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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: 

< مجل�س الوزراء: هو �ل�صلطة �لعليا �لتي تحدد �صيا�صات �لمنظمة بتوجيه ن�صاطاتها وو�صع �لقو�عد 
�لتي ت�صير عليها. 

< 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�رية  �لتخطيطية  بالجو�نب  ت�صطلع  الأمانة العامة :   >
�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.  

< 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�صروعــــات �لم�صـــتركة �لتالية:  �ل�صــــركة �لعربيـــة �لبحرية لنقل �لبترول في عام 1972 ومقرها < 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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تبذل �لدول �الأع�صاء في منظمة �الأقطار 

�لعربية �لم�صدرة للبترول )�و�بك( جهود�ً كبيرة 

�لبترولية،  لثروتها  �الأمثل  �ال�صتغالل  لتحقيق 

�لم�صاريع  من  �لعديد  تنفيذ  عبر  ذلــك  ويتم 

)�لتكرير  �لالحقة  �لبترولية  �ل�صناعات  في 

خاللها  من  يهدف  و�لتي  و�لبتروكيماويات(، 

في  ياأتي  ��صتر�تيجية  �أهـــد�ف  عــدة  لتحقيق 

�لمنتجات  من  �لمحلي  �لطلب  تلبية  طليعتها، 

�لنفطية وبالتالي تقليل �العتماد على ��صتير�د 

�لفائ�س  ت�صدير  يتم  كما  �لنفطية،  �لمنتجات 

ي�صاهم  ما  وهو  �لخارجية  �الأ�ــصــو�ق  �إلــى  منه 

�القت�صاد  �لبترولية ودعم  �ل�صناعة  تعزيز  في 

�لوطني للدول �الأع�صاء.

أرامكو السعودية : تدشين مشروع تجريبي لمعالجة الكربون 
واستخدامه في استخالص النفط
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كلمة العدد

تطورات ال�ضناعة البترولية الالحقة في الدول الأع�ضاء

تبذل �لدول �الأع�صـــاء في منظمة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة للبترول )�و�بك( جهود�ً كبيرة لتحقيق �ال�صتغالل 

�الأمثـــل لثروتهـــا �لبترولية، ويتم ذلك عبر تنفيذ �لعديد من �لم�صـــاريع في �ل�صـــناعات �لبترولية �لالحقة )�لتكرير 

و�لبتروكيماويـــات(، و�لتـــي يهـــدف من خاللها لتحقيـــق عدة �أهد�ف ��صـــتر�تيجية ياأتي في طليعتهـــا، تلبية �لطلب 

�لمحلي من �لمنتجات �لنفطية وبالتالي تقليل �العتماد على ��صتير�د �لمنتجات �لنفطية، كما يتم ت�صدير �لفائ�س 

منه �إلى �الأ�صو�ق �لخارجية وهو ما ي�صاهم في تعزيز �ل�صناعة �لبترولية ودعم �القت�صاد �لوطني للدول �الأع�صاء.

وتظهر �لبيانات �ل�صادرة عن تقرير �الأمين �لعام �ل�صنوي �لـ 41 لعام 2014 لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة 

للبترول )�أو�بك(، باأن �جمالي طاقات عمليات �لتقطير �البتد�ئي في م�صافي �لنفط في �لدول �الأع�صاء في منظمة 

�أو�بـــك و�لبالـــغ عددها 51 م�صـــفاة قد بلغ 7.55 مليون برميـــل يومياً في نهاية عام 2014، وهو نف�س �لم�صـــتوى 

�لم�صـــجل في عام 2013، لي�صـــتحوذ على �أكثر مـــن 90% �جمالي طاقات عمليات �لتقطيـــر �البتد�ئي في �لدول 

�لعربية. كما ي�صـــير �لتقرير �إلى وجود �صـــعوبات في تنفيذ م�صاريع �ن�صاء �لم�صافي �لجديدة �لتي �صبق و�أن �أعلنت 

عنهـــا �لـــدول �لعربية و�لتي ي�صـــل �جمالي طاقتها �لتكريرية �إلى حو�لي 4.9 مليون ب/ي، وذلك لعدة �أ�صـــباب من 

�أهمهـــا تر�جـــع معـــدالت �لنمو في �لطلـــب �لعالمي على �لمنتجـــات �لنفطية، ومن �لمتوقـــع �أن ال يدخل في �لعمل 

من هذه �لطاقات خالل �لفترة 2014 – 2018 �صـــوى حو�لي 2.4 مليون ب/ي، و�صـــتاأتي معظم هذه �لزيادة من 

�لم�صـــاريع �لتـــي تقوم بها �لمملكة �لعربية �ل�صـــعودية، ودولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحـــدة، ودولة �لكويت، وجمهورية 

�لعر�ق، و�لجمهورية �لجز�ئرية.

وخـــالل عـــام 2014 بلغ �جمالي ��صـــتهالك �لمنتجات �لبترولية في �لدول �الأع�صـــاء 5.8 مليون ب م ن ي، �أما 

على �صعيد �أكثر �لمنتجات �لنفطية ��صتهالكاً في �لدول �الأع�صاء خالل نف�س �لعام، فياأتي في �لمقدمة زيت �لغاز 

و�لديزل، يليه �لغازولين، ثم زيت �لوقود، وغاز �لبترول �لم�صال، ووقود �لطائر�ت، و�أخير�ً �لكيرو�صين، وتقدر ن�صبة 

�لزيادة �ل�صـــنوية في معدل ��صـــتهالك �لمنتجات �لنفطية في �لدول �الأع�صـــاء خالل �لفترة 2010- 2014 حو�لي 

1.9%، بينما ت�صتاأثر �لدول �لعربية مجتمعة بحو�لي 8% من �ال�صتهالك �لعالمي للمنتجات �لبترولية.

و�صـــهدت �صـــناعة تكرير �لنفط في �لدول �الأع�صاء على مدى �لعقدين �ل�صابقين �لعديد من �لتطور�ت �لمهمة، 

مدفوعة بعدة عو�مل من �أبرزها، �لرغبة بتطوير مو��صـــفات �لمنتجات �لنفطية، وتح�صـــين قدرة �لم�صـــافي على 

�نتاج �لوقود �لنظيف وتكرير �لنفوط �لثقيلة و�لحام�صـــية، كما �زد�دت وتيرة �لتعاون بين �صـــركات �لنفط �لوطنية 

و�لعالميـــة فـــي مجال �صـــناعة �لتكرير، وذلك بهدف تبادل �لخبر�ت وتقا�صـــم �لمخاطر بين �لجانبين، كما �صـــعت 

حكومات �لدول �الأع�صاء لتحفيز �لقطاع �لخا�س للم�صاركة في م�صاريع �صناعة �لتكرير.

ومن جهة �أخرى �أ�صـــارت در��صـــة �صـــادرة عن �الأمانة �لعامـــة للمنظمة بعنو�ن »اآفاق �سناع�������ة تكرير النفط في 

العالم«، باأن �صناعة �لتكرير في �لعالم تو�جه �لعديد من �ل�صعوبات و�لتحديات، �لتي يتوقع �أن يكون لها دور كبير 

في تحديد م�صـــار�ت �لتطور�ت �لم�صـــتقبلية لهذه �ل�صـــناعة، وياأتي في مقدمتها تر�جع وتغير نمط �لطلب �لعالمي 

على �لمنتجات �لنفطية، وعدم �ليقين ب�صـــاأن بيانات �ال�صـــتهالك، وتوجه بع�ـــس �لحكومات نحو دعم �نتاج �لوقود 



�لحيـــوي، �إلـــى جانـــب �الأعباء �لمترتبة على �لدول �لم�صـــدرة للبترول لتلبية متطلبات �لت�صـــريعات �لبيئية �لخا�صـــة 

بتخفي�ـــس ن�صـــبة �لكبريـــت في �لمنتجـــات �لنفطية. وال ريب �ن �لقائمين على �صـــناعة �لطاقـــة و�لبترول في �لدول 

�الع�صـــاء يبذلون �أف�صـــل ما في و�صـــعهم للتغلب على هذه �لتحديات، م�صـــتعينين بما �كت�صبوه من خبر�ت ودر�ية في 

�صناعة �لتكرير على مدى عقود طويلة.

�أما على �صـــعيد �صـــناعة �لبتروكيماويات، فاإن �لعديد من �لدول �الأع�صـــاء في منظمة �أو�بك تمتلك �لعديد من 

�لمقومـــات �لتي تمكنها من �إقامة �صـــناعات بتروكيماوية وفقاً الأعلى �لم�صـــتويات �لعالميـــة، ومن بينها، توفر �لمو�د 

�الأولية �لمتمثلة بالغاز �لطبيعي، وموقعها �لجغر�في �لمتو�صـــط بين �ل�صـــرق و�لغرب، �إلى جانب �لجهود �لكبيرة �لتي 

تبذلها هذه �لدول لتطوير �ل�صـــناعات �لبتروكيماوية، بهدف تحقيق عدد من �الهد�ف �القت�صـــادية، ومن بينها تنويع 

م�صـــادر �الير�د�ت �لمالية للدولة، وتاأمين م�صـــتلزماتها من �لمنتجات �لبتروكيماوية، و�إتاحة �لمزيد من فر�س �لعمل 

لالأيدي �لعاملة �لمحلية.   

ووفقاً لتقرير �الأمين �لعام �ل�صنوي �لـ 41 لمنظمة �أو�بك، فقد بلغ  �جمالي �نتاج طاقة �الإيثيلين في �لدول �لعربية 

في عام 2013 مقد�ر 20.3 مليون طن/�ل�صنة، وهو نف�س �لمعدل �لم�صجل في عام 2012، وي�صار في هذ� �ل�صدد 

�إلى وجود �لعديد من �لم�صاريع �لبتروكيماوية �لكبرى و�لطموحة في �لدول �الأع�صاء، ومن �أبرزها م�صروع )�صد�رة(، 

وم�صـــروع )بترو ر�بغ-2( في �لمملكة �لعربية �ل�صـــعودية، وم�صـــروع )بروج–3( في دولة �المـــار�ت �لعربية �لمتحدة، 

وم�صروع �نتاج �الوليفينات في دولة قطر، وم�صروع مجمع �لبتروكيماويات في �لجمهورية �لجز�ئرية، وم�صروع مجمع 

بتروكيماويات �لتحرير في جمهورية م�صر �لعربية.

وتو�جـــه �صـــناعة �لبتروكيماويات في �لدول �الع�صـــاء �لعديد مـــن �لتحديات �لمحلية و�لخارجيـــة، ومن �أبرزها 

محدوديـــة )�للقيـــم( فـــي بع�س �لدول، وتر�جـــع �لطلب �لعالمي على �لمنتجات �لبتروكيماوية، و�صـــدة �لمناف�صـــة مع 

�ل�صـــركات �لعالمية في �ل�صـــوق �لمحلية. كما يتوقع �أن يكون للتطور�ت �لعالمية �لحالية في �صـــناعة �لبتروكيماويات 

�أثر كبير على �لم�صـــار �لم�صـــتقبلي لهذه �ل�صـــناعة ومن �أبرزها، نجاح �لواليات �لمتحدة �المريكية في �إنتاج �اليثيلين 

من �لغاز �ل�صخري، و�لنمو �لمتز�يد ل�صوق �لبتروكيماويات في �ل�صين. 

ومن جانبها فاإن �لدول �الأع�صـــاء في منظمة �أو�بك، تعمل جاهدة للتو�صـــل �إلى �أف�صـــل �لحلول �لممكنة لالرتقاء 

ب�صـــناعتها �لبتروليـــة، وذلـــك بهدف تحقيق �أف�صـــل مردود �قت�صـــادي، ولمو�كبة �لتطور�ت �لعالميـــة �لمتالحقة في 

�صـــناعة �لبترول وبال�صـــناعات �لبترولية �لالحقة. ويبرز مو�صوع �لتكامل بين �صناعة تكرير �لنفط و�لبتروكيماويات 

مـــن خالل �ختيـــار موقع مجمـــع �لبتروكيماويات بالقرب من م�صـــافي �لتكرير، كاأحد �لحلول �لو�عدة �لتي ت�صـــاهم 

ب�صورة فاعلة في �يجاد �لحلول �لفنية لمعالجة بع�س �لمنتجات �لبتروكيماوية في �لم�صافي، باالإ�صافة �إلى تخفي�س 

�لتكاليف �لمالية من خالل �لغاء بع�س �لوحد�ت و�ن�صاء �لمر�فق �لم�صتركة كتوليد �لبخار و�لكهرباء و�لتخزين.

