 8.9 8.3  �ملحيط �لهادي

Developing Countries 30.1 29.8 29.7 30.4 29.8 29.4 29.0  الدول النامية

Middle East & Asia 19.6 19.3 19.2 19.7 19.3 19.2 18.9  �ل�صرق �الو�صط  و�آ�صيا 

Africa 3.9 3.8 3.9 3.7 3.8 3.8 3.7  �فريقيا

America Latin 6.6 6.7 6.7 7.0 6.7 6.4 6.5  �أمريكا �لالتينية

 China 10.4 10.5 10.9 10.3 10.6 10.1 10.1  ال�سني 

  FSU 4.4 4.5 4.9 4.6 4.2 4.4 4.5  االحتاد ال�سوفيـيتي)ال�سابق(

Eastern Europe 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6    اأوروبا ال�سرقية

World 91.5 91.3 92.8 92.0 90.2 90.2 90.3    العامل

* اأرقام تقديرية. 
امل�سدر: منظمة االأقطار العربية امل�سدرة للبرتول - االإدارة االقت�سادية، 

وتقارير ال�سناعة النفطية.
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�جلدول - 8: �لعر�س �لعاملي للنفط و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �لفرتة  2013 - 2015

Table -8 : World Oil and NGL Supply, 2013-2015
)Million b/d - مليون برميل يوميا ( 

2015 2014* 2013
 الربع 1

Q I
املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
 املعدل

Average

Arab Countries 26.4 26.5 26.6 26.7 26.4 26.4 27.0 الدول العربية

OAPEC 25.1 25.1 25.3 25.3 24.9 25.1 25.7 �لدول �الأع�صاء في �أوبك

Other Arab 1.3 1.4 1.3 1.4 1.5 1.3 1.3 �لدول �لعربية �الأخرى

OPEC: 36.6 36.6 36.7 36.6 36.4 36.5 37.2 االأوبك:

Crude Oil 30.8 30.7 30.8 30.8 30.6 30.7 31.6 �لنفط �خلام

NGLs  +non conventional Oils 5.8 5.8 5.9 5.8 5.9 5.8 5.7  �صو�ئل �لغاز �لطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 24.8 24.1 24.9 24.1 23.9 23.5 22.2 منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية

NorthAmerica 20.7 20.0 20.7 20.2 19.9 19.2 18.2 �أمريكا �ل�صمالية

Western Europe 3.7 3.6 3.7 3.4 3.5 3.8 3.6 �أوروبا �لغربية

 Pacific 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 �ملحيط �لهادي

Developing Countries 12.7 12.4 12.6 12.4 12.2 12.2 12.2 الدول النامية

 Middle  East & Other Asia 5.0 4.9 5.0 4.8 4.9 4.9 5.0 �ل�صرق �الأو�صط ودول �آ�صيوية �أخرى

Africa 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 �فريقيا 

Latin America 5.3 5.0 5.2 5.1 4.9 4.9 4.8 �أمريكا �لالتينية 

China 4.3 4.3 4.4 4.2 4.3 4.3 4.3 ال�سني

FSU 13.6 13.4 13.5 13.4 13.4 13.5 13.4 االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق

Eastern Europe 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 اأوروبا ال�سرقية 

Processing Gains 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 عوائد التكرير

World 94.4 93.0 94.4 93.0 92.5 92.2 91.6  العامل  

* Estimates .
Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty 
Reports.

* اأرقام تقديرية. 
امل�سدر: منظمة االأقطار العربية امل�سدرة للبرتول - االإدارة االقت�سادية، 

وتقارير ال�سناعة النفطية
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1) Exculdes Oil at Sea.
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

* ال ي�سمل النفط على منت الناقلت
** ي�سمل النفط على منت الناقلت واملخزون اال�سرتاتيجي

Oil Market Intelligence April.  2015   امل�سدر Sources: Oil Market Intelligence April.  2015   

�لجدول - 9: �لمخزون �لنفطي �لعالمي، في نهاية �صهر مار�س 2015

Table - 9 : Global Oil Inventories،March 2015
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية �ل�صهر(

