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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

غالف العدد

  اأك���دت ال��ت��ط��ورات ال��راه��ن��ة في 

الت�أثير  على  الع�لمية  النفطية  ال�سوق 

)النفط  النفطية  للمخزون�ت  الكبير 

للدول  البترولية(  والمنتج�ت  الخ�م 

الم�ستهلكة الرئي�سية على حركة اأ�سع�ر 

النفط والتي ت�سهد ح�لة من التذبذب 

لعدة  نتيجة  كبيرة  ل�سغوط  وتتعر�ض 

م�ستوي�ت  ارتف�ع  اأب��رزه���  من  عوامل 

المنتج�ت  من  الأمريكية  المخزون�ت 

البترولية، وذلك وفق�ً لم� اأعلنته اإدارة 

معلوم�ت الط�قة الأمريكية موؤخراً. 

ت�أ�س�ست منظمة الأقط�ر العربية الم�سدرة للبترول بموجب التف�قية التي اأبرمت في بيروت بت�ريخ 9 ين�ير 1968  فيم� بين حكوم�ت 

كل من المملكة العربية ال�سعودية ودولة الكويت ودولة ليبي� )المملكة الليبية اآنذاك(. ون�ست التف�قية على اأن تكون مدينة الكويت مقراً له�.  

تهدف المنظمة اإلى تع�ون اأع�س�ئه� في مختلف اأوجه الن�س�ط القت�س�دي في �سن�عة البترول، وتقرير الو�س�ئل وال�سبل للمح�فظة على 

م�س�لح اأع�س�ئه� الم�سروعة في هذه ال�سن�عة منفردين ومجتمعين، وتوحيد الجهود لت�أمين و�سول البترول اإلى اأ�سواق ا�ستهالكه ب�سروط 

ع�دلة ومعقولة، وتوفير الظروف المالئمة لال�ستثم�ر في �سن�عة البترول في الأقط�ر الأع�س�ء. 

البحرين والجمهورية  المتحدة ودولة قطر ومملكة  العربية  الإم�رات  1970 كل من دولة  المنظمة في ع�م  اإلى ع�سوية  ان�سم  وقد 

الجزائرية.  وان�سم اإليه� في ع�م 1972 كل من الجمهورية العربية ال�سورية وجمهورية العراق، وان�سم اإليه� في ع�م 1973 جمهورية م�سر 

العربية، وان�سمت الجمهورية التون�سية في ع�م 1982 )جمدت ع�سويته� في ع�م 1986( وتجيز التف�قية ان�سم�م اأية دولة عربية م�سدرة 

للبترول اإلى ع�سويته� �سريطة اأن يكون البترول م�سدراً ه�م� لدخله� القومي، وبموافقة ثالثة اأرب�ع اأ�سوات الدول الأع�س�ء على اأن يكون 

من بينه� اأ�سوات جميع الدول الأع�س�ء الموؤ�س�سة. 

• ال�شركات املنبثقة:
انبثقت عن المنظمة الم�سروع�����ت الم�س���تركة الت�لية:  ال�س����ركة العربي���ة البحرية لنقل البترول في ع�م 1972 ومقره� مدينة الكويت في دولة الكويت، 

وال�سركة العربية لبن�ء واإ�سالح ال�سفن )اأ�سري( في ع�م 1973، ومقره� مملكة البحرين، وال�سركة العربية لال�ستثم�رات البترولية )اأبيكورب( في ع�م 1974 

ومقره� مدينة الخبر في المملكة العربية ال�سعودية، وال�سركة العربية للخدم�ت البترولية في ع�م 1975 ومقره� مدينة طرابل�ض في دولة ليبي�.

االجتماع الوزاري لوزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين 10

استقبال معالي وزير النفط بمملكة البحرين
لسعادة األمين العام لمنظمة أوابك 6
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في هذا العدد

مباحثات بترولية بين مصر واألردن

أجهزة المنظمة

تم�ر�ض المنظمة ن�س�ط�ته� واخت�س��س�ته� من خالل اأربعة اأجهزة هي: 

• مجل�س الوزراء: هو ال�سلطة العلي� التي تحدد �سي��س�ت المنظمة بتوجيه ن�س�ط�ته� وو�سع القواعد التي ت�سير عليه�. 
• المكتب التنفيذي : يتكون من ممثلي الدول الأع�س�ء ويقوم برفع م� يراه من تو�سي�ت واقتراح�ت اإلى المجل�ض، وينظر في الميزانية ال�سنوية ويرفعه� 

للمجل�ض الوزاري ، كم� يقر نظ�م موظفي الأم�نة الع�مة، وت�سدر قراراته ب�أغلبية ثلثي اأ�سوات الأع�س�ء جميع�.

• الأمانة العامة : ت�سطلع ب�لجوانب التخطيطية والإدارية والتنفيذية لن�س�ط المنظمة، وفق� للوائح وتوجيه�ت المجل�ض. ويتولى اإدارة الأم�نة الع�مة اأمين ع�م. 
ويعين الأمين الع�م بقرار من المجل�ض الوزاري للمنظمة لفترة ثالث �سنوات ق�بلة للتجديد لمدد اأخرى. والأمين الع�م هو الن�طق الر�سمي ب��سم المنظمة، 

وهو الممثل الق�نوني له�، وهو م�سوؤول عن مب��سرة واجب�ت من�سبه اأم�م المجل�ض. ويقوم الأمين الع�م ب�إدارة الأم�نة الع�مة وتوجيهه�، والإ�سراف الفعلي على 

ك�فة وجوه ن�س�طه�، وتنفيذ م� يعهد به المجل�ض اإليه من مه�م. يم�ر�ض الأمين الع�م وك�فة موظفي الأم�نة الع�مة وظ�ئفهم ب��ستقالل ت�م ولل�س�لح الم�سترك 

للدول الأع�س�ء. يتمتع الأمين الع�م والأمن�ء الم�س�عدون في اأق�ليم الدول الأع�س�ء بك�فة الح�س�ن�ت والمتي�زات الدبلوم��سية.  

• الهيئة الق�شائية: تم التوقيع على بروتوكول اإن�س�ء الهيئة الق�س�ئية لمنظمة الأقط�ر العربية الم�سدرة للبترول في مدينة الكويت بت�ريخ  9 م�يو 1978 
ودخل حيز النف�ذ في 20 اأبريل 1980.  وللهيئة اخت�س��ض اإلزامي ب�لنظر في المن�زع�ت التي تتعلق بتف�سير وتطبيق اتف�قية اإن�س�ء المنظمة، والمن�زع�ت 

التي تن�س�أ بين ع�سوين اأو اأكثر من اأع�س�ء المنظمة في مج�ل الن�س�ط البترولي.

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

ملنظمة الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول - 

اإدارة الإعالم واملكتبة

)ISSN 1018-595X(
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  اأك���دت التطورات الراهنة في ال�س���وق النفطية الع�لمية 

عل���ى الت�أثي���ر الكبي���ر للمخزون����ت النفطي���ة )النف���ط الخ�م 

والمنتج����ت البترولي���ة( لل���دول الم�ستهلك���ة الرئي�سي���ة على 

حرك���ة اأ�سع�ر النفط والتي ت�سهد ح�لة من التذبذب وتتعر�ض 

ل�سغوط كبيرة نتيجة لعدة عوامل من اأبرزه� ارتف�ع م�ستوي�ت 

المخزون����ت الأمريكية من المنتج����ت البترولية، وذلك وفق�ً      

لم� اأعلنته اإدارة معلوم�ت الط�قة الأمريكية موؤخراً. 

وتع���ّرف المخزون�ت النفطي���ة ب�أنه� كمي����ت النفط التي 

تحتفظ به� ال���دول ل�ستخدامه� في ح�لة انقط�ع المدادات 

نتيجة لأي ط�رئ، وبغر�ض مع�لجة اأي اختاللت غير متوقعة 

ف���ي العر����ض والطلب على النف���ط، وتعتبر اأح���د الموؤ�سرات 

الدال���ًة على مدى قدرة الدول عل���ى التع�مل مع التقلب�ت فى 

ال�سوق النفطية. 

ويمك���ن ت�سني���ف المخزون����ت النفطية بح�س���ب الغر�ض 

منه���� اإل���ى ثالثة اأنواع، وه���ي: المخزون الأول���ي، ويتكون من 

المخزون التج�ري )Commercial Stocks(   والمخزون 

ال�ستراتيج���ي )Strategic Stocks (، وهو المخزون الذي 

تحتف���ظ به ال���دول ال�سن�ع���ة لأغرا����ض �سن�عته���� النفطية 

ويدخ���ل ف���ي عملي����ت النت����ج والتكري���ر. ي�س����ف اإلى ذلك 

المخزون الث�نوي، وي�ستم���ل على كمي�ت النفط التي يحتفظ 

به���� الموزع���ون ومراكز التوزي���ع الث�نوية. والن���وع الث�لث من 

المخزون هو المنتج�ت النفطية الموجودة لدى مراكز التوزيع 

للم�ستهلك النه�ئ���ي ك�لغ�زولين في المركب�ت اأو زيت التدفئة 

وخالف���ه. كم���� يمكن ت�سني���ف المخزون����ت النفطية بح�سب 

اأه���داف الحتف�ظ به� اإل���ى المخزون غي���ر الق�بل للت�سرف 

ك�لمخزون الحكوم���ي الإلزام���ي / ال�ستراتيجي، والمخزون 

الت�سغيل���ي الأدن���ى، والمخ���زون الع�ب���ر، والمخ���زون الق�ب���ل 

للت�س���رف ك�لمخ���زون التج�ري الق�ب���ل لال�ستخدام ومخزون 

الدول المنتجة. 

وج����ء ت�أ�سي����ض المخ���زون النفط���ي نتيج���ة للتط���ورات 

ال�سي��سي���ة التي �سهدته� المنطق���ة العربية في منت�سف عقد 

ال�سبعيني����ت م���ن الق���رن الم��سي، حيث اأ�س���در الكونجر�ض 

الأمريكى اآن���ذاك ت�سريع�ً يلزم بموجب���ه الحكومة الفيدرالية 

ب�إن�س����ء مواقع لتخزي���ن النفط، ب�لإ�س�فة اإل���ى قي�م �سرك�ت 

الط�ق���ة بتخزي���ن كمي����ت خ��س���ة به���� تع����دل ف���ي مجمله� 

افتتاحية العدد

التطورات في المخزونات النفطية  العالمية وتأثيرها على 
الصناعة البترولية في الدول األعضاء في منظمة أوابك 
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المخ���زون الفيدرال���ي، وذل���ك بغر�ض ا�ستخدامه���� في ح�لة 

انقط����ع الم���دادات النفطي���ة لأي �سبب ط����رئ. كم� �س�هم 

الرتف����ع الم�ستمر فى اأ�سع�ر النفط خالل عقد ال�سبعيني�ت 

من الق���رن الم��سى اإلى قي�م ال�س���رك�ت النفطية وال�سرك�ت 

التج�رية الأخرى بتخزين النفط لأغرا�ض الم�س�ربة وتحقيق 

م�ستوي�ت مرتفعة من الأرب�ح.

ع����م  ف���ي  ق�م���ت  الأمريكي���ة  الإدارة  اأن  اإل���ى  وي�س����ر 

2004 ب�تخ����ذ مواقف اأكث���ر مرونة ب�س����أن عملي�ت ال�سحب 
م���ن المخ���زون ال�ستراتيج���ي للتعوي����ض ع���ن النق����ض ف���ي 

الإمدادات، مم� اأدى اإلى اإ�سف�ء �سبغة تج�رية على المخزون 

ال�ستراتيج���ي مق�رنة ب�ل�سي��س�ت ال�س�بقة التي ك�نت تعتبره 

بمث�ب���ة خط الدف�ع الأخي���ر حيث يمكن ا�ستخدامه في ح�لة 

الأزم�ت الرئي�سية فقط.

ووفق����ً للبي�ن����ت المتوفرة ل���دى الأم�ن���ة الع�مة لمنظمة 

اأوابك، فلقد �سهدت المخزون�ت النفطية تطورات كبيرة خالل 

ع����م 2015، وهو م� انعك�ض ب�سكل مب��سر على حركة اأ�سع�ر 

النف���ط هبوط�ً و�سعوداً، ففي نه�ي���ة ع�م 2015 بلغ اإجم�لي 

المخزون����ت النفطية الع�لمي���ة )التج�ري���ة والإ�ستراتيجية ( 

8842 ملي���ون برميل، ويمثل ذل���ك ارتف�ع�ً بنحو 750 مليون 
برمي���ل ب�لمق�رنة م���ع الفترة المم�ثلة من ع����م 2014. وبلغ 

مخزون النفط الخ�م على متن الن�قالت 1164 مليون برميل 

في نه�ية ع�م 2015 بزي�دة 120 مليون برميل ب�لمق�رنة مع 

الفترة المم�ثلة من ع�م 2014. كم� �سهد المخزون التج�ري 

ف���ي ال���دول ال�سن�عية تزاي���داً م�ستمراً ليبل���غ  3010 مليون 

برميل في نه�ية ع�م 2015.

والجدي���ر ب�لذكر اأن كف�ية المخ���زون التج�ري في الدول 

ال�سن�عية في نه�ية ع�م 2015   قد بلغت م�ستوي�ته� حوالي 

64.2 يوم من ال�ستهالك، وهو م�ستوى اأعلى من الم�سجل في 
نه�ي���ة ع�م 2014 والب�لغ حوال���ي 58.2 يوم من ال�ستهالك، 

فيم� بلغ المخزون ال�ستراتيجي الأمريكي  695 مليون برميل 

في نه�ية ع�م 2015.