�إن مو��صلة �لدول �الأع�صاء في منظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول )�أو�بك(، لجهودها �لحثيثة في تطوير 

�ل�صـــناعات �لبترولية �لالحقة �صـــيكون له �أثر مبا�صـــر على تطوير �ل�صـــناعة �لبترولية، و�صي�صـــاهم في تعزيز جهود 

�لتنميـــة �القت�صـــادية �لعربية، وتتطلع �الأمانـــة �لعامة للمنظمة لمزيد من �النجاز�ت في هـــذ� �لقطاع، كما تاأمل باأن 

ي�صـــهد �لتعاون �لعربي في مجال �ل�صـــناعات �لبترولية �لالحقة �لمزيد من �لتقدم و�لنجاح، وذلك �عتماد� على مبد�أ 

�لتعاون و�لتكامل �القت�صادي بين �لدول �لعربية.
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المملكة العربية ال�ضعودية

أرامكو السعودية : تدشين مشروع تجريبي لمعالجة الكربون 
واستخدامه في استخالص النفط

د�صنت �صركة �أر�مكو �ل�صعودية �أول م�صروع تجريبي في �لمملكة �لعربية 

ن  �لمح�صَّ �ال�صتخال�س  م�صروع  وكذلك  وتخزينه  �لكربون  لف�صل  �ل�صعودية 

�لغاز  �صو�ئل  مر�فق  في  وذلــك  �لكربون،  �أك�صيد  ثاني  با�صتخد�م  للنفط 

�لطبيعي في منطقتي �لعثمانية و�لحوية. ويُعد �أكبر م�صروع لف�صل �لكربون 

وتخزينه على م�صتوى �ل�صرق �الأو�صط.

 و�صـــيعمل �لم�صـــروع علـــى حقن ثانـــي �أك�صـــيد �لكربون �لم�صـــغوط في 

مكامـــن �لزيـــت �لمغمورة بالماء كاآليـــة لتخزين ثاني �أك�صـــيد �لكربون، حيث 

�صـــيوؤدي حقنه تحت �صـــغٍط عاٍل �إلى تح�صـــيٍن فوري في ��صتخال�س �لنفط،  

�الأمـــر �لذي يجعل مـــن �حتجاز �لكربون وتخزينه حال تقنًيا مفيًد� من جميع 

�لنو�حي، وي�صتمل �لم�صروع على 4 �آبار حقن، و4 �آبار �نتاج، وبئرين �أخريين 

للر�صـــد و�لمر�قبة،  ويُقّدر �أن نحو 40% من ثاني �أك�صيد �لكربون �لمحقون 

ن ب�صكل د�ئم في �لمكمن.  �صيُخزَّ

و�أو�صـــحت �ل�صركة باأن �لم�صـــروع يهدف �إلى تح�صين ��صتخال�س �لنفط 

بما يفوق �لطريقة �الأكثر �صيوًعا و�لمعتمدة على حقن �لماء. كما يهدف �إلى 

تحقيق ما يلي:

• تحديد كمية ثاني �أك�صـــيد �لكربون �لتي تظل محتجزة �أو مخزنة في 	

�لمكمن.

• تقدير �لزيادة في ��صتخال�س �لنفط، خالًفا لحقن �لماء.	

• بحـــث �لمخاطـــر و�لجو�نـــب �لمحتلمـــة بمـــا فيهـــا �إمكانيـــة ترحيل 	

ثاني �أك�صيد �لكربون في �لمكمن.

• تقييم �لمحاذير �لت�صغيلية. 	

و�صي�صتخدم �لم�صـــروع 40 مليون 

قدم مكعبة قيا�صية في �ليوم من ثاني 

�أك�صـــيد �لكربـــون، �لتي �صتُ�صـــتَخل�س 

وتُعالَج في معمل ��صـــتخال�س �صو�ئل 

�لغاز �لطبيعي في �لحوية، وتنقل عبر 

85 كيلومتًر� من خطوط �الأنابيب �إلى 
حقل �لعثمانية لحقنها هناك.
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افتتاح مكتب تمثيلي لشركة أسري في مدينة الخبر السعودية
�فتتحت �ل�صـــركة �لعربية لبناء و�إ�صالح �ل�صفن 

)�أ�صـــري(، �حدى �ل�صـــركات �لعربيـــة �لمنبثقة عن 

�لـــدول �الأع�صـــاء فـــي منظمـــة �الأقطـــار �لعربيـــة 

�لم�صـــدرة للبترول )�أو�بك(، مكتبـــاً تمثيلياً لها في 

مدينـــة �لخبـــر- �لمملكة �لعربية �ل�صـــعودية، وذلك 

تما�صياً مع زيادة �أعمال �ل�صركة في �ل�صوق �ل�صعودية 

و�لتي تعتبر من �الأ�صـــو�ق �لرئي�صـــية الأ�صري، حيث 

�أ�صـــتاأثرت على حو�لي 40% مـــن �جمالي مبيعات 

�ل�صـــركة لعام 2014، خا�صـــة في ق�صـــم �لخدمات 

�لبحرية �لذي يعتمد على �ل�صـــوق �ل�صعودية ب�صكل 

رئي�صي وبن�صبة تزيد عن 60% من �جمالي �أعماله.

ي�صـــار �إلى �أن �صركة �أ�صري قامت خالل عام 

2014 بتنفيـــذ �لعديـــد مـــن عمليات �ال�صـــالح 
و�ل�صيانة في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية ل�صالح 

�صـــركة �أر�مكو �ل�صعودية، �صـــملت �أبر�ج �لحفر 

.)ARB3( ،)ARB2( ،)ARB1(

تعزيز قدرات إنتاج حقل منيفة المغمور في مياه الخليج العربي
نجحت �صـــركة �أر�مكـــو في تعزيز قـــدر�ت �إنتاج 

حقـــل منيفـــة �لبترولـــي �لمغمـــور في ميـــاه �لخليج 

�لعربي )�صـــمال �لجبيل( و�صـــوالً للطاقـــة �الإنتاجية 

�لكاملـــة لتبلـــغ 900 �ألف ب/ي مـــن �لنفط �لعربي 

�لثقيـــل، �إلى جانـــب �إنتاج 120 مليون قدم قيا�صـــية 

مكعبة في �ليوم  من �لغاز �لم�صاحب �لذي يتم نقله 

للمعالجة في معمل �لغاز في �لخر�صانية كغاز مر�فق 

لقيم للمدن �ل�صـــناعية للم�صـــاعدة فـــي دعم �لتنوع 

�القت�صـــادي في �لمملكة، �إ�صافة �إلى �إنتاج 65000 

ب/ي من �لمكثفات �لهيدروكربونية. كما يدعم حقل 

منيفة م�صفاة يا�صرف، �لتي ت�صل طاقتها �لتكريرية 

�إلى 400 �ألف ب/ي. 

وت�صـــمنت �أعمال �إنجـــاز حقل منيفة ت�صـــييد 7 

من�صـــات بحرية لحقـــن مياه �لبحر فـــي �آبار �لنفط 

و�إن�صـــاء 6 �أخـــرى الإنتـــاج �لنفـــط �لخام باالإ�صـــافة 

�إلى �إدخال تعديالت على �لمن�صـــات �لقائمة �ل�صـــتة 

و�لع�صـــرين �لخا�صـــة بمر�قبة �صـــغط �لمكامن، كما 

ت�صـــمن �لعمل في �لم�صروع ت�صييد مر�فق �لمعالجة 

�لمركزيـــة ومعمـــل فرز �لغـــاز من �لنفط �الأ�صا�صـــي 

ومعامل �لمنافع وتاأميـــن �لمياه ومرفق لحقن �لمياه 

و�إن�صـــاء من�صـــات في �لمناطق �لمغمورة وم�صخات 

كهربائية غاط�صـــة وخطوط �أنابيـــب لمر�حل ما بعد 

�الإنتـــاج �إلـــى معمـــل �لغاز فـــي مناطق �لخر�صـــانية 

ور�أ�س تنورة و�لجعيمة، كما ي�صـــم �لم�صـــروع معمال 

للتوليد �لمزدوج للبخـــار و�لطاقة �لكهربائية بطاقة 

تبلـــغ 420 ميغاو�ت. وذلك با�صـــتخد�م تقنية �لدورة 

�لمركبـــة للوقـــود  �الأمـــر �لذي �صـــاهم فـــي تحقيق 

�الكتفاء �لذ�تي للكهرباء في حقل منيفة.

كمـــا تـــم فـــي حقـــل منيفة حفـــر �أعمـــق بئر في 

�لمملكـــة على عمق يفوق 32000 قـــدم، بينما يبلغ 

متو�صط عمق �الآبار بالمملكة 14000 قدم، وطورت 

�أر�مكو بالتعاون مع �صركة Baker Hughes جهاًز� 

قطره 4 بو�صات وثالثة �أرباع �لبو�صة، يعمل بالرنين 

�لمغناطي�صي، وال يوجد له مثيل في �لعالم، وي�صاعد 

على �ختيار �أف�صل طبقة لحقن �لمكمن بالمياه، كما 

��صـــتخدمت �أر�مكـــو �لعديد من �الجهـــزة �لمتطورة 

لتحفيـــز �إنتـــاج �الآبار، و�إتمـــام و�إكمال بع�ـــس �الآبار 

�لذكية ذ�ت �التجاه �لثنائي، �إ�صـــافة �إلى �إنجاز حفر 

�أكثر من 3 ماليين قدم، و��صتخد�م كميات كبيرة من 

�لحديد.
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جمهورية العراق

ذكـــر معالي �ل�صـــيد/ عـــادل عبد�لمهـــدي، وزير �لنفـــط بجمهورية 

�لعـــر�ق، بـــاأن �لقطـــاع �لنفطي في بالده يو��صـــل �لتقـــدم بخطى ثابتة 

ومت�صاعدة، على �لرغم من �لظروف �الأمنية و�القت�صادية �لتي تمر بها 

بالده في �لوقت �لحالي من جهة، وتر�جع �أ�صـــعار �لنفط في �الأ�صـــو�ق 

�لعالمية من جهة �أخرى.

و�أ�صـــار معاليـــه �إلى �أن وز�رة �لنفـــط �لعر�قية قامـــت وبالتعاون مع 

�لجهات �لر�صمية بت�صديد 9 مليار دوالر عن بقية م�صتحقات �ل�صركات 

�لنفطية �الأجنبية لعام 2014 ، كما �صـــددت �لق�صط �الأول لعام 2015 

وتعمل في �لوقت �لر�هن على ت�صديد �لق�صط �لثاني، و�صت�صدد �لق�صط 

�لثالث قبل نهاية �لعام �لجاري )2015(، و�صت�صـــدد �لق�صط �لر�بع في 

بد�ية �لعام �لقادم )2016(.

و�أ�صـــاف معاليه باأن طرح نفط »�لب�صـــرة ثقيل« في �الأ�صو�ق بجانب 

»�لب�صـــرة خفيف« �أدى �إلى حدوث زيادة �صـــريعة فـــي �النتاج، بدء�ً من 

�صـــهر يونيو/ حزير�ن �لما�صـــي، بمقـــد�ر 200-300 �لف ب/ي، مما 

حقق مو�رد مالية تقدر بـحو�لي 220-250 مليون دوالر �صـــهرياً، حتى 

مع �حت�صاب فارق �صعر �لنفط �لثقيل عن �لخفيف.

وتوقـــع معاليـــه �أن تتجاوز �صـــادر�ت �لعـــر�ق �لنفطية مـــن �لمنافذ 

�لجنوبيـــة، مع نهاية عـــام 2015،  ما تم تقديره في مو�زنة 2015، �أي 

بمقد�ر 2.750 مليون ب/ي، حيث ي�صدر �لعر�ق عبر �لمنافذ �لجنوبية 

منـــذ يونيـــو / حزير�ن مـــا يزيد عن 3 مليـــون ب/ي، و�أ�صـــاف معاليه 

قائاًل “ وبالتاأكيد لو ت�صـــلمت “�صـــومو” ما تم �التفاق عليه مع حكومة 

�أقليم كرد�صـــتان، لتجاوزت �صـــادر�ت �لعر�ق تقدير�ت �لمو�زنة �لبالغة 

3.3 مليون ب/ي، لتتجاوز 3.5 مليون ب/ي خ�صو�صـــاً لو �أ�صـــفنا 200 
- 250 �لـــف ب/ي �لتـــي تزود بها وز�رة �لكهربـــاء، ولتجاوزنا بكثير ما 

�ألزمنا �أنف�صنا به في تقدير�ت �لمو�زنة لعام 2015، و�لتي �صاهمت �إلى 

حد غير قليل في تخفيف بع�س �أعباء �نخفا�س �أ�صعار �لنفط.

القطاع النفطي العراقي ...نجاحات متواصلة
على الرغم من المصاعب األمنية واالقتصادية
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�أعلنـــت وز�رة �لطاقـــة  بدولة �الإمـــار�ت �لعربية �لمتحـــدة عن تحرير 

�أ�صـــعار �لوقود في �لدولة و�عتماد �آلية للت�صـــعير وفقاً لالأ�صعار �لعالمية، 

وذلك �عتبار�ً من 1 �أغ�صط�س 2015، وي�صمل قر�ر تحرير �الأ�صعار مادتي 

�لغازوليـــن و�لديـــزل، ويهـــدف �لقر�ر �إلى دعم �قت�صـــاد �لدولة وتر�صـــيد 

��صـــتهالك �لوقـــود وحمايًة �لمـــو�رد �لطبيعيـــة و�لمحافظة علـــى �لبيئة، 

و�صتخ�صـــع �صيا�صة �لت�صـــعير �لجديدة للمر�جعة �ل�صـــهرية من قبل لجنة 

متابعة �الأ�صـــعار برئا�صة �صعادة وكيل وز�رة �لطاقة وع�صوية مجموعة من 

كبار �لم�صوؤولين عن قطاع �لطاقة في �لدولة. 

