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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

غالف العدد
اح��ت�����ض��ن��ت م���دي���ن���ة م���راك�������ش ف��ي 

ال��م��م��ل��ك��ة ال��م��غ��رب��ي��ة ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة 

في  الأط��راف  لم�ؤتمر  والع�ضرين  الثانية 

ب�ضاأن  الإط��اري��ة  المتحدة  الأم��م  اتفاقية 

الثانية  وال��دورة   )COP22( المناخ  تغير 

العامل  التفاقية  اأط��راف  لم�ؤتمر  ع�ضرة 

ب��روت���ك���ل  لأط����راف  اج��ت��م��اع��ا  ب��ضفه 

من  الفترة  خ��ال   ،)CMP-12( كي�ت� 

ح�ض�ر  و���ض��ط   ،2016 ن�فمبر   18-7
دولي كبير يتقدمهم مجم�عة من اأ�ضحاب 

الدول  روؤ�ضاء  والمعالي  وال�ضم�  الفخامة 

والحك�مات وال�زراء في الدول الأطراف 

كبيرة  مجم�عة  وبح�ض�ر  التفاقية،  في 

للمنظمات  العامين  والأمناء  الروؤ�ضاء  من 

�ضاركت  وقد  المعنية،  والقليمية  الدولية 

منظمة الأقطار العربية الم�ضدرة للبترول 

منظمة  ب�ضفتها  الم�ؤتمر  ف��ي  )اأواب����ك( 

 .)IGO( حك�مية دولية

تاأ�ض�ضت منظمة الأقطار العربية الم�ضدرة للبترول بم�جب التفاقية التي اأبرمت في بيروت بتاريخ 9 يناير 1968  فيما بين حك�مات 

كل من المملكة العربية ال�ضع�دية ودولة الك�يت ودولة ليبيا )المملكة الليبية اآنذاك(. ون�ضت التفاقية على اأن تك�ن مدينة الك�يت مقراً لها.  

تهدف المنظمة اإلى تعاون اأع�ضائها في مختلف اأوجه الن�ضاط القت�ضادي في �ضناعة البترول، وتقرير ال��ضائل وال�ضبل للمحافظة على 

م�ضالح اأع�ضائها الم�ضروعة في هذه ال�ضناعة منفردين ومجتمعين، وت�حيد الجه�د لتاأمين و�ض�ل البترول اإلى اأ�ض�اق ا�ضتهاكه ب�ضروط 

عادلة ومعق�لة، وت�فير الظروف المائمة لا�ضتثمار في �ضناعة البترول في الأقطار الأع�ضاء. 

البحرين والجمه�رية  المتحدة ودولة قطر ومملكة  العربية  الإمارات  1970 كل من دولة  المنظمة في عام  اإلى ع�ض�ية  ان�ضم  وقد 

الجزائرية.  وان�ضم اإليها في عام 1972 كل من الجمه�رية العربية ال�ض�رية وجمه�رية العراق، وان�ضم اإليها في عام 1973 جمه�رية م�ضر 

العربية، وان�ضمت الجمه�رية الت�ن�ضية في عام 1982 )جمدت ع�ض�يتها في عام 1986( وتجيز التفاقية ان�ضمام اأية دولة عربية م�ضدرة 

للبترول اإلى ع�ض�يتها �ضريطة اأن يك�ن البترول م�ضدراً هاما لدخلها الق�مي، وبم�افقة ثاثة اأرباع اأ�ض�ات الدول الأع�ضاء على اأن يك�ن 

من بينها اأ�ض�ات جميع الدول الأع�ضاء الم�ؤ�ض�ضة. 

• ال�شركات املنبثقة:
انبثقت عن المنظمة الم�ضروع����ات الم�ض���تركة التالية:  ال�ض����ركة العربي���ة البحرية لنقل البترول في عام 1972 ومقرها مدينة الك�يت في دولة الك�يت، 

وال�ضركة العربية لبناء واإ�ضاح ال�ضفن )اأ�ضري( في عام 1973، ومقرها مملكة البحرين، وال�ضركة العربية لا�ضتثمارات البترولية )اأبيك�رب( في عام 1974 

ومقرها مدينة الخبر في المملكة العربية ال�ضع�دية، وال�ضركة العربية للخدمات البترولية في عام 1975 ومقرها مدينة طرابل�ش في دولة ليبيا.

   االجتماع الخامس والثالثون لوزراء النفط والطاقة 
بدول مجلس التعاون الخليجي

االجتماع الثامن عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز 
في دولة قطر
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في هذا العدد

أجهزة المنظمة

تمار�ش المنظمة ن�ضاطاتها واخت�ضا�ضاتها من خال اأربعة اأجهزة هي: 

• مجل�س الوزراء: ه� ال�ضلطة العليا التي تحدد �ضيا�ضات المنظمة بت�جيه ن�ضاطاتها وو�ضع الق�اعد التي ت�ضير عليها. 
• المكتب التنفيذي : يتك�ن من ممثلي الدول الأع�ضاء ويق�م برفع ما يراه من ت��ضيات واقتراحات اإلى المجل�ش، وينظر في الميزانية ال�ضن�ية ويرفعها 

للمجل�ش ال�زاري ، كما يقر نظام م�ظفي الأمانة العامة، وت�ضدر قراراته باأغلبية ثلثي اأ�ض�ات الأع�ضاء جميعا.

• الأمانة العامة : ت�ضطلع بالج�انب التخطيطية والإدارية والتنفيذية لن�ضاط المنظمة، وفقا لل�ائح وت�جيهات المجل�ش. ويت�لى اإدارة الأمانة العامة اأمين عام. 
ويعين الأمين العام بقرار من المجل�ش ال�زاري للمنظمة لفترة ثاث �ضن�ات قابلة للتجديد لمدد اأخرى. والأمين العام ه� الناطق الر�ضمي با�ضم المنظمة، 

وه� الممثل القان�ني لها، وه� م�ض�ؤول عن مبا�ضرة واجبات من�ضبه اأمام المجل�ش. ويق�م الأمين العام باإدارة الأمانة العامة وت�جيهها، والإ�ضراف الفعلي على 

كافة وج�ه ن�ضاطها، وتنفيذ ما يعهد به المجل�ش اإليه من مهام. يمار�ش الأمين العام وكافة م�ظفي الأمانة العامة وظائفهم با�ضتقال تام ولل�ضالح الم�ضترك 

للدول الأع�ضاء. يتمتع الأمين العام والأمناء الم�ضاعدون في اأقاليم الدول الأع�ضاء بكافة الح�ضانات والمتيازات الدبل�ما�ضية.  

• الهيئة الق�شائية: تم الت�قيع على بروت�ك�ل اإن�ضاء الهيئة الق�ضائية لمنظمة الأقطار العربية الم�ضدرة للبترول في مدينة الك�يت بتاريخ  9 ماي� 1978 
ودخل حيز النفاذ في 20 اأبريل 1980.  وللهيئة اخت�ضا�ش اإلزامي بالنظر في المنازعات التي تتعلق بتف�ضير وتطبيق اتفاقية اإن�ضاء المنظمة، والمنازعات 

التي تن�ضاأ بين ع�ض�ين اأو اأكثر من اأع�ضاء المنظمة في مجال الن�ضاط البترولي.

 ت�شدر الن�شرة ال�شهرية عن الأمانة العامة 

ملنظمة الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول - 

اإدارة الإعالم واملكتبة

)ISSN 1018-595X(

 جميع حقوق الطبع حمفوظة، وال يجوز 

اإعادة الن�شر  اأو االقتبا�س دون اإذن خطي 

م�شبق من املنظمة.  

ال�شرتاك ال�شنوي )11 عدداً(  

وي�شمل اأجور الربيد 

الدول العربية 

الدول االأجنبية 

للأفراد: 10 دنانري ك�يتية اأو ما يعادلها بالدولر 
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للموؤ�ش�شات: 60 دولرا اأمريكيا

اإىل:  اال����������������ش���������������راك  ط��������ل��������ب��������ات  ت���������وج���������ه 

وامل��ك��ت��ب��ة،  االإع�������لم  اإدارة   – ال���ت���وزي���ع  ق�����ش��م 

للبرول  امل�����ش��درة  العربية  االأق��ط��ار  منظمة 

�ش.ب. 20501 ال�ضفاة، الك�يت 13066 - 
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مؤتمر  مراكش لتغير المناخ
تكثيف الجهود الدولية للعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة

احت�ض���نت مدينة مراك�ش في المملكة المغربية فعاليات 

الدورة الثانية والع�ضرين لم�ؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم 

المتحدة الإطارية ب�ض���اأن تغي���ر المناخ )COP22( والدورة 

الثاني���ة ع�ض���رة لم�ؤتمر اأط���راف التفاقية العامل ب��ض���فه 

اجتماع���ا لأط���راف بروت�ك�ل كي�ت���� )CMP-12(، خال 

الفترة من 7-18 ن�فمبر 2016، و�ضط ح�ض�ر دولي كبير 

يتقدمهم مجم�عة من اأ�ض���حاب الفخامة وال�ضم� والمعالي 

روؤ�ض���اء الدول والحك�مات وال�زراء في الدول الأطراف في 

التفاقية، وبح�ض����ر مجم�عة كبيرة من الروؤ�ض���اء والأمناء 

العامين للمنظمات الدولية والقليمية المعنية، وقد �ضاركت 

منظم���ة الأقط���ار العربية الم�ض���درة للبت���رول )اأوابك( في 

 .)IGO( الم�ؤتمر ب�ضفتها منظمة حك�مية دولية

وقد ا�ضتعر�ش م�ؤتمر مراك�ش )COP22( والمفاو�ض�ن 

ب�ض����رة اأ�ضا�ض���ية التقدم المحرز على ال�ضعيد الدولي في 

مرحلة ما بعد م�ؤتمر باري�ش )COP21(، حيث تم الت��ضل 

فيه اآنذاك اإلى “اتفاق باري�ش”، الذي يهدف في الأ�ض���ا�ش 

اإلى ال��ض����ل اإلى ما دون 2 درجة مئ�ية ف�ق م�ضت�يات ما 

قبل الث�رة ال�ضناعية، مع م�ا�ضلة الجه�د الرامية للحد من 

ارتف���اع درجة الحرارة اإلى 1,5 درجة مئ�ية، كما ت�ض���منت 

اأعم���ال الم�ؤتم���ر انعق���اد اأول اجتم���اع لمجم�ع���ة العم���ل 

الخا�ضة »باتفاق باري�ش«، بعد دخ�ل   التفاق باري�ش حيز 

التنفيذ في 4 ن�فمبر 2016، وذلك بعد ت�ض���ديق اأكثر من 

100 دولة على التفاق حتى الآن وح�ض����له على ال�ضروط 
المطل�ب���ة والت���ي من اأهمها ت�ض���ديق 55 دول���ة من الدول 

الأط���راف في التف���اق �ض���ريطة ان تمث���ل انبعاثاتها ما ل 

يق���ل عن 55 % م���ن اجمالي النبعاث���ات العالمية لغازات 

الدفيئة.  

وبعد مناق�ض���ات ومفاو�ض���ات م�ضتفي�ض���ة فقد ت��ضلت 

ال���دول الم�ض���اركة ف���ي م�ؤتم���ر مراك����ش COP22 اإل���ى 

البي���ان الختامي للم�ؤتم���ر )اإعان مراك����ش للعمل من اأجل 

المناخ والتنمية الم�ض���تدامة(، وال���ذي تم التاأكيد من خاله 

عل���ى ما جاء ف���ي اتفاق باري�ش من دع����ة  للدول الأطراف 

ف���ي التفاقية ل��ض���ع مام���ح للبيانات ال�طني���ة للحد من 

النبعاث���ات وب�ض���كل مختل���ف بين ال���دول النامي���ة والدول 

المتقدم���ة، اإل���ى جانب تعزيز جه�د التكيف والق�ض���اء على 

افتتاحية العدد
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الفقر و�ضمان الأمن الغذائي، ودعم خطة واأهداف التنمية 

الم�ض���تدامة لعام 2030 والعمل على ت�فير التم�يل المالي 

الم�ض���تهدف بقيمة 100 مليار دولر �ضن�ياً لمكافحة الآثار 

المترتبة على التغي���ر المناخي والبحث عن حل�ل قبل عام 

2020، م���ع الأخ���ذ بعين العتب���ار الحتياجات والظروف 
الخا�ض���ة للدول النامي���ة والأقل نم�اً، وم�ض���اعفة التم�يل 

للبن���ك الدول���ي بمبلغ 1,5 ملي���ار دولر بحل�ل عام 2020 

لمنطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا.

كم���ا دعا اإع���ان مراك�ش اإل���ى اأهمية تعزي���ز القدرات 

والتكن�ل�جي���ا وتي�ض���ير نقله���ا م���ن ال���دول المتقدم���ة اإلى 

ف���ي  ال�ض���فافية  مب���داأ  عل���ى  والتاأكي���د  النامي���ة،  ال���دول 

الم�ض���اهمات المخطط���ة المحددة وطني���اً )NDCs( من 

اللتزامات والإباغ وال�ضتعرا�ش لجميع الطراف، واأ�ضاد 

ب�الديناميكي���ة غي���ر الم�ض���ب�قة الت���ي ي�ض���هدها ملف تغير 

المن���اخ في العدي���د من الفعالي���ات والمنا�ض���بات الدولية، 

وتم���ت الدع�ة اإلى ال�ض���تفادة من تنام���ي اهتمام المجتمع 

الدول���ي بظاه���رة التغي���ر المناخي من اأجل الم�ض���ي قدما 

نح���� تقلي�ش انبعاثات غ���ازات الدفيئة ودعم خطة التنمية 

الم�ضتدامة لعام 2030 واأهدافها الطم�حة.

  من جانبها فاإن الدول العربية ومن بينها الدول الأع�ضاء 

ف���ي منظمة الأقطار العربية الم�ض���درة للبت���رول )اأوابك(، 

وقد �ضاركت بفاعلية في م�ؤتمر مراك�ش COP22 فاإنها اإذ 

ت�ؤكد على التزامها باأداء دورها في الق�ضايا المتعلقة بتغير 

المن���اخ وذلك �ض���من الجه�د التي تق�م به���ا الدول النامية 

ف���ي ه���ذا ال�ض���اأن، واأهمية الأخ���ذ بعين العتب���ار المبادئ 

الرئي�ض���ية الت���ي تحكم التعاون الدول���ي للتعامل مع ظاهرة 

تغي���ر المناخ والمتمثلة بالعدالة والم�ض����ؤوليات الم�ض���تركة 

ولكن المتباينة، والم�ض�ؤولية التاريخية للدول ال�ضناعية عن 

زيادة تراكم النبعاثات الغازية، بالإ�ض���افة لم�ض����ؤولية هذه 

الدول في قيادة الجه�د الدولية لتخفي�ش الإنبعاثات، ونقل 

التكن�ل�جيا لل���دول النامية في مجالي التخفيف والتكيف، 

وكذل���ك تقديم الدع���م المالي المائم لبن���اء القدرات في 

الدول النامية.

