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أجهزة المنظمة

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

الم�صدرة  العربية  الأق��ط��ار  منظمة  تاأ�ص�صت 

بيروت  في  اأبرمت  التي  التفاقية  بموجب  للبترول 

بتاريخ 9 يناير 1968  فيما بين حكومات كل من 

المملكة العربية ال�صعودية ودولة الكويت ودولة ليبيا 

)المملكة الليبية اآنذاك(. ون�صت التفاقية على اأن 

تكون مدينة الكويت مقراً لها.  

تهدف المنظمة اإلى تعاون اأع�صائها في مختلف 

اأوجه الن�صاط القت�صادي في �صناعة البترول، وتقرير الو�صائل وال�صبل 

للمحافظة على م�صالح اأع�صائها الم�صروعة في هذه ال�صناعة منفردين 

ومجتمعين، وتوحيد الجهود لتاأمين و�صول البترول اإلى اأ�صواق ا�صتهالكه 

ب�صروط عادلة ومعقولة، وتوفير الظروف المالئمة لال�صتثمار في �صناعة 

البترول في الأقطار الأع�صاء. 

وقد ان�صم اإلى ع�صوية المنظمة في عام 1970 كل من دولة الإمارات 

الجزائرية.   والجمهورية  البحرين  ومملكة  قطر  ودولة  المتحدة  العربية 

وان�صم اإليها في عام 1972 كل من الجمهورية العربية ال�صورية وجمهورية 

1973 جمهورية م�صر العربية، وان�صمت  اإليها في عام  العراق، وان�صم 

الجمهورية التون�صية في عام 1982 )جمدت ع�صويتها في عام 1986( 

وتجيز التفاقية ان�صمام اأية دولة عربية م�صدرة للبترول اإلى ع�صويتها 

�صريطة اأن يكون البترول م�صدراً هاما لدخلها القومي، وبموافقة ثالثة 

اأرباع اأ�صوات الدول الأع�صاء على اأن يكون من بينها اأ�صوات جميع الدول 

الأع�صاء الموؤ�ص�صة. 

• ال�شركات املنبثقة:
ال�ص����ركة  التالية:   الم�ص���تركة  الم�صروع����ات  المنظمة  عن  انبثقت 

الكويت  مدينة  ومقرها   1972 عام  في  البترول  لنقل  البحرية  العربي���ة 

في دولة الكويت، وال�صركة العربية لبناء واإ�صالح ال�صفن )اأ�صري( في عام 

1973، ومقرها مملكة البحرين، وال�صركة العربية لال�صتثمارات البترولية 
العربية  المملكة  في  الخبر  مدينة  ومقرها   1974 عام  في  )اأبيكورب( 

ال�صعودية، وال�صركة العربية للخدمات البترولية في عام 1975 ومقرها 

مدينة طرابل�س في دولة ليبيا.

تمار�س المنظمة ن�صاطاتها واخت�صا�صاتها من خالل اأربعة اأجهزة هي: 

المنظمة  �صيا�صات  تحدد  التي  العليا  ال�صلطة  هو  ال��وزراء:  مجل�س   •
بتوجيه ن�صاطاتها وو�صع القواعد التي ت�صير عليها. 

برفع  ويقوم  الأع�صاء  ال��دول  ممثلي  من  يتكون   : التنفيذي  المكتب   •
الميزانية  في  وينظر  المجل�س،  اإلى  واقتراحات  تو�صيات  من  يراه  ما 

الأمانة  موظفي  نظام  يقر  كما   ، ال��وزاري  للمجل�س  ويرفعها  ال�صنوية 

العامة، وت�صدر قراراته باأغلبية ثلثي اأ�صوات الأع�صاء جميعا.

والتنفيذية  والإدارية  التخطيطية  بالجوانب  ت�صطلع   : الأمانة العامة   •
لن�صاط المنظمة، وفقا للوائح وتوجيهات المجل�س. ويتولى اإدارة الأمانة 

ال��وزاري  المجل�س  من  بقرار  العام  الأمين  ويعين  ع��ام.  اأمين  العامة 

للمنظمة لفترة ثالث �صنوات قابلة للتجديد لمدد اأخرى. والأمين العام 

وهو  لها،  القانوني  الممثل  وهو  المنظمة،  با�صم  الر�صمي  الناطق  هو 

م�صوؤول عن مبا�صرة واجبات من�صبه اأمام المجل�س. ويقوم الأمين العام 

وجوه  كافة  على  الفعلي  والإ�صراف  وتوجيهها،  العامة  الأمانة  ب��اإدارة 

الأمين  يمار�س  مهام.  من  اإليه  المجل�س  به  يعهد  ما  وتنفيذ  ن�صاطها، 

ولل�صالح  تام  با�صتقالل  وظائفهم  العامة  الأمانة  موظفي  وكافة  العام 

الم�صترك للدول الأع�صاء. يتمتع الأمين العام والأمناء الم�صاعدون في 

اأقاليم الدول الأع�صاء بكافة الح�صانات والمتيازات الدبلوما�صية.  

اإن�صاء الهيئة الق�صائية  • الهيئة الق�شائية: تم التوقيع على بروتوكول 
لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول في مدينة الكويت بتاريخ  9 

مايو 1978 ودخل حيز النفاذ في 20 اأبريل 1980.  وللهيئة اخت�صا�س 

اتفاقية  وتطبيق  بتف�صير  تتعلق  التي  المنازعات  في  بالنظر  اإلزامي 

اإن�صاء المنظمة، والمنازعات التي تن�صاأ بين ع�صوين اأو اأكثر من اأع�صاء 

المنظمة في مجال الن�صاط البترولي.

اجتماع وزيرا الطاقة السعودي والروسي

معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة:
فرص واعدة لتطبيق تقنيات احتجاز واستخدام 

ونقل وتخزين الكربون في المنطقة العربية

الدكتور السادة  ليس هناك منتصر 
من انخفاض أسعار النفط
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النقي : اكتشاف المزيد من مصادر الطاقة الجديدة 
والمتجددة يعتبر مطلوباً ومكمالً للطاقة التقليدية

المؤتمر الدولي العشرون عن البترول والثروة المعدنية والتنمية

دور متنامي للمرأة العربية في الصناعة البترولية



تطورات تجارة 
النفط الخام في 

دول األوابك

4

افتتاحية العدد

�ص���هدت �ص���ناعة الطاق���ة العالمي���ة تط���ورات 

هام���ة خ���الل العقدي���ن الما�ص���يين، وتمثلت هذه 

التط���ورات ب�ص���ورة اأ�صا�ص���ية في ارتف���اع الطلب 

عل���ى الطاقة في ال�ص���ين وبقية الدول الآ�ص���يوية 

وت�ص���اعد اإنتاج النفط وا�صتخال�صه في الوليات 

المتح���دة الأمريكية، حيث �ص���اهمت تلك العوامل 

مجتمع���ة في اإحداث  تغيرات ملحوظة في اأنماط 

التج���ارة النفطي���ة العالمية من حيث ال�ص���ادرات 

وال���واردات، بالإ�ص���افة اإلى التحول الحا�ص���ل في 

بنية ال�ص���ادرات والواردات وتوزعها ما بين النفط 

الخام اأو المنتجات النفطية.

كما �صاهمت عوامل اأخرى في تغيير نمط تجارة 

النفط العالمية ومن بينها، التقدم التكنولوجي في 

مجال ا�صتك�ص���اف النفط واإنتاجه وا�صتخال�ص���ه، 

والتق���دم القت�ص���ادي ف���ي بع����س ال���دول النامية 

خا�صة ال�صين والهند وكوريا الجنوبية، وانخفا�س 

الطلب على النفط في الدول الأوروبية واليابان.

وكان لتلك التطورات انعكا�ص���ات مبا�صرة على 

الدول الأع�صاء في منظمة الأوابك، على اعتبارها 

�ص���من الدول الم�ص���درة الرئي�ص���ية للنفط والغاز 

الطبيعي، اإذ اأ�صارت درا�صة حديثة اأعدتها الأمانة 

العامة لمنظمة الأوابك بعنوان »تطور نمط تجارة 

النف�������ط الخام والمنتج�������ات النفطية في العالم«، 

باأن تجارة النفط في الدول الأع�ص���اء في منظمة 

الأوابك قد �ص���هدت تحولت هامة خالل العقدين 

الما�ص���يين، وتمث���ل ذل���ك ب�ص���ورة اأ�صا�ص���ية ف���ي 

تراج���ع حج���م واردات بع�س ال�ص���ركاء التقليديين 

للدول الأع�ص���اء، مع ا�صتمرار وجود ثالثة �صركاء 

اأ�صا�صيين هم : اليابان، كوريا الجنوبية، والوليات 
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المتحدة الأمريك����ية اإلى جان����ب ا�ص���تمرار وجود 

8 دول م�صتوردة رئي�صية من قارة  اأوروبا.
      ولفتت الدرا�ص���ة اإلى ارتفاع حجم اإجمالي 

�ص���ادرات الدول الأع�صاء من النفط الخام بمعدل 

1.8% �ص���نويا خالل الفت���رة من )2000- 2015( 
حي���ث قاربت هذه ال�ص���ادرات حوالي 19.4مليون 

ب/ي ف���ي عام 2015  بالمقارن���ة مع 14.8مليون 

ب/ي في عام 2000 وتوجد �صمن مجموعة الدول 

الأع�صاء 4 دول ذات حجم ملمو�س من ال�صادرات 

في عام 2015 هي: ال�صعودية، الإمارات، العراق، 

الكويت. كما توجد خم�س دول من الدول الأع�صاء 

ذات �ص���ادرات ملمو�ص���ة من المنتج���ات النفطية، 

وه���ذه ال���دول ه���ي: ال�ص���عودية، الكوي���ت، قطر، 

الجزائر، الإمارات، وت�ص���كل �ص���ادرات هذه الدول 

نح���و91.6% م���ن اإجمال���ي �ص���ادرات المنتجات 

النفطية من الدول الأع�صاء.

واأو�صحت الدرا�صة باأن منطقة ال�صرق الأو�صط 

تحت���ل المرتبة الأولى في حرك���ة التجارة النفطية 

العالمية في عام 2015   من حيث حجم ال�صادرات 

النفطي���ة الت���ي بلغ���ت 20.6 ملي���ون ب/ي، اأي ما 

يقارب 33.7 % من اإجمالي ال�ص���ادرات العالمية، 

وتليه���ا رو�ص���يا ث���م منطق���ة دول اآ�ص���يا والمحيط 

الهادي، والوليات المتحدة .

وتو�شل�������ت الدرا�شة اإلى ا�ص���تنتاجين رئي�ص���يين 

هما، اأولً: �صت�صتمر ال�صادرات النفطية من الدول 

الأع�ص���اء خالل العقدي���ن القادمين ف���ي مكانتها 

الحالي���ة على اعتبارها النمط الرئي�ص���ي ال�ص���ائد 

في التجارة النفطية العالمية. ثانياً: �صتظل الدول 

الأع�ص���اء في موقعه���ا الحالي �ص���من الدول ذات 

الفائ�س الملمو�س ف���ي المدادات النفطية، والتي 

تمتل���ك الق���درة على �ص���د العجز ف���ي النفط على 

الم�صتوى العالمي.

كما خرجت الدرا�شة بمجموعة من التو�شيات 

الهامة ومن بينها، الدعوة اإلى التو�ص���ع في اإن�ص���اء 

م�ص���افي تكرير النفط في الدول الأع�ص���اء ورفع 

مع���دلت ت�ص���غيلها، وذل���ك بالنظ���ر اإل���ى الأهمية 

المتزاي���دة المتوقعة لتج���ارة المنتج���ات النفطية 

على الم�ص���توى العالمي من جه���ة، ولتلبية الطلب 

المحلي المتزايد على المنتجات النفطية من جهة 

اأخرى. كما دعت الدرا�ص���ة اإلى اأهمية العمل على 

تطوي���ر البنية التحتية لتج���ارة المنتجات النفطية 

في الدول العربية، وذل���ك تحقيقا لعملية التكامل 

في التجارة النفطية العربية البينية.

واالأمان�������ة العامة لمنظم�������ة االأوابك وهي تتابع 

التط���ورات الجاري���ة عل���ى �ص���عيد تج���ارة النفط 

في الدول الأع�ص���اء، فاإنه���ا اإذ تعبر عن تقديرها 

الكام���ل لجهود الدول الأع�ص���اء في ه���ذا القطاع 

اله���ام، وتوؤك���د على وجود فر����س حقيقية لتطوير 

التع���اون في �ص���ناعة النفط والغ���از الطبيعي بين 

الدول العربية ب�ص���كل عام ل�صيما الدول الأع�صاء 

ف���ي المنظم���ة، كما واأن���ه ومن خالل م���ا جاء في 

الدرا�ص���ة من بيانات وافية ع���ن واقع واآفاق تجارة 

النفط والمنتجات النفطية في الدول الأع�صاء في 

المنظمة، فاإن الم�صتقبل المنظور يحمل في طياته 

الكثي���ر م���ن النجاح���ات والنتائج الطيب���ة لتجارة 

النفط والغاز الطبيعي في الدول الأع�ص���اء. الأمر 

الذي �صينعك�س ايجاباً على دعم اقت�صادات الدول 

الأع�صاء.
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اأ�ص���اد �شعادة االأمين العام لمنظمة االأوابك، ال�شيد/ عبا�س 

عل�������ي النق�������ي، باتفاق الدول الم�ص���درة للنفط م���ن داخل وخارج 

منظمة اأوبك على تخفي�س انتاج النفط، معرباً عن ثقته بالجهود 

التي تبذلها هذه الدول ومن بينها الدول العربية لتاأمين ال�صتقرار 

في �صوق النفط العالمية. 

