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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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�الأقــطــار  لمنظمة  �لــعــامــة  ــة  ــان �الأم عــقــدت 

�لعربية �لم�صدرة للبترول )�أو�بك( �لملتقى �لثالث 

و�لع�صرون الأ�صا�صيات �صناعة �لنفط و�لغاز، خالل 

�لفترة من 4 �إلى 7 ت�صرين �الأول/�أكتوبر 2015، 

�لكويت،  بدولة  للمنظمة  �لد�ئم  �لمقر  وذلك في 

بم�صاركة مجموعة من �لكو�در و�لمحا�صرين من 

�الأع�صاء،  �لــدول  في  �لبترولية  �ل�صناعة  خبر�ء 

�لذين قدمو� مجموعة من �لمحا�صر�ت و�الأور�ق 

�ل�صلة  ذ�ت  �لمو��صيع  �صتى  في  �لقيمة  �لعلمية 

و�نتاج  �لتنقيب  بمبادئ  بدء�ً  �لبترولية  بال�صناعة 

�لبترولية  بال�صناعات  مـــرور�ً  ــاز،  ــغ و�ل �لنفط 

�لــالحــقــة )�لــتــكــريــر و�لــبــتــروكــيــمــاويــات(، ونقل 

�لبترول �إلى جانب �لتطور�ت �لحالية و�لم�صتقبلية 

في �الأ�صو�ق �لبترولية وق�صايا �لبيئة وتغير �لمناخ 

و�الإعالم �لبترولي.
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كلمة العدد

الملتقى الثالث والعشرون ألساسيات صناعة النفط والغاز
والتطورات الحالية في صناعة الطاقة العالمية والعربية 

عقدت �الأمانة �لعامة لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة للبترول )�أو�بك( �لملتقى �لثالث و�لع�صـــرون 

الأ�صا�صـــيات �صناعة �لنفط و�لغاز، خالل �لفترة من 4 �إلى 7 ت�صرين �الأول/�أكتوبر 2015، وذلك في �لمقر 

�لد�ئم للمنظمة بدولة �لكويت، بم�صاركة مجموعة من �لكو�در و�لمحا�صرين من خبر�ء �ل�صناعة �لبترولية 

في �لدول �الأع�صـــاء، �لذين قدمو� مجموعة من �لمحا�صـــر�ت و�الأور�ق �لعلمية �لقيمة في �صتى �لمو��صيع 

ذ�ت �ل�صـــلة بال�صـــناعة �لبترولية بدء�ً بمبادئ �لتنقيب و�نتاج �لنفط و�لغاز، مرور�ً بال�صـــناعات �لبترولية 

�لالحقة )�لتكرير و�لبتروكيماويات(، ونقل �لبترول �إلى جانب �لتطور�ت �لحالية و�لم�صتقبلية في �الأ�صو�ق 

�لبترولية وق�صايا �لبيئة وتغير �لمناخ و�الإعالم �لبترولي.

لقـــد خل�صـــت �الأور�ق �لعلميـــة �لتـــي قدمت فـــي �لملتقى �إلى مجموعـــة من �ال�صـــتنتاجات �لمهمة في 

�ل�صناعة �لبترولية لعل من �أهمها، �لتاأكيد على �الرتباط �لوثيق بين قطاع �لنفط و�لغاز و�لتنمية في �لدول 

�لعربية من خالل ��صـــتخد�مهما كم�صـــدر للطاقة ومادة �أولية في �لقطاعات �القت�صـــادية وفي �ال�صتهالك 

�لمحلي، وتوفيرهما للعو�ئد �لتي تنفق لتعزيز عملية �لتنمية �القت�صادية و�الجتماعية.

كما �أكد �لملتقى على �لمكانة �لرئي�صـــية للدول �لعربية على �صـــعيد �الحتياطيات �لنفطية، حيث قدر 

�حتياطـــي �لـــدول �لعربية من �لنفط في نهاية عام 2014 بحو�لي 713 مليار برميل، تمثل حو�لي %55.2 

من �الحتياطي �لعالمي، وتاأتي �لمملكة �لعربية �ل�صـــعودية في �لمقدمة حيث يزيد �الحتياطي لديها باأكثر 

من 265 مليار برميل، تليها جمهورية  �لعر�ق، ودولة �لكويت، ودولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة. فيما تقدر 

�حتياطات �لدول �لعربية من �لغاز �لطبيعي في نهاية عام 2014 بحو�لي 54.2 تريليون متر مكعب، ت�صكل 

حو�لي 26.8% من �حتياطي �لعالم. 

وعلى �لرغم من حجم �الحتياطيات �لكبيرة للدول �لعربية و�لتي تزيد عن ن�صف �الحتياطيات �لعالمية 

�لموؤكدة، �إال �أن حجم �إنتاجها يعتبر متو��صـــعاً ن�صـــبياً، �إذ بلغ �إنتاج �لدول �لعربية من �لنفط �لخام في عام 

2014 حو�لي 22.9 مليون ب/ي، وهو ما ي�صكل 31.2%  من �الإجمالي �لعالمي �لبالغ 73.4 مليون ب/ي.  
فيما �أنتجت دول �لكومنولث حو�لي 17%  من معدل �الإنتاج �ليومي �لعالمي في نف�س �لعام، بينما ال تزيد 

�حتياطياتها عن  حو�لي 9% من �حتياطي �لعالم.



كما ��صـــتعر�س �لملتقى تطور�ت �نتاج �لنفط و�لغاز من �لم�صـــادر غير �لتقليدية، حيث يوجد في �لوقت 

�لر�هن 4 دول في �لعالم تنتج �لزيت و/�أو غاز �ل�صـــجيل ب�صـــكل �قت�صـــادي، وهي �لواليات �لمتحدة و�ل�صين 

وكنـــد� و�الأرجنتين، �أما على �صـــعيد �لـــدول �لعربية فهناك توجهات لدى كل من �لمملكة �لعربية �ل�صـــعودية 

و�لجمهورية �لجز�ئرية الإنتاج �لغاز من �لم�صادر غير �لتقليدية.

وعلى �صـــعيد �لتحديات في قطاع ��صـــتثمار�ت �لطاقة فقد �أ�صـــار �لملتقى �إلى �أن �لتحدي �الأهم يتمثل 

فـــي توفـــر �لمو�د �الأولية ) �لمو�د �للقيم ( �الإيثان و�لغاز �لطبيعي لقطاع �صـــناعة �لبتروكيماويات، و�الرتفاع 

�لم�صتمر في معدالت ��صتهالك �لطاقة في بع�س �لدول �لعربية، �الأمر �لذي يحتم �صخ مزيد من �ال�صتثمار�ت 

للوفاء بالطلب �لمحلي �لمتنامي على �لطاقة، �إلى جانب �التجاه �لت�صـــاعدي �لم�صـــتمر في تكلفة �لم�صاريع  

�لبترولية.

و�أو�صـــح �لملتقى باأن ��صـــتمر�ر �نخفا�س �أ�صـــعار �لبترول على �لمدى �لمتو�صط قد يوؤثر �صلبا على حجم 

�ال�صـــتثمار�ت �لمـــر�د تنفيذها، حيث �صـــتفقد �لكثيـــر من �لم�صـــروعات جدو�ها في ظروف �أ�صـــعار بترول 

منخف�صة �أو متقلبة من جهة، و�صت�صعف قدرة �لدول �لم�صدرة للبترول على تمويل م�صروعاتها �لبترولية من 

جهة �أخرى.

ومن جانب �آخر ناق�س �لملتقى �لتطور�ت �لحالية و�لم�صتقبلية في �تفاقية �الأمم �لمتحدة �الإطارية ب�صاأن 

تغير �لمناخ، في ظل �لتوقعات ب�صـــدور �صـــدور قانون �أو بروتوكول جديد قد يحل محل بروتوكول “كيوتو” 

فـــي حـــال تم �إقر�ره و�عتماده من �لدول �الأطر�ف خالل �جتماع باري�س )COP21( �لمقرر عقده في �صـــهر 

دي�صمبر 2015. وقد �طلع �لملتقى على �لجهود �لتي تقوم بها منظمة �أو�بك في تن�صيق �لمو�قف بين �لدول 

�لعربيـــة و�لمنظمات �لدولية �لعربية �لمتخ�ص�صـــة بالطاقة في ق�صـــايا �لبيئة وتغير �لمناخ، وفي �لت�صـــدي 

لكافة �لحمالت �العالمية �لتي ت�صتهدف �صناعة �لنفط و�لغاز في �لدول �الأع�صاء بالمنظمة.  

ختاماً، �إن �الأمانة �لعامة لمنظمة �أو�بك وقد عقدت �لملتقى �لثالث و�لع�صرون الأ�صا�صيات �صناعة �لنفط 

و�لغـــاز، فاإنهـــا علـــى يقين باأن �لدول �الأع�صـــاء ال تدخر جهد�ً في �إطالع منت�صـــبيها علـــى �أحدث �لتطور�ت 

و�لتقنيات في جميع مر�حل �ل�صناعة �لنفطية، بيد �أنها حر�صت على عقد هذ� �لملتقى ب�صورة دورية الإتاحة 

�لفر�صة للم�صاركين به لزيادة معارفهم في �صناعة �لنفط و�لغاز، كما �إن �لملتقى يعتبر منا�صبة جيدة لتوثيق 

عرى �لعالقات �لمهنية و�لتعارف بين �لم�صـــاركين، من كو�در �الإد�رة �لو�صـــطى في �لموؤ�ص�صات �لبترولية في 

�لدول �الأع�صاء.   

ويطيب لالأمانة �لعامة للمنظمة بمنا�صـــبة �نعقاد �لملتقى �لثالث و�لع�صـــرون الأ�صا�صـــيات �صـــناعة �لنفط 

و�لغاز، �أن تعبر عن عظيم �متنانها للدول �الأع�صـــاء �لتي بادرت باإر�صـــال منت�صـــبيها للم�صـــاركة في �لملتقى، 

ولكافة  �لجهود �لمخل�صة �لتي �صاهمت في نجاح �لملتقى من محا�صرين ومتدربين. 
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الملتقى الثالث والعشرون
ألساسيات صناعة النفط والغاز

استعراض التطورات العربية والدولية في الصناعة البترولية
نظم��ت األمان��ة العام��ة لمنظم��ة األقط��ار العربي��ة 
المص��درة للبت��رول )أواب��ك(، الملتق��ى الثالث والعش��رين 
ألساس��يات صناع��ة النف��ط والغ��از، ف��ي المق��ر الدائ��م 
للمنظم��ة ف��ي دول��ة الكويت خ��ال الفترة م��ن 4 إلى 7 
أكتوبر 2015، بحضور 43 مشاركًا من بعض الدول األعضاء 
ف��ي المنظم��ة )مملك��ة البحري��ن، والمملك��ة العربي��ة 
الس��عودية، ودولة الكويت، ودولة قط��ر(، باإلضافة إلى 

مشاركين من األمانة العامة لمنظمة أوابك. 

سنة 41 - العدد 10
ال

يهـــدف �لملتقـــى �إلى �إطـــالع �لعاملين في �صـــناعة 

�لنفـــط �لعربية من �أفـــر�د �الإد�رة �لو�صـــطى، في �لدول 

�الأع�صـــاء فـــي �لمنظمـــة، علـــى �لجو�نـــب و�الأن�صـــطة 

�لمختلفـــة ل�صـــناعة �لنفط و�لغـــاز، وم�صـــاعدتهم على 

تنميـــة قدر�تهم وتو�صـــيع �أفقهم �لوظيفـــي و�لمهني، عن 

طريـــق �لتعرف على �لمر�حل �لمختلفة لهذه �ل�صـــناعة، 

من ��صتك�صـــاف و�إنتاج وتكرير ونقل، كما يعنى بالنو�حي 

�القت�صادية و�لبيئية و�الإعالمية �لمرتبطة بها، كما يقدم 

نبذة عن منظمة �أو�بك و�لم�صروعات �لمنبثقة عنها.

ت�صـــمن برنامـــج �لملتقـــى 12 محا�صـــرة، قدمهـــا 

متخ�ص�صـــون مـــن د�خـــل �الأمانـــة �لعامـــة وخارجها. 

وتناولت 4 محاور، فنية و�قت�صـــادية و�إعالمية وبيئيـة، 

وف�������ي م�������ا يلي  ملخ��������س لفعالي�������ات الملتق�������ى الثالث 

والع�سرون الأ�سا�سيات �سناعة النفط والغاز. 
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سنة 41 - العدد 10
ال

�ل�صـــناعة �لبترولية بين �لدول �الأع�صاء، وفي �لدفاع عن 

�لدول �الأع�صـــاء فـــي �لمحافل �لدولية، كمـــا تحدث عن  

�ل�صركات �لعربية �لمنبثقة عن �لمنظمة ودورها في تعزيز 

�ل�صناعة �لبترولية �لعربية.

الجل�سة االأولى 

مبادئ التنقيب وإنتاج النفط والغاز 
الدكتور  برئا�سة  للملتقى  �الأولــى  �لجل�صة  عقدت 

في  �لفنية،  �ل�صوؤون  �إد�رة  مدير  القرعي�س،  �سمير 

�ل�صاعة  في  وذلــك  �أو�بـــك،  لمنظمة  �لعامة  �الأمــانــة 

�لحادية ع�صر و�لن�صف �صباحاً، يوم �الحد 4 �أكتوبر 

“مبادئ  مو�صوعها  وكــان   ،2015
والغاز«،  النفط  واإنتاج  التنقيب 

قدمها المهند�س/ تركي حم�س، 

خبير بترول، ��صتك�صاف و�إنتاج، 

في  �لفنية،  �ل�صوؤون  �إد�رة  في 

�الأمانة �لعامة لمنظمة �أو�بك. قدم 

�لمحا�صر تعريفاً لمجموعة من �لم�صطلحات �ل�صائعة 

�لمتد�ولة في �ل�صناعة �لبترولية مبيناً ماهّية �لنفط 

وت�صكل  �لنفط  ن�صوء  نظريات  ��صتعر�س  ثم  و�لغاز،  

�لمو�د �لهايدروكربونية.

 و�أ�صـــار �لمحا�صر �إلى �أهمية تكامل كافة �لبيانات 

�لمتاحة خالل عمليات �لتنقيب و�ال�صتك�صاف للحد من 

عمليـــات �لحفر غير �لناجحة، و�صـــرح �آلية حفر �الآبار 

وما يجـــري عليها مـــن �ختبار�ت وقيا�صـــات وتحاليل، 

�إ�صـــافة �إلى عمليات �لتغليف و�الإكمال مرور�ً بالتثقيب 

و�صوالً �إلى و�صع �الآبار على �الإنتاج. 

