ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي ﻟﻠﺒﺘﺮول
ﻓﻲ دول أواﺑﻚ ..اﻟﻮاﻗﻊ وا ﻓﺎق

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﺎﻟﺢ

ﺑﻤﻨﺼﺐ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻲ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ واﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت
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رؤﻳﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻟﻌﺎم 2030
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دول
األع��ض��اء

رؤية

المملكة

خارطة طري

العربية ال

سعودية ل

عام 2030

ق لمواج
هة التحديات

التأ
كيد عل�ى ا

لع

مق العربي

واإلس�امي

اال
قتصادية الم

للمملكة

قبلة

العربية ال

س�عودية

�أعل
نـــت �لمملكـــة
�لعربية �ل�صـــع
��صـــتر�تي
جيتها �لم�صـــتقبلية (روؤية ودية موؤخر�ً عن
�لم
و�لتي تت�ص
ملكة ،)2030
ـــمن �أبعاد�ً �ق
و�جتماعيـــة وثقافية ت�صـــادية و�صـــن
و
اعية و�إد�رية
�
أ
طريق للت
منية ،وتعتبـــر ب
عامل مع �لتح
مثابة خارطة
ديات �لم�صـــت
علمي و
�قت�صادي مو�صوعي .وقد قبلية وفق منهج
ح
�لثالثة
ا �لرئي�صية لروؤية �لمملكة  0ددت �لمرتكز�ت
أو
الً� :لتاأكيد على �لعمق �ل  ،203بما يلي:
عربي
ثان
و�
ً،
ال
إ�صالمي.
ي� � � �ا �لتاأكيـــد
�المكانيات �ال�صتث علـــى تعظيـــم �ال
�صـــت
فادة
مـــن
ثالثاً� :ل�ص مارية للمملكة.
ـــعي
ل
ال�صتفادة من �ل
�ال�صـــتر�ت
يجي �لهـــام للمملكة و موقع �لجغر�في
ب�صــ
للقار�ت �لثـــ
ـفتها مركز ربط
�لمائية .الث ،ووجودها
بالقرب من
�أهم �لمعابر
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أخ��ب��ار ال����دول األع��ض��اء

جمهورية مصر العربية

معالي المهندس طارق الما

طرح  3مزايدات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز
الطبيعي في مصر خالل عام 2016

ﻏﻼف اﻟﻌﺪد
نالت �صناعة النقل البحري للبترول
اهتماماً كبيراً على �صعيد االقت�صاد
العربي وال��دول��ي ،وذل��ك بالنظر لدورها
الحي�ي والم�ؤثر في حركة امدادات النفط
والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي من
م�انئ الدول الم�صدرة اإلى م�انئ الدول
الم�صت�ردة في مختلف اأرجاء العالم ،حيث
يتم ي�مياً نقل اأكثر من ثلثي االم��دادت
البترولية العالمية عبر الناقالت العمالقة
والكبيرة ،التي تبداأ رحلتها من م�انئ
الت�صدير في الدول المنتجة والم�صدرة
اإلى م�انئ الدول الم�صت�ردة.

�أعلن معالـــي �لمهند�س طارق �لمال،
وزيـــر �لبتـــرول و�لثـــروة �لمعدنيـــة فـــي
جمهوريـــة م�صـــر �لعربيـــة ،بـــاأن قطـــاع
�لبترول �لم�صـــري �صـــيطرح خـــالل عام
 ،2016ثالثـــة مز�يـــد�ت عالمية للبحث
عن �لنفط و�لغاز �لطبيعي فى  27منطقة
بريـــة وبحرية فـــى جميع مناطق م�صـــر،
و�صـــتطرح في نهاية �أبريل  2016فى 11
منطقـــة منهـــا  6مناطق فى �ل�صـــحر�ء
�لغربية و  5مناطق فى خليج �ل�صوي�س.
وذكر معاليه فى �لكلمة �لتي �ألقاها
فـــي �فتتاح �لموؤتمر �لثامن لدول حو�س
�لبحر �لمتو�صـــط �لذي عقد موؤخر�ً في
جمهوريـــة م�صـــر �لعربيـــة تحت �صـــعار
«�النطالقة �الأولى الكت�صـــاف كنوز �لغاز
و�لبترول بالبحر �لمتو�صـــط  ،باأن بالده
موؤهلـــة للقيـــام بـــدور موؤثر فـــي مجال
�لطاقة على �لم�صتوى �الإقليميي ،وذلك
بحكم �متالكها لكافـــة �لمقومات �لتى
توؤهلها لت�صبح مركز ��صتر�تيجى لتجارة
�لغـــاز �لطبيعـــى ،موؤكد�ً على ��صـــتمر�ر
بالده في تطوير مناخ �ال�صتثمار خا�ص ًة
فـــى �صـــناعة �لنفـــط و�لغـــاز �لطبيعي،
وذلـــك بالتعـــاون مـــع �صـــركات �لبترول
�لعالميـــة ،علـــى �عتباره عامـــالً مهماً
لمو�جهـــة تحديـــات �لطاقـــة �لحاليـــة
و�لم�صتقبلية.
و��صـــتعر�س معاليـــه عـــدد�ً مـــن
�لتحديـــات �لتـــى تو�جـــه قطـــاع �لبترول
�لم�صـــري ،ومـــن بينهـــا مو�صـــوع تعديل
نظـــام دعـــم �لطاقة ،و�لتقادم فـــي �لبنية
�الأ�صا�صـــية ومعامـــل �لتكريـــر ،وتر�كـــم
م�صـــتحقات �ل�صركاء �الأجانب من �صنو�ت
�صابقة ،مو�صـــحاً باأن �لحكومة �لم�صرية
�تخـــذت وعلى مـــدى �لعامين �ل�صـــابقين
�لعديـــد مـــن �لتد�بيـــر للتغلـــب على تلك
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�لتحديات ،وعملت جاهدة لزيادة �أن�صطة
�لبحـــث و�ال�صتك�صـــاف و�الإنتـــاج لتاأمين
�إمد�د�ت �لطاقة �لم�صتد�مة لالحتياجات
�لمحلية و�لم�صتقبلية .
و�أ�صـــاف معاليـــه بـــاأن �الكت�صـــافات
�لجديدة للغاز �لطبيعي في حو�س �لبحر
�لمتو�صـــط ،و�لتي توجت باكت�صـــاف حقل
ظُ هـــر �لغـــازي وبالتعاون مع �صـــركة �يني
�اليطالية ،تمثل �أحد ق�صـــ�س �لنجاح في
�صناعة �لبترول �لم�صرية ،م�صير�ً �إلى �أن
�الكت�صـــافات �لجديدة للغاز �لطبيعي فى
�لبحر �لمتو�صط ت�صهم فى تعزيز �لتعاون
�الإقليمـــى فـــى مجـــال �لطاقة ،مـــن �أجل
�صـــمان �إمـــد�د�ت �آمنة للطاقة وباأ�صـــعار

متو�زنة كما ت�صهم فى تعزيز كفاءة �لطاقة
فى منطقة �لبحر �لمتو�صط .
و�أكـــد معاليه على �الأهميـــة �لكبيرة
�لتـــى توليهـــا وز�رة �لبتـــرول و�صـــركاتها
باأهمية ��صتخد�م �لتكنولوجيات �لحديثة
و�لتقدم �لعلمى فى حل �لم�صـــكالت �لتى
تو�جه �الإنتاج و�لعمل �لمتو��صـــل لتوطين
هذه �لتكنولوجيات ،م�صير�ً �إلى �أن �لوز�رة
�نتهجت �صيا�صـــة ت�صـــجيع �لبحث �لعلمى
عن طريـــق �إبر�م �لعديد مـــن �التفاقيات
و�لبروتوكـــوالت مـــع �لجامعـــات ومر�كز
�لبحـــوث �لم�صـــرية الإطـــالق وت�صـــجيع
�لبحـــوث �لتطبيقيـــة فى مجال �صـــناعة
�لبترول و�لغاز �لطبيعي .
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ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻃﺎرق اﻟﻤﻼ
ﻃﺮح  3ﻣﺰاﻳﺪات ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ
ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ ﺧﻼل ﻋﺎم 2016
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ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ
اﻣﺎرات واﻟﺠﺰاﺋﺮ

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول
تاأ�ص�صت منظمة االأقطار العربية الم�صدرة للبترول بم�جب االتفاقية التي اأبرمت في بيروت بتاريخ  9يناير  1968فيما بين حك�مات
كل من المملكة العربية ال�صع�دية ودولة الك�يت ودولة ليبيا (المملكة الليبية اآنذاك) .ون�صت االتفاقية على اأن تك�ن مدينة الك�يت مقراً لها.
تهدف المنظمة اإلى تعاون اأع�صائها في مختلف اأوجه الن�صاط االقت�صادي في �صناعة البترول ،وتقرير ال��صائل وال�صبل للمحافظة على
م�صالح اأع�صائها الم�صروعة في هذه ال�صناعة منفردين ومجتمعين ،وت�حيد الجه�د لتاأمين و�ص�ل البترول اإلى اأ�ص�اق ا�صتهالكه ب�صروط
عادلة ومعق�لة ،وت�فير الظروف المالئمة لال�صتثمار في �صناعة البترول في االأقطار االأع�صاء.
وقد ان�صم اإلى ع�ص�ية المنظمة في عام  1970كل من دولة االإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين والجمه�رية
الجزائرية .وان�صم اإليها في عام  1972كل من الجمه�رية العربية ال�ص�رية وجمه�رية العراق ،وان�صم اإليها في عام  1973جمه�رية م�صر
العربية ،وان�صمت الجمه�رية الت�ن�صية في عام ( 1982جمدت ع�ص�يتها في عام  )1986وتجيز االتفاقية ان�صمام اأية دولة عربية م�صدرة
للبترول اإلى ع�ص�يتها �صريطة اأن يك�ن البترول م�صدراً هاما لدخلها الق�مي ،وبم�افقة ثالثة اأرباع اأ�ص�ات الدول االأع�صاء على اأن يك�ن
من بينها اأ�ص�ات جميع الدول االأع�صاء الم�ؤ�ص�صة.
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• الûسركات املنبãقة:
انبثقت عن المنظمة الم�صروع����ات الم�ص���تركة التالية :ال�ص����ركة العربي���ة البحرية لنقل البترول في عام  1972ومقرها مدينة الك�يت في دولة الك�يت،
وال�صركة العربية لبناء واإ�صالح ال�صفن (اأ�صري) في عام  ،1973ومقرها مملكة البحرين ،وال�صركة العربية لال�صتثمارات البترولية (اأبيك�رب) في عام 1974
ومقرها مدينة الخبر في المملكة العربية ال�صع�دية ،وال�صركة العربية للخدمات البترولية في عام  1975ومقرها مدينة طرابل�ض في دولة ليبيا.
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اأعلن مع�لي
الدكتور محمد
�ص�ركت في االجتم�ع الوزاري بن �ص�لح ال�ص�دة،
وزير الط�قة وال
ب
للدول ال
منتجة للنفط الذي عقد في�صن�عة في دولة قطر،
ح�جة اإلى اإجراء ا
ب�أن الدول التي
لمزيد من الم�
ا
ص�ورات ب�ص�أن تبني اآلية موحدة مدينة الدوحة في
جتم�ع منظمة ا
أوبك الق�دم في
 17اأبريل ،2016
تج�ه
اأ�صواق النفط ،
�صهر يونيو .2016
وذلك حتى انعق�د
وقال
معاليه ف���ي كلمة
له خالل م�ؤتمر
�صحف���ي
عقد
بعد
الت���ي
انتهاء اال
لديه���ا وجهات
جتماع ،باأن 18
دولة اجتمعت
نظر خا�ص���ة بها
ال�ص���
ا
بهدف
بهذا
أن».
م
م
ا
ناق�صة
ا
��ص���ح
ا
ً
لم�صار
ب���اأن ا
ب�ص���اأن
لم�صي قدما
و حتى اكتمال عملية ت
ل���دول المجتمعة
اأقرت باأن
ما تم اقتراحه �
�صحيح االأ�صعار».
ال��ص���ع الحالي
�ص���هر فبراير  2016ص���ابقا ف���ي اجتماع
ح����ل وج����د اإم
اأف�ص���ل
لل�ص�ق للنفطية،
في ال
اآخ���ر بهذا ال�ص���اأن اأ كاني���ة لعق���د اجتماع
مم���ا كان���ت عليه
خالله ا
دوحة ،والذي تم
و�ص���ح
،2016
في �ص���هر فبراير
التفاق على تجميد
االأمر
معالي���ه اأن هذا
واأن اأ�صا�ص���يات
النفط
م�ص���ت�يات اإنتاج
الدول متروك للمباحثات و
�ص����ق النف���ط ق���د
�ص���هدت
عند م�صت�يات
المناق�ص���ات بين
تح�ص���نا �ص���اهم
وذك���ر معاليه با �صهر يناير .2016
الن الم�صاركة ويعتمد
في تعافي اأ�صعاره
أنه تم
التي �صهدت ت
ط���رح
راجعا
ا
على حركة ال�ص�ق
فطية،
م
ال�
�
لعديد
خالل
ؤكدا
من
ا�ص���تمرار
الفترة ال�صابقة،
وه� االأمر
ص���يناري�هات خ���الل
قن�ات الت�ا�صل
بين الدول
الذي كان يثير م
الت��صل التفاق ب�صاأن االجتم���اع ،به���دف
ا
الم�صاركة في اال
خاوف من تدني
قرار
إنتاج النفط جراء
جتماع ،ومعتبرا
اأن اجتم���اع
التجميد« ،لكننا
نتفه���م اأن
تراجع االأ�صعار.
الدوحة ال���ذي
هن���اك
عقد
رغبة
ولف���ت
ال
إ
في
معاليه
فبراير
 2016كان
اإلى اأن اأ
الم�ص���اورات من قبل ا ج���راء المزيد من
من�ص���ة جي���دة
في م�ص���ارها ال�ص���حيح �ص���عار النفط باتت
الأ
ل
ط���راف
قن�ات
فتح���ت المجال
الت
الم
حاليا،
�ا�صل
جتمعة
بين هذه ا
«ونحن بحاجة
اإل���ى متابعة
�ص����ء
لدول ،واإزالة اأي
ك���م من ال�ق���ت
14
اال تفاهم بينها فيم���ا
�صي�ص���تغرق هذا
إنتاج.
يتعلق باآلية تجميد
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للم�ؤ�س�سات 60 :دوالرا اأمريكيا
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أجهزة المنظمة
تمار�ض المنظمة ن�صاطاتها واخت�صا�صاتها من خالل اأربعة اأجهزة هي:
• مجل�س ال�زرا :Aه� ال�صلطة العليا التي تحدد �صيا�صات المنظمة بت�جيه ن�صاطاتها وو�صع الق�اعد التي ت�صير عليها.
• المكتب التنفي : …òيتك�ن من ممثلي الدول االأع�صاء ويق�م برفع ما يراه من ت��صيات واقتراحات اإلى المجل�ض ،وينظر في الميزانية ال�صن�ية ويرفعها
للمجل�ض ال�زاري  ،كما يقر نظام م�ظفي االأمانة العامة ،وت�صدر قراراته باأغلبية ثلثي اأ�ص�ات االأع�صاء جميعا.
• الأمانة العامة  :ت�صطلع بالج�انب التخطيطية واالإدارية والتنفيذية لن�صاط المنظمة ،وفقا لل�ائح وت�جيهات المجل�ض .ويت�لى اإدارة االأمانة العامة اأمين عام.
ويعين االأمين العام بقرار من المجل�ض ال�زاري للمنظمة لفترة ثالث �صن�ات قابلة للتجديد لمدد اأخرى .واالأمين العام ه� الناطق الر�صمي با�صم المنظمة،
وه� الممثل القان�ني لها ،وه� م�ص�ؤول عن مبا�صرة واجبات من�صبه اأمام المجل�ض .ويق�م االأمين العام باإدارة االأمانة العامة وت�جيهها ،واالإ�صراف الفعلي على
كافة وج�ه ن�صاطها ،وتنفيذ ما يعهد به المجل�ض اإليه من مهام .يمار�ض االأمين العام وكافة م�ظفي االأمانة العامة وظائفهم با�صتقالل تام ولل�صالح الم�صترك
للدول االأع�صاء .يتمتع االأمين العام واالأمناء الم�صاعدون في اأقاليم الدول االأع�صاء بكافة الح�صانات واالمتيازات الدبل�ما�صية.
• ال¡يÄة الق†سائية :تم الت�قيع على بروت�ك�ل اإن�صاء الهيئة الق�صائية لمنظمة االأقطار العربية الم�صدرة للبترول في مدينة الك�يت بتاريخ  9ماي� 1978
ودخل حيز النفاذ في  20اأبريل  .1980وللهيئة اخت�صا�ض اإلزامي بالنظر في المنازعات التي تتعلق بتف�صير وتطبيق اتفاقية اإن�صاء المنظمة ،والمنازعات
التي تن�صاأ بين ع�ص�ين اأو اأكثر من اأع�صاء المنظمة في مجال الن�صاط البترولي.
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افتتاحية العدد

صناعة النقل البحري للبترول في دول أوابك
..الواقع واآلفاق
نالت �ص���ناعة النقل البح���ري للبترول اهتمام���اً كبيراً على
�ص���عيد االقت�ص���اد العرب���ي والدول���ي ،وذل���ك بالنظ���ر لدورها
الحيوي والم�ؤثر في حركة امدادات النفط والمنتجات البترولية
والغ���از الطبيعي م���ن موانئ الدول الم�ص���درة �إلى موانئ الدول
الم�س���توردة في مختلف �أرجاء العالم ،حيث يتم يومياً نقل �أكثر
م���ن ثلثي االمدادت البترولية العالمي���ة عبر الناقالت العمالقة
والكبي���رة ،الت���ي تب���د�أ رحلتها م���ن موانئ الت�ص���دير في الدول
المنتجة والم�صدرة �إلى موانئ الدول الم�ستوردة.
وتزداد �أهمية تلك ال�ص���ناعة على �ص���عيد الدول الأع�ضاء
في منظمة الأقطار العربية الم�ص���درة للبترول (�أوابك) وذلك
بحك���م مكانته���ا الرئي�س���ية على �ص���عيد ال�ص���ناعة البترولية
العالمي���ة من جه���ة ،وللموقع الجغرافي اله���ام الذي تتمتع به
بع����ض الدول الأع�ض���اء المطلة على بع�ض المم���رات المائية
الدولية اال�س���تراتيجية من جهة �أخرى ،حيث ت�ش���ير البيانات
الم�س���جلة ب�أن الناقالت النفطية ا�ستحوذت خالل عام 2015
على حوالي �أكثر من ن�ص���ف اجمالي الأ�س���طول التجاري في
ال���دول العربية ،بناقالت بل���غ اجمالي حمولتها � 8431.5ألف
طن ،معظمها من الدول الأع�ضاء في منظمة �أوابك.
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لقد بادرت العديد من الدول الأع�ضاء ومنذ عقود طويلة
بت�أ�سي�س �شركات وطنية للناقالت البترولية والغاز والخدمات
المالحية �إلى جانب بناء الموانئ البحرية ح�سب الموا�صفات
الدولي���ة المعتم���دة ،كما قامت وفي �إطار التعاون الم�ش���ترك
بت�أ�س���ي�س ال�ش���ركة العربي���ة البحري���ة لنقل البت���رول في عام
 1972ومقرها في دولة الكويت ،والتي تعتبر باكورة ال�شركات
العربية المنبثقة عن المنظمة ،والغر�ض من ت�أ�سي�س���ها القيام
بجميع عمليات النقل البحري للمواد الهايدروكربونية ،ويت�ألف
�أ�س���طول ال�ش���ركة في الوقت الراهن من ناقالت للنفط الخام
والمنتجات البترولية النظيفة والغاز الم�سال .كما تم في ذات
الإطار ت�أ�سي�س ال�شركة العربية لبناء وا�صالح ال�سفن (�أ�سري)
4