م���ن ج�ن���ب اآخر ذك���رت درا�س���ة اأعدته� الأم�ن���ة الع�مة 

لمنظم���ة اأوابك بعنوان “دور المخ���زون النفطي في الأ�سواق 

الع�لمي���ة والنعك��س����ت على ال���دول الأع�س�ء ف���ي اأوابك«، 

وج���ود عالقة وثيقة بين التغير في المخزون النفطي والتغير 

في اأ�سع�ر نفوط الدول الأع�س�ء في منظمة اأوابك، واأ�س�رت 

اإل���ى اأن للتقلب�ت في م�ستوي�ت المخزون�ت النفطية الع�لمية 

انعك��س�ت غي���ر مب��سرة على اإمدادات ال���دول الأع�س�ء في 

منظم���ة اأوابك، خ��سة خ���الل اأزم�ت الف�ئ����ض اأو ال�سح في 

المعرو�ض النفطي.

 وبين���ت الدرا�سة ب�أن الم���دادات النفطية للدول العربية 

الأع�س����ء ف���ي منظمتي اأواب���ك واأوبك وهي دول���ة الإم�رات 

العربية المتحدة، والجمهوري���ة الجزائرية، والمملكة العربية 

ال�سعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبي�، وجمهورية 

الع���راق، ق���د �سهدت تب�ين����ً خالل الفت���رة 2010 – 2014، 

وذل���ك كمح�سلة  لق���رارات منظم���ة اأوبك ب�س����أن الح�س�ض 

النت�جي���ة لدوله���� الأع�س����ء والت���ي تتخذ على �س���وء و�سع 

المخزون النفطي ف���ي الدول ال�سن�عية. واأو�سحت الدرا�سة 

ب�أن التطورات الج�رية على �سعيد انت�ج النفط من الم�س�در 

غي���ر التقليدية )النفط ال�سخ���ري(، ب�لإ�س�فة اإلى التطورات 

الأمني���ة في بع�ض ال���دول الأع�س�ء ب�لمنظمة ذات ت�أثير على 

اأ�سع�ر نفوط الدول الأع�س�ء في اأوابك. 

ي�أتي ذلك فيم� توا�سل الدول الأع�س�ء في منظمة اأوابك 

جهوده���� للتطوي���ر وال�ستثم����ر ف���ي ك�فة مراح���ل ال�سن�عة 

البترولي���ة من ال�ستك�س����ف والنت�ج وال�سن�ع����ت البترولية 

الالحق���ة، عل���ى الرغم من التحدي����ت القت�س�دي���ة الح�لية 

الن��سئ���ة ع���ن تراجع اليرادات الم�لية نتيج���ة لهبوط اأ�سع�ر 

النفط.

   ان الأم�ن���ة الع�مة لمنظمة اأوابك وهي تت�بع التطورات 

عل���ى �سعي���د المخزون����ت النفطي���ة الع�لمي���ة، ف�إنه���� توؤكد 

ا�ستمراره� في مت�بعة هذا المو�سوع اله�م ور�سد انعك��س�ته 

القت�س�دية على الدول الأع�س�ء ب�لمنظمة، وتوؤكد مجدداً ب�أن 

ا�ستقرار وتوازن ال�س���وق النفطية الع�لمية م�سوؤولية م�ستركة 

بي���ن ال���دول الم�سدرة والدول الم�ستوردة، وت���رى ب�أن الحوار 

وال�سف�في���ة بين ك�فة اأط���راف ال�سن�ع���ة البترولية و�سن�عة 

الط�قة ب�سكل ع�م يعتبر اأحد ال�سم�ن�ت الرئي�سية ل�ستقرار 

ال�س���وق النفطية. وت�أمل ب�أن ت�سهد الأو�س����ع غير الم�ستقرة 

ف���ي بع�ض الدول ف���ي المنطقة العربية تح�سن����ً ملمو�س�ً بم� 

ي�س�ه���م ف���ي ع���ودة الم���دادات النفطي���ة في بع����ض الدول 

الأع�س�ء المت�أثرة بهذه التذبذب�ت اإلى طبيعته� العتي�دية.
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وفي بداية الجتم����ع رحب مع�لي وزير النفط 

ب�سع�دة الأمين الع�م لالأوابك م�سيداً ب�لجهود التي 

تبذله���� الأم�نة الع�م���ة لمنظمة اأواب���ك في تعزيز 

العم���ل العرب���ي الم�ست���رك، واإبراز ال���دور الف�عل 

لمنظمة اأوابك وجهوده� لعقد الفع�لي�ت الإقليمية 

والدولية والتي نوؤك���د ح�سوره� الإقليمي والدولي 

ودوره���� الحيوي ف���ي المح�ف���ل الدولي���ة تحقيق�ً 

لالأهداف التي من اأجله� اأن�سئت المنظمة.

وخ���الل الجتم����ع ت���م من�ق�س���ة العدي���د م���ن 

الموا�سيع التي تتعل���ق بن�س�ط منظمة اأوابك، ومن 

بينه� م� تقوم به الأم�نة الع�مة من اعداد الدرا�س�ت 

وتنظي���م الفع�لي����ت، اأو الم�س�ركة به����، ف�ساًل عن 

التق�رير التي تنجزه� في مج�ل مت�بعة �سوؤون البيئة 

وتغي���ر المن�خ. كم� تم التطرق اإلى ن�س�ط ال�سرك�ت 

العربية المنبثقة عن منظمة الأوابك واأوجه التع�ون 

ح���ول الم�س�ريع الم�ستركة ف���ي مختلف الن�س�ط�ت 

النفطية وكذلك ال�ستثم����رات البترولية وتعزيزه� 

خدمة لقط�ع البترول في الأقط�ر العربية.

م�������ن جانب�������ه ق�������دم �شع�������ادة ال�شيد/ عبا��������س علي 

النق�������ي، تهاني�������ه لمعال�������ي ال�شيخ محمد ب�������ن خليفة 

بن اأحمد اآل خليفة بمنا�شب�������ة تعيينه وزيرًا للنفط، 

متمني�������ًا التوفيق وال�شداد لمعالي الوزير واأن ت�شاهم 

جه�������ود معاليه م�������ع جه�������ود اأ�شحاب المعال�������ي وزراء 

البت�������رول والطاق�������ة في الدول االأع�ش�������اء اإلى تحقيق 

االأه�������داف التي من اأجلها اأن�شئ�������ت االأوابك واأن يكون 

هناك المزيد من التعاون لجمي�������ع االأقطار العربية 

االأع�ش�������اء في مختل�������ف اوجه الن�شاط�������ات المتعلقة 

بال�شناعات البترولية.

استقبال معالي وزير النفط بمملكة البحرين 
لسعادة األمين العام لمنظمة أوابك

ا�شتقب�������ل معالي ال�شي�������خ محمد بن خليفة بن اأحم�������د اآل خليفة، وزير النفط بمملك�������ة البحرين  في مكتبه 

بالهيئ�������ة الوطنية للنفط والغاز يوم االأربعاء 20 يوليو 2016، معال�������ي ال�شيد/ عبا�س علي النقي، االأمين العام 

لمنظم�������ة االأقطار العربية الم�شدرة للبت�������رول )اأوابك( بح�شور الدكتور اأحمد علي ال�شريان االأمين العام للهيئة 

الوطني�������ة للنفط والغاز، و�شعادة ال�شيد علي عبدالجبار ال�ش�������واد، مدير عام اال�شتراتيجيات والتخطيط بالهيئة 

وممثل مملكة البحرين بالمكتب التنفيذي للمنظمة. 

مملكة البحرين
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ذك���ر مع�ل���ي ال�سي���خ  محمد بن خليفة ب���ن اأحمد اآل خليفة، وزي���ر النفط بمملكة 

البحرين، في ت�سريح �سحفي بمن��سبة موافقة مجل�ض الوزراء البحريني على ت�أ�سي�ض 

التح����د الخليجي للتكرير ومقره في مملكة البحري���ن، ب�أن التح�د �سوف ي�س�هم في 

تعزي���ز التع�ون بين الدول الأع�س�ء ف���ي دول مجل�ض التع�ون لدول الخليج العربية في 

مج�ل �سن�عة التكرير، و�سيعمل على ت�سجيع التوا�سل وتب�دل المعرفة بين الموؤ�س�س�ت 

والهيئ�ت ال�ستثم�رية والمتخ�س�سين في هذا القط�ع الحيوي. ومن المنتظر اأن يعقد 

التح����د اجتم�ع���ه الت�أ�سي�سي في غ�سون ال�سهرين الق�دمي���ن لالتف�ق على الترتيب�ت 

الإدارية والم�لية والق�نونية لالتح�د.

واأ�س����ف مع�ليه ب����أن ت�أ�سي�ض التح�د ت���م بف�سل الجهود التي بذله���� الموؤ�س�سون 

والذين يمثلون عدداً من ال�سرك�ت النفطية الخليجية، وذلك بهدف الرغبة الج�دة لهم 

ف���ي تعزي���ز التع�ون الخليجي في مج�ل �سن�عة التكري���ر، معرب�ً عن �سكره لجميع من 

�س�هم في ت�أ�سي�ض التح�د. 

واأ�س����ر مع�ليه ب����أن ا�ست�س�فة مملكة البحرين لمقر التح�د �سوف يكون له مردود 

اإيج�ب���ي ف���ي ت�أكيد الدور الرائ���د للبحرين في مج�ل �سن�ع���ة التكرير، و�سي�س�هم في 

تو�سيع دائرة �سبكة العالق�ت مع كل اأرك�ن �سن�عة التكرير اإقليمي�ً وع�لمي�ً، م�سيف� اأن 

التح�د �سوف يعزز مركز البحرين كواجهة متقدمة للخدم�ت المرتبطة بقط�ع النفط 

والغ�ز، م� ي�سهم في ا�ستقط�ب الأن�سطة والبرامج المرتبطة ب�لتدريب والتطوير ونقل 

التكنولوجي� ف�سال عن اإق�مة الموؤتمرات والمع�ر�ض والفع�لي�ت الع�لمية المتخ�س�سة 

الت���ي �ست�سه���م في تطوير البيئة ال�ستثم�رية والقت�س�دي���ة للبالد ورفع كف�ءة العن�سر 

الب�سري البحريني الذي هو ثروة البالد التي ل تن�سب.

معالي وزير النفط البحريني

االتحاد الخليجي للتكرير سيعمل على تعزيز 
التعاون الخليجي في مجال صناعة التكرير
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مملكة البحرين

اأعلن���ت اللجن���ة المنظم���ة لموؤتم���ر 

للتكري���ر  الأو�س���ط  ال�س���رق  ومعر����ض 

الع��س���ر،  )بتروت���ك(  والبتروكيم�وي����ت 

الذي �سيعقد في مملكة البحرين،  خالل 

الفترة م���ن 26 اإلى 29 �سبتمبر 2016، 

ب�أنه���� ا�ستلم���ت 340 م���ن الدرا�س����ت 

واأوراق العم���ل م���ن 111 منظم���ة و 24 

دول���ة، ويمثل ذل���ك زي����دة بن�سبة %70  

ف���ي  الم�ستلم���ة  الأوراق  مجم���وع  ع���ن 

الموؤتمر ال�س�بق.

واأو�سحت ب�أن اللجن���ة الفنية اأج�زت 

63 ورقة عمل �سيتم عر�سه� في جل�س�ت 
الموؤتم���ر، حي���ث �ستتن����ول مجموعة من 

الموا�سيع الفنية  ذات ال�سلة ب�لتطورات 

الح�لية ف���ي ال�سن�ع���ة البترولية العربية 

والع�لمية، ومن بينه� الموثوقية وال�سالمة، 

الط�ق���ة،  واإدارة  الم�س�ري���ع،  وتحدي����ت 

وال�سحة وال�سالمة والبيئة، واإدارة المواد 

الحف�زة، واإدارة الموارد الب�سرية.

واأ�س�رت ب�أن الموؤتمر �سي�سلط ال�سوء 

عل���ى مجموعة من الموا�سيع القت�س�دية 

من بينه���� التطورات الح�لي���ة في ال�سوق 

البترولي���ة الع�لمي���ة وانعك��س�ته���� عل���ى 

الدول المنتجة والم�سدرة للبترول، مبينة 

ب�أن المعر�ض الم�س�حب للموؤتمر �سي�سهد 

م�س�ركة اأكثر من 100 جهة من 20 دولة.

وف����ي �سي�����ق مت�س����ل ا�ستقبل مع�لي 

ال�سي����خ محم����د  بن خليفة ب����ن اأحمد اآل 

خليف����ة، وزي����ر النفط بمملك����ة البحرين، 

م����ن اللجن����ة المنظم����ة لموؤتم����ر  وف����داً 

ومعر�ض ال�سرق الأو�سط الع��سر للتكرير 

 ،»2016 »بتروت����ك  والبتروكيم�وي�����ت 

وق����د ت����م خ����الل الجتم�����ع ا�ستعرا�����ض 

الترتيب�����ت الخ��س����ة والبرن�م����ج الزمني 

اإل����ى  ب�لإ�س�ف����ة  والمعر�����ض  للموؤتم����ر 

الأم����ور التنظيمي����ة الأخ����رى، ف�ساًل عن 

ال�ستع����دادات الت����ي تق����وم به����� اللجن����ة 

المنظم����ة من اأجل تحقي����ق النج�ح اأ�سوة 

ب�لموؤتمرات والمع�ر�ض ال�س�بقة ل�سل�سلة 

موؤتم����ر ومع�ر�ض بتروت����ك  التي عقدت 

في مملكة البحري����ن والتي ن�لت اإعج�ب 

جميع الم�س�ركين.

الجدي���ر ب�لذكر ان منظم���ة الأقط�ر 

العربية الم�سدرة للبترول )اأوابك(، تعتبر 

احدى الجه�ت الداعمة للموؤتمر.