�نتقـــل �لمحا�صـــر بعدهـــا �إلى ��صـــتعر��س مو�صـــوع 

�لم�صـــح �لزلز�لـــي ون�صـــاط �لحفر في �لعالـــم من حيث 

عـــدد �لحفار�ت �لعاملـــة في �لدول �لعربيـــة و�الأجنبية، 

وعـــدد �الآبار �لتـــي تم �إكمالهـــا في �لعالم وعـــدد �الآبار 

�لمنتجة. كما تطرق �إلى �الحتياطيات �لعربية و�لعالمية 

من �لنفـــط و�لغاز، مبيناً �أن �لدول �لعربية تمتلك %55 

مـــن �حتياطيـــات �لنفط �لتقليـــدي �لموؤكدة فـــي �لعالم 

فعاليات اليوم األول:  األحد 4 أكتوبر 2015

جل�ضة الفتتاح

تحت رعاية وبح�صـــور �صعادة �الأمين �لعام لمنظمة 

�الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة للبتـــرول )�أو�بك(، �فتتحت 

يـــوم �الأحـــد 4 �أكتوبر 2015 فعاليـــات �لملتقى �لثالث 

و�لع�صـــرون الأ�صا�صيات �صناعة �لنفط و�لغاز، وبح�صور 

من �لم�صاركين و�أجهزة �العالم �لمحلية و�لعربية.

��صتهل �لملتقى بكلمة ل�صعادة �الأمين �لعام للمنظمة، 

�ل�صـــيد/ عبا�س عل�������ي النقي، رحب فيها بالم�صـــاركين 

متمنيـــاً لهم طيـــب �الإقامة في بلدهـــم �لثاني �لكويت. 

و�أعـــرب عن خال�ـــس تقديره و�متنانه للدول �الأع�صـــاء 

�لتي ��صتجابت لدعوة �لم�صاركة، موؤكد�ً باأن  م�صاركتهم 

وح�صورهم �صي�صاهمان في �إغناء فعاليات �لملتقى.

و��صـــتعر�س �صـــعادته فـــي كلمتـــه �لتطـــور �لتاريخي 

للملتقى منذ بد�يته في عام 1976،  حتى وقتنا �لحا�صر، 

موؤكـــد�ً حر�ـــس �الأمانة �لعامـــة على ��صـــتمر�رية �نعقاد 

�لملتقى بدعم كبير من �لدول �الأع�صاء في �لمنظمة.

ثم قدم �صـــعادته محا�صـــرة بعنو�ن “نبذة عن منظمة 

اأواب�������ك وال�س�������ركات المنبثقة عنها”، تحـــدث خاللها عن 

تاريـــخ �ن�صـــاء �لمنظمـــة و�أهد�فهـــا و�أجهزتها �لرئي�صـــية 

للمنظمـــة و�خت�صا�صـــات كل جهاز وهـــي )مجل�س �لوزر�ء 

و�لمكتـــب �لتنفيـــذي و�الأمانة �لعامة و�لهيئة �لق�صـــائية(، 

ثم تناول مو�صـــوع �لعالقـــات �لعربية و�لدوليـــة للمنظمة 

وجهود �لمنظمة  في ت�صجيع �لتعاون �لم�صترك  في مجال 
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سنة 41 - العدد 10
ال

وتنتج حو�لي 23 مليون ب/ي ح�صـــب �إح�صائيات مطلع 

عـــام 2015، بينما تمتلـــك دول �أو�بك حو�لي 27% من 

�حتياطي �لغاز �لعالمي، وقد �صوقت نحو 17% من �لغاز 

�لطبيعي �لم�صوق في �لعالم حتى مطلع عام 2014.

وبيـــن �لمحا�صـــر �أن م�صـــادر زيـــت �ل�صـــجيل في 

�لـــدول �لعربيـــة ال تز�ل حتى �ليوم عبـــارة عن تكهنات 

غيـــر موؤكـــدة، وهـــي �إن وجـــدت وكانت قابلـــة لالإنتاج 

فلـــن تزيـــد �الحتياطيـــات �لقابلة لالإنتـــاج عن %4.5 

من �إجمالي �لم�صـــادر �لتي تـــم �الإعالن عنها من قبل 

�لجمعية �الأمريكية للم�صح �لجيولوجي، ومعظمها يقع 

على �أعماق تزيد عن 4000 م في �لدول �لعربية، مما 

يجعلها بحاجة ال�صـــتثمار�ت كبيـــرة وكميات هائلة من 

�لمياه ت�صـــاف �إلى �لعقبات �لتي تقـــف في وجه �إنتاج 

هذ� �لنوع من �لهيدروكربونات.

فعاليات اليوم الثاني: االثنين 5 اأكتوبر 2015

ت�سمنت فعاليات اليوم الثاني للملتقى جل�ستين، 

حيث عقدت الجل�سة االأولى، ال�ساعة  التا�سعة �سباحًا،  

وتراأ�سه�������ا د. �سمي�������ر القرعي��������س، مدي�������ر اإدارة ال�س�������وؤون 

الفنية، في االأمانة العامة لمنظمة اأوابك، وتاألفت من 

محا�سرتين:

محاضرة )صناعة تكرير النفط(:
عم�������اد  المهند��������س/  قدمهـــا   

نا�سيف مكي، خبير �أول تكرير، 

�لفنيـــة،  �ل�صـــوؤون  �إد�رة  فـــي 

فـــي �الأمانـــة �لعامـــة لمنظمة 

�أو�بـــك، حيث قدم �لمحا�صـــر 

تعريفاً ل�صـــناعة تكرير �لنفط، ثم 

��صتعر�س �لمحا�صر ت�صنيف �لنفوط �لخام، من حيث 

تركيبها �لكيميائـــي، �أو درجة كثافتها، �أو محتو�ها من 

�ل�صو�ئب �لكبريتية. 

بعد ذلك ��صتعر�س �لمحا�صـــر �لتحديات �لر�هنة 

في �صـــناعة تكرير �لنفط، �لناتجة عن تقلبات �أ�صـــعار 

�لنفـــط �لخـــام و�لم�صـــتقات �لنفطيـــة فـــي �الأ�صـــو�ق 

�لعالمية، و�صـــخامة �أعباء تلبية متطلبات �لت�صـــريعات 

�لبيئية �لمتعلقة بتح�صـــين مو��صفات �لمنتجات الإنتاج 

�لوقـــود �لنظيف، و�لحد من طرح �لملوثات �إلى �لبيئة، 

ف�صـــاًل عن �رتفاع تكاليف �لت�صغيل و�ل�صيانة، و�رتفاع 

تكاليف �الن�صـــاء �لت�صغيل و�ل�صـــيانة. و�أ�صار �إلى �أهم 

�الإجـــر�ء�ت �لتـــي يمكـــن �تباعهـــا للتغلـــب علـــى هذه 

�لتحديات، وتح�صـــين ظروف �لعمل، و�لمحافظة على 

��صتقر�ر �لعملية �الإنتاجية.
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سنة 41 - العدد 10
ال

وفـــي �لختام قـــدم �لمحا�صـــر لمحة عن �صـــناعة 

تكريـــر �لنفط فـــي �لدول �لعربية، حيـــث يبلغ �إجمالي 

�لطاقة �لتكريرية لم�صافي �لنفط في �لدول �الأع�صاء 

في �أو�بك، �لبالغ عددها 51 م�صـــفاة في عام 2014، 

حو�لـــي 7.55 مليـــون ب/ي، بن�صـــبة 90.72% مـــن 

�إجمالي �لطاقة �لتكريرية لم�صـــافي �لنفط في �لدول 

�لعربيـــة �لبالغ 8.322 مليـــون ب/ي. كما يبلغ �إجمالي 

�لطاقـــة �لتكريرية لم�صـــافي �لنفط في �لدول �لعربية 

غير �الأع�صـــاء �لبالغ عددها 11 م�صفاة حو�لي 772 

�ألف ب/ي، بن�صبة %9.28.

محاضرة )صناعة البتروكيماويات(: 
قدمهـــا د. �سمي�������ر القرعي�س، 

حيـــث �أ�صـــار �إلـــى �أن �صـــناعة 

مـــن  تعتبـــر  �لبتروكيماويـــات 

�لعالمـــي  �القت�صـــاد  دعائـــم 

ركائـــز  مـــن  وركيـــزة  �لهامـــة، 

ومحـــور�  �لم�صـــتقبل،  �صـــناعات 

رئي�صـــيا في �لتنمية �ل�صناعية،  وتعتبر جزء� ال يتجز�أ 

مـــن قطاعـــات �ل�صـــناعة �لتحويليـــة و�ال�صـــتهالكية، 

وت�صـــتمل علـــى طيـــف و��صـــع مـــن �لمنتجـــات �لتـــي 

ت�صتخدم في �لحياة �ليومية. وقد �صاهمت �ل�صناعات 

�لبتروكيماوية خالل �لعقود �الأربعة �لما�صية في نه�صة 

وتنمية جميع مر�فق �لحياة في معظم �لدول �ل�صناعية 

�لتي ��صـــتطاعت ت�صخير هذه �ل�صناعات لخدمة �لنمو 

�القت�صادي. 

�لحـــادي  �لقـــرن  �أن  �إلـــى  �لمحا�صـــر  و�أ�صـــار 

و�لع�صـــرون ي�صـــهد تغير�ت هيكلية جذرية في �صناعة 

�لبتروكيماويـــات، حيـــث �أن �لعالـــم ي�صـــهد نقلة نوعية 

وتحـــوال جوهريا فيما يتعلق بالمـــو�د �لخام، و�لنو�حي 

�لجغر�فيـــة و�ل�صـــكانية، حيـــث برزت منطقة �ل�صـــرق 

�الأو�صـــط كمركز عالمي لالإنتاج بما تمتلكه من �لمو�رد 

�لطبيعيـــة منخف�صـــة �لتكلفـــة، وكذلـــك تحـــول مر�كز 

�ال�صـــتهالك �لكبري تجاه دول �صرق �آ�صيا نتيجة للنمو 

�ل�صـــريع علـــى �لطلب فـــي كل من �لهند و�ل�صـــين مما 

يتطلـــب �لمزيـــد مـــن �لتخطيط  ل�صـــد حاجـــة �لطلب 

�لعالمي على �لمنتجات �لكيماوية.

و�أكد �لمحا�صـــر على �أهمية �لتكامل بين �صـــناعة 

تكريـــر �لنفـــط و�لبتروكيماويات، وذلك نظـــر�ً للفو�ئد 

�القت�صـــادية �لمرجوة، ثم قدم لمحة عامة عن �جمالي 

�نتاج �اليثيلن في �لدول �لعربية ودول �لعالم.

وعق�������دت الجل�سة الثانية من فعاليات الملتقى في 

ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهرًا، وتراأ�سها المهند�س/ عماد 

نا�سيف مكي، وتاألفت من محا�سرتين:
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محاضرة )صناعة الغاز الطبيعي(: 
وائ�������ل  المهند��������س/  قدمهـــا 

خبير  عبدالمعط�������ي،  حام�������د 

�صـــناعات غازية، فـــي �إد�رة 

�ل�صـــوؤون �لفنيـــة، في �الأمانة 

�لعامـــة لمنظمة �أو�بك، حيث 

قدم �لمحا�صر نبذة تاريخية عن 

�لغاز �لطبيعي، ثم ��صـــتعر�س  بعد ذلك مر�حل �صناعة 

�لغـــاز �لطبيعي �بتد�ء من عمليات �إنتاج ومعالجة �لغاز 

�لطيعي، ثم  ��صتخال�س �صو�ئل �لغاز �لطبيعي كاالإيثان 

و�لبروبـــان و�لبيوتـــان ذ�ت �لقيمة �لحر�ريـــة �لمرتفعة 

للح�صـــول على غاز م�صوق مطابق للمو��صفات و�صالح 

لال�صتخد�م كوقود في مختلف �لقطاعات �القت�صادية. 

و�أ�صار �لمحا�صر �إلى  �أن �إنتاج �لغاز �لطبيعي في �لدول 

�لعربيـــة قد �صـــهد تطـــور� كبير� منذ مطلـــع �لثمانيات 

حتى عام 2014، فالمنطقة �لعربية �أ�صـــبحت ت�صـــاهم 

باأكثـــر مـــن 16% من �إنتاج �لعالم مـــن �لغاز مقارنة ب 

3.7% فـــي عـــام 1980، وهي بذلك �الأعلـــى نمو�ً في 
�إنتاجـــه بمعـــدل بلغت ن�صـــبته خالل تلـــك �لفترة  نحو 

7.3% �صنوياً، وياأتي في مقدمة �لدول �لعربية �لمنتجة 
للغـــاز كل من دولة قطر، و�لمملكة �لعربية �ل�صـــعودية، 

و�لجمهوريـــة �لجز�ئرية. ثم �نتقل �لمحا�صـــر بعد ذلك 

�إلـــى �لمرحلـــة �الأخيـــرة من �ل�صـــناعة وهـــي منظومة 

ت�صـــدير �لغاز �إما م�صـــيال عبر �لناقـــالت �أو في حالته 

�لغازية عبر خطوط �الأنابيب �أو تحويله �إلى وقود �صائل 

كالديزل و�لكيرو�صـــين، مو�صـــحاً باأن دولة قطر قامت 

باإن�صـــاء �أكبر م�صـــروعين لتحويل �لغاز �إلى �صو�ئل هما 

م�صـــروع �أوريك�س )2006( وم�صـــروع �للوؤلوؤة )2011(، 

وت�صـــاهم قطـــر وحدها بنحـــو 74 بالمائة مـــن �لطاقة 

�الإنتاجية �لعالمية في هذ� �لمجال.

محاضرة )نقل النفط والغاز(: 
وقدم �لمحا�صـــرة ال�سيد/ يا�سين محمد ال�سياد، 

مديـــر �لد�ئرة �لتجارية، في �ل�صـــركة �لعربية �لبحرية 

لنقل �لبترول، حيث قدم ورقة بعنو�ن :

“ت�سدي�������ر المنتج�������ات النظيفة: التغي�������رات التى 
تواجه �سوق نقل النفط والغاز«

تناولـــت �لورقة عدد�ً من �لمحاور �لرئي�صـــية، ومن 

بينها �لتطور�ت �لحالية في �ل�صوق �لبترولية �لعالمية، 

وم�صـــتقبل �لطلب �لعالمي على �لنفـــط و�لغاز، و�نتاج 

و��صـــتهالك �لواليـــات �لمتحدة �المريكيـــة من �لنفط 

و�لغاز، و�لتطور�ت في �نتاج و��صتهالك �لغاز �لم�صال، 

و�لتطـــور�ت في �لطلب علـــى �لنفط و�لغاز في منطقة 

�ل�صرق �الأو�صط، و�لطاقات �لتكريرية و�لتغير في نمط 

�لطلـــب �لعالمـــي على �لمنتجـــات �لنفطيـــة، و�لتحول 

�لكبيـــر من �نتاج �لنفط �لخام �إلى ت�صـــدير �لمنتجات 

�لنفطية، و�صوق ناقالت �لنفط.