ف���ي عام  1973ومقرها في مملك���ة البحرين ،والغر�ض منها
القيام بجميع عمليات البناء واال�صالح وال�صيانة لجميع �أنواع
ال�س���فن والناقالت وو�س���ائل النقل البحري الأخرى المتعلقة
بالم���واد الهايدروكربوني���ة وغيره���ا ،الأمر ال���ذي ي�ؤكد على
البعد اال�ستراتيجي للم�شاريع العربية الم�شتركة المنبثقة عن
المنظمة واهتمامها الخا�ص بقطاع النقل البحري.
ويت�أث���ر قط���اع النق���ل البح���ري للبت���رول ب�ش���كل مبا�ش���ر
بالتط���ورات ف���ي ال�س���وق النفطي���ة العالمي���ة ،حي���ث �س���اهم
االنخفا�ض الحالي في �أ�س���عار النفط ف���ي تراجع الأرباح في
قط���اع النقل البح���ري للبترول العربي ،وت�س���ببت في احداث
حالة من التذبذب في م�ؤ�ش���ر �أجور �ش���حن النفط الخام من
الخلي���ج العربي ب�إتجاه ال�ش���رق بوا�س���طة الناق�ل�ات الكبيرة
بحمولة � 280-230ألف طن �ساكن.
وت�ش���ير البيانات المالحية الم�س���جلة خ�ل�ال عام 2015
�إلى قيام بع�ض تجار النفط با�ستئجار ناقالت لتخزين النفط
الخام ب�س���بب زيادة الإمدادات النفطية وانخفا�ض الأ�س���عار،
وذل���ك �أم�ل�اً في جني الأرب���اح في حالة تعافي الأ�س���عار في
تكرار ل�س���يناريو عام  2009عندما انخف�ض���ت �أ�سعار النفط
ثم عاودت االرتفاع مرة �أخرى .فيما ي�ش���ير التقرير ال�س���نوي
لمنظم���ة الأونكت���اد المعني بالتج���ارة والتنمي���ة لعام ،2015
�إل���ى �أن �أجرة �ش���حن النفط �س���جلت انخفا�ض���اً خ�ل�ال العام
الما�ض���ي نتيجة لعدة عوامل من بينها التطورات التكنولوجية
في �ص���ناعة الناقالت وما �أدت �إليه من زيادة كفاءة ا�ستهالك
الوقود في ال�س���فن .كما ت�أثر القطاع بعوامل �أخرى اقت�صادية
ومناخي���ة و�أمنية وغيرها .وتجدر الإ�ش���ارة هنا �إلى المخاطر
الت���ي تعر�ض���ت له���ا العدي���د من ناق�ل�ات النفط ف���ي الدول
الأع�ضاء ب�سبب عمليات القر�صنة البحرية في منطقة القرن
الأفريقي ،وما نتج عن ذلك من مخاطر وخ�سائر مالية.
ويواجه قطاع النقل البحري العربي العديد من التحديات،

ومن �أبرزها التحديات االقت�ص���ادية ،حيث يعاني القطاع من
�ض���عف م�شاركة القطاع الخا�ص العربي ،نتيجة لقلة م�ساهمة
البنوك في تمويل م�ش���اريع الخدمات البحرية وبناء ال�س���فن،
وتفاوت الر�سوم و�أجور الت�شغيل وم�ستوى الخدمات المالحية
المقدمة ،بالإ�ض���افة �إلى التحديات الت�ش���ريعية نتيجة لوجود
العدي���د م���ن القيود الإداري���ة والجمركية واخت�ل�اف الأنظمة
الإدارية من دولة لأخرى.
ان التط���ورات الحالية على �ص���عيد النقل البحري تتطلب
المزيد من التن�سيق والتعاون الم�شترك بين الدول العربية في
مجال تطوير الموانئ العربية وتوحيد االجراءات االقت�صادية
والت�ش���ريعية ،بغر����ض مواجهة التحديات الم�ش���تركة وتحقيق
المزيد من التق���دم في هذا القطاع الحيوي والذي يعتبر من
المج���االت الواعدة للتعاون بين الدول العربية ،وبما ي�س���اهم
ف���ي تعزي���ز تواجد ال���دول العربية ف���ي المنظم���ات الدولية
واالقليمي���ة المعني���ة بقط���اع النق���ل البحري بهدف اي�ض���اح
مواقفها والدفاع عن م�ص���الحها وتعزيز التعاون مع المجتمع
الدول���ي ،وهي ر�ؤية وغاية دع���ت �إليها العديد من الم�ؤتمرات
والقمم االقت�صادية العربية.
�إن الأمان���ة العام���ة لمنظمة �أوابك وه���ي تتابع التطورات
في قطاع النقل البحري للبترول �إذ تعبر عن تقديرها لجهود
الدول الأع�ض���اء وال�ش���ركات العربية المنبثق���ة عن المنظمة
في ه���ذا القطاع ،وت�أمل ب�أن تتح�س���ن الظروف االقت�ص���ادية
الراهنة في ال�س���وق البترولية العالمي���ة ،والتي �ألقت بظاللها
على جميع القطاعات البترولية ومن بينها قطاع النقل ،وت�أمل
بزيادة ح�ص���ة القطاع الخا�ص في قط���اع النقل البحري وبما
ي�س���اهم في التخفيف من الأعباء االقت�ص���ادية والإدارية على
االدارات �ألحكومية كما ت�أمل اال�س���تفادة من الخبرات الدولية
ف���ي قطاع النقل البحري ،وبما ي�س���اهم في االرتقاء بالقطاع
لم�ستويات �أف�ضل.
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المملكة العربية السعودية

رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030

خارطة طريق لمواجهة التحديات االقتصادية المقبلة
التأكيد عل�ى العمق العربي واإلسلامي للمملكة العربية الس�عودية

السنة  - 42العدد 5

�أعلن���ت المملك���ة العربية ال�س���عودية م�ؤخراً عن
ا�س���تراتيجيتها الم�س���تقبلية (ر�ؤية المملكة ،)2030
والتي تت�ض���من �أبعاداً اقت�ص���ادية و�ص���ناعية و�إدارية
واجتماعي���ة وثقافية و�أمنية ،وتعتب���ر بمثابة خارطة
طريق للتعامل مع التحديات الم�س���تقبلية وفق منهج
علمي واقت�صادي مو�ضوعي .وقد حددت المرتكزات
الثالثة الرئي�سية لر�ؤية المملكة  ،2030بما يلي:
�أوالً :الت�أكيد على العمق العربي والإ�سالمي.
ثاني � � �اً ،الت�أكي���د عل���ى تعظي���م اال�س���تفادة م���ن
االمكانيات اال�ستثمارية للمملكة.
ثالثاً :ال�س���عي لال�ستفادة من الموقع الجغرافي
اال�س���تراتيجي اله���ام للمملكة وب�ص���فتها مركز ربط
للقارات الث�ل�اث ،ووجودها بالقرب من �أهم المعابر
المائية.
6

أخ��ب��ار ال����دول األع��ض��اء

وم���ن بي���ن المالم���ح االقت�ص���ادية
الرئي�س���ية للر�ؤية ،تحويل �ش���ركة �أرامكو
ال�س���عودية من �ش���ركة لإنتاج النفط �إلى
عمالق �صناعي يعمل في مختلف �أنحاء
العالم ،وتحويل �ص���ندوق اال�س���تثمارات
العام���ة لي�ص���بح �أكبر �ص���ندوق �س���يادي
في العالم ،والعمل على ت�ش���جيع وتهيئة
ال�شركات ال�سعودية للنمو والعمل لتكون
العباً �أ�سا�س���ياً ف���ي الأ�س���واق العالمية،
�إلى جانب موا�ص���لة ت�ش���جيع ال�ش���ركات
ال�صغيرة ،والعمل على تخفيف الإجراءات
البيروقراطي���ة الطويل���ة ،والتو�س���ع في
خدمات الحكومة الإلكترونية.
و�أ�ش���ارت الر�ؤية ب�أن اال�س���تمرار في
تخ�صي�ص الأ�صول المملوكة للدولة ومنها
ال�ش���ركات الرائدة والأرا�ض���ي والأ�صول
الأخرى من �ش����أنه �أن ي�ساهم في تحقيق
عوائ���د �إ�ض���افية ومتنوع���ة لالقت�ص���اد،
مما �س���ينتج عنه زيادة الموارد النقدية،
و�سي�ؤدي ا�ستثمارها بحكمة �إلى �إحداث
�أثر �إيجابي على المدى الطويل ،و�سيتيح
ذلك تنمية وتطوير الأدوات اال�ستثمارية
وبخا�صة �صندوق اال�ستثمارات
ّ
للمملكة،
العام���ة الذي تطمح المملكة ب�أن ي�ص���بح
�أكب���ر �ص���ندوق �س���يادي ا�س���تثماري في
العال���م بع���د نق���ل ملكي���ة �أرامك���و �إليه،
�إل���ى جانب بذل الم�س���اعي للدخول في
�شراكات طويلة الأمد مع الدول ال�شقيقة
وال�ص���ديقة من �أج���ل التب���ادل التجاري
ونقل المعرفة.
وفي مج���ال الطاقة �أ�ش���ارت الر�ؤية
ب�أن���ه على الرغم من امتالك ال�س���عودية
لمقوم���ات قوي���ة ف���ي مج���ال الطاق���ة
ال�شم�س���ية وطاق���ة الري���اح� ،إال �أنه���ا ال
يتوف���ر لديها حتى الآن قطاعاً مناف�س���اً
ف���ي مج���ال الطاق���ات المتج���ددّة ،وفي
الوق���ت ذات���ه ف�إنه م���ن المتوق���ع ارتفاع
م�س���توى اال�ستهالك المحلي للطاقة �إلى
ثالثة �أ�ضعاف الم�س���توى الحالي بحلول
ع���ام 1452هـ ـ 2030م ،لذا ي�س���تهدف
ا�ض���افة  9,5جيج���اوات م���ن الطاق���ة

تأسيس اكبر
صندوق سيادي
في العالم
تخصيص
بعض األصول
المملوكة
للدولة
تشجيع القطاع
العام والخاص
لالستثمار
في الطاقات
المتجددة
المتجددة �إلى الإنت���اج المحلّي كمرحلة
�أولى ،كما ت�س���تهدف توطين ن�سبة كبيرة
من �سل�س���لة قيمة الطاقة المتجددة في
اقت�ص���اد المملكة ،وت�شمل تلك ال�سل�سلة
خط���وات البح���ث والتطوير والت�ص���نيع
وغيرها .كما �س���يتم ال�سعي لو�ضع �إطار
قانوني وتنظيمي ي�سمح للقطاع الخا�ص
بالملكية واال�س���تثمار ف���ي قطاع الطاقة
المتجددة ،مع توفير التمويل الالزم من
خالل عقد �شراكات بين القطاعين العام
والخا�ص في مجال ال�صناعة ،ولخ�صت
�أهدافه���ا في مج���ال الطاقة بحلول عام
 2030بما يلي:
•رف���ع حج���م اقت�ص���اد ال�س���عودية
وانتقال���ه م���ن المرتب���ة � 19إل���ى
المرات���ب ال���ـ  15الأول���ى عل���ى
م�ستوى العالم.
•رف���ع ن�س���بة المحت���وى المحلي في
قط���اع النفط والغاز من � %40إلى
.%75
•رف���ع قيم���ة �أ�ص���ول �ص���ندوق

اال�ستثمارات العامة من  600مليار
�إلى ما يزيد على  7تريليونات ريال
�سعودي.
كما �س���يتم التوج���ه �إلى رف���ع كفاءة
منظوم���ة الدع���م الحكوم���ي عب���ر
تعظي���م اال�س���تفادة منه ب�إع���ادة توجيهه
لم�س���تحقيه من المواطنين والقطاعات
االقت�ص���ادية ،حيث �أن توفر الدعم دون
معايي���ر وا�ض���حة لال�س���تحقاق من �أهم
الأ�س���باب التي حدّت من تناف�سية قطاع
الطاقة ،وعليه ف�إن اعتماد �أ�سعار ال�سوق
�ست�ش���جع �ش���ركات الخدمات الأ�سا�سية
على زيادة �إنتاجيتها وتناف�س���يتها وتنويع
مزي���ج الطاق���ة ف���ي المملك���ة العربي���ة
ال�س���عودية عل���ى الم���دى الطويل ،لذلك
�س���يتم تحدي���د معايير وا�ض���حة للدعم،
مبنية على ن�ضج القطاعات االقت�صادية
وقدرتها على المناف�س���ة محلي���اً ودولياً
وحاجته���ا الفعلي���ة �إل���ى الدع���م ،دون
الت�أثير �س���لباً على القطاع���ات الواعدة
واال�ستراتيجية.
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المملكة العربية السعودية

تعيين معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالﺢ
بمنصب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
في المملكة العربية السعودية

السنة  - 42العدد 5

اأعل���ن الدي�ان الملكي في المملكة العربية ال�ص���ع�دية في
بي���ان �ص���ادر في ي����م  7ماي����  ،2016عن �ص���دور مجم�عة
م���ن االأوامر الملكي���ة الإعادة هيكلة بع�ض ال����زارات واالأجهزة
والم�ؤ�ص�ص���ات والهيئات العامة وتعيين واإعفاء عدد من ال�زراء
والم�ص����ؤولين ،وق���د تم بم�ج���ب االأوامر الملكية تعديل ا�ص���م
وزارة البترول والثروة المعدنية ،ليك�ن م�صماها الجديد «وز�رة
�لطاق � � ��ة و�ل�سناع � � ��ة و�لثروة �لمعدني � � ��ة» ،وتخت����ض بالطاقة،
باالإ�ص���افة اإل���ى م���ا �ص���ينقل اإليها من المه���ام والم�ص����ؤوليات
المت�ص���لة بذلك ،واالأن�صطة المتعلقة بالكهرباء وال�صناعة ،كما
تت�لى اإدارة البرنامج ال�طني لتط�ير التجمعات ال�صناعية.
وقد �ص���درت اأوامر ملكية بتعيين معالي �لمهند�س خالد
بن عبد�لعزيز �لفالح ،بمن�صب وزير الطاقة وال�صناعة والثروة
المعدنية ،واإعفائه من من�صبه ال�صابق ك�زير لل�صحة.
كما �صدرت اأوامر ملكية باإعفاء معالي �لمهند�س علي بن
�إبر�هيم �لنعيمي ،وزير البترول والثروة المعدنية من من�صبه،
وتعيينه م�صت�صاراً في الدي�ان الملكي بمرتبة وزير.
واأ�ص���ار البي���ان اإل���ى ان اإع���ادة هيكل���ة بع�ض ال����زارات
واالأجه���زة والم�ؤ�ص�ص���ات والهيئ���ات العامة ،ياأت���ي من منطلق
التط�ي���ر الم�ص���تمر ،وان�ص���جاماً م���ع روؤية المملك���ة العربية
ال�ص���ع�دية لع���ام  ،2030وبما ي�ص���اهم في االرتق���اء باأجهزة
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الدولة وبم�ص���ت�ى الخدمات المقدم���ة للم�اطنين والمقيمين
و�ص�الً اإلى م�صتقبل زاهر وتنمية م�صتدامة ،كما اأو�صح البيان
ب���اأن التعدي���الت تهدف اإلى تركيز الم�ص����ؤوليات وو�ص����حها
وت�ص���هيل االإجراءات لت�فير اأف�صل الخدمات وبما ين�صجم مع
�صيا�صة الدولة.
ي�صار اإلى اأن معالي المهند�ض خالد بن عبدالعزيز الفالح،
وزير الطاقة وال�صناعة والثروة المعدنية ،يت�لى من�صب رئي�ض
مجل�ض اإدارة �ص���ركة اأرامك� ال�صع�دية ،ويعتبر من ال�صخ�صيات
النفطية المرم�قة على ال�صعيدين العربي والعالمي.
م � � ��ن جانبه بعث �سعادة �ل�سيد /عبا�س علي �لنقي� ،الأمين
�لع � � ��ام لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�س � � ��درة للبترول (�أو�بك)،
ببرقي � � ��ة تهنئ � � ��ة باإ�سم � � ��ه ونيابة ع � � ��ن م�Xفي �الأمان � � ��ة �لعامة
للمنظم � � ��ة� ،إلى معالي �لمهند�س خالد بن عبد�لعزيز �لفالح،
�أعر Üخاللها عن خال�س �لتهنئة و�لتبريك لمعاليه بمنا�سبة
ح�س�ل � � ��ه على �لثقة �لملكية �ل�سامي � � ��ة وتعيينه وزير ً� للطاقة
و�ل�سناعة و�لثروة �لمعدني � � ��ة في �لمملكة �لعربية �ل�سع�دية،
ر�جي � � � ًا لمعالي � � ��ه دو�م �لت�فيق و�لنجاح ف � � ��ي مهامه ،ومتطلع ًا
�إلى م���سلة و��ستمر�ر �لدع � � ��م �لكبير و�لمعه�د �لذي تقدمه
�لمملكة �لعربية �ل�سع�دي � � ��ة لن�ساطات �لمنظمة ،مع تمنياًته
�ل�سخ�سية لمعاليه بال�سحة و�لت�فيق و�لنجاح.

أخ��ب��ار ال����دول األع��ض��اء

جمهورية مصر العربية

معالي المهندس طارق المال

طرح  3مزايدات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز
الطبيعي في مصر خالل عام 2016
�أعلن معال���ي المهند�س طارق المال،
وزي���ر البت���رول والث���روة المعدني���ة ف���ي
جمهوري���ة م�ص���ر العربي���ة ،ب����أن قط���اع
البترول الم�ص���ري �س���يطرح خ�ل�ال عام
 ،2016ثالث���ة مزاي���دات عالمية للبحث
عن النفط والغاز الطبيعي فى  27منطقة
بري���ة وبحرية ف���ى جميع مناطق م�ص���ر،
و�س���تطرح في نهاية �أبريل  2016فى 11
منطق���ة منه���ا  6مناطق فى ال�ص���حراء
الغربية و  5مناطق فى خليج ال�سوي�س.
وذكر معاليه فى الكلمة التي �ألقاها
ف���ي افتتاح الم�ؤتمر الثامن لدول حو�ض
البحر المتو�س���ط الذي عقد م�ؤخراً في
جمهوري���ة م�ص���ر العربي���ة تحت �ش���عار
«االنطالقة الأولى الكت�ش���اف كنوز الغاز
والبت���رول ف���ي البحر المتو�س���ط»  ،ب�أن
بالده م�ؤهلة للقيام بدور م�ؤثر في مجال
الطاقة على الم�ستوى الإقليميي ،وذلك
بحكم امتالكها لكاف���ة المقومات التى
ت�ؤهلها لت�صبح مركز ا�ستراتيجى لتجارة
الغ���از الطبيع���ى ،م�ؤكداً على ا�س���تمرار
بالده في تطوير مناخ اال�ستثمار خا�ص ًة
ف���ى �ص���ناعة النف���ط والغ���از الطبيعي،
وذل���ك بالتع���اون م���ع �ش���ركات البترول
العالمي���ة ،عل���ى اعتباره عام�ل�اً مهماً
لمواجه���ة تحدي���ات الطاق���ة الحالي���ة
والم�ستقبلية.
وا�س���تعر�ض معالي���ه ع���دداً م���ن
التحدي���ات الت���ى تواج���ه قط���اع البترول
الم�ص���ري ،وم���ن بينه���ا مو�ض���وع تعديل
نظ���ام دع���م الطاقة ،والتقادم ف���ي البنية
الأ�سا�س���ية ومعام���ل التكري���ر ،وتراك���م
م�س���تحقات ال�شركاء الأجانب من �سنوات
�سابقة ،مو�ض���حاً ب�أن الحكومة الم�صرية
اتخ���ذت وعلى م���دى العامين ال�س���ابقين
العدي���د م���ن التدابي���ر للتغل���ب على تلك

التحديات ،وعملت جاهدة لزيادة �أن�شطة
البح���ث واال�ستك�ش���اف والإنت���اج لت�أمين
�إمدادات الطاقة الم�ستدامة لالحتياجات
المحلية والم�ستقبلية .
و�أ�ض���اف معالي���ه ب����أن االكت�ش���افات
الجديدة للغاز الطبيعي في حو�ض البحر
المتو�س���ط ،والتي توجت باكت�ش���اف حقل
ظُ ه���ر الغ���ازي وبالتعاون مع �ش���ركة ايني
االيطالية ،تمثل �أحد ق�ص����ص النجاح في
�صناعة البترول الم�صرية ،م�شيراً �إلى �أن
االكت�ش���افات الجديدة للغاز الطبيعي فى
البحر المتو�سط ت�سهم فى تعزيز التعاون
الإقليم���ى ف���ى مج���ال الطاقة ،م���ن �أجل
�ض���مان �إم���دادات �آمنة للطاقة وب�أ�س���عار

متوازنة كما ت�سهم فى تعزيز كفاءة الطاقة
فى منطقة البحر المتو�سط .
و�أك���د معاليه على الأهمي���ة الكبيرة
الت���ى توليه���ا وزارة البت���رول و�ش���ركاتها
ب�أهمية ا�ستخدام التكنولوجيات الحديثة
والتقدم العلمى فى حل الم�ش���كالت التى
تواجه الإنتاج والعمل المتوا�ص���ل لتوطين
هذه التكنولوجيات ،م�شيراً �إلى �أن الوزارة
انتهجت �سيا�س���ة ت�ش���جيع البحث العلمى
عن طري���ق �إبرام العديد م���ن االتفاقيات
والبروتوك���والت م���ع الجامع���ات ومراكز
البح���وث الم�ص���رية لإط�ل�اق وت�ش���جيع
البح���وث التطبيقي���ة فى مجال �ص���ناعة
البترول والغاز الطبيعي .
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دولة اإلمارات العربية المتحدة

