


منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

أجهزة المنظمة

تاأ�ص�صت منظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول بموجب �التفاقية �لتي �أبرمت في بيروت بتاريخ 

9 يناير 1968  فيما بين حكومات كل من �لمملكة �لعربية �ل�صعودية ودولة �لكويت ودولة ليبيا )�لمملكة 
�لليبية �آنذ�ك(. ون�صت �التفاقية على �أن تكون مدينة �لكويت مقر�ً لها.  

تهدف �لمنظمة �إلى تعاون �أع�صائها في مختلف �أوجه �لن�صاط �القت�صادي في �صناعة �لبترول، وتقرير 

ومجتمعين،  منفردين  �ل�صناعة  هذه  في  �لم�صروعة  �أع�صائها  م�صالح  على  للمحافظة  و�ل�صبل  �لو�صائل 

�أ�صو�ق ��صتهالكه ب�صروط عادلة ومعقولة، وتوفير �لظروف  �إلى  �لبترول  لتاأمين و�صول  وتوحيد �لجهود 

�لمالئمة لال�صتثمار في �صناعة �لبترول في �الأقطار �الأع�صاء. 

وقد �ن�صم �إلى ع�صوية �لمنظمة في عام 1970 كل من دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة ودولة قطر 

ومملكة �لبحرين و�لجمهورية �لجز�ئرية.  و�ن�صم �إليها في عام 1972 كل من �لجمهورية �لعربية �ل�صورية 

وجمهورية �لعر�ق، و�ن�صم �إليها في عام 1973 جمهورية م�صر �لعربية، و�ن�صمت �لجمهورية �لتون�صية في 

عام 1982 )توقف ن�صاطها منذ عام 1987( وتجيز �التفاقية �ن�صمام �أية دولة عربية م�صدرة للبترول 

�إلى ع�صويتها �صريطة �أن يكون �لبترول م�صدر�ً هاما لدخلها �لقومي، وبمو�فقة ثالثة �أرباع �أ�صو�ت �لدول 

�الأع�صاء على �أن يكون من بينها �أ�صو�ت جميع �لدول �الأع�صاء �لموؤ�ص�صة. 

تمار�س �لمنظمة ن�صاطاتها و�خت�صا�صاتها من خالل �أربعة �أجهزة هي: 

< مجل�س الوزراء: هو �ل�صلطة �لعليا �لتي تحدد �صيا�صات �لمنظمة بتوجيه ن�صاطاتها وو�صع �لقو�عد 
�لتي ت�صير عليها. 

< المكتب التنفيذي : يتكون من ممثلي �لدول �الأع�صاء ويقوم برفع ما ير�ه من تو�صيات و�قتر�حات �إلى 
�لمجل�س، وينظر في �لميز�نية �ل�صنوية ويرفعها للمجل�س �لوز�ري ، كما يقر نظام موظفي �الأمانة �لعامة، 

وت�صدر قر�ر�ته باأغلبية ثلثي �أ�صو�ت �الأع�صاء جميعا.

للو�ئح  وفقا  �لمنظمة،  لن�صاط  و�لتنفيذية  و�الإد�رية  �لتخطيطية  بالجو�نب  ت�صطلع  الأمانة العامة :   >
�لمجل�س  من  بقر�ر  �لعام  �الأمين  ويعين  عام.  �أمين  �لعامة  �الأمانة  �إد�رة  ويتولى  �لمجل�س.  وتوجيهات 

�لوز�ري للمنظمة لفترة ثالث �صنو�ت قابلة للتجديد لمدد �أخرى. و�الأمين �لعام هو �لناطق �لر�صمي 

�لمجل�س.  �أمام  و�جبات من�صبه  مبا�صرة  لها، وهو م�صوؤول عن  �لقانوني  �لممثل  �لمنظمة، وهو  با�صم 

ويقوم �الأمين �لعام باإد�رة �الأمانة �لعامة وتوجيهها، و�الإ�صر�ف �لفعلي على كافة وجوه ن�صاطها، وتنفيذ 

ما يعهد به �لمجل�س �إليه من مهام. يمار�س �الأمين �لعام وكافة موظفي �الأمانة �لعامة وظائفهم با�صتقالل 

�لدول  �أقاليم  في  �لم�صاعدون  و�الأمناء  �لعام  �الأمين  يتمتع  �الأع�صاء.  للدول  �لم�صترك  ولل�صالح  تام 

�الأع�صاء بكافة �لح�صانات و�المتياز�ت �لدبلوما�صية.  

< الهيئة الق�ضائية: تم �لتوقيع على بروتوكول �إن�صاء �لهيئة �لق�صائية لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة 
1980.  وللهيئة  �أبريل   20 �لنفاذ في  1978 ودخل حيز  9 مايو  بتاريخ   للبترول في مدينة �لكويت 

�خت�صا�س �إلز�مي بالنظر في �لمنازعات �لتي تتعلق بتف�صير وتطبيق �تفاقية �إن�صاء �لمنظمة، و�لمنازعات 

�لتي تن�صاأ بين ع�صوين �أو �أكثر من �أع�صاء �لمنظمة في مجال �لن�صاط �لبترولي.

�نبثقت عن �لمنظمة �لم�صروعــــات �لم�صـــتركة �لتالية:  �ل�صــــركة �لعربيـــة �لبحرية لنقل �لبترول في عام 1972 ومقرها < ال�ضركات املنبثقة:

مدينة �لكويت في دولة �لكويت، و�ل�صركة �لعربية لبناء و�إ�صالح �ل�صفن )�أ�صري( في عام 1973، ومقرها مملكة �لبحرين، 

و�ل�صركة �لعربية لال�صتثمار�ت �لبترولية )�أبيكورب( في عام 1974 ومقرها مدينة �لخبر في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية، 

و�ل�صركة �لعربية للخدمات �لبترولية في عام 1975 ومقرها مدينة طر�بل�س في دولة ليبيا.
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�لنفط  ـــوزر�ء  ل �لم�صتديرة  �لمائدة  الجتماعات 

و�لطاقة بدول �آ�صيا )AMER6(، �لتي ��صت�صافتها 

 8 من  �لفترة  خالل  قطر  دولــة   – �لدوحة  مدينة 

�إلى 10 نوفمبر 2015، بالتعاون مع منتدى �لطاقة 

تايالند،  مملكة  مع  م�صتركة  وبا�صت�صافة  �لدولي، 

�لتي تتبو�أها  باأهمية خا�صة نظر� للمكانة �لكبيرة 

دول قارة �آ�صيا في �صـوق �لطاقة �لعالمي بو�صفـها 

�الحتياطيات  حجم  حيث  من  �لعالم  في  �الأولـــى 

�جمالي  من   %60 بحو�لي  ت�صتاأثر  �إذ  �لنفطية 

ــدول  �ل وت�صتاأثر  �لعالمية،  �لنفط  �حتياطيات 

�لم�صدرة  �لعربية  �الأقطار  منظمة  في  �الأع�صاء 

هذه  من  �الأكــبــر  �لن�صيب  على  ـــك(  )�أو�ب للبترول 

بمكانة  �الآ�صيوية  �لدول  تحظى  كما  �الحتياطيات، 

تبلغ  حيث  �لنفط  ��صتهالك  �صعيد  على  هــامــة 

ن�صبة ��صتهالكها حو�لي 40% من �إجمالي �لطلب 

�لعالمي على �لنفط.
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كلمة العدد

)AMER6( حوار المائدة المستديرة اآلسيوي السادس
تكريس لمفهوم التعاون اآلسيوي المشترك في مجال الطاقة 

حظيت �جتماعـات �لدورة �ل�صاد�صـــة الجتماعات �لمائدة �لم�صتديرة لوزر�ء �لنفط و�لطاقة بدول �آ�صيا 

)AMER6(، �لتـــي ��صت�صـــافتها مدينة �لدوحة – دولة قطر خالل �لفتـــرة من 8 �إلى 10 نوفمبر 2015، 

بالتعاون مع منتدى �لطاقة �لدولي، وبا�صت�صـــافة م�صـــتركة مع مملكة تايالند، باأهمية خا�صة نظر� للمكانة 

�لكبيرة �لتي تتبو�أها دول قارة �آ�صـــيا في �صــــوق �لطاقة �لعالمي بو�صـــفـها �الأولى في �لعالم من حيث حجم 

�الحتياطيات �لنفطية �إذ ت�صـــتاأثر بحو�لي 60% من �جمالي �حتياطيات �لنفط �لعالمية، وت�صـــتاأثر �لدول 

�الأع�صاء في منظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول )�أو�بك( على �لن�صيب �الأكبر من هذه �الحتياطيات، 

كما تحظى �لدول �الآ�صـــيوية بمكانة هامة على �صـــعيد ��صتهالك �لنفط حيث تبلغ ن�صبة ��صتهالكها حو�لي 

40% من �إجمالي �لطلب �لعالمي على �لنفط.
وخالل �ل�صـــنو�ت �الأخيرة بلغت ح�صـــة �ل�صـــين حو�لـــي 40% من �إجمالي �لنمـــو �لعالمي للطلب على 

�لنفط، في ظل �قت�صادها �لمتين، و�صخامة �صوقها �لذي يرتكز على قاعدة �صكانية هائلة ت�صل �إلى حو�لي 

1.39 مليار ن�صـــمة )في نهاية عام 2015(. كما تعتبر �لهند �إحدى �لدول �لرئي�صـــية �لم�صتهلكة للطاقة في 
�لعالم، وتحتل في �لوقت �لر�هن �لمرتبة �لر�بعة كاأكبر م�صـــتهلك للطاقة في �لعالم بعد �ل�صـــين و�لواليات 

�لمتحدة ورو�صـــيا، وقد حلّت �لهند في هذه �لمرتبة محل �ليابان �لتي تحظى �أي�صـــاً بمكانة رئي�صـــية على 

�صعيد �صناعة �لطاقة �الآ�صيوية و�لعالمية.

ولتج�صيد �لموقف �لتكاملي ما بين �لدول �لمنتجة و�لم�صدرة للنفط في غرب �آ�صيا مع �لدول �لم�صتهلكة 

في �صـــرقها، فاإنه يتم ت�صـــدير معظم �ل�صـــادر�ت �لنفطية من منطقة دول �ل�صرق �الأو�صط، �إلى �صرق �آ�صيا 

و�لتي تمثل حو�لي 70% من �إجمالي و�رد�تها �لنفطية. 

وياأتي �نعقاد �جتماعات AMER6 في هذ� �لوقت في ظل تر�جع حاد في �أ�صعار �لنفط منذ منت�صف 

عام 2014 وحتى �الآن، وهو ما �أوجد تحديات كبيرة على �لدول �لم�صدرة للنفط ومن بينها �لدول �لعربية 

�لم�صدرة للنفط في منطقة غرب �آ�صيا، وقد نالت هذه �لتطور�ت حيز�ً كبير�ً من �لنقا�صات بين �لمجتمعين 

رغبة من �لجانبين بالتعرف على وجهة نظر �لجانبين حيال هذه �لتطور�ت.   

ولعل ما ميز �جتماعات AMER6 هو ح�صـــور �أ�صـــحاب �لمعالي وزر�ء �لبترول و�لطاقة وم�صـــوؤولين 

رفيعـــي �لم�صـــتوى في �لدول �الأع�صـــاء فـــي منظمة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة للبتـــرول )�أو�بك(، في ظل 



�ل�صـــفافية ووجود �أر�صية م�صـــتركة بين دول غرب �آ�صيا �لم�صدرة ودول �صرق �آ�صيا �لم�صتوردة للنفط و�لغاز، 

الأهمية ��صـــتمر�ر مثل هذه �لحو�ر�ت �لدولية و�لتي ت�صـــاهم في �ي�صـــاح كافة �لمو�قف و�لتوجهات �لحالية 

و�لم�صتقبلية ل�صناعة �لطاقة و�لنفط و�لغاز �لطبيعي. 

لقـــد جـــاء �لبيـــان �لختامي معبر�ً عن رغبة �لـــدول �لمجتمعة بزيادة �أوجه �لتعاون و�لتن�صـــيق فيما بينهم 

�صـــو�ء �صـــمن �أطر ثنائية �أو �إقليمية �أو دولية، �الأمر �لذي ي�صب في �لجهود �لدولية �لر�مية لزيادة م�صاحات 

�لحو�ر بين �لدول �لم�صـــدرة و�لدول �لم�صـــتهلكة للنفط و�لغاز في �لعالم، كما ت�صمن �لبيان �لختامي �إ�صارة 

�إلـــى �أهميـــة �لحـــد من �النبعاثات �لكربونية وعلى �أهمية دور �لغاز �لطبيعـــي في �لتحول �إلى عالم خالي من 

�النبعاثات �لكربونية.

وقد �أقرت �لدول �لم�صـــاركة في �الجتماع مقترح �لمملكة �لعربية �ل�صـــعودية ب�صـــاأن �إن�صـــاء �إطار للعمل 

�الآ�صيوي �لم�صترك لتبادل �لمعلومات حول كفاءة �لطاقة تحت مظلة منتدى �لطاقة �لدولي. 

�إن �جتماعات AMER6، وما خل�صـــت �إليه من نتائج وتو�صـــيات تعتبر بمثابة دعوة للدول �الأع�صـــاء في 

�لمنظمة لزيادة �لتركيز على �صـــوق �صـــرق �آ�صيا �صـــمن خططها �لم�صـــتقبلية �لبعيدة �الأمد باعتبارها �صوقاً 

��صـــتر�تيجية و�عدة وهامة ال�صـــتهالك �لنفط و�لغاز �لطبيعي، وذلك بالنظر �إلى �الأهمية �لمتز�يدة ل�صـــوق 

�صـــرق �آ�صـــيا و�حتماالتها �لم�صتقبلية، و�لذي �أ�صبح مركز جذب هام ل�صـــوق �لنفط و�لغاز �لطبيعي �لعالمية 

باالإ�صافة �إلى �لعالقات �القت�صادية �لجيدة �لتي تربط  �لدول �الآ�صيوية ببع�صها منذ عقود طويلة.

كما تجدر �الإ�صـــارة �إلى �لمو�قف �لمعتدلة �لتي �أبدتها دول غرب �آ�صـــيا �لم�صاركة في �جتماعات �لمائدة 

�ل�صـــتديرة وفي مقدمتها �لدول �الأع�صـــاء في منظمة �أو�بك، حيث �أبدت تفهمها لتوجهات �لدول �لم�صتوردة 

للنفط و�لغاز في قارة �آ�صـــيا نحو �ال�صـــتثمار في �لطاقات �لجديدة و�لمتجددة، وذلك �صـــمن �جر�ء�ت هذه 

�لدول لتاأمين �مد�د�تها من �لطاقة، على �أن تكون طاقة مكملة للطاقة �لتقليدية ب�صـــبب توقع �زدياد �لطلب 

على �لطاقة م�صـــتقباًل و�لحاجة �إلى كافة �نو�ع �لطاقة بمختلف �أ�صـــكالها، كما �أكدت دول غرب �آ�صـــيا على 

��صـــتمر�رية ��صـــتثمار�تها �لنفطيــــة في منطقة �صـــــرق �آ�صـــيا، �الأمر �لذي يوؤكد على رغبة حقيقية لدى دول 

غرب �آ�صيا للتعاون �القت�صادي مع دول �صرق �لقارة.

   �إن �الأمانـــة �لعامـــة لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة للبترول )�أو�بك(، وقد �صـــاركت في �جتماعات 

�لمائدة �لم�صـــتديرة، �إذ تعرب عن جزيل �ل�صـــكر لدولة قطر على دعوتها �لكريمة، وعلى ��صت�صـــافتها لهذ� 

�لحدث �الآ�صيوي �لهام، وما الحظته من �لحو�ر�ت �لبناءة و�لمناق�صات �لم�صتفي�صة �لتي تمت خالل �لجل�صات، 

وبم�صـــاركة فاعلة من �أ�صـــحاب �لمعالي وزر�ء �لبترول و�لطاقة في �لدول �الأع�صاء و�لدول �الآ�صيوية وروؤ�صاء 

�لمنظمات �لدولية �لمتخ�ص�صة  بالطاقة �لم�صاركين في �الجتماعات، فاإنها توؤكد مرة �أخرى على �إن �لحو�ر 

بين �لمنتجين و�لم�صـــتهلكين وعلى جميع �الأ�صـــعدة هو �ل�صـــبيل �الأمثل نحو ��صـــتقر�ر �أ�صـــو�ق �لنفط و�لغاز 

�لطبيعي عالمياً، ود�فعاً للو�صول �لى مناخ �إيجابي و�أر�صية م�صتركة بين �لطرفين.
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المملكة العربية ال�ضعودية

�أكـــد معالي وزيـــر �لبتـــرول و�لثـــروة �لمعدنية في 

�لمملكة �لعربية �ل�صعودية، �لمهند�س علي بن �إبر�هيم 

�لنعيمي، باأن �لمملكة م�صـــتمرة باال�صـــتثمار في جميع 

مر�حل �ل�صـــناعة �لبترولية على �لرغم من �النخفا�س 

�لحالي في �أ�صعار �لنفط.

و�أ�صاف معاليه في كلمة له خالل �لجل�صة �لخا�صة 

باال�صـــتثمار في مجـــال �لبترول و�لطاقـــة �لتي جاءت 

�صـــمن �أعمال )الجتماع الوزاري الأول لوزراء البترول 

والطاق�������ة لمجموعة الع�شرين( �لـــذي عقد في مدينة 

��صـــطنبول �لتركيـــة يومـــي 1 - 2 �أكتوبـــر 2015، باأن 

�لعالم بحاجة �إلى �لح�صول على �لطاقة ب�صكل نظيف 

وم�صـــتمر ومتوفر للجميع في �لوقت �لحالي و�الأجيال 

�لقادمـــة في مختلف �أنحـــاء �لعالم، مو�صـــحاً باأن من 

�أهم �لعو�مل �لتي ت�صاعد على تحقيق هذ� �لهدف هو 

حركة �الأ�صعار �لموؤثرة ب�صكل و��صح على �ال�صتثمار�ت 

في �ل�صناعة �لبترولية حا�صر�ً وم�صتقباًل.

و�أ�صـــار معاليـــه �إلـــى �أن �ل�صـــناعة �لبترولية مرت 

بحاالت من �لتذبذبات �لحادة في �الأ�صـــعار منذ حقبة 

�ل�صـــبعينيات من �لقرن �لما�صـــي، مما كان له �أثر على 

حجم �ال�صـــتثمار�ت فـــي �صـــناعة �لبتـــرول و�لطاقة، 

مو�صحاً باأن �لتذبذب لي�س في �صالح �لدول �لم�صدرة 

وال �لدول �لم�صتهلكة للبترول على حد �صو�ء. 

ولفـــت معاليـــه �إلى �أن �ال�صـــتثمار يجب �أن ي�صـــمل 

جميع مر�حل �ل�صناعة �لبترولية بدء� من �ال�صتك�صاف 

)�لتكريـــر  �لالحقـــة  و�ل�صـــناعات  باالإنتـــاج  مـــرور� 

و�لبتروكيماويـــات(، �إلـــى جانـــب �ال�صـــتثمار �لب�صـــري 

و�لتقني وت�صـــجيع �الأبحاث �لعلمية و�لبيئية، وم�صـــادر 

�لطاقة  �لمتجددة كالطاقة �ل�صم�صية.

المملكة العربية السعودية مستمرة 
باالستثمار في كافة مراحل الصناعة البترولية



سنة 41 - العدد 11
ال

7

أخبار الدول األعضاء

مشاركة أرامكو السعودية في مبادرة المناخ 
لشركات الزيت والغاز الكبرى

�صاركت �صركة �أر�مكو 

فـــي  ممثلـــة  �ل�صـــعودية 

�الإد�ريين  رئي�صـــها وكبير 

�لمهند�ـــس  �لتنفيذييـــن، 

�أمين بن ح�صـــن �لنا�صر، 

في يوم 16 �أكتوبر 2015 

في �الإجتمـــاع �لذي عقد 

 - باري�ـــس  مدينـــة  فـــي 

�لجمهــــورية �لفرن�صـــيةــ، 

و�لذي �صـــــم باالإ�صافـــــة 

�إلى �أر�مكـــو  9 من روؤ�صاء 

�صـــركات �لبترول �لكبرى 

 BG Group، Bp، Eni ،Pemex في �لعالم وهـــي

 ،Relanses ،Ripsol ،Shell ،Stat Oil ،Total
باالإ�صـــافة �إلى �ل�صـــيد/ لور�ن فابيو�س، وزير خارجية 

�لجمهوريـــة �لفرن�صـــية، وم�صـــئولين رفيعي �لم�صـــتوى 

مـــن �الأمـــم �لمتحـــدة، وقياديين في موؤ�ص�صـــات بحثية 

وتنموية دولية وثيقة �ل�صـــلة ب�صـــناعة �لطاقة. وهدف 

�الجتمـــاع لتوقيع بيان م�صـــترك و�إطـــالق تقرير حول 

�لجهـــود �لكثيفة و�لتعاونية فـــي مو�جهة ظاهرة �لتغير 

�لمناخي، وذلك في �إطار �لم�صـــاعي �لدولية �لمبذولة 

قبيل �نعقاد �لدورة �لحادية و�لع�صرين �لقادمة لموؤتمر 

�أطر�ف �تفاقية �الأمم �لمتحـــدة �الإطارية لتغير �لمناخ 

)COP21 ( �لذي �صـــيعقد في مدينة باري�س. وت�صكل 

�ل�صـــركات �لع�صـــر �لمجتمعة معاً قر�بة خم�س �الإنتاج 

�لعالمـــي، من �لزيـــت و�لغاز، و�لذي يفـــوق 10 % من 

�إمد�د�ت �لطاقة في �لعالم.