وعلى �ض���عيد الأمانة العامة لمنظمة اأوابك فاإنها تتابع 

وع���ن كث���ب كافة التط����رات المتعلقة بالتفاقي���ة الطارية 

لتغي���ر المناخ، من خال م�ض���اركتها الفعالة في اجتماعات 

التفاقي���ة وكذل���ك دوره���ا البارز ف���ي المجم�ع���ة العربية 

التفاو�ض���ية، وت�اجده���ا الدائ���م في العديد م���ن المحافل 

الدولية والإقليمية ذات ال�ض���لة بالتفاقي���ة الإطارية لتغير 

المن���اخ، وم���ن خال م���ا تق�م باإع���داده من تقاري���ر دورية 

ودرا�ض���ات ح����ل التط�رات ف���ي التفاقي���ة الطارية لتغير 

المن���اخ وانعكا�ض���اتها على ال�ض���ناعة البترولي���ة في الدول 

الأع�ضاء في المنظمة.

وي�ضار في هذا ال�ضدد باأن الأمانة العامة لمنظمة اأوابك، 

قد نظمت فعالية بالتعاون مع وزارة الطاقة وال�ض���ناعة في 

دولة قطر، ووزارة الطاقة وال�ض���ناعة والثروة المعدنية في 

المملكة العربية ال�ضع�دية بتاريخ 10 ن�فمبر 2016، على 

هام�ش اجتماع���ات م�ؤتمر مراك�ش COP22 بعن�ان )خلق 

القيمة الم�ض���افة من انبعاثات غاز ثاني اأك�ض���يد الكرب�ن(، 

وهدفت الفعالية اإلى ا�ض���تعرا�ش التط����رات الجارية على 

�ض���عيد تقنيات احتجاز وتخزين غاز ثاني اك�ض���يد الكرب�ن 

والمج���الت المتاح���ة ل�ض���تمرار هذه التقنية في �ض���ناعة 

النفط والغاز وال�ض���ناعات البترولية الاحقة وال�ض���ناعات 

الغذائية ومعالجة النفايات وغيرها، وقد �ض���ارك بالفعالية 

كمتحدث رئي�ضي كل من �ضعادة الأمين العام لمنظمة اأوابك، 

الأ�ض���تاذ/ عبا�ش علي النقي، ومجم�عة من المتخ�ض�ضين 

م���ن المملكة العربية ال�ض���ع�دية ودولة الك�يت ودولة قطر. 

حي���ث ا�ضتعر�ض����ا التحدي���ات الحالية والم�ض���تقبلية التي 

ت�اجه تلك التقنية وال�ض���بل الكفيلة بمعالجتها، كما �ضارك 

ف���ي الفعالي���ة مجم�عة كبيرة من الخبراء والمتخ�ض�ض���ين 

بالبيئة من الدول العربية والأجنبية.

   والأمان���ة العام���ة لمنظم���ة اأواب���ك وقد �ض���اركت في 

م�ؤتمر مراك�شCOP22، فاإنها اإذ تثمن عالياً جه�د الدول 

العربية على �ضعيد المفاو�ضات الدولية ب�ضاأن تغير المناخ، 

وتثن���ي على ما ج���اء في )اإع���ان مراك�ش للعم���ل من اأجل 

المناخ والتنمية الم�ض���تدامة(، والذي يمثل مرحلة هامة في 

م�ض���ار الجه�د الدولية ب�ض���اأن ق�ض���ايا البيئة وتغير المناخ 

وانعكا�ض���اتها على ال���دول النامية والأقل نم����اً وتعرب عن 

تقديرها لكل من �ض���اهم في انج���اح هذا الم�ؤتمر والحدث 

العالمي الهام.



6

أخ��ب��ار ال����دول األع��ض��اء

11
د 

عد
- ال

 4
2 

نة
س

ال

وف���ي بداي���ة الجتماع األق���ى معالي 

وزير الطاقة وال�ضناعة والثروة المعدنية 

في المملكة العربية ال�ضع�دية كلمة رحب 

فيها بالم�ض���اركين ، كما نقل للمجتمعين 

خ�������ادم الحرمي�������ن ال�شريفي�������ن  تحي���ات 

المل�������ك �شلمان ب�������ن عبدالعزي�������ز، ملك 

المملكة العربية ال�شعودية حفظه اهلل، 

وق���ال ان خ���ادم الحرمي���ن يتطلع لنجاح 

هذا الجتماع في تعزيز م�ض���يرة مجل�ش 

التعاون بعد اأن اطلق روؤية متكاملة ت�ضتمل 

على تعزي���ز العمل الخليجي الم�ض���ترك 

وتن����ش عل���ى »اأنن���ا نع���د اندماجن���ا في 

محيطنا الخليجي ودفع العمل الخليجي 

الم�ض���ترك على كل الم�ضت�يات من اأهم 

اأول�ياتنا«.

 واأك���د عل���ى اأهمية وثق���ل دور دول 

مجل����ش التعاون اقت�ض���اديا وبالذات في 

ال�ض����ق البترولي، م��ض���حا باأن مجم�ع 

اإنت���اج دول المجل�ش بل���غ نح� 18 ملي�ن 

برميل ي�ميا، وتمث���ل دول المجل�ش اأكثر 

من 20 % من النتاج العالمي ، وان دور 

دول المجل����ش كبير وم�ؤثر في ا�ض���تقرار 

ال�ض����ق ، وان دول المجل����ش تق�م دائما 

بذلك الدور الم�ض����ؤول وذلك بالتن�ض���يق 

والتع���اون ال�ثي���ق فيما بينه���ا، ومع بقية 

ال���دول المنتج���ة للبت���رول �ض����اء داخل 

منظم���ة الأوبك اأو خارجه���ا وبما يحقق 

م�ض���الح دول المجل�ش و�ض���ع�بها ب�ضكل 

خا�ش وال�ض���ناعة البترولية والقت�ض���اد 

العالمي ب�ضكل عام .

وق���ال اإن عملن���ا الم�ض���ترك يتجاوز 

اهتمامنا بمتغيرات ال�ض����ق على المدى 

عل���ى  ويرك���ز   ، والمت��ض���ط  الق�ض���ير 

م�اجه���ة التحديات والتغي���رات الكبرى 

الت���ي ن�اجهها عل���ى الم���دى البعيد في 

مجال الطاقة والمناخ والتجارة الدولية، 

م�ؤك���دا ب���اأن العم���ل الم�ض���ترك يتطلب 

التعام���ل مع هذه الم��ض����عات ب�ض���كل 

�ض���م�لي ياأخذ ف���ي العتب���ار التاأثيرات 

عل���ى المدى البعي���د ، واقتنا�ش الفر�ش 

م���ن  الق�ض����ى  وال�ض���تفادة  المتاح���ة 

ق���درة ال���دول الع�ض���اء للتفاو�ش ككتلة 

اقت�ض���ادية م�ؤث���رة حي���ث اأننا ف���ي هذا 

ال�ض���دد ل نتعامل مع الدول فقط بل مع 

التكتات القت�ضادية الكبرى .

كما األقى معالي الأمين العام لمجل�ش 

التع���اون كلمة ق���ال فيها اإن م���ا تنعم به 

دول المجل����ش من م����ارد بترولية وفيرة 

اأ�ضهمت في نه�ضتها وعززت من مكانتها 

العالمية  فر�ش عليها م�ض�ؤوليات واأعباء 

تجاه المحافظة على ا�ض���تقرار اأ�ض����اق 

البترول العالمية  والم�ض���اهمة في دعم 

نم���� القت�ض���اد العالم���ي وازده���اره من 

خال �ض���مان اأمن الإمدادات البترولية 

وا�ض���تمراريتها ف���ي الظ���روف العادي���ة 

وال�ض���تثنائية الت���ي ق���د تتعر����ش له���ا 

الأ�ض����اق الخليجي���ة نتيج���ة العديد من 

الع�امل ال�ضيا�ضية والقت�ضادية.

واأك���د معالي���ه على الجه����د الكبيرة 

لتعزي���ز  المجل����ش  دول  تبذله���ا  الت���ي 

عاقاتها ف���ي مجال الطاق���ة مع الدول 

المنتج���ة الأخ���رى وال���دول الم�ض���تهلكة 

به���دف ال��ض����ل ب�ض���كل جماع���ي ال���ى 

التكامل العالمي المن�ض����د ل�ض���مان نم� 

القت�ض���اد العالم���ي وازده���اره وتحقيق 

التنمية الم�ضتدامة لكافة دول العالم.

   االجتماع الخامس والثالثون لوزراء النفط والطاقة 
بدول مجلس التعاون الخليجي

ع����ق����د اأ�����ش����ح����اب ال���م���ع���ال���ي 

والطاقة  النفط  وزراء  وال�شعادة 

بدول مجل�س التعاون، يوم االأحد 

م��ق��ر  ف�����ي   2016 اأك����ت����وب����ر   23
الريا�س،  بمدينة  العامة  االأمانة 

والثلثين،  الخام�س  اجتماعهم 

خالد  المهند�س  معالي  برئا�شة 

ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز ال���ف���ال���ح وزي����ر 

ال����ط����اق����ة وال�������ش���ن���اع���ة وال�����ث�����روة 

ال��م��ع��دن��ي��ة ب��ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

ال�����ش��ع��ودي��ة ، وم�������ش���ارك���ة م��ع��ال��ي 

را���ش��د  ب��ن  عبداللطيف  ال��دك��ت��ور 

ال��زي��ان��ي االأم��ي��ن ال��ع��ام لمجل�س 

التعاون لدول الخليج العربية.

المملكة العربية السعودية
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مدينة أبوظبي تستضيف القمة 
العالمية للطاقة في يناير 2017

دولة اإلمارات العربية المتحدة

اأعلن���ت وزارة الطاق���ة ف���ي دول���ة 

ع���ن  المتح���دة  العربي���ة  الإم���ارات 

ا�ضت�ض���افتها للقم���ة العالمي���ة للطاقة 

الأطل�ض���ي  المجل����ش  م���ع  بالتع���اون 

يناي���ر  12و13  ي�م���ي  الأمريك���ي، 

2017، وذل���ك بالتزام���ن م���ع اأ�ض���ب�ع 
اأب���� ظبي لا�ض���تدامة، وذل���ك بهدف 

تحقيق التنمية الم�ض���تدامة من خال 

مناق�ض���ة الم��ض�عات التي من �ضاأنها 

تعزيز اأ�ض����اق الطاقة وحماية المناخ، 

والت�ض���جيع عل���ى البتكار وا�ض���تخدام 

التقنيات المتقدمة .

وق���د تم تد�ض���ين ه���ذه المب���ادرة 

الم�ض���تركة بين وزارة الطاقة في دولة 

الإمارات العربية والمجل�ش الأطل�ضي 

الأمريك���ي ر�ض���مًيّا بم�ج���ب مذك���رة 

التفاه���م التي وقعها معالي المهند�س 

�شهيل بن محمد فرج فار�س المزروعي 

وزير الطاقة في دولة االإمارات العربية، 

وال�ض���يد/ فريدري���ك كيمب���ي، رئي�ش 

التنفي���ذي  والمدي���ر  الإدارة  مجل����ش 

للمجل�ش الأطل�ضي الأمريكي.

وق���ال معال���ي وزي���ر الطاق���ة انه 

“تما�ض���ًيا م���ع الجه����د الت���ي تبذلها 
الإمارات  الر�ض���يدة لدول���ة  القي���ادة 

العربي���ة المتح���دة للتمي���ز وتحقي���ق 

ال�ض���دارة والريادة عالميا في قطاع 

الطاق���ة، فنح���ن �ض���عداء بالدخ����ل 

في �ض���راكة م���ع المجل�ش الأطل�ض���ي 

الأمريكي ل�ضت�ض���افة قم���ة المجل�ش 

ف���ي  للطاق���ة  العالمي���ة  الأطل�ض���ي 

اأب�ظب���ي، لتك�ن هذه المنا�ض���بة هي 

الم���رة الأول���ى التي ي�ضت�ض���يف فيها 

الح���دث  ه���ذا  الأطل�ض���ي  المجل����ش 

الأبرز في دول مجل�ش التعاون لدول 

الخليج العربية”.

وا�ض���اف معالي���ه “�ض���تك�ن ه���ذه 

القم���ة بمثابة من�ض���ة مثالي���ة لإجراء 

مناق�ض���ات تفاعلي���ة وهامة م���ع قادة 

ف���ي  الرئي�ض���يين  والم�ؤثري���ن  العال���م 

قطاع الطاقة العالمي ح�ل م�ض���تقبل 

قط���اع الطاق���ة وكي���ف �ض���يتاأثر م���ن 

خ���ال الت�جهات ال�ضيا�ض���ية والأمنية 

الأخيرة”.

ع���دة  اأب�ظب���ي  قم���ة  و�ض���تناق�ش 

م�ا�ضيع ومحاور هامة اأبرزها اأنظمة 

الطاق���ة وتقنياته���ا، ودرا�ض���ة النف���ط 

والغ���از والطاقة الن�وي���ة، والتط�رات 

في �ض����ق الطاقة المتجددة في �ضياق 

التحديات ال�ضيا�ضية والأمنية الكبيرة 

مرك���زة عل���ى ثاثة مح���اور رئي�ض���ية 

هي: الآث���ار المترتبة م���ن النتخابات 

الأميركي���ة على الأم���ن العالمي وحيز 

الطاق���ة، والنظ���ام الجدي���د النا�ض���ئ 

ل�ض����ق النفط والغاز وتقنيات الطاقة 

المتقدم���ة ف���ي �ض���ياق تح����ل قط���اع 

الطاقة وتغير المناخ.
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  ا�ضت�ض���افت دول���ة قطر ي����م 17 ن�فمب���ر 2016 اأعمال 

الجتم���اع الثام���ن ع�ض���ر لمنت���دى ال���دول الم�ض���درة للغ���از، 

بح�ض����ر اأ�ض���حاب المعالي وزراء الطاقة في الدول الأع�ضاء 

ف���ي المنظم���ة، وتراأ�ش الجتم���اع معالي الدكت�������ور محمد بن 

�شالح ال�ش�������ادة، وزير الطاقة وال�شناعة ف�������ي دولة قطر. حيث 

األق���ى معاليه كلمة في افتتاح الجتماع ا�ض���تعر�ش من خالها 

التط�رات الحالية والآفاق الم�ضتقبلية ل�ض�ق الطاقة العالمية، 

م�ض���دداً على الدور الحي�ي للدول الأع�ض���اء في المنتدى في 

تزويد دول العالم بالغاز.  