مش�اريع بترولي�ة مش�تركة بي�ن

اإلمارات والجزائر
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في اإطار التعاون الثنائي والتن�ص���يق
الم�ص���تمر بي���ن ال���دول االأع�ص���اء ف���ي
منظم���ة االأقط���ار العربي���ة الم�ص���درة
للبترول (اأوابك) ،ق���ام معالي المهند�ض
�ص���هيل محم���د فرج فار����ض المزروعي،
وزي���ر الطاقة في دولة االإمارات العربية
المتح���دة ،خالل �ص���هر اأبري���ل ،2016
بزيارة ر�صمية اإلى الجمه�رية الجزائرية
الديمقراطي���ة ال�ص���عبية ،التقى خاللها
بمعالي دولة ال�زي���ر االأول عبد المالك
�ص���الل ،حيث نقل اإليه تحي���ات القيادة
ال�صيا�ص���ية ف���ي دولة االإم���ارات العربية
المتحدة ،وقد تم خ���الل المقابلة بحث
عالقات التعاون بين البلدين ال�صقيقين
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في مجال الطاقة.
وذكر بيان �صحفي �صادر عن رئا�صة
الحك�مة الجزائرية ،باأن الجانبين اتفقا
عل���ى م�ا�ص���لة تعزيز عالق���ات التعاون
ف���ي مج���ال الطاق���ة باإقام���ة م�ص���اريع
م�ص���تركة في �ص���ناعة البتروكيماويات،
واأ�ص���ار البيان اإلى اأن المباحثات تناولت
اأي�صاً بحث التط�رات الحالية في �ص�ق
الطاقة ،حيث تم االتفاق على م�ا�ص���لة
الت�ص���اور بي���ن البلدي���ن للم�ص���اهمة في
اإعادة ت�ازن ال�ص�ق النفطية في م�صت�ى
مقب�ل.
م���ن جانب���ه اأك���د معال���ي المهند�ض
�ص���هيل المزروع���ي ،خالل اللق���اء على

حر����ض ب���الده عل���ى تط�ي���ر عالق���ات
التعاون بين البلدين ال�صقيقين وتنميتها
في �ص���تى المجاالت لتحقيق الم�صلحة
الم�ص���تركة بينهم���ا ،متمني���اً المزيد من
التقدم والرقي للجزائر حك�مة و�صعباً،
م�ص���يراً اإلى اأن االإمارات امتلكت م�ؤخرا
مجمع �صيب�صا االأ�صباني في الجزائر.
كم���ا التقى معاليه وزي���ر الطاقة مع
كل من معالي الدكت�ر �صالح خبري وزير
الطاقة ،ومع عدد من كبار الم�ص����ؤولين
في الجزائر ،وقد تم خالل تلك اللقاءات
بحث عالقات التع���اون الثنائية القائمة
بين البلدين ،وتبادل الراأي ح�ل العديد
من الق�ص���ايا ذات االهتمام الم�ص���ترك،

أخ��ب��ار ال����دول األع��ض��اء

تطوير عاقات التعاون
بين البلدين الشقيقين
وتنميتها في شتى
المجاالت لتحقيق
المصلحة المشتركة
بينهما.
مواصلة التشاور
للمساﻫمة في إعادة
توازن السوق النفطية
في مستوى مقبول.
وتبادل الخبرات خ�ص��ص���اً في مجاالت
الطاقة و�ص���ناعة النفط والغاز والطاقة
المتجددة ،وبما يخدم م�ص���لحة البلدين
ال�صقيقين.
من جهته اأ�صاد معالي الدكت�ر �صالح
خب���ري ،بالنتائج االيجابي���ة لمقابلته مع
معال���ي وزير الطاق���ة االمارات���ي ،مبيناً
وج�د العديد من الم�ص���اريع الم�ص���تركة
قيد الدرا�ص���ة في مج���ال المحروقات،
ومعرباً عن اأمله في الت��ص���ل اإلى نتائج
ملم��صة في القريب العاجل.
الجدير بالذكر اأن �ص���ركة �صيب�ص���ا

الممل�ك���ة بالكام���ل ل�ص���ركة «اآيبي���ك»
تعم���ل ف���ي الجزائ���ر من���ذ  29عام���اً،
وتعتب���ر م���ن اأكب���ر ال�ص���ركات العالمية
العامل���ة ف���ي مج���ال اإنت���اج النفط في
الجزائر ،وتعمل ال�ص���ركة في عدد من
الم�صاريع في مجال �صناعة ال�صيارات
في الجزائر ،بطاقة اإنتاجية ت�ص���ل اإلى
 25األف �ص���يارة من ماركة مر�ص���يد�ض
بن���ز االألماني���ة ،ويعتبر هذا الم�ص���روع
اأكب���ر م�ص���روع ل�ص���ناعة ال�ص���يارات
ف���ي العالم العرب���ي ت�ص���اهم فيه دولة
االإمارات العربية المتحدة.
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دولة الكويﺖ

الدورة الخامسة من اجتماعات اللجنة الحكومية الكويتية – الروسية

آفاق واعدة للتعاون بين البلدين
في ﺻناعة الطاقة
عقدت �للجنة �لحك�مية
�لك�يتية � -لرو�سية �لدورة �لخام�سة
من �جتماعاتها في جمه�رية رو�سيا
�التحادية خالل �لفترة من 22 -20
�أبريل  ،2016وقد تر�أ�س �لجانب
�لك�يتي معالي �ل�سي ïمحمد �لعبد�ˆ
�لمبار∑ ،وزير �لدولة ل�س�ؤون مجل�س
�ل�زر�ء ،و�لجانب �لرو�سي معالي �ل�سيد
�لك�سندر غال��سكا ،وزير �لدولة لتنمية
�ل�سرق �الأق�سى ،وهدف �الجتماع �إلى
��ستعر��س مجال �لتعاون �القت�سادي
بين �لبلدين ال�سيما في مجال �لطاقة
و�لنفط و�لغاز �لطبيعي.
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وق���د ا�ص���تهلت ال���دورة بانعق���اد
اجتماع���ات اللج���ان الفرعي���ة المك�ن���ة
م���ن لجنة النفط والغ���از والطاقة ،ولجنة
التع���اون اال�ص���تثماري والمال���ي ،ولجن���ة
التعاون العلم���ي والتكن�ل�جي ،ثم عقدت
الجل�صة ال�زارية في ي�م  22اأبريل 2016
 ،وف���ي خت���ام االجتم���اع وق���ع الجانب���ان
الك�يت���ي والرو�ص���ي عل���ى البروت�ك����ل
الختامي للدورة الخام�صة للجنة الحك�مية
الك�يتي���ة  -الرو�ص���ية الم�ص���تركة للتعاون
التجاري واالقت�ص���ادي والعلم���ي والفني،
وكذل���ك عل���ى اتفاقية للتع���اون بين معهد
الك�يت لالأبحاث العلمية ومعهد ت�ب�صفت
للنفط والبتروكيمياويات الرو�صي.
وق���د ذك���ر معال���ي ال�ص���يخ محم���د
العب���داˆ ف���ي كلم���ة له خ���الل االجتماع
ال����زاري ،ب���اأن اأ�ص����اق النف���ط العالمية
وا�صلت تقلباتها وتذبذبها نتيجة لت�صافر
العدي���د م���ن الع�ام���ل والمتمثل���ة بتخمة
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المعرو����ض وتباط����ؤ االقت�ص���اد العالم���ي
وطف���رة النف�ط غي���ر التقليدي���ة وارتفاع
المخزون التجاري في الدول الم�ص���تهلكة
الى م�صت�يات قيا�صية غير م�صب�قة ،مبيناً
باأن تلك الع�امل مجتمعة اأدت اإلى هب�ط
حاد في ا�ص���عار النف���ط وتراجع كبير في
ايرادات الدول النفطية ،كما ت�ص���ببت في
انخفا����ض ارباح �ص���ركات النفط العالمية
وفي ارجاء اأو اإلغاء العديد من الم�ص���اريع
البترولية وكذلك في ت�صريح اعداد كبيرة
من العمالة الفنية الماهرة.
ودعا ال�صيخ محمد العبداˆ الجانب
الرو�ص���ي ال���ى التعاون في مج���ال النفط
وا�ص���تيراد الغ���از الطبيعي الم�ص���ال وبناء
�ص���راكات ا�ص���تراتيجية بي���ن ال�ص���ركات
ال�طنية في البلدي���ن كي تتمكن من تلبية
المتطلبات المحلية والدولية.
واأ�ص���ار معاليه باأن التعاون في مجال
البح���ث العلم���ي ف���ي مج���ال الطاقة بين

البلدين� ،صي�صاهم في تنمية االحتياطيات
النفطي���ة وتط�ي���ر الق���درات االنتاجي���ة
والتكريري���ة ،م�ؤك���داً باأن تط�ير م�ص���ادر
الطاق���ة والتعاون بي���ن الجانبين في هذا
المج���ال يعتب���ران مهمين ال�ص���تكمال دور
النف���ط كمح���رك لالقت�ص���اد العالم���ي
وم�صدر رئي�صي للطاقة.
من جانبه اأ�صار رئي�ض الجانب الرو�صي
في كلمت���ه اإلى االآفاق ال�اعد للتعاون بين
البلدين في مجاالت الطاقة النفط والغاز
والطاق���ة الكهربائي���ة ،مبيناً رغبة الكثير
من ال�صركات الرو�ص���ية للعمل في ال�ص�ق
الك�يتي���ة بما فيها ال�ص���ركات المخت�ص���ة
بالبني���ة التحتي���ة ،ومبي���نً ب���اأن �ص���ركة
غازبروم قد بداأت فعلياً ن�صاطها في دولة
الك�ي���ت ،كم���ا اأ�ص���اد في كلمت���ه بالتعاون
القائ���م بين الهيئة العامة لال�ص���تثمار في
الك�يت و�ص���ندوق اال�صتثمارات المبا�صرة
الرو�صي.

أخ��ب��ار ال����دول األع��ض��اء

شركة البترول الوطنية توقع على قرض
بقيمة  1,2مليار دينار كويتي
وقعت �ش���ركة البترول الوطنية (احدى
ال�ش���ركات التابع���ة لم�ؤ�س�س���ة البت���رول
الكويتي���ة) ،م�ؤخ���ر�أ اتفاقي���ة قر����ض م���ع
مجموعة من البن���وك الكويتية بقيادة بنك
الكوي���ت الوطن���ي وبيت التموي���ل الكويتي،
لتمويل ال�ش���ريحة الأولى لم�ش���روع الوقود
البيئ���ي بقيم���ة  1,2ملي���ار دين���ار ويعتب���ر
القر����ض الأكبر م���ن نوعه ف���ي تاريخ دولة
الكوي���ت ،و�س���تكون الفائدة عل���ى القر�ض
متفاوتة بين البنوك الم�شاركة بح�سب النظام المتبع لكل منها.
ويهدف م�شروع الوقود البيئي لإنتاج م�شتقات بترولية عالية
الجودة ،ومطابقة لال�شتراطات والمعايير البيئية العالمية ،تلبية
لمتطلبات الأ�سواق العالمية.
وي�شكل التوقيع على عقد تمويل م�شروع الوقود البيئي بمثابة
منهجي���ة جدي���دة لتمويل الم�ش���اريع البترولية الكب���رى ،بعد �أن
كانت م�ؤ�س�سة البترول الكويتية تتولى تمويل م�شاريعها البترولية
ب�ش���كل مبا�شر ،في حين تعتمد ال�سيا�س���ة الجديدة خطة تمويل
( ،)70/30حيث تقوم الم�ؤ�س�سة من خاللها بتمويل  %30فقط
من قيمة الم�ش���روع مبا�ش���رة من مواردها الذاتية ،في حين يتم
تمويل الـ  %70المتبقية من م�ص���ادر خارجية ،ومن الم�ؤمل �أن
يمكن هذا النوع من التمويل من زيادة ال�سيولة المالية لم�ؤ�س�سة

البترول الكويتية.
وتمتد فترة اقترا�ض �ش���ركة البترول الوطنية الذي ي�ش���تمل
عل���ى ت�س���هيالت تقليدية و�أخ���رى متوافقة مع �أحكام ال�ش���ريعة
الإ�س�ل�امية لمدة � 10سنوات وهيكل �سداد على �أق�ساط لإطفاء
الدين بعد فترة ال�سماح حيث ي�شارك  11بنكا محليا في تمويل
م�شروع الوقود البيئي منها  5بنوك ا�سالمية و 6بنوك تقليدية.
وتمثل �ش���ريحة القر�ض الموقعة ال�ش���ريحة الأولى من تمويل
متعدد ال�ش���رائح تديره �ش���ركة الوطني لال�س���تثمار ل�صالح �شركة
البترول الوطنية الكويتية ،حيث ق�سّ م العقد �إلى �شريحتين الأولى
بالدينار الكويتي� ،أما الثانية ف�س���تكون بالدوالر الأميركي و�س���يتم
الإع�ل�ان ع���ن تفا�ص���يلها وموعدها ف���ي مرحلة الحقة ،و�س���يتم
توقيعه���ا م���ع مجموعة م���ن البن���وك العالمية من الياب���ان وكوريا
وايطاليا وبريطانيا ،وبقيمة  6مليارات دوالر �أمريكي.

اتفاقية بين الكويت وقطر لتوريد الغاز الطبيعي المسال
وقعت م�ؤ�س�س���ة البت���رول الكويتية
اتفاقية مع �ش���ركة قطر للغاز الم�سال
المحدودة (( )2قطرغاز  )2ال�ستيراد
ن�ص���ف مليون طن من الغ���از الطبيعي
الم�س���ال �إلى دولة الكويت لمدة �أربعة
�س���نوات اعتب���ارا م���ن �ش���هر مار����س
.2016
وبموج���ب االتفاقي���ة �س���يقوم
«قطرغ���از  ،»2وهو م�ش���روع م�ش���ترك
بي���ن قط���ر للبت���رول و�ش���ركة اك�س���ون
موبي���ل  Exxon Mobilو�ش���ركة

توت���ال  Totalوال���ذي ب���د�أ االنتاج في
عام  ،2009بتوري���د الكميات المطلوبة
م���ن الغ���از الطبيعي الم�س���ال على متن
ناق�ل�ات الغ���از الطبيع���ي الم�س���ال من
ط���راز  ،Q-Flexالم�س���ت�أجرة من قبل
قطرغاز� ،إلى محطة ا�س���تقبال م�ؤ�س�سة
البترول الكويتية للغاز الطبيعي الم�سال
في ميناء الأحمدي (جنوب الكويت).
وم���ن المتف���ق عليه �أن يك���ون موعد
التوريد فيما بين �شهري مار�س ونوفمبر
من كل عام وذلك ل�س���د احتياجات دولة

الكوي���ت المتزايدة عل���ى الطاقة خالل
�أ�شهر ال�صيف.
وكان���ت قطر غاز ق���د قامت بتوريد
الن�ص���يب الأكب���ر م���ن احتياج���ات دولة
الكويت من الغاز الطبيعي الم�سال على
مدى الخم�س���ة �أعوام الما�ض���ية ،وذلك
من خالل عقد �ص���فقات م�ش���تركة بين
قطر غاز وم�ؤ�س�س���ة البترول الكويتية �أو
من خالل �أطراف ثالثة �أبرمت اتفاقيات
للتوري���د مع كل من قطر غاز وم�ؤ�س�س���ة
البترول الكويتية.
13

دولة قط��ر

االجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط في الدوحة

اتفاق على اجراء المزيد من المﺸاورات
بين الدول المنتجة للنفط

�أعلن معالي �لدكت�ر محمد بن �سالح �ل�سادة ،وزير �لطاقة و�ل�سناعة في دولة قطر ،باأن �لدول �لتي
�ساركت في �الجتماع �ل�ز�ري للدول �لمنتجة للنفط �لذي عقد في مدينة �لدوحة في � 17أبريل ،2016
بحاجة �إلى �إجر�ء �لمزيد من �لم�ساور�ت ب�ساأن تبني �آلية م�حدة تجا√ �أ�س��ق �لنفط  ،وذلك حتى �نعقاد
�جتماع منظمة �أوبك �لقادم في �سهر ي�ني� .2016
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وقال معاليه ف���ي كلمة له خالل م�ؤتمر
�ص���حفي عقد بعد انتهاء االجتماع ،باأن 18
دولة اجتمعت بهدف مناق�صة الم�صي قدما
ب�ص���اأن ما تم اقتراحه �ص���ابقا ف���ي اجتماع
�ص���هر فبراير  2016في الدوحة ،والذي تم
خالله االتفاق على تجميد م�ص���ت�يات اإنتاج
النفط عند م�صت�يات �صهر يناير .2016
وذك���ر معاليه باأنه تم ط���رح العديد من
ال�ص���يناري�هات خ���الل االجتم���اع ،به���دف
الت��صل التفاق ب�صاأن قرار التجميد« ،لكننا
نتفه���م اأن هن���اك رغبة الإج���راء المزيد من
الم�ص���اورات من قبل االأط���راف المجتمعة
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الت���ي لديه���ا وجهات نظر خا�ص���ة بها بهذا
ال�ص���اأن» .م��ص���حاً ب���اأن ال���دول المجتمعة
اأقرت باأن ال��ص���ع الحالي لل�ص�ق للنفطية،
اأف�ص���ل مم���ا كان���ت عليه في �ص���هر فبراير
 ،2016واأن اأ�صا�ص���يات �ص����ق النف���ط ق���د
�ص���هدت تح�ص���نا �ص���اهم في تعافي اأ�صعاره
التي �صهدت تراجعا خالل الفترة ال�صابقة،
وه� االأمر الذي كان يثير مخاوف من تدني
اإنتاج النفط جراء تراجع االأ�صعار.
ولف���ت معاليه اإلى اأن اأ�ص���عار النفط باتت
في م�ص���ارها ال�ص���حيح حاليا« ،ونحن بحاجة
اإل���ى متابعة ك���م من ال�ق���ت �صي�ص���تغرق هذا

الم�صار حتى اكتمال عملية ت�صحيح االأ�صعار».
وح����ل وج����د اإمكاني���ة لعق���د اجتماع
اآخ���ر بهذا ال�ص���اأن اأو�ص���ح معالي���ه اأن هذا
االأمر متروك للمباحثات والمناق�ص���ات بين
الدول الم�صاركة ويعتمد على حركة ال�ص�ق
النفطية ،م�ؤكدا ا�ص���تمرار قن�ات الت�ا�صل
بين الدول الم�صاركة في االجتماع ،ومعتبرا
اأن اجتم���اع الدوحة ال���ذي عقد في فبراير
 2016كان من�ص���ة جي���دة فتح���ت المجال
لقن�ات الت�ا�صل بين هذه الدول ،واإزالة اأي
�ص����ء تفاهم بينها فيم���ا يتعلق باآلية تجميد
االإنتاج.

