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أجهزة المنظمة

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

الم�صدرة  العربية  الأق��ط��ار  منظمة  تاأ�ص�صت 

بيروت  في  اأبرمت  التي  التفاقية  بموجب  للبترول 

بتاريخ 9 يناير 1968  فيما بين حكومات كل من 

المملكة العربية ال�صعودية ودولة الكويت ودولة ليبيا 

)المملكة الليبية اآنذاك(. ون�صت التفاقية على اأن 

تكون مدينة الكويت مقراً لها.  

تهدف المنظمة اإلى تعاون اأع�صائها في مختلف 

اأوجه الن�صاط القت�صادي في �صناعة البترول، وتقرير الو�صائل وال�صبل 

للمحافظة على م�صالح اأع�صائها الم�صروعة في هذه ال�صناعة منفردين 

ومجتمعين، وتوحيد الجهود لتاأمين و�صول البترول اإلى اأ�صواق ا�صتهالكه 

ب�صروط عادلة ومعقولة، وتوفير الظروف المالئمة لال�صتثمار في �صناعة 

البترول في الأقطار الأع�صاء. 

وقد ان�صم اإلى ع�صوية المنظمة في عام 1970 كل من دولة الإمارات 

الجزائرية.   والجمهورية  البحرين  ومملكة  قطر  ودولة  المتحدة  العربية 

وان�صم اإليها في عام 1972 كل من الجمهورية العربية ال�صورية وجمهورية 

1973 جمهورية م�صر العربية، وان�صمت  اإليها في عام  العراق، وان�صم 

الجمهورية التون�صية في عام 1982 )جمدت ع�صويتها في عام 1986( 

وتجيز التفاقية ان�صمام اأية دولة عربية م�صدرة للبترول اإلى ع�صويتها 

�صريطة اأن يكون البترول م�صدراً هاما لدخلها القومي، وبموافقة ثالثة 

اأرباع اأ�صوات الدول الأع�صاء على اأن يكون من بينها اأ�صوات جميع الدول 

الأع�صاء الموؤ�ص�صة. 

• ال�شركات املنبثقة:
ال�ص����ركة  التالية:   الم�ص���تركة  الم�صروع����ات  المنظمة  عن  انبثقت 

الكويت  مدينة  ومقرها   1972 عام  في  البترول  لنقل  البحرية  العربي���ة 

في دولة الكويت، وال�صركة العربية لبناء واإ�صالح ال�صفن )اأ�صري( في عام 

1973، ومقرها مملكة البحرين، وال�صركة العربية لال�صتثمارات البترولية 
العربية  المملكة  في  الخبر  مدينة  ومقرها   1974 عام  في  )اأبيكورب( 

ال�صعودية، وال�صركة العربية للخدمات البترولية في عام 1975 ومقرها 

مدينة طرابل�س في دولة ليبيا.

تمار�س المنظمة ن�صاطاتها واخت�صا�صاتها من خالل اأربعة اأجهزة هي: 

المنظمة  �صيا�صات  تحدد  التي  العليا  ال�صلطة  هو  ال��وزراء:  مجل�س   •
بتوجيه ن�صاطاتها وو�صع القواعد التي ت�صير عليها. 

برفع  ويقوم  الأع�صاء  ال��دول  ممثلي  من  يتكون   : التنفيذي  المكتب   •
الميزانية  في  وينظر  المجل�س،  اإلى  واقتراحات  تو�صيات  من  يراه  ما 

الأمانة  موظفي  نظام  يقر  كما   ، ال��وزاري  للمجل�س  ويرفعها  ال�صنوية 

العامة، وت�صدر قراراته باأغلبية ثلثي اأ�صوات الأع�صاء جميعا.

والتنفيذية  والإدارية  التخطيطية  بالجوانب  ت�صطلع   : الأمانة العامة   •
لن�صاط المنظمة، وفقا للوائح وتوجيهات المجل�س. ويتولى اإدارة الأمانة 

ال��وزاري  المجل�س  من  بقرار  العام  الأمين  ويعين  ع��ام.  اأمين  العامة 

للمنظمة لفترة ثالث �صنوات قابلة للتجديد لمدد اأخرى. والأمين العام 

وهو  لها،  القانوني  الممثل  وهو  المنظمة،  با�صم  الر�صمي  الناطق  هو 

م�صوؤول عن مبا�صرة واجبات من�صبه اأمام المجل�س. ويقوم الأمين العام 

وجوه  كافة  على  الفعلي  والإ�صراف  وتوجيهها،  العامة  الأمانة  ب��اإدارة 

الأمين  يمار�س  مهام.  من  اإليه  المجل�س  به  يعهد  ما  وتنفيذ  ن�صاطها، 

ولل�صالح  تام  با�صتقالل  وظائفهم  العامة  الأمانة  موظفي  وكافة  العام 

الم�صترك للدول الأع�صاء. يتمتع الأمين العام والأمناء الم�صاعدون في 

اأقاليم الدول الأع�صاء بكافة الح�صانات والمتيازات الدبلوما�صية.  

اإن�صاء الهيئة الق�صائية  • الهيئة الق�شائية: تم التوقيع على بروتوكول 
لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول في مدينة الكويت بتاريخ  9 

مايو 1978 ودخل حيز النفاذ في 20 اأبريل 1980.  وللهيئة اخت�صا�س 

اتفاقية  وتطبيق  بتف�صير  تتعلق  التي  المنازعات  في  بالنظر  اإلزامي 

اإن�صاء المنظمة، والمنازعات التي تن�صاأ بين ع�صوين اأو اأكثر من اأع�صاء 

المنظمة في مجال الن�صاط البترولي.

استضافة مملكة البحرين
لمؤتمر »الشرق األوسط لتكنولوجيا التكرير«

منظمة أوبك تكرم الدكتور السادة

النقي: الطلب على النفط سيظل في المقدمة 
لعقود طويلة قادمة
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المرزوق: مشروع الدبدبة سيساهم في خفض االنبعاثات 
الغازية في الكويت

انعقاد فعاليات منتدى الطاقة العالمي في أبوظبي

اإلعالن عن مشاريع الطاقات المتجددة في السعودية
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افتتاحية العدد

تحتل الطاق���ة الحفورية ومنذ عق���ود طويلة مكانة 

هامة على �ص���عيد القت�صاد العالمي، حيث ت�صاهم في 

تامي���ن نح���و 80% من اإجمال���ي الطل���ب العالمي على 

الطاقة، ووفقا لمعظم الدرا�ص���ات والتوقعات المن�صورة 

فاإنه من المتوقع نمو الطلب العالمي على الطاقة بمقدار 

40% خ���الل العقدين القادمين، كما اأنه من المتوقع اأن 
يظل العتماد على الوقود الأحفوري كم�ص���در اأ�صا�صي 

للطاقة لتلبية نحو 75% من هذا الطلب الم�صتقبلي.

وعلى الرغم من التراجع الملحوظ في اأ�صعار النفط 

خالل ال�ص���نوات القليلة الما�ص���ية، والذي كان له تاأثير 

كبير على الو�ص���ع القت�صادي في العديد من الدول بما 

فيها الدول الم�ص���درة للبترول، اإل اأن العديد من الدول 

العربي���ة الم�ص���درة للنفط �ص���هدت تط���ورات هامة في 

مختل���ف مجالت ال�ص���ناعة البترولي���ة، وتمثل ذلك في 

توقي���ع عدد م���ن التفاقيات والعقود ف���ي مجال تطوير 

وتنمية حقول النفط والغاز.

وخالل عام 2016 تمكنت بع�س الدول الأع�صاء في 

منظمة الأوابك، ومن بينها م�صر والكويت والجزائر من 

تحقيق اكت�صافات جديدة من النفط والغاز، كما حققت 

بع�س الدول العربية غير الأع�صاء في اأوابك اكت�صافات 

بترولي���ة هام���ة ومن بينه���ا موريتانيا الت���ي حققت اأكبر 

اكت�صاف للغاز في غرب اأفريقيا ومنذ �صنوات طويلة.

وت�ص���ير التقديرات اإلى اأن الحتياطيات الموؤكدة من 

النفط في الدول العربية قد بلغت في مطلع عام 2017 

اأكثر من 710.7 مليار برميل، منها 701.2 مليار برميل 

في الدول الأع�ص���اء في منظمة الأوابك، وتمثل حوالي 

55% م���ن اإجمال���ي احتياطي���ات العال���م. بينما قدرت 
احتياطي���ات الغ���از الطبيعي في ال���دول العربية حوالي 

54.3 تريلي���ون متر مكعب، منها 53 تريليون متر مكعب 
في الدول الأع�ص���اء في منظمة الأوابك تمثل %27.7 

من اإجمالي احتياطيات العالم.

وف���ي مج����ال الإنت�اج فق���د بلغ مع����دل اإنت�اج النفط 

و�ص���وائل الغ���از الطبيعي في ال���دول العربية خالل عام 

2016 حوالي 29 مليون ب/ي، ينتج معظمها )اأي اأكثر 
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م���ن 27.9 مليون ب/ ي دول اأوابك(، وت�ص���كل %31.8 

من اإجمالي اإنتاج العالم.

وي�ص���تاأثر الغاز الطبيعي بحوالي 48 % من اإجمالي 

ا�صتهالك الطاقة الأولية في الدول العربية، ويعد قطاع 

الكهرباء الم�صتهلك الأكبر للغاز والمحرك الرئي�صي لنمو 

الطلب عليه، حيث ي�ص���تحوذ وحده على نحو 49% من 

اإجمال���ي الطلب على الغاز. كما لعب الغاز دوراً محورياً 

في رفع القيمة الم�صافة من قطاع ال�صناعات التحويلية 

ك�ص���ناعة البتروكيماويات، وال�صناعات كثيفة ا�صتهالك 

الطاق���ة مث���ل �ص���ناعة الأ�ص���منت، و�ص���ناعة الحدي���د 

وال�صلب والألمنيوم. وي�صتحوذ القطاع ال�صناعي ب�صقيه 

ال�ص���تخراجي والتحويلي على قرابة 50% من اإجمالي 

الطلب على الغاز في الدول العربية. واإجمالً فاإن اإنتاج 

الدول العربية من الغاز يكفي لتلبية ال�صتهالك المحلي 

مع وجود فائ�س يتم ت�ص���ديره عبر خطوط الأنابيب اإلى 

اأوروبا، وبا�صتخدام ناقالت الغاز الطبيعي الم�صال. 

وتواج���ه ال�ص���ناعات البترولي���ة في ال���دول العربية 

العدي���د من ال�ص���عوبات والتحديات الت���ي قد توؤثر على 

موقعه���ا التناف�ص���ي ف���ي الأ�ص���واق العالمي���ة، وياأتي في 

مقدمته���ا الظروف القت�ص���ادية والمالي���ة الناتجة عن 

تراج���ع اأ�ص���عار النفط، والرتفاع الم�ص���تمر في تكاليف 

ا�ص���تهالك الطاقة، بالإ�ص���افة اإلى ال�صتثمارات المالية 

ال�ص���خمة المطلوب���ة لتموي���ل تنفيذ وتطوير الم�ص���اريع 

النفطية لتعزيز قدرتها على مواكبة متطلبات الت�صريعات 

والمعايير البيئية الدولية.

ولمواجه����ة تلك التح�دي���ات، تب�ذل ال���دول الع�ربية 

الأع�ص����اء ف���ي منظ�م����ة اأواب����ك جه�وداً كبي���رة بهدف 

ا�ص���تخ�دام التكنولوجي���ا الحديث���ة ف���ي كاف���ة مجالت 

ال�ص����ناعة البت�رولي���ة، التي م���ن �ص����اأنها الرتق�اء به�ذه 

ال�ص���ناعة اإلى اأعلى الم�ص���تويات الممك�نة. فعلى �صبيل 

المثال ل الح�ص���ر، حققت �ص���ناعة تك�ري���ر النف�ط في 

ال���دول الأع�ص����اء في اأوابك نق�لة نوعي�ة في ال�ص����نوات 

الخم�����س الما�ص���ية �ص���اهم�ت ف���ي تع�زي����ز موقع�ه���ا 

التناف�ص����ي في الأ�ص�واق العالم�ية، حيث ارتف�ع اإجم�الي 

الطاقة التكريرية لم�ص���افي النفط في الدول الأع�ص�اء 

في اأواب�ك من ح�والي 7.06 مليون ب/ي في عام 2012 

اإل���ى حوال���ي 8.34 مليون ب/ي ف���ي نهاية عام 2016، 

بزيادة قدرها 1.28 مليون ب/ي. 

وق���د ج���اءت هذه الزي���ادة نتيج�ة ت�ص����غيل مجموعة 

من الم�ص����افي الجدي�دة وم�ص����اريع تو�ص����يع الم��صافي 

القائم�ة، خا�ص���ة في ال�ص���عودية والإم���ارات وقطر. كما 

يجري حالياً تنفيذ العديد من الم�ص���اريع العمالقة التي 

يتوق���ع النتهاء منها خالل ال�ص���نوات الث���الث القادمة، 

منها م�ص���روع م�ص���فاة »جازان« في ال�صعودية، وم�صروع 

الوقود النظيف »م�ص���فاة الزور« في الكويت، وم�ص���روع 

تطوير م�صفاة »ميدور« في م�صر. 

كم���ا حقق قطاع �ص���ناعة البتروكيماويات في الدول 

الأع�ص���اء تط���ورات مهم���ة، وم���ن اأهمها اإن�ص���اء مجمع 

�صدارة للبتروكيماويات في ال�صعودية. والذي يعتبر اأكبر 

مجم���ع بتروكيماويات ف���ي العالم يتم بن���اوؤه في مرحلة 

واحدة، بالإ�ص���افة اإلى افتتاح �ص���ركة موبكو للتو�ص���عات 

الجديدة لمجمع الأ�صمدة في م�صر.

والأمانة العامة لمنظمة الأوابك وهي تتابع التطورات 

الجاري���ة على �ص���عيد ال�ص���ناعية البترولية ف���ي الدول 

الأع�ص���اء في منظمة الأوابك، فاإنها اإذ ت�صيد بما تحقق 

م���ن نتائج طيبة خ���الل عام 2016، وتوؤك���د على التزام 

وحر�س الدول الأع�صاء على تلبية متطلبات الت�صريعات 

البيئية، وخا�ص���ة في م���ا يتعلق باإنتاج م�ص���تقات نفطية 

ذات موا�ص���فات متوافقة م���ع المعايير الدولية، وتطبيق 

اإجراءات الحد من انبعاثات الملوثات الغازية وال�ص���ائلة 

الناتج���ة ع���ن ال�ص���ناعات البترولي���ة والبتروكيماوي���ة، 

والتخل����س منها بطرق اآمنة، وذلك انط�القا من قناعتها 

الرا�ص���خة باأهمي���ة المحاف�ظ���ة على �ص����حة و�ص����المة 

الإن�ص����ان والحف����اظ على بي�ئة نظيف�ة. كم���ا توؤكد على 

وج���ود العدي���د م���ن الفر����س الواع���دة لال�ص���تثمارات 

البترولية الم�ص���تركة بين الدول الأع�ص���اء وبما ي�صاهم 

ف���ي نهاية المط���اف في الرتق���اء بال�ص���ناعة البترولية 

العربية و�صمان م�صتقبل اأف�صل. 
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األق���ى �ص���عادة الأمي���ن الع���ام لمنظمة 

الأقطار العربية الم�صدرة للبترول )اأوابك(، 

ال�شيد/عبا��������س علي النقي، محا�ص���رة في 

معهد �شعود النا�شر ال�شباح الدبلوما�شي، 

التاب���ع ل���وزارة الخارجية بدول���ة الكويت، 

بتاري���خ 2 فبراي���ر 2017، وذل���ك �ص���من 

فعاليات الدورة التكميلية لبرنامج الثقافة 

القت�صادية للدبلوما�صيين الجدد.

ال�شفي�������ر  �شع�������ادة  بح�ص���ور  وذل���ك 

عبدالعزيز عبداللطيف ال�شارخ مدير عام 

المعهد الدبلوما�صي الكويتي. 

ا�ص���تهل ال�شيد/عبا��������س عل�������ي النق�������ي 

المحا�ص���رة بتقدي���م نب���ذة موج���زة ع���ن 

المنظمة وتاريخ ان�صائها واأهدافها والدول 

الأع�صاء واأجهزتها الرئي�صية، مو�صحاً باأن 

منظمة الأوابك هي منظمة عربية اإقليمية 

اأن�ص���ئت  دول���ي،  طاب���ع  ذات  متخ�ص�ص���ة 

باتفاقي���ة بين دول تنتج البترول وت�ص���دره، 

وته���دف الى التعاون فيم���ا بينها، والهدف 

الرئي�ص���ي من ان�ص���اء المنظمة ه���و تعاون 

الدول الأع�صاء في مختلف اأوجه الن�صاط 

القت�صادي في �ص���ناعة البترول، وتحقيق 

اأوثق العالقات فيما بينهم في هذا المجال 

وتقرير الو�ص���ائل وال�ص���بل للمحافظة على 

م�ص���الح اأع�ص���ائها الم�ص���روعة ف���ي هذه 

ال�صناعة.

وا�ص���تعر�س النقي ن�ص���اطات المنظمة 

على ال�ص���عيدين العربي والدولي وما تقوم 

بتنظيم���ه اأو الم�ص���اركة به م���ن موؤتمرات 

واجتماعات ر�ص���مية وندوات متخ�ص�ص���ة 

ومن اأبرزها تنظي���م موؤتمر الطاقة العربي 

كل 4 �صنوات. 