مار�س

2015
 Mar.
2015

فرباير 

2015
Feb.
2015

التغري عن فرباير 

2015
  Change from
February 2015

مار�س 

2014
 Mar.
2014

التغري عن مار�س

2014 

Change from
March  2014

14841452321311173Americasاالأمريكتني:

63260032523109Crudeنفط خام

852852078864Productsمنتجات نفطية

909901887435Europeاأوروبا :

32031373128Crudeنفط خام

589588156227Productsمنتجات نفطية

Pacific(24)399(1)375376منطقة املحيط الهادي 

Crude)11(1591572170نفط خام

Products)13(229)3(216219منتجات نفطية

27682729392584184Total OECDاإجمايل الدول ال�سناعية *

11111070411005106Crudeنفط خام

157978Products(2)16571659منتجات نفطية

2456244016237284Rest of the worldبقية دول العامل *

Oil at Sea)10(1034)10(10241034نفط على منت �لناقالت

52245169554956268World Commercial 1املخزون التجاري العاملي *

184618460175591Strategic Strategic�ملخزون �ال�صرت�تيجي

80948049457745349Total 2اإجمايل املخزون العاملي**
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كـل  تقديريتـين  بتخ�صيـ�ص جـائزتيـن  العلمـي  البحـث  ت�صجيع  للبترول في  الم�صـدرة  العربيـة  الأقطـار  ل�صيا�صـة منظمـة  ا�صتمـرارا 

�صنتـين، قيمـة الجائـزة الأولى �صبعـة اآلف دينـار كويتـي )اأي ما يعـادل  حوالي اأربعـة وع�صـرون األف دولر اأمريكي(، وقيمـة الجـائزة الثـانيـة 

خم�صة اآلف دينار كويتي ) اأي ما يعادل  حوالي �صبعة ع�صر األف دولر اأمريكي(، وبناء على قرار المكتب التنفيذي للمنظمة رقم 139/1  

بتاريخ 12 ت�صرين الأول/اأكتوبر 2014  فقد تقرر اأن يكون مو�صوع البحث العلمي للح�صول على جائزة عام 2016 بعنوان:

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

مو�صوع البحث

يـاأتي تنـامي الهتمـام بعمليـات اإعـادة تكريـر زيـوت التزيـيت الم�صتعملـة فـي اإطـار الجهـود التـي تبذلهـا الـدول الأع�صـاء في منظمة 

الأقطار العربية الم�صدرة للبترول )اأوابك( نحو تح�صين اأداء ال�صناعة البترولية من خالل اغتنام فر�ص القيمة الم�صافة وتعظيم ال�صتفادة 

من الموارد والثروات الطبيعية، عالوة على تعزيز اللتزام بمتطلبات الت�صريعات الخا�صة بحماية البيئة من التلوث. 

يقترح اأن يغطي البحث الجوانب الرئي�صية التالية، ويمكن للباحث اأن ي�صيف ما يراه منا�صبا لإغناء البحث:

11 لمحة1تاريخية1عن1تطور1عمليات1اإعادة1تكرير1زيوت1التزييت1الم�ستعملة.111.

21 م�سادر1الزيوت1الم�ستعملة1وتقييم1جودتها.1.

31 طرق1اإعادة1تكرير1الزيوت1الم�ستعملة..

41 االنعكا�سات1البيئية1لعملية1اإعادة1تكرير1زيوت1التزييت1الم�ستعملة.11.

51 لل�سناعة1. الم�سافة1 القيمة1 تح�سين1 في1 ودوره���ا1 الم�ستعملة1 التزييت1 زي��وت1 تكرير1 اإع���ادة1 لعملية1 االقت�سادية1 االأهمية1

البترولية،1والمحافظة1على1الموارد1الطبيعية.1

61 درا�سة1حاالت1عملية1في1مناطق1العالم1والدول1العربية.1.

71 اال�ستنتاجات1والتو�سيات.1.

)�صروط تقديم البحث(

11 يجوز1تقديم1البحث1من1�سخ�ص1اأو1اأكثر1وال1ي�سمل1ذلك1االأ�سخا�ص1االعتباريين..