وذكـــر معالي وزير �لطاقة بدولة �المار�ت �لعربية �لمتحدة، �لمهند�س 

�صهيل بن محمد �لمزروعي، باأن قر�ر تحرير �أ�صعار �لوقود جاء متو�فقا مع 

�لتوجهات �القت�صـــادية �لعالمية ب�صاأن تحرير �الأ�صو�ق وتعزيز �لتناف�صية، 

وقد تم �عتماد �لقر�ر بعد در��صـــات متاأنية �أثبتت وجود منافع �قت�صـــادية 

و�جتماعية وبيئية لتحرير �أ�صـــو�ق �لطاقة، كما ياأتي هذ� �لقر�ر في �إطار 

�لروؤية �ال�صـــتر�تيجية لحكومة دولة �الإمـــار�ت �لعربية �لمتحدة في تنويع 

وتعزيـــز م�صـــادر �لدخل ل�صـــمان تناف�صـــية وجاذبية �القت�صـــاد �لوطني، 

باالإ�صـــافة �إلى توجهها لبناء �قت�صاد قوي غير قائم على �لدعم �لحكومي 

لل�صلع. 

ولفـــت معاليه باأن قطاع �لمو��صـــالت ��صـــتحوذ في عـــام 2013 على 

�أكثـــر من 22% من حجم �نبعاثات غـــاز�ت �لدفيئة في �المار�ت، وهو ما 

يعادل 44.5 مليون طن من غاز ثاني �أك�صيد �لكربون، وبالتالي فاإن خف�س 

م�صـــتويات نمو ��صـــتخد�م �ل�صـــيار�ت �لفردية �صـــيكون له �أثر �إيجابي في 

�لتقليل من تلك �النبعاثات. 

من جانبه ذكر �صـــعادة �لدكتور مطر حامد �لنيادي وكيل وز�رة �لطاقة 

ورئي�ـــس لجنة متابعة �أ�صـــعار �لغازوليـــن و�لديزل، بـــاأن دور وز�رة �لطاقة 

ووز�رة �لماليـــة كممثليـــن للحكومة فـــي �للجنة يتركز في �صـــمان حماية 

�لم�صـــتهلك و�لتاأكـــد من �أن م�صـــتويات �أ�صـــعار �لوقود متزنة وفق �أف�صـــل 

�لمعايير �لدولية. و�أ�صـــاف باأنه قد روعي في �آلية �لت�صعير عدم �العتماد 

على �صـــوق عالمية و�حدة وكذلك و�صـــع ربحية معقولة ومتزنة ل�صـــركات 

�لتوزيع للحد من خ�صائرها وتمكينها من تقديم �أف�صل �لخدمات.

تحرير أسعار الوقود في دولة االمارات العربية 
المتحدة اعتبارا من االول من أغسطس 2015

دولة الإمارات العربية المتحدة
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دولــــة الكويت

�عتبـــر معالي �لدكتور علي �صـــالح �لعمير، وزيـــر �لنفط ووزير �لدولة 

ل�صوؤون مجل�س �الأمة بدولة �لكويت، باأن �نخفا�س �أ�صعار �لنفط �صاهم في 

تر�جع �أ�صـــعار بع�س �لمنتجات �لبترولية، م�صـــير�ً �إلـــى �أن �لرهان معقود 

على نمو �القت�صـــاد �لعالمي، لكي يتم ��صـــتيعاب �لح�صـــ�س �لفائ�صة في 

�ل�صوق �لنفطية و�لتي تقدر بحو�لي مليون و200 �ألف برميل. 

وتوقع معاليه في ت�صـــريح �صـــحفي لجريدة �لقب�س �لكويتية، �أن يكون 

هناك طلب ��صـــافي يتجاوز �لمليون ب/ي مع نهاية 2016، مو�صحاً باأن 

بالده �صـــتعمل جاهدة للمحافظة على ح�صتها في �ل�صوق �لعالمي للنفط 

وفقا لما تتميز به من عالقات بالدول �لم�صتوردة. 

وك�صـــف معاليـــه �أن دولـــة �لكويت ر�صـــدت حو�لـــي 60 مليـــار دوالر 

للم�صـــاريع �لنفطيـــة �لكبـــرى، ومن بينهـــا �لوقود �لبيئـــي، و�لنفط �لثقيل 

)�صـــمال �لكويت(، وم�صـــفاة �لزور، ومر�كز �لتجميع، مو�صحا �أن �لمجل�س 

�الأعلى للبترول بدولة �لكويت قد و�فق موؤخر�ً على تعزيز ميز�نية م�صروع 

م�صـــفاة �لزور بمبلغ871 مليون دينار لت�صـــبح  4 مليـــار�ت و871 مليون 

دينار، الفتاً �إلى �أن �لم�صـــفاة تعتبر من �أكبر م�صـــافي �ل�صـــرق �الأو�صـــط، 

و�صتعمل بطاقة تكريرية تقدر بحو�لي 600 - 800 �ألف ب/ي، و�صتعمل 

علـــى تلبية �حتياجـــات محطات �لكهربـــاء �لجديدة من زيـــت �لوقود ذي 

�لمحتوى �لكبريتي �لمنخف�س.

زيادة المخصصات المالية للمشاريع البترولية
في دولة الكويت
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�أعلنـــت �صـــركة �لبتـــرول �لوطنيـــة �لكويتية، عن 

تر�صـــية �أعمـــال �لحـــزم �الأولـــى و�لثانيـــة و�لثالثـــة 

و�لخام�صـــة لم�صـــروع م�صـــفاة �لزور بقيمة 3.483 

مليار دينار كويتي، وذلك على �أ�صـــا�س �أقل �الأ�صـــعار 

ومطابقـــة �لعرو�س �لمقدمة للمو��صـــفات �لمطلوبة 

من قبل �ل�صـــركة، وقد تمت تر�صـــية �لحزمة �الأولى 

�لخا�صـــة بوحد�ت �لت�صنيع �لرئي�صـــية على تحالف 

 )Tecnicas Reunidas( �صـــركات  مـــن  مكـــون 

 Hanwha Engineering(و  ) Sinopec(و

and Construction( بمبلـــغ �إجمالي بلغ 1.283 
مليار دينار وبموجب عقد مدته 45 �صهر�ً. 

وتمت تر�صية  �لحزمتين �لثانية و�لثالثـــة �لخا�صتين 

بالوحــــد�ت �لم�صــــاندة وخدمــــات �لبنيــــة �لتحتـــــيــــة 

علــــى �لتــــو�لــــي على تحالــــف مكــــون من �صــــــــركات 

 )Hyundai Engineering(و  )Daewoo(

و)Fluor Corp( بمبلــــغ �إجمالي بلــــغ 1.745 مليار 

دينار وبموجب عقد مدته 45 �صهر�ً.

 �أما �لحزمة �لخام�صة �لخا�صة بمر�فق �لت�صدير 

�لبحـــري فقـــد تم تر�صـــيتها على تحالـــف مكون من 

 SK(و  )Hyundai Engineering( �صـــركات 

�إجمالـــي  Engineering( و)Saipem(  وبمبلـــغ 
قـــدره 454.256 مليون دينـــار، وبموجب عقد مدته 

45 �صهر�ً.
 كما �صـــيتم تر�صية �لحزمة �لر�بعة من �لم�صروع 

خالل �لفترة �لقادمة.

ويعد م�صـــروع م�صـــفاة �لزور �لجديـــدة من �أكبر 

م�صـــاريع بنـــاء �لم�صـــافي فـــي �لعالـــم، و�أحـــد �أهم 

�لم�صـــاريع �لبترولية في دولة �لكويت، وت�صل تكلفته 

�لتقديريـــة �لمبدئية �إلى حو�لي 4 مليار دينار كويتي 

) حو�لي 14 مليار دوالر �أمريكي(.

ترسية أعمال مشروع مصفاة الزور في دولة الكويت

انطالق مشروع المسح االستكشافي
 ثالثي األبعاد في جون الكويت

�أعلنت �صـــركة نفط �لكويت �نطالق �أعمال م�صروع �لم�صح �ال�صتك�صافي ثالثي �البعاد بالتعاون 

مع �صـــركة )BGP( �ل�صـــينية فـــي منطقة جـــون �لكويت )�لخليج �لعربي(، و�صـــيدر�س �لم�صـــروع 

�لطبقـــات �لتحتيـــة لمعرفة كميـــة �الحتياطيات في �لمنطقة �لتي ت�صـــم جـــون �لكويت و�لمناطق 

�لمجاورة له، كما �صي�صمل منطقة تبد�أ ب�صمال حقل برقان )جنوب �لكويت( و�صوال �إلى حقل بحرة 

) �صـــمال �لكويت(، وياأتي هذ� �لم�صروع ��صتكماال لمجموعة من �أعمال �ال�صتك�صاف ثالثية �البعاد 

و�لمغناطي�صية �ل�صابقة.

يذكر �أن م�صـــوح جون ومدينة �لكويت �لتي تطلق عليها )م�صـــوح �لمياه �ل�صـــحلة(، تعتبر معقدة 

نظر� لتعدد م�صـــادر �لطاقة �لم�صـــتخدمة  في عملية �لم�صح، وت�صمل �لهز�ز�ت و�لمد�فع �لهو�ئية 

و�لديناميت، كما تختلف �أنو�ع �للو�قط �لم�صـــتخدمة تبعا لنطاق �لبحث �لذي ي�صـــمل �لبر و�لبحر 

و�لمناطق �ل�صبخة.
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مملكة البحرين

ذكر معالي �لدكتور عبد�لح�صين بن علي ميرز�، وزير �لطاقة في مملكة 

�لنفط  �إنتاج  في  زيادة  حقق  �لبحرين  حقل  تطوير  م�صروع  باأن  �لبحرين، 

بلغت حو�لي 70% منذ بد�ية �لم�صروع في دي�صمبر 2009، حيث ز�د �إنتاج 

مطلع  في  55000 ب/ي  �إلى   2009 عام  في  32000 ب/ي  من  �لحقل 

�صهر يونيو في عام 2015. كما ز�دت قدرة �لحقل على �إنتاج �لغاز �لطبيعي 

غير �لم�صاحب الأكثر من 2200 مليون قدم مكعب في �ليوم، �الأمر �لذي 

يمكن �لهيئة �لوطنية للنفط و�لغاز من تلبية كافة �حتياجات عمالء �لغاز في 

�لقطاعات �لمختلفة مثل قطاع توليد �لكهرباء وقطاع �ل�صناعة.

و�أ�صـــاف معاليه باأن قطاع �لطاقـــة في مملكة �لبحرين ينفذ حالياً عدد� 

من �لم�صـــاريع �لبترولية �لكبرى ومن بينها، م�صـــروع تطوير م�صفاة �لبحرين 

)بابكو(، بتكلفة تقديرية 5 مليار دوالر على مدى 10 �صنو�ت، وم�صروع زيادة 

�لطاقة �ال�صـــتيعابية لخطوط نقل �لنفط �لخام �ل�صـــعودي، بتكلفة تقديرية 

350 مليون دوالر. 
و�أ�صار معاليه �إلى توجه قطاع �لطاقة في �لبحرين نحو �نتاج �لطاقة من 

�لم�صـــادر �لمتجـــددة، وذلك ليكون رديفاً لقطاع م�صـــادر �لطاقة �لتقليدية. 

حيـــث تم �النتهاء من م�صـــروع بابكو للطاقة �ل�صم�صـــية في �لن�صـــف �لثاني 

مـــن عـــام 2014، وقد تم تركيب �الألو�ح �ل�صم�صـــية فـــي  �لعديد من �لمدن 

و�لمن�صات �ل�صناعية في مملكة �لبحرين. 

تطورات جيدة في مشروع تطوير حقل البحرين
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جمهورية م�ضر العربية

معالي المهندس طارق المال
وزيرًا للبترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية

�أدى معالي �لمهند�س طارق �لمال، �ليمين 

�لد�صتورية �أمام فخامة رئي�س جمهورية م�صر 

�لعربية، عبد�لفتاح �ل�صي�صي، بمنا�صبة تعيينه 

بجمهورية  �لمعدنية،  و�لثروة  للبترول  وزيــر�ً 

م�صر �لعربية، خلفاً لمعالي �لمهند�س �صريف 

رئي�س  بمن�صب  تعيينه  تم  �لــذي  ��صماعيل، 

مجل�س �لوزر�ء بجمهورية م�صر �لعربية.

في  �لمال،  طارق  �لمهند�س  معالي  وذكر 

ت�صريح �صحفي من�صور على �لموقع �اللكتروني 

�أد�ء  عقب  �لمعدنية،  و�لثروة  �لبترول  لوز�رة 

�ليمين �لد�صتورية باأن تاأمين �إمد�د�ت �لوقود 

�لحالية  �لتنمية  وم�صروعات  �لمحلى  لل�صوق 

و�لم�صتقبلية �لتى تتبناها �لدولة كخيار رئي�صى لتحقيق �الآمال و�لطموحات فى 

م�صتقبل �أف�صل، ياأتى على قائمة �أولويات �لعمل �لبترولى، م�صير�ً �إلى �أن قطاع 

�لبترول �لم�صري يدير ��صتثمار�ت �صخمة وم�صروعات قوية وكبيرة وله عالقات 

�الأجانب  و�ل�صركاء  �لم�صتثمرين  بثقة  ويتمتع  وعالمياً  �إقليمياً  متميزة  بترولية 

ولديه روؤية ��صتر�تيجية و��صحة .

