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ت��ب��ذل ال���دول الأع�����ض��اء ف��ي منظمة 

للبترول  ال��م�����ض��درة  ال��ع��رب��ي��ة  الأق���ط���ار 

وتطوير  دعم  في  كبيرة  جهود  )اأواب���ك(، 

البترولية  البترولية وال�ضناعات  ال�ضناعة 

والبتروكيماويات(،  )التكرير  الالحقة 

نظرا لما تمثله تلك الم�ضاريع من طبيعة 

احتياجات  تاأمين  حيث  من  ا�ضتراتيجية 

النفطية  الم�ضتقات  من  المحلية  ال�ضوق 

وال��م��ن��ت��ج��ات ال��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ة م��ن جهة، 

لت�ضدير  المجزي  القت�ضادي  والعائد 

المنتجات النفطية اإلى الأ�ضواق الخارجية 

من جهة اأخرى. 

معالي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي
الطلب العالمي على النفط ال يزال قويا

وسيرتفع على المدى البعيد

معالي الدكتور محمد صالح السادة
معدالت قياسية في استهالك المياه في الدول العربية
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8
تاأ�ض�ضت منظمة الأقطار العربية الم�ضدرة للبترول بموجب التفاقية التي اأبرمت في بيروت بتاريخ 9 يناير 1968  فيما بين حكومات 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ومقرها مدينة الخبر في المملكة العربية ال�ضعودية، وال�ضركة العربية للخدمات البترولية في عام 1975 ومقرها مدينة طرابل�س في دولة ليبيا.
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مشروع مصفاة الزور:
أكبر مجمع إلزالة 
الكبريت في العالم

المؤتمر العالمي األول لقناة السويس

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

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

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

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

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

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

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

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

التي تن�ضاأ بين ع�ضوين اأو اأكثر من اأع�ضاء المنظمة في مجال الن�ضاط البترولي.
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الصناعات البترولية الالحقة في دول أوابك .. 
الواقع واآلفاق

تبذل الدول الأع�ض���اء في منظمة الأقطار العربية 

الم�ض���درة للبت���رول )اأواب���ك(، جهود كبي���رة في دعم 

وتطوي���ر ال�ض���ناعة البترولي���ة وال�ض���ناعات البترولية 

الالحقة )التكري���ر والبتروكيماويات(، نظرا لما تمثله 

تل���ك الم�ض���اريع م���ن طبيع���ة ا�ض���تراتيجية م���ن حيث 

تاأمي���ن احتياج���ات ال�ض���وق المحلي���ة من الم�ض���تقات 

النفطي���ة والمنتج���ات البتروكيماوية من جهة، والعائد 

القت�ض���ادي المجزي لت�ضدير المنتجات النفطية اإلى 

الأ�ضواق الخارجية من جهة اأخرى. 

وتمتل���ك ال���دول الأع�ض���اء ف���ي المنظم���ة العديد 

م���ن المقومات الت���ي توؤهلها لإقامة م�ض���اريع التكرير 

والبتروكيماوي���ات، وم���ن بينها امتالكه���ا لحتياطيات 

كبي���رة من النفط والغاز الطبيعي، وموقعها الجغرافي 

القريب من اأ�ض���واق ال�ض���تهالك الرئي�ضية في العالم، 

وم���ن الممرات المائية الدولي���ة، وتوفر البنية التحتية 

م���ن خط���وط اأنابي���ب نقل النف���ط الخ���ام والمنتجات 

النفطي���ة، وموانئ الت�ض���دير الحديث���ة والموؤهلة على 

اأف�ضل طراز عالمي. 

وخالل عام 2015 �ضجل اإجمال�ي طاق�ات عملي�ات 

التقطي����ر البتدائ���ي في م�ض���افي النفط ف���ي الدول 

العربية زيادة كبيرة في نهاية عام 2015 بالمقارنة مع 

عام 2014. وجاءت الزيادة ب�ض���بب ت�ضغيل م�ضفاتين 

جديدتين، هما م�ض���فاة يا�ض���رف في المملكة العربية 

ال�ض���عودية، وم�ض���فاة الروي�س 2، في دول���ة الإمارات 

العربية المتحدة، بالإ�ضافة اإلى رفع الطاقة التكريرية 

لم�ض���فاة الب�ض���رة في جمهورية العراق، وبلغ اإجمالي 

افتتاحية العدد
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طاقات عمليات التقطير البتدائي في م�ضافي النفط 

في دول اأوابك البالغ عددها 54 م�ضفاة حوالي 8.53 

مليون ب/ي. 

فيما تتوقع الدرا�ض���ات باأن ت�ض���اهم تلك الم�ضاريع 

بزي���ادة اإجمالي الطاق���ة التكريرية العربية من حوالي 

9.3 ملي���ون ب/ي في عام 2015 اإلى حوالي 13.86 
مليون ب/ي في عام 2018.

وتواج���ه ال�ض���ناعات البترولية الالحق���ة في دولنا 

الأع�ض���اء العديد من التحديات التي اأدت اإلى تقلي�س 

ربحيتها و�ض���اهمت في تاأخي���ر اأو تاأجيل تنفيذ بع�س 

الم�ض���اريع، وياأتي في مقدمة تلك الأ�ض���باب الظروف 

القت�ضادية ال�ضعبة التي تمر بها معظم دولنا الع�ضاء 

نتيجة تراجع اأ�ضعار النفط، ووجود فوارق �ضعرية بين 

النفط الخام الخفي���ف والثقيل، الأمر الذي يزيد من 

�ض���عوبة اختيار النوع الأن�ض���ب للم�ض���فاة، اإلى جانب 

الرتفاع الم�ض���تمر في تكاليف ا�ض���تهالك الطاقة في 

�ض���ناعة تكرير النفط، بالإ�ضافة اإلى �ضخامة الأعباء 

المالية لتلبية متطلبات الت�ض���ريعات الخا�ضة بحماية 

البيئة من التلوث. 

ول ريب اأن تلبية المتطلبات الت�ض���ريعية الخا�ض���ة 

بالبيئة وخا�ض���ة ما يتعلق باإنتاج م�ضتقات نفطية ذات 

موا�ض���فات متوافقة م���ع المعايير العالمي���ة، وتطبيق 

اإج���راءات الحد م���ن انبعاثات الملوث���ات الناتجة عن 

عملي���ات التكرير، الغازي���ة منها وال�ض���ائلة والتخل�س 

منه���ا بطريق���ة اآمنة ياأتي عل���ى راأ�س اأولوي���ات الدول 

الأع�ض���اء ف���ي منظم���ة اأواب���ك، وذل���ك انطالق���ا من 

قناعتها الرا�ض���خة باأهمي���ة المحافظة على البيئة في 

المقام الأول.

اإن مواجه���ة تل���ك التحدي���ات المتزاي���دة يتطل���ب 

تطبيق المزيد من الحل���ول العلمية الناجعة، ياأتي في 

مقدمتها تطبي���ق التكنولوجيا الحديثة من خالل نقل 

التكنولوجيا ودعم اأن�ضطة البحث العلمي. 

واهتمام���اً م���ن الأمان���ة العامة للمنظم���ة بمتابعة 

التطورات الجارية في ال�ض���ناعات البترولية الالحقة 

واأهمي���ة دور تطب����ي���ق التك�����نولوجي���ا الح��ديث���ة في 

تح�ض���ين الأداء والربح�����ي���ة، فاإنه���ا �ض���وف تعق������د 

موؤتم��������راً ف���ي مدينة المنام���ة – مملكة  البح����رين، 

خ���الل الفترة م���ن 17 - 19  ني�ض���ان/اأبريل 2016، 

بعن���وان )التط���ورات الحديث���ة في �ض���ناعتي التكرير 

والبتروكيماويات(، برعاية معالي الدكتور عبدالح�ضين 

ب���ن عل���ي مي���رزا، وزيرالطاق���ة، بمملك���ة البحري���ن، 

 )JCCP( وبالتعاون مع مركز التعاون الياباني للبترول

والهيئ���ة الوطنية للنف���ط والغ���از )NOGA(، والتي 

قامت م�ض���كورة بتهيئة جميع ال�ض���بل الالزمة لتنظيم 

الموؤتمر على الوجه الأكمل.

 و�ض���يناق�س الموؤتمر العديد من الق�ض���ايا الراهنة في 

ال�ض���ناعات الالحقة بوا�ضطة اأوراق عمل اأعدت خ�ضي�ضاً 

للموؤتم���ر �ض���يقدمها نخب���ة م���ن خب���راء �ض���ناعة التكرير 

والبتروكيماوي���ات ف���ي ال���دول الأع�ض���اء، وتاأم���ل الأمانة 

العامة باأن ت�ض���اهم مثل تلك الموؤتم���رات والجهود العلمية 

المبذولة في تقديم الحلول العلمية التي ت�ضاهم في تطوير 

ال�ضناعات البترولية الالحقة في الدول الأع�ضاء.  
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معالي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي

الطلب العالمي على النفط ال يزال قويا
وسيرتفع على المدى البعيد

المملكة العربية السعودية

اأكد معالي المهند�س علي بن اإبراهيم 

النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية 

ف���ي المملكة العربية ال�ض���عودية، حر�س 

بالده على تحقيق ال�ض���تقرار في ال�ضوق 

النفطي���ة، والتزامها بتلبية جزء كبير من 

الطلب العالمي على الطاقة على اأ�ض����س 

تجارية بحتة، وعدم �ض���عيها لال�ضتحواذ 

على ح�ضة اأكبر في ال�ضوق النفطية.

واأ�ض���اف معالي���ه ف���ي الكلم���ة التي 

األقاه���ا خ���الل م�ض���اركته ف���ي اأ�ض���بوع 

كامبردج لأبحاث الطاقة )�ض���يرا(، الذي 

عق���د موؤخ���راً ف���ي الولي���ات المتح���دة 

الأمريكية، باأن ال�ض���وق النفطية �ض���هدت 

عل���ى م���دى العق���ود الما�ض���ية العدي���د 

م���ن التط���ورات والتقلبات وفت���رات من 

الزدهار والك�ض���اد، مبيناً باأن جميع هذه 

التجارب برهنت على اأن النفط ك�ضناعة 

وك�ضلعة معر�ضة كغيرها من ال�ضلع للتاأثر 

باأو�ضاع ال�ضوق �ضعوداً وهبوطاً.

واأو�ضح معاليه قائاًل »اإن الطلب على 

النف���ط ل يزال قوياً، ويف���وق في الوقت 

الحال���ي ال� 90 مليون ب/ي، و�ض���يرتفع 
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أخ��ب��ار ال����دول األع��ض��اء

على المدى البعي���د. وكل ما يمكن اإثارة 

الجدل ب�ض���اأنه ل يعدو كونه مجرد ن�ضبة 

�ض���ئيلة �ض���عوداً وهبوطاً، لذا فال يوجد 

مخاوف اأو هواج�س ب�ضاأن الطلب، وهو ما 

يدفعني للترحيب باأي اإمدادات اإ�ضافية 

جديدة بما فيها النفط ال�ضخري«.  

ث���م تح���دث معاليه ع���ن ال�ضيا�ض���ة 

البترولية لب���الده، موؤكداً التزام المملكة 

تج���اه عمالئها، وا�ض���تمرارها في �ض���خ 

ال�ض���تثمارات الكبي���رة ف���ي ال�ض���ناعة 

البترولي���ة وبم���ا يمكنَّها م���ن الحتفاظ 

بطاقتها الحتياطية الحيوية للم�ضاعدة 

في تلبية الطلب الإ�ض���افي اأو التعاطي 

م���ع انقطاع الإم���دادات العالمية اإذا 

دعت الحاجة اإلى ذلك.

كم���ا تط���رق معاليه ف���ي كلمته 

اإل���ى مو�ض���وع التغي���ر المناخ���ي، 

وم�ض���اركة ب���الده ف���ي مفاو�ض���ات 

التغي���ر المناخ���ي الت���ي انعق���دت 

 ،)COP21( موؤخراً ف���ي باري����س

اإدراك جمي���ع دول العال���م  مبين���اً 

لحجم التهديد الذي ت�ض���كله تلك 

الظاهرة. واأهمية توظيف جميع 

المكانيات للتو�ضل اإلى حلول 

تقنية لمواجهة تحديات التغير المناخي، 

ومن بينها تقنية ف�ضل الكربون وتخزينه، 

اإلى جانب ال�ضتثمار في م�ضادر الطاقة 

ج���ادة  اإج���راءات  واتخ���اذ  المتج���ددة، 

لتح�ض���ين كف���اءة ا�ض���تهالك الطاقة في 

مختلف القطاعات القت�ضادية. 

ولفت معاليه اإلى عدم �ضحة المفهوم 

ال���ذي انت�ض���ر عل���ى نطاق وا�ض���ع عقب 

موؤتم���ر الأط���راف )COP21(، وال���ذي 

دع���ا اإل���ى اإبق���اء الوقود الأحف���وري في 

باطن الأر�س نظراً ل�ضرره ال�ضديد على 

البيئة، حي���ث اأكد معاليه عل���ى الأهمية 

الأحف���وري  الوق���ود  لم�ض���ادر  الكب���رى 

وم�ض���اهمتها على م���دى اأكثر من قرنين 

في نه�ضة القت�ضاد العالمي. ومبيناً باأن 

الم�ض���كلة ل تكمن في الوقود الأحفوري 

ف���ي حد ذاته بل في النبعاثات ال�ض���ارة 

الناتجة عن حرقه. 
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معالي الدكتور محمد صالح السادة

معدالت قياسية في استهالك المياه 
في الدول العربية

اأكد معالي الدكتور محمد �شالح ال�شادة، وزير الطاقة وال�شناعة في دولة 

قطر، باأن بلده توؤمن باأن االإن�شان هو محور التنمية، وباأن العمل العربي 

الم�شترك هو ال�شبيل االأمث�������ل لرفعة االإن�شان العربي ونيل المكانة التي 

ي�شتحقها بين االأمم.

واأ�ض���اف معاليه ف���ي كلمة له خالل 

الكهربائي�������ة  موؤتم���ر )الطاق�������ة  افتت���اح 

وتحلية المياه في الدول العربية( الذي 

انعقد موؤخراً في مدينة الدوحة - دولة 

قطر، ب���اأن التقدم الهائل الذي ي�ض���هده 

���خ اأهمية الطاقة الكهربائية  العالم ير�ضَّ

ف���ي حياتنا اليومية، حي���ث يعتبر معدل 

م���ن  الكهربائي���ة  الطاق���ة  ا�ض���تخدام 

الموؤ�ضرات الأ�ضا�ضية لقيا�س مدى نجاح 

عملية التنمية القت�ضادية والجتماعية. 

