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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

غالف العدد

الدولية  المجتمعات  تعمل 

جاهدة على تنمية الناتج القومي 

واال�ستمرار في االرتقاء بمختلف 

ال��ج��وان��ب ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��و���س��ع 

لديها  واالجتماعي  االقت�سادي 

بما في ذلك اأمن الطاقة وتاأمين 

خدمات الطاقة ومحاولة الق�ساء 

على الفقر بالن�سبة للدول النامية 

ال�سلة  ذات  الق�سايا  ومعالجة 

بالبيئة.

تاأ�س�ست منظمة االأقطار العربية الم�سدرة للبترول بموجب االتفاقية التي اأبرمت في بيروت بتاريخ 9 يناير 1968  فيما بين حكومات 

كل من المملكة العربية ال�سعودية ودولة الكويت ودولة ليبيا )المملكة الليبية اآنذاك(. ون�ست االتفاقية على اأن تكون مدينة الكويت مقراً لها.  

تهدف المنظمة اإلى تعاون اأع�سائها في مختلف اأوجه الن�ساط االقت�سادي في �سناعة البترول، وتقرير الو�سائل وال�سبل للمحافظة على 

م�سالح اأع�سائها الم�سروعة في هذه ال�سناعة منفردين ومجتمعين، وتوحيد الجهود لتاأمين و�سول البترول اإلى اأ�سواق ا�ستهالكه ب�سروط 

عادلة ومعقولة، وتوفير الظروف المالئمة لال�ستثمار في �سناعة البترول في االأقطار االأع�ساء. 

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

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

العربية، وان�سمت الجمهورية التون�سية في عام 1982 )جمدت ع�سويتها في عام 1986( وتجيز االتفاقية ان�سمام اأية دولة عربية م�سدرة 

للبترول اإلى ع�سويتها �سريطة اأن يكون البترول م�سدراً هاما لدخلها القومي، وبموافقة ثالثة اأرباع اأ�سوات الدول االأع�ساء على اأن يكون 

من بينها اأ�سوات جميع الدول االأع�ساء الموؤ�س�سة. 

• الûسركات املنبãقة:
انبثقت عن المنظمة الم�سروع����ات الم�س���تركة التالية:  ال�س����ركة العربي���ة البحرية لنقل البترول في عام 1972 ومقرها مدينة الكويت في دولة الكويت، 

وال�سركة العربية لبناء واإ�سالح ال�سفن )اأ�سري( في عام 1973، ومقرها مملكة البحرين، وال�سركة العربية لال�ستثمارات البترولية )اأبيكورب( في عام 1974 

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

االجتماع الوزاري الخامس عشر 
 (IEF) لمنتدى الطاقة العالمي

انطالق مرحلة جديدة من التعاون النفطي
بين مملكة البحرين وروسيا
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في هذا العدد

أجهزة المنظمة

تمار�س المنظمة ن�ساطاتها واخت�سا�ساتها من خالل اأربعة اأجهزة هي: 

• مجل�س ال�زراA: هو ال�سلطة العليا التي تحدد �سيا�سات المنظمة بتوجيه ن�ساطاتها وو�سع القواعد التي ت�سير عليها. 
اإلى المجل�س، وينظر في الميزانية ال�سنوية ويرفعها  • المكتب التنفيò… : يتكون من ممثلي الدول االأع�ساء ويقوم برفع ما يراه من تو�سيات واقتراحات 

للمجل�س الوزاري ، كما يقر نظام موظفي االأمانة العامة، وت�سدر قراراته باأغلبية ثلثي اأ�سوات االأع�ساء جميعا.

• الأمانة العامة : ت�سطلع بالجوانب التخطيطية واالإدارية والتنفيذية لن�ساط المنظمة، وفقا للوائح وتوجيهات المجل�س. ويتولى اإدارة االأمانة العامة اأمين عام. 
ويعين االأمين العام بقرار من المجل�س الوزاري للمنظمة لفترة ثالث �سنوات قابلة للتجديد لمدد اأخرى. واالأمين العام هو الناطق الر�سمي با�سم المنظمة، 

وهو الممثل القانوني لها، وهو م�سوؤول عن مبا�سرة واجبات من�سبه اأمام المجل�س. ويقوم االأمين العام باإدارة االأمانة العامة وتوجيهها، واالإ�سراف الفعلي على 

كافة وجوه ن�ساطها، وتنفيذ ما يعهد به المجل�س اإليه من مهام. يمار�س االأمين العام وكافة موظفي االأمانة العامة وظائفهم با�ستقالل تام ولل�سالح الم�سترك 

للدول االأع�ساء. يتمتع االأمين العام واالأمناء الم�ساعدون في اأقاليم الدول االأع�ساء بكافة الح�سانات واالمتيازات الدبلوما�سية.  

• ال¡يÄة الق†سائية: تم التوقيع على بروتوكول اإن�ساء الهيئة الق�سائية لمنظمة االأقطار العربية الم�سدرة للبترول في مدينة الكويت بتاريخ  9 مايو 1978 
ودخل حيز النفاذ في 20 اأبريل 1980.  وللهيئة اخت�سا�س اإلزامي بالنظر في المنازعات التي تتعلق بتف�سير وتطبيق اتفاقية اإن�ساء المنظمة، والمنازعات 

التي تن�ساأ بين ع�سوين اأو اأكثر من اأع�ساء المنظمة في مجال الن�ساط البترولي.

 ت�سóر النûسرة الûس¡رية عن الأمانة العامة 

ملن¶مة الأbطار العربية امل�سóرة للبÎو∫ - 

اإدارة الإعÓم واملكتبة

(ISSN 1018-595X)

 جميع حقوق الطبع fiفوXة، ول يجوز 

اإعادة الن�سر  اأو القتبا�س دون اإذن خطي 

م�سبق من املنظمة.  

  )kداóا∑ ال�سن�… )11 عÎال�س

 óسمل اأج�ر الربيûوي

الدول العربية 
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اإىل:  ال����������������س���������������رتاك  ط��������ل��������ب��������ات  ت���������وج���������ه 

وامل��ك��ت��ب��ة،  الإع�������الم  اإدارة   – ال���ت���وزي���ع  ق�����س��م 

للبرتول  امل�����س��درة  العربية  الأق��ط��ار  منظمة 
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االجتماع المشترك لوزير الطاقة السعودي ونظيره الروسي

سعادة ا�مين 
العام لمنظمة 
أوابك يستقبل 

وفداً من اللجنة 
المنظمة 

لمؤتمر بتروتك

االجتماع المشترك لوزير الطاقة السعودي ونظيره الروسي
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الحاجة إلى زيادة االستثمارات لتحقيق 

الحاجة إلى زيادة االستثمارات لتحقيق 
االستقرار في السوق النفطي

تعم���ل المجتمعات الدولية جاهدة عل���ى تنمية الناتج 

القوم���ي واال�س���تمرار ف���ي االرتق���اء بمختل���ف الجوانب 

المتعلقة بالو�س���ع االقت�سادي واالجتماعي لديها بما في 

ذلك اأمن الطاقة وتاأمين خدمات الطاقة ومحاولة الق�ساء 

على الفقر بالن�سبة للدول النامية ومعالجة الق�سايا ذات 

ال�سلة بالبيئة.

ومن هذا المنطلق، يلعب منتدى الطاقة العالمي دوراً 

هاماً على �س���عيد الحوار بين مجموعة الدول الم�س���درة 

للبت���رول ومجموعة الدول الم�س���توردة له، كما ان الجهود 

التي يقوم به���ا المنتدى في تعميق الحوار وزيادة التعاون 

بين هاتين المجموعتين جديرة بالثناء.

وف���ي ه���ذا ال�س���ياق فق���د ا�ست�س���افت الجمهوري���ة 

الجزائري���ة خالل الفترة م���ن 26-28 �س���بتمبر 2016، 

حدث���اً دولياً مهماً على �س���عيد �س���ناعة الطاقة العالمية 

يتمث���ل في فعالي���ات االجتماع ال���وزاري الخام�س ع�س���ر 

لمنتدى الطاقة العالمي )IEF(، وذلك بح�سور مجموعة 

من اأ�س���حاب المعالي وال�سعادة وزراء الطاقة والنفط في 

ال���دول الم�س���درة والدول الم�س���تهلكة للبترول، وروؤ�س���اء 

المنظم���ات الدولية المتخ�س�س���ة بالطاقة واالقت�س���اد. 

و�س���اركت منظمة اأوابك ف���ي فعاليات المنتدى من خالل 

اأمينها العام �س���عادة ال�سيد/عبا�س علي النقي، وبم�ساركة 

نخبة من خبراء الطاقة واالقت�س���اد العالميين، وقد عقد 

المنتدى تحت �س���عار »انتق���ال الطاقة الكامل: تعزيز دور 

الحوار في مجال الطاقة«. وياأتي انعقاد المنتدى بالتزامن 

مع ذكرى مرور خم�س���ة وع�س���رين عاماً على بدء الحوار 

بين الدول الم�سدرة والدول الم�ستهلكة للبترول في اإطار 

منت���دى الطاقة العالمي )IEF(، والذي ت�ست�س���يف مقره 

المملكة العربية ال�سعودية.

 وف���ي ظل التحديات الم�س���تركة التي تواجهها الدول 

الم�س���درة والدول الم�ستوردة فهناك حاجة ما�سة ودائمة 

للتعاون بين جميع االأطراف ذات ال�س���لة بالنفط والطاقة 

على الم�ستوى العالمي. لذا فهي تعمل من خالل المنتدى 

عل���ى تحديد تل���ك التحديات وتحاول الو�س���ول اإلى روؤية 

افتتاحية العدد

االستقرار في السوق
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م�ستركة بين تلك المجموعات.

كما ت�سعى الدول الم�سدرة والدول الم�ستوردة للنفط 

اإلى تحقيق هدف م�س���ترك يتمثل في �س���مان اال�ستقرار 

في ال�س���وق النفطية، واأن يركز الحوار بين الجانبين على 

و�س���ع الترتيبات الثنائي���ة والمتعددة االط���راف للتعامل 

م���ع حالة عدم اال�س���تقرار التي تنتاب �س���وق الطاقة من 

حين اإلى اآخر، وي�س���مل ذلك كيفية تجنب االآثار ال�س���لبية 

لتقلبات االأ�س���عار وكيفية التخفيف من االآثار االقت�سادية 

الكلية لعدم اال�ستقرار. وكذلك التطرق اإلى مو�سوع اأمن 

الطاقة ب�س���قيه اأمن االمدادات واأمن الطلب، الذي يعتبر 

اأمراً اأ�سا�س���ياً ال�ستقرار ال�س���وق النفطية والم�سي قدماً 

ف���ي اال�س���تثمارات ذات ال�س���لة بالنفط والغ���از والطاقة 

عموماً.

لذا فاإن مو�سوع ا�ستقرار ال�سوق وكافة الم�سائل ذات 

ال�سلة ينبغي التعامل معها بكل �سفافية من خالل التعاون 

بي���ن كافة االأط���راف في القطاع الع���ام والقطاع الخا�س 

كالحكومات و�سركات النفط الوطنية الحكومية و�سركات 

النف���ط العالمية. كم���ا ان تنظيم الفعالي���ات والحوارات 

الدولي���ة تعد م���ن الخطوات ال�س���رورية العاجل���ة، واإلى 

جانب ذلك فيجب اأن تكون �سفافية ال�سوق اأحد االأهداف 

الرئي�سية واالنجازات المحققة في هذا ال�سدد.

   وت�س���ير بيانات الطاقة باأن �سخ حوالي 222 مليار 

دوالر اأمريك���ي من اال�س���تثمارات الراأ�س���مالية وعمليات 

تطوي���ر لنحو 4.2 ملي���ون برميل نفط مكاف���ئ في اليوم 

م���ن طاقة االنتاج الق�س���وى قد تاأجل منذ منت�س���ف عام 

2014، وق���د يوؤدي ذلك على الم���دى الطويل اإلى خف�س 
في االمدادات وارتفاع في االأ�سعار.

اأما في ما يتعل���ق باالحتياطيات الموؤكدة واالمدادات 

الحالي���ة فطبق���اً للتقرير االح�س���ائي ال�س���نوي ال�س���ادر 

حديث���اً ع���ن ل�س���ركة BP، ف���اإن اجمال���ي االحتياطيات 

النفطي���ة العالمي���ة الموؤك���دة قدرت بحوال���ي  1,697.6  

برميل ف���ي نهاية عام 2015. بينما تق���در االحتياطيات 

النفطي���ة الموؤكدة في الدول االأع�س���اء في منظمة اأوابك 

خالل نف�س الفترة بحوالي701.6  برميل، ت�س���كل حوالي 

41.3% م���ن اجمال���ي االحتياطيات النفطي���ة العالمية. 
وتبل���غ االحتياطي���ات النفطية لدى 3 م���ن الدول العربية 

وهي المملكة العربية ال�س���عودية وجمهورية العراق ودولة 

الكوي���ت حوالي 511.2 مليار برميل، اأي ما يمثل حوالي 

30% م���ن اجمالي االحتياطيات النفطية العالمية. بينما 
بلغ متو�س���ط انتاج النفط في الدول االأع�ساء في منظمة 

اأواب���ك حوال���ي 27 مليون ب/ي في عام 2015 م�س���كلة 

ن�سبة 29.5 % من اجمالي انتاج النفط العالمي.