وياأتـــي هـــذ� �لحـــدث وهو با�صـــم “مبـــادرة �لمناخ 

ل�صـــركات �لزيت و�لغاز » تنفيـــذ�ً للمبادرة �لبيئية �لتي 

�صـــبق و�أن �أعلن عـــن �إطالقها معالـــي �لمهند�س خالد 

�لفالـــح، رئي�ـــس مجل�ـــس �إد�رة �أر�مكو �ل�صـــعودية، في 

�صـــبتمبر 2014، �أثناء �جتماع قمة لالأمم �لمتحدة في 

نيويـــورك، �إّبان تروؤ�صـــه مجتمع �صـــركات �لزيت و�لغاز 

�لمنبثق من منتدى �القت�صاد �لعالمي.

وقد �تفق روؤ�صـــاء �ل�صركات �لع�صـــر �الأع�صاء على 

�لتعـــاون في مجاالت عديدة، وعلـــى تعزيز �الإجر�ء�ت 

و�ال�صتثمار�ت الإعطاء دفعة كبيرة في �لجهود �لعالمية 

فـــي مكافحة تغير �لمناخ، و�لحد من غاز�ت �الحتبا�س 

�لحر�ري �لناتجة عن قطاع �لطاقة. 

كمـــا �أطلقت �لمبـــادرة �لمناخّية ل�صـــركات �لبترول 

�أي�صاً تقريرها �لم�صترك بعنو�ن “طاقة �أكثر و�نبعاثات 

�أقـــل«، �لذي ي�صـــلط �ل�صـــوء على �الإجـــر�ء�ت �لعملية 

�لتي �تخذتها �ل�صـــركات �الأع�صاء، ومن �صمنها �أر�مكو 

�ل�صعودية، للعمل على تقليل �نبعاثات غاز�ت �الحتبا�س 

�لحر�ري �لناتجة عن �صـــناعة �لزيت و�لغاز. وتت�صمن 

هذه �الإجر�ء�ت ��صـــتثمار�ت كبيرة فـــي مجاالت �لغاز 

�لطبيعي، وحب�س وتخزين �لكربون، و�لطاقة �لمتجددة، 

�إ�صافة �إلى ن�صطات متعددة في مجال �لبحث و�لتطوير 

لخف�س �النبعاثات.
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مملكة البحرين

�لملكي �الأمير خليفة  �ل�صمو  تحت رعاية �صاحب 

بن �صلمان �آل خليفة رئي�س مجل�س �لوزر�ء في مملكة 

بن  خالد  �ل�صيخ  معالي  عنه  �أنــاب  �لــذي  �لبحرين، 

عبد�هلل �آل خليفة نائب رئي�س مجل�س �لوزر�ء، نظمت 

)�أبيكورب(،  �لبترولية  لال�صتثمار�ت  �لعربية  �ل�صركة 

عن  �لمنبثقة  �لم�صتركة  �لعربية  �لم�صروعات  )�حدى 

للنفط  �لوطنية  �لهيئة  مع  بالتعاون  �أو�بــك(،  منظمة 

للطاقة  �أبيكورب  )ملتقى  �لبحرين،  بمملكة  و�لــغــاز 

�أقيمت فعالياته  �لذي   ،)2015
ــامــة، وذلـــك  ــمــن فـــي مــديــنــة �ل

نوفمبر   19 �لخمي�س  يــوم  في 

�أ�ــصــحــاب  بــمــ�ــصــاركــة   ،2015
عبد�لح�صين  �لدكتور  �لمعالي، 

�لطاقة  ــر  وزي مــيــرز�،  بــن علي 

في مملكة �لبحرين، و�لمهند�س 

علي بن �بر�هيم �لنعيمي، وزير 

في  �لمعدنية  و�لثروة  �لبترول 

�ل�صعودية،  �لعربية  �لمملكة 

وزير  �لمال،  طــارق  و�لمهند�س 

�لمعدنية  ـــروة  ـــث و�ل ــرول  ــت ــب �ل

ملتقى أبيكورب للطاقة 2015
الدعوة إلى المزيد من التعاون العربي في مجال صناعة البترول
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�لعربية،  م�صر  جمهورية  فــي 

حامد  مطر  �لــدكــتــور  و�ــصــعــادة 

�لطاقة  وز�رة  وكيل  �لــنــيــادي، 

�لعربية  �الإمــار�ت  دولــة  وممثل 

�لتنفيذي  �لمكتب  في  �لمتحدة 

�ل�صيخ  و�صعادة  �أو�بك،  لمنظمة 

�ل�صباح،  �لعذبي  نا�صر  طالل 

بالوكالة،  �لنفط  وز�رة  وكــيــل 

وممثل دولة �لكويت في �لمكتب 

�أو�بـــــك،  لمنظمة  �لــتــنــفــيــذي 

�ل�صو�د، مدير عام  �الأ�صتاذ/ علي عبد�لجبار  و�صعادة 

�ال�صتر�تيجيات و�لتخطيط  في �لهيئة �لوطنية للنفط 

�لتنفيذي  �لمكتب  في  �لبحرين  مملكة  وممثل  و�لغاز، 

لمنظمة �أو�بك، ومجموعة من روؤ�صاء وكبار �لم�صوؤولين 

�لطاقة  ومعاهد  �لبترولية  �ل�صركات  في  و�لخبر�ء 

وبيوت �ال�صت�صارة �لدولية و�لعربية، وياأتي تنظيم هذه 

�ل�صركة  لتاأ�صي�س  �الأربعين  �لذكرى  بمنا�صبة  �لفعالية 

�لعربية لال�صتثمار�ت �لبترولية )�أبيكورب(.

وقـــد �ألقـــى معالـــي �لمهند�ـــس علـــي بـــن �بر�هيم 

�لنعيمـــي، وزير �لبترول و�لثـــروة �لمعدنية في �لمملكة 

�لعربية �ل�صعودية، �لكلمة �لرئي�صية للملتقى، حيث دعا 

مـــن خاللها �إلى �لمزيد من �لعمل �لعربي �القت�صـــادي 

�لم�صـــترك، خا�صـــة فـــي مجـــال �لنفط و�لغـــاز، وذلك 

بالنظـــر �إلـــى �لمكانـــة �لرئي�صـــية للـــدول �لعربية على 

�صـــعيد �ل�صـــناعة �لبتروليـــة، موؤكد�ً حاجـــة �لمنطقة 

�لعربية للمزيد من �ال�صـــتثمار�ت فـــي مختلف مر�حل 

�ل�صناعات �لبترولية وذلك بهدف تاأمين ��صتمر�ر �لنمو 

�القت�صادي وتحقيق متطلبات �لحياة �الأ�صا�صية.

و�أ�صـــار معاليـــه �إلـــى �أن �القت�صـــاد �لعالمـــي يمـــر 

باأو�صاع غير م�صـــتقرة منذ عام 2014 وحتى �الآن، �إال 

�إن �لطلـــب على �لبترول في زيادة م�صـــتمرة، وتوقع �أن 

يرتفع متو�صط �لطلب �لعالمي �صنوياً خالل هذ� �لعقد 

باأكثر مـــن مليون ب/ي، كما لفت �إلى وجود تر�جع في 

�إنتاجيـــة بع�ـــس حقول �لبتـــرول في �لعالـــم، بما يقدر 

بنحو 4 ماليين ب/ي، وهو ما يعني �ن �صـــناعة �لنفط 

بحاجة �إلى �إ�صافة طاقة �إنتاجية تقدر بنحو 5 ماليين 

ب/ي في كل عام لتعوي�س هذ� �النخفا�س. 

كما ��صتعر�س معاليه في كلمته دور �لمملكة �لعربية 

�ل�صـــعودية �لر�ئد في �لحفاظ على ��صـــتقر�ر �ل�صـــوق 

�لبترولية �لعالمية، وم�صـــد�قيتها �لعالية في �الأ�صـــو�ق 

�الإقليميـــة و�لعالميـــة،  وجهودهـــا �لمتو��صـــلة للتعاون 

مـــع كافة �لدول �لمنتجة و�لم�صـــدرة للبترول من د�خل 

وخارج منظمة �أوبك.  

ومن بين المحاور الرئي�شية التي ت�شمنها الملتقى:

• �ل�صيا�صـــات و�لروؤية �لم�صـــتقبلية الإد�رة قطاع 	

�لطاقة.

• �لبحـــث عـــن طرق مبتكـــرة لتمويل �لم�صـــاريع 	

�لخا�صة و�لعامة.

• تحديد �أولويات �الإنفاق في �ل�صناعة �لبترولية 	

في ظل �لظروف �لر�هنة في �ل�صوق �لبترولية.

وقد ت�صـــمن �لملتقى عقد جل�صـــة حو�ر مخ�ص�صة 

الأ�صـــحاب �لمعالي وزر�ء �لبترول و�لطاقة �لم�صاركين 

في �لملتقى، و�أد�ر �لجل�صـــة �ل�صيد/ جون ديفتيريو�س، 

محرر �الأ�صـــو�ق �لنا�صئة في �صبكة CNN  �الخبارية، 

وقد تم خالل �لجل�صـــة ��صـــتعر��س عدد من �لق�صـــايا 

�لر�هنة في �ل�صناعة �لبترولية، مثل �أولويات �ل�صيا�صات 

و�ال�صـــتر�تيجيات فـــي ظـــل �نخفا�ـــس �أ�صـــعار �لنفط 

وتقلبات �ل�صـــوق، و�لدور �لذي تلعبه توقعات �الأ�صـــو�ق 

�لمالية و�أ�صـــو�ق �لنفـــط وتعزيز كفـــاءة �لطاقة وتنويع 

�لم�صادر و�الإ�صالحات �لمتعلقة باأ�صعار �لطاقة.

كما ت�صمن �لملتقى جل�صات �أخرى تناولت مو��صيع، 

�لروؤية �لم�صتقبلية لقطاع �لطاقة في �لمنطقة �لعربية. 

وقطاع تمويل م�صاريع �لطاقة �لعربية.
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مملكة البحرين

ذكـــر معالي �لدكتور عبد�لح�صـــين بـــن علي ميرز�، 

وزيـــر �لطاقة فـــي مملكة �لبحرين، باأنـــه طبقاً لخبر�ء 

�ل�صـــوق �لعالمي للنفط و�لغاز، فاإن �نخفا�س �الأ�صـــعار 

�لحالي �صـــوف ي�صتمر لعدة �صـــنو�ت ولفترة �أطول عن 

فترة �الأزمة �القت�صـــادية �ل�صـــابقة �لتـــي جاءت نتيجة 

النخفا�س �لطلب ب�صكل موؤقت، منوهاً ب�صعوبة �لمرحلة 

�لحالية بالن�صـــبة لدول �لمنطقة، �إال �أن �صناعة �لنفط 

و�لغاز في �ل�صـــرق �الأو�صـــط �صـــوف ت�صـــتمر في زيادة 

�الأربـــاح متى ما عكفت �صـــركات �لنفـــط �لوطنية على 

تطوير عمليات �لت�صـــغيل و�لتميز �لوظيفي، باالإ�صافة 

�إلـــى �لعمل على بناء �لقدر�ت �لموؤ�ص�صـــية و�الإجر�ء�ت 

�الإد�ريـــة وتعزيـــز �لمهار�ت لجميع �لقـــوى �لعاملة في 

هذ� �لقطاع �لحيوي و�لمهم.

و�أ�صـــاف معاليـــه خـــالل كلمته �لتـــي �ألقاها خالل 

حفل �فتتاح »الموؤتمر الفني ال�شنوي الثالث والع�شرين 

لجمعي�������ة م�شنع�������ي الغاز« في يـــوم 3  نوفمبر 2015،  

بـــاأن �رتفـــاع �لطلـــب �لعالمي علـــى �لطاقة قـــد �أوجد 

مجموعة و��صـــعة من �لتحديات و�لفر�س في �صـــناعة 

�لنفط و�لغاز، موؤكد�ً وجود فر�س ال�صـــتثمار �نخفا�س 

�أ�صعار �لنفط الإجر�ء �لتح�صينات �لت�صغيلية في مجمل 

عمليات �صناعة �لغاز في �لمنطقة.

و�أ�صـــار معاليه �إلى �أن �صـــناعة �لبتروكيماويات في 

منطقة �ل�صرق �الأو�صط �صهدت نمو�ً مت�صارعاُ وملحوظاً 

على مدى �لثالثة عقود �لما�صـــية، حيث �صاهمت دول 

مجل�ـــس �لتعاون لدول �لخليـــج �لعربية على مدى عقد 

كامـــل بحو�لي 11% من �جمالي نمو �لقدرة �الإنتاجية 

ل�صـــناعة �لبتروكيماويات �لعالميـــة، �الأمر �لذي جعلها 

�أحـــد �لمر�كـــز �لرئي�صـــية �لعالميـــة الإنتـــاج  �الإيثليـــن 

وم�صتقاتها و�لميثانول. 

و��صــــتعر�س معاليه فــــي كلمته عدد�ً من �لم�صــــاريع 

�لبترولية �لجديــــدة في �لبحرين ومن بينها، توقيع عقد 

بين �صــــركة تطوير للبترول و�صركة بتروفاك �لبريطانية 

لبنــــاء وحــــدة تخفي�س �صــــغط �لغاز ب�صــــعة 500 مليون 

قــــدم مكعب يومياً، وذلك بهدف تاأميــــن �لطلب �لمحلي 

�لم�صتقبلي على �لغاز. كما تم �لتوقيع على م�صروع خط 

�أنابيــــب �لنفط �لجديــــد بين مملكة �لبحريــــن و�لمملكة 

�لعربية �ل�صــــعودية و�لذي يبلغ طوله 42 كيلو متر�ً على 

�لياب�صــــة و73 كيلو متــــر�ً في �لمياه بقيمــــة 300 مليون 

دوالر، ويتوقع �أن يكون �لم�صروع جاهز�ً في عام 2018، 

و�صي�صاهم �لم�صروع في تعزيز م�صفاة �صركة بابكو. 

مشاريع بترولية جديدة في مملكة البحرين
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ذكر �صعادة �الأ�صتاذ/ علي عبد�لجبار �ل�صو�د، مدير 

عام �ال�صـــتر�تيجيات و�لتخطيط  فـــي �لهيئة �لوطنية 

للنفـــط و�لغـــاز فـــي مملكة �لبحريـــن، وممثـــل مملكة 

�لبحريـــن فـــي �لمكتب �لتنفيـــذي لمنظمـــة �أو�بك، �أن 

�لعالقـــات �لعامة تلعب دور�ً مهماً في تنفيذ �لتوجهات 

�ال�صتر�تيجية لمختلف �لقطاعات �لحكومية و�لخا�صة 

وكذلـــك فـــي موؤ�ص�صـــات �لمجتمع �لمدنـــي من خالل 

تنفيـــذ �لعديد من �الأن�صـــطة و�لفعاليات �لتي ت�صـــاهم 

في �ي�صـــاح �ل�صـــورة �الإيجابية لالأعمال �لتي تقوم بها 

موؤ�ص�صاتهم. 

و�أ�صـــاف �صـــعادته في كلمته خالل �فتتاحه لموؤتمر 

)موؤتمـــر �ل�صـــرق �الأو�صـــط ال�صـــتر�تيجيات �لعالقات 

�لعامـــة و�الإعـــالم(، �لـــذي �نعقد في مملكـــة �لبحرين 

�صـــباح يوم �الأربعاء �لمو�فق 4 نوفمبر 2015، برعاية 

�لهيئة �لوطنية للنفط و�لغاز، تحت �صـــعار )��صتر�تيجيات �لر�صالة �الإعالمية 

للعالقـــات �لعامـــة (، �أن قطـــاع �لنفـــط و�لغاز فـــي مملكـــة �لبحرين يحظى 

برعايـــة كريمة من قيادة مملكة �لبحريـــن، ومن معالي وزير �لطاقة، �لدكتور 

عبد�لح�صين بن علي ميرز�، موؤكد� حر�صهما على �لتو��صل �لم�صتمر مع كافة 

�ل�صـــركاء �ال�صـــتر�تيجيين �لمحليين و�القليميين و�لعالميين، على �عتبارهما 

ركنـــاً رئي�صـــياً في �لعمليـــة �الإنتاجية لجميع �ل�صـــركات �لنفطية �لمن�صـــوية 

تحت م�صـــلة �لهيئة �لوطنية للنفط و�لغاز و�لبالغ عددها 9 �صـــركات، و�لتي 

��صتطاعت �أن ت�صجل ح�صور�ً قوياً في �لمحافل �لمحلية و�الإقليمية و�لدولية 

�الأمر �لذي �صاهم في ر�صم معالم مملكة �لبحرين على خارطة �لعالم. 

وقد �أ�صـــاد �صـــعادته بانعقاد �لموؤتمر على �أر�س مملكة �لبحرين، و�عتبره 

منا�صـــبة جيدة للتعرف عن كثب على �أحدث �لممار�صـــات �لعالمية في مجال 

�لعالقـــات �لعامـــة و�الإعالم، كما ي�صـــاهم من جهة �أخرى فـــي جعل �لبحرين 

وجهة عالمية لعقد �لموؤتمر�ت و�لمعار�س �لدولية �لمتخ�ص�صة.

برعاية الهيئة الوطنية للنفط والغاز البحرينية

افتتاح مؤتمر الشرق األوسط الستراتيجيات 
العالقات العامة واإلعالم
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دولة الإمارات العربية  المتحóة

�الإمـــار�ت  دولـــة  وقعـــت 

�لعربية �لمتحدة موؤخر�ً عقد 

�لطاقـــة  موؤتمـــر  ��صت�صـــافة 

�لعالمي، و�لذي �صـــيعقد في 

مدينـــة �أبوظبي في �صـــبتمبر 

2019، وقـــد تم �لتوقيع على 
�لتنفيذي  �الجتمـــاع  هام�ـــس 

�لعالمـــي  �لطاقـــة  لمجل�ـــس 

لعـــام 2015 �لـــذي عقد في 

�لعا�صمة �الثيوبية �أدي�س �أبابا 

بح�صور م�صوؤولين من مجل�س 

�لطاقة �لعالمي.

وخـــالل حفل �لتوقيع �أكد 

�صـــعادة �لدكتـــور مطر حامد 

�لنيـــادي وكيـــل وز�رة �لطاقـــة وممثـــل دولـــة �الإمار�ت 

�لعربية �لمتحدة في �لمكتب �لتنفيذي لمنظمة �أو�بك، 

على �أهمية ��صت�صـــافة بالده لموؤتمـــر �لطاقة �لعالمي 

على �عتبارها �أول دولة من �لدول �الأع�صاء في منظمة 

�أوبك تفوز بتنظيم هذ� �لحدث �لعالمي �لهام.

و�أ�صـــاف �صـــعادته »�ن ��صت�صـــافة موؤتمـــر �لطاقة 

�لعالمـــي يعتبـــر حدثـــا بارز�ً وي�صـــاهم في �بـــر�ز دولة 

�الإمـــار�ت كمركـــزm عالمـــيm لم�صـــتقبل �لطاقـــة، ونحن 

ّلة في ��صت�صـــافة مثل  pنـــدرك حجم �لم�صـــوؤولية �لمتمث

هـــذ� �لحدث �لبارز وقـــد بد�أنا بالفعـــل في �لتخطيط 

و�الإعـــد�د لهذ� �لحدث، ومن �لمتوقـــع �أن يكون موؤتمر 

�لطاقـــة �لعالمـــي لعام 2019 فـــي �أبوظبـــي، من �أهم 

موؤتمـــر�ت مجل�س �لطاقة �لعالمـــي و�أكثرها تاأثير� في 

تاريخه �لممتد على مدى 90 عاماً«.

ويعـــد موؤتمـــر �لطاقـــة �لعالمـــي �لـــذي �نطلق منذ 

عـــام 1924 �أكبر حدث عالمي للطاقـــة و�الأكثر تاأثير�ً 

على م�صـــتوى �لعالم �إذ يغطي كافـــة �لجو�نب �لمتعلقة 

بجدول �أعمال �لطاقة.. ويُعقد �لحدث مرة كل 3 �أعو�م 

حيث ويُعnد منتدى فريد�ً للوزر�ء و�لروؤ�صـــاء �لتنفيذيين 

وخبر�ء �صـــناعة �لطاقة من �أجل تحليل �أو�صاع �لطاقة 

�لعالمية و�صوؤونها.

وقـــد فـــازت دولـــة �الإمـــار�ت �لعربيـــة �لمتحـــدة 

با�صت�صـــافة موؤتمـــر �لطاقة �لعالمي لعـــام 2019 بعد 

حملة مكثفة ��صـــتمرت على مد�ر 4 �أ�صـــهر �صـــعت من 

خاللها للح�صول على م�صادقة 93 من �لدول �الأع�صاء 

فـــي مجل�س �لطاقة �لعالمي، وقد فاز تر�صـــيح �أبوظبي 

فـــي �أكتوبر من عام 2014 في مدينـــة “قرطاجنة دي 

�إنديا�ـــس“ بكولومبيـــا متفوقة بذلك علـــى مدن �أخرى 

مناف�صة هي “ريو دي جانيرو“ و “�صانت بطر�صبرج«.