كلمت���ه  ف���ي  معالي���ه  وا�ض���تعر�س 

الخط���ط والم�ض���اريع الم�ض���تقبلية 

لدولة قط���ر لتطوير قطاعي 

الكهرباء والماء، اعتماداً 
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دولة قطر
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على الغ���از الطبيعي في الوقت الراهن، 

مع وجود توجهات ل�ض���تخدام الطاقات 

الجدي���دة والمتج���ددة وخا�ض���ة الطاقة 

ال�ضم�ض���ية في الم�ض���تقبل، مو�ضحاً باأن 

ب���الده حقق���ت خط���وات متقدم���ة على 

م�ض���توى تر�ض���يد ال�ض���تهالك وتفعي���ل 

ا�ض���تخدام الموارد المتاح���ة، من خالل 

اعتم���اد البرنام���ج الوطن���ي )تر�ض���يد(، 

ال���ذي نجح في خف�س معدل ا�ض���تهالك 

الف���رد من الكهرباء بن�ض���بة 14 % ومن 

المياه بن�ض���بة 17 % حتى �ضهر نوفمبر 

 .2015
واأو�ض���ح معالي الدكتور ال�ض���ادة اأن 

ن�ض���يب الفرد من المياه �ضينخف�س اإلى 

الن�ض���ف بحل���ول ع���ام 2050، في وقت 

ظل���ت فيه ال���دول العربية ت�ض���جل اأعلى 

مع���دلت ا�ض���تهالك المي���اه للف���رد في 

العالم.

وقال اإن���ه اإزاء ذلك كان من الحتمي 

اأن يعتم���د مجل����س وزراء المياه العرب، 

ال�ض���تراتيجية العربي���ة لالأم���ن المائي 

وخططه���ا التنفيذي���ة الت���ي “نتطلع اإلى 

نج���اح تنفيذه���ا عل���ى م�ض���توى العال���م 

العرب���ي لم���ا لذل���ك م���ن تعزي���ز لالأمن 

المائي العربي«.     

السادة :
الدوحة تستضيف اجتماعًا لمنتجي 

النفط الرئيسيين في أبريل 2016
اأعلن معالي الدكتور محمد بن �شالح ال�شادة وزير الطاقة وال�شناعة، الرئي�س 

الحال�������ي لموؤتمر اأوبك، باأن ب�������لده �شت�شت�شيف في 17 اأبريل 2016،  اجتماعًا 

ي�ش�������م مجموعة من ال�������دول المنتجة الم�ش�������درة الرئي�شية للنف�������ط من داخل 

وخارج منظمة اوبك. 

واأ�شاف معاليه في بيان �شحفي �شادر عن وزارة الطاقة وال�شناعة، باأن عدد 

ال�������دول التي اأبدت تاأييده�������ا لمبادرة تجميد االإنتاج عن�������د م�شتويات �شهر يناير 

2016 والت�������ي تم التو�شل لها في فبراير الما�شي بلغت حتى االآن 15 دولة من 
داخ�������ل اأوبك ومن خارجها، ويبل�������غ اجمالي انتاجها ما يقارب 73% من االإنتاج 

العالمي. 

وكان�������ت كل من دولة قطر، والمملكة العربي�������ة ال�شعودية، ورو�شيا االإتحادية، 

وجمهوري�������ة فنزويل البوليفارية قد اقترحت في اجتم�������اع عقد في الدوحة في 

فبراير 2016، تجمي�������د االإنتاج عند م�شتويات �شهر يناير 2016، ودعت الدول 

االأع�ش�������اء في منظم�������ة اأوبك وال�������دول المنتجة الرئي�شية من خ�������ارج المنظمة 

لتبني هذا االقتراح وتطبيقه. 

واأو�ش�������ح ال�ش�������ادة اأن الجهود المتوا�شل�������ة التي قامت به�������ا حكومة بلده قد 

اأ�شهم�������ت ب�ش�������كل اأ�شا�شي وفعال ف�������ي ت�شجيع الحوار بين كاف�������ة الدول المنتجة 

به�������دف تاأيي�������د مبادرة التجميد واإع�������ادة التوازن اإلى ال�شوق بم�������ا يخدم م�شالح 

جميع االأطراف المعنية. 

وكانت دولة قط�������ر، الرئي�س الحالي لموؤتمر اأوبك، على ات�شال م�شتمر منذ 

االجتم�������اع الذي عق�������د في فبراير 2016 م�������ع كافة ال�������دول المنتجة من داخل 

وخ�������ارج المنظمة لح�شد المزيد من التاأييد لمبادرة الدوحة الرامية اإلى اإعادة 

التوازن اإلى ال�شوق. وتلقى المبادرة ترحيبا متزايدًا من كافة االأطراف المعنية، 

بما فيها المملكة العربية ال�شعودية ورو�شيا. 

الجدي�������ر بالذكر اأن من بي�������ن النتائج التي اأ�شفر عنه�������ا اجتماع الدوحة هو 

التغيير الذي طراأ على المعايير والتوجهات التي كانت �شائدة في �شوق النفط، 

وو�شع�������ت حدًا بالتالي لتراج�������ع اأ�شعاره، كما اأنه مهد الطري�������ق للحوار المو�شع 

والمكثف بين جميع منتجي النفط، و�شط قناعة بعدم اإمكانية �شمود االأ�شعار 

الحالية لفترة طويلة. 

ويت�ش�������ح ذلك م�������ن االنخفا�س غي�������ر الم�شبوق في حج�������م اال�شتثمارات في 

قطاع النفط والذي األق�������ى بظلله على حجم االنتاج في جميع اأنحاء العالم، 

حي�������ث بداأ االنتاج العالمي في التراجع م�������ع توقعات با�شتمراره، وهو ما انعك�س 

بدوره على �شناعة النفط باأكملها.      
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معالي الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا:

 مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي 
التكرير والبتروكيماويات 

ذك�������ر معال�������ي الدكت�������ور عبدالح�شي�������ن ب�������ن عل�������ي 

ميرزا، وزير الطاقة ف�������ي مملكة البحرين، باأن انعقاد 

موؤتم�������ر) التط�������ورات الحديثة ف�������ي �شناعتي التكرير 

والبتروكيماوي�������ات(، وال�������ذي تنظمه االأمان�������ة العامة 

لمنظم�������ة اأواب�������ك، بالتن�شي�������ق م�������ع الهيئ�������ة الوطنية 

للنفط والغاز، خلل الفترة 17 – 19 اأبريل 2016، 

ياأت�������ي ا�شتكمااًلً  للنجاحات ال�شابق�������ة التي حققتها 

الموؤتمرات التي نظمته�������ا اأوابك بالتعاون والتن�شيق 

م�������ع الهيئ�������ة الوطني�������ة للنف�������ط والغ�������از ف�������ي مملكة 

البحرين.

فرصة جيدة للتعرف على أحدث التطورات
 في الصناعات البترولية الالحقة

مملكة البحرين
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واأ����ض���اف م��ع��ال��ي��ه، ب����اأن ال��م��وؤت��م��ر 

اآخ��ر  على  ال�ضوء  ت�ضليط  اإل���ى  ي��ه��دف 

ال��م�����ض��ت��ج��دات وال��ت��ط��ورات واإم��ك��ان��ي��ة 

ال���ض��ت��ف��ادة م��ن ال��ف��ر���س ال��م��ت��وف��رة في 

على  الطلبات  وزي����ادة  المنطقة،  دول 

لزيادة  الحديثة  التكنولوجيا  ا�ضتخدام 

التكرير  �ضناعة  ف��ي  والأداء  ال��ك��ف��اءة 

والبتروكيماويات لما تمثله هذه ال�ضناعة 

المنطقة  دول  ل��دى  ك��ب��رى  اأه��م��ي��ة  م��ن 

العربية  الخليج  دول  وخا�ضة  العربية، 

الغنية بالنفط. 

الحدث  هذا  اأن  اإلى  معاليه  واأ�ضار 

لتبادل  جيدة  وفر�ضة  مهم  تجمع  هو 

الخبرات والمعلومات والآراء التي ت�ضهم 

في تطوير وازدهار ال�ضناعات البترولية 

عدة  الموؤتمر  �شيتناول  حيث  الالحقة، 

محاور رئي�شية ومن بينها:

•  مراجعة �ضاملة لالآفاق الحالية والم�ضتقبلية 	

ل�ضناعتي التكرير والبتروكيماويات .

• التكنولوجية 	 والتطورات  التحديات 

ل�ضناعتي التكرير والبتروكيماويات.

• تكنولوجيا العمليات التحويلية لتعظيم 	

والم�ضتقات  النفط  م�ضافي  اإن��ت��اج 

البترولية الخفيفة عالية القيمة.

• تعزيز فر�س اإنتاج الوقود البترولي 	

الأنظف.

• ال����ت����وج����ه����ات ال���ح���دي���ث���ة ف��ي 	

التكرير  �ضناعتي  بين  التكامل 

والبتروكيماويات.

• برامج تح�ضين الأداء والربحية في 	

�ضناعتي التكرير والبتروكيماويات، 

كفاءة  وتح�ضين  تر�ضيد  برامج  مثل 

الطاقة وبرامج اإدارة التاآكل.

•  ت��ح�����ض��ي��ن ع��م��ل��ي��ات ال�����ض��ي��ان��ة، 	

التكاليف،  خف�س  وا�ضتراتيجيات 

والبيئة،  وال�ضالمة  ال�ضحة  واإدارة 

والتعامل مع تحديات النفوط الخام 

واللقائم الأخرى.

• ف��ي 	 وال���ت���ط���وي���ر  ال���ب���ح���ث  دور 

التكرير  �ضناعتي  اأداء  تح�ضين 

والبتروكيماويات.

• تطوير 	 لم�ضاريع  ناجحة  درا�ضات   

�ضناعتي  ف��ي  ج��دي��دة  وت��و���ض��ي��ع 

التكرير والبتروكيماويات.

الوطنية  الهيئة  باأن  معاليه  واأو�ضح 

ل��ل��ن��ف��ط وال����غ����از ت���ه���دف اإل�����ى ج��ذب 

وا���ض��ت��ق��ط��اب ال��م��زي��د م��ن ال��م��وؤت��م��رات 

في  المتخ�ض�ضة  العالمية  والمعار�س 

المو�ضوعات ذات العالقة بالنفط والغاز 

والطاقة واإقامتها في مملكة البحرين، اإذ 

مع  للهيئة  ال�ضتراتيجية  الخطط  ت�ضير 

البحرين  مملكة  حكومة  اإليه  ت�ضعى  ما 

مكانتها  تعزيز  في  ت�ضب  توجهات  من 

على خارطة الفعاليات العالمية لتحقيق 

متمثلة  العلمية  المكت�ضبات  من  العديد 

وتحفيز  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ق��وى  ت��ط��وي��ر  ف��ي 

القيادة  تعتبره  ال��ذي  الب�ضري  العن�ضر 

الذي ل  البحريني  المال  راأ�س  الر�ضيدة 

ين�ضب.     



اأعلنت �شركة �شوناطراك الجزائرية 

م����وؤخ����رًا ع���ن ن��ي��ت��ه��ا ���ش��خ ا���ش��ت��ث��م��ارات 

للفترة  وذل��ك  دوالر،  مليار   3.2 بقيمة 

2020، من  ع���ام  اإل����ى   2016 ع���ام  م��ن 

دوالر  م���ل���ي���ون   530 ا����ش���ت���ث���م���ار  ب��ي��ن��ه��ا 

زي����ادة  ب���ه���دف  2016، وذل�����ك  ف���ي ع����ام 

ط����اق����ة خ����ط����وط االأن����اب����ي����ب ب���ال���ت���وازي 

م���ع زي������ادة اإن����ت����اج ال���غ���از ال��ط��ب��ي��ع��ي من 

وتت�شمن  والقائمة.  الجديدة  الحقول 

اال���ش��ت��ث��م��ارات ال��ج��دي��دة ب��ن��اء خطوط 

و6  ك��ي��ل��وم��ت��ر،   1650 ب���ط���ول  اأن���اب���ي���ب 

م���ح���ط���ات ل��ل�����ش��غ��ط وال�������ش���خ ، وت���رك���ز 

���ش��ون��اط��راك على زي���ادة ام��دادات��ه��ا اإل��ى 

قارة اأوروبا.

وف��������ي ت�����ط�����ور اآخ����������ر م����ن����ح����ت ����ش���رك���ة 

�شوناطراك عقدًا بقيمة 880 مليون دوالر 

الأربع �شركات اأجنبية لتوريد معدات لحفر 

الطاقة،  نقل  وو�شائل  وال��غ��از،  النفط  اآب��ار 

 CCC Machinery ه���ي:  وال�����ش��رك��ات 

االألمانية، Van Leeuwen الهولندي����ة، 

Vallourec اليابانية، و   Marubeni  و
الفرن�شية.   

الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية

جمهورية مصر العربية

مباحثات  جل�ضة   ،2016 مار�س   10 يوم  في  العربية  م�ضر  جمهورية  في  عقدت 

في  المعدنية  والثروة  البترول  وزير  المال،  طارق  المهند�س  المعالي،  اأ�ضحاب  �ضمت 

جمهورية م�ضر العربية، وال�ضيد عادل عبدالمهدي، وزير النفط في جمهورية العراق، 

والدكتور ابراهيم �ضيف وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الها�ضمية، 

وهدف الجتماع اإلى دعم م�ضيرة التعاون الم�ضترك بين الدول الثالث فى كافة الأن�ضطة 

للم�ضروعات  واإعطاء دفعات  بينها،  التعاون القليمى  تفعيل  اأهمية  اإطار  البترولية فى 

البترولية والغازية الم�ضتركة و�ضبل تعزيز الم�ضالح الم�ضتركة.

ومن جهته اأ�ضاد معالي المهند�س طارق المال، بالنتائج اليجابية لالجتماع، والحر�س 

على تطويرالتعاون وال�ضتفادة من الموارد المتاحة والخبرات في الدول الثالث.

من جانبه اأكد معالي ال�ضيد عادل عبدالمهدي، حر�س الدول الم�ضاركة في الجتماع 

على دعم التعاون الم�ضترك في تنفيذ م�ضروعات اإ�ضتراتيجية كبرى ت�ضهم فى دعم النمو 

ي�ضاهم في  وبما  الثالث  الدول  البترول فى  تتعدى قطاع  اأو�ضع  لقطاعات  القت�ضادى 

تحقيق المنفعة الم�ضتركة، مو�ضحاً باأن التعاون مع م�ضر يحقق مردوداً اقت�ضادياً متميزاً 

لكال البلدين فى ظل عالقة تجارية متوازنة تحقق نتائج جيدة للجميع ي�ضعى من خاللها 

العراق لإيجاد منافذ جديدة لت�ضدير وت�ضويق اإنتاجه اإلى الأ�ضواق الخارجية بالإ�ضتفادة 

من البنية التحتية لتكرير ونقل وتخزين النفط فى م�ضر. 