وخل�صــــت �لورقة �إلى مجموعة من �ال�صتنتاجات من 

بينها، �ن �صــــوق ناقالت �لنفط �صــــهد تطــــور�ت �يجابية 
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على مدى �لـ 12 �صــــهر�ً �لما�صــــية، و�صــــوف ت�صتمر في 

�ظهار �لموؤ�صر�ت �اليجابية في ظل ظهور �لجيل �لجديد 

من �لم�صــــافي �لعمالقة، ومن جانب �آخر فاإن �صــــناعة 

بناء ناقالت �لنفط تو�جه تحديات عديدة ب�صبب �لقيود 

�لحكومية �لمفرو�صة لدى �لعديد من �لدول. 

فعاليات اليوم الثالث: الثلثاء 6 اأكتوبر 2015

ت�سمنت فعاليات اليوم الثالث للملتقى جل�ستين، 

حي�������ث عق�������دت الجل�س�������ة االأول�������ى ال�ساع�������ة التا�سع�������ة 

�سباح�������ًا، وتراأ�سها ال�سي�������د/ عبدالفت�������اح دندي، مدير 

االإدارة االقت�سادية بمنظم�������ة اأوابك، وت�سمنت تقديم 

محا�سرتين:

محاضرة )تمويل المشروعات البترولية(: 
حيث قدم ال�سيد/ كام�������ل بوخم�سين، نائب رئي�س/ 

ق�صــــم �إد�رة �لتمويــــل، في �ل�صــــركة 

�لبترولية  �لعربية لال�صــــتثمار�ت 

بعنــــو�ن  ورقــــة  )�أبيكــــورب(، 

�لم�صــــروعات  تمويــــل  )ن�صــــاط 

�لبتروليــــة(، ��صــــتعر�س خاللهــــا 

و�لم�صــــتقبلية  �لحاليــــة  �الآفــــاق 

ال�صــــتثمار�ت �لطاقــــة في منطقة �ل�صــــرق 

�الأو�صــــط، و�أ�صــــار �لمحا�صــــر �إلــــى �أنه مــــن وجهة نظر 

�أبيكــــورب، فاإن �لتطور�ت �ل�صيا�صــــية �لحالية في بع�س 

دول منطقة �ل�صرق �الو�صط و�نخفا�س �أ�صعار �لنفط لم 

توؤثــــر على  حجم �ال�صــــتثمار�ت �لمتوقعة  في �لمنطقة 

خالل2019  و�لتي تقدر بحو�لي 755 مليار دوالر، وهي 

نف�س �ال�صــــتثمار�ت �لمتوقعة خالل عام 2009. م�صير�ً 

�إلى تر�جع حجم �ال�صــــتثمار�ت �إلى م�صتو�ها �الدنى في  

�لدول �لتي ت�صــــهد �أجو�ء �صيا�صــــية غير م�صــــتقرة بينما 

��صــــتحوذت 7 دول مــــن بين �أكبر منتجــــي �لنفط و�لغاز 

على �أكثر من ثالثة �أرباع حجم �ال�صتثمار�ت

ثـــم ��صـــتعر�س �لباحث �أهـــم تحديات ��صـــتثمار�ت 

�لطاقـــة في �ل�صـــرق �الأو�صـــط، ومن بينهـــا مدى توفر 

�لمـــو�د �الأوليـــة )�لمو�د �للقيـــم( �لمتمثلة فـــي �الإيثان 

و�لغـــاز �لطبيعي، ل�صـــناعة �لبتروكيماويات، و�الرتفاع 

�لم�صـــتمر فـــي معـــدالت ��صـــتهالك �لطاقـــة وتكاليف 

�لم�صروعات �لبترولية.

و�أ�صـــح �لمحا�صر باأن هناك ��صتثمار�ت �صرورية 

وملحة خـــالل �ل�صـــنو�ت �لقادمة لتلبيـــة �لزيادة في 

�لطلب علـــى �لطاقة �لكهربائية و�لمنتجات �لبترولية 

مـــن �أجل �لحفـــاظ على م�صـــتويات �النتـــاج �لحالية 

�الإيـــر�د�ت  لزيـــادة  �ال�صـــتثمارية  �لفر�ـــس  و�إتاحـــة 

�لمحلية و�ل�صادر�ت.

و�أ�صار �إلى �أن ��صتمر�ر �نخفا�س �أ�صعار �لبترول على 

�لمدى �لمتو�صط قد يوؤثر �صلباً على حجم �ال�صتثمار�ت 

�لمـــر�د تنفيذها فهناك �لكثير من �لم�صـــروعات تفقد 
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جدو�ها في ظروف �أ�صعار بترول منخف�صة �أو متقلبة، 

كما ت�صـــعف قدرة بع�س �لدول �لم�صـــدرة للنفط على 

تمويل م�صرعاتها �لبترولية

محاضرة االعام البترولي:
قـــدم ال�سي�������د/ عب����������دالكري�����������م عايد، مديـــر �إد�رة 

�الإعالم و�لمكتبة، و�لم�صرف على 

�ل�صـــوؤون �الإد�رية، في منظمة 

�أو�بـــك، ورقـــة عـــن �العـــالم 

�لبترولـــي، �أ�صـــار خاللها �إلى 

�أن �صـــناعة �العـــالم �لعالمي 

�لتطـــور�ت  مـــن  بمرحلـــة  تمـــر 

�لتكنولوجية �لمت�صارعة، وذ�ت تاأثير كبير على مختلف 

قطاعـــات �العالم فـــي مختلـــف دول �لعالم، خا�صـــة 

بالن�صبة لتقنيات �العالم �اللكتروني وو�صائل �لتو��صل 

�الجتماعـــي، وعليـــه فـــاإن �لمرحلـــة �لقادمـــة تتطلب 

�لتوجه لال�صـــتفادة من هذه �لتقنيات، �لتي ت�صاهم في 

�لو�صول لقاعدة كبيرة من �لمتلقين باأقل جهد وتكلفة، 

مع مو��صلة �الهتمام باالعالم �لتقليدي، وذلك تحقيقا 

لمبد�أ �لتو�زن بين �العالم �لتقليدي و�العالم �لحديث 

)غير �لتقليدي(.

وتحدث  �لمحا�صـــر، عن مو�صـــوع �لتطور �لمهني 

لالإعـــالم �لنفطـــي، موؤكد� على �أهمية تو�صـــيح �أهمية 

�لنفـــط ك�صـــلعة ��صـــتر�تجية لـــكل مـــن �لم�صـــتهلكين 

و�لمنتجيـــن وبنـــاء وعـــي جمعي باأهميـــة �لنفط ودوره 

�لتنمـــوي، مو�صـــحا باأن مـــن �أولويات �أجهـــزة �العالم 

�لبترولـــي في �لدول �لمنتجة و�لم�صـــدرة للبترول، باأن 

ت�صـــعى الإبـــر�ز دور �لـــدول �لمنتجة فـــي �لحفاظ على 

��صتقر�ر �ال�صـــعار وتاأمين �الإمد�د�ت، و�إعادة ��صتقر�ر 

�أ�صـــو�ق �لطاقـــة، و�بر�ز �همية �لنفط كم�صـــدر رئي�س 

للطاقـــة خـــالل �لعقـــود �لمقبلـــة، و�بـــر�ز دور �لـــدول 

�لمنتجـــة في حفظ �صـــالمة �لبيئة مـــن خالل توظيف 

�لتكنولوجيا الإ�صـــتخد�مات �صـــديقة للبيئـــة للمنتجات 

�لنفطية، ودور �لدول �لمنتجة في �لتنمية �لم�صـــتد�مة 

ممـــا يعتبر مـــن �حـــد �ال�صـــتخد�مات �لكفـــوؤة لعو�ئد 

�لنفط، ودور �ل�صـــناديق �ل�صـــيادية للدول �لمنتجة في 

دعم م�صاريع �لتنمية في �لدول �لنامية.

و��صـــتعر�س �لمحا�صـــر عدد� من �لمو��صـــيع �لتي 

تحظـــى باهتمـــام كبير فـــي �العـــالم �لبترولـــي، ومن 

�أبرزها مو�صـــوع �ل�صورة �لذهنية لل�صـــناعة �لبترولية 

�لعربية فـــي �العالم �لغربي، و�أ�صـــعار �لنفط، و�لتغير 

�لمناخـــي، و�لـــذي يحظـــى باأهميـــة عالميـــة متز�يدة 

فـــي �لتوقيت مع قـــرب �نعقاد موؤتمر �أطـــر�ف �تفاقية 

�الأمـــم �لمتحدة �الإطارية ب�صـــاأن تغير �لمناخ في مدينة 

باري�س، �لجمهورية �لفرن�صية في �صهر دي�صمبر 2015،  

ومو�صـــوع �أمـــن �لطاقة، موؤكد� حر�ـــس �أجهزة �العالم 

�لبترولي في �لدول �الع�صاء في �لمنظمة، وفي �الأمانة 

�لعامة لمنظمة �أو�بك على �لتعامل مع هذه �لمو��صـــيع 

�لح�صا�صـــة بـــكل مهنيـــة ومو�صـــوعية، وحر�صـــها على 

�ي�صاح مو�قف �لدول �لعربية ب�صاأن تلك �لمو��صيع.

و�ختتـــم �لمحا�صـــر بالتاأكيد على ترحيـــب �الأمانة 
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�لعامة لمنظمة �أو�بك بكافة �أ�صـــكال �لتعاون في مجال 

�العـــالم �لبترولي مع �لدول �الأع�صـــاء ومع �لمنظمات 

�لعربية و�لدولية �لمتخ�ص�صة بالطاقة و�لنفط و�لغاز.

وعق�������دت الجل�سة الثاني�������ة ال�ساع�������ة الثانية ع�سرة 

ظه�������رًا برئا�س�������ة ال�سيد/عبدالكريم عاي�������د، مدير اإدارة 

االإع�������لم والمكتب�������ة، والم�سرف على ال�س�������وؤون االإدارية، 

وت�سمن محا�سرتين:

1- محا�س�������رة : دور النف��ط والغ��از الطبيع��ي في 
تعزيز التنمية في الدول العربية

حيـــث قـــدم ال�سي�������د عبدالفتاح 

دندي، مدير �الإد�رة �القت�صـــادية 

فـــي منظمـــة �الأقطـــار �لعربية 

�لم�صـــدرة للبتـــرول “ �أو�بـــك” 

ورقة حـــول “ دور النفط والغاز 

الطبيع�������ي في تعزي�������ز التنمية في 

الدول العربية«. 

وهدفـــت �لورقـــة �إلـــى ��صـــتعر��س �لعالقـــة بيـــن 

�لطاقـــة و�لتنميـــة �لم�صـــتد�مة، و�بـــر�ز �أهميـــة قطاع 

�لبتـــرول في �لدول �لعربية من خـــالل �لتعريف بموقع 

�لـــدول �لعربيـــة على خريطة �لطاقـــة �لعالمية، وموقع 

�لبترول في �القت�صـــاد�ت �لعربية،  كما تطرقت �لورقة 

�إلـــى دور �لنفط فـــي تعزيز �لتنميـــة �لعربية من خالل 

عن�صرين �أ�صا�صيين �أولهما، ��صتهالك �لنفط و�لغاز في 

�لقطاعات �القت�صـــادية �لمختلفـــة، وثانيهما من خالل 

توفيرهما للعو�ئد �لمالية و�إنفاقها في �صتى �لمجاالت 

�القت�صـــادية و�الجتماعيـــة وتمويـــل �لـــو�رد�ت وتعزيز 

�لتعاون �لعربي من ناحية �أخرى، ومن �أهم ما خل�صـــت 

�إليه �لورقة ما يلي: 

�الرتباط �لوثيق بين قطاع �لنفط و�لغاز و�لتنمية في 	•

�لدول �لعربية من خالل �أوالً ��صـــتخد�مهما كم�صدر 

للطاقة ومادة �أولية في �لقطاعات �القت�صـــادية وفي 

�ال�صـــتهالك �لمحلي، وثانيـــاً توفيرهما للعو�ئد �لتي 

تنفق لتعزيز عملية �لتنمية �القت�صادية و�الجتماعية.

�زدياد معدالت �لطلب على �لطاقة في �لفترة 2001 	•

– 2014، �إذ �رتفـــع مـــن 7 مليون برميل مكافئ نفط 
يوميـــاً عـــام 2001 �إلى 14.3 مليـــون برميل مكافئ 

نفـــط يومياً عـــام 2014، �أي بمعدل نمو �صـــنوي بلغ 

 .%5.6
�رتفـــع �ال�صـــتهالك �لعربي مـــن �لمنتجـــات �لنفطية 	•

بمعدل �صنوي بلغ 4.6% من 3.8 مليون برميل مكافئ 

نفـــط يومياً عام 2001 �إلى 6.8 مليون برميل مكافئ 

نفـــط يومياً عـــام 2014. في حين �رتفع ��صـــتهالك 

�لـــدول �لعربيـــة مـــن �لغـــاز �لطبيعـــي خـــالل �لفترة 

)2001-2014( بنحو 4.2 مليون برميل مكافئ نفط 

يوميـــاً ، �أي بمعدل نمو �صـــنوي بلغ 7%، لي�صـــل �إلى 

7.2 مليون برميل مكافئ نفط يومياً عام 2014. 
�رتفعــــت ح�صــــة �لغاز �لطبيعي من مزيــــج �لطاقة في 	•

�لدول �لعربية مــــن 42.5% عام 2001 �إلى %50.5 

�لمنتجــــات  �نخف�صــــت ح�صــــة  بينمــــا   ،2014 عــــام 

�لبترولية من 54.4% �إلى %47.7. 
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كان للعائد�ت �لنفطية دور رئي�صـــياً في تعزيز عملية 	•

�لتنميـــة فـــي �لـــدول �لعربيـــة �لمنتجة و�لم�صـــدرة 

للنفـــط من خـــالل م�صـــاهماتها في معـــدالت �لنمو 

�القت�صـــادي و�لميز�نية �لعامـــة و�لميز�ن �لتجاري، 

باالإ�صـــافة �إلـــى دورهـــا �لكبيـــر في رفع موؤ�صـــر�ت 

�لتنمية �لب�صـــرية. 