توقيع عقد تنظيم دولة اإلمارات العربية المتحدة 
لمؤتمر الطاقة العالمي 2019



سنة 41 - العدد 11
ال

13

أخبار الدول األعضاء

الجهورية الجزائرية

�أعلن معالي �لدكتور �صـــالح خبري، وزير �لطاقة في �لجمهورية 

�لجز�ئرية عن �عتماد خطة الإن�صاء 3 م�صافي جديدة للغاز �لم�صال 

بهـــدف زيادة �نتاجها �إلى 45 مليون طن �صـــنويا بحلول عام 2019، 

و�صـــيتم �نجاز �لم�صافي �لجديدة في والية تيارت )غرب �لجز�ئر(، 

ومنطقة حا�صـــي م�صـــعود )جنوب �لجز�ئر(، ومنطقة ب�صكرة )�صرق 

�لعا�صـــمة �لجز�ئريـــة( وذلك قبـــل نهاية عام 2019. كمـــا توقع �أن 

تتمكـــن بالده من رفع �لطاقة �الجماليـــة لتخزين �لغاز �لى �أكثر من 

مليوني متر مكعب بحلول عام 2020.

و�أ�صـــار معاليـــه �إلى �أن �نتاج �لوقود �رتفع بن�صـــبة 30 % بعد 

�عادة تاأهيل عدد من �لم�صـــافي، مما �صـــاهم في تر�جع و�رد�ت 

�لجز�ئر من �لوقود. ويتر�وح �نتاج م�صـــفاة �لعا�صمة من 2،7 �إلى 

3،45 مليون طن �صنويا من �لغاز �لم�صال، �أما م�صفاة والية �أرزيو 
فيتـــر�وح �نتاجها مـــن  2،5 �لى 3،8 مليون طن �صـــنويا من �لغاز 

�لم�صـــال، �أما م�صفاة �صكيكدة فيتر�وح �نتاجها من 15 �لى 16،5 

مليون طن �صنويا من �لغاز �لم�صال.

على �صـــعيد �آخر، �أكد معالي وزير �لطاقة �لجز�ئري، �أن عملية 

��صتير�د بالده للمنتجات �لبترولية في �ل�صوق �لدولية تتم من خالل 

مناق�صـــات دولية وال تتم مبا�صرة مع �ل�صركات �لعاملة في �لجز�ئر. 

كمـــا �أكـــد على تمكـــن بالده من �لتغلـــب على م�صـــاكل تذبذب توزيع 

�لوقـــود  �لـــذي عانت منـــه خالل �لعاميـــن �لما�صـــيين وبد�ية �لعام 

�لحالي،  خا�صة و�أن �صركة �صوناطر�ك تقوم با�صتير�د �لوقود خالل 

فتر�ت معينة من �ل�صنة لتلبية �لطلب �لوطني  �لمتز�يد.

 

اعتماد خطة إلنشاء
 3 مصافي جديدة في الجزائر



سنة 41 - العدد 11
ال

14

أخبار الدول األعضاء

âدولة الكوي

ذكرت �صركة نفط �لكويت باأن 

معـــدل �لطاقـــة �الإنتاجيـــة للنفط 

�لخام بلغ 2،810 مليون ب/ي في 

نهاية �لعام �لمالي 2015-2014 

وهـــو �أقل مـــن �لطاقـــة �النتاجية 

�لم�صتهدفة 2،950 مليون ب/ي، 

�أي �أقل بنحو 140 �ألف برميل. 

و�أو�ــــصــــحــــت �لـــ�ـــصـــركـــة فــي 

تقريرها �ل�صنوي للعام )2014 – 

2015(، باأن هذ� �النخفا�س يعود 
�إلى عدة �أ�صباب ياأتي في مقدمتها 

في  �الإنتاجية  �لطاقة  �نخفا�س 

جنوب و�صرق و�صمال �لكويت، �إلى جانب عو�مل �أخرى 

من بينها، تاأخر عملية �لتعاقد الأبر�ج �لحفر و�صيانة 

�الآبار �لجديدة الأ�صباب تتعلق باأبر�ج �لحفر و�ل�صيانة 

�لقادم  �لكهربائي  �لتيار  �نتظام  �لعميق، وعدم  للحفر 

من نقاط توزيع وز�رة �لكهرباء و�لماء ب�صورة متكررة، 

�إلى  تعود  الأ�صباب  �الآبــار  بع�س  �إغــالق  �إلــى  و�لحاجة 

�ال�صتخر�ج  طــرق  تطبيق  وتــاأخــر  �لمكامن،  �صغط 

�لثانوي.

و�أ�صـــارت �ل�صـــركة باأنه تم حفـــر 376 بئر� جديدة 

للنفط �لخام و�لغاز غير �لم�صاحب في حقول �لكويت 

متخطيـــة هـــدف �ل�صـــنة �لمالية وهو حفـــر 343 بئر� 

برفـــع �أد�ء حفر �الأبر�ج �لموجـــودة. وبلغ معدل �الإنتاج 

�ليومي �لكلي للغاز �لم�صـــاحب وغير �لم�صاحب خالل 

�لعام �لمالي �لمن�صـــرم 1،596 مليـــار قدم مكعبة من 

�لغـــاز يوميا، مقابل معدل م�صـــتهدف يقدر  بـ 1،409 

مليار قدم مكعبة من �لغاز يوميا، 

�الإنتـــاج  معـــدل  يفـــوق  وبذلـــك 

�لم�صتهدف لل�صنة �لمالية بـ 187 

مليـــون قدم مكعبة يوميا من �لغاز 

�أي ما ن�صبته 13 %.

 وقـــد تم حفر 14 بئر� عميقة 

للو�صـــول �إلـــى كميـــة �لغـــاز غير 

�لم�صـــاحب �لم�صـــتهدفة ولتنفيذ 

لل�صـــركة  �ال�صتك�صـــافي  �لبرنامج 

منهـــا 8 �آبـــار تطويريـــة عميقـــة 

)جيور��صـــية( فعلية في حين كان 

�لم�صتهدف ع�صر �آبار كما تم حفر 

�صت �آبار ��صتك�صافية عميقة )جيور��صية( في حين كان 

�لم�صتهدف 5 �آبار.

كما ��صتعر�س �لتقرير �لدر��صات �لمكمنية �لتقييمية 

حيث تمكنت �ل�صركة في �صهر دي�صمبر 2014، وللمرة 

�الأولى في تاريخها من �النتهاء من �جر�ء تقييم �صـــامل 

للمو�رد غير �لتقليدية لمنطقتي غرب و�صمال �لكويت، 

و�أظهر �لتقييم �أن هناك كميات �صخمة من �لمخزونات 

غيـــر �لتقليدية في �لكويت ما ي�صـــاعد في �لمحافظة 

على �لطاقة �الإنتاجية ل�صـــنو�ت طويلة. كما ��صتعر�س 

�ي�صـــا ما تم خالل �لعام �لمالي ب�صـــاأن عمليات �لم�صح 

�لزلز�لـــي وتوقيع �لعقود �لخا�صـــة بذلـــك مبينا �أنه تم 

�النتهاء من تنفيذ عمليات �لم�صـــح �ال�صتك�صافي ثالثي 

�الأبعاد عالي �لدقة في حقول �صمال �لكويت و�لمناطق 

�لمحيطة بها وكل ما تم بخ�صـــو�س هذ� �لجانب خالل 

�لعام �لمالي.

التقرير السنوي لشركة نفط الكويت
تراجع معدل الطاقة االنتاجية للنفط في دولة الكويت 
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دولة قطر

جمهورية العراق

�أقيـــم فـــي جمهورية �لعـــر�ق يوم 30 �صـــبتمبر 2015، 

�حتفـــال بمنا�صـــبة �لتوقيـــع �لنهائي التفاقية �ل�صـــر�كة بين 

�لهيئـــة �لم�صـــرية �لعامـــة للبترول، و�صـــركة كويـــت �نرجي 

للتنقيب عن �لنفط و�لغاز. وبموجب �لعقد �صتح�صل �لهيئة 

�لم�صرية �لعامة للبترول على 10% من ح�صة �صركة كويت 

�نرجـــي فـــي منطقة �المتيـــاز )�لقطاع - 9( فـــي محافظة 

�لب�صـــرة بجنوب �لعر�ق، و�لتـــي تعتبر من �لمناطق �لو�عدة 

فى �إنتاج �لنفط �لخام، وياأتى ذلك تفعياًل لالتفاق �لذى تم 

توقيعه خالل موؤتمر »دعم وتنمية �القت�صاد �لم�صري« �لذى 

عقد في مدينة �صرم �ل�صيخ خالل �صهر مار�س 2015.

مـــن جانبـــه �أكـــد معالـــي �لمهند�س طـــارق �لمال وزير 

�لبتـــرول و�لثـــروة �لمعدنية بجمهورية م�صـــر �لعربية، على 

�أهميـــة �تفاقية �ل�صـــر�كة �لتى تف�صـــح �لمجـــال �أمام قطاع 

�لبترول �لم�صـــري الإيجاد م�صادر جديدة للنفط و�لغاز من 

خارج م�صـــر وذلك للمرة �الأولى في تاريخ �صـــناعة �لبترول 

�لم�صرية و�أ�صوة بما تنتهجه �لكثير من دول �لعالم.

و�أ�صـــار معاليه �إلى �أن �تفاق �ل�صـــر�كة تمثل نقلة نوعية 

فى دعم �لعالقات �لم�صـــرية �لكويتيـــة �لعر�قية فى مجال 

�لعمل �لعربى �لم�صـــترك فى مجال �لنفط و�لغاز، و�أ�صاف 

معاليه باأنه �صـــيتم خالل �لفترة �لقادمة ت�صـــكيل لجان فنية 

م�صـــتركة من �لجانبين �لم�صـــري و�لكويتـــى لمتابعة خطة 

�لتنمية و�الأعمال �لم�صتقبلية.

ذكـــر معالـــي �لدكتور محمد بن �صـــالح 

�ل�صـــادة وزيـــر �لطاقـــة و�ل�صـــناعة، بدولـــة 

قطر، و�لقائم باأعمال رئي�س منظمة �لبلد�ن 

�لم�صدرة للنفط )�أوبك(، �إنه يرى  �أن هناك 

موؤ�صـــر�ت جيدة النتعا�س �أ�صـــعار �لنفط في 

عـــام 2016، وذلـــك بعد ما بلغت �الأ�صـــعار 

حدها �الأدنى من �النخفا�س.

 وبح�صـــب بيان �صادر عن وز�رة �لطاقة 

و�ل�صناعة بدولة قطر يوم 11 �أكتوبر 2015، 

فاإن تفاوؤل معالي �لدكتور �ل�صـــادة يرجع �إلى 

�أحدث �لتوقعات �لخا�صـــة باأ�ص�س �ل�صوق �لرئي�صية للعامين 

2015 و 2016، �إذ ت�صـــير تلك �لتوقعات �لى �أن معدل نمو 
�إجمالي �لناتج �لمحلي �لعالمي في �لعام 2016 �صي�صل �إلى 

ن�صبة 3.4% مقابل �لمعدل �لمتوقع للعام 2015 و�لذي بلغ 

ن�صـــبة 3.1%، مما �صـــيوؤدي �إلى زيادة �لطلب �لعالمي على 

�لنفـــط بمقـــد�ر يتر�وح ما بين 1.3 �إلـــى 1.5 مليون برميل 

يوميا.

 و�أ�صـــاف معاليـــه �أن نمـــو �إمـــد�د�ت 

�لـــدول �لم�صـــدرة للنفط من غيـــر �لدول 

�الأع�صـــاء بمنظمـــة �أوبك، قد �صـــهد على 

مدى �ل�صنو�ت �لخم�س �لما�صية �نخفا�صا 

كبيـــر�، و�أنه من �لمرجـــح �أن يتوقف �لنمو 

فـــي �الإمـــد�د�ت �أو �أن يتر�جـــع �أكثـــر في 

�لعام 2016. كمـــا توقع �أن يتعافى �لطلب 

علـــى نفـــط �أوبك ليـــزد�د مـــن 29.3 �إلى 

30.5 مليـــون برميل يوميا في عام 2016، 
ويت�صـــح ذلـــك من زيـــادة �لطلـــب لكل من 

�لدول �لمتقدمة و�لنا�صئة على حد �صو�ء.

 و�أ�صـــارمعاليه �إلـــى �أن �أ�صـــعار �لنفـــط �لحالية، دفعت 

�صـــركات �لنفط �إلى خف�س �الإنفاق من ر�أ�س �لمال بن�صـــبة 

ت�صـــل �إلى حو�لي 20% فـــي �لعام 2015، مقارنة باالإنفاق 

في عـــام 2014 و�لذي بلـــغ 650 مليـــار دوالر، وهو توجه 

لخف�س �ال�صـــتثمار في �صـــناعة �لنفط قد ي�صفر عن نق�س 

في �الإنتاج في �لم�صتقبل. 

شراكة مصرية عراقية كويتية جديدة في الصناعة البترولية

توقعات بتحسن السوق النفطية في عام 2016
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سعادة األمين العام لمنظمة أوابك يشارك في أعمال الدورة السادسة 
الجتماعات المائدة المستديرة لوزراء الطاقة بدول آسيا في دولة قطر

 تح�������ت رعاية ح�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ تميم بن حمد اآل ثاني اأمير دولة 

قط�������ر، وبح�شور معالي ال�شي�������خ عبداهلل بن نا�شر بن خليف�������ة اآل ثاني رئي�س 

مجل�س ال�������وزراء ووزير الداخلي�������ة، انعقدت في دولة قط�������ر اجتماعات الدورة 

ال�شاد�ش�������ة لجتماعات المائدة الم�شتديرة ل�������وزراء الطاقة بدول اآ�شيا،  خالل 

الفت�������رة من 8 اإلى 10 نوفمبر 2015، التي اأقيمت تحت �شعار )دور قارة اآ�شيا 

ف�������ي م�شهد الطاقة الجديد(، بم�شاركة وفود ر�شمية برئا�شة اأ�شحاب المعالي 

وزراء الطاق�������ة والبترول ف�������ي دول اآ�شيا، واأ�شحاب ال�شع�������ادة روؤ�شاء المنظمات 

الدولية والعربية المتخ�ش�شة بالطاقة والبترول، وقد �شارك في الجتماعات 

�شع�������ادة الأ�شتاذ/عبا��������س علي النقي، الأمين العام لمنظم�������ة الأقطار العربية 

الم�شدرة للبترول )اأوابك(، تلبية لدعوة كريمة من معالي الدكتور محمد بن 

�شالح ال�شادة، وزير الطاقة وال�شناعة في دولة قطر.
معالي �ل�صيخ عبد�هلل بن نا�صر بن خليفة �آل ثاني
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وقد �ألقى معالي �ل�صيخ عبد�هلل بن نا�صر بن خليفة 

�آل ثانـــي، رئي�س مجل�ـــس �لوزر�ء ووزيـــر �لد�خلية، كلمة 

في �لجل�صـــة �الفتتاحية، ��صـــتعر�س خاللها و�قع و�آفاق 

�القت�صـــاد �لعالمي، و�نعكا�صـــات �لتطور�ت �القت�صادية 

�لعالمية على �صـــناعة �لطاقة و�لنفـــط و�لغاز �لعالمية، 

منوهاً �إلى �لتاأثير�ت �ل�صيئة للم�صاربات على �ال�صتقر�ر 

في �ل�صوق �لعالمية للنفط و�لغاز.

كما �ألقى �صاحب �ل�صمو �لملكي، �الأمير عبد�لعزيز 

بـــن �صـــلمان �آل �صـــعود، نائب وزيـــر �لبتـــرول و�لثروة 

�لمعدنيـــة في �لمملكة �لعربية �ل�صـــعودية، كلمة خالل 

�لجل�صة �الفتتاحية �أكد فيها على �أهمية �لحو�ر �لبناء 

بيـــن �لدول �لمنتجة و�لدول �لم�صـــتهلكة للطاقة، على 

�عتبـــاره �أمًر� �أ�صا�صـــًيّا لتعزيز �لثقـــة و�لتعاون وتبادل 

�لمعلومـــات، والإيجـــاد فهـــم �أعمـــق ل�صيا�صـــات �لدول 

بع�صـــها �لبع�س. ومـــن هنا فقد �أ�صـــبحت �جتماعات 

�لمائـــدة �لم�صـــتديرة لـــوزر�ء �لبتـــرول و�لطاقة لدول 

�آ�صـــيا، �صـــمة رئي�صـــًة لهذ� �لحو�ر �لعالمـــي في مجال 

�لطاقة.

كما ��صـــتعر�س �صـــموه و�قع و�آفاق �صـــناعة �لطاقة 

�لعالميـــة فـــي ظل �لتطـــور�ت �لتي ت�صـــهدها �ل�صـــوق 

�لبترولية و�لتي �أدت �إلى تر�جع حاد في �أ�صعار �لنفط،  

موؤكـــد�ً فـــي �لوقت ذ�ته علـــى �لتز�م �لمملكـــة �لعربية 

�ل�صـــعودية على �عتبارها �أحد كبار منتجي وم�صـــدري 

�لنفـــط فـــي �لعالم، لمو��صـــلة �ال�صـــتثمار فـــي قطاع 

�لبترول و�لغاز، وب�صـــرف �لنظـــر عن �النخفا�س �لذي 

قد ت�صهده �الأ�صعار، وذلك وفقاً لروؤية و�صيا�صات بعيدة 

�لمدى تنتهجها �لمملكة. كما تعمل �لمملكة في �لوقت 

�لر�هـــن على �تخاذ خطو�ت و��صـــحة لتخفي�س كثافة 

��صـــتهالك �لطاقة في �الأن�صطة �القت�صادية �لمختلفة، 

وذلك من خالل تنفيذها لبر�مج �لتر�صـــيد ورفع كفاءة 

��صتهالك �لطاقة، �إلى جانب �تخاذها لخطو�ت �أخرى 

لتنويع ��صتخد�م م�صادر �لطاقة.

وقد ت�صـــمنت �أعمال �لدورة �ل�صاد�صة الجتماعات 

�لمائدة �لم�صتديرة لوزر�ء �لطاقة بدول �آ�صيا عدد�ً من 

�لجل�صـــات �لرئي�صـــية تناولت عدد�ً من �لمو��صيع ذ�ت 

�ل�صـــلة بالتطـــور�ت �لر�هنة في �أ�صـــو�ق �لنفط و�لغاز 
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�لطبيعي و�آفاقها �لم�صتقبلية.

  وقد �ألقى معالي �لدكتور محمد 

بـــن �صـــالح �ل�صـــادة، وزيـــر �لطاقة 

و�ل�صـــناعة فـــي دولـــة قطـــر كلمـــة 

فـــي ختـــام �أعمال �لدورة �ل�صاد�صـــة 

للمائدة �لم�صـــتديرة لـــوزر�ء �لطاقة 

بدول �آ�صـــيا، �أ�صـــار خاللهـــا �إلى �أن 

�لم�صاركون في �الجتماعات، اتفقوا 

على عدد من النق�������اط م�������ن بينه�������ا:

• �لتطـــور 	 فـــي  �لـــدول  حـــق 

و�لتنمية تم�صـــياً مع تطلعات 

�صـــعوبها و�الرتقاء بم�صـــتوى 

معي�صته. 

• �أهمية �أمن �لطاقة كمحور �أ�صا�صي يرتكز عليه 	

�أي حو�ر حول �لتنمية �القت�صادية.

• �أهمية خف�س �نبعاثات �لكربون و�أهمية �لدور 	

�لذي �صـــيلعبه �لغاز �لطبيعي كم�صدر للطاقة 

�لنظيفة، في �لمرحلة �النتقالية �إلى عالم خال 

من �نبعاثات �لكربون. 

كما نـــوه معاليه �إلـــى ترحيب �لم�صـــاركين باقتر�ح 

�لمملكة �لعربية �ل�صعودية، ب�صاأن �ن�صاء �تفاقية �إطارية 

للعمـــل �الآ�صـــيوي �لم�صـــترك لتبـــادل �لمعلومات حول 

كفـــاءة �لطاقة، كما رحب با�صت�صـــافة دولـــة �الإمار�ت 

�لعربيـــة �لمتحـــدة للدورة �لقادمة للمائدة �لم�صـــتديرة 

لوزر�ء �لطاقة بدول �آ�صيا. 

مـــن جانبه �أعرب �صـــعادة �الأ�صـــتاذ/عبا�س علي 

�لنقـــي، �الأمين �لعـــام لمنظمة �أو�بك، في ت�صـــريح 

�صـــحفي علـــى هام�ـــس �الجتماعات، عـــن �أمله في 
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�جتماعـــات  تثمـــر  �أن 

�لم�صـــتديرة  �لمائـــدة 

لـــوزر�ء �لطاقـــة بـــدول 

تو�صـــيات  عـــن  �آ�صـــيا 

تعزيـــز  فـــي  ت�صـــهم 

و�أمـــن  �لنفـــط  �أ�صـــعار 

علـــى  كـــد�ً  موؤ �لطاقـــة، 

�لمو�صـــوعات  �أهميـــة 

�لتـــي �صـــتناق�س خـــالل 

�لتطـــور�ت  �صـــعيد  علـــى  خا�صـــة  �الجتماعـــات، 

فـــي �أ�صـــو�ق �لنفـــط و�لغـــاز، فـــي ظـــل �النخفا�س 

�لحالـــي في �أ�صـــعار �لنفـــط وتد�عياتها على �لدول 

�لم�صـــدرة، ف�صـــاًل عن مناق�صـــة �لمو�صوعات ذ�ت 

�لعالقـــة بالبيئة وتغير �لمناخ، في ظل قرب �نعقاد 

�الجتمـــاع �ل�صـــنوي لموؤتمـــر �أطـــرف �تفاقية �الأمم 

 ،)COP21( �لمنـــاخ،  لتغيـــر  �الإطاريـــة  �لمتحـــدة 

�لـــذي �صـــيعقد فـــي �لعا�صـــمة �لفرن�صـــية باري�ـــس،  

كـــد �صـــعادته على حر�س �الأمانة �لعامـــة لمنظمة  و�أ

فـــي  �لفاعـــل  و�لتو�جـــد  �لم�صـــاركة  علـــى  �أو�بـــك 

جل�صـــات �لحـــو�ر بيـــن �لـــدول �لم�صـــتهلكة و�لدول 

�لم�صـــدرة.