�لمرحلة  خالل  �صت�صهد  بالده  في  �لبترول  �صناعة  �أن  �إلى  معاليه  و�أ�صار 

�لحالية و�لقادمة تكثيفاً في �أعمال �لبحث و�ال�صتك�صاف كمحور �أ�صا�صى وركيزة 

مهمة لزيادة معدالت �الحتياطى و�الإنتاج من �لنفط �لخام و�لغاز �لطبيعي، من 

خالل طرح �لمز�يد�ت �لعالمية وعقد �التفاقيات �لجديدة، باالإ�صافة للمتابعة 

على  �الأجانب  �ل�صركاء  وتحفيز  موؤخر�ً  توقيعها  تم  �لتي  لالتفاقيات  �لدقيقة 

�أن حققت �إحدى  �الإ�صر�ع فى تنفيذ بر�مج �لبحث و�ال�صتك�صاف، خا�صة بعد 

هذه �التفاقيات ك�صفاً مهماً فى �لبحر �لمتو�صط فى طبقة جيولوجية جديدة .

من جانب اآخر بعث �سعادة االأمين العام لمنظمة االأقطار العربية الم�سدرة 

للبترول )اأوابك(، االأ�ستاذ عبا�س علي النقي، ببرقية تهنئة اإلى معالي المهند�س 

التوفيق  دوام  له  متمنيا  الجديد،  من�سبه  في  تعيينه  بمنا�سبة  المل،  ط��ارق 

والنجاح، وم�سيدًا بالدعم الكبير والمعهود الذي تقدمه جمهورية م�سر العربية 

للمنظمة.   
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تسمية  سعادة المهندس/  جمال عبدالحميد حجازي 
ممثال لجمهورية مصر العربية في  المكتب التنفيذي لمنظمة أوابك

تلقت �الأمانة �لعامة خطاباً من معالي �لمهند�س �صـــريف ��صـــماعيل، 

وزير �لبترول و�لثروة �لمعدنية، بجمهورية م�صر �لعربية، وت�صمن �لخطاب 

ت�صمية �صعادة �لمهند�س/ جمال عبد�لحميد حجازي، نائب رئي�س �ل�صركة 

�لم�صـــرية للغـــاز�ت �لطبيعية »�إيجا�س« للتخطيط و�لم�صـــروعات، ممثاًل 

لجمهورية م�صـــر �لعربيـــة في �لمكتـــب �لتنفيذي لمنظمـــة �أو�بك، خلفاً 

ل�صـــعادة �لمهند�ـــس/ عمرو عبد�لحليم، وذلك �عتبار�ً من 31 �أغ�صـــط�س 

 .2015
م�������ن جانب�������ه بعث �سع�������ادة ال�سي�������د/ عبا�س عل�������ي النقي، االأمي�������ن العام 

للمنظمة، ببرقي�������ة  اإلى �سعادة المهند�س/  جم�������ال عبدالحميد حجازي، 

اأع�������رب فيها عن خال�س التهاني بمنا�سبة تعيينه في من�سبه الجديد، كما 

بع�������ث ببرقية اإل�������ى �سعادة المهند��������س/ عمرو عبدالحلي�������م، اأعرب فيها عن 

خال��������س تقديره و�سكره لما قدمه طيلة فت�������رة تمثيله لبلده في المكتب التنفيذي، ومتمنيا له دوام التوفيق 

في حياته القادمة.

»شروق« أكبر اكتشاف  للغاز الطبيعي في جمهورية مصر العربية
في  جــديــد�ً  غــازيــاً  �أكت�صافاً   Eni �صركة  حققت 

في  “�صروق”  �متياز  بمنطقة  �لعربية  م�صر  جمهورية 

من  �الأكبر  يعتبر  و�لــذي  �لم�صرية،  �القت�صادية  �لمياه 

نوعه على م�صتوى منطقة �لبحر �لمتو�صط.

من  لــمــزيــد  ــدة  جــدي �آفـــاقـــاً  �الكــتــ�ــصــاف  و�صيفتح 

جذب  على  و�صي�صجع  و�لغازية،  �لنفطية  �الكت�صافات 

�لذي  �الأمر  لبالده،  �الأجنبية  �ال�صتثمار�ت  من  �لمزيد 

�لبترول  لوز�رة  �ال�صتر�تيجة  �لخطة  �صي�صاهم في دعم 

و�لثروة �لمعدنية لتوفير �حتياجات �لبالد من �لمنتجات 

�لبترولية. 

�الإيجابية  �لنتائج  �لجديد�أحد  �الكت�صاف  ويعتبر 

لالتفاقيات �لبترولية �لتى وقعتها وز�رة �لبترول و�لثروة 

بلغ  و�لــتــي  �لما�صي  و�لن�صف  �لــعــام  خــالل  �لمعدنية 

 13 بحو�لي  تقدر  با�صتثمار�ت  �تفاقية   56 مجموعها 

مليار دوالر، تم خاللها حفر حو�لي 254 بئر�ً، باالإ�صافة 

�إلى وجود 21 �تفاقية جديدة يتم في �لمرحلة �لر�هنة 

�جر�ء �لتعديالت �لنهائية عليها، تمهيد� لالعالن عنها.

ووفقا لبيانات �صركة Eni يت�صمن �الكت�صاف �لجديد 

من  مكعب  قدم  تريليون   30 بحو�لى  تقدر  �حتياطيات 

�لغاز �لطبيعى )تعادل حو�لي 5،5 مليار برميل مكافئ( 

وتغطى م�صاحة حو�لي 100 كيلو متر مربع وبذلك ي�صبح 

�الكت�صاف �لغازى “�صروق” �أكبر ك�صف يتحقق فى م�صر 

وفي مياه �لبحر �لمتو�صط، ومن بين من �أكبر �الكت�صافات 

�لغازية على م�صتوى �لعالم .

مياه  عمق  على  �لجديد  �الكت�صاف  حفر  تم  وقــد 

1450 متر وو�صل �إلى عمق 4131 متر، و�صتقوم �صركة  
Eni با�صتكمال �أن�صطة �لحفر �أو�ئل �لعام �لقادم بحفر 
3 �آبار ل�صرعة تنمية �الكت�صاف على مر�حل باال�صتفادة 
من �لبنية �الأ�صا�صية �لمتاحة، ومن �لمخطط �أن ت�صتغرق 

�صهر   36  –  30 حو�لى من  �الكت�صاف  تنمية  عمليات 

�ال�صتهالك  �حتياجات  تلبية  فى  كبير  ب�صكل  لي�صهم 

�لمحلى من �لغاز �لطبيعى .
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النفط والتعاون العربي مجلة  ف�سلية علمية محكمة تعني ب�س�ؤون النفط والغاز والطاقة حيث ت�ستقطب 

نخبة من المتخ�س�سين العرب واالأجانب لن�سر اأبحاثهم وتعزيز التعاون العلمي في المجاالت التي تغطيها 

اإنجاز بح�ثهم المبتكرة واالأ�سهام في ن�سر المعرفة والثقافة  المجلة، كما تق�م على ت�سجيع الباحثين على 

ال�سناعة  مجال  في  العلمية  التط�رات  متابعة  على  والعمل  وتعميمها  بالطاقة  المتعلقة  وتلك  البترولية 

البترولية.

شروط البحث

• العلمي 	 البحث  بمنهجية  تلتزم  التي  الأ�صيلة  العلمية  الأب��ح��اث  ن�صر 

وخطواته المتعارف عليها دوليا ومكتوبة باللغة العربية.

• البحث، 	 )متن  40 �صفحة،  على  المن�صور  العلمي  البحث  يتجاوز  ل  ان 

الجداول وال�صكال( بدون قائمة المراجع، وير�صل اإلكترونيا كاماًل اإلى 

.word document المجلة على �صكل

• 	.JPEG تر�صل ال�صكال، الخرائط وال�صور في ملف ا�صافي على �صكل

• ا�صتخدام خط Times New Roman في الكتابة وبحجم 12، وان 	

بطريقة  الكلمات  ر�صف  تكون  وان   .1.5 ال�صطر  بين  الم�صافة  تكون 

.Justified

• ان يتم ال�صارة الى م�صادر المعلومات المقتب�صة في البحث بجانب تلك 	

المعلومات في متن البحث، ويعتمد ا�صلوب الترقيم التالي:

• المكت�صف حول 	 النفط  ان  الى  التقديرات  )ت�صير  المثال:-  �صبيل  على 

)
1
العالم في عام 2015 هو... 

• طريقة 	 ح�صب  ال��م��راج��ع  كتابة  عملية  ف��ي   Endnote ال���  ي�صتخدم 

Vancouver في نهاية البحث، للمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع 
المجلة من خالل الموقع الإلكتروني للمنظمة .

http://oapecorg.org/ar/Home/Publications/Reports/
Oil-and-Arab-Cooperation-Journal

• رقميه 	 المعلومات  كانت  )اذا  اي م�صدر  اي معلومات من  اقتبا�س  عند 

او روؤية معينة او تحليل ما( يجب ان ل يتم القتبا�س الحرفي وانما يتم 

وال�صارة  نف�صه،  الباحث  باأ�صلوب  �صياغتها  واعادة  الفكرة  ا�صا�س  اخذ 

المادة  الحرفي فت�صع  الأقتبا�س  اأما في حالت  القتبا�س.  الى م�صدر 

المقتب�صة بين عالمتي الأقتبا�س )“...‟(.

• يف�صل ان تذكر المدن ومراكز البحاث وال�صركات والجامعات الجنبية 	

الواردة في �صياق البحث باللغة النجليزية ول تكتب باللغة العربية.

• اأرفاق ن�صخة من ال�صيرة العلمية اإذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة 	

الأولى.

• تعبر 	 ول  كاتبيها  اآراء  عن  المجلة  في  المن�صورة  الفكار  جميع  تعبر 

بال�صرورة عن وجهة نظر جهة الإ�صدار ويخ�صع ترتيب الأبحاث المن�صورة 

لموجبات فنية.

• البحوث المرفو�صة يبلغ ا�صحابها من دون ابداء الأ�صباب.	

• يمنح لكل كاتب بحث خم�صة اأعداد من العدد الذي ن�صر فيه بحثه.	
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جملة ف�صلية حمكمة ت�صدر عن الأمانة العامة ملنظمة القطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك(

تطور اأزمة الديون ال�صيادية بمنطقة اليورو وانعكا�صاتها على ال�صادرات 

الطاهر الزيتوني
البترولية للدول الأع�صاء      

واقع واآفاق �صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية  في اأمريكا 

           علي رجب
ال�صمالية وانعكا�صاتها على الدول الأع�صاء   

البيبليوغرافيا :      العــــربيــة 

Developments of the Euro Zone sovereign debt crisis and its 

implications on petroleum exports of OAPEC Members      Eltaher Elzitoni

Unconventional Oil & Natural Gas Industry in North America: current 

status and future prospects and their implications for OAPEC member 

countries (Part 1)                      Ali Rajab
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في مقابلة �ضحفية مع وكالة الأنباء الكويتية )كونا(

�ضعادة ال�ضيد / عبا�س علي النقي، الأمين العام لمنظمة اأوابك

تجارة الغاز الطبيعي المسيل مرشحة للنمو خالل السنوات 
المقبلة  على حساب تجارة الغاز عبر األنابيب

و�أ�صـــاف في مقابلة �صـــحفية �أجر�ها مع وكالة �الأنباء �لكويتية )كونا(، باأن نقل �لغاز 

في �صورته �لغازية با�صتخد�م خطوط �الأنابيب، يعد من �لطرق �لم�صتخدمة عالميا على 

نطـــاق و��صـــع، بيد �أن ما يعيق هـــذ� �لخيار في بع�س �لحاالت طول �لم�صـــافات �أو زيادة 

�أعماق �لمياه في حال مرور �لخط بممر�ت مائية. كما يمكن ت�صييل �لغاز �لطبيعي ونقله 

با�صتخد�م ناقالت �لغاز �لم�صيل، وهو يعد من �لحلول �لفعالة للم�صافات �لبعيدة، �إال �أنها 

تت�صـــم بارتفاع �لتكاليف �لر�أ�صمالية �لالزمة مقارنة بخطوط �الأنابيب، كما يمكن تحويل 

�لغاز �إلى �صو�ئل )GTL(، وت�صديره �إلى �الأ�صو�ق �لمختلفة.

و�أ�صار �صعادة �الأمين �لعام �إلى �أن خطوط �أنابيب �لغاز �لطبيعي تنق�صم ح�صب م�صار 

�لخط  و�لغر�س منه �إلى ثالثة �أنو�ع هي:

• خطـــوط تجميع �لغاز �لطبيعي من حقول �الإنتـــاج �إلى مجمعات ومعامل معالجة 	

�لغاز �لطبيعي. وقد تكون برية �أو بحرية ح�صب موقع حقول �إنتاج �لغاز �لطبيعي، 

وتختلف في �صعتها و�أحجامها على ح�صب �لطاقة �الإنتاجية لكل حقل. 

