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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

غالف العدد
ا���ض��ت�����ض��اف��ت م��دي��ن��ة ال���ق���اه���رة – 

الفترة  خالل  العربية،  م�ضر  جمهورية 

من  14 اإلى 16 مايو 2016، اجتماعات 

الم�ضدرة  ال��ع��رب��ي��ة  الأق���ط���ار  منظمة 

للبترول )اأوابك(، حيث عقد الجتماع ال� 

144 للمكتب التنفيذي يومي 14 -15 
 96 ال�  الجتماع  واأعقبه   ،2016 مايو 

م�ضتوى  )على  المنظمة  وزراء  لمجل�ض 

اأ�ضحاب  بم�ضاركة  وذل��ك  المندوبين(، 

التنفيذي  المكتب  اأع�����ض��اء  ال�ضعادة  

ناق�ضت  وق����د  دول���ه���م،  ع���ن  م��م��ث��ل��ي��ن 

ذات  الموا�ضيع  من  ع��دداً  الجتماعات 

العامة  الأمانة  واأن�ضطة  باأعمال  ال�ضلة 

عام  من  الأول  الن�ضف  خالل  للمنظمة 

في  التطورات  ا�ضتعر�ضت  كما   ،2016
ال�ضناعة البترولية العربية والدولية،

تاأ�ض�ضت منظمة الأقطار العربية الم�ضدرة للبترول بموجب التفاقية التي اأبرمت في بيروت بتاريخ 9 يناير 1968  فيما بين حكومات 

كل من المملكة العربية ال�ضعودية ودولة الكويت ودولة ليبيا )المملكة الليبية اآنذاك(. ون�ضت التفاقية على اأن تكون مدينة الكويت مقراً لها.  

تهدف المنظمة اإلى تعاون اأع�ضائها في مختلف اأوجه الن�ضاط القت�ضادي في �ضناعة البترول، وتقرير الو�ضائل وال�ضبل للمحافظة على 

م�ضالح اأع�ضائها الم�ضروعة في هذه ال�ضناعة منفردين ومجتمعين، وتوحيد الجهود لتاأمين و�ضول البترول اإلى اأ�ضواق ا�ضتهالكه ب�ضروط 

عادلة ومعقولة، وتوفير الظروف المالئمة لال�ضتثمار في �ضناعة البترول في الأقطار الأع�ضاء. 

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

الجزائرية.  وان�ضم اإليها في عام 1972 كل من الجمهورية العربية ال�ضورية وجمهورية العراق، وان�ضم اإليها في عام 1973 جمهورية م�ضر 

العربية، وان�ضمت الجمهورية التون�ضية في عام 1982 )جمدت ع�ضويتها في عام 1986( وتجيز التفاقية ان�ضمام اأية دولة عربية م�ضدرة 

للبترول اإلى ع�ضويتها �ضريطة اأن يكون البترول م�ضدراً هاما لدخلها القومي، وبموافقة ثالثة اأرباع اأ�ضوات الدول الأع�ضاء على اأن يكون 

من بينها اأ�ضوات جميع الدول الأع�ضاء الموؤ�ض�ضة. 

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

وال�ضركة العربية لبناء واإ�ضالح ال�ضفن )اأ�ضري( في عام 1973، ومقرها مملكة البحرين، وال�ضركة العربية لال�ضتثمارات البترولية )اأبيكورب( في عام 1974 

ومقرها مدينة الخبر في المملكة العربية ال�ضعودية، وال�ضركة العربية للخدمات البترولية في عام 1975 ومقرها مدينة طرابل�ض في دولة ليبيا.

اجتماعات منظمة أوابك في مدينة القاهرة 

تعيين معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة
بمنصب وزير النفط في مملكة البحرين
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في هذا العدد

أجهزة المنظمة

تمار�ض المنظمة ن�ضاطاتها واخت�ضا�ضاتها من خالل اأربعة اأجهزة هي: 

• مجل�س الوزراA: هو ال�ضلطة العليا التي تحدد �ضيا�ضات المنظمة بتوجيه ن�ضاطاتها وو�ضع القواعد التي ت�ضير عليها. 
اإلى المجل�ض، وينظر في الميزانية ال�ضنوية ويرفعها  • المكتب التنفيذي : يتكون من ممثلي الدول الأع�ضاء ويقوم برفع ما يراه من تو�ضيات واقتراحات 

للمجل�ض الوزاري ، كما يقر نظام موظفي الأمانة العامة، وت�ضدر قراراته باأغلبية ثلثي اأ�ضوات الأع�ضاء جميعا.

• الأمانة العامة : ت�ضطلع بالجوانب التخطيطية والإدارية والتنفيذية لن�ضاط المنظمة، وفقا للوائح وتوجيهات المجل�ض. ويتولى اإدارة الأمانة العامة اأمين عام. 
ويعين الأمين العام بقرار من المجل�ض الوزاري للمنظمة لفترة ثالث �ضنوات قابلة للتجديد لمدد اأخرى. والأمين العام هو الناطق الر�ضمي با�ضم المنظمة، 

وهو الممثل القانوني لها، وهو م�ضوؤول عن مبا�ضرة واجبات من�ضبه اأمام المجل�ض. ويقوم الأمين العام باإدارة الأمانة العامة وتوجيهها، والإ�ضراف الفعلي على 

كافة وجوه ن�ضاطها، وتنفيذ ما يعهد به المجل�ض اإليه من مهام. يمار�ض الأمين العام وكافة موظفي الأمانة العامة وظائفهم با�ضتقالل تام ولل�ضالح الم�ضترك 

للدول الأع�ضاء. يتمتع الأمين العام والأمناء الم�ضاعدون في اأقاليم الدول الأع�ضاء بكافة الح�ضانات والمتيازات الدبلوما�ضية.  

• الهيÄة الق†سائية: تم التوقيع على بروتوكول اإن�ضاء الهيئة الق�ضائية لمنظمة الأقطار العربية الم�ضدرة للبترول في مدينة الكويت بتاريخ  9 مايو 1978 
ودخل حيز النفاذ في 20 اأبريل 1980.  وللهيئة اخت�ضا�ض اإلزامي بالنظر في المنازعات التي تتعلق بتف�ضير وتطبيق اتفاقية اإن�ضاء المنظمة، والمنازعات 

التي تن�ضاأ بين ع�ضوين اأو اأكثر من اأع�ضاء المنظمة في مجال الن�ضاط البترولي.

 ت�سدر الن�سرة ال�سهرية عن الأمانة العامة 

ملن¶مة الأbطار العربية امل�سدرة للبÎول - 

اإدارة الإعالم واملكتبة

(ISSN 1018-595X)
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تعيين معالي السيد نور الدين بوطرفة،
بمنصب وزير الطاقة في الجزائر
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خيارات التنوع االقتصادي لدول أوابك 

تواج���ه الدول الأع�ض���اء ف���ي منظمة الأقط���ار العربية 

الم�ضدرة للبترول )اأوابك( تحديات اقت�ضادية عديدة نتيجة 

لنخفا�ض اأ�ض���عار النفط منذ منت�ض���ف عام 2014، والتي 

اأدت اإل���ى تراجع ملمو�ض في الي���رادات البترولية، مما اأثر 

عل���ى الموازنات العامة لديها وظهر العجز في العديد منها 

مع ارتفاع في اجمالي  الدين العام، وت�ض���بب ذلك في اإلغاء 

اأو تاأجيل الم�ضروعات الراأ�ضمالية في بع�ضها  والتي تعتمد  

على البترول كم�ضدر رئي�ضي للدخل واليرادات.  

وطبقاً للتقرير الربع �ض���نوي ال�ضادر حديثاً عن الأمانة 

العام���ة لمنظمة اأوابك، فقد قدرت قيمة �ض���ادرات  النفط 

الخ���ام للدول الأع�ض���اء خالل الرب���ع الأول من عام 2016 

بحوالي 50.4 مليار دولر،  وهو م�ض���توى منخف�ض بحوالي 

24.5 ملي���ار دولر بالمقارن���ة م���ع الربع المماث���ل من العام 
ال�ض���ابق 2015،   كم���ا امتدت التاأثيرات ال�ض���لبية للتراجع 

ف���ي قيم���ة ال�ض���ادرات النفطي���ة لتالم����ض القطاعات غير 

النفطية، واأثرت بالتالي على م�ضتويات النفاق ال�ضتهالكي 

وال�ضتثماري.

وعل���ى اإثر ذلك، فلقد لجاأت حكومات الدول الع�ض���اء 

اإل���ى تطبيق مجموعة من الجراءات القت�ض���ادية لمعالجة 

العجز، ومن بينها ال�ض���حب من الحتياطي العام، وتر�ض���يد 

النفاق العام وخا�ض���ة الراأ�ض���مالي منه  مع عدم الم�ض���ا�ض 

بالإنف���اق الج���اري كالروات���ب ودع���م المواد ال�ض���تهالكية 

الأ�ضا�ض���ية وذل���ك بن�ض���ب متفاوتة م���ن دولة لأخ���رى،  اإلى 

جانب اإجراء تعديالت جوهرية على �ضيا�ضات دعم الطاقة، 

وذلك بهدف التقليل من ن�ض���ب الهدر في ا�ضتهالك الطاقة 

و�ضمان ا�ض���تدامتها، وقد توؤثر تلك الإجراءات على المدى 

الق�ضير، اإل اأنه من الموؤمل اأن تظهر النتائج اليجابية لتلك 

الجراءات على المديين المتو�ضط والبعيد. 

وعل���ى الرغ���م م���ن الجه���ود المبذول���ة من قب���ل الدول 

الأع�ض���اء لمعالج���ة التحدي���ات القت�ض���ادية الناتج���ة عن 

انخفا�ض اأ�ضعار النفط، فاإن الحاجة اأ�ضبحت ما�ضة لبتكار 

حلول اقت�ض���ادية اأكثر مرونة وفاعلية، وبم�ضاركة فاعلة من 

جميع القطاعات القت�ضادية، وبما يوؤدي في نهاية المطاف 

اإلى تحقيق النمو القت�ضادي الم�ضتدام.

افتتاحية العدد
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وتمتلك الدول الأع�ضاء العديد من الحلول القت�ضادية 

الواع���دة، وم���ن اأبرزه���ا التوج���ه نح���و خ�صخ�ص�������ة بع�ض 

ال�ض���ناعي،  كالقط���اع  الرئي�ض���ية  ال�ض���تثمار  قطاع���ات 

والخدم���ات اللوج�ض���تية، والمناط���ق الح���رة والخدم���ات 

المالية والم�ض���رفية، والتكنولوجيا، وال�ضياحة والنقل العام 

والت�ض���الت وغيرها. وت�ض���عى الدول الأع�ض���اء من خالل 

برامج الخ�ضخ�ض���ة لتحقيق ايرادات مالية اإ�ضافية للدولة 

وتخفي���ف الأعب���اء الناتج���ة ع���ن اإدارة الحكوم���ة للمرافق 

العام���ة. وي�ض���نف قط���اع ال�ض���ناعات البترولي���ة الالحقة 

)التكرير والبتروكيماويات(، من بين اأكثر القطاعات جاذبية 

للم�ض���تثمر المحل���ي والأجنبي، وقد �ض���رعت بالفعل بع�ض 

الدول الأع�ض���اء في اتخاذ اإجراءات بهذا ال�ضدد بالتعاون 

مع بع�ض ال�ض���ركات العالمية لتنفيذ م�ض���اريع م�ضتركة في 

قطاعي التكرير والبتروكيماويات. 

وتعتب���ر ال�صنادي�������ق ال�صيادية من الأدوات القت�ض���ادية 

الجي���دة لبع����ض ال���دول الأع�ض���اء، والتي يتم م���ن خاللها 

اقتنا�ض الفر�ض ال�ضتثمارية المتاحة في الأ�ضواق العالمية، 

وي�ضار في هذا ال�ضاأن اإلى الخطوة القت�ضادية المهمة التي 

اأعلنت عنها المملكة العربية ال�ضعودية �ضمن )روؤية المملكة 

2030( لتاأ�ضي�ض اأكبر �ضندوق �ضيادي ا�ضتثماري في العالم، 
واإلى جانب ذلك تمتلك كل من دولة الكويت، ودولة الإمارات 

العربي���ة المتحدة )جهاز اأبوظبي لالإ�ض���تثمار- اأديا(، ودولة 

قطر، �ض���ناديق �ضيادية تتمتع ب�ضمعة دولية مرموقة وتعتبر 

�ضمامات اأمان اقت�ضادية لتلك الدول.

وف���ي تطور جديد فق���د اأعلنت بع�ض الدول الأع�ض���اء 

عن توجهاتها لتطوير النظام ال�ض���ريبي، وذلك بهدف دعم 

الموازنة العامة وتعزيز قدرتها على الت�ضدي لالآثار ال�ضلبية 

الناتجة عن التقلبات في اأ�ضعار النفط. وتجدر الإ�ضارة في 

هذا ال�ضدد اإلى الجهود الحثيثة لدول مجل�ض التعاون لدول 

الخليج العربية، للتن�ض���يق ب�ض���اأن اإعداد التفاقية الطارية 

لتطبيق �ض���ريبة القيمة الم�ض���افة وذلك ب�ض���كل موحد في 

دول المجل�ض. 