 )World Energy Outlook( فيما يتوقع تقرير    

ال�س���ادر عن وكالة الطاقة الدولية باأن ي�سل انتاج النفط 

العالمي اإلى 100.4 مليون ب/ي بحلول عام 2040. كما 

توق���ع التقرير باأن ي�س���ل انتاج النفط ل���دى 7 من الدول 

العربي���ة وه���ي )الجزائر والعراق والكوي���ت وقطر وليبيا 

وال�س���عودية واالمارات( اإل���ى 35.3 مليون ب/ي ما يمثل 

نحو 35.2% من اجمالي االنتاج العالمي في عام 2040.

  و�س���اهمت االأ�س���عار الحالي���ة ف���ي تراجع م�س���توى 

اال�س���تثمارات في قطاع الطاقة وتاأجيل اأو اإيقاف العديد 

م���ن الم�س���اريع، وفي هذا ال�س���دد فاإن منظم���ة االأقطار 

العربية الم�س���درة للبترول )اأوابك(، ترى ب�س���رورة زيادة 

اال�س���تثمارات ف���ي قط���اع الطاق���ة والنفط والغ���از على 

الخ�س���و�س ل�س���مان ا�ستقرار ال�س���وق.  كما اإن المنظمة 

توؤك���د على اأهمية اتخاذ االجراءات المنا�س���بة المرتبطة 

بالبيئة على الم�س���تويين االقليمي والدولي للحفاظ على 

كوكب االأر�س. وينبغي االإ�سارة في هذا ال�ساأن اإلى المادة 

الرابعة من اتفاقية االأمم المتحدة االإطارية لتغير المناخ، 

حي���ث اتفقت حكوم���ات االأطراف ف���ي االتفاقية التخاذ 

م���ا يلزم من اج���راءات بموجب االتفاقي���ة االطارية. بما 

في ذل���ك االج���راءات المتعلقة بالتموي���ل والتاأمين ونقل 

التكنولوجيا، وذلك بهدف تلبية االحتياجات والتعامل مع 

الق�سايا المرتبطة بتغير المناخ.  
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الجمهورية الجزائرية

افتت���ح فعالي���ات االجتم���اع معال���ي 

االأ�س���تاذ/ عبدالمال���ك �س���الل، الوزير 

االأول في الجمهوري���ة الجزائرية، حيث 

اأك���د ف���ي كلمته على حر����س بالده على 

ار�ساء روح الحوار والتعاون بين مختلف 

االطراف ذات ال�س���لة ب�س���ناعة الطاقة 

وبم���ا ي�س���اهم ف���ي نهاية المط���اف في 

تهدئة ال�س���وق النفطية، واأ�س���ار معاليه 

باأن االجتماع الخام�س ع�س���ر ينعقد في 

الوقت الذي تدخل فيه ال�سوق البترولية 

االجتماع الوزاري الخامس عشر 
 )IEF( لمنتدى الطاقة العالمي

تلبية لدعوة من منتدى الطاقة  

�سع�������ادة  �س�������ارك   ،)IEF( العالم�������ي 

الأمين  النقي،  ال�سيد/عبا�س عل�������ي 

الع�������ام لمنظم�������ة الأقط�������ار العربية 

الم�س�������درة للبت�������رول )اأواب�������ك(، في 

فعاليات الجتماع الوزاري الخام�س 

ع�س�������ر لمنت�������دى الطاق�������ة العالم�������ي 

)IEF ( ال�������ذي عقد ف�������ي العا�سمة 

الجزائري�������ة ) الجزائر(، يومي 27-

28 �سبتمب�������ر 2016، وق�������د �س�������ارك 
ف�������ي فعالي�������ات الجتم�������اع مجموعة 

من اأ�سح�������اب المعالي وزراء الطاقة 

والنف�������ط ف�������ي ال�������دول الأع�ساء في 

المنت�������دى، ومجموعة م�������ن الروؤ�ساء 

للمنظم�������ات  العامي�������ن  والأمن�������اء 

الدولية المتخ�س�سة بالطاقة.
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مشاركة سعادة األمين العام لمنظمة أوابك
في اجتماع منتدى الطاقة العالمي الخامس عشر

25 عام من الحوار 
بين الدول المصدرة 
والدول المستهلكة 

للطاقة

عام���اً ثالث���اً م���ن “االنكما����س والتدهور 

االخت���الل  ب�س���بب  لالأ�س���عار  الكبي���ر” 

المزم���ن بين العر�س  والطلب، م�س���دداً 

عل���ى اأن هذا الو�س���ع ال يخدم م�س���الح 

اأي دولة ف���ي العالم. معرباً عن اأمله باأن 

ت�س���ود االأجواء االيجابية  وال�سفافية في 

اأ�س���واق الطاقة وبما ي�س���اهم في �سمان 

اأف�س���ل عائ���د اقت�س���ادي ممك���ن للدول 

الم�سدرة.

ويعتب���ر االجتماع ال���وزاري الخام�س 

 ،)IEF( ع�س���ر لمنتدى الطاق���ة العالمي

من اأهم الفعاليات الدولية على �س���عيد 

ويعتب���ر   ،2016 ع���ام  خ���الل  الطاق���ة 

منا�سبة جيدة للتعرف على وجهات نظر 

ال���دول الم�س���درة وال���دول الم�س���تهلكة 

تجاه العديد من الموا�س���يع ذات ال�سلة 

ب�س���ناعة الطاق���ة العالمي���ة، وم���ن بين 

الموا�سيع التي ناق�ستها  الدورة الحالية 

الطاق���ة،  اأ�س���عار  انخفا����س  للمنت���دى، 

البيئ���ة، ارتفاع الطلب عل���ى الطاقة في 

الدول النا�س���ئة، زيادة االمدادات، زيادة 

انت�س���ار الطاق���ات المتج���ددة، الجه���ود 

التغي���ر  لظاه���رة  للت�س���دي  المبذول���ة 

المناخي، م�سكلة فقر الطاقة.

وت�����ن�����اول�����ت ال�����م�����ح�����اور ال���رئ���ي�������س���ي���ة 

لالجتماع الموا�سيع التالية:

• التحوالت في الطاقة العالمية: دور 	

معزز لحوار الطاقة.

• ال�س���وق النفطية: االآفاق وتحديات 	

اال�ستقرار.

• الغاز الطبيعي: تحديات ال�سناعة، 	

�سل�س���لة الغ���از الطبيع���ي الم�س���ال 

وانعكا�ساتها على هيكل ال�سوق.

• الو�س���ول اإل���ى ا�س���تدامة الطاق���ة، 	

عامل مهم للتنمية الب�سرية.

• دور 	 ال����ط����اق����ة:  اأم�������ن  ت���ع���زي���ز 

التكنولوجيا.

• الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة: 	

COP21 االآفاق والتحديات بعد

• حوكم���ة الطاق���ة: مراجع���ة ح���وار 	

الطاقة العالمي.

   وق���د �س���در عن االجتم���اع البيان 

الختامي ال���ذي اأبرز التحديات الهيكلية 

الت���ي تواجه ال�س���ناعة النفطي���ة نتيجة 

لتراجع االأ�س���عار، واأكد عل���ى دور الغاز 

الطبيعي في الم�ساهمة في تلبية الطلب 

العالمي المتزايد على الطاقة، كما اأ�سار 

البيان اإلى �س���رورة موا�سلة الحوار بين 

المنتجين و الم�س���تهلكين بغر�س تعزيز 

اأمن الطاقة. 

  وم�������ن جانبه فق�������د �س�������ارك �سعادة 

ال�سيد/عبا��������س عل�������ي النق�������ي، الأمي�������ن 

العام لمنظمة اأواب�������ك، في كتابة مقالة 

ح�������ول روؤي�������ة منظم�������ة اأواب�������ك لمو�سوع 

الح�������وار بين ال�������دول الم�س�������درة والدول 

الم�ستهلكة، وقد اعتمدت كاأحد الوثائق 

الر�سمي�������ة لالجتماع ال�������وزاري الخام�س 

 ،)IEF( ع�سر لمنتدى الطاقة العالمي

وت�������م تعميمها على جمي�������ع الم�ساركين 

في الجتماع.   

التقى �سع�������ادة ال�سيد/عبا�س علي النقي، الأمين العام لمنظمة اأوابك على 

هام�س الجتماع ال�������وزاري الخام�س ع�سر لمنتدى الطاق�������ة الدولي، مع �سعادة 

ال�سي�������د/ محمد باركيندو ، الأمي�������ن العام لمنظمة البل�������دان الم�سدرة للنفط 

)اأوب�������ك(، وقد تم خ�������الل المقابل�������ة ا�ستعرا�س بع�س الموا�سي�������ع ذات الهتمام 

الم�سترك بين المنظمتين.
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بح�س���ور ح�س���رة �س���احب الجاللة المل���ك حمد بن 

عي�س���ى اآل خليف���ة عاهل مملكة البحري���ن وفخامة رئي�س 

جمهورية رو�س���يا االتحادية ال�س���يد فالديمير بوتين، اأقيم 

في يوم الثالثاء 6 �س���بتمبر 2016  مرا�س���م التوقيع على 

مذكرت���ي تفاهم بين مملكة البحرين وكل من �س���ركة غاز 

بروم و�س���ركة رو�س جيولوجيا باالتحاد الرو�سي. وقد وقع 

المذكرتين عن جانب مملكة البحرين معالي ال�سيخ محمد 

ب���ن خليفة بن اأحمد اآل خليف���ة وزير النفط فيما وقع عن 

�س���ركة غ���از بروم ال�س���يد فيكتور زوبك���وف رئي�س مجل�س 

اإدارة  �سركة غاز بروم، وعن �سركة رو�س جيولوجيا ال�سيد 

رومان بانوف مدير عام ورئي�س مجل�س ادارة �س���ركة رو�س 

جيولوجيا . وذلك على هام�س الزيارة الر�س���مية التي قام 

بها ح�س���رة �س���احب الجاللة الملك حمد بن عي�س���ى اآل 

خليفة عاهل مملكة البحرين لجمهورية رو�سيا االتحادية.

وتتعل���ق المذكرة االأول���ى بالتعاون الثنائي بي���ن الطرفين في 

مج���االت الغ���از الطبيعي الم�س���ال، بينما تتعلق المذك���رة الثانية 

بال�س���راكة ف���ي مجال اأعم���ال الم�س���ح الجيوفيزيائ���ي الأغرا�س 

ا�ستك�ساف واإنتاج النفط والغاز.

وق���د رحبت الهيئة الوطني���ة للنفط والغاز في بيان لها بتوقيع 

مذكرتي التفاهم بين البلدين ال�سديقين م�سيدة بالتعاون والتن�سيق 

القائ���م بين القطاع النفطي في كل من مملكة البحرين وجمهورية 

رو�س���يا االتحادية  ال���ذي بداأ منذ الع���ام 2005  والذي تمثل في 

ر�س���الة النوايا الموقعه بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز و�س���ركة 

غاز بروم الرو�سية خالل الزيارة التاريخية االأولى لح�سرة �ساحب 

الجاللة عاهل مملكة البحرين لمو�سكو في عام 2005.

وذك���رت الهيئ���ة في بيانها باأن التعاون النفط���ي بين البلدين هو 

المحرك والقاطرة الموؤمل اأن تقود التعاون الم�سترك والتن�سيق بين 

البلدي���ن بالنظر لما يتوف���ر لهذا القطاع من اإمكانيات كبيرة للتعاون 

الم�سترك خا�سة في مجال تجارة الغاز الطبيعي الم�سال واال�ستفادة 

من الخبرات الرو�سية في مجال ال�سناعة النفطية. 

انطالق مرحلة جديدة من التعاون النفطي
بين مملكة البحرين وروسيا

مملكة البحرين

االجتماع األول لألعضاء المؤسسين لالتحاد الخليجي للتكرير
 بح�س���ور معال���ي ال�س���يخ محمد بن 

خليف���ة اآل خليفة وزير النفط في مملكة 

البحري���ن، ُعق���د االجتم���اع التاأ�سي�س���ي 

لالتح���اد الخليجي للتكرير بمبنى الهيئة 

الوطني���ة للنف���ط والغ���از وذل���ك في يوم 

الخمي�س 11 اأغ�سط�س 2016،  و�سارك 

ف���ي االجتماع عدد من كبار الم�س���ئولين 

النفطي���ة  ال�س���ركات  م���ن  والتنفيذيي���ن 

الوطنية الخليجية، وكبار الم�سوؤولين في 

الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

   افتت���ح االجتم���اع معال���ي ال�س���يخ 

محم���د ب���ن خليف���ة اآل خليف���ة، بكلم���ة 

اأ�س���اد خاللها باإن�س���اء االتح���اد  والذي 

يتطل���ع اإليه الجميع في تحقيق االأهداف 

اإليه���ا  ي�س���بو  الت���ي  اال�س���تراتيجية 

الموؤ�س�س���ين في تعزيز ريادة دول مجل�س 

التعاون ل���دول الخليج العربية في مجال 

�سناعة التكرير وتو�سيع �سبكة العالقات 

االإقليمي���ة والعالمي���ة م���ع كاف���ة اأقطاب 

�س���ناعة التكري���ر متمني���اً له���م التوفيق 

والنج���اح ف���ي م�س���يرة االتح���اد العلمية 

والعملية. 

واأكد معاليه على اأن مملكة البحرين 

والت���ي �ست�ست�س���يف مقر االتح���اد على 

اأرا�س���يها حري�س���ة على انجاح تاأ�س���ي�س 

ه���ذه الكيان���ات المتخ�س�س���ة وتقدي���م 

الدع���م والم�س���اندة الالزم���ة م���ن اأج���ل 

تحقيق االأه���داف المن�س���ودة من تنظيم 

مثل هذه الموؤ�س�س���ات غير الربحية التي 

ت�سب في تعزيز التعاون والتن�سيق ف�ساًل 

ع���ن تب���ادل االآراء ح���ول اأو�س���اع �س���وق 

النف���ط والغ���از وتوفير فر�س االت�س���ال 

وتبادل المعلومات والخبرات للمخت�سين 

والمهتمي���ن والنهو����س بم�س���تقبل قطاع 

النفط والغاز.