• خطـــوط �أنابيب �صـــبكات نقل �لغـــاز �لطبيعي �لمحليـــة، وتهدف �إلـــى نقل �لغاز 	

ذك�������ر �سع�������ادة ال�سي�������د/ عبا��������س علي 

النق�������ي، االأمين الع�������ام لمنظمة االأقطار 

العربية الم�سدرة للبترول )اأوابك(، باأن 

الطل�������ب العالمي على الغ�������از الطبيعي، 

ي�سه�������د نم�������وًا متزاي�������دًا، وتق�������وم ال�������دول 

الم�س�������درة للغ�������از بنقل�������ه اإل�������ى االأ�سواق 

با�ستخ�������دام طرق مختلفة،  الم�ستهلكة 

مو�سحا باأن الجدوى االقت�سادية ت�سكل 

العام�������ل الفي�سل في تحدي�������د الطريقة 

الم�ستخدم�������ة لنق�������ل الغ�������از الطبيع�������ي، 

وه�������ي تعتم�������د بدورها على ع�������دة عوامل 

كاال�ستثمارات اللزمة لتنفيذ الم�سروع، 

وتكلف�������ة النقل، والم�ساف�������ة بين مناطق 

االإنتاج واال�ستهلك. 
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�لطبيعي من مجمعات ومعامل �لمعالجة، ونقله وتوزيعه على �لم�صـــتهلكين 

�لمحليين في مختلف �لقطاعات �ل�صناعية و�ل�صكنية. 

• خطوط �أنابيب ت�صـــدير �لغاز �لطبيعي، وهي �لخطوط �لتي ت�صـــتخدم في 	

ت�صدير �لغاز �لطبيعي �لمعالج من �لدول �لغنية بالغاز �لطبيعي �إلى �لدول 

�لو�قعـــة فـــي �لجو�ر �الإقليمي بموجـــب �تفاق موقع بين �لدولة �لم�صـــدرة 

و�لم�صتوردة للغاز. 

و�أو�صـــح �صـــعادة �الأمين �لعام، باأن  تجارة �لغاز �لطبيعي عبر خطوط �الأنابيب 

في �لدول �لعربية تعود �إلى حقبة ثمانينات �لقرن �لما�صـــي، ويبلغ عددها �صـــبعة 

خطوط ب�صـــعة �إجمالية 114 مليار متر مكعب/�صـــنويا وكان �لهدف من �إن�صاء هذه 

�لخطوط هو: 

�أوالً: توفيـــر �إمـــد�د�ت �لغاز �لطبيعي من �لمنطقة �لعربية �إلى �الأ�صـــو�ق �الأوروبية 

وبخا�صـــة �إيطاليا و�إ�صـــبانيا و�لبرتغـــال عبر خطوط �الأنابيـــب �لممتدة من 

�لجز�ئر وليبيا مرور� بالبحر �لمتو�صط حتى ت�صل �إلى هذه �لدول.

 ثانيـــا: تعزيز �لتجارة �لبينية للغـــاز �لطبيعي بين �لدول �لعربية وتوفير �حتياجات 

�لدول �لعربية من �لغاز �لطبيعي، عبر م�صاريع ربط �لغاز، كم�صروع دولفين 

وم�صروع خط �لغاز �لعربي.

وتحدث �صـــعادته عن �أبرز م�صـــاريع ربط �لغاز بين �لدول �لعربية، وهي م�صروع 

خط �لغاز �لعربي �لذي يمتد من مدينة �لعري�س بجمهورية م�صر �لعربية �إلى مدينة 

كل�س بالجمهورية �لعربية �ل�صـــورية مرور� بالمملكة �الأردنية،. كما تقوم دولة قطر 

بت�صدير �لغاز �لطبيعي �إلى �إمارة �أبو ظبي و�صلطنة عمان عبر خط �أنابيب دولفين 

�لـــذي بد�أ ت�صـــغيله في عام 2007، وتقدر طاقته �لت�صـــغيلية بنحـــو 21 مليار متر 

مكعب �صنويا، وتم رفع �صعة �لخط موؤخر� لت�صل �إلى 33 مليار متر مكعب �صنويا. 

و�أ�صار �صعادة �الأمين �لعام �إلى �أن �لجزء �الأكبر من م�صاريع خطوط نقل وت�صدير 

�لغاز في �لعالم يقع في منطقة �آ�صـــيا و�أور��صـــيا، حيث تنعم هذه �لمنطقة بثرو�ت 

هائلة من �لغاز �لطبيعي. 

وقال �صـــعادة �الأميـــن �لعام �ن خطـــوط �الأنابيب تهيمن على �لتجـــارة �لعالمية 

للغاز �لطبيعي بن�صـــبة تبلغ �لثلثين، بينما تمثل تجارة �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لثلث 

�لباقي، وهي مر�صـــحة للنمو خالل �ل�صـــنو�ت �لمقبلة على ح�صاب تجارة �لغاز عبر 

�الأنابيب.  وذلك ب�صـــبب رغبة �لدول �لم�صـــدرة للغاز �لم�صـــيل لتنمية �صـــادر�تها، 

وبخا�صة لل�صوق �الآ�صيوية و�لتي تعتبر حالياً من �أهم �الأ�صو�ق �لعالمية، خا�صة في 

ظل تر�جع �صـــادر�ت �لغاز �لطبيعي �إلى �لواليات �لمتحدة ب�صـــبب طفرة �إنتاج غاز 

�ل�صـــجيل، و�تجاه �لواليات �لمتحدة �إلى تحقيق �الكتفاء �لذ�تي من �لغاز ودخولها 

�صـــمن مجموعة �لدول �لم�صدرة للغاز �لم�صـــيل بحلول عام 2017، باالإ�صافة �إلى 

توجه �لدول �الأوروبية نحو تنويع م�صادر ح�صولها على �لغاز وعدم �عتمادها على 

منطقة محددة مما يعزز �إحتمال �عتمادها على �ال�صتير�د من �لمناطق �لبعيدة عن 

�أوروبا على هيئة غاز م�صيل عبر �لناقالت. 
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تلبية لدعــــوة كريمــــة من �صـــعــادة �ل�صـــيــــخ �صـــالـــح بن محمـــــد �ل�صــــــــرقـــــي، رئيــــ�س 

د�ئرة �ل�صـــناعة و�القت�صــــــــاد فـــي �إمــــارة �لفجيـــــــرة بدولـــــة �الإمـــــار�ت �لعربي �لمتحدة، 

�صـــارك �صـــعـــــادة �الأمـــيـــن �لعـــــام لمنظــــمـــة �الأقطــــــــار �لعربيـــة �لم�صـــــــدرة )�أو�بـــــك(، 

�ل�صيد/ عبا�س علي �لنقي، في فعـــــاليات منتــــدى جلـــف �نتليجن�س الأ�صو�ق �لطاقة 2015 

The 5th(، �لـــذي عقـــد في �إمارة 
 Gulf Intelligence Energy Markets Forum(

�لفجيرة، في 17 �صبتمبر 2015، تحت رعاية �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حمد بن محمد �ل�صرقي 

ع�صو �لمجل�س �الأعلى حاكم �لفجيرة .

وبح�صور مجموعة من كبار �لم�صوؤولين من بينهم، معالي �ل�صيد عبد�هلل بن حمد �لعطية، 

رئي�س موؤ�ص�صـــة عبد�هلل بن حمد �لعطية للطاقة و�لتنمية �لم�صـــتد�مة، ونائب رئي�س �لوزر�ء 

ووزير �لطاقة و�ل�صناعة �صابقاً، بدولة قطر، و�صعادة �لدكتور مطر حامد �لنيادي، وكيل وز�رة 

�لطاقة وممثل دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة في �لمكتب �لتنفيذي لمنظمة �أو�بك، و�صعادة 

�ل�صيد �صعيد محمد �لرقباني، �لم�صت�صار �لخا�س ل�صاحب �ل�صمو حاكم �لفجيرة.

ناق�س �لمنتدى �لتطور�ت �لحالية في �أ�صو�ق �لطاقة من خالل �لحو�ر بين �لم�صاركين من 

�لخبر�ء و�لمتخ�ص�صين ب�صناعة �لطاقة و�لنفط  من �لدول �لعربية و�الأجنبية.

وق�������د �س�������ارك ال�سيد/ عبا�س علي النق�������ي/ كمتحدث رئي�سي في الجل�س�������ة  الحوارية التي 

ناق�ست مو�سوع البنية التحتية للطاقة في منطقتي اآ�سيا والخليج العربي.

منتدى جلف انتليجنس ألسواق الطاقة 2015
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�صدر عن �الأمانة �لعامة لمنظمة �القطار �لعربية 

�لم�صـــدرة للبترول )�أو�بك(، در��صـــة بعنو�ن )ميزان 

الطاقة في الهند الواقع واالآفاق واالنعكا�سات على 

الدول االأع�ساء(.

و�أ�صـــارت �لدر��صـــة �إلى �أن �لهنـــد تعتبر �إحدى 

�لدول �لرئي�صية �لم�صتهلكة للطاقة في �لعالم حيث 

حلـــت في نهايـــة �لعقـــد �الأول من �لقـــرن �لحادي 

و�لع�صـــرين محـــل �ليابـــان كر�بـــع �أكبر م�صـــتهلك 

للطاقة في �لعالم بعد �ل�صـــين و�لواليات �لمتحدة 

�الأمريكية ورو�صـــيا. وت�صاعفت ح�صـــة �لهند في 

�إجمالي �ال�صـــتهالك �لعالمي مـــن �لطاقة �الأولية 

مـــن 2.2% فـــي عام 1990 �إلـــى 4.9% في عام 

2014. ويتوقع �أن تزد�د �الأهمية �لن�صـــبية للهند 
في �ل�صـــنو�ت �لقادمة ل�صـــببين رئي�صـــيين، وهما 

حجم �لزيادة �لمتوقعة في عدد �ل�صـــكان و�لنمو 

�لمتوقع لالقت�صاد �لهندي. 

و�أو�صحت �لدر��صة باأن �لهند تو�جه تحديات 

�صـــخمة فيما يتعلق بتطوير قطاع �لطاقة فيها، 

وتنعك�ـــس هذه �لتحديات بما �أطلق عليه مجل�س 

�لطاقـــة �لعالمي “�لمع�صـــلة �لثالثية” �لمتمثلة فـــي توفير �لطاقة 

�الآمنة �لنظيفة باأ�صـــعار مقبولة. وت�صـــعى �صيا�صة �لطاقة في �لهند 

�إلى تحقيق ثالثة �أهد�ف رئي�صية، وهي: �لح�صول على �لطاقة، �أمن 

�لطاقة، وتغير �لمناخ.

تاألفت �لدر��صـــة من 5 محاور رئي�صـــية، وهي ميـــز�ن �لطاقة، 

توقعات ��صـــتهالك �لطاقة، �لطاقة و�لبيئة، �لو�رد�ت و�ل�صادر�ت 

�لنفطية، و�نعكا�صـــات �لطلب �لم�صـــتقبلي علـــى �لطاقة في �لهند 

على �ل�صادر�ت �لبترولية من �لدول �الأع�صاء.

دراسة )ميزان الطاقة في الهند الواقع 
واآلفاق واالنعكاسات على الدول األعضاء(
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�سادية

✍ انخف�س المعدل ال�سهري الأ�سعار �سلة اأوبك بن�صبة 10% )6 دوالر للبرميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 54.2 دوالر للبرميل خالل �صهر يوليو 2015.

✍ انخف�س الطلب العالمي على النفط خالل �صهر يوليو 2015 بمقد�ر 1 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 1% لي�صل �إلى 95.6 مليون ب/ي.

✍ ارتفعت الكميات المعرو�سة من النفط خالل �صهر يوليو 2015 بمقد�ر 0.3 مليون ب/ي ،�أي بن�صبة 0.3 % لت�صل �إلى 98.1 مليون ب/ي.

✍ انخف�س اإنتاج الواليات المتحدة من النفط ال�سخري خالل �صهر يوليو 2015 بنحو 1.4% ليبلغ 5.5 مليون ب/ي، بينما ارتفع عدد الحفارات العاملة بحفارة 

و�حدة فقط مقارنة بال�صهر �ل�صابق ليبلغ 579 حفارة.

✍ انخف�ست واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر يونيو 2015 بنحو 0.6% لتبلغ 7 مليون ب/ي، بينما ارتفعت وارداتها من المنتجات النفطية 

بنحو 4% لتبلغ حو�لى 2.2 مليون ب/ي.

✍ ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول ال�سناعية خالل �صهر يونيو 2015 بحو�لى 10 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2917 مليون برميل، 

و ارتفع المخزون االإ�ستراتيجي في دول منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية وجنوب اأفريقيا وال�سين بمقد�ر 2 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 

1855 مليون برميل. 
✍ ارتفع المتو�سط ال�سهري لل�سعر الفوري للغاز الطبيعي �لم�صجل في مركز هنري بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر يوليو 2015 بمقد�ر 0.05 دوالر لكل مليون )و ح 

ب( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2.81 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

✍ انخف�س متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في اليابان خالل �صهر يونيو 2015 بمقد�ر 0.1 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 8.6 دوالر لكل مليون 

)و ح ب( ، كما انخف�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 9.1 دوالر لكل مليون 

)و ح ب( ،بينما ارتفع متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في ال�سين بمقد�ر 0.7 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 9.5 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

✍ بلغت �سادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�سيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�سين حوالى 3.708 مليون طن خالل �صهر يونيو 2015 ،م�صتاأثرة بح�صة 

36.6% من �الإجمالى.