واأ�ض���ار معاليه باأن الجتماع يعتبر حدثا خا�ض���ا ل�ض���ببين 

اأولهم���ا اأو�ض���اع �ض����ق الغ���از الطبيع���ي التي ت�اجهه���ا الدول 

الم�ض���اركة حالياً وم�ضتقبلياً الأمر الذي يتطلب تكثيف الجه�د 

الم�ضتركة لم�اجهة التحديات، والثاني ب�ضبب وثيقتين هامتين 

تم اإعدادهما من اأجل بحثهما من قبل اأع�ض���اء المنتدى الأول 

بخ�ض��ش ا�ض���تراتيجية ط�يلة الأجل لمنتدى الدول الم�ضدرة 

للغاز والأخرى خا�ضة بالروؤية الم�ضتقبلية للمنتدى ب�ضاأن الغاز 

العالمي حتى عام 2040 .

واأ�ض���اف معاليه باأن اجتماع الدول الأع�ض���اء في المنتدى 

ياأت���ي ف���ي وقت ي�ض���هد فيه قطاع الطاقة ب�ض���كل عام و�ض����ق 

الغ���از تط����رات عدي���دة تحمل ف���ي طياتها فر�ض���اً وتحديات 

للدول المنتجة للغاز، م��ض���حاً ب���اأن الأمر الإيجابي يتمثل في 

اأن الطل���ب عل���ى الغ���از الطبيعي قد نما بنح���� 1.9 % خال 

عام 2015 ومن المت�قع اأن يت�ا�ض���ل النم� خال عام المقبل 

)2017( خا�ضة مع انخفا�ش اأ�ضعاره.

واأ�ض���اف معاليه باأن انعقاد منتدى الغاز ياأتي بالتزامن مع 

 ،COP22 ا�ضت�ضافة المملكة المغربية لم�ؤتمر التغير المناخي

م�ض���يرا اإلى اأن اللتزام العالمي لم�اجه���ة التغير المناخي قد 

اكت�ضب زخما ب�ضكل اأكبر واأ�ضرع مما ه� مت�قع، فقد اأ�ضبحت 

اأه���داف م�ؤتمر التغي���ر المناخي COP21 قان�ن���ا ملزماً في 

وقت مبكر من �ضهر ن�فمبر 2016، م�ؤكداً على اأهمية ت�ضافر 

الجه�د العالمية لم�اجهة ظاهرة الحتبا�ش الحراري.

واأو�ض���ح باأن الدول الم�ض���درة للغاز يج���ب عليها اأن تغتنم 

هذه الفر�ض���ة لعر�ش الغاز ك�ق����د وخيار مثالي لم�اجهة تلك 

الق�ض���ية باعتب���اره م�ض���دراً نظيف���اً للطاقة وال���ذي يمكن اأن 

ي�ض���اعد ف���ي م�اجهة هذه الظاهرة وذل���ك اذا تم التعامل معه 

بنح� عادل من قبل الأنظمة وال�ضيا�ضات.

االجتماع الثامن عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز 
في دولة قطر

دولة قط���ر
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االجتماع االستشاري للدول 
من داخل وخارج منظمة أوبك

في اإطار الح�ار والتن�ضيق بين الدول الم�ضدرة للنفط، 

ا�ضت�ض���افت دول���ة قطر بتاري���خ 18 ن�فمب���ر 2016 اأعمال 

الجتماع ال�ضت�ضاري غير الر�ضمي للدول  من داخل وخارج 

منظم���ة البلدان الم�ض���درة للنف���ط »اأوبك«، وذك���ر معالي 

الدكتور محمد بن �شالح ال�ش�������ادة، وزير الطاقة وال�شناعة 

في دول�������ة قطر، باأن الجتم���اع ياأتي في اإطار الم�ض���اورات 

الدوري���ة بي���ن ال���دول الم�ض���درة للنفط من داخ���ل وخارج 

منظم���ة اأوب���ك، للتفاو�ش ب�ض���اأن تثبيت اإنت���اج النفط، وقد 

ت���م التطرق خال الجتم���اع اإلى جميع الق�ض���ايا المتعلقة 

بم�ضاألة تثبيت الإنتاج.

من جانبه ذكر معالي وزير الطاقة الرو�ض���ي الك�ض���ندر 

ن�فاك، باأنه تم خال الجتماع مناق�ضة العديد من الق�ضايا 

المتعلقة بالتن�ضيق مع الدول الأع�ضاء في منظمة اأوبك عن 

تفاوؤله بالمحادثات خال الجتماع الت�ض���اوري، اآمًا اأن يتم 

الت��ضل لتفاق ب�ضاأن تثبيت الإنتاج خال اجتماع اأوبك في 

نهاية �ضهر ن�فمبر 2016. 
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تعيين سعادة األستاذ محمد رأس الكاف ممثاًل للجمهورية 
الجزائرية في المكتب التنفيذي للمنظمة

عين���ت الجمه�ري���ة الجزائرية الديمقراطية ال�ض���عبية �شعادة االأ�شت�������اذ/ محمد راأ�س 

ال�������كاف، الم�شت�شار ب�������وزارة الطاقة ممثًل له�������ا في المكتب التنفي�������ذي لمنظمة االأقطار 

العربي�������ة الم�شدرة للبت�������رول )اأوابك(، خلف���اً ل�شعادة االأ�شتاذ/ محم�������د بوعمامة، وذلك 

اعتباراً من تاريخ 10 ن�فمبر 2016.  وقد بعث �ضعادة ال�ضيد/ عبا�ش علي النقي، الأمين 

العام للمنظمة، ببرقية تهنئة اإلى �ض���عادة الأ�ض���تاذ/ محمد راأ�ش ال���كاف، هناأه فيها على 

من�ض���به الجديد ومتمنيا له دوام التقدم والت�فيق. كما بعث ببرقية اإلى �ض���عادة الأ�ضتاذ/ 

محمد ب�عمامة، اأعرب فيها عن تقديره و�ضكره الجزيل لما قام به �ضعادته من ا�ضهامات 

طيلة فترة تمثيله لباده في المكتب التنفيذي. 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ذك���رت �ض���ركة �ض����ناطراك الجزائرية ب���اأن اجمالي 

�ض���ادراتها م���ن النف���ط والغ���از خال الأ�ض���هر الع�ض���رة 

الأول���ى من ع���ام 2016 بلغت 89 ملي�ن ط���ن مكافئ / 

نف���ط  بزي���ادة تقدر بح�ال���ي 9% بالفت���رة المماثلة من 

ع���ام 2015. وارتف���ع انتاج �ض����ناطراك م���ن النفط في 

الرب���ع الثال���ث من ع���ام 2016 بمق���دار 80 األف ب/ي، 

الأم���ر الذي اأدى اإلى زي���ادة نح� ملي�ن طن في اإمدادات 

الخ���ام ال�ض���حراوي الذي ت���م ت�ض���ديره اإلى ك�ب���ا. كما 

ارتفعت �ضادرات الغاز خال نف�ش الفترة بن�ضبة  %40، 

مقارن���ة بالفترة المماثل���ة من العام الما�ض���ي )2015(. 

وت�ض���ير بع�ش التقديرات باأن الجزائر �ضّدرت ما قيمته 

11.86 مليار دولر خال الن�ضف الأول من عام 2016، 
بانخفا����ش نح� 6 مليارات دولر عن الفترة نف�ض���ها من 

العام الما�ضي اإذ بلغت القيمة 17.86 مليار دولر. 

وفي تط�ر اآخر وقعت �ض���ركة �ض����ناطراك عقداًً مع 

ال�ض���ركة ال�ض���ينية للهند�ض���ة والبناء والنفط )�ضي بي او 

�ض���ي(  لإعادة تاأهيل اأحد الم�ض���افي في منطقة �ضيدي 

رزي���ن ببراق���ي، وقد ت���م اختيار ال�ض���ركة من بين �ض���بع 

�ضركات تقدمت للف�ز بمناق�ضة الم�ضروع.

ارتفاع صادرات النفط والغاز الجزائرية
خالل عام 2016
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دولة الكويت

  ف���ي اإطار التعاون بين الدول العربية 

في مجال ال�ض���ناعة البترولية وقعت دولة 

الك�يت و�ضلطنة عمان على مذكرة تفاهم 

لم�ض���روع م�ض���فاة )الدق���م( بي���ن �ض���ركة 

النفط العمانية و�ض���ركة البترول الك�يتية 

العالمي���ة بطاقة ا�ض���تيعابية تبل���غ ح�الي 

230 األ���ف ب/ي، من مزي���ج النفط الخام 
الك�يت���ي والعمان���ي حي���ث �ض���تق�م باإنتاج 

م�ض���تقات نفطية وفق اأعلى الم�ا�ض���فات 

والمقايي�ش العالمية وبتكاليف تناف�ض���ية. 

ويهدف الم�ضروع اإلى تعزيز ال�ضتراتيجية 

الك�يتي���ة العماني���ة ل�ض���مان تكرير مزيج 

النفط الخام الك�يتي والعماني الخام على 

المدى البعيد والم�ضاهمة في دعم القت�ضاد ال�طني للبلدين.

وذكر معالي االأ�شتاذ اأن�س خالد ال�شالح، نائب رئي�س مجل�س 

الوزراء وزير المالية، ووزير النفط بالوكالة في دولة الكويت، باأن 

ت�قي���ع المذكرة ياأتي في اإطار الجه����د المبذولة لتعزيز التعاون 

القت�ض���ادي بين �ض���لطنة عم���ان ودولة الك�ي���ت وذلك من خال 

اقتنا�ش الفر�ش ال�ضتثمارية في م�ضروعات الطاقة الكبرى، وبما 

ي�ض���اهم في دعم ا�ضتراتيجية م�ؤ�ض�ض���ة البترول الك�يتية الرامية 

لتعزيز مكانتها في اأ�ض����اق النف���ط العالمية. م�ؤكداًً باأن المرحلة 

القادمة تتطلب من دول الخليج العربية التن�ض���يق فيما بينها في 

الم�ضاريع البترولية وم�ضاريع الطاقة الكبرى، حيث يعتبر م�ضروع 

م�ض���فاة الدقم اأحد اأهم الم�ضاريع ال�ض���ناعية الحي�ية وال�اعدة 

التي يتم تط�يرها في المنطقة.

واأ�ضاف معاليه باأن هذه ال�ضراكة ال�ضتراتيجية تاأتي ا�ضتكمالً 

لق�ض���ة نجاح التعاون بين دولة الك�يت و�ض���لطنة عمان ال�ضقيقة 

فم���ن خال هذا التعاون تتقا�ض���مان التحديات وتح�ض���دان ثمار 

التعاون معا فهذه هي روح الأخ�ة والتعا�ضد التي تجمع الأ�ضقاء 

في دول مجل�ش التعاون لدول الخليج العربية«.

توقيع مذكرة تفاهم بترولية
بين دولة الكويت وسلطنة عمان
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 وقعت وزارة النفط في جمه�رية العراق ووزارة 

البترول والثروة المعدنية في جمه�رية م�ضر العربية 

على مذك���رة تفاهم للتعاون الم�ض���ترك بين البلدين 

في مجال تط�ير ال�ض���ناعة النفطية والغازية، وذلك 

بح�ض�ر معالي ال�شيد/ جبار علي ح�شين اللعيبي ، 

وزير النفط في جمهورية العراق، ومعالي المهند�س 

ط�������ارق المل، وزير البت�������رول والث�������روة المعدنية في 

جمهورية م�شر العربية، وت�ض���منت المذكرة ت�ضجيع 

التعاون الم�ض���ترك بين ال�ضركات النفطية الم�ضرية 

والعراقية في مختلف مجالت ال�ضناعة النفطية .

وذك���ر معال�������ي ال�شي�������د/ جب�������ار عل�������ي ح�شي�������ن 

اللعيبي ، في م�ؤتمر �ض���حفي م�ض���ترك عقده عقب 

ت�قيع المذكرة مع نظيره الم�ضري، باأن وزارة النفط 

العراقية �ضبق لها واأن اأعلنت في الفترة الما�ضية عن 

طرحها خم�ش م�ض���افي نفطية لا�ضتثمار، وترحب 

بدخ����ل ال�ض���ركات الم�ض���رية للمناف�ض���ة ف���ي هذه 

الم�ض���اريع الكبيرة، كما تم دع�ة ال�ضركات الم�ضرية 

لا�ض���تثمار والتط�ي���ر في 12 حقًا نفطي���اً اأعلنت 

عنها ال�زارة م�ؤخراً، مبيناً وج�د فر�ش ا�ض���تثمارية 

واعدة في قطاع النفط العراقي.

 من جانبه اأبدى معال�������ي المهند�س طارق المل، 

رغب���ة ب���اده في زي���ادة مج���الت التع���اون البترولي 

الم�ضترك مع جمه�رية العراق، كما اأكد على ا�ضتعداد 

ال�ض���ركات النفطية الم�ض���ريه للدخ�ل في �ض���راكات 

حقيقي���ة مع العراق ف���ي مختلف مجالت ال�ض���ناعة 

البترولية، حيث تعمل ال�ض���ركات النفطية الم�ض���رية 

حالياً في جن�ب العراق. واأ�ض���اف معاليه باأن مذكرة 

التفاهم والتعاون التي تم ت�قيعها مع الجانب العراقي 

�ض���تفتح الأب�اب ل�ض���راكات وتعاون وا�ض���عين وه� ما 

ي�ضب�ا اليه البلدين ال�ضقيقين. 

التوقيع على مذكرة تفاهم بترولية
بين العراق ومصر

جمهورية العراق
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مملكة البحرين

ا�شتقب�������ل معالي ال�شي�������خ محمد بن خليفة اآل خليف�������ة وزير النفط في 

مملك�������ة البحرين في 13 نوفمبر 2016 �شعادة المهند�س عادل عبدالعزيز 

الجا�شم، رئي�س مجل�س اإدارة ال�شركة العربية البحرية لنقل البترول، احدى 

ال�ض���ركات العربي���ة المنبثقة عن منظمة اأوابك، بح�ض����ر �شع�������ادة الدكتور 

اأحمد عل�������ي ال�شريان الأمين الع���ام للهيئة ال�طنية للنف���ط والغاز، و�شعادة 

ال�شي�������د/ علي عبدالجبار ال�ش�������واد، مدير عام ال�ض���تراتيجيات والتخطيط 

بالهيئة ال�طنية للنفط والغاز، وممثل مملكة البحرين في المكتب التنفيذي 

لمنظمة اأوابك.