وقد تم خالل االجتماع تم مناق�س���ة 

العديد من الموا�س���يع ذات العالقة منها 

انتخاب اأع�س���اء مجل����س االإدارة وتوزيع 

المنا�س���ب االإداري���ة واالأم���ور التنظيمية 

�س���وؤون  وكذل���ك  الداخلي���ة  واللوائ���ح 

الع�سوية وموا�س���يع اأخرى متعلقة ب�سير 

العمل في االتحاد.  
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معالي المهندس سهيل محمد فرج فارس المزروعي
دولة اإلمارات العربية المتحدة ستكون

 مثااًل في تنويع مصادر دخلها

9

دولة اإلمارات العربية المتحدة

ذكر معالي المهند�س �س���هيل محمد فرج فار�س المزروع���ي، وزير الطاقة في دولة االإمارات 

العربي���ة المتح���دة، باأن دولة االإمارات العربية المتحدة وفي ظل قيادتها الر�س���يدة �س���وف تكون 

مثاالً لدول المنطقة في تنويع م�س���ادر دخلها حيث اأنها تم�س���ي قدماً في تحقيق اأهدافها على 

�س���عيد تكامل كافة القطاعات االقت�س���ادية وتعزيز طاقاتها الق�س���وى لرفد االقت�س���اد الوطني 

ا�س���تعداداً لمرحلة اقت�س���اد بعد النفط وخططها قيد التنفيذ لتحقيق اقت�ساد م�ستدام لالأجيال 

القادمة. 

واأ�سار معاليه في ت�سريحات عبر ح�سابه على التويتر، باأن الح�سة ال�سوقية للدول االأع�ساء 

في منظمة البلدان الم�س���درة للنفط )اأوبك( جيدة عند هذا الم�س���توى على الرغم من ت�س���ارب 

االآراء حول و�س���ع ال�س���وق البترولية. واأ�ساف معاليه قائاًل” اأننا ال ننكر التحديات الموجودة في 

ال�س���وق ولكننا على ثقة في قطاع النفط في دولنا، ما �س���يمكننا قريباً من الو�س���ول اإلى االتزان 

المطلوب في ال�سوق”.

واأ�ساف معاليه قائاًل اأن اأي قرار م�ستقبلي الأع�ساء منظمة اأوبك يجب اأن يكون قرار يت�سارك 

فيه جميع االأع�ساء باالإ�سافة اإلى الم�ساهمين الكبار في ال�سوق من خارج المنظمة. 

جمهورية العراق

تعيين معالي المهندس جبار علي اللعيبي
بمنصب وزير النفط في جمهورية العراق

   بع���ث �سع�������ادة ال�سيد عبا�س علي النقي، االأمين العام لمنظمة االأقطار العربية الم�س���درة 

للبت���رول )اأوابك( ببرقية تهنئة با�س���مه ونيابة عن موظفي االأمان���ة العامة للمنظمة، اإلى معالي 

المهند��������س جبار عل�������ي اللعيبي، اأعرب خاللها ع���ن التهنئة والتبريك لمعاليه بمنا�س���بة تعيينه 

بمن�س���ب وزي���ر النفط في جمهورية الع���راق، راجياً لمعاليه دوام التوفي���ق والنجاح في مهامه، 

ومتطلعاً اإلى موا�سلة وا�ستمرار الدعم الكبير والمعهود الذي تقدمه جمهورية العراق لن�ساطات 

المنظمة، مع تمنياته ال�سخ�سية لمعاليه بال�سحة والتوفيق والنجاح.  

   من جانبه بعث معالي المهند�س جبار علي اللعيبي، ببرقية جوابية اأعرب خاللها عن �سكره وامتنانه للتهنئة، وموؤكداً على حر�س 

جمهورية العراق على اال�ستمرارية في دعم اأعمال المنظمة وبما ي�ساهم في تحقيق م�سلحة الدول االع�ساء في المنظمة.  

9
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المملكة العربية السعودية

التقى معالي وزير الطاقة وال�س���ناعة 

والث���روة المعدني���ة، في المملك���ة العربية 

ال�س���عودية، المهند����س خال���د ب���ن    عبد 

العزيز الفالح، مع معالي وزير الطاقة في 

االتحاد الرو�س���ي األك�س���اندر ف. نوفاك، 

في مدينة هانغجو في جمهورية ال�س���ين 

على هام�س موؤتمر قمة الع�سرين. واأعرب 

الوزيران خ���الل اجتماعهما عن اإدراكهما 

الأهمي���ة المحافظ���ة على الح���وار القائم 

بينهما حول التطورات الحالية في اأ�سواق 

النفط والغاز، واأبدي���ا رغبتهما المتبادلة 

في تو�س���يع نطاق العالق���ات الثنائية بين 

البلدين ب�س���ورة اأكبر ف���ي مجال الطاقة، 

وذل���ك انطالًق���ا م���ن حقيق���ة اأن البلدين 

م�سوؤوالن مًعا عن تلبية اأكثر من 21% من 

الطلب العالمي على النفط الذي يحتاجه 

العال���م لدف���ع عجلة التنمية االقت�س���ادية 

واالرتقاء بم�س���توى المعي�سة والم�ساعدة 

ف���ي تحقي���ق اأه���داف التنمي���ة الخا�س���ة 

باالألفية الجديدة

وق�������د �س�������در عق�������ب الجتم�������اع بي�������ان 

م�سترك فيما يلي ن�سه:

1- ي���درك الوزي���ران التحدي���ات الحالية 
على جانب العر�س في اأ�سواق النفط 

العالمي���ة، بم���ا فيها التراج���ع الكبير 

الخا�سة  الراأ�س���مالية  لال�س���تثمارات 

باإنت���اج النف���ط على نط���اق العالم، ال 

�س���يما في مجال التنقيب، اإلى جانب 

تاأجي���ل اأعداد كبي���رة من الم�س���اريع 

ال�س���وق  يجع���ل  مم���ا  اال�س���تثمارية، 

اإجمااًل اأكثر عر�س���ة للتقلبات ويوجد 

و�س���ًعا غير قابل لال�ستمرار لكل من 

المنتجي���ن والم�س���تهلكين عل���ى ح���د 

�س���واء، وهناك حاجة ما�سة للتخفيف 

م���ن التقلب���ات الكبي���رة الت���ي ت�س���ر 

با�ستقرار االقت�ساد العالمي ونموه.

وفي هذا ال�سدد، واإدراًكا من الوزيرين 

اأن الح���وار البنَّاء والتعاون الوثيق بين 

كبار الدول المنتجة للنفط يعتبر اأمًرا 

حيوًيا ال�ستقرار �سوق النفط و�سمان 

ا�ستقرار م�ستويات اال�ستثمارات على 

الم���دى البعي���د، فقد اتف���ق الوزيران 

عل���ى التعاون ب�س���ورة م�س���تركة فيما 

بينهما اأو باال�س���تراك م���ع المنتجين 

االآخري���ن، وعل���ى موا�س���لة الت�س���اور 

حول اأو�ساع ال�سوق عن طريق ت�سكيل 

فري���ق عمل م�س���ترك للمراقبة، تكون 

مهمته اأن يراجع با�ستمرار اأ�سا�سيات 

�سوق النفط ويقدم تو�سيات بالتدابير 

ن  واالإج���راءات الم�س���تركة الت���ي توؤِمّ

ا�ستقرار �س���وق النفط وتجعلها قابلة 

لال�ست�سراف.

2-  اتفق الوزيران على تعزيز التعاون بين 
المملكة العربية ال�س���عودية واالتحاد 

الرو�س���ي في قطاع النفط والغاز، بما 

ي�س���مل ا�س���تخدام التقنيات الجديدة 

وتبادل المعلومات والخبرات من اأجل 

رفع م�س���توى التطبيق���ات التقنية في 

مج���االت االإنتاج والتكري���ر والتخزين 

والنق���ل والتوزي���ع واإنت���اج المع���دات 

على هامش مؤتمر قمة العشرين

 
الحوار البنَّاء 
والتعاون 
الوثيق بين 
كبار الدول 
المنتجة 
للنفط يعتبر 
أمًرا حيوًيا 
الستقرار 
سوق النفط 

االجتماع المشترك لوزير الطاقة السعودي ونظيره الروسي
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والخدم���ات الم�س���اندة مث���ل الهند�س���ة 

والت�سنيع واالأن�سطة البحثية، اإلى جانب 

التع���اون ف���ي اإنت���اج الكهرب���اء والطاقة 

المتجددة.

3- الت���زم الوزي���ران با�ستك�س���اف اإمكاني���ة 
تاأ�س���ي�س قاع���دة بيانات م�س���تركة حول 

واإج���راء  المتقدم���ة،  الطاق���ة  تقني���ات 

تقييمات لجدوى ا�ستخدام هذه التقنيات 

واال�س���تفادة منه���ا وتمويله���ا م���ن خالل 

ال�سناديق اال�ستثمارية ال�سيادية العائدة 

لكال البلدين.

4- ق���رر الوزي���ران اأن يعق���د فري���ق العم���ل 
ال�س���عودي - الرو�س���ي حول التعاون في 

ل بموجب  مجال النف���ط والغاز، الُم�س���َكّ

الم���ادة الرابع���ة م���ن اتفاقي���ة التع���اون 

المبرم���ة بي���ن حكومة المملك���ة العربية 

ال�سعودية وحكومة االتحاد الرو�سي حول 

التع���اون في مجال النف���ط والغاز بتاريخ 

2 �س���بتمبر2003، والبرنام���ج التنفيذي 
الخا����س بتلك االتفاقية والم���وؤرخ ب� 18 

يونيو 2015، اأول اجتماع له خالل �سهر 

اأكتوب���ر 2016 م���ن اأجل تعزي���ز التعاون 

وتنفي���ذ ما تم االتفاق عليه. وعالوة على 

ذلك، �س���يلتقي الوزيران مرة اأخرى على 

هام�س اللقاءات المقبلة لمنتدى الطاقة 

العالمي ف���ي الجزائر واجتم���اع منظمة 

اأوبك في �سهر نوفمبر 2016 في مدينة 

فيينا.

ردود فع�������ل ايجابي�������ة لنتائ�������ج الجتماع 

ال�سعودي الرو�سي :

   وعق���ب انته���اء االإجتم���اع  فقد اأعرب 

اأ�س���حاب المعالي وزراء الطاقة والنفط في 

كل من دولة االإمارات العربية المتحدة، ودولة 

قط���ر، ودول���ة الكويت عن ارتياحه���م للنتائج 

االيجابية عن اجتماع معالي وزير الطاقة في 

المملكة العربية ال�س���عودية ونظيره الرو�سي 

وتاأييده���م للبيان الم�س���ترك ال�س���ادر عقب 

االجتماع، وموؤكدين باأن تلك الجهود تاأتي في 

�س���وء حر�س اأكبر الدول المنتجة والم�سدرة 

للنفط في العالم على توازن ال�سوق وم�سلحة 

كل من الم�سدرين والم�ستهلكين. 

جمهورية مصر العربية

�س���درت جمهورية م�س���ر العربية اأول �س���حنتين من منتج البولى 

اإيثيلين اإلى االأ�س���واق العالمية بكميات بلغت حوالى 3.8 األف طن من 

المجمع الجديد الإنتاج االإيثيلين وم�س���تقاته باالأ�سكندرية الذى افتتح 

منت�سف اأغ�سط�س 2016.

ج���اء ذلك ف���ى تقرير تلق���اه معال���ي المهند�س ط���ارق المال وزير 

البت���رول والثروة المعدنية في جمهورية م�س���ر العربية من المهند�س 

محمد �س���عفان رئي�س ال�سركة الم�سرية القاب�سة للبتروكيماويات فى 

اإطار المتابعة الدورية ل�سير العمل بالم�سروعات االإنتاجية 

وذكر التقرير باأن ال�س���حنة االأولى بلغت 1992 طناً، تم ت�سديرها 

الأ�س���واق األمانيا وبولندا واأ�س���بانيا، فيما بلغت ال�سحنة الثانية 1800 

طن الأ�س���واق اإيطاليا و�س���مال اأفريقيا واليونان ودول البلقان، وهو ما 

يوؤكد على نجاح االإ�ستراتيجية الت�سويقية للجانب المخ�س�س للت�سدير 

من هذا المجمع الحيوى .

واأ�س���اف التقرير باأنه تم توريد كميات من البولى اإيثيلين لل�س���وق 

المحل���ي بلغت 7300 طن لدعم ال�س���ناعات البتروكيماوية المتعددة 

الت���ى تق���وم عليه لتعظيم القيمة الم�س���افة وبما ي�س���هم فى ت�س���جيع 

ال�س���ناعات ال�س���غيرة والمتو�س���طة المعتمدة على هذا المنتج كمادة 

و�س���يطة واإتاح���ة العدي���د م���ن فر�س العمل وت�س���جيع اال�س���تثمارات 

المحلية اإلى جانب تخ�س���ي�س جزء من منتجات هذه الم�سانع نهائية 

ال�سنع للت�سدير 

واأو�س���ح التقرير باأن مجم���ع اإنتاج االإيثيلين وم���ن خالل الكميات 

الم�سدرة يعتبر اأحد الروافد الداعمة لالقت�ساد الم�سري. 