عادل  ال�ضيد  ومعالي  المال،  ط��ارق  المهند�س  معالي  وق��ع  مت�ضل  �ضعيد  وعلى 

عبدالمهدي على مذكرة تفاهم لتعزيز اأوا�ضر التعاون الم�ضترك بين البلدين فى �ضناعة 

البترول الم�ضري بتكرير كميات  المذكرة درا�ضة قيام قطاع  البترول والغاز. وتت�ضمن 

من بترول خام الب�ضرة العراقى الخفيف، وتخزين النفط العراقي في م�ضر، با�ضتخدام 

البنية الأ�ضا�ضية ومن�ضاآت تخزين الخام والمنتجات التي تمتلكها م�ضر في مينائى العين 

ال�ضخنة في البحر الأحمر و�ضيدى كرير في ال�ضكندرية. 

كما ت�ضمنت المذكرة اي�ضاَ امكانية ا�ضتيراد كميات من نفط خام الب�ضرة �ضهرياً، 

وتدريب الكوادر البترولية العراقية فى مراكز التدريب الم�ضرية، والتعاون فى مجالت 

لال�ضتخدامات  الغاز  �ضبكات  واإن�ضاء  والغازية،  البترولية  الآب��ار  وحفر  الغاز  �ضناعة 

المنزلية، وم�ضاركة ال�ضركات الم�ضرية فى تنفيذ م�ضروعات البترول والغاز في العراق، 

كما تم التفاق على ت�ضكيل فريق عمل م�ضترك من الجانبين لدرا�ضة اآليات تنفيذ اأوجه 

التعاون الم�ضار اإليها والتى تحقق الم�ضالح الم�ضتركة للبلدين.   

مباحثات بترولية ثالثية في القاهرة
بين مصر والعراق واألردن
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مرحلة  الكويت،  دول��ة  في  النفط  �ضناعة  دخلت 

تاريخية جديدة مع توقيع عقود تنفيذ م�ضروع م�ضفاة 

الطابع  ذو  ال��ك��وي��ت(  مدينة  ج��ن��وب  كلم   90( ال���زور 

و�ضيتم   2015 اأكتوبر  منت�ضف  في  ال�ضتراتيجي، 

يتم  اأن  على   ،2019 يوليو  ف��ي  المبدئي  ال�ضتالم 

يهدف  حيث   ،2018 دي�ضمبر  الأولي  في  الت�ضغيل 

الم�ضروع اإلى و�ضع �ضركة البترول الوطنية الكويتية 

في م�ضاف اأكبر �ضركات التكرير العالمية، من حيث 

من  مميزة  اأن��واع  وانتاج  التكريرية،  القدرة  حجم 

الموا�ضفات  مع  والمتوافق  البيئة  �ضديق  الوقود 

البيئية العالمية.

و�ضيعمل الم�ضروع والذي �ضيقام على م�ضاحة 

في  الم�ضاهمة  اإلى  مربع،  كم   16 تبلغ  اجمالية 

زيادة القدرة التكريرية لدولة الكويت اإلى 1.41 

للم�ضفاة  التكريرية  الطاقة  وتبلغ  مليون ب/ي، 

الجديدة والتي تعتبر الأكبر في الكويت 615 األف ب/ي، يتم 

من خاللها اإنتاج 225 األف ب/ي من زيت الوقود البيئي ذو 

المحتوى الكبريتي المنخف�س  لمحطات الطاقة الكهربائية 

داخل دولة الكويت.

ل�ضركة البترول الوطنية الكويتية، فاإن الم�ضفاة  وطبقاً 

التكنولوجية،  الموا�ضفات  لأحدث  وفقاُ  م�ضممة  الجديدة 

واأنظمة ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة العالمية، وتتمتع بالقدرة 

على تكرير مختلف اأنواع النفوط المنتجة في الكويت، ومن 

بينها خام الت�ضدير الكويتي والنفوط الثقيلة.  

كما �ضي�ضاهم الم�ضروع في تحقيق عدة فوائد اقت�ضادية 

الم�ضفاة  بين  التكامل  خ��الل   من  وذل��ك  الكويت،  لدولة 

�ضيتم  ال��ذي  الجديد  البتروكيماويات  وم�ضروع  الجديدة 

ت�ضييده في نف�س المنطقة.

الجديدة  الم�ضفاة   ت�ضميم  تم  باأنه  ال�ضركة  واأ�ضافت 

الت�ضغيلية  على هيئة 3 م�ضافي م�ضغرة لتعزيز العتمادية 

والمرونة، مع احتفاظ كل منها ببع�س الوحدات الم�ضتقلة، 

وتبلغ  الكبريت،  لإزالة  العالم  في  مجمع  اأكبر  معاً  لي�ضكلوا 

طاقة التخزين  6.4 مليون برميل، للمحافظة على مخزون 

ا�ضتراتيجي من الوقود منخف�س الكبريت.

�ضركات  ت�ضم  تحالفات   4 وجود  اإلى  ال�ضركة  واأ�ضارت 

تتولى  �ضوف  اآ�ضيوية،  اأوروبية  دول  من  متخ�ض�ضة  عالمية 

عملية ت�ضييد الم�ضفاة وذلك على 5 مراحل. 

دولة الكويت

مشروع مصفاة الزور:
أكبر مجمع إلزالة الكبريت في العالم

13

أخ��ب��ار ال����دول األع��ض��اء
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الشركات العربية المنبثقة

عملية ادراج ناجحة لصكوك أبيكورب
في ناسداك دبي

في خطوة تعك�س الو�ض���ع القت�ض���ادي المتين لل�ضركة، اأعلنت ال�ضركة 

العربية لال�ض���تثمارات البترولية )اأبيكورب(، باأن الدكتور عابد ال�ض���عدون، 

رئي�س مجل�س اإدارة ال�ضركة، قد قام في يوم الثالثاء 8 مار�س 2016، بقرع 

جر�س بدء التداول في بور�ض���ة نا�ض���داك دبي، وذلك ايذاناً باإدراج ال�ضركة 

ل�ض���كوك بقيمة 500 مليون دولر، ليرتفع بذلك اإجمالى القيمة ال�ض���مية 

لل�ض���كوك المدرجة باأ�ض���واق المال في اإمارة دبى اإلى 37.81 مليار دولر، 

وقد ح�ض���ر الحتف���ال عدد من الم�ض���وؤولين في القط���اع المالي في دبي، 

و�ضركة اأبيكورب.  

وذكر الدكتور ال�ض���عدون في ت�ضريح �ض���حفي، باأن الإدراج فى بور�ضة 

نا�ض���داك دبي �ضي�ضاهم في تعزيز ح�ضور ال�ضركة على ال�ضعيدين العالمي 

والإقليم���ي، وذل���ك باعتباره���ا بنك تنموي متعدد الأطراف متخ�ض����س في الم�ض���اهمة في تنمية قطاع 

الطاقة، مع منح الأولوية للم�ض���اريع الم�ض���تركة التى تفيد الدول الم�ضاهمة فى راأ�س مال ال�ضركة، وهي 

الدول الأع�ض���اء في منظمة اأوابك، لفتاً اإلى اأن ال�ض���ركة تتطلع اإلى تعزيز �ض���بل ال�ض���تفادة من اأدوات 

التمويل الإ�ضالمى لتمويل المبادرات التى تطرحها بما يعود بالفائدة على اقت�ضادات الدول العربية.

 واأ�ض���اف ال�ض���عدون باأن هذا الإ�ضدار الفتتاحي، يمثل ال�ض���ريحة الأولى من برنامج �ضكوك اأبيكورب، 

الذى �ض���بق الإعالن عنه فى �ض���هر يوليو من عام 2015، بقيمة اإجمالية قدرها 3 مليار دولر، م�ض���يراً اإلى 

اأن هذه ال�ض���كوك ت�ض���هم فى تنويع م�ض���ادر التمويل وتخفي�س تكلفته عالوة على تح�ض���ين فترة ا�ض���تحقاق 

اللتزامات المالية، ومن ثم تعزيز قدرة اأبيكورب على تحقيق المزيد من التنمية فى قطاع الطاقة فى الدول 

العربية. 
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تلبي�������ة لدعوة م�������ن اللجن�������ة المنظمة، �ش�������ارك �شعادة 

ال�شيد عبا�س علي النقي، االأمي�������ن العام لمنظمة االأقطار 

العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك(، في فعاليات »الموؤتمر 

العالم�������ي االأول لقن�������اة ال�شوي��������س« الذي عقد ف�������ي مدينة 

القاه�������رة، جمهوري�������ة م�ش�������ر العربية، ونظمت�������ه هيئة  قناة 

ال�شوي�س  بالتعاون مع وزارة النقل، ووزارة التعاون الدولي، 

والهيئة العامة للمنطقة االقت�شادية لقناة ال�شوي�س، تحت 

�شع�������ار »الفر�س والتحديات ، وذلك خ�������لل الفترة من 22 

اإلى 24 فبراير 2016، وبرعاية كريمة من فخامة الرئي�س 

عبدالفت�������اح ال�شي�ش�������ي، رئي��������س جمهورية م�ش�������ر العربية،  

الذي اأناب عنه معال�������ي المهند�س �شريف ا�شماعيل، رئي�س 

ال�������وزراء بجمهورية م�شر العربي�������ة وبح�شور عدد كبير من 

الم�شوؤولين وخب�������راء النقل البح�������رى والمتخ�ش�شين في 

الموان�������ئ والخدم�������ات اللوج�شتي�������ة واالأكاديميين والغرف 

التجارية من 15 دولة عربية واأجنبية.

افتتح الموؤتمر معالي المهند�س �ضريف 

ا�ض���ماعيل رئي�س الوزراء بجمهورية م�ض���ر 

العربي���ة، بكلمة رح���ب فيها بالم�ض���اركين 

ف���ي الموؤتم���ر، ومتمنياً له���م طيب الإقامة 

في جمهورية م�ض���ر العربي���ة. واأعتبر باأن 

م�ض���روع قن���اة ال�ض���وي�س الجدي���دة خي���ر 

دلي���ل عل���ى عن���وان الموؤتم���ر »التحدي���ات 

والفر�س«، عل���ى اعتباره اأح���د التحديات 

الحقيقي���ة الت���ي خا�ض���تها م�ض���ر موؤخراً 

وبرهن���ت م���ن خالل���ه على جدارته���ا اأمام 

العال���م، ونظراً لأن الم�ض���روع يعتبر جزءاً 

من خطة طموحة تهدف لإعادة القت�ض���اد 

الم�ض���ري اإل���ى م�ض���اِره ال�ض���حيح، لتكون 

نقطة انطالق لم�ض���روع عمالق للتنمية في 

منطقة القناة ذات الطابع ال�ض���تراتيجي، 

والت���ي تلع���ب دوراً هاماً في ت�ض���يير حركة 

التجارة العالمية العابرة عبر القناة، حيث 

يه���دف م�ض���روع تنمي���ة القناة اإل���ى خف�س 

زمن النتظار لأق�ض���ى فت���رة ممكنة، وبما 

ينعك����س ايجابياً عل���ى اقت�ض���اديات النقل 

عب���ر القناة، ولتبقى عل���ى الدوام الختيار 

الأول لحركة التجارة العالمية.

وقد تراأ�س �ضعادة الأمين العام للمنظمة، 

اإحدى الجل�ضات الرئي�ضية من الموؤتمر وهي 

الجل�ض���ة الرابع���ة، والتي عقدت ف���ي اليوم 

الأول م���ن الموؤتم���ر، وكان عنوانه���ا )اآف���اق 

الطاقة العالمية وقناة ال�ضوي�س(، حيث األقى 

�ض���عادته كلمة )مرفق الن�س(، ا�ضتعر�س من 

خالله���ا اآفاق الطل���ب العالمي وحركة عبور 

النفط عبر الم�ضائق المائية. وقد ت�ضمنت 

الجل�ض���ة الرابع���ة عق���د 3 حلقات نقا�ض���ية 

وذلك كما يلي:

الغ�������از  االأول�������ي:  النقا�شي�������ة  الحلق�������ة 

الطبيعي الم�ش�������ال وقناة ال�شوي�س، وتناولت 

المحاور التالية:

• المجموع���ة الدولية لم�ض���توردي الغاز 	

.)GIIGNL( الطبيعي الم�ضال

• الغاز الطبيعي الم�ض���ال و�ضل�ضلة الغاز 	

الطبيعي الم�ضال.

• الم�ض���ال، 	 الطبيع���ي  الغ���از  اأ�ض���واق 

الحا�ضر والم�ضتقبل.

• حركة مرور الغاز الطبيعي الم�ضال في قناة 	

ال�ضوي�س )الما�ضي الحا�ضر الم�ضتقبل(.

• ال�ض���تنتاج 	  - الم�ض���تقبلية  الروؤي���ة 

والر�ضالة الرئي�ضية.

المؤتمر العالمي األول لقناة السويس
دور محوري لقناة السويس في دعم االقتصاد المصري 

وحركة التجارة العالمية
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أن��ش��ط��ة ال��م��ن��ظ��م��ة

على ان�ض���ياب حركة التجارة العالمية ودعم 

القت�ض���اد العالم���ي م���ن خ���الل عملي���ات 

التطوير الم�ضتمر للمجرى المالحي وزيادة 

معدلت الأمان لل�ضفن العابرة. 

وم�������ن بي�������ن الموا�شي�������ع الرئي�شية التي 

ناق�شها الموؤتمر:

العالم���ي  القت�ض���اد  ف���ي  التح���ولت   -

وانعكا�ضاتها على التجارة العالمية.

- التجاه���ات الحديث���ة فى �ض���ناعة النقل 

البحري.

 Dry( اآف���اق حركة ال�ض���حنات ال�ض���ائبة -

bulk( والحاويات وقناة ال�ضوي�س.
- اآفاق الطاقة العالمية وقناة ال�ضوي�س. 

- تنمي���ة اإقلي���م قن���اة ال�ض���وي�س )الموان���ئ 

والخدمات اللوجي�ضتية(.

ياأت���ى الموؤتم���ر فى اإطار �ضيا�ض���ة هيئة 

القناة الرامية لتعزيز العالقات مع عمالئها 

والالعبي���ن الرئي�ض���يين ف���ي قط���اع النق���ل 

البح���ري، وبما ي�ض���اهم في تطوير م�ض���توى 

الخدم���ات الت���ي تقدمه���ا القن���اة، ويعتب���ر 

الموؤتمر ا�ض���تكمالً لدور قناة ال�ض���وي�س فى 

دعم �ضناعة النقل البحري،  ومنا�ضبة جيدة 

للتعرف على الفر�س ال�ضتثمارية المتاحة ، 

وعلى التحديات الت���ى يواجهها قطاع النقل 

البحري. 

الحلق�����ة النقا�شي������ة الثاني�����ة:

نقل الطاقة – قناة ال�شوي�س الجديدة:

• النطباع العام عن م�ض���هد الطاقة في 	

قناة ال�ضوي�س.

• دمج بع�س قطاعات النقل البحري.	

الحلق�������ة النقا�شي�������ة الثالث�������ة: تاأثيرات 

�شوق الطاقة على �شناعة النقل البحري

• انخفا�س اأ�ض���عار النفط، هل هي نعمة 	

اأم نقمة على �ضناعة النقل البحري.