وتواج���ه م�ض���األة ال�ض���روع ف���ي اإجراءات ال�ض���الحات 

القت�ضادية في بع�ض الدول الأع�ضاء العديد من العقبات، 

ومن اأبرزها عقبة التمويل، حيث تلجاأ بع�ض الدول الأع�ضاء 

لتموي���ل م�ض���روعاتها م���ن خ���الل القترا����ض م���ن البنوك 

المحلي���ة، اأو م���ن خ���الل اللجوء لالقترا�ض من ال�ض���ناديق 

الدولي���ة والبن���وك الأجنبي���ة عل���ى الرغ���م م���ن المخاطر 

القت�ض���ادية الناتج���ة عن زيادة المديوني���ة الخارجية، وما 

ق���د يوؤدي ذلك اإلى زي���ادة اللتزامات المالي���ة على الدولة 

واحتمال انخفا�ض �ضعر �ضرف العملة الوطنية. كما تواجه 

تحديات اأخرى ذات �ضلة بالقوانين والت�ضريعات القت�ضادية 

المطبقة، خا�ضة في ما يت�ضل بدور القطاع العام في اإدارة 

وت�ض���غيل قطاع الطاقة والن�ض���بة المتاحة للقطاع الخا�ض، 

وم�ضتوى التح�ضن في المناخ ال�ضتثماري والقابلية لت�ضجيع 

الم�ضتثمر الأجنبي. 

اإن الأمان���ة العامة لمنظمة الأقطار العربية الم�ض���درة 

للبترول )اأوابك(، وهي تتابع عن كثب الجهود المبذولة في 

الدول الأع�ض���اء لتطوير وتنويع قاعدتها القت�ضادية ورفع 

كفاءة اأداء المالي���ة العامة للدول���ة، اإذ تع���رب عن تقديرها 

وامتنانها للجهود المبذولة في هذا ال�ض���اأن،  وتاأمل باأن يتم 

ال�ض���تفادة من الفر�ض ال�ض���تثمارية الواعدة في ال�ضناعة 

البترولي���ة ) النفط والغاز الطبيعي( ب�ض���كل خا�ض، وبع�ض 

م�ض���ادر الطاق���ات المتج���ددة كالطاقة ال�ضم�ض���ية وطاقة 

الري���اح، بالت���وازي م���ع الفر�ض ال�ض���تثمارية ف���ي مختلف 

القطاعات القت�ضادية الأخرى، وذلك بما ي�ضب في م�ضار 

التنمية القت�ضادية والجتماعية في هذه الدول. 

كما تاأمل الأمانة العامة باأن ي�ض���هد التعاون القت�ضادي 

بي���ن ال���دول العربية ب�ض���كل عام والدول الأع�ض���اء ب�ض���كل 

خا����ض المزيد من التقدم والنمو، وبما ي�ض���اعد على تبادل 

الخب���رات والتج���ارب المختلفة، كما تدعو اإلى ال�ض���تفادة 

من التو�ض���يات ال�ض���ادرة عن الأبحاث والدرا�ضات المعدة 

من قبل موؤ�ض�ض���ات العمل العربي الم�ض���ترك المتخ�ض�ضة 

في القت�ضاد والطاقة، والتي يتم من خاللها تقديم اأف�ضل 

الحل���ول وال���روؤى الم�ض���تقبلية لتنمية القطاع القت�ض���ادي 

وال�ضناعي العربي.                        
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مملكة البحرين

�ضدر عن ح�ضرة �ضاحب الجاللة 

المل�������ك حمد ب�������ن عي�ص�������ى اآل خليفة 

المر�ض���وم  البحري���ن،  مملك���ة  عاه���ل 

الملك���ي رقم 45 ل�ض���نة 2016، والذي 

ت���م بمقت�ض���اه  اج���راء تعدي���ل وزاري، 

حي���ث تم تعيين معال�������ي ال�صيخ محمد 

ب�������ن خليفة بن اأحم�������د اآل خليفة وزيرًا 

للنفط، ومعالي الدكتور عبدالح�صين 

بن علي ميرزا وزي�������رًا ل�صوؤون الكهرباء 

والماء.

وي�ضار اإلى اأن معالي ال�ضيخ محمد 

ب���ن خليفة بن اأحم���د اآل خليفة، خريج 

جامعة الملك فه���د للبترول والمعادن، 

بالمملك���ة العربي���ة ال�ض���عودية، بدرجة 

البكالوريو����ض م���ع مرتبة ال�ض���رف في 

مج���ال اللكتروني���ات، واأكم���ل تعليمه 

العال���ي ف���ي المملك���ة المتح���دة حيث 

ح�ضل على دبلوم الدرا�ضات العليا من جامعة كامبردج، كما ح�ضل 

على �ض���هادة الماج�ضتير المتقدم من كلية امبريال للعلوم، و�ضهادة 

الماج�ضتير في اإدارة الأعمال من جامعة ديبول. 

ان�ض���م معالي ال�ض���يخ محمد ب���ن خليفة اآل خليف���ة اإلى وزارة 

المالي���ة بمملكة البحرين ع���ام 1999، وتم ترقيته في عام 2005 

لي�ض���بح مديراً لإدارة الم�ض���اهمات الحكومية، وخالل فترة عمله 

في وزارة المالية عكف على خ�ضخ�ضة بع�ض الم�ضاريع الحكومية 

الرئي�ض���ية مثل خ�ضخ�ض���ة محطات الطاقة وطرح ا�ض���هم �ض���ركة 

عق���ارات ال�ض���يف في اكتت���اب عام وتخ�ض���ي�ض محط���ة المحرق 

الجدي���ر  ال�ض���رف،  مي���اه  لمعالج���ة 

بالذكر اأن ال�ضيخ محمد بن خليفة اآل 

خليفة كان ع�ض���و مجل�ض اإدارة �ضابق 

ل�ضركة تو�ضعة غاز البحرين الوطنية، 

وم�ضرف البحرين المركزي، ول�ضركة 

األمني���وم البحري���ن، و�ض���ركة اللوؤل���وؤ 

ال�ضياحية.

وفي عام 2011 تم تعيين معاليه 

في من�ضب الرئي�ض التنفيذي لل�ضركة 

القاب�ض���ة للنف���ط والغ���از، وفي يوليو 

2015 ت���م تعيين���ه رئي�ض���اً لمجل����ض 
ادارة نف���ط البحرين، كما اأنه ي�ض���غل 

حالياً من�ضب ع�ضو مجل�ض اإدارة في 

كل من الهيئ���ة الوطنية للنفط والغاز 

وم�ضرف البحرين المركزي. 

م�������ن جانبه بع�������ث �صع�������ادة ال�صيد 

عبا��������س عل�������ي النق�������ي، الأمي�������ن العام 

لمنظم�������ة الأقط�������ار العربية الم�ص�������درة للبترول )اأواب�������ك( ببرقية 

تهنئة با�صم�������ه ونيابة عن موظفي المانة العام�������ة للمنظمة، اإلى 

معال�������ي ال�صيخ محمد بن خليف�������ة اآل خليفة، اأع�������رب خاللها عن 

التهنئة والتبري�������ك لمعاليه بمنا�صبة ح�صوله على الثقة الملكية 

وتعيينه بمن�صب وزير النفط في مملكة البحرين، راجيًا لمعاليه 

دوام التوفيق والنجاح في مهامه، ومتطلعًا اإلى موا�صلة وا�صتمرار 

الدعم الكبير والمعهود ال�������ذي تقدمه مملكة البحرين لن�صاطات 

المنظم�������ة، مع تمنيات�������ه ال�صخ�صية لمعالي�������ه بال�صحة والتوفيق 

والنجاح.                                      

تعيين معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة
بمنصب وزير النفط في مملكة البحرين
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افتتاح توسعة مجمع موبوكو لألسمدة في مصر
عبدالفت���اح  الرئي����ض  فخام���ة  افتت���ح 

ال�ضي�ض���ي، رئي�ض جمهورية م�ض���ر العربية، 

تو�ض���عات م�ض���روع مجم���ع م�ض���ر لإنت���اج 

الأ�ض���مدة )موبكو(، في ميناء دمياط والذى 

يعتبر من الم�ض���روعات الكبرى في �ضناعة 

البتروكيماويات الم��ضرية، حي�ث تم اإ�ضافة 

م�ض���نعين ج�ديدي���ن للمجم���ع هم���ا 2 و3،  

با�ض���تثمارات تقدر بحوال���ي 2 مليار دولر، 

با�ض���تثمارات م�ض���تركة من قط���اع البترول 

الم�ضري والبنوك المحلية والكتتاب العام 

و�ض���ركات التاأمي���ن المحلي���ة وا�ض���تثمارات 

اأجنبية وعربية ، وقد تولت �ضركة بتروجت 

تنفيذ اأعمال التو�ضعة.

ويقدر اإجمالى الإنتاج ال�ضنوى لم�ضنعي 

2 و 3 حوال���ي 1،4 ملي���ون ط���ن �ض���نوياً ، 

بالإ�ض���افة اإل���ى 650 األف طن �ض���نوياً من 

الم�ض���نع 1 ،  ليرتفع اإجمالى اإنتاج المجمع 

اإل���ى اأكث���ر من 2 ملي���ون طن �ض���نويا،ً تمثل 

حوالي 30% من اإنتاج الأ�ض���مدة )اليوريا( 

فى م�ضر، و�ضت�ضاهم في تحقيق موارد من 

النق���د الأجنبي تقدر بحوال���ى 300 مليون 

دولر �ضنوياً من خالل الت�ضدير.

م���ن جانب���ه ذك���ر معال���ي المهند����ض 

والث���روة  البت���رول  وزي���ر  الم���ال،  ط���ارق 

المعدني���ة، ب���اأن �ض���ناعة البتروكيماويات 

ال�ض���تراتيجية  ال�ض���ناعات  م���ن  تعتب���ر 

وت�ض���اهم في دعم القت�ض���اد الم�ض���ري، 

مو�ض���حاً ب���اأن ب���الده اأع���دت اأول  خط���ة 

قومي���ة متكامل���ة لتطوير وتنمية �ض���ناعة 

البتروكيماوي���ات ف���ى ع���ام 2001 ، وقد 

تم على اثرها تاأ�ض���ي�ض ال�ض���ركة القاب�ضة 

للبتروكيماوي���ات فى عام 2002 ، كما تم 

انج���از 6 م�ض���روعات منه���ا با�ض���تثمارات 

تق���در بحوال���ي 3,5 ملي���ار دولر لإنت���اج 

حوالى 3 مليون طن �ض���نوياً من المنتجات 

البتروكيماوية.

واأو�ض���ح معالي���ه ب���اأن مجم���ع موبوكو 

يطب���ق اأعل���ى معايي���ر الج���ودة العالمي���ة، 

م���ن خ���الل وح���دة المعالج���ة البيولوجية 

المتطورة لل�ض���رف ال�ض���ناعي، والتي تعد 

الأول���ى من نوعها فى ال�ض���رق الأو�ض���ط، 

ومطابق���ة للمعايي���ر الدولي���ة والمحلي���ة، 

حيث ت�ض���ل ن�ضبة النبعاثات ال�ضادرة عن 

المجم���ع اأق���ل من 1% وحت���ى 10% من 

المعايير الدولية.            

جمهورية مصر العربية
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الجمهورية الجزائرية

البترولية  لال�ضتثمارات  العربية  ال�ضركة  اأعلنت 

الع�ضر  ال��دول  قبل  من  بالكامل  المملوكة  )اأبيكورب(، 

الأع�ضاء في منظمة الأقطار العربية الم�ضدرة للبترول 

)اأوابك( والتي تاأ�ض�ضت في عام 1975، قيامها بترتيب 

ال�ضريعة  اأحكام  مع  ومتوافقة  مبتكرة  مالية  ت�ضهيالت 

 Oil Recovery Services الإ�ضالمية ل�ضالح �ضركة

SAL، والتي يقع مقر عملياتها في الجمهورية الجزائرية، 
 4D وتعود ملكيتها اإلى بع�ض الم�ضتثمرين بال�ضراكة مع

4DGEA( Global Energy Advisors(، المتخ�ض�ضة في 
ال�ضتثمار في قطاع النفط والغاز ومقرها في فرن�ضا.

ويعتب���ر هذا التموي���ل الأول من نوعه لأبيكورب في ال�ض���وق 

الجزائري���ة، ويوؤك���د على توجه ال�ض���ركة على تنويع ا�ض���تثماراتها 

جغرافيا، و�ض���وف ي�ض���تفيد منه �ض���ركة مق���اولت خدمية تعمل 

ل�ضالح �ضركة �ضوناطراك. 

وكانت �ض���ركة ORS sal قد وقعت في �ض���هر مار�ض 2015 

عل���ى عق���د بقيم���ة 47.6 ملي���ون دولر لتنفيذ خدم���ات الحفر، 

واإدارة مخلفات الحفر والخدمات الهند�ض���ية لمدة ثالث �ضنوات 

ل�ضركة �ضوناطراك. وياأتي هذا التمويل لتغطية جزء 

من تكاليف المعدات، واحتياجات راأ�ض المال العامل 

المطلوبة لتنفيذ بنود هذا العقد. و�ض���يتم ا�ض���تغالل 

مبلغ اأولي بقيمة 10 ماليين دولر اأمريكي من المبلغ 

الإجمالي للتمويل المقدم من اأبيكورب كنموذج عقود 

اأخرى لم�ضاريع تحت التنفيذ.

وذك���ر الدكت���ور رائ���د الري����ض، نائ���ب الرئي����ض 

التنفيذي والمدير العام ل�ضركة اأبيكورب، باأن ترتيب 

هذا التمويل ل�ض���الح �ض���ركة ORS sal يمهد الطريق لأبيكورب 

لتعزيز تواجدها في �ض���وق الإقرا�ض الجزائ���ري، ويفتح المجال 

لتعظيم ال�ض���تفادة من الفر�ض المتوافرة في ال�ض���وق الجزائرية 

حيث ت�ض���ير البيان���ات المتاحة لنا اإلى وجود فر�ض �ض���انحة في 

�ضوق الطاقة الجزائري خالل ال�ضنوات القادمة.