واأكد النقي في مقابلة تلفزيونية اأجراها مع برنامج »اأ�ص���واق 

واأعم���ال« على قناة »ON LIVE«، باأن منظمة الأوابك ت�ص���جع 

على اكت�ص���اف وا�ص���تخدام المزيد من م�ص���ادر الطاقة الجديدة 

والمتجددة، وذلك على اعتبارها م�صادر مكملة للطاقة التقليدية 

)النفط والغاز(، خا�صة في قطاع الكهرباء وقطاع البتروكيماويات، 

مو�ص���حاً باأن الطلب العالمي على النفط والغاز �صي�ص���تمران في 

المقدمة لعقود طويلة قادمة.

واأو�صح باأن منظمة الأوابك وبح�صب اتفاقية ان�صائها منظمة 

عربية متخ�ص�ص���ة في ال�ص���ناعة البترولية، وتعمل على ت�ص���جيع 

التعاون في ال�صناعة البترولية بين الدول الأع�صاء، مو�صحاً باأن 

المنظمة غير معنية بمو�ص���وع الأ�صعار والإنتاج والذي يدخل في 

نطاق اخت�صا�صات منظمة اأوبك.

ورداً على �ص���وؤال من مقدم البرنامج ب�صاأن التطورات الحالية 

في ال�ص���ناعة البترولية الم�صرية ذكر النقي باأن جمهورية م�صر 

العربية ت�ص���عى جاه���دة لتطوير ال�ص���ناعة البترولي���ة اإلى جانب 

مختل���ف م�ص���ادر الطاقة الأخ���رى، م�ص���يداً بما حقق���ه القطاع 

البترولي في م�ص���ر من اإنجازات كبيرة على �ص���عيد الكت�صافات 

النفطية والغازية، واأ�ص���ار قائاًل باأن »م�ص���ر ت�ص���ير على الم�صار 

ال�ص���ليم في القط���اع البترولي«، مبيناً باأن الكت�ص���اف الغازي في 

حق���ل ظه���ر �صي�ص���اهم في دعم القت�ص���اد الم�ص���ري في الأجل 

القريب حيث ي�ص���م احتياطيات تقدر بحوال���ي 32 تريليون قدم 

مكع���ب من الغاز. كما اأ�ص���اد النق���ي بالمناخ ال�ص���تثماري الجيد 

وبالإنجازات القت�ص���ادية التي حققتها م�ص���ر موؤخراً ومن بينها 

افتتاح م�صروع قناة ال�صوي�س الجديدة والذي يمثل اإ�صافة جديدة 

لالقت�ص���اد الم�ص���ري، الأمر ال���ذي انعك�س ايجابياً زي���ادة اقبال 

ال�صركات الأجنبية على ال�صتثمار في م�صر.

كم���ا ا�ص���ار �ص���عادته في المقابلة ع���ن مو�ص���وع البيئة وتغير 

المناخ والتطورات على �ص���عيد التفاقي���ة الطارية لتغير المناخ 

UNFCCC، مو�صحاً باأن الدول العربية متما�صية مع التفاقية 
وتبذل جهودها للو�ص���ول اإلى كوكب خالي من الملوثات، وت�ص���جع 

على ا�صتخدام كافة التقنيات التي ت�صاهم في تخفي�س النبعاثات 

الغازي���ة وم���ن بينها تقنية ا�ص���طياد وتخزي���ن غاز ثاني اأك�ص���يد 

الكرب���ون )CCS(، مبين���اً ب���ان دول العال���م اأقرت خ���الل »اتفاق 

باري����س« لتغي���ر المناخ، تخفي�س درجة الح���رارة بمقدار درجتين 

اإلى درجة ون�صف. 

النقي : اكتشاف المزيد من مصادر الطاقة الجديدة 
والمتجددة يعتبر مطلوبًا ومكماًل للطاقة التقليدية
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تلبية لدعوة من الجهة المنظمة �صارك �شعادة االأمين العام لمنظمة االأوابك، 

ال�شيد/عبا�س علي النق�����ي، ف����ي فعالي������ات »الموؤتمر الدولي الع�شرون عن البترول 

والث�����������روة المع���دني������������ة والتنمي������������ة«، الذي عقد في مدينة القاه���رة خالل الفترة 

م���ن 20-22 فبراير 2017، والذي نظم���ه معهد بحوث البترول، برعاية وح�شور 

اأ�شح�������اب المعال�������ي الدكتور خال�������د عبد الغفار، وزي�������ر التعلي�������م العالي والبحث 

العلم�������ي، والمهند�س ط�������ارق المل، وزير البت�������رول والثروة المعدنية، وبم�ص���اركة 

مجموع���ة م���ن المتخ�ص�صين في ال�صناعة البترولية، وق���د ناق�س الموؤتمر خالل 

جل�صات���ه مجموعة م���ن الموا�صيع ذات ال�صلة بالتط���ورات الجارية في ال�صناعة 

البترولية في مختلف مراحل ال�صناعة.

وق���د األقى �صعادة الأمين العام لمنظم���ة الأوابك كلمة خالل افتتاح الموؤتمر، 

ا�صتعر����س خاللها التطورات الحالية والآف���اق الم�صتقبلية ل�صناعة النفط والغاز 

في الدول العربية.

وقد اأو�شى الموؤتمر باإن�شاء مجل�س متخ�ش�س لبحوث البترول بالوطن العربى 

تحت م�شمى »مجل�س بحوث البت�������رول العربى« على غرار مجل�س البترول العالمى 

وذلك بالتن�شيق والتعاون مع �شعادة االأمين العام لمنظمة االأوابك، ويكون من بين 

اأهداف هذا المجل�س تقريب وتبادل الخبرات واعداد جيل من الباحثين في مجال 

البت�������رول والغاز والبيئة بالوطن العربي على ان ت�شت�شيفه دولة من الدول العربية 

المهتمة بالبحث العلمي في مجال بحوث البترول.

وق�������د عر�س معه�������د بحوث البت�������رول ا�شت�شافة المق�������ر الدائم له�������ذا المجل�س 

واالإ�شراف على الموؤتم�������ر االأول لجمع �شمل الباحثين على م�شتوى الوطن العربي 

في هذا المجال الحيوي الهام .

كم�������ا دع�������ا الموؤتمر اإلى زيادة االهتم�������ام ببحوث الطاق�������ة بمختلف تفرعاتها 

�ش�������واء ال�شناعة البترولية اأو الطاقات الجديدة والمتجددة اإلى جانب الدرا�شات 

البيئية.

المؤتمر الدولي العشرون عن البترول والثروة المعدنية والتنمية

الدعوة لتأسيس مجلس بحوث البترول العربى 
بالتنسيق مع منظمة األوابك

7
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مشاركة منظمة االوابك
في قمة النفط والغاز العالمية في باكو

تلبي����ة لدعوة م����ن الجهة المنظم����ة، �صاركت الأمانة 

العامة لمنظمة الأوابك  في فعاليات »قمة النفط والغاز 

“Oil and Gas Summit” ، التي عقدت في مدينة 
باكو، جمهورية اأذربيجان يومي 16 و17 مار�س 2017، 

بح�ص����ور اأكث����ر م����ن 150 خب���ير في �صناع����ات النفط 

والغ����از من 22 دول����ة ومنظمة متخ�ص�ص����ة، وبم�صاركة 

جمعي����ة غاز البت����رول الم�صال الأوروبي����ة، وقد ح�صلت 

الأمان����ة العامة على �صهادة اأف�صل منظمة نفط م�صاركة 

في الموؤتمر 

وق���د مثل الأمانة العام���ة في فعاليات القمة  د. يا�صر 

بغدادي، خبير �صناعات نفطية باإدارة ال�صوؤون الفنية، حيث 

تراأ����س الجل�ص���ة الفتتاحية في الي���وم الأول للقمة، وقدم 

الورق���ة الرئي�صية بالجل�صة الفتتاحية للقمة بعنوان »واقع 

وم�شتقب�������ل �شناعة البتروكيماويات ف�������ي الدول االأع�شاء 

لمنظمة اأواب�������ك«، حيث ا�صتعر�صت الورق���ة دور �صناعة 

البتروكيماويات في زي���ادة القيمة الم�صافة للنفط والغاز 

ودورهم���ا في  توفي���ر اللقائم الالزم���ة لتطوير ال�صناعة، 

كم���ا تناول���ت الورقة تط���ور �صناع���ة البتروكيماويات في 

الدول الأع�صاء خالل الثالثة عقود الأخيرة علي ال�صعيد 

العالم���ي رغ���م المناف�ص���ة القوية من المناط���ق الرئي�صية 

لالإنتاج في العالم.

الحالي���ة  التحدي���ات  اأه���م  الورق���ة  وا�صتعر�ص���ت 

والم�صتقبلية التي تواجه �صناعة البتروكيماويات في الدول 

الأع�ص���اء ف���ي منظمة الأواب���ك، كما اأ�ص���ارت الورقة اإلى 

الدور الهام للتكنولوجي���ات الحديثة وخا�صة التكنولوجيا 

الحيوية كاأحد تحديات ال�صناعة في الم�صتقبل القريب.
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تلبي���ة للدع���وة المقدمة من الأم���م المتح���دة )اإدارة الطاقة 

الم�صتدامة -اللجنة القت�صادية لأوروبا( اإلى �صعادة الأمين العام 

ومنظم���ة الأقطار العربي���ة الم�صدرة للبت���رول )اأوابك(، �صاركت 

المنظمة في فعاليات الدورة الرابعة لمجموعة خبراء الغاز التي 

عقدت بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف، �صوي�صرا يومي 27 

و 28 اآذار/مار�س 2017.

وق���د �صارك في الجتماع ممثلو ال���دول الأع�صاء في اللجنة 

القت�صادية الأوروبية وممثل���ون عن التحاد الأوروبي، بالإ�صافة 

اإل���ى ممثلي ع���دد من الموؤ�ص�صات والمنظم���ات الدولية من بينها 

وكالة الطاقة الدولية )IEA(، ولجنة الأمم المتحدة القت�صادية 

والجتماعي���ة لغرب���ي اآ�صيا )الإ�صك���وا(، والتح���اد الدولي للغاز 

)IGU(، ومنت���دى الدول الم�ص���درة للغ���از)GECF( ويوروغاز 

 NGVA( وهيئة مركبات الغاز الطبيعي الأوروبية ،)Eurogas(
Europe(، ومنظمة الأمن والتعاون في اأوروبا )OSCE( وهيئة 
م�صغلي ناقالت ومرافئ الغاز الدولية )SIGTTO(، كما �صارك 

اأي�صا بع�س ممثلي �صركات النفط العالمية.

وق���د ت�صمن���ت الفعاليات بجان���ب الجل�ص���ة الفتتاحية �صت 

جل�صات نقا�صية، وفي الجل�صة الفتتاحية لالجتماع، األقى �صعادة 

الأمي���ن العام الأ�صتاذ/ عبا�س علي النق���ي الكلمة الرئي�صية عبر 

فيه���ا عن �صك���ره وتقديره للدع���وة المقدمة من الأم���م المتحدة 

للم�صارك���ة في هذا الجتماع المتميز، والذي يمثل من�صة لتبادل 

الآراء ووجه���ات النظر ح���ول ق�صايا الطاق���ة ذات الأهمية، واأن 

ه���ذا الجتماع يمثل منتدى للحوار بين جمي���ع اأ�صحاب العالقة 

وي�صاه���م في و�صع اأف�صل ال�صب���ل والآليات التي ت�صاهم في دعم 

ا�صتدام���ة الغاز الطبيعي على طول �صل�ص���ة القيمة لل�صناعة. ثم 

ا�صتعر����س بع�س الموؤ�صرات الهامة، مبيناً اأن الدول الأع�صاء في 

اأواب���ك ت�صتحوذ على نحو 55% من اإجمالي الحتياطي العالمي 

الموؤك���د من النفط، ونحو 27% من اإجمالي الحتياطي العالمي 

الموؤكد من الغاز.

كم���ا ا�صتعر�س �صعادته الأهمي���ة التاريخية لل�ص���وق الأوروبي 

ل�صادرات الدول العربية م���ن الغاز، مو�صحاً اأن اإجمالي �صادرات 

الغ���از الطبيع���ي عبر خطوط الأنابيب اإل���ى اأوروبا قد بلغ في عام 

2015 نحو 27 مليار متر مكعب بما يعادل ن�صبة 7% من اإجمالي 
واردات اأوروب���ا م���ن الغاز عب���ر خطوط الأنابي���ب. وبالن�صبة للغاز 

الطبيعي الم�صال، فقد �صدد �صعادته على المكانة المتميزة للدول 

العربي���ة في ال�صوق العالمي، مو�صح���اَ اأن اأوروبا ت�صتورد اأكثر من 

80% م���ن احتياجاتها من الغاز الطبيعي الم�صال من كل من قطر 
والجزائر.

وف���ي ختام كلمته، اأكد �صعادة الأمي���ن العام على اأن الروابط 

والعالق���ات العريق���ة بي���ن الجانبي���ن العربي والأوروب���ي �صتدفع 

باتج���اه تحقيق اأمن الطاق���ة ب�صقيه لكال ال�صريكين، اأمن العر�س 

واأمن الطلب.  