مؤتمر ومعرض الشرق األوسط للتكرير والبتروكيماويات )بتروتك( العاشر

استعراض التطورات الحالية في الصناعة البترولية 
العربية والعالمية

The 10th Middle East 
Refining & Petrochemicals 

Conference & Exhibition

BAHRAIN 
INTERNATIONAL 
EXHIBITION AND 
CONVENTION 
CENTRE

Conference:   26 – 29 SEPTEMBER   
   Exhibition:  27 – 29 SEPTEMBER 

Teaming Up for Excellence: 
Industry, Government and Education

Conference theme

Under the patronage of
His Royal Highness Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa
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المملكة العربية السعودية

�س�رك مع�لي المهند�ض خ�لد بن عبدالعزيز 

الف�لح، وزير الط�قة وال�سن�عة والثروة المعدنية 

ف���ي المملكة العربي���ة ال�سعودية، ف���ي الجتم�ع 

الوزاري لوزراء الط�قة بدول مجموعة الع�سرين، 

ال���ذي عقد في الع��سم���ة ال�سينية بكين، خالل 

الفت���رة من 28 اإل���ى 30 يونيو 2016. وقد طرح 

مع�ليه خ���الل الجتم�ع خطة من خم�سة مح�ور 

لتلبية الأه���داف الع�لمية في مج�لت القت�س�د 

والط�قة والبيئة، وتت�سمن الخطة م� يلي:

• ت�شهي�������ل اال�شتثم�������ارات في جمي�������ع م�شادر 	

ذل�������ك  ف�������ي  بم�������ا  ب�������دون تميي�������ز،  الطاق�������ة 

اال�شتثم�������ارات في التقني�������ات لجعل جميع 

م�شادر الطاقة �شديقة للبيئة، 

معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح
خطة من 5 محاور لتلبية األهداف العالمية

في مجاالت االقتصاد والطاقة المتجددة والبيئة
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ن�شف االنبعاثات الناتجة عن الفحم.

• موا�شل�������ة ن�ش�������ر م�ش�������ادر الطاق�������ة المتج�������ددة القابلة 	

تقنًي�������ا  تحمله�������ا  لل�������دول  يمك�������ن  بوتي�������رة  للتطبي�������ق 

واقت�شادًيا.

واأ�س����ر مع�ليه ب�أن �سي��س���ة الط�قة في ال�سعودية تهدف 

ال���ى �سم�ن ا�ستم���رار المملكة في اإم���داد الأ�سواق الع�لمية 

ب�لط�ق���ة، وموا�سل���ة التع�ون م���ع مراكز البح���وث والتطوير 

الع�لمي���ة للتو�س���ل اإلى وقود ومح���رك�ت اأكث���ر نظ�فة واأقل 

اإخراًج���� لالنبع�ث����ت، ف�سال عن ابتك�ر تقني����ت حديثة في 

مج�ل ا�ستخال�ض وتخزين الكربون.

واأو�س���ح مع�ليه ب����أن المملكة ترك���ز جهوده� في مج�ل 

تطوير الط�قة عل���ى الغ�ز الأنظف، وتطبق برن�مًج� طموًح� 

يتعل���ق بكف�ءة ا�سته���الك الط�قة على م�ست���وى المملكة في 

و�س�ئ���ل النق���ل والمب�ني ال�سكني���ة والتج�رية وف���ي المج�ل 

ال�سن�عي من اأجل خف�ض كث�فة ا�ستهالك الط�قة. كم� تعتزم 

�س���خ المزي���د من ال�ستثم����ر في مج�ل الط�ق���ة المتجددة، 

وتحدي���ًدا ف���ي مج����ل الط�ق���ة ال�سم�سي���ة �سم���ن البرن�مج 

النتق�لي للط�قة على المدى الطويل.

ا�ستقبل مع�لي المهند�ض خ�لد بن عبدالعزيز الف�لح، 

وزي���ر الط�قة وال�سن�ع���ة والثروة المعدني���ة في المملكة 

العربي���ة ال�سعودية، �سع�دة ال�سيد محمد ب�ركندو، الأمين 

الع����م لمنظمة اأوبك، حي���ث هن�أ مع�لي���ه ال�سيد ب�ركندو 

عل���ى تر�سيحه اأمين� ع�م� للمنظم���ة، منوه�ً ب�لدور اله�م 

لأوب���ك في المح�فظة على ا�ستق���رار الأ�سواق البترولية، 

وق���د تب�دل الج�نب�ن وجه�ت النظ���ر حول اأو�س�ع ال�سوق 

البترولي���ة، ومعطي�ت العر�ض والطل���ب الع�لمي للبترول، 

واتفق���� عل���ى اأن الأ�س���واق البترولية تتجه للت���وازن وب�أن 

الأ�سع����ر ب���داأت في ال�ستق���رار. وقد ت���م التطرق خالل 

المق�بل���ة اإل���ى اأهمي���ة ا�ستم���رار التع�ون بي���ن المنتجين 

والم�ستهلكي���ن الرئي�سيين للبترول، والعمل على ا�ستمرار 

ه���ذه الجهود بم� يخدم جميع اأط���راف ال�سوق البترولية 

والقت�س�د الع�لمي. 

واأ�س����ر مع�ليه ب�أن المملك���ة ت�سعى من خالل منظمة 

اأوبك، لال�ستمرار في اأداء دوره� في تلبية الطلب الع�لمي 

المتن�م���ي على البت���رول، وذلك من خ���الل �سم�ن تدفق 

الإم���دادات البترولية بموثوقية. من ج�نب���ه اأ�س�د ال�سيد 

ب�ركن���دو بجهود ال�سعودية ف���ي مج�ل ال�سن�عة البترولية 

ودوره� الرائد ف���ي دعم الجهود الرامية للمح�فظة على 

ا�ستقرار الأ�سواق البترولية و�سم�ن تدفق الإمدادات.

زيارة أمين عام أوبك
للمملكة العربية السعودية

• االبت�������كار والتقني�������ة هم�������ا ركيزة 	

ا�شتراتيجي�������ة للحد م�������ن االآثار 

البيئية ال�شتخدام الطاقة. 

• التركيز على االأبحاث والتطوير 	

ف�������ي مج�������ال كف�������اءة ا�شتخ�������دام 

الطاقة.

• اال�شتف�������ادة من الغ�������از الطبيعي 	

االأنظ�������ف بم�������ا يتي�������ح تحقي�������ق 

انبعاث�������ات  ف�������ي  كبي�������ر  خف��������س 

انبعاث�������ات  اأن  الكرب�������ون، حي�������ث 

ثان�������ي اأك�شيد الكرب�������ون الناتجة 

عن الغاز الطبيعي تعادل تقريًبا 
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دولة الكويت

الجمهورية العربية السورية

�س�دف ت�ريخ 30 يونيو 2016 ذكرى 

مرور 70 ع�م� على بداية ت�سدير النفط 

ف����ي دول����ة الكويت، فف����ي تم�����م ال�س�عة 

ال�س�بع����ة من �سب�ح يوم 30 يونيو 1946 

�سه����دت دول����ة الكوي����ت احتف�����ل كبي����راً 

بت�سدي����ر اأول �سحنة م����ن النفط، برع�ية 

وح�س����ور المغفور له �سم����و ال�سيخ اأحمد 

الج�بر ال�سب�ح اأمير دولة الكويت اآنذاك 

وبح�س����ور ع����دد كبي����ر م����ن الم�سوؤولين 

الحكوميي����ن وم����ن �سرك����ة نف����ط الكويت 

المح����دودة وم�سوؤولين اأج�ن����ب وجمهور 

غفير، حيث ق�م المغفور له ال�سيخ اأحمد 

الج�ب����ر ب�����إدارة ال����دولب الف�س����ي لأول 

عملي����ة ت�سدي����ر للنفط الخ�����م ب�لكويت 

وذلك عب����ر الن�قلة فو�سيلر، واعتبر ذلك 

بمث�بة اعالن عن تحول دولة الكويت اإلى 

اأحد الدول الم�سدرة للنفط.

وتح���دث المغف���ور ل���ه �سم���و ال�سي���خ 

اأحم���د الج�بر ال�سب�ح  ف���ي الحفل ق�ئاًل  

“م���� من فرد من �سع���ب بالدي واأ�سدق�ئي 
اإل و�سيبته���ج مع���ي بهذا الح���دث ال�سعيد 

ال���ذي ه���و بف�س���ل اهلل ح���دث ي�سب في 

�س�لح م�ستقبلن� ورف�هن� واأ�سكر اهلل الذي 

منحن���� هذه الفر�سة لال�ستمرار في تنفيذ 

مختل���ف الإ�سالح����ت الت���ي نن�سده� من 

اأجل �سع����دة ورف�هية ال�سع���ب الكويتي”. 

واأ�س����ف �سم���وه “ اأود اأن اأ�سير اأي�س� اإلى 

الرع�ي���ة الت���ي قدمته���� ال�سركة من خالل 

القي�م ب�أعم�له� في بلدن� كم� اأريد اأن اأوجه 

�سكري اإلى حكوم���ة �س�حبة الجاللة التي 

�س�عدتن���� على اإنج�ح مثل ه���ذه العملي�ت 

واإلى اأ�سدق�ئ���ي الأمريكيين والبريط�نيين 

اأع�س����ء مجل����ض الإدارة ب�لإ�س�فة اإلى كل 

موظف���ي ال�سركة عل���ى م�س�عدتهم القيمة 

واأن� واثق من اأن اأوا�سر ال�سداقة الموجودة 

بينن� وبين ال�سرك���ة �ست�ستمر لتعي�ض بروح 

المودة والإخال�ض”.

تعيين معالي المهندس علي غانم وزيرًا للنفط والثروة المعدنية 
في الجمهورية العربية السورية

�س���در مر�س���وم ف���ي الجمهوري���ة العربية ال�سوري���ة ب�س�أن 

ت�سكي���ل الحكومي���ة الجديدة، وق���د تم بموجب���ه تعيين مع�لي 

المهند����ض عل���ي غ�نم وزيراً للنف���ط والث���روة المعدنية، خلف�ً 

لمع�لي  المهند�ض �سليم�ن العب��ض.

وم�������ن جانبه بعث �شعادة ال�شيد/ عبا�س عل�������ي النقي ببرقية تهنئة 

لمعال�������ي المهند��������س علي غان�������م،  اأع�������رب خللها عن خال��������س التهنئة 

والتبريك لمعاليه بمنا�شبة تعيينه في من�شبه الجديد، ومتطلعًا اإلى 

موا�شلة وا�شتمرار دعم الجمهورية العربية ال�شورية الأعمال المنظمة.

الذكرى السبعون لتصدير أول شحنة نفط كويتية
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دولة اإلمارات العربية المتحدة

سعادة الدكتور مطر حامد النيادي ..
نتائج ايجابية لتحرير أسعار الوقود في االمارات

ذك���ر �سع����دة الدكتور مطر ح�م���د الني�دي، وكي���ل وزارة الط�قة وممثل دولة 

الإم�رات العربية المتحدة في المكتب التنفيذي للمنظمة، ب�أن قرار تحرير اأ�سع�ر 

الوق���ود ال���ذي طبقته الم�رات في الع����م الم��سي، قد �س�هم ف���ي تعزيز الأداء 

القت�س����دي للدول���ة وعزز من تن�ف�سيته����، منوه�ً ب�أن القرار ج����ء بعد درا�س�ت 

دقيق���ة ومت�أني���ة راعت الظ���روف القت�س�دي���ة والجتم�عية والبيئي���ة وت�أثيراته� 

المختلف���ة، موؤك���داً ب����أن تحرير اأ�سع����ر الوق���ود ي�س�هم ب�سكل فع����ل في تدعيم 

مف�هي���م تر�سيد ال�ستهالك، وفي التقليل من مع���دلت هدر الوقود، والتخفيف 

م���ن زح����م المركب�ت على الط���رق، ويح�فظ عل���ى ا�ستدامة الم���وارد الطبيعية 

لالأجي�ل الق�دمة كم� اأنه قرار محفز للجمهور ل�ستخدام و�س�ئل نقل بديلة.

واأ�س����ر الني����دي ب�أنه وبعد مرور  م�سي ع�م من تطبي���ق القرار ف�إن الأ�سع�ر 

ات�سمت ب�لتذب���ذب الطفيف ولم ت�سجل ارتف�ع�ت اأو انخف��س�ت مف�جئة كبيرة، 

مرجع����ً ال�سب���ب في ذلك هو التقلب�ت ف���ي اأ�سع�ر النفط الع�لمي���ة بين الرتف�ع 

والنخف�����ض، والمالحظ اأن اأ�سع����ر الغ�زولين ارتفعت على مدار ال�سهور القليلة 

الم��سي���ة، وال�سب���ب ف���ي ذل���ك ارتف�ع �سع���ر النفط ع�لمي����ً، اإ�س�ف���ة اإلى زي�دة 

ا�ستهالك الأوروبيين والأميركيين من الج�زولين.

واأرج���ع الني����دي التراجع الكبير في اأ�سع�ر الدي���زل اإلى زي�دة المعرو�ض من 

الدي���زل ب�س���كل كبير في الأ�سواق الع�لمية، ب�سبب انته�ء غ�لبية كبري�ت م�س�في 

التكري���ر الع�لمية م���ن م�س�ريع �سي�نته���� الدورية، اإ�س�فة اإل���ى انخف��ض اأ�سع�ر 

النف���ط ع�لمي����ً و�سعف الطل���ب في كثير من البل���دان الرئي�سة ف���ي الع�لم على 

وقود التدفئة هذا الع�م ب�سكل ملحوظ، والذي تميز بعدم ا�ستداد البرودة بداية 

ين�ي���ر الم��س���ي. مو�سح�ً ب�أن الدرا�س����ت تبين ب�أن اأ�سع����ر الم�ستق�ت البترولية 

ف���ي الإم�رات هي الأقل ب�لن�سبة لدخل الفرد مق�رنة ب�لأ�سواق الأخرى مو�سح�ً 

اأن الق���رار له اآث����ر اإيج�بية في تعزيز من�خ ال�ستثم�ر ف���ي الدولة واأنه لم يت�سح 

حتى الآن اأي انعك��س�ت �سلبية في اأ�سع�ر 

ال�سل���ع ف���ي ظ���ل التوج���ه نح���و تخفي�ض 

الدي���زل م� يعني عدم وجود ت�أثير حقيقي 

في الأ�سواق .