 كما ا�ص���تعر�س جه���ود المنظمة على 

�صعيد ت�ص���جيع البحث العلمي حيث تنظم 

الأوابك “جائ�������زة اأوابك البحث العلمي”، 

به���دف ت�ص���جيع الباحثي���ن ف���ي مختل���ف 

المجالت ذات ال�ص���لة ب�ص���ناعة البترول. 

حماضرة سعادة السيد/عباس علي النقي
يف معهد سعود الناصر الدبلوماسي

مبيناً ب���اأن منظمة الأوابك قد فازت بدرع 

“منظم���ة النف���ط والغ���از لع���ام 2016” 
العلمي���ة  الأوراق  لأف�ص���ل  والمخ�ص����س 

المقدم���ة لموؤتم���ر القم���ة العالمي���ة للغاز 

)INTERGAS Summit( الذي عقد 
ف���ي مدينة ني�س، فرن�ص���ا يومي 28 و 29 

نوفمبر 2016.

  ثم تح���دث النقي عن الم�ص���روعات 

العربي���ة الم�ص���تركة المنبثق���ة عن منظمة 

الأوابك وتاريخ ان�صائها واأهدافها وطبيعة 

ن�صاطاتها.

وخالل الجزء الثاني من المحا�ص���رة 

تح���دث �ص���عادة الأمي���ن الع���ام لمنظم���ة 

الأواب���ك، ع���ن اتفاقي���ة الأم���م المتحدة 

 UNFCCC الإطارية ب�صاأن تغير المناخ

واأه���م المراحل والتط���ورات والمحطات 

التاريخي���ة لموؤتم���ر الأط���راف، و�ص���ولً 

اإل���ى اتفاقي���ة باري����س والتي تم التو�ص���ل 

 COP21 اإليه���ا خالل موؤتم���ر الأطراف

ال���ذي عق���د ف���ي مدين���ة باري����س خالل 

الفت���رة من 30 نوفمبر اإلى 11 دي�ص���مبر 

2015. وا�ص���تعر�س العنا�ص���ر الأ�صا�صية 

في اتفاقية باري����س، كما تحدث عن اأهم 

 COP22 مخرج���ات موؤتم���ر الأط���راف

الذي عقد في مدين���ة مراك�س، وقد قدم 

�ص���عادة الأمي���ن العام خالل المحا�ص���رة 

�صرحاً وافيا عن المجموعات التفاو�صية 

في اتفاقية الأمم المتحدة الطارية ب�صاأن 

تغي���ر المن���اخ، بالإ�ص���افة اإل���ى التعريف 

بدور منظمة الأوابك بالق�ص���ايا المتعلقة 

بالتفاقي���ة نف�ص���ها ودورها في التن�ص���يق 

بين الدول الأع�ص���اء ف���ي منظمتي اأوبك 

واواب���ك والمجموع���ة العربي���ة المنبثقة 

ع���ن جامعة الدول العربي���ة في المحافل 

والموؤتم���رات الدولي���ة المعنية لمناق�ص���ة 

م�ص���ودة الق���رارات الت���ي يت���م التفاو�س 

ب�ص���اأنها والحر����س عل���ى ع���دم الخروج 

بق���رارات توؤثر �ص���لبا على اقت�ص���ادياتها 

وم�صالحها.

وف���ي ختام المحا�ص���رة تمنى �ص���عادة 

ال�شيد/عبا��������س عل�������ي النق�������ي، المزيد من 

التوفيق والنجاح للدبلوما�صيين الجدد في 

حياته���م العملية القادمة وباأن يكونوا خير 

ممثلين لبلدهم في المحافل الدولية.  
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واأ�صاف النقي في مقابلة مو�ّصعة اأجراها 

مع برنامج »روؤية وطن« باإذاعة الكويت وذلك 

بمنا�صبة الأعياد الوطنية بدولة الكويت، باأن 

الدول الأع�ص���اء ف���ي المنظمة تتمتع بمكانة 

متمي���زة ف���ي ال�ص���وق البترولي���ة العالمي���ة، 

بف�ص���ل ا�ص���تحواذها على الج���زء الأكبر من 

الحتياطي���ات العالمية الموؤك���دة من النفط 

والغاز الطبيعي، وما تقوم باإنتاجه وت�صديره 

من هذين الم�صدرين اإلى الأ�صواق العالمية. 

واأ�ص���ار اإل���ى اأن الحتياطي���ات الموؤكدة 

م���ن النفط الخام لدى اأواب���ك تقدر بحوالي 

701 مليار برميل عام 2016، اأي ما ي�ص���كل 
حوال���ي 55 % من الإجمال���ي العالمي، اأما 

فيم���ا يخ�س اإنتاج النفط الخام، فقد و�ص���ل 

اإنتاج الدول الع�ص���اء من النفط الخام اإلى 

24.2 ملي���ون ب/ي، اأي م���ا ي�ص���كل حوال���ي 
30.6% م���ن الإجمالي العالمي. وبالن�ص���بة 
لل�ص���ادرات النفطية فقد و�ص���لت اإلى 20.4 

ملي���ون ب/ي اأي ما ي�ص���كل نح���و 29% من 

العالمي���ة  النفطي���ة  ال�ص���ادرات  اإجمال���ي 

البالغة70.2 مليون ب/ي. 

اأما بالن�ص���بة للغاز الطبيعي فقد و�صلت 

النقي: الطلب على النفط سيظل 
يف املقدمة لعقود طويلة قادمة

احتياطي���ات ال���دول الع�ص���اء من���ه الى 53 

تريلي���ون متر مكعب في نهاية عام 2016 ما 

ي�صكل نحو 27% من الجمالي العالمي. كما 

بلغ اإنتاج الدول الع�ص���اء من الغاز الطبيعي 

الم�ص���وق، ال���ذي ل ي�ص���مل الكمي���ات المعاد 

حقنه���ا والمحروق���ة، نح���و 541 ملي���ار متر 

مكعب في عام 2015 ما يمثل نحو 15.5 % 

م���ن الجمالي العالم���ي. اأما مجمل الكميات 

الم�ص���درة من الغاز الطبيعي على الم�صتوى 

العالم���ي فق���د و�ص���ل ف���ي ع���ام 2015 اإلى 

حوالي 1047 مليار متر مكعب، وقد �ص���كلت 

�صادرات الدول الع�صاء منها نحو %18.5 

اأي حوالي 193.7 مليار متر مكعب.

واأو�ص���ح ب���اأن 7 م���ن ال���دول الأع�ص���اء 

في منظمة الأوابك هي اأع�ص���اء اأي�ص���اً في 

منظمة اأوبك، وتلعب هذه الدول ال�صبع دوراً 

كبيراً اإلى جانب الدول الأخرى في التو�صل 

اإلى قرارات ت�ص���اهم في ا�ص���تقرار ال�ص���وق 

البترولية الدولية والحفاظ على م�صالحها. 

وقال ب���اأن انخفا�س اأ�ص���عار النفط كان 

ل���ه انعكا�ص���ات اقت�ص���ادية مبا�ص���رة عل���ى 

الدول الأع�ص���اء في اأوابك، حيث انخف�صت 

النفط  �ص���ادرات  قيم���ة 

م���ن  الأع�ص���اء  لل���دول 

654 ملي���ار دولر ع���ام 
2013 اإل���ى 571 ملي���ار 
اأي   2014 ع���ام  دولر 

ب�صبب   ،%12.8 بن�ص���بة 

النخفا�س في م�صتويات 

الأ�ص���عار بن�ص���بة %9.7 

الفت���رة.  ذات  خ���الل 

كم���ا تراجع���ت العائدات 

النفطي���ة في عام 2015 

لت�ص���ل اإلى حوالي 313 

ملي���ار دولر عام 2015، 

وم���ن المتوقع ان تنخف�س الى 282 مليار 

دولر في عام 2016.

النف���ط  اأ�ص���واق  اأن  اإل���ى  واأ�ص���ار    

العالمي���ة تم���ّر بمتغّي���رات كبي���رة، لعل من 

اأبرزه���ا التط���ورات ف���ي انت���اج الم�ص���ادر 

الهيدروكربونية غير التقليدية ب�ص���كل عام، 

والنف���ط والغاز ال�ص���خريين ب�ص���كل خا�س، 

مبين���اً ب���اأن الحاج���ة تدع���و اإل���ى التع���اون 

والتن�ص���يق بي���ن كب���ار المنتجين م���ن داخل 

وخ���ارج اأوب���ك، وتقا�ص���م اأعب���اء تخفي����س 

الإنت���اج بين الطرفين على نطاق اأو�ص���ع في 

الم�ص���تقبل. و�ص���تكون هناك حاجة متزايدة 

للطل���ب على الطاقة ب�ص���كل ع���ام، والنفط 

ب�ص���كل خا�س عل���ى الأمد البعيد. وح�ص���ب 

معطيات �ص���ناعة النفط فاإن���ه من المتوقع 

تزايد اأهمية دور الدول الأع�ص���اء في �صوق 

النفط العالمية وا�صتقرارها في الم�صتقبل.

ولفت اإلى وجود موارد هائلة من م�ص����ادر 

الطاقة المتجددة في الدول الع�صاء، وخا�صة 

الطاقة ال�صم�ص����ية وطاقات الرياح،  مبيناً باأن 

م�صادر الطاقة المتجددة تعتبر مكّملة للنفط 

والغاز، حيث ت�ص����ير الدرا�صات اإلى اأن الطلب 

على الوقود الحفوري وخا�صة النفط �صيظل 

في المقدمة ولعقود طويلة قادمة.

واختتم النقي حديثه موؤكدًا على اأهمية 

التع�������اون والتن�شي�������ق بي�������ن ال�������دول االأع�شاء 

ف�������ي المنظمة لمواجهة التحدي�������ات الحالية 

والم�شتقبلية في ال�شناعة البترولية، والحد 

من اآثارها ال�شلبي�������ة على اقت�شاداتنا وللوفاء 

بالتزاماتن�������ا كدول م�ش�������درة رئي�شية للبترول 

تج�������اه اأ�ش�������واق النف�������ط العالمي�������ة واالقت�شاد 

الدول�������ي و�شعي�������ا لتحقي�������ق االه�������داف الت�������ي 

اأن�شئ�������ت من اأجلها المنظم�������ة، والذي يدعونا 

ال�������ى التع�������اون في مختل�������ف اأوج�������ه ال�شناعة 

البترولي�������ة واتباع ال�شبل الكفيلة بالمحافظة 

على م�شالح دولنا االأع�شاء.

اأكد �شعادة االأمين العام لمنظمة االأوابك، ال�شيد/ عبا�س علي النقي، على حر�س 

المنظمة على دعم وتنمية علقاتها وات�شاالتها مع جميع المنظمات الدولية 

ذات ال�شلة، وذلك بهدف الدفاع عن م�شالح دولها االأع�شاء في المحافل 

الدولية، وا�شتك�شاف اآفاق التعاون مع الدول الم�شدرة والدول الم�شتهلكة 

للبترول، واالطلع على اأحدث التطورات العملية والتقنية في مجال الطاقة 

واإمكانية اال�شتفادة منها.



السنة 43 - العدد 82

موؤمتر ومعر�س الكويت الدويل الثاين لل�صحة وال�صالمة والبيئة

املرزوق: مشروع الدبدبة سيساهم يف خفض 
االنبعاثات الغازية يف الكويت

أن��ش��ط��ة ال��م��ن��ظ��م��ة

تحت رعاية وبح�ص���ور معالي وزير النفط ووزي�������ر الكهرباء المهند�س 

ع�شام المرزوق، وتلبية لدعوة من رئي�س اللجنة المنظمة، �ص���ارك �ص���عادة 

الأمي���ن الع���ام للمنظمة، ال�شيد/عبا��������س علي النقي، ف�������ي فعاليات موؤتمر 

ومعر��������س الكويت الدولي الثان�������ي لل�شحة وال�شلم�������ة والبيئة الذي عقد 

يوم�������ي15 – 16 فبراير 2017، بم�ص���اركة مجموعة من كبار الم�ص���وؤولين 

ف���ي القط���اع النفطي في دولة الكويت ودول مجل����س التعاون لدول الخليج 

العربي���ة، وقد ح�ص���ر افتتاح الموؤتمر معالي وزي�������ر النفط ب�شلطنة عمان، 

الدكتور/ محمد الرمحي.
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ويه���دف الموؤتمر اإلى تعزيز التزام دول���ة الكويت باأعلى معايير 

ال�ص���حة وال�صالمة والبيئة، وتر�صيخ المكانة الرائدة للكويت اإقليميا 

ودوليا في هذه المجالت، اإلى جانب زيادة التوعية ال�صحة وال�صالمة 

والبيئة في قطاع البترول وجميع الأن�صطة القت�صادية والجتماعية 

في الكويت، وتر�ص���يخ ثقافة اللتزام بمجتمع �ص���ديق للبيئة تراعى 

فيه معايير ال�صحة وال�صالمة والبيئة والتنمية الم�صتدامة. 

وق���د ناق����س الموؤتم���ر الحل���ول الممكن���ة لمواجه���ه تحدي���ات 

المحافظة على �ص���روط البيئة وال�ص���حة وال�صالمة و�صط ا�صتمرار 

اأج���واء �ص���عف اأ�ص���عار النف���ط والتوجه الع���ام لل�ص���ناعة البترولية 

لتر�ص���يد النفاق وتقليل التكاليف، كما ناق�س بع�س حالت ال�صحة 

وال�ص���المة والبيئة على الم�ص���توى الدولي وامكانية تطبيق الدرو�س 

الم�صتفادة منها على قطاع النفط الكويتي.

افتت���ح الموؤتمر بكلمة م���ن معالي المهند�س ع�ش�������ام المرزوق، 

رحب فيها بالح�صور وا�صتعر�س خاللها التطورات الحالية ل�صناعة 

النفط والغاز في دولة الكويت، كما ا�ص���تعر�س الآفاق الم�ص���تقبلية 

ل�ص���ناعة الطاق���ة في دول���ة الكويت وذلك على �ص���عيد ا�ص���تخدام 

الطاقات الجديدة والمتجددة، ودورها الحيوي في م�ص���اندة النفط 

في تاأمين الطلب على الطاقة. 

    واأ�ص���ار معالي���ه ف���ي هذا ال�ص���اأن اإلى اأن م�ص���روع »الدبدبة« 

للطاقة ال�صم�ص���ية والذي من المتوقع ت�ص���غيله في الربع الثالث من 

ال�ص���نة المالي���ة 2020-2021 �ص���ينتج نحو 15 % من ا�ص���تهالك 

القط���اع النفط���ي بدول���ة الكوي���ت للكهرباء �ص���نويا، كما �صي�ص���اهم 

الم�ص���روع في خف����س انبعاثات غاز CO2 بما يع���ادل حوالي 1،3 

مليون طن �صنويا. 

   كما األقى معالي الدكتور/ محمد الرمحي، كلمة ا�ص���تعر�س 

خاللها جهود �ص���لطنة عمان على �صعيد م�صاريع ال�صحة وال�صالمة 

والبيئة في ال�ص���ناعة البترولية وموؤكداً على الأهمية الق�صوى الذي 

تحظى به تلك الم�صاريع في بالده.

 م���ن جانبه األق���ى ال�شيد/عبا�س علي النقي، كلم���ة في افتتاح 

الموؤتم���ر )مرفق الن����س( ا�ص���تعر�س خاللها مكانة ال���دول العربية 

الأع�ص���اء ف���ي منظم���ة الأوابك عل���ي �ص���عيد ال�ص���ناعة البترولية 

العالمية، كما ا�صتعر�س جهود القائمين على ال�صناعة البترولية في 

الدول الأع�ص���اء في المحافظة على البيئة، اإلى جانب ا�ص���تعرا�س 

ن�ص���اطات الأمانة العامة لمنظمة الأوابك على �ص���عيد التن�صيق بين 

مواق���ف الدول الأع�ص���اء ف���ي منظمتي الأوب���ك والأوابك 

خ���الل الم�ص���اركة في اجتماعات  اتفاقي���ة الأمم المتحدة 

الإطاري���ة لتغي���ر المن���اخ )UNFCCC( وبالتع���اون م���ع 

المجموع���ة العربية التفاو�ص���ية لتغي���ر المناخ وغيرها من 

الفرق التفاو�صية.

وبع���د انتهاء الجل�ص���ة الفتتاحية للموؤتم���ر قام معالي 

الوزير راع���ي الموؤتمر وكبار الح�ص���ور بافتت���اح المعر�س 

الم�ص���احب، ال���ذي �ص���اركت ب���ه مجموعة من ال�ص���ركات 

البترولية وال�ص���ركات المتخ�ص�ص���ة بال�ص���حة وال�ص���المة 

والبيئة المحلية والدولية.



كلمة �صعادة الأمني العام

موؤمتر ومعر�س الكويت الدويل لل�شحة و ال�شالمة والبيئة 2017

دولة الكويت، 15-16 فرباير 2017

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 

معالي االأ�شتاذ ع�شام المرزوق وزير النفط وزير الكهرباء و الماء

معال�������ي االأ�شتاذ محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز في �شلطنة 

عمان 

�شعادة االأ�شتاذ نزار العد�شاني نائب الرئي�س والرئي�س التنفيذي موؤ�ش�شة 

البترول الكويتية 

اأ�شحاب المعالي وال�شعادة

ال�شي�������دات وال�ش�������ادة،، ال�ش�������لم عليكم ورحم�������ة اهلل وبركات�������ه، واأ�شعد اهلل 

�شباحكم،،

بداية اأود اأن اأتقدم بخال�س ال�ص����كر والتقدير لموؤ�ص�صة البترول الكويتية 

عل����ى الدعوة الكريمة للم�ص����اهمة والم�ص����اركة في هذا الموؤتم����ر الهام.  كما 

اأود اأن اأ�ص����جل �صكري وتقديري للقائمين على تنظيم هذا الحدث لإعدادهم 

الجيد وح�صن ال�صتقبال.