وخ���ال  المقابل���ة اأ�ض���اد معالي وزي���ر النفط بالجه�د المخل�ض���ة التي 

يبذلها �ضعادة المهند�ش عادل الجا�ضم في �ضبيل تحقيق المزيد من التط�ر 

والنجاح، الأمر الذي مكن ال�ض���ركة باأن تتب�اأ المكانة المرم�قة، واأن ت�ضبح 

اإحدى ال�ض���ركات العربية الرائدة في مجال النقل البحري. وخال المقابلة 

تم مناق�ضة عدة م�ا�ضيع ذات العاقة بن�ضاط ال�ضركة العربية البحرية لنقل 

البترول واأوجه التعاون بين ال�ض���ركة وال�ض���ركات النفطية البحرينية، ف�ضًا 

عن التطرق اإلى مناق�ض���ة التط�رات في اأ�ض�اق النقل البحري للنفط الخام 

والم�ضتقات النفطية وغاز البترول الم�ضال.

من جانبه اأعرب �ض���عادة المهند�ش عادل عبدالعزيز الجا�ضم عن �ضكره 

وتقديره لمعالي وزير النفط لح�ضن ال�ضتقبال وما تم مناق�ضته من م�ا�ضيع 

ت�ض���ب في تط�ر عمل ال�ض���ركة وتعزز العمل العربي الم�ضترك الذي ي�ضب� 

اإليه الجميع.

معالي وزير النفط البحريني
يستقبل رئيس الشركة العربية البحرية لنقل البترول
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عق�������د معالي المهند�س طارق المل وزير البت�������رول والثروة المعدنية في جمهورية 

م�شر العربية جل�ض���ة مباحثات مع وفد من ال�ض���ركة العربية لا�ض���تثمارات البترولية 

)اأبيك����رب(، برئا�ش�������ة الدكتور عاب�������د بن عبداهلل ال�شع�������دون، رئي�س ال�شرك�������ة، وتناولت 

المباحثات ا�ض���تعرا�ش م�قف الم�ض���روعات البترولية التى ت�ض���اهم فيها اأبيك�رب في 

م�ض���ر، كم���ا تم ا�ض���تعرا�ش الفر�ش ال�ض���تثمارية المتاحة للتعاون بي���ن قطاع البترول 

الم�ضري و�ضركة اأبيك�رب خال الفترة القادمة. 

واأك���د معال�������ي المهند��������س طارق المل عل���ى اأهمية زي���ادة التعاون الم�ض���ترك بين 

الجانبين فى ظل ما تتمتع به اأبيك�رب من قدرة تم�يلية تمكنها من الم�ضاهمة بق�ة فى 

الم�ض���روعات الجديدة التى يطرحها قطاع البترول، ا�ض���تناداً لما حققته من نجاحات 

من خال م�ض���اهمتها فى عدد من الم�ض���روعات القائمة حالياً في م�ض���ر، والتي تمثل 

حافزاً لزيادة اأن�ضطتها في م�ضر خال الفترة القادمة 

ومن جانبه اأبدى رئي�ش �ض���ركة اأبيك�رب اهتماما بدرا�ض���ة الم�ض���روعات الجديدة 

التى يطرحها قطاع البترول الم�ض���ري والم�ض���اهمة في تم�يلها انطاقاً من ال�ض���راكة 

الط�يلة والناجحة مع قطاع البترول الم�ضري.

وقد ح�ض���ر جل�ض���ة المباحثات كل من ال�شيد/ رائد بن نا�شر الري�س نائب الرئي�ش 

التنفيذي والمدير العام ل�ضركة اأبيك�رب، والمهند�شة �شيرين اأحمد وكيل وزارة البترول 

الم�ضرية للتخطيط والمتابعة.

جلسة مباحثات
بين وزارة البترول المصرية وأبيكورب

جمهورية مصر العربية
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 ذك���ر �شع�������ادة ال�شيد/ عبا��������س علي النقي، االأمي�������ن العام لمنظمة 

االأوابك، باأن �ضناعة البترول تحتل  مكانة كبيرة على �ضعيد القت�ضاد 

العالم���ي، ويعتب���ر النفط الخام �ض���لعة ا�ض���تراتيجية هامة والم�ض���در 

الرئي�ضي في مزيج الطاقة العالمية، وذلك بالنظر الى حجم ا�ضتهاكه 

بالمقارنة مع بقية الم�ض���ادر من جهة الطاقة، ول�ض���تخدامه كم�ضدر 

للطاقة في الن�ض���اطات وال�ض���ناعات الت���ي تحتاج اإلى الطاقة ب�ض���كل 

مكثف ك�ض���ناعتي الألمني�م والحديد وال�ض���لب من جهة اأخرى. م�ؤكداً 

ب���اأن ال���دول الأع�ض���اء ف���ي المنظمة لم ت���األ جهداً على م���دى العق�د 

الما�ض���ية في تط�ير �ض���ناعتها البترولية وذلك عب���ر تنفيذها للعديد 

من الم�ض���اريع الرائدة وه� ما نتج عنه تحقيقها للعديد من النجازات 

الم�ضه�دة.

واأ�ض���اف �ض���عادته في مقابلة �ض���حفية م���ع جريدة الي�م ال�ض���ابع 

الم�ض���رية، باأن الأمانة العامة لمنظمة اأوابك تتابع عن كثب التط�رات 

الجارية على �ضعيد ال�ض���ناعة البترولية  

وتتلم�ش الجه�د الكبيرة للدول الأع�ض���اء 

في ه���ذا القطاع، على الرغ���م من الآثار 

ال�ضلبية الناتجة عن تراجع اأ�ضعار النفط 

في الأ�ض����اق العالمية، داعياً اإلى ت�ضافر 

جه�د كافة الأطراف الدولية ذات ال�ضلة 

بال�ض���ناعة البترولي���ة م���ن دول منتج���ة 

وم�ض���تهلكة ومنظم���ات دولية و�ض���ركات 

بترولي���ة وطني���ة ودولي���ة للم�ض���اهمة في 

البترولي���ة  لل�ض����ق  ال�ض���تقرار  تحقي���ق 

العالمية.

واأو�ضح �ض���عادته باأنه وبح�ضب اأغلب 

البيانات ال�ضادرة عن المنظمات العالمية 

المنطق���ة  ف���اإن  بالطاق���ة  المتخ�ض�ض���ة 

العربي���ة تعتب���ر م���ن المناط���ق ال�اع���دة 

والم�ؤهلة م�ض���تقبًا لتحقي���ق المزيد من 

الكت�ض���افات البترولية، وق���د اأعلنت بع�ش ال���دول العربية م�ؤخراً عن 

تحقيقها لكت�ضافات نفطية وغازية. 

واأ�ض���ار �ض���عادته باأن المانة العامة لمنظمة الأوابك حري�ضة على  

اي�ض���اح مجالت التعاون في ال�ض���ناعة النفطية بين الدول الأع�ض���اء، 

كم���ا تق����م ولنف�ش الغاية بعقد اجتماعات تن�ض���يقية بي���ن الخبراء في 

�شعادة ال�شيد/ عبا�س علي النقي

االأمين العام لمنظمة االأوابك في مقابلة �شحفية مع جريدة اليوم ال�شابع 

المنطقة العربية مؤهلة لتحقيق المزيد
من االكتشافات البترولية

مختل���ف مجالت ال�ض���ناعة البترولية لبحث مجالت 

التعاون وال�ضتثمار في الدول الأع�ضاء في المنظمة، 

بالإ�ض���افة اإل���ى تنظيمه���ا للعدي���د م���ن الم�ؤتم���رات 

والملتقيات العلمية التي تناق�ش واقع واآفاق ومجالت 

التعاون في ال�ضناعة البترولية بين الدول الأع�ضاء. 
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الدورة الخام�شة لموؤتمر التعاون العربي ال�شيني  في مجال الطاقة

الطاقة حجر أساسي للتعاون العربي الصيني

تنفيذا للبيان الختامي ال�ض���ادر في الدورة الرابعة لم�ؤتمر 

التع���اون العربي ال�ض���يني في مجال الطاق���ة التي عقدت في 

مدينة الريا�ش، المملكة العربية ال�ضع�دية في الفترة من 18-

20 ن�فمب���ر 2014، وف���ي اإط���ار الأن�ض���طة القطاعية لمنتدى 
التع���اون العربي ال�ض���يني، عق���دت الدورة الخام�ض���ة لم�ؤتمر 

التعاون العربي ال�ضيني في مجال الطاقة تحت �ضعار«الطاقة 

حجر اأ�ضا�ضي للتعاون العربي ال�ضيني«، وذلك بتنظيم م�ضترك 

من الهيئة ال�طنية ال�ضينية للطاقة وجامعة الدول العربية.

وق���د تراأ����ش الجان���ب العربي �ض���عادة الدكت�ر �ض���الح بن 

ح�ض���ين الع�اج���ي وكي���ل وزارة الطاق���ة وال�ض���ناعة والث���روة 

المعدني���ة ل�ض����ؤون الكهرباء ف���ي المملكة العربية ال�ض���ع�دية، 

وبم�ض���اركة ممثل�ن عن وزارات وجهات معنية ب�ض����ؤون الطاقة 

في ال���دول العربية، والأمان���ة العامة لجامعة ال���دول العربية، 

ومنظم���ة اأواب���ك، والهيئة العربية للطاقة الذرية. كما �ض���ارك 

عن الجانب ال�ضيني ممثل�ن عن الهيئة ال�طنية للطاقة ووزارة 

الخارجية وعدد من ال�ض���ركات ال�ض���ينية الكب���رى العاملة في 

مجال الكهرباء والطاقة. 

ناق����ش الم�ؤتمر العديد من المحاور المهمة والتي �ض���ملت 

النف���ط والغ���از الطبيع���ي، والطاق���ة الكهربائي���ة، والطاق���ة 

المتجددة، وال�ضتخدامات ال�ضلمية للطاقة الن�وية. 

وقد مثل الأمانة العامة لمنظمة اأوابك،  ال�شيد/ عبدالفتاح 

دندي، مدي�������ر االإدارة االقت�شادية، من خال تراأ�ض���ه لجل�ض���ة 

ح�ارية من جل�ضات الم�ؤتمر، والم�ضاركة كمتحدث رئي�ضي في 

جل�ض���ة ح�ارية اأخرى، وتقديم ورقة عمل في الجل�ض���ة الأولى 

م���ن الجل�ض���ات المتعلق���ة بالتعاون ف���ي مجال النف���ط والغاز 

الطبيعي ح�ل »واقع واآفاق التعاون العربي ال�ضيني في مجال 

النفط والغاز الطبيعي« .

وقد تناولت الورقة 3 محاور رئي�شية:

• المكانة الحالية والم�شتقبلية للدول العربية في اأ�شواق 	

النفط والغاز الطبيعي العالمية. 

• المكان�������ة الحالي�������ة والم�شتقبلية لقطاع النف�������ط والغاز 	

الطبيعي في ال�شين.

•  اإمكاني�������ة تعزي�������ز التع�������اون العرب�������ي ال�شين�������ي في مجال 	

الطاق�������ة من منطلق اأم�������ن االإمدادات لل�شي�������ن من جهة، 

واأمن الطلب بالن�شبة للدول العربية المنتجة والم�شدرة 

للنفط والغاز من جهة اأخرى. 

   وقد خل�ضت ال�رقة اإلى اأن ال�ضين في ظل ما ت�ضهده من 

عجز في م�ض���دري النفط والغاز الطبيع���ي لتلبية احتياجاتها 

المحلي���ة م���ن الطاقة المتزاي���دة في الم�ض���تقبل، وفي ظل ما 

تمتلك���ه الدول العربية من فائ�ش للت�ض���دير من الم�ض���درين، 

فالحاج���ة تدع���� اإلى العمل �ض����ياً على تعزي���ز التعاون القائم 

بي���ن الطرفين من منظ�ر اأمن الطاقة ب�ض���قيه اأمن المدادات 

لل�ض���ين واأمن الطلب للدول العربية المنتجة والم�ضدرة للنفط 

والغاز.
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

• انخف�س المعدل ال�شهري الأ�شعار �شلة اأوبك بن�ضبة 0.5% )0.2 دولر للبرميل( مقارنة بال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 42.9 دولر للبرميل خال �ضهر �ضبتمبر 2016.	

• انخف�س الطلب العالمي على النفط خال �ضهر �ضبتمبر 2016 بمقدار 0.8 ملي�ن ب/ي، اأي بن�ضبة 0.8% لي�ضل اإلى 97.2 ملي�ن ب/ي.	

• ارتفعت الكميات المعرو�شة من النفط خال �ضهر �ضبتمبر 2016 بمقدار 1.4 ملي�ن ب/ي، اأي بن�ضبة 1.4% لت�ضل اإلى 99.3 ملي�ن ب/ي.	

• انخف�س اإنتاج الواليات المتحدة من النفط ال�شخري خال �ضهر �ضبتمبر 2016 بنح� 1.7% ليبلغ ح�الي 4.5 ملي�ن ب/ي، بينما ارتفع عدد الحفارات العاملة 	

بنح� 19 حفارة مقارنة بال�ضهر ال�ضابق ليبلغ 352 حفارة.

• المنتجات 	 وارداتها من  2016 بنح� 3% لتبلغ 8.5 ملي�ن ب/ي، بينما انخف�شت  اأغ�ضط�ش  �ضهر  النفط الخام خال  المتحدة من  الواليات  واردات  ارتفعت 

النفطية بنح� 2.6% لتبلغ ح�الى 2.3 ملي�ن ب/ي.

• انخف�س المخزون التجاري النفطي في الدول ال�شناعية خال �ضهر اأغ�ضط�ش 2016 بح�الي 11 ملي�ن برميل مقارنة بال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 3092 ملي�ن 	

برميل، وارتفع المخزون االإ�شتراتيجي في دول منظمة التعاون القت�ضادي والتنمية وجن�ب اأفريقيا وال�ضين بح�الي 2 ملي�ن برميل مقارنة بال�ضهر ال�ضابق لي�ضل 

اإلى 1870 ملي�ن برميل.

• ارتفع المتو�شط ال�شهري لل�شعر الفوري للغاز الطبيعي الم�ضجل في مركز هنري بال�ض�ق الأمريكي خال �ضهر �ضبتمبر 2016 بمقدار 0.17 دولر لكل ملي�ن )و 	

ح ب( مقارنة بال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 2.99 دولر لكل ملي�ن )و ح ب(. 

• ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في اليابان خال �ضهر اأغ�ضط�ش 2016 بمقدار 0.4 دولر لكل ملي�ن )و ح ب(، لي�ضل اإلى 6.7 دولر لكل 	

ملي�ن )و ح ب( ، و ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.5 دولر لكل ملي�ن )و ح ب( ، لي�ضل اإلى 6.3 دولر لكل ملي�ن 

)و ح ب( ، كما ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في ال�شين بمقدار 0.6 دولر لكل ملي�ن )و ح ب( ، لي�ضل اإلى 6 دولر لكل ملي�ن )و ح ب(.

• بلغت �شادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�شيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�شين حوالى 3.310 ملي�ن طن خال �ضهر اأغ�ضط�ش 2016 ،م�ضتاأثرة 	

بح�ضة 27.9% من الإجمالى.