وفيما يلي ن�س البيان الختامي لجتماعات الدورة 

ال�شاد�ش�������ة لجتماع�������ات المائ�������دة الم�شتدي�������رة لوزراء 

الطاقة بدول اآ�شيا.



أنشطة المنظمة
سنة 41 - العدد 11

ال

20

تحت رعاية �صـــاحب �ل�صـــمو �ل�صـــيخ تميم بن حمد �آل ثاني، �أمير دولة قطر، 

و�لذي �أناب عنه في �الفتتاح معالي �ل�صـــيخ عبد�هلل بن نا�صر بن خليفة �آل ثاني، 

رئي�ـــس مجل�س �لوزر�ء بدولة قطر، �نعقدت �أعمال �لدورة �ل�صاد�صـــة الجتماعات 

�لمائدة �لم�صـــتديرة لوزر�ء �لطاقة في �آ�صـــيا، خالل �لفترة من 8 �إلى 10 نوفمبر 

2015، �لتي ��صت�صافتها وز�رة �لطاقة و�ل�صناعة بدولة قطر، بالتعاون مع منتدى 
�لطاقـــة �لدولي )IEF( وباإ�صت�صـــافة م�صـــتركة مع مملكة تايالنـــد، وذلك بهدف 

تعزيز �لتعاون في قطاع �لطاقة بين �لدول �الآ�صـــيوية، وبح�صور �أ�صحاب �لمعالي 

وزر�ء �لطاقة ووفود ر�صـــمية رفيعة �لم�صـــتوى من 20 دولة �أ�صـــيوية وروؤ�صـــاء 6 

منظمات دولية

وقـــد ركزت �جتماعات �لمائدة �لم�صـــتديرة على عدد من �لمو��صـــيع �لمهمة 

في �صـــناعة �لطاقة و�لتحديات، �لتي تمت مناق�صـــتها خالل �لجل�صات �لرئي�صية 

ومن بينها:- 

• �ل�صـــوق �لنفطية: �أهي حالة طبيعية جديدة يجب �لتعود عليها �أم مجرد 	

دورة �أخرى من دور�ت �ل�صوق وتنتهي، وماذ� يعني ذلك الآ�صيا. 

• دور �لغاز و�لفحم في مزيج �لطاقة في �آ�صيا: تفاعالت و�صكوك  	

• �لطاقة �لنظيفة ودور �ل�صيا�صات في ر�صم �آفاقها �لم�صتقبلية . 	

وتعتبر �جتماعات �لمائدة �لم�صـــتديرة منا�صـــبة للتفكر ومر�جعة �لتاأثير�ت 

و�لعو�قـــب و�الآفـــاق في �أ�صـــو�ق �لطاقـــة بعد عام ون�صـــف من �ال�صـــطر�بات 

�ل�صـــديدة فـــي قطاع �لطاقة، وقد قدم �لم�صـــاركون في �الجتمـــاع من مختلف 

�لـــدول �صـــيناريوهات �لطاقة ووجهات �لنظر �لخا�صـــة بدولهم و�لتي نالت كل 

�لتقدير.

وقد اتفق الم�شاركون في اجتماعات المائدة الم�شتديرة على عدد من النقاط 

الرئي�شة من بينها:

• �أهمية ��صـــتمر�ر �لحو�ر �لدولي بين �لدول �لم�صـــتهلكة و�لدول �لمنتجة، 	

على �عتباره �ل�صبيل �الأمثل و�لوحيد لتحقيق �الأهد�ف �الإنمائية للدول ، 

كجزء من حقوقها كدول ذ�ت �صيادة . 

• �إن حالة عدم �ال�صـــتقر�ر �لحالية في �الأ�صـــو�ق لن تدوم �إلى �الأبد، وعلى 	

جميـــع �الأطر�ف �أن تاأخذ في �العتبـــار �الإجر�ء�ت �لالزمة للحفاظ على 

البيان الختامي للدولة المضيفة – دولة قطر
والدولة المشاركة في االستضافة مملكة تايالند
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�ال�صـــتثمار�ت في قطـــاع �لطاقة لتلبيـــة �لطلب �لم�صـــتقبلي على �لطاقة، 

وتحقيق �لتو�زن في �ل�صوق. 

• تبقى قارة �آ�صـــيا محركا �أ�صا�صـــيا لنمو �القت�صـــاد �لعالمي و�صتبقى كذلك، 	

في �لم�صـــتقبل �لمنظور، و�صيكون للتغير�ت �لديموغر�فية تاأثير متنام على 

�لطلب �لم�صتقبلي على �لطاقة . 

• هنـــاك حاجة لجميع م�صـــادر �لطاقة �لمتاحة لتاأمين �لطلب �لم�صـــتقبلي 	

على �لطاقة، كما �أن تحقيق �ال�صـــتقر�ر �القت�صادي �لعالمي يعتمد ب�صوره 

كبيرة على �صفافية و��صتقر�ر �صيا�صات �لطاقة �الآ�صيوية . 

• من �لمعترف به �ن لكل �أمة �لحق في �لنمو و�لتطور وفقا لروؤيتها �لوطنية، 	

وبما ي�صاهم في تحقيق تطلعات �صعوبها لتح�صين مجتمعاتهم . 

• ثم �لتاأكيد من جديد على �أهمية �من �لطاقة على �عتباره عن�صر�ً �أ�صا�صياً 	

الأي حو�ر حول �لتنمية �القت�صـــادية، لذ� على �لمنظمات �لدولية �أن تلعب 

دور�ً فاعاًل في هذ� �لجانب . 

• كان هنــــاك �تفاق على �أهميــــة �لحد من �النبعاثــــات �لكربونية وعلى �أهمية 	

دور �لغــــاز �لطبيعــــي في �لتحــــول �لى عالم خال من �النبعاثــــات �لكربونية ، 

وفي هذه �ل�صياق تم �لتاأكيد على ��صتخد�م �لغاز �لطبيعي على �عتباره �حد 

م�صــــادر �لطاقــــة �لنظيفة و�لمقبولة في �الأ�صــــعار، و�صــــيلعب �لغاز �لطبيعي 

دور�ً مهمــــاً خالل مفاو�صــــات �تفاقية �الأمم �لمتحــــدة �الإطارية لتغير �لمناخ 

 .)COP 21( في باري�س

• التـــز�ل  �أ�صـــعار �لفحـــم �أرخ�س من �أ�صـــعار �لغاز، حتى فـــي ظل �نخفا�س 	

�أ�صـــعار �لنفط، وهو ما ي�صـــبب �صـــعوبة في تخفي�س ن�صـــبة �النبعاثات من 

�لفحم. 

• �التفاق على مقترح �لمملكة �لعربية �ل�صـــعودية �لذي قدمه �صاحب �ل�صمو 	

�لملكي �الأمير عبد�لعزيز بن �صلمان �آل �صعود، ب�صان �إن�صاء �تفاقية �إطارية 

للعمل �الآ�صيوي �لم�صترك لتبادل �لمعلومات حول كفاءة �لطاقة تحت مظلة 

منتدى �لطاقة �لدولي. 

وفي نهاية اأعمال المائدة الم�شتديرة اتفق المجتمعون على اأهمية ال�شتمرار  

في الحوار لتحقيق الأهداف الإنمائية . 
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االجتماع التنسيقي الثاني والعشرون لخبراء البيئة 
وتغير المناخ في الدول األعضاء

هـــدف �الجتماع �إلى تعزيز �لعمل �لعربي �لم�صـــترك 

حيال مختلف �لق�صـــايا �لمتعلقة ب�صـــير مفاو�صات تغير 

�لمنـــاخ، و�لتح�صـــير �لفّعـــال و�لمميز لالجتمــــاع �لقـادم 

لموؤتمـــر �أطـــر�ف �تفاقية �الأمم �لمتحـــدة �الإطارية لتغير 

�لمنـــاخ �لمزمـــع عقده فـــي مدينة باري�ـــس -  �لجمهورية 

�لفرن�صـــية خالل �لفترة من 30 نوفمبر �إلى 11 دي�صمبر 

2015. فـــي ظـــل ما قد ي�صـــدر عن �الجتماع مـــن بلـورة 
�تفاقيـة جديدة لتغير �لمناخ. 

�فتتح �الجتماع �صـــعادة �الأ�صـــتاذ عبا�ـــس علي �لنقي، 

بكلمـــة رحب فيها بالح�صـــور،  و�أكد خاللها على �أن هذ� 

�الجتماع يعتبر بمثابة فر�صـــة �صانحة لتد�ر�س �لمو��صيع 

�لتي تتطلب �لتن�صيق �لم�صبق وتوحيد �لمو�قف فيما بين 

�لـــدول �الأع�صـــاء و�الأطر�ف في �تفاقيـــة �الأمم �لمتحدة 

�الإطاريـــة لتغير �لمناخ، كي تتمكن من حماية م�صـــالحها 

وم�صـــالح �الأجيال �لمقبلة من �صـــعوبها، كما �أكد على �أن 

�نعقـــاد �لـــدورة �لمقبلـــة لموؤتمر �الأطـــر�ف ياأتي في ظل 

تطـــور�ت مهمة تو�جه �ل�صـــناعة �لبترولية وهي تحديات 

�لطاقة �لعالمية وتغير �لمناخ و�لتنمية �القت�صادية.

و�أ�صـــار �صـــعادته �إلـــى �أهمية مو�صـــوع �لم�صـــاهمات 

�لوطنيـــة INDCs علـــى �أن تقوم �لـــدول �لعربية بتقديم 

م�صاهماتها تحت �إطار �لتنمية �لم�صتد�مة وبما يت�صق مع 

�لخطط �لوطنية لتحقيق �لنمو �القت�صـــادي و�الجتماعي، 

وبح�صـــب �الإمكانات و�لقدر�ت �لذ�تية و�لظروف �لوطنية 

�لخا�صة، وعلى �لم�صاريع �لتنموية و�الأن�صطة �القت�صادية 

و�لتي تّقيم بناء على م�صاهمات تلك �لم�صاريع في تحقيق 

فو�ئد �لتكيف و�لتخفيف. 

تنفي�������ذًا لخطة عم�������ل الأمان�������ة العامة لمنظمة 

اأواب�������ك لع�������ام 2015، عق�������د »الجتم�������اع التن�شيقي 

الثان�������ي والع�شرون لخبراء البيئ�������ة وتغير المناخ في 

ال�������دول الأع�ش�������اء« في مدينة القاه�������رة – جمهورية 

 .2015 اأكتوب�������ر   28-27 يوم�������ي  العربي�������ة  م�ش�������ر 

بم�شاركة اخت�شا�شيون من اأربع من الدول الأع�شاء 

ف�������ي المنظم�������ة، وهي مملك�������ة البحري�������ن، والمملكة 

العربي�������ة ال�شعودية، ودولة الكويت، وجمهورية م�شر 

العربي�������ة، بالإ�شاف�������ة اإلى ممثل ع�������ن جامعة الدول 

العربي�������ة ووفد الأمانة العام�������ة لمنظمة اأوابك، وقد 

تراأ�س الجتماع �شعادة الأ�شت�������اذ عبا�س علي النقي، 

الأمين العام لمنظمة اأوابك.
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وقد ت�صمن �الجتماع تقديم ورقتين وذلك كما يلي:

ورق�������ة الأمانة العامة لمنظمة الأوابك:  قدم مدير 

�إد�رة �الإعـــالم و�لمكتبـــة �ل�صـــيد/عبد �لكريـــم عايـــد، 

ورقـــة عمل حـــول »تطـــور�ت �تفاقيـــة �الأمـــم �لمتحدة 

��صتعر�صـــت  �لمنـــاخ«، حيـــث  تغيـــر  ب�صـــاأن  �الإطاريـــة 

�لورقـــة مخرجـــات موؤتمر �الأطـــر�ف– ليمـــا – �لبيرو 

2014 )نـــد�ء ليمـــا للعمـــل �لمناخـــي(. كمـــا قدمـــت 
�لورقة ملخ�صـــاً للمناق�صـــات �لتي تمـــت الإتفاقية �الأمم 

�لمتحـــدة فـــي موؤتمر بـــون 2015، ومالمـــح �التفاقية 

�لجديـــدة “باري�س 2015«، و�التفاقيـــات �لدولية ذ�ت 

�ل�صـــلة بالطاقـــة وتاأثير�تها �لمحتملـــة ومو�قف �لدول 

و�لمجموعات �لتفاو�صـــية، و�أخير�ً ��صتعر��س �لموقف 

�لتفاو�صـــي �لعربي في جولة �لمفاو�صـــات �لقادمة في 

باري�ـــس 2015.

ورقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية:

قدم �ل�صيد/�أ�صرف نور�لدين �صلبي، خبير �الأر�صاد 

�لجوية وتغّير �لمناخ – �الأمانة �لعامة لمجل�س �لوزر�ء 

�لعرب �لم�صـــوؤولين عن �صـــوؤون �لبيئـــة بجامعة �لدول 

�لعربيـــة، ورقة حول جهود �الأمانة �لعامة للجامعة في 

متابعـــة تطور�ت �التفاقية �لدولية لتغير �لمناخ خالل 

عـــام 2015 و�لتو�صـــيات �لمتخـــذة ب�صـــاأن �لتن�صـــيق 

فيما بين �لدول �لعربية، كما ��صـــتعر�س نتائج �جتماع 

�لمجموعـــة �لتفاو�صـــية �لعربية ب�صـــاأن تغيـــر �لمناخ 

و�لـــذي عقد بمقر جامعـــة �لدول �لعربيـــة يومي 11 

و12 �أكتوبر 2015.

بعـــد ذلـــك د�ر �لنقا�ـــس حـــول تن�صـــيق �لمو�قف في 

 )COP-21( �الأطـــر�ف  لموؤتمـــر  �لقـــادم  �الجتمـــاع 

�لمزمـــع عقده في مدينة باري�س - �لجمهورية �لفرن�صـــية 

خالل �صـــهر كانون �الأول/دي�صـــمبر 2015، وقد تو�صـــل 

�لم�صاركون �إلى عدد من �لتو�صيات �لتي �أكدت على  حق 

�لـــدول �لعربيـــة في �لتنمية �لم�صـــتد�مة كمبد�أ �أ�صا�صـــي 

للتعامل مع ق�صـــايا تغير �لمنـــاخ، وعلى �أهمية وجود �آلية 

عمل و��صـــحة ل�صـــندوق �لمناخ �الأخ�صـــر خا�صة لتمويل 

بر�مـــج �لتكيف في �لدول �لعربية، كما دعا �الجتماع �إلى 

تكثيف متابعة �لمجموعة �لعربية �لتفاو�صية لتغير �لمناخ 

الأن�صـــطة منظمة �لتجارة �لعالمية وقر�ر�تها ذ�ت �لعالقة 

بتغير �لمناخ.

وقد �أكد �لم�صاركون على عنا�صر �لموقف �لتفاو�صي 

�لعربـــي �لذي حددتـــه �لمجموعـــة �لتفاو�صـــية �لعربية، 

و�لـــذي يوؤكد على �أهميـــة تو�فق �أي �تفاقية جديدة لتغير 

�لمناخ مع مبادئ �تفاقيـــة �الأمم �لمتحدة �الإطارية لتغير 

�لمنـــاخ و�اللتـــز�م بالم�صـــوؤولية �لتاريخيـــة وحـــق �لدول 

�لعربية في تحقيق �لتنمية �لم�صتد�مة.

 كما تم �لتاأكيد على �أهمية و�صرورة �لم�صاركة �لفعالة 

فـــي فعاليـــات �جتمـــاع باري�ـــس )COP-21( و�أن يكون 

�لتمثيل على م�صتوى عال ل�صمان �لتو�جد �لعربي �لفّعال 

وتقويتـــه مع �أهمية تو�جد �لخبر�ء �لمعنيين و�لم�صـــاركة 

في �لفعالية �لتي �صـــتنظمها منظمة �الأو�بك بالتعاون مع 

دولة قطر على هام�س موؤتمر باري�س حول »دور تكنولوجيا 

�لنفط و�لغاز لمو�جهة �لتغير�ت �لمناخية«. 
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�أ�صـــدرت �الأمانة �لعامة لمنظمة 

�الأقطـــار �لعربية �لم�صـــدرة للبترول 

) �أو�بـــك( ، موؤخـــر�ً )تقريـــر �الأمين 

�لعـــام �ل�صـــنوي �لو�حـــد و�الأربعون( 

لعام 2014، و�لذي يقدم ��صتعر��صاً 

�صـــاماًل لمجمـــل �لتطـــور�ت �لعربية 

و�لدوليـــة في �صـــناعة �لنفط و�لغاز 

عـــام  خـــالل  و�لطاقـــة  �لطبيعـــي 

2014، ويتنـــاول �لتقريـــر �لتحليـــل 
�لمتعمق و�لمو�صوعي �الآفاق �لحالية 

و�لم�صـــتقبلية ل�صـــناعة �لبتـــرول في 

�لـــدول �الأع�صـــاء بالمنظمة في ظل 

�لتطـــور�ت �لر�هنـــة فـــي �القت�صـــاد 

�لطاقـــة  �صـــناعة  وفـــي  �لعالمـــي 

و�لبترول �لعالمية. 

وذكر �صعادة �ل�صيد/ عبا�س علي 

�لنقي، �الأميـــن �لعام لمنظمة �أو�بك، 

في مقدمة �لتقرير �ن �أ�صو�ق �لنفط 

�لعالمية �صهدت تطور�ت مهمة خالل 

عام 2014، من �أبرزها �لتر�جع �لكبير في �أ�صعار �لنفط منذ 

بد�يـــة �لن�صـــف �لثاني من عام 2014، كمح�صـــلة ال�صـــتمر�ر 

حالة تباطوؤ معدالت �لنمو في �القت�صـــاد �لعالمي، خا�صة في 

منطقة �ليورو وفي �لدول �لنا�صـــئة وهو  ما �صاهم في حدوث 

تر�جع في �لطلب �لعالمي على �لنفط، في �لوقت �لذي ت�صهد 

فيـــه �المـــد�د�ت �لنفطية مـــن دول خارج منظمـــة �أوبك، ومن 

�لم�صادر غير �لتقليدية �رتفاعا ملحوظاً، �الأمر �لذي �أدى �إلى 

حدوث وفرة في �لمعرو�س �لنفطي، وبالتالي �نخف�صت �أ�صعار 

�لنفط �إلى م�صتويات غير معهودة منذ �صنو�ت طويلة. 

و�أ�صـــار �صـــعادته �إلى �أن �لدول �لمنتجة و�لم�صدرة للنفط 

وفي مقدمتها �لدول �الأع�صـــاء في منظمة �أو�بك، �صـــعت من 

جانبها �إلى بذل كافة �لم�صاعي �لممكنة الإعادة �ال�صتقر�ر �إلى 

�ل�صـــوق �لنفطية بهدف تاأمين �مد�د�ت نفطية �آمنة وم�صتقرة 

للـــدول �لم�صـــتهلكة فـــي مختلـــف �أنحـــاء �لعالـــم، ولتجنيـــب 

�قت�صاد�تها �لوطنية �لتي تعتمد ب�صورة رئي�صية على �ل�صناعة 

�لبترولية. 

و�أو�صـــح �صـــعادته باأن �ل�صـــناعة �لبترولية فـــي �لمنطقة 

�لعربيـــة، ال تنح�صـــر �أهميتها في 

�لدول �لم�صـــدرة للبترول فح�صب 

بـــل تتجاوز ذلك �إلـــى جميع �لدول 

�لعربية �لتي ت�صتفيد من �لعائد�ت 

�لبترولية ب�صـــكل غير مبا�صر عبر 

�لتحويـــالت �لمالية للعاملين، ومن 

خالل �لتبادل �لتجاري، و�لم�صاريع 

�لم�صـــتركة بيـــن �لـــدول �لعربيـــة. 

كما �أ�صـــار �صـــعادته �إلى �لتاأثير�ت 

�ل�صلبية للتوتر�ت �الأمنية في بع�س 

�لدول �الأع�صاء في �لمنظمة على 

�صـــناعتها �لبتروليـــة،  معربـــاً عن 

�أمله بحدوث تح�صـــن على م�صتوى 

�لحالـــة �الأمنية لهـــذه �لدول، وبما 

ي�صـــاهم فـــي ��صـــتمر�ر م�صـــيرتها 

�لتنموية.

و�ختتم �صـــعادة �الأميـــن �لعام 

مقدمـــة �لتقريـــر، بالتاأكيـــد علـــى 

فـــي  �الأع�صـــاء  �لـــدول  حر�ـــس 

�لمنظمـــة على تحقيق �ال�صـــتغالل �الأمثل لثروتهـــا �لبترولية، 

وعياً منها باأن �لبترول من م�صادر �لطاقة غير �لمتجددة، وهو 

ما يلقي عليها م�صـــوؤولية ��صـــتثماره و�الإفادة منه في م�صـــاريع 

�نتاجية ت�صـــاهم في تحقيق �لتنمية �القت�صادية و�الجتماعية 

فـــي �لدول �الأع�صـــاء، وبمـــا يعود بالخير و�لنمـــاء على جميع 

�صعوب �لعالم. 