الح�شور  الكريم،،

خ����الل الم����دة الق�ص����يرة المتاحة لن����ا اأود التط����رق بعجالة اإل����ى النتائج 

ال�ص����ادرة عن اآخ����ر موؤتمرين لالأطراف في اإتفاقية الأم����م المتحدة الإطارية 

لتغي����ر المن����اخ COP21 و COP22 والمنعقدين ف����ي باري�س ومراك�س على 

التوالي. 

ل يخف����ى عليكم جميعاً المكان����ة المتميزة والمرموقة التي تتبوؤها الدول 

العربي����ة المنتجة والم�ص����درة للنفط والغ����از على خارطة البت����رول العالمية، 

ل�صتحواذها على الجزء الأكبر من الحتياطيات العالمية الموؤكدة من النفط 

والغ����از والت����ي بلغت ف����ي نهاية ع����ام 2016 حوال����ي 56 %  و27.7 % على 

التوال����ي، مما يتطلب بذل جهود كبيرة من الدول المنتجة والم�ص����درة للنفط 

لمواجه����ة التحدي����ات المتعلق����ة بتطبيق المعايي����ر البيئية الدولي����ة في جميع 

المراح����ل الت����ي تمر بها ال�ص����ناعة النفطي����ة ابتداء من مرحلة ال�صتك�ص����اف 

والحفر ومرورا بالإنتاج والت�صنيع وانتهاء بالت�صدير وال�صتهالك.  واأن توؤخذ 

في العتبار كافة الأمور التي ت�صاهم في الحفاظ على بيئة نظيفة خالية من 

الملوثات، وعلى �صحة و�صالمة العاملين في هذا المجال. 

ففيما يتعلق ب�ص����ناعة النفط، كان ل�ص����تخدام تقنية ا�ص����طياد وتخزين 

 )CCS( )Carbon Capture and Storage( غاز ثاني اك�ص����يد الكربون

ف����ي العديد من الدول العربية دور كبير في مواجهة اآثار التغيرات المناخية. 

وا�صتخدمت هذه التقنية ، على �صبيل المثال، في م�صروع عين �صالح ال�صخم 

في الجزائر وم�صروع �صناعات الحديد في ابوظبي.  

وق����د قام����ت المنظم����ة بالتعاون م����ع وزارة الطاق����ة وال�ص����ناعة والثروة 

المعدني����ة ف����ي المملكة العربية ال�ص����عودية بتنظيم فعالية ح����ول خلق القيمة 

الم�ص����افة م����ن انبعاث����ات غاز ثاني اأك�ص����يد الكرب����ون بهدف ا�ص����تثمار تقنية 

)CCS( ف����ي ال�ص����ناعات الهيدروكربوني����ة عل����ى هام�س اجتماع����ات موؤتمر 

 .COP22 ومراك�س COP21 الأطراف في باري�س

الح�شور الكريم،،

بعد هذه المقدمة المخت�ص����رة نتطرق اإل����ى الحديث عن اآخر التطورات 

 ”UNFCCC« المتعلق����ة باتفاقي����ة الأمم المتح����دة الإطارية لتغير المن����اخ

والأدوات القانوني����ة المرتبط����ة بها، ون�ص����ير هن����ا اإلى “اتف����اق باري�س” لتغير 

المن����اخ الذي وقع خالل موؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 

ب�ص����اأن تغير المناخ COP21 في دي�ص����مبر2015 في باري�س وذلك للحد من 

ارتفاع درجة الحرارة عن درجتين مئويتين مع ت�صجيع الأع�صاء الأطراف على 

ا�صتهداف ارتفاع الدرجة والن�صف مئوية فقط.

وبعد دخول الإتفاق حيز النفاذ ر�صميا خالل �صهر نوفمبر 2016، اإلتزمت 

)195( م����ن ال����دول الأطراف ف����ي التفاقية بتقديم تقرير حول م�ص����اهماتها 

 )NDC(  ”Nationally Determined Contributions“ الوطني����ة

لتخفي�����س النبعاثات ح�ص����ب ق����درات كل دولة وم�ص����وؤوليتها. وتلت����زم الدول 

بتجديد م�ص����اهماتها كل خم�س �ص����نوات، ويتم ت�صجيل هذه الم�صاهمات التي 

يجب اأن تكون اأعلى ما يمكن تحقيقه في �ص����جل عام لدى �ص����كرتارية اتفاقية 

الأمم المتحدة الإطارية في بون باألمانيا. 

 كما ي�ص����ير التفاق على وجوب تقديم الدول عند تقديم الم�ص����اهمات، 

المعلومات الالزمة الأخرى للو�صوح وال�صفافية، كما يجب على الأطراف عند 

ح�صاب انبعاثاتها المرتبطة بالم�صاهمات الوطنية مراعاة النزاهة والدقة واأن 

تكون الح�ص����ابات مكتملة وقابلة للمقارنة، ومتنا�صقة.  وذلك طبقا لمتطلبات 

التفاقية والقرارات والأدلة الإر�ص����ادية. وعلى ال���دول ال�ص����ناعية المتقدمة 

تقديم تمويل ل��ل��دول النامية لم�ص����اعدتها ف��ي م��ج��الت تخفيف النبعاثات 

والتاأقل����م مع اآثار التغيرات المناخية، وي�ص����تمر اللت����زام الدولي بتقديم 100 

مليار دولر �صنويا حتى عام 2025.  

  وتوؤك����د التفاقية عل����ى اأهمية دعم التق����دم التكنولوجي ونقل المعرفة 

لل����دول النامي����ة وم�ص����اعدتها ف����ي بن����اء الق����درات والأنظم����ة ودع����م التعليم 

البيئي والم�ص����اركة ال�ص����عب�����ية. ولذل����ك فاإنه يتع����ين على كل دولة اأن ت�ص����ع 

ا�ص����تراتيجيات اإنمائية منخ����ف�ص����ة النبع�����اثات من غ���������ازات الدف�����يئة في 

الأج����ل الط�������وي����ل وم������راجع����ة الم�ص����اهمات الوط�����نية ف�������ي عام 2018، 

وتعل����ن ع����ن نيته����������ا ف����ي الم�ص����اهمة ف���������ي خف����������س النبعاث������������ات التي 

تلت����زم ب�����ه����ا ال��دول وتعلن عنه�������ا �ص����من تق����رير م�ص����اه����ماتها الوط������نية

 ،)INDC( )Intended Nationality Determined Contributions(
وت�صم الم�صاهمات الوطنية نوعين من الأهداف تلك المتعلقة بالتخفيف 

Mitigation لو�صع مالمح للبيانات الوطنية للحد من النبعاثات 
المطلقة، وهناك تباين في المواقف حول هذا المو�صوع. واأخرى متعلقة 

بالتكيفAdaptation  وذلك لتفعيل اتفاق باري�س ب�صورة اقوى واأو�صع 

خالل دعم التو�صع في تكنولوجيات الطاقة المتجددة وكفاءة ا�صتخدام 

الطاقة وتعزيز تدابير الكفاءة في ا�صتهالك الوقود.

وخ����الل موؤتم����ر الأط����راف الأخي����ر COP22 ال����ذي انعقد ف����ي مدينة 

مراك�����س بالمغرب في نوفمبر 2016 الما�ص����ي اأعلن روؤ�ص����اء الدول والوفود 

الم�ص����اركة النتق����ال اإلى مرحلة تنفيذ التعهدات الت����ي قطعتها دولهم والعمل 

من اأجل المناخ والتنمية الم�صتدامة و�صرورة بذل الجهود للق�صاء على الفقر 

و�صمان الأمن الغذائي والعمل على توفير التمويل المتوقع والبحث عن حلول 

قبل عام 2020 والأخذ بعين العتبار الحتياجات والظروف الخا�صة للدول 

النامية والدول الأقل نمواً. 

وف����ي ه����ذا الخ�ص����و�س توؤكد ال����دول الأع�ص����اء في منظم����ة اأوابك على 

التزاماتها الدولية حيث قامت بالتوقيع على اتفاقية باري�س وهي الآن ب�صدد 

اإجراءات الم�ص����ادقة عليها.  ونوؤكد هنا ب�ص����رورة زيادة ال�صتثمار في البحث 

والتطوي����ر للح����د من الآث����ار البيئية وهو مطلب اأ�صا�ص����ي لتحقي����ق الأهداف 

المتعلقة بالبيئة التي تم التفاق عليها في موؤتمر باري�س.

�شكرًا لح�شن ا�شتماعكم ،،،

وال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
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تلبي���ة للدع���وة المقدم���ة م���ن الجهة 

المنظمة �ص���اركت الأمانة العامة لمنظمة 

الأواب���ك ف���ي فعالي���ات المنت���دى الثالث 

ح���ول ا�ص���تراتيجية الطاق���ة ف���ي مجل�س 

التعاون لدول الخليج العربية تحت �ص���عار 

»اإ�شلح، واإعادة هيكل�������ة، وطفرة م�شتقبل 

الهيدروكربون�������ات ف�������ي منطق�������ة مجل��������س 

التع�������اون ل�������دول الخليج العربي�������ة«. الذي 

عق���د ف���ي دول���ة الكوي���ت ي���وم 25 كانون 

معال�������ي  بح�ص���ور   ،2017 الثاني/يناي���ر 

النفط  وزير  الم�������رزوق،  المهند�س/ع�شام 

ووزي�������ر الكهرب�������اء والماء بدول�������ة الكويت، 

و�شع�������ادة االأمين الع�������ام لمنظمة االوابك، 

ال�شيد/عبا��������س عل�������ي النق�������ي، وال�شي�������د/ 

ن�������زار العد�شاني، نائ�������ب الرئي�س والرئي�س 

التنفي�������ذي لموؤ�ش�شة البت�������رول الكويتية، 

وعدد كبير من الخبراء والمخت�ص���ين في 

�ص���ناعة النف���ط والغ���از ف���ي دول مجل�س 

التع���اون الخليج���ي، وت�ص���من المنت���دى، 

الغ���از،  تح���دي  ح���ول  نقا����س  جل�ص���ات 

وم�صتقبل اإنتاج النفط في منطقة الخليج، 

وماذا بعد ع�صر النفط.

وقد �صارك �شعادة ال�شيد/ عبا�س علي 

النقي في الجل�ص���ة الفتتاحي���ة للمنتدى، 

حيث اأ�ص���ار في كلمته باأن الدول الأع�صاء 

في منظمة الأوابك ت�ص���م احتياطيات من 

النفط تقدر بنح���و 702 مليار برميل عام 

2015 وهي ت�صكل نحو 55% من اإجمالي 
الحتياطيات العالمية، مو�ص���حاً اأن ثالث 

دول هي ال�صعودية والعراق والإمارات ت�صم 

نح���و 36% م���ن الحتياطي���ات العالمية. 

وبين اأن اإنتاج الدول الأع�ص���اء باأوابك قد 

بلغ 22.6 مليون برميل/اليوم عام 2015، 

بما ي�صكل نحو 29% من الإنتاج العالمي. 

كم���ا بين اأن اإجمال���ي الطلب العالمي على 

الطاق���ة الأولي���ة �ص���يرتفع بن�ص���بة %40 

خ���الل الفت���رة 2014-2040، مو�ص���حاً 

اأن الوق���ود الأحف���وري �ص���يظل الم�ص���در 

الرئي�ص���ي للطاقة لعدة عق���ود قادمة، واأن 

اإنت���اج دول اأوابك �ص���يبلغ نحو ثلث الإنتاج 

العالم���ي بحل���ول 2040، واأنه���ا تخط���ط 

لال�ص���تثمار في قطاع النفط للحفاظ على 

قدراتها الإنتاجية والت�صديرية.

كم���ا �ص���ارك م���ن الأمان���ة العامة في 

الجل�ص���ة النقا�ص���ية الأول���ى الت���ي حملت 

عنوان »منطقية تحدي الغاز«، المهند�س/ 

وائ�������ل حام�������د، خبي�������ر �شناع�������ات غازي�������ة 

بالمنظمة، وا�ص���تهل بتقدي���م لمحة عامة 

عن �ص���ناعة الغ���از الطبيعي ف���ي منطقة 

الخليج العربي، حيث اأ�ص���ار اإلى اأنها ت�صم 

احتياطيات من الغ���از تعادل قرابة %21 

من اإجمالي الحتياطي���ات العالمية، وبين 

اأن دولة قطر وحدها  ت�صم نحو 59% من 

الحتياطيات ف���ي منطقة الخليج العربي، 

واأ�ص���ار اإلى اأن معدل نمو الطلب ال�ص���نوي 

على الغاز ف���ي دول الخليج العربية خالل 

الفت���رة 2005-2015 ق���د بل���غ %5.6، 

وهو اأعلى من �صعف معدل النمو العالمي 

ال���ذي بلغ 2.3%، مو�ص���حاً اأن ذلك يعود 

اإل���ى تنامي الطلب على الطاقة الكهربائية 

بمعدل 7.1% �ص���نوياً، حيث يعتمد قطاع 

الكهرباء ب�ص���فة اأ�صا�صية على الغاز بن�صبة 

 .%32.9 النف���ط  ي�ص���كل  بينم���ا   ،%67
و�ص���دد عل���ى اأن تنام���ي الطل���ب يتطل���ب 

ال�ص���تمرار ف���ي �ص���خ ال�ص���تثمارات في 

الم�ص���اريع التطويرية لحق���ول الغاز لرفع 

م�ص���تويات الإنتاج، والم�ص���اهمة في تلبية 

احتياجات ال�صوق المحلي.

وق�������د مثل االأمان�������ة العام�������ة لمنظمة 

االواب�������ك ف�������ي الموؤتم�������ر كل م�������ن، �شعادة 

النقي،  العام،ال�شيد/عبا��������س علي  االأمين 

والمهند�س/ وائ�������ل حامد، خبير �شناعات 

غازية، اإدارة ال�شوؤون الفنية، واالآن�شة/ االآء 

العم�������ران، من�ش�������ق �شوؤون اع�������لم وترجمة، 

اإدارة االإعلم والمكتبة.

النقي: انتاج دول األوابك سيبلغ نحو ثلث اإلنتاج 
العاملي بحلول 2040
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واأ�ص���اف النق���ي اإل���ى اإن الملتقى يه���دف اإلى اإطالع العاملين في �ص���ناعة النف���ط والغاز من 

اأف���راد الإدارة الو�ص���طى وغيره���م في الدول الأع�ص���اء ف���ي المنظمة، على الجوانب والأن�ص���طة 

المختلفة لتلك ال�ص���ناعة، والتعريف بمختلف مراحل هذه ال�ص���ناعة، وتناولها وبما يتنا�ص���ب مع 

م�صتوى الم�صاركين في الملتقى، اإ�صافة اإلى اإتاحة فر�صة التعارف بين الم�صاركين وتعزيز اأوا�صر 

ال�صالت فيما بينهم.

واأك���د النقي ب���اأن عقد منظمة الأوابك لمثل تل���ك الملتقيات العلمية ياأتي في اإطار حر�ص���ها 

الدائم على تعزيز الثقافة البترولية للعاملين في القطاع البترولي في الدول الأع�ص���اء، وتعريفهم 

باأهداف واأن�صطة منظمة الأوابك، وتبادل الخبرات بين الم�صاركين في تلك الفعالية.

واأ�ص���اف النقي باأن قائمة المتحدثين الرئي�صيين تت�صمن نخبة من الخبراء والمتخ�ص�صين 

في �ص���ناعة البترول والطاقة بالإ�ص���افة اإلى خبراء في اقت�ص���اديات البترول من داخل الأمانة 

العامة للمنظمة وخارجها، حيث �ص���يتناولون في محا�ص���راتهم واقع واآفاق ال�ص���ناعة البترولية 

م���ن مختل���ف الجوان���ب الفني���ة والقت�ص���ادية والإعالمي���ة، ومن بي���ن الموا�ص���يع الفنية التي 

�صيناق�ص���ها الملتقى، مبادئ التنقيب وانتاج البترول، ال�ص���ناعات البترولي���ة الالحقة )التكرير 

والبتروكيماويات(، �صناعة تكرير البترول، �صناعة الغاز الطبيعي، نقل البترول. اأما الموا�صيع 

القت�ص���ادية فتت�ص���من دور النفط والغاز الطبيعي في تعزيز التنمية في الدول العربية، تمويل 

الم�ص���روعات البترولية، التطورات الحالية والم�صتقبلية في اأ�صواق البترول العالمية، الطاقات 

الجديدة والمتجددة، كما �ص���يناق�س الملتقى مو�صوعات اأخرى من بينها التطورات في اتفاقية 

الأمم المتحدة الإطارية ب�صاأن تغير المناخ “ UNFCCC”، والإعالم البترولي. 

واختتم النقي حديثه، معرباً عن �صكره الجزيل للدول الأع�صاء على دعمها المتوا�صل للملتقى 

وموؤكدا باأن انعقاد الدورة الرابعة والع�ص���رين للملتقى، خير برهان على نجاحها المتوا�ص���ل منذ 

انطالقها قبل اأكثر من 3 عقود ول تزال تحظى بالإقبال الجيد والدعم المتوا�صل من قبل الدول 

الأع�صاء.

أن��ش��ط��ة ال��م��ن��ظ��م��ة

امللتقى 24

ذك�����������ر �شع�����������ادة االأمين العام 

لمن�ظم�����ة االأواب�������������ك،

ال�شيد/عبا�س علي النقي، 

باأن الأمانة العامة للمنظم������ة 

تعت����زم عق����د الملتقى الراب���ع 

والع�شرين الأ�شا�شيات �شناعة 

النفط والغاز، خالل الفت����رة 

9 -13 اأبريل 2017 في المقر 
الرئي�صي للمنظمة بدولة الكويت.