تصدير أول شحنتين من منتج 
البولى إيثيلين المصري

 إلى األسواق العالمية

11
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توقيع اتفاقية بين قطر غاز وسنتريكا البريطانية
اأعلنت �س���ركة قطر غاز عن توقيع اتفاقية بيع و�سراء جديدة 

مع �س���ركة �س���نتريكا، والتي تعتبر اأكبر موردي الغاز للمنازل في 

المملك���ة المتحدة لتوريد حوالي 2 مليون طن من الغاز الطبيعي 

الم�سال �سنويا اإلى �سركة �سنتريكا حتى عام 2023.

و�س���يقوم م�سروع “قطر غاز 4”، وهو م�س���روع م�سترك بين 

�س���ركة قط���ر للبت���رول )70%( و�س���ركة �س���ل )30%(،  بتوفير 

الكمي���ة المطلوبة من الغ���از الطبيعي الم�س���ال لتغطية متطلبات 

االتفاقية الم�س���ار اإليها. وت�س���ل قدرة “قطر غ���از 4” االإنتاجية 

اإلى 7.8 مليون طن في العام، هذا و�س���تقوم ناقالت �س���ركة قطر 

غاز الم�س���تاأجرة، من طراز “كيو ماك�س” و”كيو فليك�س”، بت�سليم 

ال�س���حنات المتف���ق عليها لمحطة جزيرة غراين ال�س���تقبال الغاز 

الطبيعي الم�سال في المملكة المتحدة.

وتجدر االإ�س���ارة اإلى اأن �س���ركة قطر غاز قام���ت بتوقيع اأول 

اتفاقية مع �سركة �سنتريكا لمدة ثالث �سنوات وذلك لتوريد الغاز 

الطبيعي الم�سال بدءا من يونيو 2011. والحقا تم توقيع اتفاقيه 

اأخرى لمدة اربع �س���نوات ون�س���ف، ثم تم موؤخرا توقيع االتفاقية 

المذك���ورة لم���دة خم�س �س���نوات لتمتد بذلك فت���رة التعاقد حتى 

دي�سمبر 2023.  

اأعلنت �س���ركة �س���وناطراك عن ت�س���دير  71،5 مليون طن مكافئ  نفط خالل االأ�س���هر الثمانية 

االولى من عام 2016 م�سجلة ارتفاعا ب�ن�سبة 8 % بالمقارنة مع نف�س الفترة من عام 2015، فيما 

تراجعت �س���ادرات النفط الخام بن�س���بة 8 % مع نهاية اأغ�س���ط�س 2016 بالمقارنة مع نف�س الفترة 

من عام 2015.  وارتفعت �س���ادرات الغاز عبر االنابيب بن�س���بة 43 % خالل اال�سهر الثمانية االولى 

م���ن الع���ام الج���اري )2016( بالمقارنة مع نف����س الفترة من عام 2015 مما ادى الى تجاوز الن�س���بة 

الم�ستهدفة بحوالي 12 % . وخالل نف�س الفترة عالجت  م�سافي �سوناطراك 19،9 مليون طن من 

النف���ط الخ���ام والمكثفات بارتف���اع قدره 7 % )1،26 مليون طن( بالمقارن���ة مع نف�س الفترة من عام 

2015 . وفيما يخ�س الوقود �س���جل انتاج �س���وناطراك زيادة قدرت بن�سبة 6 % )+ 114.000 طن( 
والتي قابلها تراجع في الواردات بن�سبة 10 % )- 110.000 طن(.

فيما  بلغ االإنتاج االولي للمحروقات 127،4  مليون طن مكافئ نفط  حتى تاريخ 21 اأغ�س���ط�س 

2016 اأي بن�سبة 99 % من الن�سبة الم�ستهدفة لتلك الفترة.  

ارتفاع صادرات سوناطراك خالل شهر أغسطس 2016
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دولة قطر

الجمهورية الجزائرية
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الشركات العربية المنبثقة

 وي�س���تهدف ال�س���ندوق اال�ستثماري 

تملك نح���و 15 ناقلة نفط عمالقة على 

ث���الث مراحل، وبقيم���ة اإجمالية ت�س���ل 

اإل���ى 1،5 ملي���ار دوالر اأمريكي، �س���يتم 

تمويله���ا من خالل راأ�س مال ال�س���ندوق 

باالإ�س���افة اإل���ى ترتيب بع����س القرو�س 

 « اأبيك���ورب   « تق���وم  الت���ي  التجاري���ة، 

فيها ب���دور الم�س���تثمر الرئي����س ومدير 

البح���ري«   « يتول���ى  بينم���ا  ال�س���ندوق، 

م���ن  ال�س���ندوق  اإدارة  مه���ام  ح�س���رياً 

فيم���ا  والفني���ة   التجاري���ة  الناحيتي���ن 

�س���تبلغ ملكية اأبيكورب  85% من راأ�س 

م���ال ال�س���ندوق، ف���ي المقابل �س���تكون 

ن�س���بة تملك »البحري« 15%، في حين 

يت�سم ال�س���ندوق بكونه �س���ندوقاً مغلقاً  

10 �س���نوات و�س���تكون عائدات���ه  لم���دة 

من خالل االإي���رادات التجارية لناقالت 

النفط العمالقة التي يملكها ال�سندوق.

    م���ن جانبه رحب معالي المهند�س 

خالد بن عبدالعزيز الفالح، في ت�س���ريح 

لوكالة االأنباء ال�سعودية بتوقيع االتفاقية، 

واعتبره���ا خط���وة ا�س���تراتيجية وحيوية 

تع���زز مكان���ة المملكة العربية ال�س���عودية 

كاأكبر م�سدر للنفط في العالم، وتتما�سى 

مع خططها التنموية والتكاملية، وت�ساهم 

ف���ي دعم �س���ناعة النق���ل البح���ري وبما 

يتف���ق مع خط���ط المملك���ة االقت�س���ادية 

طويل���ة المدى، والتي تدع���م روؤية القيادة 

من خالل روؤية المملكة 2030. واأ�س���اف 

معالي���ه، باأن هذا اال�س���تثمار يعتبر نافذة 

جديدة لال�ستثمار في القطاع البحري في 

المملكة، و�س���يكون رافداً مهماً لم�س���روع 

بناء الحو�س البحري ال�سعودي من خالل 

ا�س���تخدام المرافق وال�س���احات البحرية 

واال�س���تفادة من جميع اأنواع الدعم الفني 

والتقني، و�سي�ساهم في توفير المزيد من 

فر�س العمل لل�سباب ال�سعودي، 

م���ن جانب���ه ذك���ر الدكت���ور عاب���د بن 

مجل����س  رئي����س  ال�س���عدون،  عب���داهلل 

اإدارة �س���ركة اأبيك���ورب ، ب���اأن مث���ل هذه 

ال�س���راكات المتمي���زة اليوم �س���اهد اآخر 

عل���ى الدعم النوعي والمتخ�س����س الذي 

تقدمه اأبيكورب لقطاع الطاقة في العالم 

العربي، ومثل هذه المبادرات الرائدة من 

�س���اأنها تعزيز ت�س���جيع الجهات التمويلية 

المختلف���ة على الدخول واال�س���تثمار في 

قطاع النقل البحري في المنطقة ب�س���كل 

عام.   

تأسيس صندوق استثماري مشترك بين

 أبيكورب والبحري

ف�������ي خط�������وة توؤك�������د عل�������ى الأداء القت�سادي 

الجي�������د لل�سركات العربي�������ة المنبثقة عن منظمة 

الأقط�������ار العربي�������ة الم�س�������درة للبت�������رول )اأوابك(، 

وقعت ال�سرك�������ة العربية لال�ستثم�������ارات البترولية 

“ اأبيك�������ورب “ موؤخ�������رًا  اتفاقية تاأ�سي�س “�سندوق 
اأبيك�������ورب البحري لناقالت النف�������ط” مع ال�سركة 

الوطنية ال�سعودية للنقل البحري  “ البحري” ، 

وقد اأقيمت مرا�سم التوقيع تحت رعاية وبح�سور 

معالي المهند��������س خالد ب�������ن عبدالعزيز الفالح، 

وزي�������ر الطاقة وال�سناع�������ة والث�������روة المعدنية في 

المملكة العربية ال�سعودية. 



14

أن��ش��ط��ة ال��م��ن��ظ��م��ة

9-
8 

دد
لع

- ا
 4

2 
نة

س
ال

سعادة األمين العام لمنظمة أوابك يستقبل 
وفدًا من اللجنة المنظمة لمؤتمر بتروتك

ا�ستقب�������ل �سع�������ادة ال�سي�������د/ عبا�س عل�������ي النقي، 

الأمي�������ن العام لمنظمة الأقط�������ار العربية الم�سدرة 

للبت�������رول )اأواب�������ك(، في مكتب���ه يوم 23 اأغ�س���ط�س 

2016، وفداً من اللجن���ة المنظمة لموؤتمر ومعر�س 
ال�س���رق االأو�س���ط للتكرير والبتروكيماويات العا�سر 

2016”، وال���ذي �س���يعقد ف���ي مملك���ة  “بتروت���ك 
البحري���ن، خ���الل الفت���رة م���ن 26 – 29 �س���بتمبر 

2016. وق���د �س���م الوف���د كاًل من ال�س���يد/ فوزي 
ال�س���هابي، مدير المبيعات والت�س���ويق في ال�س���ركة 

والدكت���ور/  العربي���ة،  المعار����س  الإدارة  العربي���ة 

اأحم���د ابراهيم القط���ان، رئي�س فري���ق اإدارة تقييم 

االأداء ف���ي �س���ركة البترول الكويتي���ة العالمية. ومن 

جان���ب االأمان���ة العام���ة للمنظمة كاًل من ال�س���يد/ 

عبدالكري���م عاي���د، مدير اإدارة االإع���الم والمكتبة، 

وال�س���يد/ نا�س���ر بخي���ت، المح���رر الم�س���وؤول عن 

الن�س���رة ال�س���هرية.

وق���د اطلع �س���عادة االأمين العام خ���الل االجتماع 

عل���ى اآخ���ر التح�س���يرات لموؤتم���ر ومعر����س بتروتك 

العام���ة  االأمان���ة  في���ه  �ست�س���ارك  وال���ذي   ،2016
للمنظم���ة ب�س���فتها اأح���د المنظم���ات الداعمة لتلك 

الفعالي���ة الدولي���ة المهم���ة، وال���ذي م���ن المتوقع اأن 

تحظى بم�س���اركة وا�س���عة م���ن قبل كبار الم�س���وؤولين 

والمتخ�س�س���ين في ال�س���ناعات البترولي���ة الالحقة 

“التكري���ر والبتروكيماوي���ات” م���ن ال���دول العربي���ة 
واالأجنبية.

وق���د اأثنى �س���عادته عل���ى الجه���ود المبذولة من 

قب���ل المنظمين ومتمنياً المزيد من التقدم واالزدهار 

لمملكة البحرين.  
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ينظ����ر اإلى ح����رق الغاز الُمرافق )الم�س����احب( على اأن����ه هدر لطاقة 

نا�س����بة من جهة، واأحد م�س����ادر التلوث البيئي من جهة ثانية. حظي هذا 

المو�س����وع بتركيز اإعالمي كبير خا�س����ة بعد "ثورة ال�سجيل" في الواليات 

المتحدة االأمريكية التي بداأت بين عامي 2008 و2009، واإن كان النقا�س 

اإعالمياً وعلمياً حوله اأقدم من ذلك. وقد �س����عت عدة جهات على راأ�س����ها 

البن����ك الدولي اإلى تبني اتفاقية �س����راكة دولية للحد من الحرق الروتيني 

للغاز، رغم غياب اأي تحديث لكميات الغاز المحروق في كل دولة ب�س����كل 

تف�سيلي بعد عام 2012، حتى تلك الدول التي وقعت على االتفاقية.

بين����ت هذه الدرا�س����ة اأنه ال يمك����ن اإيقاف حرق الغاز ب�س����كل نهائي، 

ب����ل يمكن تخفي�س الحرق الروتيني فقط، بينم����ا تبقى هناك العديد من 

الح����االت الت����ي ال بد من حرق الغاز فيها. وتوقعت الدرا�س����ة اأن ي�س����تمر 

مع����دل حرق الغ����از عند حدود 153 ملي����ار متر مكعب �س����نوياً حتى عام 

2020 على االأقل.
كما اأو�سحت الدرا�سة اأنه ال يمكن الحكم بب�ساطة باأن حرق الغاز هو 

هدر اقت�سادي دوماً، فال�سركات العاملة في ال�سناعة البترولية ال تتعمد 

ح����رق الغ����از، وهي ت�س����تثمر اأمواالً طائل����ة في عمليات الحف����ر والتطوير 

وال يمكنه����ا تحقي����ق اأي ربح اأو عائد على ا�س����تثماراتها اإال ببيع ما تنتجه 

م����ن النفط والغاز. لذلك البد من التمييز بدقة بين الناحية االقت�س����ادية 

والناحي����ة المالي����ة، فعند النظ����ر اإلى االأمر من الناحي����ة المالية المجّردة 

يجب اأن يوؤخذ بالح�س����بان اأن عملية تجميع و�س����غط ومعالجة ونقل الغاز 

قد تكون في بع�س االأحيان اأعلى كلفة بعدة مرات من قيمة الغاز نف�سه. 

