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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

غالف العدد
منظمة  وزراء  م��ج��ل�����س  ع��ق��د 

للبترول  الم�صدرة  العربية  الأقطار 

والت�صعين  ال�صابع  اجتماعه  )اأوابك( 

في مدينة القاهرة - جمهورية م�صر 

الأول/ كانون   22 بتاريخ  العربية، 

دي�صمبر 2016 ميالدية الموافق 23 

برئا�صة  هجرية،   1438 الأول  ربيع 

معالي الأ�صتاذ ع�صام عبد المح�صن 

المرزوق، وزير النفط ووزير الكهرباء 

والماء في دولة الكويت، رئي�س الدورة 

الحالية لمجل�س وزراء المنظمة.

تاأ�ص�صت منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول بموجب التفاقية التي اأبرمت في بيروت 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. 

البحرين والجمهورية  المتحدة ودولة قطر ومملكة  العربية  الإمارات  1970 كل من دولة  المنظمة في عام  اإلى ع�صوية  ان�صم  وقد 

الجزائرية.  وان�صم اإليها في عام 1972 كل من الجمهورية العربية ال�صورية وجمهورية العراق، وان�صم اإليها في عام 1973 جمهورية م�صر 

العربية، وان�صمت 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:
انبثقت عن المنظمة الم�صروع����ات الم�ص���تركة التالية:  ال�ص����ركة العربي���ة البحرية لنقل البترول في عام 1972 ومقرها مدينة الكويت 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 )اأبيكورب( في عام 1974 

ومقرها مدينة الخبر في المملكة العربية ال�صعودية، وال�صركة العربية للخدمات البترولية في عام 1975 ومقرها مدينة طرابل�س في دولة ليبيا.

االجتماع السادس واألربعين بعد المائة للمكتب التنفيذي

ندوة االعالم البترولي األولى في مملكة البحرين
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في هذا العدد

أجهزة المنظمة

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

• مجل�س الوزراء: هو ال�صلطة العليا التي تحدد �صيا�صات المنظمة بتوجيه ن�صاطاتها وو�صع القواعد التي ت�صير عليها. 
• المكتب التنفيذي : يتكون من ممثلي الدول الأع�صاء ويقوم برفع ما يراه من تو�صيات واقتراحات اإلى المجل�س، وينظر في الميزانية ال�صنوية ويرفعها 

للمجل�س الوزاري ، كما يقر نظام موظفي الأمانة العامة، وت�صدر قراراته باأغلبية ثلثي اأ�صوات الأع�صاء جميعا.

• الأمانة العامة : ت�صطلع بالجوانب التخطيطية والإدارية والتنفيذية لن�صاط المنظمة، وفقا للوائح وتوجيهات المجل�س. ويتولى اإدارة الأمانة العامة اأمين عام. 
ويعين الأمين العام بقرار من المجل�س الوزاري للمنظمة لفترة ثالث �صنوات قابلة للتجديد لمدد اأخرى. والأمين العام هو الناطق الر�صمي با�صم المنظمة، 

وهو الممثل القانوني لها، وهو م�صوؤول عن مبا�صرة واجبات من�صبه اأمام المجل�س. ويقوم الأمين العام باإدارة الأمانة العامة وتوجيهها، والإ�صراف الفعلي على 

كافة وجوه ن�صاطها، وتنفيذ ما يعهد به المجل�س اإليه من مهام. يمار�س الأمين العام وكافة موظفي الأمانة العامة وظائفهم با�صتقالل تام ولل�صالح الم�صترك 

للدول الأع�صاء. يتمتع الأمين العام والأمناء الم�صاعدون في اأقاليم الدول الأع�صاء بكافة الح�صانات والمتيازات الدبلوما�صية.  

• الهيئة الق�شائية: تم التوقيع على بروتوكول اإن�صاء الهيئة الق�صائية لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول في مدينة الكويت بتاريخ  9 مايو 1978 
ودخل حيز النفاذ في 20 اأبريل 1980.  وللهيئة اخت�صا�س اإلزامي بالنظر في المنازعات التي تتعلق بتف�صير وتطبيق اتفاقية اإن�صاء المنظمة، والمنازعات 

التي تن�صاأ بين ع�صوين اأو اأكثر من اأع�صاء المنظمة في مجال الن�صاط البترولي.

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

ملنظمة الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول - 

اإدارة الإعالم واملكتبة

)ISSN 1018-595X(

 جميع حقوق الطبع حمفوظة، وال يجوز 

اإعادة الن�شر  اأو االقتبا�س دون اإذن خطي 

م�شبق من املنظمة.  

ال�شرتاك ال�شنوي )11 عدداً(  

وي�شمل اأجور الربيد 

الدول العربية 

الدول االأجنبية 

للأفراد: 10 دنانري كويتية اأو ما يعادلها بالدولر 

للموؤ�ش�شات: 15 دينارا كويتيا اأو ما يعادلها بالدولر 

للأفراد: 40 دولرا اأمريكيا 

للموؤ�ش�شات: 60 دولرا اأمريكيا

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

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

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

�س.ب. 20501 ال�صفاة، الكويت 13066 - 

دولة الكويت

هاتف:  24959724  )965+(

فاك�س:  24959755  )965+( 

الربيد االإلكروين:

distribute@oapecorg.org
موقع املنظمة :

www.oapecorg.org
oapec

@oapec
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منظمة األوابك في حلقة 

نقاشية في وزارة النفط
 بدولة الكويت

18
منظمة األوابك تفوز بدرع التميز البحثي في مؤتمر عالمي
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التطورات في إنتاج الوقود األنظف
في دول منظمة أوابك

تبذل الدول الأع�ص���اء في منظم���ة الأقطار العربية 

الم�ص���درة للبت���رول »اأواب���ك« جهوداً كبي���رة في مجال 

اإنت���اج الوقود الأنظف وتطبيق الموا�ص���فات القيا�ص���ية 

لج���ودة وقود النقل، مدفوع���ة بتنامي الهتمام المحلي 

والعالم���ي بق�ص���ايا البيئ���ة وتغير المن���اخ والحاجة اإلى 

مواكبة المعايير ومتطلبات ت�ص���ريعات حماية البيئة من 

التلوث، والتي �صهدت بدورها تطورات مهمة في معظم 

دول العالم خالل العقود الثالثة الما�صية. 

وت�ص���عى ال���دول الأع�ص���اء م���ن خالل تطبي���ق تلك 

الإجراءات لحماية �ص���حة الإن�صان و�صالمة البيئة عبر 

تخفي����س النبعاث���ات الناتجة ع���ن ا�ص���تخدام الوقود، 

وتاأمين موا�ص���فات ت�صمن اأف�ص���ل اأداء ممكن لمحرك 

المركب���ة، بالإ�ص���افة اإل���ى تحقي���ق فوائد اأخ���رى غير 

مبا�ص���رة كتح�ص���ين الدخ���ل القوم���ي من خ���الل تعزيز 

�ص���ادرات الدول���ة من الوق���ود، وخف�س نفق���ات عالج 

الأمرا�س النا�ص���ئة ع���ن التلوث البيئ���ي، وتوفير فر�س 

عمل جديدة في قطاع م�صاريع تطوير الم�صافي لإنتاج 

الوق�ود الأنظف. 

واأو�ص���حت درا�صة حديثة �صادرة عن الأمانة العامة 

لمنظمة اأوابك بعنوان »اإنتاج الوقود االأنظف في الدول 

االأع�شاء في اأوابك«، وجود تفاوت بين الدول الأع�صاء 

من حيث مراحل تطور اإنتاج الوقود الأنظف، وذلك تبعاً 

لعوامل عديدة ياأتي في مقدمتها قدرة م�ص���افي النفط 

العامل���ة في الدول���ة على تعديل موا�ص���فات المنتجات 

البترولي���ة بما يتوافق مع تط���ور متطلبات معايير جودة 

الموا�صفات في العالم.

ولفت���ت الدرا�ص���ة اإلى وجود العديد م���ن التحديات 

الت���ي تواج���ه ال����دول الأع�ص����اء في اأواب����ك في مجال 

تطوي���ر اإنت���اج الوق���ود الأنظ���ف، وم���ن بينها �ص���خامة 

ال�ص���تثمارات الالزمة لتمويل م�ص���اريع تطوير م�صافي 

النف���ط، واأعباء اقتناء التكنولوجي���ا المتطورة لعمليات 

التكري���ر، اإل���ى جانب ال�ص���ع�وبات ذات ال�ص���لة بنوعي�ة 

النف���ط الخام المك���رر، وانخفا�س ن�ص���بة طاقة كل من 

افتتاحية العدد
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عملي���ات المعالج���ة الهيدروجينية وعمليات تح�ص���ين 

الرقم الأوكتان���ي للغازولين وعمليات تحويل القط�فات 

الثقي�ل���ة اإل���ى طاق����ة تقط�ي���ر النف���ط الخ���ام مق�ارنة 

بمتو�ص����ط م�ص�افي الع�ال���م وم�ص�اف���ي اأوروبا الغربية 

والوليات المتحدة الأمريكية. 

كم���ا بينت الدرا�صة ب���اأن  م�صافي النفط في الدول 

العربية تواجه م�صكلة وج�ود ن�ص�بة كبي�رة من الم�ص�افي 

ال�ص���غي�رة الحجم التي ل تزي���د طاقت�ها التكريرية عن 

100 األ���ف ب/ي، بن�ص���بة 46% م���ن اإجم�ال���ي ع����دد 
الم�صافي في الدول الأع�صاء، وحوالي 55% في الدول 

غي�ر الأع�ص�اء، مما ي�صع���ف من الجدوى القت�ص�ادية 

لتنفي���ذ م�صاري���ع تطوير تل���ك الم�صاف���ي لتمكينها من 

اإنتاج وقود بموا�صفات متوافقة مع المعايير العالمية.

واأ�صارت الدرا�صة اإلى اأن الدول الأع�صاء قد حققت 

تطورات مهمة لمواجه���ة التحديات التي تعتر�س اإنتاج 

الوق���ود الأنظف وذلك من خالل اإن�صاء م�صاف جديدة 

متط���ورة كم�صفات���ي �صات���ورب ويا�صرف ف���ي المملكة 

العربي���ة ال�صعودي���ة، وتبلغ طاقة كل منهم���ا 400 األف 

ب/ي، وم�صف���اة الروي�س الجديدة ف���ي دولة الإمارات 

العربي���ة المتحدة بطاق���ة 417 األف ب/ي، اإ�صافة اإلى 

م�صاري���ع تطوير الم�صافي القائم���ة لتمكينها من تلبية 

متطلب���ات المعايي���ر العالمي���ة للوق���ود الأنظ���ف، منها 

عل���ى �صبيل المث���ال، م�صروع م�صفاة �صت���رة في مملكة 

البحري���ن، وم�صف���اة الريا����س ف���ي المملك���ة العربي���ة 

ال�صعودية وغيرها.

وك�صف���ت الدرا�صة ب���اأن الدول الأع�ص���اء في اأوابك 

تتجه نح���و تعزيز التعاون مع �ص���ركات النفط العالمية 

ف���ي مج���ال اإنت���اج الوق���ود الأنظ���ف، وال�صتف���ادة من 

الخب���رات الكبي���رة لدى تلك ال�ص���ركات، حيث ارتفعت 

ن�صب���ة م�صاف���ي النفط الم�صتركة في ال���دول الأع�صاء 

مع ال�صركات العالمية من 17.5% من اإجمالي الطاقة 

التكريرية عام 2000 اإلى 25% في عام 2015.

و�ص���ددت الدرا�ص���ة على اأهمية الت���درج في تطبيق 

الموا�صف���ات القيا�صية لج���ودة الوقود، وبم���ا يتنا�صب 

مع اإمكانيات الظ���روف المحلية في كل دولة، ومراعاة 

الظ�روف المناخ�ية اأثناء تح�دي�د الموا�صفات  القيا�صية 

للوق����ود، و�ص����رورة الت�ع����اون م���ع الهيئ���ات الدولي���ة 

المخت�صة ف���ي مراجع�ة وتطوير الموا�صفات القيا�صية 

لجودة الوقود، وتبادل الخبرات وال�صتفادة من تجارب 

الدول المتقدمة وال�صركات الدولية في هذا الجانب. 

وخل�ص���ت الدرا�صة اإل���ى مجموعة من ال�صتنتاجات 

م���ن اأهمه���ا التاأكي���د عل���ى اأهمي���ة مواكب���ة الم�صافي 

العربي���ة للتقني���ات الحديث���ة ف���ي جميع مراح���ل اإنتاج 

الوق���ود الأنظف، والمرونة في اختي���ار الوقت المالئم 

لتطبيق معايير الجودة، كما �صددت على اأهمية مراعاة 

اإجراء درا�صات الجدوى القت�صادية والفنية قبل البدء 

بالم�صاري���ع البترولية ب�صكل عام واإنتاج الوقود الأنظف 

ب�صكل خا�س.