�صـــاهم �لنفط وعائد�ته في تعزيز �لتنمية في �لدول 	•

�لعربية �الأخرى غير �لنفطية وذلك عن طريق �لعون 

�الإنمائي �لعربي �لذي قدمته �لدول �لعربية �لنفطية 

للـــدول �لعربية �الأخرى و�لذي بلغ 82.4 مليار دوالر 

في �لفترة 2000 – 2014، و بلغ �الإجمالي �لمتر�كم 

منـــذ �نطالقة �لعون عـــام 1970 وحتى عام 2014 

حو�لي 190 مليار دوالر.

 كان للعائـــد�ت �لنفطيـــة دور فـــي تعزيـــز تحويـــالت 	•

�لعاملين بالدول �لنفطية �إلى �لدول �لمر�صلة للعمالة، 

�إذ بلـــغ �إجمالـــي هذه �لتحويـــالت 347.6 مليار دوالر 

خالل �لفترة 2000 – 2013، �أي بمعدل �صـــنوي بلغ 

24.8 مليار دوالر. 
2- محا�سرة: الطاقات الجديدة والمتجددة: الحاضر 

والمستقبل
حيـــث قـــدم الدكت�������ور/ ماج�������د كرم 

رئي�ـــس  �أول،  خبيـــر  محم�������ود، 

�لم�صـــروعات و�ل�صـــوؤون �لفنية 

في �لمركـــز �الإقليمـــي للطاقة 

�لطاقـــة،  وكفـــاءة  �لمتجـــددة 

ورقـــة بعنـــو�ن » م�صـــادر �لطاقـــة 

�لمتجددة بين �لو�قع �لتقني و�لطموحات 

- مقدمـــة عـــن �إنتاج �لكهرباء من طاقتي �ل�صـــم�س 

و�لرياح«، حيث �أ�صارت �لورقة �إلى �أن ن�صر �لطاقات 

�لمتجددة يعد �أحد �لحلول �الأكثر جاذبية لكثير من 

�لدول �لعربية لمو�جهة ق�صـــايا تغيـــر �لمناخ و�أمن 

و��صـــتد�مة �لطاقة وجذب مزيد من �ال�صـــتثمار�ت 

وتنمية �ل�صـــناعات �لمحلية، ودعا �لمحا�صـــر �إلى 

�صـــرورة �ال�صـــتفادة من مو�رد �لطاقات �لمتجددة 

غير �لم�صـــتغلة في �لـــدول �لعربية ومن بينها طاقة 

�لرياح و�لطاقة �ل�صم�صـــية، خا�صة في قطاع توليد 

�لكهرباء، مبينا باأن ذلك �صي�صـــاهم ذلك في تحقيق 

�أمـــن و��صـــتد�مة �لطاقـــة علـــى كافة �لم�صـــتويات، 

�قت�صـــادية  فو�ئـــد  تحقيـــق  فـــي  �صي�صـــاهم  كمـــا 

وبيئيـــة عديدة، كما دعا �إلى ��صـــد�ر مجموعة من 

�لت�صـــريعات و�لقو�نيـــن لت�صـــجيع �لقطـــاع �لخا�س 

للعمل في م�صـــاريع �لطاقة �لمتجددة وجذب مزيد� 

من �ال�صتثمار�ت لهذ� �لقطاع.  

فعاليات اليوم الرابع: االأربعاء 7 اأكتوبر 2015

ت�سمنت فعاليات اليوم الراب�������ع واالأخير للملتقى 

جل�س�������ة واحدة، برئا�سة �سعادة االأمي�������ن العام لمنظمة 

اأواب�������ك، ال�سيد/ عبا�س علي النق�������ي، وت�سمنت تقديم 

محا�سرتين:

محاض��رة مفاوض��ات التغير المناخ��ي والتكتات 
المختلفة، 

حيـــث قـــدم ال�سي�������د/ اأيم�������ن 

�س�سل�������ي، م�صت�صـــار فـــي وز�رة 

�لبترول و�لثـــروة �لمعدنية في 

�لمملكـــة �لعربيـــة �ل�صـــعودية، 

�لعربيـــة  �لمجموعـــة  رئي�ـــس 

�لتفاو�صـــية في مفاو�صات �تفاقية 

�الأمم �لمتحدة �الإطارية لتغير �لمناخ، ورقة بعنو�ن: 

اتفاقية االأم�������م المتحدة االإطاري�������ة لتغير المناخ 

»من اأجل اتفاقية 2015«

وقـــد ��صـــتعر�س، �لتطـــور�ت �لحالية على �صـــعيد 

�لمفاو�صـــات �لدولية ب�صـــاأن �التفاقية �الإطارية لتغير 

�لمنـــاخ، وذلك قبيل �نعقاد �الجتماع �ل�صـــنوي لموؤتمر 

�أطر�ف �تفاقية �الأمـــم �لمتحدة �الإطارية لتغير �لمناخ 

)COP21( �لمزمـــع عقده في �لجمهورية �لفرن�صـــية 

- باري�ـــس فـــي دي�صـــمبر 2015. حيث يتوقع �صـــدور 
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بروتوكـــول �أو �صـــيغة قانونيـــة جديدة وملزمـــة وقابلة 

للتطبيق لفترة ما بعد عام 2020.

ومـــن �أهم مـــا تناولتـــه �لورقـــة: �لم�صـــهد �لدولي 

�لحالـــي، حيـــث تطـــرق �لمحا�صـــر �إلـــى �لتحـــركات 

و�لت�صـــريحات �ل�صيا�صـــية لبع�س كبار �لم�صئولين في 

�لدول �لمتقدمة وفي �لمنظمات �لدولية �لمعنية بتغير 

�لمناخ ب�صـــاأن ق�صـــية تغير �لمناخ، و�لمو�قف �لمرتقبة 

خـــالل �الجتماع �لقادم فـــي باري�س )COP21(.  كما 

��صـــتعر�س �لن�صـــب �لم�صـــتهدفة لتقليـــل �النبعاثـــات 

�لغازية في �لواليات �لمتحدة، و�ل�صـــين، ودول �التحاد 

�الأوروبي، و�لهند.

كمـــا قـــدم �لمحا�صـــر نبـــذة تاريخيـــة عـــن �صـــير 

�لمفاو�صـــات �لدوليـــة لتغيـــر �لمنـــاخ وعـــن �التفاقية 

�الإطاريـــة لتغيـــر �لمناخ وبروتوكول كيوتو، و��صـــتعر�س 

مو�قـــف �لدول �لنامية ومو�قف �لدول �لمتقدمة خالل 

جولة �لمفاو�صـــات، مو�صـــحاً بـــاأن �لفترة بيـــن �أعو�م 

2009 – 2015 تعتبر فترة �نتقالية بالن�صبة لالتفاقية 
�الطارية لتغير �لمناخ، خا�صـــة في ما يت�صل بم�صاركة 

�لواليـــات �لمتحـــدة �الأمريكية و�لدول �لنامية �صـــمن 

�لم�صـــاهمات �لدولية )INDCs(  فـــي هذ� �لجانب. 

كما �أو�صـــح باأن �لفريق �لحكومي �لدولي �لمعني بتغير 

�لمنـــاخ )IPCC( يعتبـــر �لجهـــة �لد�فعـــة لالتفاقات 

�الإطارية ب�صاأن تغير �لمناخ.

كما ��صـــتعر�س �لمحا�صر �لمالمح �لعامة الإتفاقية 

باري�س 2015 �لمرتقبـــة في ظل �لمو�قف �لمعلنة من 

�لمجموعات �لدولية وما تم �التفاق عليه م�صبقاً خالل 

�الجتماعـــات �لدورية لـــدول �الطر�ف فـــي �التفاقية 

�الطارية لتغير �لمناخ.

و�ختتم �لمحا�صـــر محا�صـــرته موؤكد�ً على �أهمية 

�لتم�صـــك بالمبـــادئ �الأ�صا�صـــية لالتفاقيـــة �الإطاريـــة 

لتغيـــر �لمناخ وهي “�لتكيف و�لتخفيف و�لتمويل ونقل 

�لتكولوجيا وبناء �لقدر�ت”. 

محاض��رة التط��ورات الحالي��ة والمس��تقبلية في 
أسواق البترول العالمية: 

حيـــث �ألقى الدكت�������ور ابراهيم 

المهنا، م�صت�صـــار وزير �لبترول 

و�لثـــروة �لمعدنية في �لمملكة 

�لعربية �ل�صـــعودية، محا�صـــرة 

��صـــتعر�س مـــن خاللهـــا و�قـــع 

و�آفاق �ل�صـــوق �لبتروليـــة �لعالمية 

و�أهـــم �لعو�مل �لموؤثرة على �ل�صـــوق �لبترولية �لعالمية 

و�نعكا�صـــاتها على �لدول �لمنتجة و�لم�صدرة للبترول، 

و�أ�صـــار �إلى وجود عدة �أ�صـــباب لالنخفا�س �لحالي في 

�أ�صـــعار �لنفط ومن بينها، �لو�صـــع �لر�هن لالقت�صـــاد 

�لعالمـــي، خا�صـــة ما يرتبـــط بالركود �القت�صـــادي في 

بع�س �القت�صاد�ت �لرئي�صية كال�صين، وحالة �النكما�س 

فـــي �القت�صـــاد �لهنـــدي، و�ل�صـــورة غيـــر �لو��صـــحة 

لالقت�صـــاد �الأمريكـــي، �إلى جانب تعر�ـــس بع�س �لدول 

لهز�ت �قت�صادية كبيرة كاليونان.

و ما يرتبط باأ�صا�صـــيات �ل�صـــوق �لنفطية �لمتمثلة 

في �لعر�س و�لطلب، خا�صة مع �لتحوالت �لكبيرة في 
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�ل�صـــوق �لنفطية �لعالمية وزيـــادة �لمعرو�س �لنفطي، 

نتيجـــة �رتفـــاع �نتاج �لنفط �ل�صـــخري فـــي �لواليات 

�لمتحـــدة، وزيادة �نتاج �لنفط فـــي بع�س دول منطقة 

�ل�صـــرق �الأو�صـــط. و�لتطـــور�ت �ل�صيا�صـــية في بع�س 

�لبلد�ن �لمنتجة و�لم�صـــدرة للنفط في منطقة �ل�صرق 

�الأو�صـــط، و�ل�صـــعور �لعـــام لدى �لم�صـــتثمرين ب�صـــاأن 

�لتطور�ت  �لم�صتقبلية لل�صوق �لبترولية،

و�أ�صار �لمحا�صـــر �إلى وجود مجموعة من �لعو�مل 

�لمتر�بطة �لتي �صـــاهمت في نمو  �لطلب و�ال�صتهالك 

�لعالمي علـــى �لطاقة ومن بينها، �لزيادة �لم�صـــطردة 

في عدد �صـــكان �لعالم حيـــث يتوقعهم بلوغهم 8 مليار 

ن�صـــمة بحلول عـــام 2025، �إلى جانب نمو �القت�صـــاد 

�لعالمي بحو�لي 3.5% �صنوياً خا�صة في قار�ت )�آ�صيا 

و�أفريقيا و�أمريكا �لجنوبية(، ونمو دخل �لفرد )�لطبقة 

�لمتو�صـــطة( في دول �القت�صـــاد�ت �لنا�صئة، وما يوؤدي 

�إليـــه مـــن نمو في قطاع نقل، حيـــث يتوقع �رتفاع عدد 

�ل�صـــيار�ت مـــن 1.200 مليـــار في عـــام 2015 �إلى 2 

مليار في عام 2020. 

و�أكد �لمحا�صر باأن �لنفط �صي�صتمر ولعقود قادمة 

في دوره  كمزود رئي�صـــي للطاقة �لعالمية، م�صدد�ّ في 

�لوقت ذ�ته على �أهمية �ال�صـــتقر�ر و�لحو�ر بين �لدول 

�لمنتجة و�لم�صـــدرة و�لدول �لم�صتهلكة للنفط و�لغاز، 

و�لـــدور �لفاعل للمنظمات و�لمنتديات �لدولية للطاقة 

في هذ� �ل�صاأن.

في ختام الملتقى
ق�������ام �سعادة االأمين العام لمنظم�������ة اأوابك، االأ�ستاذ 

عبا�س علي النقي،  بتوزيع ال�سهادات على الم�ساركين 

ف�������ي الملتقى الثال�������ث والع�سرين الأ�سا�سي�������ات �سناعة 

النف�������ط والغاز، ومتمني�������ا لهم  التوفي�������ق والنجاح في 

حياتهم الم�ستقبلية.
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النفط والتعاون العربي مجلة  ف�سلية علمية محكمة تعني ب�س�ؤون النفط والغاز والطاقة حيث ت�ستقطب 

نخبة من المتخ�س�سين العرب واالأجانب لن�سر اأبحاثهم وتعزيز التعاون العلمي في المجاالت التي تغطيها 

اإنجاز بح�ثهم المبتكرة واالأ�سهام في ن�سر المعرفة والثقافة  المجلة، كما تق�م على ت�سجيع الباحثين على 

ال�سناعة  مجال  في  العلمية  التط�رات  متابعة  على  والعمل  وتعميمها  بالطاقة  المتعلقة  وتلك  البترولية 

البترولية.

شروط البحث

• العلمي 	 البحث  بمنهجية  تلتزم  التي  الأ�صيلة  العلمية  الأب��ح��اث  ن�صر 

وخطواته المتعارف عليها دوليا ومكتوبة باللغة العربية.

• البحث، 	 )متن  40 �صفحة،  على  المن�صور  العلمي  البحث  يتجاوز  ل  ان 

الجداول وال�صكال( بدون قائمة المراجع، وير�صل اإلكترونيا كاماًل اإلى 

.word document المجلة على �صكل

• 	.JPEG تر�صل ال�صكال، الخرائط وال�صور في ملف ا�صافي على �صكل

• ا�صتخدام خط Times New Roman في الكتابة وبحجم 12، وان 	

بطريقة  الكلمات  ر�صف  تكون  وان   .1.5 ال�صطر  بين  الم�صافة  تكون 

.Justified

• ان يتم ال�صارة الى م�صادر المعلومات المقتب�صة في البحث بجانب تلك 	

المعلومات في متن البحث، ويعتمد ا�صلوب الترقيم التالي:

• المكت�صف حول 	 النفط  ان  الى  التقديرات  )ت�صير  المثال:-  �صبيل  على 

)
1
العالم في عام 2015 هو... 