ونوه الني�دي ب����أن الإم�رات ا�ستف�دت 

من فت���رة تدني اأ�سع����ر النفط في تطوير 

اقت�س�ده���� الوطن���ي ع���ن طري���ق ق�ن���ون 

تحرير اأ�سع�ر الدي���زل والج�زولين موؤكداً 

اأن تحري���ر اأ�سع�ر الوق���ود اأ�سهم في خلق 

بيئ���ة اإيج�بية و�سحية ف���ي قط�ع الط�قة 

توفق بين م�س�لح الم�ستهلكين وال�سرك�ت 

المنتج���ة والموزع���ة للوق���ود، اإ�س�فة اإلى 

م�س�لح الأفراد والمجتمع ع�مة.
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جمهورية العراق

جمهورية مصر العربية

اأعلن���ت وزارة النف���ط بجمهوري���ة العراق عب���ر موقعه���� اللكتروني عن 

ت�سدير اأول �سحنة من الغ�ز  ال�س�ئل الم�سغوط . وذلك عبر مين�ء اأم ق�سر 

“جنوب العراق”، وتقدر الكمي���ة الم�سدرة بحوالي 2000 طن، وذكر �سع�دة 
الدكت���ور ح�مد يون����ض، وكيل وزارة النف���ط ل�سوؤون الغ�ز، ب����أن الوزارة تولي 

اهتم�م���� كبيراً بقط�ع الغ�ز الذي �سهد خالل الفترة الأخيرة تطورات كبيرة 

وزي�دة في كمي�ت انت�ج الغ�ز ال�س�ئل، حتى تمكنت العراق من تحقيق الكتف�ء 

الذات���ي، حيث بلغ معدل انت�ج البالد حوال���ي 5000 طن ب�ليوم، ف�ساًل عن 

ت�سدير كمي�ت من المكثف�ت التي تدخل في ال�سن�ع�ت البتروكيم�وية، كم� 

تزاي���د انت�ج الغ����ز الج�ف، الأمر الذي مكن م���ن توفير احتي�ج�ت محط�ت 

تولي���د  الط�قة الكهرب�ئية ف���ي اأنح�ء العراق، وت�سكل ن�سبة الغ�ز الم�س�حب 

للعملي����ت النفطية حوال���ي 70% من انت�ج العراق ف���ي مق�بل 30 % للغ�ز 

الحر.

تصدير أول شحنة من الغاز العراقي السائل من أم قصر

عق���د مع�ل���ي المهند�ض ط����رق المال 

وزير البت���رول والثروة المعدنية بجمهورية 

م�س���ر العربي���ة، ف���ي مق���ر وزارة البترول 

بمدينة الق�هرة جل�سة مب�حث�ت ثن�ئية مع 

مع�لي الدكتور اإبراهيم �سيف وزير الط�قة 

الأردني���ة  ب�لمملك���ة  المعدني���ة،  والث���روة 

اله��سمي���ة، وتن�ول���ت المب�حث����ت م�سيرة 

التع�ون الم�سترك بي���ن البلدين ال�سقيقين 

ف���ى مج����لت البت���رول والغ����ز الطبيع���ى 

واآلي����ت تنفي���ذ بروتوك���ولت التع����ون في 

مج����ل ال�سن�ع�ت البترولي���ة الموقعة بين 

البلدين.

وا�ستعر�س���ت المب�حث����ت التط���ورات 

المتعلق���ة بعم���ل ال�س���رك�ت الم�سرية فى 

تنفي���ذ الم�سروع����ت الكب���رى ف���ى مج�ل 

الط�ق���ة. كم���� ت���م الط���الع عل���ى اآخ���ر 

التط���ورات المتعلق���ة ب�لكت�س�ف�ت الغ�زية 

الكب���رى الت���ى تحقق���ت في م�س���ر خالل 

الفت���رة الأخي���رة وا�ستراتيجي����ت التع�مل 

معه���� ،  كم� ت���م بحث اآخ���ر الم�ستجدات 

والأردن  م�س���ر  بي���ن  الإقليم���ى  للتع����ون 

والع���راق، وموق���ف تنفي���ذ م�س���روع خ���ط 

اأن�بيب نقل النفط الخ�م )الب�سرة/ العقبة( 

وم���ن ثم يتم نقل الخ�م العراقى ب�لن�قالت 

اإلى م�سر لتكرير كمي�ت من الخ�م بمع�مل 

التكرير الم�سرية اأو للت�سدير. 

مباحثات بترولية بين مصر واألردن
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اجتماع لجنة إع�داد التق��ري�ر االقتص�ادي 
العربي الموحد لعام 2016

لمنظم���ة  الع�م���ة  الأم�ن���ة  �س�رك���ت 

الأقط�ر العربية الم�سدرة للبترول )اأوابك( 

في اجتم����ع لجنة الموؤ�س�س����ت الم�س�ركة 

ف���ي اإع���داد التقري���ر القت�س����دي العربي 

الموح���د لع����م 2016، الذي ُعقد في مقر 

الأم�ن���ة الع�مة لج�معة الدول العربية، في 

مدين���ة الق�هرة، جمهوري���ة م�سر العربية، 

خالل الفترة من 26 اإلى 30 يونيو 2016. 

و�س����رك في الجتم����ع ممثلون عن كل من 

الأم�ن���ة الع�م���ة لج�مع���ة ال���دول العربية، 

وال�سن���دوق  العرب���ي،  النق���د  و�سن���دوق 

العربي لالإنم����ء القت�س�دي والجتم�عي، 

وق���د مثل المنظمة في ه���ذا الجتم�ع كل 

من ال�سيد عبد الفت�ح دندي، مدير الإدارة 

القت�س�دي���ة، وال�سيد م�ج���د ع�مر ب�حث 

اقت�س�دي في الإدارة القت�س�دية. 

وتم خ���الل الجتم�ع من�ق�سة الف�سول 

الُمع���دة من قب���ل الموؤ�س�س����ت الم�س�ركة، 

ومنه���� الف�سلي���ن التي ق�م���ت ب�إعدادهم� 

الأم�ن���ة الع�م���ة لمنظم���ة اأواب���ك وهم����: 

الف�س���ل الخ�م����ض )التط���ورات في مج�ل 

الع��س���ر  والف�س���ل  والط�ق���ة(،  النف���ط 

»المح���ور«، وال���ذي تع���ده الأم�ن���ة الع�مة 

للمرة الث�نية وقد تن�ول مو�سوع »الم�س�در 

النفطية غي���ر التقليدية: الواق���ع والآف�ق، 

والنعك��س�ت على الدول العربية«، وغطى 

المح�ور الت�لية :

 المح�������ور االأول: لمح�������ة عام�������ة حول 

م�شادر النفط غير التقليدية في العالم.

 المح�������ور الثاني: �شناعة النفوط من 

الم�شادرغير التقليدية.

االنعكا�ش�������ات  الثال�������ث:  المح�������ور 

المحتمل�������ة للتطورات ف�������ي الم�شادر غير 

التقليدية على الدول العربية. 

كم���� �س�ركت الأم�ن���ة الع�مة للمنظمة 

ف���ي اإعداد الجزئي���ة الخ��سة ب�ل�سن�ع�ت 

الراب���ع  الف�س���ل  الهيدروكربوني���ة �سم���ن 

المتعلق ب�لقط�ع ال�سن�عي.
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�شدر حديثًا

ته���دف الدرا�س���ة اإلى ر�سد التط���ورات في خ�رط���ة �سوق النفط 

الع�لمي���ة خالل الفترة 2004-2014 ، وبي����ن النعك��س�ت المحتملة 

عل���ى الدول الأع�س�ء ف���ي منظمة اأوابك،  مم� ي�س�عد على النظر في 

اإمك�نية اإتب�ع �سي��س����ت اإنت�جية وت�سويقية من��سبة وفق�ً للم�ستجدات 

الأخي���رة لتحقي���ق توازن العر����ض والطلب في �سوق النف���ط الع�لمية، 

الأم���ر ال���ذى �سيوؤدى اإل���ى ا�ستقرار الأ�سع����ر وتحقي���ق عوائد نفطية 

من��سبة للدول الأع�س�ء والتي تعد الم�سدر الرئي�سي  للدخل القومى. 

خ�س����ض الج���زء الأول م���ن الدرا�س���ة ل�ستعرا����ض وتحليل تطور 

الإمدادات والطلب الع�لمي على النفط الخ�م ب�سكل ع�م خالل الفترة 

2004-2014، ووف���ق المجموع����ت الدولية الرئي�سي���ة ب�سكل خ��ض، 
م���ع التركيز على تط���ور اإمدادات النف���ط الخ�م من ال���دول الأع�س�ء 

ف���ي منظم���ة البل���دان الم�س���درة للنف���ط )اأوب���ك( ، والت���ي ت�سم في 

ع�سويته���� �سب���ع دول اأع�س�ء في منظمة اأوابك وه���ي: دولة الم�رات 

العربية المتحدة، والجمهورية الجزائرية، والمملكة العربية ال�سعودية، 

وجمهوري���ة العراق، ودول���ة قطر، ودولة الكويت، ودول���ة ليبي�. كم� تم 

التركي���ز عل���ى تطور الطلب عل���ى النفط الخ�م في ال���دول ال�سن�عية 

والتي ت�سمل الدول الأع�س�ء في منظمة التع�ون القت�س�دي والتنمية، 

والدول غير ال�سن�عية التي ت�سمل الدول خ�رج هذه المنظمة.       

وتن�ول الج����زء الث�ني تطور م�ستوي�ت اأ�سع�ر النفط الخ�م الأ�سمية 

)�سل����ة خ�م�����ت اأوبك، خ�����م برنت ،وخ�م غ����رب تك�س��ض( ف����ي الأ�سواق 

الرئي�سي����ة الع�لمي����ة خ����الل الفت����رة 2004-2015،  م����ع التط����رق اإلى 

العوام����ل الرئي�سي����ة الموؤثرة فيه�. كم� تن�ول ه����ذا الجزء تطور الأ�سع�ر 

الفوري����ة للمنتج�����ت النفطي����ة )الغ�زولين الممت�ز، زي����ت الغ�ز/الديزل، 

وزي����ت الوقود( في الأ�سواق الرئي�سية الع�لمي����ة )�سوق �سنغ�فورة، �سوق 

روتردام، �سوق الخليج الأمريكي و�سوق البحر المتو�سط(.   

وكر����ض الج���زء الث�لث م���ن الدرا�س���ة ل�ستعرا����ض وتحليل تطور 

خ�رط���ة تج�رة النف���ط الع�لمية )النفط الخ����م والمنتج�ت النفطية(، 

وف���ق المجموع����ت الدولية الرئي�سي���ة، كم� ت�سمن تط���ور ال�س�درات 

وال���واردات النفطية الع�لمية و�س�في الميزان التج�ري النفطي خالل 

الفت���رة  )2004-2014(. وت���م التركي���ز على تطور خ�رط���ة التج�رة 

النفطي���ة ل���دول اأوبك والتي م���ن �سمنه� الدول الأع�س����ء في منظمة 

اأوابك.    

ويع���د الجزء الرابع المحور الرئي�سي للدرا�سة حيث تم من خالله 

ا�ستعرا�ض الَف�ق الم�ستقبلية لتطور خ�رطة �سوق النفط الع�لمية على 

الم���دى المتو�سط ،اأي حتى ع�م 2020 وعلى المدى البعيد، اأي حتى 

ع����م 2040، بح�سب �سين�ري���و الأ�س��ض لمنظمة اأوب���ك، وال�س�در في 

تقري���ر اَف�ق النفط الع�لمي لع�م 2015. وتم التطرق اإلى النعك��س�ت 

المحتمل���ة على التج�رة النفطية للدول الأع�س�ء في اأوابك وخ�رطته� 

الم�ستقبلية، وعلى �سن�عة تكرير النفط فيه�.

وم���ن اأهم م� خل�ست اإليه الدرا�سة اأن الَف�ق الم�ستقبلية لخ�رطة 

�س���وق النفط الع�لمية تحمل في طي�ته���� العديد من التحدي�ت للدول 

الأع�س����ء ف���ي منظمة اأوابك، والت���ي من اأهمه� الحف����ظ على ح�سة 

من��سب���ة في �سوق النفط الع�لمية، وذلك ف���ي �سوء ارتف�ع الإمدادات 

النفطي���ة من دول خ�رج اأوبك، مع الإنخف��ض الوا�سح في الطلب على 

النف���ط، وتعزي���ز القدرة علي المن�ف�س���ة في اأ�سواق النف���ط الع�لمية، 

ول�سيم���� في الأ�س���واق الأ�سيوية التى يتوقع ا�ستم���رار تزايد ح�جته� 

الم�ستقبلية من النفط.

دراسة االَفاق المستقبلية لخارطة سوق النفط العالمية 
واالنعكاسات المحتملة على الدول األعضاء في أوابك
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

• ارتفع المعدل ال�شهري الأ�شعار �شلة اأوبك بن�سبة 14.1% )5.4 دولر للبرميل( مق�رنة ب�ل�سهر ال�س�بق لي�سل اإلى 43.2 دولر للبرميل خالل �سهر م�يو 2016.	

• انخف�س الطلب العالمي على النفط خالل �سهر م�يو 2016 بمقدار 0.8 مليون ب/ي، اأي بن�سبة 0.8% لي�سل اإلى 94.8 مليون ب/ي.	

• انخف�شت الكميات المعرو�شة من النفط خالل �سهر م�يو 2016 بمقدار 1.1 مليون ب/ي، اأي بن�سبة 1.1% لت�سل اإلى 96.5 مليون ب/ي.	

• انخف�س اإنتاج الواليات المتحدة من النفط ال�شخري خالل �سهر م�يو 2016 بنحو 2.3% ليبلغ حوالي 5 مليون ب/ي، كما انخف�س عدد الحفارات العاملة بنحو 	

19 حف�رة مق�رنة ب�ل�سهر ال�س�بق ليبلغ 262 حف�رة.
• انخف�شت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �سهر اأبريل 2016 بنحو 1.7% لتبلغ 7.8 مليون ب/ي، بينما ارتفعت وارداتها من المنتجات النفطية 	

بنحو 15% لتبلغ حوالى 2.1 مليون ب/ي.

• ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول ال�شناعية خالل �سهر اأبريل 2016 بحوالي 14 مليون برميل مق�رنة ب�ل�سهر ال�س�بق لي�سل اإلى 3064 مليون برميل، 	

بينما انخف�س المخزون االإ�شتراتيجي في دول منظمة التع�ون القت�س�دي والتنمية وجنوب اأفريقي� وال�سين بحوالي 3 مليون برميل مق�رنة ب�ل�سهر ال�س�بق لي�سل 

اإلى 1864 مليون برميل.

• ا�شتقر المتو�شط ال�شهري لل�شعر الفوري للغاز الطبيعي الم�سجل في مركز هنري ب�ل�سوق الأمريكي خالل �سهر م�يو 2016 عند نف�ض الم�ستوى الم�سجل خالل 	

ال�سهر ال�س�بق وهو 1.92 دولر لكل مليون )و ح ب(. 

• انخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في اليابان خالل �سهر اأبريل 2016 بمقدار0.9 دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�سل اإلى 6.4 دولر لكل مليون 	

)و ح ب( ، كما انخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.7 دولر لكل مليون )و ح ب( ، لي�سل اإلى 6.6 دولر لكل مليون 

)و ح ب( ،و ا�شتقر متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في ال�شين عند 6.6 دولر لكل مليون )و ح ب( وهو نف�ض الم�ستوى الم�سجل خالل ال�سهر ال�س�بق.

• بلغت �شادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�شيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�شين حوالى2.740 مليون طن خالل �سهر اأبريل 2016 ،م�ست�أثرة بح�سة 	

26.3% من الإجم�لى.

املوؤ�شرات الرئي�شية

أوال : أسواق النفط

– الأ�شعار  1

1-1 اأ�شعار النفط الخام
�سهد المعدل الأ�سبوعي لأ�سع�ر �سلة اأوبك ارتف�ع�ً خالل الأ�سبوع الأول من �سهر م�يو 

2016، م�سجاًل 41.1 دولر للبرميل، ثم ارتفع بعد ذلك لي�سل اإلى اأعلى م�ستوي�ته عندم� 
بلغ 44.7 دولر للبرميل خالل الأ�سبوع الرابع من ال�سهر، كم� يو�سح ال�سكل )1(: 

�سهد المعدل ال�سهري لأ�سع�ر �سلة خ�م�ت اأوبك خالل �سهر م�يو 2016 ارتف�ع�ً بمقدار 

 43.2 اإلى  ،لي�سل   %14.1 بن�سبة  اأي  ال�س�بق،  5.4 دولر للبرميل مق�رنة ب�أ�سع�ر ال�سهر 
بنحو 19 دولر للبرميل اأي بن�سبة 30.5% مق�رنة  دولر للبرميل، م�سجال بذلك تراجع�ً 

بمعدله الم�سجل خالل ال�سهر 

الم��سي.  الع�م  من  المم�ثل 

وقد ك�ن لتعطل الإمدادات في 

مثل  المنتجة  ال��دول  من  عدد 

والموؤ�سرات  وك��ن��دا،  نيجيري� 

الع�لمي  الطلب  ارتف�ع  ب�س�أن 

رئي�سي�ً  دوراً  ال��ن��ف��ط،  ع��ل��ى 

ف��ي ارت���ف����ع الأ���س��ع���ر خ��الل 

اأعلى  اإل��ى   2016 م�يو  �سهر 

م�ستوي�ته� في �سبعة اأ�سهر

 )1( ال����ج����دول  وي���و����س���ح 

وال�سكل )2( التغير في اأ�سع�ر 

ب�ل�سهر  مق�رنة  اأوب���ك،  �سلة 

ال�س�بق، و ب�ل�سهر المم�ثل من 

الع�م ال�س�بق:

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

2016 دي�شمرب نوفمرب اأكتوبر �شبتمرب اأغ�شط�س يوليو يونيو
مايو

2015

43.2 37.9 34.7 28.7 26.5 33.6 40.5 45.0 44.8 45.5 54.2 60.2 62.2 �سعر �سلة اأوبك

5.4 3.2 5.9 2.2 (7.1) (6.9) (4.5) 0.2 (0.6) (8.7) (6.0) (2.0) 4.9 التغري عن ال�سهر ال�س�بق

(19.0) (19.4) (17.8) (25.3) (17.9) (25.9) (35.1) (40.0) (51.2) (55.3) (51.4) (47.7) (43.3) التغري عن ال�سهر املم�ثل من الع�م ال�س�بق

مالحظة: ت�سم �سلة اأوبك، اعتب�را من 16 يونيو 2005 ، اإحدى ع�سر نوع�ً من النفط الخ�م بدل من ال�سبعة خ�م�ت ال�س�بقة . وتمثل ال�سلة الجديدة خ�م�ت الدول 

الأع�س�ء مقّومة وفق�ً لأوزان ترجيحية ت�أخذ في العتب�ر اإنت�ج و�س�درات الدول الأع�س�ء. واعتب�را من بداية ين�ير 2007 اأ�سيف خ�م غيرا�سول النغولي اإلى �سلة 

اأوبك الجديدة، و في منت�سف �سهر اأكتوبر 2007 اأ�سيف خ�م اأورينت الإكوادوري، وفي ين�ير 2009 تم  ا�ستثن�ء الخ�م الندوني�سي، وفي ين�ير 2016 تم ا�س�فة الخ�م 

الندوني�سي اإلى �سلة اأوبك من جديد لت�سبح تت�ألف من 13 نوع من النفط الخ�م.

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

التغير في أسعار سلة أوبك، 2016-2015 

الجدول - 1 

الشكل - 2 

يو�سح الجدول )3( في الملحق الأ�سع�ر الفورية ل�سلة اأوبك و بع�ض النفوط الأخرى 

للفترة 2014 - 2016.

1-2  االأ�شعار الفورية للمنتجات النفطية

- الخليج االأمريكي

 7.8 بنحو   2016 اأبريل  �سهر  خالل  الممت�ز  للغ�زولين  الفورية  الأ�سع�ر  ارتفعت 

دولر للبرميل مق�رنة ب�أ�سع�ر ال�سهر ال�س�بق اأي بن�سبة 13.4% لت�سل اإلى 65.8 دولر 

للبرميل، كم� ارتفعت اأ�سع�ر زيت الغ�ز بنحو 4.5 دولر للبرميل اأي بن�سبة 10.9% لتبلغ 

45.6 دولر للبرميل، و ارتفعت اأ�سع�ر زيت الوقود بحوالى 2.3 دولر للبرميل اأي بن�سبة 
9.6% لتبلغ 26.2 دولر للبرميل.

)دوالر/برميل(
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-  �شوق روتردام

اأبريل  �سهر  م�ستوي�ته� خالل  في  ارتف�ع�ً  الممت�ز  للغ�زولين  الفورية  الأ�سع�ر  �سهدت 

2016 بنحو 11.6 دولر للبرميل مق�رنة ب�أ�سع�ر ال�سهر ال�س�بق اأي بن�سبة 21.2% لت�سل 
اإلى 66.4 دولر للبرميل،  كم� ارتفعت اأ�سع�ر زيت الغ�ز بنحو 2.5 دولر للبرميل اأي بن�سبة 

5.3% لتبلغ 49.6 دولر للبرميل، وارتفعت اأ�سع�ر زيت الوقود بحوالى 3 دولر للبرميل اأي 
بن�سبة 12.1% لتبلغ 27.8 دولر للبرميل.

-  �شوق حو�س البحر المتو�شط

اأبريل  �سهر  م�ستوي�ته� خالل  في  ارتف�ع�ً  الممت�ز  للغ�زولين  الفورية  الأ�سع�ر  �سهدت 

2016 بنحو 10.3 دولر للبرميل مق�رنة ب�أ�سع�ر ال�سهر ال�س�بق اأي بن�سبة 21.6% لت�سل 
اإلى 58 دولر للبرميل،  كم� ارتفعت اأ�سع�ر زيت الغ�ز بنحو 2.3 دولر للبرميل اأي بن�سبة 

4.8% لتبلغ 50.6 دولر للبرميل، وارتفعت اأ�سع�ر زيت الوقود بحوالي 3.4 دولر للبرميل 
اأي بن�سبة 13.8% لتبلغ 28 دولر للبرميل.

-  �شوق �شنغافورة

اأبريل  �سهر  م�ستوي�ته� خالل  في  ارتف�ع�ً  الممت�ز  للغ�زولين  الفورية  الأ�سع�ر  �سهدت 

2016 بنحو 1.8 دولر للبرميل مق�رنة ب�أ�سع�ر ال�سهر ال�س�بق اأي بن�سبة 3.4% لت�سل اإلى 
54.5 دولر للبرميل،  كم� ارتفعت اأ�سع�ر زيت الغ�ز بنحو 3 دولر للبرميل اأي بن�سبة %6.5 
لتبلغ 49.3 دولر للبرميل، وارتفعت اأ�سع�ر زيت الوقود بحوالي 2.8 دولر للبرميل اأي بن�سبة 

9.9% لتبلغ 31 دولر للبرميل.
  ويو�سح ال�سكل )3( المعدل ال�سهري لالأ�سع�ر الفورية للغ�زولين الممت�ز خالل الفترة 

من اأبريل 2015  اإلى  اأبريل 2016  في الأ�سواق الرئي�سية الأربعة: 

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

للمنتج�ت  الفورية  لالأ�سع�ر  ال�سهري  المتو�سط  الملحق  في   )4( الجدول  يو�سح  كم� 

النفطية في الأ�سواق المختلفة خالل الفترة )2016-2014(. 

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

1-3 اأ�شعار �شحن النفط الخام 

اتج�ه  اإلى  الأو�سط  ال�سرق  موانئ  المتجه من  الخ�م  النفط  �سحن  اأ�سع�ر  انخف�ست 

ال�سرق )للن�قالت الكبيرة بحمولة 230 – 280 األف طن �س�كن( خالل �سهر اأبريل 2016 

بمقدار 8 نق�ط مق�رنة ب�أ�سع�ر ال�سهر ال�س�بق، اأي بن�سبة 11% م�سجلة 65 نقطة على 

المقي��ض الع�لمي، كم� انخف�ست اأ�سع�ر �سحن النفط الخ�م المنقولة داخل منطقة البحر 

الأبي�ض المتو�سط بن�قالت �سغيرة اأو متو�سطة الحجم  )80-85 األف طن �س�كن( بمقدار 

على  نقطة   87 م�سجلة   %17.9 بن�سبة  اأي  ال�س�بق،  ال�سهر  ب�أ�سع�ر  مق�رنة  نقطة   19
ال�سرق  موانئ  من  المتجه  الخ�م  النفط  �سحن  اأ�سع�ر  ارتفعت  بينم�  الع�لمي.  المقي��ض 

الأو�سط  اإلى اتج�ه الغرب )للن�قالت الكبيرة بحمولة 270–285 األف طن �س�كن( بمقدار 

2 نقطة مق�رنة ب�أ�سع�ر ال�سهر ال�س�بق، اأي بن�سبة 4.9% م�سجلة 43 نقطة على المقي��ض 
الع�لمي

في  الع�لمى(  المقي��ض  على  )نقطة  الخ�م  النفط  �سحن  اأ�سع�ر   )4( ال�سكل  ويو�سح 

التج�ه�ت المختلفة خالل الفترة من �سهر اأبريل 2015 اإلى �سهر اأبريل 2016: 

1-4 اأ�شعار �شحن المنتجات النفطية 

اإلى  الأو�سط   ال�سرق  موانئ  المنقولة من  النفطية  المنتج�ت  �سحن  اأ�سع�ر  انخف�ست 

اتج�ه  ال�سرق  )للن�قالت بحمولة 30–35 األف طن �س�كن( خالل �سهر اأبريل 2016 بمقدار 

على  نقطة   100 م�سجلة  ال�س�بق،  ال�سهر  ب�أ�سع�ر  مق�رنة   %13.8 بن�سبة  ،اأي  نقطة   16
 .)World Scale( المقي��ض الع�لمي

الأبي�ض  البحر  منطقة  داخل  المنقولة  النفطية  المنتج�ت  �سحن  اأ�سع�ر  ارتفعت  بينم� 

المتو�سط )للن�قالت بحمولة 30–35 األف طن �س�كن( خالل �سهر اأبريل 2016  بمقدار 45 

نقطة على المقي��ض الع�لمي،  اأي بن�سبة 35.4% مق�رنة ب�أ�سع�ر ال�سهر ال�س�بق، لت�سل اإلى 

)*( المقي��ض الع�لمي )WS- World Scale( هو طريقة م�ستخدمة لحت�س�ب اأ�سع�ر ال�سحن، حيث اأن نقطة على المقي��ض الع�لمي تعني 1% من �سعر النقل القي��سي لذلك التج�ه 

في كت�ب World Scale الذي ين�سر �سنوي�، ويت�سمن ق�ئمة من الأ�سع�ر ب�سيغة دولر/طن تمثل WS 100 – لكل التج�ه�ت الرئي�سية في الع�لم.
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م�ستوى 172 نقطة، وارتفعت اأ�سع�ر �سحن المنتج�ت النفطية المنقولة من البحر المتو�سط 

اأبريل  �سهر  �س�كن( خالل  طن  األف   35–30 بحمولة  )للن�قالت  اأوروب���  غرب  �سم�ل  اإلى 

2016 بمقدار 46 نقطة على المقي��ض الع�لمي، اأي بن�سبة 33.8% مق�رنة ب�أ�سع�ر ال�سهر 
ال�س�بق،  لت�سل اإلى م�ستوى 182 نقطة.

المختلفة خالل  التج�ه�ت  في  النفطية  المنتج�ت  �سحن  اأ�سع�ر   )5( ال�سكل  ويو�سح 

الفترة من �سهر اأبريل 2015 اإلى �سهر اأبريل 2016.

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

اأ�سع�ر �سحن كل من النفط الخ�م  يو�سح الجدولن )5( و )6( في الملحق اتج�ه�ت 

والمنتج�ت النفطية للفترة 2014- 2016.