املوؤ�شرات الرئي�شية

أوال : أسواق النفط

– الأ�شعار  1

1-1 اأ�شعار النفط الخام
�ضهد المعدل الأ�ضب�عي لأ�ضعار �ضلة اأوبك انخفا�ضاً خال الأ�ضب�ع الأول من �ضهر �ضبتمبر 

2016، م�ضجًا 43.7 دولر للبرميل، ثم وا�ضل انخفا�ضه بعد ذلك لي�ضل اإلى اأدني م�ضت�ياته وه� 
42.5 دولر للبرميل خال الأ�ضب�ع الثالث من ال�ضهر، قبل اأن يعاود الرتفاع لي�ضل اإلى 43.1 دولر 

للبرميل خال الأ�ضب�ع الرابع من ال�ضهر، كما ي��ضح ال�ضكل )1(: 

�ضهد المعدل ال�ضهري لأ�ضعار �ضلة خامات اأوبك خال �ضهر �ضبتمبر 2016 انخفا�ضاً هام�ضياً 

 42.9 اإلى  ،لي�ضل   %0.5 بن�ضبة  اأي  ال�ضابق،  ال�ضهر  باأ�ضعار  مقارنة  للبرميل  دولر   0.2 بمقدار 

بذلك  م�ضجا  للبرميل،  دولر 

تراجعاً بنح� 1.9 دولر للبرميل 

اأي بن�ضبة 4.3% مقارنة بمعدله 

المماثل  ال�ضهر  خال  الم�ضجل 

كان  وقد  الما�ضي.  العام  من 

الر�ضمي  البيع  �ضعر  لتراجع 

ل�ضحنات النفط الخام من ال�ضرق 

في  لل�ضحن  والخليج،  الأو�ضط 

كبير  ب�ضكل  والمتجهة  �ضبتمبر، 

دوراً  اأ�ضيا،  في  الم�ضترين  اإلى 

الأ�ضعار  انخفا�ش  في  رئي�ضياً 

خال �ضهر �ضبتمبر 2016 .

 )1( الجدول  وي��ضح 

اأ�ضعار  في  التغير   )2( وال�ضكل 

بال�ضهر  مقارنة  اأوبك،  �ضلة 

من  المماثل  بال�ضهر  و  ال�ضابق، 

العام ال�ضابق:

المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك،  2016-2015  الشكل - 1:
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�شبتمرب اغ�شط�س يوليو يونيو مايو اأبريل مار�س فرباير
يناير

2016 دي�شمرب نوفمرب اأكتوبر
�شبتمرب

2015

42.9 43.1 42.7 45.8 43.2 37.9 34.7 28.7 26.5 33.6 40.5 45.0 44.8 �ضعر �ضلة اأوبك

(0.2) 0.4 (3.1) 2.6 5.4 3.2 5.9 2.2 (7.1) (6.9) (4.5) 0.2 (0.6) التغري عن ال�ضهر ال�ضابق

(1.9) (2.4) (11.5) (14.4) (19.0) (19.4) (17.8) (25.3) (17.9) (25.9) (35.1) (40.0) (51.2) التغري عن ال�ضهر املماثل من العام ال�ضابق

ماحظة: ت�ضم �ضلة اأوبك، اعتبارا من 16 ي�ني� 2005 ، اإحدى ع�ضر ن�عاً من النفط الخام بدل من ال�ضبعة خامات ال�ضابقة . وتمثل ال�ضلة الجديدة خامات الدول 

الأع�ضاء مقّ�مة وفقاً لأوزان ترجيحية تاأخذ في العتبار اإنتاج و�ضادرات الدول الأع�ضاء. واعتبارا من بداية يناير 2007 اأ�ضيف خام غيرا�ض�ل النغ�لي اإلى �ضلة 

اأوبك الجديدة، و في منت�ضف �ضهر اأكت�بر 2007 اأ�ضيف خام اأورينت الإك�ادوري، وفي يناير 2009 تم  ا�ضتثناء الخام الندوني�ضي، وفي يناير 2016 تم ا�ضافة الخام 

الندوني�ضي من جديد، وفي ي�لي� 2016 اأ�ضيف الخام الجاب�ني اإلى �ضلة اأوبك لت�ضبح تتاألف من 14 ن�ع من النفط الخام.

التغير في أسعار سلة أوبك، 2015-2016                                    )دوالر/برميل(

التغير في أسعار سلة أوبك، 2016-2015 

الجدول - 1 

الشكل - 2 

النف�ط  بع�ش  و  اأوبك  ل�ضلة  الف�رية  الأ�ضعار  الملحق  في   )3( الجدول  ي��ضح 

الأخرى للفترة   2014 - 2016.

1-2  االأ�شعار الفورية للمنتجات النفطية

- الخليج االأمريكي

ارتفعت الأ�ضعار الف�رية للغازولين الممتاز خال �ضهر اأغ�ضط�ش 2016 بنح� 1.6 

دولر   65 اإلى  لت�ضل   %2.5 بن�ضبة  اأي  ال�ضابق  ال�ضهر  باأ�ضعار  مقارنة  للبرميل  دولر 

للبرميل، كما ارتفعت اأ�ضعار زيت الغاز بنح� 1.9 دولر للبرميل اأي بن�ضبة 3.8% لتبلغ 

52.5 دولر للبرميل، و ارتفعت اأ�ضعار زيت ال�ق�د بح�الى 0.4 دولر للبرميل اأي بن�ضبة 
1.2% لتبلغ 34.5 دولر للبرميل.

)دوالر/برميل(



20

التط���ورات البت����رولي��ة

11
د 

عد
- ال

 4
2 

نة
س

ال

-  �شوق روتردام

�ضهدت الأ�ضعار الف�رية للغازولين الممتاز ارتفاعاً في م�ضت�ياتها خال �ضهر اأغ�ضط�ش 

2016 بنح� 1.7 دولر للبرميل مقارنة باأ�ضعار ال�ضهر ال�ضابق اأي بن�ضبة 2.7% لت�ضل اإلى 
بن�ضبة  اأي  للبرميل  دولر  اأ�ضعار زيت الغاز بنح� 0.5  64.1 دولر للبرميل،  كما ارتفعت 
اأ�ضعار زيت ال�ق�د بح�الى 0.8 دولر  0.9% لتبلغ 54.3 دولر للبرميل، بينما انخف�ضت 

للبرميل اأي بن�ضبة 2.1% لتبلغ 36.8 دولر للبرميل.

-  �شوق حو�س البحر المتو�شط

�ضهدت الأ�ضعار الف�رية للغازولين الممتاز ارتفاعاً في م�ضت�ياتها خال �ضهر اأغ�ضط�ش 

2016 بنح� 1.6 دولر للبرميل مقارنة باأ�ضعار ال�ضهر ال�ضابق اأي بن�ضبة 2.9% لت�ضل اإلى 
بن�ضبة  اأي  للبرميل  0.6 دولر  بنح�  الغاز  اأ�ضعار زيت  56.5 دولر للبرميل،  كما ارتفعت 
1.1% لتبلغ 55.6 دولر للبرميل، و ارتفعت اأ�ضعار زيت ال�ق�د بح�الي 0.5 دولر للبرميل 

اأي بن�ضبة 1.4% لتبلغ 37.4 دولر للبرميل.

-  �شوق �شنغافورة

ارتفعت الأ�ضعار الف�رية للغازولين الممتاز خال �ضهر اأغ�ضط�ش 2016 بنح� 2.3 دولر 

للبرميل مقارنة باأ�ضعار ال�ضهر ال�ضابق اأي بن�ضبة 4.4% لت�ضل اإلى 54.2 دولر للبرميل، 

كما ارتفعت اأ�ضعار زيت ال�ق�د بنح� 0.3 دولر للبرميل اأي بن�ضبة 0.8% لتبلغ 38.7 دولر 

 %1.5 بن�ضبة  اأي  للبرميل  0.8 دولر  الغاز بح�الي  اأ�ضعار زيت  بينما انخف�ضت  للبرميل، 

لتبلغ 54 دولر للبرميل.

  وي��ضح ال�ضكل )3( المعدل ال�ضهري لاأ�ضعار الف�رية للغازولين الممتاز خال الفترة 

من اأغ�ضط�ش 2015  اإلى  اأغ�ضط�ش 2016  في الأ�ض�اق الرئي�ضية الأربعة: 

المعدل الشهري لألسعار الفورية للغازولين الممتاز، 2016-2015 الشكل - 3 

كما ي��ضح الجدول )4( في الملحق المت��ضط ال�ضهري لاأ�ضعار الف�رية للمنتجات 

النفطية في الأ�ض�اق المختلفة خال الفترة )2016-2014(. 

)دوالر/برميل(
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الشكل - 4  )نقطة على المقياس العالمي ( )*(المعدل الشهري ألسعار شحن النفط الخام، 2016-2015

1-3 اأ�شعار �شحن النفط الخام 

انخف�ضت اأ�ضعار �ضحن النفط الخام المتجه من م�انئ ال�ضرق الأو�ضط  اإلى اتجاه 

اأغ�ضط�ش  �ضهر  �ضاكن( خال  طن  األف   280  –  230 بحم�لة  الكبيرة  )للناقات  ال�ضرق 

2016 بمقدار 6 نقاط مقارنة باأ�ضعار ال�ضهر ال�ضابق، اأي بن�ضبة 14% م�ضجلة 37 نقطة 
على المقيا�ش العالمي، كما انخف�ضت اأ�ضعار �ضحن النفط الخام المتجه من م�انئ ال�ضرق 

الأو�ضط  اإلى اتجاه الغرب )للناقات الكبيرة بحم�لة 270 – 285 األف طن �ضاكن( بمقدار 

نقطتين مقارنة باأ�ضعار ال�ضهر ال�ضابق، اأي بن�ضبة 7.7% م�ضجلة 24 نقطة على المقيا�ش 

الأبي�ش  البحر  منطقة  داخل  المنق�لة  الخام  النفط  �ضحن  اأ�ضعار  انخف�ضت  و  العالمي، 

المت��ضط بناقات �ضغيرة اأو مت��ضطة الحجم  )80-85 األف طن �ضاكن( بمقدار 16 نقطة 

مقارنة باأ�ضعار ال�ضهر ال�ضابق، اأي بن�ضبة 19.5% م�ضجلة 66 نقطة على المقيا�ش العالمي. 

العالمى( في  المقيا�ش  )نقطة على  الخام  النفط  اأ�ضعار �ضحن   )4( ال�ضكل  وي��ضح 

التجاهات المختلفة خال الفترة من �ضهر اأغ�ضط�ش 2015 اإلى �ضهر اأغ�ضط�ش 2016: 

1-4 اأ�شعار �شحن المنتجات النفطية 

اإلى  الأو�ضط   ال�ضرق  م�انئ  المنق�لة من  النفطية  المنتجات  �ضحن  اأ�ضعار  ارتفعت 

اتجاه  ال�ضرق  )للناقات بحم�لة 30 – 35 األف طن �ضاكن( خال �ضهر اأغ�ضط�ش 2016 

بمقدار 10 نقاط ،اأي بن�ضبة 9.9% مقارنة باأ�ضعار ال�ضهر ال�ضابق، م�ضجلة 111 نقطة على 

 .)World Scale( المقيا�ش العالمي

بينما انخف�شت اأ�ضعار �ضحن المنتجات النفطية المنق�لة داخل منطقة البحر الأبي�ش 

  2016 اأغ�ضط�ش  �ضهر  خال  �ضاكن(  طن  األف   35  –  30 بحم�لة  )للناقات  المت��ضط 

مقارنة باأ�ضعار ال�ضهر ال�ضابق،  بمقدار 8 نقاط على المقيا�ش العالمي، اأي بن�ضبة %6.6 

المنق�لة من  النفطية  المنتجات  اأ�ضعار �ضحن  113 نقطة، وانخف�ضت  اإلى م�ضت�ى  لت�ضل 

)*( المقيا�ش العالمي )WS- World Scale( ه� طريقة م�ضتخدمة لحت�ضاب اأ�ضعار ال�ضحن، حيث اأن نقطة على المقيا�ش العالمي تعني 1% من �ضعر النقل القيا�ضي لذلك التجاه 

في كتاب World Scale الذي ين�ضر �ضن�يا، ويت�ضمن قائمة من الأ�ضعار ب�ضيغة دولر/طن تمثل WS 100 – لكل التجاهات الرئي�ضية في العالم.
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�ضاكن(  األف طن   35  –  30 بحم�لة  )للناقات  اأوروبا  �ضمال غرب  اإلى  المت��ضط  البحر 

مقارنة باأ�ضعار ال�ضهر ال�ضابق،   بمقدار 8 نقاط على المقيا�ش العالمي، اأي بن�ضبة %6.1 

لت�ضل اإلى م�ضت�ى 123 نقطة.

وي��ضح ال�ضكل )5( اأ�ضعار �ضحن المنتجات النفطية في التجاهات المختلفة خال 

الفترة من �ضهر  اأغ�ضط�ش 2015 اإلى �ضهر اأغ�ضط�ش 2016.

)نقطة على المقياس العالمي ( المعدل الشهري ألسعار شحن المنتجات النفطية، 2016-2015 

ي��ضح الجدولن )5( و )6( في الملحق اتجاهات اأ�ضعار �ضحن كل من النفط الخام 

و المنتجات النفطية للفترة 2014- 2016.

2 - العر�س و الطلب  

ت�ضير التقديرات الأولية المتعلقة باإجمالي الطلب العالمي على النفط خال �ضهر 

�ضبتمبر 2016 اإل�ى انخفا�ضه بمقدار 0.8 ملي�ن ب/ي، اأي بن�ضبة 0.8% مقارنة بم�ضت�يات 

ال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإل�ى 97.2 ملي�ن ب/ي، وه� م�ضت�ى مرتفع بح�الي 1 ملي�ن ب/ي 

مقارنة بال�ضهر المناظر من العام ال�ضابق.

 0.5 بمقدار   2016 �ضبتمبر  �ضهر  ال�ضناعية خال  الدول  انخف�ش طلب مجم�عة 

مقارنة بم�ضت�يات ال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 46.6 ملي�ن  ملي�ن ب/ي، اأي بن�ضبة %1.1 

ب/ي ،مرتفعاً بح�الى 0.2 ملي�ن ب/ي مقارنة بال�ضهر المناظر من العام الما�ضي، كما 

انخف�ش طلب بقية دول العالم الأخرى بمقدار 0.3 ملي�ن ب/ي، اأي بن�ضبة 0.6% مقارنة 

بم�ضت�يات ال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 50.6 ملي�ن ب/ي، مرتفعاً بح�الي 0.8 ملي�ن ب/ي 

مقارنة بال�ضهر المناظر من العام الما�ضي.