أخ��ب��ار ال����دول األع��ض��اء
BAHRAIN
INTERNATIONAL
EXHIBITION AND
CONVENTION
CENTRE

Under the patronage of

His Royal Highness Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa
Prime Minister of the Kingdom of Bahrain
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مﺆتمر التطورات الحديﺜة
في ﺻناعتي التكرير والبتروكيماويات

تحت رعاية معالي �لدكت�ر /عبد �لح�سين بن علي ميرز� ،وزير �لطاقة في مملكة �لبحرين ،بالتعاون بين منظمة �الأقطار
�لعربية �لم�سدرة للبترول (�أو�بك) ومركز �لتعاون �لياباني للبترول ( )JCCPو�لهيئة �ل�طنية للنفط و�لغاز (،)NOGA
�نعقد م�ؤتمر ح�ل «�لتط�ر�ت �لحديثة في �سناعتي �لتكرير و�لبتروكيماويات» ،في �لمنامة -مملكة �لبحرين ،في �لفترة
 19-17ني�سان� /أبريل .2016
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أن��ش��ط��ة ال��م��ن��ظ��م��ة

ه � � ��دف الم�ؤتمر �إل���ى خلق فر����ص لتبادل الخب���رات بين
الم�ش���اركين في مجال تطبيق التقني���ات الحديثة والمتطورة
التي ت�ساهم في تمكين �صناعتي التكرير والبتروكيماويات من
مواجهة التحديات التي تعتر�ض���ها ،وتح�سين �أدائها الت�شغيلي
واالقت�صادي.
افتتح الم�ؤتمر �س���عادة الدكتور �أحمد علي ال�ش���ريان الأمين
الع���ام للهيئ���ة الوطنية للنف���ط والغ���از ( )NOGAنيابة عن
معال���ي الدكت���ور عبد الح�س���ين علي ميرزا وزي���ر الطاقة في
مملك���ة البحرين ،حيث رحب في كلمته بالم�ش���اركين ،م�ؤكداً
على �أهمية عقد الم�ؤتمر في الظروف اال�س���تثنائية التي تمر
بها �صناعتي التكرير والبتروكيماويات بفعل التراجع الوا�ضح
في �أ�س���عار المنتجات البتروكيماوية في المنطقة .كما �أ�ش���ار
�إلى �أن هذا الم�ؤتمر يعتبر منا�س���بة رائعة ال�ستعرا�ض تجارب
ع���دد م���ن ال�ش���ركات العاملة ف���ي المنطقة ف���ي التوافق مع
الأ�س���عار المتدنية م���ن خالل تقلي�ص النفق���ات ورفع الكفاءة
االنتاجية.
بعد ذلك تحدث �سعادة ال�سيد /كيوو�شي �آ�ساكو �سفير اليابان
ل � � ��دى مملكة البحرين ،و�أ�ش���اد بالعالق���ة المتينة التي تجمع
الياب���ان مع ال���دول العربية الم�ص���درة للبت���رول ،و�إلى �أهمية
التعاون فيما بينها بهدف تطوير ال�صناعة البترولية ،واالرتقاء
ب�أدائها بما يمكنها من تحقيق �أهدافها.
و�أ�ش���ار ال�س���يد /هيرا �أوكا ،المدير التنفيذي الأول في مركز
التع���اون اليابان���ي للبترول ( ،)JCCPفي كلمت���ه �إلى النتائج
الت���ي تحققت من خالل التعاون المثمر والمتميز بين منظمة
الأقط���ار العربية الم�ص���درة للبترول ومرك���ز التعاون الياباني
للبترول ( ،)JCCPو�أكد على �ض���رورة ا�س���تمرار هذا التعاون
لما فيه م�صلحة الطرفين.
كما تح � � ��دث �سعادة الأمين العام لمنظم � � ��ة الأقطار العربية
الم�ص � � ��درة للبت � � ��رول (�أوابك) ،الأ�ستاذ عبا� � � ��س علي النقي،
حي����ث رح����ب بالم�ش����اركين ف����ي الم�ؤتمر ،و�أ�ش����ار �إل����ى �أهم
التطورات التي �ش����هدتها �صناعتي التكرير والبتروكيماويات
ف����ي الدول الأع�ض����اء في منظمة �أواب����ك ،ودورها في تعزيز
17

السنة  - 42العدد 5

قدرة هاتين ال�ص����ناعتين على �إنتاج م�شتقات
بترولي����ة ومنتج����ات بتروكيماوية وفق �أحدث
المعايي����ر العالمي����ة المعتم����دة .كم����ا �أ�ش����ار
�س����عادته �إلى حر�����ص الدول الأع�ض����اء على
بن����اء ج�س����ور التعاون مع ال�ش����ركات النفطية
العالمي����ة التي تمتلك التكنولوجيا المتطورة،
وذلك من خالل �إن�ش����اء الم�شاريع الم�شتركة،
والتن�س����يق ف����ي مج����ال دعم �أن�ش����طة البحث
العلمي والتطوير.
�ش���ارك ف���ي الم�ؤتم���ر العدي���د م���ن
المخت�ص���ين في مجال �ص���ناعة تكرير النفط
م���ن ال���دول الأع�ض���اء ف���ي منظم���ة الأقطار
العربية الم�ص���درة للبت���رول (�أوابك) ،ومركز
التع���اون اليابان���ي للبت���رول ( )JCCPوبع�ض
ال�ش���ركات اليابانية� ،إ�ض���افة �إلى ممثلين من
ال�شركات ومعاهد الأبحاث العربية والدولية.
ت�ضم � � ��ن الم�ؤتم � � ��ر خم�س جل�س � � ��ات فنية
خالل اليومين الأول والثاني ،قدمت خاللها
 22ورقة فني � � ��ة ،تناولت المح � � ��اور الرئي�سية
التالية:
•مراجع���ة �ش���املة للواق���ع الحال���ي
والم�س���تقبلي ل�ص���ناعتي التكري���ر
والبتروكيماويات.
•التحديات التي تواجه �صناعتي التكرير
والبتروكيماويات.
•تط���ورات العملي���ات التكنولوجي���ة
ل�صناعتي التكرير والبتروكيماويات.
•تكنولوجيا العملي���ات التحويلية لتعظيم
�إنت���اج م�ص���افي النفط من الم�ش���تقات
البترولية الخفيفة عالية القيمة ،وتعزيز
فر�ص �إنتاج الوقود البترولي الأنظف.
•التوجه���ات الحديث���ة ف���ي التكامل بين
�صناعتي التكرير والبتروكيماويات.
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•برام���ج تح�س���ين الأداء والربحي���ة ف���ي
�ص���ناعتي التكري���ر والبتروكيماوي���ات،
مث���ل برام���ج تر�ش���يد وتح�س���ين كف���اءة
الطاق���ة ،برام���ج �إدارة الت�آكل ،تح�س���ين
عمليات ال�صيانة ،ا�ستراتيجيات خف�ض
التكالي���ف� ،إدارة ال�ص���حة وال�س�ل�امة
والبيئ���ة ،التعامل مع تحدي���ات النفوط
الخام واللقائم الأخرى.
•دور البح���ث والتطوير في تح�س���ين �أداء
�صناعتي التكرير والبتروكيماويات.
•درا�س���ات حالة ناجحة لم�شاريع تطوير
وتو�س���يع جديدة في �ص���ناعتي التكرير
والبتروكيماويات.
قدم � � ��ت الأمانة العامة ث �ل ��اث �أوراق فنية
تناولت �أه � � ��م الموا�ضيع والأف � � ��كار الرئي�سية
للم�ؤتمر ،وهي على النحو التالي:
•ورق���ة افتت���اح الجل�س���ات الفني���ة قدمه���ا
الدكت � � ��ور �سمي � � ��ر القرعي�ش /مدي � � ��ر �إدارة
ال�ش�ؤون الفنية في منظمة الأقطار العربية
الم�ص���درة للبترول (�أوابك) ت�ضمنت نبذه
عن �أهداف الم�ؤتم � � ��ر و�أهميته ،والمحاور
الرئي�سي � � ��ة للجل�س � � ��ات الفني � � ��ة ،و�أه � � ��م
التحديات الت � � ��ي تواجه �صناعتي التكرير
والبتروكيماويات في العالم.
•ورق���ة بعن���وان «برام � � ��ج تح�سي � � ��ن �أداء
�صناع � � ��ة تكري � � ��ر النف � � ��ط ف � � ��ي ال � � ��دول
العربية» ت�ضمنت تقديم معلومات عامة
عن �ص���ناعة التكرير في الدول العربية،
والعوام���ل الم�ؤثرة في �أدائها الت�ش���غيلي
واالقت�ص���ادي ،و�أه���م اال�س���تراتيجيات
المتبع���ة لتح�س���ين الأداء والربحي���ة
وتعزي���ز الق���درة التناف�س���ية لم�ص���افي
النف���ط العربية في الأ�س���واق العالمية،

قدمها المهند�س عماد مكي ،خبير �أول
تكرير في �إدارة ال�ش�ؤون الفنية.
•ورق���ة بعن���وان «تط � � ��ورات �صناع � � ��ة
البتروكيماويات في الدول الأع�ضاء في
�أوابك» ت�ضمنت عر�ض لأهم المتغيرات
في �ص���ناعة البتروكيماويات في العالم
والتحدي���ات التي تعتر�ض���ها ،ثم تناولت
�ش���رحاً مف�ص�ل�اً ع���ن تط���ورات �إنت���اج
البتروكيماويات في الدول الأع�ضاء في
�أوابك والتوقعات الم�س���تقبلية لمعدالت
�إنتاج �أه���م المنتجات البتروكيماوية في
ه���ذه الدول .قدم الورق � � ��ة الدكتور يا�سر
بغدادي خبير �صناعات نفطية في �إدارة
ال�ش�ؤون الفنية.
ا�ستعر� � � ��ض الم�شاركون في جل�سة الختام
�أهم اال�ستنتاج � � ��ات والتو�صيات التي تو�صلت
�إليه � � ��ا الأوراق ،والنقا�ش � � ��ات الت � � ��ي تمت �أثناء
الجل�سات ،وهي كما يلي:
•تعتب���ر التكنولوجي���ا الحديث���ة م���ن �أهم
العوامل الم�ساعدة على تمكين �صناعتي
التكري���ر والبتروكيماوي���ات من مواجهة
التحدي���ات الت���ي تعتر�ض���ها ،واالرتقاء
ب�أدائها �إلى الم�ستويات المطلوبة.
•ت�شير التجارب العملية �إلى �أن الم�صافي
الت���ي تطب���ق برام���ج تح�س���ين الأداء
تحق���ق نتائج هامة في تح�س���ين قدرتها
التناف�سية في الأ�سواق العالمية.
•�إن تطبي���ق برام���ج ال�ص���يانة الدوري���ة
والوقائي���ة لمعدات ال�ص���ناعة البترولية
ي�س���اهم في خف�ض التوقف���ات الطارئة
التي ت�ؤدي �إلى خ�سارة الإنتاج.
•ت�س���اهم التقنيات واالبتكارات الحديثة
في تح�س���ين كفاءة الإنتاج في �صناعتي
التكرير والبتروكيماويات.
•�ض���رورة تعزي���ز التع���اون والتن�س���يق
وتب���ادل الخب���رات في مجال تح�س���ين
الأداء والإنتاجية بين كل من م�ص���افي
النفط ،ومراكز البحث العلمي الدولية
والعربي���ة ،و�ش���ركات النف���ط العالمية
والوطني���ة.
•الطريق �إلى التميز يعني �أن هناك على الدوام
فر�صاً للتح�سين والو�صول �إلى الأف�ضل.
ت�ضم � � ��ن الي � � ��وم الثال � � ��ث م � � ��ن فعالي � � ��ات
الم�ؤتم � � ��ر زي � � ��ارة ميداني � � ��ة ل�شرك � � ��ة الخلي � � ��ج
ل�صناع � � ��ة البتروكيماوي � � ��ات (جيب � � ��ك) ،وهي
�شرك � � ��ة م�شترك � � ��ة بي � � ��ن مملك � � ��ة البحري � � ��ن،
والمملكة العربي � � ��ة ال�سعودية ،ودولة الكويت،
حي � � ��ث اطلع الم�شاركون عل � � ��ى مراحل تطوير
العملي � � ��ات الإنتاجية في ال�شرك � � ��ة ،وم�ستوى
التكنولوجيا الم�ستخدمة ،و�إجراءات الوقاية
من الحوادث ال�ضارة بالبيئة.
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الدورة الﺜالﺜة لمجموعة خبراء الغاز التابعة
للجنة األمﻢ المتحدة االقتصادية ألوروبا
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تلبي���ة للدع�ة المقدمة م���ن االأمم المتحدة
(اإدارة الطاقة الم�ص���تدامة بلجنة االأمم المتحدة
االقت�صادية الأوروبا) ،اإلى االأمانة العامة لمنظمة
االأقط���ار العربي���ة الم�ص���درة للبت���رول (اأوابك)
للم�ص���اركة في فعاليات الدورة الثالثة لمجم�عة
الخبراء والمعنيين ل�ص����ؤون الغاز في لجنة االأمم
المتحدة االقت�صادية الأوروبا ،التي عقدت بمقر
االأمم المتحدة في مدينة جنيف� ،ص�ي�صرا ي�مي
 21و  22ني�ص���ان/اأبريل  ،2016وقد تر�أ�س وفد
�الأمان � � ��ة �لعام � � ��ة �سعادة �الأمين �لع � � ��ام �الأ�ستاذ/
عبا�س على �لنق � � ��ي ،وع�س�ي � � ��ة �لمهند�س/و�ئل
حام � � ��د عب � � ��د �لمعطي ،خبي � � ��ر �سناع � � ��ات غازية
باإد�رة �ل�س�ؤون �لفنية .وقد �ص���ارك في االجتماع
عدد كبير من ممثلي الدول االأع�صاء في اللجنة
االقت�صادية االأوروبية ،باالإ�صافة اإلى ممثلي عدد
من الم�ؤ�ص�ص���ات والمنظم���ات االأوربية والدولية
م���ن بينه���ا االإ�ص���ك�ا ،واالتح���اد الدول���ي للغاز،
وي�روغ���از ،ومنت���دى الطاق���ة الي�نان���ي ،وهيئة
مركبات الغاز الطبيعي العالمية ،وهيئة م�ص���غلي
ناق���الت ومرافئ الغاز الدولي���ة (،)SIGTTO
كما �ص���ارك اأي�صا بع�ض ممثلي القطاع الخا�ض،
وباحثي���ن ،واأكاديميي���ن .وق���د ج���رت فعالي���ات
االجتم���اع عل���ى م���دار ي�مي���ن ،ت�ص���منت �ص���ت
جل�صات بالمحاور الرئي�صية التالية:
 .1اعتمادات اال�صتدامة للغاز الطبيعي.
 .2اأن�ص���طة الم�ؤ�ص�ص���ات والمنظمات الدولية
في مجال �صناعة الغاز الطبيعي.
 .3اأف�صل الممار�ص���ات لتقليل ت�صربات الغاز
عل���ى ط�ل �صل�ص���ة القيمة ل�ص���ناعة الغاز
الطبيعي.
 .4اأف�صل الممار�صات ل�صناعة الغاز الطبيعي
الم�صال.
 .5اأف�ص���ل الممار�ص���ات الإزالة العقبات اأمام
ا�صتخدام الغاز الطبيعي ك�ق�د للنقل.
 .6اأف�ص���ل الممار�ص���ات لدور الغاز الطبيعي
في رفع ح�صة الطاقة المتجددة.
وقد �سار∑ �سعادة �الأمين �لعام في �لجل�سة
�الفتتاحي � � ��ة لالجتم � � ��اع و�لت � � ��ي ت�سمنت جل�سة
نقا�سي � � ��ة بعن��ن «�عتم � � ��اد�ت �ال�ستد�م � � ��ة للغاز
�لطبيعي».
في بداية كلمته ،اأ�صار �صعادة االأمين العام
اإل���ى اأن ال���دول االأع�ص���اء في منظم���ة اأوابك
ت�ص���تح�ذ على نح�  27في المائة من اإجمالي
االحتياطي العالمي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي،
كم���ا اأنها تمد العالم بنح����  40في المائة من
اإجمالي اإمدادات الغاز الطبيعي الم�صال .وقد
اأو�ص���ح اأن الجدل الرئي�ص���ي ح�ل الطاقة في
20

ال�قت الراهن ه� كيفية م�ازنة وتلبية الطلب
العالم���ي المتنامي عل���ى الطاقة ،م���ع االأخذ
ف���ي االعتبار الق�ص���ايا وااللتزامات المحتملة
والمرتبطة بق�ص���ايا التغي���رات المناخية ،واأن
اأغلب �ص���يناري�هات الطاقة الم�صتقبلية ت�صير
اإل���ى لعب الغاز دوراً مح�ري���اً لي�ض فقط الأنه
ن�ع نظي���ف من اأن�اع ال�ق�د و�ص���ديق للبيئة،
واإنما اأي�ص���اً ل�فرة م�ص���ادره ف���ي العديد من
المناطق ح�ل العالم .وقد اأ�ص���ار �صعادته اإلى
ال���دور الذي يمكن اأن يلعبه الغاز الطبيعي في
�ص���بيل تحقيق اأهداف مب���ادرة االأمم المتحدة
(ت�في���ر الطاق���ة الم�ص���تدامة للجمي���ع) ،التي
انطلق���ت ف���ي  ،2011به���دف تحقي���ق ثالثة
اأه���داف وا�ص���حة بحل����ل ع���ام  2030وهي
�صمان ح�ص����ل الجميع على خدمات الطاقة
الحديثة ،وم�صاعفة المعدل العالمي لتح�صين
كفاءة الطاقة ،وزيادة ح�صة الطاقة المتجددة
ف���ي مزيج الطاق���ة العالمي ،وكي���ف يمكن اأن
ي�ص���اهم الغ���از بدور فعال ف���ي بع�ض مجاالت
العم���ل القطاعي���ة لبرنام���ج العم���ل العالمي
الخا�ض به���ذه المبادرة ،مثل قط���اع الكهرباء
والقطاع ال�صكني وقطاع النقل.
وف���ي ختام كلمته ،اأكد �ص���عادة االأمين العام
عل���ى اأن المزايا الت���ي ي�فرها ا�ص���تخدام الغاز
الطبيع���ي ف���ي مختل���ف القطاعات الم�ص���تهلكة
�ص���تق�د الطري���ق اأم���ام تحقيق اأه���داف التنمية
الم�صتدامة ،و�ص���تجعل من الغاز عن�صراً رئي�صياً
في خل���ق اأنظم���ة طاقة �ص���ديقة للبيئ���ة ،ولكن
يتطل���ب ذل���ك م�ص���اعفة الجه����د المبذولة في
مجاالت اال�ص���تثمار واالبتكار ،وانتهاج �صيا�صات
طاقة اأكث���ر مالئمة ،والتركيز اأكثر على التط�ير
التقني لدعم ا�صتخدام الغاز الطبيعي.
�أما في �لجل�سة �لثانية من �الجتماع ،فقد
�ص���اركت االأمانة العامة ب�رق���ة فنية بعن�ان «دور
�لغاز �لطبيعي في تحقيق �لتنمية �لم�ستد�مة:

حالة �لدول �لعربية» ،قدمها خبير ال�ص���ناعات
الغازية� ،لمهند�س/و�ئل حامد عبد �لمعطي.
ت�ص���منت ال�رق���ة ثالثة محاور رئي�ص���ية،
حي���ث تطرق المح����ر االأول اإل���ى احتياطيات
الغاز الطبيعي ،وتط�ر اإنتاج الغاز وا�ص���تهالك
الغ���از الطبيعي ،وح�ص���ته في مزي���ج الطاقة
االأولي���ة ف���ي ال���دول العربي���ة خ���الل الفترة
 .2014-2004بينم���ا تن���اول المح����ر الثاني
دور الغاز الطبيعي في تحقيق اأهداف التنمية
الم�ص���تدامة والجه����د العربي���ة المبذولة في
هذا ال�ص���اأن .اأما المح����ر الثالث ،فقد تطرق
اإل���ى الم�ص���اريع التط�يرية الج���اري تنفيذها
والمخططة والتي من المت�قع اأن ت�صيف نح�
 180مليار متر مكعب غاز �ص���ن�ياً ،باالإ�صافة
اإل���ى م�ص���اريع ا�ص���تيراد الغ���از الطبيعي عبر
االأنابيب ومرافئ الغاز الطبيعي الم�صال .وقد
اأك���دت ال�رقة على اأهمي���ة الغاز الطبيعي في
تلبية احتياجات المنطقة العربية من الطاقة،
ودوره في تحقيق اأهداف التنمية الم�صتدامة.
وق � � ��د خل�س �الجتماع ف � � ��ي نهايته �إلى عدد
من �ال�ستنتاجات و�لت��سيات من بينها:
•اأهمية ال���دور الذي يلعبه الغ���از الطبيعي
في نظام الطاقة العالمي.
•اإيجاد مزيد من الت��ص���يح بخ�ص��ض دور
الغ���از في اأنظم���ة الطاق���ة الم�ص���تدامة،
ومدى تاأثيره في اأبعاد التنمية الم�صتدامة
االقت�صادية واالجتماعية والبيئية.
•دع���م مزي���د م���ن التع���اون م���ع المب���ادرة
العالمية للميثان خا�ص���ة في الم��ص�عات
المتعلق���ة بانبعاث���ات الميث���ان عل���ى ط�ل
�صل�صة القيمة ل�صناعة الغاز الطبيعي.
•دع��م ال��ت��ع��اون وال��ت��ك��ام��ل بين اأ�صحاب
الم�صلحة ف��ي �صناعة ال��غ��از الطبيعي
(ال���ح���ك����م���ات ،وال�������ص���رك���ات ،وم���راك���ز
االأبحاث..اإلخ)
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االجتماع التنسيقي الخامس لضباط اتصال الدول األعضاء في مجال
بنك المعلومات لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
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قام���ت الأمان���ة العام���ة بعق���د االجتماع
التن�س���يقي الخام�س ل�ض���باط ات�ص���ال الدول
الأع�ض���اء في مجال بنك المعلومات لمنظمة
الأقط���ار العربية الم�ص���درة للبت���رول خالل
الفت���رة من  28 –27ني�س���ان� /أبريل ،2016
بمقر الأمانة العامة في دولة الكويت ،ح�ض���ر
فعالي���ات الجل�س���ة االفتتاحي���ة للي���وم الأول
م���ن االجتماع كل م���ن ال�سيد /عب � � ��د الفتاح
دندي ،مدي � � ��ر الإدارة االقت�صادي � � ��ة ،وال�سيد/
عبدالكري � � ��م عاي � � ��د ،مدي � � ��ر �إدارة االع �ل ��ام
والمكتبة.
وبالنياب���ة ع���ن �س���عادة الأمي���ن الع���ام
الأ�س���تاذ /عبا�س عل���ي النقي ،الذي ح�ض���ر
جانباً من فعاليات اليوم الثاني من االجتماع،
افتت���ح ال�س���يد دن���دي االجتم���اع مرحب���اً
بالم�ش���اركين ومتمني���اً له���م �إقام���ة طيبة في
دول���ة الكوي���ت وللإجتماع بالنج���اح وتحقيق
الأه���داف المرج���وه من���ه .و�أ�ش���ار ال�س���يد
دن���دي الى النتائ���ج التي تحقق���ت من خالل
تنفيذ التو�ص���يات ال�ص���ادرة عن االجتماعات
التن�سيقية ال�سابقة ،كما ا�ستعر�ض الخطوات
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الت���ي قامت به���ا الأمانة العام���ة لتطوير بنك
المعلومات.
�ش���ارك ف���ي االجتم���اع ثماني���ة �ض���باط
ال م���ن دول���ة االم���ارات
ات�ص���ال يمثل���ون ك ً
العربي���ة المتح���دة  ،الجمهوري���ة الجزائرية،
المملكة العربية ال�سعودية ،جمهورية العراق،
دول���ة الكويت ،دولة ليبيا  ،وجمهورية م�ص���ر
العربية.
هدف االجتماع ب�شكل �أ�سا�سي �إلى متابعة
ومراجع���ة تنفي���ذ التو�ص���يات ال�ص���ادرة عن
االجتماعات التن�سيقية ال�سابقة ،وتقييم �آلية
متابعة التدفق ال�س���ل�س للبيانات الإح�ص���ائية
م���ن ال���دول الأع�ض���اء ،والبحث ع���ن الطرق
الكفيلة با�س���تمرار نجاح عملية التوا�ص���ل مع
�ض���باط ات�صال الدول االع�ض���اء .كما هدف
االجتماع �أي�ض���اً �إلى التدار�س والت�شاور ب�ش�أن
�إيج���اد الحل���ول المنا�س���بة للثغ���رات الفني���ة
والنواق����ص الإح�ص���ائية الت���ي ظهرت خالل
تنفيذ المراحل ال�س���ابقة لتطبيق النظام .وتم
اال�ستماع �أي�ضاً �إلى المالحظات والت�صورات
الم�س���تقبلية حول تطوير تطبيق النظام �سعيا