21 يجب1اأن1يكون1البحث1العلمي1بحثا1جديدا1وغير1مقتب�ص1اأو1مكرر،1واأن1ال1يكون1قد1نال1جائزة1من1اأية1جهة1عربية1اأو1اأجنبية1.

في1ال�سابق.

31 يوافق1�ساحب1البحث1م�سبقا1على1منح1حقوق1طبع1ون�سر1بحثه1للمنظمة1في1حالة1فوزه1باإحدى1الجائزتين1المذكورتين،1.

مع1احتفاظه1بكامل1حقوقه1االأخرى1في1البحث1بما1في1ذلك1براءة1االختراع،1ويكون1له1وحده1حق1الت�سرف1بتلك1الحقوق1

وال1تمار�ص1المنظمة1حقوقها1بطبع1البحث1الفائز1اال1بعد1مرور1�ستة1اأ�سهر1من1تاريخ1اإبالغ1الفائز1بقرار1اللجنة1�سمانا1

لممار�سة1الفائز1لحقوقه1االأخرى.1ويرفق1مع1بحثه1ت�سريحا1بذلك1ح�سب1النموذج1المرفق.

ن
ال

ـــ
عــ

منظمة االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك(اإ

اجلائــــزة العلميــــة
ملنظمة االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك(

لعام  2016 



41 يرفق1المتقدم1للجائزة1مع1بحثه1ت�سريحا1يوؤكد1فيه1عدم1االقتبا�ص،1اأو1ي�سير1اإلى1الفقرات1المقتب�سة1جزئيا1اأو1كليا1-1اإن1.

وجدت1-1مع1ذكر1المراجع1الم�ستخدمة1بالتف�سيل.

51 العربية1الم�سدرة1. العامة1لمنظمة1االأقطار1 اإلى1االأمانة1 الكترونية1من1البحث1 1ورقية1ون�سخة1 اأرب��ع1ن�سخ1 يتم1تقديم1

للبترول1باإحدى1اللغتين1العربية1اأو1االإنجليزية1مع1مرفق1يت�سمن1نبذة1عن1موؤهالت1معد1اأو/معدي1البحث1وخبرتهم1

المهنية.

61 ت�ستلم1البحوث1المقدمة1للم�ساركة1بالجائزة1بتاريخ1ال1يتعدى1نهاية1�سهر1اأيار/مايو120161وال1يقبل1بعد1ذلك1التاريخ1.

اأي1بحث1لغر�ص1الجائزة.

71 لجنة1. قبل1 من1 اختيارها1 يتم1 التي1 وغيرها1 العربية1 الجن�سيات1 كافة1 من1 الفائزة1 البحوث1 الأ�سحاب1 الجوائز1 تمنح1

التحكيم1العلمية1المتخ�س�سة.

81 ال1يجوز1منح1الجائزة1لذات1الباحث1مرتين1متتاليتين.1.

91 تهمل1اأية1بحوث1غير1م�ستوفية1لل�سروط1المذكورة.1.

تقوم الأمانة العامة للمنظمة باإبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�صميا عن البحوث الفائزة واأ�صحابها �صمن نتائج 

اأعمال مجل�ص وزراء المنظمة لعام 2016.  

لمزيد1من1المعلومات1يرجى1االت�سال1باالأمانة1العامة1للمنظمة1على1العنوان1التالي:

منظمة االأقطار العربية الم�صدرة للبترول )اأوابك(

اإدارة ال�صوؤون الفنية

المقر الدائم للمنظمات العربية

�ص.ب  20501 ال�صفاة 13066 دولة الكويت

هاتف: 24959715 )965(  فاك�ص: 24959755 )965(

E-mail: oapectech@oapecorg.org
WWW.oapecorg.org  :الموقع على االإنترنت

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

بالتنازل لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول عن حقوق الطبع والن�صر للبحث العلمي المقدم من قبلي تحت عنوان:

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

ال�صــم  :

التوقيع :

التاريخ       /       /