أوال : أسواق النفط

– الأ�ضعار  1

1-1 اأ�سعار النفط الخام
�صـــهد �لمعدل �الأ�صـــبوعي الأ�صعار �صلة �أوبك تر�جعاً خالل �الأ�صـــبوع �الأول من �صهر يوليو 2015، 

م�صجاًل 55.1 دوالر للبرميل، ثم و��صل �نخفا�صه بعد ذلك لي�صل �إلى �أدني م�صتوياته عندما بلغ 50.9 

دوالر للبرميل خالل �الأ�صبوع �لر�بع من �ل�صهر، كما يو�صح �ل�صكل )1(:

�صـــهد �لمعدل �ل�صـــهري الأ�صـــعار �صلة خامات �أوبك خالل �صـــهر يوليو 2015 �نخفا�صاً بمقد�ر 6 

دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 10% ،لي�صل �إلى 54.2 دوالر للبرميل، م�صجال 

بذلك تر�جعاً بنحو 51.4 دوالر للبرميل �أي بن�صـــبة 48.7% مقارنة بمعدله �لم�صـــجل خالل �ل�صـــهر 

�لمماثل من �لعام �لما�صي. وقد كان لوفرة �الإمد�د�ت من �لنفط �لخام وتر�جع �لطلب، دور�ً رئي�صياً فى 

�نخفا�س �الأ�صـــعار خالل �صهر يوليو 

2015 �إلـــى قـــرب �أدنى م�صـــتوى لها 
خـــالل هذ� �لعام. وفـــي �لوقت ذ�ته، 

كان للتطور�ت �ل�صـــلبية على �صـــعيد 

�القت�صـــاد �لعالمـــي دور�ً في حدوث 

هـــذ� �الرتفـــاع، فعلى �صـــبيل �لمثال 

تر�جـــع ن�صـــاط �لم�صـــانع �ل�صـــينية 

لل�صـــهر �لخام�س على �لتو�لى لي�صل 

�إلى �أدنى م�صـــتوى له خـــالل عامين، 

وفـــي �لواليـــات �لمتحـــدة �الأمريكية 

تر�جع موؤ�صـــر ثقة �لم�صـــتهلكين �إلى 

�دنى م�صتوى له خالل ثمانية �أ�صهر.  

ويو�صـــح �لجـــدول )1( و�ل�صـــكل 

)2( �لتغيـــر فـــي �أ�صـــعار �صـــلة �أوبك، 

مقارنة بال�صـــهر �ل�صـــابق، و بال�صـــهر 

�لمماثل من �لعام �ل�صابق: املوؤ�ضرات الرئي�ضية

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

2015 دي�ضمرب نوفمرب اأكتوبر �ضبتمرب اأغ�ضط�س
يوليو

2014

54.2 60.2 62.2 57.3 52.5 54.1 44.4 59.5 75.6 85.1 96.0 100.8 105.6 �صعر �صلة �أوبك

(6.0) (2.0) 4.9 4.8 (1.6) 9.7 (15.1) (16.1) (9.5) (10.9) (4.8) (4.9) (2.3)  �لتغري عن �ل�صهر

�ل�صابق

(15.4) (47.7) (43.3) (47.0) (51.7) (51.3) (60.3) (48.2) (29.4) (21.6) (12.7) (6.8) 1.2
 �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 

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

.2015 - 2013

1-2  االأ�سعار الفورية للمنتجات النفطية

- الخليج االأمريكي

�رتفعـــت �الأ�صـــعار �لفوريـــة للغازولين �لممتـــاز خالل �صـــهر يونيو 2015 بنحـــو 8 دوالر 

للبرميل مقارنة باأ�صـــعار �ل�صـــهر �ل�صابق �أي بن�صبة 8.3% لت�صـــل �إلى 104.3 دوالر للبرميل، 

بينما �نخف�صـــت �أ�صـــعار زيت �لغاز بنحو 5 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 6.5% لتبلغ 72.5 دوالر 

للبرميل، و�نخف�صـــت �أ�صـــعار زيت �لوقود بحو�لى 2.7 دوالر للبرميل �أي بن�صـــبة 4.9% لتبلغ 

52.8 دوالر للبرميل.
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-  �سوق روتردام

�صهدت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز �رتفاعاً في م�صتوياتها خالل �صهر يونيو 2015 

بنحو 6 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 6.8% لت�صل �إلى 93.7 دوالر 

للبرميل،  بينما �نخف�صت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 2.8 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 3.5% لتبلغ 

�أي بن�صبة  �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 2.3 دوالر للبرميل  76.4 دوالر للبرميل، و�نخف�صت 
4.4% لتبلغ 50.3 دوالر للبرميل.

-  �سوق حو�س البحر المتو�سط

�صـــهدت �الأ�صـــعار �لفورية للغازولين �لممتـــاز �رتفاعاً في م�صـــتوياتها خالل يونيو 2015 

بنحو 3.3 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 4% لت�صل �إلى 86.2 دوالر 

للبرميل، بينما �نخف�صـــت �أ�صـــعار زيت �لغاز بنحو 2.8 دوالر للبرميل �أي بن�صـــبة 3.5% لتبلغ 

78.2 دوالر للبرميل، و�نخف�صـــت �أ�صـــعار زيت �لوقود بحو�لي 2.3 دوالر للبرميل �أي بن�صـــبة 
4.2% لتبلغ 51.9 دوالر للبرميل.

-  �سوق �سنغافورة

�صهدت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز �رتفاعاً في م�صتوياتها خالل �صهر يونيو 2015  

بنحو 0.3 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 0.4% لت�صل �إلى 84 دوالر 

للبرميل، بينما �نخف�صـــت �أ�صـــعار زيت �لغاز بنحو 3.1 دوالر للبرميل �أي بن�صـــبة 3.9% لتبلغ 

76.7 دوالر للبرميل،  و�نخف�صـــت �أ�صـــعار زيت �لوقود بحو�لي 4.2 دوالر للبرميل �أي بن�صـــبة 
6.9% لتبلغ 57.1 دوالر للبرميل.

  ويو�صح �ل�صكل )3( �لمعدل �ل�صهري لالأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �لفترة من 

يونيو 2014  �إلى  يونيو 2015  في �الأ�صو�ق �لرئي�صية �الأربعة: 

المعدل الشهري لألسعار الفورية للغازولين الممتاز، 2014-2015          )دوالر/برميل( الشكل - 3 

كمـــا يو�صـــح �لجدول )4( في �لملحق �لمتو�صـــط �ل�صـــهري لالأ�صـــعار �لفوريـــة للمنتجات 

�لنفطية في �الأ�صو�ق �لمختلفة خالل �لفترة )2015-2013(. 
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المعدل الشهري ألسعار شحن النفط الخام، 2014-2015                                        )نقطة على المقياس العالمي ( )*( الشكل - 4 

1-3 اأ�سعار �سحن النفط الخام 

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

)للناقـــالت �لكبيرة بحمولة 230 – 280 �ألف طن �صـــاكن( خالل �صـــهر يونيو 2015 بمقد�ر 

3 نقاط مقارنة باأ�صـــعار �ل�صـــهر �ل�صـــابق، �أي بن�صبة 4.3% م�صـــجلة 67 نقطة على �لمقيا�س 
�لعالمي ،و�نخف�صت �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمتجه من مو�نئ �ل�صرق �الأو�صط  �إلى �تجاه 

�لغـــرب )للناقـــالت �لكبيـــرة بحمولة 270 – 285 �ألف طن �صـــاكن( بمقـــد�ر 4 نقاط مقارنة 

باأ�صـــعار �ل�صـــهر �ل�صـــابق، �أي بن�صـــبة 9.3% م�صـــجلة 39 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي،بينما 

�رتفعت �أ�صـــعار �صـــحن �لنفط �لخام �لمنقولة د�خل منطقة �لبحر �الأبي�س �لمتو�صط بناقالت 

�صـــغيرة �أو متو�صـــطة �لحجم  )80-85 �ألف طن �صـــاكن( بمقد�ر 19 نقطة مقارنة باأ�صـــعار 

�ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 16.5% م�صجلة 134 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي.

ويو�صـــح �ل�صـــكل )4( �أ�صـــعار �صـــحن �لنفط �لخـــام )نقطة علـــى �لمقيا�ـــس �لعالمى( في 

�التجاهات �لمختلفة خالل �لفترة من �صهر يونيو 2014 �إلى �صهر يونيو 2015: 

1-4 اأ�سعار �سحن المنتجات النفطية 

�رتفعت �أ�صـــعار �صـــحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة من مو�نئ �ل�صرق �الأو�صط  �إلى �تجاه  

�ل�صـــرق  )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صـــاكن( خالل �صـــهر يونيو 2015 بمقد�ر 20 

نقطة ،�أي بن�صـــبة 16.5% مقارنة باأ�صـــعار �ل�صهر �ل�صابق، م�صجلة 141 نقطة على �لمقيا�س 

 .)World Scale( لعالمي�

كمـــا �رتفعت �أ�صـــعار �صـــحن �لمنتجـــات �لنفطية �لمنقولـــة د�خل منطقة �لبحـــر �الأبي�س 

�لمتو�صـــط )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صـــاكن( خالل �صـــهر يونيو 2015  بمقد�ر 

48 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي،  �أي بن�صـــبة 33.8% مقارنة باأ�صـــعار �ل�صهر �ل�صابق،  لت�صل 

 WS-( لمقيا�ـــس �لعالمـــي� )*(

طريقـــة  هـــو   )World Scale
�أ�صـــعار  الحت�صـــاب  م�صـــتخدمة 

�ل�صـــحن، حيـــث �أن نقطـــة علـــى 

�لمقيا�س �لعالمـــي تعني 1% من 

�صعر �لنقل �لقيا�صي لذلك �التجاه 

في كتـــاب World Scale �لذي 

ين�صر �صـــنويا، ويت�صمن قائمة من 

�الأ�صعار ب�صـــيغة دوالر/طن تمثل 

�التجاهـــات  لـــكل   –  WS  100
�لرئي�صية في �لعالم.



التطورات البترولية

24

سنة 41 - العدد9-8
ال

�إلى م�صتوى 190 نقطة،  و�رتفعت �أي�صاً �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة من �لبحر 

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

يونيـــو 2015 بمقـــد�ر 48 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي، �أي بن�صـــبة 31.6% مقارنة باأ�صـــعار 

�ل�صهر �ل�صابق،  لت�صل �إلى م�صتوى 200 نقطة.

و يو�صـــح �ل�صـــكل )5( �أ�صـــعار �صـــحن �لمنتجات �لنفطية في �التجاهات �لمختلفة خالل 

�لفترة من �صهر  يونيو 2014 �إلى �صهر يونيو 2015.

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

يو�صـــح �لجدوالن )5( و )6( في �لملحق �تجاهات �أ�صـــعار �صـــحن كل من �لنفط �لخام و 

�لمنتجات �لنفطية للفترة 2013- 2015.

2 - العر�س و الطلب  

ت�صـــير �لتقدير�ت �الأولية �لمتعلقة باإجمالي �لطلب �لعالمي على �لنفط خالل �صـــهر يوليو  

2015 �إلـى �نخفا�صه بمقد�ر 1 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 1% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق 
لت�صـــل �إلـى 95.6 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 2.1 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر 

�لمناظر من �لعام �ل�صابق.

�رتفع طلب مجموعة �لدول �ل�صناعية خالل �صهر يوليو 2015 بمقد�ر 0.9 مليون ب/ي، 

�أي بن�صـــبة 2% مقارنة بم�صـــتويات �ل�صـــهر �ل�صـــابق لي�صـــل �إلى 46.9 مليون ب/ي ،مرتفعاً 

بحو�لى  0.9 مليون ب/ي مقارنة بال�صـــهر �لمناظر من �لعام �لما�صـــي، بينما �نخف�س طلب 

بقية دول �لعالم �الأخرى بمقد�ر 1.8 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 3.6% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر 

الشكل - 5 
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التغري عن

يوليو 2014 

يوليو

2014
التغري عن

يونيو  2015

يونيو

2015
يوليو

2015

0.9 46.0 0.9 46.0 46.9 طلب الدول ال�سناعية

1.3 47.5 -1.8 50.6 48.8 باقي دول العامل

2.1 93.5 -1.0 96.6 95.6 اإجمايل الطلب العاملي

1.9 36.6 0.1 38.4 38.5  اإمدادات اأوبك

1.8 30.2 0.1 31.9 32.0 نفط خام

0.1 6.4 0.0 6.5 6.5 �سوائل الغاز و متكثفات

2.3 55.0 0.1 57.2 57.3 اإمدادات من خارج اأوبك

0.0 2.3 0.0 2.3 2.3 عوائد التكرير

4.1 94.0 0.3 97.8 98.1 اإجمايل العر�س العاملي

0.4 1.2 2.4 املوازنة

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

�ل�صـــابق لي�صـــل �إلى 48.8 مليـــون ب/ي، مرتفعاً بحو�لـــي 1.3 مليون ب/ي مقارنة بال�صـــهر 

�لمناظر من �لعام �لما�صي.

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

2015 بمقد�ر 0.3 مليون ب/ي �أي بن�صـــبة 0.3% مقارنة بم�صـــتويات �ل�صـــهر �ل�صـــابق لت�صل 
�إلى 98.1 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 4.1 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر 

من �لعام �ل�صابق.