• انعكا�س انخفا�س اأ�ض���عار النفط على 	

�ض���ناعة النقل البح���ري على المديين 

الق�ضير والطويل.

• ما هي الحلول؟.	

م���ن جانب���ه ا�ض���تعر�س الدكت���ور اأحمد 

دروي����س، رئي����س الهيئ���ة العام���ة للمنطق���ة 

القت�ض���ادية لقن���اة ال�ض���وي�س، ف���ي كلمة له 

خالل الموؤتمر  الروؤية الم�ضتقبلية ل�ضتثمار 

قن���اة ال�ض���وي�س، والتي ترتكز عل���ى جزئين 

رئي�ضيين، وهما اأولً، تعديل قانون المناطق 

القت�ض���ادية، وال���ذي ت���م بموجبه تاأ�ض���ي�س 

الهيئة العامة القت�ض���ادية لقناة ال�ض���وي�س، 

وثاني���اً اإن�ض���اء المنطقة القت�ض���ادية لقناة 

ال�ض���وي�س على م�ضاحة 461 كيلومتر مربع، 

وه���ي م�ض���احة كبي���رة للغاي���ة بالمقارنة مع 

بقية المناطق القت�ض���ادية المناف�ضة دولًيا. 

واأو�ض���ح باأن هن���اك خطة لرب���ط المنطقة 

ب 6 موان���ئ لرفع ت�ض���نيفها بي���ن المناطق 

القت�ض���ادية ح���ول العال���م، وت�ض���مل موانئ 

»�ضرق بور�ض���عيد وغرب بور�ض���عيد والطور 

والأدبية والعين ال�ضخنة وغرب القنطرة«.

كم���ا األقى الفريق مه���اب ممي�س رئي�س 

هيئ���ة قناة ال�ض���وي�س، كلمة خ���الل الموؤتمر 

ذك���ر فيها ب���اأن الموؤتمر يه���دف اإلى تحقيق 

العديد من الأه���داف لتعزيز دور القناة في 

خدمة التجارة الدولية والقت�ضاد الم�ضري، 

وذل���ك م���ن خ���الل انته���اج �ضيا�ض���ة تدعم 

تحقيق التوا�ضل المبا�ض���ر والفعال، وتبادل 

وجه���ات النظ���ر بي���ن هيئ���ة قناة ال�ض���وي�س 

وعمالئها والالعبين الرئي�ض���ين في �ضناعة 

النق���ل البح���ري، م�ض���يًرا اإلى اأن الموؤتم���ر 

�ض���يناق�س التحديات الحالية والم�ض���تقبلية 

الت���ي تواج���ه قناة ال�ض���وي�س وقط���اع النقل 

البح���ري، واإمكانية ال�ض���تفادة من الفر�س 

ال�ض���تثمارية المتاحة حاليا، والتي يوفرها 

م�ضروع التنمية بمنطقة القناة في ظل خطة 

التنمية الطموحة للحكومة الم�ضرية لزيادة 

مع���دلت النمو القت�ض���ادي، وتوفير فر�س 

العمل لل�ضباب الم�ضري.

وذكر ال�ض���يد ناجي اأمي���ن، الأمين العام 

للموؤتم���ر، في كلمة له في الموؤتمر باأن اإدارة 

هيئة قناة ال�ضوي�س ت�ضعى اإلى تقديم اأف�ضل 

خدمة ممكنة لعمالئها بما ينعك�س بالإيجاب 
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كلمة �شعادة الأمين العام ال�شيد عبا�س علي النقي

 في الجل�شة الرابعة حول اآفاق الطاقة وقناة ال�شوي�س 

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

اأ�شحاب ال�شعادة،،،

ال�شيدات و ال�شادة،،،

الح�شور الكريم،،

 ال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،، واأ�شعد اهلل م�شاءكم،،،

في البداية اأتقدم بخال�س ال�ضكر والتقدير لهيئة قناة ال�ضوي�س على دعوتهم الكريمة لمنظمة 

الأقط���ار العربية الم�ض���درة للبترول )اأوابك( للم�ض���اركة في هذا الموؤتم���ر الهام الذي يعقد تحت 

رعاية �ض���امية من فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�ضي�ض���ي، وبوجود مجموعة من الخبراء والقياديين 

في قطاع النقل البحري. كما اأود اأن اأ�ض���جل �ض���كري للقائمين على تنظيم هذا الموؤتمر لالإعداد 

الجيد وعلى ح�ضن ال�ضتقبال وكرم ال�ضيافة، راجياً من اهلل العلي القدير اأن يكلل اأعمال الموؤتمر 

بالنجاح والتوفيق.

مو�ضوع الحلقة النقا�ضية الرابعة �ضيتناول اآفاق الطاقة العالمية وقناة ال�ضوي�س، و هو مو�ضوع 

بال���غ الأهمي���ة ،ففيما يتعل���ق باآفاق الطاقة العالمية ومع الزيادة المتوقعة في عدد �ض���كان العالم، 

والنم���و المتوقع في اأداء القت�ض���اد العالمي بمعدل 3.6% �ض���نويا خ���الل الفترة 2040-2014، 
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ت�ضير العديد من الم�ضادر باأن الطلب العالمي المتوقع على الطاقة �ضيرتفع بن�ضبة 47% بحلول 

عام 2040، و�ضوف تكون هناك حاجة اإلى جميع اأ�ضكال الطاقة المختلفة ) الطاقات المتجددة، 

والطاق���ة النووي���ة، والفح���م( وبالطبع، النف���ط والغاز الطبيع���ي اللذان يتوقع اأن يظال م�ض���درين 

رئي�ض���ين للطاقة حيث �ضي�ض���تحوذا معا على ن�ض���بة 53% من مزيج الطاق���ة العالمي بحلول عام 

2040 مقاب���ل 25% للفحم، و 6% للطاقة النووية، و2.5% للطاقة الكهرومائية، و9.5% للطاقة 
الحيوية )Biomass(، وفيما يخ�س الطاقات المتجددة الأخرى )طاقة الرياح والطاقة ال�ضم�ضية( 

ف�ضتظل م�ضاهمتها في مزيج الطاقة بحلول 2040 منخف�ضة اأي في حدود %4.

هن���اك طاقة فائ�ض���ة في موارد النفط والغ���از الطبيعي قادرة على تلبية الحتياجات الم�ض���تقبلية 

المتوقعة، فالحتياطيات العالمية الموؤكدة من النفط في الوقت الحا�ضر ت�ضل اإلى حوالي 1293 مليار 

برميل يتركز 55% منها في المنطقة العربية، وبالن�ض���بة للغاز الطبيعي فت�ض���ل الحتياطيات العالمية 

منه اإلى حوالي 201 تريليون متر مكعب، ت�ضتحوذ المنطقة العربية على 27% من ذلك الإجمالي. 

ال�شيدات وال�شادة،،

تكمن اأهمية حركة عبور النفط عبر الم�ض���ايق ال�ضيقة والقنوات البحرية العالمية المختلفة 

كونه���ا جزء حا�ض���م ومه���م فيما يخ�س اأمن الطاقة على ال�ض���عيد العالمي. وي�ض���كل حجم تجارة 

النفط المنقول بحرا عالمياً ما يمثل نحو 63% من الإنتاج العالمي من النفط. فاأ�ضواق الطاقة 

العالمية تعتمد ب�ض���كل كبير على نقل النفط عبر تلك المنافذ ب�ض���كل �ض���ل�س ودون اأي عوائق قد 

تح���د م���ن ذلك التنقل. فاأي اظطراب لأي من تلك المنافذ ولو ب�ض���كل موؤقت �ض���يوؤدي حتما اإلى 

زيادات في تكاليف نقل الطاقة ب�ضكل عام.

وفيم���ا يخ����س حركة عبور النف���ط والمنتجات النفطية عبر قناة ال�ض���وي�س، فت�ض���ير البيانات 

ال�ضادرة عن هيئة قناة ال�ضوي�س، اأن �ضحنات البترول )النفط الخام والمنتجات المكررة(، و�ضحنات 

الغاز الطبيعي الم�ض���ال )في التجاهين ال�ض���مال والجنوب( خالل الفترة من �ضهر يناير اإلى �ضهر 

دي�ضمبر 2015 قد �ضكلت ن�ضبة حوالي 22% و3.3 % على التوالي من اإجمالي ال�ضحنات المارة 

عب���ر القن���اة. وقد بلغ اإجمالي حجم النفط العابر م���ا يقرب من 3.6 مليون برميل يوميا، ما يمثل 

ن�ض���بة 5.4% م���ن تجارة النف���ط العالمية المنقولة بحرا في الوقت الحا�ض���ر. وق���د عبرت قناة 

ال�ض���وي�س نحو 17483 �ض���فينة خالل الفترة من يناير حتى دي�ضمبر من عام 2015، منها حوالي 

24.7% ناقالت البترول، و 3.8% ناقالت الغاز الطبيعي الم�ضال.
ول �ض���ك اأن م�ض���روع تو�ض���عة القناة الذي د�ض���نته جمهورية م�ض���ر العربية موؤخرا ، �ض���يزيد 

م���ن اأهمي���ة القن���اة كممر عالمي ودول���ي لمزيد من ال�ض���حنات البترولية المتجهة �ض���وب مناطق 

ال�ضتهالك المختلفة.

وال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته   
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درا�شة

دور النفط الثقيل
في مواجهة الطلب العالمي على الطاقة

�ض���در ع���ن الأمانة العام���ة لمنظمة اأواب���ك موؤخراً درا�ض���ة بعنوان )دور 

النفط الثقيل  في مواجهة الطلب العالمي على الطاقة(،  وتهدف الدرا�ض���ة 

اإلى ت�ض���ليط ال�ضوء على النفط الثقيل وم�ضادره واأنواعه وطرق انتاجه، في 

محاولة لإبراز اأهميته �ضمن مزيج النفوط المختلفة التي تنتج في العالم.

واأ�ض���ارت الدرا�ضة اإلى اأن الطلب المتنامي على النفط يعتبر اأحد اأبرز 

الأ�ض���باب التي اأدت اإلى تزايد الهتمام بتطوير م�ض���ادر النفط الثقيل في 

العالم، وقد �ض���اهم التقدم التقني في مختلف مناحي ال�ض���ناعة البترولية 

في تي�ضير ا�ضتثمار النفوط الثقيلة، حيث عمل على تحييد عدد كبير من 

التحديات الفنية التي كانت تقف عقبة في وجه اإنتاج النفط الثقيل. 

واأو�ض���حت الدرا�ض���ة باأن اأ�ض���عار النفط تلعب دوراً مهم���اً في تحفيز 

جهود البحث عن م�ض���ادر مختلفة للطاقة، مبينة باأن الأو�ض���اع الحالية 

توؤكد باأن م�ضادر الوقود الأحفوري �ضتبقى اأحد اأهم الم�ضادر في مزيج 

الطاقة العالمي. وهذا ما جعل النفط الثقيل ي�ض���كل جزءاً ل يتجزاأ من 

مزيج اللقيم الذي يغذي عدداً كبيراً من م�ضافي العالم.

وا�ضتعر�ضت الدرا�ضة الفروق بين النفط الثقيل وغيره من الخامات، 

ومن بينها اختالف ن�ض���بة المكونات الخفيفة التي تنخف�س في النفط 

الثقيل بينما ترتفع مقابل ذلك المكونات الثقيلة كالأ�ضفلت، مما ي�ضكل 

عبئاً اإ�ض���افياً على عملي���ات الإنتاج والنقل والتكري���ر، عادة ما يترجم 

على �ضورة ارتفاع في التكاليف وانخفا�س في الأ�ضعار مقابل النفط الخفيف اأو المتو�ضط.

ولفتت الدرا�ض���ة للتاأثيرات المتزايدة للنفوط الثقيلة على اأ�ض���واق الطاقة حالياً وم�ض���تقبلياً، في ظل التغيرات 

المت�ضارعة في م�ضهد الطاقة العالمي الذي تحكمه تذبذبات اأ�ضعار النفط والغاز من جهة، والنمو المتزايد ل�ضوق 

ال�ض���تهالك في العالم عامًة وفي منطقة اآ�ض���يا والمحيط الهادئ خا�ض���ة، اإ�ضافة اإلى انخفا�س احتياطيات بع�س 

الدول الأوروبية من جهة اأخرى. كما ت�ض���اهم التطورات الجيو�ضيا�ض���ية في اإبراز دور هذا النوع من النفوط نتيجة 

ا�ضطراب بع�س المناطق المنتجة في العالم، بالإ�ضافة اإلى العوامل الفنية الذاتية التي توؤدي اإلى تراجع معدلت 

الإنتاج في عدد من الحقول العمالقة.

وخل�ض���ت الدرا�ض���ة اإلى اأن م�ض���اريع النفط الثقيل في الدول العربية تلعب دوراً هاماً في اإنتاج النفط الثقيل 

�ضواء حالياً اأو على المدى المتو�ضط والبعيد، خا�ضة واأن اإنتاج النفط الثقيل الحالي يعادل نحو 10% من الإنتاج 

الكلي من النفط.

واأكدت اأن عدم ا�ض���تقرار اأ�ض���واق الطاقة يت�ضبب بتخوف الم�ض���تثمرين من دخول معترك تطوير حقول النفط 

الثقيل، لكن نمو الطلب على المدى المتو�ضط والطويل �ضوف يزيد من اأهمية النفط الثقيل بالتدريج، خا�ضة في 

�ضوء تراجع معدلت الإنتاج من النفط التقليدي ب�ضبب ن�ضوج الحقول وتناق�س اإنتاجها طبيعياً، اإ�ضافة اإلى النمو 

القت�ضادي الملحوظ في دول �ضرق اآ�ضيا   
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

• انخف�س المعدل ال�شهري الأ�شعار �شلة اأوبك بن�ضبة 21.1% )7.1 دولر للبرميل( مقارنة بال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 26.5 دولر للبرميل خالل �ضهر يناير 2016.	

• انخف�س الطلب العالمي على النفط خالل �ضهر يناير 2016 بمقدار 2 مليون ب/ي، اأي بن�ضبة 2.1% لي�ضل اإلى 94.6 مليون ب/ي.	

• ارتفعت الكميات المعرو�شة من النفط خالل �ضهر يناير 2016 بمقدار 0.4 مليون ب/ي ،اأي بن�ضبة 0.4% لت�ضل اإلى 99.5 مليون ب/ي.	

• انخف�س اإنتاج الواليات المتحدة من النفط ال�شخري خالل �ضهر يناير 2016 بنحو 1.3% ليبلغ 5.1 مليون ب/ي، كما انخف�س عدد الحفارات العاملة بنحو 	

56 حفارة مقارنة بال�ضهر ال�ضابق ليبلغ 419 حفارة.
• ارتفعت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �ضهر دي�ضمبر 2015 بنحو 7.2% لتبلغ 7.9 مليون ب/ي، كما ارتفعت وارداتها من المنتجات النفطية 	

بنحو 12.2% لتبلغ حوالى 1.8 مليون ب/ي.

• ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول ال�شناعية خالل �ضهر دي�ضمبر 2015 بحوالي 8 مليون برميل مقارنة بال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 3012 مليون برميل، 	

بينما ا�شتقر المخزون االإ�شتراتيجي في دول منظمة التعاون القت�ضادي والتنمية وجنوب اأفريقيا وال�ضين عند نف�س الم�ضتوى الم�ضجل خالل ال�ضهر ال�ضابق 

وهو 1853 مليون برميل. 

• ارتفع المتو�شط ال�شهري لل�شعر الفوري للغاز الطبيعي الم�ضجل في مركز هنري بال�ضوق الأمريكي خالل �ضهر يناير 2016 بمقدار 0.35 دولر لكل مليون )و ح 	

ب( مقارنة بال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 2.28 دولر لكل مليون )و ح ب(. 

• انخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في اليابان خالل �ضهر دي�ضمبر 2015 بمقدار 0.4 دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�ضل اإلى 8.5 دولر 	

لكل مليون )و ح ب( ، كما انخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.8 دولر لكل مليون )و ح ب( ، لي�ضل اإلى 8.7 

دولر لكل مليون )و ح ب( ،و انخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في ال�شين بمقدار 0.3 دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�ضل اإلى 7.6 دولر 

لكل مليون )و ح ب(.

• بلغت �شادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�شيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�شين حوالى 4.231 مليون طن خالل �ضهر دي�ضمبر 2015 ،م�ضتاأثرة 	

بح�ضة 31.1% من الإجمالى.

املوؤ�شرات الرئي�شية

أوال : أسواق النفط

– الأ�شعار  1

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

يناير 2016، م�ضجاًل 29.8 دولر للبرميل، ثم وا�ضل انخفا�ضه بعد ذلك لي�ضل اإلى اأدني 

م�ضتوياته عندما بلغ 23.7 دولر للبرميل خالل الأ�ضبوع الثالث من ال�ضهر، قبل اأن يعاود 

الرتفاع مرة اأخرى لي�ضل اإلى 26.9 دولر للبرميل خالل الأ�ضبوع الرابع من ال�ضهر، كما 

يو�ضح ال�ضكل )1(: 

انخفا�ضاً   2016 يناير  �ضهر  خالل  اأوبك  خامات  �ضلة  لأ�ضعار  ال�ضهري  المعدل  �ضهد 

اإلى  ،لي�ضل   %21.1 بن�ضبة  اأي  ال�ضابق،  ال�ضهر  باأ�ضعار  مقارنة  للبرميل  دولر   7.1 بمقدار 

26.5 دولر للبرميل، م�ضجال بذلك تراجعاً بنحو 18 دولر للبرميل اأي بن�ضبة 40.3% مقارنة 

ال�ضهر  الم�ضجل خالل  بمعدله 

المماثل من العام الما�ضي. وقد 

كان ل�ضتمرار وفرة الإمدادات 

اأداء  وتباطوؤ  الخام  النفط  من 

القت�ضاد ال�ضيني، دوراً رئي�ضياً 

خالل  الأ���ض��ع��ار  انخفا�س  ف��ي 

وو�ضولها   2016 يناير  �ضهر 

اإلى اأدنى م�ضتوى لها منذ �ضهر 

�ضبتمبر 2003. 

ال���ج���دول )1(  وي��و���ض��ح 

وال�ضكل )2( التغير في اأ�ضعار 

بال�ضهر  مقارنة  اأوب���ك،  �ضلة 

ال�ضابق، و بال�ضهر المماثل من 

العام ال�ضابق:

المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك،  2016-2015  الشكل - 1:
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التط���ورات البت����رولي��ة

يناير

2016 دي�شمرب نوفمرب اأكتوبر �شبتمرب اأغ�شط�س يوليو يونيو مايو اأبريل مار�س فرباير
يناير

2015

26.5 33.6 40.5 45.0 44.8 45.5 54.2 60.2 62.2 57.3 52.5 54.1 44.4 �ضعر �ضلة اأوبك

(7.1) (6.9) (4.5) 0.2 (0.6) (8.7) (6.0) (2.0) 4.9 4.8 (1.6) 9.7 (15.1) التغري عن ال�ضهر ال�ضابق

(17.9) (25.9) (35.1) (40.0) (51.2) (55.3) (51.4) (47.7) (43.3) (47.0) (51.7) (51.3) (60.3) التغري عن ال�ضهر املماثل من العام ال�ضابق

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

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

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

الندوني�ضي اإلى �ضلة اأوبك من جديد لت�ضبح تتاألف من 13 نوع من النفط الخام.

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

التغير في أسعار سلة أوبك، 2016-2015 

الجدول - 1 

الشكل - 2 

يو�ض���ح الج���دول )3( في الملحق الأ�ض���عار الفورية ل�ض���لة اأوب���ك و بع�س النفوط 

الأخرى للفترة  2014 - 2016.

1-2  االأ�شعار الفورية للمنتجات النفطية

- الخليج االأمريكي

انخف�ض���ت الأ�ض���عار الفورية للغازولين الممتاز خالل �ضهر دي�ضمبر 2015 بنحو 

4.4 دولر للبرميل مقارنة باأ�ض���عار ال�ض���هر ال�ضابق اأي بن�ض���بة 7.2% لت�ضل اإلى 56.6 
دولر للبرميل، كما انخف�ض���ت اأ�ض���عار زيت الغاز بنحو 11.4 دولر للبرميل اأي بن�ض���بة 

21% لتبل���غ 42.9 دولر للبرميل، وانخف�ض���ت اأ�ض���عار زيت الوق���ود بحوالى 7.9 دولر 
للبرميل اأي بن�ضبة 23.6% لتبلغ 25.6 دولر للبرميل.

)دوالر/برميل(
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-  �شوق روتردام

�ضهدت الأ�ضعار الفورية للغازولين الممتاز انخفا�ضاً في م�ضتوياتها خالل �ضهر دي�ضمبر 

2015 بنحو 6.5 دولر للبرميل مقارنة باأ�ض���عار ال�ض���هر ال�ض���ابق اأي بن�ضبة 10% لت�ضل اإلى 
58.8 دولر للبرميل،  كما انخف�ض���ت اأ�ضعار زيت الغاز بنحو 11.4 دولر للبرميل اأي بن�ضبة 
20% لتبلغ 45.7 دولر للبرميل، وانخف�ضت اأ�ضعار زيت الوقود بحوالى 7.8 دولر للبرميل 

اأي بن�ضبة 25.8% لتبلغ 22.4 دولر للبرميل.

-  �شوق حو�س البحر المتو�شط

�ضهدت الأ�ضعار الفورية للغازولين الممتاز انخفا�ضاً في م�ضتوياتها خالل �ضهر دي�ضمبر 

2015 بنحو 7 دولر للبرميل مقارنة باأ�ض���عار ال�ض���هر ال�ضابق اأي بن�ضبة 11.9% لت�ضل اإلى 
51.8 دولر للبرميل،  كما انخف�ضت اأ�ضعار زيت الغاز بنحو 10.9 دولر للبرميل اأي بن�ضبة 
19% لتبلغ 46.4 دولر للبرميل، وانخف�ضت اأ�ضعار زيت الوقود بحوالي 6.9 دولر للبرميل 

اأي بن�ضبة 21% لتبلغ 25.9  دولر للبرميل.

-  �شوق �شنغافورة

�ض���هدت الأ�ض���عار الفورية للغازولين الممتاز انخفا�ض���اً في م�ض���توياتها خالل �ض���هر 

دي�ض���مبر 2015 بنحو 3.5 دولر للبرميل مقارنة باأ�ض���عار ال�ض���هر ال�ضابق اأي بن�ضبة %5.9 

لت�ضل اإلى 55.6 دولر للبرميل،  كما انخف�ضت اأ�ضعار زيت الغاز بنحو 10.7 دولر للبرميل 

اأي بن�ض���بة 18.2% لتبلغ 48 دولر للبرميل، وانخف�ض���ت اأ�ض���عار زيت الوقود بحوالي 7.9 

دولر للبرميل اأي بن�ضبة 21.9% لتبلغ 28.2 دولر للبرميل.

  ويو�ض���ح ال�ض���كل )3( المعدل ال�ض���هري لالأ�ض���عار الفورية للغازولين الممتاز خالل 

الفترة من دي�ضمبر 2014  اإلى  دي�ضمبر 2015  في الأ�ضواق الرئي�ضية الأربعة: 

المعدل الشهري لألسعار الفورية للغازولين الممتاز، 2015-2014 الشكل - 3 

كما يو�ض���ح الجدول )4( في الملحق المتو�ضط ال�ض���هري لالأ�ضعار الفورية للمنتجات 

النفطية في الأ�ضواق المختلفة خالل الفترة )2015-2014(. 

)دوالر/برميل(
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الشكل - 4  )نقطة على المقياس العالمي ( )*(المعدل الشهري ألسعار شحن النفط الخام، 2015-2014

1-3 اأ�شعار �شحن النفط الخام 

ارتفعت اأ�ض���عار �ض���حن النفط الخام المتجه من موانئ ال�ض���رق الأو�ض���ط  اإلى اتجاه 

ال�ضرق )للناقالت الكبيرة بحمولة 230 – 280 األف طن �ضاكن( خالل �ضهر دي�ضمبر 2015 

بمقدار 25 نقطة مقارنة باأ�ضعار ال�ضهر ال�ضابق، اأي بن�ضبة 39.1% م�ضجلة 89 نقطة على 

المقيا�س العالمي ،و ارتفعت اأ�ض���عار �ض���حن النفط الخام المتجه من موانئ ال�ضرق الأو�ضط  

اإلى اتجاه الغرب )للناقالت الكبيرة بحمولة 270 – 285 األف طن �ضاكن( بمقدار 15 نقطة 

مقارنة باأ�ضعار ال�ضهر ال�ضابق، اأي بن�ضبة 39.5% م�ضجلة 53 نقطة على المقيا�س العالمي، 

كما ارتفعت اأ�ض���عار �ض���حن النفط الخ���ام المنقولة داخل منطقة البحر الأبي�س المتو�ض���ط 

بناقالت �ض���غيرة اأو متو�ض���طة الحجم  )80-85 األف طن �ض���اكن( بمقدار 7 نقاط مقارنة 

باأ�ضعار ال�ضهر ال�ضابق، اأي بن�ضبة 6.2% م�ضجلة 120 نقطة على المقيا�س العالمي.

ويو�ض���ح ال�ض���كل )4( اأ�ض���عار �ض���حن النفط الخام )نقطة على المقيا�س العالمى( في 

التجاهات المختلفة خالل الفترة من �ضهر دي�ضمبر 2014 اإلى �ضهر دي�ضمبر 2015: 

1-4 اأ�شعار �شحن المنتجات النفطية 

ارتفعت اأ�ض���عار �ض���حن المنتجات النفطية المنقولة من موانئ ال�ض���رق الأو�ض���ط  اإلى 

اتجاه  ال�ض���رق  )للناقالت بحمولة 30 – 35 األف طن �ض���اكن( خالل �ض���هر دي�ضمبر 2015 

بمقدار 18 نقطة ،اأي بن�ض���بة 21.7% مقارنة باأ�ض���عار ال�ض���هر ال�ضابق، م�ضجلة 101 نقطة 

 .)World Scale( على المقيا�س العالمي

كما ارتفعت اأ�ض���عار �ض���حن المنتجات النفطية المنقولة داخل منطقة البحر الأبي�س 

المتو�ضط )للناقالت بحمولة 30 – 35 األف طن �ضاكن( خالل �ضهر دي�ضمبر 2015  بمقدار 

16 نقطة على المقيا�س العالمي،  اأي بن�ضبة 12.8% مقارنة باأ�ضعار ال�ضهر ال�ضابق،  لت�ضل 

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

في كتاب World Scale الذي ين�ضر �ضنويا، ويت�ضمن قائمة من الأ�ضعار ب�ضيغة دولر/طن تمثل WS 100 – لكل التجاهات الرئي�ضية في العالم.
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اإلى م�ضتوى 141 نقطة،  وارتفعت اأي�ضا اأ�ضعار �ضحن المنتجات النفطية المنقولة من البحر 

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

دي�ضمبر 2015 بمقدار 16 نقطة على المقيا�س العالمي، اأي بن�ضبة 11.9% مقارنة باأ�ضعار 

ال�ضهر ال�ضابق،  لت�ضل اإلى م�ضتوى 151 نقطة.

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

الفترة من �ضهر  دي�ضمبر 2014 اإلى �ضهر دي�ضمبر 2015.

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

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

المنتجات النفطية للفترة 2014- 2015.

2 - العر�س و الطلب  

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

2016 اإل�ى انخفا�ض���ه بمقدار 2 مليون ب/ي، اأي بن�ض���بة 2.1% مقارنة بم�ض���تويات ال�ضهر 
ال�ضابق لت�ضل اإل�ى 94.6 مليون ب/ي، وهو م�ضتوى مرتفع بحوالي 1.5 مليون ب/ي مقارنة 

بال�ضهر المناظر من العام ال�ضابق.

انخف����س طلب مجموعة الدول ال�شناعية خالل �ض���هر يناير 2016 بمقدار 1.2 مليون 

ب/ي، اأي بن�ض���بة 2.6% مقارنة بم�ض���تويات ال�ض���هر ال�ضابق لي�ض���ل اإلى 45.6 مليون ب/ي 

،منخف�ضاً بحوالى 0.1 مليون ب/ي مقارنة بال�ضهر المناظر من العام الما�ضي، كما انخف�س 

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

ال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 49 مليون ب/ي، مرتفعاً بحوالي 1.6 مليون ب/ي مقارنة بال�ضهر 

المناظر من العام الما�ضي.

بينما ت�ض���ير التقديرات الأولية اإلى ارتفاع الكميات المعرو�شة من النفط خالل �ض���هر 

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

يناير 2016 بمقدار 0.4 مليون ب/ي اأي بن�ض���بة 0.4% مقارنة بم�ض���تويات ال�ضهر ال�ضابق 

لت�ضل اإلى 99.5 مليون ب/ي، وهو م�ضتوى مرتفع بحوالي 3.9 مليون ب/ي مقارنة بال�ضهر 

المناظر من العام ال�ضابق.