كما �صاركت الأمانة العامة للمنظمة في الجل�صة المخ�ص�صة 

للمنظم���ات والموؤ�ص�صات والهيئات الدولية حول تطورات �صناعة 

الغ���از، حيث ق���دم المهند�س/وائ���ل حامد عب���د المعطي، خبير 

ال�صناع���ات الغازية بالمنظمة ورقة عن »تط���ورات �صناعة الغاز 

الطبيع���ي في الدول العربية والتداعي���ات المحتملة على اأوروبا« 

اإلى جانب متحدثين من وكالة الطاقة الدولية، والتحاد الأوروبي.

ت�صمن���ت الورق���ة اأربعة محاور رئي�صية، حي���ث تناول المحور 

الأول اأب���رز الموؤ�ص���رات الرئي�صي���ة ل�صناعة الغ���از الطبيعي في 

ال���دول العربي���ة، بينما اأو�صح المحور الثان���ي اأن �صادرات الدول 

العربي���ة تمثل نحو 18.5% م���ن اإجمالي حجم التجارة العالمية، 

منها 74% في �صورة غاز طبيعي م�صال.

تن���اول المحور الثالث، الم�صاريع التطويرية الجاري تنفيذها 

والمخطط���ة والتي من المتوقع اأن ت�صيف 200 مليار متر مكعب 

غ���از �صنوي���اً با�صتثمارات تتجاوز 120 ملي���ار دولر. اأما المحور 

الراب���ع، فقد اأظه���ر اأن ال�صوق الأوروبي يعتمد بن�صبة 49% على 

واردات الغاز ف���ي تلبية احتياجاته، واأن توقعات العر�س والطلب 

ت�صي���ر اإلى زي���ادة العتماد م�صتقباًل عل���ى واردات الغاز في ظل 

تراجع الإنتاج المحلي. وبالتالي فاإن �صخ ال�صتثمارات الأوروبية 

ف���ي تطوي���ر حقول الغ���از في ال���دول العربية �صي�صاه���م في رفع 

م�صتوي���ات الإنتاج، ومن ثم يمكن رفع �ص���ادرات الغاز اإلى اأوروبا 

با�صتغ���الل البنية التحتية القائمة، وه���و ما يعود بالنفع على كال 

الجانبين العربي والأوروبي.

الدورة الرابعة لمجموعة خبراء الغاز 
باألمم المتحدة-اللجنة االقتصادية ألوروبا

االأمم المتحدة- جنيف- �شوي�شرا: 27-28 اآذار/مار�س 2017
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دولة اإلمارات العربية المتحدة

تخفض انتاجها النفطي في شهري مارس وأبريل 2017
م�������ن المقرر اأن تخف��������س دولة االإمارات 

العربية المتح�������دة انتاجها النفطي خلل 

�شهري مار�س واأبريل 2017، ب�شبب اأعمال 

ال�شيان�������ة الدوري�������ة، حي�������ث �شتزي�������د ن�شبة 

الخف�س ف�������ي االنتاج على الح�شة المقررة 

للخف��������س �شم�������ن اتف�������اق اأوب�������ك االأخي�������ر 

والبالغة 139 األف ب/ي .

وكان�������ت االمارات قد خف�ش�������ت اإنتاجها 

باأقل م�������ن م�شتوى الخف��������س الذي تعهدت 

به بن�������اء على اأرقامه�������ا وتقدي�������رات وكاالت 

حكومية. 

وبموج�������ب اتف�������اق اأوبك ف�������اإن االإمارات 

عليه�������ا اأن تخف��������س اإنتاجها اإل�������ى 2.874 

مليون برميل يوميًا، واأبلغت االإمارات اأوبك 

اأنه�������ا اأنتجت 3.06 ملي�������ون ب/ي في يناير 

2017، وف�������ي نف�س ال�شي�������اق فقد اأخطرت 
�شرك�������ة اأدن�������وك عملءه�������ا بخف��������س انت�������اج 

النفط الخام ل�شهري مار�س واأبريل 2017 

وذلك تما�شيًا مع قرار اأوبك. 

االمارات
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دولة قطر
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اأكد معال�������ي الدكتور محمد بن �شالح ال�ش�������ادة، وزير الطاقة 

وال�شناع�������ة في دولة قطر، باأن قطاع الطاقة يعتبر قلب القت�صاد 

العالم���ي و�صيوا�صل لعب دوره المحوري ف���ي الم�صتقبل كدعامة 

رئي�صية لالقت�صاد العالمي.

واأ�ص���اف معالي���ه ف���ي كلم���ة األقاه���ا خ���الل افتتاح���ه لندوة 

»�شيا�شات الطاقة والتنويع االقت�شادي«، التي نّظمها مركز قطر 

للقيادات ومعهد بيكر في جامعة راي�س بالتعاون مع وزارة الطاقة 

وال�صناعة وجامعة قطر، باأن الوقود الأحفوري �صي�صاهم في تلبية 

حوالي 75% من احتياجات الطاقة العالمية بحلول عام 2040، 

و�صيكون للنفط الن�صي���ب الأكبر من قطاع الطاقة للعقود القليلة 

المقبل���ة. كما �صينمو الطل���ب على الغاز الطبيعي على نحو اأ�صرع 

م���ن بقية اأنواع الوق���ود الأخرى. حيث �صيتج���اوز الغاز الطبيعي 

الفح���م لي�صكل ثاني اأكبر م�صدر للطاقة في العالم، مو�صحاً باأنه 

وفق���اً لًدرا�صة اأعدها »منتدى الدول الم�صدرة للغاز«، فاإن ح�صة 

الغاز الطبيعي من الطلب العالمي على الطاقة �صتزيد من %21 

خالل عام 2015 اإلى 25% في عام 2040. 

ون���وه معاليه بالأهمية الكبرى لدول مجل�س التعاون الخليجي 

عل���ى �صعي���د �صناع���ة الطاق���ة العالمي���ة، بف�صل م���ا تمتلكه من 

احتياطي���ات نفطي���ة وغازي���ة �صخمة.  كما ا�صتعر����س في كلمته 

التط���ورات الحالية في ال�صوق النفطي���ة وانعكا�صاتها على الدول 

الم�ص���درة للنفط، مو�صحاً باأنه لي�س هناك منت�صر من انخفا�س 

اأ�صع���ار النفط، حيث ان���ه ووفقا لآراء القت�صاديي���ن فاإن �صناعة 

نفطية �صحية توؤدي لقت�صاد عالمي اأف�صل حال. 

وح���ذر م���ن اأن التخوفات من قب���ل بع�س ال���دول الم�صتهلكة 

والمتعلق���ة بتخفيف الآث���ار البيئية ل�صتخ���دام الوقود الحفوري 

وتعزي���ز كفاءة الطاقة وال�صعي لزي���ادة ح�صة الطاقات المتجددة 

ينبغ���ي األ يعر����س اأمن الطاق���ة للخطر، واأل يت�صب���ب في تفاقم 

الجراءات المتبعة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

كم���ا ا�صتعر�س معالي���ه الدور الفاعل ال���ذي لعبته دولة قطر 

ف���ي عام 2016 خالل فت���رة تراأ�صها منظمة اأوبك ومنتدى الدول 

الم�ص���درة للغاز، قائال اإنها »لعب�������ت دورا م�شوؤواًل في التعامل مع 

احتياج�������ات الطاقة العالمي�������ة واال�شطراب�������ات المرتبطة ب�شوق 

النف�������ط، كما �شعت الإيج�������اد اأف�شل ال�شبل ال�شتع�������ادة التوازن في 

�شوق النفط العالمية«.

الدكتور السادة
 ليس هناك منتصر 

من انخفاض أسعار النفط
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التقى معالي المهند�س خالد بن عبدالعزيز 

الفالح، وزير الطاقة وال�شناعة والثروة المعدنية 

ف�������ي المملك�������ة العربي�������ة ال�شعودية ف�������ي 7 مار�س 

2017، م�������ع معال�������ي ال�شيد/ الك�شان�������در نوفاك، 
وزير الطاق�������ة في جمهوري�������ة رو�شي�������ا االتحادية، 

وذل���ك على هام�س فعاليات موؤتمر »اأ�شبوع �شيرا« 

ال�ص���نوي للطاق���ة ال���ذي عقد موؤخراً ف���ي مدينة 

هيو�صتن الأمريكية. 

وج���رى خ���الل اللق���اء الحديث ع���ن اأو�صاع 

ال�ص���وق البترولية الدولية، حيث اأب���دى الوزيران 

ارتياحهم���ا لم�صت���وى التع���اون واللت���زام الكبير 

بين الدول الأع�ص���اء في منظمة اأوبك، والإحدى 

ع�صرة دولة الأخرى خارج المنظمة التي �صاركت 

في توقيع اتفاقية تخفي�س انتاج النفط في مدينة 

فيين���ا اأواخر ع���ام 2016، موؤكدين عل���ى اأهمية 

ا�صتمراري���ة التن�صيق بين تلك الدول، لما فيه من 

فوائد اإيجابية لل�صوق النفطية.

اجتماع وزيرا الطاقة السعودي والروسي

إشادة بااللتزام الكبير  باتفاق فيينا لتخفيض انتاج النفط  

المملكة العربية السعودية
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مملكة البحرين

ذكر معالي ال�ش�������يخ محمد بن خليفة اآل خليفة، وزير النفط في 

مملكة البحرين، باأن المنطق�������ة العربية تمتلك العديد من الفر�س 

الواعدة لتطبيق ون�شر تكنولوجيا احتجاز وا�شتخدام ونقل وتخزين 

الكرب�������ون، حيث يتطلب �شمان نج�������اح ا�شتخدام ه�������ذه التكنولوجيا 

درا�شة كافة الجوانب الفنية واالقت�شادية والبيئية.

ج�������اء ذلك خ�������لل افتت�������اح معاليه لفعالي�������ات ور�ش�������ة »احتجاز 

وا�شتخ�������دام ونقل وتخزي�������ن الكربون - التحدي�������ات والفر�س«، التي 

عقدت في مملك�������ة البحرين يوم االأحد 19 فبراير 2017، بتنظيم 

م�شترك بين لجنة االأمم المتحدة االقت�شادية واالجتماعية لغرب 

اآ�شيا - اال�شكوا والهيئة الوطنية للنفط والغاز، وبم�شاركة مجموعة 

من الخبراء م�������ن عدة جهات عربية واإقليمي�������ة ودولية، وقد تناولت 

المناق�شات الموا�شي�������ع ذات ال�شلة بتغير المناخ والق�شايا البيئية 

وتقنيات احتجاز وا�شتخدام ونقل وتخزين الكربون. 

كما نظمت اال�شكوا وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز 

خلل يوم�������ي 20 و21 فبراير 2017 ور�شة بعنوان “كفاءة ا�شتخدام 

الموارد – الترابط بين الطاقة والمياه«، وتهدف الور�شة اإلى تح�شين 

كف�������اءة عمليات اإنت�������اج وا�شتهلك الم�������وارد وتقديم خدم�������ات المياه 

والطاقة، ف�شًل عن رفع القدرات التقنية للعاملين في قطاع خدمات 

المياه والطاقة. 

معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة:

فرص واعدة لتطبيق تقنيات احتجاز واستخدام 
ونقل وتخزين الكربون في المنطقة العربية
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دور متنامي للمرأة العربية
في الصناعة البترولية

�شنفت مهن�������ة العاملين في ال�شناع�������ة البترولية 

منذ انطلقتها في بدايات القرن ال�شابق على اعتبارها 

من المه�������ن الرجالية ال�شاقة الت�������ي تتطلب مزاولتها 

ق�������درات بدني�������ة خا�شة وق�������درة على تحم�������ل الظروف 

الجوية القا�شية من حرارة ال�شيف اللهب اإلى برودة 

ال�شتاء القار�س، وقد طراأت خلل العقدين االأخيرين 

تح�������والت كبي�������رة وهامة مع زي�������ادة اقبال الم�������راأة على 

العمل في ال�شناعة النفطي�������ة، وبرهنت خللها على 

قدرتها على الم�شاهمة في اإدارة عجلة تلك ال�شناعة 

وف�������ي مختلف القطاع�������ات من اال�شتك�ش�������اف واالإنتاج 

والتكري�������ر والت�شويق، وقد كان للمراأة العربية وخا�شة 

ف�������ي الدول االأع�شاء في منظم�������ة االأوابك ن�شيب من 

تلك التحوالت حيث �شهدنا زيادة ملحوظة في اقبال 

الم�������راأة العربية على العمل ف�������ي ال�شناعة البترولية، 

وقد اأثمر ذلك عن  بروز العديد من االأ�شماء الن�شائية 

على �شعيد ال�شناعة البترولية العربية، والتي تبواأت 

منا�شب قيادية في كبرى ال�شركات البترولية العربية. 

 و�شوف ن�شتعر�س في ه�������ذا التقرير الموجز اأبرز 

اإنج�������ازات المراأة العربية في ال�شناعة البترولية واأهم 

التحديات التي تواجهها.

وم���ع ا�صراق���ة �صب���اح كل ي���وم تخرج 

المئات من الن�صاء العربيات العامالت في 

القط���اع البترولي اإلى مق���ار اأعمالهن في 

الم�صافي والحقول والمواقع النفطية في 

المناطق النائية ليزاولوا اأعمالهم المعتادة 

جنب���اً اإلى جنب م���ع العاملين من الرجال، 

واأ�صبح���وا في الوق���ت الراهن جزءا مهماً           

في ال�صناعة البترولي���ة العربية ويحظون 

بثقة كبي���رة في تخطي���ط ودرا�صة وتنفيذ 

العديد من الم�صروعات البترولية.