اإن الأمان���ة العام���ة لمنظم���ة اأواب���ك وه���ي تتاب���ع 

التط���ورات الجارية على �صعي���د اإنتاج الوقود الأنظف، 

فاإنها اإذ تعبر عن تقديرها الكامل للجهود الحثيثة التي 

تقوم بها ال���دول الأع�صاء في هذا القطاع الهام، حيث 

ت�صي���ر التوقعات الحالي���ة باأن معظم ال���دول الأع�صاء 

وخ�صو�ص���اً دول مجل�س التعاون ل���دول الخليج العربية 

�صتتح���ول اإلى مرك���ز ت�صدير رئي�صي للوق���ود الأنظف 

اإل���ى الأ�صواق العالمية، الأمر الذي �صي�صاهم في تقوية 

اقت�ص���ادات ال���دول الأع�ص���اء وتنويع م�ص���ادر الدخل 

القوم���ي، كما توؤكد الأمان���ة العامة على وجود مجالت 

رحب���ة للتعاون وتب���ادل الخبرات بين ال���دول الأع�صاء 

ف���ي مجال اإنت���اج الوقود الأنظف، وتدع���و اإلى المزيد 

م���ن الدع���م والرعاي���ة لالأبح���اث العلمية ف���ي تحديد 

الموا�صف���ات القيا�صي���ة لج���ودة الوقود، وم���ن جانبها 

فاإن الأمانة العام���ة �صتوا�صل جهودها العلمية الرامية 

لر�صد التط���ورات الحالية والآف���اق الم�صتقبلية لإنتاج 

الوقود الأنظف في الدول الأع�صاء.
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االجتماع ال� 97 لمجلس وزراء منظمة األوابك

المرزوق: االتفاق التاريخي في منظمة 
أوبك أعاد التوازن ألسواق النفط العالمية

عقد مجل��������س وزراء منظمة االأقط�������ار العربية الم�ش�������درة للبترول 

)اأوابك( اجتماع�������ه ال�شابع والت�شعين في مدين�������ة القاهرة - جمهورية 

م�ش�������ر العربي�������ة، بتاري�������خ 22 كان�������ون االأول/دي�شمب�������ر 2016 ميلدية 

المواف�������ق 23 ربيع االأول 1438 هجرية، برئا�شة معالي االأ�شتاذ ع�شام 

عبدالمح�ش�������ن المرزوق، وزي�������ر النفط ووزير الكهرب�������اء والماء في دولة 

الكويت، رئي�س الدورة الحالية لمجل�س وزراء المنظمة.
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أن��ش��ط��ة ال��م��ن��ظ��م��ة

افتتح معالي الرئي�س الجتماع مرحباً 

باأ�صحاب المعالي الوزراء وروؤ�صاء الوفود، 

المعال���ي،  اأ�صح���اب  بالترحي���ب  وخ����س 

الأ�صت���اذ نورالدين بوطرف���ة، وزير الطاقة 

ف���ي الجمهورية الجزائري���ة الديمقراطية 

ال�صعبي���ة، والمهند����س جب���ار علي ح�صين 

اللعيبي، وزير النفط في جمهورية العراق، 

و�صع���ادة المهند����س م�صطف���ى عب���د اهلل 

�صنع اهلل، رئي�س مجل�س الإدارة للموؤ�ص�صة 

الوطني���ة للنف���ط في دول���ة ليبي���ا، الذين 

ي�صارك���ون للم���رة الأول���ى ف���ي اجتماعات 

المجل�س.

 كم���ا اأع���رب ع���ن ال�صك���ر والتقدي���ر 

ك���رم  عل���ى  العربي���ة  م�ص���ر  لجمهوري���ة 

متمني���اً  ال�صتقب���ال،  وح�ص���ن  ال�صياف���ة 

التوفيق والنجاح لأعمال الجتماع، موؤكداً 

على اأن هدف المنظمة الأ�صمى هو تعاون 

اأع�صائه���ا ف���ي مختلف اأوج���ه الن�صاطات 

المتعلقة بال�صناعة البترولية.

واأ�ص���ار معاليه اإلى التف���اق التاريخي 

ف���ي منظمة اأوبك لإع���ادة التوازن لأ�صواق 

النفط العالمية، ودور الدول الأع�صاء في 

منظمتي اأوبك واأوابك لإنجاح هذا التفاق 

التاريخي واأهمية الت���زام جميع الأطراف 

تما�صي���اً م���ع اتف���اق الجزائ���ر الأخير في 

�صبتمبر 2016 واجتماع اأوبك في نوفمبر 

2016، حيث اأ�صف���رت عنها ت�صكيل لجنة 
وزارية لمراقبة النت���اج، كما اأ�صار معاليه 

اإل���ى اأهمي���ة اتف���اق باري����س 2015 ب�صاأن 

التغي���رات المناخي���ة وال���ذي دخ���ل حي���ز 

النفاذ وكذلك كيفية التكيف معه ليتما�صى 

اإيجاباً مع مخرجات ال�صناعة البترولية.

واأعقبه �شع�������ادة االأ�شت�������اذ عبا�س علي 

النق�������ي، االأمين الع�������ام للمنظم�������ة، حيث 

رح���ب بمعال���ي اأ�صحاب المعال���ي الوزراء 

وروؤ�صاء الوفود ف���ي اجتماع مجل�س وزراء 

المنظم���ة، وخ�س بالترحيب رئي�س الدورة 

الحالي���ة للمجل�س، معال���ي الأ�صتاذ ع�صام 

عب���د المح�ص���ن الم���رزوق، وزي���ر النف���ط 

ووزي���ر الكهرباء والماء ف���ي دولة الكويت، 

ال���ذي ي�صارك ف���ي اجتماع���ات المجل�س 

للم���رة الأول���ى وكذل���ك اأ�صح���اب معال���ي 

ال���وزراء الذين ي�صارك���ون للمرة الأولى في 

اجتماع���ات المجل����س، ومتقدم���اً بال�صكر 

والتقدي���ر اإل���ى من �صبقوه���م على دورهم 
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البارز والجهود التي بذلوها في دعم عمل 

ون�ص���اط المنظمة خالل فت���رة م�صاركتهم 

في اجتماعات المجل�س.

كما اأعرب �صعادته عن �صكره وتقديره 

لجمهوري���ة م�ص���ر العربية الت���ي تحت�صن 

اجتماع���ات المنظم���ة عل���ى ك���رم الوفادة 

وح�ص���ن ال�صتقب���ال، متمني���اً لجمهوري���ة 

م�ص���ر العربية مزيداً م���ن التقدم والرخاء 

وال�صتق���رار، ومتمني���اً لأعم���ال الجتماع 

الوزاري كل التوفيق والنجاح.

ثم اأقر المجل�س ج�������دول اأعماله، وتم 

التداول في البن�������ود المدرجة على جدول 

االأعم�������ال، حي�������ث ت�������م اعتم�������اد الموا�شيع 

التالية:

الجتم���اع  عل���ى مح�ص���ر  الم�صادق���ة   -



9

أن��ش��ط��ة ال��م��ن��ظ��م��ة

اأ�صدر ح�ش�������رة �ش�������احب ال�ش�������مو ال�شيخ �ش�������باح االأحمد الجابر ال�ش�������باح، اأمير دولة الكويت، 

مر�صوم���اً اأميري���اً ب�صاأن ت�صكيل الحكوم���ة الجديدة في الكويت، وقد ت���م بمقت�صاها تعيين معالي 

االأ�ش�������تاذ ع�شام عبدالمح�ش�������ن المرزوق بمن�صب وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، خلفاً لمعالي 

االأ�ش�������تاذ اأن�س خالد ال�ش�������الح، الذي تم تعيينه بمن�صب نائب رئي�س مجل�س الوزراء ووزير المالية. 

من جانبه بعث �صعادة المين العام لمنظمة الأوابك، ال�شيد/ عبا�س علي النقي ببرقية تهنئة اإلى 

معال���ي الأ�صتاذ ع�صام عبدالمح�ص���ن المرزوق، �صمنها تهنئته بمنا�صبة المن�صب الجديد ومتطلعاً 

اإلى ا�صتمرار الدعم الكبير والمعهود لدولة الكويت لن�صاطات واأعمال المنظمة.

تعيين معالي األستاذ عصام عبدالمحسن المرزوق
بمنصب وزير النفط ووزير الكهرباء والماء في دولة الكويت

ال�صاد����س والت�صعي���ن لمجل����س وزراء 

المنظم���ة ال���ذي ُعق���د عل���ى م�صتوى 

القاه���رة -  ف���ي مدين���ة  المندوبي���ن 

بتاري���خ  العربي���ة  م�ص���ر  جمهوري���ة 

.2016/5/16
- اق���رار م�ص���روع الميزاني���ة التقديري���ة 

للمنظم���ة )الأمان���ة العام���ة والهيئ���ة 

الق�صائية( لعام 2017.

- تعيي���ن مكت���ب الب�ص���ام و�ص���ركاه مدققاً 

لح�صاب���ات المنظمة )الأمان���ة العامة 

والهيئة الق�صائية( لعام 2017.

- اطلع على تقرير الأمانة العامة للمنظمة 

ح���ول “الأو�صاع البترولي���ة العالمية” 

والتط���ورات الأخي���رة ب�ص���اأن اتفاقية 

الأمم المتحدة الإطارية لتغّير المناخ.

- اطل���ع عل���ى نتائج تحكيم جائ���زة اأوابك 

ومو�صوعه���ا   2016 لع���ام  العلمي���ة 

التزيي���ت  زي���وت  تكري���ر  “اإع���ادة 
القت�صادية  وانعكا�صاته���ا  الم�صتعملة 

والبيئية” واأعلن اأ�صم���اء الفائزين بها 

حي���ث ف���از بالجائ���زة الثاني���ة، والتي 

قدرها -/5000 دينار كويتي، كل من 

ال�صيد/�صعد اهلل فتحي من جمهورية 

الع���راق، وال�صيد/جم���ال حرب���ي من 

الجمهورية الجزائرية منا�صفة بينهما. 

بينما لم يفز اأي بحث بالجائزة الأولى 

وفقاً لقرار لجنة التحكيم.

- اطل���ع على تقارير ن�صاط الأمانة العامة 

للمنظمة في مجالت: 

- متابعة �صوؤون البيئة وتغّير المناخ، والتي 

م���ن اأهمها مخرجات موؤتمر الأطراف 

ف���ي اتفاقية الأمم المتح���دة الإطارية 

لتغّير المناخ )COP-22( في مدينة 

مراك����س، والذي ا�صت�صافت���ه المملكة 

المغربي���ة خ���الل الفت���رة م���ن 18-7 

نوفمبر 2016.

- الدرا�صات التي اأنجزتها الأمانة العامة خالل 

ع���ام 2016. حي���ث تم اإنج���از 7 درا�صات 

فنية واقت�صادية حول النفط والطاقة.

- �صير العمل في بنك المعلومات وتطوير 

ن�صاطاته.

- الفعالي���ات التي نظمته���ا والتي �صاركت 

فيها الأمانة العامة خالل عام 2016، 

وقد بلغت 15 فعالية.

- اطل���ع عل���ى التقري���ر ال�صن���وي ال���ذي 

ا�صتعر����س ن�ص���اط ال�ص���ركات العربية 

المنبثق���ة ع���ن المنظم���ة خ���الل عام 

ع���ام  م���ن  الأول  والن�ص���ف   2015
2016، واأحيط علماً بنتائج الجتماع 
التن�صيقي ال�صنوي الخام�س والأربعين 

لتلك ال�ص���ركات الذي ُعقد في مدينة 

 .2016/10/29 بتاري���خ  القاه���رة 

ف���ي  ال�صتم���رار  فيه���ا  ج���اء  والت���ي 

التن�صيق والتع���اون بين هذه ال�صركات 

في المجالت المتعلقة بن�صاطاتها.

- ق���رر تمدي���د الفت���رة الت���ي عه���د خالله���ا 

لجمهورية الع���راق بالإ�صراف على معهد 

النفط العربي للتدريب لمدة عام اعتباراً 

من 1 كانون الثاني/يناير 2017. 

- وافق المجل����س على تجديد خدمة الأمين 

الع���ام للمنظم���ة الأ�صت���اذ عبا����س علي 

النقي لمدة ثالث �صنوات اأخرى، اعتباراً 

من تاريخ انتهاء مدة خدمته الحالية.

- �صتتولى دولة ليبيا رئا�صة الدورة القادمة 

لمجل�س ال���وزراء والمكت���ب التنفيذي 

للمنظمة، وذلك لمدة عام اعتباراً من 

اأول �صهر كانون الثاني/يناير 2017.

- بع���ث رئي����س المجل�س ببرقي���ة لفخامة 

الرئي�س عبد الفت���اح ال�صي�صي، رئي�س 

جمهوري���ة م�صر العربي���ة اأعرب فيها 

نيابة ع���ن معالي ال���وزراء، عن جزيل 

ال�صك���ر والتقدير على م���ا اأحيطوا به 

من ح�صن ا�صتقبال وحفاوة وتكريم.

- اتفق على عق���د الجتماع القادم لمجل�س 

وزراء المنظم���ة ف���ي مدين���ة الكوي���ت 

بتاريخ 10 كانون الأول/دي�صمبر2017.

 1438 االأول  ربي�������ع   23 القاه�������رة: 

هجرية الموافق 22 كانون االأول/دي�شمبر 

 .2016
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  عقد المكتب التنفيذي لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول )اأوابك( 

اجتماع���ه ال�صاد�س والأربعي���ن بعد المائة، في مدينة القاه���رة، جمهورية م�صر 

العربية، يومي 8 – 9 دي�صمبر 2016، برئا�صة �ش�������عادة ال�ش�������يخ طلل النا�ش�������ر 

العذبي ال�ش�������باح، وكي���ل وزارة النفط بالوكالة وممثل دول���ة الكويت في المكتب 

التنفيذي، حيث تتراأ�س دولة الكويت الدورة الحالية للمنظمة، وبح�صور اأ�صحاب 

ال�صعادة اأع�صاء المكتب التنفيذي ممثلين عن الدول الأع�صاء في المنظمة. 

افتتح االجتماع �ش�������عادة الرئي�س، مرحباً باأ�صحاب ال�صعادة اأع�صاء المكتب 

التنفي���ذي، ومتمني���اً لهم طيب الإقامة ف���ي جمهورية م�صر العربي���ة، كما تقدم 

بال�صكر الجزيل لالأمانة العامة للمنظمة على الجهود والتح�صيرات الجيدة التي 

قاموا بها من اأجل ت�صهيل �صير اأعمال الجتماع. ثم تحدث �صعادة ال�شيد/ عبا�س 

علي النقي، االأمين العام للمنظمة، مجدداً الترحيب باأ�صحاب ال�صعادة اأع�صاء 

المكت���ب التنفيذي، م�صيراً اإلى اأن الجتماع مخ�ص�س لالإعداد لالجتماع ال�صابع 

والت�صعي���ن لمجل����س وزراء المنظمة. بعد ذلك ناق�س الجتم���اع البنود المدرجة 

على م�صروع جدول الأعمال واتخذ ب�صاأنها التو�صيات المنا�صبة.