 ألساسيات صناعة النفط والغاز
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دولة اإلمارات العربية المتحدة

تح�������ت رعاية �شاحب ال�شم�������و ال�شيخ محمد بن زايد اآل نهيان ولي 

عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات الم�شلحة،  انطلقت في 12 

يناي�������ر 2017  فعاليات »منتدى الطاقة العالم�������ي« الذي يعقد للمرة 

االأول�������ى في المنطق�������ة، بح�شور معال�������ي المهند�س �شهي�������ل بن محمد 

ف�������رج فار�س المزروعي وزير الطاقة، ومعالي الدكتور �شلطان بن اأحمد 

�شلطان الجاب�������ر وزير دولة الرئي�س التنفي�������ذي ل�شركة بترول اأبوظبي 

الوطنية »اأدن�������وك« ومجموع�������ة �شركاتها، وبح�شور ا�شح�������اب المعالي 

وزراء الطاق�������ة والنفط في المملكة العربي�������ة ال�شعودية ودولة الكويت 

ودول�������ة قطر والجمهورية الجزائرية، وعدد  من الخبراء و�شناع القرار 

في قطاع الطاقة على م�شتوى العالم.

وقد نظم المنتدى الذي ا�صتمر على مدى يومين  كل من المجل�س 

الأطل�ص���ي الأمريكي بالتعاون مع وزارة الطاقة بدولة الإمارات العربية 

المتحدة و�صركات بترول اأبوظبي اأدنوك ومبادلة واآبيك  وم�صدر.

وفي كلمة له في الموؤتمر اأعرب معالي المهند�س �صهيل بن محمد 

ف���رج فار�س المزروعي وزير الطاقة عن �ص���عادته بعقد منتدى الطاقة 

العالمي الأول في دولة المارات في اأبوظبي العا�صمة العالمية للطاقة 

موؤكداً الحر�س على تنظيم وا�صت�صافة مثل هذه المنتديات الهامة التي 

ت�ص���م خب���راء في مجال الطاقة وال�صيا�ص���ة منه���م وزراء من عدة دول 

والأمين العام لمنظمة اأوبك ومتحدثين  من ال�صركات العالمية للطاقة 

وذلك لمناق�صة وا�صت�صراف م�صتقبل الطاقة في المنطقة والعالم.

وق���ال معالي���ه ان انعق���اد المنت���دى ياأتي بين حدثي���ن مهمين هما 

»القم�������ة العالمي�������ة لطاق�������ة الم�شتقب�������ل 2017« و»اأ�شب�������وع ابوظب�������ي 

لل�شتدام�������ة«، م�ص���يراً اإل���ى اأن منتدى الطاق���ة العالمي �ص���يركز على 

الجوان���ب الجيو�صيا�ص���ية في عال���م الطاقة والمتغيرات التي تح�ص���ل 

وكيفية ر�ص���م ا�صتراتيجية متزنة ومناق�صة التحديات التي يواجهها هذ 

القطاع.

واأ�ص���اف المزروع���ي ان المنتدى ياأتي بعد ثالث���ة ايام من اعتماد 

ا�ص���تراتيجية الطاقة في المارات 2050 حيث �صيكون اعتماد الدولة 

على الطاقة الخ�ص���راء بن�صبة  50% بحلول عام 2050 حيث �صيكون 

44 % منها �ص���تكون من الطاقات المتجددة و6 % من الطاقة النووية 
و 50 % الأخرى من الوقود الأحفوري فيما ي�ص���كل  38 % من الغاز 

الطبيعي و12% من الفحم النظيف .

واأك���د ان ا�ص���تراتيجية دولة الإمارات مبنية عل���ى تطوير التقنيات 

والتكنولوجي���ا ف���ي مجال انتاج الطاقة با�ص���تخدام الفحم النظيف في 

المباني كلها حيث �صيوفر للم�صتهلك بواقع 40 % كما ان تطبيق الكود 

الموحد للبناء وتعزيز ثقافة ال�صتهالك �صت�صاهم في توفير 40 % في 

الكلفة والم�صاهمة في تر�صيد الطاقة.

وا�ص���ار معاليه اإلى اأن ذلك �ص���يكلف  600  مليار درهم على مدى 

33 �صنة وفي مقابل ذلك �صي�صاهم في توفير  700  مليار درهم الكلفة 
على القطاعات في الدولة موؤكدا باأن الإمارات هي اأول دولة تعلن عن 

ا�ص���تراتيجية وا�ص���حة ومتزنة بين التقنيات الحديث���ة حيث اأن الهدف 

من جهود الدولة في هذا المجال هو تحقيق �ص���عادة الفرد وا�ص���تدامة 

الم�صدر.

انعقاد فعاليات منتدى الطاقة العاملي يف أبوظبي
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وقعت دول�������ة االإمارات وجمهوري�������ة المانيا في 16 

يناي���ر 2017 على اإعالن نوايا  للتعاون الم�ص���ترك في 

مج���الت الطاقة بين البلدين. وذلك على هام�س القمة 

العالمي���ة لطاقة الم�ص���تقبل التي عق���دت في اأبوظبي، 

وقد وقع عن الجانب الماراتي معالي المهند�س �شهيل 

بن محمد ف�������رج فار��������س المزروعي وزي�������ر الطاقة وعن 

الجان���ب الألماني معالي راين�������ر باكيه الوزير االتحادي 

لل�شوؤون االقت�شادية والطاقة. 

وعق���ب توقيع الإعالن عق���د فريق العمل اجتماعه 

الأول في اإطار برنامجه الم�ص���ترك للعام الحالي الذي 

ي�صمل التبادل العلمي وور�س عمل حكومية وتخ�ص�صية 

بجان���ب عق���د اجتماع���ات وتنظي���م زي���ارات متبادل���ة 

للوف���ود. واتفقت الإم���ارات والمانيا عل���ى التعاون في 

مج���ال تكنولوجيات الطاقة المتج���ددة وكفاءة الطاقة 

اإل���ى جانب تطوي���ر �ص���وق الكهرباء ومج���الت البحث 

والتطوي���ر، بالإ�ص���افة اإلى تعيين �ص���باط ات�ص���ال من 

الجانبين للمتابعة والتن�ص���يق بينهما لتعزيز التعاون في 

الجوانب التي ن�س عليها اإعالن النوايا.

وقد تم تنظيم ور�صة عمل حول �صناعة ا�صتراتيجيات 

الطاقة ف���ي البلدين وتكامل نظ���ام الطاقات المتجددة 

حيث �ص���لطت الور�صة ال�صوء على اإمكانات التعاون بين 

البلدين وخا�ص���ة بين ال�ص���ركات ال�ص���غيرة والمتو�صطة 

الحجم.

وذكر معالي المهند�س �صهيل بن محمد فرج فار�س 

المزروع���ي، ب���اأن التع���اون بي���ن الجانبين يه���دف اإلى 

تفعيل ال�صراكات ال�صتراتيجية المتخ�ص�صة في مجال 

الطاق���ة من خالل فرق العمل الم�ص���تركة وال�ص���تفادة 

من التج���ارب وتعزيز الأهداف الأولوية ل�ص���تراتيجية 

الإم���ارات للطاق���ة 2050، والت���ي ترك���ز عل���ى تنفي���ذ 

مبادرات مبتكرة واإيجاد حلول تتكامل مع اأنظمة الطاقة 

بجانب دعم م�صارات البحث والتطوير والبتكار لتوفير 

طاقة م�صتدامة.

م���ن جانب���ه ق���ال الوزي���ر الألمان���ي ب���اأن حكومتي 

البلدين حري�ص���تان على تعزيز الحوار الثنائي والتعاون 

العمل���ي في قطاع الطاقة من اأجل تحقيق اأق�ص���ى قدر 

من الفوائد ول �ص���يما في الطاق���ات المتجددة وكفاءة 

الطاقة لأفراد المجتمع والبيئة.

وقد ح�ص���ر مرا�ص���م التوقيع من الجانب الإماراتي 

�صعادة الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة وممثل 

دولة الإمارات العربي���ة المتحدة في المكتب التنفيذي 

لمنظم���ة الأوابك، و�ص���عادة ال�ص���يد محم���د الحمادي 

الرئي�س التنفيذي لموؤ�ص�صة المارات للطاقه النووية.

مشرتك« نوايا  التوقيع على »إعالن 
يف جمال الطاقة بني االمارات واملانيا
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مملكة البحرين

برعاي���ة معالي ال�شيخ محم���د بن خليف�������ة بن اأحمد اآل خليفة 

وزي���ر النفط  في مملكة البحرين، ا�صت�ص���افت الهيئة الوطنية 

للنف���ط والغ���از وال�ص���ركة القاب�ص���ة للنف���ط والغ���از، ال���ذراع 

ال�ص���تثمارية وتطوي���ر الأعم���ال للهيئة الوطني���ة للنفط والغاز 

في مملكة البحرين، حفل ع�ص���اء لإعالن نجاح الح�ص���ول على 

تمويل لم�صروع مرفاأ ا�صتيراد الغاز الطبيعي الم�صال مع �صركة 

البحرين للغاز الم�صال، المالكة والمطورة لأول مرفاأ ل�صتيراد 

واإعادة تحويل الغاز الم�صال في ال�صرق الأو�صط.

ويعتبر مرفاأ ا�صتيراد الغاز الم�صال ركنا اأ�صا�صّياً في خطط 

التو�ص���ع المتزاي���د للطاقة والقطاعات ذات ال�ص���لة في مملكة 

البحرين، و�ص���يكون المرفاأ ملكاً ل�صركة البحرين للغاز الم�صال 

)�ص���ركة ذات م�صئولية محدودة(، وهي م�صروع م�صترك مملوك 

بن�صبة 30 % لل�ص���ركة القاب�صة للنفط والغاز، وائتالف مكون 

من �ص���ركة تيكاي اإل اإن جي الكندية بن�ص���بة 30 %، وموؤ�ص�صة 

الخليج لال�صتثمار الكويتية بن�صبة 24.5 %، و�صركة �صام�صونغ 

�صي اأند تي الكورية بن�صبة 16.5 %..

وق���د األق���ى معالي ال�ص���ي���خ محم���د بن خلي���ف���ة بن اأحمد 

اآل خليف���ة كلم���ة اأ�ص���ار خاللها باأن اأم���ن وموثوقي���ة اإمدادات 

الغ���از يحظى  باأهمية كبرى ل���دى مملكة البحرين، وموؤكداً باأن 

ا�صتمرار توفير الهيئة الوطنية للنفط والغاز لإمدادات الغاز قد 

�ص���اهم في تهيئة حافز قوي  لل�ص���روع في م�صروع ان�صاء مرفاأ 

ل�ص���تيراد الغ���از الطبيعي الم�ص���ال لدعم انت���اج الغاز المحلي 

بالمملكة، وذلك من خالل الدخول بال�صوق التناف�صية العالمية 

للغاز الطبيعي الم�صال.

ويتاألف الم�ص���روع من وحدة تخزي���ن عائمة ومرفاأ وحاجز 

بحري لت�ص���لم الغاز الطبيعي الم�ص���ال ومن�صة مجاورة لتبخير 

الغاز الم�ص���ال ليعود اإل���ى حالته الغازية، واأنابي���ب تحت الماء 

لنقل الغاز من المن�صة اإلى ال�صاطئ، ومرفق بري لت�صلم الغاز، 

اإ�صافًة اإلى من�صاأة برية لإنتاج النيتروجين.

ويهدف الم�صروع اإلى دعم انتاج الغاز المحلي في البحرين 

ل�ص���مان القدرة عل���ى تلبية الطل���ب المتزايد عل���ى الغاز، كما 

�ص���يمكن البحرين من الح�ص���ول على الغاز الم�ص���ال المتداول 

دولّياً باأ�ص���عار تناف�ص���ية، و�ص���تبلغ قدرة الم�ص���روع 800 مليون 

قدم مكعب قيا�ص���ي في اليوم، عند اكتمال الم�صروع في بداية 

.2019

معالي �ل�شيخ محمد بن خليفة بن �أحمد �آل خليفة

أمن وموثوقية إمدادات الغاز
ميثالن أهمية كربى ململكة البحرين
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استضافة مملكة البحرين
ملؤمتر »الشرق األوسط لتكنولوجيا التكرير«

 افتت�������ح معال�������ي ال�شي�������خ محم�������د بن 

خليف�������ة اآل خليفة وزير النفط في مملكة 

البحري�������ن �ص���باح ي���وم الأثني���ن 23 يناير 

2017 موؤتمر »ال�صرق الأو�صط لتكنولوجيا 
التكري���ر«، ال���ذي نظمه التح���اد العالمي 

للتكري���ر بالتع���اون والتن�ص���يق م���ع الهيئة 

الوطنية للنفط والغ���از وبدعم ورعاية من 

�ص���ركة نفط البحرين )بابكو( وال�ص���ركات 

النفطي���ة العالمي���ة، وبم�ص���اركة مجموعة 

م���ن الخب���راء والمتخ�ص�ص���ين ف���ي مجال 

ال�صناعة البترولية.

وق���د ناق����س الموؤتم���ر العدي���د م���ن 

الموا�صيع ذات العالقة بالتكرير والتقنيات 

ال�ص���تراتيجية  والم�ص���اريع  الم�ص���تقبلية 

الرامية اإلى رفع م�صتوى م�صافي التكرير، 

خا�ص���ة واأن مملكة البحري���ن تعكف على 

تنفي���ذ م�ص���روع تحديث م�ص���فاة التكرير 

ورف���ع م�ص���توى الإنتاجية م���ن 260 األف 

وال���ذي   ، األ���ف ب/ي   360 اإل���ى  ب/ي 

�صي�ص���اهم ف���ي انت���اج منتج���ات نظيف���ة 

وذات قيم���ة م�ص���افة و�ص���ديقة للبيئ���ة، 

كم���ا ت���م مناق�ص���ة مو�ص���وع تقني���ة اإدارة 

انبعاث���ات الكرب���ون والم�ص���اريع الإقليمية 

وخطط النمو، وا�ص���تراتيجيات المواهب، 

وال�ص���تثمار الأمث���ل للبح���وث التطويرية 

وال�ص���تفادة تجاري���اً وتكام���ل الفر�س في 

مج���ال التكري���ر والبتروكيماوي���ات، كم���ا 

ناق����س الموؤتمر الروؤية ال�ص���عودية 2030 

وبرنامج التحول الوطني.

وق���د األق���ى معالي ال�ص���يخ محمد بن 

خليف���ة اآل خليف���ة، كلم���ة خ���الل افتت���اح 

الموؤتمر ا�ص���تعر�س خالله���ا جهود مملكة 

البحري���ن لتنفي���ذ اتفاقية باري����س للتغير 

المناخ���ي. حيث اأ�ص���بح لزاماً على جميع 

دول العالم ومن �ص���منها مملكة البحرين 

تقدي���م التزاماته���ا ومبادراته���ا الرامي���ة 

اإل���ى خف����س انبعاثات غ���ازات الحتبا�س 

الحراري )NDCs( بحلول العام 2020. 

واأ�صاف معاليه باأن الهيئة الوطنية للنفط 

والغاز تعمل على و�صع نظام اإدارة الكربون 

لقطاع البترول في مملكة البحرين وذلك 

بالتعاون مع ال�صركات التابعة لها. 
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اأعلن معالي المهند��������س خالد الفالح، 

وزير الطاقة وال�شناع�������ة والثروة المعدنية 

ف�������ي المملك�������ة العربي�������ة ال�شعودي�������ة، ع���ن 

ق���رب اإ�ص���دار طلب���ات تاأهي���ل العرو����س 

لإنت���اج 700 ميغ���اوات م���ن طاق���ة الرياح 

والطاقة ال�صم�ص���ية �ص���من المرحلة الأولى 

م���ن البرنامج الوطن���ي للطاق���ة المتجددة 

الذي يعمل على انت���اج 3.45 غيغاوات من 

الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 و 9.5 

غيغاوات بحل���ول العام 2023 ، وبما يدعم 

روؤية المملكة 2030. 

واأو�ص���ح معالي���ه ف���ي موؤتمر �ص���حفي 

عق���ده موؤخراً باأن ال���وزارة اأ�ص�ص���ت مكتبا 

لتطوير م�ص���اريع الطاقة المتجددة ، ليكون 

م�صوؤول عن تنفيذ البرنامج الوطني للطاقة 

المتج���ددة ، و�ص���يتولى المكتب م�ص���وؤولية 

وبم���ا  المتج���ددة  الطاق���ة  برام���ج  اإدارة 

يتما�ص���ى مع روؤية المملكة 2030. وكذلك 

ال�ص���راف على عمليات طرح المناق�ص���ات 

للطاق���ة المتج���ددة. كما �ص���تطلق المملكة 

قريب���ا برنامج���ا طموح���ا لإدخ���ال حوالي 

10 غيغاوات م���ن الطاقة المتجددة و 9.5 
غيغ���اوات تحدي���دا الغالبي���ة العظمى منها 

من الطاقة ال�صم�ص���ية وطاقة الرياح، وذلك 

خالل عام 2023 .

واأ�ص���ار معاليه اإل���ى اأنه تم الإعالن عن 

اأول موجة من موجات الم�صاريع وهي 700 

ميغاوات وتتكون من م�ص���روعين اأ�صا�صيين، 

الم�ص���روع الأول للطاق���ة ال�صم�ص���ية ف���ي 

منطق���ة الج���وف والم�ص���روع الثان���ي ف���ي 

مدي���ن بمنطق���ة تب���وك ب 400 ميغاوات، 

وهي م�ص���اريع تعد ذات حج���م كبير، مبينا 

اأنها تعد اأكبر الم�ص���اريع ف���ي المنطقة من 

ناحي���ة الحجم والأولى ف���ي المملكة ، التي 

يتم طرحها بنظام ال�ص���راكة بين القطاعين 

الخا�س والعام. 