وعل���ى م�ض���توى المجموع���ات، ارتفعت اإمدادات الدول الأع�ض���اء ف���ي  اأوبك من النفط 

الخام و �ض���وائل الغاز الطبيعي خالل �ض���هر يناير 2016 بمقدار 0.3 مليون ب/ي اأي بن�ضبة 

0.8% مقارنة بم�ضتويات ال�ضهر ال�ضابق لت�ضل اإلى 39.8 مليون ب/ي ،م�ضكلة ارتفاعاً بنحو 
1.9 مليون ب/ي مقارنة بال�ض���هر المناظر من العام ال�ض���ابق، بينما ا�ضتقر اإجمالى اإمدادات 
الدول المنتجة من خارج اأوبك خالل �ض���هر يناير 2016 عند 59.6 مليون ب/ي وهو نف�س 

الم�ض���توى الم�ض���جل خالل ال�ض���هر ال�ض���ابق ،مرتفعاً بنحو 1.8 مليون ب/ي مقارنة بال�ضهر 

المناظر من العام ال�ضابق.

وتظهر البيانات الأولية لم�ض���تويات الطلب والعر�س من النفط الخام خالل �ض���هر يناير 

2016 فائ�ض���اً قدره 4.8 مليون ب/ي ،مقارنة بفائ�س قدره 2.4 مليون ب/ي خالل ال�ضهر 
ال�ض���ابق وفائ�ض���اً قدره 2.5 مليون ب/ي خالل ال�ضهر المماثل من العام ال�ضابق ،وذلك كما 

يت�ضح من الجدول )2( وال�ضكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط  الجدول - 2 

التغري عن

يناير 2015

يناير

2015
التغري عن

دي�شمرب 2015

دي�شمرب

2015
يناير

2016

0.1- 45.7 1.2- 46.8 45.6 طلب الدول ال�شناعية

1.6 47.4 0.8- 49.8 49.0 باقي دول العامل

1.5 93.1 2.0- 96.6 94.6 اإجمايل الطلب العاملي

1.9 37.9 0.3 39.5 39.8  اإمدادات اأوبك

1.8 31.2 0.3 32.7 33.0 نفط خام

0.1 6.7 0.0 6.8 6.8 �شوائل الغاز و متكثفات

1.8 55.5 0.1 57.2 57.3 اإمدادات من خارج اأوبك

0.0 2.3 0.1- 2.4 2.3 عوائد التكرير

2.1 96.7 0.2 98.6 98.8 اإجمايل العر�س العاملي

0.6 3.9 1.9 املوازنة

 )مليون برميل/ اليوم(
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يو�ضح الجدولن )7( و )8( م�ضتويات الطلب والعر�س العالمي للنفط  للفترة 2013- 

.2015

• اإنتاج النفط ال�شخري فى الواليات المتحدة االأمريكية 	

انخف�����س اإنت����اج الولي����ات المتحدة الأمريكية من النفط ال�ض����خري خالل �ض����هر يناير 

2016 بحوالى 67 األف ب/ي اأى بن�ض����بة 1.3% مقارنة بم�ض����تويات ال�ض����هر ال�ضابق ليبلغ 
5.090 مليون ب/ي، م�ض����كاًل انخفا�ض����اً بنحو 107 األف ب/ي مقارنة بال�ض����هر المناظر 
من العام ال�ض����ابق، كما انخف�س عدد الحفارات العاملة خالل �ض����هر يناير 2016 بنحو 56 

حفارة مقارنة بم�ض����تويات ال�ض����هر ال�ضابق لي�ض����ل اإلى 419 حفارة، وهو م�ضتوى منخف�س 

بنح����و 719 حف����ارة مقارن����ة بال�س`�ه����ر المناظر من العام ال�ض����ابق ،وذلك كما يت�ض����ح من 

الجدول )3( وال�ضكل )7(: 

 )مليون ب/ي ( العرض والطلب العالمي على النفط 

الجدول - 3 إنتاج النفط الصخرى فى الواليات المتحدة األمريكية *

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

 Bakken، Eagle ،ميثل اإنتاج �ضبع مناطق رئي�ضية والتي �ضكلت نحو 95% من النمو فى اإنتاج النفط املحلى فى الوليات املتحدة الأمريكية خالل الفرتة 2011- 2013 وهى *

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

شكل - 6 

التغري عن

يناير 2015

يناير

2015
التغري عن

دي�شمرب 2015

دي�شمرب

2015
يناير

2016

- 0.107 5.197 - 0.067 5.157 5.090 اإنتاج النفط ال�شخري

 - 719 1138 - 56 475 419 عدد احلفارات العاملة )حفارة(

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

الواليات المتحدة االأمريكية 

ارتفع���ت واردات الوالي�������ات المتحدة االأمريكية من النفط الخام خالل �ض���هر دي�ض���مبر 

2015 بحوالى 532 األف ب/ي اأى بن�ض���بة 7.2% مقارنة بم�ض���تويات ال�ض���هر ال�ضابق لتبلغ 
7.9 ملي���ون ب/ي،كما ارتفع���ت وارداتها من المنتجات النفطية بحوالى 200 األف ب/ي اأى 

بن�ضبة 12.2% مقارنة بم�ضتويات ال�ضهر ال�ضابق لتبلغ حوالي 1.8 مليون ب/ي. 

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

�ضهر دي�ضمبر 2015 بحوالى األفين ب/ي اأى بن�ضبة 0.4% مقارنة بم�ضتويات ال�ضهر ال�ضابق 

لتبل���غ 473  األ���ف ب/ي، بينما ارتفعت �ض���ادراتها من المنتج���ات النفطية بحوالى 75 األف 

ب/ي اأى بن�ضبة 1.9% مقارنة بم�ضتويات ال�ضهر ال�ضابق لتبلغ حوالى 4 مليون ب/ي. وبذلك 

ارتفع �ضافي الواردات النفطية للوليات المتحدة خالل �ضهر دي�ضمبر 2015 بحوالي 658 

األف ب/ي، اأي بن�ضبة 14.3% مقارنة مع ال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 5.3 مليون ب/ي.

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

الخام بن�ضبة 43% من اجمالي واردات الأخيرة منه، تليها المملكة العربية ال�ضعودية بن�ضبة 

15% ثم فنزويال بن�ض���بة 11%، بينما ا�ض���تحوذت الدول الأع�ض���اء ف���ي منظمة اأوبك على 
حوالي 40% من اإجمالي واردات النفط الخام للوليات المتحدة الأمريكية. 

اليابان 

ارتفعت واردات اليابان من النفط الخام خالل �ضهر دي�ضمبر 2015 بحوالي 248 األف 

ب/ي، اأي بن�ض���بة 8% بالمقارن���ة مع ال�ض���هر ال�ض���ابق لتبلغ 3.5 ملي���ون ب/ي. كما ارتفعت 

الواردات اليابانية من المنتجات النفطية بحوالى 99 األف ب/ي، اأي بن�ضبة 17% بالمقارنة 

مع ال�ضهر ال�ضابق لتبلغ 677 األف ب/ي.

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

دي�ضمبر  2015 بنحو 35 األف ب/ي، اأي بن�ضبة 6% لتبلغ 528 األف ب/ي. و بذلك ارتفع 

�ض���افي الواردات النفطية لليابان خالل �ض���هر دي�ضمبر 2015  بحوالي 381 األف ب/ي، اأي 

بن�ضبة 11.6% لي�ضل اإلى 3.7 مليون ب/ي.

وبالن�ض���بة لم�ض���ادر الواردات، تاأتي المملكة العربية ال�ضعودية في المرتبة الأولى بن�ضبة 

33% من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام ،تليها المارات العربية المتحدة بن�ض���بة 
22% ثم الكويت بحوالى %9 . 

ال�شين 

ارتفع���ت واردات ال�شي�������ن من النفط الخام خالل �ض���هر دي�ض���مبر 2015 بحوالي 1.17 

مليون ب/ي،  اأي بن�ض���بة 18% بالمقارنة مع ال�ض���هر ال�ض���ابق لتبلغ 7.8 مليون ب/ي، كما 

ارتفعت الواردات ال�ضينية من المنتجات النفطية بحوالي 401 األف ب/ي، اأي بن�ضبة %41 

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

وعلى جانب ال�ض���ادرات، بلغت ال�ض���ادرات ال�ض���ينية من النفط الخام حوالي 59 األف 

ب/ي، وارتفعت ال�ض���ادرات ال�ض���ينية م���ن المنتجات النفطية بحوال���ي 31 األف ب/ي، اأي 

بن�ضبة 3% بالمقارنة مع ال�ضهر ال�ضابق لتبلغ 1.2 مليون ب/ي. وبذلك بلغ �ضافي الواردات 

النفطية ال�ضينية خالل �ضهر دي�ضمبر 2015 حوالي 8 مليون ب/ي مرتفعة بنحو 24% عن 

م�ضتوياتها لل�ضهر ال�ضابق. 

وبالن�ض���بة لم�ضادر الواردات، تاأتي رو�ض���يا في المرتبة الأولى بن�ضبة 15% من اإجمالي 

واردات ال�ض���ين من النفط الخام، تليها المملكة العربية ال�ض���عودية بن�ض���بة 14% ثم اأنجول 

بن�ضبة %10 .

ويو�ض���ح الج���دول )4( �ض���افي ال���واردات ) ال�ض���ادرات ( من النفط الخ���ام والمنتجات 

النفطية للوليات المتحدة واليابان وال�ض���ين خالل �ض���هر دي�ض���مبر 2015 مقارنة بال�ض���هر 

ال�ضابق.

)مليون برميل / اليوم (  الجدول - 4

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

4 - المخزون 

ارتفع اإجمالي المخزون التجاري النفطي في الدول ال�شناعية خالل �ض���هر دي�ض���مبر 

2015 بحوالي 8 مليون برميل عن ال�ض���هر ال�ض���ابق لي�ض���ل اإلى 3012 مليون برميل، م�ضكاًل 
ارتفاعاً بمقدار 274 مليون برميل عن م�ضتويات ال�ضهر المماثل من العام الما�ضى، يذكر اأن 

املنتجات النفطية النفط اخلام

التغري عن

نوفمرب 2015

نوفمرب

 2015
دي�شمرب

 2015
التغري عن

نوفمرب 2015

نوفمرب

 2015
دي�شمرب

 2015

0.125 -2.287 -2.162 0.533 6.882 7.415 الواليات املتحدة االأمريكية

0.133 0.016 0.149 0.248 3.260 3.508 اليابان

0.370 -0.149 0.221 1.185 6.592 7.777 ال�شني

 صافي الواردات)الصادرات( النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين
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اإجمال���ي المخزون التج�������اري من النفط الخام  في الدول ال�شناعية قد ارتفع خالل �ض���هر 

دي�ضمبر 2015  بحوالي 15 مليون برميل عن ال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 1200 مليون برميل، 

بينم���ا انخف�س اإجمالي مخزونها التجاري من المنتجات  النفطية بحوالي 7 مليون برميل 

عن ال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 1812 مليون برميل.

 وق���د ارتف���ع المخزون التجاري النفطي في االأمريكتي�������ن بحوالى 8 مليون برميل عن 

ال�ضهر ال�ضابق لي�ضتقر عند 1602 مليون برميل، منها 646 مليون برميل من النفط الخام و 

956 مليون برميل من المنتجات، كما ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول االأوروبية 
بحوال���ى 2 مليون برميل عن ال�ض���هر ال�ض���ابق لي�ض���تقر عند 984 مليون برمي���ل، منها 356 

ملي���ون برمي���ل من النفط الخام و 628 مليون برميل من المنتجات، بينما انخف�س المخزون 

التج�������اري النفطي ف�������ي دول منطقة المحيط اله�������ادي بحوالى 2 مليون برميل عن ال�ض���هر 

ال�ض���ابق لي�ض���تقر عند 426 مليون برميل، منها 198 مليون برميل من النفط الخام و 228 

مليون برميل من المنتجات

ارتفع المخزون التجاري النفطي في بقية دول العالم خالل �ض���هر دي�ض���مبر 2015 

بمق���دار 48 ملي���ون برميل لي�ض���ل اإلى 2817 ملي���ون برميل ،كما ارتف���ع المخزون التجاري 

النفطي على متن الناقلت بمقدار 44 مليون برميل لي�ضل اإلى 1164 مليون برميل. 

وبذلك ي�ضجل م�ضتوى اإجمالي المخزون التجاري العالمى ارتفاعاً بمقدار 56 مليون 

برميل خالل �ضهر دي�ضمبر 2015 مقارنة بم�ضتواه الم�ضجل خالل ال�ضهر ال�ضابق  لي�ضل اإلى 

5829 مليون برميل،             وهو م�ضتوى مرتفع بمقدار 627 مليون برميل عن م�ضتويات 
ال�ضهر المماثل من العام الما�ضي. 

وا�ض���تقر المخزون اال�شتراتيجي في دول منظمة التعاون القت�ضادي والتنمية وجنوب 

اأفريقيا وال�ض���ين خالل �ضهر دي�ض���مبر 2015 عند 1853 مليون برميل وهو نف�س الم�ضتوى 

الم�ض���جل خالل ال�ض���هر ال�ض���ابق،  مرتفعاً بمقدار 7 مليون برميل عن م�ض���توياته في ال�ضهر 

المماثل من العام الما�ضي.

وبذلك ي�ض���ل اإجمالي المخزون العالمي في نهاية �ض���هر دي�ض���مبر 2015 اإلى 8845 

مليون برميل م�ضجال بذلك ارتفاعاً بنحو 99 مليون برميل مقارنة بال�ضهر ال�ضابق، و ارتفاعاً 

بنحو 753 مليون برميل مقارنة بال�ضهر المماثل من العام الما�ضي. 

ويبين ال�ض���كل )8( والجدول )9( في الملحق م�ض���تويات المخزون المختلفة في نهاية 

�ضهر دي�ضمبر 2015.

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر ديسمبر 2015  )مليون برميل ( شكل - 8 
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ثانيا: سوق الغاز الطبيعي
1 - الأ�شعار الفورية و الم�شتقبلية للغاز الطبيعي في ال�شوق الأمريكي 

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

الأمريكي خالل �ض���هر يناير 2016 بمقدار 0.35 دولر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�ض���هر 

ال�ضابق لي�ضل اإلى 2.28 دولر لكل مليون )و ح ب(. 

ولدى مقارنة المتو�ض���ط ال�ضهري ل�ض���عر الغاز الطبيعي بالمتو�ضط ال�ضهري لخام غرب 

تك�ض���ا�س المتو�ض���ط، يت�ضح انخفا�س اأ�ضعار الغاز الطبيعي بنحو 3.1 دولر لكل مليون )و ح 

ب( ،كما هو مو�ضح في الجدول )5(:

) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 5

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

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

�ض���رق اأ�ض���يا والكميات الم�ض���توردة من كل من اليابان وكوريا الجنوبية وال�ض���ين والم�ضادر 

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

1.2 اأ�شعار الغاز الطبيعي الم�شيل
�ض���هد متو�ض���ط اأ�ض���عار الغاز الطبيعي الم�ض���يل الذي ا�ض���توردته اليابان في �ضهر دي�ضمبر 

2015  انخفا�ض���اً بمقدار 0.4 دولر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�ض���هر ال�ضابق لي�ضل اإلى 8.5 
دولر/ مليون  و ح ب، كما انخف�س متو�ضط اأ�ضعار الغاز الطبيعي الم�ضيل الذي ا�ضتوردته كوريا 

الجنوبية بمقدار 0.8 دولر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�ض���هر ال�ض���ابق لي�ض���ل اإلى 8.7 دولر/ 

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

0.3 دولر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 7.6 دولر/ مليون و ح ب. 