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

و �صـــو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �صـــهر يوليو 2015 بمقد�ر 0.1 مليون ب/ي �أي بن�صبة %0.3 

مقارنة بم�صـــتويات �ل�صـــهر �ل�صابق لت�صـــل �إلى 38.5 مليون ب/ي ،م�صكلة �رتفاعاً بنحو 1.9 

مليـــون ب/ي مقارنة بال�صـــهر �لمناظر من �لعام �ل�صـــابق، كما �رتفـــع �إجمالى �إمد�د�ت �لدول 

�لمنتجة من خارج �أوبك خالل �صـــهر يوليو 2015 بمقد�ر 0.1 مليون ب/ي �أي بن�صـــبة %0.2 

مقارنة بم�صـــتويات �ل�صـــهر �ل�صابق لت�صـــل �إلى 59.6 مليون ب/ي ،م�صكاًل �رتفاعاً بنحو 2.3 

مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

وتظهـــر �لبيانات �الأولية لم�صـــتويات �لطلب و�لعر�س من �لنفط �لخام خالل �صـــهر يوليو 

2015 فائ�صـــاً قـــدره 2.4 مليون ب/ي ،مقارنة بفائ�س قدره 1.2 مليون ب/ي خالل �ل�صـــهر 
�ل�صـــابق وفائ�صـــاً قدره 0.4 مليون ب/ي خالل �ل�صـــهر �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 
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يو�صـــح �لجدوالن )7( و )8( م�صـــتويات �لطلب و�لعر�س �لعالمي للنفط  للفترة 2013- 

.2015

• اإنتاج النفط ال�سخري فى الواليات المتحدة االأمريكية 	

�نخف�س �إنتاج �لواليات �لمتحدة �الأمريكية من �لنفط �ل�صـــخري خالل �صهر يوليو 2015 

بحو�لى 80 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 1.4% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 5.452 مليون 

ب/ي،  م�صـــكلة �رتفاعـــاً بنحـــو 661 �ألف ب/ي مقارنة بال�صـــهر �لمناظر من �لعام �ل�صـــابق، 

في حين �رتفع عدد �لحفار�ت �لعاملة خالل �صـــهر يوليو 2015 بحفارة و�حدة فقط مقارنة 

بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ  579 حفارة، وهو م�صتوى منخف�س بنحو 689 حفارة مقارنة 

بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق ،وذلك كما يت�صح من �لجدول )3( و�ل�صكل )7(: 

العرض والطلب العالمي على النفط                                                                                                         )مليون ب/ي ( 

 التغري عن

يوليو 2014

يوليو

2014
 التغري عن

يونيو 2015

يونيو

2015
يوليو

2015

0.661 4.791 0.080 5.532 5.562 اإنتاج النفط ال�سخري

-689 1268 1 578 579 عدد احلفارات العاملة )حفارة(

الجدول - 3 إنتاج النفط الصخرى فى الواليات المتحدة األمريكية *                        )مليون برميل / اليوم ( 

EIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions, August 2015 :مل�صدر�

 Bakken، ،ميثل �إنتاج �صبع مناطق رئي�صية و�لتي �صكلت نحو 95% من �لنمو فى �إنتاج �لنفط �ملحلى فى �لواليات �ملتحدة �الأمريكية خالل �لفرتة 2011- 2013 وهى *

 Eagle Ford، Haynesville، Marcellus، Niobrara، Permian، Utica

شكل - 6 
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3 -  تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية

الواليات المتحدة االأمريكية 

�نخف�صت و�رد�ت الواليات المتحدة االأمريكية من �لنفط �لخام خالل �صهر يونيو 2015 

مليون   7 لتبلغ  �ل�صابق  �ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %0.6 بن�صبة  �أى  �ألف ب/ي   45 بحو�لى 

ب/ي، بينما �رتفعت و�رد�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 85 �ألف ب/ي �أى بن�صبة %4 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لي 2.2 مليون ب/ي. 

وعلى جانب �ل�صادر�ت، �رتفعت �صادر�ت �لواليات �لمتحدة من �لنفط �لخام خالل �صهر 

يونيو 2015 بحو�لى 52 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 11.5% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 

506 �ألف ب/ي، كما �رتفعت �صادر�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 112 �ألف ب/ي �أى 
بن�صبة 3% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لى 3.5 مليون ب/ي. وبذلك �نخف�س 

�صافي �لو�رد�ت �لنفطية للواليات �لمتحدة خالل �صهر يونيو 2015 بحو�لي 124 �ألف ب/ي، 

�أي بن�صبة 2.3% مقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 5.1 مليون ب/ي.

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

�لخام بن�صبة 40% من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه، تليها �لمملكة �لعربية �ل�صعودية بن�صبة 

16% ثم فنزويال بن�صبة 12%، بينما ��صتحوذت �لدول �الأع�صاء في منظمة �أوبك على حو�لي 
40% من �إجمالي و�رد�ت �لنفط �لخام للواليات �لمتحدة �الأمريكية. 

إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية  )مليون ب/ي ( شكل - 7 
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اليابان 

�نخف�صت و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام خالل �صهر يونيو 2015 بحو�لي 369 �ألف 

ب/ي، �أي بن�صبة 11% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 2.9 مليون ب/ي، وهو �أدنى م�صتوى 

منذ عدة �صنو�ت. كما �نخف�صت �لو�رد�ت �ليابانية من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 129 �ألف 

ب/ي، �أي بن�صبة 19% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 557 �ألف ب/ي.

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

2015 بنحو 53 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 11% لتبلغ 517 �ألف ب/ي. و بذلك �نخف�س �صافي 
�لو�رد�ت �لنفطية لليابان خالل �صهر يونيو 2015  بحو�لي 551 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة %16 

لي�صل �إلى 3 مليون ب/ي.

تاأتي �المار�ت �لعربية �لمتحدة في �لمرتبة �الأولى بن�صبة  وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، 

32% من �جمالي و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام ، تليها �لمملكة �لعربية �ل�صعودية بن�صبة 
29% ثم رو�صيا بحو�لى %9. 

ال�سين 

1.7 مليون  2015 بحو�لي  يونيو  �لخام خالل �صهر  �لنفط  �ل�صين من  �رتفعت و�رد�ت 

بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 7.2 مليون ب/ي، كما �رتفعت  ب/ي،  �أي بن�صبة %31 

�لو�رد�ت �ل�صينية من �لمنتجات �لنفطية بحو�لي 280 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 28% بالمقارنة 

مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 1.3 مليون ب/ي.

وعلى جانب �ل�صادر�ت ،�نخف�صت �ل�صادر�ت �ل�صينية من �لنفط �لخام خالل �صهر يونيو 

2015 لت�صل �إلى 11 �ألف ب/ي، بينما �رتفعت �ل�صادر�ت �ل�صينية من �لمنتجات �لنفطية 
بحو�لي 212 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 30% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 920 �ألف ب/ي. 

7.5 مليون  2015 حو�لي  �ل�صينية خالل �صهر يونيو  �لنفطية  �لــو�رد�ت  وبذلك بلغ �صافي 

ب/ي مرتفعة بنحو 31% عن م�صتوياتها لل�صهر �ل�صابق. 

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

 %13 بن�صبة  رو�صيا  ،يليها  منه  �الأخيرة  و�رد�ت  �جمالي  من   %18 بن�صبة  �لخام  بالنفط 

،و�لعر�ق بن�صبة %11 .

ويو�صح �لجدول )4( �صافي �لو�رد�ت ) �ل�صادر�ت ( من �لنفط �لخام و�لمنتجات �لنفطية 

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

املنتجات النفطية النفط اخلام

 التغري عن

مايو 2015

مايو

2015
يونيو

2015
 التغري عن

مايو 2015

مايو

2015
يونيو

2015

0.027- 1.304- 1.331- 0.097 - 6.583 6.486 الواليات املتحدة االأمريكية

0.182- 0.223 0.041 0.369- 3.305 2.936 اليابان

0.068 0.288 0.356 1.726 5.457 7.185 ال�سني

الجدول - 4 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 

�رتفع �إجمالي المخزون التجاري النفطي في الدول ال�سناعية خالل �صهر يونيو 2015 

بحو�لى 10 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2917 مليون برميل، م�صكاًل �رتفاعاً 

بمقد�ر 243 مليون برميل عن م�صتويات �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صى، يذكر �أن �إجمالي 

المخ�������زون التجاري من النفط الخام  في الدول ال�سناعية قد �نخف�س خالل �صــــهر يونيو 

2015  بحو�لي 4 مليون برميل عن �ل�صــــهر �ل�صــــابق لي�صــــل �إلى 1167 مليون برميل، بينما 
�رتفــــع اإجمالي مخزونها التج�������اري من المنتجات النفطية بحو�لــــي 14 مليون برميل عن 

�ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1750 مليون برميل.

 وقــــد �رتفع المخزون التجاري النفطي ف�������ي االأمريكتين بحو�لى 16 مليون برميل عن 

�ل�صــــهر �ل�صابق لي�صتقر عند 1545 مليون برميل، منها 624 مليون برميل من �لنفط �لخام 

و 921 مليــــون برميل من �لمنتجات، بينما �نخف�ــــس المخزون التجاري النفطي في الدول 

االأوروبية بحو�لى 3 مليون برميل عن �ل�صــــهر �ل�صابق لي�صتقر عند 944 مليون برميل، منها 

343 مليــــون برميــــل من �لنفــــط �لخام و 601 مليــــون برميل من �لمنتجــــات ، كما �نخف�س 
المخ�������زون التجاري النفطي في دول منطق�������ة المحيط الهادي بمقد�ر 3 مليون برميل عن 

�ل�صــــهر �ل�صــــابق ليبلغ 428 مليون برميل منها 200 مليون برميل من �لنفط �لخام و 228 

مليون برميل من �لمنتجات �لنفطية.

�رتفع المخزون التجاري النفطي في بقية دول العالم خالل �صهر يونيو 2015 بمقد�ر 

40 مليون برميل لي�صل �إلى 2583 مليون برميل ،بينما �نخف�س المخزون التجاري النفطي 
على متن الناقلت بمقد�ر 7 مليون برميل لي�صل �إلى 1076 مليون برميل. 

وبذلك ي�صــــجل م�صــــتوى اإجمالي المخزون التجاري العالمى �رتفاعاً بمقد�ر 50 مليون 

برميل خالل �صــــهر يونيو 2015 مقارنة بم�صــــتو�ه �لم�صجل خالل �ل�صهر �ل�صابق  لي�صل �إلى 

5500  مليون برميل، وهو م�صــــتوى مرتفع بمقد�ر 534 مليون برميل عن م�صــــتويات �ل�صهر 
�لمماثل من �لعام �لما�صي. 

و�رتفــــع المخ�������زون اال�ستراتيجي في دول منظمة �لتعاون �القت�صــــادي و�لتنمية وجنوب 

�أفريقيا و�ل�صين خالل �صهر يونيو 2015 بمقد�ر 2 مليون برميل مقارنة بم�صتو�ه �لم�صجل 

خالل �ل�صهر �ل�صابق  لي�صل �إلى 1855 مليون برميل،  مرتفعاً بمقد�ر 60 مليون برميل عن 

م�صتوياته في �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي.

وبذلك ي�صــــل اإجمالي المخزون العالمي في نهاية �صهر يونيو 2015 �إلى 8431 مليون 

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

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

ويبيــــن �ل�صــــكل )8( و�لجدول )9( في �لملحق م�صــــتويات �لمخــــزون �لمختلفة في نهاية 

�صهر يونيو 2015.
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ثانيا: سوق الغاز الطبيعي
1 - الأ�ضعار الفورية و الم�ضتقبلية للغاز الطبيعي في ال�ضوق الأمريكي 

�رتفع �لمتو�صط �ل�صهري لل�صعر �لفوري للغاز �لطبيعي �لم�صجل في مركز هنري بال�صوق 

�الأمريكـــي خالل �صـــهر يوليو 2015 بمقـــد�ر 0.05 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صـــهر 

�ل�صابق لي�صل �إلى 2.81 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

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

تك�صـــا�س �لمتو�صـــط، يت�صح �نخفا�س �أ�صعار �لغاز �لطبيعي بنحو 6 دوالر لكل مليون )و ح ب( 

،كما هو مو�صح في �لجدول )5(:

* كما هو في مركز هنري.
* * تم تحويل خام غرب تك�صا�س �إلى مليون )و ح ب( على �أ�صا�س �أن �لبرميل يحتوي 5.80 مليون )و ح ب (.