واأف���اد معالي���ه اأن ا�ص���تراطات العقود 

�صتكون محفزة ومن بين الأقل على م�صتوى 

العال���م، مبينا اأن���ه من خالل الممار�ص���ات 

والمحف���زات الت���ي �ص���تكون موج���ودة ف���ي 

ه���ذه العق���ود التي توؤ�ص����س لنظام �ص���راكة 

بي���ن القطاعين الع���ام والخا�س �ص���يتبعها 

مجموع���ة كبيرة الم�ص���اريع التي �ص���تجذب 

ا�ص���تثمارات عظيمة جدا لي�ص���ت فقط في 

قط���اع الطاق���ة ولكن اأي�ص���ا ف���ي قطاعات 

اأ�صا�صية اأخرى.

“باأن  ق����ائ����اًل:  م��ع��ال��ي��ه  واأ������ص�����اف 

دع�������وة ت���ق���دي���م اله����ت����م����ام ب��ال��ط��ل��ب

 )Request for Qualifications(
فبراي���ر   20 بتاري���خ  �ص���تكون   ،)RFQ(
العط���اءات  لتقدي���م  اأم���ا الدع���وة   ،2017

فيم���ا   ،2017 اأبري���ل   17 ف���ي  �ص���تكون 

�ص���يعقد بالتزامن مع ذل���ك موؤتمر كبير في 

الريا�س لتمكين المهتمين من داخل وخارج 

المملكة من الطالع مبا�ص���رة على الفر�س 

المتاح���ة في برامج الطاق���ة المتجددة  في 

ال�ص���عودية. وتوقع معالي���ه اأن يتم ا�ص���تالم 

العرو����س والعط���اءات ف���ي يولي���و 2017 ، 

وب���اأن يتم اإر�ص���اء المناق�ص���ات الكبرى في 

�صبتمبر 2017 للبدء في التنفيذ بعد ذلك، 

كما توقع معاليه م�ص���اركة عالمية �صواء من 

حي���ث المطورين من مختل���ف اأنحاء العالم 

وم�ص���اركة م���ن م�ص���ادر التموي���ل المحلية 

والدولية. 

وتح���دث معاليه ع���ن ال�ص���تراتيجيات 

الت���ي طبقته���ا المملك���ة ب�ص���اأن ا�ص���تهالك 

الطاق���ة، وم���ن بينها برنامج كف���اءة الطاقة 

ال���ذي �ص���اهم ف���ي رف���ع مع���دلت الكفاءة 

العالي���ة ف���ي كاف���ة قطاع���ات الطل���ب على 

الطاقة، بالإ�ص���افة اإلى برامج م�ص���تركة مع 

�صركة الكهرباء لإدخال معدلت عالية جدا 

من كفاءة الطاق���ة في اإنتاج الكهرباء، مبينا 

ب���اأن ازدي���اد ا�ص���تخدام الغاز ف���ي محطات 

الإنتاج �صي�ص���هم في تح�ص���ين كفاءة الإنتاج 

بالمحطات مقارنة بمعدلته ال�صابقة.

المملكة العربية السعودية

اإلعالن عن مشاريع الطاقات املتجددة يف السعودية
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وقع معالي المهند�س طارق المل وزير البترول 

والث�������روة المعدنية في جمهورية م�شر العربية على 

اتفاقيتين للهيئة الم�صرية العامة للبترول، التفاقية 

الأولى مع �ص���ركة �صحارى للزيت فى منطقة امتياز 

غرب قارون بال�صحراء الغربية باإجمالى ا�صتثمارات 

حده���ا الأدنى حوالى 30 ملي���ون دولر ومنح توقيع 

5 ملي���ون دولر وحف���ر 11 بئر ، والتفاقي���ة الثانية 
لهيئة البترول بمنطقة امتياز �ص���قير البحرية بخليج 

ال�ص���وي�س وتقوم بالعمليات �ص���ركة �ص���قير البحرية 

للزيت )او�صوكو( نيابة عن هيئة البترول.  

واأك���د معاليه عل���ى حر�س قط���اع البترول على 

ال�ص���تمرار في عقد التفاقي���ات البترولية من اأجل 

تكثي���ف اأعم���ال البحث وال�صتك�ص���اف ع���ن النفط 

والغاز لزيادة معدلت الإنتاج والحتياطيات، كما توؤكد على متانة 

التعاون مع ال�ص���ركات العالمية المهتمة بال�ص���تثمار في �ص���ناعة 

البترول الم�ص���رية وا�صتك�صاف المزيد من الثروات البترولية في 

المناطق البرية والبحرية في م�صر .

واأ�صاف المال باأنه بتوقيع التفاقيتين الجديدتين يكون قطاع 

البترول الم�ص���ري قد انته���ى من توقي���ع 76 اتفاقية للبحث عن 

النف���ط والغاز مع ال�ص���ركات العالمية من���ذ نوفمبر 2013 وحتى 

الآن با�ص���تثمارات حدها الأدنى حوال���ى 15.3 مليار دولر ومنح 

توقيع حوالى مليار دولر لحفر 319 بئراً.

توقيع اتفاقيتني جديدتني لهيئة 
البرتول للبحث عن البرتول والغاز

جمهورية مصر العربية



السنة 43 - العدد 202

  با�ص���رت العدي���د م���ن الدول الأع�ص���اء ف���ي منظم���ة الأوابك 

تخفي����س انتاجه���ا النفط���ي اعتبارا من �ص���هر يناي���ر 2017 وذلك 

ف���ي اإط���ار التزامها بالتفاق ال�ص���ادر عن الجتماع ال���وزاري للدول 

الأع�ص���اء في منظمة البلدان الم�ص���درة للنف���ط ) اأوبك( مع الدول 

المنتج���ة من خارجها، الذي انعقد بتاريخ  في 10 دي�ص���مبر 2016 

ف���ي مدينة فيين���ا، حيث اتفقت الدول الأع�ص���اء ف���ي منظمة اأوبك 

م���ع 11 دولة منتجة للنفط من خ���ارج المنظمة على خف�س اإنتاجها 

بمعدل 558 األف برميل/يوم، وذلك اعتباراً من الأول من �صهر يناير 

2017، تزامناً مع دخول اتفاق دول اأوبك ب�ص���اأن خف�س الإنتاج حيز 
التنفيذ، و�ص���تكون رو�صيا اأبرز الدول الم�ص���اهمة بتخفي�س اإنتاجها 

بمع���دل 300 األف برميل/ي���وم وذلك على مراحل، حيث �ص���تخف�س 

اإنتاجه���ا بمعدل 200 األف برميل/يوم مع نهاية الربع الأول من عام 

2017، يليه خف�س بمعدل 100 األف برميل/يوم خالل �صهري اأبريل 
ومايو 2017.

وف���ي تطور اآخر، اتفقت اللجنة الوزارية العليا للمتابعة المنبثقة 

ع���ن منظم���ة اأوب���ك، والتي تم ت�ص���كيلها خ���الل الجتم���اع ال� 171 

للمنظمة، وت�ص���م في ع�ص���ويتها كل من الجزائر والكويت وفنزويال 

م���ن داخ���ل اأوبك، اإ�ص���افة اإلى رو�ص���يا وُعمان من خ���ارج المنظمة، 

وبرئا�ص���ة دولة الكويت، على و�صع اآلية �صهرية للرقابة على معدلت 

اإنتاج النفط، بما ي�ص���من اللتزام بقرار خف�س النتاج المتفق عليه 

بهدف دعم الأ�ص���عار وال�صتقرار في ال�صوق النفطية. وقد جاء هذا 

التف���اق خالل الجتم���اع الأول للجنة الوزارية، والذي ُعقد  في 22 

يناير 2017، بمقر المنظمة بالعا�صمة النم�صاوية، فيينا. 

كما تم التاأكيد خالل الجتماع على اأن اأمانة منظمة اأوبك �صتقدم 

تقريرا �ص���هريا حول البيانات ال�ص���هرية لإنتاج النفط الخام بالن�صبة 

للدول الأع�ص���اء في اأوبك وباقي المنتجين من خارج المنظمة،  وتم 

تحديد يوم 17 من كل �صهر موعداً لتقديم هذا التقرير.

كم���ا اإنه يحق ل���كل دولة من الدول الخم�س الأع�ص���اء في لجنة 

المراقب���ة الوزارية، اأن تقوم بتر�ص���يح خبير فن���ي يكون بمثابة نقطة 

ات�ص���ال، بهدف ت�ص���كيل لجنة فنية م�ص���تركة، ت�صمل اي�ص���ا الأمانة 

العام���ة لمنظم���ة اأوبك، وتقوم بتقديم الدعم ل���وزراء النفط، وتتولى 

هذه اللجنة الفنية م�صوؤولية التعاون ب�صكل منتظم مع الأمانة العامة 

لمنظم���ة اأوبك في اعداد التقرير ال�ص���هري قبل تقديمه الى اللجنة 

الوزارية.

كما �ص���تعقد اللجنة الوزارية اجتماعاً دورياً بعد يوم 17 من كل 

�ص���هر، للنظ���ر في التقاري���ر الُمقدمة من قبل اللجن���ة الفنية واأمانة 

اأوبك، كما �ص���تجتمع اأي�ص���اً قبل انعقاد موؤتمر اأوبك الوزاري القادم 

المقرر عقده في �صهر مايو 2017.

و�صت�ص���در اللجن���ة الوزارية بياناً �ص���حفياً �ص���هرياً حول التقدم 

المحرز في تنفيذ قرار الجتماع الر�صمي لأوبك رقم 171 والخا�س 

بخف����س النت���اج، مع تقديم تقرير الى رئا�ص���ة منظم���ة اأوبك، حول 

انعكا�صات تنفيذ هذا القرار على ال�صوق العالمية للنفط.

التزام تام من الدول العربية بتطبيق اتفاق أوبك 
خلفض انتاج النفط

منظمة أوبك تكرم الدكتور السادة
كرم���ت منظمة البلدان الم�ص���درة للنف���ط »اأوبك« ، معالي 

الدكتور محمد بن �ص���الح ال�ص���ادة وزير الطاقة وال�صناعة في 

دول���ة قطر، الرئي�س ال�ص���ابق للموؤتم���ر، بمنا�ص���بة انتهاء فترة 

رئا�ص���ة دولة قطر لموؤتم���ر المنظمة خالل عام 2016 ، وياأتي 

هذا التكريم الذي تم خالل حفل اأقيم في العا�صمة الماراتية 

ابوظبي في 14 يناير 2017،  تقديراً للدور المتميز الذي لعبه 

معالي الدكتور ال�ص���ادة خالل فترة رئا�ص���ة دول���ة قطر لموؤتمر 

اأوبك والذي اأ�ص���فر ع���ن التفاق التاريخي الذي تو�ص���لت اإليه 

دول اأوبك والدول المنتجة من خارج المنظمة لتخفي�س النتاج 

اأواخر العام الما�صي  2016.

وبه���ذه المنا�ص���بة، ق���دم معال���ي المهند�س خال���د الفالح، 

وزير الطاقة وال�ص���ناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية 

ال�ص���عودية، الرئي����س الجدي���د لموؤتم���ر منظم���ة اأوب���ك، هدية 

تذكارية لمعالي الدكتور ال�صادة.  وثمن معالي المهند�س الفالح 

م���ا قدم���ه معالي الدكتور محمد بن �ص���الح ال�ص���ادة من جهود 

خالل رئا�صته للمنظمة في فترة ات�صمت بالتحديات .

االخبار العربية والدولية
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االجتماع الـ 146
 جمللس إدارة شركة أسري
عق�������د مجل��������س اإدارة ال�شرك�������ة العربية لبن�������اء واإ�شلح ال�شف�������ن )اأ�شري( 

اجتماع�������ه رقم 146 برئا�شة ال�شيخ دعيج ب�������ن �شلمان    بن دعيج اآل خليفة 

رئي�س مجل��������س االإدارة وح�شور اع�ش�������اء مجل��������س االإدارة واالإدارة التنفيذية 

لل�شرك�������ة ف�������ي ي�������وم الخمي�س 12 يناي�������ر 2017 ف�������ي مقر ال�شرك�������ة بمملكة 

البحرين.

وف�������ي نهاية االجتماع �شرح ال�شيخ دعيج بن �شلمان بن دعيج اآل خليفة 

رئي��������س مجل��������س االإدارة، باأن المجل�س ق�������د بحث مجمل االأو�ش�������اع الخا�شة 

بال�شرك�������ة وخا�ش�������ة المالية والتجاري�������ة وان�شطتها المختلف�������ة في مجاالت 

اإ�ش�������لح ال�شفن ومن�ش�������ات حفر البت�������رول والم�شاريع الجدي�������دة في الفترة 

م�������ن 1 يناير اإلى 30 من �شهر نوفمب�������ر 2016م. و�شبل دعم وتطوير وتعزيز 

اأعم�������ال وخدمات واأن�شطة ال�شركة على �شوء التقرير والتو�شيات المرفوعة 

Alix Partners لمجل�س االإدارة من ال�شركة اال�شت�شارية

وق�������د رحب المجل�س بتعيين ال�شيد/ اأندرو �ش�������و، رئي�شًا تنفيذيًا جديدًا 

لل�شركة وال�������ذي ا�شتلم من�شبه وبا�شر مهامه ف�������ي ال�شركة منذ يوم االأربعاء 

4 يناي�������ر 2017، حيث اأكد للمجل�س انه �شيب�������ذل ق�شارى جهده مع االإدارة 
التنفيذية وجميع العاملي�������ن في ال�شركة لتطوير اأعمالها وتعزيز ان�شطتها 

خا�ش�������ة في ظل التحديات الكبيرة التي واجهتها وتواجهها ال�شركة وخا�شة 

المناف�شة ال�شديدة في المنطقة، وقد ثمن رئي�س المجل�س واأع�شاء مجل�س 

االإدارة، توجهات�������ه لل�شي�������ر قدم�������ًا لتعديل م�ش�������ار ال�شرك�������ة وتحقيق تطلعات 

الم�شاهمي�������ن ومجل��������س االإدارة لتحقي�������ق م�������ا ن�شبو اإليه جميع�������ًا من نجاح 

وتوفي�������ق، وتمنوا للرئي�س التنفيذي الجديد لل�شرك�������ة كل التوفيق والنجاح 

في عمله موؤكدًا دعمه وم�شاندته له.

وقد بلغ اإجمالي المبيع�������ات الخا�شة بال�شركة في الفترة من االأول من 

يناي�������ر اإلى نهاية نوفمبر 2016 اأقل بما ن�شبت�������ه 2% مقارنة بنق�س الفترة 

من العام الما�شي 2015، وقد تناول المجل�س اي�شًا التاأثيرات االقت�شادية 

االإقليمي�������ة والدولية منها والمناف�شة في ال�شوق وا�شعار النفط على مجمل 

اأن�شطة ال�شركة الحالية والم�شتقبلية.

وق�������د اتخذ المجل�س عدة قرارات منها بع�س القرارات الخا�شة باأو�شاع 

ال�شرك�������ة و�شب�������ل تطوير اأن�شطتها في كل مجاالت عمله�������ا والعمل على زيادة 

كفاءة العمل فيها وخف�س التكاليف، كما اطلع المجل�س على �شير وتطوير 

اأنظمة ال�شحة وال�شلمة ف�������ي ال�شركة واأكد على االأهمية الق�شوى لل�شحة 

وال�شلم�������ة ف�������ي مختل�������ف ادارات واأق�ش�������ام واأعم�������ال واأن�شطة ال�شرك�������ة و�شبل 

المحافظة عليها وتطويرها ب�شكل م�شتمر.
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

• ارتفع المعدل ال�شهري الأ�شعار �شلة اأوبك بن�صبة 19.7% )8.5 دولر للبرميل( مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 51.7 دولر للبرميل خالل �صهر دي�صمبر 2016.	

• ارتفع الطلب العالمي على النفط خالل �صهر دي�صمبر 2016 بمقدار 1.4 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 1.4% لي�صل اإلى 98.3 مليون ب/ي.	

• ارتفعت الكميات المعرو�شة من النفط خالل �صهر دي�صمبر 2016 بمقدار 0.6 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 0.6% لت�صل اإلى 100.2 مليون ب/ي.	

• انخف�س اإنتاج الواليات المتحدة من النفط ال�شخري خالل �صهر دي�صمبر 2016 بنحو 0.7% ليبلغ    حوالي 4.7 مليون ب/ي، بينما ارتفع عدد الحفارات العاملة بنحو 	

53 حفارة مقارنة بال�صهر ال�صابق ليبلغ 454 حفارة.
• ارتفعت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر نوفمبر 2016 بنحو 0.7% لتبلغ 7.7 مليون ب/ي، كما ارتفعت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو 	

11.2% لتبلغ حوالى 2.3 مليون ب/ي.
• انخف�س المخزون التجاري النفطي في الدول ال�شناعية خالل �صهر نوفمبر 2016 بحوالي 11 مليون برميل مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 3033 مليون برميل، وارتفع 	

المخزون االإ�شتراتيجي في دول منظمة التعاون القت�صادي والتنمية وجنوب اأفريقيا وال�صين بحوالي 7 مليون برميل مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى  1876 مليون برميل.

• ارتفع المتو�شط ال�شهري لل�شعر الفوري للغاز الطبيعي الم�صجل في مركز هنري بال�صوق الأمريكي خالل �صهر دي�صمبر 2016 بمقدار 1 دولر لكل مليون )و ح ب( مقارنة 	

بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 3.59 دولر لكل مليون )و ح ب(. 

• انخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في اليابان خالل �صهر نوفمبر 2016 بمقدار 0.1 دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل اإلى 7.1 دولر لكل مليون )و 	

ح ب( ، بينما ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.2 دولر لكل مليون )و ح ب( ، لي�صل اإلى 7.5 دولر لكل مليون )و ح ب(، 

كما ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في ال�شين بمقدار 0.1 دولر لكل مليون )و ح ب( ، لي�صل اإلى 6.8 دولر لكل مليون )و ح ب(.

• بلغت �شادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�شيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�شين حوالى 3.767 مليون طن خالل �صهر نوفمبر 2016 ،م�صتاأثرة بح�صة 	

27.6% من الإجمالى.

املوؤ�شرات الرئي�شية

أوال : أسواق النفط

– الأ�شعار  1

1-1 اأ�شعار النفط الخام
 �صهد المعدل الأ�صبوعي لأ�صعار �صلة اأوبك ارتفاعاً خالل الأ�صبوع الأول من �صهر دي�صمبر 

2016، م�صجاًل 50.7 دولر للبرميل، ثم وا�صل ارتفاعه بعد ذلك لي�صل اإلى اأعلى م�صتوياته وهو 
53.1 دولر للبرميل خالل الأ�صبوع الرابع من ال�صهر، كما يو�صح ال�صكل )1(: 

�صهد المعدل ال�صهري لأ�صعار �صلة خامات اأوبك خالل �صهر دي�صمبر 2016 ارتفاعاً بمقدار 

8.5 دولر للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، اأي بن�صبة 19.7% ،لي�صل اإلى 51.7 دولر للبرميل، 
م�صجال بذلك ارتفاعاً بنحو 18.1 دولر للبرميل، اأي بن�صبة 53.9% مقارنة بمعدله الم�صجل خالل 

الما�صي.  العام  من  المماثل  ال�صهر 

الذي  الإنتاج  خف�س  لقرار  كان  وقد 

تو�صلت اإليه الدول الأع�صاء في اأوبك 

بمدينة   171 رقم  اجتماعها  خالل 

اتفاق  اإلى  بالإ�صافة  النم�صا،   – فيينا 

ع�صرة  اأحدى  مع  اأوبك  منظمة  دول 

على  خارجها  من  للنفط  منتجة  دولة 

خف�س انتاجها، اعتباراً من الأول من 

في  رئي�صياً  دوراً   ،2017 يناير  �صهر 

دي�صمبر  �صهر  خالل  الأ�صعار  ارتفاع 

2016، لت�صل اإلى اأعلى معدلتها منذ 
�صهر يوليو 2015.

وال�صكل   )1( الجدول  ويو�صح 

اأوبك،  �صلة  اأ�صعار  في  التغير   )2(

بال�صهر  و  ال�صابق،  بال�صهر  مقارنة 

المماثل من العام ال�صابق:

المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك،  2016-2015  الشكل - 1:
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دي�شمرب نوفمرب اأكتوبر �شبتمرب اغ�شط�س يوليو يونيو مايو اأبريل مار�س فرباير
يناير

2016
دي�شمرب

2015

51.7 43.2 47.9 42.9 43.1 42.7 45.8 43.2 37.9 34.7 28.7 26.5 33.6 �صعر �صلة اأوبك

8.5 (4.7) 5.0 (0.2) 0.4 (3.1) 2.6 5.4 3.2 5.9 2.2 (7.1) (6.9) التغري عن ال�صهر ال�صابق

18.1 2.8 2.8 (1.9) (2.4) (11.5) (14.4) (19.0) (19.4) (17.8) (25.3) (17.9) (25.9) التغري عن ال�صهر املماثل من العام ال�صابق

مالحظة: ت�صم �صلة اأوبك، اعتبارا من 16 يونيو 2005 ، اإحدى ع�صر نوعاً من النفط الخام بدل من ال�صبعة خامات ال�صابقة . وتمثل ال�صلة الجديدة خامات الدول 

الأع�صاء مقّومة وفقاً لأوزان ترجيحية تاأخذ في العتبار اإنتاج و�صادرات الدول الأع�صاء. واعتبارا من بداية يناير 2007 اأ�صيف خام غيرا�صول النغولي اإلى �صلة 

اأوبك الجديدة، و في منت�صف �صهر اأكتوبر 2007 اأ�صيف خام اأورينت الإكوادوري، وفي يناير 2009 تم  ا�صتثناء الخام الندوني�صي، وفي يناير 2016 تم ا�صافة الخام 

الندوني�صي من جديد، وفي يوليو 2016 اأ�صيف الخام الجابوني اإلى �صلة اأوبك لت�صبح تتاألف من 14 نوع من النفط الخام.

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

التغير في أسعار سلة أوبك، 2016-2015 

الجدول - 1 

الشكل - 2 

يو�صح الجدول )3( في الملحق الأ�صعار الفورية ل�صلة اأوبك و بع�س النفوط الأخرى 

للفترة 2014 - 2016.

1-2  االأ�شعار الفورية للمنتجات النفطية

- الخليج االأمريكي

ارتفعت الأ�صعار الفورية للغازولين الممتاز خالل �صهر دي�صمبر 2016 بنحو 9.4 

دولر للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق اأي بن�صبة 15.1% لت�صل اإلى 71.8 دولر 

للبرميل، كما ارتفعت اأ�صعار زيت الغاز بنحو 7.1 دولر للبرميل اأي بن�صبة 13.2% لتبلغ 

61 دولر للبرميل، و ارتفعت اأ�صعار زيت الوقود بحوالى 7.2 دولر للبرميل اأي بن�صبة 
18.8% لتبلغ 45.5 دولر للبرميل.

)دوالر/برميل(
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-  �شوق روتردام

�صهدت الأ�صعار الفورية للغازولين الممتاز ارتفاعاً في م�صتوياتها خالل �صهر دي�صمبر 

لت�صل   %10.5 بن�صبة  2016 بنحو 6.8 دولر للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق اأي 
اإلى 71.4 دولر للبرميل،  كما ارتفعت اأ�صعار زيت الغاز بنحو 7.6 دولر للبرميل اأي بن�صبة 

دولر   5.7 بحوالى  الوقود  زيت  اأ�صعار  ارتفعت  و  للبرميل،   دولر   64.9 لتبلغ   %13.3
للبرميل اأي بن�صبة 13.9% لتبلغ 46.7 دولر للبرميل.

-  �شوق حو�س البحر المتو�شط

�صهدت الأ�صعار الفورية للغازولين الممتاز ارتفاعاً في م�صتوياتها خالل �صهر دي�صمبر 

2016 بنحو 7.1 دولر للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق اأي بن�صبة 12.3% لت�صل اإلى 
64.9 دولر للبرميل، كما ارتفعت اأ�صعار زيت الغاز بنحو 7.5 دولر للبرميل اأي بن�صبة %13 
لتبلغ 65.4 دولر للبرميل، وارتفعت اأ�صعار زيت الوقود بحوالي 8.1 دولر للبرميل اأي بن�صبة 

19.9% لتبلغ 48.8 دولر للبرميل.

-  �شوق �شنغافورة

�صهدت الأ�صعار الفورية للغازولين الممتاز ارتفاعاً في م�صتوياتها خالل �صهر دي�صمبر 

2016 بنحو 7.7 دولر للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق اأي بن�صبة 13.1% لت�صل 
اإلى 66.7 دولر للبرميل، كما ارتفعت اأ�صعار زيت الغاز بنحو 7.1 دولر للبرميل اأي بن�صبة 

12.5% لتبلغ 64.1 دولر للبرميل، وارتفعت اأ�صعار زيت الوقود بحوالي 7.8 دولر للبرميل 
اأي بن�صبة 17.8% لتبلغ 51.7 دولر للبرميل.

  ويو�صح ال�صكل )3( المعدل ال�صهري لالأ�صعار الفورية للغازولين الممتاز خالل الفترة 

من دي�صمبر 2015  اإلى  دي�صمبر 2016  في الأ�صواق الرئي�صية الأربعة: 

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

للمنتجات  الفورية  لالأ�صعار  ال�صهري  المتو�صط  الملحق  في   )4( الجدول  يو�صح  كما 

النفطية في الأ�صواق المختلفة خالل الفترة )2016-2014(. 

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

1-3 اأ�شعار �شحن النفط الخام 

ارتفعت اأ�صعار �صحن النفط الخام المتجه من موانئ ال�صرق الأو�صط  اإلى اتجاه ال�صرق 

 2016 دي�صمبر  �صهر  خالل  �صاكن(  طن  األ��ف   280  –  230 بحمولة  الكبيرة  )للناقالت 

بمقدار 12 نقطة مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، اأي بن�صبة 17.4% م�صجلة 81 نقطة على 

المقيا�س العالمي،  كما ارتفعت �صحن النفط الخام المتجه من موانئ ال�صرق الأو�صط  اإلى 

اتجاه الغرب )للناقالت الكبيرة بحمولة 270 – 285 األف طن �صاكن( بمقدار 10 نقاط 

مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، اأي بن�صبة 25.6% م�صجلة 49 نقطة على المقيا�س العالمي. 

بينما انخف�صت  اأ�صعار �صحن النفط الخام المنقولة داخل منطقة البحر الأبي�س المتو�صط 

بناقالت �صغيرة اأو متو�صطة الحجم  )80-85 األف طن �صاكن( بمقدار 19 نقطة مقارنة 

باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، اأي بن�صبة 14.2% م�صجلة 115 نقطة على المقيا�س العالمي. 

في  العالمى(  المقيا�س  على  )نقطة  الخام  النفط  �صحن  اأ�صعار   )4( ال�صكل  ويو�صح 

التجاهات المختلفة خالل الفترة من �صهر دي�صمبر 2015 اإلى �صهر دي�صمبر 2016: 

1-4 اأ�شعار �شحن المنتجات النفطية 

اإلى  الأو�صط   ال�صرق  موانئ  من  المنقولة  النفطية  المنتجات  �صحن  اأ�صعار  ارتفعت 

اتجاه  ال�صرق  )للناقالت بحمولة 30 – 35 األف طن �صاكن( خالل �صهر دي�صمبر 2016 

بمقدار 13 نقطة ،اأي بن�صبة 17.1% مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، م�صجلة 89 نقطة على 

 .)World Scale( المقيا�س العالمي

الأبي�س  البحر  منطقة  داخل  المنقولة  النفطية  المنتجات  �صحن  اأ�صعار  ارتفعت  كما 

المتو�صط )للناقالت بحمولة 30 – 35 األف طن �صاكن( خالل �صهر دي�صمبر 2016  بمقدار 

43 نقطة على المقيا�س العالمي، اأي بن�صبة 33.1% مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، لت�صل 
البحر  من  المنقولة  النفطية  المنتجات  �صحن  اأ�صعار  وارتفعت  نقطة،   173 م�صتوى  اإلى 

)*( المقيا�س العالمي )WS- World Scale( هو طريقة م�صتخدمة لحت�صاب اأ�صعار ال�صحن، حيث اأن نقطة على المقيا�س العالمي تعني 1% من �صعر النقل القيا�صي لذلك التجاه 

في كتاب World Scale الذي ين�صر �صنويا، ويت�صمن قائمة من الأ�صعار ب�صيغة دولر/طن تمثل WS 100 – لكل التجاهات الرئي�صية في العالم.

السنة 43 - العدد 2
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األف طن �صاكن( بمقدار  اأوروبا )للناقالت بحمولة 30 – 35  اإلى �صمال غرب  المتو�صط 

43 نقطة اأي�صاً على المقيا�س العالمي، اأي بن�صبة 30.7% مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق،  
لت�صل اإلى م�صتوى 183 نقطة.

المختلفة خالل  التجاهات  في  النفطية  المنتجات  �صحن  اأ�صعار   )5( ال�صكل  ويو�صح 

الفترة من �صهر  دي�صمبر 2015 اإلى �صهر دي�صمبر 2016.

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

يو�صح الجدولن )5( و )6( في الملحق اتجاهات اأ�صعار �صحن كل من النفط الخام و 

المنتجات النفطية للفترة 2014- 2016.

2 - العر�س و الطلب  

�صهر  خالل  النفط  على  العالمي  الطلب  باإجمالي  المتعلقة  الأولية  التقديرات  ت�صير 

دي�صمبر 2016 اإل�ى ارتفاعة بمقدار 1.4 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 1.4% مقارنة بم�صتويات 

ال�صهر ال�صابق لي�صل اإل�ى 98.3 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحوالي 1.2 مليون ب/ي 

مقارنة بال�صهر المناظر من          العام ال�صابق.

ارتفع طلب مجموعة الدول ال�صناعية خالل �صهر دي�صمبر 2016 بمقدار 0.9 مليون 

اإلى 47.4 مليون ب/ي  ب/ي، اأي بن�صبة 1.9% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لي�صل 

بحوالى 0.1 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر المناظر من العام الما�صي، كما ارتفع  ،مرتفعاً 

طلب بقية دول العالم الأخرى بمقدار 0.5 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 1% مقارنة بم�صتويات 

مقارنة  مليون ب/ي   1.1 بحوالي  مرتفعاً  مليون ب/ي،   50.9 اإلى  لي�صل  ال�صابق  ال�صهر 

بال�صهر المناظر من العام الما�صي.

الشكل - 5 
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�صهر  النفط خالل  من  المعرو�صة  الكميات  ارتفاع  اإلى  الأولية  التقديرات  ت�صير  كما 

دي�صمبر 2016 بمقدار 0.6 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 0.6% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق 

لت�صل اإل�ى 100.2 مليون ب/ي، م�صكلة ارتفاعاً بحوالي 2.8 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر 

المناظر من العام ال�صابق.

وعلى م�صتوى المجموعات، انخف�صت اإمدادات الدول الأع�صاء في  اأوبك من النفط 

الخام و�صوائل الغاز الطبيعي خالل �صهر دي�صمبر 2016 بمقدار 0.7 مليون ب/ي اأي بن�صبة 

1.7% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لت�صل اإلى 40.3 مليون ب/ي ،م�صكلة ارتفاعاً بنحو 
1.3 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر المناظر من العام ال�صابق، بينما ارتفع اإجمالى اإمدادات 
اأي  اأوبك خالل �صهر دي�صمبر 2016 بمقدار 1.3 مليون ب/ي  الدول المنتجة من خارج 

م�صكلة  ب/ي،  مليون   59.9 اإلى  لت�صل  ال�صابق  ال�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %2.2 بن�صبة 

ارتفاعاً بنحو 1.6 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر المناظر من العام ال�صابق. 

وتظهر البيانات الأولية لم�صتويات الطلب والعر�س من النفط الخام خالل �صهر دي�صمبر 

2016 فائ�س قدره 1.9 مليون ب/ي ،مقارنة بفائ�س قدره 2.7 مليون ب/ي خالل ال�صهر 
ال�صابق وفائ�س قدره 0.3 مليون ب/ي خالل ال�صهر المماثل من العام ال�صابق ،وذلك كما 

يت�صح من الجدول )2( وال�صكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط  الجدول - 2 

التغري عن

دي�شمرب 2015

دي�شمرب

2015
التغري عن

نوفمرب 2016

نوفمرب

2016
دي�شمرب

2016

0.1 47.3 0.9 46.5 47.4 طلب الدول ال�شناعية

1.1 49.8 0.5 50.4 50.9 باقي دول العامل

1.2 97.1 1.4 96.9 98.3 اإجمايل الطلب العاملي

1.3 39.0 -0.7 41.0 40.3  اإمدادات اأوبك

1.2 32.4 -0.5 34.1 33.6 نفط خام

0.1 6.6 -0.2 6.9 6.7 �شوائل الغاز و متكثفات

1.5 56.0 1.3 56.2 57.5 اإمدادات من خارج اأوبك

0.1 2.3 0.0 2.4 2.4 عوائد التكرير

2.8 97.4 0.6 99.6 100.2 اإجمايل العر�س العاملي

0.3 2.7 1.9 املوازنة

 )مليون برميل/ اليوم(
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يو�صح الجدولن )7( و )8( م�صتويات الطلب والعر�س العالمي للنفط  للفترة 2014- 

.2016

• اإنتاج النفط ال�شخري فى الواليات المتحدة االأمريكية 	

دي�صمبر  �صهر  ال�صخري خالل  النفط  الأمريكية من  المتحدة  الوليات  اإنتاج  انخف�س 

ليبلغ  ال�صابق  ال�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %0.7 بن�صبة  اأى  األف ب/ي   35 بحوالى   2016
4.713 مليون ب/ي، م�صكاًل انخفا�صاً بنحو 416 األف ب/ي مقارنة بال�صهر المناظر من 
 53 بنحو   2016 دي�صمبر  �صهر  العاملة خالل  الحفارات  عدد  ارتفع  بينما  ال�صابق،  العام 

حفارة مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 454 حفارة، وهو م�صتوى منخف�س بنحو 

 )3( الجدول  من  يت�صح  كما  ،وذلك  ال�صابق  العام  من  المناظر  21 حفارة مقارنة بال�صهر 
وال�صكل )7(: 

 )مليون ب/ي ( العرض والطلب العالمي على النفط 

الجدول - 3 إنتاج النفط الصخرى فى الواليات المتحدة األمريكية *

EIA، Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions، January 2017 :امل�صدر

* ميثل اإنتاج �صبع مناطق رئي�صية والتي �صكلت نحو 92% من النمو فى اإنتاج النفط املحلى فى الوليات املتحدة الأمريكية خالل

.  Utica، Permian، Niobrara، Marcellus، Haynesville، Eagle Ford، Bakken، الفرتة 2011- 2014 وهى 

شكل - 6 

التغري عن

دي�شمرب 2015

دي�شمرب

2015
التغري عن

نوفمرب 2016

نوفمرب

2016
دي�شمرب

2016

 - 0.416 5.129 - 0.035 4.748 4.713 اإنتاج النفط ال�شخري

 - 21 475 53 401 454 عدد احلفارات العاملة )حفارة(

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

الواليات المتحدة االأمريكية 

ارتفعت واردات الوليات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خالل �صهر نوفمبر 2016 

بحوالى 53 األف ب/ي اأى بن�صبة 0.7% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لتبلغ نحو 7.7 مليون 

ب/ي، كما ارتفعت وارداتها من المنتجات النفطية بحوالى 230 األف ب/ي اأى بن�صبة %11.2 

مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لتبلغ حوالي 2.3 مليون ب/ي. 