2.2 الكميات الم�شتوردة من الغاز الطبيعي الم�شيل
ارتفع���ت الكميات الم�ض���توردة من الغاز الطبيعي الم�ض���يل في الياب���ان و كوريا الجنوبية 

وال�ض���ين من الم�ض���ادر المختلفة خالل ال�ض���هر بمقدار 2380 األف طن اأي بن�ضبة %21.2 

مقارنة بال�ض���هر ال�ض���ابق حيث و�ض���لت الكميات الم�ض���توردة في �ضهر دي�ض���مبر 2015 اإلى 

13.598 مليون طن.

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

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

يناير

دي�شمربنوفمرباإكتوبر�شبتمرباأغ�شط�سيوليويونيومايواأبريلمار�سفرباير2015
يناير

2016

3.02.92.82.62.92.82.82.82.72.32.11.92.3الغاز الطبيعي *

8.28.88.29.410.210.38.87.47.88.07.46.45.4خام غ. تك�ضا�س**

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس في السوق األمريكي، 2016-2015
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 ويو�ض���ح الجدول )6( الكميات الم�ض���توردة من الغاز الطبيعي الم�ض���يل واأ�ضعاره في كل 

من اليابان وكوريا الجنوبية و ال�ضين خالل الفترة 2014- 2015 :

 World Gas Intelligence امل�شدر:  اأعداد خمتلفة من

كميات وأسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في اليابان وكوريا والصين 2015-2014  الجدول - 6

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

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�شنيكوريااليابانالإجمايلال�شنيكوريااليابان

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

706219981348104089.29.27.1اأغ�شط�س
685324501295105989.69.67.4�شبتمرب

605729151602105749.49.78.0اأكتوبر

669427061818112188.99.57.9نوفمرب

794435532101135988.58.77.6دي�شمرب
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3.2 م�شادر واردات الغاز الطبيعي الم�شيل
بلغت �ض���ادرات قطر اإلى اليابان و كوريا الجنوبية و ال�ض���ين خالل �ضهر دي�ضمبر 2015  

حوال���ي 2.946 ملي���ون طن، لتاأتي في المرتبة الأولى بن�ض���بة 21.7% م���ن اإجمالي واردات 

اليابان و كوريا الجنوبية وال�ض���ين خالل ال�ض���هر، تليها ا�ض���تراليا بن�ضبة 21.6% ثم ماليزيا 

بن�ض���بة 17.3% ،في حين بلغت �ض���ادرات الجزائر اإلى كوريا الجنوبية وال�ض���ين نحو 132 

األف طن.

ه���ذا وقد بلغت �ض���ادرات الدول العربية اإلى اليابان و كوريا الجنوبية و ال�ض���ين حوالي 

4.231 مليون طن لت�ضاهم بما ن�ضبته 31.1% من اإجمالي واردات تلك الدول خالل ال�ضهر.

4.2 العائد ال�شافي لم�شدري الغاز الطبيعي الم�شيل
وفيما يتعلق ب�ض���افي عائد ال�ض���حنات الفورية المحقق لعدد من الدول الم�ض���درة للغاز 

الطبيعي الم�ض���يل في اأ�ض���واق �ضمال �ضرق اأ�ض���يا، فتاأتي رو�ض���يا في المرتبة الأولى محققة 

�ض���افي عائد في حدود 6.48 دولر/ مليون و ح ب في نهاية �ض���هر دي�ض���مبر 2015، تليها 

اإندوني�ض���يا ب�ض���افي عائد 6.39 دولر/ مليون و ح ب، ثم ا�ض���تراليا وماليزيا ب�ض���افي عائد 

6.34 دولر/ ملي���ون و ح ب. فيم���ا بل���غ �ض���افي العائد لقط���ر 6.19 دولر/ مليون  و ح ب، 
وللجزائر 5.88 دولر/ مليون و ح ب. 

ويو�ض���ح الجدول )7( الدول الرئي�ض���ية الم�ض���درة للغاز الطبيعي الم�ض���يل اإلى اليابان و 

كوريا الجنوبية وال�ضين، و�ضافي العائد لها في نهاية �ضهر دي�ضمبر 2015:

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

الكميات الم�شتوردة

العائد ال�شافي) األف طن (

)دوالر / م و ح ب(االإجماليال�شينكوريااليابان

79443553210213598اإجمالي الواردات، منها:

131099963729466.19قطر

176365351829346.34ا�شتراليا

152736247023596.34ماليزيا

77536018813236.39اندون�شيا

11106.48–661449رو�شيا

30558614245.87نيجيريا

66661325.88–الجزائر

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

في نهاية شهر نوفمبر 2015
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* The OPEC basket of crudes )effective June 16, 2005( is 
comprised of Algeria's Saharan Blend, Iraq's Basra Light, 
Kuwait Export,   Libya›s Es Sider, Qatar Marine, Saudi's 
Arabian Light, UAE's Murban, Iran Heavy, Indonesia's 
Minas, Nigeria's Bonny Light, and Venezuela's Merey.
Effective 1 January and  mid of October 2007, Angola’s 
Girassol and Ecuadorian Oriente crudes have been 
incorporated to become the 12th  and 13th crudes comprising 
the new Opec Basket.As of Jan.2009, the basket excludes the 
Indonesian crude.

*  ت�شم�������ل �شلة اأوب�������ك اعتبارا من 16 يوني�������و 2005 علىالخام�������ات التالية : 
العرب�������ي الخفيف ال�شعودي، مزي�������ج ال�شحراء الجزائ�������ري، الب�شرة الخفيف،  

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

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

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

غيرا�شول االنغولي و خام اورينت.

ال�شلة  من  االندوني�شي  الخام  ا�شتثناء  تم   2009 يناير  في  و  االكوادوري، 

لتتاألف من 12 نوعا من الخام.

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

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

اجلدول - 2:  الأ�ضعار الفورية ل�ضلة اأوبك،  2014- 2015 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 2014 -2015
)$ / Barrel - دولر / برميل(

2016 2015 ال�ضبوع

Week 
ال�ضهر

Month 2016 2015 الأ�ضبوع

Week 
ال�ضهر

Month

55.1 1 
   

يوليو

July

29.8 46.2 1 

 يناير 

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

 

اغ�ضط�س

August

51.3  1

 فرباير 

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

�ضبتمرب

September

56.0 1

 مار�س 

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

 اكتوبر 

October

53.9 1
  

ابريل

April

46.0  2 57.4 2
43.9  3 59.3 3
43.4 4 61.4 4
43.7 1 

 نوفمرب  

November

63.6 1

مايو

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

 دي�ضمرب 

December

60.5 1

 يونيو 

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

20152016

44.426.5January يناير 

54.1February فرباير 

52.5March مار�س 

57.3April ابريل 

62.2May مايو 

60.2June يونيو 

54.2July يوليو 

45.5August اغ�ضط�س 

44.8September �ضبتمرب 

45.0October اكتوبر 

40.5November نوفمرب 

December دي�ضمرب 

50.3First Quarter الربع الأول 

59.9Second Quarter الربع الثانى 

48.2Third Quarter الربع الثالث 

39.7Fourth Quarter الربع الرابع 

49.5Annual Average املتو�شط ال�شنوي 

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

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2015 -2016
)$ / Barrel - دولر / برميل(
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اجلدول - 3:  الأ�ضعار الفورية ل�ضلة اأوبك وبع�س اأنواع النفوط الأخرى 2016-2014

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

)$/Barrel - دولر/ برميل(

�ضلة خامات 

اأوبك

 OPEC
Basket

العربى 

اخلفيف

 Arab
Light

خليط   

ال�ضحراء 

اجلزائري 

 Sahara
Blend

الب�ضرة 

اخلفيف

 Basra
Light

الكويت 

Kuwait
Export

قطر 

البحري

Marine

موربان

الإماراتي

Morban

ال�ضدرة 

الليبي

Es Sedra

دبى

Dubai
برنت

Brent
غ. تك�ضا�س

WTI

96.297.199.694.495.296.399.398.496.699.093.2Axerage 2014متو�شط عام 2014

49.549.952.847.948.250.753.951.451.052.448.7Axerage 2015متو�شط عام 2015

44.444.547.942.642.345.548.446.845.647.947.3January 2015يناير 2015 

54.153.858.251.852.355.458.656.855.958.150.8Feburaryفرباير

52.552.256.950.550.554.357.454.854.755.947.8March مار�س

57.357.759.855.656.058.561.758.458.659.554.4Aprilاأبريل

62.262.664.160.460.963.366.263.263.564.359.3May مايو

60.260.961.758.659.361.864.660.861.861.759.8Juneيونيو

54.255.056.353.153.955.457.655.556.256.551.2July يوليو

45.546.547.244.345.347.048.845.847.946.742.8Augustاأغ�شط�س

44.845.648.443.444.045.948.946.745.447.645.5September �شبتمرب

45.045.449.543.543.645.949.547.645.848.646.3Octoberاأكتوبر

40.540.645.338.738.441.746.043.341.844.342.7Novemberنوفمرب

33.633.738.632.131.534.439.237.234.638.237.2Decemberدي�شمرب

26.526.431.324.723.927.031.629.826.830.831.5January 2016يناير 2016 

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports. امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرول،  االإدارة االإقت�شادية،  وتقارير اأوبك. 
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 * زيت الغاز في ال�ضوق الأمريكي يحتوي على 0.02 % كبريت ال

**زيت الوقود في �ضوق �ضنغافورة يحتوي على 2 %  كبريت.
 الم�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 

اجلدول  - 4:  املتو�ضط ال�ضهري لال�ضعار الفورية للمنتجات النفطية فى ال�ضواق املختلفة،  2014 - 2015

Table - 4: Average Monthly Market Spot Prices of Petroleum Products,   2014 -2015
)$ / Barrel - دولر / برميل(

ال�شوق
الغازولني  املمتاز

Premium
Gasoline

زيت الغاز*

(50 جزء باملليون كربيت)
Gasoil

(ppm Sulfur 50 )

زيت الوقود** 

)1.0  كربيت(

 Fuel Oil
)Sulfur 1 %   (

 Market

 متو�ضط

عام

2014

110.9113.788.3Singapure�ضنغافورة

Average
2014

115.1112.987.1Roterdamروتردام
110.6113.388.1Mediterraneanاملتو�ضط

118.9111.490.3US Gulfخ. اأمريكي

دي�ضمرب

2014

71.978.555.5Singapure�ضنغافورة

Dec-14
73.377.548.6Roterdamروتردام
68.777.550.6Mediterraneanاملتو�ضط

70.872.753.3US Gulfخ. اأمريكي

 متو�ضط

عام

2015

69.266.245.9Singapure�ضنغافورة

Average
2015

75.566.040.2Roterdamروتردام
69.467.542.1Mediterraneanاملتو�ضط

77.763.843.3US Gulfخ. اأمريكي

يناير

2015

57.463.744.0Singapure�ضنغافورة

Jan-15
61.863.237.2Roterdamروتردام
56.564.439.4Mediterraneanاملتو�ضط

63.864.842.5US Gulfخ. اأمريكي

فرباير

2015

70.572.154.9Singapure�ضنغافورة

Feb-15
73.775.047.1Roterdamروتردام
68.376.349.1Mediterraneanاملتو�ضط

75.673.553.7US Gulfخ. اأمريكي

مار�س

2015

73.872.251.5Singapure�ضنغافورة

Mar-15
77.671.845.4Roterdamروتردام
73.473.447.9Mediterraneanاملتو�ضط

78.468.851.6US Gulfخ. اأمريكي

اأبريل

2015

75.673.754.8Singapure�ضنغافورة

Apr-15
82.374.249.2Roterdamروتردام
78.375.851.0Mediterraneanاملتو�ضط

87.272.153.8US Gulfخ. اأمريكي

مايو

2015

83.779.861.3Singapure�ضنغافورة

May-15
87.779.252.6Roterdamروتردام
82.981.054.2Mediterraneanاملتو�ضط

96.377.555.5US Gulfخ. اأمريكي

يونيو

2015

84.076.757.1Singapure�ضنغافورة

Jun-15
93.776.450.3Roterdamروتردام
86.278.251.9Mediterraneanاملتو�ضط

104.372.552.8US Gulfخ. اأمريكي

يوليو

2015

76.067.748.7Singapure�ضنغافورة

Jul-15
90.568.644.6Roterdamروتردام
83.970.345.6Mediterraneanاملتو�ضط

99.164.845.0US Gulfخ. اأمريكي

اأغ�ضط�س

2015

66.060.039.0Singapure�ضنغافورة

Aug-15
77.560.735.2Roterdamروتردام
70.362.236.3Mediterraneanاملتو�ضط

80.758.035.7US Gulfخ. اأمريكي

�ضبتمرب

2015

65.260.937.4Singapure�ضنغافورة

Sep-15
70.761.433.9Roterdamروتردام
63.063.334.5Mediterraneanاملتو�ضط

65.858.334.9US Gulfخ. اأمريكي

اأكتوبر

2015

63.460.738.3Singapure�ضنغافورة

Oct-15
66.759.233.9Roterdamروتردام
59.061.336.2Mediterraneanاملتو�ضط

63.358.235.1US Gulfخ. اأمريكي

نوفمرب

2015

59.158.736.1Singapure�ضنغافورة

Nov-15
65.357.130.2Roterdamروتردام
58.857.332.8Mediterraneanاملتو�ضط

61.054.333.5US Gulfخ. اأمريكي

دي�ضمرب

2015

55.648.028.2Singapure�ضنغافورة

Dec-15
58.845.722.4Roterdamروتردام
51.846.425.9Mediterraneanاملتو�ضط

56.642.925.6US Gulfخ. اأمريكي
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* حجم الناقلة يراوح  ما بني  230 اىل 280 األف طن �شاكن  
** حجم الناقلة يراوح  ما بني  270 اىل 285 األف طن �شاكن  

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

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

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

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

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

اجلدول - 5 :  اجتاهات اأ�ضعار �ضحن النفط اخلام  2014 - 2015 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2014 - 2015
)Point on World Scale - نقطة على املقيا�س العاملي(

             Direction
Period

البحر املتو�ضط/

البحر املتو�ضط ***

Med/Med ***

ال�ضرق الأو�ضط/ الغرب **

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

Middle East/East*
 الجتاه     

الفرتة

Average 2014 105 30 49 متو�شط 2014

December 2014 103 36 69 دي�ضمرب 2014

Average 2015 109 38 65 متو�شط 2015

January 2015 113 39 69 يناير 2015

February 128 36 60 فرباير

March 116 29 53 مار�س

Arpil 105 34 62 اأبريل

May 115 43 70 مايو

June 134 39 67 يونيو

July 95 41 73 يوليو

August 94 26 39 اأغ�ضط�س

September 73 33 55 �ضبتمرب

October 96 46 76 اأكتوبر

November 112 38 64 نوفمرب

December 120 53 89 دي�ضمرب

اجلدول - 6 :  اجتاهات اأ�ضعار �ضحن املنتجات النفطية، 2014 - 2015 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2014 - 2015
)Point on World Scale - نقطة على املقيا�س العاملي (

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

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

Med/Med*
ال�ضرق الو�ضط / ال�ضرق * 

Middle East/East*

الجتاه     

الفرتة

Average 2014 159 149 111 متو�شط 2014

December 2014 233 223 115 دي�ضمرب 2014

Average 2013 173 162 118 متو�شط 2015

January  2015 225 214 120 يناير 2015

  February 174 164 108 فرباير

  March 190 180 128 مار�س

  April 212 202 114 اأبريل

  May 152 142 121 مايو

  June 200 190 141 يونيو

  July 213 203 165 يوليو

  August 134 124 150 اأغ�ضط�س

September 147 137 106 �ضبتمرب

October 137 127 80 اأكتوبر

November 135 125 83 نوفمرب

December 151 141 101 دي�ضمرب

Direction

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

اجلدول - 7 : الطلب العاملي على النفط خالل الفرتة 2013 - 2015    

Table -7 : World Oil Demand  2013 - 2015
)Million b/d - مليون برميل/ اليوم (

* اأرقام تقديرية. 
امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرول - االإدارة االقت�شادية، 

وتقارير ال�شناعة النفطية.