واأ�ض���اف الدكت���ور الري����ض اأن هذه العملية توؤك���د مرة اأخرى 

الخبرات المالية التي يمتلكها فريق تمويل ال�ضركات في اأبيكورب 

وقدرته���م على توفي���ر حلول تمويلي���ة مبتكرة لتلبي���ة احتياجات 

الم�ضاريع المتنوعة.     

أبيكورب ترتب تسهيالت مالية في الجزائر

تعيين معالي السيد / نور الدين بوطرفة،
بمنصب وزير الطاقة في الجزائر

اأج���رى فخام���ة رئي����ض الجمهورية 

بوتفليق���ة،  العزي���ز  عب���د  الجزائري���ة، 

تعدياًل على عدد من الحقائب الوزارية، 

وقد تم بموجبه تعيين معالي ال�ضيد نور 

الدين بوطرفة، بمن�ض���ب وزير الطاقة، 

خلفاً لمعالي الدكتور/ �ضالح خبري.

ويعتب���ر معالي ال�ض���يد  ن���ور الدين 

بوطرف���ة، م���ن ال�ضخ�ض���يات القيادي���ة 

المعروفة على م�ض���توى �ضناعة الطاقة 

ف���ي الجمهوري���ة الجزائري���ة، حيث كان 

ي�ضغل قبل تكليفه بحقيبة وزارة الطاقة، 

من�ض���ب الرئي�ض المدير العام لل�ض���ركة 

الوطني���ة للكهرب���اء والغ���از الجزائري���ة 

)�ضونلغاز( .

وخالل مرا�ضم ت�ضلمه مهام من�ضبه 

الجدي���د، دعا معالي���ه  كاف���ة العاملين 

في الوزارة، اإلى اأهمية موا�ض���لة العمل 

الم�ض���ترك لمواجهة التحديات الراهنة 

ف���ي قط���اع الطاق���ة وذل���ك ب���روح م���ن 

ال�ضرار والعزيمة. 

وق�������د بعث �صعادة ال�صي�������د عبا�س علي 

النقي، الأمي�������ن العام لمنظم�������ة الأقطار 

العربي�������ة الم�ص�������درة للبت�������رول )اأواب�������ك( 

ببرقية تهنئ�������ة با�صمه ونيابة عن موظفي 

المان�������ة العام�������ة للمنظمة، اإل�������ى معالي 

ال�صي�������د / ن�������ور الدي�������ن بوطرف�������ة ، اأعرب 

خالله�������ا عن التهنئ�������ة والتبريك لمعاليه 

بمنا�صب�������ة تعيينه في من�صب�������ه الجديد ، 

راجي�������ًا لمعالي�������ه دوام التوفي�������ق والنجاح 

ف�������ي مهام�������ه، ومتطلع�������ًا اإل�������ى موا�صل�������ة 

وا�صتمرار الدع�������م الكبير والمعهود الذي 

تقدم�������ه الجمهورية الجزائرية لن�صاطات 

ال�صخ�صي�������ة  تمنيات�������ه  م�������ع  المنظم�������ة، 

لمعاليه بال�صحة والتوفيق والنجاح.  

 



9

أخ��ب��ار ال����دول األع��ض��اء

ذكرت �ض���ركة نفط الكويت باأن معدل 

الطاق���ة النتاجية للنف���ط الخام في دولة 

الكويت في نهاية ال�ض���نة المالية 2014-

2015 بل���غ 2.810 ملي���ون ب/ي، وه���و 
اأق���ل م���ن الطاق���ة النتاجية الم�ض���تهدفة 

)Target(، والت���ي تبل���غ 2.950  ملي���ون 
ب/ي، بمع���دل 140 األ���ف ب/ي، ويع���ود 

ذل���ك ب�ض���كل رئي�ض���ي لنخفا����ض الطاقة 

النتاجية في بع�ض مناطق انتاج ال�ض���ركة 

لأ�ضباب فنية.

تقريره����ا  ف����ي  ال�ض����ركة  واأ�ض����افت 

باأن����ه   2015  –  2014 للع����ام  ال�ض����نوي 

وف����ي اإط����ار خط����ة ال�ض����ركة زي����ادة انتاج 

النف����ط ف����ي حقول ال�ض����مال اإل����ى مليون 

ب/ي خالل ال�ض����نوات الخم�ض القادمة، 

فقد وقعت ال�ض����ركة عقوداً لن�ض����اء ثالثة 

مراكز تجمي����ع في مناط����ق عملياتها في 

�ضمال الكويت، وذلك مع بع�ض ال�ضركات 

البترولية العالمية.

 واأو�ض����حت ال�ض����ركة باأن����ه تم خالل 

نف�ض الفترة حفر 376 بئر نفطية جديدة 

للنف����ط الخ����ام والغ����از غير الم�ض����احب، 

متخطية بذل����ك الهدف المعلن وهو حفر 

343 بئراً. كما ك�ض����فت عن ا�ض����تخدامها 
وللم����رة الأول����ى في تاريخ ال�ض����ركة تقنية 

�ض����خ الأحما�ض في �ض����قوق بئر اأم قدير 

) UG-42 ( ف����ي مكمن مارات النفطي، 

وال����ذي نتج عنه تدف����ق نفطي بلغ حوالي 

المج����ال  يفت����ح  مم����ا  ب/ي،   3،500
ل�ض����تغالل مكم����ن مارات قليل����ة النفاذية 

في �ضمال الكويت، وتوقعت ال�ضركة زيادة 

النتاج وتح�ض����ين ا�ض����تخال�ض النفط في 

جميع مناطق انتاج ال�ضركة. 

واأ�ض���ارت ال�ض���ركة باأن مع���دل النتاج 

اليومي الجمالي للغاز الم�ض���احب والغاز 

غير الم�ض���احب بل���غ خالل نف����ض الفترة 

حفر 376 بئر نفطية جديدة
في الكويت خالل عام 2015

دولة الكويت

1.596 ملي���ار قدم مكعب من الغاز يومياً، 
مقابل النتاج الم�ض���تهدف والبالغ 1.409 

مليار قدم مكع���ب من الغاز يومياً، وبذلك 

يف���وق مع���دل النتاج الم�ض���تهدف لل�ض���نة 

المالي���ة بحوالي 187 ملي���ون قدم مكعب 

من الغاز يومياً.

وقالت ال�ض���ركة باأنها �ضت�ض���رع خالل 

الع���ام الحال���ي 2016، بتنفي���ذ م�ض���روع 

الحف���ر البح���ري وذل���ك �ض���من عملي���ات 

ال�ضتك�ضاف البرية والبحرية بهدف زيادة 

الطاقة النتاجية للنفط والغاز الحر، كما 

�ضتوا�ضل ال�ض���ركة جهودها الرامية لبلوغ 

الطاق���ة النتاجي���ة للنف���ط 3.150 مليون 

ب/ي.              
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اجتماعات منظمة أوابك في مدينة القاهرة 

مواصلة التعاون والتنسيق المشترك
بين الدول األعضاء في صناعة البترول

ا�صت�صاف�������ت مدين�������ة القاه�������رة – جمهورية م�صر العربية، خ�������الل الفترة من  14 اإلى 16 ماي�������و 2016، اجتماعات 

منظم�������ة الأقط�������ار العربية الم�صدرة للبترول )اأوابك(، حيث عقد الجتماع ال� 144 للمكتب التنفيذي يومي 14 -15 

ماي�������و 2016، واأعقبه الجتماع ال� 96 لمجل��������س وزراء المنظمة )على م�صتوى المندوبي�������ن(، وذلك بم�صاركة اأ�صحاب 

ال�صع�������ادة  اأع�صاء المكت�������ب التنفيذي ممثلين عن دولهم، وق�������د ناق�صت الجتماعات عددًا م�������ن الموا�صيع ذات ال�صلة 

باأعمال واأن�صطة الأمانة العامة للمنظمة خالل الن�صف الأول من عام 2016، كما ا�صتعر�صت التطورات في ال�صناعة 

البترولية العربية والدولية، وفي ما يلي الجتماعات:
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عق���د  الجتم���اع ال���� 144 للمكتب 

التنفيذي يومي 14 – 15 مايو 2016، 

برئا�ض���ة �ض���عادة ال�صي�������خ ط�������الل نا�صر 

العذب�������ي ال�صباح، ممثل دول�������ة الكويت 

في المكتب التنفيذي، التي لها رئا�ض���ة 

الدورة لعام 2016، وبح�ض���ور اأ�ضحاب 

التنفي���ذي  اأع�ض���اء المكت���ب  ال�ض���عادة 

للمنظمة. 

وبعد اقرار جدول الأعمال الجتماع 

اتخذ المكتب ما يلي: 

• عل���ى 	 التنفي���ذي  المكت���ب  �ض���ادق 

للمنظم���ة  الختامي���ة  الح�ض���ابات 

)الأمان���ة العامة والهيئة الق�ض���ائية( 

لعام 2015.

• اطل���ع المكتب التنفي���ذي على مذكرة 	

الأمان���ة العامة ب�ض���اأن التقرير الربع 

�ض���نوي ح���ول »الأو�ض���اع البترولي���ة 

العالمية« والذي يتاألف من 6 محاور، 

وقد ثمن المكتب جهود الأمانة العامة 

في اإعدادها لهذا التقرير موؤكداً على 

�ضرورة ال�ضتمرار في متابعة تطورات 

الأو�ض���اع البترولية العالمية ب�ض���كل 

دوري وعلى اأن يت�ضمن التقرير الذي 

�ضيعر�ض على اجتماع مجل�ض الوزراء 

االجت�م��اع ال� 144 للمك�ت��ب التنفي����ذي
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الق���ادم اآخ���ر م�ض���تجدات وتطورات 

الأو�ض���اع البترولية العالمية. وكذلك 

اأكد المكتب على �ض���رورة اأن ير�ض���ل 

التقرير اإلى اأ�ضحاب ال�ضعادة اأع�ضاء 

المكت���ب قبل ب���دء الجتماعات حتى 

يت�ضنى لهم الطالع عليه.

• اطل���ع المكتب التنفي���ذي على مذكرة 	

الأمان���ة العامة ب�ض���اأن متابعة �ض���وؤون 

البيئ���ة وتغّي���ر المن���اخ، وعل���ى جهود 

الأمان���ة العام���ة ف���ي التن�ض���يق بينها 

وبين وفد المملكة العربية ال�ض���عودية 

التي تتراأ�ض المجموعة العربية ب�ضاأن 

اجتم���اع ال���دورة الرابع���ة والأربعي���ن 

للهيئ���ات الفرعي���ة )SBI44( لتغّي���ر 

المن���اخ المق���رر عقده���ا ف���ي ب���ون 

المتح���دة،  الأم���م  مق���ر   � األماني���ا   �

خ���الل الفت�����رة م���ن 16 � 26 اأي���ار/

ماي���و 2016، وكذلك ال���دورة الثانية 

والع�ض���رين لموؤتمر اأطراف التفاقية 

)C0P–22( المزمع عقدها بمدينة 

مراك����ض � المملك���ة المغربي���ة خالل 

الفت���رة م���ن 7- 18 ت�ض���رين الثاني/

نوفمبر 2016.

واأثنى المكتب على جهود المانة العامة 

ب�ض���اأن متابع���ة ق�ض���ايا و�ض���وؤون البيئة 

�سعادة الدكتور مطر حامد النيادي
دولة الإمارات العربية المتحدة

�سعادة المهند�س نا�سر بن ابراهيم الفوزان
المملكة العربية ال�ضعودية

�سعادة ال�سيخ طالل النا�سر العذبي ال�سباح
دولة الكويت

رئي�ض الدورة الحالية للمكتب التنفيذي للمنظمة

�سعادة ال�سيخ  م�سعل بن جبر اآل ثاني
دولة قطر

�سعادة المهند�س محمد كامل الزنداح
دولة ليبيا

�سعادة المهند�س  جمال عبدالحميد محمد حجازي
جمهورية م�ضر العربية

�سعادة المهند�س عبد اهلل الخطاب
الجمهورية العربية ال�ضورية

�سعادة ح�سن محمد الرفيعي
جمهورية العراق

�سعادة  علي عبد الجبار ال�سواد
مملكة البحرين

�سعادة  محمد بوعمامة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�ضعبية
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وتغي���ر المناخ ومتابعته���ا للتطورات في 

اتفاقي���ة الأمم المتح���دة الطارية لتغير 

المناخ UNFCCC والآليات القانونية 

المنبثق���ة عنها على الم�ض���تويين العربي 

والدول���ي واأو�ض���ى با�ض���تمرار الأمان���ة 

العامة في متابعة جهودها ب�ضاأن متابعة 

ق�ض���ايا و�ض���وؤون البيئ���ة وتغّي���ر المناخ، 

موؤك���داً عل���ى اأهمية الم�ض���اركة الفاعلة 

ف���ي جمي���ع الموؤتم���رات والجتماعات 

بتغّي���ر  المعني���ة  والدولي���ة  الإقليمي���ة 

المناخ. 