• طريقة 	 ح�صب  ال��م��راج��ع  كتابة  عملية  ف��ي   Endnote ال���  ي�صتخدم 

Vancouver في نهاية البحث، للمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع 
المجلة من خالل الموقع الإلكتروني للمنظمة .

http://oapecorg.org/ar/Home/Publications/Reports/
Oil-and-Arab-Cooperation-Journal

• رقميه 	 المعلومات  كانت  )اذا  اي م�صدر  اي معلومات من  اقتبا�س  عند 

او روؤية معينة او تحليل ما( يجب ان ل يتم القتبا�س الحرفي وانما يتم 

وال�صارة  نف�صه،  الباحث  باأ�صلوب  �صياغتها  واعادة  الفكرة  ا�صا�س  اخذ 

المادة  الحرفي فت�صع  الأقتبا�س  اأما في حالت  القتبا�س.  الى م�صدر 

المقتب�صة بين عالمتي الأقتبا�س )“...‟(.

• يف�صل ان تذكر المدن ومراكز البحاث وال�صركات والجامعات الجنبية 	

الواردة في �صياق البحث باللغة النجليزية ول تكتب باللغة العربية.

• اأرفاق ن�صخة من ال�صيرة العلمية اإذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة 	

الأولى.

• تعبر 	 ول  كاتبيها  اآراء  عن  المجلة  في  المن�صورة  الفكار  جميع  تعبر 

بال�صرورة عن وجهة نظر جهة الإ�صدار ويخ�صع ترتيب الأبحاث المن�صورة 

لموجبات فنية.

• البحوث المرفو�صة يبلغ ا�صحابها من دون ابداء الأ�صباب.	

• يمنح لكل كاتب بحث خم�صة اأعداد من العدد الذي ن�صر فيه بحثه.	
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جملة ف�صلية حمكمة ت�صدر عن الأمانة العامة ملنظمة القطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك(

تطور اأزمة الديون ال�صيادية بمنطقة اليورو وانعكا�صاتها على ال�صادرات 

الطاهر الزيتوني
البترولية للدول الأع�صاء      

واقع واآفاق �صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية  في اأمريكا 

           علي رجب
ال�صمالية وانعكا�صاتها على الدول الأع�صاء   

البيبليوغرافيا :      العــــربيــة 

Developments of the Euro Zone sovereign debt crisis and its 

implications on petroleum exports of OAPEC Members      Eltaher Elzitoni

Unconventional Oil & Natural Gas Industry in North America: current 

status and future prospects and their implications for OAPEC member 

countries (Part 1)                      Ali Rajab
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�فتتــح �صعــــادة �لرئيـــ�س �ل�صيخ م�صعـــل بــن جبـــر 

�آل ثاني، �الجتماع بكلمة رحب فيها باأ�صحاب �ل�صعادة 

�أع�صـــاء �لمكتـــب �لتنفيـــذي في بدء �أعمـــال �الجتماع 

�لثاني و�الأربعين بعد �لمائة للمكتب �لتنفيذي لمنظمة 

�الأقطـــار �لعربيـــة �لم�صـــدرة للبترول )�أو�بـــك(، مهنئا 

�لجميـــع ب�صـــالمة �لو�صـــول متمنياً لهم طيـــب �الإقامة 

فـــي دولة �لكويـــت و�لتوفيق فـــي �جتماعهم، كما تقدم 

بال�صـــكر �لـــى �الإخوة فـــي دولة �لكويت �ل�صـــقيقة على 

ح�صـــن �ال�صتقبال وكرم �ل�صـــيافة، و�لى �صعادة �الأمين 

�لعـــام للمنظمـــة و�لعامليـــن فـــي �الأمانـــة �لعامة على 

�لتح�صير�ت �لتي قامو� بها من �جل ت�صهيل �صير �أعمال 

هذ� �الجتماع ، ثم رحب ب�صـــعادة �لمهند�س جمال عبد 

�لحميد حجازي ممثل جمهورية م�صـــر �لعربية، و�لذي 

ي�صـــارك في �جتمـــاع �لمكتب �لتنفيـــذي للمرة �الأولى، 

متمنياً له كل �لتوفيق و�لنجاح . 

ثم تحدث �صعادة �الأمين �لعام للمنظمة عبا�س علي 

�لنقي مرحباً ب�صعادة رئي�س و�أع�صاء �لمكتب �لتنفيذي 

االجتماع الثاني واألربعون بعد المائة
للمكتب التنفيذي للمنظمة

ُعقد االجتماع الثاني واألربعين بعد المائة للمكتب التنفيذي في الساعة العاشرة من صباح 
يوم الس��بت 27 ذوالحجة 1436 هجرية الموافق 10 تشرين األول/ أكتوبر 2015 ميادية، برئاسة 
سعادة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني، ممثل دولة قطر في المكتب التنفيذي، التي لها رئاسة 

الدورة الحالية، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب التنفيذي. 

�سعادة ال�سيخ م�سعل بن جبر اآل ثاني

دولة قطر
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فـــي �جتماعهـــم �لثانـــي و�الأربعيـــن بعد �لمائـــة، �لذي 

يعقد فـــي دولة �لكويت )دولة �لمقر(، مهنئاً �أ�صـــحاب 

�ل�صـــعادة ب�صالمة �لو�صـــول، ومتمنياً لهم طيب �الإقامة 

فـــي بلدهم �لثاني دولـــة �لكويت. وهناأ جميع �أع�صـــاء 

�لمكتـــب �لتنفيذي بالمنا�صـــبة �لكريمة �لتي مرت على 

�الأمـــة �لعربية و�الإ�صـــالمية، و�لتـــي تمثلت بحلول عيد 

�الأ�صحى �لمبارك. 

كما تقدم بال�صكر لدولة �لكويت )دولة �لمقر( على 

��صت�صـــافتها الجتماعات �لمنظمة، �أماًل من �هلل �لعلي 

�لقديـــر �لتوفيـــق الجتمـــاع �لمكتب �لتنفيـــذي لما فيه 

خير �لدول �الأع�صاء و�لو�صول �لى �أف�صل �لنتائج �لتي 

تحقق �الأهد�ف �لتي �أن�صئت من �جلها �لمنظمة . 

ثـــم رحب ب�صـــعادة �لمهند�ـــس جمال عبـــد �لحميد 

حجازي، نائب رئي�س �ل�صركة �لم�صرية �لقاب�صة للغاز�ت 

�لطبيعية للتخطيط و�لم�صـــروعات فـــي وز�رة �لبترول 

و�لثـــروة �لمعدنيـــة، ممثاًل جمهورية م�صـــر �لعربية في 

�لمكتب �لتنفيذي، �لذي ي�صارك في �جتماعات �لمكتب 

للمرة �الأولى، متمنياً له كل �لتوفيق و�لنجاح. كما تقدم 

�سعادة الدكتور مطر حامد النيادي

دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة

�سعادة االأ�ستاذ علي عبدالجبار ال�سواد

مملكة �لبحرين

�سعادة ال�سيخ طلل نا�سر العذبي ال�سباح 

دولة �لكويت

�سعادة االأ�ستاذ عبدالقادر لعلم

�لجمهورية �لجز�ئرية

�سعادة المهند�س  محمد كامل الزنداح

دولة ليبيا

�سعادة المهند�س نا�سر بن ابراهيم الفوزان

�لمملكة �لعربية �ل�صعودية

�سعادة المهند�س خالد مطر العليج

�لجمهورية �لعربية �ل�صورية

�سعادة االأ�ستاذ ح�سن محمد الرفيعي

جمهورية �لعر�ق

�سعادة المهند�س جمال عبد الحميد حجازي

جمهورية م�صر �لعربية 
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بال�صـــكر و�لتقدير ل�صعادة �لمهند�س عمرو عبد�لحليم، 

علـــى جهوده ودوره �لبارز ون�صـــاطه �لمعهود في �أعمال 

�لمكتـــب وذلك خـــالل �لفترة �لتي مثـــل فيها جمهورية 

م�صر �لعربية في �لمكتب �لتنفيذي للمنظمة، متمنياً له 

�ل�صحة و�ل�صعادة و�لتوفيق في حياته. 

و�أ�صـــار �صـــعادته �إلى �أن �جتمـــاع �لمكتب �لتنفيذي 

مخ�صـــ�س للنظـــر فـــي م�صـــروع �لميز�نيـــة �لتقديرية 

للمنظمـــة )�الأمانـــة �لعامـــة و�لهيئـــة �لق�صـــائية( لعام 

2016، باالإ�صـــافة �إلى �لبند �لخا�س بم�صـــروع �لنظام 
�لمقتـــرح لجائـــزة منظمـــة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة 

للبترول )�أو�بك( للبحث �لعلمي �لذي تقدمت به �الأمانة 

�لعامة �إلى �لمكتب لدر��صـــته ومناق�صته و�تخاذ ما ير�ه 

منا�صباً ب�صاأنه. 

بعـــد ذلـــك ناق�س �الجتمـــاع �لبنـــود �لمدرجة على 

م�صـــروع جـــدول �الأعمـــال و�تخـــذ ب�صـــاأنها �لقر�ر�ت 

�لالزمة.
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�فتتح �الجتماع �صعادة �الأ�صتاذ عبا�س علي �لنقي 

�الأميـــن �لعـــام للمنظمـــة، حيث رحـب بالم�صـــاركين، 

ومتمنيـــا لهم طيب �الإقامة في دولة �لكويت، و�أعرب 

عن تقدير �الأمانة �لعامة للجهود �لمبذولة من �لدول 

�الأع�صاء لحر�صها على توفير �لمناخ �لمالئم للتعاون 

�لعربي �لم�صـــترك في مجال �صـــناعة �لغاز، و�صعيها 

�إلى توفيـــر �لبيانـــات و�لمعلومات، وحر�ـــس �الأمانة 

�لعامة من جانبها على متابعة تطور�ت �صناعة �لغاز 

على �ل�صعيدين �لعربي و�لعالمي. 

و��صـــتعر�س �صـــعادته بع�ـــس �لموؤ�صـــر�ت �لهامة في 

�صـــناعة �لغاز �لطبيعي �لعالمية خالل عام 2014، حيث 

�صـــهد معدل نمـــو �لطلب �لعالمـــي على �لغـــاز �لطبيعي 

تر�جعـــاً، بينما �صـــهد �إنتـــاج �لغاز �لطبيعـــي عالميا نمو� 

قـــدره 1.6%، وهـــو �أقل من متو�صـــط معـــدل �لنمو على 

مد�ر �لع�صـــر �صـــنو�ت �لما�صـــية. فيما �صـــهدت �لتجارة 

�لعالمية للغـــاز �لطبيعي بنوعيه )عبـــر خطوط �الأنابيب 

و�لم�صيل( تر�جعا بلغت ن�صبته نحو %3.4.

 ولفت �صـــعادته �إلى تز�يد �لطلب �لمحلي على �لغاز 

فـــي بع�س �لدول �لعربية �لم�صـــدرة للغاز ممـــا �أدى �إلى 

تر�جع �إجمالي �صـــادر�تها فـــي عام 2014 بنحو 8 مليار 

متـــر مكعب عـــن عـــام 2013، وت�صـــكل �صـــادر�ت �لغاز 

�لطبيعي من �لـــدول �لعربية نحو خم�س �إجمالي �لتجارة 

�لعالمية.

االجتماع الخامس عشر للخبراء
حول بحث إمكانيات التعاون في مجال استثمار الغاز الطبيعي

تنفي���ذاً لخط�ة عم���ل األمانة العام�ة لع�ام 2015، ُعق�د االجتماع الخامس عش��ر للخبراء حول 
بح��ث إمكاني��ات التعاون في مجال اس��تثمار الغاز الطبيع��ي في مقر األمان��ة العامة لمنظمة 
األقط��ار العربي��ة المص��درة للبترول بدول��ة الكوي��ت يوم��ي 12 و13 تش��رين األول/أكتوبر 2015 

وشارك فيه )23( مختصًا من الدول األعضاء، ع�اوة على وفد األم�انة العام�ة )4(.
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 وفي ختام كلمته تمنى للم�صاركين �لنجاح في تحقيق 

�أهـــد�ف �الجتمـــاع ومـــا يتناوله مـــن مر�جعـــة تطور�ت 

�صناعة �لغاز �لطبيعي في �لدول �الأع�صاء. 

وبعـــد �إقـــر�ر جـــدول �الأعمـــال قـــام �لدكتور �صـــمير 

�لقرعي�ـــس، مديـــر �إد�رة �ل�صـــوؤون �لفنيـــة و�لمخت�صـــون 

با�صـــتعر��س ما قامت به �الأمانة �لعامة خالل �لفترة بين 

�الجتماعين، ومنها على �صبيل �لمثال ال �لح�صر ��صتمر�ر 

�الأمانة �لعامة في متابعة مو��صـــيع �لغاز �لطبيعي عربياً 

وعالمياً وت�صـــمينها ب�صكل م�صـــتمر في �لن�صرة �ل�صهرية، 

وتقريـــر �الأميـــن �لعـــام �ل�صـــنوي، و�لتقرير �الح�صـــائي، 

باالإ�صـــافة �إلى �أهم �لتطور�ت �لتي �صهدتها �صناعة �لغاز 

�لطبيعي في �لدول �الأع�صاء في منظمة �أو�بك، باالإ�صافة 

�إلـــى ��صـــتعر��س بع�س �لتطـــور�ت �القليميـــة �لهامة في 

مجال �لغاز �لطبيعي، ومنها تحقيق �كت�صـــافات كبيرة من 

�لغاز �لطبيعي في منطقة �ل�صـــرق �لمتو�صـــط، ت�صير �إلى 

وجـــود �أكثر مـــن 75 تريليون قدم مكعـــب، وما لذلك من 

تد�عيات م�صتقبلية على �لم�صتويين �الإقليمي و�لدولي.

 وقـــد قدمـــت �الأمانة �لعامة و�لم�صـــاركون عرو�صـــا  

تقديمية �صـــملت تطـــور�ت �صـــناعة �لغـــاز �لطبيعي في 

دولهـــم، وقـــام �لم�صـــاركون باإبـــد�ء �لمالحظـــات وتبادل 

وجهات �لنظر ب�صاأن �الأور�ق �لمقدمة لالجتماع.