2015 * 2014 2013 

املعدل

Av.
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Av.
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Av.

Arab Countries 6.9 7.0 7.0 6.8 6.8 6.7 6.8 6.8 6.6 6.6 6.5  الدول العربية

OAPEC 6.0 6.1 6.1 5.9 5.9 5.8 5.9 5.9 5.7 5.7 5.6  الدول الأع�ضاء في اأوبك

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

OECD 46.3 46.6 46.5 45.5 46.6 45.8 46.6 46.0 45.0 45.7 46.0  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 24.5 24.9 24.8 24.1 24.3 24.2 24.7 24.4 23.8 23.9 24.1  اأمريكا ال�ضمالية

Western Europe 13.7 13.5 14.1 13.6 13.6 13.5 13.6 13.9 13.6 13.0 13.7  اأوروبا الغربية

Pacific 8.1 8.3 7.6 7.7 8.8 8.1 8.4 7.7 7.7 8.9 8.3  املحيط الهادي

Developing Countries 30.6 30.5 31.3 30.7 30.0 29.8 29.7 30.4 29.8 29.4 29.0  الدول النامية

Middle East & Asia 20.1 20.0 20.6 20.2 19.7 19.3 19.2 19.7 19.3 19.2 18.9  ال�ضرق الو�ضط  واآ�ضيا 

Africa 3.9 3.9 3.8 3.9 3.9 3.8 3.9 3.7 3.8 3.8 3.7  افريقيا

America Latin 8.1 6.5 6.9 6.7 6.4 6.7 6.7 7.0 6.7 6.4 6.5  اأمريكا الالتينية

 China 11.1 11.1 10.7 11.1 10.4 10.5 10.9 10.3 10.6 10.1 10.1  ال�شني 

  FSU 5.0 5.0 4.4 4.3 4.4 4.6 4.9 4.6 4.2 4.4 4.5  االحتاد ال�شوفي�يتي)ال�شابق(

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

World 93.9 94.0 93.8 92.1 92.1 91.4 92.8 92.0 90.2 90.2 90.2    العامل
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اجلدول - 8: العر�س العاملي للنفط و�ضوائل الغاز الطبيعي خالل الفرتة  2013 - 2015

Table -8 : World Oil and NGL Supply, 2013-2015
)Million b/d - مليون برميل يوميا ( 

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

* اأرقام تقديرية. 
امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرول - االإدارة االقت�شادية، 

وتقارير ال�شناعة النفطية

2015* 2014 2013

املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
املعدل

Average

Arab Countries 27.4 27.7 27.8 27.3 26.7 26.5 26.6 26.7 26.4 26.4 27.0 الدول العربية

OAPEC 26.1 26.4 26.5 26.1 25.3 25.1 25.3 25.3 24.9 25.1 25.7 الدول الأع�ضاء في اأوبك

Other Arab 1.3 1.3 1.3 1.2 1.4 1.4 1.3 1.4 1.5 1.3 1.3 الدول العربية الأخرى

OPEC: 38.0 38.5 38.4 38.0 37.0 36.6 36.6 36.6 36.4 36.6 37.2 االأوبك:

Crude Oil 31.8 32.2 32.2 31.9 31.0 30.7 30.8 30.8 30.6 30.9 31.6 النفط اخلام

NGLs  +non conventional Oils 6.2 6.3 6.2 6.1 6.0 5.8 5.9 5.8 5.9 5.8 5.7  �ضوائل الغاز الطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 25.1 25.2 25.3 24.9 25.1 24.1 24.9 24.1 23.9 23.5 22.2 منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

NorthAmerica 20.9 20.9 21.1 20.7 21.0 20.0 20.7 20.2 19.9 19.2 18.2 اأمريكا ال�ضمالية

Western Europe 3.7 3.8 3.7 3.8 3.7 3.6 3.7 3.4 3.5 3.8 3.6 اأوروبا الغربية

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

Developing Countries 11.5 11.5 11.4 11.5 11.6 12.4 12.6 12.4 12.2 12.2 12.2 الدول النامية

 Middle  East & Other Asia 4.0 3.9 3.9 4.0 4.0 4.9 5.0 4.8 4.9 4.9 5.0 ال�ضرق الأو�ضط ودول اآ�ضيوية اأخرى

Africa 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 افريقيا 

Latin America 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.0 5.2 5.1 4.9 4.9 4.8 اأمريكا الالتينية 

China 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 4.3 4.4 4.2 4.3 4.3 4.3 ال�شني

FSU 13.6 13.7 13.6 13.6 13.7 13.4 13.5 13.4 13.4 13.5 13.4 االحتاد ال�شوفييتي ال�شابق

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

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

World 95.0 95.5 95.5 94.8 94.1 93.0 94.3 93.0 92.5 92.4 91.5  العامل  
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.Exculdes Oil at Sea (1ال
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

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

Oil Market Intelligence, January & February.  2016   امل�شدر Sources: Oil Market Intelligence, January & February.  2016

الجدول - 9: المخزون النفطي العالمي، في نهاية �ضهر دي�ضمبر 2015

Table - 9 : Global Oil Inventories،December 2015
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية ال�ضهر(

دي�شمرب

2015
 Dec.
2015

نوفمرب 

2015
Nov.
2015

التغري عن نوفمرب 

2015
  Change from

Nov. 2015

دي�شمرب

2014
 Dec.
2014

التغري عن دي�شمرب

2014 

Change from
December  2014

1602159481446156Americasاالأمريكتني:

55294Crude)1(646647نفط خام

956947989462Productsمنتجات نفطية

984982288698Europeاأوروبا :

356347931937Crudeنفط خام

56761Products)7(628635منتجات نفطية

40521Pacific(2)426428منطقة املحيط الهادي 

198191717325Crudeنفط خام

Products)4(232)9(228237منتجات نفطية

3012300482738274Total OECDاإجمايل الدول ال�شناعية *

12001185151044156Crudeنفط خام

1693119Products(7)18121819منتجات نفطية

28172769482465352Rest of the worldبقية دول العامل *

11641120441044120Oil at Seaنفط على منت الناقالت

58295773565202627World Commercial 1املخزون التجاري العاملي *

18531853018467Strategic Strategicاملخزون ال�ضرتاتيجي

88458746998092753Total 2اإجمايل املخزون العاملي**
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كـل  تقديريتـين  بتخ�صيـ�ص جـائزتيـن  العلمـي  البحـث  ت�صجيع  للبترول في  الم�صـدرة  العربيـة  الأقطـار  ل�صيا�صـة منظمـة  ا�صتمـرارا 

�صنتـين، قيمـة الجائـزة الأولى �صبعـة اآلف دينـار كويتـي )اأي ما يعـادل  حوالي اأربعـة وع�صـرون األف دولر اأمريكي(، وقيمـة الجـائزة الثـانيـة 

خم�صة اآلف دينار كويتي ) اأي ما يعادل  حوالي �صبعة ع�صر األف دولر اأمريكي(، وبناء على قرار المكتب التنفيذي للمنظمة رقم 139/1  

بتاريخ 12 ت�صرين الأول/اأكتوبر 2014  فقد تقرر اأن يكون مو�صوع البحث العلمي للح�صول على جائزة عام 2016 بعنوان:

» اإعادة تكرير زيوت التزييت الم�صتعملة، وانعكا�صاتها االقت�صادية والبيئية«

مو�صوع البحث

يـاأتي تنـامي الهتمـام بعمليـات اإعـادة تكريـر زيـوت التزيـيت الم�صتعملـة فـي اإطـار الجهـود التـي تبذلهـا الـدول الأع�صـاء في منظمة 

الأقطار العربية الم�صدرة للبترول )اأوابك( نحو تح�صين اأداء ال�صناعة البترولية من خالل اغتنام فر�ص القيمة الم�صافة وتعظيم ال�صتفادة 

من الموارد والثروات الطبيعية، عالوة على تعزيز اللتزام بمتطلبات الت�صريعات الخا�صة بحماية البيئة من التلوث. 

يقترح اأن يغطي البحث الجوانب الرئي�صية التالية، ويمكن للباحث اأن ي�صيف ما يراه منا�صبا لإغناء البحث:

11 لمحة1تاريخية1عن1تطور1عمليات1اإعادة1تكرير1زيوت1التزييت1الم�ستعملة.111.

21 م�سادر1الزيوت1الم�ستعملة1وتقييم1جودتها.1.

31 طرق1اإعادة1تكرير1الزيوت1الم�ستعملة..

41 االنعكا�سات1البيئية1لعملية1اإعادة1تكرير1زيوت1التزييت1الم�ستعملة.11.

51 لل�سناعة1. الم�سافة1 القيمة1 تح�سين1 في1 ودوره���ا1 الم�ستعملة1 التزييت1 زي��وت1 تكرير1 اإع���ادة1 لعملية1 االقت�سادية1 االأهمية1

البترولية،1والمحافظة1على1الموارد1الطبيعية.1

61 درا�سة1حاالت1عملية1في1مناطق1العالم1والدول1العربية.1.

71 اال�ستنتاجات1والتو�سيات.1.

)�صروط تقديم البحث(

11 يجوز1تقديم1البحث1من1�سخ�ص1اأو1اأكثر1وال1ي�سمل1ذلك1االأ�سخا�ص1االعتباريين..

21 يجب1اأن1يكون1البحث1العلمي1بحثا1جديدا1وغير1مقتب�ص1اأو1مكرر،1واأن1ال1يكون1قد1نال1جائزة1من1اأية1جهة1عربية1اأو1اأجنبية1.

في1ال�سابق.

31 يوافق1�ساحب1البحث1م�سبقا1على1منح1حقوق1طبع1ون�سر1بحثه1للمنظمة1في1حالة1فوزه1باإحدى1الجائزتين1المذكورتين،1.

مع1احتفاظه1بكامل1حقوقه1االأخرى1في1البحث1بما1في1ذلك1براءة1االختراع،1ويكون1له1وحده1حق1الت�سرف1بتلك1الحقوق1

وال1تمار�ص1المنظمة1حقوقها1بطبع1البحث1الفائز1اال1بعد1مرور1�ستة1اأ�سهر1من1تاريخ1اإبالغ1الفائز1بقرار1اللجنة1�سمانا1

لممار�سة1الفائز1لحقوقه1االأخرى.1ويرفق1مع1بحثه1ت�سريحا1بذلك1ح�سب1النموذج1المرفق.
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41 يرفق1المتقدم1للجائزة1مع1بحثه1ت�سريحا1يوؤكد1فيه1عدم1االقتبا�ص،1اأو1ي�سير1اإلى1الفقرات1المقتب�سة1جزئيا1اأو1كليا1-1اإن1.

وجدت1-1مع1ذكر1المراجع1الم�ستخدمة1بالتف�سيل.

51 العربية1الم�سدرة1. العامة1لمنظمة1االأقطار1 اإلى1االأمانة1 الكترونية1من1البحث1 1ورقية1ون�سخة1 اأرب��ع1ن�سخ1 يتم1تقديم1

للبترول1باإحدى1اللغتين1العربية1اأو1االإنجليزية1مع1مرفق1يت�سمن1نبذة1عن1موؤهالت1معد1اأو/معدي1البحث1وخبرتهم1

المهنية.

61 ت�ستلم1البحوث1المقدمة1للم�ساركة1بالجائزة1بتاريخ1ال1يتعدى1نهاية1�سهر1اأيار/مايو120161وال1يقبل1بعد1ذلك1التاريخ1.

اأي1بحث1لغر�ص1الجائزة.

71 لجنة1. قبل1 من1 اختيارها1 يتم1 التي1 وغيرها1 العربية1 الجن�سيات1 كافة1 من1 الفائزة1 البحوث1 الأ�سحاب1 الجوائز1 تمنح1

التحكيم1العلمية1المتخ�س�سة.

81 ال1يجوز1منح1الجائزة1لذات1الباحث1مرتين1متتاليتين.1.

91 تهمل1اأية1بحوث1غير1م�ستوفية1لل�سروط1المذكورة.1.

تقوم الأمانة العامة للمنظمة باإبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�صميا عن البحوث الفائزة واأ�صحابها �صمن نتائج 

اأعمال مجل�ص وزراء المنظمة لعام 2016.  

لمزيد1من1المعلومات1يرجى1االت�سال1باالأمانة1العامة1للمنظمة1على1العنوان1التالي:

منظمة االأقطار العربية الم�صدرة للبترول )اأوابك(

اإدارة ال�صوؤون الفنية

المقر الدائم للمنظمات العربية

�ص.ب  20501 ال�صفاة 13066 دولة الكويت

هاتف: 24959715 )965(  فاك�ص: 24959755 )965(

E-mail: oapectech@oapecorg.org
WWW.oapecorg.org  :الموقع على االإنترنت

الجائزة العلمية لمنظمة االأقطار العربية الم�صدرة للبترول)اأوابك( لعام 2016

في مو�صوع 

»اإعادة تكرير زيوت التزييت الم�صتعملة، وانعكا�صاتها االقت�صادية والبيئية«

)اإقرار بالتنازل عن حق طبع ون�صر بحث علمي(

اأقر اأنا الموقع اأدناه

بالتنازل لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول عن حقوق الطبع والن�صر للبحث العلمي المقدم من قبلي تحت عنوان:

في حالة الفوز باإحدى جائزتي المنظمة لعام 2016، وما يترتب عن هذا التنازل للمنظمة من حقوق.

ال�صــم  :

التوقيع :

التاريخ       /       /