2 - العر�س و الطلب  

ت�سير التقديرات الأولية المتعلقة ب�إجم�لي الطلب الع�لمي على النفط خالل �سهر م�يو 

2016 اإل�ى انخف��سه بمقدار 0.8 مليون ب/ي، اأي بن�سبة 0.8% مق�رنة بم�ستوي�ت ال�سهر 
ال�س�بق لت�سل اإل�ى 94.8 مليون ب/ي، وهو م�ستوى مرتفع بحوالي 1.6 مليون ب/ي مق�رنة 

ب�ل�سهر المن�ظر من الع�م ال�س�بق.

انخف�ض طلب مجموعة الدول ال�سن�عية خالل �سهر م�يو 2016 بمقدار 0.7 مليون 

ب/ي  مليون   45 اإلى  لي�سل  ال�س�بق  ال�سهر  بم�ستوي�ت  مق�رنة   %1.5 بن�سبة  اأي  ب/ي، 

،مرتفع�ً بحوالى 0.6 مليون ب/ي مق�رنة ب�ل�سهر المن�ظر من الع�م الم��سي، كم� انخف�ض 

طلب بقية دول الع�لم الأخرى بمقدار 0.1 مليون ب/ي، اأي بن�سبة 0.2% مق�رنة بم�ستوي�ت 

مق�رنة  مليون ب/ي   1.1 بحوالي  مرتفع�ً  مليون ب/ي،   49.9 اإلى  لي�سل  ال�س�بق  ال�سهر 

ب�ل�سهر المن�ظر من الع�م الم��سي.

الشكل - 5 
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Energy Intelligence Briefing June 7  2016 ،:امل�سدر

كم� ت�سير التقديرات الأولية اإلى انخف��ض الكمي�ت المعرو�سة من النفط خالل �سهر 

م�يو 2016 بمقدار 1.1 مليون ب/ي، اأي بن�سبة 1.1% مق�رنة بم�ستوي�ت ال�سهر ال�س�بق 

اإل�ى 96.5 مليون ب/ي، م�سكلة ارتف�ع�ً بحوالي 0.2 مليون ب/ي مق�رنة ب�ل�سهر  لت�سل 

المن�ظر من الع�م ال�س�بق.

وعلى م�ستوى المجموع�ت، انخف�ست اإمدادات الدول الأع�س�ء في  اأوبك من النفط 

الخ�م و�سوائل الغ�ز الطبيعي خالل �سهر م�يو 2016 بمقدار 0.2 مليون ب/ي اأي بن�سبة 

0.5% مق�رنة بم�ستوي�ت ال�سهر ال�س�بق لت�سل اإلى 39.2 مليون ب/ي ،م�سكلة ارتف�ع�ً بنحو 
0.6 مليون ب/ي مق�رنة ب�ل�سهر المن�ظر من الع�م ال�س�بق، كم� انخف�ض اإجم�لى اإمدادات 
الدول المنتجة من خ�رج اأوبك خالل �سهر م�يو 2016 بمقدار 0.9 مليون ب/ي اأي بن�سبة 

1.5% مق�رنة بم�ستوي�ت ال�سهر ال�س�بق لت�سل اإلى 57.2 مليون ب/ي، م�سكلة انخف��س�ً 
بنحو 0.5 مليون ب/ي مق�رنة ب�ل�سهر المن�ظر من الع�م ال�س�بق. 

وتظهر البي�ن�ت الأولية لم�ستوي�ت الطلب والعر�ض من النفط الخ�م خالل �سهر م�يو 

2 مليون ب/ي خالل ال�سهر  2016 ف�ئ�س�ً قدره 1.7 مليون ب/ي ،مق�رنة بف�ئ�ض قدره 
ال�س�بق وف�ئ�ض قدره 3.1 مليون ب/ي خالل ال�سهر المم�ثل من الع�م ال�س�بق ،وذلك كم� 

يت�سح من الجدول )2( وال�سكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط  الجدول - 2 

التغري عن

مايو 2015

مايو

2015
التغري عن

اأبريل 2016

اأبريل

2016
مايو

2016

0.6 44.4 -0.7 45.7 45.0 طلب الدول ال�شناعية

1.1 48.8 -0.1 50.0 49.9 باقي دول العامل

1.6 93.2 -0.8 95.6 94.8 اإجمايل الطلب العاملي

0.6 38.6 -0.2 39.4 39.2  اإمدادات اأوبك

0.6 32.0 -0.2 32.8 32.6 نفط خام

0.0 6.6 0.0 6.6 6.6 �شوائل الغاز و متكثفات

-0.4 55.3 -0.9 55.8 54.9 اإمدادات من خارج اأوبك

-0.1 2.4 0.0 2.3 2.3 عوائد التكرير

0.2 96.3 -1.1 97.6 96.5 اإجمايل العر�س العاملي

3.1 2.0 1.7 املوازنة

 )مليون برميل/ اليوم(
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يو�سح الجدولن )7( و )8( م�ستوي�ت الطلب والعر�ض الع�لمي للنفط  للفترة 2014- 

.2016

• اإنتاج النفط ال�شخري فى الواليات المتحدة االأمريكية 	

انخف�ض اإنت�ج الولي�ت المتحدة الأمريكية من النفط ال�سخري خالل �سهر م�يو 2016 

بحوالى 114 األف ب/ي اأى بن�سبة 2.3% مق�رنة بم�ستوي�ت ال�سهر ال�س�بق ليبلغ 4.955 

الع�م  من  المن�ظر  ب�ل�سهر  مق�رنة  األف ب/ي   488 بنحو  انخف��س�ً  م�سكاًل  مليون ب/ي، 

ال�س�بق، كم� انخف�ض عدد الحف�رات الع�ملة خالل �سهر م�يو 2016 بنحو 19 حف�رة مق�رنة 

بم�ستوي�ت ال�سهر ال�س�بق لي�سل اإلى 262 حف�رة، وهو م�ستوى منخف�ض بنحو 341 حف�رة 

مق�رنة ب�ل�سهر المن�ظر من الع�م ال�س�بق ،وذلك كم� يت�سح من الجدول )3( وال�سكل )7(: 

 )مليون ب/ي ( العرض والطلب العالمي على النفط 

الجدول - 3 إنتاج النفط الصخرى فى الواليات المتحدة األمريكية *

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

 Bakken، Eagle ،ميثل اإنت�ج �سبع من�طق رئي�سية والتي �سكلت نحو 92% من النمو فى اإنت�ج النفط املحلى فى الولي�ت املتحدة الأمريكية خالل الفرتة 2011- 2014 وهى *

.Ford، Haynesville، Marcellus، Niobrara، Permian، Utica

شكل - 6 

التغري عن

اأبريل 2015

مايو

2015
التغري عن

اأبريل 2016

اأبريل

2016
مايو

2016

 - 0.488 5.403 - 0.114 5.069 4.955 اإنتاج النفط ال�شخري

 - 341 603 - 19 281 2.62 عدد احلفارات العاملة )حفارة(

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

الواليات المتحدة االأمريكية 

انخف�ست واردات الولي�ت المتحدة الأمريكية من النفط الخ�م خالل �سهر اأبريل 2016 

بحوالى 134 األف ب/ي اأى بن�سبة 1.7% مق�رنة بم�ستوي�ت ال�سهر ال�س�بق لتبلغ نحو 7.8 

اأى  األف ب/ي   278 النفطية بحوالى  المنتج�ت  وارداته� من  ارتفعت  بينم�  مليون ب/ي، 

بن�سبة 15% مق�رنة بم�ستوي�ت ال�سهر ال�س�بق لتبلغ حوالي 2.1 مليون ب/ي. 

الخ�م  النفط  من  المتحدة  الولي�ت  �س�درات  انخف�ست  ال�س�درات،  ج�نب  وعلى 

بم�ستوي�ت  مق�رنة   %5.8 بن�سبة  اأى  األف ب/ي   23 بحوالى   2016 اأبريل  �سهر  خالل 

365  األف ب/ي، كم� انخف�ست �س�دراته� من المنتج�ت النفطية  ال�سهر ال�س�بق لتبلغ 

بحوالى 739 األف ب/ي اأى بن�سبة 17% مق�رنة بم�ستوي�ت ال�سهر ال�س�بق لتبلغ حوالى 

3.6 مليون ب/ي. وبذلك ارتفع �س�في الواردات النفطية للولي�ت المتحدة خالل �سهر 
ال�س�بق  ال�سهر  مع  مق�رنة   %17.9 بن�سبة  اأي  األف ب/ي،   906 بحوالي   2016 اأبريل 

6 مليون ب/ي. لي�سل اإلى 

وب�لن�سبة لم�س�در الواردات، فقد ظلت كندا المزود الرئي�سي للولي�ت المتحدة ب�لنفط 

الخ�م بن�سبة 41% من اجم�لي واردات الأخيرة منه، تليه� المملكة العربية ال�سعودية بن�سبة 

اأوبك على  الأع�س�ء في منظمة  الدول  ا�ستحوذت  بينم�   ،%10 بن�سبة  فنزويال  ثم   %16
حوالي 41% من اإجم�لي واردات النفط الخ�م للولي�ت المتحدة الأمريكية. 

اليابان 

انخف�ست واردات الي�ب�ن من النفط الخ�م خالل �سهر اأبريل 2016 بحوالي 93 األف 

اأي بن�سبة 3% ب�لمق�رنة مع ال�سهر ال�س�بق لتبلغ 3.5 مليون ب/ي، بينم� ارتفعت  ب/ي، 

الواردات الي�ب�نية من المنتج�ت النفطية بحوالى 47 األف ب/ي، اأي بن�سبة 9.8% ب�لمق�رنة 

مع ال�سهر ال�س�بق لتبلغ 525 األف ب/ي.

إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية  )مليون ب/ي ( شكل - 7 
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وعلى ج�نب ال�س�درات، انخف�ست �س�درات الي�ب�ن من المنتج�ت النفطية خالل �سهر 

اأبريل  2016 بنحو 73 األف ب/ي، اأي بن�سبة 11.7% لتبلغ 551 األف ب/ي. و بذلك ارتفع 

�س�في الواردات النفطية للي�ب�ن خالل �سهر اأبريل 2016  بحوالي 28 األف ب/ي، اأي بن�سبة 

0.8% لي�سل اإلى 3.4 مليون ب/ي.
وب�لن�سبة لم�س�در الواردات، ت�أتي المملكة العربية ال�سعودية في المرتبة الأولى بن�سبة 

41% من اجم�لي واردات الي�ب�ن من النفط الخ�م ،تليه� الم�رات العربية المتحدة بن�سبة 
19% ثم قطر بحوالى %10 . 

ال�شين 

ارتفعت واردات ال�سين من النفط الخ�م خالل �سهر اأبريل 2016 بحوالي 249 األف 

ب/ي،  اأي بن�سبة 3% ب�لمق�رنة مع ال�سهر ال�س�بق لتبلغ 7.95 مليون ب/ي، كم� ارتفعت 

الواردات ال�سينية من المنتج�ت النفطية بحوالي 19 األف ب/ي، اأي بن�سبة 1.4% ب�لمق�رنة 

مع ال�سهر ال�س�بق لتبلغ حوالي 1.4 مليون ب/ي.

األف   64 الخ�م حوالي  النفط  ال�سينية من  ال�س�درات  بلغت  ال�س�درات،  وعلى ج�نب 

اأي  األف ب/ي،   55 بحوالي  النفطية  المنتج�ت  من  ال�سينية  ال�س�درات  وارتفعت  ب/ي. 

�س�في  بلغ  وبذلك  مليون ب/ي.   1.05 لتبلغ  ال�س�بق  ال�سهر  مع  ب�لمق�رنة   %5.5 بن�سبة 

الواردات النفطية ال�سينية خالل �سهر اأبريل 2016 حوالي 8.2 مليون ب/ي مرتفعة بنحو 

4.1% عن م�ستوي�ته� لل�سهر ال�س�بق. 
وب�لن�سبة لم�س�در الواردات، ت�أتي رو�سي� في المرتبة الأولى بن�سبة 15% من اإجم�لي 

واردات ال�سين من النفط الخ�م، تليه� المملكة العربية ال�سعودية بن�سبة 13% ثم اأنجول 

بن�سبة %12 .

ويو�سح الجدول )4( �س�في الواردات )ال�س�درات( من النفط الخ�م والمنتج�ت النفطية 

للولي�ت المتحدة والي�ب�ن وال�سين خالل �سهر اأبريل 2016 مق�رنة ب�ل�سهر ال�س�بق.

)مليون برميل / اليوم (  الجدول - 4

امل�سدر : التقرير ال�سهري ملنظمة اأوبك، اأعداد خمتلفة 2016.

4 - المخزون 

ارتفع اإجم�لي المخزون التج�ري النفطي في الدول ال�سن�عية خالل �سهر اأبريل 2016 

بحوالي 14 مليون برميل عن ال�سهر ال�س�بق لي�سل اإلى 3064 مليون برميل، م�سكاًل ارتف�ع�ً 

بمقدار 222 مليون برميل عن م�ستوي�ت ال�سهر المم�ثل من الع�م الم��سى، يذكر اأن اإجم�لي 

املنتجات النفطية النفط اخلام

التغري عن

مار�س 2016

مار�س

 2016
اأبريل

 2016
التغري عن

مار�س 2016

مار�س

 2016
اأبريل

 2016

1.017 - 2.513 - 1.496 - 0.111 7.581 7.470 الواليات املتحدة االأمريكية

0.120 - 0.146 - 0.026 - 0.092 3.559 3.467 اليابان

- 0.008 0.359 0.351 0.335 7.550 7.885 ال�شني

 صافي الواردات)الصادرات( النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين
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المخزون التج�ري من النفط الخ�م  في الدول ال�سن�عية قد ارتفع خالل �سهر اأبريل 2016  

بحوالي 14 مليون برميل عن ال�سهر ال�س�بق لي�سل اإلى 1251 مليون برميل، بينم� ا�ستقر 

اإجم�لي مخزونه� التج�ري من المنتج�ت  النفطية عن نف�ض الم�ستوى الم�سجل خالل ال�سهر 

ال�س�بق وهو 1813 مليون برميل.