وق���د ت�صمن ج���دول اأعمال الجتم���اع مجموعة من الموا�صي���ع ذات ال�صلة 

باأعمال المنظمة، ومن بينها التح�صير لالجتماع ال�صابع والت�صعين لمجل�س وزراء 

المنظمة.

االجتماع السادس واألربعين
بعد المائة للمكتب التنفيذي
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�شعادة الدكتور مطر حامد النيادي
دولة الإمارات العربية المتحدة

�شعادة المهند�س نا�شر بن ابراهيم الفوزان
المملكة العربية ال�صعودية

�شعادة ال�شيخ طالل النا�شر العذبي ال�شباح
دولة الكويت

رئي�س الدورة الحالية للمكتب التنفيذي للمنظمة

�شعادة ال�شيخ  م�شعل بن جبر اآل ثاني
دولة قطر

�شعادة المهند�س محمد كامل الزنداح
دولة ليبيا

�شعادة المهند�س  جمال عبدالحميد محمد حجازي
جمهورية م�صر العربية

�شعادة المهند�س عبد اهلل الخطاب
الجمهورية العربية ال�صورية

�شعادة ح�شن محمد الرفيعي
جمهورية العراق

�شعادة  علي عبد الجبار ال�شواد
مملكة البحرين

�شعادة  محمد راأ�س الكاف
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�صعبية

11
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وق���د تناولت اأعم���ال الموؤتمر اأول اجتم���اع لمجموعة العمل 

 Ad Hoc Working Group“ باري����س  باتف���اق  الخا�ص���ة 

on the Paris Agreement )APA(” ، بع���د دخ���ول اتف���اق 
باري�س حيز النفاذ في 4 ت�صرين الثاني/نوفمبر 2016 وذلك بعد 

ت�صديق اأكثر من 100 دولة على هذا التفاق حتى الآن وح�صوله 

على ال�ص���روط المطلوبة والتي من اأهمها ت�ص���ديق 55 دولة من 

ال���دول الأط���راف في التفاق �ص���ريطة اأن تمثل ن�ص���بة اإنبعاثاتها 

م���ا ل تقل عن 55 % م���ن اإجمالي الإنبعاث���ات العالمية لغازات 

الدفيئة. 

اأهم مخرجات موؤتمر االأطراف في مراك�س:

• عقد االجتم�����������اع االأول للهيئ��ة االدارية )CMA1( في 	

مراك��������س: قرر الأط���راف تمديد العمل في ه���ذه الهيئة 

حت���ى تك���ون الق���رارات جاهزة في ال���دورة 24 في عام 

.2018
• التخفي�������ف Mitigation: يدعو اتف���اق باري�س لمزيد 	

من التوجيه الى الدول الأطراف لو�صع مالمح للبيانات 

الوطني���ة للحد م���ن الإنبعاث���ات المطلقة وت���رى الدول 

النامي���ة اأن تلك البيانات يجب اأن تكون مختلفة بالن�صبة 

لل���دول المتقدمة، الأمر الذي لقى معار�صة �صديدة من 

قبل الدول المتقدمة.

• التكيف Adaptation: تم مناق�صة العنا�صر المحتملة 	

لت�صالت التكيف والرواب���ط المتعلقة بنظام ال�صفافية 

وعملية التقييم العالمي وبداأت اللجنة بالنظر في كيفية 

تطوير جهود التكيف وكيفية التقييم والدعم.

)COP22( مؤتمر مراكش لتغير المناخ
�شاركت االأمانة العامة لمنظمة االأوابك ب�شفتها منظمة حكومية دولية )IGO( كمراقب في اأعمال 

ال�������دورة الثانية والع�شرين لموؤتمر اأط�������راف االتفاقية )COP-22( والدورة الثانية ع�شرة لموؤتمر اأطراف 

االتفاقية العامل بو�شفه اجتماعًا الأطراف بروتوكول كيوتو )CMP-12(، الذي عقد   في مدينة مراك�س 

بالمملكة المغربية خ�������لل الفترة من 7-18 ت�شرين الثاني/نوفمبر 2016.  بم�شاركة اأكثر من 23500 

م�شاركا من �شمنهم اأكثر من 70 رئي�س دولة وحكومة باالإ�شافة اإلى وزراء و روؤ�شاء وفود.

وق�������د مثل االأم����ان�������ة العامة في الموؤتمر كل من �ش�������عادة االأمي�������ن العام، االأ�ش�������تاذ/عبا�س علي النقي، 

وال�شيد/ عبدالكريم خ�شر عايد، مدير اإدارة االإعلم والمكتبة.
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• التموي�������ل Finance: عل���ى ال���دول المتقدم���ة تقدي���م 	

تقاري���ر كل �صنتي���ن حول الدعم المال���ي المقدم وكذلك 

الم�صتويات المتوقع���ة من الدعم م�صتقبال وفي مراك�س 

بداأت الهيئة النظر في كيفية ح�صاب المال العام �صملت 

الق�صاي���ا التي ينبغي اأن تنطبق فقط على التدفقات من 

الدول المتقدمة للدول النامية.

كم���ا اأبدت الدول ال�صناعي���ة المتقدمة ت�صوراتها حول 

كيفي���ة تحقيق الو�صول الى 100 مليار دولر لل�صندوق 

والمخ�ص����س لل���دول النامي���ة بحلول ع���ام 2020 وفي 

مراك����س اأ�ص���درت اللجن���ة ب�ص���اأن تقيي���م التمويل لكل 

�صنتي���ن. كما اعلنت مجموع���ة من الدول تعهدات مالية 

جدي���دة مبل���غ 23 ملي���ون دولر لمركز و�صبك���ة المناخ 

التكنولوج���ي CTCN ال���ذي يق���دم الم�صاع���دة وبناء 

القدرات للدول النامية.

• ال�ش�������فافية Transparency: اهمي���ة ال�صفافي���ة ف���ي 	

الم�صاهم���ات المخططة المح���ددة وطنيا )NDCs( من 

حيث اللتزامات والإبالغ وال�صتعرا�س لجميع الطراف.

• �شندوق التكيف Adaption Fund: قررت الطراف 	

ان يكون �صندوق التكييف �صمن اإطار اإتفاق باري�س. 

• اأكث���ر من 50 ملي���ون دولر لبن���اء الق���درات ومتطلبات 	

ال�صفافية للدول النامية.

• م�صاعف���ة التموي���ل للبنك الدول���ي بمبل���غ 1،5 مليار دولر 	

بحلول عام 2020 لمنطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا.

• الخ�ش�������ائر واالأ�شرار Loss and Domage: �صيجري 	

ال�صتعرا����س القادم في ع���ام 2019 و�صيتم مراجعات 

اأخرى كل 5 �صنوات.

اإع�������لن مراك��������س: اأعل���ن روؤ�ص���اء ال���دول والوف���ود الم�صاركة 

ف���ي الجتم���اع رفي���ع الم�صت���وى لموؤتمر الأم���م المتح���دة لتغير 

المن���اخ )COP-22(، عم���ل مراك�س الخا�س بالمن���اخ و التنمية 

الم�صتدام���ة، النتق���ال الى مرحلة تنفيذ التعه���دات التي قطعتها 

ال���دول الم�صارك���ة والعمل من اأج���ل المناخ والتنمي���ة الم�صتدامة 

و�صرورة جهود الق�صاء على الفقر و�صمان الأمن الغذائي والعمل 

عل���ى توفي���ر التموي���ل الماأمول بقيم���ة 100 ملي���ار دولر �صنويا 

لمكافح���ة الآثار المترتبة على التغير المناخي والبحث عن حلول 

قب���ل عام 2020 والأخ���ذ بعين العتب���ار الحتياجات والظروف 

الخا�صة للدول النامية و الدول الأقل نمًوا. 

)COP-22( فعالية االأمانة العامة لمنظمة االأوابك في

“ خلق القيمة الم�شافة من انبعاثات غاز ثاني اأك�شيد الكربون«
عق���دت الأمانة العامة لمنظم���ة الأوابك وبالتعاون مع كل من 

دولة قطر ووزارة الطاقة وال�صناعة والثروة المعدنية في المملكة 

العربي���ة ال�صعودي���ة بتاري���خ 10 ت�صري���ن الثاني/نوفمب���ر 2016 

فعالي���ة حول خلق القيمة الم�صافة من انبعاثات غاز ثاني اأك�صيد 

 ،)COP-22( الكربون وذل���ك على هام�س اجتماع���ات الموؤتمر

وكان الهدف من هذه الفعالية ا�صتعرا�س تطورات تقنيات احتجاز 

وتخزي���ن غاز ثاني اأك�صيد الكربون والمجالت المتاحة ل�صتمرار 

ه���ذه التقنية ف���ي �صناعة النفط والغ���از وال�صناع���ات البترولية 

الالحقة وال�صناعات الغذائية ومعالجة النفاي��ات وغيرها.

�ص���ارك ف���ي ه���ذه الفعالية التي ح�صرها �ش�������عادة االأ�ش�������تاذ/ 

عبا��������س علي النقي، الأمين العام لمنظمة الأوابك، ومجموعة من 

الخت�صا�صيي���ن من المملك���ة العربية ال�صعودي���ة، ودولة الكويت 

ودول���ة قطر، حيث ا�صتعر�ص���وا التحديات الحالي���ة والم�صتقبلية 

التي تواجه تلك التقنية وال�صبل الكفيلة بمعالجتها، بالإ�صافة اإلى 

مجموعة كبيرة م���ن الخبراء والمتخ�ص�صين بالبيئة وتغير المناخ 

في الدول العربية والأجنبية.

ه�������ذا ومن المقرر عق�������د االجتماع القادم للهيئ�������ات الفرعية 

في االتفاقية )SBI-SBSTA( من8-18 اأيار/مايو 2017 في 

مدينة بون، األمانيا، كما �ش�������تتولى جمهورية جزر فيجي رئا�ش�������ة 

موؤتم�������ر االأطراف القادم )COP-23( الذي �ش�������يعقد في مدينة 

ب�������ون، األمانيا خلل الفترة م�������ن 6-17 ت�ش�������رين الثاني/نوفمبر 

2017، و�شت�شت�ش�������يف الجمهوري�������ة البولندي�������ة موؤتمر االأطراف 
)COP-24( المق�������رر عقده خلل الفترة من 5 – 16 ت�ش�������رين 

الثاني/نوفمبر 2018.
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ندوة االعالم البترولي األولى في مملكة البحرين
العمل على تعزيز الثقافة البترولية داخل 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 �ش�������اركت االأمانة العامة لمنظمة االأواب�������ك في ندوة الإعالم 

البترول���ي الأول���ى التي عق���دت في ن���ادي �صركة نف���ط البحرين 

)بابك���و( ي���وم 27 نوفمبر 2016، بتنظيم م�صت���رك ما بين الهيئة 

الوطني���ة للنفط والغاز بمملكة البحري���ن والأمانة العامة لمجل�س 

التعاون لدول الخليج العربية، وبم�صاركة ممثلين عن وزارة الطاقة 

وال�صناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية ال�صعودية ووزارة 

النف���ط في دول���ة الكويت، والأمانة العام���ة لمجل�س التعاون لدول 

الخلي���ج العربي���ة والأمان���ة العامة لمنظم���ة الأواب���ك. بالإ�صافة 

اإلى عدد م���ن الأكاديميين والمخت�صي���ن والباحثين من ال�صركات 

النفطية بالهيئة الوطنية للنفط والغاز وكليات الإعالم والعالقات 

العام���ة واإدارة الأعمال ف���ي مختلف الجامعات الحكومية وممثلي 

عن بع�س ال�صحف المحلية في مملكة البحرين. 

وهدف�������ت الندوة لن�صر اأه���داف ا�صتراتيجية الإعالم البترولي 

لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية وذلك من خالل العمل 

على تعزيز الثقافة البترولية داخل دول المجل�س، وتوثيق التعاون 

بي���ن اأجهزة الإع���الم البترولي التابعة ل���وزارة البترول وال�صركات 

الوطني���ة في دول المجل�س مع و�صائ���ل الإعالم المحلية العالمية، 

واإب���راز المكانة البترولية لدول المجل�س والتاأكيد على اأهمية دول 

المجل����س كم�صدر رئي�صي وموثوق للطاقة، والتاأكيد على الأهمية 

الإ�صتراتيجي���ة والإقت�صادي���ة للبت���رول، والتعاون م���ع المنظمات 

البترولية العالمية في مجال الإعالم البترولي.

افتت�������ح الندوة معالي ال�ش�������يخ محمد بن خليف�������ة اآل خليفة، 

وزير النفط في مملك�������ة البحرين، مرحبا بالح�صور والمتحدثين 

ومتمني���اً لهم طيب الإقامة ف���ي مملكة البحرين، واأ�صار في كلمته 

اإل���ى مراحل تط���ور �صناعة النف���ط بمملكة البحري���ن، مبيناً باأن 

الإع���الم البترولي يعتب���ر جزء من ال�صتراتيجي���ة البترولية لدول 

المجل����س، واأ�ص���ار معالي���ه اإلى اأن انعق���اد الندوة ياأت���ي بناًء على 

توجيهات اأ�صحاب المعالي وزراء البترول والطاقة بدول المجل�س 

لعقدها كل عامين مع ا�صتمرار ملتقى الإعالم البترولي الخليجي 

ب�صورة منتظمة كل �صنتين.

ومن بين الموا�شيع الرئي�شية التي ناق�شتها الندوة:

• ا�شتراتيجية  االإعلم البترولي لدول مجل�س التعاون.	

• دور االعلم في المحافظة على البيئة وتغير المناخ.	