اأم����ا عل����ى ال�س����عيد البيئي، وم����ن منظور كمي����ات غاز ثاني اأك�س����يد 

الكربون الناتج عن عمليات حرق الغاز، فقد اأو�س����حت الدرا�س����ة اأن هذه 

الكميات في دول العالم مجتمعة ال ت�سكل اأكثر من 1% فقط مما ينتجه 

العالم من غاز ثاني اأك�س����يد الكربون من م�س����ادر اأخرى. ولئن كانت كمية 

غ����از ثاني اأك�س����يد الكربون الناتج����ة عن حرق الغاز تع����ادل انبعاثات 77 

مليون �س����يارة ح�س����ب التقدي����رات المتداولة، فال بد م����ن التنويه اأن هذا 

العدد ي�سكل اأقل من 6% من عدد ال�سيارات التي ت�سير في �سوارع العالم 

والذي يزيد عن 1200 مليون �سيارة على االأقل، ناهيك عن باقي و�سائط 

النقل من �سفن وطائرات. 

اأو�س����حت الدرا�س����ة اأن ال����دول العربية تع����د من ال����دول الرائدة في 

مج����ال الحد من حرق الغ����از رغم التكلفة العالية له����ذه العمليات، وياأتي 

العراق كمثال وا�س����ح على ال�س����عي الحثيث نحو ا�س����تغالل الغاز الُمرافق 

عبر م�سروع يعتبر االأكبر من نوعه في العالم لتجميع ومعالجة وا�ستثمار 

الغاز الُمرافق.

واأظهرت هذه الدرا�س����ة كذلك اأن الدولة االأكثر تركيزاً على مو�س����وع 

ح����رق الغاز )الواليات المتحدة االأمريكية( ه����ي ثالث دولة في العالم من 

ناحي����ة كميات الغ����از المحروق، ب����ل اإن الحرق فيها ارتفع في ال�س����نوات 

القلية الما�سية.

تكونت هذه الدرا�س����ة من خم�س����ة ف�س����ول، قدم الف�س����ل االأول منها 

تعاري����ف عام����ة لمفردات المو�س����وع بدءاً م����ن تعريف حرق الغ����از مروراً 

باأنواع ال�س����عالت وكفاءة االحتراق وتركيب الغاز واأ�سباب الحرق والبديل 

المتاح وهو تحرير الغاز ب�سكله الحر اإلى الجو. 

واهتم الف�سل الثاني بالبحث في الحجم الحقيقي لكميات الغاز التي 

تح����رق في مختلف مناط����ق العالم وطريقة تقديره����ا ودقة هذا التقدير، 

اإ�سافة اإلى التوزع الجغرافي لعمليات الحرق. 

ونظ����راً الأهميته����ا، فقد اأفرد الف�س����ل الثالث ل�س����رح اتفاقية تقلي�س 

حج����م الغ����از المحروق م����ن حيث منظ����ور االتفاقية، وميثاقه����ا، وروؤيتها، 

وبع�س نتائجها العملية القريبة، وم�ستقبلها. 

وت�س����من الف�س����ل الرابع اأمثلة عملية عن حرق الغاز في بع�س الدول 

العربي����ة واالأجنبي����ة، مع التركيز على بع�س ال����دول االأجنبية االأكثر حرقاً 

للغاز في العالم مثل الواليات المتحدة ورو�سيا ونيجيريا. 

اأم����ا الف�س����ل الخام�س فنظر ف����ي االآثار البيئية واالقت�س����ادية لحرق 

الغ����از، وتط����رق اإلى اأهم العوائ����ق التي تقف في وجه الح����د من عمليات 

الحرق. 

وُختم����ت الدرا�س����ة بمناق�س����ة وتلخي�����س لما ت����م ا�ستعرا�س����ه فيها، 

اإ�س����افة اإل����ى بع�����س المقترحات. كما تم ت�س����مين جدول باالخت�س����ارات 

والم�سطلحات الواردة في الدرا�سة وبع�س المفردات الهامة مع ترجمتها 

اإلى العربية.  

حرق الغاز
على الشعلة

أغسطس 2016

حرق الغاز على الشعلة
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد الإدارة القت�سادية

• انخف�س المعدل ال�سهري لأ�سعار �سلة اأوبك بن�سبة 6.9% )3.2 دوالر للبرميل( مقارنة بال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 42.7 دوالر للبرميل خالل �سهر يوليو 2016.	

• انخف�س الطلب العالمي على النفط خالل �سهر يوليو 2016 بمقدار 0.1 مليون ب/ي، اأي بن�سبة 0.1% لي�سل اإلى 97.1 مليون ب/ي.	

• انخف�ست الكميات المعرو�سة من النفط خالل �سهر يوليو 2016 بمقدار 0.1 مليون ب/ي، اأي بن�سبة 0.1% لت�سل اإلى 97.6 مليون ب/ي.	

• انخف�س اإنتاج الوليات المتحدة من النفط ال�سخري خالل �سهر يوليو 2016 بنحو 2.7% ليبلغ حوالي 4.7 مليون ب/ي، بينما ارتفع عدد الحفارات العاملة 	

بنحو 26 حفارة مقارنة بال�سهر ال�سابق ليبلغ 300 حفارة.

• ارتفعت واردات الوليات المتحدة من النفط الخام خالل �سهر يونيو 2016 بنحو 2.7% لتبلغ 7.8 مليون ب/ي، كما ارتفعت وارداتها من المنتجات النفطية 	

بنحو 12.5% لتبلغ حوالى 2.5 مليون ب/ي.

• انخف�س المخزون التجاري النفطي في الدول ال�سناعية خالل �سهر يونيو 2016 بحوالي 9 مليون برميل مقارنة بال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 3079 مليون برميل، 	

بينما ا�ستقر المخزون الإ�ستراتيجي في دول منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية وجنوب اأفريقيا وال�سين عند نف�س الم�ستوى الم�سجل خالل ال�سهر ال�سابق 

وهو 1866 مليون برميل.

• ارتفع المتو�سط ال�سهري لل�سعر الفوري للغاز الطبيعي الم�سجل في مركز هنري بال�سوق االأمريكي خالل �سهر يوليو 2016 بمقدار 0.23 دوالر لكل مليون )و ح 	

ب( مقارنة بال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 2.82 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

• ارتفع متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في اليابان خالل �سهر يونيو 2016 بمقدار 0.1 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�سل اإلى 6 دوالر لكل مليون )و 	

ح ب( ، بينما انخف�س متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.3 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، لي�سل اإلى 5.7 دوالر لكل مليون 

)و ح ب( ،و انخف�س متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في ال�سين بمقدار 0.2 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، لي�سل اإلى 6 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

• بلغت �سادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�سيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�سين حوالى 3.219 مليون طن خالل �سهر يونيو 2016 ،م�ستاأثرة 	

بح�سة 29.7% من االإجمالى.

امل�ؤ�سرات الرئي�سية

أوال : أسواق النفط

– الأ�سعار  1

1-1 اأ�سعار النفط الخام
�سهد المعدل االأ�سبوعي الأ�سعار �سلة اأوبك انخفا�ساً خالل االأ�سبوع االأول من �سهر يوليو 

2016، م�سجاًل 44.3 دوالر للبرميل، ثم وا�سل االنخفا�س بعد ذلك لي�سل اإلى اأدنى م�ستوياته 
عندما بلغ 40.2 دوالر للبرميل خالل االأ�سبوع الرابع من ال�سهر، كما يو�سح ال�سكل )1(: 

�سهد المعدل ال�سهري الأ�سعار �سلة خامات اأوبك خالل �سهر يوليو 2016 انخفا�ساً بمقدار 3.2 

دوالر للبرميل مقارنة باأ�سعار ال�سهر ال�سابق، اأي بن�سبة 6.9% ،لي�سل اإلى 42.7 دوالر للبرميل، 

الم�سجل  بمعدله  مقارنة   %21.3 بن�سبة  اأي  للبرميل  دوالر   11.5 بنحو  تراجعاً  بذلك  م�سجال 

خ����الل ال�����س��ه��ر ال��م��م��اث��ل من 

لوفرة  كان  وقد  الما�سي.  العام 

المخزونات  وارتفاع  االإم��دادات، 

وبخا�سة من المنتجات النفطية، 

في  المتوقع  غير  واالنخفا�س 

الطلب على النفط، دوراً رئي�سياً 

ف��ي ان��خ��ف��ا���س االأ���س��ع��ار خ��الل 

عقب  وذل��ك   2016 يوليو  �سهر 

التعافي الذي �سهدته على مدى 

اأدنى  من  متتالية  اأ�سهر  خم�سة 

عندما  �سنوات  منذ  لها  قيمة 

في  للبرميل  دوالر   26.5 بلغت 

�سهر يناير 2016.

 )1( ال�����ج�����دول  وي���و����س���ح 

اأ�سعار  في  التغير   )2( وال�سكل 

بال�سهر  م��ق��ارن��ة  اأوب�����ك،  �سلة 

من  المماثل  بال�سهر  و  ال�سابق، 

العام ال�سابق:

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



19

التط���ورات البت����رولي��ة

ي�لي� ي�ني� ماي� اأبريل مار�س فرباير
يناير

2016 دي�سمرب ن�فمرب اأكت�بر �سبتمرب اأغ�سط�س
ي�لي�

2015

42.7 45.8 43.2 37.9 34.7 28.7 26.5 33.6 40.5 45.0 44.8 45.5 54.2 �سعر �سلة اأوبك

(3.1) 2.6 5.4 3.2 5.9 2.2 (7.1) (6.9) (4.5) 0.2 (0.6) (8.7) (6.0) التغري عن ال�سهر ال�سابق

(11.5) (14.4) (19.0) (19.4) (17.8) (25.3) (17.9) (25.9) (35.1) (40.0) (51.2) (55.3) (51.4) التغري عن ال�سهر املماثل من العام ال�سابق

مالحظة: ت�سم �سلة اأوبك، اعتبارا من 16 يونيو 2005 ، اإحدى ع�سر نوعاً من النفط الخام بدال من ال�سبعة خامات ال�سابقة . وتمثل ال�سلة الجديدة خامات الدول 

االأع�ساء مقّومة وفقاً الأوزان ترجيحية تاأخذ في االعتبار اإنتاج و�سادرات الدول االأع�ساء. واعتبارا من بداية يناير 2007 اأ�سيف خام غيرا�سول االنغولي اإلى �سلة 

اأوبك الجديدة، و في منت�سف �سهر اأكتوبر 2007 اأ�سيف خام اأورينت االإكوادوري، وفي يناير 2009 تم  ا�ستثناء الخام االندوني�سي، وفي يناير 2016 تم ا�سافة الخام 

االندوني�سي اإلى �سلة اأوبك من جديد لت�سبح تتاألف من 13 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�سح الجدول )3( في الملحق االأ�سعار الفورية ل�سلة اأوبك و بع�س النفوط االأخرى 

للفترة  2014- 2016.

1-2  الأ�سعار الفورية للمنتجات النفطية

- الخليج الأمريكي

ارتفعت االأ�سعار الفورية للغازولين الممتاز خالل �سهر يونيو 2016 بنحو 0.4 دوالر 

للبرميل مقارنة باأ�سعار ال�سهر ال�سابق اأي بن�سبة 0.6% لت�سل اإلى 69.1 دوالر للبرميل، 

كما ارتفعت اأ�سعار زيت الغاز بنحو 3.9 دوالر للبرميل اأي بن�سبة 7.4% لتبلغ 56.7 

دوالر للبرميل، و ارتفعت اأ�سعار زيت الوقود بحوالى 3.2 دوالر للبرميل اأي بن�سبة %10 

لتبلغ 35.2 دوالر للبرميل.

)دوالر/برميل(
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-  �سوق روتردام

يونيو  �سهر  خالل  م�ستوياتها  في  ارتفاعاً  الممتاز  للغازولين  الفورية  االأ�سعار  �سهدت 

2016 بنحو 0.7 دوالر للبرميل مقارنة باأ�سعار ال�سهر ال�سابق اأي بن�سبة 1% لت�سل اإلى 
بن�سبة  اأي  للبرميل  دوالر  اأ�سعار زيت الغاز بنحو 2.7  70.2 دوالر للبرميل،  كما ارتفعت 
4.8% لتبلغ 59.4 دوالر للبرميل، وارتفعت اأ�سعار زيت الوقود بحوالى 5.3 دوالر للبرميل 

اأي بن�سبة 16.3% لتبلغ 37.8 دوالر للبرميل.

-  �سوق حو�س البحر المتو�سط

يونيو  �سهر  خالل  م�ستوياتها  في  ارتفاعاً  الممتاز  للغازولين  الفورية  االأ�سعار  �سهدت 

2016 بنحو 1.6 دوالر للبرميل مقارنة باأ�سعار ال�سهر ال�سابق اأي بن�سبة 2.6% لت�سل اإلى 
بن�سبة  اأي  للبرميل  2.5 دوالر  بنحو  الغاز  62.7 دوالر للبرميل،  كما ارتفعت اأ�سعار زيت 
4.3% لتبلغ 60.4 دوالر للبرميل، وارتفعت اأ�سعار زيت الوقود بحوالي 3.3 دوالر للبرميل 

اأي بن�سبة 9.8% لتبلغ 37 دوالر للبرميل.

-  �سوق �سنغافورة

ا�ستقرت االأ�سعار الفورية للغازولين الممتاز خالل �سهر يونيو 2016 عند 59.1 دوالر 

للبرميل وهو نف�س الم�ستوى المحقق خالل ال�سهر ال�سابق، بينما ارتفعت اأ�سعار زيت الغاز 

بنحو 3 دوالر للبرميل اأي بن�سبة 5.4% لتبلغ 59 دوالر للبرميل، وارتفعت اأ�سعار زيت الوقود 

بحوالي 2.8 دوالر للبرميل اأي بن�سبة 7.8% لتبلغ 38.6 دوالر للبرميل.