اأ�شماء المعة 

وعلى م���دى ال�صن���وات الما�صية فقد 

برزت العدي���د من الأ�صم���اء الن�صائية في 

ال�ص���ركات البترولي���ة العربي���ة، نذكر منها 

على �صبيل المث���ال ل الح�صر، المهند�صة 

�ص���ارة اأكبر م���ن دولة الكوي���ت، والتي برز 

اأ�صمه���ا عالمي���اً ف���ي ع���ام 1991 عندما 

�صاركت �صم���ن فريق اإطفاء اآب���ار الكويت 

الم�صتعل���ة اآن���ذاك، وتتراأ����س حالياً احدى 

ال�ص���ركات النفطية الخا�ص���ة، والمهند�صة 
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الأ�صم���اء الن�صائي���ة المهمة الت���ي ل تزال 

تعم���ل بكام���ل طاقته���ا لالرتق���اء وتطوير 

ال�صناعة البترولية العربية.

واإل���ى جانب ذلك فاإن للم���راأة العربية 

ا�صهام���ات وا�صحة عل���ى �صعيد قطاعات 

اقت�صادي���ات البت���رول والأبحاث البترولية 

وبرام���ج  العام���ة  والعالق���ات  والع���الم 

الم�صوؤولية الجتماعية والأن�صطة الثقافية 

والترجم���ة والمحا�صبة وال�ص���وؤون المالية 

ال�ص���ركات  ف���ي  وال�صكرتاري���ة  والإدارة 

البترولية العربية. 

دور متنامي للمراأة

   وف���ي اإ�ص���ارة هامة عل���ى تزايد دور 

المراأة العربية في ال�صناعة البترولية، فقد 

ذك���ر معالي المهند�س ط���ارق المال، وزير 

البت���رول والث���روة المعدنية ف���ي جمهورية 

م�ص���ر العربي���ة، ب���اأن الن�ص���اء يمثل���ن في 

الوقت الحا�صر حوالي 25% من اجمالي 

العاملين في ال�صناعة البترولية في م�صر، 

مبين���اً ف���ي الوقت ذات���ه باأن ه���ذه الن�صبة 

مر�صحة للزي���ادة م�صتقباًل، وذلك في ظل 

الأداء الجي���د من قب���ل الم���راأة الم�صرية 

ف���ي ال�صناع���ة البترولي���ة، بينم���ا ت�ص���كل 

ن�صبة الإناث في �صرك���ة اأدنوك الإماراتية 

حوالي 10% م���ن اجمالي ن�صبة العاملين 

بال�صركة. اأما في دولة الكويت فاإن الإناث 

ي�صكلن حوال���ي 75% من مخرجات ق�صم 

هند�صة البترول في جامعة الكويت.

25 % من العاملين 
في الصناعة البترولية 

المصرية من النساء. 
برامج طموحة 

لتمكين المرأة العربية 
من العمل في 

الصناعة البترولية.

الدارة  مجل����س  رئي����س  الك���ردي،  نه���اد 

المتح���دة  لل�صرك���ة  المنت���دب  والع�ص���و 

لم�صتقات الغ���از” UGDC”  بجمهورية 

م�ص���ر العربي���ة، وال�صيدة اأمي���رة المزني، 

رئي�س جهاز تنظي���م �صوق الغاز بجمهورية 

م�صر العربي���ة، والمهند�صة هدى الغ�صن، 

المدي���ر التنفي���ذي لعالق���ات الموظفي���ن 

والتدريب  ب�صركة اأرامكو ال�صعودية، والتي 

تعتبر اأول �صعودية تحتل من�صباً قيادياً في 

اأرامك���و، والمهند�صة نبيلة التون�صي، كبيرة 

المهند�صين في �صرك���ة اأرامكو ال�صعودية، 

والمهند�ص���ة بدري���ة عبدالرحي���م، نائ���ب 

الرئي�س التنفي���ذي لمنطقة �صمال الكويت 

ب�صرك���ة نفط الكوي���ت، وال�صي���دة ح�صنية 

ها�صم، نائب الرئي�س التنفيذي لالأوليفينات 

والعطريات في �صركة �صناعة الكيماويات 

البترولي��������ة الكويتي�����ة، والدكت���ورة مين���ا 

معرف���ي، المدير التنفي���ذي لمركز اأبحاث 

البت���رول بدول���ة الكوي���ت، وغيره���م م���ن 

المهند�صة بدرية عبد الرحيم

المهند�صة هدى الغ�صن
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�شيا�شات ت�شجيعية

   وحر�ص���اً م���ن ال���دول الأع�صاء في 

منظمة الأوابك عل���ى ت�صجيع المراأة على 

النخراط ف���ي ال�صناع���ة البترولية، فقد 

�صرعت بع�س ال���دول الأع�صاء في تطبيق 

�صيا�صات ت�صجيعية لتمكين المراأة لتحقيق 

مب���داأ تكاف���وؤ الفر�س بين الرج���ل والمراأة 

ف���ي ال�صناع���ة البترولية، نذك���ر من بينها 

تخ�صي�س المعه���د البترولي التابع ل�صركة 

اأدن���وك الإماراتي���ة لبرنام���ج خا�س يعنى 

بالمراأة في الدرا�صات الهند�صية والعلمية، 

ويه���دف اإل���ى توفي���ر الدع���م والت�صجي���ع 

لجميع الطالبات المنت�صبات للمعهد. 

  كم���ا خ�ص�صت �صرك���ة اأدنوك جائزة  

»اأف�ص���ل �صي���دة في قطاع النف���ط والغاز« 

�صم���ن جوائ���ز معر����س وموؤتم���ر اأبوظبي 

للبت���رول »اأديب���ك«، بهدف تكري���م الن�صاء 

العربي���ات المتمي���زات في قط���اع النفط 

والغ���از، كم���ا اأف���ردت ال�صرك���ة فعالي���ات 

خا�صة في برنامج »اأديبك« تهتم بمناق�صة 

تمكي���ن الم���راأة في قط���اع النف���ط والغاز 

وي�ص���ارك ف���ي تل���ك النقا�ص���ات رواد من 

الن�ص���اء ومجموعة من الخبراء والمهتمين 

من جميع اأنحاء العالم. 

م���ن جانبها فقد اأن�صاأت �صركة اأرامكو 

ف���ي ع���ام 2012 ق�صًم���ا لتطوي���ر المراأة 

والتن���وع، ويه���دف الق�صم لتقدي���م برامج 

مختلفة من �صاأنه���ا تطوير الحياة المهنية 

للن�ص���اء وم�صاعدتهن على بن���اء المهارات 

اأرامك���و  �صرك���ة  قام���ت  كم���ا  القيادي���ة، 

أسماء نسائية 
عديدة بارزة في 
الصناعة البترولية 

العربية.

تخصيص جائزة 
ألفضل سيدة 

في قطاع النفط 
والغاز  

في مؤتمر 
أدييك

المهند�صة �صارة اأكبر



17 السنة 43 - العدد 3

عناصر نجاح 
المرأة: االلتزام 

والكفاءة 
والتعاون 

واإلسهام 
والشخصية

بالعديد م���ن المب���ادرات لت�صييق الفجوة 

بي���ن الجن�صي���ن ف���ي العم���ل، وم���ن بينها 

برنامج »تعليم العلوم«، والذي تم ت�صميمه 

لم�صان���دة تنمية المراأة في العلوم والتقنية 

والهند�ص���ة والريا�صي���ات ف���ي المراح���ل 

الأول���ى ف���ي المدار����س والجامع���ات عبر 

برامج التوا�صل الجتماعي قبل انخراطها 

للعمل الفعلي. 

اأم���ا في دولة الكوي���ت فقد تم اطالق 

برنامج���اً تجريبياً لرفع ن�صبة المهند�صات 

العملي���ات  ف���ي  العام���الت  الكويتي���ات 

الت�صغيلي���ة ل�صناعة التكري���ر في م�صافي 

�صرك���ة البت���رول الوطني���ة الكويتية وذلك 

ف���ي اإطار الجهود الرامي���ة لتمكين المراأة 

وف���ي  الكويت���ي.  النفط���ي  القط���اع  ف���ي 

جمهوري���ة م�ص���ر العربية فقد ت���م ان�صاء 

اإن�صاء وحدة تكافوؤ الفر�س بوزارة البترول 

والثروة المعدنية، وتخت�س باإعداد بيانات 

اإح�صائية دورية باأع���داد العاملين الذكور 

والإناث بقطاع البترول الم�صري وتحديد 

ن�صبة تمثيل المراأة بالقطاع. 

جوانب ايجابية

الإيجابي���ة  الجوان���ب  عل���ى  وتاأكي���داً 

لم�صاركة الم���راأة في ال�صناع���ة البترولية 

فقد اأ�ص���ار مقال من�صور على موقع �صركة 

اأدنوك الإماراتية باأن البحوث والدرا�صات 

العالمي���ة اأثبت���ت ب���اأن وج���ود الن�ص���اء في 

المنا�ص���ب الإداري���ة في ال�ص���ركات يوؤدي 

اإل���ى زيادة تاأثير ال�صركة على المجتمع من 

حي���ث ت�صجيع وج���ذب الأجي���ال القادمة، 

ف�ص���اًل ع���ن التاأثي���ر ب�ص���كل اإيجابي على 

نج���اح الأعمال التجاري���ة لتلك ال�صركات، 

كم���ا اأ�ص���ارت بع����س الدرا�ص���ات بح�صب 

الموقع، اإلى اأن ال�صركات التي ت�صم ن�صاء 

ف���ي ع�صوية مجال�س اإدارتها حققت زيادة 

في العوائ���د بلغت ن�صبته���ا 15% مقارنًة 

بال�صركات التي ل ت�صم ن�صاء في مجال�س 

اإدارته���ا، مما يعني وج���ود عالقة وارتباط 

بين تمثيل الن�صاء وزيادة الربحية وتحقيق 

النجاح المالي.

من جانبها ترى ال�صيدة هدى الغ�صن، 

وم���ن واق���ع تجربتها العملي���ة الطويلة في 

القط���اع البترول���ي بوج���ود 5 موا�صف���ات 

هام���ة ت�صاع���د على تح�صين عم���ل المراأة 

وتقدمه���ا، و تتمث���ل في اللت���زام والكفاءة 

والتع���اون والإ�صهام وال�صخ�صي���ة، وت�صير 

الغ�ص���ن في كلمتها خالل اأحد الموؤتمرات 

الدولي���ة المخ�ص�ص���ة للم���راأة العاملة في 

ال�صناع���ة البترولية باأن���ه »على الرغم من 

اأن بيئ���ة عم���ل الن�صاء تحتاج اإل���ى درا�صة 

عل���ى م�صتوى ال�صركة، اإل اأن من م�صوؤولية 

الم���راأة الأخذ بزمام المب���ادرة فيما يتعلق 

بحياته���ا المهني���ة، وبعبارة اأخ���رى، ينبغي 

عليه���ا اأن تكون �صّباق���ة اإلى الم�صاركة في 

المب���ادرات لت�صييق الفجوة بين الجن�صين 

وم�صان���دة الن�ص���اء الأخريات ف���ي تحقيق 

تطلعاتهن وبلوغ النجاح« . 

تحديات وعقبات م�شتمرة

 وتظه���ر بع�س التقاري���ر المتخ�ص�صة 

اإل���ى اأن التق���دم الذي حققت���ه المراأة في 

قطاع الطاقة يتم بوتيرة بطيئة ولكن ثابتة، 

 NICحيث اأو�صحت درا�صة اأجرتها �صركة

المتخ�ص�صة بتوظيف اأ�صحاب المواهب، 

في ع���ام 2014 و�صمل���ت 272 مهند�صة، 

باأن75 % م���ن اأفراد العينة ي�صعرن باأنهن 

مو�ص���ع ترحي���ب للعمل في قط���اع النفط 

والغ���از، فيم���ا اأ�صار حوال���ي ن�صف العينة 

باأنهن ل���م ي�صعرن بح�صولهن على التقدير 

نف�صه الذي يناله زمالوؤهن الرجال.

وترى المهند�ص���ة �صارة اأكبر باأن هناك 

الكثير م���ن العقبات التي تواجه المراأة في 

قطاع النفط والغاز على ال�صعيد العالمي، 

حي���ث طالبت ال�صركات العاملة في القطاع 

البترول���ي تذلي���ل تلك العقب���ات، واأ�صافت 

ب���اأن المرحل���ة الراهن���ة ت�صهد تح���ولً في 

ال�صناع���ة البترولية من خالل بروز المزيد 

من الن�صاء اللواتي ا�صتطعن النجاح في �صّق 

طريقه���ّن نح���و منا�صب قيادي���ة، ما يجعل 

نقل معرفتهن واأفكارهن اأمراً ل يُقدر بثمن 

من اأجل ال�صتمرار في هذا التوّجه.

اأخيرًا

اإن مو�ص���وع توجه العدي���د من الدول 

الأع�ص���اء في منظم���ة الأواب���ك لت�صجيع 

ال�صناع���ة  ف���ي  للعم���ل  العربي���ة  الم���راأة 

البترولي���ة اأمر مرحب به وياأتي من منظور 

القناع���ة باأهمي���ة م�صارك���ة جمي���ع اأفراد 

المجتمع في تحقيق الأهداف التي ت�صعى 

لها الدولة من ناحي���ة التنمية القت�صادية 

الجتماعي���ة وتحقي���ق ال�صتغ���الل الأمثل 

للم���وارد القت�صادي���ة من خ���الل توظيف 

اأكف���اأ واأمه���ر الك���وادر الب�صري���ة الموؤهلة 

والمدربة �صواء كانوا من الذكور او الإناث 

وذل���ك للم�صاهم���ة ف���ي تحقي���ق الخطط 

الم�صتقبلية للدولة.