• اطل���ع المكتب التنفي���ذي على مذكرة 	

الأمانة العامة ب�ض���اأن الدرا�ضات التي 

اأنجزته���ا الأمان���ة العام���ة للمنظم���ة 

خالل الن�ضف الأول من عام 2016، 

وهي: درا�ض���ة بعنوان “تطور خارطة 

�ض���وق النفط العالمية والنعكا�ض���ات 

المحتمل���ة على الدول الأع�ض���اء في 

اأواب���ك«. ودرا�ض���ة بعنوان “�ض���ناعة 

النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية 

واآفاقه���ا  ال�ض���مالية  اأمري���كا  خ���ارج 

الم�ضتقبلية«.

الموق���ر  المجل����ض  المكت���ب  واأو�ض���ى 

با�ض���تمرار قي���ام الأمان���ة العام���ة ف���ي 

اإج���راء مث���ل ه���ذه الدرا�ض���ات وزي���ادة 

عددها لأهميتها  واإر�ض���الها اإلى الدول 

الأع�ضاء. 

• عل���ى 	 التنفي���ذي  المكت���ب  اطل���ع 

مذك���رة الأمانة العامة ب�ض���اأن �ض���ير 

العمل في بن���ك المعلومات وتطوير 

الأول  الن�ض���ف  خ���الل  ن�ض���اطاته 

م���ن ع���ام 2016، كم���ا اطل���ع على 

نتائج الجتماع التن�ض���يقي الخام�ض 

ل�ض���باط ات�ض���ال الدول الأع�ض���اء 

في مجال بنك المعلومات للمنظمة 

ال���ذي ُعقد في مق���ر الأمانة العامة 

ف���ي دول���ة الكويت يوم���ي 27 � 28 

ني�ضان/اأبريل 2016. 

واأع���رب المكت���ب ع���ن تقدي���ره لجهود 

الأمان���ة العامة لتطوير بنك المعلومات، 

وبما ي�ضاهم في تعزيز التعاون بينها وبين 

الدول الأع�ض���اء من جه���ة والمنظمات 

الدولي���ة من جهة اأخ���رى، ودعا المكتب  

الجه���ات المعني���ة في الدول الأع�ض���اء 

لتزويد المانة العامة بالبيانات لي�ض���بح 

بن���ك المعلومات ل���دى المنظمة مرجعاً 

موثوقاً في مجالت الطاقة.

• اطل���ع المكتب التنفي���ذي على مذكرة 	

الأمانة العامة ب�ض���اأن الفعاليات التي 

�ض���اركت فيها اأو الت���ي نظمتها خالل 

الن�ضف الأول من عام 2016.

وقد تقرر اأن يعقد الجتماع الخام�س 

للمكت�������ب  المائ�������ة  بع�������د  والأربعي�������ن 

التنفي�������ذي ف�������ي دول�������ة الكوي�������ت يومي 

ال�صبت والأحد 15 و16 ت�صرين الأول/

اأكتوب�������ر 2016 ميالدي�������ة الموافق 14 

و15 محرم 1438 هجرية.            
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عق���د مجل����ض وزراء منظم���ة الأقطار 

)اأواب���ك(  للبت���رول  الم�ض���درة  العربي���ة 

اجتماعه ال�ضاد�ض والت�ضعين )على م�ضتوى 

المندوبين (،  برئا�ضة �ضعادة ال�ضيخ طالل 

نا�ضر العذبي ال�ضباح، ممثل دولة الكويت 

في المكت���ب التنفيذي للمنظمة، التي لها 

رئا�ض���ة ال���دورة لع���ام 2016. وذل���ك في 

مدينة القاهرة – جمهورية م�ضر العربية،  

بتاريخ 9 �ض���عبان 1437 هجرية الموافق 

16 اأيار / مايو 2016 ميالدية.
 افتتح الجتماع �ض���عادة الرئي�ض بكلمة 

رح���ب فيه���ا باأ�ض���حاب ال�ض���عادة ممثلي 

ال���دول الأع�ض���اء في الجتماع ال�ض���اد�ض 

والت�ض���عين لمجل����ض وزراء المنظمة الذي 

يعقد على م�ض���توى المندوبين، وب�ض���عادة 

الأمي���ن العام للمنظمة في هذا الجتماع، 

و�ض���كر الأمان���ة العام���ة على التح�ض���ير 

الجي���د له���ذا الجتم���اع وتقدم بال�ض���كر 

الجزي���ل لجمهوري���ة م�ض���ر العربية على 

ا�ضت�ضافتها لالجتماع. 

واأعقب���ه �ض���عادة ال�ض���يد عبا����ض علي 

النقي، الأمين العام للمنظمة، حيث رحب 

باأ�ض���حاب ال�ضعادة الح�ض���ور، معرباً عن 

�ض���كره وتقديره لمعال���ي المهند�ض طارق 

الم���ال، وزير البت���رول والث���روة المعدنية 

ف���ي جمهوري���ة م�ض���ر العربي���ة ولكاف���ة 

الم�ضوؤولين في الوزارة، على ح�ضن الوفادة 

وكرم ال�ض���يافة وتقديم كافة الت�ض���هيالت 

لالجتماع.

الموا�ض���يع  المجل����ض  ناق����ض  وق���د 

المدرجة على جدول الأعمال ومن ثم اقر 

البنود التالية:-

• الح�ض���ابات 	 عل���ى  المجل����ض  �ض���ادق 

الختامي���ة للمنظم���ة )الأمان���ة العام���ة 

والهيئة الق�ضائية ( لعام 2015.

• اطل���ع المجل����ض عل���ى تقري���ر ن�ض���اط 	

الأمانة العامة للمنظمة خالل الن�ضف 

الأول من عام 2016 واعتمد تو�ضيات 

المكتب التنفيذي ومنها متابعة مو�ضوع 

البيئ���ة وتغير المن���اخ، والفعاليات التي 

قام���ت الأمان���ة العام���ة بتنظيمه���ا او 

الم�ضاركة فيها، وكذلك �ضير العمل في 

بنك المعلومات .

• الدرا�ض���ات 	 عل���ى  المجل����ض  اطل���ع 

القت�ض���ادية والفني���ة الت���ي اأنجزته���ا 

الأمانة العامة خالل الن�ضف الأول من 

عام 2016.

• ح���ول 	 تقري���راً  المجل����ض  ا�ض���تعر�ض 

الأو�ضاع البترولية .

• المعال���ي 	 اأ�ض���حاب  اتف���ق  وان  �ض���بق 

ال���وزراء عل���ى عق���د الجتم���اع القادم 

لمجل����ض وزراء المنظمة ف���ي القاهرة 

بتاريخ 2016/12/11.

واختت�������م المجل��������س اجتماعه معربا 

ع�������ن تقدي�������ره و�صك�������ره ال�������ى جمهوري�������ة 

م�صر العربية على ح�ص�������ن الوفادة وكرم 

ال�صيافة .                                       

االجتماع ال� 96 لمجلس وزراء المنظمة )على مستوى المندوبين(
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تلبية لدعوة كريمة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 

�ض���اركت الأمان���ة العامة للمنظم���ة في فعالي���ات )الموؤتمر 

الإقليم�������ي لبح�������ث تداعي�������ات الأزم�������ة النفطية عل�������ى اإدارة 

القت�ص�������ادات العربية(، الذي عقد في مق���ر الأمانة العامة 

لجامعة الدول العربية في القاهرة – جمهورية م�ضر العربية،  

يومي 17 و18 ماي���و 2016،  تحت رعاية معالي المهند�ض 

طارق المال، وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية م�ضر 

العربي���ة، الذي اأناب عنه �ض���عادة المهند����ض محمد طاهر، 

وكي���ل وزارة البت���رول والثروة المعدنية، وبح�ض���ور عدد من 

كبار الم�ض���وؤولين في جامعة ال���دول العربية ووزارة البترول 

الم�ض���رية ومجموعة من الخبراء والمتخ�ض�ضين من الدول 

العربية.

افتتح اأعمال الموؤتمر الدكتور نا�ضر الهتالن القحطاني 

مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وال�ضفير اأحمد 

ب���ن حل���ي رئي�ض القطاع ال�ضيا�ض���ي بجامعة ال���دول العربية 

نياب���ة عن الأمين الع���ام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل 

العربي، والمهند�ض محمد طاهر وكيل وزارة البترول والثروة 

المعدنية الم�ضري نيابة عن المهند�ض طارق المال.

ت�ضمن الموؤتمر 4 جل�ضات فنية قدم خاللها نحو 18 ورقة 

عمل تناولت اأ�ض���باب الأزم���ة النفطية، واآثارها المحتملة على 

م�ض���توى دول منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا والعالم. 

وق���د �ض���اركت الأمانة العام���ة للمنظمة بتقدي���م ورقة بعنوان 

“التط�������ورات في اأ�صواق النفط:العوامل الموؤثرة والنعكا�صات 
المحتملة على اقت�صادات الدول العربية المنتجة والم�صدرة 

للنف�������ط”، قدمه���ا ال�ض���يد عبدالفتاح دن���دي، مدي���ر الإدارة 

القت�ضادية وممثل الأمانة  العامة في الموؤتمر.

وقد ت�صمنت الورقة 4 محاور رئي�صية:

المح�������ور الأول : نبذة عن الأزمات الرئي�ض���ية التي �ض���هدت 

خاللها اأ�ضواق النفط تراجع في الأ�ضعار.

المح�������ور الثاني : تق�ض���ي العوامل الرئي�ض���ية الموؤثرة على 

اأ�ضعار النفط خالل الزمة الخيرة.

المحور الثالث :  مكانة الدول العربية المنتجة والم�ض���درة 

للنف���ط ف���ي ال�ض���وق النفطي���ة، واأهمي���ة 

القطاع النفطي في اقت�ضاداتها.

النفط  اأ�ضعار  في  النخفا�ض  انعكا�ض   : الرابع  المحور 

ع��ل��ى اق��ت�����ض��ادات ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة  

له. والم�ضدرة  المنتجة 

وخل�ض���ت الورقة اإلى اأن تحقيق ال�ضتقرار في ال�ضوق 

النفطية  م�ضوؤولية م�ضتركة بين الدول المنتجة من داخل 

وخارج اأوبك، و�ض���ددت على ان تراجع العائدات النفطية 

ف���ي الدول العربية المنتجة للنفط له انعكا�ض���ات �ض���لبية 

على اقت�ض���ادات تلك الدول، الأمر ال���ذي يتطلب التوجه 

نح���و تنويع م�ض���ادر الدخل وتفعي���ل دور القطاعات غير 

النفطي���ة. كما دعت الورقة اإلى �ض���رورة اإعادة النظر في 

�ضيا�ض���ات دع���م الطاق���ة المطبقة في ال���دول العربية مع 

التاأكيد على عدم تاأثر �ضريحة ذوي الدخل المحدود بتلك 

التعديالت.               

المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية

استعراض التطورات الحالية في أسواق النفط 
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kاãسدر حدي�

الربع ا	ول - كانون الثاني / يناير - أذار/ مارس
2016
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عقدت منظمة البلدان الم�ضدرة للنفط )اأوبك(، اجتماعها الوزاري ال� 169، في مدينة 

فيين����ا، النم�ض����ا، يوم 2 يوني����و 2016،  وقد تم خالل الجتماع اتخ����اذ عدد من القرارات 

ذات ال�ض����لة باأعمال المنظمة، ومن اأهمها  

تعيي����ن مر�ض����ح جمهورية نيجيريا �ض����عادة 

ال�ض����يد محمد باركن����دو اأمينا عاما جديدا 

للمنظم����ة خلف����اً لمعالي الدكت����ور عبداˆ 

البدري.

واأك���د ال���وزراء ف���ي اختت���ام اجتماعهم 

اللتزام با�ضتقرار ال�ضوق النفطية وموا�ضلة 

التن�ض���يق والحوار مع بقية ال���دول المنتجة 

)خ���ارج اأوب���ك(، كما اتفقوا على و�ض���ع اآلية 

للتن�ض���يق بي���ن دول اأوب���ك وبقي���ة المنتجين 

بغية تحقيق ال�ض���تقرار في ال�ضوق النفطية 

والحفا® على ا�ض���عار معقولة تلبي م�ضالح 

المنتجين والم�ضتهلكين.

م���ن جانبه ذك���ر رئي�ض ال���دورة الحالية 

لموؤتمر منظمة اأوبك، معالي الدكتور محمد 

بن �ضالح ال�ضادة، وزير الطاقة وال�ضناعة في 

دولة قطر، في كلمت���ه لدى افتتاح الجتماع 

الوزاري لأوبك على اأهمية موا�ض���لة الحوار 

مع المنتجي���ن من خارج اوبك للحفا® على 

ا�ضتقرار ال�ضوق النفطية.

وذك���ر معالي���ه قائ���اًل » اإن �ض���وقا اأكثر 

ا�ض���تقرارا وتوازن���ا �ض���تكون مفي���دة لجميع 

الأط���راف«، معرباً عن اأمل���ه في المحافظة 

على كل ال�ض���بل الممكنة للتع���اون والتفاهم 

ل�ضالح دول اوبك والعالم باأ�ضره.

وا�ض���تعر�ض معاليه في كلمته التطورات 

الحالية في ال�ض���وق النفطية، وانعكا�ض���اتها 

على ال�ضتثمارات النفطية العالمية،   

وتط���رق معال���ي رئي�ض اوب���ك في ختام 

كلمت���ه للحوارات الثنائية التي نظمتها اأوبك 

مع الهند والتحاد الأوروبي خالل ال�ض���هر 

الما�ضية، كما اعلن عن عقد منتدى الطاقة 

العالمي ال���� 15 في الجمهوري���ة الجزائرية 

في �ضبتمبر 2016.                         