  ويو�سح ال�سكل )3( المعدل ال�سهري لالأ�سعار الفورية للغازولين الممتاز خالل الفترة 

من يونيو 2015  اإلى  يونيو 2016  في االأ�سواق الرئي�سية االأربعة: 

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

للمنتجات  الفورية  لالأ�سعار  ال�سهري  المتو�سط  الملحق  في   )4( الجدول  يو�سح  كما 

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

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

1-3 اأ�سعار �سحن النفط الخام 

اأ�سعار �سحن النفط الخام المتجه من موانئ ال�سرق االأو�سط  اإلى اتجاه  انخف�ست 

ال�سرق )للناقالت الكبيرة بحمولة 230 – 280 األف طن �ساكن( خالل �سهر يونيو 2016 

بمقدار 9 نقاط مقارنة باأ�سعار ال�سهر ال�سابق، اأي بن�سبة 14.3% م�سجلة 54 نقطة على 

ال�سرق  موانئ  المتجه من  الخام  النفط  �سحن  اأ�سعار  انخف�ست  كما  العالمي،  المقيا�س 

�ساكن(  طن  األف   285  –  270 بحمولة  الكبيرة  )للناقالت  الغرب  اتجاه  اإلى  االأو�سط  

نقطة   31 م�سجلة   %18.4 بن�سبة  اأي  ال�سابق،  ال�سهر  باأ�سعار  مقارنة  نقاط   7 بمقدار 

على المقيا�س العالمي، بينما ارتفعت اأ�سعار �سحن النفط الخام المنقولة داخل منطقة 

البحر االأبي�س المتو�سط بناقالت �سغيرة اأو متو�سطة الحجم  )80-85 األف طن �ساكن( 

بمقدار نقطتين مقارنة باأ�سعار ال�سهر ال�سابق، اأي بن�سبة 1.8% م�سجلة 111 نقطة على 

المقيا�س العالمي. 

في  العالمى(  المقيا�س  على  )نقطة  الخام  النفط  �سحن  اأ�سعار   )4( ال�سكل  ويو�سح 

االتجاهات المختلفة خالل الفترة من �سهر يونيو 2015 اإلى �سهر يونيو 2016: 

1-4 اأ�سعار �سحن المنتجات النفطية 

اإلى  االأو�سط   ال�سرق  موانئ  المنقولة من  النفطية  المنتجات  �سحن  اأ�سعار  انخف�ست 

 2016 يونيو  �سهر  �ساكن( خالل  األف طن   35  –  30 بحمولة  )للناقالت  ال�سرق   اتجاه  

بمقدار 6 نقاط ،اأي بن�سبة 5.9% مقارنة باأ�سعار ال�سهر ال�سابق، م�سجلة 96 نقطة على 

 .)World Scale( المقيا�س العالمي

االأبي�س  البحر  منطقة  داخل  المنقولة  النفطية  المنتجات  �سحن  اأ�سعار  ارتفعت  بينما 

المتو�سط )للناقالت بحمولة 30 – 35 األف طن �ساكن( خالل �سهر يونيو 2016  بمقدار 

نقطة واحدة على المقيا�س العالمي، اأي بن�سبة 0.8% مقارنة باأ�سعار ال�سهر ال�سابق، لت�سل 

)*( المقيا�س العالمي )WS- World Scale( هو طريقة م�ستخدمة الحت�ساب اأ�سعار ال�سحن، حيث اأن نقطة على المقيا�س العالمي تعني 1% من �سعر النقل القيا�سي لذلك االتجاه 

في كتاب World Scale الذي ين�سر �سنويا، ويت�سمن قائمة من االأ�سعار ب�سيغة دوالر/طن تمثل WS 100 – لكل االتجاهات الرئي�سية في العالم.



22

التط���ورات البت����رولي��ة

9-
8 

دد
لع

- ا
 4

2 
نة

س
ال

البحر  من  المنقولة  النفطية  المنتجات  �سحن  اأ�سعار  وارتفعت  نقطة،   133 م�ستوى  اإلى 

األف طن �ساكن( بمقدار  اأوروبا )للناقالت بحمولة 30 – 35  اإلى �سمال غرب  المتو�سط 

نقطة واحدة على المقيا�س العالمي، اأي بن�سبة 0.7% مقارنة باأ�سعار ال�سهر ال�سابق،  لت�سل 

اإلى م�ستوى 143 نقطة.

المختلفة خالل  االتجاهات  في  النفطية  المنتجات  �سحن  اأ�سعار   )5( ال�سكل  ويو�سح 

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

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

يو�سح الجدوالن )5( و )6( في الملحق اتجاهات اأ�سعار �سحن كل من النفط الخام و 

المنتجات النفطية للفترة 2014- 2016.

2 - العر�س و الطلب  

ت�سير التقديرات االأولية المتعلقة باإجمالي الطلب العالمي على النفط خالل �سهر يوليو 

2016 اإل�ى انخفا�سه بمقدار 0.1 مليون ب/ي، اأي بن�سبة 0.1% مقارنة بم�ستويات ال�سهر 
ال�سابق لت�سل اإل�ى 97.1 مليون ب/ي، وهو م�ستوى مرتفع بحوالي 1.2 مليون ب/ي مقارنة 

بال�سهر المناظر من العام ال�سابق.

مليون   1.1 بمقدار   2016 يوليو  �سهر  خالل  ال�سناعية  الدول  مجموعة  طلب  ارتفع 

اإلى 47.2 مليون ب/ي  ب/ي، اأي بن�سبة 2.4% مقارنة بم�ستويات ال�سهر ال�سابق لي�سل 

،مرتفعاً بحوالى 0.3 مليون ب/ي مقارنة بال�سهر المناظر من العام الما�سي، بينما انخف�س 

طلب بقية دول العالم االأخرى بمقدار 1.2 مليون ب/ي، اأي بن�سبة 2.3% مقارنة بم�ستويات 

مقارنة  مليون ب/ي   0.9 بحوالي  مرتفعاً  مليون ب/ي،   49.9 اإلى  لي�سل  ال�سابق  ال�سهر 

بال�سهر المناظر من العام الما�سي.

الشكل - 5 
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Energy Intelligence Briefing August 1  2016 ،:امل�سدر

كما ت�سير التقديرات االأولية اإلى انخفا�س الكميات المعرو�سة من النفط خالل �سهر 

يوليو 2016 بمقدار 0.1 مليون ب/ي، اأي بن�سبة 0.1% مقارنة بم�ستويات ال�سهر ال�سابق 

اإل�ى 97.6 مليون ب/ي، م�سكلة ارتفاعاً بحوالي 0.9 مليون ب/ي مقارنة بال�سهر  لت�سل 

المناظر من العام ال�سابق.

النفط  من  اأوبك  في   االأع�ساء  الدول  اإم��دادات  ارتفعت  المجموعات،  م�ستوى  وعلى 

الخام و�سوائل الغاز الطبيعي خالل �سهر يوليو 2016 بمقدار 0.4 مليون ب/ي اأي بن�سبة 

1% مقارنة بم�ستويات ال�سهر ال�سابق لت�سل اإلى 40.4 مليون ب/ي ،م�سكلة ارتفاعاً بنحو 
1.5 مليون ب/ي مقارنة بال�سهر المناظر من العام ال�سابق، بينما انخف�س اإجمالى اإمدادات 
الدول المنتجة من خارج اأوبك خالل �سهر يوليو 2016 بمقدار 0.5 مليون ب/ي اأي بن�سبة 

0.9% مقارنة بم�ستويات ال�سهر ال�سابق لت�سل اإلى 57.2 مليون ب/ي، م�سكلة انخفا�ساً 
بنحو 0.6 مليون ب/ي مقارنة بال�سهر المناظر من العام ال�سابق. 

وتظهر البيانات االأولية لم�ستويات الطلب والعر�س من النفط الخام خالل �سهر يوليو 

2016 فائ�ساً قدره 0.5 مليون ب/ي ،مقارنة بفائ�س قدره 0.4 مليون ب/ي خالل ال�سهر 
ال�سابق وفائ�س قدره 0.8 مليون ب/ي خالل ال�سهر المماثل من العام ال�سابق ،وذلك كما 

يت�سح من الجدول )2(  وال�سكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط  الجدول - 2 

التغري عن

ي�لي� 2015

ي�لي�

2015
التغري عن

ي�ني� 2016

ي�ني�

2016
ي�لي�

2016

0.3 46.9 1.1 46.1 47.2 طلب الدول ال�سناعية

0.9 49.0 -1.2 51.1 49.9 باقي دول العامل

1.2 95.9 -0.1 97.2 97.1 اإجمايل الطلب العاملي

1.5 38.9 0.4 40.0 40.4  اإمدادات اأوبك

1.4 32.2 0.4 33.2 33.6 نفط خام

0.1 6.7 0.0 6.8 6.8 �سوائل الغاز و متكثفات

-0.7 55.5 -0.5 55.3 54.8 اإمدادات من خارج اأوبك

0.1 2.3 0.0 2.4 2.4 عوائد التكرير

0.9 96.7 -0.1 97.7 97.6 اإجمايل العر�س العاملي

0.8 0.4 0.5 املوازنة

 )مليون برميل/ اليوم(
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يو�سح الجدوالن )7( و )8( م�ستويات الطلب والعر�س العالمي للنفط  للفترة 2014- 

.2016

• اإنتاج النفط ال�سخري فى الوليات المتحدة الأمريكية 	

انخف�س اإنتاج الواليات المتحدة االأمريكية من النفط ال�سخري خالل �سهر يوليو 2016 

بحوالى 129 األف ب/ي اأى بن�سبة 2.7% مقارنة بم�ستويات ال�سهر ال�سابق ليبلغ 4.671 

العام  من  المناظر  بال�سهر  مقارنة  األف ب/ي   647 بنحو  انخفا�ساً  م�سكاًل  مليون ب/ي، 

ال�سابق، بينما ارتفع عدد الحفارات العاملة خالل �سهر يوليو 2016 بنحو 26 حفارة مقارنة 

بم�ستويات ال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 300 حفارة، وهو م�ستوى منخف�س بنحو 278 حفارة 

مقارنة بال�سهر المناظر من العام ال�سابق ،وذلك كما يت�سح من الجدول )3( وال�سكل )7(: 

 )مليون ب/ي ( العرض والطلب العالمي على النفط 

الجدول - 3 إنتاج النفط الصخرى فى الواليات المتحدة األمريكية *

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

 Bakken، Eagle ،ميثل اإنتاج �سبع مناطق رئي�سية والتي �سكلت نحو 92% من النمو فى اإنتاج النفط املحلى فى الواليات املتحدة االأمريكية خالل الفرتة 2011- 2014 وهى *

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

شكل - 6 

التغري عن

يوليو 2015

يوليو

2015
التغري عن

يونيو 2016

يونيو

2016
يوليو

2016

 - 0.647 5.318 - 0.129 4.800 4.671 اإنتاج النفط ال�سخري

 - 278 578 26 274 300 عدد احلفارات العاملة )حفارة(

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

الوليات المتحدة الأمريكية 

ارتفعت واردات الواليات المتحدة االأمريكية من النفط الخام خالل �سهر يونيو 2016 

نحو  لتبلغ  ال�سابق  ال�سهر  بم�ستويات  مقارنة   %2.7 بن�سبة  اأى  ب/ي  األف   209 بحوالى 

7.8 مليون ب/ي، كما ارتفعت وارداتها من المنتجات النفطية بحوالى 276 األف ب/ي اأى 
2.5 مليون ب/ي.  لتبلغ حوالي  ال�سابق  ال�سهر  مقارنة بم�ستويات   %12.5 بن�سبة 

وعلى جانب ال�سادرات، ارتفعت �سادرات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل 

ال�سهر  بم�ستويات  مقارنة   %24 بن�سبة  اأى  األف ب/ي   102 بحوالى   2016 يونيو  �سهر 

بحوالى  النفطية  المنتجات  من  �سادراتها  ارتفعت  كما  ب/ي،  األف   516 لتبلغ  ال�سابق 

 3.8 حوالى  لتبلغ  ال�سابق  ال�سهر  بم�ستويات  مقارنة   %4 بن�سبة  اأى  ب/ي  األ��ف   132
مليون ب/ي. وبذلك ارتفع �سافي الواردات النفطية للواليات المتحدة خالل �سهر يونيو 

اإلى  ال�سابق لي�سل  ال�سهر  مقارنة مع  2016 بحوالي 251 األف ب/ي، اأي بن�سبة %4.4 
6 مليون ب/ي.

وبالن�سبة لم�سادر الواردات، فقد ظلت كندا المزود الرئي�سي للواليات المتحدة بالنفط 

ال�سعودية  العربية  المملكة  تليها  منه،  االأخيرة  واردات  اجمالي  من   %39 بن�سبة  الخام 

اأوبك  االأع�ساء في منظمة  الدول  ا�ستحوذت  بينما   ،%10 بن�سبة  فنزويال  ثم   %14 بن�سبة 

من اإجمالي واردات النفط الخام للواليات المتحدة االأمريكية.   %40 على حوالي 

اليابان 

انخف�ست واردات اليابان من النفط الخام خالل �سهر يونيو 2016 بحوالي 192 األف 

ب/ي، اأي بن�سبة 6% بالمقارنة مع ال�سهر ال�سابق لتبلغ 3.1 مليون ب/ي، وهو اأقل م�ستوى 

منذ اأكتوبر 2015، كما انخف�ست الواردات اليابانية من المنتجات النفطية بحوالى 84 األف 

ب/ي، اأي بن�سبة 17% بالمقارنة مع ال�سهر ال�سابق لتبلغ 412 األف ب/ي.