برميل عن  13 مليون  الأمريكتين بحوالى  النفطي في  التج�ري  المخزون  ارتفع   وقد 

ال�سهر ال�س�بق لي�ستقر عند 1637 مليون برميل، منه� 703 مليون برميل من النفط الخ�م 

و 934 مليون برميل من المنتج�ت، كم� ارتفع المخزون التج�ري النفطي في دول منطقة 

المحيط اله�دي بحوالى 1 مليون برميل عن ال�سهر ال�س�بق لي�ستقر عند 422 مليون برميل، 

وا�ستقر  المنتج�ت،  من  برميل  مليون   228 و  الخ�م  النفط  من  برميل  مليون   194 منه� 

المخزون التج�ري النفطي في الدول الأوروبية عند نف�ض الم�ستوى الم�سجل خالل ال�سهر 

ال�س�بق وهو 1005 مليون برميل، منه� 354 مليون برميل من النفط الخ�م و 651 مليون 

برميل من المنتج�ت.

ارتفع المخزون التج�ري النفطي في بقية دول الع�لم خالل �سهر اأبريل 2016 بمقدار 

13 مليون برميل لي�سل اإلى 2977 مليون برميل ،كم� ارتفع المخزون التج�ري النفطي على 
متن الن�قالت بمقدار 35 مليون برميل لي�سل اإلى 1237 مليون برميل. 

27 مليون  بمقدار  ارتف�ع�ً  الع�لمى  التج�ري  اإجم�لي المخزون  وبذلك ي�سجل م�ستوى 

برميل خالل �سهر اأبريل 2016 مق�رنة بم�ستواه الم�سجل خالل ال�سهر ال�س�بق  لي�سل اإلى 

6041 مليون برميل، وهو م�ستوى مرتفع بمقدار 632 مليون برميل عن م�ستوي�ت ال�سهر 
المم�ثل من الع�م الم��سي. 

وانخف�ض المخزون ال�ستراتيجي في دول منظمة التع�ون القت�س�دي والتنمية وجنوب 

اأفريقي� وال�سين خالل �سهر اأبريل 2016 بمقدار 3 مليون برميل مق�رنة بم�ستواه الم�سجل 

خالل ال�سهر ال�س�بق  لي�سل اإلى 1864 مليون برميل، وهو م�ستوى مرتفع بمقدار 11 مليون 

برميل عن م�ستوي�ته في ال�سهر المم�ثل من الع�م الم��سي.

وبذلك ي�سل اإجم�لي المخزون الع�لمي في نه�ية �سهر اأبريل 2016 اإلى 9142 مليون 

برميل م�سجال بذلك ارتف�ع�ً بنحو 59 مليون برميل مق�رنة ب�ل�سهر ال�س�بق، و ارتف�ع�ً بنحو 

816 مليون برميل مق�رنة ب�ل�سهر المم�ثل من الع�م الم��سي. 
ويبين ال�سكل )8( والجدول )9( في الملحق م�ستوي�ت المخزون المختلفة في نه�ية �سهر 

اأبريل 2016.

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

ا�ستقر المتو�سط ال�سهري لل�سعر الفوري للغ�ز الطبيعي الم�سجل في مركز هنري ب�ل�سوق 

الأمريكي خالل �سهر م�يو 2016 عند نف�ض الم�ستوي الم�سجل خالل ال�سهر ال�س�بق وهو 

1.92 دولر لكل مليون )و ح ب(.  
ولدى مق�رنة المتو�سط ال�سهري ل�سعر الغ�ز الطبيعي ب�لمتو�سط ال�سهري لخ�م غرب 

تك�س��ض المتو�سط، يت�سح انخف��ض اأ�سع�ر الغ�ز الطبيعي بنحو 6.2 دولر لكل مليون )و ح 

ب( ،كم� هو مو�سح في الجدول )5(:

) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 5

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

ت�ستعر�ض الفقرات الت�لية التطورات في اأ�سع�ر الغ�ز الطبيعي الم�سيل في اأ�سواق �سم�ل 

والم�س�در  وال�سين  الجنوبية  وكوري�  الي�ب�ن  من  كل  من  الم�ستوردة  والكمي�ت  اأ�سي�  �سرق 

الرئي�سية لتلك الواردات و�س�في ع�ئد ال�سحن�ت الفورية لم�سدري الغ�ز الطبيعي الم�سيل. 

1.2 اأ�شعار الغاز الطبيعي الم�شيل
�سهد متو�سط اأ�سع�ر الغ�ز الطبيعي الم�سيل الذي ا�ستوردته الي�ب�ن في �سهر اأبريل 2016  

انخف��س�َ بمقدار 0.9 دولر لكل مليون و ح ب مق�رنة ب�ل�سهر ال�س�بق لي�سل اإلى 6.4 دولر/ 

كوري�  ا�ستوردته  الذي  الم�سيل  الطبيعي  الغ�ز  اأ�سع�ر  متو�سط  انخف�ض  كم�  ب،  ح  و  مليون 

الجنوبية بمقدار 0.7 دولر لكل مليون و ح ب مق�رنة ب�ل�سهر ال�س�بق لي�سل اإلى 6.6 دولر/ 

مليون و ح ب،  وا�ستقر متو�سط اأ�سع�ر الغ�ز الطبيعي الم�سيل الذي ا�ستوردته ال�سين عند 6.6 

دولر لكل مليون  و ح ب وهو نف�ض الم�ستوى الم�سجل خالل ال�سهر ال�س�بق. 

2.2 الكميات الم�شتوردة من الغاز الطبيعي الم�شيل
انخف�ست الكمي�ت الم�ستوردة من الغ�ز الطبيعي الم�سيل في الي�ب�ن و كوري� الجنوبية 

وال�سين من الم�س�در المختلفة خالل ال�سهر بمقدار 2.523 مليون طن اأي بن�سبة %19.5 

مق�رنة ب�ل�سهر ال�س�بق حيث و�سلت الكمي�ت الم�ستوردة في �سهر اأبريل 2016 اإلى 10.420 

مليون طن.

* كم� هو في مركز هنري.
* * تم تحويل خ�م غرب تك�س��ض اإلى مليون )و ح ب( على اأ�س��ض اأن البرميل يحتوي 5.80 مليون )و ح ب (.

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

مايو

دي�شمربنوفمرباإكتوبر�شبتمرباأغ�شط�سيوليويونيو2015
يناير

مايواأبريل مار�سفرباير2016

2.92.82.82.82.72.32.11.92.32.01.71.91.9الغ�ز الطبيعي *

10.210.38.87.47.88.07.46.45.45.26.57.18.1خ�م غ. تك�س��ض**

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس في السوق األمريكي، 2016-2015
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 ويو�سح الجدول )6( الكمي�ت الم�ستوردة من الغ�ز الطبيعي الم�سيل واأ�سع�ره في كل 

من الي�ب�ن وكوري� الجنوبية و ال�سين خالل الفترة 2014- 2016 :

 World Gas Intelligence امل�شدر:  اأعداد خمتلفة من

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

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

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�شنيكوريااليابانالإجمايلال�شنيكوريااليابان

201488505374021989114579816.116.311.7

201584850331411960613759710.210.68.6

8434412221211467715.114.311.1يناير 2015

7730309816611248913.313.410.3فرباير

8137304813461253112.213.110.1مار�س

6598283915451098210.211.78.1اأبريل

57552364112392428.79.58.8مايو

663317771724101348.69.19.5يونيو

695322711922111468.98.87.5يوليو

706219981348104089.29.27.1اأغ�شط�س

685324501295105989.69.67.4�شبتمرب

605729151602105749.49.78.0اأكتوبر

669427061818112188.99.57.9نوفمرب

794435532101135988.58.77.6دي�شمرب

724533382464130477.98.07.3يناير 2016

737029981801121698.07.86.9فرباير

795932821702129437.27.36.6مار�س

638221771861104206.46.66.6اأبريل
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3.2 م�شادر واردات الغاز الطبيعي الم�شيل
بلغت �س�درات ا�سترالي� اإلى الي�ب�ن و كوري� الجنوبية و ال�سين خالل �سهر اأبريل 2016  

واردات  اإجم�لي  29.9% من  بن�سبة  الأولى  المرتبة  لت�أتي في  3.112 مليون طن،  حوالي 

الي�ب�ن وكوري� الجنوبية وال�سين خالل ال�سهر، تليه� قطر بن�سبة 16.8% ثم م�ليزي� بن�سبة 

.%16
هذا وقد بلغت �س�درات الدول العربية اإلى الي�ب�ن و كوري� الجنوبية و ال�سين حوالي 

2.740 مليون طن لت�س�هم بم� ن�سبته 26.3% من اإجم�لي واردات تلك الدول خالل ال�سهر.

4.2 العائد ال�شافي لم�شدري الغاز الطبيعي الم�شيل
وفيم� يتعلق ب�س�في ع�ئد ال�سحن�ت الفورية المحقق لعدد من الدول الم�سدرة للغ�ز 

الأولى محققة  المرتبة  رو�سي� في  فت�أتي  اأ�سي�،  �سرق  �سم�ل  اأ�سواق  الم�سيل في  الطبيعي 

تليه�   ،2016 اأبريل  �سهر  نه�ية  في  ح ب  و  مليون  دولر/   3.52 في حدود  ع�ئد  �س�في 

اإندوني�سي� ب�س�في ع�ئد 3.44 دولر/ مليون و ح ب، ثم ا�سترالي� ب�س�في ع�ئد 3.40 دولر/ 

مليون و ح ب. فيم� بلغ �س�في الع�ئد لقطر 3.28 دولر/ مليون  و ح ب، وللجزائر 3.00 

دولر/ مليون و ح ب. 

ويو�سح الجدول )7( الدول الرئي�سية الم�سدرة للغ�ز الطبيعي الم�سيل اإلى الي�ب�ن وكوري� 

الجنوبية وال�سين، و�س�في الع�ئد له� في نه�ية �سهر اأبريل 2016:

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

�شافي العائد من بيع �شحنات الكميات الم�شتوردة

الغاز الطبيعي الم�شيل الفورية في 

ا�شواق �شمال �شرق اآ�شيا
) األف طن (

اليابان
 كوريا

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

63822177186110420اإجمالي الواردات، منها:

1806247105931123.40ا�شتراليا

84258532517523.28قطر

118035712716643.39ماليزيا

4872971889723.44اندون�شيا

9183.52-662256رو�شيا

1433.00--143نيجيريا

*  ع�ئدات الت�سدير مطروح�ً منه� تك�ليف النقل ور�سوم الإت�وة.
 World Gas Intelligence الم�سدر:  اأعداد مختلفة من

في نهاية شهر أبريل 2016
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* The OPEC basket of crudes )effective June 16, 2005( is 
comprised of Algeria's Saharan Blend, Iraq's Basra Light, 
Kuwait Export,   Libya›s Es Sider, Qatar Marine, Saudi's 
Arabian Light, UAE's Murban, Iran Heavy, Indonesia's 
Minas, Nigeria's Bonny Light, and Venezuela's Merey.
Effective 1 January and  mid of October 2007, Angola’s 
Girassol and Ecuadorian Oriente crudes have been 
incorporated to become the 12th  and 13th crudes comprising 
the new Opec Basket.As of Jan.2009, the basket excludes the 
Indonesian crude.

 : التالية  علىالخامات   2005 يونيو   16 م��ن  اع��ت��ب��ارا  اأوب���ك  �شلة  ت�شمل    *
الخفيف،   الب�شرة  ال��ج��زائ��ري،  ال�شحراء  مزيج  ال�شعودي،  الخفيف  العربي 

االيراني  الكويتي،  الخام   ، البحري  ، قطر  االم��ارات��ي  الليبي، موربان  ال�شدرة 

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

اأ���ش��ي��ف خام   2007 اأك��ت��وب��ر  �شهر  ومنت�شف  يناير  �شهر  ب��داي��ة  م��ن  واع��ت��ب��ارا 

غيرا�شول االنغولي و خام اورينت.

ال�شلة  من  االندوني�شي  الخام  ا�شتثناء  تم   2009 يناير  في  و  االكوادوري، 

لتتاألف من 12 نوعا من الخام.