لتوفير متطلبات واحتياجات الدول الأع�ضاء.
تم خالل االجتماع �إعطاء نبذة مخت�صرة
حول ن�ش����أة وتط���ور بن���ك معلوم���ات الأمانة
العامة ل�ض���باط االت�ص���ال الم�ش���اركين للمرة
الأول���ى  ،و�إطالعه���م عل���ى هيكلية ا�س���تمارة
جم���ع بيانات الطاقة ،و�آلي���ة عمل النظام من
على موقع الأمانة العامة االلكتروني .كما تم
ا�س���تعرا�ض هيكلية ومراح���ل تطور محتويات
ا�س���تمارة جمع بيانات الطاق���ة ،ونتائج تقييم
�آلية المتابعة التي طبقت في المرحلة الرابعة
ال عن الت�شاور والتدار�س
لتطبيق النظام ،ف�ض ً
ب�ش�أن �إيجاد الحلول المنا�سبة للثغرات الفنية
والنواق�ص الإح�صائية التي ظهرت من خالل
متابعة تنفيذ تطبيق النظام.
وق � � ��د خل� � � ��ص االجتم � � ��اع �إلى ع � � ��دد من
التو�صيات ،من �أهمها:
•اال�س���تمرار بتزوي���د الأمان���ة العام���ة
بالمعلوم���ات والبيان���ات الإح�ص���ائية
المتعلق���ة بالنف���ط والغ���از الطبيع���ي
وم�ص���ادر الطاقة الأخرى ،والعمل على
تذليل كافة ال�ص���عاب الت���ي تحول دون

أن��ش��ط��ة ال��م��ن��ظ��م��ة

التدفق ال�سل�س لتلك الإح�صاءات.
•�إر�سال اال�س���تبيان الخا�ص بجمع بيانات
الطاق���ة المعد م���ن قبل الأمان���ة العامة
بداي���ة �ش���هر �أبريل  /ني�س���ان �إلى الدول
الأع�ض���اء على �أن يتم �إعادته �إلى �ضابط
ات�صال الأمانة العامة خالل �شهر �سبتمبر
� /أيلول كحد اق�صى من كل عام .
•قي���ام �ض���باط ات�ص���ال الدول الأع�ض���اء
بمراجع���ة بياناته���م المر�س���لة من خالل
الدخ���ول لقاعدة بيان���ات الأمانة العامة
عب���ر نظ���ام �أوراكل الخا����ص ببن���ك
المعلومات من خالل الموقع االلكتروني
للأمان���ة العام���ة ،و�إب���داء المالحظ���ات
حياله���ا ،بع���د �أن يت���م �إبالغه���م ب�إتمام
عملية الإدخال من قبل �ض���ابط ات�ص���ال
الأمانة العامة .
•االلت���زام بالمواعي���د المح���ددة ق���در
الم�ستطاع ،ل�ضمان �إن�سياب البيانات من
والى الأمانة العامة ،بال�ش���كل المطلوب،
و�أهمية تغطية جميع الموا�ض���يع الواردة
في ا�ستمارة جمع بيانات الطاقة .
•العمل على تزويد الأمانة العامة بن�س���خ
م���ن الإ�ص���دارات الإح�ص���ائية الحديثة
ال�ص���ادرة ع���ن الجه���ات الر�س���مية ذات
العالق���ة ببيان���ات م�ص���ادر الطاق���ة

المتج���ددة ف���ي كل دول���ة م���ن ال���دول
الأع�ضاء.
وق � � ��د مث � � ��ل االمان � � ��ة العام � � ��ة ف � � ��ي ه � � ��ذا

االجتماع كل م � � ��ن ال�سيد  /ف�ؤاد عبدالرحمن
ال � � ��داود  ،باح � � ��ث اقت�ص � � ��ادي �أول ،وال�سي � � ��د /
محمد جهاد عامر  ،مبرمج نظم.
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درا�سة

دراسة صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية
خارج أمريكا الشمالية وﺁفاقها المستقبلية
اأ�ص���درت االأمانة العامة لمنظمة االأقطار العربية الم�صدرة للبترول (اأوابك) ،م�ؤخراً
درا�ص���ة بعن�ان (�ص���ناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية خارج اأمريكا ال�ص���مالية
واآفاقه���ا الم�ص���تقبلية) ،وته���دف الدرا�ص���ة ،بالدرج���ة االأ�ص���ا�ض اإلى اإلقاء ال�ص����ء على
�ص���ناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية في دول خارج اأمريكا ال�ص���مالية واآفاقها
الم�صتقبلية.
وتتاألف الدرا�صة من  7اأجزاء وذلك كما يلي:
�لجزء �الأول  :نبذة عامة عن م�صادر النفط والغاز غير التقليدية واأهميتها في العالم.
�لجزء �لثاني :احتياطيات واإنتاج النفط والغاز ال�صخري في العالم.
�لجزء �لثالث :اآفاق انتاج النفط والغاز ال�صخري في العالم.
�لجزء �لر�بع :م�صتقبل �صناعة النفط والغاز ال�صخري في بع�ض دول ومناطق العالم.
�لجزء �لخام�س :النف�ط الثقيلة جداً في فنزويال .
�لجزء �ل�ساد�س :انتاج ال�صجيل النفطي في العالم.
�لجزء �ل�سابع :اإلى تح�يل الغاز والفحم اإلى �ص�ائل.
�لج � � ��زء �لثامن :االآفاق الم�ص���تقبلية للنفط والغاز غير التقليدي واالنعكا�ص���ات على
الدول االأع�صاء.
وقد خل�ست �لدر��سة �ال�ستنتاجات �لتالية:
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•ب�ص���كل عام ،يت�قع اأن ي�صهد مزيج امدادات النفط والغاز العالمية مزيداً
من التن�ع وزيادة في اأهمية م�صادر النفط والغاز غير التقليدية بمختلف
اأن�اعها واإن كانت بدرجات متفاوتة.
•بعد النجاح الذي حققته ال�اليات المتحدة االأمريكية في ا�ص���تغالل م�ص���ادرها من النفط
والغاز ال�ص���خري وزيادة اإنتاجها ب�ص���كل كبير خالل فترات وجيزة ن�ص���بياً ،تنظر العديد من دول العالم وبجدية في اإمكانية ا�ص���تغالل
م�صادرها المحلية غير التقليدية ،وبخا�صة النفط والغاز ال�صخري.
•طبيعة التحديات والمع�قات التي تجابه �ص���ناعة النفط والغاز غير التقليدية ،وبخا�ص���ة النفط والغاز ال�ص���خري في دول خارج اأمريكا
ال�ص���مالية ،فاإنه من غير المرجح ح�ص����ل قفزة كبيرة و�ص���ريعة في اإنتاج النفط والغاز ال�صخري في تلك الدول كما ح�صل في ال�اليات
المتحدة ،ما يعني �صع�بة ا�صتن�صاخ التجربة االأمريكية على نطاق وا�صع.
•الزالت �ص���ناعة النفط والغاز ال�ص���خري في دول خارج اأمريكا ال�ص���مالية في بداياتها االأولية .كما اأن البيانات المت�فرة ح�لها �صحيحة،
ما يزيد من �صع�بة الت�قعات الخا�صة بم�صتقبل ال�صناعة المذك�رة في تلك الدول.
•هناك اإجماع على بروز رو�ص���يا كدولة مهمة في اإنتاج النفط ال�ص���خري في الم�ص���تقبل خارج اأمريكا ال�صمالية بف�صل �صخامة م�صادرها
من النفط ال�صخري واال�صتنزاف الذي تعاني منه حق�لها النفطية التقليدية ب�صبب تقادم عمرها .هذا باالإ�صافة اإلى دول منتجة مهمة
اأخرى مثل االأرجنتين وال�صين.
•يعتبر البع�ض ال�صين دولة مر�صحة ق�ية لتكرار التجربة االأمريكية في مجال الغاز ال�صخري ك�نها الدولة االأولى في العالم في امتالك
تلك الم�صادر باالإ�صافة اإلى طلب ال�صين المتنامي على الغاز .هذا باالإ�صافة اإلى دول منتجة اأخرى مثل االأرجنتين والمك�صيك.
•في ظل التكاليف العالية ن�ص���بياً لم�ص���اريع النفط والغاز غير التقليدية ،فقد اأثرت الم�ص���ت�يات الحالية الأ�صعار النفط المنخف�صة �صلبياً
على اقت�صادياتها ،لكنه الزال من المبكر معرفة تلك االآثار ب�صكل وا�صح ومحدد ودقيق على اآفاقها الم�صتقبلية.
•تعان���ي معظ���م م�ص���ادر النفط والغاز غير التقليدية من تحديات ومع�قات مختلفة ،وبخا�ص���ة من الج�انب البيئي���ة ،ما قد يجعلها اأكثر
عر�صة للتاأثر ،بالمقارنة مع الم�صادر التقليدية ،باأية اجراءات و�صيا�صات تتخذها دول العالم بم�جب االتفاقيات التي لها عالقة بتغير
المناخ.
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االجتماع الـ  41للجمعية العمومية للشركة العربية لبناء وإصالح السفن (أسري)

المصادقة على البيانات المالية المدققة
للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2015

عق���دت الجمعية العمومية لل�ش���ركة العربية لبناء
و�إ�ص�ل�اح ال�سفن (�أ�س���ري) اجتماعها العادي رقم 41
ف���ي يوم الخمي����س  5مايو  ،2016في مقر ال�ش���ركة
في مملكة البحرين ،بح�ضور ممثلين عن جميع الدول
الم�س���اهمة في ال�ش���ركة وهي مملك���ة البحرين ،دولة
الإمارات العربية المتحدة ،المملكة العربية ال�سعودية،
دول���ة قطر ،دول���ة الكوي���ت ،جمهورية الع���راق ودولة
ليبيا .وف���ي بداي���ة االجتم���اع ،رحّ ب رئي����س الجمعية
العمومية لل�ش���ركة �سعادة ال�ش���يخ دعيج بن �سلمان بن
دعيج �آل خليفة بممثلي الدول الأع�ض���اء في ال�شركة
�ش���اكرًا لهم ح�ض���ورهم ،ومتمنيًّا كل التوفيق والنجاح
لهم ولل�شركة.
وا�س���تعر�ض �س���عادته في كلمته الأو�ضاع الحالية
لل�ش���ركة ف���ي ظ���ل التط���ورات الحالي���ة على �ص���عيد
االقت�صاد العالمي ،وكذلك في ظل المناف�سة ال�صعبة
التي تواجهها ال�ش���ركة في مختلف �أعمالها و�أن�شطتها
�س���وا ًء على الم�ستوى الإقليمي �أو الدولي ،م�ؤكداً على
الجه���ود المبذول���ة من قب���ل مجل����س الإدارة والإدارة
التنفيذي���ة وكافة الم�س����ؤولين والعاملين في ال�ش���ركة
لتح�سين �أو�ضاع و�أن�شطة ال�شركة خالل ال�سنة الحالية
وال�سنوات القادمة.
وق���د �ص���ادقت الجمعي���ة العمومي���ة ف���ي ه���ذا
االجتم���اع عل���ى التقرير ال�س���نوي  41لمجل�س الإدارة
ع���ن �أعمال ال�ش���ركة لعام  ،2015كما �ص���ادقت على

البيان���ات المالي���ة المدقق���ة للفت���رة المنتهية في 31
دي�س���مبر  ،2015حي���ث بلغت المبيع���ات  151مليون
دوالر وهي �أقل من مبيعات عام 2014م البالغة 163
مليون دوالر بن�سبة  % 7.3وقد بلغ عدد ال�سفن التي
�أ�صلحت في العام الما�ضي � 243سفينة و 10من�صات
حفر بالمقارنة مع � 176سفينة و 13من�صة حفر لعام
.2014
واطلعت الجمعي���ة العمومية على نتائج ال�ش���ركة
للأ�ش���هر الثالث���ة الأولى من ع���ام  ،2016حيث بلغت
المبيع���ات  41مليون دوالر خ�ل�ال الفترة من  1يناير
�إل���ى  31مار����س  .2016ووافق���ت على �إع���ادة تعيين
كي.بي.ام.ج���ي كمدققين خارجيين لل�ش���ركة وفرعها
في المملكة العربية ال�س���عودية للعام الجاري .2016
كم���ا وافقت عل���ى �إبراء ذمة �أع�ض���اء مجل����س الإدارة
ع���ن �إدارته���م لل�ش���ركة للع���ام الما�ض���ي  ،2015كما
�ص���ادقت على ع�ض���وية عدد من الأع�ضاء الجدد في
مجل����س الإدارة للدورة الحالية .وف���ي ختام االجتماع
تقدّ م رئي�س الجمعية العمومية بال�ش���كر والتقدير �إلى
�أع�ض���اء الجمعي���ة العمومية ممثلو الدول الم�س���اهمة
في ال�ش���ركة وكذل���ك �إلى زبائن ال�ش���ركة والمقاولين،
ومجل����س الإدارة والإدارة التنفيذي���ة لل�ش���ركة و�إل���ى
جميع الموظفي���ن على جهودهم المخل�ص���ة وتفانيهم
في العمل لخدمة ال�ش���ركة والعمل على تعزيز وتطوير
�أن�شطتها التي تقدمها في كافة قطاعاتها.

إصالح 243
سفينة و10
منصات حفر
في 2015
 61مليون دوالر
مبيعات “أسري”
في الربع األول
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زيادة رأس مال أبيكورب إلى  2مليار دوالر أمريكي

نتائج مالية مميزة لشركة أبيكورب في عام 2015
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�أعلن���ت ال�ش���ركة العربي���ة لال�س���تثمارات
البترولية (ابيكورب) ،احدى ال�ش���ركات العربية
المنبثقة عن الدول الأع�ضاء في منظمة �أوابك،
عن نتائجها المالية لل�سنة المالية المنتهية في
 31دي�سمبر .2015
وذك���رت ال�ش���ركة ب�أنه���ا قد حقق���ت نتائج
مالي���ة متميزة حيث ارتف���ع �إجمالي الدخل �إلى
 162.04مليون دوالر �أمريكي في العام 2015
مقارن���ة م���ع  156.28ملي���ون دوالر �أمريك���ي
المُتحق���ق في نهاي���ة الع���ام  ،2014كما ارتفع
�صافي الأرباح قبل المخ�ص�صات �إلى 124.38
ملي���ون دوالر �أمريك���ي مقارن���ة م���ع 118.51
مليون دوالر �أمريكي للعام ال�سابق.
و�أ�ض���افت ال�ش���ركة ب�أنها اعتمدت نهجاً
متحفظ���اً لمواجه���ة التحدي���ات الحالية في
�صناعة الطاقة من خالل تجنيب مخ�ص�صات
ا�س���تثمارية بقيم���ة  16.78ملي���ون دوالر
�أمريكي ،بزيادة طفيفة مقارنة بمخ�ص�ص���ات
العام  ،2014وهو ما �أ�سهم في تعديل �صافي
الأرب���اح لي�ص���ل �إل���ى  107.60ملي���ون دوالر
�أمريكي في العام  2015مقارنة مع 105.03
ملي���ون دوالر �أمريك���ي ف���ي الع���ام ،2014
وذل���ك نظراً ال�س���تمرار الظروف ال�سيا�س���ية
واالقت�ص���ادية الم�ض���طربة الت���ي تعاني منها
بع����ض مناط���ق ال�ش���رق الأو�س���ط و�ش���مال
�أفريقي���ا ،حيث بلغت قيمة �إجمالي الأ�ص���ول
 5.65ملي���ار دوالر �أمريك���ي بنهاي���ة الع���ام
 ،2015كما ارتفع �إجمالي حقوق الم�ساهمين
�إل���ى  1.91ملي���ار دوالر �أمريكي ،كما في 31
دي�سمبر .2015
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وا�ص���لت �أبيك���ورب خ�ل�ال الع���ام ،2015
تنفي���ذ ا�س���تراتيجيتها التي ته���دف �إلى تحقيق
التوازن بي���ن حجم محفظة الإقرا�ض ومحفظة
اال�س���تثمارات ،وذل���ك م���ن خالل زي���ادة حجم
محفظ���ة اال�س���تثمارات �إقتنا�ص���اً للفر����ص
المنا�س���بة ،وفي هذا ال�ص���دد ،قامت �أبيكورب
باال�ستحواذ على ح�ص���ة في ال�شركة ال�سعودية
لل�ص���ناعات الميكانيكية ( )SMIبالإ�ضافة الى
الم�ش���اركة في زيادة ر�أ�س مال �ش���ركة الت�صنيع
وخدم���ت الطاقة (طاقة) .وبل���غ حجم محفظة
اال�س���تثمارات  922.53ملي���ون دوالر �أمريك���ي
كما في  31دي�س���مبر  ،2015مما �ش���كل زيادة
بن�سبة  %6.5عن ما كان عليه حجم المحفظة
بنهاية العام .2014
كما د�ش���نت ال�ش���ركة خالل الع���ام 2015
برنامج �ص���كوك بقيمة  3ملي���ار دوالر �أمريكي
ونف���ذت بنج���اح ف���ي �ش���هر �أكتوب���ر م���ن نف�س
الع���ام الإ�ص���دار الأول منه بقيم���ة  500مليون
دوالر �أمريك���ي .ويعتب���ر ه���ذا البرنامج خطوة
ا�س���تراتيجية لأبيك���ورب ف���ي �إط���ار جهوده���ا
لت�ص���بح مُ�صدِ راً منتظماً لل�صكوك في الأ�سواق
العالمية وتحقيق ر�ؤيتها في �أن تكون في و�ض���ع
ائتمان���ي مماثل من حي���ث كلفة التمويل للبنوك
التنموية متعددة الأطراف.
وف���ي فبراي���ر � ،2015ش���اركت �أبيك���ورب
في �ص���فقة �إع���ادة تمويل ناجح���ة بقيمة 200
مليون دوالر �أمريكي ل�ص���الح ال�ش���ركة الوطنية
للخدم���ات البترولي���ة ( -)NPSالت���ي تمتل���ك
�أبيكورب ح�ص���ة  %29منها ،وذلك بالتعاون مع
كل م���ن بنك �أت�ش �أ�س بي �س���ي ،وبنك الإمارات

دبي الوطني ،وم�صرف الهالل.
وقد و�ص���ل �ص���افي �إي���رادات الفوائد �إلى
 44.91ملي���ون دوالر �أمريك���ي للع���ام 2015
بزي���ادة  %12مقارن���ة م���ع الع���ام  ،2014مما
يعك�س تح�س���ن م�س���تويات الدخل والعائد على
ر�أ�س المال ،وي�ؤكد فعالية ا�ستراتيجية ابيكورب
المتبع���ة لإدارة محفظ���ة القرو����ض وتخفي����ض
تكاليف التمويل.
وتعك����س الميزانية الختامي���ة لعام 2015
المرك���ز المال���ي القوي لأبيك���ورب ،حيث بلغت
ال�س���يولة  995ملي���ون دوالر �أمريك���ي ،فيم���ا
يبل���غ معدل كفاية ر�أ�س الم���ال  .%28.65وقد
�أ�ش���ار تقرير وكال���ة موديز ال�ص���ادر في �أكتوبر
� 2015إل���ى متان���ة مع���دل كفاي���ة ر�أ����س م���ال
ال�شركة ،والذي يتجاوز الم�ستويات المفرو�ضة
على الم�ؤ�س�س���ات المالية التي تخ�ض���ع لرقابة
الجه���ات التنظيمية ،بالإ�ض���افة �إل���ى انخفا�ض
ال قوياً
ن�س���بة القرو�ض ،وامتالك ال�ش���ركة �سج ً
من الربحية ،وتنامي جهود تنويع اال�ستثمارات،
والتي �أ�س���همت جميعها في تعزيز نظرة موديز
لمتانة الو�ضع المالي لأبيكورب.
وف���ي تطور �آخر وافق���ت الجمعية العامة
غير العادية للـ�ش���ركة المنعقدة في � 10أبريل
 ، 2016على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة المكتتب
ب���ه �إلى  2ملي���ار دوالر �أمريك���ي .كما وافقت
الجمعي���ة العامة على توزي���ع �أرباح بقيمة 40
ملي���ون دوالر �أمريكي على جميع م�س���اهميها
عن الع���ام  ،2015الأمر الذي يعك�س المتانة
المالية لل�ش���ركة ويعزز من الثقة في توقعات
نموها على المدى الطويل.