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

يونيو  2016 بنحو 33 األف ب/ي، اأي بن�سبة 5.4% لتبلغ 575 األف ب/ي. و بذلك انخف�س 

اأي  األف ب/ي،   243 2016 بحوالي  يونيو  �سهر  لليابان خالل  النفطية  ال��واردات  �سافي 

بن�سبة 7.6% لي�سل اإلى 3 مليون ب/ي.

وبالن�سبة لم�سادر الواردات، تاأتي المملكة العربية ال�سعودية في المرتبة االأولى بن�سبة 

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

ال�سين 

 140 بحوالي   2016 يونيو  �سهر  خالل  الخام  النفط  من  ال�سين  واردات  انخف�ست 

كما  مليون ب/ي،   7.5 لتبلغ  ال�سابق  ال�سهر  مع  بالمقارنة   %2 بن�سبة  اأي  ب/ي،   األ��ف 

بن�سبة  اأي  األف ب/ي،   130 النفطية بحوالي  المنتجات  ال�سينية من  الواردات  انخف�ست 

9.3% بالمقارنة مع ال�سهر ال�سابق لتبلغ حوالي 1.3 مليون ب/ي.
األف   34 الخام حوالي  النفط  ال�سينية من  ال�سادرات  بلغت  ال�سادرات،  وعلى جانب 

ب/ي،  األف   167 بحوالي  النفطية  المنتجات  من  ال�سينية  ال�سادرات  وارتفعت  ب/ي. 

1.2 مليون ب/ي. وبذلك بلغ �سافي  لتبلغ  ال�سابق  ال�سهر  17% بالمقارنة مع  اأي بن�سبة 

الواردات النفطية ال�سينية خالل �سهر يونيو 2016 حوالي 7.6 مليون ب/ي منخف�سة بنحو 

5.9% عن م�ستوياتها لل�سهر ال�سابق. 
وبالن�سبة لم�سادر الواردات، تاأتي المملكة العربية ال�سعودية في المرتبة االأولى بن�سبة 

اأنجوال  13% ثم  بن�سبة  18% من اإجمالي واردات ال�سين من النفط الخام، تليها رو�سيا 
بن�سبة %10 .

ويو�سح الجدول )4( �سافي الواردات )ال�سادرات( من النفط الخام والمنتجات النفطية 

للواليات المتحدة واليابان وال�سين خالل �سهر يونيو 2016 مقارنة بال�سهر ال�سابق.

)مليون برميل / اليوم (  الجدول - 4

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

4 - المخزون 

انخف�س اإجمالي المخزون التجاري النفطي في الدول ال�سناعية خالل �سهر يونيو 2016 

بحوالي 9 مليون برميل عن ال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 3079 مليون برميل، م�سكاًل ارتفاعاً 

بمقدار 172 مليون برميل عن م�ستويات ال�سهر المماثل من العام الما�سى، يذكر اأن اإجمالي 

املنتجات النفطية النفط اخلام

التغري عن

مايو 2016

مايو

 2016
يونيو

 2016
التغري عن

مايو 2016

مايو

 2016
يونيو

 2016

0.144 - 2.428 - 1.284 0.107 7.207 7.314 الوليات املتحدة الأمريكية

- 0.051 - 0.111 - 0.163 - 0.192 3.324 3.132 اليابان

- 0.297 0.426 0.129 - 0.175 7.613 7.438 ال�سني

 صافي الواردات)الصادرات( النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين
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يونيو  ال�سناعية قد انخف�س خالل �سهر  الدول  الخام  في  النفط  التجاري من  المخزون 

2016 بحوالي 18 مليون برميل عن ال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 1235 مليون برميل، بينما 
ارتفع اإجمالي مخزونها التجاري من المنتجات  النفطية بحوالي 9 مليون برميل عن ال�سهر 

ال�سابق لي�سل اإلى 1844 مليون برميل.

عن  برميل  مليون   1 بحوالى  االأمريكتين  في  النفطي  التجاري  المخزون  ارتفع  وقد   

ال�سهر ال�سابق لي�ستقر عند 1636 مليون برميل، منها 677 مليون برميل من النفط الخام 

و 959 مليون برميل من المنتجات، كما ارتفع المخزون التجاري النفطي في دول منطقة 

المحيط الهادي بحوالى 4 مليون برميل عن ال�سهر ال�سابق لي�ستقر عند 438 مليون برميل، 

منها 202 مليون برميل من النفط الخام و 236 مليون برميل من المنتجات، بينما انخف�س 

المخزون التجاري النفطي في الدول االأوروبية بحوالى 14 مليون برميل عن ال�سهر ال�سابق 

لي�ستقر عند 1005 مليون برميل، منها 356 مليون برميل من النفط الخام و 649 مليون 

برميل من المنتجات.

انخف�س المخزون التجاري النفطي في بقية دول العالم خالل �سهر يونيو 2016 بمقدار 

اإلى 2974 مليون برميل ،بينما ارتفع المخزون التجاري النفطي  16 مليون برميل لي�سل 
على متن الناقالت بمقدار 12 مليون برميل لي�سل اإلى 1241 مليون برميل. 

وبذلك ي�سجل م�ستوى اإجمالي المخزون التجاري العالمى انخفا�ساً بمقدار 25 مليون 

برميل خالل �سهر يونيو 2016 مقارنة بم�ستواه الم�سجل خالل ال�سهر ال�سابق  لي�سل اإلى 

6053 مليون برميل، وهو م�ستوى مرتفع بمقدار 504 مليون برميل عن م�ستويات ال�سهر 
المماثل من العام الما�سي. 

والتنمية وجنوب  االقت�سادي  التعاون  اال�ستراتيجي في دول منظمة  المخزون  وا�ستقر 

اأفريقيا وال�سين خالل �سهر يونيو 2016 عند نف�س الم�ستوى الم�سجل خالل ال�سهر ال�سابق  

وهو 1866 مليون برميل، وهو م�ستوى مرتفع بمقدار 10 مليون برميل عن م�ستوياته في 

ال�سهر المماثل من العام الما�سي.

وبذلك ي�سل اإجمالي المخزون العالمي في نهاية �سهر يونيو 2016 اإلى 9160 مليون 

بنحو 13 مليون برميل مقارنة بال�سهر ال�سابق، و ارتفاعاً  برميل م�سجال بذلك انخفا�ساً 

بنحو 679 مليون برميل مقارنة بال�سهر المماثل من العام الما�سي. 

ويبين ال�سكل )8( والجدول )9( في الملحق م�ستويات المخزون المختلفة في نهاية �سهر 

يونيو 2016.

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر يونيو 2016  )مليون برميل ( شكل - 8 
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ثانيا: سوق الغاز الطبيعي
1 - الأ�سعار الف�رية و الم�ستقبلية للغاز الطبيعي في ال�س�ق الأمريكي 

ارتفع المتو�سط ال�سهري لل�سعر الفوري للغاز الطبيعي الم�سجل في مركز هنري بال�سوق 

االأمريكي خالل �سهر يوليو 2016 بمقدار 0.23 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�سهر 

ال�سابق لي�سل اإلى 2.82 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

ولدى مقارنة المتو�سط ال�سهري ل�سعر الغاز الطبيعي بالمتو�سط ال�سهري لخام غرب 

تك�سا�س المتو�سط، يت�سح انخفا�س اأ�سعار الغاز الطبيعي بنحو 4.9 دوالر لكل مليون )و ح 

ب( ،كما هو مو�سح في الجدول )5(:

) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 5

اآ�سيا اأ�س�اق الغاز الطبيعي الم�سيل في   .2
 

ت�ستعر�س الفقرات التالية التطورات في اأ�سعار الغاز الطبيعي الم�سيل في اأ�سواق �سمال 

والم�سادر  وال�سين  الجنوبية  وكوريا  اليابان  من  كل  من  الم�ستوردة  والكميات  اأ�سيا  �سرق 

الرئي�سية لتلك الواردات و�سافي عائد ال�سحنات الفورية لم�سدري الغاز الطبيعي الم�سيل. 

1.2 اأ�سعار الغاز الطبيعي الم�سيل
�سهد متو�سط اأ�سعار الغاز الطبيعي الم�سيل الذي ا�ستوردته اليابان في �سهر يونيو 2016  

ارتفاعاً بمقدار 0.1 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 6 دوالر/ مليون 

و ح ب، بينما انخف�س متو�سط اأ�سعار الغاز الطبيعي الم�سيل الذي ا�ستوردته كوريا الجنوبية 

بمقدار 0.3 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 5.7 دوالر/ مليون و ح 

ب،  وانخف�س متو�سط اأ�سعار الغاز الطبيعي الم�سيل الذي ا�ستوردته ال�سين بمقدار 0.2 دوالر 

لكل مليون و ح ب مقارنة بال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 6 دوالر/ مليون و ح ب. 

2.2 الكميات الم�ستوردة من الغاز الطبيعي الم�سيل
الجنوبية  اليابان و كوريا  الم�سيل في  الطبيعي  الغاز  الم�ستوردة من  الكميات  ارتفعت 

وال�سين من الم�سادر المختلفة خالل ال�سهر بمقدار 1.725 مليون طن اأي بن�سبة %19 

مقارنة بال�سهر ال�سابق حيث و�سلت الكميات الم�ستوردة في �سهر يونيو 2016 اإلى 10.823 

مليون طن.

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

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

ي�لي�

دي�سمربن�فمرباإكت�بر�سبتمرباأغ�سط�س2015
يناير

ي�لي�ي�ني� ماي�اأبريل مار�سفرباير2016

2.82.82.72.32.11.92.32.01.71.91.92.62.8الغاز الطبيعي *

8.87.47.88.07.46.45.45.26.57.18.18.47.7خام غ. تك�سا�س**

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس في السوق األمريكي، 2016-2015
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 ويو�سح الجدول )6( الكميات الم�ستوردة من الغاز الطبيعي الم�سيل واأ�سعاره في كل 

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

 World Gas Intelligence امل�سدر:  اأعداد خمتلفة من

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

مت��سط اأ�سعار ال�ستريادالكميات امل�ست�ردة 

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�سنيك�ريااليابانالإجمايلال�سنيك�ريااليابان

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�سط�س

685324501295105989.69.67.4�سبتمرب

605729151602105749.49.78.0اأكتوبر

669427061818112188.99.57.9نوفمرب

794435532101135988.58.77.6دي�سمرب

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
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3.2 م�سادر واردات الغاز الطبيعي الم�سيل
بلغت �سادرات ا�ستراليا اإلى اليابان و كوريا الجنوبية و ال�سين خالل �سهر يونيو 2016  

واردات  اإجمالي  23.9% من  بن�سبة  االأولى  المرتبة  لتاأتي في  2.585 مليون طن،  حوالي 

اليابان وكوريا الجنوبية وال�سين خالل ال�سهر، تليها قطر بن�سبة 20.7% ثم ماليزيا بن�سبة 

.%18.2
هذا وقد بلغت �سادرات الدول العربية اإلى اليابان و كوريا الجنوبية و ال�سين حوالي 

3.219 مليون طن لت�ساهم بما ن�سبته 29.7% من اإجمالي واردات تلك الدول خالل ال�سهر.

4.2 العائد ال�سافي لم�سدري الغاز الطبيعي الم�سيل
وفيما يتعلق ب�سافي عائد ال�سحنات الفورية المحقق لعدد من الدول الم�سدرة للغاز 

االأولى محققة  المرتبة  رو�سيا في  فتاأتي  اأ�سيا،  �سرق  �سمال  اأ�سواق  الم�سيل في  الطبيعي 

تليها   ،2016 يونيو  �سهر  نهاية  في  ب  ح  و  مليون  دوالر/   4.85 حدود  في  عائد  �سافي 

اإندوني�سيا ب�سافي عائد 4.77 دوالر/ مليون و ح ب، ثم ا�ستراليا ب�سافي عائد 4.73 دوالر/ 

مليون و ح ب. فيما بلغ �سافي العائد لقطر 4.60 دوالر/ مليون  و ح ب، وللجزائر 4.32 

دوالر/ مليون و ح ب. 

ويو�سح الجدول )7( الدول الرئي�سية الم�سدرة للغاز الطبيعي الم�سيل اإلى اليابان وكوريا 

الجنوبية وال�سين، و�سافي العائد لها في نهاية �سهر يونيو 2016:

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

�سافي العائد من بيع �سحنات الكميات الم�ستوردة

الغاز الطبيعي الم�سيل الفورية في 

ا�سواق �سمال �سرق اB�سيا
) األف طن (

اليابان
 كوريا

الجنوبية
)دولر / م و ح ب(الإجماليال�سين

61932483214710823اإجمالي الواردات، منها:

1356187104225854.73ا�ستراليا

940111618122374.60قطر

143323030919724.72ماليزيا

43342925011124.77اندون�سيا

46063645874.85رو�سيا

2014.32--201نيجيريا

*  عائدات الت�سدير مطروحاً منها تكاليف النقل ور�سوم االإتاوة.
 World Gas Intelligence الم�سدر:  اأعداد مختلفة من

في نهاية شهر يونيو 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.