وق�������د ا�ش�������تعر�س ممث�������ل االأمانة العام�������ة لمنظم�������ة االأوابك، 

ال�شيد/ عبد الكريم عايد، في ورقته »االإعلم البترولي وتحديات 

العولمة«، ن�ش�������اأة االإعلم البترولي وم�ش�������توياته واأهدافه ومفهوم 

العولم�������ة االإعلمية خ�شائ�ش�������ها و�ش�������ماتها واأبعاده�������ا، واالإعلم 

البترولي في ظل العولمة االإعلمية والخطاب االعلمي للإعلم 

البترول�������ي العربي، ودور منظم�������ة االأوابك في االإع�������لم البترولي 

العربي.
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حققت منظمة االأقطار العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك( تواجدًا 

 INTERGAS( فاع�������ًل خلل م�ش�������اركتها في القمة العالمي�������ة للغاز

Summit( الت�������ي عق�������دت في مدينة ني�س، فرن�ش�������ا يوم�������ي 28 و29 
ت�شرين الثاني/ نوفمبر 2016، بم�شاركة مجموعة كبيرة من ال�شركات 

والمنظم�������ات العالمي�������ة المتخ�ش�ش�������ة بالطاق�������ة والبت�������رول، وتمكنت 

 Oil& Gas( »2016 م�������ن الفوز بدرع »منظم�������ة النفط والغاز لع�������ام

الأف�ش�������ل  المخ�ش��������س   ،)Institution Award of the year
االأوراق العلمية المقدمة للموؤتمر، وقد ح�شلت منظمة االأوابك على 

الدرع من خلل عملية ت�شويت تمت بين الم�شاركين  في الموؤتمر .   

   وتاأتي م�صاركة منظمة الوابك في تلك الفعالية الدولية  في اإطار 

تعزيز تواجدها على ال�صعيد الدولي، واهتمامها باإبراز وجهة نظر الدول 

الأع�صاء في المنظمة في المحافل الدولية ب�صاأن مختلف الق�صايا ذات 

ال�صلة ب�صناعة النفط والغاز والطاقة في ظل التطورات المتالحقة التي 

ت�صهدها �صناعة الطاقة على ال�صعيدين العالمي والقليمي.

وقدم�������ت الورق�������ة العلمي�������ة للمنظمة خ���الل الجل�ص���ة الفتتاحية 

للقمة وكانت بعنوان “واقع واآفاق �ش�������ناعة وتج�������ارة الغاز الطبيعي في 

الدول العربية«، وقدمه���ا المهند�س/ وائل حامد عبد المعطي، خبير 

�صناع���ات غازي���ة ب���اإدارة ال�صوؤون الفني���ة،.  حي���ث ا�صتعر�صت الورقة 

واق���ع واآفاق �صناعة الغاز الطبيعي في ال���دول العربية، واأو�صحت باأن 

احتياطي���ات الغ���از الطبيع���ي في ال���دول العربية بلغت ف���ي نهاية عام 

2015 حوال���ي 27% من اإجمال���ي الحتياطيات العالمي���ة للغاز، وبلغ 
متو�ص���ط مع���دلت نمو اإنتاج وا�صته���الك الغاز الطبيع���ي �صنوياً خالل 

العقد الما�صي )2005-2015( نحو 4.2% و4.6% على التوالي. 

كم�������ا تطرقت الورق�������ة اإلى اأهمية الغاز الطبيع���ي في مزيج الطاقة 

العالمي حيث اأ�صبح ي�صاهم بنحو 48% من اإجمالي ا�صتهالك الطاقة 

الأولية، و يلعب دوراً رئي�صيا في تحقيق التنمية الم�صتدامة في العديد 

م���ن القطاع���ات مثل قط���اع الكهرباء ال���ذي ي�صاهم فيه الغ���از بن�صبة 

63%، مما �صاهم ب�صكل فعال في تراجع ن�صبة النبعاثات الغازية لكل 
كيلووات �صاعة من الكهرباء المولدة.

 وا�شتعر�شت الورقة البنية التحتية لت�صدير الغاز الطبيعي بنوعيه 

)عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي الم�صال( اإلى الأ�صواق العالمية، 

حي���ث اأ�صارت اإلى اأن المنطقة العربية لديه���ا ن�صف الطاقة الإنتاجية 

للغ���از الطبيعي الم�ص���ال عالمياً. واختتمت الورق���ة با�صتعرا�س الآفاق 

الم�صتقبلية ل�صناعة الغاز في المنطقة، وما يجرى تنفيذه من م�صاريع 

تطويري���ة في بع�س الدول العربي���ة كدولة الإم���ارات العربية المتحدة 

والمملك���ة العربية ال�صعودية، ودولة الكوي���ت وجمهورية م�صر العربية، 

والتي �صت�صاهم في اإ�صافة نحو 180 مليار متر مكعب �صنوياً من الغاز 

الطبيعي بحلول عام 2021.

 كم���ا �صارك���ت الأمان���ة العامة لمنظم���ة الأوابك خ���الل القمة في 

الجل�صة النقا�صية التي تناولت التجاهات العالمية والفر�س في اأ�صواق 

الغاز الطبيعي الم�صال.

وت�ش�������منت المحاور الرئي�ش�������ية  للقمة العالمية للغاز �شتة محاور 

رئي�شية هي: 

• الغاز كو�صيلة لتحقيق اأمن الطاقة.	

• التجاهات العالمية والفر�س في اأ�صواق الغاز الطبيعي الم�صال.	

• دور التكنولوجيا والبتكارات في البنية التحتية للغاز.	

• ا�صتخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء.	

• التط���ورات ف���ي تكنولوجيا اإنت���اج الغاز الطبيع���ي الم�صال بطاقة 	

محدودة. 

• دور مرافئ ا�صتيراد الغاز الطبيعي الم�صال في اأوروبا.	

منظمة األوابك تفوز بدرع التميز البحثي في مؤتمر عالمي
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�شاركت االأمانة العامة في موؤتمر 

ال�ش�������راكة العربي – الهندي الخام�س 

تحت �ش�������عار “�ش�������راكة نح�������و االبتكار 

والتعاون في تكنولوجيا المعلومات” 

الذي ا�شت�شافته �شلطنة ُعمان خلل 

الفت�������رة م�������ن 14 اإل�������ى 15 دي�ش�������مبر 

تج���ارة  ف���ي غرف���ة  ممثل���ة   ،2016
و�صناعة ُعم���ان، بالتعاون مع الأمانة 

العامة لجامعة الدول العربية، ووزارة 

الخارجي���ة الُعماني���ة، ووزارة ال�صوؤون 

الخارجي���ة الهندي���ة، والتح���اد العام 

لغرف���ة التجارة وال�صناع���ة والزراعة 

للب���الد العربي���ة، واتح���اد الغرف الهندي���ة للتج���ارة وال�صناعة، 

واتحاد رجال الأعمال العرب، ومثل المنظمة في هذا الجتماع 

ال�ش�������يد ماجد عامر باحث اقت�ش�������ادي في االإدارة االقت�ش�������ادية، 

حي�������ث قام بتقديم ورق�������ة عمل خلل فعاليات الجل�ش�������ة الثانية 

الخا�ش�������ة بالطاقة المتجددة والتقني�������ة النظيفة، تحت عنوان 

“ تزايد اأهمية الطاق�������ات المتجددة في مزيج الطاقة العربي«، 
دارت هذه الورقة حول اأربعة محاور رئي�صية، من خالل المحور 

الأول ت���م اإبراز مكانة ال���دول العربية في �صوق الطاقة العالمي، 

وا�صتعر����س المحور الثاني تطور مزيج الطاق���ة الأولية، وتناول 

المح���ور الثالث قط���اع تولي���د الطاق���ة الكهربائية كاأح���د اأكبر 

القطاع���ات الم�صتهلك���ة لمزي���ج الطاق���ة، وفي المح���ور الرابع 

والأخي���ر تم التطرق اإل���ى الواقع والآف���اق الم�صتقبلية للطاقات 

المتجددة في الدول العربية. 

واأك�������د البي�������ان الختامي للموؤتم���ر على �ص���رورة اإن�صاء غرفة 

تجاري���ة عربي���ة هندية م�صتركة تكون تح���ت مظلة جامعة الدول 

العربي���ة واتحاد غ���رف التجارة وال�صناع���ة الهندية والعمل على 

تعميق وتنويع روابط ال�صتثمار الثنائية بين الجانبين. كما اقترح 

اإع���داد درا�صة مف�صلة ح���ول توفير البيانات وفر����س ال�صتثمار 

لتطوي���ر خطة العم���ل الم�صتركة والعمل عل���ى تطوير برامج بناء 

القدرات في القطاعات الحيوية خا�صة فيما يتعلق بالم�صروعات 

ال�صغي���رة والمتو�صطة في المنطقة العربية، والعمل على ت�صجيع 

التع���اون ف���ي مجالي البت���كار وتكنولوجي���ا المعلوم���ات وتبادل 

الخبرات بين الجانبين فيما يتعلق بهذا ال�صاأن.

موؤتمر ال�شراكة العربي الهندي الخام�س

شراكة نحو االبتكار والتعاون في تكنولوجيا المعلومات
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 تلبي�������ة لدعوة م�������ن جامعة ناي�������ف العربية للعل�������وم االأمنية، 

�شاركت االأمانة العامة لمنظمة االأوابك في موؤتمر االأمن البيئي، 

الذي عقد في مقر جامعة نايف في العا�صمة ال�صعودية الريا�س، 

خالل الفترة 29 – 30 نوفمبر 2016، وبم�ص���اركة مجموعة من 

الخب���راء والمخت�ص���ين من بع�س ال���دول العربية بالإ�ص���افة الى 

ممثلي���ن عن بع����س المنظمات م���ن بينها جامعة ال���دول العربية 

وال�صكوا .

هدف الموؤتمر اإلى ا�ص���تعرا�س ال�ص���بل الكفيلة بتحقيق اأعلى 

درج���ات الأم���ن البيئي على الم�ص���توى العربي تعزي���زاً لمنظومة 

الأمن ال�ص���امل، والتعرف على اأب���رز التحديات التي تواجه الأمن 

البيئي، والو�صول اإلى اأف�صل �صبل الوقاية في مجال الأمن البيئي، 

والتعرف على  التجارب الدولية والعربية الرائدة في مجال الأمن 

البيئي.

افتتح الموؤتمر رئي��������س جامعة نايف العربية للعلوم االأمنية، 

�ش�������عادة الدكت�������ور/ جمعان ر�ش�������يد ب�������ن رقو�س مرحبا بالح�ص���ور، 

وموؤك���داً عل���ى اأهمي���ة تكري����س مفهوم الأم���ن ال�ص���امل والخروج 

بتو�ص���يات ت�صب في م�ص���لحة العمل البيئي العربي. وعلى مدى 

يومين ناق�س الموؤتمر العديد من الموا�صيع الرئي�صية من بينها:

• مفهوم االأمن البيئي.	

• التنمية الم�شتدامة.	

• تحديات االأمن البيئي على الم�شتويين العربي والدولي.	

• دور الموؤ�ش�ش�������ات المجتمعي�������ة واالأمنية ف�������ي تحقيق االأمن 	

البيئي .

• ا�شتعرا�س بع�س تجارب ال�������دول العربية واالأجنبية الرائدة 	

في مجال االأمن البيئي.

• ا�شت�شراف م�شتقبل االأمن البيئي العربي.	

وق���د ا�ص���تعر�س ممث�������ل االأمانة العام�������ة لمنظم�������ة االأوابك 

ال�شي�������د/ عبد الكريم عايد، اأهم مخرج���ات اتفاق باري�س 2015 

ب�ص���اأن اتفاقي���ة الأمم المتحدة ب�ص���اأن تغير المن���اخ ودخوله حيز 

النف���اذ نوفمبر 2016، كما ا�ص���تعر�س تقاري���ر الهيئة الحكومية 

المعني���ة بتغير المن���اخ IPCC حول مو�ص���وع الدرجتين مئويتين 

والدرجة ون�صف.

كما تناول تقنية مو�ص���وع حب�س وا�صطياد غاز ثاني اأك�صيد 

الكرب���ون CCS في بع�س الدول العربية الأع�ص���اء في منظمة 

اأوابك، وفي نهاية الجتماع �ص���ارك ممث���ل منظمة الأوابك في 

لجنة ال�ص���ياغة النهائية لمخرجات دورة الأم���ن البيئي تمهيدا 

لرفعه���ا لجامع���ة الدول العربي���ة، والتي من اأهمه���ا تفعيل دور 

الإع���الم العربي في مجال البيئ���ة، والطلب من وزارات التعليم 

اإدراج المو�ص���وعات الخا�ص���ة بالأم���ن البيئي في م�ص���روعات 

التخرج واأبحاث اأع�ص���اء هيئة التدري�س في الجامعات، وكذلك 

اإدراج مفه���وم الأم���ن البيئي في المناه���ج التعليمية في مراحل 

التعليم المختلفة.

مشاركة منظمة األوابك
في مؤتمر األمن البيئي - الرياض
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تناول���ت الورقة اأربعة محاور رئي�ص���ية، تم ف���ي المحور الأول 

بيان موقع الدول العربية في اأ�ص���واق الطاقة العالمية: الحا�ص���ر 

والم�صتقبل، وتطرق المحور الثاني الى تطور مزيج الطاقة الأولية 

العالمية ، واأنواع الوقود الم�صتخدم في توليد الطاقة الكهربائية 

حتى عام 2040، وخ�ص����س المحور الثالث ل�ص���تعرا�س التطور 

في ال�ص���تثمارات العالمية في مجال الطاق���ات المتجددة، وفي 

المح���ور الراب���ع والأخير تم التط���رق اإلى واقع واآف���اق الطاقات 

المتجددة في الدول العربية. 