وفي ظل التوقعات ال�صادرة عن معظم 

ال���وكالت الدولي���ة المتخ�ص�ص���ة الحالية 

ب�صاأن زيادة الطلب المحلي والعالمي على 

الطاق���ة ف���ي الم�صتقبل، فاإن ذل���ك يقابله 

تح���د اآخر ل يقل �صاأن���اُ يتعلق با�صتمرارية 

ال���دول الم�ص���درة للنفط ب�ص���كل عام في 

�صيا�ص���ات وبرامج تطوير الكوادر الب�صرية 

الوطني���ة العاملة في ال�صناع���ة البترولية 

العربية ومن بينها المراأة. 
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

• ارتفع المعدل ال�شهري الأ�شعار �شلة اأوبك بن�صبة 1.4% )0.7 دولر للبرميل( مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 52.4 دولر للبرميل خالل �صهر يناير 2017.	

• انخف�س الطلب العالمي على النفط خالل �صهر يناير 2017 بمقدار 2.3 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 2.3% لي�صل اإلى 96 مليون ب/ي.	

• انخف�شت الكميات المعرو�شة من النفط خالل �صهر يناير 2017 بمقدار 0.5 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 0.5% لت�صل اإلى 98.8 مليون ب/ي.	

• انخف�س اإنتاج الواليات المتحدة من النفط ال�شخري خالل �صهر يناير 2017 بنحو 0.1% ليبلغ حوالي 4.8 مليون ب/ي، بينما ارتفع عدد الحفارات العاملة بنحو 44 	

حفارة مقارنة بال�صهر ال�صابق ليبلغ 498 حفارة.

• ارتفعت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر دي�صمبر 2016 بنحو 0.6% لتبلغ 7.8 مليون ب/ي، بينما انخف�شت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو 	

16% لتبلغ حوالى 1.9 مليون ب/ي.
• انخف�س المخزون التجاري النفطي في الدول ال�شناعية خالل �صهر دي�صمبر 2016 بحوالي 36 مليون برميل مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 2986 مليون برميل، وا�شتقر 	

المخزون االإ�شتراتيجي في دول منظمة التعاون القت�صادي والتنمية وجنوب اأفريقيا وال�صين عند نف�س الم�صتوى الم�صجل خالل ال�صهر ال�صابق وهو 1882 مليون برميل.

• انخف�س المتو�شط ال�شهري لل�شعر الفوري للغاز الطبيعي الم�صجل في مركز هنري بال�صوق الأمريكي خالل �صهر يناير 2017 بمقدار 0.3 دولر لكل مليون )و ح ب( 	

مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 3.30 دولر لكل مليون )و ح ب(. 

• ا�شتقر متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في اليابان خالل �صهر دي�صمبر 2016 عند نف�س الم�صتوى الم�صجل خالل ال�صهر ال�صابق وهو 7.1 دولر لكل مليون 	

)و ح ب( ، و انخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.2 دولر لكل مليون )و ح ب( ، لي�صل اإلى 7.3 دولر لكل مليون )و ح ب(، 

بينما ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في ال�شين بمقدار 0.3 دولر لكل مليون )و ح ب( ، لي�صل اإلى 7.1 دولر لكل مليون )و ح ب(.

• بلغت �شادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�شيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�شين حوالى 4.496 مليون طن خالل �صهر دي�صمبر 2016 ،م�صتاأثرة بح�صة 	

29.4% من الإجمالى.

املوؤ�شرات الرئي�شية

أوال : أسواق النفط

– الأ�شعار  1

1-1 اأ�شعار النفط الخام
 �صهد المعدل الأ�صبوعي لأ�صعار �صلة اأوبك انخفا�صاً خالل الأ�صبوع الأول من �صهر يناير 2017، م�صجاًل 

53.1 دولر للبرميل، ثم وا�صل انخفا�صه بعد ذلك لي�صل اإلى 52.1 دولر للبرميل خالل الأ�صبوعين الثاني 
والثالث، قبل اأن يرتفع اإلى 52.5 دولر للبرميل خالل الأ�صبوع الرابع من ال�صهر، كما يو�صح ال�صكل )1(: 

�صهد المعدل ال�صهري لأ�صعار �صلة خامات اأوبك خالل �صهر يناير 2017 ارتفاعاً بمقدار 0.7 دولر للبرميل 

مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، اأي بن�صبة 1.4% ،لي�صل اإلى 52.4 دولر للبرميل، م�صجال بذلك ارتفاعاً بنحو 

25.9 دولر للبرميل، اأي بن�صبة 97.7% مقارنة بمعدله الم�صجل خالل ال�صهر المماثل من العام الما�صي. وقد 
تو�صلت  الذي  الإنتاج  خف�س  لقرار  كان 

خالل  اأوبك  في  الأع�صاء  الدول  اإليه 

 – فيينا  بمدينة   171 رقم  اجتماعها 

النم�صا، بالإ�صافة اإلى اتفاق دول منظمة 

اأوبك مع عدد من الدول المنتجة للنفط 

من خارجها على خف�س انتاجها، اعتباراً 

دوراً   ،2017 يناير  �صهر  من  الأول  من 

�صهر  خالل  الأ�صعار  ارتفاع  في  رئي�صياً 

اإلى اأعلى معدلتها  يناير 2017، لت�صل 

منذ �صهر يوليو 2015، وذلك بالرغم من 

الوليات  اإنتاج  ارتفاع  ب�صاأن  المخاوف 

الخام،  النفط  من  الأمريكية  المتحدة 

و�صعف البيانات التجارية لل�صين.

ويو�صح الجدول )1( وال�صكل )2( التغير 

بال�صهر  مقارنة  اأوبك،  �صلة  اأ�صعار  في 

العام  من  المماثل  بال�صهر  و  ال�صابق، 

ال�صابق:

المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك،  2017-2016  الشكل - 1:

السنة 43 - العدد 3
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يناير

2017 دي�شمرب نوفمرب اأكتوبر �شبتمرب اغ�شط�س يوليو يونيو مايو اأبريل مار�س فرباير
يناير

2016

52.4 51.7 43.2 47.9 42.9 43.1 42.7 45.8 43.2 37.9 34.7 28.7 26.5 �صعر �صلة اأوبك

0.7 8.5 (4.7) 5.0 (0.2) 0.4 (3.1) 2.6 5.4 3.2 5.9 2.2 (7.1) التغري عن ال�صهر ال�صابق

25.9 18.1 2.8 2.8 (1.9) (2.4) (11.5) (14.4) (19.0) (19.4) (17.8) (25.3) (17.9) التغري عن ال�صهر املماثل من العام ال�صابق

مالحظة: ت�صم �صلة اأوبك، اعتبارا من 16 يونيو 2005 ، اإحدى ع�صر نوعاً من النفط الخام بدل من ال�صبعة خامات ال�صابقة . وتمثل ال�صلة الجديدة خامات الدول الأع�صاء 

مقّومة وفقاً لأوزان ترجيحية تاأخذ في العتبار اإنتاج و�صادرات الدول الأع�صاء. واعتبارا من بداية يناير 2007 اأ�صيف خام غيرا�صول النغولي اإلى �صلة اأوبك الجديدة، 

و في منت�صف �صهر اأكتوبر 2007 اأ�صيف خام اأورينت الإكوادوري، وفي يناير 2009 تم  ا�صتثناء الخام الندوني�صي، وفي يناير 2016 تم ا�صافة الخام الندوني�صي من 

جديد، وفي يوليو 2016 اأ�صيف الخام الجابوني، وفي يناير 2017 تم  ا�صتثناء الخام الندوني�صي من �صلة اأوبك، لت�صبح تتاألف من 13 نوع من النفط الخام.

التغير في أسعار سلة أوبك، 2016-2017                                    )دوالر/برميل(

التغير في أسعار سلة أوبك، 2017-2016 

الجدول - 1 

الشكل - 2 

للفترة    الأخرى  النفوط  بع�س  و  اأوبك  ل�صلة  الفورية  الأ�صعار  الملحق  )3( في  الجدول  يو�صح 

.2017 - 2015

1-2  االأ�شعار الفورية للمنتجات النفطية

- الخليج االأمريكي

ارتفعت الأ�صعار الفورية للغازولين الممتاز خالل �صهر يناير 2017 بنحو 1 دولر 

للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق اأي بن�صبة 1.4% لت�صل اإلى 72.8 دولر للبرميل، 

كما ارتفعت اأ�صعار زيت الغاز بنحو 1.5 دولر للبرميل اأي بن�صبة 2.5% لتبلغ 62.5 

دولر للبرميل، وارتفعت اأ�صعار زيت الوقود بحوالى 1.3 دولر للبرميل اأي بن�صبة %2.9 

لتبلغ 46.8 دولر للبرميل.

)دوالر/برميل(
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-  �شوق روتردام

يناير  �صهر  خالل  م�صتوياتها  في  ارتفاعاً  الممتاز  للغازولين  الفورية  الأ�صعار  �صهدت 

2017 بنحو 2.4 دولر للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق اأي بن�صبة 3.4% لت�صل اإلى 
بن�صبة  اأي  للبرميل  0.2 دولر  بنحو  الغاز  اأ�صعار زيت  ارتفعت  73.8 دولر للبرميل،  كما 
0.3% لتبلغ 65.1 دولر للبرميل،  وارتفعت اأ�صعار زيت الوقود بحوالى 3.9 دولر للبرميل 

اأي بن�صبة 8.4% لتبلغ 50.6 دولر للبرميل.

-  �شوق حو�س البحر المتو�شط

يناير  �صهر  خالل  م�صتوياتها  في  ارتفاعاً  الممتاز  للغازولين  الفورية  الأ�صعار  �صهدت 

2017 بنحو 2.1 دولر للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق اأي بن�صبة 3.2% لت�صل اإلى 
67 دولر للبرميل، كما ارتفعت اأ�صعار زيت الغاز بنحو 1.1 دولر للبرميل اأي بن�صبة %1.7 
لتبلغ 66.5 دولر للبرميل،    وارتفعت اأ�صعار زيت الوقود بحوالي 3.4 دولر للبرميل اأي 

بن�صبة 7% لتبلغ 52.2 دولر للبرميل.

-  �شوق �شنغافورة

يناير  �صهر  خالل  م�صتوياتها  في  ارتفاعاً  الممتاز  للغازولين  الفورية  الأ�صعار  �صهدت 

2017 بنحو 2.8 دولر للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق اأي بن�صبة 4.2% لت�صل اإلى 
بن�صبة  اأي  للبرميل  دولر   1.8 بنحو  الغاز  اأ�صعار زيت  ارتفعت  للبرميل، كما  69.5 دولر 
2.8% لتبلغ 65.9 دولر للبرميل، وارتفعت اأ�صعار زيت الوقود بحوالي 3.4 دولر للبرميل 

اأي بن�صبة 6.6% لتبلغ 55.1 دولر للبرميل.

  ويو�صح ال�صكل )3( المعدل ال�صهري لالأ�صعار الفورية للغازولين الممتاز خالل الفترة 

من يناير 2016  اإلى  يناير 2017  في الأ�صواق الرئي�صية الأربعة: 

المعدل الشهري لألسعار الفورية للغازولين الممتاز، 2017-2016 الشكل - 3 

للمنتجات  الفورية  لالأ�صعار  ال�صهري  المتو�صط  الملحق  في   )4( الجدول  يو�صح  كما 

النفطية في الأ�صواق المختلفة خالل الفترة )2017-2015(. 

)دوالر/برميل(
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الشكل - 4  )نقطة على المقياس العالمي ( )*(المعدل الشهري ألسعار شحن النفط الخام، 2017-2016

1-3 اأ�شعار �شحن النفط الخام 

ارتفعت اأ�صعار �صحن النفط الخام المتجه من موانئ ال�صرق الأو�صط  اإلى اتجاه ال�صرق        

)للناقالت الكبيرة بحمولة 230 – 280 األف طن �صاكن( خالل �صهر يناير 2017 بمقدار 

3 نقاط مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، اأي بن�صبة 3.7% م�صجلة 84 نقطة على المقيا�س 
العالمي،  كما ارتفعت �صحن النفط الخام المتجه من موانئ ال�صرق الأو�صط  اإلى اتجاه 

الغرب )للناقالت الكبيرة بحمولة 270 – 285 األف طن �صاكن( بمقدار 4 نقاط مقارنة 

باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، اأي بن�صبة 8.2% م�صجلة 53 نقطة على المقيا�س العالمي. وارتفعت 

اأ�صعار �صحن النفط الخام المنقولة داخل منطقة البحر الأبي�س المتو�صط بناقالت �صغيرة 

ال�صهر  باأ�صعار  27 نقطة مقارنة  األف طن �صاكن( بمقدار  اأو متو�صطة الحجم  )85-80 

ال�صابق، اأي بن�صبة 23.5% م�صجلة 142 نقطة على المقيا�س العالمي. 