األخ�����ب�����ار ال���دول���ي���ة

The 10th Middle East 
Refining & Petrochemicals 

Conference & Exhibition

BAHRAIN 
INTERNATIONAL 
EXHIBITION AND 
CONVENTION 
CENTRE

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

Teaming Up for Excellence: 
Industry, Government and Education

Conference theme

Under the patronage of
His Royal Highness Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa
Prime Minister of the Kingdom of Bahrain

REGISTER ONLINE AT 
www.mepetrotech.com

EXHIBITION ORGANISERS SUPPORTING ORGANISATIONSCONFERENCE ORGANISERS

SUPPORTING ORGANISATION

GET THE APP!

االستمرار في التنسيق مع الدول المنتجة 
من خارج المنظمة

� �صعادة ال�صيد محمد باركندو�

االجتماع ال� 169 لمنظمة أوبك
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أخ��ب��ار ال����دول األع��ض��اء

The 10th Middle East 
Refining & Petrochemicals 

Conference & Exhibition

BAHRAIN 
INTERNATIONAL 
EXHIBITION AND 
CONVENTION 
CENTRE

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

Teaming Up for Excellence: 
Industry, Government and Education

Conference theme

Under the patronage of
His Royal Highness Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa
Prime Minister of the Kingdom of Bahrain

REGISTER ONLINE AT 
www.mepetrotech.com

EXHIBITION ORGANISERS SUPPORTING ORGANISATIONSCONFERENCE ORGANISERS

SUPPORTING ORGANISATION

GET THE APP!
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد الإدارة القت�صادية

• ارتفع المعدل ال�صهري لأ�صعار �صلة اأوبك بن�ضبة 9.3% )3.2 دولر للبرميل( مقارنة بال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 37.9 دولر للبرميل خالل �ضهر اأبريل 2016.	

• ارتفع الطلب العالمي على النفط خالل �ضهر اأبريل 2016 بمقدار 0.4 مليون ب/ي، اأي بن�ضبة 0.4% لي�ضل اإلى 96.1 مليون ب/ي.	

• ا�صتقرت الكميات المعرو�صة من النفط خالل �ضهر اأبريل 2016 عند نف�ض الم�ضتوى الم�ضجل خالل ال�ضهر ال�ضابق وهو 98 مليون ب/ي.	

• انخف�س اإنتاج الوليات المتحدة من النفط ال�صخري خالل �ضهر اأبريل 2016 بنحو 1.8% ليبلغ 5 مليون ب/ي، كما انخف�س عدد الحفارات العاملة بنحو 26 حفارة 	

مقارنة بال�ضهر ال�ضابق ليبلغ 281 حفارة.

• ارتفعت واردات الوليات المتحدة من النفط الخام خالل �ضهر مار�ض 2016 بنحو 2.4% لتبلغ 8 مليون ب/ي، بينما انخف�صت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو 	

8.1% لتبلغ حوالى 1.9 مليون ب/ي.
• انخف�س المخزون التجاري النفطي في الدول ال�صناعية خالل �ضهر مار�ض 2016 بحوالي 1 مليون برميل مقارنة بال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 3045 مليون برميل، وا�صتقر 	

المخزون الإ�صتراتيجي في دول منظمة التعاون القت�ضادي والتنمية وجنوب اأفريقيا وال�ضين عند نف�ض الم�ضتوى الم�ضجل خالل ال�ضهر ال�ضابق وهو 1863 مليون برميل. 

• ارتفع المتو�صط ال�صهري لل�صعر الفوري للغاز الطبيعي الم�ضجل في مركز هنري بال�ضوق الأمريكي خالل �ضهر اأبريل 2016 بمقدار 0.19 دولر لكل مليون )و ح ب( 	

مقارنة بال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 1.92 دولر لكل مليون )و ح ب(. 

• انخف�س متو�صط اأ�صعار ا�صتيراد الغاز الطبيعي الم�صيل في اليابان خالل �ضهر مار�ض 2016 بمقدار 0.8 دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�ضل اإلى 7.2 دولر لكل مليون )و 	

ح ب( ، كما انخف�س متو�صط اأ�صعار ا�صتيراد الغاز الطبيعي الم�صيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.5 دولر لكل مليون )و ح ب( ، لي�ضل اإلى 7.3 دولر لكل مليون )و ح 

ب( ،و انخف�س متو�صط اأ�صعار ا�صتيراد الغاز الطبيعي الم�صيل في ال�صين بمقدار 0.3 دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�ضل اإلى 6.6 دولر لكل مليون )و ح ب(.

• بلغت �صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�صيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�صين حوالى 4.035 مليون طن خالل �ضهر مار�ض 2016 ،م�ضتاأثرة بح�ضة 	

31.2% من الإجمالى.

املوؤ�سرات الرئي�سية

أوال : أسواق النفط

– الأ�سعار  1

1-1 اأ�صعار النفط الخام
�ضهد المعدل الأ�ضبوعي لأ�ضعار �ضلة اأوبك انخفا�ضاً خالل الأ�ضبوع الأول من �ضهر اأبريل 

2016، م�ضجاًل 34.2 دولر للبرميل، ثم ارتفع بعد ذلك لي�ضل اإلى اأعلى م�ضتوياته عندما 
بلغ 41.1 دولر للبرميل خالل الأ�ضبوع الرابع من ال�ضهر، كما يو�ضح ال�ضكل )1(: 

�ضهد المعدل ال�ضهري لأ�ضعار �ضلة خامات اأوبك خالل �ضهر اأبريل 2016 ارتفاعاً بمقدار 

3.2 دولر للبرميل مقارنة باأ�ضعار ال�ضهر ال�ضابق، اأي بن�ضبة 9.3% ،لي�ضل اإلى 37.9 دولر 
للبرميل، م�ضجال بذلك تراجعاً بنحو 19.4 دولر للبرميل اأي بن�ضبة 33.9% مقارنة بمعدله 

الم�ضجل خالل ال�ضهر المماثل 

كان  وق��د  الما�ضي.  العام  من 

اإنتاج  في  الم�ضتمر  لالنخفا�ض 

الأمريكية  المتحدة  ال��ولي��ات 

ال���دولر  و�ضعف  ال��ن��ف��ط،  م��ن 

الإم���دادات  وتعطل  الأمريكي، 

المنتجة،  ال��دول  من  ع��دد  في 

المتوقع  ال��ح��اد  والن��خ��ف��ا���ض 

اأوبك،  اإمدادات دول خارج  فى 

دوراً رئي�ضياً في ارتفاع الأ�ضعار 

خالل �ضهر اأبريل 2016.

 )1( ال����ج����دول  وي���و����ض���ح 

وال�ضكل )2( التغير في اأ�ضعار 

بال�ضهر  مقارنة  اأوب���ك،  �ضلة 

ال�ضابق، و بال�ضهر المماثل من 

العام ال�ضابق:

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

2016 دي�سمرب نوفمرب اأكتوبر �سبتمرب اأغ�سط�س يوليو يونيو مايو
اأبريل

2015

37٫9 34.7 28.7 26.5 33.6 40.5 45.0 44.8 45.5 54.2 60.2 62.2 57.3 �ضعر �ضلة اأوبك

3٫2 5.9 2.2 (7.1) (6.9) (4.5) 0.2 (0.6) (8.7) (6.0) (2.0) 4.9 4.8 التغري عن ال�ضهر ال�ضابق

(19٫4) (17.8) (25.3) (17.9) (25.9) (35.1) (40.0) (51.2) (55.3) (51.4) (47.7) (43.3) (47.0) التغري عن ال�ضهر املماثل من العام ال�ضابق

مالحظة: ت�ضم �ضلة اأوبك، اعتبارا من 16 يونيو 2005 ، اإحدى ع�ضر نوعاً من النفط الخام بدل من ال�ضبعة خامات ال�ضابقة . وتمثل ال�ضلة الجديدة خامات الدول 

الأع�ضاء مقّومة وفقاً لأوزان ترجيحية تاأخذ في العتبار اإنتاج و�ضادرات الدول الأع�ضاء. واعتبارا من بداية يناير 2007 اأ�ضيف خام غيرا�ضول النغولي اإلى �ضلة 

اأوبك الجديدة، و في منت�ضف �ضهر اأكتوبر 2007 اأ�ضيف خام اأورينت الإكوادوري، وفي يناير 2009 تم  ا�ضتثناء الخام الندوني�ضي، وفي يناير 2016 تم ا�ضافة الخام 

الندوني�ضي اإلى �ضلة اأوبك من جديد لت�ضبح 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�ضح الجدول )3( في الملحق الأ�ضعار الفورية ل�ضلة اأوبك و بع�ض النفوط الأخرى 

للفترة  2014 - 2016.

1-2  الأ�صعار الفورية للمنتجات النفطية

- الخليج الأمريكي

ارتفعت الأ�ضعار الفورية للغازولين الممتاز خالل �ضهر مار�ض 2016 بنحو 10.7 

دولر للبرميل مقارنة باأ�ضعار ال�ضهر ال�ضابق اأي بن�ضبة 22.6% لت�ضل اإلى 58 دولر 

للبرميل، كما ارتفعت اأ�ضعار زيت الغاز بنحو 4.1 دولر للبرميل اأي بن�ضبة 11.1% لتبلغ 

41.1 دولر للبرميل، و ارتفعت اأ�ضعار زيت الوقود بحوالى 3.3 دولر للبرميل اأي بن�ضبة 
16% لتبلغ 23.9 دولر للبرميل.

)دوالر/برميل(
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-  �صوق روتردام

مار�ض  �ضهر  م�ضتوياتها خالل  في  ارتفاعاً  الممتاز  للغازولين  الفورية  الأ�ضعار  �ضهدت 

اأي بن�ضبة 10.7% لت�ضل  باأ�ضعار ال�ضهر ال�ضابق  2016 بنحو 5.3 دولر للبرميل مقارنة 
اإلى 54.8 دولر للبرميل،  كما ارتفعت اأ�ضعار زيت الغاز بنحو 6.7 دولر للبرميل اأي بن�ضبة 

16.6% لتبلغ 47.1 دولر للبرميل، وارتفعت اأ�ضعار زيت الوقود بحوالى 3.3 دولر للبرميل 
اأي بن�ضبة 15.3% لتبلغ 24.8 دولر للبرميل.

-  �صوق حو�س البحر المتو�صط

مار�ض  �ضهر  م�ضتوياتها خالل  في  ارتفاعاً  الممتاز  للغازولين  الفورية  الأ�ضعار  �ضهدت 

اأي بن�ضبة 10.9% لت�ضل  باأ�ضعار ال�ضهر ال�ضابق  2016 بنحو 4.7 دولر للبرميل مقارنة 
اإلى 47.7 دولر للبرميل،  كما ارتفعت اأ�ضعار زيت الغاز بنحو 6.4 دولر للبرميل اأي بن�ضبة 

15.3% لتبلغ 48.3 دولر للبرميل، وارتفعت اأ�ضعار زيت الوقود بحوالي 2.1 دولر للبرميل 
اأي بن�ضبة 9.3% لتبلغ 24.6 دولر للبرميل.

-  �صوق �صنغافورة

مار�ض  �ضهر  م�ضتوياتها خالل  في  ارتفاعاً  الممتاز  للغازولين  الفورية  الأ�ضعار  �ضهدت 

2016 بنحو 8.4 دولر للبرميل مقارنة باأ�ضعار ال�ضهر ال�ضابق اأي بن�ضبة 19% لت�ضل اإلى 
اأي بن�ضبة  الغاز بنحو 6.2 دولر للبرميل  اأ�ضعار زيت  52.7 دولر للبرميل،  كما ارتفعت 
15.5% لتبلغ 46.3 دولر للبرميل، وارتفعت اأ�ضعار زيت الوقود بحوالي 2.3 دولر للبرميل 

اأي بن�ضبة 8.9% لتبلغ 28.2 دولر للبرميل.

  ويو�ضح ال�ضكل )3( المعدل ال�ضهري لالأ�ضعار الفورية للغازولين الممتاز خالل الفترة 

من مار�ض 2015  اإلى  مار�ض 2016  في الأ�ضواق الرئي�ضية الأربعة: 

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

للمنتجات  الفورية  لالأ�ضعار  ال�ضهري  المتو�ضط  الملحق  في   )4( الجدول  يو�ضح  كما 

النفطية في الأ�ضواق 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�صعار �صحن النفط الخام 

اإلى اتجاه  ال�ضرق الأو�ضط   المتجه من موانئ  النفط الخام  اأ�ضعار �ضحن  ارتفعت 

مار�ض  �ضهر  خالل  �ضاكن(  األف طن   280  –  230 بحمولة  الكبيرة  )للناقالت  ال�ضرق 

2016 بمقدار 13 نقطة مقارنة باأ�ضعار ال�ضهر ال�ضابق، اأي بن�ضبة 21.7% م�ضجلة 73 
نقطة على المقيا�ض العالمي، كما  ارتفعت اأ�ضعار �ضحن النفط الخام المتجه من موانئ 

اإلى اتجاه الغرب )للناقالت الكبيرة بحمولة 270 – 285 األف طن  ال�ضرق الأو�ضط  

�ضاكن( بمقدار 6 نقاط مقارنة باأ�ضعار ال�ضهر ال�ضابق، اأي بن�ضبة 17.1% م�ضجلة 41 

نقطة على المقيا�ض العالمي، وارتفعت اأ�ضعار �ضحن النفط الخام المنقولة داخل منطقة 

البحر الأبي�ض المتو�ضط بناقالت �ضغيرة اأو متو�ضطة الحجم  )80-85 األف طن �ضاكن( 

بمقدار 15 نقطة مقارنة باأ�ضعار ال�ضهر ال�ضابق، اأي بن�ضبة 16.5% م�ضجلة 106 نقطة 

على المقيا�ض العالمي.