وعلى جانب ال�صادرات، ارتفعت �صادرات الوليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر 

نوفمبر 2016 بحوالى 24 األف ب/ي اأى بن�صبة 5.5% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لتبلغ 

اأى  األف ب/ي   543 النفطية بحوالى  459 األف ب/ي، كما ارتفعت �صادراتها من المنتجات 
بن�صبة 13.6% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لتبلغ حوالى 4.5 مليون ب/ي. وبذلك انخف�س 

�صافي الواردات النفطية للوليات المتحدة خالل �صهر نوفمبر 2016 بحوالي 284 األف ب/ي، 

اأي بن�صبة 5.3% مقارنة مع ال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 5 مليون ب/ي.

بالنفط  المتحدة  للوليات  الرئي�صي  المزود  ال��واردات، فقد ظلت كندا  وبالن�صبة لم�صادر 

الخام بن�صبة 43% من اجمالي واردات الأخيرة منه، تليها المملكة العربية ال�صعودية بن�صبة 

13.5% ثم فنزويال بن�صبة 10%، بينما ا�صتحوذت الدول الأع�صاء في منظمة اأوبك على حوالي 
41% من اإجمالي واردات النفط الخام للوليات المتحدة الأمريكية. 

اليابان 

ارتفعت واردات اليابان من النفط الخام خالل �صهر نوفمبر 2016 بحوالي 85 األف 

ارتفعت  كما  مليون ب/ي،   3.1 لتبلغ  ال�صابق  ال�صهر  بالمقارنة مع   %3 بن�صبة  اأي  ب/ي، 

 %27.3 بن�صبة  اأي  ب/ي،  األف   120 بحوالى  النفطية  المنتجات  من  اليابانية  الواردات 

بالمقارنة مع ال�صهر ال�صابق لتبلغ 560    األف ب/ي.

النفطية خالل �صهر  المنتجات  اليابان من  ارتفعت �صادرات  ال�صادرات،  وعلى جانب 

إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية  )مليون ب/ي ( شكل - 7 
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نوفمبر  2016 بنحو 46 األف ب/ي، اأي بن�صبة 9.3% لتبلغ 539 األف ب/ي. وبذلك ارتفع 

�صافي الواردات النفطية لليابان خالل �صهر نوفمبر 2016 بحوالي 159 األف ب/ي، اأي 

بن�صبة 5.3% لي�صل اإلى 3.2 مليون ب/ي، وهو اأعلى م�صتوى منذ مايو 2016.

وبالن�صبة لم�صادر الواردات، تاأتي المملكة العربية ال�صعودية في المرتبة الأولى بن�صبة 

39% من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام ،تليها المارات العربية المتحدة بن�صبة 
25% ثم اإيران بحوالى %8 . 

ال�شين 

ارتفعت واردات ال�صين من النفط الخام خالل �صهر نوفمبر 2016 بحوالي 1.1 مليون 

ب/ي،  اأي بن�صبة 16.2% بالمقارنة مع ال�صهر ال�صابق لتبلغ 7.9 مليون ب/ي، كما ارتفعت 

 %21.5 بن�صبة  اأي  األف ب/ي،   215 بحوالي  النفطية  المنتجات  من  ال�صينية  ال��واردات 

بالمقارنة مع ال�صهر ال�صابق لتبلغ 1.2 مليون ب/ي.

األف   45 الخام حوالي  النفط  ال�صينية من  ال�صادرات  بلغت  ال�صادرات،  وعلى جانب 

ب/ي،  وارتفعت ال�صادرات ال�صينية من المنتجات النفطية بحوالي 224 األف ب/ي، اأي 

�صافي  بلغ  وبذلك  مليون ب/ي.   1.3 لتبلغ  ال�صابق  ال�صهر  مع  بالمقارنة   %20.4 بن�صبة 

الواردات النفطية ال�صينية خالل �صهر نوفمبر 2016 حوالي 7.8 مليون ب/ي مرتفعة بنحو 

16.7% عن م�صتوياتها لل�صهر ال�صابق. 
وبالن�صبة لم�صادر الواردات، تاأتي المملكة العربية ال�صعودية في المرتبة الأولى بن�صبة 

14% ثم انجول  تليها رو�صيا بن�صبة  15% من اإجمالي واردات ال�صين من النفط الخام، 
بن�صبة %11 .

ويو�صح الجدول )4( �صافي الواردات ) ال�صادرات ( من النفط الخام والمنتجات النفطية 

للوليات المتحدة واليابان وال�صين خالل �صهر نوفمبر 2016 مقارنة بال�صهر ال�صابق.

)مليون برميل / اليوم (  الجدول - 4

امل�صدر : التقرير ال�صهري ملنظمة اأوبك، اأعداد خمتلفة  2016 و 2017.

4 - المخزون 

نوفمبر  �صهر  ال�صناعية خالل  الدول  في  النفطي  التجاري  المخزون  اإجمالي  انخف�س 

2016 بحوالي 11 مليون برميل عن ال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 3033 مليون برميل، م�صكاًل 
ارتفاعاً بمقدار 61 مليون برميل عن م�صتويات ال�صهر المماثل من العام الما�صى، يذكر اأن 

اإجمالي المخزون التجاري من النفط الخام  في الدول ال�صناعية قد انخف�س خالل �صهر 

نوفمبر 2016 بحوالي 3 مليون برميل عن ال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 1191 مليون برميل، 

كما انخف�س اإجمالي مخزونها التجاري من المنتجات  النفطية بحوالي 8 مليون برميل عن 

ال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 1842 مليون برميل.

املنتجات النفطية النفط اخلام

التغري عن

اأكتوبر 2016

اأكتوبر

 2016
نوفمرب

 2016
التغري عن

اأكتوبر 2016

اأكتوبر

 2016
نوفمرب

 2016

- 0.313 - 1.944 - 2.257 0.029 7.260 7.289 الواليات املتحدة االأمريكية

0.074 - 0.053 0.021 0.085 3.055 3.140 اليابان

- 0.010 - 0.083 - 0.093 1.120 6.728 7.848 ال�شني

 صافي الواردات)الصادرات( النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين
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 وقد ارتفع المخزون التجاري النفطي في الأمريكتين بحوالى 2 مليون برميل عن ال�صهر 

ال�صابق لي�صتقر عند 1625 مليون برميل، منها 646 مليون برميل من النفط الخام و 979 

مليون برميل من المنتجات، بينما انخف�س المخزون التجاري النفطي في الدول الأوروبية 

بحوالى 3 مليون برميل عن ال�صهر ال�صابق لي�صتقر عند 971 مليون برميل، منها 345 مليون 

برميل من النفط الخام و 626 مليون برميل من المنتجات، كما انخف�س المخزون التجاري 

ال�صابق  ال�صهر  عن  برميل  مليون   10 بحوالى  الهادي  المحيط  منطقة  دول  في  النفطي 

لي�صتقر عند 437 مليون برميل، منها 200 مليون برميل من النفط الخام و 237 مليون 

برميل من المنتجات.

 2016 نوفمبر  �صهر  العالم خالل  دول  بقية  في  النفطي  التجاري  المخزون  انخف�س 

التجاري  المخزون  اإلى 3035 مليون برميل، بينما ارتفع  18 مليون برميل لي�صل  بمقدار 

النفطي على متن الناقالت بمقدار 44 مليون برميل لي�صل اإلى 1250 مليون برميل. 

وبذلك ي�صجل م�صتوى اإجمالي المخزون التجاري العالمى انخفا�صاً بمقدار 29 مليون 

برميل خالل �صهر نوفمبر 2016 مقارنة بم�صتواه الم�صجل خالل ال�صهر ال�صابق  لي�صل اإلى 

6068 مليون برميل، وهو م�صتوى مرتفع بمقدار 280 مليون برميل عن م�صتويات ال�صهر 
المماثل من العام الما�صي. 

وجنوب  والتنمية  القت�صادي  التعاون  منظمة  دول  في  ال�صتراتيجي  المخزون  ارتفع 

اأفريقيا وال�صين خالل �صهر نوفمبر 2016 بمقدار 7 مليون برميل مقارنة بم�صتواه الم�صجل 

خالل ال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 1876 مليون برميل، وهو م�صتوى مرتفع بمقدار 23 مليون 

برميل عن م�صتويات ال�صهر المماثل من العام الما�صي. 

وبذلك ي�صل اإجمالي المخزون العالمي في نهاية �صهر نوفمبر 2016 اإلى 9194 مليون 

برميل م�صجال بذلك ارتفاعاً بنحو 22 مليون برميل مقارنة بال�صهر ال�صابق، و ارتفاعاً بنحو 

433 مليون برميل مقارنة بال�صهر المماثل من العام الما�صي. 
ويبين ال�صكل )8( والجدول )9( في الملحق م�صتويات المخزون المختلفة في نهاية �صهر 

نوفمبر 2016.

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

ارتفع المتو�صط ال�صهري لل�صعر الفوري للغاز الطبيعي الم�صجل في مركز هنري بال�صوق 

الأمريكي خالل �صهر دي�صمبر 2016 بمقدار 1 دولر لكل مليون )و ح ب( مقارنة بال�صهر 

ال�صابق لي�صل اإلى 3.59 دولر لكل مليون )و ح ب(. 

ولدى مقارنة المتو�صط ال�صهري ل�صعر الغاز الطبيعي بالمتو�صط ال�صهري لخام غرب 

تك�صا�س المتو�صط، يت�صح انخفا�س اأ�صعار الغاز الطبيعي بنحو 5.4 دولر لكل مليون )و ح 

ب( ،كما هو مو�صح في الجدول )5(:

) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 5

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

ت�صتعر�س الفقرات التالية التطورات في اأ�صعار الغاز الطبيعي الم�صيل في اأ�صواق �صمال 

والم�صادر  وال�صين  الجنوبية  وكوريا  اليابان  من  كل  من  الم�صتوردة  والكميات  اأ�صيا  �صرق 

الرئي�صية لتلك الواردات و�صافي عائد ال�صحنات الفورية لم�صدري الغاز الطبيعي الم�صيل. 

1.2 اأ�شعار الغاز الطبيعي الم�شيل
نوفمبر  �صهر  في  اليابان  ا�صتوردته  الذي  الم�صيل  الطبيعي  الغاز  اأ�صعار  متو�صط  �صهد 

2016  انخفا�صاَ بمقدار 0.1 دولر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 7.1 
دولر/ مليون و ح ب، بينما ارتفع متو�صط اأ�صعار الغاز الطبيعي الم�صيل الذي ا�صتوردته كوريا 

الجنوبية بمقدار 0.2 دولر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 7.5 دولر/ 

مليون و ح ب، وارتفع متو�صط اأ�صعار الغاز الطبيعي الم�صيل الذي ا�صتوردته ال�صين بمقدار 

0.1 دولر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 6.8 دولر/ مليون و ح ب. 

2.2 الكميات الم�شتوردة من الغاز الطبيعي الم�شيل
ارتفعت الكميات الم�صتوردة من الغاز الطبيعي الم�صيل في اليابان و كوريا الجنوبية 

وال�صين من الم�صادر المختلفة خالل ال�صهر بمقدار 2.3 مليون طن اأي بن�صبة %20.5 

اإلى   2016 نوفمبر  �صهر  في  الم�صتوردة  الكميات  و�صلت  حيث  ال�صابق  بال�صهر  مقارنة 

13.626 مليون طن.

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

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

دي�شمرب

2015
يناير

دي�شمربنوفمرباأكتوبر�شبتمرباغ�شط�سيوليويونيو مايواأبريل مار�سفرباير2016

1.92.32.01.71.91.92.62.82.83.03.02.63.6الغاز الطبيعي *

6.45.45.26.57.18.18.47.77.77.88.67.99.0خام غ. تك�صا�س**

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس في السوق األمريكي، 2016-2015
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 ويو�صح الجدول )6( الكميات الم�صتوردة من الغاز الطبيعي الم�صيل واأ�صعاره في كل 

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

 World Gas Intelligence امل�شدر:  اأعداد خمتلفة من

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

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

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�شنيكوريااليابانالإجمايلال�شنيكوريااليابان

201488505374021989114579816.116.311.7

201584850331411960613759710.210.68.6

8434412221211467715.114.311.1يناير 2015

7730309816611248913.313.410.3فرباير

8137304813461253112.213.110.1مار�س

6598283915451098210.211.78.1اأبريل

57552364112392428.79.58.8مايو

663317771724101348.69.19.5يونيو

695322711922111468.98.87.5يوليو

706219981348104089.29.27.1اأغ�شط�س

685324501295105989.69.67.4�شبتمرب

605729151602105749.49.78.0اأكتوبر

669427061818112188.99.57.9نوفمرب

794435532101135988.58.77.6دي�شمرب

724533382464130477.98.07.3يناير 2016

737029981801121698.07.86.9فرباير

795932821702129437.27.36.6مار�س

638221771861104206.46.66.6اأبريل

54552218142590985.96.06.3مايو

619324842146108236.05.76.0يونيو

64601918160499826.35.95.4يوليو

765519712257118846.76.36.0اأغ�شط�س

667122362527114347.16.86.1�شبتمرب

628231871838113077.27.36.7اأكتوبر

754534222659136267.17.56.8نوفمرب
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3.2 م�شادر واردات الغاز الطبيعي الم�شيل
نوفمبر  �صهر  خالل  ال�صين  و  الجنوبية  كوريا  و  اليابان  اإلى  ا�صتراليا  �صادرات  بلغت 

اإجمالي  33.3% من  بن�صبة  الأولى  المرتبة  2016  حوالي 4.542 مليون طن، لتاأتي في 
واردات اليابان وكوريا الجنوبية وال�صين خالل ال�صهر، تليها قطر بن�صبة 20.9% ثم ماليزيا 

بن�صبة %13.6 .

هذا وقد بلغت �صادرات الدول العربية اإلى اليابان و كوريا الجنوبية و ال�صين حوالي 

3.767 مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته 27.6% من اإجمالي واردات تلك الدول خالل ال�صهر.

4.2 �شافي عائد ال�شحنات الفورية لم�شدري الغاز الطبيعي الم�شيل
وفيما يتعلق ب�صافي عائد ال�صحنات الفورية المحقق لعدد من الدول الم�صدرة للغاز 

الأولى محققة  المرتبة  رو�صيا في  فتاأتي  اأ�صيا،  �صرق  �صمال  اأ�صواق  الم�صيل في  الطبيعي 

�صافي عائد في حدود 6.50 دولر/ مليون و ح ب في نهاية �صهر نوفمبر 2016، تليها 

اإندوني�صيا ب�صافي عائد 6.41 دولر/     مليون و ح ب، ثم ماليزيا ب�صافي عائد 6.36 

دولر/ مليون و ح ب. فيما بلغ �صافي العائد لقطر 6.19 دولر/ مليون و ح ب، وللجزائر 

5.86 دولر/ مليون و ح ب. 
و  اليابان  اإلى  الم�صيل  الطبيعي  للغاز  الم�صدرة  الرئي�صية  الدول   )7( الجدول  ويو�صح 

كوريا الجنوبية وال�صين، و�صافي العائد لها في نهاية �صهر نوفمبر 2016:

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

�شافي العائد من بيع �شحنات الكميات الم�شتوردة

الغاز الطبيعي الم�شيل الفورية في 

ا�شواق �شمال �شرق اآ�شيا
) األف طن (

اليابان
 كوريا

الجنوبية
)دوالر / م و ح ب(االإجماليال�شين

75743422265913626اإجمالي الواردات، منها:

2474757131145426.35ا�شتراليا

1036120461128516.19قطر

128828727518506.36ماليزيا

47936624110866.41اندون�شيا

8436.50-652191رو�شيا

*  عائدات الت�صدير مطروحاً منها تكاليف النقل ور�صوم الإتاوة.
 World Gas Intelligence الم�صدر:  اأعداد مختلفة من

في نهاية شهر نوفمبر 2016
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* The OPEC basket of crudes )effective June 16, 2005( is 
comprised of Algeria›s Saharan Blend,  Iraq›s Basra Light, 
Kuwait Export,   Libya›s Es Sider, Qatar Marine, Saudi›s 
Arabian Light, UAE›s Murban,  Iran Heavy, Indonesia›s 
Minas, Nigeria›s Bonny Light, and Venezuela›s Merey.
Effective 1 January and  mid of October 2007,Angola’s 
Girassol and Ecuadorian Oriente crudes have been 
incorporated to become the 12th and 13th crudes comprising 
the new Opec Basket.As of Jan.2009, the basket excludes the 
Indonesian crude. As of Jan. 2016, the basket price includes 
the Indonesian crude. As of July 2016 the basket price 
includes the Gabonese crude.

*  ت�شم�������ل �شلة اأوب�������ك اعتبارا م�������ن 16 يونيو 2005 على الخام�������ات التالية : 

العرب�������ي الخفيف ال�شعودي، مزي�������ج ال�شحراء الجزائ�������ري، الب�شرة الخفيف،  

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

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

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

غيرا�شول االنغولي و خ�������ام اورينت. االكوادوري، و في يناير 2009 تم ا�شتثناء 

الخ�������ام االندوني�شي من ال�شلة، وفي يناير 2016 تم ا�شافة الخام االندوني�شي 

م�������ن جدي�������د،  وفي يولي�������و 2016 تم اإ�شافة الخ�������ام الجابوني اإل�������ى �شلة اأوبك 

لتتاألف من 14 نوعا من الخام.