ومن خالل الورقة تم التاأكيد على اأن الموارد الهائلة لم�صادر 

الطاق���ة المتجددة المتوفرة في الدول العربية، وخا�ص���ة الطاقة 

ال�صم�ص���ية وطاقات الرياح �ص���توفر رافداً مهماً للنفط والغاز في 

مزي���ج الطاق���ة المحلي، و�صت�ص���اهم في تعظيم م�ص���ادر الدخل 

عن طريق تحرير المزيد من النفط والغاز للت�ص���دير، وفي دعم 

الإي���رادات العامة بعوائد ا�ص���افية عن طريق ت�ص���دير الكهرباء 

المول���دة من الطاق���ات المتجددة ف���ي مرحلة لحقة لالأ�ص���واق 

الإقليمية المجاورة.

مشاركة منظمة األوابك في حلقة نقاشية
في وزارة النفط بدولة الكويت

ف���ي اإطار تعزيز التعاون بين المنظمة 

ودولها الع�ص���اء �ص���اركت الأمانة العامة 

في الحلقة النقا�صية حول »اال�شتثمار في 

الطاق�������ة المتج�������ددة - ال�شم�شية - المياه 

– الري�������اح « الت���ي نظمته���ا ادارة العالم 
البترولي العالقات العامة في وزارة النفط 

بدول���ة الكويت في 19 دي�ص���مبر 2016، 

حي���ث قام ال�شيد عبدالفتاح دندي، مدير 

الدارة القت�ص���ادية في المنظمة بتقديم 

ورق���ة عمل تح���ت عن���وان »واق�������ع  واآفاق 

الطاق�������ات المتج�������ددة في مزي�������ج الطاقة 

العربي«. 
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�شارك�������ت االأمانة العام�������ة لمنظمة االأوابك ف�������ي االجتماع 

التمهيدي الإعداد التقري�������ر االقت�شادي العربي الموحد لعام 

2017 ، الذي ُعقد بمقر ال�صندوق العربي لالإنماء القت�صادي 
والجتماعي في دولة الكويت خالل الفترة من 5 – 7 دي�صمبر/

كانون الأول 2016. و�ص���ارك في الجتماع ممثلون عن كل من 

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، و�صندوق النقد العربي، 

وال�صندوق العربي لالإنماء القت�صادي والجتماعي، وقد مثل 

المنظم�������ة في هذا االجتماع ال�شي�������د عبد الفتاح دندي، مدير 

االإدارة االقت�شادي�������ة، وال�شيد ماجد عامر باحث اقت�شادي في 

االإدارة االقت�شادية.

 وت���م خالل الجتم���اع مناق�ص���ة محتويات الف�ص���ول التي 

�صيت�صمنها تقرير عام 2017، وتم اعتماد هياكلها وفق ال�صيغ 

التي عر�صتها الموؤ�ص�صات التي تعدها، ومنها الف�صل الخام�س 

ال���ذي تقوم باإع���داده الأمانة العامة لمنظم���ة اأوابك والمتعلق 

بالتطورات ف���ي مجال النفط والطاقة، والذي يغطي الو�ص���ع 

العام لال�صتك�ص���اف والحتياطي���ات والإنتاج عربي���اً وعالمياً،  

والطلب على الطاقة، والمخزونات النفطية العالمية )التجارية 

والإ�ص���تراتيجية(، و�ص���ادرات النفط والغ���از الطبيعي، وقيمة 

ال�ص���ادرات النفطية العربية. بالإ�ص���افة اإلى اإع���داد الجزئية 

الخا�ص���ة بال�ص���ناعات الهيدروكربونية �ص���من الف�صل الرابع 

المتعلق بالقطاع ال�صناعي.

كم�������ا اأكد المجتمع�������ون على اأهمية ال�ص���تمرار في تطوير 

التقرير من خالل اإ�ص���افة ملخ����س للتقرير باللغة العربية اإلى 

الملخ�س الجارى اإ�صداره باللغة النجليزية، وكذلك زيادة عدد 

النوافذ في التقرير بحيث تتناول كل نافذة اأهم الم�ص���تجدات 

المرتبطة بمو�ص���وع كل ف�ص���ل واإ�صافة ق�ص���ية رئي�صية تخ�س 

هذا المو�صوع ب�صكل متجدد �صنوياً، كلما كان ذلك ممكناً. كما 

تم التفاق على اأن يكون ف�صل المحور في تقرير عام 2017، 

ح���ول مو�ص���وع “الواق���ع والآف���اق القت�ص���ادية والجتماعية 

لتمكين المراأة العربية”.

االجتماع التمهيدي إلعداد التقرير االقتصادي العربي 
الموحد لعام 2017
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�شدر حديثًا

المتوا�صل���ة  الجه���ود  اإط���ار  ف���ي 

والرامي���ة لر�ص���د ومتابع���ة التط���ورات 

العرب���ي  الم�ص���توى  عل���ى  البترولي���ة 

والعالمي، والحر�س على ن�صر المعلومات 

والبيانات الإح�صائية المتعلقة بم�صادر 

الطاق���ة المختلفة للباحثي���ن والعاملين 

الطاق���ة  مج���ال  ف���ي  والمخت�ص���ين 

وال�ص���ناعة البترولية، اأ�ص���درت الأمانة 

تقريره���ا  الأواب���ك،  لمنظم���ة  العام���ة 

الإح�صائي ال�ص���نوي لعام 2016، الذي 

يت�صم���ن بيانات الدول الأع�صاء والدول 

العربي���ة الأخرى بالإ�صاف���ة اإلى بيانات 

الطاق���ة الإجمالية لل���دول الأع�صاء في 

منظمة البلدان الم�صدرة للنفط )اأوبك( 

وبقي���ة دول العالم للفترة من 2011 اإلى 

.2015
وتق���وم الأمان���ة العام���ة للمنظم���ة 

البيان���ات  بتحدي���ث  دوري  وب�ص���كل 

الإح�صائي���ة ال���واردة ف���ي التقري���ر، ما 

اأمكن، بالعتماد على البيانات الر�صمية 

التي توفره���ا الدول الأع�صاء من خالل 

م�ص���روع ا�صتمارة جم���ع بيانات الطاقة، 

والبيان���ات ال�ص���ادرة م���ن الموؤ�ص�ص���ات 

الوطني���ة العربي���ة والم�ص���ادر الثانوي���ة 

الأخرى.

ق��ُش�������م التقري�������ر اإلى ت�ش�������عة اأجزاء 

رئي�ش�������ية، يق���دم الجزء االأول بع����س الموؤ�ص���رات العامة لل���دول الأع�صاء 

في منظم���ة اأوابك، ويتناول الجزء الثاني البيان���ات المتعلقة بالحتياطي 

والإنت���اج، والكت�صاف���ات الجدي���دة.  يذكر ف���ي هذا ال�صي���اق اأن احتياطي 

ال���دول العربي���ة من النف���ط الخام التقلي���دي في نهاية ع���ام 2015 يقدر 

بحوال���ي 712.2 ملي���ار برميل، اأي ما يمثل نح���و 55.5% من الحتياطي 

العالم���ي البالغ 1285.4 مليار برمي���ل.  وبلغ احتياطي الغاز الطبيعي في 

ال���دول العربية ف���ي عام 2015 نح���و 54.5 تريليون مت���ر مكعب، م�صكاًل 

ن�صب����ة27.7 % من الحتياطي العالمي.

وق���د بلغ اإنتاج الدول العربية من النفط الخام و�صوائل الغاز الطبيعي 

ف���ي ع���ام 2015 نح���و 27.6 مليون برميل يومي���ا، ا�صتاأث���رت منها الدول 

الأع�ص���اء ف���ي اأواب���ك بح�صة 96% م���ن الإجمالي العرب���ي. وفيما يتعلق 

باإنت���اج الدول العربية من النفط الخ���ام فقط فقد بلغ 23.6 مليون برميل 

يومي���ا مرتفعا بن�صب��������ة 4.3% مقارنة بع���ام 2014، وم�صكاًل نحو 30.3 

% م���ن الإنت���اج العالمي.  وفيم���ا يخ�س اإنتاج الغاز الطبيع���ي الم�صوق في 
ال���دول العربية فق���د و�صل م�صتواه اإلى 559.1 ملي���ار متر مكعب في عام 

2015، وق���د ا�صتحوذت الدول الأع�صاء في منظم���ة )اأوابك( على حوالي 
527.2 ملي���ار متر مكعب، اأي ما ي�ص���كل 94.3% من اإنتاج الدول العربية، 

وق���د ا�صتاأث���رت الدول العربي���ة مجتمعة 

بنحو 15.3% من الإنتاج العالمي البالغ 

3644 مليار متر مكعب.
 وفيما يتعلق بالن�صاط ال�صتك�صافي، 

فقد حققت ال���دول الأع�صاء في منظمة 

)اأواب���ك( خ���الل ع���ام 2015 حوالي81 

اكت�صاف���ا   49 منه���ا  اكت�صاف���ا جدي���دا، 

للنف���ط، و32 اكت�صاف���ا للغ���از الطبيعي، 

بينما حققت الدول العربية الأخرى �صتة 

اكت�صافات للغاز الطبيعي.

جزئ�������ه  ف���ي  التقري���ر  وتن���اول 

النف���ط  ت�صني���ع  عملي���ات  الثال�������ث 

والغ���از الطبيعي،حي���ث بلغ���ت الطاقات 

الت�صميمي���ة لم�صافي النفط القائمة في 

ال���دول العربي���ة في ع���ام 2015 حوالي 

8.8 ملي���ون برمي���ل يومي���ا، وبل���غ اإنت���اج 
ال���دول العربي���ة من المنتج���ات النفطية 

نحو7.4ملي���ون برمي���ل يومي���اً، م�ص���كاًل 

بع���ام  8.6% مقارن���ة  بن�صب���ة  ارتفاع���اً 

.2014
كم���ا ي�صتعر����س الج�������زء الرابع من 

التقري���ر ا�صته���الك النف���ط والطاقة في 

الدول الأع�صاء والدول العربية الأخرى، 

مت�صمن���ا ا�صته���الك النفط،وا�صته���الك 

المنت���ج،  بح�ص���ب  النفطي���ة  المنتج���ات 

والغاز الطبيعي والفح���م والطاقة الكهرومائية. وقد بلغ ا�صتهالك الطاقة 

ف���ي ال���دول العربية في عام 2015 نحو 14.4 ملي���ون برميل مكافئ نفط 

يومي���ا، منه���ا حوالي 7.098 ملي���ون برميل مكافئ نف���ط يومياً من النفط 

الخ���ام والمنتج���ات النفطية، وحوال���ي7.055 مليون برمي���ل مكافئ نفط 

يومياً من الغاز الطبيعي.

ويتن���اول الجزء الخام�س م���ن التقرير تجارة النف���ط والغاز الطبيعي 

ف���ي الدول الأع�صاء والدول العربية الأخ���رى، مت�صمنا بيانات �صادرات و 

واردات النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي.

وفيم���ا يخ����س الأ�صعار، تن���اول الجزء ال�ش�������اد�س من التقري���ر اأ�صعار 

النف���وط الفورية العربية والعالمية والأ�صع���ار الفورية ل�صلة خامات اأوبك، 

واأ�صع���ار منتج���ات الطاقة بالعملة المحلية وبال���دولر الأمريكي للفترة من 

2013 اإلى 2016.
ف�ص���ال عن ذل���ك، تط���رق التقرير ف���ي اأجزائه الثلث�������ة االأخيرة اإلى 

عملي���ات نق���ل النفط والغاز الطبيعي من حيث ع���دد الناقالت وحمولتها، 

و�صبك���ة خط���وط الأنابي���ب المتوف���رة في ال���دول الأع�ص���اء، اإ�صاف���ة اإلى 

ا�صتعرا����س بع����س الموؤ�ص���رات القت�صادي���ة العام���ة، والبيان���ات المتعلقة 

بالطاقة الكهربائية في الدول العربية. 

أوابــك

Annual Statistical Report2016
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صدور التقرير االحصائي السنوي 
لمنظمة األوابك لعام 2016
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الشركات العربية المنبثقة

»أبيكورب« تستحوذ على 30 % في شركة الصقر لألسمنت البحرينية
اأعلن���ت ال�صركة العربية لال�صتثمارات البترولية »اأبيكورب«، احدى 

ال�صركات العربية المنبثقة عن الدول الع�صاء في منظمة الوابك، عن 

ا�صتحواذها على ح�صة 30 % في �صركة ال�صقر لالإ�صمنت البحرينية، 

والت���ي تعتب���ر اأكبر منتج لالإ�صم��ن���ت وال�صركة الوحي���دة المتكاملة في 

مملكة البحرين وتوفر الإ�صمنت لأ�صحاب الم�صاريع الكبيرة للقطاعين 

الع���ام والخا�س في المملكة، وتبلغ الطاق���ة الإنتاجية الحالية لل�صركة 

األ���ف طن يومي���اً، ومن المتوقع ارتفاع هذا المع���دل باأكثر من ال�صعف 

�صمن خططها التو�صعية اإلى 2400 طن يومياً بحلول عام 2017.

وتاأتي �صفقة ال�صتحواذ على خلفية الم�صاريع ال�صناعية الرئي�صية 

والبني���ة التحتي���ة، ويبلغ اإجمالي قيمة الم�صاري���ع المتوقع تنفيذها في 

مملك���ة البحري���ن، بما في ذلك الطويل الأجل منه���ا، مثل ج�صر الملك 

حم���د ال���ذي تبلغ كلفته 3 مليارات دولر والمق���رر اإنجازه عام 2025، 

نحو 72.7 مليار دولر، بمعدل نمو �صنوي ن�صبته 4.7 %، وفقاً لتقرير 

مجل�س التنمية القت�صادية في البحرين. وت�صمل هذه الم�صاريع تحديث 

م�صف���اة �صترة لتكرير النفط وتو�صيعها، والتابعة ل�صركة نفط البحرين 

»بابك���و« بكلفة 5 ملي���ار دولر، واإن�صاء الخط ال�صاد�س ل�صركة األومنيوم 

البحرين »األبا«، وتو�صيع مطار البحرين بكلفة 1.1 مليار دولر، اإ�صافة 

اإل���ى م�ص���روع الهيئة الوطنية للنف���ط والغ�����از الخا����س بالغاز الم�صال 

)LNG( وقيمته 655 مليون دولر.