الشكل - 5 
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Energy Intelligence Briefing October 6  2016 ،:امل�ضدر

بينما ت�ضير التقديرات الأولية اإلى ارتفاع الكميات المعرو�ضة من النفط خال �ضهر 

�ضبتمبر 2016 بمقدار 1.4 ملي�ن ب/ي، اأي بن�ضبة 1.4% مقارنة بم�ضت�يات ال�ضهر ال�ضابق 

اإل�ى 99.3 ملي�ن ب/ي، م�ضكلة ارتفاعاً بح�الي 2.3 ملي�ن ب/ي مقارنة بال�ضهر  لت�ضل 

المناظر من العام ال�ضابق.

وعلى م�ضت�ى المجم�عات، ارتفعت اإمدادات الدول الأع�ضاء في  اأوبك من النفط 

اأي  ملي�ن ب/ي   0.4 بمقدار   2016 �ضبتمبر  �ضهر  الطبيعي خال  الغاز  �ض�ائل  و  الخام 

بن�ضبة 1% مقارنة بم�ضت�يات ال�ضهر ال�ضابق لت�ضل اإلى 40.5 ملي�ن ب/ي ،م�ضكلة ارتفاعاً 

بنح� 1 ملي�ن ب/ي مقارنة بال�ضهر المناظر من العام ال�ضابق، كما ارتفع اإجمالى اإمدادات 

اأي  0.9 ملي�ن ب/ي  2016 بمقدار  اأوبك خال �ضهر �ضبتمبر  المنتجة من خارج  الدول 

م�ضكلة  ب/ي،  ملي�ن   58.7 اإلى  لت�ضل  ال�ضابق  ال�ضهر  بم�ضت�يات  مقارنة   %1.6 بن�ضبة 

ارتفاعاً بنح� 1.2 ملي�ن ب/ي مقارنة بال�ضهر المناظر من العام ال�ضابق. 

�ضهر  خال  الخام  النفط  من  والعر�ش  الطلب  لم�ضت�يات  الأولية  البيانات  وتظهر 

�ضبتمبر 2016 فائ�ش قدره 2.1 ملي�ن ب/ي ،مقارنة بعجز قدره 0.1 ملي�ن ب/ي خال 

ال�ضهر ال�ضابق وفائ�ش قدره 0.8 ملي�ن ب/ي خال ال�ضهر المماثل من العام ال�ضابق ،وذلك 

كما يت�ضح من الجدول )2( وال�ضكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط  الجدول - 2 

التغري عن

اأغ�شط�س 2015

�شبتمرب

2015
التغري عن

اأغ�شط�س 2016

اأغ�شط�س

2016
�شبتمرب

2016

0.2 46.4 -0.5 47.1 46.6 طلب الدول ال�شناعية

0.8 49.8 -0.3 50.9 50.6 باقي دول العامل

1.0 96.2 -0.8 98.9 97.2 اإجمايل الطلب العاملي

1.0 39.5 0.4 40.1 40.5  اإمدادات اأوبك

0.9 32.7 0.4 33.2 33.6 نفط خام

0.1 6.8 0.0 6.9 6.9 �شوائل الغاز و متكثفات

1.1 55.2 0.9 55.4 56.3 اإمدادات من خارج اأوبك

0.1 2.3 0.0 2.4 2.4 عوائد التكرير

2.3 97.0 1.4 97.9 99.3 اإجمايل العر�س العاملي

0.8 -0.1 2.1 املوازنة

 )مليون برميل/ اليوم(
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ي��ضح الجدولن )7( و )8( م�ضت�يات الطلب والعر�ش العالمي للنفط  للفترة 2014- 

.2016

• اإنتاج النفط ال�شخري فى الواليات المتحدة االأمريكية 	

انخف�ش اإنتاج ال�ليات المتحدة الأمريكية من النفط ال�ضخري خال �ضهر �ضبتمبر 

مقارنة بم�ضت�يات ال�ضهر ال�ضابق ليبلغ  2016 بح�الى 76 األف ب/ي اأى بن�ضبة %1.7 
4.505 ملي�ن ب/ي، م�ضكًا انخفا�ضاً بنح� 740 األف ب/ي مقارنة بال�ضهر المناظر من 
العام ال�ضابق، بينما ارتفع عدد الحفارات العاملة خال �ضهر �ضبتمبر 2016 بنح� 19 

حفارة مقارنة بم�ضت�يات ال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 352 حفارة، وه� م�ضت�ى منخف�ش 

بنح� 213 حفارة مقارنة بال�ضهر المناظر من العام ال�ضابق ،وذلك كما يت�ضح من الجدول 

)3( وال�ضكل )7(: 

 )مليون ب/ي ( العرض والطلب العالمي على النفط 

الجدول - 3 إنتاج النفط الصخرى فى الواليات المتحدة األمريكية *

EIA، Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions، October 2016 :امل�ضدر

* ميثل اإنتاج �ضبع مناطق رئي�ضية والتي �ضكلت نح� 92% من النم� فى اإنتاج النفط املحلى فى ال�ليات املتحدة الأمريكية خال

.  Utica، Permian، Niobrara، Marcellus، Haynesville، Eagle Ford، Bakken، الفرتة 2011- 2014 وهى 

شكل - 6 

التغري عن

اأغ�شط�س 2015

�شبتمرب

2015
التغري عن

اأغ�شط�س 2016

اأغ�شط�س

2016
�شبتمرب

2016

 - 0.740 5.245 - 0.076 4.581 4.505 اإنتاج النفط ال�شخري

 - 213 565 19 333 352 عدد احلفارات العاملة )حفارة(

  )مليون برميل / اليوم ( 
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3 -  تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية

الواليات المتحدة االأمريكية 

اأغ�ضط�ش  النفط الخام خال �ضهر  الواليات المتحدة االأمريكية من  ارتفعت واردات 

2016 بح�الى 252 األف ب/ي اأى بن�ضبة 3% مقارنة بم�ضت�يات ال�ضهر ال�ضابق لتبلغ نح� 
8.5 ملي�ن ب/ي، بينما انخف�ضت وارداتها من المنتجات النفطية بح�الى 60 األف ب/ي اأى 

بن�ضبة 2.6% مقارنة بم�ضت�يات ال�ضهر ال�ضابق لتبلغ ح�الي 2.3 ملي�ن ب/ي. 

وعلى جانب ال�ضادرات، ارتفعت �ضادرات ال�ليات المتحدة من النفط الخام خال �ضهر 

اأغ�ضط�ش 2016 بح�الى 44 األف ب/ي اأى بن�ضبة 7% مقارنة بم�ضت�يات ال�ضهر ال�ضابق 

لتبلغ 682 األف ب/ي، كما ارتفعت �ضادراتها من المنتجات النفطية بح�الى 98 األف ب/ي 

اأى بن�ضبة 2.5% مقارنة بم�ضت�يات ال�ضهر ال�ضابق لتبلغ ح�الى 4 ملي�ن ب/ي. وبذلك ارتفع 

�ضافي ال�اردات النفطية لل�ليات المتحدة خال �ضهر اأغ�ضط�ش 2016 بح�الي 50 األف 

ب/ي، اأي بن�ضبة 0.8% مقارنة مع ال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 6.1 ملي�ن ب/ي.

وبالن�ضبة لم�ضادر ال�اردات، فقد ظلت كندا المزود الرئي�ضي لل�ليات المتحدة بالنفط 

الخام بن�ضبة 36% من اجمالي واردات الأخيرة منه، تليها المملكة العربية ال�ضع�دية بن�ضبة 

على  اأوبك  منظمة  في  الأع�ضاء  الدول  ا�ضتح�ذت  بينما   ،%11 بن�ضبة  14% ثم فنزويا 
ح�الي 43% من اإجمالي واردات النفط الخام لل�ليات المتحدة الأمريكية. 

اليابان 

 62 بح�الي   2016 اأغ�ضط�ش  �ضهر  خال  الخام  النفط  من  اليابان  واردات  ارتفعت 

كما  ب/ي،  ملي�ن   3.2 لتبلغ  ال�ضابق  ال�ضهر  مع  بالمقارنة   %2 بن�ضبة  اأي  ب/ي،   األف 

ارتفعت ال�اردات اليابانية من المنتجات النفطية بح�الى 25 األف ب/ي، اأي بن�ضبة %4.5 

بالمقارنة مع ال�ضهر ال�ضابق لتبلغ 575 األف ب/ي.

النفطية خال �ضهر  المنتجات  اليابان من  ارتفعت �ضادرات  ال�ضادرات،  وعلى جانب 

إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية  )مليون ب/ي ( شكل - 7 
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اأغ�ضط�ش 2016 بنح� 70 األف ب/ي، اأي بن�ضبة 12.1% لتبلغ 649 األف ب/ي. و بذلك 

ارتفع �ضافي ال�اردات النفطية لليابان خال �ضهر اأغ�ضط�ش 2016 بح�الي 18 األف ب/ي، 

اأي بن�ضبة 0.5% لي�ضل اإلى 3.1   ملي�ن ب/ي.

وبالن�ضبة لم�ضادر ال�اردات، تاأتي المملكة العربية ال�ضع�دية في المرتبة الأولى بن�ضبة 

31% من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام ،تليها المارات العربية المتحدة بن�ضبة 
26% ثم قطر بح�الى %10 . 

ال�شين 

 421 2016 بح�الي  اأغ�ضط�ش  �ضهر  الخام خال  النفط  ال�ضين من  واردات  ارتفعت 

األف ب/ي،  اأي بن�ضبة 6% بالمقارنة مع ال�ضهر ال�ضابق لتبلغ 7.8 ملي�ن ب/ي، وه� اأعلى 

م�ضت�ى منذ اأبريل 2016، كما ارتفعت ال�اردات ال�ضينية من المنتجات النفطية بح�الي 29 

األف ب/ي، اأي بن�ضبة 2.5% بالمقارنة مع ال�ضهر ال�ضابق لتبلغ ح�الي 1.1 ملي�ن ب/ي.

األف   52 الخام ح�الي  النفط  ال�ضينية من  ال�ضادرات  بلغت  ال�ضادرات،  وعلى جانب 

األف ب/ي،   197 بح�الي  النفطية  المنتجات  من  ال�ضينية  ال�ضادرات  وانخف�ضت  ب/ي، 

اأي بن�ضبة 16.6% بالمقارنة مع ال�ضهر ال�ضابق لتبلغ 990 األف ب/ي. وبذلك بلغ �ضافي 

ال�اردات النفطية ال�ضينية خال �ضهر اأغ�ضط�ش 2016 ح�الي 7.9 ملي�ن ب/ي مرتفعة 

بنح� 9.1% عن م�ضت�ياتها لل�ضهر ال�ضابق. 

وبالن�ضبة لم�ضادر ال�اردات، تاأتي رو�ضيا في المرتبة الأولى بن�ضبة 14% من اإجمالي 

ثم ُعمان  واردات ال�ضين من النفط الخام، تليها المملكة العربية ال�ضع�دية بن�ضبة %13 

بن�ضبة %11 .

والمنتجات  الخام  النفط  من   ) ال�ضادرات   ( ال�اردات  �ضافي   )4( الجدول  وي��ضح 

اأغ�ضط�ش 2016 مقارنة بال�ضهر  النفطية لل�ليات المتحدة واليابان وال�ضين خال �ضهر 

ال�ضابق.

)مليون برميل / اليوم (  الجدول - 4

امل�ضدر : التقرير ال�ضهري ملنظمة اأوبك، اأعداد خمتلفة 2016.

4 - المخزون 

انخف�ش اإجمالي المخزون التجاري النفطي في الدول ال�شناعية خال �ضهر اأغ�ضط�ش 

2016 بح�الي 11 ملي�ن برميل عن ال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 3092 ملي�ن برميل، م�ضكًا 
ارتفاعاً بمقدار 115 ملي�ن برميل عن م�ضت�يات ال�ضهر المماثل من العام الما�ضى، يذكر اأن 

اإجمالي المخزون التجاري من النفط الخام  في الدول ال�شناعية قد انخف�ش خال �ضهر 

اأغ�ضط�ش 2016 بح�الي 28 ملي�ن برميل عن ال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 1179 ملي�ن برميل، 

بينما ارتفع اإجمالي مخزونها التجاري من المنتجات  النفطية بح�الي 17 ملي�ن برميل عن 

ال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 1913 ملي�ن برميل.

املنتجات النفطية النفط اخلام

التغري عن

يوليو 2016

يوليو

 2016
اأغ�شط�س

 2016
التغري عن

يوليو 2016

يوليو

 2016
اأغ�شط�س

 2016

- 0.157 - 1.583 - 1.740 0.207 7.650 7.857 الواليات املتحدة االأمريكية

- 0.045 - 0.029 - 0.074 0.062 3.144 3.206 اليابان

0.226 - 0.068 0.158 0.428 7.278 7.706 ال�شني

 صافي الواردات)الصادرات( النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين
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 وقد انخف�ش المخزون التجاري النفطي في االأمريكتين بح�الى 2 ملي�ن برميل عن 

ال�ضهر ال�ضابق لي�ضتقر عند 1634 ملي�ن برميل، منها 635 ملي�ن برميل من النفط الخام 

الدول  النفطي في  التجاري  المخزون  انخف�ش  كما  المنتجات،  من  برميل  ملي�ن   999 و 

االأوروبية بح�الى 5 ملي�ن برميل عن ال�ضهر ال�ضابق لي�ضتقر عند 1020 ملي�ن برميل، منها 

361 ملي�ن برميل من النفط الخام و 659 ملي�ن برميل من المنتجات، وانخف�ش المخزون 
ال�ضهر  عن  برميل  ملي�ن   4 بح�الى  الهادي  المحيط  منطقة  دول  في  النفطي  التجاري 

ال�ضابق لي�ضتقر عند 438 ملي�ن برميل، منها 183 ملي�ن برميل من النفط الخام و 255 

ملي�ن برميل من المنتجات.

 2016 اأغ�ضط�ش  �ضهر  خال  العالم  دول  بقية  في  النفطي  التجاري  المخزون  ارتفع 

بمقدار 20 ملي�ن برميل لي�ضل اإلى 3034 ملي�ن برميل ،في حين انخف�ش المخزون التجاري 

النفطي على متن الناقلت بمقدار 17 ملي�ن برميل لي�ضل اإلى 1208 ملي�ن برميل. 

ملي�ن   9 بمقدار  ارتفاعاً  العالمى  التجاري  المخزون  اإجمالي  م�ضت�ى  ي�ضجل  وبذلك 

برميل خال �ضهر اأغ�ضط�ش 2016 مقارنة بم�ضت�اه الم�ضجل خال ال�ضهر ال�ضابق  لي�ضل 

اإلى 6126 ملي�ن برميل، وه� م�ضت�ى مرتفع بمقدار 382 ملي�ن برميل عن م�ضت�يات ال�ضهر 

المماثل من العام الما�ضي. 