وقد ناق�صـــت �الأور�ق �لمقدمة فـــي �الجتماع �هتمام 

بع�س �لدول �الأع�صاء بزيادة �حتياطياتها من مو�رد �لغاز 

�لطبيعي وكيفية ��صـــتغالل هذه �لمـــو�رد من خالل تبني 

�لخطط �الإ�صـــتر�تيجية، و�ال�صتمر�ر في تنفيذ �لم�صاريع 

�لتنمويـــة، كمـــا تناولـــت �أي�صـــا �لم�صـــروعات �لمقترحة 

لمر�فئ ��صتقبال �لغاز �لطبيعي �لم�صال، و��صتير�د �لغاز 

عبر خطوط  �الأنابيب، في �صـــوء �لتوقعات �لم�صـــتقبلية 

لتنامي �لطلـــب على �لغاز �لطبيعي بما يفوق م�صـــتويات 

�الإنتـــاج �لمحلـــي في بع�س �لـــدول �لعربيـــة، كما تناولت 

بع�ـــس �الأور�ق �لمقدمة  �أحدث �لتطـــور�ت �لتكنولوجية 

فـــي مجال حفـــر و�إكمال �الآبار بهـــدف تعظيم �الإنتاجية، 

كمـــا تناولـــت بع�س م�صـــاريع تطوير وتو�صـــيع �لمن�صـــاآت 

�لقائمة ل�صناعة �لغاز �لطبيعي في �لدول �لعربية

وقد خل�صـــت �الأور�ق �إلى مالحظة زيادة توجه بع�س 

�لدول �الأع�صـــاء نحو �صـــخ �لمزيد من �ال�صتثمار�ت في 

قطـــاع �لغاز �لطبيعي �أ�صـــوة بقطاع �لنفـــط، نتيجة زيادة 

�العتمـــاد علـــى �لغاز كوقـــود للطاقـــة �لكهربائيـــة �لتي 

ت�صـــهد نمو� متز�يد� في بع�س �لدول �لعربية، باالإ�صـــافة 

�إلى �أهمية �لغاز كلقيم ل�صـــناعة �لبتروكيماويات وكوقود 

للعديد من �ل�صناعات �لتحويلية.

كمـــا �أكـــد �لم�صـــاركون علـــى �أهميـــة تعزيـــز �لتعاون 

�لثنائي �أو متعدد �الأطر�ف بين �لدول �الأع�صاء بما يحقق 

�لمنفعة �لم�صتركة.

وفـــي ختـــام �الجتماع �أثنـــى �لم�صـــاركون على جهود 

�الأمانة �لعامة في عقد مثل هذه �الجتماعات، وحر�صها 

على �إيجاد �لبيئة �لمنا�صـــبة لتبادل �لمعلومات و�لخبر�ت 

بين �لمخت�صين في �صناعة �لغاز �لطبيعي.
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تحت رعاية وح�صـــور �سمو ال�سيخ جابر 

المب�������ارك الحم�������د ال�سباح رئي��������س مجل�س 

ال�������وزراء بدول�������ة الكوي�������ت �فتتح يـــوم �الأحد 

�لمو�فق 11 �أكتوبر 2015، »موؤتمر ومعر�س 

�لكويـــت �لثانـــي للنفط و�لغـــاز«، �لذي �أقيم 

تحت �صـــعار »�آفـــاق مو�رد �لطاقـــة: ما بين 

�البتكار، �لتكنولوجيا، وفر�س �ال�صـــتثمار«. 

وقـــد �صـــارك فـــي تنظيـــم �لموؤتمـــر كل من 

جمعية مهند�صـــي �لبتـــرول �لعالمية، و�إد�رة 

�لمعار�ـــس �لعربيـــة، تحت رعاية موؤ�ص�صـــة 

�لبترول �لكويتية و�صركاتها �لتابعة.

ح�صـــر �لحفل كبار �لم�صـــوؤولين فـــي دولة �لكويت، 

يتقدمهم معالي النائ�������ب االأول لرئي�س مجل�س الوزراء 

ووزير الخارجية ال�سيخ �سباح الخالد الحمد ال�سباح، 

ومعالي نائ�������ب رئي�س مجل�س ال�������وزراء ووزير الداخلية 

ال�سيخ محمد الخالد الحم�������د ال�سباح، ومعالي نائب 

رئي��������س مجل�س ال�������وزراء ووزي�������ر الدفاع ال�سي�������خ خالد 

الجراح ال�سباح. وعدد من �أ�صـــحاب �لمعالي �ل�صـــيوخ 

و�لـــوزر�ء و�لمحافظيـــن و�لم�صت�صـــارين بديو�ن �صـــمو 

رئي�ـــس مجل�ـــس �لـــوزر�ء وموؤ�ص�صـــة �لبتـــرول �لكويتية 

و�ل�صـــركات �لتابعة لها،  كما �صـــارك في �لحفل كل من 

�صعادة �الأمين �لعام لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة 

للبترول )�أو�بك(، �ل�صـــيد عبا�س عل�������ي النقي، ومعالي 

�الأمين �لعام لمنظمة �لبلد�ن �لم�صدرة للنفط )�أوبك(، 

االأ�ستاذ عبداهلل البدري.

وقد �ألقى معالي وزير �لنفط ووزير �لدولة ل�صـــوؤون 

مجل�ـــس �الأمة ورئي�ـــس مجل�س �د�رة موؤ�ص�صـــة �لبترول 

�لكويتية الدكت�������ور علي �سالح العمير، كلمة في �فتتاح 

�لموؤتمـــر �أكـــد فيهـــا على �أهميـــة هـــذ� �لموؤتمر �لذي 

يعتبر منبر�ً هاماً يعر�س �أحدث �لتطور�ت و�النجاز�ت 

و�لتقنيات في �صـــناعة �لنفط و�لغاز وتعزيز �لتو��صـــل 

مع �ل�صركات و�لم�صوؤولين عن �ل�صناعة �لنفطية.

و�أ�صار �إلى �أهمية تعزيز ��صتر�تيجية �صناعة �لنفط 

و�كت�صـــاف طـــرق جديـــدة ومبتكرة لزيـــادة �لكفاءة من 

خـــالل �لتكنولوجيا �لمتقدمـــة و�لتاأكيد على �صـــرورة 

�تباع �أ�صاليب �الأمن و�ل�صالمة و�لمحافظة على �لبيئة.

و�أو�صـــح �أن موؤ�ص�صـــة �لبترول �لكويتية ت�صـــعى �لى 

تنفيذ �ال�صتر�تيجية بعيدة �لمدى من خالل �ال�صتثمار 

في بناء مر�كز تجميع وتطوير �لنفط �لثقيل م�صير� �لى 

�طالق عدة مبادر�ت في هذ� �لمجال لدعم �القت�صـــاد 

�لكويتي وتطوير دور �لقطاع �لخا�س.

من ناحيته �أكد �لرئي�س �لتنفيذي لموؤ�ص�صة �لبترول 

�لكويتية ال�سيد/ نزار العد�ساني، على عزم �لموؤ�ص�صـــة 

علـــى ت�صـــخير كل �لمو�رد �لمتاحة ليكـــون عام 2020 

عام تحقيق و�نجاز لكافة �لم�صـــاريع �لنفطية �لتي بد�أ 

تنفيذها عام 2010 و�لو�صـــول �لى �نتاج �ربعة ماليين 

برميل من �لنفط �لخام يوميا.

و�أ�صـــاف قائاًل “�إننا نوؤمن باأن �لكو�در �لوطنية هي 

�لثـــروة �لحقيقية �لتي تترجم ��صـــتر�تيجية �لموؤ�ص�صـــة 

وتحويلهـــا �لـــى و�قع ي�صـــمن �لريادة لها” م�صـــير� �لى 

�لحر�ـــس �لد�ئـــم على تاأهيـــل �لكو�در لقيـــادة �لقطاع 

�لنفطي.

مؤتمر ومعرض الكويت الثاني للنفط والغاز
يستعرض أهم التقنيات العالمية الحديثة في الصناعة البترولية
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أنشطة المنظمة

عقدت منظمة �التحاد �الإ�صالمي لمالكي �لبو�خر )�إحدى 

�لمنظمـــات �لتابعة لمنظمـــة �لموؤتمر �الإ�صـــالمي( �جتماعها 

�ل�صـــنوي، وذلـــك في مدينـــة دبي بدولـــة �الإمـــار�ت �لعربية 

�لمتحـــدة، يوم 21 �أكتوبر 2015. وقد تم خالل حفل �فتتاح 

�الجتماع، تكريم �صعادة �الأ�صتاذ / عبا�س علي �لنقي، �الأمين 

�لعـــام لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة للبترول )�أو�بك( 

وعدد من �لروؤ�صاء و�لم�صئولين في منظمات �لعمل �لعربي 

�لم�صـــترك و�ل�صخ�صيات �لعاملة في قطاع �لنقل �لبحري. 

وقد �أعرب �صعادة �الأ�صتاذ/ عبا�س علي �لنقي، عن �صكره 

�لجزيل لهـــذه �لمبادرة �لكريمة متمنياً مزيد�ً من �لتعاون 

بين �لمنظمتين. 

منظمة االتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر تكرم األمين العام لمنظمة أوابك
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إصدارات المنظمة
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�سادية

✍ انخف�س المعدل ال�سهري الأ�سعار �سلة اأوبك بن�صبة 16.1% )8.7 دوالر للبرميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 45.5 دوالر للبرميل خالل �صهر �أغ�صط�س 2015.

✍ انخف�س الطلب العالمي على النفط خالل �صهر �أغ�صط�س 2015 بمقد�ر 0.5 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.5% لي�صل �إلى 95.5 مليون ب/ي.

✍ ارتفعت الكميات المعرو�سة من النفط خالل �صهر �أغ�صط�س 2015 بمقد�ر 0.6 مليون ب/ي ،�أي بن�صبة 0.6 % لت�صل �إلى 98.5 مليون ب/ي.

✍ انخف�س اإنتاج الواليات المتحدة من النفط ال�سخري خالل �صهر �أغ�صط�س 2015 بنحو 1.4% ليبلغ 5.4 مليون ب/ي، بينما ارتفع عدد الحفارات العاملة بنحو 

9 حفار�ت مقارنة بال�صهر �ل�صابق ليبلغ 588 حفارة.
✍ ارتفعت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر يوليو 2015 بنحو 7.3% لتبلغ 7.5 مليون ب/ي، بينما انخف�ست وارداتها من المنتجات النفطية 

بنحو 4.6% لتبلغ حو�لى 2.1 مليون ب/ي.

✍ ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول ال�سناعية خالل �صـــهر يوليو 2015 بحو�لى 18 مليون برميل مقارنة بال�صـــهر �ل�صـــابق لي�صـــل �إلى 2923 مليون برميل، 

و ارتفع المخزون االإ�ستراتيجي في دول منظمة �لتعاون �القت�صـــادي و�لتنمية وجنوب �أفريقيا و�ل�صـــين بمقد�ر 3 مليون برميل مقارنة بال�صـــهر �ل�صابق لي�صل �إلى 

1858 مليون برميل. 
✍ انخف�س المتو�سط ال�سهري لل�سعر الفوري للغاز الطبيعي �لم�صجل في مركز هنري بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر �أغ�صط�س 2015 بمقد�ر 0.25 دوالر لكل مليون 

)و ح ب( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2.63 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

✍ ارتفع متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في اليابان خالل �صهر يوليو 2015 بمقد�ر 0.3 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 8.9 دوالر لكل مليون )و 

ح ب( ، بينما انخف�س متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في كوريا الجنوبية بمقد�ر 0.3 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، لي�صل �إلى 8.8 دوالر لكل مليون 

)و ح ب( ،كما انخف�س متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في ال�سين بمقد�ر 2 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 7.5 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

✍ بلغت �سادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�سيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�سين حوالى 3.754 مليون طن خالل �صهر يوليو 2015 ،م�صتاأثرة بح�صة 

33.7% من �الإجمالى.

أوال : أسواق النفط

– الأ�ضعار  1

1-1 اأ�سعار النفط الخام
�صهد �لمعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة �أوبك تر�جعاً خالل �الأ�صبوع �الأول من �صهر �أغ�صط�س 

2015، م�صجاًل 47.7 دوالر للبرميل، ثم و��صل �نخفا�صه بعد ذلك لي�صل �إلى �أدني م�صتوياته 
عندما بلغ 41.8 دوالر للبرميل خالل �الأ�صبوع �لر�بع من �ل�صهر، كما يو�صح �ل�صكل )1(:

�صـــهد �لمعدل �ل�صهري الأ�صـــعار �صلة خامات �أوبك خالل �صهر �أغ�صط�س 2015 �نخفا�صاً 

بمقد�ر 8.7 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 16.1% ،لي�صل �إلى 45.5 

دوالر للبرميل، م�صـــجال بذلك تر�جعاً بنحو 55.3 دوالر للبرميل �أي بن�صـــبة 54.9% مقارنة 

بمعدله �لم�صجل خالل �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. وقد كان لوفرة �الإمد�د�ت من �لنفط 

�لخام وتباطوؤ �القت�صاد 

رئي�صياً  دور�ً  �ل�صـــيني، 

�الأ�صـــعار  �نخفا�س  فى 

خالل �صـــهر �أغ�صـــط�س 

2015 �إلى قـــرب �أدنى 
م�صـــتوى لها خالل 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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اأغ�ضط�س يوليو يونيو مايو اأبريل مار�س فرباير
يناير

2015 دي�ضمرب نوفمرب اأكتوبر �ضبتمرب
اأغ�ضط�س

2014

45.5 54.2 60.2 62.2 57.3 52.5 54.1 44.4 59.5 75.6 85.1 96.0 100.8 �صعر �صلة �أوبك

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

�ل�صابق

(55.3) (15.4) (47.7) (43.3) (47.0) (51.7) (51.3) (60.3) (48.2) (29.4) (21.6) (12.7) (6.8)
 �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 �أوبـــك و بع�س �لنفـــوط �الأخرى للفترة 

.2015 - 2013

1-2  االأ�سعار الفورية للمنتجات النفطية

- الخليج االأمريكي

�نخف�صـــت �الأ�صـــعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �صـــهر يوليو 2015 بنحو 5.2 دوالر 

للبرميل مقارنة باأ�صـــعار �ل�صـــهر �ل�صابق �أي بن�صبة 5% لت�صـــل �إلى 99.1 دوالر للبرميل، كما 

�نخف�صـــت �أ�صـــعار زيت �لغاز بنحو 7.7 دوالر للبرميل �أي بن�صـــبة 10.6% لتبلغ 64.8 دوالر 

للبرميل، و�نخف�صـــت �أ�صـــعار زيت �لوقود بحو�لى 7.8 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 14.8% لتبلغ 

45 دوالر للبرميل.
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-  �سوق روتردام

يوليو  �صهر  خالل  م�صتوياتها  في  �نخفا�صاً  �لممتاز  للغازولين  �لفورية  �الأ�صعار  �صهدت 

لت�صل �إلى  2015 بنحو 3.2 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة %3.4 
�أي بن�صبة  �لغاز بنحو 7.8 دوالر للبرميل  90.5 دوالر للبرميل،  كما �نخف�صت �أ�صعار زيت 
10.2% لتبلغ 68.6 دوالر للبرميل، و�نخف�صت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 5.7 دوالر للبرميل 

�أي بن�صبة 11.3% لتبلغ 44.6 دوالر للبرميل.