في  العالمى(  المقيا�س  على  )نقطة  الخام  النفط  �صحن  اأ�صعار   )4( ال�صكل  ويو�صح 

التجاهات المختلفة خالل الفترة من �صهر يناير 2016 اإلى �صهر يناير 2017: 

1-4 اأ�شعار �شحن المنتجات النفطية 

ارتفعت اأ�صعار �صحن المنتجات النفطية المنقولة من موانئ ال�صرق الأو�صط  اإلى اتجاه  

ال�ص����رق  )للناقالت بحمولة 30 – 35 األف طن �صاكن( خالل �صهر يناير 2017 بمقدار 35 

نقطة، اأي بن�صبة 39.3% مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، م�صجلة 124 نقطة على المقيا�س 

 .)World Scale( العالمي

الأبي�س  البحر  منطقة  داخل  المنقولة  النفطية  المنتجات  �صحن  اأ�صعار  ارتفعت  كما 

المتو�صط )للناقالت بحمولة 30 – 35 األف طن �صاكن( خالل �صهر يناير 2017  بمقدار 

10 نقاط على المقيا�س العالمي، اأي بن�صبة 5.8% مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، لت�صل اإلى 
م�صتوى 183 نقطة، وارتفعت اأ�صعار �صحن المنتجات النفطية المنقولة من البحر المتو�صط 

)*( المقيا�س العالمي )WS- World Scale( هو طريقة م�صتخدمة لحت�صاب اأ�صعار ال�صحن، حيث اأن نقطة على المقيا�س العالمي تعني 1% من �صعر النقل القيا�صي لذلك التجاه 

في كتاب World Scale الذي ين�صر �صنويا، ويت�صمن قائمة من الأ�صعار ب�صيغة دولر/طن تمثل WS 100 – لكل التجاهات الرئي�صية في العالم.
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اأوروبا )للناقالت بحمولة 30 – 35 األف طن �صاكن( بمقدار 15 نقطة  اإلى �صمال غرب 

على المقيا�س العالمي، اأي بن�صبة 8.2% مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق،  لت�صل اإلى م�صتوى 

198 نقطة.
المختلفة خالل  التجاهات  في  النفطية  المنتجات  �صحن  اأ�صعار   )5( ال�صكل  ويو�صح 

الفترة من �صهر  يناير 2016 اإلى �صهر يناير 2017.

)نقطة على المقياس العالمي ( المعدل الشهري ألسعار شحن المنتجات النفطية، 2017-2016 

اأ�صعار �صحن كل من النفط الخام  يو�صح الجدولن )5( و )6( في الملحق اتجاهات 

والمنتجات النفطية للفترة 2015- 2017.

2 - العر�س و الطلب  

ت�صير التقديرات الأولية المتعلقة باإجمالي الطلب العالمي على النفط خالل �صهر يناير 

2017 اإل�ى انخفا�صه بمقدار 2.3 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 2.3% مقارنة بم�صتويات ال�صهر 
ال�صابق لي�صل اإل�ى 96 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحوالي 1.4 مليون ب/ي مقارنة 

بال�صهر المناظر من العام ال�صابق.

انخف�س طلب مجموعة الدول ال�شناعية خالل �صهر يناير 2017 بمقدار 1.5 مليون 

ب/ي  مليون   46 اإلى  لي�صل  ال�صابق  ال�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %3.2 بن�صبة  اأي  ب/ي، 

،مرتفعاً بحوالى 0.5 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر المناظر من العام الما�صي، كما انخف�س 

طلب بقية دول العالم االأخرى بمقدار 0.8 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 1.6% مقارنة بم�صتويات 

ال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 50 مليون ب/ي، مرتفعاً بحوالي 0.9 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر 

المناظر من العام الما�صي.

الشكل - 5 
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كما ت�صير التقديرات الأولية اإلى انخفا�س الكميات المعرو�شة من النفط خالل �صهر 

يناير 2017 بمقدار 0.5 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 0.5% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق 

اإل�ى 98.8 مليون ب/ي، م�صكلة ارتفاعاً بحوالي 0.8 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر  لت�صل 

المناظر من العام ال�صابق.

النفط  اأوبك من  الأع�صاء في  الدول  اإمدادات  انخف�صت  المجموعات،  وعلى م�صتوى 

الخام و�صوائل الغاز الطبيعي خالل �صهر يناير 2017 بمقدار 0.8 مليون ب/ي اأي بن�صبة 

2% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لت�صل اإلى 38.9 مليون ب/ي ،م�صكلة ارتفاعاً بنحو 
0.2 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر المناظر من العام ال�صابق، بينما ارتفع اإجمالى اإمدادات 
الدول المنتجة من خارج اأوبك خالل �صهر يناير 2017 بمقدار 0.4 مليون ب/ي اأي بن�صبة 

0.7% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لت�صل اإلى 59.9 مليون ب/ي، م�صكلة ارتفاعاً بنحو 
0.7 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر المناظر من العام ال�صابق. 

وتظهر البيانات الأولية لم�صتويات الطلب والعر�س من النفط الخام خالل �صهر يناير 

2017 فائ�س قدره 2.8 مليون ب/ي، مقارنة بفائ�س قدره 1 مليون ب/ي خالل ال�صهر 
ال�صابق وفائ�س قدره 3.4 مليون ب/ي خالل ال�صهر المماثل من العام ال�صابق ،وذلك كما 

يت�صح من الجدول )2( وال�صكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط  الجدول - 2 

التغري عن

يناير 2016

يناير

2016
التغري عن

دي�شمرب 2016

دي�شمرب

2016
يناير

2017

0.5 45.5 -1.5 47.5 46.0 طلب الدول ال�شناعية

0.9 49.1 -0.8 50.8 50.0 باقي دول العامل

1.4 94.6 -2.3 98.3 96.0 اإجمايل الطلب العاملي

0.2 38.7 -0.8 39.7 38.9  اإمدادات اأوبك

0.0 32.1 -0.9 33.0 32.1 نفط خام

0.2 6.6 0.1 6.7 6.8 �شوائل الغاز و متكثفات

0.6 56.8 0.3 57.1 57.4 اإمدادات من خارج اأوبك

0.1 2.4 0.1 2.4 2.5 عوائد التكرير

0.8 98.0 -0.5 99.3 98.8 اإجمايل العر�س العاملي

3.4 1.0 2.8 املوازنة

 )مليون برميل/ اليوم(
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للفترة  للنفط   العالمي  والعر�س  الطلب  م�صتوي����ات   )8( و   )7( الجدولن  يو�ص����ح 

.2016 -2014

• اإنتاج النفط ال�شخري فى الواليات المتحدة االأمريكية 	

انخف�س اإنتاج الوليات المتحدة الأمريكية من النفط ال�صخري خالل �صهر يناير 2017 

بحوالى 5 اَلف ب/ي فقط اأى بن�صبة 0.1% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق ليبلغ 4.753 

العام  من  المناظر  بال�صهر  مقارنة  األف ب/ي   374 بنحو  انخفا�صاً  م�صكاًل  مليون ب/ي، 

ال�صابق، بينما ارتفع عدد الحفارات العاملة خالل �صهر يناير 2017 بنحو 44 حفارة مقارنة 

حفارة   79 بنحو  مرتفع  م�صتوى  وهو  حفارة،   498 اإلى  لي�صل  ال�صابق  ال�صهر  بم�صتويات 

مقارنة بال�صهر المناظر من العام ال�صابق ،وذلك كما يت�صح من الجدول )3( وال�صكل )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، February  2017 :امل�صدر

* ميثل اإنتاج �صبع مناطق رئي�صية والتي �صكلت نحو 92% من النمو فى اإنتاج النفط املحلى فى الوليات املتحدة الأمريكية خالل

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

شكل - 6 

التغري عن

يناير 2016

يناير

2016
التغري عن

دي�شمرب 2016

دي�شمرب

2016
يناير

2017

 - 0.374 5.127 - 0.005 4.758 4.753 اإنتاج النفط ال�شخري

79 419 44 454 498 عدد احلفارات العاملة )حفارة(

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

الواليات المتحدة االأمريكية 

دي�صمبر  �صهر  خالل  الخام  النفط  من  االأمريكية  المتحدة  الواليات  واردات  ارتفعت 

2016 بحوالى 48 األف ب/ي اأى بن�صبة 0.6% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لتبلغ نحو 
7.8 مليون ب/ي، بينما انخف�صت وارداتها من المنتجات النفطية بحوالى 367 األف ب/ي 

اأى بن�صبة 16% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لتبلغ حوالي 1.9 مليون ب/ي. 

الخام خالل  النفط  من  المتحدة  الوليات  �صادرات  ارتفعت  ال�صادرات،  وعلى جانب 

�صهر دي�صمبر 2016 بحوالى 130 األف ب/ي اأى بن�صبة 28.4% مقارنة بم�صتويات ال�صهر 

ال�صابق لتبلغ 589 األف ب/ي، كما ارتفعت �صادراتها من المنتجات النفطية بحوالى 699 

5.2 مليون  لتبلغ حوالى  ال�صابق  ال�صهر  15.4% مقارنة بم�صتويات  بن�صبة  اأى  األف ب/ي 

دي�صمبر  �صهر  المتحدة خالل  للوليات  النفطية  الواردات  انخف�س �صافي  ب/ي. وبذلك 

2016 بحوالي 1.1 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 22.8% مقارنة مع ال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 
3.9 مليون ب/ي.

وبالن�صبة لم�صادر الواردات، فقد ظلت كندا المزود الرئي�صي للوليات المتحدة بالنفط 

الخام بن�صبة 44% من اجمالي واردات الأخيرة منه، تليها المملكة العربية ال�صعودية بن�صبة 

13.1% ثم فنزويال بن�صبة 10%، بينما ا�صتحوذت الدول الأع�صاء في منظمة اأوبك على 
حوالي 40% من اإجمالي واردات النفط الخام للوليات المتحدة الأمريكية. 

اليابان 

 473 بحوالي   2016 دي�صمبر  �صهر  خالل  الخام  النفط  من  اليابان  واردات  ارتفعت 

3.6 مليون ب/ي، كما  لتبلغ  ال�صابق  ال�صهر  15.2% بالمقارنة مع  اأي بن�صبة  األف ب/ي، 

ارتفعت الواردات اليابانية من المنتجات النفطية بحوالى 62 األف ب/ي، اأي بن�صبة %11.1 

بالمقارنة مع ال�صهر ال�صابق لتبلغ 622    األف ب/ي.

إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية  )مليون ب/ي ( شكل - 7 
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النفطية خالل �صهر  المنتجات  اليابان من  ارتفعت �صادرات  ال�صادرات،  وعلى جانب 

دي�صمبر  2016 بنحو 18 األف ب/ي، اأي بن�صبة 3.3% لتبلغ 557 األف ب/ي. وبذلك ارتفع 

�صافي الواردات النفطية لليابان خالل �صهر دي�صمبر 2016 بحوالي 517 األف ب/ي، اأي 

بن�صبة 16.4% لي�صل اإلى 3.7 مليون ب/ي، وهو اأعلى م�صتوى منذ فبراير 2016.

وبالن�صبة لم�صادر الواردات، تاأتي المملكة العربية ال�صعودية في المرتبة الأولى بن�صبة 

40% من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام ،تليها المارات العربية المتحدة بن�صبة 
23% ثم قطر بحوالى %10 . 

ال�شين 

 697 بحوالي   2016 دي�صمبر  �صهر  الخام خالل  النفط  من  ال�شين  واردات  ارتفعت 

بينما  مليون ب/ي،   8.6 لتبلغ  ال�صابق  ال�صهر  مع  بالمقارنة   %9 بن�صبة  اأي  األف ب/ي،  

بن�صبة  اأي  األف ب/ي،   20 بحوالي  النفطية  المنتجات  من  ال�صينية  الواردات  انخف�صت 

1.7% بالمقارنة مع ال�صهر ال�صابق لتبلغ 1.2 مليون ب/ي.
األف   81 الخام حوالي  النفط  ال�صينية من  ال�صادرات  بلغت  ال�صادرات،  وعلى جانب 

ب/ي،  وارتفعت ال�صادرات ال�صينية من المنتجات النفطية بحوالي 140 األف ب/ي، اأي 

�صافي  بلغ  وبذلك  مليون ب/ي.   1.4 لتبلغ  ال�صابق  ال�صهر  مع  بالمقارنة   %11.1 بن�صبة 

8.3 مليون ب/ي مرتفعة  2016 حوالي  ال�صينية خالل �صهر دي�صمبر  النفطية  الواردات 

بنحو 6.5% عن م�صتوياتها لل�صهر ال�صابق. 

وبالن�صبة لم�صادر الواردات، تاأتي رو�صيا في المرتبة الأولى بن�صبة 14% من اإجمالي 

واردات ال�صين من النفط الخام، تليها عمان بن�صبة 10% ثم المملكة العربية ال�صعودية 

بن�صبة %10 .

ويو�صح الجدول )4( �صافي الواردات )ال�صادرات( من النفط الخام والمنتجات النفطية 

للوليات المتحدة واليابان وال�صين خالل �صهر دي�صمبر 2016 مقارنة بال�صهر ال�صابق.

)مليون برميل / اليوم (  الجدول - 4

امل�صدر : التقرير ال�صهري ملنظمة اأوبك، اأعداد خمتلفة 2017.