وجن�ب  والتنمية  القت�ضادي  التعاون  منظمة  دول  في  اال�شتراتيجي  المخزون  وارتفع 

اإلى 1870  2 ملي�ن برميل لي�ضل  بمقدار   2016 اأغ�ضط�ش  �ضهر  وال�ضين خال  اأفريقيا 

ملي�ن برميل، وه� م�ضت�ى مرتفع بمقدار 16 ملي�ن برميل عن م�ضت�يات ال�ضهر المماثل 

من العام الما�ضي. 

 9204 اإلى   2016 اأغ�ضط�ش  نهاية �ضهر  اإجمالي المخزون العالمي في  وبذلك ي�ضل 

ملي�ن برميل م�ضجا بذلك انخفا�ضاً بنح� 6 ملي�ن برميل مقارنة بال�ضهر ال�ضابق، و ارتفاعاً 

بنح� 517 ملي�ن برميل مقارنة بال�ضهر المماثل من العام الما�ضي. 

ويبين ال�ضكل )8( والجدول )9( في الملحق م�ضت�يات المخزون المختلفة في نهاية �ضهر 

اأغ�ضط�ش 2016.

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر أغسطس 2016  )مليون برميل ( شكل - 8 
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ثانيا: سوق الغاز الطبيعي
1 - الأ�شعار الفورية و الم�شتقبلية للغاز الطبيعي في ال�شوق الأمريكي 

هنري  مركز  في  الم�ضجل  الطبيعي  للغاز  الف�ري  لل�ضعر  ال�ضهري  المت��ضط  ارتفع 

ب(  ح  )و  ملي�ن  لكل  دولر   0.17 بمقدار   2016 �ضبتمبر  �ضهر  الأمريكي خال  بال�ض�ق 

مقارنة بال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 2.99 دولر لكل ملي�ن )و ح ب(. 

ولدى مقارنة المت��ضط ال�ضهري ل�ضعر الغاز الطبيعي بالمت��ضط ال�ضهري لخام غرب 

تك�ضا�ش المت��ضط، يت�ضح انخفا�ش اأ�ضعار الغاز الطبيعي بنح� 4.8 دولر لكل ملي�ن )و ح 

ب( ،كما ه� م��ضح في الجدول )5( :

) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 5

اآ�شيا اأ�شواق الغاز الطبيعي الم�شيل في �شمال �شرق   .2
 

ت�ضتعر�ش الفقرات التالية التط�رات في اأ�ضعار الغاز الطبيعي الم�ضيل في اأ�ض�اق �ضمال 

والم�ضادر  وال�ضين  الجن�بية  وك�ريا  اليابان  من  كل  من  الم�ضت�ردة  والكميات  اأ�ضيا  �ضرق 

الرئي�ضية لتلك ال�اردات و�ضافي عائد ال�ضحنات الف�رية لم�ضدري الغاز الطبيعي الم�ضيل. 

1.2 اأ�شعار الغاز الطبيعي الم�شيل
�ضهد مت��ضط اأ�ضعار الغاز الطبيعي الم�ضيل الذي ا�ضت�ردته اليابان في �ضهر اأغ�ضط�ش 

2016  ارتفاعاً بمقدار 0.4 دولر لكل ملي�ن و ح ب مقارنة بال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 6.7 
دولر/ ملي�ن و ح ب، كما ارتفع مت��ضط اأ�ضعار الغاز الطبيعي الم�ضيل الذي ا�ضت�ردته ك�ريا 

الجن�بية بمقدار 0.5 دولر لكل ملي�ن و ح ب مقارنة بال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 6.3 دولر/ 

ملي�ن و ح ب،  وارتفع مت��ضط اأ�ضعار الغاز الطبيعي الم�ضيل الذي ا�ضت�ردته ال�ضين بمقدار 

0.6 دولر لكل ملي�ن و ح ب مقارنة بال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 6 دولر/ ملي�ن و ح ب. 

2.2 الكميات الم�شتوردة من الغاز الطبيعي الم�شيل
ارتفعت الكميات الم�ضت�ردة من الغاز الطبيعي الم�ضيل في اليابان و ك�ريا الجن�بية 

وال�ضين من الم�ضادر المختلفة خال ال�ضهر بمقدار 1.902 ملي�ن طن اأي بن�ضبة %19.1 

اإلى   2016 اأغ�ضط�ش  �ضهر  في  الم�ضت�ردة  الكميات  و�ضلت  ال�ضابق حيث  بال�ضهر  مقارنة 

11.884 ملي�ن طن.

* كما ه� في مركز هنري.
* * تم تح�يل خام غرب تك�ضا�ش اإلى ملي�ن )و ح ب( على اأ�ضا�ش اأن البرميل يحت�ي 5.80 ملي�ن )و ح ب (.

http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdM.htm  : الم�ضدر

�شبتمرب

دي�شمربنوفمرباإكتوبر2015
يناير

�شبتمرباغ�شط�سيوليويونيو مايواأبريل مار�سفرباير2016

2.72.32.11.92.32.01.71.91.92.62.82.83.0الغاز الطبيعي *

7.88.07.46.45.45.26.57.18.18.47.77.77.8خام غ. تك�ضا�ش**

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس في السوق األمريكي، 2016-2015



29

التط���ورات البت����رولي��ة

 وي��ضح الجدول )6( الكميات الم�ضت�ردة من الغاز الطبيعي الم�ضيل واأ�ضعاره في كل 

من اليابان وك�ريا الجن�بية و ال�ضين خال الفترة 2014- 2016 :

 World Gas Intelligence امل�شدر:  اأعداد خمتلفة من

كميات وأسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في اليابان وكوريا والصين 2016-2014  الجدول - 6

متو�شط اأ�شعار ال�شتريادالكميات امل�شتوردة 

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�شنيكوريااليابانالإجمايلال�شنيكوريااليابان

201488505374021989114579816.116.311.7

201584850331411960613759710.210.68.6

8434412221211467715.114.311.1يناير 2015

7730309816611248913.313.410.3فرباير

8137304813461253112.213.110.1مار�س

6598283915451098210.211.78.1اأبريل

57552364112392428.79.58.8مايو

663317771724101348.69.19.5يونيو

695322711922111468.98.87.5يوليو

706219981348104089.29.27.1اأغ�شط�س

685324501295105989.69.67.4�شبتمرب

605729151602105749.49.78.0اأكتوبر

669427061818112188.99.57.9نوفمرب

794435532101135988.58.77.6دي�شمرب

724533382464130477.98.07.3يناير 2016

737029981801121698.07.86.9فرباير

795932821702129437.27.36.6مار�س

638221771861104206.46.66.6اأبريل

54552218142590985.96.06.3مايو

619324842146108236.05.76.0يونيو

64601918160499826.35.95.4يوليو

765519712257118846.76.36.0اأغ�شط�س
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3.2 م�شادر واردات الغاز الطبيعي الم�شيل
بلغت �ضادرات قطر اإلى اليابان و ك�ريا الجن�بية و ال�ضين خال �ضهر اأغ�ضط�ش 2016  

واردات  اإجمالي  من   %31.4 بن�ضبة  الأولى  المرتبة  لتاأتي في  3.730 ملي�ن طن،  ح�الي 

ماليزيا  ثم   %19.6 بن�ضبة  ا�ضتراليا  تليها  ال�ضهر،  وال�ضين خال  الجن�بية  وك�ريا  اليابان 

بن�ضبة %15.1 .

هذا وقد بلغت �ضادرات الدول العربية اإلى اليابان و ك�ريا الجن�بية و ال�ضين ح�الي 

3.310 ملي�ن طن لت�ضاهم بما ن�ضبته 27.9% من اإجمالي واردات تلك الدول خال ال�ضهر.

4.2 �شافي عائد ال�شحنات الفورية لم�شدري الغاز الطبيعي الم�شيل
وفيما يتعلق ب�ضافي عائد ال�ضحنات الف�رية المحقق لعدد من الدول الم�ضدرة للغاز 

الأولى محققة  المرتبة  رو�ضيا في  فتاأتي  اأ�ضيا،  �ضرق  �ضمال  اأ�ض�اق  الم�ضيل في  الطبيعي 

�ضافي عائد في حدود 4.89 دولر/ ملي�ن و ح ب في نهاية �ضهر اأغ�ضط�ش 2016، تليها 

اإندوني�ضيا ب�ضافي عائد 4.82 دولر/ ملي�ن و ح ب، ثم ا�ضتراليا ب�ضافي عائد 4.77 دولر/ 

ملي�ن و ح ب. فيما بلغ �ضافي العائد لقطر 4.64 دولر/ ملي�ن  و ح ب، وللجزائر 4.36 

دولر/ ملي�ن و ح ب. 

وي��ضح الجدول )7( الدول الرئي�ضية الم�ضدرة للغاز الطبيعي الم�ضيل اإلى اليابان و ك�ريا 

الجن�بية وال�ضين، و�ضافي العائد لها في نهاية �ضهر اأغ�ضط�ش 2016:

الدول الرئيسية المصدرة للغاز الطبيعي المسيل إلي اليابان وكوريا و الصين، وصافي العائد * الجدول - 7

�شافي العائد من بيع �شحنات الكميات الم�شتوردة

الغاز الطبيعي الم�شيل الفورية في 

ا�شواق �شمال �شرق اآ�شيا
) األف طن (

اليابان
 كوريا

الجنوبية
)دوالر / م و ح ب(االإجماليال�شين

76561971225711884اإجمالي الواردات، منها:

2302308112037304.64قطر

122982527723314.77ا�شتراليا

134117427517904.77ماليزيا

55729431511664.82اندون�شيا

72064648484.89رو�شيا

*  عائدات الت�ضدير مطروحاً منها تكاليف النقل ور�ض�م الإتاوة.
 World Gas Intelligence الم�ضدر:  اأعداد مختلفة من

في نهاية شهر أغسطس 2016
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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. As of Jan. 2016, the basket price includes 
the Indonesian crude. As of July 2016 the basket price 
includes the Gabonese crude.

*  ت�شم�������ل �شلة اأوب�������ك اعتبارا م�������ن 16 يونيو 2005 على الخام�������ات التالية : 

العرب�������ي الخفيف ال�شعودي، مزي�������ج ال�شحراء الجزائ�������ري، الب�شرة الخفيف،  

ال�ش�������درة الليبي،مورب�������ان االماراتي ، قط�������ر البحري، الخ�������ام الكويتي، االيراني 

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

واعتب�������ارا م�������ن بداية �شهر يناي�������ر ومنت�شف �شه�������ر اأكتوب�������ر 2007 اأ�شيف خام 

غيرا�شول االنغولي و خ�������ام اورينت. االكوادوري، و في يناير 2009 تم ا�شتثناء 

الخ�������ام االندوني�شي من ال�شلة، وفي يناير 2016 تم ا�شافة الخام االندوني�شي 

م�������ن جدي�������د،  وفي يولي�������و 2016 تم اإ�شافة الخ�������ام الجابوني اإل�������ى �شلة اأوبك 

لتتاألف من 14 نوعا من الخام.

االقت�شادية،  االدارة  للبترول،  الم�شدرة  العربية  االقطار  منظمة  الم�شدر: 

والتقارير اال�شبوعية لمنظمة الدول الم�شدرة للبترول )اأوبك(.
 Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

اجلدول - 2:  الأ�ضعار الف�رية ل�ضلة اأوبك،  2015- 2016 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 2015 -2016
)$ / Barrel - دولر / برميل(

2016 2015 ال�ضب�ع

Week 
ال�ضهر

Month 2016 2015 الأ�ضب�ع

Week 
ال�ضهر

Month

44.3 55.1 1 
   

ي�لي�

July

29.8 46.2 1 

 يناير 

January
43.0 54.6  2 25.7 42.7  2
42.7 53.2  3 23.7 43.4  3
40.2 50.9 4 26.9 43.8  4
39.1 47.7 1 

 

اغ�ضط�ش

August

29.2 51.3  1

 فرباير 

February
41.2 47.2  2 27.0 53.6  2
45.5 44.9  3 29.0 56.6  3
45.5 41.8 4 29.3 54.9  4
43.7 46.9  1

�ضبتمرب

September

35.1 56.0 1

 مار�ش 

March
42.7 45.3  2 35.2 52.9 2
42.5 44.2 3 35.8 49.5 3
43.1 44.1 4 34.8 51.9 4

47.2 1 
 اكت�بر 

October

34.2 53.9 1
  

ابريل

April

46.0  2 38.2 57.4 2
43.9  3 38.6 59.3 3
43.4 4 41.1 61.4 4
43.7 1 

 ن�فمرب  

November

41.1 63.6 1

ماي�

May
41.1  2 41.8 62.8 2
38.3  3 44.5 61.8 3
39.3 4 44.7 60.4 4
35.8 1 

 دي�ضمرب 

December

47.1 60.5 1

 ي�ني� 

  June
32.1  2 45.1 61.1 2
31.3  3 46.0 60.2 3
31.5 4 45.3 59.7 4

20152016

44.426.5January يناير 

54.128.7February فرباير 

52.534.7March مار�ش 

57.337.9April ابريل 

62.243.2May ماي� 

60.245.8June ي�ني� 

54.242.7July ي�لي� 

45.543.1August اغ�ضط�ش 

44.842.9September �ضبتمرب 

45.0October اكت�بر 

40.5November ن�فمرب 

December دي�ضمرب 

50.330.0First Quarter الربع الأول 

59.942.3Second Quarter الربع الثانى 

48.242.9Third Quarter الربع الثالث 

39.7Fourth Quarter الربع الرابع 

49.5Annual Average املتو�شط ال�شنوي 

اجلدول - 1: املعدل الأ�ضب�عي لأ�ضعار �ضلة اأوبك* ، 2015 - 2016

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2015 -2016
)$ / Barrel - دولر / برميل(
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اجلدول - 3:  الأ�ضعار الف�رية ل�ضلة اأوبك وبع�ش اأن�اع النف�ط الأخرى 2016-2014