يتاألف �لتقرير من جزئين رئي�صـــيين، ويتكون �لجزء �الأول 

من ثالثة ف�صول، وذلك كما يلي:

الف�ش�������ل الأول: تط�������ورات ال�ش�������وق النفطي�������ة العالمي�������ة 

وانعكا�شاتها على الدول الأع�شاء:

 ي�صتعر�س هذ� �لف�صل �ل�صوق �لنفطية �لعالمية و�لعو�مل 

�لرئي�صـــية �لموؤثـــرة عليـــه على   مدى عام كامل، خا�صـــة في 

ما يت�صـــل بتر�جع �أ�صـــعار �لنفط منذ منت�صـــف عام 2014، 

و�نعكا�صـــاتها على �لدول �الع�صـــاء في �لمنظمـــة، كما يقدم 

لمحـــة عامـــة عن �المـــد�د�ت �لنفطيـــة �لعالميـــة )نفط خام 

و�صـــو�ئل �لغـــاز �لطبيعي(، و�مـــد�د�ت دول �أوبك ودول خارج 

صدور تقرير األمين العام السنوي الحادي واألربعين 
لمنظمة أوابك
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�أوبـــك، و�لطلب �لعالمـــي على �لنفط من و�قـــع �لمجموعات 

�لـــدول  �لـــدول �لناميـــة –  �لدوليـــة )�لـــدول �ل�صـــناعية – 

�لمتحولة(.

كمـــا ي�صـــتعر�س تطور�ت ��صـــتهالك �لنفـــط و�لطاقة في 

�لدول �لعربية وفي �لدول �الأع�صاء، و�أ�صار في هذ� �لخ�صو�س 

�إلـــى �أن ��صـــتهالك �لطاقـــة في �لـــدول �لعربية تاأثـــر بعاملين 

رئي�صـــيين هما، �لناتج �لمحلي وعدد �ل�صـــكان، باالإ�صافة �إلى 

عامـــل ثالـــث ذو تاأثير محدود وهو �أ�صـــعار �لطاقـــة، حيث لم 

ت�صـــجل �أية متغير�ت ملمو�صـــة في �أ�صعار �لطاقة في �الأ�صو�ق 

�لمحلية للدول �لعربية خالل عام 2014.  

و�أو�صـــح �لتقرير باأن �ل�صيا�صـــات �لتـــي �نتهجتها �لعديد 

من �لدول �لعربية ب�صـــاأن زيادة م�صـــتوى ��صـــتغالل م�صادرها 

�لمتاحـــة من �لغـــاز �لطبيعي و�حالله محـــل �لنفط في بع�س 

�لمجـــاالت، خا�صـــة فـــي قطـــاع توليـــد �لكهرباء، قد �صـــاهم 

فـــي زيادة ��صـــتهالك �لغـــاز �لطبيعي في هذه �لدول ب�صـــورة 

ملحوظة، و�أدى �إلى �حتالل �لغاز �لطبيعي للمرتبة �الأولى على 

�صعيد تلبية متطلباتها من �لطاقة.   

الف�ش�������ل الثان�������ي: التط�������ورات العالمي�������ة والعربي�������ة ف�������ي 

ا�شتك�شاف واحتياطي وانتاج م�شادر الطاقة: 

ي�صـــتعر�س هذ� �لف�صـــل �لتطور�ت �لعالمية و�لعربية في 

��صتك�صـــاف و�حتياطي و�نتاج م�صادر �لطاقة، حيث �أ�صار �إلى 

�أن عام 2014 تميز بت�صـــليط �ل�صـــوء على زيت �ل�صـــجيل في 

مختلـــف مناطق �لعالم،حيث قـــدرت �إد�رة معلومـــات �لطاقة 

�الأمريكية ) EIA ( حجم م�صادر زيت �ل�صجيل �لقابلة لالنتاج 

في �لعالم عام 2013 بحو�لي 345 مليار برميل، بينما قدرتها 

م�صادر �أخرى بحو�لي 335 مليار برميل. و�أو�صح �لتقرير باأنه 

علـــى �لرغم من �الأهمية �لمتز�يدة للم�صـــادر غيـــر �لتقليدية 

كالزيت �أو غاز �ل�صـــجيل و�لنفط �لكتيـــم، فاإنها لن تلبي وفقاً 

لتقديـــر�ت وكالـــة �لطاقة �لدولية �أكثر مـــن 13% من �لطلب 

�لعالمي على �لنفط في عام 2035.

�أما على �صعيد �حتياطيات �لنفط و�لغاز �لطبيعي، فت�صير 

�لتقديـــر�ت �الأولية �إلى �رتفاع �حتياطيات �لنفط �لعالمية من 

1281.85 مليـــار برميل في نهاية عـــام 2013 �إلى 1292.9 
مليار برميل في نهاية عام 2014، وهو ما يمثل �رتفاعاً بن�صبة 

0.86%، وال ت�صـــمل هذه �لتقدير�ت على �حتياطيات �لنفوط 
غير �لتقليديـــة في كند�، و�لبيتومين و�لنفـــط �لثقيل و�لثقيل 

جـــد�ّ فـــي فنزويال. �أما على �صـــعيد �لـــدول �لعربية فت�صـــير 

�لتقديـــر�ت �إلـــى ��صـــتمر�ر �الحتياطيات علـــى معدالتها في 

عـــام 2013، حيث بلغت حو�لـــي 713 مليار برميل. بينما بلغ 

�حتياطي �لغـــاز �لطبيعي �لعالمي 197.3 تريليون متر مكعب 

في نهاية عام 2014 وبلغ ن�صيب �لدول �الأع�صاء منه 52950 

مليار متر مكعب.

الف�ش�������ل الثال�������ث: التط�������ورات العالمي�������ة والعربي�������ة ف�������ي 

ال�شناعات النفطية الالحقة:

يقدم هذ� �لف�صـــل لمحـــة عامة عن �لتطـــور�ت �لعالمية 

)�لتكريـــر  �لالحقـــة  �لنفطيـــة  �ل�صـــناعات  فـــي  و�لعربيـــة 

و�لبتروكيماويات(، و�أ�صار في هذ� �لخ�صو�س �إلى �أن �الجمالي 

�لعالمي لعمليات �لتقطير �البتد�ئي للنفط �لخام بلغ في نهاية 

عـــام 2014 حو�لي 90.73 مليون ب/ي بانخفا�س 120 �ألف 

برميـــل عن عام 2013. �أما على �صـــعيد �لـــدول �لعربية فقد 

حافـــظ  �جمالي عمليات �لتقطير �البتد�ئي للنفط �لخام في 

نهايـــة عام 2014 على م�صـــتو�ه في عـــام 2013 و�لتي بلغت 

8.322 مليـــون ب/ي. وبلـــغ �جمالي طاقات �النتـــاج �لعالمي 
لالإيثيليـــن فـــي بد�ية عـــام 2014  حو�لـــي 146 مليون طن/

�ل�صـــنة، وبزيادة قدرها 2.6 مليون طن/�ل�صـــنة عن بد�ية عام 

2013، وبلغت ح�صة �لدول �لعربية من �النتاج %13.9. 

�أمـــا الج�������زء الثاني مـــن �لتقرير فيت�صـــمن موجـــز�ً عن 

�لموؤتمـــر�ت و�لندو�ت و�الجتماعات �لتي نظمتها �أو �صـــاركت 

فيهـــا �الأمانة �لعامة للمنظمة خالل عـــام 2014، ومن �أهمها 

�جتماعـــات مجل�ـــس �لـــوزر�ء و�لمكتـــب �لتنفيـــذي للمنظمة، 

وموؤتمر �لطاقة �لعربي �لعا�صر، �لذي �نعقد في مدينة �أبوظبي 

بدولـــة �الإمار�ت �لعربيـــة �لمتحدة خالل �لفتـــرة من 21 �إلى 

23 دي�صـــمبر 2014، و�الجتماعـــات �لتن�صـــيقية �لتي نظمتها 
�الأمانة �لعامة على �صـــعيد خبر�ء �صناعة �لغاز وخبر�ء �لبيئة 

و�لتغير �لمناخي، و�صباط �الت�صال لبنك �لمعلومات وغيرها، 

باالإ�صـــافة �إلـــى �لدر��صـــات و�لتقاريـــر �لفنيـــة و�القت�صـــادية 

و�لبيئيـــة �لتي �أعدتها �الأمانة �لعامة للمنظمة �أو �صـــاركت في 

�إعد�دهـــا ومن بينهـــا »�لتقرير �القت�صـــادي �لعربي �لموحد«. 

كما يتناول �لتقرير وب�صـــورة مف�صلة �لنتائج �لمالية و�الإد�رية 

لل�صركات �لعربية �لمنبثقة عن �لمنظمة وهي )�ل�صركة �لعربية 

�لبحرية لنقل �لبترول – �ل�صركة �لعربية لبناء و��صالح �ل�صفن 

)�أ�صـــري(، �ل�صركة �لعربية لال�صتثمار�ت �لبترولية )�أبيكورب(، 

�ل�صركة �لعربية للخدمات �لبترولية )�أب�صكو(.

وقـــد �أعربـــت �الأمانة �لعامـــة  للمنظمة عـــن تطلعها باأن 

تكـــون �لن�صـــخة �لجديدة من »تقريـــر �الأمين �لعام �ل�صـــنوي« 

�إ�صافة مميزة للمكتبة �لعربية، و�أن ي�صاهم �لتقرير في تزويد 

�لباحثين و�لمهتمين ب�صـــناعة �لطاقة عموما و�صناعة �لنفط 

و�لغـــاز ب�صـــفة خا�صـــة، بمرجع علمـــي موثوق يت�صـــمن كافة 

�لتطور�ت �لتي تمت في هذ� �لقطاع خالل عام 2014.
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تلبيـــة لدعوة كريمة من معالي �ل�صـــيد/ 

عبـــد�هلل بن حمـــد �لعطية، رئي�س موؤ�ص�صـــة 

عبـــد�هلل بن حمـــد �لعطية للطاقـــة و�لتنمية 

�لم�صـــتد�مة، ونائـــب رئي�س مجل�ـــس �لوزر�ء 

ووزيـــر و�لطاقـــة و�ل�صـــناعة بدولـــة قطـــر 

�صابقاً، �صـــارك �صعادة �ل�صـــيد/ عبا�س علي 

�لنقي، �الأمين �لعام لمنظمة �الأقطار �لعربية 

�لم�صـــدرة للبترول )�أو�بك(، في حفل �طالق 

موؤ�ص�صـــة عبـــد�هلل بن حمد �لعطيـــة للطاقة 

و�لتنمية �لم�صـــتد�مة، �لـــذي �أقيم في مدينة 

�لدوحـــة بدولـــة قطر، يوم �الأحـــد 1 نوفمبر  

�صـــاحب  وبح�صـــور  2015، تحـــت رعايـــة 
�ل�صـــمو �الأمير �لو�لد �ل�صيخ حمد بن خليفة 

�آل ثانـــي، وبح�صـــور معالي �ل�صـــيخ عبد�هلل 

بن نا�صـــر بن خليفـــة �آل ثاني رئي�س مجل�ـــس �لوزر�ء ووزير 

�لد�خليـــة، وعدد من �أ�صـــحاب �ل�صـــعادة �ل�صـــيوخ و�لوزر�ء 

وكبار �لم�صـــوؤولين وحو�لي �أكثـــر من 400 مدعو من �لدول 

�لعربية و�الأجنبية يتقدمهم كبار �لم�صوؤولين في �لمنظمات 

�لدولية �لمتخ�ص�صة في �لطاقة و�لبترول.

وذكـــر معالي �ل�صـــيد/ عبـــد�هلل بن حمـــد �لعطية، في 

كلمة له في حفل �الفتتاح، باأن  موؤ�ص�صـــة عبد�هلل بن حمد 

�لعطيـــة للطاقـــة و�لتنميـــة �لم�صـــتد�مة تاأ�ص�صـــت في عام 

2015، كموؤ�ص�صـــة غيـــر ربحية، وتهدف �إلـــى �لتركيز على 
�لن�صـــاطات و�لمعلومـــات و�لبحـــوث و�لتحليـــالت �لمتعلقة 

بق�صايا �لطاقة و�لتنمية �لم�صتد�مة و�لتحديات �لم�صتقبلية 

�القليميـــة و�لعالمية، باالإ�صـــافة �إلى توفيـــر بر�مج تعليمية 

م�صـــتركة وذلك بالتعاون مع �لموؤ�ص�صـــات �لتعليمية �لقائمة 

في دولة قطر. 

و�أ�صـــاف معاليـــه �أن �لموؤ�ص�صـــة تعتبـــر �أول مجموعـــة 

بحثية من نوعها في منطقة �ل�صـــرق �الأو�صـــط، حيث تعمل 

على حث حكومات �لمنطقة للت�صـــدي الأنماط �ال�صـــتهالك 

�لمحلي �لمرتفع ب�صدة للطاقة،  وتقوم بتقديم �لم�صورة �إلى 

�لحكومات بخ�صـــو�س كيفية �لت�صـــدي للتحديات �لحرجة 

�لتـــي تو�جهها ومن �صـــمنها تحديـــات كفـــاءة �لطاقة، كما 

ت�صعى �لموؤ�ص�صة الإبد�ء �لم�صـــورة و�لن�صح وتبادل �لمعرفة 

وذلـــك من خالل توفيـــر �لمعلومات و�لبحـــوث و�لتحليالت 

�لعلميـــة في مو��صـــيع تتعلق بالطاقة و�لتنمية �لم�صـــتد�مة 

تكون ب�صكل �أ�صا�صي ذ�ت �صلة بدول منطقة �لخليج �لعربي.

و�أ�صـــار معاليه �إلى �أن روؤية موؤ�ص�صـــة عبد�هلل بن حمد 

�لعطيـــة للطاقة و�لتنمية �لم�صـــتد�مة باأن ت�صـــبح مجموعة 

�لبحـــث �لر�ئـــدة فـــي �لمنطقة ومـــن �لموؤ�ص�صـــات �لبحثية 

�لمتقدمـــة عالمياً فـــي مجـــاالت �لطاقة ونو�حـــي �لتنمية 

�لم�صـــورة  تقديـــم  �إلـــى  �لموؤ�ص�صـــة  وت�صـــعى  �لم�صـــتد�مة 

و�لم�صاركة في �الأطر �لمعرفية من خالل:

• توفيـــر �لمعلومات و�لبحـــوث و�لتحليالت ب�صـــاأن 	

ق�صـــايا �لطاقـــة و�لتنميـــة �لم�صـــتد�مة، وب�صـــكل 

رئي�صي فيما يت�صل بدول �لخليج �لعربية.

• توفير بر�مج تعليمية م�صـــتركة وذلك بالتعاون مع 	

�لموؤ�ص�صات �لتعليمية �لقائمة في دولة قطر.

• توفيـــر �لمطبوعات و�لن�صـــر�ت �لبحثية و�لتقارير 	

�لتخ�ص�صية �إلى �أع�صاء �لموؤ�ص�صة.

• تنظيـــم �لموؤتمر�ت و�لنـــدو�ت وحلقـــات �لبحوث 	

�لمتعلقة بالطاقة و�لتنمية �لم�صتد�مة.

م�������ن جانبه اأ�ش�������اد �شع�������ادة ال�شيد/ عبا�س عل�������ي النقي، 

الأمي�������ن الع�������ام لمنظم�������ة اأوابك، باإن�ش�������اء ه�������ذه الموؤ�ش�شة 

البحثي�������ة المتخ�ش�شة في �ش�������وؤون الطاقة والبترول، وثمن 

الجهود الطيبة لموؤ�ش�شها معالي ال�شيد/ عبداهلل بن حمد 

العطي�������ة، وتمن�������ى التوفيق والنج�������اح لكاف�������ة العاملين في 

الموؤ�ش�شة.

اطالق مؤسسة عبداهلل بن حمد العطية للطاقة 
والتنمية المستدامة في دولة قطر
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد الإدارة القت�شادية

✍ انخف�س المعدل ال�شهري لأ�شعار �شلة اأوبك بن�صبة 1.4% )0.6 دوالر للبرميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 44.8 دوالر للبرميل خالل �صهر �صبتمبر 2015.
✍ انخف�س الطلب العالمي على النفط خالل �صهر �صبتمبر 2015 بمقد�ر 0.6 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.6% لي�صل �إلى 94.9 مليون ب/ي.

✍ ارتفعت الكميات المعرو�شة من النفط خالل �صهر �صبتمبر 2015 بمقد�ر 0.56 مليون ب/ي ،�أي بن�صبة 0.5 % لت�صل �إلى 98.5 مليون ب/ي.
✍ انخف�س اإنتاج الوليات المتحدة من النفط ال�شخري خالل �صهر �صبتمبر 2015 بنحو 1.5% ليبلغ 5.3 مليون ب/ي، كما انخف�س عدد الحفارات العاملة بنحو 

24 حفارة مقارنة بال�صهر �ل�صابق ليبلغ 564 حفارة.
✍ ارتفعت واردات الوليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر �أغ�صط�س 2015 بنحو 2.1% لتبلغ 7.7 مليون ب/ي، كما ارتفعت وارداتها من المنتجات النفطية 

بنحو 2.2% لتبلغ حو�لى 2.3 مليون ب/ي.

✍ ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول ال�شناعية خالل �صهر �أغ�صط�س 2015 بحو�لى 28 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2942 مليون برميل، 
و ارتفع المخزون الإ�شتراتيجي في دول منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية وجنوب �أفريقيا و�ل�صين بمقد�ر 1 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 

1856 مليون برميل. 
✍ انخف�س المتو�شط ال�شهري لل�شعر الفوري للغاز الطبيعي �لم�صجل في مركز هنري بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر �صبتمبر 2015 بمقد�ر 0.07 دوالر لكل مليون 

)و ح ب( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2.56 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

✍ ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في اليابان خالل �صهر �أغ�صط�س 2015 بمقد�ر 0.3 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 9.2 دوالر لكل مليون 
)و ح ب( ، كما ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في كوريا الجنوبية بمقد�ر 0.4 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، لي�صل �إلى 9.2 دوالر لكل مليون )و 

ح ب( ،بينما انخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في ال�شين بمقد�ر 0.4 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 7.1 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

✍ بلغت �شادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�شيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�شين حوالى 3.129 مليون طن خالل �صهر �أغ�صط�س 2015 ،م�صتاأثرة 
بح�صة 30.1% من �الإجمالى.

أوال : أسواق النفط

– الأ�ضعار  1

1-1 اأ�شعار النفط الخام
�صهد �لمعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة �أوبك �رتفاعاً خالل �الأ�صبوع �الأول من �صهر �صبتمبر 

2015، م�صـــجاًل 46.9 دوالر للبرميل، ثم �نخف�س بعد ذلك لي�صل �إلى �أدني م�صتوياته عندما 
بلغ 44.1 دوالر للبرميل خالل �الأ�صبوع �لر�بع من �ل�صهر، كما يو�صح �ل�صكل )1(:

�صهد �لمعدل �ل�صهري الأ�صعار �صلة خامات �أوبك خالل �صهر �صبتمبر 2015 �نخفا�صاً بمقد�ر 

0.6 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 1.4% ،لي�صل �إلى 44.8 دوالر للبرميل، 
م�صـــجال بذلك تر�جعـــاً بنحو 51.2 دوالر للبرميل �أي بن�صـــبة 53.2% مقارنة بمعدله �لم�صـــجل 

خـــالل �ل�صـــهر �لمماثل من �لعام �لما�صـــي. وقـــد كان لوفرة �الإمد�د�ت من �لنفـــط �لخام وتباطوؤ 

�ل�صيني، دور�ً  �القت�صاد 

رئي�صـــياً فـــى �نخفا�ـــس 

�صـــهر  خـــالل  �الأ�صـــعار 

�صـــبتمبر 2015 لتقترب 

مـــن �أدنـــى م�صـــتوى لها 

�لم�صـــجل خـــالل �صـــهر 

يناير من هذ� �لعام. 

�لجـــدول  ويو�صـــح 

)1( و�ل�صكل )2( �لتغير 

في �أ�صـــعار �صـــلة �أوبك، 

مقارنة بال�صهر �ل�صابق، 

و بال�صـــهر �لمماثل من 

�لعام �ل�صابق:

املوؤ�ضرات الرئي�ضية

المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك،  2015-2014  الشكل - 1:
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�ضبتمرب اأغ�ضط�س يوليو يونيو مايو اأبريل مار�س فرباير
يناير

2015 دي�ضمرب نوفمرب اأكتوبر
�ضبتمرب

2014

44.8 45.5 54.2 60.2 62.2 57.3 52.5 54.1 44.4 59.5 75.6 85.1 96.0 �صعر �صلة �أوبك

(0.6) (8.7) (6.0) (2.0) 4.9 4.8 (1.6) 9.7 (15.1) (16.1) (9.5) (10.9) (4.8)  �لتغري عن �ل�صهر

�ل�صابق

(51.2) (55.3) (15.4) (47.7) (43.3) (47.0) (51.7) (51.3) (60.3) (48.2) (29.4) (21.6) (12.7)
 �لتغري عن �ل�صهر

 �ملماثل من �لعام

�ل�صابق

مالحظة: ت�صم �صلة �أوبك، �عتبار� من 16 يونيو 2005 ، �إحدى ع�صر نوعاً من �لنفط �لخام بدال من �ل�صبعة خامات �ل�صابقة . وتمثل �ل�صلة 

�لجديدة خامات �لدول �الأع�صاء مقّومة وفقاً الأوز�ن ترجيحية تاأخذ في �العتبار �إنتاج و�صادر�ت �لدول �الأع�صاء. و�عتبار� من بد�ية يناير 2007 

�أ�صيف خام غير��صول �النغولي �إلى �صلة �أوبك �لجديدة، و في منت�صف �صهر �أكتوبر 2007 �أ�صيف خام �أورينت �الإكو�دوري، وفي يناير 2009 تم  

��صتثناء �لخام �الندوني�صي من �ل�صلة  لت�صبح تتاألف من 12 نوع من �لنفط �لخام.