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

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

اجلدول - 2:  الأ�سع�ر الفورية ل�سلة اأوبك،  2015- 2016 

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

2016 2015 ال�سبوع

Week 
ال�سهر

Month 2016 2015 الأ�سبوع

Week 
ال�سهر

Month

55.1 1 
   

يوليو

July

29.8 46.2 1 

 ين�ير 

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

 

اغ�سط�ض

August

29.2 51.3  1

 فرباير 

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

�سبتمرب

September

35.1 56.0 1

 م�ر�ض 

March
45.3  2 35.2 52.9 2
44.2 3 35.8 49.5 3
44.1 4 34.8 51.9 4
47.2 1 

 اكتوبر 

October

34.2 53.9 1
  

ابريل

April

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

 نوفمرب  

November

41.1 63.6 1

م�يو

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

 دي�سمرب 

December

60.5 1

 يونيو 

  June
32.1  2 61.1 2
31.3  3 60.2 3
31.5 4 59.7 4

20152016

44.426.5January ين�ير 

54.128.7February فرباير 

52.534.7March م�ر�ض 

57.337.9April ابريل 

62.243.2May م�يو 

60.2June يونيو 

54.2July يوليو 

45.5August اغ�سط�ض 

44.8September �سبتمرب 

45.0October اكتوبر 

40.5November نوفمرب 

December دي�سمرب 

50.330.0First Quarter الربع الأول 

59.9Second Quarter الربع الث�نى 

48.2Third Quarter الربع الث�لث 

39.7Fourth Quarter الربع الرابع 

49.5Annual Average املتو�شط ال�شنوي 

اجلدول - 1: املعدل الأ�سبوعي لأ�سع�ر �سلة اأوبك* ، 2015 - 2016

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2015 -2016
)$ / Barrel - دولر / برميل(
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اجلدول - 3:  الأ�سع�ر الفورية ل�سلة اأوبك وبع�ض اأنواع النفوط الأخرى 2016-2014

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

)$/Barrel - دولر/ برميل(

�سلة خ�م�ت 

اأوبك

 OPEC
Basket

العربى 

اخلفيف

 Arab
Light

خليط   

ال�سحراء 

اجلزائري 

 Sahara
Blend

الب�سرة 

اخلفيف

 Basra
Light

الكويت 

Kuwait
Export

قطر 

البحري

Marine

مورب�ن

الإم�راتي

Morban

ال�سدرة 

الليبي

Es Sedra

دبى

Dubai
برنت

Brent
غ. تك�س��ض

WTI

96.297.199.694.495.296.399.398.496.699.093.2Axerage 2014متو�شط عام 2014

49.549.952.847.948.250.753.951.451.052.448.7Axerage 2015متو�شط عام 2015

44.444.547.942.642.345.548.446.845.647.947.3January 2015يناير 2015 

54.153.858.251.852.355.458.656.855.958.150.8Feburaryفرباير

52.552.256.950.550.554.357.454.854.755.947.8March مار�س

57.357.759.855.656.058.561.758.458.659.554.4Aprilاأبريل

62.262.664.160.460.963.366.263.263.564.359.3May مايو

60.260.961.758.659.361.864.660.861.861.759.8Juneيونيو

54.255.056.353.153.955.457.655.556.256.551.2July يوليو

45.546.547.244.345.347.048.845.847.946.742.8Augustاأغ�شط�س

44.845.648.443.444.045.948.946.745.447.645.5September �شبتمرب

45.045.449.543.543.645.949.547.645.848.646.3Octoberاأكتوبر

40.540.645.338.738.441.746.043.341.844.342.7Novemberنوفمرب

33.633.738.632.131.534.439.237.234.638.237.2Decemberدي�شمرب

26.526.431.324.723.927.031.629.826.830.831.5January 2016يناير 2016 

28.728.833.327.126.829.434.231.529.432.530.3Feburaryفرباير

34.734.739.433.433.035.540.037.535.238.537.8Marchمار�س

37.938.242.336.636.339.042.540.539.041.541.0Aprilاأبريل

43.243.547.742.141.644.147.145.844.346.846.8Aprilاأبريل

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports. امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرول،  االإدارة االإقت�شادية،  وتقارير اأوبك. 
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 * زيت الغ�ز في ال�سوق الأمريكي يحتوي على 0.02 % كبريت ال

**زيت الوقود في �سوق �سنغ�فورة يحتوي على 2 %  كبريت.
 الم�شدر: تقرير اأوبك ال�شهري ، اأعداد مختلفة.

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

اجلدول  - 4:  املتو�سط ال�سهري لال�سع�ر الفورية للمنتج�ت النفطية فى ال�سواق املختلفة،  2014 - 2016

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

ال�شوق
الغازولني  املمتاز

Premium
Gasoline

زيت الغاز*

(50 جزء باملليون كربيت)
Gasoil

(ppm Sulfur 50 )

زيت الوقود** 

)1.0  كربيت(

 Fuel Oil
)Sulfur 1 %   (

 Market

 متو�سط

ع�م

2014

110.9113.788.3Singapure�سنغ�فورة

Average
2014

115.1112.987.1Roterdamروتردام
110.6113.388.1Mediterraneanاملتو�سط

118.9111.490.3US Gulfخ. اأمريكي

 متو�سط

ع�م

2015

69.266.245.9Singapure�سنغ�فورة

Average
2015

75.566.040.2Roterdamروتردام
69.467.542.1Mediterraneanاملتو�سط

77.763.843.3US Gulfخ. اأمريكي

اأبريل

2015

75.673.754.8Singapure�سنغ�فورة

Apr-15
82.374.249.2Roterdamروتردام
78.375.851.0Mediterraneanاملتو�سط

87.272.153.8US Gulfخ. اأمريكي

م�يو

2015

83.779.861.3Singapure�سنغ�فورة

May-15
87.779.252.6Roterdamروتردام
82.981.054.2Mediterraneanاملتو�سط

96.377.555.5US Gulfخ. اأمريكي

يونيو

2015

84.076.757.1Singapure�سنغ�فورة

Jun-15
93.776.450.3Roterdamروتردام
86.278.251.9Mediterraneanاملتو�سط

104.372.552.8US Gulfخ. اأمريكي

يوليو

2015

76.067.748.7Singapure�سنغ�فورة

Jul-15
90.568.644.6Roterdamروتردام
83.970.345.6Mediterraneanاملتو�سط

99.164.845.0US Gulfخ. اأمريكي

اأغ�سط�ض

2015

66.060.039.0Singapure�سنغ�فورة

Aug-15
77.560.735.2Roterdamروتردام
70.362.236.3Mediterraneanاملتو�سط

80.758.035.7US Gulfخ. اأمريكي

�سبتمرب

2015

65.260.937.4Singapure�سنغ�فورة

Sep-15
70.761.433.9Roterdamروتردام
63.063.334.5Mediterraneanاملتو�سط

65.858.334.9US Gulfخ. اأمريكي

اأكتوبر

2015

63.460.738.3Singapure�سنغ�فورة

Oct-15
66.759.233.9Roterdamروتردام
59.061.336.2Mediterraneanاملتو�سط

63.358.235.1US Gulfخ. اأمريكي

نوفمرب

2015

59.158.736.1Singapure�سنغ�فورة

Nov-15
65.357.130.2Roterdamروتردام
58.857.332.8Mediterraneanاملتو�سط

61.054.333.5US Gulfخ. اأمريكي

دي�سمرب

2015

55.648.028.2Singapure�سنغ�فورة

Dec-15
58.845.722.4Roterdamروتردام
51.846.425.9Mediterraneanاملتو�سط

56.642.925.6US Gulfخ. اأمريكي

ين�ير

2016

50.337.426.8Singapure�سنغ�فورة

Jan-16
53.438.119.9Roterdamروتردام
47.039.521.2Mediterraneanاملتو�سط

51.237.119.1US Gulfخ. اأمريكي

فرباير

2016

44.340.125.9Singapure�سنغ�فورة

Feb-16
49.540.421.5Roterdamروتردام
43.041.922.5Mediterraneanاملتو�سط

47.337.020.3US Gulfخ. اأمريكي

م�ر�ض

2016

52.746.328.2Singapure�سنغ�فورة

Mar-16
54.847.124.8Roterdamروتردام
47.748.324.6Mediterraneanاملتو�سط

58.041.123.9US Gulfخ. اأمريكي

اأبريل

2016

54.549.331.0Singapure�سنغ�فورة

Apr-16
66.449.627.8Roterdamروتردام
58.050.628.0Mediterraneanاملتو�سط

65.845.626.2US Gulfخ. اأمريكي
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* حجم الناقلة يراوح  ما بني  230 اىل 280 األف طن �شاكن  
** حجم الناقلة يراوح  ما بني  270 اىل 285 األف طن �شاكن  

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

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

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

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

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

اجلدول - 5 :  اجت�ه�ت اأ�سع�ر �سحن النفط اخل�م  2014 - 2016 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2014 - 2016
)Point on World Scale - نقطة على املقي��ض الع�ملي(

             Direction
Period

البحر املتو�سط/

البحر املتو�سط ***

Med/Med ***

ال�سرق الأو�سط/ الغرب **

Middle East/West**
ال�سرق الو�سط / ال�سرق * 

Middle East/East*
 الجت�ه     

الفرتة

Average 2014 105 30 49 متو�شط 2014

Average 2015 109 38 65 متو�شط 2015

Arpil 105 34 62 اأبريل

May 115 43 70 م�يو

June 134 39 67 يونيو

July 95 41 73 يوليو

August 94 26 39 اأغ�سط�ض

September 73 33 55 �سبتمرب

October 96 46 76 اأكتوبر

November 112 38 64 نوفمرب

December 120 53 89 دي�سمرب

January 2016 102 58 79 ين�ير 2016

February 91 35 60 فرباير

March 106 41 73 م�ر�ض

Arpil 87 43 65 اأبريل

اجلدول - 6 :  اجت�ه�ت اأ�سع�ر �سحن املنتج�ت النفطية، 2014 - 2016 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2014 - 2016
)Point on World Scale - نقطة على املقي��ض الع�ملي (

Period
البحر املتو�سط / �سم�ل - غرب اأوروب� *

Med/N-WE *
البحر املتو�سط /  البحر املتو�سط *

Med/Med*
ال�سرق الو�سط / ال�سرق * 

Middle East/East*

الجت�ه     

الفرتة

Average 2014 159 149 111 متو�شط 2014

Average 2013 173 162 118 متو�شط 2015

  April 212 202 114 اأبريل

  May 152 142 121 م�يو

  June 200 190 141 يونيو

  July 213 203 165 يوليو

  August 134 124 150 اأغ�سط�ض

September 147 137 106 �سبتمرب

October 137 127 80 اأكتوبر

November 135 125 83 نوفمرب

December 151 141 101 دي�سمرب

January  2016 188 177 136 ين�ير 2016

February 156 146 104 فرباير

  March 136 127 116 م�ر�ض

  April 182 172 100 اأبريل

Direction

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

اجلدول - 7 : الطلب الع�ملي على النفط خالل الفرتة 2014 - 2016    

Table -7 : World Oil Demand  2014 - 2016
)Million b/d - مليون برميل/ اليوم (

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

وتقارير ال�شناعة النفطية.

*2016 2015 2014

الربع الث�ين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Av.
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الث�لث 

 Q -III
الربع الث�ين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Av.

Arab Countries 7.0 7.0 6.9 7.0 7.0 6.8 6.8 6.7  الدول العربية

OAPEC 5.9 6.1 6.0 6.1 6.1 5.9 5.9 5.8  الدول الأع�س�ء في اأوبك

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

OECD 45.6 46.6 46.2 46.3 46.5 45.4 46.5 45.7  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 24.4 24.4 24.4 24.4 24.8 24.1 24.2 24.1  اأمريك� ال�سم�لية

Western Europe 13.6 13.5 13.7 13.7 14.1 13.6 13.5 13.5  اأوروب� الغربية

Pacific 7.6 8.6 8.1 8.3 7.6 7.7 8.8 8.1  املحيط اله�دي

Developing Countries 31.3 30.7 30.7 30.8 31.3 30.7 29.9 30.0  الدول النامية

Middle East & Asia 20.6 20.4 20.2 20.4 20.7 20.2 19.6 19.6  ال�سرق الو�سط  واآ�سي� 

Africa 4.1 4.0 3.9 3.9 3.8 3.9 4.0 3.8  افريقي�

America Latin 6.6 6.4 6.6 6.5 6.9 6.7 6.3 6.6  اأمريك� الالتينية

 China 11.3 10.7 10.8 11.1 10.7 11.1 10.4 10.5  ال�شني 

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

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

World 93.3 93.1 93.0 94.0 93.9 92.0 91.9 91.4    العامل
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اجلدول - 8: العر�ض الع�ملي للنفط و�سوائل الغ�ز الطبيعي خالل الفرتة  2014 - 2016

Table -8 : World Oil and NGL Supply, 2014-2016
)Million b/d - �مليون برميل يومي ( 

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

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

وتقارير ال�شناعة النفطية

*2016 2015 2014
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
املعدل

Average

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

OAPEC 26.4 26.4 26.1 26.4 26.5 26.1 25.3 25.1 الدول الأع�س�ء في اأوبك

Other Arab 1.0 1.0 1.3 1.3 1.3 1.2 1.4 1.4 الدول العربية الأخرى

OPEC: 38.7 38.6 38.1 38.5 38.4 38.0 37.5 36.8 االأوبك:

Crude Oil 32.4 32.3 32.0 32.2 32.2 31.9 31.6 30.8 النفط اخل�م

NGLs  +non conventional Oils 6.3 6.3 6.2 6.3 6.2 6.2 6.0 6.0  �سوائل الغ�ز الطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 24.4 25.3 25.2 25.5 25.3 24.9 25.2 24.2 منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

NorthAmerica 20.2 21.0 21.0 21.2 21.1 20.7 21.0 20.1 اأمريك� ال�سم�لية

Western Europe 3.7 3.9 3.8 3.9 3.7 3.8 3.7 3.6 اأوروب� الغربية

 Pacific 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 املحيط اله�دي

Developing Countries 11.2 11.3 11.5 11.5 11.4 11.5 11.6 11.3 الدول النامية

 Middle  East & Other Asia 3.9 4.0 4.0 4.0 3.9 4.0 4.0 3.9 ال�سرق الأو�سط ودول اآ�سيوية اأخرى

Africa 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 افريقي� 

Latin America 5.0 5.0 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.0 اأمريك� الالتينية 

China 4.2 4.2 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 4.3 ال�شني

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

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

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

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

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

Oil Market Intelligence, May & June.  2016   امل�شدر Sources: Oil Market Intelligence, May & June.  2016

الجدول - 9: المخزون النفطي الع�لمي، في نه�ية �سهر اأبريل 2016

Table - 9 : Global Oil Inventories،April 2016
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نه�ية ال�سهر(

اأبريل

2016
 Apr.
2016

مار�س 

2016
Mar.
2016

التغري عن مار�س 

2016
  Change from

March. 2016

اأبريل

2015
 Apr.
2015

التغري عن اأبريل

2015 

Change from
April  2015

16371624131512125Americasاالأمريكتني:

7036901363865Crudeنفط خ�م

934934087460Productsمنتج�ت نفطية

10051005093966Europeاأوروبا :

35435133504Crudeنفط خ�م

58962Products)3(651654منتج�ت نفطية

422421139131Pacificمنطقة املحيط الهادي 

17024Crude)2(194196نفط خ�م

22822532217Productsمنتج�ت نفطية

30643050142842222Total OECDاإجمايل الدول ال�شناعية *

1251123714115893Crudeنفط خ�م

1813181301684129Productsمنتج�ت نفطية

29772964132567410Rest of the worldبقية دول العامل *

12371202351064173Oil at Seaنفط على منت الن�قالت

60416014275409632World Commercial 1املخزون التجاري العاملي *

185311Strategic Strategic(3)18641867املخزون ال�سرتاتيجي

91429083598326816Total 2اإجمايل املخزون العاملي**