في  العالمى(  المقيا�ض  على  )نقطة  الخام  النفط  �ضحن  اأ�ضعار   )4( ال�ضكل  ويو�ضح 

التجاهات المختلفة خالل الفترة من �ضهر مار�ض 2015 اإلى �ضهر مار�ض 2016: 

1-4 اأ�صعار �صحن المنتجات النفطية 

اإلى  الأو�ضط   ال�ضرق  موانئ  المنقولة من  النفطية  المنتجات  �ضحن  اأ�ضعار  ارتفعت 

30 – 35 األف طن �ضاكن( خالل �ضهر مار�ض 2016  بحمولة  )للناقالت  ال�ضرق   اتجاه  

بمقدار 12 نقطة ،اأي بن�ضبة 11.5% مقارنة باأ�ضعار ال�ضهر ال�ضابق، م�ضجلة 116 نقطة على 

 .)World Scale( المقيا�ض العالمي

بينما انخف�ضت اأ�ضعار �ضحن المنتجات النفطية المنقولة داخل منطقة البحر الأبي�ض 

المتو�ضط )للناقالت بحمولة 30 – 35 األف طن �ضاكن( خالل �ضهر مار�ض 2016  بمقدار 

19 نقطة على المقيا�ض العالمي،  اأي بن�ضبة 13% مقارنة باأ�ضعار ال�ضهر ال�ضابق،  لت�ضل 

)*( المقيا�ض العالمي )WS- World Scale( هو طريقة م�ضتخدمة لحت�ضاب اأ�ضعار ال�ضحن، حيث اأن نقطة على المقيا�ض العالمي تعني 1% من �ضعر النقل القيا�ضي لذلك التجاه 

في كتاب World Scale الذي ين�ضر �ضنويا، ويت�ضمن قائمة من الأ�ضعار ب�ضيغة دولر/طن تمثل WS 100 – لكل التجاهات الرئي�ضية في العالم.
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اإلى م�ضتوى 127 نقطة،  وانخف�ضت اأ�ضعار �ضحن المنتجات النفطية المنقولة من البحر 

المتو�ضط اإلى �ضمال غرب اأوروبا )للناقالت بحمولة 30 – 35 األف طن �ضاكن( خالل �ضهر 

مار�ض 2016 بمقدار 20 نقطة على المقيا�ض العالمي، اأي بن�ضبة 12.8% مقارنة باأ�ضعار 

ال�ضهر ال�ضابق،  لت�ضل اإلى م�ضتوى 136 نقطة.

و يو�ضح ال�ضكل )5( اأ�ضعار �ضحن المنتجات النفطية في التجاهات المختلفة خالل 

الفترة من �ضهر  مار�ض 2015 اإلى �ضهر مار�ض 2016.

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

يو�ضح الجدولن )5( و)6( في الملحق اتجاهات اأ�ضعار �ضحن كل من النفط الخام و 

المنتجات النفطية للفترة 2014- 2016.

2 - العر�س و الطلب  

ت�ضير التقديرات الأولية المتعلقة باإجمالي الطلب العالمي على النفط خالل �ضهر 

اأبريل 2016 اإل�ى ارتفاعه بمقدار 0.4 مليون ب/ي، اأي بن�ضبة 0.4% مقارنة بم�ضتويات 

ال�ضهر ال�ضابق لت�ضل اإل�ى 96.1 مليون ب/ي، وهو م�ضتوى مرتفع بحوالي 1.3 مليون 

ب/ي مقارنة بال�ضهر المناظر من العام ال�ضابق.

 0.6 بمقدار   2016 اأبريل  �ضهر  ال�صناعية خالل  ال��دول  مجموعة  طلب  انخف�ض 

مليون ب/ي، اأي بن�ضبة 1.3% مقارنة بم�ضتويات ال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 45.9 مليون 

الما�ضي،  العام  المناظر من  بال�ضهر  مليون ب/ي مقارنة   0.3 بحوالى  ،مرتفعاً  ب/ي 

بينما ارتفع طلب بقية دول العالم الأخرى بمقدار 1 مليون ب/ي، اأي بن�ضبة 2% مقارنة 

مليون   0.9 بحوالي  مليون ب/ي، مرتفعاً   50.2 اإلى  لي�ضل  ال�ضابق  ال�ضهر  بم�ضتويات 

ب/ي مقارنة بال�ضهر المناظر من العام الما�ضي.

بينما ت�ضير التقديرات الأولية اإلى ا�ضتقرار الكميات المعرو�صة من النفط خالل 

الشكل - 5 
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Energy Intelligence Briefing May 10  2016 ،:امل�ضدر

�ضهر اأبريل 2016 عند نف�ض الم�ضتوى الم�ضجل خالل ال�ضهر ال�ضابق وهو 98 مليون 

العام  من  المناظر  بال�ضهر  مقارنة  ب/ي  مليون   1.7 بحوالي  ارتفاعاً  م�ضكلة  ب/ي، 

ال�ضابق.

وعلى م�ضتوى المجموعات، انخف�ضت اإمدادات الدول الأع�ضاء في  اأوبك من النفط 

اأي  مليون ب/ي   0.1 بمقدار   2016 اأبريل  �ضهر  الطبيعي خالل  الغاز  و�ضوائل  الخام 

بن�ضبة 0.3% مقارنة بم�ضتويات ال�ضهر ال�ضابق لت�ضل اإلى 39.4 مليون ب/ي ،م�ضكلة 

ا�ضتقر  و  ال�ضابق،  العام  من  المناظر  بال�ضهر  مقارنة  مليون ب/ي   1.2 بنحو  ارتفاعاً 

اأبريل 2016 عند نف�ض  اأوبك خالل �ضهر  اإمدادات الدول المنتجة من خارج  اإجمالى 

الم�ضتوى الم�ضجل خالل ال�ضهر ال�ضابق وهو 58.5 مليون ب/ي، م�ضكلة ارتفاعاً بنحو 

0.4 مليون ب/ي مقارنة بال�ضهر المناظر من العام ال�ضابق. 
�ضهر  الخام خالل  النفط  من  والعر�ض  الطلب  لم�ضتويات  الأولية  البيانات  وتظهر 

مليون ب/ي   2.2 قدره  بفائ�ض  ،مقارنة  مليون ب/ي   1.9 قدره  فائ�ضاً   2016 اأبريل 

العام  المماثل من  ال�ضهر  1.5 مليون ب/ي خالل  ال�ضابق وفائ�ض قدره  ال�ضهر  خالل 

ال�ضابق ،وذلك كما يت�ضح من الجدول )2(  وال�ضكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط  الجدول - 2 

التغري عن

اأبريل 2015

اأبريل

2015
التغري عن

مار�س 2016

مار�س

2016
اأبريل

2016

0.3 45.6 -0.6 46.5 45.9 طلب الدول ال�صناعية

0.9 49.3 1.0 49.2 50.2 باقي دول العامل

1.3 94.8 0.4 95.7 96.1 اإجمايل الطلب العاملي

1.2 38.2 -0.1 39.5 39.4  اإمدادات اأوبك

1.2 31.6 0.0 32.8 32.8 نفط خام

0.0 6.6 -0.1 6.7 6.6 �صوائل الغاز و متكثفات

0.4 55.8 0.0 56.2 56.2 اإمدادات من خارج اأوبك

0.0 2.3 0.0 2.3 2.3 عوائد التكرير

1.7 96.3 0.0 98.0 98.0 اإجمايل العر�س العاملي

1.5 2.2 1.9 املوازنة

 )مليون برميل/ اليوم(
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يو�ضح الجدولن )7( و )8( م�ضتويات الطلب والعر�ض العالمي للنفط  للفترة 2014- 

.2016

• اإنتاج النفط ال�صخري فى الوليات المتحدة الأمريكية 	

انخف�ض اإنتاج الوليات المتحدة الأمريكية من النفط ال�ضخري خالل �ضهر اأبريل 

2016 بحوالى 93 األف ب/ي اأى بن�ضبة 1.8% مقارنة بم�ضتويات ال�ضهر ال�ضابق ليبلغ 
5.034 مليون ب/ي، م�ضكاًل انخفا�ضاً بنحو 430 األف ب/ي مقارنة بال�ضهر المناظر 
من العام ال�ضابق، كما انخف�ض عدد الحفارات العاملة خالل �ضهر اأبريل 2016 بنحو 

م�ضتوى  وهو  281 حفارة،  اإلى  لي�ضل  ال�ضابق  ال�ضهر  بم�ضتويات  مقارنة  26 حفارة 
منخف�ض بنحو 385 حفارة مقارنة بال�ضهر المناظر من العام ال�ضابق ،وذلك كما يت�ضح 

من الجدول )3( وال�ضكل )7(: 

 )مليون ب/ي ( العرض والطلب العالمي على النفط 

الجدول - 3 إنتاج النفط الصخرى فى الواليات المتحدة األمريكية *

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

 Bakken، Eagle ،ميثل اإنتاج �ضبع مناطق رئي�ضية والتي �ضكلت نحو 92% من النمو فى اإنتاج النفط املحلى فى الوليات املتحدة الأمريكية خالل الفرتة 2011- 2014 وهى *

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

شكل - 6 

التغري عن

اأبريل 2015

اأبريل

2015
التغري عن

مار�س 2016

مار�س

2016
اأبريل

2016

 0.430 5.464 - 0.093 5.127 5.034 اإنتاج النفط ال�صخري

 - 385 666 - 26 307 281 عدد احلفارات العاملة )حفارة(

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

الوليات المتحدة الأمريكية 

ارتفعت واردات الوليات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خالل �ضهر مار�ض 2016 

بحوالى 184 األف ب/ي اأى بن�ضبة 2.4% مقارنة بم�ضتويات ال�ضهر ال�ضابق لتبلغ نحو 8 

مليون ب/ي، بينما انخف�ضت وارداتها من المنتجات النفطية بحوالى 165 األف ب/ي اأى 

بن�ضبة 8.1% مقارنة بم�ضتويات ال�ضهر ال�ضابق لتبلغ حوالي 1.9 مليون ب/ي. 

وعلى جانب ال�ضادرات، انخف�ضت �ضادرات الوليات المتحدة من النفط الخام خالل 

�ضهر مار�ض 2016 بحوالى 9 األف ب/ي اأى بن�ضبة 2.3% مقارنة بم�ضتويات ال�ضهر ال�ضابق 

لتبلغ 387  األف ب/ي، بينما ارتفعت �ضادراتها من المنتجات النفطية بحوالى 315 األف 

ب/ي اأى بن�ضبة 7.7% مقارنة بم�ضتويات ال�ضهر ال�ضابق لتبلغ حوالى 4.4 مليون ب/ي. 

 2016 مار�ض  �ضهر  خالل  المتحدة  للوليات  النفطية  الواردات  �ضافي  انخف�ض  وبذلك 

بحوالي 286 األف ب/ي، اأي بن�ضبة 5.4% مقارنة مع ال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 5.1 مليون 

ب/ي.

وبالن�ضبة لم�ضادر الواردات، فقد ظلت كندا المزود الرئي�ضي للوليات المتحدة بالنفط 

الخام بن�ضبة 45% من اجمالي واردات الأخيرة منه، تليها المملكة العربية ال�ضعودية بن�ضبة 

اأوبك على  الأع�ضاء في منظمة  الدول  ا�ضتحوذت  بينما   ،%10 بن�ضبة  فنزويال  ثم   %13
حوالي 37% من اإجمالي واردات النفط الخام للوليات المتحدة الأمريكية. 

اليابان 

األف   97 2016 بحوالي  الخام خالل �ضهر مار�ض  النفط  اليابان من  ارتفعت واردات 

ب/ي، اأي بن�ضبة 3% بالمقارنة مع ال�ضهر ال�ضابق لتبلغ 3.6 مليون ب/ي، بينما انخف�ضت 

 %15.8 بن�ضبة  اأي  ب/ي،  األ��ف   90 بحوالى  النفطية  المنتجات  من  اليابانية  ال��واردات 

بالمقارنة مع ال�ضهر ال�ضابق لتبلغ 478 األف ب/ي، وهو اأقل م�ضتوى منذ اأبريل 2010.

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

فبراير  2016 بنحو 30 األف ب/ي، اأي بن�ضبة 4.6% لتبلغ 624 األف ب/ي. و بذلك ارتفع 

اأي  األف ب/ي،  لليابان خالل �ضهر مار�ض 2016  بحوالي 36  ال��واردات النفطية  �ضافي 

بن�ضبة 1.1% لي�ضل اإلى 3.4 مليون ب/ي.

وبالن�ضبة لم�ضادر الواردات، تاأتي المملكة العربية ال�ضعودية في المرتبة الأولى بن�ضبة 

38% من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام ،تليها المارات العربية المتحدة بن�ضبة 
26% ثم الكويت بحوالى %9 . 

ال�صين 

 327 بحوالي   2016 مار�ض  �ضهر  الخام خالل  النفط  من  ال�صين  واردات  انخف�ضت 

بينما  ب/ي،  مليون   7.7 لتبلغ  ال�ضابق  ال�ضهر  مع  بالمقارنة   %4 بن�ضبة  اأي  ب/ي،  األف 

ارتفعت الواردات ال�ضينية من المنتجات النفطية بحوالي 81 األف ب/ي، اأي بن�ضبة %6.2 

بالمقارنة مع ال�ضهر ال�ضابق لتبلغ حوالي 1.4 مليون ب/ي.