البيئة وتغيـر المنـــاخ

توقيع أكثر من  170دولة على اتفاقية باريس للتغير المناخ

�أقيم في مقر الأمم المتحدة
ف���ي نيوي���ورك ي���وم � 22أبري���ل
 ،2016مرا�سم حفل التوقيع على
اتفاقية باري����س للتغير المناخي،
وذل���ك بح�ض���ور مجموع���ة م���ن
ر�ؤ�س���اء الدول والحكومات وكبار
الم�س����ؤولين م���ن �أكث���ر من 170
دول���ة ،ومن بينه���م مجموعة من
ال���دول الأع�ض���اء ف���ي منظم���ة
�أواب���ك ،بالإ�ض���افة �إلى منظمات
المجتمعات المدني وال�شباب.
وكان���ت الدول ق���د اعتمدت
ن����ص اتفاق باري�س في ختام م�ؤتمر تغير المناخ
( )COP21في يوم  12دي�س���مبر  ،2015حيث
اعتب���ر التو�ص���ل �إل���ى االتفاقية بمثاب���ة لحظة
تاريخية �ش���كّلت م�س���ك الختام ل�سنوات طويلة
وجه���ود كبي���رة بذلت �أثن���اء المفاو�ض���ات التي
هدف���ت �إل���ى التو�ص���ل �إلى و�ض���ع نه���ج عالمي
للت�ص���دي لتغي���ر المن���اخ ،حيث تمكن���ت الدول
المجتمع���ة ف���ي باري�س م���ن التو�ص���ل �إلى فهم
م�ش���ترك لبن���ود االتفاقي���ة ،م���ع وج���ود حاجة
التخاذ بع�ض الخطوات ال�ض���رورية قبل دخول
االتفاق حيز النفاذ.
ويعتب���ر التوقي���ع عل���ى االتفاقي���ة بمثاب���ة
الخطوة الأولى و�إ�شارة من الدول على اعتزامها
ال�ش���روع ف���ي اتخ���اذ الإج���راءات الالزمة على
ال�ص���عيد المحلي للت�ص���ديق عل���ى االتفاقية �أو
قبوله���ا ،على �أن يبد�أ نفاذها في اليوم الثالثين

بعد �إيداع ما ال يقل عن  55طرفا من الأطراف
ف���ي االتفاقية الإطارية ( والتي تعتبر م�س����ؤولة
عمّ���ا ال يق���ل ع���ن  % 55تقريب���ا م���ن الحجم
الكل���ي النبعاثات غازات الدفيئة على ال�ص���عيد
العالمي)� ،ص���كوكها المتعلقة بالت�ص���ديق عليه
�أو قبول���ه �أو الموافقة عليه �أو االن�ض���مام �إليه،
وحينم���ا تكتمل هذه العملية ،ت���ودِ ع الحكومات
االتفاق ب�شكل ر�س���مي لدى الأمين العام للأمم
المتح���دة ،باعتباره الوديع لالتفاقية و�ص���كوك
الت�ص���ديق �أو الموافق���ة عليه���ا �أو قبوله���ا �أو
االن�ضمام اليها.
وق���د ن�ص���ت االتفاقي���ة عل���ى �أن ينفَّ���ذ
هذا ال�ش���رط عن طريق ح�س���اب تلك الن�س���بة
باال�س���تناد �إلى �أحدث بيانات االنبعاثات المبلغ
عنها من قب���ل الأطراف في االتفاقية الإطارية
في �أو قبل تاري���خ اعتمادها .وقد �أتاحت �أمانة

تغي���ر المناخ ه���ذه المعلومات (التي
يج���ب ا�س���تخدامها فق���ط لغر����ض
تحدي���د �ش���روط ب���دء النف���اذ) على
موقعها عل���ى ال�ش���بكة االلكترونية،
وكذل���ك في تقري���ر م�ؤتم���ر باري�س
( )COP21بح�سب طلب الم�ؤتمر،
على �أن تتاح مهلة �سنة واحدة للدول
للتوقيع على االتفاقية ،وي�ستطيعون
عقب ذلك الت�صديق عليها �أو قبولها
�أو الموافق���ة عليه���ا ،كما ت�س���تطيع
ال���دول التي لم توقع االن�ض���مام �إلى
االتفاقية ب�إيداع �ص���ك ان�ضمام لدى
الأمين العام.
ولدخ���ول االتفاق حي���ز التنفي���ذ يتعين �أن
ي�ص���ادق عليه واحدة �أو اثنت���ان من كبار الدول
الم�س�ؤولة عن انبعاثات غازات ( CO2الواليات
المتحدة – ال�صين – االتحاد الأوروبي -رو�سيا
 الهن���د) ،ووع���دت ال�ص���ين و�أمري���كا ب�أنه���ا�ست�صادقان عليه خالل العام الحالي.
وق���د عق���دت بع���د انته���اء مرا�س���م حفل
التوقيع على االتفاقية جل�سات منف�صلة للإدالء
بالبيان���ات الوطنية .وكما �أقيم حفل غداء تركز
خالل���ه الحديث عن مو�ض���وع تعزيز التدفقات
المالي���ة لتنفيذ الإج���راءات المتعلق���ة بالمناخ،
وخطة التنمية الم�س���تدامة لعام  ،2030واتفاق
باري�س ،كما عقدت في وقت الحق جل�سة حوار
للنظ���ر في كيفي���ة ت�أه���ب قطاع���ات المجتمع
المختلفة لتنفيذ االتفاق.
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*
أوال  :أسواق النفط
 – 1الأ�سعار

� 1-1أ�سعار النفط الخام
�شهد المعدل الأ�سبوعي لأ�سعار �سلة �أوبك ارتفاعاً خالل الأ�سبوع الأول من �شهر
مار�س  ،2016م�سج ً
ال  35.1دوالر للبرميل ،ثم وا�صل ارتفاعه بعد ذلك لي�صل �إلى �أعلى
م�ستوياته عندما بلغ  35.8دوالر للبرميل خالل الأ�سبوع الثالث من ال�شهر ،قبل �أن يعاود
االنخفا�ض مرة �أخرى لي�صل �إلى  34.8دوالر للبرميل خالل الأ�سبوع الرابع من ال�شهر ،كما
يو�ضح ال�شكل (:)1
�شهد المعدل ال�شهري لأ�سعار �سلة خامات �أوبك خالل �شهر مار�س  2016ارتفاعاً بمقدار
 5.9دوالر للبرميل مقارنة ب�أ�سعار ال�شهر ال�سابق� ،أي بن�سبة ، %20.6لي�صل �إلى  34.7دوالر
للبرميل ،م�سجال بذلك تراجعاً بنحو  17.8دوالر للبرميل �أي بن�سبة  %33.9مقارنة بمعدله
الم�سجل خالل ال�شهر المماثل من العام الما�ضي .وقد كان لجهود المنتجين الرئي�سيين
الشكل  :1 -المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك 2016-2015 ،لخف�ض الإنتاج ،واالنخفا�ض
المتوقع في �إنتاج الواليات
المتحدة الأمريكية ،وتراجع
الإنتاج من خارج �أوبك في
عدة مناطق في �أ�سيا و�أمريكا
الالتينية ،واالرتفاع الم�ستمر
في المخزونات اال�ستراتيجية
في ال�صين والواليات المتحدة،
دوراً رئي�سياً في ارتفاع الأ�سعار
خالل �شهر مار�س .2016
ويو�ضح الجدول ()1
وال�شكل ( )2التغير في �أ�سعار
�سلة �أوبك ،مقارنة بال�شهر
ال�سابق ،و بال�شهر المماثل من
العام ال�سابق:
امل�ؤ�شرات الرئي�سية

السنة  - 42العدد 5

•ارتفع المعدل ال�شهري لأ�سعار �سلة �أوبك بن�سبة  5.9( %20.6دوالر للبرميل) مقارنة بال�شهر ال�سابق لي�صل �إلى  34.7دوالر للبرميل خالل �شهر مار�س .2016
•انخف�ض الطلب العالمي على النفط خالل �شهر مار�س  2016بمقدار  0.9مليون ب/ي� ،أي بن�سبة  %0.9لي�صل �إلى  95.7مليون ب/ي.
•ارتفعت الكميات المعرو�ضة من النفط خالل �شهر مار�س  2016بمقدار  0.4مليون ب/ي �،أي بن�سبة  %0.4لت�صل �إلى  99مليون ب/ي.
•انخف�ض �إنتاج الواليات المتحدة من النفط ال�صخري خالل �شهر مار�س  2016بنحو  %1.5ليبلغ  5مليون ب/ي ،كما انخف�ض عدد الحفارات العاملة بنحو  45حفارة
مقارنة بال�شهر ال�سابق ليبلغ  307حفارة.
•انخف�ض � � ��ت واردات الوالي � � ��ات المتحدة من النفط الخام خالل �ش����هر فبراير  2016بنحو  %2.2لتبلغ  7.8ملي����ون ب/ي ،كما انخف�ضت وارداتها من المنتجات النفطية
بنحو  %3.1لتبلغ حوالى  2مليون ب/ي.
•ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول ال�صناعية خالل �شهر فبراير  2016بحوالي  7مليون برميل مقارنة بال�شهر ال�سابق لي�صل �إلى  3060مليون برميل ،وا�ستقر
المخزون الإ�ستراتيجي في دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية وجنوب �أفريقيا وال�صين عند نف�س الم�ستوى الم�سجل خالل ال�شهر ال�سابق وهو  1863مليون برميل.
•انخف�ض المتو�سط ال�شهري لل�سعر الفوري للغاز الطبيعي الم�س����جل في مركز هنري بال�س����وق الأمريكي خالل �ش����هر مار�س  2016بمقدار  0.26دوالر لكل مليون (و ح
ب) مقارنة بال�شهر ال�سابق لي�صل �إلى  1.73دوالر لكل مليون (و ح ب).
•ارتفع متو�سط �أ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في اليابان خالل �ش����هر فبراير  2016بمقدار  0.1دوالر لكل مليون (و ح ب) ،لي�ص����ل �إلى  8دوالر لكل مليون (و ح
ب)  ،بينما انخف�ض متو�سط �أ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في كوريا الجنوبية بمقدار  0.2دوالر لكل مليون (و ح ب)  ،لي�ص����ل �إلى  7.8دوالر لكل مليون (و ح
ب) ،و انخف�ض متو�سط �أ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في ال�صين بمقدار  0.4دوالر لكل مليون (و ح ب) ،لي�صل �إلى  6.9دوالر لكل مليون (و ح ب).
•بلغت �صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�سيل �إلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�صين حوالى  3.915مليون طن خالل �ش����هر فبراير ، 2016م�س����ت�أثرة بح�ص����ة
 %32.2من الإجمالى.

*�إعداد الإدارة االقت�صادية
28

التطـــورات البتــــروليــة

الجدول 1 -

			
التغير في أسعار سلة أوبك2016-2015 ،

		

(دوالر/برميل)

مار�س
2015

�أبريل

مايو

يونيو

يوليو

�أغ�سط�س

�سبتمرب

�أكتوبر

نوفمرب

دي�سمرب

يناير
2016

فرباير

مار�س

�سعر �سلة �أوبك

52.5

57.3

62.2

60.2

54.2

45.5

44.8

45.0

40.5

33.6

26.5

28.7

34.7

التغري عن ال�شهر ال�سابق

)(1.6

4.8

4.9

)(2.0

)(6.0

)(8.7

)(0.6

0.2

)(4.5

)(6.9

)(7.1

2.2

5.9

التغري عن ال�شهر املماثل من العام ال�سابق

)(17.8) (25.3) (17.9) (25.9) (35.1) (40.0) (51.2) (55.3) (51.4) (47.7) (43.3) (47.0) (51.7

مالحظة :ت�ضم �سلة �أوبك ،اعتبارا من  16يونيو � ، 2005إحدى ع�شر نوعاً من النفط الخام بدال من ال�سبعة خامات ال�سابقة  .وتمثل ال�سلة الجديدة خامات الدول
الأع�ضاء مقوّمة وفقاً لأوزان ترجيحية ت�أخذ في االعتبار �إنتاج و�صادرات الدول الأع�ضاء .واعتبارا من بداية يناير � 2007أ�ضيف خام غيرا�سول االنغولي �إلى �سلة
�أوبك الجديدة ،و في منت�صف �شهر �أكتوبر � 2007أ�ضيف خام �أورينت الإكوادوري ،وفي يناير  2009تم ا�ستثناء الخام االندوني�سي ،وفي يناير  2016تم ا�ضافة الخام
االندوني�سي �إلى �سلة �أوبك من جديد لت�صبح تت�ألف من  13نوع من النفط الخام.

الشكل 2 -

التغير في أسعار سلة أوبك2016-2015 ،

(دوالر/برميل)

يو�ضح الجدول ( )3في الملحق الأ�سعار الفورية ل�سلة �أوبك و بع�ض النفوط
الأخرى للفترة .2016 - 2014

 2-1الأ�سعار الفورية للمنتجات النفطية
 الخليج الأمريكيانخف�ضت الأ�سعار الفورية للغازولين الممتاز خالل �شهر فبراير  2016بنحو 3.9
دوالر للبرميل مقارنة ب�أ�سعار ال�شهر ال�سابق �أي بن�سبة  %7.6لت�صل �إلى  47.3دوالر
للبرميل ،كما انخف�ضت �أ�سعار زيت الغاز بنحو  0.1دوالر للبرميل �أي بن�سبة %0.3
لتبلغ  37دوالر للبرميل ،بينما ارتفعت �أ�سعار زيت الوقود بحوالى  1.5دوالر للبرميل �أي
بن�سبة  %7.9لتبلغ  20.6دوالر للبرميل.
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 �سوق روتردام�شهدت الأ�سعار الفورية للغازولين الممتاز انخفا�ضاً في م�ستوياتها خالل �شهر فبراير
 2016بنحو  3.9دوالر للبرميل مقارنة ب�أ�سعار ال�شهر ال�سابق �أي بن�سبة  %7.3لت�صل �إلى
 49.5دوالر للبرميل ،بينما ارتفعت �أ�سعار زيت الغاز بنحو  2.3دوالر للبرميل �أي بن�سبة
 %6لتبلغ  40.4دوالر للبرميل ،وارتفعت �أ�سعار زيت الوقود بحوالى  1.6دوالر للبرميل �أي
بن�سبة  %8لتبلغ  21.5دوالر للبرميل.
 �سوق حو�ض البحر المتو�سطً
�شهدت الأ�سعار الفورية للغازولين الممتاز انخفا�ضا في م�ستوياتها خالل �شهر فبراير
 2016بنحو  4دوالر للبرميل مقارنة ب�أ�سعار ال�شهر ال�سابق �أي بن�سبة  %8.5لت�صل �إلى 43
دوالر للبرميل ،بينما ارتفعت �أ�سعار زيت الغاز بنحو  2.4دوالر للبرميل �أي بن�سبة %6.1
لتبلغ  41.9دوالر للبرميل ،وارتفعت �أ�سعار زيت الوقود بحوالي  1.3دوالر للبرميل �أي بن�سبة
 %6.1لتبلغ  22.5دوالر للبرميل.
 �سوق �سنغافورةً
�شهدت الأ�سعار الفورية للغازولين الممتاز انخفا�ضا في م�ستوياتها خالل �شهر فبراير
 2016بنحو  6دوالر للبرميل مقارنة ب�أ�سعار ال�شهر ال�سابق �أي بن�سبة  %11.9لت�صل �إلى
 44.3دوالر للبرميل ،كما انخف�ضت �أ�سعار زيت الوقود بنحو  0.9دوالر للبرميل �أي بن�سبة
 %3.4لتبلغ  25.9دوالر للبرميل ،بينما ارتفعت �أ�سعار زيت الغاز بحوالي  2.7دوالر للبرميل
�أي بن�سبة  %7.2لتبلغ  40.1دوالر للبرميل.
ويو�ضح ال�شكل ( )3المعدل ال�شهري للأ�سعار الفورية للغازولين الممتاز خالل الفترة
من فبراير � 2015إلى فبراير  2016في الأ�سواق الرئي�سية الأربعة:
الشكل 3 -

المعدل الشهري لألسعار الفورية للغازولين الممتاز2016-2015 ،

(دوالر/برميل)
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كما يو�ضح الجدول ( )4في الملحق المتو�سط ال�شهري للأ�سعار الفورية للمنتجات
النفطية في الأ�سواق المختلفة خالل الفترة (.)2016-2014
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� 3-1أ�سعار �شحن النفط الخام
انخف�ضت �أ�سعار �شحن النفط الخام المتجه من موانئ ال�شرق الأو�سط �إلى اتجاه
ال�شرق (للناقالت الكبيرة بحمولة � 280 – 230ألف طن �ساكن) خالل �شهر فبراير 2016
بمقدار  19نقطة مقارنة ب�أ�سعار ال�شهر ال�سابق� ،أي بن�سبة  %24.1م�سجلة  60نقطة على
المقيا�س العالمي  ،كما انخف�ضت �أ�سعار �شحن النفط الخام المتجه من موانئ ال�شرق
الأو�سط �إلى اتجاه الغرب (للناقالت الكبيرة بحمولة � 285 – 270ألف طن �ساكن) بمقدار
 23نقطة مقارنة ب�أ�سعار ال�شهر ال�سابق� ،أي بن�سبة  %39.7م�سجلة  35نقطة على المقيا�س
العالمي ،وانخف�ضت �أ�سعار �شحن النفط الخام المنقولة داخل منطقة البحر الأبي�ض المتو�سط
بناقالت �صغيرة �أو متو�سطة الحجم (� 85-80ألف طن �ساكن) بمقدار  11نقطة مقارنة
ب�أ�سعار ال�شهر ال�سابق� ،أي بن�سبة  %10.8م�سجلة  91نقطة على المقيا�س العالمي.
ويو�ضح ال�شكل (� )4أ�سعار �شحن النفط الخام (نقطة على المقيا�س العالمى) في
االتجاهات المختلفة خالل الفترة من �شهر فبراير � 2015إلى �شهر فبراير :2016
الشكل 4 -

المعدل الشهري ألسعار شحن النفط الخام2016-2015 ،

(*)
(نقطة على المقياس العالمي )

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

� 4-1أ�سعار �شحن المنتجات النفطية
انخف�ضت �أ�سعار �شحن المنتجات النفطية المنقولة من موانئ ال�شرق الأو�سط �إلى
اتجاه ال�شرق (للناقالت بحمولة � 35 – 30ألف طن �ساكن) خالل �شهر فبراير 2016
بمقدار  32نقطة �،أي بن�سبة  %23.5مقارنة ب�أ�سعار ال�شهر ال�سابق ،م�سجلة  104نقطة
على المقيا�س العالمي (.)World Scale
كما انخف�ضت �أ�سعار �شحن المنتجات النفطية المنقولة داخل منطقة البحر الأبي�ض
المتو�سط (للناقالت بحمولة � 35 – 30ألف طن �ساكن) خالل �شهر فبراير  2016بمقدار
 31نقطة على المقيا�س العالمي� ،أي بن�سبة  %17.5مقارنة ب�أ�سعار ال�شهر ال�سابق ،لت�صل
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�إلى م�ستوى  146نقطة ،وانخف�ضت �أ�سعار �شحن المنتجات النفطية المنقولة من البحر
المتو�سط �إلى �شمال غرب �أوروبا (للناقالت بحمولة � 35 – 30ألف طن �ساكن) خالل �شهر
فبراير  2016بمقدار  32نقطة على المقيا�س العالمي� ،أي بن�سبة  %17مقارنة ب�أ�سعار
ال�شهر ال�سابق ،لت�صل �إلى م�ستوى  156نقطة.
و يو�ضح ال�شكل (� )5أ�سعار �شحن المنتجات النفطية في االتجاهات المختلفة خالل
الفترة من �شهر فبراير � 2015إلى �شهر فبراير .2016
الشكل 5 -

المعدل الشهري ألسعار شحن المنتجات النفطية2016-2015 ،

(نقطة على المقياس العالمي )

يو�ضح الجدوالن ( )5و ( )6في الملحق اتجاهات �أ�سعار �شحن كل من النفط الخام و
المنتجات النفطية للفترة .2016 -2014
 - 2العر�ض و الطلب