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

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

اجلدول - 2:  الأ�صعار الفورية ل�صلة اأوبك،  2015- 2016 

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

2016 2015 ال�صبوع

Week 
ال�صهر

Month 2016 2015 الأ�صبوع

Week 
ال�صهر

Month

44.3 55.1 1 
   

يوليو

July

29.8 46.2 1 

 يناير 

January
43.0 54.6  2 25.7 42.7  2
42.7 53.2  3 23.7 43.4  3
40.2 50.9 4 26.9 43.8  4
39.1 47.7 1 

 

اغ�صط�س

August

29.2 51.3  1

 فرباير 

February
41.2 47.2  2 27.0 53.6  2
45.5 44.9  3 29.0 56.6  3
45.5 41.8 4 29.3 54.9  4
43.7 46.9  1

�صبتمرب

September

35.1 56.0 1

 مار�س 

March
42.7 45.3  2 35.2 52.9 2
42.5 44.2 3 35.8 49.5 3
43.1 44.1 4 34.8 51.9 4
47.5 47.2 1 

 اكتوبر 

October

34.2 53.9 1
  

ابريل

April

48.5 46.0  2 38.2 57.4 2
48.4 43.9  3 38.6 59.3 3
47.4 43.4 4 41.1 61.4 4
42.1 43.7 1 

 نوفمرب  

November

41.1 63.6 1

مايو

May
42.2 41.1  2 41.8 62.8 2
45.0 38.3  3 44.5 61.8 3
46.4 39.3 4 44.7 60.4 4
50.7 35.8 1 

 دي�صمرب 

December

47.1 60.5 1

 يونيو 

  June
51.9 32.1  2 45.1 61.1 2
52.0 31.3  3 46.0 60.2 3
53.1 31.5 4 45.3 59.7 4

20152016

44.426.5January يناير 

54.128.7February فرباير 

52.534.7March مار�س 

57.337.9April ابريل 

62.243.2May مايو 

60.245.8June يونيو 

54.242.7July يوليو 

45.543.1August اغ�صط�س 

44.842.9September �صبتمرب 

45.047.9October اكتوبر 

40.543.2November نوفمرب 

December دي�صمرب 

50.330.0First Quarter الربع الأول 

59.942.3Second Quarter الربع الثانى 

48.242.9Third Quarter الربع الثالث 

39.747.6Fourth Quarter الربع الرابع 

49.540.7Annual Average املتو�شط ال�شنوي 

اجلدول - 1: املعدل الأ�صبوعي لأ�صعار �صلة اأوبك* ، 2015 - 2016

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

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

)$/Barrel - دولر/ برميل(

�صلة خامات 

اأوبك

 OPEC
Basket

العربى 

اخلفيف

 Arab
Light

خليط   

ال�صحراء 

اجلزائري 

 Sahara
Blend

الب�صرة 

اخلفيف

 Basra
Light

الكويت 

Kuwait
Export

قطر 

البحري

Marine

موربان

الإماراتي

Morban

ال�صدرة 

الليبي

Es Sedra

دبى

Dubai
برنت

Brent
غ. تك�صا�س

WTI

96.297.199.694.495.296.399.398.496.699.093.2Axerage 2014متو�شط عام 2014

49.549.952.847.948.250.753.951.451.052.448.7Axerage 2015متو�شط عام 2015

44.444.547.942.642.345.548.446.845.647.947.3January 2015يناير 2015 

54.153.858.251.852.355.458.656.855.958.150.8Feburaryفرباير

52.552.256.950.550.554.357.454.854.755.947.8March مار�س

57.357.759.855.656.058.561.758.458.659.554.4Aprilاأبريل

62.262.664.160.460.963.366.263.263.564.359.3May مايو

60.260.961.758.659.361.864.660.861.861.759.8Juneيونيو

54.255.056.353.153.955.457.655.556.256.551.2July يوليو

45.546.547.244.345.347.048.845.847.946.742.8Augustاأغ�شط�س

44.845.648.443.444.045.948.946.745.447.645.5September �شبتمرب

45.045.449.543.543.645.949.547.645.848.646.3Octoberاأكتوبر

40.540.645.338.738.441.746.043.341.844.342.7Novemberنوفمرب

33.633.738.632.131.534.439.237.234.638.237.2Decemberدي�شمرب

26.526.431.324.723.927.031.629.826.830.831.5January 2016يناير 2016 

28.728.833.327.126.829.434.231.529.432.530.3Feburaryفرباير

34.734.739.433.433.035.540.037.535.238.537.8Marchمار�س

37.938.242.336.636.339.042.540.539.041.541.0Aprilاأبريل

43.243.547.742.141.644.147.145.844.346.846.8Mayمايو

45.846.349.044.644.546.449.347.346.348.348.7Juneيونيو

42.743.145.341.441.443.546.544.042.645.044.9July يوليو

43.143.546.442.041.943.446.344.943.645.944.8Augustاأغ�شط�س

42.942.747.141.941.243.546.445.743.746.745.2September �شبتمرب

47.948.349.846.847.048.151.248.748.949.749.9Octoberاأكتوبر

43.243.345.142.042.144.347.343.644.045.145.7Novemberنوفمرب

51.751.953.850.950.952.154.952.152.153.652.0Octoberدي�شمرب

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports. امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرول،  االإدارة االإقت�شادية،  وتقارير اأوبك. 
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 Source: OPEC - Monthly Oil Market Report الم�شدر: تقرير اأوبك ال�شهري ، اأعداد مختلفة.

اجلدول  - 4:  املتو�صط ال�صهري لال�صعار الفورية للمنتجات النفطية فى ال�صواق املختلفة،  2014 - 2016

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

الغازولني  املمتازال�شوق

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

2014

110.9113.788.3Singapure�صنغافورة

Average
2014

115.1112.987.1Roterdamروتردام
110.6113.388.1Mediterraneanاملتو�صط

118.9111.490.3US Gulfخ. اأمريكي

 متو�صط

عام

2015

69.266.245.9Singapure�صنغافورة
Average

2015
75.566.040.2Roterdamروتردام
69.467.542.1Mediterraneanاملتو�صط

77.763.843.3US Gulfخ. اأمريكي

دي�صمرب

2015

55.648.028.2Singapure�صنغافورة

Dec-15
58.845.722.4Roterdamروتردام
51.846.425.9Mediterraneanاملتو�صط

56.642.925.6US Gulfخ. اأمريكي

متو�صط عام 

2016

56.152.937.1Singapure�صنغافورة

Average
2016

63.653.334.1Roterdamروتردام
56.354.434.6Mediterraneanاملتو�صط

63.150.132.1US Gulfخ. اأمريكي

يناير

2016

50.337.426.8Singapure�صنغافورة

Jan-16
53.438.119.9Roterdamروتردام
47.039.521.2Mediterraneanاملتو�صط

51.237.119.1US Gulfخ. اأمريكي

فرباير

2016

44.340.125.9Singapure�صنغافورة

Feb-16
49.540.421.5Roterdamروتردام
43.041.922.5Mediterraneanاملتو�صط

47.337.020.3US Gulfخ. اأمريكي

مار�س

2016

52.746.328.2Singapure�صنغافورة

Mar-16
54.847.124.8Roterdamروتردام
47.748.324.6Mediterraneanاملتو�صط

58.041.123.9US Gulfخ. اأمريكي

اأبريل

2016

54.549.331.0Singapure�صنغافورة

Apr-16
66.449.627.8Roterdamروتردام
58.050.628.0Mediterraneanاملتو�صط

65.845.626.2US Gulfخ. اأمريكي

مايو

2016

59.156.035.8Singapure�صنغافورة

May-16
69.556.732.5Roterdamروتردام
61.157.933.7Mediterraneanاملتو�صط

68.752.832.0US Gulfخ. اأمريكي

يونيو

2016

59.159.038.6Singapure�صنغافورة

June-16
70.259.437.8Roterdamروتردام
62.760.437.0Mediterraneanاملتو�صط

69.156.735.2US Gulfخ. اأمريكي

يوليو

2016

51.954.838.4Singapure�صنغافورة

July-16
62.453.837.6Roterdamروتردام
54.955.036.9Mediterraneanاملتو�صط

63.450.634.1US Gulfخ. اأمريكي

اأغ�صط�س

2016

54.254.038.7Singapure�صنغافورة

Aug-16
64.154.336.8Roterdamروتردام
56.555.637.4Mediterraneanاملتو�صط

65.052.534.5US Gulfخ. اأمريكي

�صبتمرب

2016

58.055.141.1Singapure�صنغافورة

Sep-16
66.655.939.5Roterdamروتردام
59.457.040.0Mediterraneanاملتو�صط

64.153.736.3US Gulfخ. اأمريكي

اأكتوبر

2016

63.061.645.3Singapure�صنغافورة

Oct-16
70.161.843.8Roterdamروتردام
62.462.844.5Mediterraneanاملتو�صط

70.359.340.1US Gulfخ. اأمريكي

نوفمرب

2016

59.057.043.9Singapure�صنغافورة

Nov-16
64.657.341.0Roterdamروتردام
57.857.940.7Mediterraneanاملتو�صط

62.453.938.3US Gulfخ. اأمريكي

دي�صمرب

2016

66.764.151.7Singapure�صنغافورة

Dec-16
71.464.946.7Roterdamروتردام
64.965.448.8Mediterraneanاملتو�صط

71.861.045.5US Gulfخ. اأمريكي
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* حجم الناقلة يراوح  ما بني  230 اىل 280 األف طن �شاكن  
** حجم الناقلة يراوح  ما بني  270 اىل 285 األف طن �شاكن  

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

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

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

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

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

اجلدول - 5 :  اجتاهات اأ�صعار �صحن النفط اخلام  2014 - 2016 

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

             Direction
Period

البحر املتو�صط/

البحر املتو�صط ***

Med/Med ***

ال�صرق الأو�صط/ الغرب **

Middle East/West**
ال�صرق الو�صط / ال�صرق * 

Middle East/East*
 الجتاه     

الفرتة

Average 2014 105 30 49 متو�شط 2014

Average 2015 109 38 65 متو�شط 2015

December 120 53 89 دي�صمرب

Average 2016 97 37 60 متو�شط 2016

January 2016 102 58 79 يناير 2016

February 91 35 60 فرباير

March 106 41 73 مار�س

Arpil 87 43 65 اأبريل

May 109 38 63 مايو

June 111 31 54 يونيو

July 82 26 43 يوليو

August 66 24 37 اأغ�صط�س

September 87 24 35 �صبتمرب

October 71 36 60 اأكتوبر

November 134 39 69 نوفمرب

December 115 49 81 دي�صمرب

اجلدول - 6 :  اجتاهات اأ�صعار �صحن املنتجات النفطية، 2014 - 2016 

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

Period
البحر املتو�صط / �صمال - غرب اأوروبا *

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

Med/Med*
ال�صرق الو�صط / ال�صرق * 

Middle East/East*

الجتاه     

الفرتة

Average 2014 159 149 111 متو�شط 2014

Average 2013 173 162 118 متو�شط 2015

December2015 151 141 101 دي�صمرب 2015

Average 2016 146 136 100 متو�شط 2016

January  2016 188 177 136 يناير 2016

February 156 146 104 فرباير

  March 136 127 116 مار�س

  April 182 172 100 اأبريل

  May 142 132 102 مايو

  June 143 133 96 يونيو

  July 131 121 101 يوليو

  August 123 113 111 اأغ�صط�س

September 108 99 89 �صبتمرب

October 117 110 85 اأكتوبر

November 140 130 76 نوفمرب

December 183 173 89 دي�صمرب

Direction

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

اجلدول - 7 : الطلب العاملي على النفط خالل الفرتة 2014 - 2016    

Table -7 : World Oil Demand  2014 - 2016
)Million b/d - مليون برميل/ اليوم (

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

وتقارير ال�شناعة النفطية.

*2016 2015 2014

املعدل

Av.
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Av.
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Av.

Arab Countries 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.9 6.9 6.9  الدول العربية

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

Other Arab 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1  الدول العربية الأخرى

OECD 46.7 46.7 47.3 46.2 46.8 46.4 46.3 46.5 45.4 46.5 45.7  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 24.8 24.8 25.1 24.7 24.6 24.6 24.4 24.8 24.1 24.2 24.1  اأمريكا ال�صمالية

Western Europe 13.9 13.8 14.4 13.9 13.6 13.7 13.7 14.1 13.6 13.5 13.5  اأوروبا الغربية

Pacific 8.0 8.2 7.7 7.6 8.6 8.1 8.3 7.6 7.7 8.8 8.1  املحيط الهادي

Developing Countries 31.1 31.2 31.6 31.0 30.7 30.6 30.8 31.4 30.6 29.9 30.0  الدول النامية

Middle East & Asia 20.5 20.6 20.7 20.4 20.4 20.0 20.3 20.6 20.0 19.6 19.6  ال�صرق الو�صط  واآ�صيا 

Africa 4.1 4.2 4.1 4.1 4.1 4.0 4.1 3.9 4.0 4.0 3.8  افريقيا

America Latin 6.5 6.4 6.8 6.5 6.2 6.6 6.5 6.9 6.6 6.3 6.6  اأمريكا الالتينية

 China 11.2 11.6 11.2 11.3 10.8 10.9 11.1 10.7 11.1 10.4 10.5  ال�شني 

  FSU 4.7 5.0 4.7 4.4 4.5 4.6 5.0 4.7 4.3 4.5 4.6  االحتاد ال�شوفي�يتي)ال�شابق(

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

World 94.4 95.4 95.4 93.6 93.4 93.2 94.0 93.9 92.0 91.9 91.4    العامل
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اجلدول - 8: العر�س العاملي للنفط و�صوائل الغاز الطبيعي خالل الفرتة  2014 - 2016

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

Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty Reports.

* Estimates .
** Data of 2015 include Indonesia which resumption its full membership in december 2015.
** Data of 2016 include Gabon which resumption its full membership in July 2016.

امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرول - االإدارة االقت�شادية، وتقارير ال�شناعة النفطية

* اأرقام تقديرية. 
** بيانات عام 2015 ت�شمل اندون�شيا التي عاودت االن�شمام اإىل املنظمة يف دمي�شرب 2015.

** بيانات عام 2016 ت�شمل اجلابون التي عاودت االن�شمام اإىل املنظمة يف يوليو 2016.

2016 * 2015 2014

املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
املعدل

Average

Arab Countries 27.9 27.7 28.4 27.8 27.7 27.4 27.7 27.8 27.3 26.7 26.5 الدول العربية

OAPEC 26.6 26.4 27.1 26.5 26.4 26.1 26.4 26.5 26.1 25.3 25.1 الدول الأع�صاء في اأوبك

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

OPEC * *: 39.3 40.0 39.4 39.0 38.8 37.8 38.3 38.2 37.5 37.0 36.7 االأوبك * *:

Crude Oil 33.2 33.9 33.3 32.9 32.7 31.6 32.1 32.0 31.4 31.1 30.9 النفط اخلام

NGLs  +non conventional Oils 6.1 6.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.0 5.8  �صوائل الغاز الطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 24.8 25.0 24.5 24.2 25.3 25.4 25.6 25.3 24.9 25.2 24.1 منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

NorthAmerica 20.5 20.6 20.5 20.1 21.0 21.1 21.2 21.1 20.7 21.0 20.0 اأمريكا ال�صمالية

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

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

Developing Countries 12.1 12.3 12.2 12.0 12.0 12.1 12.0 11.9 12.0 12.1 12.1 الدول النامية

 Middle  East & Other Asia 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 4.8 4.7 4.6 4.7 4.7 4.9 ال�صرق الأو�صط ودول اآ�صيوية اأخرى

 Africa 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 افريقيا 

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

China 4.1 4.0 4.0 4.1 4.2 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 4.3 ال�شني

FSU 13.9 14.1 13.7 13.7 14.0 13.7 13.7 13.6 13.7 13.8 13.4 االحتاد ال�شوفييتي ال�شابق

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

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

World 96.4 97.6 96.1 95.4 96.7 95.7 96.2 95.8 94.9 94.7 92.9  العامل  
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1) Exculdes Oil at Sea.
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

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

Oil Market Intelligence, January  2017   امل�شدر Sources: Oil Market Intelligence, January  2017

الجدول - 9: المخزون النفطي العالمي، في نهاية �صهر نوفمبر 2016

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

نوفمرب 2016

 Nov- 2016
اأكتوبر 2016

Oct- 2016
التغري عن اأكتوبر 2016

Change from  Oct- 2016
نوفمرب 2015

 Nov- 2015
التغري عن نوفمرب 2015

Change from Nov-  2015

162516232156461Americasاالأمريكتني:

646646061531Crudeنفط خام

979977294930Productsمنتجات نفطية

Europe(9)980(3)971974اأوروبا :

Crude)1(3453450346نفط خام

Products)8(634)3(626629منتجات نفطية

4289Pacific(10)437447منطقة املحيط الهادي 

1919Crude)3(200203نفط خام

2370Products)7(237244منتجات نفطية

297261Total OECD(11)30333044اإجمايل الدول ال�شناعية *

115239Crude(3)11911194نفط خام

182022Products(8)18421850منتجات نفطية

2816219Rest of the world(18)30353053بقية دول العامل *

12501206441120130Oil at Seaنفط على منت الناقالت

5788280World Commercial 1(29)60686097املخزون التجاري العاملي *

187618697185323Strategic Strategicاملخزون ال�صرتاتيجي

91949172228761433Total 2اإجمايل املخزون العاملي**
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