 150 حوالي  الخام  النفط  من  ال�ضينية  ال�ضادرات  بلغت  ال�ضادرات،  جانب  وعلى 

من  ال�ضينية  ال�ضادرات  وارتفعت   .2015 مار�ض  منذ  م�ضتوى  اأعلى  وهو  ب/ي،  األف 

ال�ضهر  مع  بالمقارنة   %14 بن�ضبة  اأي  ب/ي،  األف   122 بحوالي  النفطية  المنتجات 

خالل  ال�ضينية  النفطية  ال��واردات  �ضافي  بلغ  وبذلك  ب/ي.  األف   994 لتبلغ  ال�ضابق 

�ضهر مار�ض 2016 حوالي 7.9 مليون ب/ي منخف�ضة بنحو 6% عن م�ضتوياتها لل�ضهر 

ال�ضابق. 

وبالن�ضبة لم�ضادر الواردات، تاأتي رو�ضيا في المرتبة الأولى بن�ضبة 14% من اإجمالي 

واردات ال�ضين من النفط الخام، تليها المملكة العربية ال�ضعودية بن�ضبة 12% ثم اأنجول 

بن�ضبة %11 .

ويو�ضح الجدول )4( �ضافي الواردات ) ال�ضادرات ( من النفط الخام والمنتجات النفطية 

للوليات المتحدة واليابان وال�ضين خالل �ضهر مار�ض 2016 مقارنة بال�ضهر ال�ضابق.

)مليون برميل / اليوم (  الجدول - 4

امل�ضدر : التقرير ال�ضهري ملنظمة اأوبك، اأعداد خمتلفة 2015 و 2016.

4 - المخزون 

مار�ض  �ضهر  ال�صناعية خالل  ال��دول  في  النفطي  التجاري  المخزون  اإجمالي  انخف�ض 

2016 بحوالي 1 مليون برميل عن ال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 3045 مليون برميل، م�ضكاًل 
ارتفاعاً بمقدار 229 مليون برميل عن م�ضتويات ال�ضهر المماثل من العام الما�ضى، يذكر اأن 

املنتجات النفطية النفط اخلام

التغري عن

فرباير 2016

فرباير

 2016
مار�س

 2016
التغري عن

فرباير 2016

فرباير

 2016
مار�س

 2016

- 0.479 - 2.513 - 2.034 0.193 7.388 7.581 الوليات املتحدة الأمريكية

- 0.061 - 0.085 - 0.146 0.097 3.462 3.559 اليابان

- 0.042 0.401 0.359 - 0.456 8.006 7.550 ال�صني

 صافي الواردات)الصادرات( النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين
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اإجمالي المخزون التجاري من النفط الخام  في ال��دول ال�صناعية قد ارتفع خالل �ضهر 

مار�ض 2016  بحوالي 8 مليون برميل عن ال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 1230 مليون برميل، 

بينما انخف�ض اإجمالي مخزونها التجاري من المنتجات  النفطية بحوالي 9 مليون برميل 

عن ال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 1815 مليون برميل.

 وقد ارتفع المخزون التجاري النفطي في الأمريكتين بحوالى 12 مليون برميل عن 

ال�ضهر ال�ضابق لي�ضتقر عند 1621 مليون برميل، منها 685 مليون برميل من النفط الخام 

الدول  النفطي في  التجاري  المخزون  انخف�ض  بينما  المنتجات،  برميل من  مليون  و936 

الأوروبية بحوالى 10 مليون برميل عن ال�ضهر ال�ضابق لي�ضتقر عند 1005 مليون برميل، 

وانخف�ض  المنتجات،  برميل من  مليون   656 و  الخام  النفط  برميل من  مليون   349 منها 

المخزون التجاري النفطي في دول منطقة المحيط الهادي بحوالى 3 مليون برميل عن 

ال�ضهر ال�ضابق لي�ضتقر عند 419 مليون برميل، منها 196 مليون برميل من النفط الخام 

و223 مليون برميل من المنتجات

ارتفع المخزون التجاري النفطي في بقية دول العالم خالل �ضهر مار�ض 2016 بمقدار 

55 مليون برميل لي�ضل اإلى 3006 مليون برميل ،كما ارتفع المخزون التجاري النفطي على 
متن الناقالت بمقدار 22 مليون برميل لي�ضل اإلى 1202 مليون برميل. 

وبذلك ي�ضجل م�ضتوى اإجمالي المخزون التجاري العالمى ارتفاعاً بمقدار 54 مليون 

برميل خالل �ضهر مار�ض 2016 مقارنة بم�ضتواه الم�ضجل خالل ال�ضهر ال�ضابق  لي�ضل اإلى 

6051 مليون برميل، وهو م�ضتوى مرتفع بمقدار 717 مليون برميل عن م�ضتويات ال�ضهر 
المماثل من العام الما�ضي. 

التعاون القت�ضادي والتنمية وجنوب  وا�ضتقر المخزون ال�صتراتيجي في دول منظمة 

اأفريقيا وال�ضين خالل �ضهر مار�ض 2016 عند 1863 مليون برميل وهو نف�ض الم�ضتوى 

الم�ضجل خالل ال�ضهر ال�ضابق، مرتفعاً بمقدار 13 مليون برميل عن م�ضتوياته في ال�ضهر 

المماثل من العام الما�ضي.

وبذلك ي�ضل اإجمالي المخزون العالمي في نهاية �ضهر مار�ض 2016 اإلى 9116 مليون 

برميل م�ضجال بذلك ارتفاعاً بنحو 76 مليون برميل مقارنة بال�ضهر ال�ضابق، و ارتفاعاً بنحو 

908 مليون برميل مقارنة بال�ضهر المماثل من العام الما�ضي. 
ويبين ال�ضكل )8( والجدول )9( في الملحق م�ضتويات المخزون المختلفة في نهاية �ضهر 

مار�ض 2016.

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

ارتفع المتو�ضط ال�ضهري لل�ضعر الفوري للغاز الطبيعي الم�ضجل في مركز هنري بال�ضوق 

الأمريكي خالل �ضهر اأبريل 2016 بمقدار 0.19 دولر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�ضهر 

ال�ضابق لي�ضل اإلى 1.92 دولر لكل مليون )و ح ب(. 

ولدى مقارنة المتو�ضط ال�ضهري ل�ضعر الغاز الطبيعي بالمتو�ضط ال�ضهري لخام غرب 

تك�ضا�ض المتو�ضط، يت�ضح انخفا�ض اأ�ضعار الغاز الطبيعي بنحو 5.2 دولر لكل مليون )و ح 

ب(، كما هو مو�ضح في الجدول )5(:

) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 5

اآ�سيا اأ�سواق الغاز الطبيعي الم�سيل في   .2
 

ت�ضتعر�ض الفقرات التالية التطورات في اأ�ضعار الغاز الطبيعي الم�ضيل في اأ�ضواق �ضمال 

والم�ضادر  وال�ضين  الجنوبية  وكوريا  اليابان  من  كل  من  الم�ضتوردة  والكميات  اأ�ضيا  �ضرق 

الرئي�ضية لتلك الواردات و�ضافي عائد ال�ضحنات الفورية لم�ضدري الغاز الطبيعي الم�ضيل. 

1.2 اأ�صعار الغاز الطبيعي الم�صيل
�ضهد متو�ضط اأ�ضعار الغاز الطبيعي الم�ضيل الذي ا�ضتوردته اليابان في �ضهر مار�ض 2016  

انخفا�ضاَ بمقدار 0.8 دولر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 7.2دولر/ 

كوريا  ا�ضتوردته  الذي  الم�ضيل  الطبيعي  الغاز  اأ�ضعار  متو�ضط  انخف�ض  كما  ب،  ح  و  مليون 

الجنوبية بمقدار 0.5 دولر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 7.3 دولر/ 

مليون و ح ب،  وانخف�ض متو�ضط اأ�ضعار الغاز الطبيعي الم�ضيل الذي ا�ضتوردته ال�ضين بمقدار 

0.3 دولر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 6.6 دولر/ مليون و ح ب. 

2.2 الكميات الم�صتوردة من الغاز الطبيعي الم�صيل
ارتفعت الكميات الم�ضتوردة من الغاز الطبيعي الم�ضيل في اليابان و كوريا الجنوبية 

وال�ضين من الم�ضادر المختلفة خالل ال�ضهر بمقدار 774 األف طن اأي بن�ضبة %6.4 

اإلى   2016 مار�ض  �ضهر  في  الم�ضتوردة  الكميات  و�ضلت  حيث  ال�ضابق  بال�ضهر  مقارنة 

12.943 مليون طن.

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

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

اأبريل

دي�سمربنوفمرباإكتوبر�سبتمرباأغ�سط�سيوليويونيومايو2015
يناير

اأبريل مار�سفرباير2016

2.62.92.82.82.82.72.32.11.92.32.01.71.9الغاز الطبيعي *

9.410.210.38.87.47.88.07.46.45.45.26.57.1خام غ. تك�ضا�ض**

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



31

التط���ورات البت����رولي��ة

 ويو�ضح الجدول )6( الكميات الم�ضتوردة من الغاز الطبيعي الم�ضيل واأ�ضعاره في كل 

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

 World Gas Intelligence امل�صدر:  اأعداد خمتلفة من

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

متو�سط اأ�سعار ال�ستريادالكميات امل�ستوردة 

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�سنيكوريااليابانالإجمايلال�سنيكوريااليابان

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�صط�س

685324501295105989.69.67.4�صبتمرب

605729151602105749.49.78.0اأكتوبر

669427061818112188.99.57.9نوفمرب

794435532101135988.58.77.6دي�صمرب

724533382464130477.98.07.3يناير 2016

737029981801121698.07.86.9فرباير

795932821702129437.27.36.6مار�س
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3.2 م�صادر واردات الغاز الطبيعي الم�صيل
بلغت �ضادرات ا�ضتراليا اإلى اليابان و كوريا الجنوبية و ال�ضين خالل �ضهر مار�ض 2016  

واردات  اإجمالي  من   %22.7 بن�ضبة  الأولى  المرتبة  لتاأتي في  مليون طن،   2.943 حوالي 

اليابان و كوريا الجنوبية وال�ضين خالل ال�ضهر، تليها قطر بن�ضبة 21.2% ثم ماليزيا بن�ضبة 

.%17.2
هذا وقد بلغت �ضادرات الدول العربية اإلى اليابان و كوريا الجنوبية و ال�ضين حوالي 

ال��دول خالل  تلك  واردات  اإجمالي  من   %31.2 ن�ضبته  بما  لت�ضاهم  طن  مليون   4.035
ال�ضهر.

4.2 العائد ال�صافي لم�صدري الغاز الطبيعي الم�صيل
وفيما يتعلق ب�ضافي عائد ال�ضحنات الفورية المحقق لعدد من الدول الم�ضدرة للغاز 

الأولى محققة  المرتبة  رو�ضيا في  فتاأتي  اأ�ضيا،  �ضرق  �ضمال  اأ�ضواق  الم�ضيل في  الطبيعي 

تليها   ،2016 مار�ض  �ضهر  نهاية  و ح ب في  مليون  دولر/   3.71 �ضافي عائد في حدود 

اإندوني�ضيا ب�ضافي عائد 3.64 دولر/ مليون و ح ب، ثم ا�ضتراليا ب�ضافي عائد 3.60 دولر/ 

مليون و ح ب. فيما بلغ �ضافي العائد لقطر 3.47 دولر/ مليون  و ح ب، وللجزائر 3.20 

دولر/ مليون و ح ب. 

ويو�ضح الجدول )7( الدول الرئي�ضية الم�ضدرة للغاز الطبيعي الم�ضيل اإلى اليابان وكوريا 

الجنوبية وال�ضين، و�ضافي العائد لها في نهاية �ضهر مار�ض 2016:

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

�صافي العائد من بيع �صحنات الكميات الم�صتوردة

الغاز الطبيعي الم�صيل الفورية في 

ا�صواق �صمال �صرق اآ�صيا
) األف طن (

اليابان
 كوريا

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

79593282170212169اإجمالي الواردات، منها:

192749552129433.60ا�صتراليا

133587853127443.47قطر

165637718922223.59ماليزيا

54142512510913.64اندون�صيا

10393.71-784255رو�صيا

245114153743.20نيجيريا

*  عائدات الت�ضدير مطروحاً منها تكاليف النقل ور�ضوم الإتاوة.
 World Gas Intelligence الم�ضدر:  اأعداد مختلفة من

في نهاية شهر مارس 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�صم�������ل �صلة اأوب�������ك اعتبارا من 16 يوني�������و 2005 علىالخام�������ات التالية : 
العرب�������ي الخفيف ال�صعودي، مزي�������ج ال�صحراء الجزائ�������ري، الب�صرة الخفيف،  

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

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

واعتب�������ارا م�������ن بداية �صهر يناي�������ر ومنت�صف �صه�������ر اأكتوب�������ر 2007 اأ�صيف خام 

غيرا�صول النغولي و خام اورينت.

ال�صلة  من  الندوني�صي  الخام  ا�صتثناء  تم   2009 يناير  في  و  الكوادوري، 

لتتاألف من 12 نوعا من الخام.