Table - 3:  Spot Prices for OPEC and Other  Crudes، 2014-2016   

)$/Barrel - دولر/ برميل(

�ضلة خامات 

اأوبك

 OPEC
Basket

العربى 

اخلفيف

 Arab
Light

خليط   

ال�ضحراء 

اجلزائري 

 Sahara
Blend

الب�ضرة 

اخلفيف

 Basra
Light

الك�يت 

Kuwait
Export

قطر 

البحري

Marine

م�ربان

الإماراتي

Morban

ال�ضدرة 

الليبي

Es Sedra

دبى

Dubai
برنت

Brent
غ. تك�ضا�ش

WTI

96.297.199.694.495.296.399.398.496.699.093.2Axerage 2014متو�شط عام 2014

49.549.952.847.948.250.753.951.451.052.448.7Axerage 2015متو�شط عام 2015

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

62.262.664.160.460.963.366.263.263.564.359.3May مايو

60.260.961.758.659.361.864.660.861.861.759.8Juneيونيو

54.255.056.353.153.955.457.655.556.256.551.2July يوليو

45.546.547.244.345.347.048.845.847.946.742.8Augustاأغ�شط�س

44.845.648.443.444.045.948.946.745.447.645.5September �شبتمرب

45.045.449.543.543.645.949.547.645.848.646.3Octoberاأكتوبر

40.540.645.338.738.441.746.043.341.844.342.7Novemberنوفمرب

33.633.738.632.131.534.439.237.234.638.237.2Decemberدي�شمرب

26.526.431.324.723.927.031.629.826.830.831.5January 2016يناير 2016 

28.728.833.327.126.829.434.231.529.432.530.3Feburaryفرباير

34.734.739.433.433.035.540.037.535.238.537.8Marchمار�س

37.938.242.336.636.339.042.540.539.041.541.0Aprilاأبريل

43.243.547.742.141.644.147.145.844.346.846.8Mayمايو

45.846.349.044.644.546.449.347.346.348.348.7Juneيونيو

42.743.145.341.441.443.546.544.042.645.044.9July يوليو

43.143.546.442.041.943.446.344.943.645.944.8Augustاأغ�شط�س

42.942.747.141.941.243.546.445.743.746.745.2September �شبتمرب

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports. امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرول،  االإدارة االإقت�شادية،  وتقارير اأوبك. 
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 Source: OPEC - Monthly Oil Market Report الم�شدر: تقرير اأوبك ال�شهري ، اأعداد مختلفة.ال

اجلدول  - 4:  املت��ضط ال�ضهري لا�ضعار الف�رية للمنتجات النفطية فى ال�ض�اق املختلفة،  2014 - 2016

Table - 4: Average Monthly Market Spot Prices of Petroleum Products,   2014 -2016
)$ / Barrel - دولر / برميل(

الغازولني  املمتازال�شوق

Premium Gasoline
زيت الغاز* (50 جزء باملليون كربيت)

Gasoil (ppm Sulfur 50 )
زيت الوقود**  )1.0  كربيت(

 Fuel Oil )Sulfur 1 % (
 Market

 مت��ضط

عام

2014

110.9113.788.3Singapure�ضنغاف�رة

Average
2014

115.1112.987.1Roterdamروتردام
110.6113.388.1Mediterraneanاملت��ضط

118.9111.490.3US Gulfخ. اأمريكي

 مت��ضط

عام

2015

69.266.245.9Singapure�ضنغاف�رة

Average
2015

75.566.040.2Roterdamروتردام
69.467.542.1Mediterraneanاملت��ضط

77.763.843.3US Gulfخ. اأمريكي

اأغ�ضط�ش

2015

66.060.039.0Singapure�ضنغاف�رة

Aug-15
77.560.735.2Roterdamروتردام
70.362.236.3Mediterraneanاملت��ضط

80.758.035.7US Gulfخ. اأمريكي

�ضبتمرب

2015

65.260.937.4Singapure�ضنغاف�رة

Sep-15
70.761.433.9Roterdamروتردام
63.063.334.5Mediterraneanاملت��ضط

65.858.334.9US Gulfخ. اأمريكي

اأكت�بر

2015

63.460.738.3Singapure�ضنغاف�رة

Oct-15
66.759.233.9Roterdamروتردام
59.061.336.2Mediterraneanاملت��ضط

63.358.235.1US Gulfخ. اأمريكي

ن�فمرب

2015

59.158.736.1Singapure�ضنغاف�رة

Nov-15
65.357.130.2Roterdamروتردام
58.857.332.8Mediterraneanاملت��ضط

61.054.333.5US Gulfخ. اأمريكي

دي�ضمرب

2015

55.648.028.2Singapure�ضنغاف�رة

Dec-15
58.845.722.4Roterdamروتردام
51.846.425.9Mediterraneanاملت��ضط

56.642.925.6US Gulfخ. اأمريكي

يناير

2016

50.337.426.8Singapure�ضنغاف�رة

Jan-16
53.438.119.9Roterdamروتردام
47.039.521.2Mediterraneanاملت��ضط

51.237.119.1US Gulfخ. اأمريكي

فرباير

2016

44.340.125.9Singapure�ضنغاف�رة

Feb-16
49.540.421.5Roterdamروتردام
43.041.922.5Mediterraneanاملت��ضط

47.337.020.3US Gulfخ. اأمريكي

مار�ش

2016

52.746.328.2Singapure�ضنغاف�رة

Mar-16
54.847.124.8Roterdamروتردام
47.748.324.6Mediterraneanاملت��ضط

58.041.123.9US Gulfخ. اأمريكي

اأبريل

2016

54.549.331.0Singapure�ضنغاف�رة

Apr-16
66.449.627.8Roterdamروتردام
58.050.628.0Mediterraneanاملت��ضط

65.845.626.2US Gulfخ. اأمريكي

ماي�

2016

59.156.035.8Singapure�ضنغاف�رة

May-16
69.556.732.5Roterdamروتردام
61.157.933.7Mediterraneanاملت��ضط

68.752.832.0US Gulfخ. اأمريكي

ي�ني�

2016

59.159.038.6Singapure�ضنغاف�رة

June-16
70.259.437.8Roterdamروتردام
62.760.437.0Mediterraneanاملت��ضط

69.156.735.2US Gulfخ. اأمريكي

ي�لي�

2016

51.954.838.4Singapure�ضنغاف�رة

July-15
62.453.837.6Roterdamروتردام
54.955.036.9Mediterraneanاملت��ضط

63.450.634.1US Gulfخ. اأمريكي

اأغ�ضط�ش

2016

54.254.038.7Singapure�ضنغاف�رة

Aug-15
64.154.336.8Roterdamروتردام
56.555.637.4Mediterraneanاملت��ضط

65.052.534.5US Gulfخ. اأمريكي
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* حجم الناقلة يراوح  ما بني  230 اىل 280 األف طن �شاكن  
** حجم الناقلة يراوح  ما بني  270 اىل 285 األف طن �شاكن  

** حجم الناقلة يراوح  ما بني  80 اىل 85 األف طن �شاكن  

* 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�شدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�شهري ملنظمة اأوبك. 

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

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

اجلدول - 5 :  اجتاهات اأ�ضعار �ضحن النفط اخلام  2014 - 2016 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2014 - 2016
)Point on World Scale - نقطة على املقيا�ش العاملي(

             Direction
Period

البحر املت��ضط/

البحر املت��ضط ***

Med/Med ***

ال�ضرق الأو�ضط/ الغرب **

Middle East/West**
ال�ضرق الو�ضط / ال�ضرق * 

Middle East/East*
 الجتاه     

الفرتة

Average 2014 105 30 49 متو�شط 2014

Average 2015 109 38 65 متو�شط 2015

August 94 26 39 اأغ�ضط�ش

September 73 33 55 �ضبتمرب

October 96 46 76 اأكت�بر

November 112 38 64 ن�فمرب

December 120 53 89 دي�ضمرب

January 2016 102 58 79 يناير 2016

February 91 35 60 فرباير

March 106 41 73 مار�ش

Arpil 87 43 65 اأبريل

May 109 38 63 ماي�

June 111 31 54 ي�ني�

July 82 26 43 ي�لي�

August 66 24 37 اأغ�ضط�ش

اجلدول - 6 :  اجتاهات اأ�ضعار �ضحن املنتجات النفطية، 2014 - 2016 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2014 - 2016
)Point on World Scale - نقطة على املقيا�ش العاملي (

Period
البحر املت��ضط / �ضمال - غرب اأوروبا *

Med/N-WE *
البحر املت��ضط /  البحر املت��ضط *

Med/Med*
ال�ضرق الو�ضط / ال�ضرق * 

Middle East/East*

الجتاه     

الفرتة

Average 2014 159 149 111 متو�شط 2014

Average 2013 173 162 118 متو�شط 2015

  August 134 124 150 اأغ�ضط�ش

September 147 137 106 �ضبتمرب

October 137 127 80 اأكت�بر

November 135 125 83 ن�فمرب

December 151 141 101 دي�ضمرب

January  2016 188 177 136 يناير 2016

February 156 146 104 فرباير

  March 136 127 116 مار�ش

  April 182 172 100 اأبريل

  May 142 132 102 ماي�

  June 143 133 96 ي�ني�

  July 131 121 101 ي�لي�

  August 123 113 111 اأغ�ضط�ش

Direction

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

اجلدول - 7 : الطلب العاملي على النفط خال الفرتة 2014 - 2016    

Table -7 : World Oil Demand  2014 - 2016
)Million b/d - ملي�ن برميل/ الي�م (

* اأرقام تقديرية. 
امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرول - االإدارة االقت�شادية، 

وتقارير ال�شناعة النفطية.

*2016 2015 2014

الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Av.
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Av.

Arab Countries 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9 6.9 6.7  الدول العربية

OAPEC 6.0 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.8  الدول الأع�ضاء في اأوبك

Other Arab 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9  الدول العربية الأخرى

OECD 46.7 46.1 46.7 46.2 46.3 46.5 45.4 46.5 45.7  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 25.0 24.6 24.5 24.4 24.4 24.8 24.1 24.2 24.1  اأمريكا ال�ضمالية

Western Europe 14.2 13.9 13.6 13.7 13.7 14.1 13.6 13.5 13.5  اأوروبا الغربية

Pacific 7.6 7.6 8.6 8.1 8.3 7.6 7.7 8.8 8.1  املحيط الهادي

Developing Countries 31.9 31.2 30.8 30.7 30.8 31.4 30.6 29.9 30.0  الدول النامية

Middle East & Asia 21.1 20.6 20.5 20.1 20.3 20.6 20.0 19.6 19.6  ال�ضرق الو�ضط  واآ�ضيا 

Africa 4.0 4.1 4.1 4.0 4.1 3.9 4.0 4.0 3.8  افريقيا

America Latin 6.8 6.5 6.2 6.6 6.5 6.9 6.6 6.3 6.6  اأمريكا الاتينية

 China 11.1 11.5 10.8 10.8 11.1 10.7 11.1 10.4 10.5  ال�شني 

  FSU 4.7 4.4 4.5 4.6 5.0 4.7 4.3 4.5 4.6  االحتاد ال�شوفي�يتي)ال�شابق(

Eastern Europe 0.7 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7    اأوروبا ال�شرقية

World 95.2 93.7 93.5 93.0 94.0 93.9 92.0 91.9 91.4    العامل
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اجلدول - 8: العر�ش العاملي للنفط و�ض�ائل الغاز الطبيعي خال الفرتة  2014 - 2016

Table -8 : World Oil and NGL Supply, 2014-2016
)Million b/d - ملي�ن برميل ي�ميا ( 

Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty Reports.

* Estimates .
** Data of 2015 include Indonesia which resumption its full membership in december 2015.
** Data of 2016 include Gabon which resumption its full membership in July 2016.

امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرول - االإدارة االقت�شادية، وتقارير ال�شناعة النفطية

* اأرقام تقديرية. 
** بيانات عام 2015 ت�شمل اندون�شيا التي عاودت االن�شمام اإىل املنظمة يف دمي�شرب 2015.

** بيانات عام 2016 ت�شمل اجلابون التي عاودت االن�شمام اإىل املنظمة يف يوليو 2016.

2016 * 2015 2014

 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
املعدل

Average

Arab Countries 28.4 27.8 27.7 27.4 27.7 27.8 27.3 26.7 26.5 الدول العربية

OAPEC 27.1 26.5 26.4 26.1 26.4 26.5 26.1 25.3 25.1 الدول الأع�ضاء في اأوبك

Other Arab 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.4 1.4 الدول العربية الأخرى

OPEC * *: 39.5 39.0 38.7 38.1 38.5 38.4 38.0 37.5 36.8 االأوبك * *:

Crude Oil 33.2 32.8 32.5 32.0 32.2 32.2 31.9 31.6 30.8 النفط اخلام

NGLs  +non conventional Oils 6.3 6.3 6.2 6.2 6.3 6.2 6.2 6.0 6.0  �ض�ائل الغاز الطبيعي ونف�ط غري تقليدية

OECD 24.7 24.2 25.3 25.2 25.5 25.3 24.9 25.2 24.2 منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

NorthAmerica 20.5 20.1 21.0 21.0 21.2 21.1 20.7 21.0 20.1 اأمريكا ال�ضمالية

Western Europe 3.8 3.7 3.9 3.8 3.9 3.7 3.8 3.7 3.6 اأوروبا الغربية

 Pacific 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 املحيط الهادي

Developing Countries 11.3 11.1 11.1 11.5 11.5 11.4 11.5 11.6 11.3 الدول النامية

 Middle  East & Other Asia 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 4.0 4.0 3.9 ال�ضرق الأو�ضط ودول اآ�ضي�ية اأخرى

 Africa 2.1 2.1 2.1 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 افريقيا 

Latin America 5.2 5.1 5.0 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.0 اأمريكا الاتينية 

China 4.0 4.1 4.2 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 4.3 ال�شني

FSU 13.7 13.7 14.0 13.7 13.7 13.6 13.7 13.8 13.6 االحتاد ال�شوفييتي ال�شابق

Eastern Europe 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 اأوروبا ال�شرقية 

Processing Gains 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 عوائد التكرير

World 95.6 94.5 95.7 95.3 95.9 95.5 94.9 94.7 92.4  العامل  
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.Exculdes Oil at Sea (1ال
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

* ال ي�شمل النفط على منت الناقلت
** ي�شمل النفط على منت الناقلت واملخزون اال�شراتيجي

Oil Market Intelligence, October  2016   امل�شدر Sources: Oil Market Intelligence, October  2016

الجدول - 9: المخزون النفطي العالمي، في نهاية �ضهر اأغ�ضط�ش 2016

Table - 9 : Global Oil Inventories،August 2016
 )Month - End in Million bbl - ملي�ن برميل في نهاية ال�ضهر(

اغ�شط�س 2016

 Aug- 2016
يوليو 2016

July 2016
التغري عن يوليو 2016

Change from  July 2016
اأغ�شط�س 2015

 Aug- 2015
التغري عن اأغ�شط�س 2015

Change from August  2015

156470Americas(2)16341636االأمريكتني:

61421Crude)12(635647نفط خام

9999891095049Productsمنتجات نفطية

96456Europe(5)10201025اأوروبا :

34318Crude)3(361364نفط خام

62138Products)2(659661منتجات نفطية

Pacific(11)449(4)438442منطقة املحيط الهادي 

Crude)22(205)13(183196نفط خام

255246924411Productsمنتجات نفطية

2977115Total OECD(11)30923103اإجمايل الدول ال�شناعية *

116217Crude(28)11791207نفط خام

1913189617181598Productsمنتجات نفطية

30343014202767267Rest of the worldبقية دول العامل *

1089119Oil at Sea)17(12081225نفط على منت الناقات

6126611795744382World Commercial 1املخزون التجاري العاملي *

187018682185416Strategic Strategicاملخزون ال�ضرتاتيجي

8687517Total 2(6)92049210اإجمايل املخزون العاملي**