التغير في أسعار سلة أوبك، 2014-2015                                  )دوالر/برميل(

التغير في أسعار سلة أوبك، 2014-2015                             )دوالر/برميل(

الجدول - 1 

الشكل - 2 

يو�صـــح �لجـــدول )3( في �لملحق �الأ�صـــعار �لفورية ل�صـــلة �أوبك و بع�ـــس �لنفوط �الأخرى 

للفترة 2013 - 2015.

1-2  الأ�شعار الفورية للمنتجات النفطية

- الخليج الأمريكي

�نخف�صـــت �الأ�صـــعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �صـــهر �أغ�صط�س 2015 بنحو 18.4 

دوالر للبرميل مقارنة باأ�صـــعار �ل�صـــهر �ل�صـــابق �أي بن�صـــبة 18.6% لت�صـــل �إلى 80.7 دوالر 

للبرميل، كما �نخف�صت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 6.8 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 10.5% لتبلغ 58 

دوالر للبرميل، و�نخف�صـــت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لى 9.3 دوالر للبرميل �أي بن�صبة %20.7 

لتبلغ 35.7 دوالر للبرميل.
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-  �شوق روتردام

�صهدت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز �نخفا�صاً في م�صتوياتها خالل �صهر �أغ�صط�س 

2015 بنحو 13 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 14.4% لت�صل �إلى 
�أ�صعار زيت �لغاز بنحو 7.9 دوالر للبرميل �أي بن�صبة  77.5 دوالر للبرميل،  كما �نخف�صت 
11.5% لتبلغ 60.7 دوالر للبرميل، و�نخف�صت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 9.4 دوالر للبرميل 

�أي بن�صبة 21.1% لتبلغ 35.2 دوالر للبرميل.

-  �شوق حو�س البحر المتو�شط

�أغ�صط�س  خالل  م�صتوياتها  في  �نخفا�صاً  �لممتاز  للغازولين  �لفورية  �الأ�صعار  �صهدت 

لت�صل   %16.2 �أي بن�صبة  �ل�صابق  �ل�صهر  باأ�صعار  للبرميل مقارنة  2015 بنحو 13.6 دوالر 
�إلى 70.3 دوالر للبرميل، كما �نخف�صت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 8.1 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 

11.5% لتبلغ 62.2 دوالر للبرميل، و�نخف�صت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 9.3 دوالر للبرميل 
�أي بن�صبة 20.4% لتبلغ 36.3 دوالر للبرميل.

-  �شوق �شنغافورة

�صهدت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز �نخفا�صاً في م�صتوياتها خالل �صهر �أغ�صط�س 

2015  بنحو 10 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صـــعار �ل�صـــهر �ل�صـــابق �أي بن�صـــبة 13.2% لت�صـــل 
�إلى 66 دوالر للبرميل، كما �نخف�صـــت �أ�صـــعار زيت �لغاز بنحو 7.7 دوالر للبرميل �أي بن�صـــبة 

11.4% لتبلغ 60 دوالر للبرميل،  و�نخف�صـــت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 9.7 دوالر للبرميل 
�أي بن�صبة 19.9% لتبلغ 39 دوالر للبرميل.

  ويو�صح �ل�صكل )3( �لمعدل �ل�صهري لالأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �لفترة من 

�أغ�صط�س 2014  �إلى  �أغ�صط�س 2015  في �الأ�صو�ق �لرئي�صية �الأربعة: 

المعدل الشهري لألسعار الفورية للغازولين الممتاز، 2014-2015          )دوالر/برميل( الشكل - 3 

كمـــا يو�صـــح �لجدول )4( في �لملحق �لمتو�صـــط �ل�صـــهري لالأ�صـــعار �لفوريـــة للمنتجات 

�لنفطية في �الأ�صو�ق �لمختلفة خالل �لفترة )2015-2013(. 
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المعدل الشهري ألسعار شحن النفط الخام، 2014-2015                                        )نقطة على المقياس العالمي ( )*( الشكل - 4 

1-3 اأ�شعار �شحن النفط الخام 

�نخف�صت �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمتجه من مو�نئ �ل�صرق �الأو�صط  �إلى �تجاه �ل�صرق 

)للناقالت �لكبيرة بحمولة 230 – 280 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر �أغ�صط�س 2015 بمقد�ر 

34 نقاط مقارنة باأ�صـــعار �ل�صـــهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 46.6% م�صجلة 39 نقطة على �لمقيا�س 
�لعالمي ،و�نخف�صت �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمتجه من مو�نئ �ل�صرق �الأو�صط  �إلى �تجاه 

�لغـــرب )للناقالت �لكبيـــرة بحمولة 270 – 285 �ألف طن �صـــاكن( بمقد�ر 15 نقطة مقارنة 

باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 36.6% م�صجلة 26 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي،و�نخف�صت 

�أ�صـــعار �صـــحن �لنفط �لخام �لمنقولة د�خل منطقة �لبحر �الأبي�س �لمتو�صط بناقالت �صغيرة 

�أو متو�صـــطة �لحجم  )80-85 �ألف طن �صـــاكن( بمقد�ر نقطة و�حدة مقارنة باأ�صـــعار �ل�صهر 

�ل�صابق، �أي بن�صبة 1.1% م�صجلة 94 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي.

ويو�صـــح �ل�صـــكل )4( �أ�صـــعار �صـــحن �لنفط �لخـــام )نقطة علـــى �لمقيا�ـــس �لعالمى( في 

�التجاهات �لمختلفة خالل �لفترة من �صهر �أغ�صط�س 2014 �إلى �صهر �أغ�صط�س 2015: 

1-4 اأ�شعار �شحن المنتجات النفطية 

�نخف�صت �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة من مو�نئ �ل�صرق �الأو�صط  �إلى �تجاه  

�ل�صـــرق  )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صـــاكن( خالل �صهر �أغ�صط�س 2015 بمقد�ر 

15 نقطة ،�أي بن�صبة 9.1% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، م�صجلة 150 نقطة على �لمقيا�س 
 .)World Scale( لعالمي�

كما �نخف�صـــت �أ�صـــعار �صـــحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة د�خل منطقـــة �لبحر �الأبي�س 

�لمتو�صط )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر �أغ�صط�س 2015  بمقد�ر 

79 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي،  �أي بن�صـــبة 38.9% مقارنة باأ�صـــعار �ل�صهر �ل�صابق،  لت�صل 

 WS-( لمقيا�ـــس �لعالمـــي� )*(

طريقـــة  هـــو   )World Scale
�أ�صـــعار  الحت�صـــاب  م�صـــتخدمة 

�ل�صـــحن، حيـــث �أن نقطـــة علـــى 

�لمقيا�س �لعالمـــي تعني 1% من 

�صعر �لنقل �لقيا�صي لذلك �التجاه 

في كتـــاب World Scale �لذي 

ين�صر �صـــنويا، ويت�صمن قائمة من 

�الأ�صعار ب�صـــيغة دوالر/طن تمثل 

�التجاهـــات  لـــكل   –  WS  100
�لرئي�صية في �لعالم.
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�إلى م�صـــتوى 124 نقطة،  و�نخف�صـــت �أي�صـــاً �أ�صعار �صـــحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة من 

�لبحر �لمتو�صط �إلى �صمال غرب �أوروبا )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل 

�صـــهر �أغ�صـــط�س 2015 بمقد�ر 79 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي، �أي بن�صبة 37.1% مقارنة 

باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق،  لت�صل �إلى م�صتوى 134 نقطة.

و يو�صـــح �ل�صـــكل )5( �أ�صـــعار �صـــحن �لمنتجات �لنفطية في �التجاهات �لمختلفة خالل 

�لفترة من �صهر  �أغ�صط�س 2014 �إلى �صهر �أغ�صط�س 2015.

المعدل الشهري ألسعار شحن المنتجات النفطية، 2014-2015                                  )نقطة على المقياس العالمي ( 

يو�صـــح �لجدوالن )5( و )6( في �لملحق �تجاهات �أ�صـــعار �صـــحن كل من �لنفط �لخام و 

�لمنتجات �لنفطية للفترة 2013- 2015.

2 - العر�س و الطلب  

ت�صير �لتقدير�ت �الأولية �لمتعلقة باإجمالي �لطلب �لعالمي على �لنفط خالل �صهر �صبتمبر  

2015 �إلـى �نخفا�صـــه بمقد�ر 0.6 مليون ب/ي، �أي بن�صـــبة 0.6% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر 
�ل�صـــابق لت�صـــل �إلـى 94.9 مليون ب/ي، وهو م�صـــتوى مرتفع بحو�لي 1 مليون ب/ي مقارنة 

بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

�نخف�س طلب مجموعة �لدول �ل�صـــناعية خالل �صـــهر �صبتمبر 2015 بمقد�ر 0.4 مليون 

ب/ي، �أي بن�صـــبة 0.9% مقارنة بم�صـــتويات �ل�صـــهر �ل�صـــابق لي�صـــل �إلى 45.9 مليون ب/ي 

،مرتفعاً بحو�لى 0.1 مليون ب/ي مقارنة بال�صـــهر �لمناظر من �لعام �لما�صـــي، كما �نخف�س 

طلب بقية دول �لعالم �الأخرى بمقد�ر 0.2 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.4% مقارنة بم�صتويات 

الشكل - 5 
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التغري عن

�ضبتمرب 2014 

�ضبتمرب

2014
التغري عن

اأغ�ضط�س  2015

اأغ�ضط�س

2015
�ضبتمرب

2015

0.1 45.8 -0.4 46.3 45.9 طلب الدول ال�شناعية

0.9 48.1 -0.2 49.2 49.0 باقي دول العامل

0.9 94.0 -0.6 95.5 94.9 اإجمايل الطلب العاملي

1.8 37.2 0.3 38.7 39.0  اإمدادات اأوبك

1.6 30.5 0.2 31.9 32.1 نفط خام

0.2 6.7 0.1 6.8 6.9 �شوائل الغاز و متكثفات

2.2 55.1 0.3 57.0 57.3 اإمدادات من خارج اأوبك

-0.1 2.3 -0.1 2.3 2.2 عوائد التكرير

3.9 94.6 0.5 98.0 98.5 اإجمايل العر�س العاملي

0.6 2.5 3.6 املوازنة

Energy Intelligence Briefing October 8  2015 ،:مل�صدر�

�ل�صـــهر �ل�صـــابق لي�صل �إلى 49 مليون ب/ي، مرتفعاً بحو�لي 0.9 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر 

�لمناظر من �لعام �لما�صي.

بينمـــا ت�صـــير �لتقديـــر�ت �الأولية �إلى �رتفاع �لكميات �لمعرو�صـــة من �لنفط خالل �صـــهر 

�صـــبتمبر 2015 بمقد�ر 0.5 مليون ب/ي �أي بن�صـــبة 0.5% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق 

لت�صـــل �إلى 98.5 مليون ب/ي، وهو م�صـــتوى مرتفع بحو�لي 3.9 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر 

�لمناظر من �لعام �ل�صابق.

وعلى م�صتوى �لمجموعات، �رتفعت �إمد�د�ت �لدول �الأع�صاء في  �أوبك من �لنفط �لخام 

و �صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �صهر �صبتمبر 2015 بمقد�ر 0.3 مليون ب/ي �أي بن�صبة %0.8 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 39 مليون ب/ي ،م�صكلة �رتفاعاً بنحو 1.8 مليون 

ب/ي مقارنة بال�صـــهر �لمناظر من �لعام �ل�صـــابق، كما �رتفع �إجمالى �إمد�د�ت �لدول �لمنتجة 

من خارج �أوبك خالل �صهر �صبتمبر 2015 بمقد�ر 0.2 مليون ب/ي �أي بن�صبة 0.3% مقارنة 

بم�صـــتويات �ل�صـــهر �ل�صابق لت�صـــل �إلى 59.5 مليون ب/ي ،م�صـــكلة �رتفاعاً بنحو 2.1 مليون 

ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

وتظهر �لبيانات �الأولية لم�صـــتويات �لطلب و�لعر�س من �لنفط �لخام خالل �صهر �صبتمبر 

2015 فائ�صـــاً قدره 3.6 مليون ب/ي ،مقارنة بفائ�س قدره 2.5 مليون ب/ي خالل �ل�صـــهر 
�ل�صـــابق وفائ�صـــاً قدره 0.6 مليون ب/ي خالل �ل�صـــهر �لمماثل من �لعام �ل�صـــابق ،وذلك كما 

يت�صح من �لجدول )2( و�ل�صكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط                                         )مليون برميل/ اليوم( الجدول - 2 
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يو�صـــح �لجدوالن )7( و )8( م�صـــتويات �لطلب و�لعر�س �لعالمي للنفط  للفترة 2013- 

.2015

• اإنتاج النفط ال�شخري فى الوليات المتحدة الأمريكية 	

�نخف�ـــس �إنتـــاج �لواليات �لمتحدة �الأمريكية من �لنفط �ل�صـــخري خالل �صـــهر �صـــبتمبر 

2015 بحو�لـــى 79 �ألـــف ب/ي �أى بن�صـــبة 1.5% مقارنة بم�صـــتويات �ل�صـــهر �ل�صـــابق لتبلغ 
5.289 مليون ب/ي، م�صكلة �رتفاعاً بنحو 355 �ألف ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام 
�ل�صـــابق، كما �نخف�س عدد �لحفار�ت �لعاملة خالل �صـــهر �صـــبتمبر 2015 بنحو 24 حفارة 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ  564 حفارة، وهو م�صتوى منخف�س بنحو 732 حفارة 

مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق ،وذلك كما يت�صح من �لجدول )3( و�ل�صكل )7(: 

العرض والطلب العالمي على النفط                                                                                                         )مليون ب/ي ( 

 التغري عن

�شبتمرب 2014

�شبتمرب

2014
 التغري عن

اأغ�شط�س 2015

اأغ�شط�س

2015
�شبتمرب

2015

0.355 4.934 -0.079 5.368 5.289 اإنتاج النفط ال�شخري

-732 1296 -24 588 564 عدد احلفارات العاملة )حفارة(

الجدول - 3 إنتاج النفط الصخرى فى الواليات المتحدة األمريكية *                        )مليون برميل / اليوم ( 

 EIA، Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions، October 2015:مل�صدر�

 Bakken، ،ميثل �إنتاج �صبع مناطق رئي�صية و�لتي �صكلت نحو 95% من �لنمو فى �إنتاج �لنفط �ملحلى فى �لواليات �ملتحدة �الأمريكية خالل �لفرتة 2011- 2013 وهى *

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

شكل - 6 
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3 -  تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية

الوليات المتحدة الأمريكية 

�أغ�صط�س  �صهر  خالل  �لخام  �لنفط  من  �الأمريكية  �لمتحدة  �لواليات  و�رد�ت  �رتفعت 

2015 بحو�لى 161 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 2.1% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 7.7 
مليون ب/ي، كما �رتفعت و�رد�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 168 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 

2.2% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لي 2.3 مليون ب/ي. 
�لخام خالل  �لنفط  �لمتحدة من  �لواليات  �ل�صادر�ت، �نخف�صت �صادر�ت  وعلى جانب 

�صهر �أغ�صط�س 2015 بحو�لى 46 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 8% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق 

لتبلغ 527  �ألف ب/ي، بينما �رتفعت �صادر�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 13 �ألف ب/ي 

3.8 مليون ب/ي. وبذلك  لتبلغ حو�لى  �ل�صابق  �ل�صهر  مقارنة بم�صتويات   %0.3 �أى بن�صبة 

�رتفع �صافي �لو�رد�ت �لنفطية للواليات �لمتحدة خالل �صهر �أغ�صط�س 2015 بحو�لي 362 

�ألف ب/ي، �أي بن�صبة 6.9% مقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 5.6 مليون ب/ي.

وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، فقد ظلت كند� �لمزود �لرئي�صي للواليات �لمتحدة بالنفط 

�لخام بن�صبة 41% من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه، تليها �لمملكة �لعربية �ل�صعودية بن�صبة 

�أوبك على  �الأع�صاء في منظمة  �لدول  ��صتحوذت  بينما  ثم �لمك�صيك بن�صبة %11،   %13
حو�لي 37% من �إجمالي و�رد�ت �لنفط �لخام للواليات �لمتحدة �الأمريكية. 

اليابان 

�رتفعت و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام خالل �صهر �أغ�صط�س 2015 بحو�لي 60 �ألف 

ب/ي، �أي بن�صبة 2% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 3.5 مليون ب/ي ،وهو �أعلى م�صتوى 

تحقق منذ عدة �أ�صهر. بينما �نخف�صت �لو�رد�ت �ليابانية من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 13 

�ألف ب/ي، �أي بن�صبة 2% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 588 �ألف ب/ي.

إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية  )مليون ب/ي ( شكل - 7 
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�صهر  خالل  �لنفطية  �لمنتجات  من  �ليابان  �صادر�ت  �رتفعت  �ل�صادر�ت،  جانب  وعلى 

�أغ�صط�س  2015 بنحو 129 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 25% لتبلغ 644 �ألف ب/ي، وهو �أعلى 

م�صتوى تحقق منذ مايو 2013. و بذلك �نخف�س �صافي �لو�رد�ت �لنفطية لليابان خالل �صهر 

�أغ�صط�س 2015  بحو�لي 83 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 2.4% لي�صل �إلى 3.4 مليون ب/ي.

تاأتي �لمملكة �لعربية �ل�صعودية في �لمرتبة �الأولى بن�صبة  وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، 

34% من �جمالي و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام ، تليها �المار�ت �لعربية �لمتحدة بن�صبة 
25% ثم قطر بحو�لى %10 . 

ال�شين 

�نخف�صـــت و�رد�ت �ل�صـــين من �لنفط �لخام خالل �صهر �أغ�صـــط�س 2015 بحو�لي 972 

�ألـــف ب/ي،  �أي بن�صـــبة 13% بالمقارنـــة مـــع �ل�صـــهر �ل�صـــابق لتبلغ 6.3 مليـــون ب/ي، كما 

�نخف�صت �لو�رد�ت �ل�صينية من �لمنتجات �لنفطية بحو�لي 120 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة %9 

بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 1.2 مليون ب/ي.

وعلى جانب �ل�صـــادر�ت ،�نخف�صـــت �ل�صـــادر�ت �ل�صـــينية من �لنفط �لخام خالل �صـــهر 

�أغ�صـــط�س 2015 لت�صل �إلى 51 �ألف ب/ي. بينما �رتفعت �ل�صادر�ت �ل�صينية من �لمنتجات 

�لنفطية بحو�لي 45 �ألف ب/ي، �أي بن�صـــبة 5.7% بالمقارنة مع �ل�صـــهر �ل�صـــابق لتبلغ 836 

�ألف ب/ي. وبذلك بلغ �صافي �لو�رد�ت �لنفطية �ل�صينية خالل �صهر �أغ�صط�س 2015 حو�لي 

6.5 مليون ب/ي منخف�صة بنحو 14.5% عن م�صتوياتها لل�صهر �ل�صابق. 
وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، فقد ظلت �لمملكة �لعربية �ل�صعودية �لمزود �لرئي�صى لل�صين 

بالنفـــط �لخـــام بن�صـــبة 15% من �جمالـــي و�رد�ت �الأخيـــرة منه ،يليها �نجوال بن�صـــبة %13 

،و�لعر�ق بن�صبة %13 .

ويو�صح �لجدول )4( �صافي �لو�رد�ت ) �ل�صادر�ت ( من �لنفط �لخام و�لمنتجات �لنفطية 

للواليات �لمتحدة و�ليابان و�ل�صين خالل �صهر �أغ�صط�س 2015 مقارنة بال�صهر �ل�صابق.

املنتجات النفطية النفط اخلام

 التغري عن

يوليو 2015

يوليو

2015
اأغ�شط�س

2015
 التغري عن

يوليو 2015

يوليو

2015
اأغ�شط�س 

2015

0.155 -1.664 -1.509 0.207 6.933 7.140 الوليات املتحدة الأمريكية

-0.142 0.086 -0.056 0.060 3.434 3.494 اليابان

-0.166 0.483 0.317 -0.945 7.173 6.228 ال�شني

الجدول - 4 صافي الواردات)الصادرات( النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين                      )مليون برميل / اليوم ( 

�مل�صدر : �لتقرير �ل�صهري ملنظمة �أوبك، �أعد�د خمتلفة 2015.