-  �سوق حو�س البحر المتو�سط

�صهدت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز �نخفا�صاً في م�صتوياتها خالل يوليو 2015 

لت�صل �إلى 83.9  بنحو 2.3 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة %2.7 

دوالر للبرميل، كما �نخف�صت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 7.9 دوالر للبرميل �أي بن�صبة %10.1 

�أي  للبرميل  دوالر   6.3 بحو�لي  �لوقود  زيت  �أ�صعار  و�نخف�صت  للبرميل،  دوالر   70.3 لتبلغ 

بن�صبة 12.1% لتبلغ 45.6 دوالر للبرميل.

-  �سوق �سنغافورة

يوليو  �صهر  خالل  م�صتوياتها  في  �نخفا�صاً  �لممتاز  للغازولين  �لفورية  �الأ�صعار  �صهدت 

2015  بنحو 8 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 9.5% لت�صل �إلى 76 
دوالر للبرميل، كما �نخف�صت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 9 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 11.7% لتبلغ 

67.7 دوالر للبرميل،  و�نخف�صت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 8.4 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 
14.7% لتبلغ 48.7 دوالر للبرميل.

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

يوليو 2014  �إلى  يوليو 2015  في �الأ�صو�ق �لرئي�صية �الأربعة: 

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

للمنتجات  �لفورية  لالأ�صعار  �ل�صهري  �لمتو�صط  �لملحق  في   )4( �لجدول  يو�صح  كما 

�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�سعار �سحن النفط الخام 

�رتفعت �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 يوليو 2015 بمقد�ر 6 

نقاط مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 9% م�صجلة 73 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي 

�إلى �تجاه �لغرب  �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمتجه من مو�نئ �ل�صرق �الأو�صط   ،و�رتفعت 

باأ�صعار  مقارنة  نقطتين  بمقد�ر  �صاكن(  �ألف طن   285  –  270 بحمولة  �لكبيرة  )للناقالت 

م�صجلة 41 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي،بينما �نخف�صت  �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة %5.1 

�أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمنقولة د�خل منطقة �لبحر �الأبي�س �لمتو�صط بناقالت �صغيرة �أو 

متو�صطة �لحجم  )80-85 �ألف طن �صاكن( بمقد�ر 39 نقطة مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، 

�أي بن�صبة 29.1% م�صجلة 95 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي.

في  �لعالمى(  �لمقيا�س  على  )نقطة  �لخام  �لنفط  �صحن  �أ�صعار   )4( �ل�صكل  ويو�صح 

�التجاهات �لمختلفة خالل �لفترة من �صهر يوليو 2014 �إلى �صهر يوليو 2015: 

1-4 اأ�سعار �سحن المنتجات النفطية 

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

�ل�صرق  )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر يوليو 2015 بمقد�ر 24 

�لمقيا�س  165 نقطة على  �ل�صابق، م�صجلة  �ل�صهر  باأ�صعار  مقارنة   %17 بن�صبة  ،�أي  نقطة 

 .)World Scale( لعالمي�

�الأبي�س  �لبحر  منطقة  د�خــل  �لمنقولة  �لنفطية  �لمنتجات  �صحن  �أ�صعار  ارتفعت  كما 

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

13 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي،  �أي بن�صبة 6.8% مقارنة باأ�صعار �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�صتوى 203 نقطة،  و�رتفعت �أي�صاً �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة من �لبحر 

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

يوليو 2015 بمقد�ر 13 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي، �أي بن�صبة 6.5% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر 

�ل�صابق،  لت�صل �إلى م�صتوى 213 نقطة.

خالل  �لمختلفة  �التجاهات  في  �لنفطية  �لمنتجات  �صحن  �أ�صعار   )5( �ل�صكل  ويو�صح 

�لفترة من �صهر  يوليو 2014 �إلى �صهر يوليو 2015.

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

�لخام  �لنفط  من  كل  �صحن  �أ�صعار  �تجاهات  �لملحق  في   )6( و   )5( �لجدوالن  يو�صح 

و�لمنتجات �لنفطية للفترة 2013- 2015.

2 - العر�س و الطلب  

�صهر  خالل  �لنفط  على  �لعالمي  �لطلب  باإجمالي  �لمتعلقة  �الأولية  �لتقدير�ت  ت�صير 

�أغ�صط�س  2015 �إلـى �نخفا�صه بمقد�ر 0.5 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.5% مقارنة بم�صتويات 

�ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلـى 95.5 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 2.1 مليون ب/ي 

مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

�نخف�س طلب مجموعة الدول ال�سناعية خالل �صهر �أغ�صط�س 2015 بمقد�ر 0.6 مليون 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 46.2 مليون ب/ي ،  ب/ي، �أي بن�صبة %1.3 

مرتفعاً بحو�لى  0.7 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �لما�صي، بينما �رتفع 

طلب بقية دول العالم االأخرى بمقد�ر 0.1 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.2% مقارنة بم�صتويات 

الشكل - 5 
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التغري عن

اأغ�ضط�س 2014 

اأغ�ضط�س

2014
التغري عن

يوليو  2015

يوليو

2015
اأغ�ضط�س

2015

0.7 45.5 -0.6 46.8 46.2 طلب الدول ال�سناعية

1.4 47.9 0.1 49.2 49.3 باقي دول العامل

2.1 93.4 -0.5 96.0 95.5 اإجمايل الطلب العاملي

1.8 37.2 0.6 39.4 39.0  اإمدادات اأوبك

1.7 30.5 0.5 31.7 32.2 نفط خام

0.1 6.7 0.1 6.7 6.8 �سوائل الغاز و متكثفات

2.3 54.9 0.0 57.2 57.2 اإمدادات من خارج اأوبك

0.0 2.3 0.0 2.3 2.3 عوائد التكرير

4.1 94.4 0.6 97.9 98.5 اإجمايل العر�س العاملي

1.0 1.9 3.0 املوازنة

Energy Intelligence Briefing September 4  2015 ،:مل�صدر�

�ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 49.3 مليون ب/ي، مرتفعاً بحو�لي 1.4 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر 

�لمناظر من �لعام �لما�صي.

�صهر  النفط خالل  المعرو�سة من  الكميات  �رتفاع  �إلى  �الأولية  �لتقدير�ت  ت�صير  بينما 

�أغ�صط�س 2015 بمقد�ر 0.6 مليون ب/ي �أي بن�صبة 0.6% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق 

لت�صل �إلى 98.5 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 4.1 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 

بن�صبة  �أي  مليون ب/ي   0.6 بمقد�ر   2015 �أغ�صط�س  �صهر  �لطبيعي خالل  �لغاز  و�صو�ئل 

1.6% 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�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق، بينما ��صتقر �إجمالى �إمد�د�ت 
�لدول �لمنتجة من خارج �أوبك عند نف�س �لم�صتوى �لم�صجل خالل �ل�صهر �ل�صابق وهو 59.5 

مليون ب/ي، م�صكلة �رتفاعاً بنحو 2.3 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق

وتظهر �لبيانات �الأولية لم�صتويات �لطلب و�لعر�س من �لنفط �لخام خالل �صهر �أغ�صط�س 

�ل�صهر  مليون ب/ي خالل   1.9 قدره  بفائ�س  ،مقارنة  3 مليون ب/ي  قدره  2015 فائ�صاً 
�ل�صابق وفائ�صاً قدره 1 مليون ب/ي خالل �ل�صهر �لمماثل من �لعام �ل�صابق ،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�سخري فى الواليات المتحدة االأمريكية 	

�أغ�صط�س  �صهر  �ل�صخري خالل  �لنفط  �الأمريكية من  �لمتحدة  �لواليات  �إنتاج  �نخف�س 

لتبلغ  �ل�صابق  �ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %1.4 بن�صبة  �أى  ب/ي  �ألف   77 بحو�لى   2015
5.366 مليون ب/ي،  م�صكلة �رتفاعاً بنحو 472 �ألف ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام 
�ل�صابق، في حين �رتفع عدد �لحفار�ت �لعاملة خالل �صهر �أغ�صط�س 2015 بنحو 9 حفار�ت 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ  588 حفارة، وهو م�صتوى منخف�س بنحو 688 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

اأغ�سط�س 2014

اأغ�سط�س

2014
 التغري عن

يوليو 2015

يوليو

2015
اأغ�سط�س

2015

0.472 4.894 -0.077 5.443 5.366 اإنتاج النفط ال�سخري

-688 1276 9 579 588 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, September 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

الواليات المتحدة االأمريكية 

�رتفعت و�رد�ت الواليات المتحدة االأمريكية من �لنفط �لخام خالل �صهر يوليو 2015 

بحو�لى 513 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 7.3% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 7.5 مليون 

ب/ي، بينما �نخف�صت و�رد�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 103 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 

4.6% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لي 2.1 مليون ب/ي. 
وعلى جانب �ل�صادر�ت، �رتفعت �صادر�ت �لواليات �لمتحدة من �لنفط �لخام خالل �صهر 

يوليو 2015 بحو�لى 66 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 13% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 

572 �ألف ب/ي، كما �رتفعت �صادر�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 230 �ألف ب/ي �أى 
بن�صبة 6.5% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لى 3.8 مليون ب/ي. وبذلك �رتفع 

�صافي �لو�رد�ت �لنفطية للواليات �لمتحدة خالل �صهر يوليو 2015 بحو�لي 114 �ألف ب/ي، 

�أي بن�صبة 2.2% مقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 5.3 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  ثم �لمك�صيك بن�صبة 11%، بينما   %13
حو�لي 37% من �إجمالي و�رد�ت �لنفط �لخام للواليات �لمتحدة �الأمريكية. 

اليابان 

�ألف   500 بحو�لي   2015 يوليو  �صهر  �لخام خالل  �لنفط  من  �ليابان  و�رد�ت  �رتفعت 

�رتفعت  كما  مليون ب/ي،   3.4 لتبلغ  �ل�صابق  �ل�صهر  بالمقارنة مع   %17 بن�صبة  �أي  ب/ي، 

�لو�رد�ت �ليابانية من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 44 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 8% بالمقارنة مع 

�ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 601 �ألف ب/ي.

إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية  )مليون ب/ي ( شكل - 7 
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وعلى جانب �ل�صادر�ت، �نخف�صت �صادر�ت �ليابان من �لمنتجات �لنفطية خالل �صهر 

�رتفع  بذلك  و  �ألف ب/ي.   515 لتبلغ   %0.4 بن�صبة  �أي  �ألفين ب/ي،  بنحو   2015 يوليو  

�صافي �لو�رد�ت �لنفطية لليابان خالل �صهر يوليو 2015  بحو�لي 543 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 

18.3% لي�صل �إلى 3.5 مليون ب/ي.
تاأتي �لمملكة �لعربية �ل�صعودية في �لمرتبة �الأولى بن�صبة  وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، 

33% من �جمالي و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام ، تليها �المار�ت �لعربية �لمتحدة بن�صبة 
31% ثم رو�صيا بحو�لى %7 . 

ال�سين 

�رتفعت و�رد�ت ال�سين من �لنفط �لخام خالل �صهر يوليو 2015 بحو�لي 55 �ألف ب/ي،  

�أي بن�صبة 0.7% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 7.3 مليون ب/ي، كما �رتفعت �لو�رد�ت 

مع  بالمقارنة   %29 بن�صبة  �أي  �ألف ب/ي،   377 بحو�لي  �لنفطية  �لمنتجات  من  �ل�صينية 

�ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 1.3 مليون ب/ي.

يوليو  �لخام خالل �صهر  �لنفط  �ل�صينية من  �ل�صادر�ت  ،�رتفعت  �ل�صادر�ت  وعلى جانب 

2015 لت�صل �إلى 79 �ألف ب/ي، وهو �أعلى م�صتوى تحقق منذ �أبريل 2015. بينما �نخف�صت 
�ل�صادر�ت �ل�صينية من �لمنتجات �لنفطية بحو�لي 127 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 13.8% بالمقارنة 

مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 792 �ألف ب/ي. وبذلك بلغ �صافي �لو�رد�ت �لنفطية �ل�صينية خالل 

�صهر يوليو 2015 حو�لي 7.7 مليون ب/ي مرتفعة بنحو 1.5% 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 

 %13 بن�صبة  �نجوال  ،يليها  منه  �الأخيرة  و�رد�ت  �جمالي  من   %14 بن�صبة  �لخام  بالنفط 

،ورو�صيا بن�صبة %12 .

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 يوليو 2015 مقارنة بال�صهر �ل�صابق.

املنتجات النفطية النفط اخلام

 التغري عن

يونيو 2015

يونيو

2015
يوليو

2015
 التغري عن

يونيو 2015

يونيو

2015
يوليو

2015

0.333- 1.331- 1.664- 0.447 6.486 6.933 الواليات املتحدة االأمريكية

0.045 0.041 0.086 0.498 2.936 3.434 اليابان

0.127 0.356 0.483 0.012- 7.185 7.173 ال�سني

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 

�رتفع �إجمالي المخزون التجاري النفطي في الدول ال�سناعية خالل �صهر يوليو 2015 

بحو�لى 18 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2923 مليون برميل، م�صكاًل �رتفاعاً 

بمقد�ر 233 مليون برميل عن م�صتويات �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صى، يذكر �أن �إجمالي 

يوليو  �صهر  �نخف�س خالل  قد  ال�سناعية  ال���دول  ف��ي  ال��خ��ام   النفط  م��ن  التجاري  المخزون 
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بينما  برميل،  مليون   1160 �إلى  لي�صل  �ل�صابق  �ل�صهر  2015  بحو�لي 10 مليون برميل عن 
ارتفع اإجمالي مخزونها التجاري من المنتجات  النفطية بحو�لي 28 مليون برميل عن �ل�صهر 

�ل�صابق لي�صل �إلى 1763 مليون برميل.

 وقد ارتفع المخزون التجاري النفطي في االأمريكتين بحو�لى 11 مليون برميل عن �ل�صهر 

�ل�صابق لي�صتقر عند 1549 مليون برميل، منها 616 مليون برميل من �لنفط �لخام و 933 

ال��دول االأوروبية  انخف�س المخزون التجاري النفطي في  بينما  �لمنتجات،  برميل من  مليون 

بحو�لى 2 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 936 مليون برميل، منها 340 مليون 

برميل من �لنفط �لخام و 596 مليون برميل من �لمنتجات ، و�رتفع المخزون التجاري النفطي 

في دول منطقة المحيط الهادي بمقد�ر 9 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق ليبلغ 438 مليون 

برميل منها 204 مليون برميل من �لنفط �لخام و 234 مليون برميل من �لمنتجات �لنفطية.