السنة  - 42العدد 5

ت�ش���ير التقدي���رات الأولي���ة المتعلقة ب�إجمال���ي الطلب العالمي على النفط خالل �ش���هر
مار�س � 2016إلـى انخفا�ض���ه بمقدار  0.9مليون ب/ي� ،أي بن�سبة  %0.9مقارنة بم�ستويات
ال�شهر ال�سابق لت�صل �إلـى  95.7مليون ب/ي ،وهو م�ستوى مرتفع بحوالي  2.1مليون ب/ي
مقارنة بال�شهر المناظر من العام ال�سابق.
انخف�ض طلب مجموعة الدول ال�صناعية خالل �شهر مار�س  2016بمقدار  1مليون
ب/ي� ،أي بن�سبة  %2.1مقارنة بم�ستويات ال�شهر ال�سابق لي�صل �إلى  46.5مليون ب/ي
،مرتفعاً بحوالى  0.3مليون ب/ي مقارنة بال�شهر المناظر من العام الما�ضي ،بينما ارتفع
طلب بقية دول العالم الأخرى بمقدار  0.1مليون ب/ي� ،أي بن�سبة  %0.2مقارنة بم�ستويات
ال�شهر ال�سابق لي�صل �إلى  49.2مليون ب/ي ،مرتفعاً بحوالي  1.8مليون ب/ي مقارنة
بال�شهر المناظر من العام الما�ضي.
بينما ت�شير التقديرات الأولية �إلى ارتفاع الكميات المعرو�ضة من النفط خالل �شهر
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مار�س  2016بمقدار  0.4مليون ب/ي �أي بن�سبة  %0.4مقارنة بم�ستويات ال�شهر ال�سابق
لت�صل �إلى  99مليون ب/ي ،وهو م�ستوى مرتفع بحوالي  1.9مليون ب/ي مقارنة بال�شهر
المناظر من العام ال�سابق.
وعلى م�ستوى المجموعات ،ارتفعت �إمدادات الدول الأع�ضاء في �أوبك من النفط
الخام و �سوائل الغاز الطبيعي خالل �شهر مار�س  2016بمقدار  0.4مليون ب/ي �أي بن�سبة
 %1مقارنة بم�ستويات ال�شهر ال�سابق لت�صل �إلى  39.7مليون ب/ي ،م�شكلة ارتفاعاً بنحو
 1.1مليون ب/ي مقارنة بال�شهر المناظر من العام ال�سابق ،كما ارتفع �إجمالى �إمدادات
الدول المنتجة من خارج �أوبك خالل �شهر مار�س  2016بمقدار  0.1مليون ب/ي �أي بن�سبة
 %0.2مقارنة بم�ستويات ال�شهر ال�سابق لت�صل �إلى  59.3مليون ب/ي ،م�شكلة ارتفاعاً بنحو
 0.8مليون ب/ي مقارنة بال�شهر المناظر من العام ال�سابق.
وتظهر البيانات الأولية لم�ستويات الطلب والعر�ض من النفط الخام خالل �شهر مار�س
 2016فائ�ضاً قدره  3.4مليون ب/ي ،مقارنة بفائ�ض قدره  2مليون ب/ي خالل ال�شهر
ال�سابق وفائ�ض قدره  3.5مليون ب/ي خالل ال�شهر المماثل من العام ال�سابق ،وذلك كما
يت�ضح من الجدول ( )2وال�شكل (:)6
الجدول 2 -

موازنة العرض والطلب على النفط

مار�س
2016

فرباير
2016

(مليون برميل /اليوم)

التغري عن
فرباير 2016

مار�س
2015

التغري عن
مار�س 2015

طلب الدول ال�صناعية

46.5

47.5

-1.0

46.2

0.3

باقي دول العامل

49.2

49.1

0.1

47.4

1.8

�إجمايل الطلب العاملي

95.7

96.6

-0.9

93.6

2.1

�إمدادات �أوبك

39.7

39.3

0.4

38.6

1.1

نفط خام

33.1

32.7

0.4

32.0

1.1

�سوائل الغاز و متكثفات

6.6

6.6

0.0

6.6

0.0

�إمدادات من خارج �أوبك

57.0

56.9

0.1

56.2

0.8

عوائد التكرير

2.3

2.3

0.0

2.3

0.0

�إجمايل العر�ض العاملي

99.0

98.6

0.4

97.1

1.9

املوازنة

3.4

2.0

3.5

امل�صدرEnergy Intelligence Briefing April 8 2016 ,:
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شكل 6 -

العرض والطلب العالمي على النفط

(مليون ب/ي )

يو�ضح الجدوالن ( )7و ( )8م�ستويات الطلب والعر�ض العالمي للنفط للفترة -2014
.2016
•�إنتاج النفط ال�صخري فى الواليات المتحدة الأمريكية
انخف�ض �إنتاج الواليات المتحدة الأمريكية من النفط ال�صخري خالل �شهر مار�س
 2016بحوالى � 78ألف ب/ي �أى بن�سبة  %1.5مقارنة بم�ستويات ال�شهر ال�سابق ليبلغ
 5.049مليون ب/ي ،م�شك ً
ال انخفا�ضاً بنحو � 443ألف ب/ي مقارنة بال�شهر المناظر من
العام ال�سابق ،كما انخف�ض عدد الحفارات العاملة خالل �شهر مار�س  2016بنحو 45
حفارة مقارنة بم�ستويات ال�شهر ال�سابق لي�صل �إلى  307حفارة ،وهو م�ستوى منخف�ض
بنحو  453حفارة مقارنة بال�شهر المناظر من العام ال�سابق ،وذلك كما يت�ضح من الجدول
( )3وال�شكل (:)7
الجدول 3 -

إنتاج النفط الصخرى فى الواليات المتحدة األمريكية

*

(مليون برميل  /اليوم )

مار�س
2016

فرباير
2016

التغري عن
فرباير 2016

مار�س
2015

التغري عن
مار�س 2015

�إنتاج النفط ال�صخري

5.049

5.127

- 0.078

5.492

- 0.443

عدد احلفارات العاملة (حفارة)

307

352

- 45

760

- 453

امل�صدرEIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions, April 2016:
* ميثل �إنتاج �سبع مناطق رئي�سية والتي �شكلت نحو  %92من النمو فى �إنتاج النفط املحلى فى الواليات املتحدة الأمريكية خالل الفرتة  2014 -2011وهىBakken، Eagle ،
.Ford، Haynesville، Marcellus، Niobrara، Permian، Utica
السنة  - 42العدد 5
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شكل 7 -

إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية

(مليون ب/ي )

 - 3تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية
الواليات المتحدة الأمريكية
انخف�ضت واردات الواليات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خالل �شهر فبراير
 2016بحوالى � 174ألف ب/ي �أى بن�سبة  %2.2مقارنة بم�ستويات ال�شهر ال�سابق لتبلغ
كما انخف�ضت وارداتها من المنتجات النفطية بحوالى 66
نحو  7.8مليون ب/ي،
�ألف ب/ي �أى بن�سبة  %3.1مقارنة بم�ستويات ال�شهر ال�سابق لتبلغ حوالي  2مليون ب/ي.
وعلى جانب ال�صادرات ،انخف�ضت �صادرات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل
�شهر فبراير  2016بحوالى � 54ألف ب/ي �أى بن�سبة  %12مقارنة بم�ستويات ال�شهر
ال�سابق لتبلغ � 396ألف ب/ي ،بينما ارتفعت �صادراتها من المنتجات النفطية بحوالى 166
�ألف ب/ي �أى بن�سبة  %4مقارنة بم�ستويات ال�شهر ال�سابق لتبلغ حوالى  4.1مليون ب/ي.
وبذلك انخف�ض �صافي الواردات النفطية للواليات المتحدة خالل �شهر فبراير 2016
بحوالي � 353ألف ب/ي� ،أي بن�سبة  %6.2مقارنة مع ال�شهر ال�سابق لي�صل �إلى  5.4مليون
ب/ي.
وبالن�سبة لم�صادر الواردات ،فقد ظلت كندا المزود الرئي�سي للواليات المتحدة بالنفط
الخام بن�سبة  %45من اجمالي واردات الأخيرة منه ،تليها المملكة العربية ال�سعودية بن�سبة
 %14ثم فنزويال بن�سبة  ،%9بينما ا�ستحوذت الدول الأع�ضاء في منظمة �أوبك على حوالي
 %37من �إجمالي واردات النفط الخام للواليات المتحدة الأمريكية.
اليابان
ارتفعت واردات اليابان من النفط الخام خالل �شهر فبراير  2016بحوالي � 60ألف
ب/ي� ،أي بن�سبة  %2بالمقارنة مع ال�شهر ال�سابق لتبلغ  3.5مليون ب/ي ،وهو �أعلى م�ستوى
منذ دي�سمبر  ،2015بينما انخف�ضت الواردات اليابانية من المنتجات النفطية بحوالى 130
�ألف ب/ي� ،أي بن�سبة  %18.6بالمقارنة مع ال�شهر ال�سابق لتبلغ � 568ألف ب/ي.
35

وعلى جانب ال�صادرات ،ارتفعت �صادرات اليابان من المنتجات النفطية خالل �شهر
فبراير  2016بنحو � 99ألف ب/ي� ،أي بن�سبة  %17.9لتبلغ � 653ألف ب/ي .و بذلك
انخف�ض �صافي الواردات النفطية لليابان خالل �شهر فبراير  2016بحوالي � 169ألف
ب/ي� ،أي بن�سبة  %4.7لي�صل �إلى  3.4مليون ب/ي.
وبالن�سبة لم�صادر الواردات ،ت�أتي المملكة العربية ال�سعودية في المرتبة الأولى بن�سبة
 %32من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام ،تليها االمارات العربية المتحدة بن�سبة
 %22ثم قطر بحوالى . %12
ال�صين
ارتفعت واردات ال�صين من النفط الخام خالل �شهر فبراير  2016بحوالي  1.7مليون
ب/ي� ،أي بن�سبة  %27بالمقارنة مع ال�شهر ال�سابق لتبلغ  8مليون ب/ي ،كما ارتفعت
الواردات ال�صينية من المنتجات النفطية بحوالي � 202ألف ب/ي� ،أي بن�سبة %18.9
بالمقارنة مع ال�شهر ال�سابق لتبلغ حوالي  1.3مليون ب/ي.
وعلى جانب ال�صادرات ،بلغت ال�صادرات ال�صينية من النفط الخام حوالي � 20ألف
ب/ي ،وارتفعت ال�صادرات ال�صينية من المنتجات النفطية بحوالي � 53ألف ب/ي� ،أي
بن�سبة  %6.2بالمقارنة مع ال�شهر ال�سابق لتبلغ � 872ألف ب/ي .وبذلك بلغ �صافي الواردات
النفطية ال�صينية خالل �شهر فبراير  2016حوالي  8.4مليون ب/ي مرتفعة بنحو %28.7
عن م�ستوياتها لل�شهر ال�سابق.
وبالن�سبة لم�صادر الواردات ،ت�أتي المملكة العربية ال�سعودية في المرتبة الأولى بن�سبة
 %17من �إجمالي واردات ال�صين من النفط الخام ،تليها �أنجوال بن�سبة  %15ثم رو�سيا
بن�سبة . %12
ويو�ضح الجدول (� )4صافي الواردات (ال�صادرات) من النفط الخام والمنتجات النفطية
للواليات المتحدة واليابان وال�صين خالل �شهر فبراير  2016مقارنة بال�شهر ال�سابق.
الجدول 4 -

صافي الواردات(الصادرات) النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين

النفط اخلام

(مليون برميل  /اليوم )

املنتجات النفطية
التغري عن
يناير 2016

فرباير
2016

يناير
2016

التغري عن
يناير 2016

فرباير
2016

يناير
2016

الواليات املتحدة الأمريكية

7.388

7.509

0.121 -

- 2.034

- 1.802

- 0.232

اليابان

3.462

3.402

0.060

- 0.085

0.144

- 0.229

ال�صني

8.006

6.278

1.728

0.401

0.252

0.149

امل�صدر  :التقرير ال�شهري ملنظمة �أوبك� ،أعداد خمتلفة  2015و .2016
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ارتفع �إجمالي المخزون التجاري النفطي في الدول ال�صناعية خالل �شهر فبراير
 2016بحوالي  7مليون برميل عن ال�شهر ال�سابق لي�صل �إلى  3060مليون برميل ،م�شك ً
ال
ارتفاعاً بمقدار  296مليون برميل عن م�ستويات ال�شهر المماثل من العام الما�ضى ،يذكر �أن
36
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�إجمالي المخزون التجاري من النفط الخام في الدول ال�صناعية قد ارتفع خالل �شهر
فبراير  2016بحوالي  19مليون برميل عن ال�شهر ال�سابق لي�صل �إلى  1230مليون برميل،
بينما انخف�ض �إجمالي مخزونها التجاري من المنتجات النفطية بحوالي  12مليون برميل
عن ال�شهر ال�سابق لي�صل �إلى  1830مليون برميل.
وقد ارتفع المخزون التجاري النفطي في الأمريكتين بحوالى  5مليون برميل عن
ال�شهر ال�سابق لي�ستقر عند  1619مليون برميل ،منها  675مليون برميل من النفط الخام و
 944مليون برميل من المنتجات ،كما ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول الأوروبية
بحوالى  4مليون برميل عن ال�شهر ال�سابق لي�ستقر عند  1018مليون برميل ،منها 357
مليون برميل من النفط الخام و  661مليون برميل من المنتجات ،بينما انخف�ض المخزون
التجاري النفطي في دول منطقة المحيط الهادي بحوالى  2مليون برميل عن ال�شهر
ال�سابق لي�ستقر عند  423مليون برميل ،منها  198مليون برميل من النفط الخام و 225
مليون برميل من المنتجات
ارتفع المخزون التجاري النفطي في بقية دول العالم خالل �شهر فبراير 2016
بمقدار  24مليون برميل لي�صل �إلى  2947مليون برميل ،كما ارتفع المخزون التجاري
النفطي على متن الناقالت بمقدار  6مليون برميل لي�صل �إلى  1180مليون برميل.
وبذلك ي�سجل م�ستوى �إجمالي المخزون التجاري العالمى ارتفاعاً بمقدار  31مليون
برميل خالل �شهر فبراير  2016مقارنة بم�ستواه الم�سجل خالل ال�شهر ال�سابق لي�صل �إلى
وهو م�ستوى مرتفع بمقدار  759مليون برميل عن م�ستويات
 6007مليون برميل،
ال�شهر المماثل من العام الما�ضي.
وا�ستقر المخزون اال�ستراتيجي في دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية وجنوب
�أفريقيا وال�صين خالل �شهر فبراير  2016عند  1863مليون برميل وهو نف�س الم�ستوى
الم�سجل خالل ال�شهر ال�سابق ،مرتفعاً بمقدار  17مليون برميل عن م�ستوياته في ال�شهر
المماثل من العام الما�ضي.
وبذلك ي�صل �إجمالي المخزون العالمي في نهاية �شهر فبراير � 2016إلى  9050مليون
برميل م�سجال بذلك ارتفاعاً بنحو  37مليون برميل مقارنة بال�شهر ال�سابق ،و ارتفاعاً بنحو
 922مليون برميل مقارنة بال�شهر المماثل من العام الما�ضي.
ويبين ال�شكل ( )8والجدول ( )9في الملحق م�ستويات المخزون المختلفة في نهاية
�شهر فبراير .2016
شكل 8 -

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر فبراير 2016

(مليون برميل )
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ثانيا :سوق الغاز الطبيعي
 - 1الأ�سعار الفورية و الم�ستقبلية للغاز الطبيعي في ال�سوق الأمريكي
انخف�ض المتو�سط ال�شهري لل�سعر الفوري للغاز الطبيعي الم�سجل في مركز هنري
بال�سوق الأمريكي خالل �شهر مار�س  2016بمقدار  0.26دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة
بال�شهر ال�سابق لي�صل �إلى  1.73دوالر لكل مليون (و ح ب).
ولدى مقارنة المتو�سط ال�شهري ل�سعر الغاز الطبيعي بالمتو�سط ال�شهري لخام غرب
تك�سا�س المتو�سط ،يت�ضح انخفا�ض �أ�سعار الغاز الطبيعي بنحو  4.8دوالر لكل مليون (و ح
ب) ،كما هو مو�ضح في الجدول (:)5
الجدول 5 -

أسعار الغاز الطبيعي ،وخام غرب تكساس في السوق األمريكي2016-2015 ،

مار�س
2015

�أبريل

مايو

يونيو

يوليو

الغاز الطبيعي *

2.8

2.6

2.9

2.8

2.8

2.8

خام غ .تك�سا�س**

8.2

9.4

10.2

10.3

8.8

7.4

( دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية )

�إكتوبر

نوفمرب

دي�سمرب

يناير
2016

فرباير

مار�س

2.7

2.3

2.1

1.9

2.3

2.0

1.7

7.8

8.0

7.4

6.4

5.4

5.2

6.5

�أغ�سط�س �سبتمرب

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

� .2أ�سواق الغاز الطبيعي الم�سيل في �آ�سيا
ت�ستعر�ض الفقرات التالية التطورات في �أ�سعار الغاز الطبيعي الم�سيل في �أ�سواق �شمال
�ش���رق �أ�س���يا والكميات الم�س���توردة من كل من اليابان وكوريا الجنوبية وال�ص���ين والم�صادر
الرئي�سية لتلك الواردات و�صافي عائد ال�شحنات الفورية لم�صدري الغاز الطبيعي الم�سيل.
� 1.2أ�سعار الغاز الطبيعي الم�سيل
�شهد متو�سط �أ�سعار الغاز الطبيعي الم�سيل الذي ا�ستوردته اليابان في �شهر فبراير 2016
ارتفاعاً بمقدار  0.1دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�شهر ال�سابق لي�صل �إلى  8دوالر /مليون
و ح ب ،بينما انخف�ض متو�سط �أ�سعار الغاز الطبيعي الم�سيل الذي ا�ستوردته كوريا الجنوبية
بمقدار  0.2دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�شهر ال�سابق لي�صل �إلى  7.8دوالر /مليون و ح ب،
وانخف�ض متو�سط �أ�سعار الغاز الطبيعي الم�سيل الذي ا�ستوردته ال�صين بمقدار  0.4دوالر لكل
مليون و ح ب مقارنة بال�شهر ال�سابق لي�صل �إلى  6.9دوالر /مليون و ح ب.
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 2.2الكميات الم�ستوردة من الغاز الطبيعي الم�سيل
انخف�ضت الكميات الم�ستوردة من الغاز الطبيعي الم�سيل في اليابان و كوريا الجنوبية
وال�صين من الم�صادر المختلفة خالل ال�شهر بمقدار � 878ألف طن �أي بن�سبة  %6.7مقارنة
بال�شهر ال�سابق حيث و�صلت الكميات الم�ستوردة في �شهر فبراير � 2016إلى 12.169
مليون طن.
38
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ويو�ضح الجدول ( )6الكميات الم�ستوردة من الغاز الطبيعي الم�سيل و�أ�سعاره في كل
من اليابان وكوريا الجنوبية و ال�صين خالل الفترة : 2016 -2014
الجدول 6 -

كميات وأسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في اليابان وكوريا والصين 2016-2014
الكميات امل�ستوردة

متو�سط �أ�سعار اال�سترياد

( �ألف طن )

(دوالر  /م و ح ب)

اليابان

كوريا

ال�صني

الإجمايل

اليابان

كوريا

ال�صني

2014

88505

37402

19891

145798

16.1

16.3

11.7

2015

84850

33141

19606

137597

10.2

10.6

8.6

يناير 2015

8434

4122

2121

14677

15.1

14.3

11.1

فرباير

7730

3098

1661

12489

13.3

13.4

10.3

مار�س

8137

3048

1346

12531

12.2

13.1

10.1

�أبريل

6598

2839

1545

10982

10.2

11.7

8.1

مايو

5755

2364

1123

9242

8.7

9.5

8.8

يونيو

6633

1777

1724

10134

8.6

9.1

9.5

يوليو

6953

2271

1922

11146

8.9

8.8

7.5

�أغ�سط�س

7062

1998

1348

10408

9.2

9.2

7.1

�سبتمرب

6853

2450

1295

10598

9.6

9.6

7.4

�أكتوبر

6057

2915

1602

10574

9.4

9.7

8.0

نوفمرب

6694

2706

1818

11218

8.9

9.5

7.9

دي�سمرب

7944

3553

2101

13598

8.5

8.7

7.6

يناير 2016

7245

3338

2464

13047

7.9

8.0

7.3

فرباير

7370

2998

1801

12169

8.0

7.8

6.9

امل�صدر� :أعداد خمتلفة من World Gas Intelligence
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 3.2م�سادر و�رد�ت �لغاز �لطبيعي �لم�سيل
بلغت �ص���ادرات ا�ص���تراليا اإلى اليابان و ك�ريا الجن�بية و ال�ص���ين خالل �صهر فبراير
 2016ح�الي  2.809ملي�ن طن ،لتاأتي في المرتبة االأولى بن�صبة  %23.1من اإجمالي
واردات الياب���ان و ك�ري���ا الجن�بية وال�ص���ين خالل ال�ص���هر ،تليها قطر بن�ص���بة  %21ثم
ماليزيا بن�صبة .%18.2
هذا وقد بلغت �صادرات الدول العربية اإلى اليابان و ك�ريا الجن�بية و ال�صين ح�الي
 3.915ملي����ن طن لت�ص���اهم بما ن�ص���بته  %32.2من اإجمال���ي واردات تلك الدول خالل
ال�صهر.
� 4.2لعائد �ل�سافي لم�سدري �لغاز �لطبيعي �لم�سيل
وفيما يتعلق ب�صافي عائد ال�صحنات الف�رية المحقق لعدد من الدول الم�صدرة للغاز
الطبيعي الم�صيل في اأ�ص�اق �صمال �صرق اأ�صيا ،فتاأتي رو�صيا في المرتبة االأولى محققة
�صافي عائد في حدود  4.73دوالر /ملي�ن و ح ب في نهاية �صهر فبراير  ،2016تليها
اإندوني�صيا ب�صافي عائد  4.64دوالر /ملي�ن و ح ب ،ثم ا�صتراليا ب�صافي عائد  4.60دوالر/
ملي�ن و ح ب .فيما بلغ �صافي العائد لقطر  4.46دوالر /ملي�ن و ح ب ،وللجزائر 4.17
دوالر /ملي�ن و ح ب.
وي��صح الجدول ( )7الدول الرئي�صية الم�صدرة للغاز الطبيعي الم�صيل اإلى اليابان
وك�ريا الجن�بية وال�صين ،و�صافي العائد لها في نهاية �صهر فبراير :2016
الجدول 7 -