World Gas Intelligence August 5 ،2015 : لم�صدر�

يوليو

دي�ضمربنوفمرباأكتوبر�ضبتمرباأغ�ضط�س2014
يناير

يوليويونيومايواأبريلمار�سفرباير2015

3.83.93.93.94.13.23.02.82.82.62.82.82.8�لغاز �لطبيعي *

17.716.616.114.613.110.38.28.88.29.410.210.38.8خام غ. تك�صا�س**

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس في السوق األمريكي، 2014-2015                      ) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 5

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر يونيو 2015  )مليون برميل ( شكل - 8 
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World Gas Intelligence July 15، 2015  :امل�سدر

وت�صـــير �الأ�صـــعار �لم�صـــتقبلية للغاز �لطبيعي �لم�صـــجلة في �لثالث ع�صـــر من �صهر يوليو 

2015  �أن م�صـــتوياتها في �صـــوق �لتبادل �لقاري في لندن ) ICE ( �صـــوف تفوق مثيالتها في 
�صـــوق نايمك�س في �لواليات �لمتحدة خالل �لفترة �لممتدة من �صـــهر �أغ�صـــط�س 2015  �إلى 

�صـــهر مايو 2016 لي�صـــل �أعلى م�صـــتوى للفروقات �إلى حو�لى 4.29 دوالر لكل مليون وحدة 

حر�رية بريطانية خالل �صهر فبر�ير 2016، كما يو�صح �ل�صكل )9(:

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

�صهد متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته �ليابان في �صهر يونيو 2015  

�نخفا�صاً بمقد�ر 0.1 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 8.6 دوالر/ 

مليون و ح ب، كما �نخف�س متو�صـــط �أ�صـــعار �لغاز �لطبيعي �لم�صـــيل �لذي ��صـــتوردته كوريا 

�لجنوبية بمقد�ر 0.4 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 9.1 دوالر/ 

مليون و ح ب، بينما �رتفع متو�صـــط �أ�صـــعار �لغاز �لطبيعي �لم�صـــيل �لذي ��صـــتوردته �ل�صـــين 

بمقد�ر 0.7 دوالر لكل مليـــون و ح ب مقارنة بال�صـــهر �ل�صـــابق لي�صـــل �إلى 9.5 دوالر/ مليون 

و ح ب. 

ومـــن جهة �أخرى، �رتفعت �لكميات �لم�صـــتوردة من �لغاز �لطبيعي �لم�صـــيل في �ليابان و 

كوريا �لجنوبية و�ل�صين من �لم�صادر �لمختلفة خالل �ل�صهر بمقد�ر 892 �ألف طن �أي بن�صبة 

9.7% مقارنة بال�صـــهر �ل�صـــابق حيث و�صلت �لكميات �لم�صـــتوردة في �صهر يونيو 2015 �إلى 
10.134 مليون طن.

وقد بلغت �صادر�ت �لدول �لعربية �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �صهر يونيو 

2015 حو�لي 3.708 مليون طن لت�صـــاهم بما ن�صبته 36.6% من �إجمالي �لكميات �لم�صدرة 
�إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �ل�صهر.

 ويو�صح �لجدول )6( �لكميات �لم�صتوردة من �لغاز �لطبيعي �لم�صيل و�أ�صعاره في كل من 

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

االسعار المستقبلية للغاز الطبيعي المسجلة في 13 يوليو 2015 )دوالر لكل مليون و ح ب ( شكل - 9 
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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

2014104669446222367317296416.116.311.7

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

6598283915451098210.211.78.1اأبريل

57552364112392428.79.58.8مايو

663317771724101348.69.19.5يونيو

   World Gas Intelligence   امل�سدر : اأعداد خمتلفة من

كميات وأسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في اليابان وكوريا والصين 2015-2013  الجدول - 6



التطورات البترولية

33

سنة 41 - العدد9-8
ال

�أقيم في �لمملكة �الأردنية �حتفال ر�صمي بمنا�صبة و�صع حجر �الأ�صا�س لم�صروع بناء �ل�صعات �لتخزينية للم�صتقات 

�لنفطية في منطقة )جنوب عّمان(، و�لذي �صـــيتم تمويله �صـــمن منحة دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة �لمخ�ص�صـــة 

لـــالأردن فـــي �إطار �لمنحة �لتي �أقرتها قمة قادة دول مجل�س �لتعاون �لخليجي لالأردن بقيمة خم�صـــة مليار�ت دوالر، 

وتبلـــغ ح�صـــة دولة �الإمـــار�ت منها 4.6 مليار درهم �أي مـــا يعادل )1.25( مليار دوالر. ويهدف �لم�صـــروع �إلى توفير 

�صعات تخزينية للم�صتقات �لنفطية )�لديزل و�لبنزين ووقود �لطائر�ت( تبلغ حو�لي 340 �ألف طن �إ�صافة �إلى �صعات 

تخزينية لمادة �لغاز �لبترولي �لم�صال تبلغ حو�لي ع�صرة �آالف طن بتكلفة تبلغ 771 مليون درهم )210 مليون دوالر(. 

وعهـــدت حكومـــة دولة �الإمـــار�ت بموجب هذه �لمنحة �إلى �صـــندوق �أبوظبي للتنمية �إد�رتها وتمويل م�صـــاريع حيوية 

ترتبط ب�صكل وثيق بالجهود �لمبذولة لدفع عجلة �لتنمية �القت�صادية و�الجتماعية في �الأردن. 

�صـــجلت �صـــلطنة عمان رقماً قيا�صياً جديد�ً في معدل �الإنتاج �ليومي من �لنفط �لخام و�لمكثفات �لنفطية خالل 

�صـــهر يوليو 2015، حيث تجاوز معدل �الإنتاج �ليومي خالل �صـــهر يوليو 2015، حاجز 1 مليون برميل وذلك للمرة 

�الأولى مرة في تاريخ �صـــناعة �لنفط �لعمانية. و�أ�صـــار �لتقرير �ل�صهري �ل�صادر عن وز�رة �لنفط و�لغاز �لعمانية باأن 

�إنتاج �ل�صلطنة من �لنفط �لخام و�لمكثفات �لنفطية خالل �صهر يوليو/ تموز 2015،  بلغ 31 مليون و33 �ألف و517 

برميل، �أي بمعدل يومي قدره مليون و�ألف و81 برميل، وذلك بارتفاع 0.48 % مقارنة ب�صهر يونيو/ حزير�ن 2015 

عند �حت�صاب �لمعدل �ليومي. 

المملكة الأردنية

�ضلطنة عمان

 Halliburton  علقت �صـــلطات مكافحة �الحتكار في �التحاد �الأوروبي تقريرها حول �صـــفقة ��صتحو�ذ �صركة

Co. على �صـــركة Baker Hughes Inc، و�لتي تقدر قيمتها بحو�لي 35 مليار دوالر، ب�صـــبب عدم توفير �ل�صركتين 
للبيانات �لمطلوبة، على �أن يتم تحديد موعد جديد الإعالن �لقر�ر ب�صـــاأن �ل�صـــفقة فور تلقي �لمعلومات �لمطلوبة، 

وذلـــك بـــدالً من �لموعـــد �لذي كان مقرر�ً في 27 �أغ�صـــط�س/�آب 2015، وظهرت بع�س �الأ�صـــو�ت �لمعار�صـــة في 

�لواليات �لمتحدة لل�صفقة لدو�عي �لخ�صية من �الحتكار.

منحـــت �لحكومـــة �المريكيـــة �لمو�فقة ل�صـــركةShell  ال�صـــتئناف �لتنقيب عـــن �لنفط في �لمحيـــط �لمتجمد 

�ل�صـــمالي قبالة �صاحل والية �أال�صـــكا �ل�صمالي �لغربي، و�صتقوم �صركة �صل بموجب �لمو�فقة �لجديدة بالتنقيب على 

 Shell عمق 8000 قدم تحت قاع �لمحيط وذلك الأول مرة منذ �آخر بئر ��صتك�صافية حفرتها في عام 1991. وكانت

قد �أوقفت عمليات �لتنقيب في �لمنطقة عام 2012 بعد وقوع حو�دث ب�صبب �الأحو�ل �لجوية �لقا�صية. 

التحاد الوروبي

الوليات المتحدة المريكية
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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�سم�������ل �سلة اأوب�������ك اعتبارا م�������ن 16 يونيو 2005 علىالخام�������ات التالية : 

العرب�������ي الخفيف ال�سعودي، مزي�������ج ال�سحراء الجزائ�������ري، الب�سرة الخفيف،  

ال�س�������درة الليبي، مورب�������ان االماراتي ، قطر البحري ، الخ�������ام الكويتي، االيراني 

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

واعتب�������ارا م�������ن بداية �سهر يناي�������ر ومنت�سف �سه�������ر اأكتوب�������ر 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

55.1 108.0 1 
   

يوليو

July

46.2 104.3 1 

 يناير 

January
54.6 105.7  2 42.7 104.1  2
53.2 104.6  3 43.4 105.2  3
50.9 105.3 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

63.6 104.0 1

مايو

May
76.4  2 62.8 105.2 2
74.4  3 61.8 106.7 3
72.7 4 60.4 106.5 4
66.7 1 

 دي�صمرب 

December

60.5 105.3 1

 يونيو 

  June
61.3  2 61.1 106.9 2
56.3  3 60.2 109.7 3
56.2 4 59.7 109.6 4

20142015

104.744.4January يناير 

105.454.1February فرب�ير 

104.252.5March مار�س 

104.357.3April �بريل 

105.462.2May مايو 

107.960.2June يونيو 

105.654.2July 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 

105.959.9Second 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

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

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

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

�أبريل

2015

75.673.754.8Singapure�صنغافورة

Apr-15
82.374.249.2Roterdamروترد�م
78.375.851.0Mediterranean�ملتو�صط

87.272.153.8US Gulfخ. �أمريكي

مايو

2015

83.779.861.3Singapure�صنغافورة

May-15
87.779.252.6Roterdamروترد�م
82.981.054.2Mediterranean�ملتو�صط

96.377.555.5US Gulfخ. �أمريكي

يونيو

2015

84.076.757.1Singapure�صنغافورة

Jun-15
93.776.450.3Roterdamروترد�م
86.278.251.9Mediterranean�ملتو�صط

104.372.552.8US 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

June 2014 82 27 40 يونيو 2014

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

Arpil 105 34 62 �أبريل

May 115 43 70 مايو

June 134 39 67 يونيو

* 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

June 2014 134 124 110 يونيو 2014

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

  April 212 202 114 �أبريل

  May 152 142 121 مايو

  June 200 190 141 يونيو

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 �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Av.
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Av.

Arab Countries 6.8 6.8 6.7 6.8 6.8 6.6 6.6 6.5  الدول العربية

OAPEC 5.9 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 0.9  �لدول �لعربية �الأخرى

OECD 45.4 46.5 45.8 46.6 46.0 45.0 45.7 46.1  منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية

North America 24.0 24.2 24.2 24.7 24.4 23.8 23.9 24.1  �أمريكا �ل�صمالية

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

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

Developing Countries 30.5 29.9 29.8 29.7 30.4 29.8 29.4 29.0  الدول النامية

Middle East & Asia 20.0 19.6 19.3 19.2 19.7 19.3 19.2 18.9  �ل�صرق �الو�صط  و�آ�صيا 

Africa 3.9 3.9 3.8 3.9 3.7 3.8 3.8 3.7  �فريقيا

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

 China 11.0 10.4 10.5 10.9 10.3 10.6 10.1 10.1  ال�سني 

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

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

World 91.8 91.9 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 2 

QII
 الربع 1

Q I
�ملعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
�ملعدل

Average

Arab Countries 27.3 26.7 26.5 26.6 26.7 26.4 26.4 27.0 الدول العربية

OAPEC 26.1 25.3 25.1 25.3 25.3 24.9 25.1 25.7 �لدول �الأع�صاء في �أوبك

Other Arab 1.2 1.4 1.4 1.3 1.4 1.5 1.3 1.3 �لدول �لعربية �الأخرى

OPEC: 37.0 36.7 36.6 36.7 36.6 36.4 36.5 37.2 االأوبك:

Crude Oil 31.1 30.8 30.7 30.8 30.8 30.6 30.7 31.6 �لنفط �خلام

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

OECD 24.9 25.2 24.1 24.9 24.1 23.9 23.5 22.2 منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية

NorthAmerica 20.7 21.0 20.0 20.7 20.2 19.9 19.2 18.2 �أمريكا �ل�صمالية

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

 Pacific 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 �ملحيط �لهادي

Developing Countries 12.4 12.6 12.4 12.6 12.4 12.2 12.2 12.2 الدول النامية

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

Africa 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 �فريقيا 

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

China 4.4 4.3 4.3 4.4 4.2 4.3 4.3 4.3 ال�سني

FSU 13.6 13.7 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 0.1 اأوروبا ال�سرقية 

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

World 94.6 94.8 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 June.  2015   امل�سدر Sources: Oil Market Intelligence June.  2015   

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

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

يونيو

2015
 June
2015

مايو 

2015
May
2015

التغري عن مايو 

2015
  Change from

May 2015

يونيو 

2014
 June
2014

التغري عن يونيو

2014 

Change from
June  2014

15451529161382163Americasاالأمريكتني:

53094Crude)6(624630نفط خام

9218992285269Productsمنتجات نفطية

88757Europe(3)944947اأوروبا :

343343032518Crudeنفط خام

56239Products)3(601604منتجات نفطية

40523Pacific(3)428431منطقة املحيط الهادي 

200198217723Crudeنفط خام

2280Products)5(228233منتجات نفطية

29172907102674243Total OECDاإجمايل الدول ال�سناعية *

1032135Crude(4)11671171نفط خام

17501736141642108Productsمنتجات نفطية

25832543402292291Rest of the worldبقية دول العامل *

99383Oil at Sea)7(10761083نفط على منت �لناقالت

55005450504966534World Commercial 1املخزون التجاري العاملي *

185518532179560Strategic Strategic�ملخزون �ال�صرت�تيجي

84318386457754677Total 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       /       /