�رتفع المخزون التجاري النفطي في بقية دول العالم خالل �صهر يوليو 2015 بمقد�ر 47 

مليون برميل لي�صل �إلى 2627 مليون برميل ،كما �رتفع المخزون التجاري النفطي على متن 

الناقلت بمقد�ر 23 مليون برميل لي�صل �إلى 1099 مليون برميل. 

برميل  مليون   65 بمقد�ر  �رتفاعاً  العالمى  التجاري  المخزون  اإجمالي  م�صتوى  ي�صجل  وبذلك 

خالل �صهر يوليو 2015 مقارنة بم�صتو�ه �لم�صجل خالل �ل�صهر �ل�صابق  لي�صل �إلى 5550  مليون 

برميل، وهو م�صتوى مرتفع بمقد�ر 556 مليون برميل عن م�صتويات �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

و�رتفع المخزون اال�ستراتيجي في دول منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية وجنوب �أفريقيا و�ل�صين 

خالل �صهر يوليو 2015 بمقد�ر 3 مليون برميل مقارنة بم�صتو�ه �لم�صجل خالل �ل�صهر �ل�صابق  لي�صل �إلى 

1858 مليون برميل، مرتفعاً بمقد�ر 63 مليون برميل عن م�صتوياته في �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي.
�إلى 8507 مليون   2015 يوليو  �صهر  نهاية  في  العالمي  المخزون  اإجمالي  ي�صل  وبذلك 

برميل م�صجال بذلك �رتفاعاً بنحو 91 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق، و �رتفاعاً بنحو 

695 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 

يوليو 2015.

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر يوليو 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 

هنري  مركز  في  �لم�صجل  �لطبيعي  للغاز  �لفوري  لل�صعر  �ل�صهري  �لمتو�صط  �نخف�س 

بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر �أغ�صط�س 2015 بمقد�ر 0.25 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة 

بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2.63 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

لخام غرب  �ل�صهري  بالمتو�صط  �لطبيعي  �لغاز  ل�صعر  �ل�صهري  �لمتو�صط  مقارنة  ولدى 

تك�صا�س �لمتو�صط، يت�صح �نخفا�س �أ�صعار �لغاز �لطبيعي بنحو 4.8 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�سعار الغاز الطبيعي الم�سيل
�صهد متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته �ليابان في �صهر يوليو 2015  

�رتفاعاً بمقد�ر 0.3 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 8.9 دوالر/ 

مليون  و ح ب، بينما �نخف�س متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته كوريا 

�لجنوبية بمقد�ر 0.3 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 8.8 دوالر/ 

�أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته �ل�صين  مليون و ح ب، كما �نخف�س متو�صط 

بمقد�ر 2 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 7.5 دوالر/ مليون و ح ب. 

2.2 الكميات الم�ستوردة من الغاز الطبيعي الم�سيل
�لجنوبية  كوريا  و  �ليابان  في  �لم�صيل  �لطبيعي  �لغاز  من  �لم�صتوردة  �لكميات  �رتفعت 

 %10 بن�صبة  �أي  مليون طن   1.012 بمقد�ر  �ل�صهر  �لمختلفة خالل  �لم�صادر  و�ل�صين من 

مقارنة بال�صهر �ل�صابق حيث و�صلت �لكميات �لم�صتوردة في �صهر يوليو 2015 �إلى 11.146 

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 September 2 ،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�سط�س

7276230213941097215.216.512.2�سبتمرب

6944275513811108015.916.212.3اأكتوبر

6877293217571156615.615.911.6نوفمرب

8258428920161456315.616.112.1دي�سمرب

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
   World Gas Intelligence   امل�سدر : اأعداد خمتلفة من

كميات وأسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في اليابان وكوريا والصين 2015-2013  الجدول - 6
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3.2 م�سادر واردات الغاز الطبيعي الم�سيل
  2015 يوليو  �صهر  �ل�صين خالل  و  �لجنوبية  كوريا  و  �ليابان  �إلى  قطر  �صادر�ت  بلغت 

و�رد�ت  �إجمالي  من   %23.9 بن�صبة  �الأولــى  �لمرتبة  في  لتاأتي  طن،  مليون   2.666 حو�لي 

ماليزيا  ثم   %22.3 بن�صبة  ��صتر�ليا  تليها  �ل�صهر،  و�ل�صين خالل  �لجنوبية  كوريا  و  �ليابان 

بن�صبة 16% ،في حين بلغت �صادر�ت �لجز�ئر �إلى كوريا �لجنوبية نحو 62 �ألف طن.

�ل�صين حو�لي  و  �لجنوبية  و كوريا  �ليابان  �إلى  �لعربية  �لدول  بلغت �صادر�ت  هذ� وقد 

3.754 مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته 33.7% من �إجمالي و�رد�ت تلك �لدول خالل �ل�صهر.
4.2 العائد ال�سافي لم�سدري الغاز الطبيعي الم�سيل

وفيما يتعلق بالعائد �ل�صافي �لمحقق لعدد من �لدول �لم�صدرة للغاز �لطبيعي �لم�صيل، 

فتاأتي رو�صيا في �لمرتبة �الأولى محققة عائد �صافي في حدود 6.84 دوالر/ مليون و ح ب في 

نهاية �صهر يوليو 2015، تليها �إندوني�صيا بـعائد �صافي 6.74 دوالر/ مليون و ح ب، ثم ماليزيا 

بـعائد �صافي 6.69 دوالر/ مليون و ح ب. فيما بلغ �لعائد �ل�صافي لقطر 6.50 دوالر/ مليون  

و ح ب، وللجز�ئر 6.15 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 يوليو 2015:

الدول الرئيسية المصدرة للغاز الطبيعي المسيل إلي اليابان وكوريا و الصين، والعائد الصافي *              في نهاية شهر يوليو 2015 الجدول - 7

الكميات الم�ستوردة

العائد ال�سافي) األف طن (

)دوالر / م و ح ب(االإجماليال�سينكوريااليابان

69532271192211146اإجمالي الواردات، منها:

1052111549926666.50قطر

83824886.68–1650ا�ستراليا

15371737317836.69ماليزيا

49830329010916.74اندون�سيا

4786.84–351127رو�سيا

4566.14––456نيجيريا

626.15–62–الجزائر

*  �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

39

سنة 41 - العدد 10
ال

ملحق اجلداول

ملحق الجداول

39

سنة 41 - العدد 10
ال



ملحق الجداول

40

سنة 41 - العدد 10
ال

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

¿  ت�سم�������ل �سلة اأوب�������ك اعتبارا م�������ن 16 يونيو 2005 علىالخام�������ات التالية : 

العرب�������ي الخفيف ال�سعودي، مزي�������ج ال�سحراء الجزائ�������ري، الب�سرة الخفيف،  

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

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

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

غيرا�سول االنغولي و خام اورينت.

ال�سلة  من  االندوني�سي  الخام  ا�ستثناء  تم   2009 يناير  في  و  االكوادوري، 

لتتاألف من 12 نوعا من الخام.

االقت�سادية،  االدارة  للبترول،  الم�سدرة  العربية  االقطار  منظمة  الم�سدر: 

والتقارير اال�سبوعية لمنظمة الدول الم�سدرة 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

99.1  1

�صبتمرب

September

56.0 105.7 1

 مار�س 

March
96.2  2 52.9 104.0 2
95.1 3 49.5 103.2 3
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 

96.0September �صبتمرب 

85.1October �كتوبر 

75.6November نوفمرب 

59.5December دي�صمرب 

104.750.3First Quarter �لربع �الأول 

105.959.9Second Quarter �لربع �لثانى 

100.8Third Quarter �لربع �لثالث 

73.4Fourth Quarter �لربع �لر�بع 

96.2Annual Average املتو�سط ال�سنوي 

 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�سط عام 2013

96.297.199.694.495.296.399.398.496.699.093.2Axerage 2014متو�سط 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�سط�س

96.097.297.194.595.396.198.996.296.597.393.4September�سبتمرب

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�سمرب

44.444.547.942.642.345.548.446.845.647.947.3January 2015يناير 2015 

54.153.858.251.852.355.458.656.855.958.150.8Feburaryفرباير

52.552.256.950.550.554.357.454.854.755.947.8March مار�س

57.357.759.855.656.058.561.758.458.659.554.4Aprilاأبريل

62.262.664.160.460.963.366.263.263.564.359.3May مايو

60.260.961.758.659.361.864.660.861.861.759.8Juneيونيو

54.255.056.353.153.955.457.655.556.256.551.2July يوليو

45.546.547.244.345.347.048.845.847.946.742.8Augustاأغ�سط�س

امل�سدر: منظمة االأقطار العربية امل�سدرة للبرتول،  االإدارة االإقت�سادية،  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�سدر: تقرير اأوبك ال�سهري ، 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

يوليو

2014

122.0120.294.5Singapure�صنغافورة

Jul-14
128.1119.293.8Roterdamروترد�م
122.9118.894.5Mediterranean�ملتو�صط

128.2117.694.5US 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
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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 �ساكن  
** حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  270 اىل 285 األف طن �ساكن  

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

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

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

             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�سط 2013

Average 2014 105 30 49 متو�سط 2014

July 104 30 49 يوليو 2014

August 95 30 49 �أغ�صط�س

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

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

 .Source: OPEC Monthly Oil Market Report, various issues امل�سدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�سهري 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�سط 2013

Average 2014 159 149 111 متو�سط 2014

July 130 120 105 يوليو 2014

August 127 117 125 �غ�صط�س

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

Direction

* حجم الناقلت يرتاوح ما بني  30 اىل 35 األف طن �ساكن  
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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 �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 6.8 6.8 6.7 6.8 6.8 6.6 6.6 6.5  الدول العربية

OAPEC 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  �لدول �لعربية �الأخرى

OECD 45.4 46.5 45.8 46.6 46.0 45.0 45.7 46.1  منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية

North America 24.0 24.2 24.2 24.7 24.4 23.8 23.9 24.1  �أمريكا �ل�صمالية

Western Europe 13.7 13.5 13.5 13.6 13.9 13.6 13.0 13.7  �أوروبا �لغربية

Pacific 7.7 8.8 8.1 8.4 7.7 7.7 8.9 8.3  �ملحيط �لهادي

Developing Countries 30.5 29.9 29.8 29.7 30.4 29.8 29.4 29.0  الدول النامية

Middle East & Asia 20.0 19.6 19.3 19.2 19.7 19.3 19.2 18.9  �ل�صرق �الو�صط  و�آ�صيا 

Africa 3.9 3.9 3.8 3.9 3.7 3.8 3.8 3.7  �فريقيا

America Latin 6.7 6.4 6.7 6.7 7.0 6.7 6.4 6.5  �أمريكا �لالتينية

 China 11.0 10.4 10.5 10.9 10.3 10.6 10.1 10.1  ال�سني 

  FSU 4.2 4.4 4.5 4.9 4.6 4.2 4.4 4.5  االحتاد ال�سوفي�يتي)ال�سابق(

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

World 91.8 91.9 91.3 92.8 92.0 90.2 90.2 90.3    العامل

* اأرقام تقديرية. 
امل�سدر: منظمة االأقطار العربية امل�سدرة للبرتول - االإدارة االقت�سادية، 

وتقارير ال�سناعة 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 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 27.3 26.7 26.5 26.6 26.7 26.4 26.4 27.0 الدول العربية

OAPEC 26.1 25.3 25.1 25.3 25.3 24.9 25.1 25.7 �لدول �الأع�صاء في �أوبك

Other Arab 1.2 1.4 1.4 1.3 1.4 1.5 1.3 1.3 �لدول �لعربية �الأخرى

OPEC: 37.0 36.7 36.6 36.7 36.6 36.4 36.5 37.2 االأوبك:

Crude Oil 31.1 30.8 30.7 30.8 30.8 30.6 30.7 31.6 �لنفط �خلام

NGLs  +non conventional Oils 5.9 5.9 5.8 5.9 5.8 5.9 5.8 5.7  �صو�ئل �لغاز �لطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 24.9 25.2 24.1 24.9 24.1 23.9 23.5 22.2 منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية

NorthAmerica 20.7 21.0 20.0 20.7 20.2 19.9 19.2 18.2 �أمريكا �ل�صمالية

Western Europe 3.7 3.7 3.6 3.7 3.4 3.5 3.8 3.6 �أوروبا �لغربية

 Pacific 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 �ملحيط �لهادي

Developing Countries 12.4 12.6 12.4 12.6 12.4 12.2 12.2 12.2 الدول النامية

 Middle  East & Other Asia 4.8 4.9 4.9 5.0 4.8 4.9 4.9 5.0 �ل�صرق �الأو�صط ودول �آ�صيوية �أخرى

Africa 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 �فريقيا 

Latin America 5.1 5.2 5.0 5.2 5.1 4.9 4.9 4.8 �أمريكا �لالتينية 

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

FSU 13.6 13.7 13.4 13.5 13.4 13.4 13.5 13.4 االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق

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

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

World 94.6 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�سدر: منظمة االأقطار العربية امل�سدرة للبرتول - االإدارة االقت�سادية، 

وتقارير ال�سناعة النفطية
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1) Exculdes Oil at Sea.
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

* ال ي�سمل النفط على منت الناقلت
** ي�سمل النفط على منت الناقلت واملخزون اال�سرتاتيجي

Oil Market Intelligence June.  2015   امل�سدر Sources: Oil Market Intelligence June.  2015   

�لجدول - 9: �لمخزون �لنفطي �لعالمي، في نهاية �صهر يوليو 2015

Table - 9 : Global Oil Inventories،July 2015
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية �ل�صهر(

يوليو

2015
 July
2015

يونيو 

2015
June
2015

التغري عن يونيو 

2015
  Change from

June 2015

يوليو 

2014
 July
2014

التغري عن يوليو

2014 

Change from
July  2014

15491538111395154Americasاالأمريكتني:

51997Crude)11(616627نفط خام

9339112287657Productsمنتجات نفطية

88353Europe(2)936938اأوروبا :

32020Crude)2(340342نفط خام

596596056333Productsمنتجات نفطية

438429941226Pacificمنطقة املحيط الهادي 

204201317727Crudeنفط خام

Products)1(2342286235منتجات نفطية

29232905182690233Total OECDاإجمايل الدول ال�سناعية *

1016144Crude(10)11601170نفط خام

1763173528167489Productsمنتجات نفطية

26272580472304323Rest of the worldبقية دول العامل *

1099107623102376Oil at Seaنفط على منت �لناقالت

55505485654994556World Commercial 1املخزون التجاري العاملي *

185818553179563Strategic Strategic�ملخزون �ال�صرت�تيجي

85078415917812695Total 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.

ن
ال

ـــ
عــ

منظمة االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك(اإ

اجلائــــزة العلميــــة
ملنظمة االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك(

لعام  2016 



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       /       /