4 - المخزون 

انخف�س اإجمالي المخزون التجاري النفطي في الدول ال�شناعية خالل �صهر دي�صمبر 

2986 مليون برميل، وهو  اإلى  لي�صل  ال�صابق  ال�صهر  36 مليون برميل عن  2016 بحوالي 
نف�س الم�صتوى الم�صجل خالل ال�صهر المماثل من العام الما�صى، يذكر اأن اإجمالي المخزون 

 2016 انخف�س خالل �صهر دي�صمبر  التجاري من النفط الخام  في الدول ال�شناعية قد 

بحوالي 11 مليون برميل عن ال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 1169 مليون برميل، كما انخف�س 

ال�صهر  برميل عن  مليون   25 بحوالي  النفطية  المنتجات   التجاري من  اإجمالي مخزونها 

ال�صابق لي�صل اإلى 1817 مليون برميل.

املنتجات النفطية النفط اخلام

التغري عن

نوفمرب 2016

نوفمرب

 2016
دي�شمرب

 2016
التغري عن

نوفمرب 2016

نوفمرب

 2016
دي�شمرب

 2016

- 1.067 - 2.257 - 3.324 - 0.082 7.280 7.207 الواليات املتحدة االأمريكية

0.044 0.021 0.065 0.473 3.140 3.613 اليابان

- 0.160 - 0.093 - 0.253 0.661 7.848 8.509 ال�شني

 صافي الواردات)الصادرات( النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين
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 وقد انخف�س المخزون التجاري النفطي في االأمريكتين بحوالى 10 مليون برميل عن 

ال�صهر ال�صابق لي�صتقر عند 1613 مليون برميل، منها 646 مليون برميل من النفط الخام 

الدول  النفطي في  التجاري  المخزون  انخف�س  كما  المنتجات،  من  برميل  مليون   967 و 

االأوروبية بحوالى 11 مليون برميل عن ال�صهر ال�صابق لي�صتقر عند 958 مليون برميل، منها 

330 مليون برميل من النفط الخام و 628 مليون برميل من المنتجات، وانخف�س المخزون 
ال�صهر  15 مليون برميل عن  التجاري النفطي في دول منطقة المحيط الهادي بحوالى 

ال�صابق لي�صتقر عند 415 مليون برميل، منها 193 مليون برميل من النفط الخام و 222 

مليون برميل من المنتجات.

 2016 دي�صمبر  �صهر  خالل  العالم  دول  بقية  في  النفطي  التجاري  المخزون  ارتفع 

التجاري  المخزون  ارتفع  كما  برميل،  مليون   3036 اإلى  لي�صل  برميل  مليون   1 بمقدار 

النفطي على متن الناقلت بمقدار 21 مليون برميل لي�صل اإلى 1250 مليون برميل. 

وبذلك ي�صجل م�صتوى اإجمالي المخزون التجاري العالمى انخفا�صاً بمقدار 35 مليون 

برميل خالل �صهر دي�صمبر 2016 مقارنة بم�صتواه الم�صجل خالل ال�صهر ال�صابق  لي�صل اإلى 

6022 مليون برميل، وهو م�صتوى مرتفع بمقدار 141 مليون برميل عن م�صتويات ال�صهر 
المماثل من العام الما�صي. 

وجنوب  والتنمية  القت�صادي  التعاون  منظمة  دول  في  اال�شتراتيجي  المخزون  ا�صتقر 

ال�صهر  خالل  المحقق  الم�صتوى  نف�س  عند   2016 دي�صمبر  �صهر  خالل  وال�صين  اأفريقيا 

ال�صابق وهو 1882 مليون برميل، وهو م�صتوى مرتفع بمقدار 22 مليون برميل عن م�صتويات 

ال�صهر المماثل من العام الما�صي. 

وبذلك ي�صل اإجمالي المخزون العالمي في نهاية �صهر دي�صمبر 2016 اإلى 9153 مليون 

برميل م�صجال بذلك انخفا�صاً بنحو 15 مليون برميل مقارنة بال�صهر ال�صابق، وارتفاعاً بنحو 

248 مليون برميل مقارنة بال�صهر المماثل من العام الما�صي. 
ويبين ال�صكل )8( والجدول )9( في الملحق م�صتويات المخزون المختلفة في نهاية �صهر 

دي�صمبر 2016.

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

هنري  مركز  في  الم�صجل  الطبيعي  للغاز  الفوري  لل�صعر  ال�صهري  المتو�صط  انخف�س 

بال�صوق الأمريكي خالل �صهر يناير 2017 بمقدار 0.3 دولر لكل مليون )و ح ب( مقارنة 

بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 3.30 دولر لكل مليون )و ح ب(. 

ولدى مقارنة المتو�صط ال�صهري ل�صعر الغاز الطبيعي بالمتو�صط ال�صهري لخام غرب 

تك�صا�س المتو�صط، يت�صح انخفا�س اأ�صعار الغاز الطبيعي بنحو 5.8 دولر لكل مليون )و ح 

ب( ،كما هو مو�صح في الجدول )5(:

) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 5

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

ت�صتعر�س الفقرات التالية التطورات في اأ�صعار الغاز الطبيعي الم�صيل في اأ�صواق �صمال 

والم�صادر  وال�صين  الجنوبية  وكوريا  اليابان  من  كل  من  الم�صتوردة  والكميات  اأ�صيا  �صرق 

الرئي�صية لتلك الواردات و�صافي عائد ال�صحنات الفورية لم�صدري الغاز الطبيعي الم�صيل. 

1.2 اأ�شعار الغاز الطبيعي الم�شيل
ا�صتقر متو�صط اأ�صعار الغاز الطبيعي الم�صيل الذي ا�صتوردته اليابان في �صهر دي�صمبر 

2016  عند نف�س الم�صتوى الم�صجل خالل ال�صهر ال�صابق وهو 7.1 دولر/ مليون و ح ب، 
وانخف�س متو�صط اأ�صعار الغاز الطبيعي الم�صيل الذي ا�صتوردته كوريا الجنوبية بمقدار 0.2 

دولر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 7.3 دولر/ مليون و ح ب، بينما 

ارتفع متو�صط اأ�صعار الغاز الطبيعي الم�صيل الذي ا�صتوردته ال�صين بمقدار 0.3 دولر لكل 

مليون و ح ب مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 7.1 دولر/ مليون و ح ب. 

2.2 الكميات الم�شتوردة من الغاز الطبيعي الم�شيل
ارتفعت الكميات الم�صتوردة من الغاز الطبيعي الم�صيل في اليابان و كوريا الجنوبية 

وال�صين من الم�صادر المختلفة خالل ال�صهر بمقدار 2.3 مليون طن اأي بن�صبة %20.5 

اإلى   2016 نوفمبر  �صهر  في  الم�صتوردة  الكميات  و�صلت  حيث  ال�صابق  بال�صهر  مقارنة 

13.626 مليون طن.

* كما هو في مركز هنري.
* * تم تحويل خام غرب تك�صا�س اإلى مليون )و ح ب( على اأ�صا�س اأن البرميل يحتوي 5.80 مليون )و ح ب (.

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

يناير

دي�شمربنوفمرباأكتوبر�شبتمرباغ�شط�سيوليويونيو مايواأبريل مار�سفرباير2016
يناير

2017

2.32.01.71.91.92.62.82.83.03.02.63.63.3الغاز الطبيعي *

5.45.26.57.18.18.47.77.77.88.67.99.09.1خام غ. تك�صا�س**

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس في السوق األمريكي، 2017-2016
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 ويو�صح الجدول )6( الكميات الم�صتوردة من الغاز الطبيعي الم�صيل واأ�صعاره في كل 

من اليابان وكوريا الجنوبية و ال�صين خالل الفترة 2014- 2016 :

 World Gas Intelligence امل�شدر:  اأعداد خمتلفة من

كميات وأسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في اليابان وكوريا والصين 2016-2015  الجدول - 6

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

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�شنيكوريااليابانالإجمايلال�شنيكوريااليابان

201584850331411960613759710.210.68.6

8434412221211467715.114.311.1يناير 2015

7730309816611248913.313.410.3فرباير

8137304813461253112.213.110.1مار�س

6598283915451098210.211.78.1اأبريل

57552364112392428.79.58.8مايو

663317771724101348.69.19.5يونيو

695322711922111468.98.87.5يوليو

706219981348104089.29.27.1اأغ�شط�س

685324501295105989.69.67.4�شبتمرب

605729151602105749.49.78.0اأكتوبر

669427061818112188.99.57.9نوفمرب

794435532101135988.58.77.6دي�شمرب

724533382464130477.98.07.3يناير 2016

737029981801121698.07.86.9فرباير

795932821702129437.27.36.6مار�س

638221771861104206.46.66.6اأبريل

54552218142590985.96.06.3مايو

619324842146108236.05.76.0يونيو

64601918160499826.35.95.4يوليو

765519712257118846.76.36.0اأغ�شط�س

667122362527114347.16.86.1�شبتمرب

628231871838113077.27.36.7اأكتوبر

754534222659136267.17.56.8نوفمرب

754940263733153087.17.37.1دي�شمرب
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3.2 م�شادر واردات الغاز الطبيعي الم�شيل
بلغت �صادرات ا�صتراليا اإلى اليابان وكوريا الجنوبية وال�صين خالل �صهر دي�صمبر 2016 

واردات  اإجمالي  من   %27.2 بن�صبة  الأولى  المرتبة  لتاأتي في  مليون طن،   4.159 حوالي 

اليابان وكوريا الجنوبية وال�صين خالل ال�صهر، تليها قطر بن�صبة 22.1% ثم ماليزيا بن�صبة 

. %14.4
وال�صين حوالي  الجنوبية  اليابان و كوريا  اإلى  العربية  الدول  بلغت �صادرات  هذا وقد 

4.496 مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته 29.4% من اإجمالي واردات تلك الدول خالل ال�صهر.

4.2 �شافي عائد ال�شحنات الفورية لم�شدري الغاز الطبيعي الم�شيل
وفيما يتعلق ب�صافي عائد ال�صحنات الفورية المحقق لعدد من الدول الم�صدرة للغاز 

الأولى محققة  المرتبة  رو�صيا في  فتاأتي  اأ�صيا،  �صرق  �صمال  اأ�صواق  الم�صيل في  الطبيعي 

�صافي عائد في حدود 8.66 دولر/ مليون و ح ب في نهاية �صهر دي�صمبر 2016، تليها 

اإندوني�صيا ب�صافي عائد 8.55 دولر/ مليون و ح ب، ثم ماليزيا وا�صتراليا ب�صافي عائد 

و ح ب،  مليون  8.32 دولر/  لقطر  العائد  بلغ �صافي  فيما  و ح ب.  مليون  8.50 دولر/ 
وللجزائر 7.97 دولر/ مليون و ح ب. 

ويو�صح الجدول )7( الدول الرئي�صية الم�صدرة للغاز الطبيعي الم�صيل اإلى اليابان وكوريا 

الجنوبية وال�صين، و�صافي العائد لها في نهاية �صهر دي�صمبر 2016:

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

�شافي العائد من بيع �شحنات الكميات الم�شتوردة

الغاز الطبيعي الم�شيل الفورية في 

ا�شواق �شمال �شرق اآ�شيا
) األف طن (

اليابان
 كوريا

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

75494026373315308اإجمالي الواردات، منها:

2104547150841598.50ا�شتراليا

1108130897433908.32قطر

138865216022008.50ماليزيا

59537625612278.55اندون�شيا

10448.66-789255رو�شيا

*  عائدات الت�صدير مطروحاً منها تكاليف النقل ور�صوم الإتاوة.
 World Gas Intelligence الم�صدر:  اأعداد مختلفة من

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

*  ت�ش�������مل �ش�������لة اأوبك اعتبارا م�������ن 16 يونيو 2005 على الخام�������ات التالية : 

العربي الخفيف ال�ش�������عودي، مزيج ال�ش�������حراء الجزائري، الب�ش�������رة الخفيف،  

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

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

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

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

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

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

لتتاألف من 14 نوعا من الخام.