 وف���ي تط���ور اآخ���ر قدمت �صركة اأبيك���ورب مبل���غ 370 الف دولر 

لتمويل م�صروع حفر بئر ماء واإعادة تاأهيل م�صروع الجفر الزراعي في 

الأردن، ويهدف الم�صروع  اإلى دعم مزارعي الجفر وتح�صين م�صتواهم 

القت�ص���ادي وتوفي���ر فر�س عمل جدي���دة في المنطق���ة، حيث �صيزود 

الم�ص���روع حوالي 2500 دونم من الأرا�صي الزراعية بالمياه ال�صالحة 

لل���ري لزراعة الأعالف والمحا�صيل المختلفة مث���ل البر�صيم وال�صعير 

والقم���ح والزيت���ون، وتعتب���ر منطق���ة الجفر م���ن المناطق الت���ي تتميز 

بتحديات طبيعية و�صي�صاعد الم�صروع اأهالي المنطقة ب�صورة فاعلة.

»أسري« تفوز بجائزة حوض السنة لعام 2016
العربي���ة  ال�صرك���ة  ف���ازت 

لبناء واإ�صالح ال�صفن “اأ�صري”، 

العربي���ة  ال�ص���ركات  اح���دى 

المنبثق���ة عن منظم���ة الأوابك 

بجائزة “حو����س ال�صنة” �صمن 

جوائ���ز لوي���دز لي�ص���ت لل�صرق 

الأو�ص���ط و�صبه الق���ارة الهندية 

ل�صنة 2016، للمرة الثانية على 

التوال���ي، وهي جائ���زة تكريمية 

عالمية في قطاع ال�صفن والنقل 

البحري. 

وقد ا�صتل���م الجائزة رئي�س 

اأ�ص���ري  �صرك���ة  اإدارة  مجل����س 

ال�صي���خ دعيج ب���ن �صلم���ان اآل خليف���ة،  حيث 

ذكر في ت�صري���ح �صحفي قائاًل: »اإنه لما يثلج 

�صدورن���ا اأن نرى لجن���ة التحكيم تقوم بتقدير 

مب���ادرات ال�صرك���ة ف���ي مواجه���ة التحدي���ات 

الناجم���ة ع���ن انخفا�س �صوق ت�صلي���ح ال�صفن 

وقدرتها على المحافظة على مركزها كحو�س 

رائد. وعل���ى رغم الظروف التي �صهدها العام 

2015، قام���ت ال�صرك���ة باإ�ص���الح اأكب���ر عدد 
م���ن ال�صفن خ���الل ال�صن���ة حيث بل���غ عددها 

243 �صفين���ة، فيما قام���ت خالل العام 2016 
بت�صلي���ح اأكبر عدد من من�صات الحفر. ونحن 

ملتزمون بموا�صلة ارتقائنا ل�صمان المحافظة 

عل���ى مركزنا الري���ادي، وو�صع ر�ص���ا الزبائن 

وال�صالم���ة ف���وق كل اعتبار« واأو�ص���ح باأن فوز 

ال�صركة به���ذه الجائزة ياأتي في اأعقاب فوزها 

بجائزة الم�صئولي���ة الجتماعية �صمن 

جوائز �صيتري���د البحرية خالل ال�صنة، 

م���ا يوؤك���د اأن���ه عل���ى رغ���م المتغيرات 

الجارية في الإدارة العليا لل�صركة، فاإن 

عملياته���ا م�صتم���رة دون تاأثي���ر. ي�صار 

اإل���ى اأن لجنة التحكي���م الم�صتقلة تقوم 

باختي���ار الفائزي���ن ف���ي جل�ص���ة مغلقة 

خا�ص���ة. وق���د ح�ص���ر الحف���ل ال���ذي 

اأقي���م في اإم���ارة دبي عدد م���ن روؤ�صاء 

ال�صركات البحرية في المنطقة، وتعتبر 

هذه الجائزة الفوز الرابع الذي تحققه 

اأ�صري �صمن فئات حو�س ال�صنة، حيث 

فازت بهذه الجائزة في 2015 و2013 

و2011.

وف���ي تطور اآخر اأعلن���ت �صركة اأ�صري عن 

تعيين ال�صيد/ اأندرو �صو رئي�صا تنفيذيا جديدا 

لل�صرك���ة اعتب���ارا من �صهر يناي���ر 2017، بعد 

اأن �صغ���ل �صابق���ا من�ص���ب المدير الع���ام لفرع 

الخدمات البحرية في اأ�صري خالل الفترة من 

2009 اإلى 2014. 
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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 11.6% )5 دولر للبرميل( مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 47.9 دولر للبرميل خالل �صهر اأكتوبر 2016.	

• ارتفع الطلب العالمي على النفط خالل �صهر اأكتوبر 2016 بمقدار 0.6 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 0.6% لي�صل اإلى 97.6 مليون ب/ي.	

• ارتفعت الكميات المعرو�شة من النفط خالل �صهر اأكتوبر 2016 بمقدار 0.9 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 0.9% لت�صل اإلى 99.8 مليون ب/ي.	

• انخف�س اإنتاج الواليات المتحدة من النفط ال�شخري خالل �صهر اأكتوبر 2016 بنحو 1.2% ليبلغ حوالي 4.5 مليون ب/ي، بينما ارتفع عدد الحفارات العاملة 	

بنحو 15 حفارة مقارنة بال�صهر ال�صابق ليبلغ 367 حفارة.

• انخف�شت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر �صبتمبر 2016 بنحو 6.6% لتبلغ 8 مليون ب/ي، كما انخف�شت وارداتها من المنتجات النفطية 	

بنحو 4.3% لتبلغ حوالى 2.2 مليون ب/ي.

• انخف�س المخزون التجاري النفطي في الدول ال�شناعية خالل �صهر �صبتمبر 2016 بحوالي 17 مليون برميل مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 3068 مليون 	

برميل، وا�شتقر المخزون االإ�شتراتيجي في دول منظمة التعاون القت�صادي والتنمية وجنوب اأفريقيا وال�صين عند نف�س الم�صتوى المحقق خالل ال�صهر ال�صابق 

وهو 1870 مليون برميل.

• انخف�س المتو�شط ال�شهري لل�شعر الفوري للغاز الطبيعي الم�صجل في مركز هنري بال�صوق الأمريكي خالل �صهر اأكتوبر 2016 بمقدار 0.01 دولر لكل مليون 	

)و ح ب( مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 2.98 دولر لكل مليون )و ح ب(. 

• ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في اليابان خالل �صهر �صبتمبر 2016 بمقدار 0.4 دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل اإلى 7.1 دولر لكل مليون )و ح ب( 	

، و ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.4 دولر لكل مليون )و ح ب( ، لي�صل اإلى 6.8 دولر لكل مليون )و ح ب( ، كما ارتفع 

متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في ال�شين بمقدار 0.1 دولر لكل مليون )و ح ب( ، لي�صل اإلى 6.1 دولر لكل مليون )و ح ب(.

• بلغت �شادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�شيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�شين حوالى 3.152 مليون طن خالل �صهر �صبتمبر 2016 ،م�صتاأثرة 	

بح�صة 27.6% من الإجمالى.

املوؤ�شرات الرئي�شية

أوال : أسواق النفط

– الأ�شعار  1

1-1 اأ�شعار النفط الخام
اأكتوبر  �صهر  الأول من  الأ�صبوع  ارتفاعاً خالل  اأوبك  �صلة  لأ�صعار  الأ�صبوعي  المعدل  �صهد   

2016، م�صجاًل 47.5 دولر للبرميل، ثم ارتفع بعد ذلك لي�صل اإلى اأعلى م�صتوياته وهو 48.5 دولر 
للبرميل خالل الأ�صبوع الثاني من ال�صهر، قبل اأن يعاود النخفا�س لي�صل اإلى اأدنى م�صتوياته وهو 

47.4 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 اأكتوبر 2016 ارتفاعاً ملحوظاً 

بمقدار 5 دولر للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، اأي بن�صبة 11.6% ،لي�صل اإلى 47.9 دولر 

للبرميل، م�صجال بذلك ارتفاعاً بنحو 2.8 دولر للبرميل، اأي بن�صبة 6.3% مقارنة بمعدله الم�صجل 

العام  من  المماثل  ال�صهر  خالل 

الذي  لالتفاق  كان  وقد  الما�صي. 

تو�صلت اإليه الدول الأع�صاء في اأوبك 

170 بالجزائر  رقم  اجتماعها  خالل 

اإلى ال�صوق  ب�صاأن دعم اإعادة التوازن 

النفط  مخزونات  وتراجع  النفطية، 

واردات  وانخفا�س  الأمريكية،  الخام 

الخليج  �صاحل  اإلى  الخام  النفط 

الأمريكي نتيجة تاأخر تفريغ �صحنات 

ولويزيانا  تك�صا�س  في  ال�صفن  بع�س 

هيرمين،  ال�صتوائي  الإع�صار  ب�صبب 

دوراً رئي�صياً في ارتفاع الأ�صعار خالل 

اأعلى  اإلى  لت�صل   2016 اأكتوبر  �صهر 

م�صتوى لها منذ �صهر يوليو 2015.

وال�صكل   )1( الجدول  ويو�صح 

اأوبك،  �صلة  اأ�صعار  في  التغير   )2(

بال�صهر  و  ال�صابق،  بال�صهر  مقارنة 

المماثل من العام ال�صابق:

المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك،  2016-2015  الشكل - 1:



23

التط���ورات البت����رولي��ة

اأكتوبر �شبتمرب اغ�شط�س يوليو يونيو مايو اأبريل مار�س فرباير
يناير

2016 دي�شمرب نوفمرب
اأكتوبر

2015

47.9 42.9 43.1 42.7 45.8 43.2 37.9 34.7 28.7 26.5 33.6 40.5 45.0 �صعر �صلة اأوبك

5.0 (0.2) 0.4 (3.1) 2.6 5.4 3.2 5.9 2.2 (7.1) (6.9) (4.5) 0.2 التغري عن ال�صهر ال�صابق

2.8 (1.9) (2.4) (11.5) (14.4) (19.0) (19.4) (17.8) (25.3) (17.9) (25.9) (35.1) (40.0) 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 اإلى �صلة اأوبك لت�صبح تتاألف من 14 نوع من النفط الخام.

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

التغير في أسعار سلة أوبك، 2016-2015 

الجدول - 1 

الشكل - 2 

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

للفترة 2014 - 2016.

1-2  االأ�شعار الفورية للمنتجات النفطية

- الخليج االأمريكي

انخف�صت الأ�صعار الفورية للغازولين الممتاز خالل �صهر �صبتمبر 2016 بنحو 0.9 

دولر للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق اأي بن�صبة 1.4% لت�صل اإلى 64.1 دولر 

للبرميل، بينما ارتفعت اأ�صعار زيت الغاز بنحو 1.2 دولر للبرميل اأي بن�صبة 2.3% لتبلغ 

53.7 دولر للبرميل، و ارتفعت اأ�صعار زيت الوقود بحوالى 1.8 دولر للبرميل اأي بن�صبة 
5.2% لتبلغ 36.3 دولر للبرميل.

)دوالر/برميل(
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-  �شوق روتردام

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

2016 بنحو 2.5 دولر للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق اأي بن�صبة 3.9% لت�صل اإلى 
بن�صبة  اأي  للبرميل  1.6 دولر  الغاز بنحو  اأ�صعار زيت  ارتفعت  66.6 دولر للبرميل،  كما 
2.9% لتبلغ 55.9 دولر للبرميل،  وارتفعت اأ�صعار زيت الوقود بحوالى 2.7 دولر للبرميل 

اأي بن�صبة 7.3% لتبلغ 39.5 دولر للبرميل.

-  �شوق حو�س البحر المتو�شط

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

2016 بنحو 2.9 دولر للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق اأي بن�صبة 5.1% لت�صل اإلى 
بن�صبة  اأي  للبرميل  1.4 دولر  بنحو  59.4 دولر للبرميل،  كما ارتفعت اأ�صعار زيت الغاز 
2.5% لتبلغ 57 دولر للبرميل، وارتفعت اأ�صعار زيت الوقود بحوالي 2.6 دولر للبرميل اأي 

بن�صبة 7% لتبلغ 40 دولر للبرميل.

-  �شوق �شنغافورة

ارتفعت الأ�صعار الفورية للغازولين الممتاز خالل �صهر �صبتمبر 2016 بنحو 3.8 دولر 

7% لت�صل اإلى 58 دولر للبرميل، كما  بن�صبة  اأي  ال�صابق  ال�صهر  باأ�صعار  للبرميل مقارنة 

ارتفعت اأ�صعار زيت الغاز بنحو 1.1 دولر للبرميل اأي بن�صبة 2% لتبلغ 55.1 دولر للبرميل، 

و ارتفعت اأ�صعار زيت الوقود بحوالي 2.4 دولر للبرميل اأي بن�صبة 6.2% لتبلغ 41.1 دولر 

للبرميل.