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

�لكميات �لم�ست�ردة

�سافي �لعائد من بيع �سحنات
�لغاز �لطبيعي �لم�سيل �لف�رية في
��س��ق �سمال �سرق �آ�سيا

( �ألف طن )
�ليابان

ك�ريا
�لجن�بية

�ل�سين

�الإجمالي

�إجمالي �ل��رد�ت ،منها:

7370

2998

1801

12169

��ستر�ليا

1644

588

577

2809

4.60

قطر

1117

995

439

2551

4.46

ماليزيا

1457

370

385

2212

4.59

�ندون�سيا

670

422

188

1280

4.64

رو�سيا

364

64

-

428

4.73

نيجيريا

258

-

-

258

4.17
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* عائدات الت�صدير مطروحاً منها تكاليف النقل ور�ص�م االإتاوة.
الم�صدر :اأعداد مختلفة من World Gas Intelligence
40

في نهاية شهر يناير 2016

(دوالر  /م و ح )Ü

التط���ورات البت����رولي��ة

مل ≥ëا÷óاو∫

41

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

2016 2015

2016 2015

January

26.5

44.4

يناير

February

28.7

54.1

فرباير

March

34.7

52.5

مار�س

April

57.3

ابريل

May

62.2

مايو

June

60.2

2016 - 2015 ، * املعدل الأ�سبوعي لأ�سعار �سلة �أوبك:1 - اجلدول
Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes* 2015 -2016
($ / Barrel -  برميل/ )دوالر

يونيو

July

54.2

يوليو

August

45.5

اغ�سط�س

اال�سبوع
Week

55.1

1

54.6

2

53.2

3

50.9

1

25.7

42.7

2

23.7

43.4

3

4

26.9

43.8

4

47.7

1

29.2

51.3

1

47.2

2

27.0

53.6

2

29.0

56.6

3

29.3

54.9

4

3
4

46.9

1

35.1

56.0

1

45.3

2

52.9

2

44.2

3

35.2
�سبتمرب
September 35.8

49.5

3

44.1

4

34.8

51.9

4

53.9

1

57.4

2

59.3
61.4
63.6

3
4
1

62.8

2

61.8

3

45.0

اكتوبر

November

40.5

نوفمرب

47.2

1

46.0

2

دي�سمرب

3
4
1

اكتوبر
October

50.3

الربع الأول

43.9
43.4
43.7

59.9

الربع الثانى

41.1

2

38.3

3

39.3

4

60.4

4

35.8

1

60.5

1

32.1

2

61.1

2

31.3

3

60.2

3

31.5

4

59.7

4

Third Quarter

48.2

الربع الثالث

Fourth Quarter

39.7

الربع الرابع

Annual Average

اغ�سط�س
August

41.8

October

Second Quarter

يوليو
July

44.9

�سبتمرب

30.0

الأ�سبوع
Week

46.2

44.8

First Quarter

2016 2015
29.8

September

December

ال�شهر
Month

49.5 املتو�سط ال�سنوي

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

نوفمرب
November

دي�سمرب
December

ال�شهر
Month
يناير
January

فرباير
February

مار�س
March

ابريل
April

مايو
May

يونيو
June

:  علىالخام � � ��ات التالية2005  يوني � � ��و16 * ت�شم � � ��ل �سلة �أوب � � ��ك اعتبارا من
، الب�صرة الخفيف، مزي � � ��ج ال�صحراء الجزائ � � ��ري،العرب � � ��ي الخفيف ال�سعودي
 االيراني، الخ � � ��ام الكويتي،  قطر البحري،  مورب � � ��ان االماراتي،ال�س � � ��درة الليبي
. خام مينا�س االندوني�سي، بوني الخفيف النيجيري، ميري الفنزويلي،الثقيل
 �أ�ضيف خام2007 واعتب � � ��ارا م � � ��ن بداية �شهر يناي � � ��ر ومنت�صف �شه � � ��ر �أكتوب � � ��ر
.غيرا�سول االنغولي و خام اورينت
 تم ا�ستثناء الخام االندوني�سي من ال�سلة2009  و في يناير،االكوادوري
. نوعا من الخام12 لتت�ألف من
، االدارة االقت�صادية، منظمة االقطار العربية الم�صدرة للبترول:الم�صدر
.)والتقارير اال�سبوعية لمنظمة الدول الم�صدرة للبترول (�أوبك
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2016 -2015 ، الأ�سعار الفورية ل�سلة �أوبك:2 - اجلدول

م���ل���ح���ق ال����ج����داول

اجلدول  :3 -الأ�سعار الفورية ل�سلة �أوبك وبع�ض �أنواع النفوط الأخرى 2016-2014
Table - 3: Spot Prices for OPEC and Other Crudes, 2014-2016
)دوالر /برميل ($/Barrel -
�سلة خامات
�أوبك

العربى
اخلفيف
Arab
Light

خليط
ال�صحراء
اجلزائري
Sahara
Blend

OPEC
Basket

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

برنت غ .تك�سا�س
WTI Brent

متو�سط عام 2014

96.2

97.1

99.6

94.4

95.2

96.3

99.3

98.4

96.6

99.0

93.2

Axerage 2014

متو�سط عام 2015

49.5

49.9

52.8

47.9

48.2

50.7

53.9

51.4

51.0

52.4

48.7

Axerage 2015

يناير 2015

44.4

44.5

47.9

42.6

42.3

45.5

48.4

46.8

45.6

47.9

47.3

January 2015

فرباير

54.1

53.8

58.2

51.8

52.3

55.4

58.6

56.8

55.9

58.1

50.8

Feburary

مار�س

52.5

52.2

56.9

50.5

50.5

54.3

57.4

54.8

54.7

55.9

47.8

March

�أبريل

57.3

57.7

59.8

55.6

56.0

58.5

61.7

58.4

58.6

59.5

54.4

April

مايو

62.2

62.6

64.1

60.4

60.9

63.3

66.2

63.2

63.5

64.3

59.3

May

يونيو

60.2

60.9

61.7

58.6

59.3

61.8

64.6

60.8

61.8

61.7

59.8

June

يوليو

54.2

55.0

56.3

53.1

53.9

55.4

57.6

55.5

56.2

56.5

51.2

July

�أغ�سط�س

45.5

46.5

47.2

44.3

45.3

47.0

48.8

45.8

47.9

46.7

42.8

August

�سبتمرب

44.8

45.6

48.4

43.4

44.0

45.9

48.9

46.7

45.4

47.6

45.5

September

�أكتوبر

45.0

45.4

49.5

43.5

43.6

45.9

49.5

47.6

45.8

48.6

46.3

October

نوفمرب

40.5

40.6

45.3

38.7

38.4

41.7

46.0

43.3

41.8

44.3

42.7

November

دي�سمرب

33.6

33.7

38.6

32.1

31.5

34.4

39.2

37.2

34.6

38.2

37.2

December

يناير 2016

26.5

26.4

31.3

24.7

23.9

27.0

31.6

29.8

26.8

30.8

31.5

January 2016

فرباير

28.7

28.8

33.3

27.1

26.8

29.4

34.2

31.5

29.4

32.5

30.3

Feburary

مار�س

34.7

34.7

39.4

33.4

33.0

35.5

40.0

37.5

35.2

38.5

37.8

March

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

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.
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2016 - 2014 ، املتو�سط ال�شهري لال�سعار الفورية للمنتجات النفطية فى اال�سواق املختلفة:4 - اجلدول
Table - 4: Average Monthly Market Spot Prices of Petroleum Products, 2014 -2016
($ / Barrel -  برميل/ )دوالر

Singapure

Average
2014

Roterdam
Mediterranean
US Gulf
Singapure

Average
2015

Roterdam
Mediterranean
US Gulf
Singapure

Feb-15

Roterdam
Mediterranean
US Gulf
Singapure

Mar-15

Roterdam
Mediterranean
US Gulf
Singapure

Apr-15

Roterdam
Mediterranean
US Gulf
Singapure

May-15

Roterdam
Mediterranean
US Gulf
Singapure

Jun-15

Roterdam
Mediterranean
US Gulf
Singapure

Jul-15

Roterdam
Mediterranean
US Gulf
Singapure

Aug-15

Roterdam
Mediterranean
US Gulf
Singapure

Sep-15

Roterdam
Mediterranean
US Gulf
Singapure

Oct-15

Roterdam
Mediterranean
US Gulf
Singapure

Nov-15

Roterdam
Mediterranean
US Gulf
Singapure

Dec-15

Roterdam
Mediterranean
US Gulf
Singapure

Jan-16

Roterdam
Mediterranean
US Gulf
Singapure

Feb-16

Roterdam
Mediterranean
US Gulf

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

**زيت الوقود
) كربيت1.0(
Fuel Oil
(Sulfur 1 % )
88.3
87.1
88.1
90.3
45.9
40.2
42.1
43.3
54.9
47.1
49.1
53.7
51.5
45.4
47.9
51.6
54.8
49.2
51.0
53.8
61.3
52.6
54.2
55.5
57.1
50.3
51.9
52.8
48.7
44.6
45.6
45.0
39.0
35.2
36.3
35.7
37.4
33.9
34.5
34.9
38.3
33.9
36.2
35.1
36.1
30.2
32.8
33.5
28.2
22.4
25.9
25.6
26.8
19.9
21.2
19.1
25.9
21.5
22.5
20.3

*زيت الغاز
) جزء باملليون كربيت50(
Gasoil
(ppm Sulfur 50 )
113.7
112.9
113.3
111.4
66.2
66.0
67.5
63.8
72.1
75.0
76.3
73.5
72.2
71.8
73.4
68.8
73.7
74.2
75.8
72.1
79.8
79.2
81.0
77.5
76.7
76.4
78.2
72.5
67.7
68.6
70.3
64.8
60.0
60.7
62.2
58.0
60.9
61.4
63.3
58.3
60.7
59.2
61.3
58.2
58.7
57.1
57.3
54.3
48.0
45.7
46.4
42.9
37.4
38.1
39.5
37.1
40.1
40.4
41.9
37.0

الغازولني املمتاز
Premium
Gasoline
110.9
115.1
110.6
118.9
69.2
75.5
69.4
77.7
70.5
73.7
68.3
75.6
73.8
77.6
73.4
78.4
75.6
82.3
78.3
87.2
83.7
87.7
82.9
96.3
84.0
93.7
86.2
104.3
76.0
90.5
83.9
99.1
66.0
77.5
70.3
80.7
65.2
70.7
63.0
65.8
63.4
66.7
59.0
63.3
59.1
65.3
58.8
61.0
55.6
58.8
51.8
56.6
50.3
53.4
47.0
51.2
44.3
49.5
43.0
47.3

ال�سوق

�سنغافورة
روتردام

املتو�سط

 �أمريكي.خ
�سنغافورة
روتردام

املتو�سط

 �أمريكي.خ

متو�سط
عام
2014
متو�سط
عام
2015

�سنغافورة
روتردام
املتو�سط

فرباير
2015

 �أمريكي.خ
�سنغافورة
روتردام
املتو�سط

مار�س
2015

 �أمريكي.خ
�سنغافورة
روتردام
املتو�سط

�أبريل
2015

 �أمريكي.خ
�سنغافورة
روتردام
املتو�سط

مايو
2015

 �أمريكي.خ
�سنغافورة
روتردام
املتو�سط

يونيو
2015

 �أمريكي.خ
�سنغافورة
روتردام
املتو�سط

يوليو
2015

 �أمريكي.خ
�سنغافورة
روتردام
املتو�سط

�أغ�سط�س
2015

 �أمريكي.خ
�سنغافورة
روتردام
املتو�سط

�سبتمرب
2015

 �أمريكي.خ
�سنغافورة
روتردام
املتو�سط

�أكتوبر
2015

 �أمريكي.خ
�سنغافورة
روتردام
املتو�سط

نوفمرب
2015

 �أمريكي.خ
�سنغافورة
روتردام
املتو�سط

دي�سمرب
2015

 �أمريكي.خ
�سنغافورة
روتردام
املتو�سط

يناير
2016

 �أمريكي.خ
�سنغافورة
روتردام
املتو�سط

فرباير
2016

 �أمريكي.خ

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

. �أعداد مختلفة،  تقرير �أوبك ال�شهري:الم�صدر
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اجلدول  : 5 -اجتاهات �أ�سعار �شحن النفط اخلام 2016 - 2014
Table - 5 : Spot Crude Tanker Freight Rates, 2014 - 2016
(نقطة على املقيا�س العاملي )Point on World Scale -

الفرتة

االجتاه

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

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

49
65
60
53
62

30
38
36
29
34

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

105
109
128
116
105

Arpil

70

43

115

May

67
73
39
55
76
64
89
79
60

39
41
26
33
46
38
53
58
35

134
95
94
73
96
112
120
102
91

June

متو�سط 2014
متو�سط 2015
فرباير
مار�س
�أبريل
مايو

يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمرب
�أكتوبر
نوفمرب
دي�سمرب
يناير 2016
فرباير

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

Direction
Period
Average 2014
Average 2015
February
March

July
August
September
October
November
December
January 2016
February

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

)Source: OPEC Monthly Oil Market Report (various issues

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

اجلدول  : 6 -اجتاهات �أ�سعار �شحن املنتجات النفطية2016 - 2014 ،
Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates, 2014 - 2016
) نقطة على املقيا�س العاملي (Point on World Scale -

االجتاه

Direction

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

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

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

متو�سط 2014

111

149

159

Average 2014

متو�سط 2015

118

162

173

Average 2013

فرباير

108

164

174

February

مار�س

128

180

190

March

�أبريل

114

202

212

April

مايو

121

142

152

May

يونيو

141

190

200

June

يوليو

165

203

213

July

�أغ�سط�س

150

124

134

August

�سبتمرب

106

137

147

September

�أكتوبر

80

127

137

October

نوفمرب

83

125

135

November

دي�سمرب

101

141

151

December

يناير 2016

136

177

188

January 2016

فرباير

104

146

156

February

الفرتة

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

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

Period

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

Source: OPEC Monthly Oil Market Report, various issues.
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اجلدول  : 7 -الطلب العاملي على النفط خالل الفرتة 2016 - 2014
Table -7 : World Oil Demand 2014 - 2016
) مليون برميل /اليوم (Million b/d -

2014

*2016

2015

املعدل
Av.

الربع الأول
Q -I

الربع الثاين
Q -II

الربع الثالث
Q -III

الربع الرابع
Q -IV

املعدل
Av.

الربع الأول
Q -I

الدول العربية

6.7

6.8

6.8

7.0

7.0

6.9

7.0

Arab Countries

الدول الأع�ضاء في �أوبك

5.8

5.9

5.9

6.1

6.1

6.0

6.1

OAPEC

الدول العربية الأخرى

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

Other Arab

منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية

45.7

46.5

45.4

46.5

46.3

46.2

46.6

OECD

�أمريكا ال�شمالية

24.1

24.2

24.1

24.8

24.4

24.4

24.4

North America

�أوروبا الغربية

13.5

13.5

13.6

14.1

13.7

13.7

13.5

Western Europe

املحيط الهادي

8.1

8.7

7.7

7.6

8.3

8.1

8.6

Pacific

الدول النامية

30.0

30.0

30.7

31.3

30.8

30.7

30.7

Developing Countries

ال�شرق االو�سط و�آ�سيا

19.6

19.8

20.2

20.7

20.4

20.2

20.4

Middle East & Asia

افريقيا

3.8

3.9

3.9

3.8

3.9

3.9

4.0

Africa

�أمريكا الالتينية

6.6

6.4

6.7

6.9

6.5

6.6

6.4

America Latin

ال�صني

10.5

10.4

11.1

10.7

11.1

10.8

10.7

China

االحتاد ال�سوفيـيتي(ال�سابق)

4.6

4.4

4.3

4.6

5.0

4.6

4.4

FSU

�أوروبا ال�شرقية

0.7

0.7

0.6

0.7

0.8

0.7

0.7

Eastern Europe

العامل

91.4

92.0

92.0

93.9

94.0

93.0

93.1

World

السنة  - 42العدد 5

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

Sources: OAPEC -Economics Department and Oil Indusrty
Reports.
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اجلدول  :8 -العر�ض العاملي للنفط و�سوائل الغاز الطبيعي خالل الفرتة 2016 - 2014
Table -8 : World Oil and NGL Supply, 2014-2016
) مليون برميل يوميا (Million b/d -

2015

2014
املعدل

*2016

Average

الربع 1
QI

الربع 2

QII

الربع 3
QIII

الربع 4
Q IV

Average

املعدل

الربع 1
QI

الدول العربية

26.5

26.7

27.3

27.8

27.7

27.4

27.7

Arab Countries

الدول الأع�ضاء في �أوبك

25.1

25.3

26.1

26.5

26.4

26.1

26.4

OAPEC

الدول العربية الأخرى

1.4

1.4

1.2

1.3

1.3

1.3

1.3

Other Arab

الأوبك:

36.8

37.6

38.0

38.4

38.5

38.1

38.6

OPEC:

النفط اخلام

30.8

31.6

31.9

32.2

32.2

32.0

32.3

Crude Oil

�سوائل الغاز الطبيعي ونفوط غري تقليدية

6.0

6.0

6.1

6.2

6.3

6.2

6.3

NGLs +non conventional Oils

منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية

24.2

25.2

24.9

25.3

25.5

25.2

25.2

OECD

�أمريكا ال�شمالية

20.1

21.0

20.7

21.1

21.2

21.0

20.9

NorthAmerica

�أوروبا الغربية

3.6

3.7

3.8

3.7

3.9

3.8

3.8

Western Europe

املحيط الهادي

0.5

0.4

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Pacific

الدول النامية

11.3

11.6

11.5

11.4

11.5

11.5

11.4

Developing Countries

ال�شرق الأو�سط ودول �آ�سيوية �أخرى

3.9

4.0

4.0

3.9

4.0

4.0

4.0

Middle East & Other Asia

افريقيا

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

Africa

�أمريكا الالتينية

5.0

5.2

5.2

5.2

5.2

5.2

5.1

Latin America

ال�صني

4.3

4.3

4.4

4.4

4.4

4.4

4.3

China

االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق

13.6

13.8

13.7

13.6

13.7

13.7

13.9

FSU

�أوروباال�شرقية

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Eastern Europe

عوائد التكرير

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

Processing Gains

العامل

92.4

94.8

94.8

95.5

95.9

95.3

95.7

World

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

* Estimates .

Sources: OAPEC -Economics Department and Oil Indusrty
Reports.
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الجدول  :9 -المخزون النفطي العالمي ،في نهاية �شهر فبراير 2016
Table - 9 : Global Oil Inventories,February 2016
(مليون برميل في نهاية ال�شهر )Month - End in Million bbl -

فرباير
2016
Feb.
2016

يناير
2016
Jan.
2016

التغري عن يناير
2016
Change from
Jan. 2016

فرباير
2015
Feb.
2015

التغري عن فرباير
2015
Change from
February 2015

الأمريكتني:

1619

1614

5

1454

165

Americas

نفط خام

675

661

14

601

74

Crude

منتجات نفطية

944

953

()9

853

91

Products

�أوروبا :

1018

1014

4

918

100

Europe

نفط خام

357

358

()1

322

35

Crude

منتجات نفطية

661

656

5

596

65

Products

منطقة املحيط الهادي

423

425

()2

392

31

Pacific

نفط خام

198

192

6

173

25

Crude

منتجات نفطية

225

233

()8

219

6

Products

�إجمايل الدول ال�صناعية *

3060

3053

7

2764

296

Total OECD

نفط خام

1230

1211

19

1096

134

Crude

منتجات نفطية

1830

1842

()12

1668

162

Products

بقية دول العامل *

2947

2923

24

2484

463

Rest of the world

نفط على منت الناقالت

1180

1174

6

1034

146

Oil at Sea

املخزون التجاري العاملي *

6007

5976

31

5248

759

World Commercial 1

املخزون اال�سرتاتيجي

1863

1863

0

1846

17

Strategic Strategic

�إجمايل املخزون العاملي**

9050

9013

37

8128

922

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

امل�صدر
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Oil Market Intelligence, March & April. 2016

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

Sources: Oil Market Intelligence, March & April. 2016
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منظمة االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (اأوابك)

اجلائــــزة العلميــــة

ملنظمة االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (اأوابك)

لعام 2016

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

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

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

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

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

.5
.6
.7
.8
.9

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

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

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

التاريخ
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