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

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

اجلدول - 2:  الأ�صعار الفورية ل�صلة اأوبك،  2016- 2017 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 2016 -2017
)$ / Barrel - دولر / برميل(

2017 2016 ال�صبوع

Week 
ال�صهر

Month 2017 2016 الأ�صبوع

Week 
ال�صهر

Month

44.3 1 
   

يوليو

July

53.1 29.8 1 

 يناير 

January
43.0  2 52.1 25.7  2
42.7  3 52.1 23.7  3
40.2 4 52.5 26.9  4
39.1 1 

 

اغ�صط�س

August

29.2  1

 فرباير 

February
41.2  2 27.0  2
45.5  3 29.0  3
45.5 4 29.3  4
43.7  1

�صبتمرب

September

35.1 1

 مار�س 

March
42.7  2 35.2 2
42.5 3 35.8 3
43.1 4 34.8 4
47.5 1 

 اكتوبر 

October

34.2 1
  

ابريل

April

48.5  2 38.2 2
48.4  3 38.6 3
47.4 4 41.1 4
42.1 1 

 نوفمرب  

November

41.1 1

مايو

May
42.2  2 41.8 2
45.0  3 44.5 3
46.4 4 44.7 4
50.7 1 

 دي�صمرب 

December

47.1 1

 يونيو 

  June
51.9  2 45.1 2
52.0  3 46.0 3
53.1 4 45.3 4

20162017

26.552.4January يناير 

28.7February فرباير 

34.7March مار�س 

37.9April ابريل 

43.2May مايو 

45.8June يونيو 

42.7July يوليو 

43.1August اغ�صط�س 

42.9September �صبتمرب 

47.9October اكتوبر 

43.2November نوفمرب 

December دي�صمرب 

30.0First Quarter الربع الأول 

42.3Second Quarter الربع الثانى 

42.9Third Quarter الربع الثالث 

47.6Fourth Quarter الربع الرابع 

40.7Annual Average املتو�شط ال�شنوي 

اجلدول - 1: املعدل الأ�صبوعي لأ�صعار �صلة اأوبك* ، 2016 - 2017

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2016 -2017
)$ / Barrel - دولر / برميل(

م���ل���ح���ق ال����ج����داول
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اجلدول - 3:  الأ�صعار الفورية ل�صلة اأوبك وبع�س اأنواع النفوط الأخرى 2017-2015

Table - 3:  Spot Prices for OPEC and Other  Crudes، 2015-2017   

)$/Barrel - دولر/ برميل(

�صلة خامات 

اأوبك

 OPEC
Basket

العربى 

اخلفيف

 Arab
Light

خليط   

ال�صحراء 

اجلزائري 

 Sahara
Blend

الب�صرة 

اخلفيف

 Basra
Light

الكويت 

Kuwait
Export

قطر 

البحري

Marine

موربان

الإماراتي

Morban

ال�صدرة 

الليبي

Es Sedra

دبى

Dubai
برنت

Brent
غ. تك�صا�س

WTI

49.549.952.847.948.250.753.951.451.052.448.7Axerage 2014متو�شط عام 2015

45.145.248.843.843.545.849.447.045.848.247.6Axerage 2015متو�شط عام 2016

26.526.431.324.723.927.031.629.826.830.831.5January 2016يناير 2016 

28.728.833.327.126.829.434.231.529.432.530.3Feburaryفرباير

34.734.739.433.433.035.540.037.535.238.537.8Marchمار�س

37.938.242.336.636.339.042.540.539.041.541.0Aprilاأبريل

43.243.547.742.141.644.147.145.844.346.846.8Mayمايو

45.846.349.044.644.546.449.347.346.348.348.7Juneيونيو

42.743.145.341.441.443.546.544.042.645.044.9July يوليو

43.143.546.442.041.943.446.344.943.645.944.8Augustاأغ�شط�س

42.942.747.141.941.243.546.445.743.746.745.2September �شبتمرب

47.948.349.846.847.048.151.248.748.949.749.9Octoberاأكتوبر

43.243.345.142.042.144.347.343.644.045.145.7Novemberنوفمرب

51.751.953.850.950.952.154.952.152.153.652.0Octoberدي�شمرب

52.452.354.81.751.553.456.053.153.754.652.5January 2016يناير 2017 

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

اجلدول  - 4:  املتو�صط ال�صهري لال�صعار الفورية للمنتجات النفطية فى ال�صواق املختلفة،  2014 - 2016

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

الغازولني  املمتازال�شوق

Premium Gasoline
زيت الغاز* (50 جزء باملليون كربيت)

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

 Fuel Oil )Sulfur 1 % (
 Market

 متو�صط

عام

2015

69.266.245.9Singapure�صنغافورة

Average
2015

75.566.040.2Roterdamروتردام
69.467.542.1Mediterraneanاملتو�صط

77.763.843.3US Gulfخ. اأمريكي

متو�صط عام 

2016

56.152.937.1Singapure�صنغافورة

Average
2016

63.653.334.1Roterdamروتردام
56.354.434.6Mediterraneanاملتو�صط

63.150.132.1US Gulfخ. اأمريكي

يناير

2016

50.337.426.8Singapure�صنغافورة

Jan-16
53.438.119.9Roterdamروتردام
47.039.521.2Mediterraneanاملتو�صط

51.237.119.1US Gulfخ. اأمريكي

فرباير

2016

44.340.125.9Singapure�صنغافورة

Feb-16
49.540.421.5Roterdamروتردام
43.041.922.5Mediterraneanاملتو�صط

47.337.020.3US Gulfخ. اأمريكي

مار�س

2016

52.746.328.2Singapure�صنغافورة

Mar-16
54.847.124.8Roterdamروتردام
47.748.324.6Mediterraneanاملتو�صط

58.041.123.9US Gulfخ. اأمريكي

اأبريل

2016

54.549.331.0Singapure�صنغافورة

Apr-16
66.449.627.8Roterdamروتردام
58.050.628.0Mediterraneanاملتو�صط

65.845.626.2US Gulfخ. اأمريكي

مايو

2016

59.156.035.8Singapure�صنغافورة

May-16
69.556.732.5Roterdamروتردام
61.157.933.7Mediterraneanاملتو�صط

68.752.832.0US Gulfخ. اأمريكي

يونيو

2016

59.159.038.6Singapure�صنغافورة

June-16
70.259.437.8Roterdamروتردام
62.760.437.0Mediterraneanاملتو�صط

69.156.735.2US Gulfخ. اأمريكي

يوليو

2016

51.954.838.4Singapure�صنغافورة

July-16
62.453.837.6Roterdamروتردام
54.955.036.9Mediterraneanاملتو�صط

63.450.634.1US Gulfخ. اأمريكي

اأغ�صط�س

2016

54.254.038.7Singapure�صنغافورة

Aug-16
64.154.336.8Roterdamروتردام
56.555.637.4Mediterraneanاملتو�صط

65.052.534.5US Gulfخ. اأمريكي

�صبتمرب

2016

58.055.141.1Singapure�صنغافورة

Sep-16
66.655.939.5Roterdamروتردام
59.457.040.0Mediterraneanاملتو�صط

64.153.736.3US Gulfخ. اأمريكي

اأكتوبر

2016

63.061.645.3Singapure�صنغافورة

Oct-16
70.161.843.8Roterdamروتردام
62.462.844.5Mediterraneanاملتو�صط

70.359.340.1US Gulfخ. اأمريكي

نوفمرب

2016

59.057.043.9Singapure�صنغافورة

Nov-16
64.657.341.0Roterdamروتردام
57.857.940.7Mediterraneanاملتو�صط

62.453.938.3US Gulfخ. اأمريكي

دي�صمرب

2016

66.764.151.7Singapure�صنغافورة

Dec-16
71.464.946.7Roterdamروتردام
64.965.448.8Mediterraneanاملتو�صط

71.861.045.5US Gulfخ. اأمريكي

يناير

2017

69.565.955.1Singapure�صنغافورة

Jan-17
73.865.150.6Roterdamروتردام
67.066.552.2Mediterraneanاملتو�صط

72.862.546.8US Gulfخ. اأمريكي
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* حجم الناقلة يراوح  ما بني  230 اىل 280 األف طن �شاكن  
** حجم الناقلة يراوح  ما بني  270 اىل 285 األف طن �شاكن  

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

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

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

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

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

اجلدول - 5 :  اجتاهات اأ�صعار �صحن النفط اخلام  2015 - 2017 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2015 - 2017
)Point on World Scale - نقطة على املقيا�س العاملي(

             Direction
Period

البحر املتو�صط/

البحر املتو�صط ***

Med/Med ***

ال�صرق الأو�صط/ الغرب **

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

Middle East/East*
 الجتاه     

الفرتة

Average 2015 108 38 65 متو�شط 2015

Average 2016 97 37 60 متو�شط 2016

January 2016 102 58 79 يناير 2016

February 91 35 60 فرباير

March 106 41 73 مار�س

Arpil 87 43 65 اأبريل

May 109 38 63 مايو

June 111 31 54 يونيو

July 82 26 43 يوليو

August 66 24 37 اأغ�صط�س

September 87 24 35 �صبتمرب

October 71 36 60 اأكتوبر

November 134 39 69 نوفمرب

December 115 49 81 دي�صمرب

January 2017 142 53 84 يناير 2017

اجلدول - 6 :  اجتاهات اأ�صعار �صحن املنتجات النفطية، 2015 - 2017 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2015 - 2017
)Point on World Scale - نقطة على املقيا�س العاملي (

Period
البحر املتو�صط / �صمال - غرب اأوروبا *

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

Med/Med*
ال�صرق الو�صط / ال�صرق * 

Middle East/East*

الجتاه     

الفرتة

Average 2015 173 162 118 متو�شط 2015

Average 2016 146 136 100 متو�شط 2016

January  2016 188 177 136 يناير 2016

February 156 146 104 فرباير

  March 136 127 116 مار�س

  April 182 172 100 اأبريل

  May 142 132 102 مايو

  June 143 133 96 يونيو

  July 131 121 101 يوليو

  August 123 113 111 اأغ�صط�س

September 108 99 89 �صبتمرب

October 117 110 85 اأكتوبر

November 140 130 76 نوفمرب

December 183 173 89 دي�صمرب

January  2017 198 183 124 يناير 2017

Direction

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

اجلدول - 7 : الطلب العاملي 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

املعدل

Av.
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Av.
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Av.

Arab Countries 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.9 6.9 6.9  الدول العربية

OAPEC 6.1 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.9 5.9 5.8  الدول الأع�صاء في اأوبك

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

OECD 46.8 47.0 47.2 46.3 46.8 46.4 46.3 46.5 45.4 46.5 45.7  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 24.8 24.8 25.1 24.7 24.6 24.6 24.4 24.8 24.1 24.2 24.1  اأمريكا ال�صمالية

Western Europe 14.0 13.9 14.4 13.9 13.6 13.7 13.7 14.1 13.6 13.5 13.5  اأوروبا الغربية

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

Developing Countries 31.1 31.1 31.5 31.0 30.7 30.7 30.8 31.4 30.6 29.9 30.0  الدول النامية

Middle East & Asia 20.5 20.6 20.7 20.4 20.4 20.1 20.3 20.6 20.0 19.6 19.6  ال�صرق الو�صط  واآ�صيا 

Africa 4.1 4.1 4.0 4.1 4.1 4.0 4.1 3.9 4.0 4.0 3.8  افريقيا

America Latin 6.5 6.4 6.8 6.5 6.2 6.6 6.5 6.9 6.6 6.3 6.6  اأمريكا الالتينية

 China 11.4 11.7 11.4 11.5 11.0 11.0 11.1 10.7 11.1 10.4 10.5  ال�شني 

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

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

World 94.6 95.6 95.5 93.7 93.6 93.3 94.0 93.9 92.0 91.9 91.4    العامل
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اجلدول - 8: العر�س العاملي للنفط و�صوائل الغاز الطبيعي خالل الفرتة  2014 - 2016

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

Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty Reports.

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

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

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

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

2016 * 2015 2014

املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
املعدل

Average

Arab Countries 28.3 29.0 28.5 28.0 27.7 27.4 27.7 27.8 27.3 26.7 26.5 الدول العربية

OAPEC 27.0 27.7 27.2 26.7 26.4 26.1 26.4 26.5 26.1 25.3 25.1 الدول الأع�صاء في اأوبك

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

OPEC * *: 38.6 39.3 38.7 38.3 38.6 37.7 38.3 38.2 37.5 37.0 36.7 االأوبك * *:

Crude Oil 32.5 33.1 32.6 32.2 32.5 31.5 32.1 32.0 31.4 31.1 30.9 النفط اخلام

NGLs  +non conventional Oils 6.1 6.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.0 5.8  �صوائل الغاز الطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 24.8 25.1 24.6 24.2 25.4 25.3 25.6 25.3 24.9 25.2 24.1 منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

NorthAmerica 20.6 20.7 20.5 20.1 21.0 21.1 21.2 21.1 20.7 21.0 20.0 اأمريكا ال�صمالية

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

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

Developing Countries 12.1 12.3 12.2 12.0 12.0 12.2 12.0 11.9 12.0 12.1 12.1 الدول النامية

 Middle  East & Other Asia 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 4.9 4.7 4.6 4.7 4.7 4.9 ال�صرق الأو�صط ودول اآ�صيوية اأخرى

 Africa 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 افريقيا 

Latin America 5.1 5.2 5.2 5.1 5.0 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.0 اأمريكا الالتينية 

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

FSU 13.9 14.2 13.7 13.7 14.0 13.7 13.7 13.6 13.7 13.8 13.4 االحتاد ال�شوفييتي ال�شابق

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

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

World 95.8 97.0 95.5 94.7 96.4 95.6 96.2 95.8 94.9 94.7 92.9  العامل  
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1) Exculdes Oil at Sea.
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, January  2017   امل�شدر Sources: Oil Market Intelligence, January  2017

الجدول - 9: المخزون النفطي العالمي، في نهاية �صهر دي�صمبر 2016

Table - 9 : Global Oil Inventories،December 2016
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية ال�صهر(

دي�شمرب 2016

 Dec- 2016
نوفمرب 2016

Nov- 2016
التغري عن نوفمرب 2016

Change from  Nov- 2016
دي�شمرب 2015

 Dec- 2015
التغري عن دي�شمرب 2015

Change from Dec-  2015

156152Americas(10)16131623االأمريكتني:

646646060937Crudeنفط خام

95215Products)10(967977منتجات نفطية

Europe(32)990(11)958969اأوروبا :

Crude)31(361)10(330340نفط خام

Products)1(629)1(628629منتجات نفطية

Pacific(20)435(15)415430منطقة املحيط الهادي 

Crude)13(206)1(193194نفط خام

Products)7(229)14(222236منتجات نفطية

29860Total OECD(36)29863022اإجمايل الدول ال�شناعية *

Crude)7(1176(11)11691180نفط خام

18107Products(25)18171842منتجات نفطية

3036303512895141Rest of the worldبقية دول العامل *

1250122921116486Oil at Seaنفط على منت الناقالت

5881141World Commercial 1(35)60226057املخزون التجاري العاملي *

188218820186022Strategic Strategicاملخزون ال�صرتاتيجي

8905248Total 2(15)91539168اإجمايل املخزون العاملي**
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