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

من �صبتمبر 2015  اإلى  �صبتمبر 2016  في الأ�صواق الرئي�صية الأربعة: 

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

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

النفطية في الأ�صواق 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 

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

ال�صرق )للناقالت الكبيرة بحمولة 230 – 280 األف طن �صاكن( خالل �صهر �صبتمبر 2016 

35 نقطة على  5.4% م�صجلة  بن�صبة  اأي  ال�صابق،  ال�صهر  باأ�صعار  بمقدار نقطتين مقارنة 

المقيا�س العالمي، بينما ارتفعت اأ�صعار �صحن النفط الخام المنقولة داخل منطقة البحر 

الأبي�س المتو�صط بناقالت �صغيرة اأو متو�صطة الحجم  )80-85 األف طن �صاكن( بمقدار 

21 نقطة مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، اأي بن�صبة 31.8% م�صجلة 87 نقطة على المقيا�س 
العالمي. اأما اأ�صعار �صحن النفط الخام المتجه من موانئ ال�صرق الأو�صط  اإلى اتجاه الغرب 

)للناقالت الكبيرة بحمولة 270 – 285 األف طن �صاكن( فقد ا�صتقرت عند نف�س الم�صتوى 

الم�صجل خالل ال�صهر ال�صابق وهو 24 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 �صبتمبر 2015 اإلى �صهر �صبتمبر 2016: 

1-4 اأ�شعار �شحن المنتجات النفطية 

اإلى  الأو�صط   ال�صرق  موانئ  المنقولة من  النفطية  المنتجات  �صحن  اأ�صعار  انخف�صت 

اتجاه  ال�صرق  )للناقالت بحمولة 30 – 35 األف طن �صاكن( خالل �صهر �صبتمبر 2016 

بمقدار 22 نقطة ،اأي بن�صبة 19.8% مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، م�صجلة 89 نقطة على 

 .)World Scale( المقيا�س العالمي

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

المتو�صط )للناقالت بحمولة 30 – 35 األف طن �صاكن( خالل �صهر �صبتمبر 2016  بمقدار 

14 نقطة على المقيا�س العالمي، اأي بن�صبة 12.4% مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، لت�صل 
البحر  من  المنقولة  النفطية  المنتجات  �صحن  اأ�صعار  وانخف�صت  نقطة،   99 م�صتوى  اإلى 

)*( 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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المتو�صط اإلى �صمال غرب اأوروبا )للناقالت بحمولة 30 – 35 األف طن �صاكن( بمقدار 15 

نقطة على المقيا�س العالمي، اأي بن�صبة 12.2% مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق،  لت�صل اإلى 

م�صتوى 108 نقطة.

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

الفترة من �صهر  �صبتمبر 2015 اإلى �صهر �صبتمبر 2016.

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

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

المنتجات النفطية للفترة 2014- 2016.

2 - العر�س و الطلب  

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

اأكتوبر 2016 اإل�ى ارتفاعه بمقدار 0.6 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 0.6% مقارنة بم�صتويات 

ال�صهر ال�صابق لي�صل اإل�ى 97.6 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحوالي 1.6 مليون ب/ي 

مقارنة بال�صهر المناظر من          العام ال�صابق.

انخف�س طلب مجموعة الدول ال�صناعية خالل �صهر اأكتوبر 2016 بمقدار 0.1 مليون 

اإلى 46.8 مليون ب/ي  ب/ي، اأي بن�صبة 0.2% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لي�صل 

،مرتفعاً بحوالى 0.7 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر المناظر من العام الما�صي، بينما ارتفع 

طلب بقية دول العالم الأخرى بمقدار 0.7 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 1.4% مقارنة بم�صتويات 

مقارنة  مليون ب/ي   0.9 بحوالي  مرتفعاً  مليون ب/ي،   50.8 اإلى  لي�صل  ال�صابق  ال�صهر 

بال�صهر المناظر من العام الما�صي.

الشكل - 5 
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Energy Intelligence Briefing November 7  2016 ،:امل�صدر

�صهر  النفط خالل  من  المعرو�صة  الكميات  ارتفاع  اإلى  الأولية  التقديرات  ت�صير  كما 

اأكتوبر 2016 بمقدار 0.9 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 0.9% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق 

اإل�ى 99.8 مليون ب/ي، م�صكلة ارتفاعاً بحوالي 2.7 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر  لت�صل 

المناظر من العام ال�صابق.

وعلى م�صتوى المجموعات، ارتفعت اإمدادات الدول الأع�صاء في  اأوبك من النفط الخام 

و �صوائل الغاز الطبيعي خالل �صهر اأكتوبر 2016 بمقدار 0.4 مليون ب/ي اأي بن�صبة %1 

مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لت�صل اإلى 40.8 مليون ب/ي ،م�صكلة ارتفاعاً بنحو 1.8 

مليون ب/ي مقارنة بال�صهر المناظر من العام ال�صابق، كما ارتفع اإجمالى اإمدادات الدول 

بن�صبة  اأي  مليون ب/ي   0.5 بمقدار   2016 اأكتوبر  �صهر  اأوبك خالل  خارج  من  المنتجة 

0.9% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لت�صل اإلى 59 مليون ب/ي، م�صكلة ارتفاعاً بنحو 
0.8 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر المناظر من العام ال�صابق. 

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

2016 فائ�س قدره 2.2 مليون ب/ي ،مقارنة بفائ�س قدره 1.9 مليون ب/ي خالل ال�صهر 
ال�صابق وفائ�س قدره 1.1 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

اأكتوبر 2015

اأكتوبر

2015
التغري عن

�شبتمرب 2016

�شبتمرب

2016
اأكتوبر

2016

0.7 46.1 -0.1 46.9 46.8 طلب الدول ال�شناعية

0.9 49.9 0.7 50.1 50.8 باقي دول العامل

1.6 96.0 0.6 97.0 97.6 اإجمايل الطلب العاملي

1.8 39.0 0.4 40.4 40.8  اإمدادات اأوبك

1.7 32.2 0.4 33.5 33.9 نفط خام

0.1 6.8 0.0 6.9 6.9 �شوائل الغاز و متكثفات

0.5 56.0 0.5 56.0 56.5 اإمدادات من خارج اأوبك

0.3 2.2 0.0 2.5 2.5 عوائد التكرير

2.7 97.1 0.9 98.9 99.8 اإجمايل العر�س العاملي

1.1 1.9 2.2 املوازنة

 )مليون برميل/ اليوم(



28

التط���ورات البت����رولي��ة

12
د 

عد
- ال

 4
2 

نة
س

ال

يو�صح الجدولن )7( و )8( م�صتويات الطلب والعر�س العالمي للنفط  للفترة 2014- 

.2016

• اإنتاج النفط ال�شخري فى الواليات المتحدة االأمريكية 	

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

ليبلغ  ال�صابق  ال�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %1.2 بن�صبة  اأى  األف ب/ي   53 بحوالى   2016
4.550 مليون ب/ي، م�صكاًل انخفا�صاً بنحو 700 األف ب/ي مقارنة بال�صهر المناظر من 
 15 بنحو   2016 اأكتوبر  �صهر  العاملة خالل  الحف�����ارات  ارتفع عدد  بينما  ال�صابق،  العام 

حفارة مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 367 حفارة، وهو م�صتوى منخف�س بنحو 

153 حفارة 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، November 2016 :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

اأكتوبر 2015

اأكتوبر

2015
التغري عن

�شبتمرب 2016

�شبتمرب

2016
اأكتوبر

2016

 - 0.700 5.250 - 0.053 4.603 4.550 اإنتاج النفط ال�شخري

 - 153 520 15 352 367 عدد احلفارات العاملة )حفارة(

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

الواليات المتحدة االأمريكية 

انخف�صت واردات الوليات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خالل �صهر �صبتمبر 2016 

بحوالى 560 األف ب/ي اأى بن�صبة 6.6% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لتبلغ نحو 8 مليون 

ب/ي، كما انخف�صت وارداتها من المنتجات النفطية بحوالى 96 األف ب/ي اأى بن�صبة %4.3 

مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لتبلغ حوالي 2.2 مليون ب/ي. 

وعلى جانب ال�صادرات، انخف�صت �صادرات الوليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر 

�صبتمبر 2016 بحوالى 194 األف ب/ي اأى بن�صبة 28.4% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق 

لتبلغ 488 األف ب/ي، بينما ارتفعت �صادراتها من المنتجات النفطية بحوالى 690 األف ب/ي 

4.7 مليون ب/ي. وبذلك  لتبلغ حوالى  ال�صابق  ال�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %17.3 بن�صبة  اأى 

انخف�س �صافي الواردات النفطية للوليات المتحدة خالل �صهر �صبتمبر 2016 بحوالي 1.2 

مليون ب/ي، اأي بن�صبة 18.8% مقارنة مع ال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 5 مليون ب/ي.

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

الخام بن�صبة 41% من اجمالي واردات الأخيرة منه، تليها المملكة العربية ال�صعودية بن�صبة 

15% ثم فنزويال بن�صبة 9%، بينما ا�صتحوذت الدول الأع�صاء في منظمة اأوبك على حوالي 
39% من اإجمالي واردات النفط الخام للوليات المتحدة الأمريكية. 

اليابان 

ارتفعت واردات اليابان من النفط الخام خالل �صهر �صبتمبر 2016 بحوالي 30 األف 

ب/ي،  اأي بن�صبة 1% بالمقارنة مع ال�صهر ال�صابق لتبلغ 3.2 مليون ب/ي، بينما انخف�صت 

 %24.7 بن�صبة  اأي  ب/ي،  األف   142 بحوالى  النفطية  المنتجات  من  اليابانية  الواردات 

بالمقارنة مع ال�صهر ال�صابق لتبلغ 433    األف ب/ي.

النفطية خالل �صهر  المنتجات  اليابان من  ارتفعت �صادرات  ال�صادرات،  وعلى جانب 

إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية  )مليون ب/ي ( شكل - 7 
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األف ب/ي. و بذلك  اأي بن�صبة 2.2% لتبلغ 662  األف ب/ي،  �صبتمبر  2016 بنحو 14 

األف   125 2016 بحوالي  �صبتمبر  لليابان خالل �صهر  النفطية  الواردات  انخف�س �صافي 

ب/ي، اأي بن�صبة 4% لي�صل اإلى 3   مليون ب/ي.

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

32% من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام ،تليها المارات العربية المتحدة بن�صبة 
26% ثم قطر بحوالى %10 . 

ال�شين 

ارتفعت واردات ال�صين من النفط الخام خالل �صهر �صبتمبر 2016 بحوالي 310 األف 

ب/ي،  اأي بن�صبة 4% بالمقارنة مع ال�صهر ال�صابق لتبلغ 8.1 مليون ب/ي،  بينما ا�صتقرت 

الواردات ال�صينية من المنتجات النفطية تقريباً عند نف�س الم�صتوى المحقق خالل ال�صهر 

ال�صابق وهو حوالي 1.2 مليون ب/ي.

 106 حوالي  الخام  النفط  من  ال�صينية  ال�صادرات  بلغت  ال�صادرات،  جانب  وعلى 

األف ب/ي، وهو اأعلى م�صتوى منذ �صهر مار�س 2016، وارتفعت ال�صادرات ال�صينية من 

المنتجات النفطية بحوالي 186 األف ب/ي، اأي بن�صبة 19% بالمقارنة مع ال�صهر ال�صابق 

لتبلغ 1.2 مليون ب/ي. وبذلك بلغ �صافي الواردات النفطية ال�صينية خالل �صهر �صبتمبر 

2016 حوالي 7.9 مليون ب/ي مرتفعة بنحو 0.9% عن م�صتوياتها لل�صهر ال�صابق. 
وبالن�صبة لم�صادر الواردات، تاأتي انجول في المرتبة الأولى بن�صبة 13% من اإجمالي 

واردات ال�صين من النفط الخام، تليها العراق بن�صبة 12% ثم رو�صيا بن�صبة %11 .

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

بال�صهر  مقارنة   2016 �صبتمبر  �صهر  خالل  وال�صين  واليابان  المتحدة  للوليات  النفطية 

ال�صابق.

)مليون برميل / اليوم (  الجدول - 4

امل�صدر : التقرير ال�صهري ملنظمة اأوبك، اأعداد خمتلفة 2016.

4 - المخزون 

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

2016 بحوالي 17 مليون برميل عن ال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 3068 مليون برميل، م�صكاًل 
ارتفاعاً بمقدار 115 مليون برميل عن م�صتويات ال�صهر المماثل من العام الما�صى، يذكر اأن 

اإجمالي المخزون التجاري من النفط الخام  في الدول ال�شناعية قد انخف�س خالل �صهر 

�صبتمبر 2016 بحوالي 2 مليون برميل عن ال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 1179 مليون برميل، 

كما انخف�س اإجمالي مخزونها التجاري من المنتجات النفطية بحوالي 15 مليون برميل 

عن ال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 1889 مليون برميل.

املنتجات النفطية النفط اخلام

التغري عن

اأغ�شط�س 2016

اأغ�شط�س

 2016
�شبتمرب

 2016
التغري عن

اأغ�شط�س 2016

اأغ�شط�س

 2016
�شبتمرب

 2016

- 0.786 - 1.740 - 2.526 - 0.366 7.857 7.491 الواليات املتحدة االأمريكية

- 0.155 - 0.074 - 0.229 0.030 3.206 3.236 اليابان

- 0.181 0.158 - 0.023 0.255 7.706 7.961 ال�شني

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

عن ال�صهر ال�صابق لي�صتقر عند 1619 مليون برميل، منها 623 مليون برميل من النفط 

النفطي في  التجاري  المخزون  انخف�س  كما  المنتجات،  من  برميل  مليون   996 و  الخام 

الدول االأوروبية بحوالى 9 مليون برميل عن ال�صهر ال�صابق لي�صتقر عند 999 مليون برميل، 

منها 356 مليون برميل من النفط الخام و 643 مليون برميل من المنتجات، بينما ارتفع 

المخزون التجاري النفطي في دول منطقة المحيط الهادي بحوالى 7 مليون برميل عن 

ال�صهر ال�صابق لي�صتقر عند 450 مليون برميل، منها 200 مليون برميل من النفط الخام 

و250 مليون برميل من المنتجات.

انخف�س المخزون التجاري النفطي في بقية دول العالم خالل �صهر �صبتمبر 2016 

بمقدار 4 مليون برميل لي�صل اإلى 3056 مليون برميل ،في حين ارتفع المخزون التجاري 

النفطي على متن الناقلت بمقدار 7 مليون برميل لي�صل اإلى 1215 مليون برميل. 