4 - المخزون 

�رتفـــع �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �لدول �ل�صـــناعية خالل �صـــهر �أغ�صـــط�س 

2015 بحو�لى 28 مليون برميل عن �ل�صـــهر �ل�صـــابق لي�صل �إلى 2942 مليون برميل، م�صكاًل 
�رتفاعاً بمقد�ر 203 مليون برميل عن م�صتويات �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صى، يذكر �أن 

�إجمالي �لمخزون �لتجاري من �لنفط �لخام  في �لدول �ل�صـــناعية قد �نخف�س خالل �صـــهر 
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�أغ�صط�س 2015  بحو�لي 2 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1158 مليون برميل، 

بينمـــا �رتفـــع �إجمالي مخزونها �لتجاري من �لمنتجات  �لنفطية بحو�لي 30 مليون برميل عن 

�ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1784 مليون برميل.

 وقـــد �رتفـــع �لمخزون �لتجـــاري �لنفطي فـــي �الأمريكتين بحو�لى 13 مليـــون برميل عن 

�ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 1556 مليون برميل، منها 617 مليون برميل من �لنفط �لخام و 

939 مليـــون برميل من �لمنتجات، كما �رتفـــع �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �لدول �الأوروبية 
بحو�لى 6 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 939 مليون برميل، منها 338 مليون 

برميل من �لنفط �لخام و 601 مليون برميل من �لمنتجات، و�رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي 

في دول منطقة �لمحيط �لهادي بمقد�ر 9 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق ليبلغ 447 مليون 

برميل منها 203 مليون برميل من �لنفط �لخام و 244 مليون برميل من �لمنتجات �لنفطية.

�رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي في بقية دول �لعالم خالل �صهر �أغ�صط�س 2015 بمقد�ر 

31 مليـــون برميل لي�صـــل �إلى 2690 مليون برميل ،بينمـــا �نخف�س �لمخزون �لتجاري �لنفطي 
على متن �لناقالت بمقد�ر 10 مليون برميل لي�صل �إلى 1089 مليون برميل. 

وبذلك ي�صـــجل م�صـــتوى �إجمالي �لمخـــزون �لتجاري �لعالمى �رتفاعـــاً بمقد�ر 59 مليون 

برميل خالل �صـــهر �أغ�صـــط�س 2015 مقارنة بم�صتو�ه �لم�صـــجل خالل �ل�صهر �ل�صابق  لي�صل 

�إلى 5632  مليون برميل، وهو م�صتوى مرتفع بمقد�ر 552 مليون برميل عن م�صتويات �ل�صهر 

�لمماثل من �لعام �لما�صي. 

و�رتفـــع �لمخـــزون �ال�صـــتر�تيجي في دول منظمة �لتعـــاون �القت�صـــادي و�لتنمية وجنوب 

�أفريقيـــا و�ل�صـــين خالل �صـــهر �أغ�صـــط�س 2015 بمقد�ر 1 مليـــون برميل مقارنة بم�صـــتو�ه 

�لم�صـــجل خالل �ل�صـــهر �ل�صابق  لي�صـــل �إلى 1856 مليون برميل،  مرتفعاً بمقد�ر 52 مليون 

برميل عن م�صتوياته في �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي.

وبذلك ي�صل �إجمالي �لمخزون �لعالمي في نهاية �صهر �أغ�صط�س 2015 �إلى 8577 مليون 

برميل م�صـــجال بذلك �رتفاعاً بنحو 50 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق،  و�رتفاعاً بنحو 

661 مليون برميل مقارنة بال�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 
ويبين �ل�صكل )8( و�لجدول )9( في �لملحق م�صتويات �لمخزون �لمختلفة في نهاية �صهر 

�أغ�صط�س 2015.

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر أغسطس 2015  )مليون برميل ( شكل - 8 
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ثانيا: سوق الغاز الطبيعي
1 - الأ�ضعار الفورية و الم�ضتقبلية للغاز الطبيعي في ال�ضوق الأمريكي 

�نخف�س �لمتو�صـــط �ل�صـــهري لل�صـــعر �لفوري للغاز �لطبيعي �لم�صـــجل فـــي مركز هنري 

بال�صـــوق �الأمريكي خالل �صـــهر �صـــبتمبر 2015 بمقد�ر 0.07 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة 

بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2.56 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

ولدى مقارنة �لمتو�صـــط �ل�صـــهري ل�صعر �لغاز �لطبيعي بالمتو�صـــط �ل�صهري لخام غرب 

تك�صا�س �لمتو�صط، يت�صح �نخفا�س �أ�صعار �لغاز �لطبيعي بنحو 5.3 دوالر لكل مليون )و ح ب( 

،كما هو مو�صح في �لجدول )5(:

اأغ�ضط�س

دي�ضمربنوفمرباأكتوبر�ضبتمرب2014
يناير

اأغ�ضط�سيوليويونيومايواأبريلمار�سفرباير2015

3.93.93.94.13.23.02.82.82.62.82.82.82.6�لغاز �لطبيعي *

16.616.114.613.110.38.28.88.29.410.210.38.87.4خام غ. تك�صا�س**

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس في السوق األمريكي، 2014-2015                      ) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 5

اآ�ضيا اأ�ضواق الغاز الطبيعي الم�ضيل في   .2
 

ت�صتعر�س �لفقر�ت �لتالية �لتطور�ت في �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل في �أ�صو�ق �صمال 

و�لم�صادر  و�ل�صين  �لجنوبية  وكوريا  �ليابان  من  كل  من  �لم�صتوردة  و�لكميات  �أ�صيا  �صرق 

�لرئي�صية لتلك �لو�رد�ت و�لعائد �ل�صافي لم�صدري �لغاز �لطبيعي �لم�صيل. 

1.2 اأ�شعار الغاز الطبيعي الم�شيل
�صهد متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته �ليابان في �صهر �أغ�صط�س 2015  

�رتفاعاً بمقد�ر 0.3 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 9.2 دوالر/ مليون 

و ح ب، كما �رتفع متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته كوريا �لجنوبية بمقد�ر 

0.4 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 9.2 دوالر/ مليون و ح ب، بينما 
�نخف�س متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته �ل�صين بمقد�ر 0.4 دوالر لكل 

مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 7.1 دوالر/ مليون و ح ب. 

2.2 الكميات الم�شتوردة من الغاز الطبيعي الم�شيل
�نخف�صت �لكميات �لم�صتوردة من �لغاز �لطبيعي �لم�صيل في �ليابان و كوريا �لجنوبية 

و�ل�صين من �لم�صادر �لمختلفة خالل �ل�صهر بمقد�ر 738 �ألف طن �أي بن�صبة 6.6% مقارنة 

 10.408 �إلى   2015 �أغ�صط�س  �لكميات �لم�صتوردة في �صهر  �ل�صابق حيث و�صلت  بال�صهر 

مليون طن.

* كما هو في مركز هنري.
* * تم تحويل خام غرب تك�صا�س �إلى مليون )و ح ب( على �أ�صا�س �أن �لبرميل يحتوي 5.80 مليون )و ح ب (.

World Gas Intelligence October 7 ،2015 : لم�صدر�
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 ويو�صح �لجدول )6( �لكميات �لم�صتوردة من �لغاز �لطبيعي �لم�صيل و�أ�صعاره في كل من 

�ليابان وكوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �لفترة 2015-2013 :

متو�ضط اأ�ضعار ال�ضتريادالكميات امل�ضتوردة 

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�ضنيكوريااليابانالإجمايلال�ضنيكوريااليابان

201387490401751799714566216.014.711.1

2014104669446222367317296416.116.311.7

8179445126521528016.715.513.3يناير 2014

7511419414981320316.816.511.7فرباير

8044411514791363816.616.512.0مار�س

7212322013751180716.816.410.8اأبريل

6495221215791028616.316.311.4مايو

6821220713431037116.116.611.2يونيو

7838218218351185516.116.310.3يوليو

7050254315821117515.716.211.7اأغ�شط�س

7276230213941097215.216.512.2�شبتمرب

6944275513811108015.916.212.3اأكتوبر

6877293217571156615.615.911.6نوفمرب

8258428920161456315.616.112.1دي�شمرب

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

706219981348104089.29.27.1يونيو

   World Gas Intelligence   امل�شدر : اأعداد خمتلفة من

كميات وأسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في اليابان وكوريا والصين 2015-2013  الجدول - 6
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3.2 م�شادر واردات الغاز الطبيعي الم�شيل
�أغ�صط�س  �صهر  �ل�صين خالل  و  �لجنوبية  كوريا  و  �ليابان  �إلى  ��صتر�ليا  �صادر�ت  بلغت 

2015  حو�لي 2.291 مليون طن، لتاأتي في �لمرتبة �الأولى بن�صبة 22% من �إجمالي و�رد�ت 
�ليابان و كوريا �لجنوبية و�ل�صين خالل �ل�صهر، تليها قطر بن�صبة 20.8% ثم ماليزيا بن�صبة 

16.6% ،في حين بلغت �صادر�ت �لجز�ئر �إلى �ليابان نحو 61 �ألف طن.
�ل�صين حو�لي  و  �لجنوبية  و كوريا  �ليابان  �إلى  �لعربية  �لدول  بلغت �صادر�ت  هذ� وقد 

3.129 مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته 30.1% من �إجمالي و�رد�ت تلك �لدول خالل �ل�صهر.
4.2 العائد ال�شافي لم�شدري الغاز الطبيعي الم�شيل

وفيما يتعلق بالعائد �ل�صـــافي �لمحقق لعدد من �لدول �لم�صـــدرة للغاز �لطبيعي �لم�صيل، 

فتاأتي رو�صـــيا في �لمرتبة �الأولى محققة عائد �صـــافي في حدود 6.41 دوالر/ مليون و ح ب 

في نهاية �صـــهر �أغ�صـــط�س 2015، تليها �إندوني�صيا بـعائد �صافي 6.31 دوالر/ مليون و ح ب، 

ثم ماليزيا بـعائد �صـــافي 6.26 دوالر/ مليون و ح ب. فيما بلغ �لعائد �ل�صـــافي لقطر 6.08 

دوالر/ مليون  و ح ب، وللجز�ئر 5.74 دوالر/ مليون و ح ب. 

ويو�صح �لجدول )7( �لدول �لرئي�صية �لم�صدرة للغاز �لطبيعي �لم�صيل �إلى �ليابان و كوريا 

�لجنوبية و�ل�صين، و�لعائد �ل�صافي لها في نهاية �صهر �أغ�صط�س 2015:

الدول الرئيسية المصدرة للغاز الطبيعي المسيل إلي اليابان وكوريا و الصين، والعائد الصافي *              في نهاية شهر يوليو 2015 الجدول - 7

الكميات الم�شتوردة

العائد ال�شافي) األف طن (

)دولر / م و ح ب(الإجماليال�شينكوريااليابان

70621998134810408اإجمالي الواردات، منها:

19007132022916.25قطر

105076934821676.08ا�شتراليا

122817432317256.26ماليزيا

44336820810196.31اندون�شيا

8946.41-764130رو�شيا

3725.72-31359نيجيريا

615.74--61الجزائر

*  �إجمالي �لعائد�ت مطروحاً منها �إجمالي �لتكاليف �لمرتبطة بها مثل تكاليف �ال�صتير�د و�لنقل ور�صوم �الإتاوة..
 World Gas Intelligence لم�صدر:  �أعد�د مختلفة من�



التطورات البترولية

سنة 41 - العدد 11
ال

41

ملح≤ ا÷óاو∫

ملحق الجداول



ملحق الجداول
سنة 41 - العدد 11

ال

42

* 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�شم�������ل �شلة اأوب�������ك اعتبارا م�������ن 16 يونيو 2005 علىالخام�������ات التالية : 

العرب�������ي الخفيف ال�شعودي، مزي�������ج ال�شحراء الجزائ�������ري، الب�شرة الخفيف،  

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

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

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

غيرا�شول النغولي و خام اورينت.

ال�شلة  من  الندوني�شي  الخام  ا�شتثناء  تم   2009 يناير  في  و  الكوادوري، 

لتتاألف من 12 نوعا من الخام.

القت�شادية،  الدارة  للبترول،  الم�شدرة  العربية  القطار  منظمة  الم�شدر: 

والتقارير ال�شبوعية لمنظمة الدول الم�شدرة للبترول )اأوبك(.

�جلدول - 2:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك،  2014- 2015 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 2014 -2015
($ / Barrel - دوالر / برميل(

2015 2014 �ال�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month 2015 2014 �الأ�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month

55.1 108.0 1 
   

يوليو

July

46.2 104.3 1 

 يناير 

January
54.6 105.7  2 42.7 104.1  2
53.2 104.6  3 43.4 105.2  3
50.9 105.3 4 43.8 104.7  4
47.7 104.3 1 

 

�غ�صط�س

August

51.3 103.1  1

 فرب�ير 

February
47.2 102.4  2 53.6 105.4  2
44.9 101.2  3 56.6 106.7  3
41.8 99.2 4 54.9 106.4  4
46.9 99.1  1

�صبتمرب

September

56.0 105.7 1

 مار�س 

March
45.3 96.2  2 52.9 104.0 2
44.2 95.1 3 49.5 103.2 3
44.1 94.3 4 51.9 103.6 4

88.6 1 
 �كتوبر 

October

53.9 102.8 1
  

�بريل

April

83.5  2 57.4 103.6 2
82.1  3 59.3 105.4 3
82.6 4 61.4 105.2 4
78.9 1 

 نوفمرب  

November

63.6 104.0 1

مايو

May
76.4  2 62.8 105.2 2
74.4  3 61.8 106.7 3
72.7 4 60.4 106.5 4
66.7 1 

 دي�صمرب 

December

60.5 105.3 1

 يونيو 

  June
61.3  2 61.1 106.9 2
56.3  3 60.2 109.7 3
56.2 4 59.7 109.6 4

20142015

104.744.4January يناير 

105.454.1February فرب�ير 

104.252.5March مار�س 

104.357.3April �بريل 

105.462.2May مايو 

107.960.2June يونيو 

105.654.2July يوليو 

100.845.5August �غ�صط�س 

96.044.8September �صبتمرب 

85.1October �كتوبر 

75.6November نوفمرب 

59.5December دي�صمرب 

104.750.3First Quarter �لربع �الأول 

105.959.9Second Quarter �لربع �لثانى 

100.848.2Third Quarter �لربع �لثالث 

73.4Fourth Quarter �لربع �لر�بع 

96.2Annual Average املتو�شط ال�شنوي 

 Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

�جلدول - 1: �ملعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة �أوبك* ، 2014 - 2015

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2014 -2015
($ / Barrel - دوالر / برميل(
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Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

�جلدول - 3:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك وبع�س �أنو�ع �لنفوط �الأخرى 2015-2013

Table - 3:  Spot Prices for OPEC and Other  Crudes، 2013-2015   

)$/Barrel - دوالر/ برميل(

�صلة خامات 

�أوبك

 OPEC
Basket

�لعربى 

�خلفيف

 Arab
Light

خليط   

�ل�صحر�ء 

�جلز�ئري 

 Sahara
Blend

�لب�صرة 

�خلفيف

 Basra
Light

�لكويت 

Kuwait
Export

قطر 

�لبحري

Marine

موربان

�الإمار�تي

Morban

�ل�صدرة 

�لليبي

Es Sedra

دبى

Dubai
برنت

Brent
غ. تك�صا�س

WTI

105.9106.6109.4103.7105.1105.4108.3108.6105.5108.797.9Axerage 2013متو�شط عام 2013

96.297.199.694.495.296.399.398.496.699.093.2Axerage 2014متو�شط عام 2014

104.7105.7110.0102.7103.8104.0107.7107.9104.0108.394.9January 2014يناير 2014 

105.4106.3110.5103.4104.2104.9108.7108.5105.0108.9100.8Feburaryفرباير

104.2104.8109.0102.1103.1104.1107.6107.2104.3107.6100.5Marchمار�س

104.3104.9108.1102.1103.1104.5107.8107.4104.7107.7102.0Aprilاأبريل

105.4105.8110.4103.2104.2105.4108.4109.4105.6109.7102.0Mayمايو

107.9108.6112.7105.8106.6107.9110.7111.3108.0111.7105.2Juneيونيو

105.6107.2106.7103.8105.5106.0108.9106.2106.1106.6102.9Julyيوليو

100.8102.2100.999.2100.6101.5104.3100.6101.7101.696.4Augustاأغ�شط�س

96.097.297.194.595.396.198.996.296.597.393.4September�شبتمرب

85.185.987.683.684.086.189.186.386.787.484.4Octoberاأكتوبر

75.676.179.673.974.075.477.978.976.378.976.0Novemberنوفمرب

59.560.162.957.958.359.562.361.560.362.559.5Decemberدي�شمرب

44.444.547.942.642.345.548.446.845.647.947.3January 2015يناير 2015 

54.153.858.251.852.355.458.656.855.958.150.8Feburaryفرباير

52.552.256.950.550.554.357.454.854.755.947.8March مار�س

57.357.759.855.656.058.561.758.458.659.554.4Aprilاأبريل

62.262.664.160.460.963.366.263.263.564.359.3May مايو

60.260.961.758.659.361.864.660.861.861.759.8Juneيونيو

54.255.056.353.153.955.457.655.556.256.551.2July يوليو

45.546.547.244.345.347.048.845.847.946.742.8Augustاأغ�شط�س

44.845.648.443.444.045.948.946.745.447.645.5September �شبتمرب

امل�شدر: منظمة الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول،  الإدارة الإقت�شادية،  وتقارير اأوبك. 
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 * زيت �لغاز في �ل�صوق �الأمريكي يحتوي على 0.02 % كبريت 

**زيت �لوقود في �صوق �صنغافورة يحتوي على 2 %  كبريت.
 الم�شدر: تقرير اأوبك ال�شهري ، اأعداد مختلفة.

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

�جلدول  - 4:  �ملتو�صط �ل�صهري لال�صعار �لفورية للمنتجات �لنفطية فى �ال�صو�ق �ملختلفة،  2013 - 2015

Table - 4: Average Monthly Market Spot Prices of Petroleum Products,   2013 -2015
($ / Barrel - دوالر / برميل(

ال�ضوق
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�صط

عام

2013

119.3124.797.6Singapure�صنغافورة
Average

2013
122.6124.095.9Roterdamروترد�م
122.7114.496.7Mediterranean�ملتو�صط

129.7121.899.7US Gulfخ. �أمريكي

 متو�صط

عام

2014

110.9113.788.3Singapure�صنغافورة
Average

2014
115.1112.987.1Roterdamروترد�م
110.6113.388.1Mediterranean�ملتو�صط

118.9111.490.3US Gulfخ. �أمريكي

�أغ�صط�س

2014

111.4117.893.5Singapure�صنغافورة

Aug-14
119.9116.788.6Roterdamروترد�م
115.2117.189.7Mediterranean�ملتو�صط

122.2116.394.2US Gulfخ. �أمريكي

�صبتمرب

2014

110.6112.990.9Singapure�صنغافورة

Sep-14
117.2111.986.5Roterdamروترد�م
113.5112.288.6Mediterranean�ملتو�صط

125.2111.191.5US Gulfخ. �أمريكي

�أكتوبر

2014

101.2101.379.2Singapure�صنغافورة

Oct-14
103.9102.476.5Roterdamروترد�م
99.6101.676.6Mediterranean�ملتو�صط

111.9101.878.0US Gulfخ. �أمريكي

نوفمرب

2014

90.495.571.7Singapure�صنغافورة

Nov-14
95.896.365.6Roterdamروترد�م
91.495.466.3Mediterranean�ملتو�صط

94.093.569.4US Gulfخ. �أمريكي

دي�صمرب

2014

71.978.555.5Singapure�صنغافورة

Dec-14
73.377.548.6Roterdamروترد�م
68.777.550.6Mediterranean�ملتو�صط

70.872.753.3US Gulfخ. �أمريكي

يناير

2015

57.463.744.0Singapure�صنغافورة

Jan-15
61.863.237.2Roterdamروترد�م
56.564.439.4Mediterranean�ملتو�صط

63.864.842.5US Gulfخ. �أمريكي

فرب�ير

2015

70.572.154.9Singapure�صنغافورة

Feb-15
73.775.047.1Roterdamروترد�م
68.376.349.1Mediterranean�ملتو�صط

75.673.553.7US Gulfخ. �أمريكي

مار�س

2015

73.872.251.5Singapure�صنغافورة

Mar-15
77.671.845.4Roterdamروترد�م
73.473.447.9Mediterranean�ملتو�صط

78.468.851.6US Gulfخ. �أمريكي

�أبريل

2015

75.673.754.8Singapure�صنغافورة

Apr-15
82.374.249.2Roterdamروترد�م
78.375.851.0Mediterranean�ملتو�صط

87.272.153.8US Gulfخ. �أمريكي

مايو

2015

83.779.861.3Singapure�صنغافورة

May-15
87.779.252.6Roterdamروترد�م
82.981.054.2Mediterranean�ملتو�صط

96.377.555.5US Gulfخ. �أمريكي

يونيو

2015

84.076.757.1Singapure�صنغافورة

Jun-15
93.776.450.3Roterdamروترد�م
86.278.251.9Mediterranean�ملتو�صط

104.372.552.8US Gulfخ. �أمريكي

يوليو

2015

76.067.748.7Singapure�صنغافورة

Jul-15
90.568.644.6Roterdamروترد�م
83.970.345.6Mediterranean�ملتو�صط

99.164.845.0US Gulfخ. �أمريكي

�أغ�صط�س

2015

66.060.039.0Singapure�صنغافورة

Aug-15
77.560.735.2Roterdamروترد�م
70.362.236.3Mediterranean�ملتو�صط

80.758.035.7US Gulfخ. �أمريكي
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�جلدول - 5 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �لنفط �خلام  2013 - 2015 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2013 - 2015
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�س �لعاملي(

* حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  230 اىل 280 األف طن �شاكن  
** حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  270 اىل 285 األف طن �شاكن  

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

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

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

             Direction
Period

�لبحر �ملتو�صط/

�لبحر �ملتو�صط ***

Med/Med ***

�ل�صرق �الأو�صط/ �لغرب **

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

Middle East/East*
 �الجتاه     

�لفرتة

Average 2013 81 26 41 متو�شط 2013

Average 2014 105 30 49 متو�شط 2014

August 95 30 49 �أغ�صط�س 2014

September 83 23 39 �صبتمرب

October 93 26 47 �أكتوبر

November 168 33 56 نوفمرب

December 103 36 69 دي�صمرب

January 2015 113 39 69 يناير 2015

February 128 36 60 فرب�ير

March 116 29 53 مار�س

Arpil 105 34 62 �أبريل

May 115 43 70 مايو

June 134 39 67 يونيو

July 95 41 73 يوليو

August 94 26 39 �أغ�صط�س

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

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

�جلدول - 6 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �ملنتجات �لنفطية، 2013 - 2015 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2013 - 2015
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�س �لعاملي (

Period
�لبحر �ملتو�صط / �صمال - غرب �أوروبا *

Med/N-WE *
�لبحر �ملتو�صط /  �لبحر �ملتو�صط *

Med/Med*
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

Middle East/East*

�الجتاه     

�لفرتة

Average 2013 155 145 103 متو�شط 2013

Average 2014 159 149 111 متو�شط 2014

August 127 117 125 �غ�صط�س 2014

September 134 124 123 �صبتمرب

October 165 155 123 �أكتوبر

November 198 188 126 نوفمرب

December 233 223 115 دي�صمرب

January  2015 225 214 120 يناير 2015

  February 174 164 108 فرب�ير

  March 190 180 128 مار�س

  April 212 202 114 �أبريل

  May 152 142 121 مايو

  June 200 190 141 يونيو

  July 213 203 165 يوليو

August 134 124 150 �أغ�صط�س

Direction

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

�جلدول - 7 : �لطلب �لعاملي على �لنفط خالل �لفرتة 2013 - 2015    

Table -7 : World Oil Demand  2013 - 2015
)Million b/d - مليون برميل/ �ليوم (

2015 * 2014 2013 

�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Av.
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Av.