القت�صادية،  الدارة  للبترول،  الم�صدرة  العربية  القطار  منظمة  الم�صدر: 

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

اجلدول - 2:  الأ�ضعار الفورية ل�ضلة اأوبك،  2015- 2016 

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

2016 2015 ال�ضبوع

Week 
ال�ضهر

Month 2016 2015 الأ�ضبوع

Week 
ال�ضهر

Month

55.1 1 
   

يوليو

July

29.8 46.2 1 

 يناير 

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

 

اغ�ضط�ض

August

29.2 51.3  1

 فرباير 

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

�ضبتمرب

September

35.1 56.0 1

 مار�ض 

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

 اكتوبر 

October

34.2 53.9 1
  

ابريل

April

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

 نوفمرب  

November

63.6 1

مايو

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

 دي�ضمرب 

December

60.5 1

 يونيو 

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

20152016

44.426.5January يناير 

54.128.7February فرباير 

52.534.7March مار�ض 

57.337.9April ابريل 

62.2May مايو 

60.2June يونيو 

54.2July يوليو 

45.5August اغ�ضط�ض 

44.8September �ضبتمرب 

45.0October اكتوبر 

40.5November نوفمرب 

December دي�ضمرب 

50.330.0First Quarter الربع الأول 

59.9Second Quarter الربع الثانى 

48.2Third Quarter الربع الثالث 

39.7Fourth Quarter الربع الرابع 

49.5Annual Average املتو�صط ال�صنوي 

اجلدول - 1: املعدل الأ�ضبوعي لأ�ضعار �ضلة اأوبك* ، 2015 - 2016

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2015 -2016
($ / Barrel - دولر / برميل(



35

م���ل���ح���ق ال����ج����داول

اجلدول - 3:  الأ�ضعار الفورية ل�ضلة اأوبك وبع�ض اأنواع النفوط الأخرى 2016-2014

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

)$/Barrel - دولر/ برميل(

�ضلة خامات 

اأوبك

 OPEC
Basket

العربى 

اخلفيف

 Arab
Light

خليط   

ال�ضحراء 

اجلزائري 

 Sahara
Blend

الب�ضرة 

اخلفيف

 Basra
Light

الكويت 

Kuwait
Export

قطر 

البحري

Marine

موربان

الإماراتي

Morban

ال�ضدرة 

الليبي

Es Sedra

دبى

Dubai
برنت

Brent
غ. تك�ضا�ض

WTI

96.297.199.694.495.296.399.398.496.699.093.2Axerage 2014متو�صط عام 2014

49.549.952.847.948.250.753.951.451.052.448.7Axerage 2015متو�صط 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�صط�س

44.845.648.443.444.045.948.946.745.447.645.5September �صبتمرب

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�صمرب

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

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports. امل�صدر: منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول،  الإدارة الإقت�صادية،  وتقارير اأوبك. 
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 * زيت الغاز في ال�ضوق الأمريكي يحتوي على 0.02 % كبريت ال

**زيت الوقود في �ضوق �ضنغافورة يحتوي على 2 %  كبريت.
 الم�صدر: تقرير اأوبك ال�صهري ، اأعداد مختلفة.

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

اجلدول  - 4:  املتو�ضط ال�ضهري لال�ضعار الفورية للمنتجات النفطية فى ال�ضواق املختلفة،  2014 - 2016

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

ال�سوق
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�ضط

عام

2014

110.9113.788.3Singapure�ضنغافورة

Average
2014

115.1112.987.1Roterdamروتردام
110.6113.388.1Mediterraneanاملتو�ضط

118.9111.490.3US Gulfخ. اأمريكي

 متو�ضط

عام

2015

69.266.245.9Singapure�ضنغافورة

Average
2015

75.566.040.2Roterdamروتردام
69.467.542.1Mediterraneanاملتو�ضط

77.763.843.3US Gulfخ. اأمريكي

مار�ض

2015

73.872.251.5Singapure�ضنغافورة

Mar-15
77.671.845.4Roterdamروتردام
73.473.447.9Mediterraneanاملتو�ضط

78.468.851.6US Gulfخ. اأمريكي

اأبريل

2015

75.673.754.8Singapure�ضنغافورة

Apr-15
82.374.249.2Roterdamروتردام
78.375.851.0Mediterraneanاملتو�ضط

87.272.153.8US Gulfخ. اأمريكي

مايو

2015

83.779.861.3Singapure�ضنغافورة

May-15
87.779.252.6Roterdamروتردام
82.981.054.2Mediterraneanاملتو�ضط

96.377.555.5US Gulfخ. اأمريكي

يونيو

2015

84.076.757.1Singapure�ضنغافورة

Jun-15
93.776.450.3Roterdamروتردام
86.278.251.9Mediterraneanاملتو�ضط

104.372.552.8US Gulfخ. اأمريكي

يوليو

2015

76.067.748.7Singapure�ضنغافورة

Jul-15
90.568.644.6Roterdamروتردام
83.970.345.6Mediterraneanاملتو�ضط

99.164.845.0US Gulfخ. اأمريكي

اأغ�ضط�ض

2015

66.060.039.0Singapure�ضنغافورة

Aug-15
77.560.735.2Roterdamروتردام
70.362.236.3Mediterraneanاملتو�ضط

80.758.035.7US Gulfخ. اأمريكي

�ضبتمرب

2015

65.260.937.4Singapure�ضنغافورة

Sep-15
70.761.433.9Roterdamروتردام
63.063.334.5Mediterraneanاملتو�ضط

65.858.334.9US Gulfخ. اأمريكي

اأكتوبر

2015

63.460.738.3Singapure�ضنغافورة

Oct-15
66.759.233.9Roterdamروتردام
59.061.336.2Mediterraneanاملتو�ضط

63.358.235.1US Gulfخ. اأمريكي

نوفمرب

2015

59.158.736.1Singapure�ضنغافورة

Nov-15
65.357.130.2Roterdamروتردام
58.857.332.8Mediterraneanاملتو�ضط

61.054.333.5US Gulfخ. اأمريكي

دي�ضمرب

2015

55.648.028.2Singapure�ضنغافورة

Dec-15
58.845.722.4Roterdamروتردام
51.846.425.9Mediterraneanاملتو�ضط

56.642.925.6US Gulfخ. اأمريكي

يناير

2016

50.337.426.8Singapure�ضنغافورة

Jan-16
53.438.119.9Roterdamروتردام
47.039.521.2Mediterraneanاملتو�ضط

51.237.119.1US Gulfخ. اأمريكي

فرباير

2016

44.340.125.9Singapure�ضنغافورة

Feb-16
49.540.421.5Roterdamروتردام
43.041.922.5Mediterraneanاملتو�ضط

47.337.020.3US Gulfخ. اأمريكي

مار�ض

2016

52.746.328.2Singapure�ضنغافورة

Mar-16
54.847.124.8Roterdamروتردام
47.748.324.6Mediterraneanاملتو�ضط

58.041.123.9US Gulfخ. اأمريكي
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* حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  230 اىل 280 األف طن �صاكن  
** حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  270 اىل 285 األف طن �صاكن  

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

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

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

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

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

اجلدول - 5 :  اجتاهات اأ�ضعار �ضحن النفط اخلام  2014 - 2016 

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

             Direction
Period

البحر املتو�ضط/

البحر املتو�ضط ***

Med/Med ***

ال�ضرق الأو�ضط/ الغرب **

Middle East/West**
ال�ضرق الو�ضط / ال�ضرق * 

Middle East/East*
 الجتاه     

الفرتة

Average 2014 105 30 49 متو�صط 2014

Average 2015 109 38 65 متو�صط 2015

March 116 29 53 مار�ض

Arpil 105 34 62 اأبريل

May 115 43 70 مايو

June 134 39 67 يونيو

July 95 41 73 يوليو

August 94 26 39 اأغ�ضط�ض

September 73 33 55 �ضبتمرب

October 96 46 76 اأكتوبر

November 112 38 64 نوفمرب

December 120 53 89 دي�ضمرب

January 2016 102 58 79 يناير 2016

February 91 35 60 فرباير

March 106 41 73 مار�ض

اجلدول - 6 :  اجتاهات اأ�ضعار �ضحن املنتجات النفطية، 2014 - 2016 

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

Period
البحر املتو�ضط / �ضمال - غرب اأوروبا *

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

Med/Med*
ال�ضرق الو�ضط / ال�ضرق * 

Middle East/East*

الجتاه     

الفرتة

Average 2014 159 149 111 متو�صط 2014

Average 2013 173 162 118 متو�صط 2015

  March 190 180 128 مار�ض

  April 212 202 114 اأبريل

  May 152 142 121 مايو

  June 200 190 141 يونيو

  July 213 203 165 يوليو

  August 134 124 150 اأغ�ضط�ض

September 147 137 106 �ضبتمرب

October 137 127 80 اأكتوبر

November 135 125 83 نوفمرب

December 151 141 101 دي�ضمرب

January  2016 188 177 136 يناير 2016

February 156 146 104 فرباير

  March 136 127 116 مار�ض

Direction

* حجم الناقالت يرتاوح ما بني  30 اىل 35 األف طن �صاكن  
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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�صدر: منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول - الإدارة القت�صادية، 

وتقارير ال�صناعة النفطية.

*2016 2015 2014

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 7.0 6.9 7.0 7.0 6.8 6.8 6.7  الدول العربية

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

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

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

North America 24.4 24.4 24.4 24.8 24.1 24.2 24.1  اأمريكا ال�ضمالية

Western Europe 13.5 13.7 13.7 14.1 13.6 13.5 13.5  اأوروبا الغربية

Pacific 8.6 8.1 8.3 7.6 7.7 8.8 8.1  املحيط الهادي

Developing Countries 30.7 30.7 30.8 31.3 30.7 29.9 30.0  الدول النامية

Middle East & Asia 20.4 20.2 20.4 20.7 20.2 19.6 19.6  ال�ضرق الو�ضط  واآ�ضيا 

Africa 4.0 3.9 3.9 3.8 3.9 4.0 3.8  افريقيا

America Latin 6.4 6.6 6.5 6.9 6.7 6.3 6.6  اأمريكا الالتينية

 China 10.7 10.8 11.1 10.7 11.1 10.4 10.5  ال�صني 

  FSU 4.4 4.6 5.0 4.6 4.3 4.5 4.6  الحتاد ال�صوفي�يتي)ال�صابق(

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

World 93.1 93.0 94.0 93.9 92.0 91.9 91.4    العامل
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اجلدول - 8: العر�ض العاملي للنفط و�ضوائل الغاز الطبيعي خالل الفرتة  2014 - 2016

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

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

* اأرقام تقديرية. 
امل�صدر: منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول - الإدارة القت�صادية، 

وتقارير ال�صناعة النفطية

2016* 2015 2014
 الربع 1

Q I
املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
املعدل

Average

Arab Countries 27.7 27.4 27.7 27.8 27.3 26.7 26.5 الدول العربية

OAPEC 26.4 26.1 26.4 26.5 26.1 25.3 25.1 الدول الأع�ضاء في اأوبك

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

OPEC: 38.6 38.1 38.5 38.4 38.0 37.5 36.8 الأوبك:

Crude Oil 32.3 32.0 32.2 32.2 31.9 31.6 30.8 النفط اخلام

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

OECD 25.1 25.2 25.5 25.3 24.9 25.2 24.2 منظمة التعاون القت�صادي والتنمية

NorthAmerica 20.9 21.0 21.2 21.1 20.7 21.0 20.1 اأمريكا ال�ضمالية

Western Europe 3.8 3.8 3.9 3.7 3.8 3.7 3.6 اأوروبا الغربية

 Pacific 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 املحيط الهادي

Developing Countries 11.3 11.5 11.5 11.4 11.5 11.6 11.3 الدول النامية

 Middle  East & Other Asia 4.0 4.0 4.0 3.9 4.0 4.0 3.9 ال�ضرق الأو�ضط ودول اآ�ضيوية اأخرى

Africa 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 افريقيا 

Latin America 5.0 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.0 اأمريكا الالتينية 

China 4.2 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 4.3 ال�صني

FSU 14.0 13.7 13.7 13.6 13.7 13.8 13.6 الحتاد ال�صوفييتي ال�صابق

Eastern Europe 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 اأوروبا ال�صرقية 

Processing Gains 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 عوائد التكرير

World 95.5 95.3 95.9 95.5 94.9 94.7 92.4  العامل  



40

م���ل���ح���ق ال����ج����داول

6 
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.Exculdes Oil at Sea (1ال
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

* ل ي�صمل النفط على منت الناقالت
** ي�صمل النفط على منت الناقالت واملخزون ال�صرتاتيجي

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

الجدول - 9: المخزون النفطي العالمي، في نهاية �ضهر مار�ض 2016

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

مار�س

2016
 Mar.
2016

فرباير 

2016
Feb.
2016

التغري عن فرباير 

2016
  Change from

Fab. 2016

مار�س

2015
 Mar.
2015

التغري عن مار�س

2015 

Change from
March  2015

16211609121483138Americasالأمريكتني:

6856751062560Crudeنفط خام

936934285878Productsمنتجات نفطية

94164Europe(10)10051015اأوروبا :

3445Crude(2)349351نفط خام

59759Products(8)656664منتجات نفطية

39227Pacific(3)419422منطقة املحيط الهادي 

196196017818Crudeنفط خام

2149Products(3)223226منتجات نفطية

2816229Total OECD(1)30453046اإجمايل الدول ال�صناعية *

123012228114783Crudeنفط خام

1669146Products(9)18151824منتجات نفطية

30062951552518488Rest of the worldبقية دول العامل *

12021180221024178Oil at Seaنفط على منت الناقالت

60515997545334717World Commercial 1املخزون التجاري العاملي *

186318630185013Strategic Strategicاملخزون ال�ضرتاتيجي

91169040768208908Total 2اإجمايل املخزون العاملي**