وبذلك ي�صجل م�صتوى اإجمالي المخزون التجاري العالمى انخفا�صاً بمقدار 21 مليون 

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

6124 مليون برميل، وهو م�صتوى مرتفع بمقدار 377 مليون برميل عن م�صتويات ال�صهر 
المماثل من العام الما�صي. 

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

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

ال�صابق وهو 1870 مليون برميل، وهو م�صتوى مرتفع بمقدار 18 مليون برميل عن م�صتويات 

ال�صهر المماثل من العام الما�صي. 

وبذلك ي�صل اإجمالي المخزون العالمي في نهاية �صهر �صبتمبر 2016 اإلى 9209 مليون 

برميل م�صجال بذلك انخفا�صاً بنحو 14 مليون برميل مقارنة بال�صهر ال�صابق، وارتفاعاً بنحو 

540 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 

�صبتمبر 2016.

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر سبتمبر 2016  )مليون برميل ( شكل - 8 



32

التط���ورات البت����رولي��ة

12
د 

عد
- ال

 4
2 

نة
س

ال

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 اأكتوبر 2016 بمقدار 0.01 دولر لكل مليون )و ح ب( مقارنة 

بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 2.98 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 5.6 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
�صبتمبر  �صهر  في  اليابان  ا�صتوردته  الذي  الم�صيل  الطبيعي  الغاز  اأ�صعار  متو�صط  �صهد 

2016  ارتفاعاً بمقدار 0.4 دولر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 7.1 
دولر/ مليون و ح ب، كما ارتفع متو�صط اأ�صعار الغاز الطبيعي الم�صيل الذي ا�صتوردته كوريا 

الجنوبية بمقدار 0.4 دولر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 6.8 دولر/ 

مليون و ح ب،  وارتفع متو�صط اأ�صعار الغاز الطبيعي الم�صيل الذي ا�صتوردته ال�صين بمقدار 

0.1 دولر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 6.1 دولر/ مليون و ح ب. 

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

 %3.8 بن�صبة  اأي  طن  األف   450 بمقدار  ال�صهر  خالل  المختلفة  الم�صادر  من  وال�صين 

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

11.434 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

اإكتوبر

دي�شمربنوفمرب2015
يناير

اأكتوبر�شبتمرباغ�شط�سيوليويونيو مايواأبريل مار�سفرباير2016

2.32.11.92.32.01.71.91.92.62.82.83.03.0الغاز الطبيعي *

8.07.46.45.45.26.57.18.18.47.77.77.88.6خام غ. تك�صا�س**

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس في السوق األمريكي، 2016-2015
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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 2016-2014  الجدول - 6

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

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�شنيكوريااليابانالإجمايلال�شنيكوريااليابان

201488505374021989114579816.116.311.7

201584850331411960613759710.210.68.6

8434412221211467715.114.311.1يناير 2015

7730309816611248913.313.410.3فرباير

8137304813461253112.213.110.1مار�س

6598283915451098210.211.78.1اأبريل

57552364112392428.79.58.8مايو

663317771724101348.69.19.5يونيو

695322711922111468.98.87.5يوليو

706219981348104089.29.27.1اأغ�شط�س

685324501295105989.69.67.4�شبتمرب

605729151602105749.49.78.0اأكتوبر

669427061818112188.99.57.9نوفمرب

794435532101135988.58.77.6دي�شمرب

724533382464130477.98.07.3يناير 2016

737029981801121698.07.86.9فرباير

795932821702129437.27.36.6مار�س

638221771861104206.46.66.6اأبريل

54552218142590985.96.06.3مايو

619324842146108236.05.76.0يونيو

64601918160499826.35.95.4يوليو

765519712257118846.76.36.0اأغ�شط�س

667122362527114347.16.86.1�شبتمرب



34

التط���ورات البت����رولي��ة

12
د 

عد
- ال

 4
2 

نة
س

ال

3.2 م�شادر واردات الغاز الطبيعي الم�شيل
�صبتمبر  �صهر  ال�صين خالل  و  الجنوبية  كوريا  و  اليابان  اإلى  ا�صتراليا  �صادرات  بلغت 

2016  حوالي 3.320 مليون طن، لتاأتي في المرتبة الأولى بن�صبة 29% من اإجمالي واردات 
اليابان و كوريا الجنوبية وال�صين خالل ال�صهر، تليها قطر بن�صبة 21.1% ثم ماليزيا بن�صبة 

. %13.9
وال�صين حوالي  الجنوبية  اليابان و كوريا  اإلى  العربية  الدول  بلغت �صادرات  هذا وقد 

3.152 مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته 27.6% 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 5.05 دولر/ مليون و ح ب في نهاية �صهر �صبتمبر 2016، تليها 

اإندوني�صيا ب�صافي عائد 4.97 دولر/     مليون و ح ب، ثم ا�صتراليا ب�صافي عائد 4.93 

دولر/ مليون و ح ب. فيما بلغ �صافي العائد لقطر 4.80 دولر/ مليون  و ح ب، وللجزائر 

4.51 دولر/ مليون و ح ب. 
و  اليابان  اإلى  الم�صيل  الطبيعي  للغاز  الم�صدرة  الرئي�صية  الدول   )7( الجدول  ويو�صح 

كوريا الجنوبية وال�صين، و�صافي العائد لها في نهاية �صهر �صبتمبر 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

66712236252711434اإجمالي الواردات، منها:

1904244117233204.93ا�شتراليا

1090110721924164.80قطر

119917621915944.92ماليزيا

49826551012734.97اندون�شيا

60364657325.05رو�شيا

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

في نهاية شهر سبتمبر 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،  2015- 2016 

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

2016 2015 ال�صبوع

Week 
ال�صهر

Month 2016 2015 الأ�صبوع

Week 
ال�صهر

Month

44.3 55.1 1 
   

يوليو

July

29.8 46.2 1 

 يناير 

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

 

اغ�صط�س

August

29.2 51.3  1

 فرباير 

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

�صبتمرب

September

35.1 56.0 1

 مار�س 

March
42.7 45.3  2 35.2 52.9 2
42.5 44.2 3 35.8 49.5 3
43.1 44.1 4 34.8 51.9 4
47.5 47.2 1 

 اكتوبر 

October

34.2 53.9 1
  

ابريل

April

48.5 46.0  2 38.2 57.4 2
48.4 43.9  3 38.6 59.3 3
47.4 43.4 4 41.1 61.4 4

43.7 1 

 نوفمرب  

November

41.1 63.6 1

مايو

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�صمرب 

December

47.1 60.5 1

 يونيو 

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

20152016

44.426.5January يناير 

54.128.7February فرباير 

52.534.7March مار�س 

57.337.9April ابريل 

62.243.2May مايو 

60.245.8June يونيو 

54.242.7July يوليو 

45.543.1August اغ�صط�س 

44.842.9September �صبتمرب 

45.047.9October اكتوبر 

40.5November نوفمرب 

December دي�صمرب 

50.330.0First Quarter الربع الأول 

59.942.3Second Quarter الربع الثانى 

48.242.9Third Quarter الربع الثالث 

39.7Fourth Quarter الربع الرابع 

49.5Annual Average املتو�شط ال�شنوي 

اجلدول - 1: املعدل الأ�صبوعي لأ�صعار �صلة 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�صعار الفورية ل�صلة اأوبك وبع�س اأنواع النفوط الأخرى 2016-2014

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

)$/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

96.297.199.694.495.296.399.398.496.699.093.2Axerage 2014متو�شط عام 2014

49.549.952.847.948.250.753.951.451.052.448.7Axerage 2015متو�شط عام 2015

44.444.547.942.642.345.548.446.845.647.947.3January 2015يناير 2015 

54.153.858.251.852.355.458.656.855.958.150.8Feburaryفرباير

52.552.256.950.550.554.357.454.854.755.947.8March مار�س

57.357.759.855.656.058.561.758.458.659.554.4Aprilاأبريل

62.262.664.160.460.963.366.263.263.564.359.3May مايو

60.260.961.758.659.361.864.660.861.861.759.8Juneيونيو

54.255.056.353.153.955.457.655.556.256.551.2July يوليو

45.546.547.244.345.347.048.845.847.946.742.8Augustاأغ�شط�س

44.845.648.443.444.045.948.946.745.447.645.5September �شبتمرب

45.045.449.543.543.645.949.547.645.848.646.3Octoberاأكتوبر

40.540.645.338.738.441.746.043.341.844.342.7Novemberنوفمرب

33.633.738.632.131.534.439.237.234.638.237.2Decemberدي�شمرب

26.526.431.324.723.927.031.629.826.830.831.5January 2016يناير 2016 

28.728.833.327.126.829.434.231.529.432.530.3Feburaryفرباير

34.734.739.433.433.035.540.037.535.238.537.8Marchمار�س

37.938.242.336.636.339.042.540.539.041.541.0Aprilاأبريل

43.243.547.742.141.644.147.145.844.346.846.8Mayمايو

45.846.349.044.644.546.449.347.346.348.348.7Juneيونيو

42.743.145.341.441.443.546.544.042.645.044.9July يوليو

43.143.546.442.041.943.446.344.943.645.944.8Augustاأغ�شط�س

42.942.747.141.941.243.546.445.743.746.745.2September �شبتمرب

47.948.349.846.847.048.151.248.748.949.749.9Octoberاأكتوبر

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

اجلدول  - 4:  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

2014

110.9113.788.3Singapure�صنغافورة

Average
2014

115.1112.987.1Roterdamروتردام
110.6113.388.1Mediterraneanاملتو�صط

118.9111.490.3US Gulfخ. اأمريكي

 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

�صبتمرب

2015

65.260.937.4Singapure�صنغافورة

Sep-15
70.761.433.9Roterdamروتردام
63.063.334.5Mediterraneanاملتو�صط

65.858.334.9US Gulfخ. اأمريكي

اأكتوبر

2015

63.460.738.3Singapure�صنغافورة

Oct-15
66.759.233.9Roterdamروتردام
59.061.336.2Mediterraneanاملتو�صط

63.358.235.1US Gulfخ. اأمريكي

نوفمرب

2015

59.158.736.1Singapure�صنغافورة

Nov-15
65.357.130.2Roterdamروتردام
58.857.332.8Mediterraneanاملتو�صط

61.054.333.5US Gulfخ. اأمريكي

دي�صمرب

2015

55.648.028.2Singapure�صنغافورة

Dec-15
58.845.722.4Roterdamروتردام
51.846.425.9Mediterraneanاملتو�صط

56.642.925.6US 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
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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  2014 - 2016 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2014 - 2016
)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 2014 105 30 49 متو�شط 2014

Average 2015 109 38 65 متو�شط 2015

September 73 33 55 �صبتمرب

October 96 46 76 اأكتوبر

November 112 38 64 نوفمرب

December 120 53 89 دي�صمرب

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

اجلدول - 6 :  اجتاهات اأ�صعار �صحن املنتجات النفطية، 2014 - 2016 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2014 - 2016
)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 2014 159 149 111 متو�شط 2014

Average 2013 173 162 118 متو�شط 2015

September 147 137 106 �صبتمرب

October 137 127 80 اأكتوبر

November 135 125 83 نوفمرب

December 151 141 101 دي�صمرب

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

Direction

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

اجلدول - 7 : الطلب العاملي على النفط 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 الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Av.
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Av.

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

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

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

OECD 47.0 46.3 46.8 46.2 46.3 46.5 45.4 46.5 45.7  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

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

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

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

Developing Countries 31.8 31.0 30.7 30.7 30.8 31.4 30.6 29.9 30.0  الدول النامية

Middle East & Asia 20.9 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 4.1 4.0 4.1 3.9 4.0 4.0 3.8  افريقيا

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

 China 11.1 11.4 10.8 10.8 11.1 10.7 11.1 10.4 10.5  ال�شني 

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

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

World 95.1 93.7 93.5 93.0 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

 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
املعدل

Average

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

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

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

OPEC * *: 39.6 39.0 38.7 38.1 38.5 38.4 38.0 37.5 36.8 االأوبك * *:

Crude Oil 33.3 32.8 32.5 32.0 32.2 32.2 31.9 31.6 30.8 النفط اخلام

NGLs  +non conventional Oils 6.3 6.3 6.2 6.2 6.3 6.2 6.2 6.0 6.0  �صوائل الغاز الطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 24.5 24.3 25.3 25.2 25.5 25.3 24.9 25.2 24.2 منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

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

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

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

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

 Middle  East & Other Asia 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 4.0 4.0 3.9 ال�صرق الأو�صط ودول اآ�صيوية اأخرى

 Africa 2.1 2.1 2.1 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 افريقيا 

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

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

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

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

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

World 95.4 94.6 95.7 95.3 95.9 95.5 94.9 94.7 92.4  العامل  
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.Exculdes Oil at Sea (1ال
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

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

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

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

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

�شبتمرب 2016

 Sep- 2016
اأغ�شط�س 2016

Aug- 2016
التغري عن اأغ�شط�س 2016

Change from  Aug- 2016
�شبتمرب 2015

 Sep- 2015
التغري عن �شبتمرب 2015

Change from Sep-  2015

154178Americas(15)16191634االأمريكتني:

58538Crude)15(623638نفط خام

996996095640Productsمنتجات نفطية

96732Europe(9)9991008اأوروبا :

356354234016Crudeنفط خام

62716Products)11(643654منتجات نفطية

45044374455Pacificمنطقة املحيط الهادي 

Crude)2(20018911202نفط خام

2437Products)4(250254منتجات نفطية

2953115Total OECD(17)30683085اإجمايل الدول ال�شناعية *

112752Crude(2)11791181نفط خام

182663Products(15)18891904منتجات نفطية

2794262Rest of the world(4)30563060بقية دول العامل *

1215120871070145Oil at Seaنفط على منت الناقالت

5747377World Commercial 1(21)61246145املخزون التجاري العاملي *

187018700185218Strategic Strategicاملخزون ال�صرتاتيجي

8669540Total 2(14)92099223اإجمايل املخزون العاملي**