Arab Countries 7.0 6.8 6.8 6.7 6.8 6.8 6.6 6.6 6.5  الدول العربية

OAPEC 6.1 5.9 5.9 5.8 5.9 5.9 5.7 5.7 5.6  �لدول �الأع�صاء في �أوبك

Other Arab 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9  �لدول �لعربية �الأخرى

OECD 46.2 45.4 46.5 45.8 46.6 46.0 45.0 45.7 46.1  منظمة التعاون القت�شادي والتنمية

North America 24.8 24.0 24.2 24.2 24.7 24.4 23.8 23.9 24.1  �أمريكا �ل�صمالية

Western Europe 13.8 13.7 13.5 13.5 13.6 13.9 13.6 13.0 13.7  �أوروبا �لغربية

Pacific 7.6 7.7 8.8 8.1 8.4 7.7 7.7 8.9 8.3  �ملحيط �لهادي

Developing Countries 31.3 30.5 29.9 29.8 29.7 30.4 29.8 29.4 29.0  الدول النامية

Middle East & Asia 20.5 20.0 19.6 19.3 19.2 19.7 19.3 19.2 18.9  �ل�صرق �الو�صط  و�آ�صيا 

Africa 3.8 3.9 3.9 3.8 3.9 3.7 3.8 3.8 3.7  �فريقيا

America Latin 7.0 6.7 6.4 6.7 6.7 7.0 6.7 6.4 6.5  �أمريكا �لالتينية

 China 10.7 11.0 10.4 10.5 10.9 10.3 10.6 10.1 10.1  ال�شني 

  FSU 4.6 4.2 4.4 4.5 4.9 4.6 4.2 4.4 4.5  الحتاد ال�شوفي�يتي)ال�شابق(

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

World 93.4 91.8 91.9 91.3 92.8 92.0 90.2 90.2 90.3    العامل

* اأرقام تقديرية. 
امل�شدر: منظمة الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول - الإدارة القت�شادية، 

وتقارير ال�شناعة النفطية.
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�جلدول - 8: �لعر�س �لعاملي للنفط و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �لفرتة  2013 - 2015

Table -8 : World Oil and NGL Supply, 2013-2015
)Million b/d - مليون برميل يوميا ( 

2015* 2014 2013

 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
�ملعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
�ملعدل

Average

Arab Countries 27.7 27.3 26.7 26.5 26.6 26.7 26.4 26.4 27.0 الدول العربية

OAPEC 26.4 26.1 25.3 25.1 25.3 25.3 24.9 25.1 25.7 �لدول �الأع�صاء في �أوبك

Other Arab 1.3 1.2 1.4 1.4 1.3 1.4 1.5 1.3 1.3 �لدول �لعربية �الأخرى

OPEC: 37.6 37.0 36.7 36.6 36.7 36.6 36.4 36.5 37.2 الأوبك:

Crude Oil 31.5 31.1 30.8 30.7 30.8 30.8 30.6 30.7 31.6 �لنفط �خلام

NGLs  +non conventional Oils 6.1 5.9 5.9 5.8 5.9 5.8 5.9 5.8 5.7  �صو�ئل �لغاز �لطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 24.5 24.9 25.2 24.1 24.9 24.1 23.9 23.5 22.2 منظمة التعاون القت�شادي والتنمية

NorthAmerica 20.4 20.7 21.0 20.0 20.7 20.2 19.9 19.2 18.2 �أمريكا �ل�صمالية

Western Europe 3.6 3.7 3.7 3.6 3.7 3.4 3.5 3.8 3.6 �أوروبا �لغربية

 Pacific 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 �ملحيط �لهادي

Developing Countries 12.2 12.4 12.6 12.4 12.6 12.4 12.2 12.2 12.2 الدول النامية

 Middle  East & Other Asia 4.8 4.8 4.9 4.9 5.0 4.8 4.9 4.9 5.0 �ل�صرق �الأو�صط ودول �آ�صيوية �أخرى

Africa 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 �فريقيا 

Latin America 5.1 5.1 5.2 5.0 5.2 5.1 4.9 4.9 4.8 �أمريكا �لالتينية 

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

FSU 13.5 13.6 13.7 13.4 13.5 13.4 13.4 13.5 13.4 الحتاد ال�شوفييتي ال�شابق

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

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

World 94.5 94.6 94.8 93.0 94.4 93.0 92.5 92.2 91.6  العامل  

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

* اأرقام تقديرية. 
امل�شدر: منظمة الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول - الإدارة القت�شادية، 

وتقارير ال�شناعة النفطية
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1) Exculdes Oil at Sea.
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

* ل ي�شمل النفط على منت الناقالت
** ي�شمل النفط على منت الناقالت واملخزون ال�شرتاتيجي

Oil Market Intelligence June.  2015   امل�شدر Sources: Oil Market Intelligence June.  2015   

�لجدول - 9: �لمخزون �لنفطي �لعالمي، في نهاية �صهر �أغ�صط�س 2015

Table - 9 : Global Oil Inventories،August 2015
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية �ل�صهر(

اأغ�شط�س

2015
 Aug.
2015

يوليو 

2015
July
2015

التغري عن يوليو 

2015
  Change from

July 2015

اأغ�شط�س 

2014
 Aug.
2014

التغري عن اأغ�شط�س

2014 

Change from
August  2014

15561543131406150Americasالأمريكتني:

513104Crude(1)617618نفط خام

9399251489346Productsمنتجات نفطية

939933690237Europeاأوروبا :

338338031226Crudeنفط خام

601595659011Productsمنتجات نفطية

447438943116Pacificمنطقة املحيط الهادي 

18023Crude(1)203204نفط خام

Products(7)24423410251منتجات نفطية

29422914282739203Total OECDاإجمايل الدول ال�شناعية *

1005153Crude(2)11581160نفط خام

1784175430173450Productsمنتجات نفطية

26902659312341349Rest of the worldبقية دول العامل *

103257Oil at Sea(10)10891099نفط على منت �لناقالت

56325573595080552World Commercial 1املخزون التجاري العاملي *

185618551180452Strategic Strategic�ملخزون �ال�صرت�تيجي

85778527507916661Total 2اإجمايل املخزون العاملي**
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كـل  تقديريتـين  بتخ�صيـ�ص جـائزتيـن  العلمـي  البحـث  كـل صجيع  تقديريتـين  بتخ�صيـ�ص جـائزتيـن  العلمـي  البحـث  كـل صجيع  تقديريتـين  بتخ�صيـ�ص جـائزتيـن  العلمـي  البحـث  جيع  ت� للبترول في  الم�صـدرة  العربيـة  الأقطـار  ت�صـة منظمـة  للبترول في  الم�صـدرة  العربيـة  الأقطـار  صـة منظمـة  ت�ص للبترول في  الم�صـدرة  العربيـة  الأقطـار  ت�صـة منظمـة  للبترول في  الم�صـدرة  العربيـة  الأقطـار  ـة منظمـة  صيا�صيا� يا�صيا�ص ل� ل�صتمـرارا  صتمـرارا  ل�ص ل�صتمـرارا  تمـرارا  صا�صا�

أمريكي(، وقيمـة الجـائزة الثـانيـة اأمريكي(، وقيمـة الجـائزة الثـانيـة أمريكي(، وقيمـة الجـائزة الثـانيـة  أمريكي(، وقيمـة الجـائزة الثـانيـة ر  أمريكي(، وقيمـة الجـائزة الثـانيـة ر  ألف دواألف دولألف دولألف دول ألف دوـرون  ألف دوـرون  ـرون صـرون ص أربعـة وع�اأربعـة وع�صأربعـة وع�صأربعـة وع� أربعـة وع�أي ما يعـادل  حوالي  أربعـة وع�أي ما يعـادل  حوالي  أي ما يعـادل  حوالي اأي ما يعـادل  حوالي  بعـة صبعـة صبعـة اآلف دينـار كويتـي ) صنتـين، قيمـة الجائـزة الأولى �صنتـين، قيمـة الجائـزة الأولى � نتـين، قيمـة الجائـزة الأولى �صنتـين، قيمـة الجائـزة الأولى �ص ص�ص�

أمريكي(، وبناء على قرار المكتب التنفيذي للمنظمة رقم اأمريكي(، وبناء على قرار المكتب التنفيذي للمنظمة رقم أمريكي(، وبناء على قرار المكتب التنفيذي للمنظمة رقم 139/1 أمريكي(، وبناء على قرار المكتب التنفيذي للمنظمة رقم ر  أمريكي(، وبناء على قرار المكتب التنفيذي للمنظمة رقم ر  ألف دواألف دولألف دولألف دول ألف دور  ألف دور  ر صر ص صبعة ع�صبعة ع� بعة ع�صبعة ع�ص أي ما يعادل  حوالي �اأي ما يعادل  حوالي �صأي ما يعادل  حوالي �صأي ما يعادل  حوالي � أي ما يعادل  حوالي �ف دينار كويتي )  أي ما يعادل  حوالي �ف دينار كويتي )  ة صة صة اآل صخم�صخم�

وع البحث العلمي للح�صول على جائزة عام صوع البحث العلمي للح�صول على جائزة عام صوع البحث العلمي للح�صول على جائزة عام 2016 بعنوان: أن يكون مو�اأن يكون مو�صأن يكون مو�صأن يكون مو� أكتوبر اأكتوبر أكتوبر 2014  فقد تقرر  رين الأول/صرين الأول/صرين الأول/ ص ت�ص ت� بتاريخ 12

» اإعادة تكرير زيوت التزييت الم�صتعملة، وانعكا�صاتها االقت�صادية والبيئية«

مو�صوع البحث

ـاء في منظمة صـاء في منظمة صـاء في منظمة  إطـار الجهـود التـي تبذلهـا الـدول الأع�اإطـار الجهـود التـي تبذلهـا الـدول الأع�صإطـار الجهـود التـي تبذلهـا الـدول الأع�صإطـار الجهـود التـي تبذلهـا الـدول الأع� إطـار الجهـود التـي تبذلهـا الـدول الأع�تعملـة فـي  إطـار الجهـود التـي تبذلهـا الـدول الأع�تعملـة فـي  تعملـة فـي صتعملـة فـي ص إعـادة تكريـر زيـوت التزيـيت الم�اإعـادة تكريـر زيـوت التزيـيت الم�صإعـادة تكريـر زيـوت التزيـيت الم�صإعـادة تكريـر زيـوت التزيـيت الم� إعـادة تكريـر زيـوت التزيـيت الم�هتمـام بعمليـات  إعـادة تكريـر زيـوت التزيـيت الم�هتمـام بعمليـات  أتي تنـامي ااأتي تنـامي ااأتي تنـامي ال ايـايـ

تفادة صتفادة صتفادة  ص�ص� افة وتعظيم اصافة وتعظيم اصافة وتعظيم ال أداء ال�صناعة البترولية من خالل اغتنام فر�ص القيمة الم�اأداء ال�صناعة البترولية من خالل اغتنام فر�ص القيمة الم�صأداء ال�صناعة البترولية من خالل اغتنام فر�ص القيمة الم�صأداء ال�صناعة البترولية من خالل اغتنام فر�ص القيمة الم� أداء ال�صناعة البترولية من خالل اغتنام فر�ص القيمة الم�ين  أداء ال�صناعة البترولية من خالل اغتنام فر�ص القيمة الم�ين  ين صين ص أوابك( نحو تح�اأوابك( نحو تح�صأوابك( نحو تح�صأوابك( نحو تح� الأقطار العربية الم�صدرة للبترول )

ريعات الخا�صة بحماية البيئة من التلوث. صريعات الخا�صة بحماية البيئة من التلوث. صريعات الخا�صة بحماية البيئة من التلوث.  صلتزام بمتطلبات الت�صلتزام بمتطلبات الت� من الموارد والثروات الطبيعية، عالوة على تعزيز ال

با لإغناء البحث:صبا لإغناء البحث:صبا لإغناء البحث: صيف ما يراه منا�صيف ما يراه منا� يف ما يراه منا�صيف ما يراه منا�ص أن ي�اأن ي�صأن ي�صأن ي� ية التالية، ويمكن للباحث صية التالية، ويمكن للباحث صية التالية، ويمكن للباحث  أن يغطي البحث الجوانب الرئي�اأن يغطي البحث الجوانب الرئي�صأن يغطي البحث الجوانب الرئي�صأن يغطي البحث الجوانب الرئي� يقترح 

11 الم�ستعملة.111. التزييت زيوت تكرير إعادة1اإعادةإعادة عمليات تطور عن تاريخية لمحة

جودتها..2 وتقييم الم�ستعملة الزيوت ادرسادرسادر سم�سم�

الم�ستعملة..3 الزيوت تكرير إعادة1اإعادةإعادة طرق

الم�ستعملة.4.11 التزييت زيوت تكرير إعادة1اإعادةإعادة لعملية البيئية االنعكا�سات

ناعةسناعةسناعة.5 سلل�سلل� افةسافةسافة سالم�سالم� القيمة تح�سين في ودوره���ا الم�ستعملة التزييت زي��وت تكرير اإع���ادة اإع���ادة1 إع���ادة1 لعملية اديةساديةسادية ساالقت�ساالقت� أهميةالأهميةالأهمية ا

الطبيعية. الموارد على والمحافظة البترولية،

العربية..6 والدول العالم مناطق في عملية حاالت درا�سة

يات.سيات.سيات..7 سوالتو�سوالتو� اال�ستنتاجات

)�صروط تقديم البحث(

11 االعتباريين.. خا�صسخا�صسخا�ص سأ�سأ� أ�الأ�ال ا ذلك ملسملسمل سي�سي� وال أكثر1اأكثر1اأكثر أو1اأو1اأو خ�صسخ�صسخ�ص س�س� من البحث تقديم يجوز

أجنبية1اأجنبيةأجنبية.2 أو1اأوأو عربية جهة أية1اأيةأية من جائزة نال قد يكون ال أناأنأن أنو أناأنأنو أناأنو مكرر، أوص1اأوص1اأو ص1امقتب�ص1امقتب� وغير جديدا بحثا العلمي البحث يكون أن1اأنأن يجب

ال�سابق. في

المذكورتين،.3 الجائزتين إحدىاإحدىاإحدى اباب فوزه حالة في للمنظمة بحثه رسرسر سون�سون� طبع حقوق منح على م�سبقا البحث احبساحبساحب س�س� يوافق

الحقوق بتلك رفسرفسرف سالت�سالت� حق وحده له ويكون االختراع، براءة ذلك في بما البحث في أخرىالأخرىالأخرى ا حقوقه بكامل احتفاظه مع

ماناسماناسمانا س�س� اللجنة بقرار الفائز إبالغ1اإبالغ1اإبالغ تاريخ من هرسهرسهر سأ�سأ� أ�1اأ�1ا �ستة مرور بعد اال الفائز البحث بطبع حقوقها ص1تمار�ص1تمار�ص1المنظمة وال

المرفق. النموذج ح�سب بذلك ريحاسريحاسريحا ست�ست� بحثه مع ويرفق أخرى.الأخرى.الأخرى. ا لحقوقه الفائز لممار�سة

ن
ال

ـــ
عــ

منظمة االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك(اإ

اجلائــــزة العلميــــة
ملنظمة االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك(

لعام  2016 



إن1اإن1اإن.4 - كليا أو1اأوأو جزئيا المقتب�سة الفقرات إلى1اإلىإلى يرسيرسير سي�سي� أو1اأوأو صاالقتبا�صاالقتبا�ص، عدم فيه ؤكدوؤكدوؤكد ويوي ريحاسريحاسريحا ست�ست� بحثه مع للجائزة المتقدم يرفق

يل.سيل.سيل. سبالتف�سبالتف� الم�ستخدمة المراجع ذكر مع - وجدت

درةسدرةسدرة.5 سالم�سالم� العربية أقطارالأقطارالأقطار ا لمنظمة العامة أمانةالأمانةالأمانة ا اإلى اإلى1 إلى1 البحث من الكترونية ون�سخة 1ورقية ن�سخ1 اأرب��ع اأرب��ع1 أرب��ع1 تقديم يتم

وخبرتهم البحث أو/معدي1اأو/معدي1اأو/معدي معد ؤهالتوؤهالتوؤهالت وموم عن نبذة منسمنسمن سيت�سيت� مرفق مع إنجليزيةالإنجليزيةالإنجليزية ا أو1اأو1اأو العربية اللغتين إحدىاإحدىاإحدى اباب للبترول

المهنية.

التاريخ.6 ذلك بعد يقبل وال 2016 أيار/مايو1اأيار/مايوأيار/مايو هرسهرسهر س�س� نهاية يتعدى ال بتاريخ بالجائزة اركةساركةساركة سللم�سللم� المقدمة البحوث ت�ستلم

ص1لغر�ص1لغر�ص1الجائزة. بحث أياأيأي

لجنة.7 قبل من اختيارها يتم التي وغيرها العربية الجن�سيات كافة من الفائزة البحوث حابسحابسحاب سأ�سأ� ال الأ�1 أ�1 الجوائز تمنح

ة.سة.سة. س�س� �س�س سالمتخ�سالمتخ� العلمية التحكيم

81 ال1يجوز1منح1الجائزة1لذات1الباحث1مرتين1متتاليتين.1.

المذكورة..9 روطسروطسروط سلل�سلل� م�ستوفية غير بحوث أية1اأية1اأية تهمل

من نتائج صمن نتائج صمن نتائج  أ�صحابها �اأ�صحابها �صأ�صحابها �صأ�صحابها � أ�صحابها �ميا عن البحوث الفائزة و أ�صحابها �ميا عن البحوث الفائزة و ميا عن البحوث الفائزة وصميا عن البحوث الفائزة وص إبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�اإبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�صإبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�صإبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر� إبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�تقوم الأمانة العامة للمنظمة ب إبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�اإبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�اتقوم الأمانة العامة للمنظمة باإبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�تقوم الأمانة العامة للمنظمة ب إبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�اإبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�تقوم الأمانة العامة للمنظمة ب

أعمال مجل�اأعمال مجل�صأعمال مجل�صأعمال مجل�ص وزراء المنظمة لعام 2016.  
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في مو�صوع 

»اإعادة تكرير زيوت التزييت الم�صتعملة، وانعكا�صاتها االقت�صادية والبيئية«

)اإقرار بالتنازل عن حق طبع ون�صر بحث علمي(

أدناهاأدناهاأدناه أنا الموقع اأنا الموقع أنا الموقع  أقر اأقر أقر 

ر للبحث العلمي المقدم من قبلي تحت عنوان:صر للبحث العلمي المقدم من قبلي تحت عنوان:صر للبحث العلمي المقدم من قبلي تحت عنوان: صبالتنازل لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول عن حقوق الطبع والن�صبالتنازل لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول عن حقوق الطبع والن�

إحدى جائزتي المنظمة لعام اإحدى جائزتي المنظمة لعام إحدى جائزتي المنظمة لعام 2016، وما يترتب عن هذا التنازل للمنظمة من حقوق. إحدى جائزتي المنظمة لعام في حالة الفوز ب إحدى جائزتي المنظمة لعام اإحدى جائزتي المنظمة لعام افي حالة الفوز باإحدى جائزتي المنظمة لعام في حالة الفوز ب إحدى جائزتي المنظمة لعام اإحدى جائزتي المنظمة لعام في حالة الفوز ب
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