*  ت�سم�������ل �سلة اأوب�������ك اعتبارا من 16 يوني�������و 2005 علىالخام�������ات التالية : 
العرب�������ي الخفيف ال�سعودي، مزي�������ج ال�سحراء الجزائ�������ري، الب�سرة الخفيف،  

ال�س�������درة الليبي، مورب�������ان الماراتي ، قطر البحري ، الخ�������ام الكويتي، اليراني 

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

واعتب�������ارا م�������ن بداية �سهر يناي�������ر ومنت�سف �سه�������ر اأكتوب�������ر 2007 اأ�سيف خام 

غيرا�سول النغولي و خام اورينت.

ال�سلة  من  الندوني�سي  الخام  ا�ستثناء  تم   2009 يناير  في  و  الكوادوري، 

لتتاألف من 12 نوعا من الخام.

القت�سادية،  الدارة  للبترول،  الم�سدرة  العربية  القطار  منظمة  الم�سدر: 

والتقارير ال�سبوعية لمنظمة الدول الم�سدرة للبترول )اأوبك(.
 Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

اجلدول - 2:  االأ�سعار الفورية ل�سلة اأوبك،  2015- 2016 

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

2016 2015 اال�سبوع

Week 
ال�سهر

Month 2016 2015 االأ�سبوع

Week 
ال�سهر

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

47.7 1 
 

اغ�سط�س

August

29.2 51.3  1

 فرباير 

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

�سبتمرب

September

35.1 56.0 1

 مار�س 

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

 اكتوبر 

October

34.2 53.9 1
  

ابريل

April

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

 نوفمرب  

November

41.1 63.6 1

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�سمرب 

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 

45.5August اغ�سط�س 

44.8September �سبتمرب 

45.0October اكتوبر 

40.5November نوفمرب 

December دي�سمرب 

50.330.0First Quarter الربع االأول 

59.942.3Second Quarter الربع الثانى 

48.2Third Quarter الربع الثالث 

39.7Fourth Quarter الربع الرابع 

49.5Annual Average املتو�سط ال�سنوي 

اجلدول - 1: املعدل االأ�سبوعي الأ�سعار �سلة اأوبك* ، 2015 - 2016

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2015 -2016
($ / Barrel - دوالر / برميل(
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اجلدول - 3:  االأ�سعار الفورية ل�سلة اأوبك وبع�س اأنواع النفوط االأخرى 2016-2014

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

)$/Barrel - دوالر/ برميل(

�سلة خامات 

اأوبك

 OPEC
Basket

العربى 

اخلفيف

 Arab
Light

خليط   

ال�سحراء 

اجلزائري 

 Sahara
Blend

الب�سرة 

اخلفيف

 Basra
Light

الكويت 

Kuwait
Export

قطر 

البحري

Marine

موربان

االإماراتي

Morban

ال�سدرة 

الليبي

Es Sedra

دبى

Dubai
برنت

Brent
غ. تك�سا�س

WTI

96.297.199.694.495.296.399.398.496.699.093.2Axerage 2014متو�سط عام 2014

49.549.952.847.948.250.753.951.451.052.448.7Axerage 2015متو�سط 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�سط�س

44.845.648.443.444.045.948.946.745.447.645.5September �سبتمرب

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�سمرب

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

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports. امل�سدر: منظمة الأقطار العربية امل�سدرة للبرتول،  الإدارة الإقت�سادية،  وتقارير اأوبك. 
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 Source: OPEC - Monthly Oil Market Report الم�سدر: تقرير اأوبك ال�سهري ، اأعداد مختلفة.ال

اجلدول  - 4:  املتو�سط ال�سهري لال�سعار الفورية للمنتجات النفطية فى اال�سواق املختلفة،  2014 - 2016

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

ال�س�ق
الغازولني  املمتاز

Premium
Gasoline

زيت الغاز*

(50 جزء باملليون كربيت)
Gasoil

(ppm Sulfur 50 )

زيت الوقود** 

)1.0  كربيت(

 Fuel Oil
)Sulfur 1 %   (

 Market

 متو�سط

عام

2014

110.9113.788.3Singapure�سنغافورة

Average
2014

115.1112.987.1Roterdamروتردام
110.6113.388.1Mediterraneanاملتو�سط

118.9111.490.3US Gulfخ. اأمريكي

 متو�سط

عام

2015

69.266.245.9Singapure�سنغافورة

Average
2015

75.566.040.2Roterdamروتردام
69.467.542.1Mediterraneanاملتو�سط

77.763.843.3US Gulfخ. اأمريكي

يونيو

2015

84.076.757.1Singapure�سنغافورة

Jun-15
93.776.450.3Roterdamروتردام
86.278.251.9Mediterraneanاملتو�سط

104.372.552.8US Gulfخ. اأمريكي

يوليو

2015

76.067.748.7Singapure�سنغافورة

Jul-15
90.568.644.6Roterdamروتردام
83.970.345.6Mediterraneanاملتو�سط

99.164.845.0US Gulfخ. اأمريكي

اأغ�سط�س

2015

66.060.039.0Singapure�سنغافورة

Aug-15
77.560.735.2Roterdamروتردام
70.362.236.3Mediterraneanاملتو�سط

80.758.035.7US Gulfخ. اأمريكي

�سبتمرب

2015

65.260.937.4Singapure�سنغافورة

Sep-15
70.761.433.9Roterdamروتردام
63.063.334.5Mediterraneanاملتو�سط

65.858.334.9US Gulfخ. اأمريكي

اأكتوبر

2015

63.460.738.3Singapure�سنغافورة

Oct-15
66.759.233.9Roterdamروتردام
59.061.336.2Mediterraneanاملتو�سط

63.358.235.1US Gulfخ. اأمريكي

نوفمرب

2015

59.158.736.1Singapure�سنغافورة

Nov-15
65.357.130.2Roterdamروتردام
58.857.332.8Mediterraneanاملتو�سط

61.054.333.5US Gulfخ. اأمريكي

دي�سمرب

2015

55.648.028.2Singapure�سنغافورة

Dec-15
58.845.722.4Roterdamروتردام
51.846.425.9Mediterraneanاملتو�سط

56.642.925.6US Gulfخ. اأمريكي

يناير

2016

50.337.426.8Singapure�سنغافورة

Jan-16
53.438.119.9Roterdamروتردام
47.039.521.2Mediterraneanاملتو�سط

51.237.119.1US Gulfخ. اأمريكي

فرباير

2016

44.340.125.9Singapure�سنغافورة

Feb-16
49.540.421.5Roterdamروتردام
43.041.922.5Mediterraneanاملتو�سط

47.337.020.3US Gulfخ. اأمريكي

مار�س

2016

52.746.328.2Singapure�سنغافورة

Mar-16
54.847.124.8Roterdamروتردام
47.748.324.6Mediterraneanاملتو�سط

58.041.123.9US Gulfخ. اأمريكي

اأبريل

2016

54.549.331.0Singapure�سنغافورة

Apr-16
66.449.627.8Roterdamروتردام
58.050.628.0Mediterraneanاملتو�سط

65.845.626.2US Gulfخ. اأمريكي

مايو

2016

59.156.035.8Singapure�سنغافورة

May-16
69.556.732.5Roterdamروتردام
61.157.933.7Mediterraneanاملتو�سط

68.752.832.0US Gulfخ. اأمريكي

يونيو

2016

59.159.038.6Singapure�سنغافورة

June-16
70.259.437.8Roterdamروتردام
62.760.437.0Mediterraneanاملتو�سط

69.156.735.2US Gulfخ. اأمريكي
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* حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  230 اىل 280 األف طن �ساكن  
** حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  270 اىل 285 األف طن �ساكن  

** حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  80 اىل 85 األف طن �ساكن  

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

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

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

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

اجلدول - 5 :  اجتاهات اأ�سعار �سحن 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�سط/

البحر املتو�سط ***

Med/Med ***

ال�سرق االأو�سط/ الغرب **

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

Middle East/East*
 االجتاه     

الفرتة

Average 2014 105 30 49 متو�سط 2014

Average 2015 109 38 65 متو�سط 2015

June 134 39 67 يونيو

July 95 41 73 يوليو

August 94 26 39 اأغ�سط�س

September 73 33 55 �سبتمرب

October 96 46 76 اأكتوبر

November 112 38 64 نوفمرب

December 120 53 89 دي�سمرب

January 2016 102 58 79 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

اجلدول - 6 :  اجتاهات اأ�سعار �سحن 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�سط / �سمال - غرب اأوروبا *

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

Med/Med*
ال�سرق االو�سط / ال�سرق * 

Middle East/East*

االجتاه     

الفرتة

Average 2014 159 149 111 متو�سط 2014

Average 2013 173 162 118 متو�سط 2015

  June 200 190 141 يونيو

  July 213 203 165 يوليو

  August 134 124 150 اأغ�سط�س

September 147 137 106 �سبتمرب

October 137 127 80 اأكتوبر

November 135 125 83 نوفمرب

December 151 141 101 دي�سمرب

January  2016 188 177 136 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

Direction

* حجم الناقالت يرتاوح ما بني  30 اىل 35 األف طن �ساكن  
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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�سدر: منظمة الأقطار العربية امل�سدرة للبرتول - الإدارة القت�سادية، 

وتقارير ال�سناعة النفطية.

*2016 2015 2014

الربع الثاين 

 Q -II
الربع االأول

Q -I  
املعدل

Av.
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع االأول

Q -I  
املعدل

Av.

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

OAPEC 5.9 5.9 6.0 6.1 6.1 5.9 5.9 5.8  الدول االأع�ساء في اأوبك

Other Arab 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9  الدول العربية االأخرى

OECD 45.9 46.6 46.2 46.3 46.5 45.4 46.5 45.7  منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

North America 24.6 24.5 24.4 24.4 24.8 24.1 24.2 24.1  اأمريكا ال�سمالية

Western Europe 13.8 13.6 13.7 13.7 14.1 13.6 13.5 13.5  اأوروبا الغربية

Pacific 7.6 8.6 8.1 8.3 7.6 7.7 8.8 8.1  املحيط الهادي

Developing Countries 31.2 30.7 30.7 30.8 31.3 30.7 29.9 30.0  الدول النامية

Middle East & Asia 20.6 20.4 20.2 20.4 20.7 20.2 19.6 19.6  ال�سرق االو�سط  واآ�سيا 

Africa 4.1 4.1 3.9 3.9 3.8 3.9 4.0 3.8  افريقيا

America Latin 6.5 6.2 6.6 6.5 6.9 6.7 6.3 6.6  اأمريكا الالتينية

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

  FSU 4.4 4.5 4.6 5.0 4.6 4.3 4.5 4.6  الحتاد ال�سوفي�يتي)ال�سابق(

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

World 93.4 93.2 93.0 94.0 93.9 92.0 91.9 91.4    العامل
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اجلدول - 8: العر�س العاملي للنفط و�سوائل 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�سدر: منظمة الأقطار العربية امل�سدرة للبرتول - الإدارة القت�سادية، وتقارير ال�سناعة النفطية

* اأرقام تقديرية. 
** بيانات عام 2015 ت�سمل اندون�سيا التي عاودت الن�سمام اإىل املنظمة يف دمي�سرب 2015.

** بيانات عام 2016 ت�سمل اجلابون التي عاودت الن�سمام اإىل املنظمة يف يوليو 2016.

2016 * 2015 2014
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
املعدل

Average

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

OAPEC 26.5 26.4 26.1 26.4 26.5 26.1 25.3 25.1 الدول االأع�ساء في اأوبك

Other Arab 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.4 1.4 الدول العربية االأخرى

OPEC * *: 39.0 38.7 38.1 38.5 38.4 38.0 37.5 36.8 الأوبك * *:

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

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

OECD 24.3 25.3 25.2 25.5 25.3 24.9 25.2 24.2 منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

NorthAmerica 20.1 21.0 21.0 21.2 21.1 20.7 21.0 20.1 اأمريكا ال�سمالية

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

 Pacific 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 املحيط الهادي

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

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

 Africa 2.1 2.1 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 افريقيا 

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

China 4.1 4.2 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 4.3 ال�سني

FSU 13.8 14.0 13.7 13.7 13.6 13.7 13.8 13.6 الحتاد ال�سوفييتي ال�سابق

Eastern Europe 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 اأوروبا ال�سرقية 

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

World 94.6 95.6 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.
* ل ي�سمل النفط على منت الناقالت

** ي�سمل النفط على منت الناقالت واملخزون ال�سرتاتيجي
Oil Market Intelligence, May & June.  2016   امل�سدر Sources: Oil Market Intelligence, May & June.  2016

الجدول - 9: المخزون النفطي العالمي، في نهاية �سهر يونيو 2016

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

يونيو

2016
 June
2016

مايو 

2016
May
2016

التغري عن مايو 

2016
  Change from

May 2016

يونيو

2015
 June
2015

التغري عن يونيو

2015 

Change from
June  2015

163616351153799Americasالأمريكتني:

62552Crude(12)677689نفط خام

9599461391247Productsمنتجات نفطية

94065Europe(14)10051019اأوروبا :

34412Crude(5)356361نفط خام

59653Products(9)649658منتجات نفطية

43843444308Pacificمنطقة املحيط الهادي 

2011Crude(1)202203نفط خام

23623152297Productsمنتجات نفطية

2907172Total OECD(9)30793088اإجمايل الدول ال�سناعية *

117065Crude(18)12351253نفط خام

1844183591737107Productsمنتجات نفطية

2642332Rest of the world(16)29742990بقية دول العامل *

12411229121076165Oil at Seaنفط على منت الناقالت

5549504World Commercial 1(25)60536078املخزون التجاري العاملي *

186618660185610Strategic Strategicاملخزون اال�سرتاتيجي

8481679Total 2(13)91609173اإجمايل املخزون العاملي**


