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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

أجهزة المنظمة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

للخدمات �لبترولية في عام 1975 ومقرها مدينة طر�بل�س في ليبيا.
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و�لخدمية، وتزد�د �أهمية هذه �ل�صناعة 

ــطــور�ت  ــت يـــومـــاً بــعــد �آخــــر فـــي ظـــل �ل

في  �لعالم  ي�صهدها  �لــتــي  �لمتالحقة 

مجال تح�صين �أد�ء �لمحركات و�لمعد�ت 

وجه  على  �لنقل  قطاع  في  �لم�صتخدمة 
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عام. 
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المزروعي: جهود كبيرة لتنويع مصادر استهالك الطاقة

معالي وزير الطاقة والصناعة بدولة قطر يستقبل سعادة األمين العام لمنظمة أوابك
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كلمة العدد

تطورات �صناعة زيوت التزييت

في الدول الأع�صاء في منظمة اأوابك 

تعتبر �صـــناعة زيوت �لتزييت �إحدى �لركائز �الأ�صا�صـــية للتطـــور في مختلف �لقطاعات 

�ل�صناعية و�لزر�عية و�لخدمية، وتزد�د �أهمية هذه �ل�صناعة يوماً بعد �آخر في ظل �لتطور�ت 

�لمتالحقة �لتي ي�صـــهدها �لعالم في مجال تح�صين �أد�ء �لمحركات و�لمعد�ت �لم�صتخدمة 

في قطاع �لنقل على وجه �لخ�صو�س، و�ل�صناعات �الأخرى ب�صكل عام. 

وت�صـــير �لتقارير �لحديثة �ل�صـــادرة عن �لم�صـــادر �لدولية �لمتخ�ص�صـــة �إلى �أن �لطلب 

�لعالمـــي على زيوت �لتزييت �صـــوف يبلـــغ في عام 2017 حو�لـــي 43.9 مليون طن متري، 

وبزيادة تقدر بحو�لي 2.3% �صـــنويا، و�صـــيقود �لطلب في �لزيادة دول �صـــرق �آ�صيا )خا�صة 

�ل�صـــين(، وبن�صـــبة �أقل دول �أمريكا �لجنوبية و�ل�صرق �الأو�صـــط و�أفريقيا، ويتوقع �أن ت�صتمر 

معدالت �لطلب �لحالية على زيوت �لتزييت في كل من دول �أوروبا و�أمريكا �ل�صـــمالية عند 

م�صتوياتها �لحالية.

كما �صجلت �لدول �الأع�صاء في منظمة �القطار �لعربية �لم�صدرة للبترول )�أو�بك( زيادة 

ملحوظة في �لطلب على زيوت �لتزييت مدفوعة بالنه�صـــة �ل�صـــناعية و�القت�صـــادية �لتي 

ت�صهدها، مما دفع معظم هذه �لدول �إلى تطوير وتو�صيع �صناعة �لزيوت، و�لعمل على تاأمين 

�حتياجات �لطلب �لمحلي من مختلف �الأ�صـــناف �لمتطورة، �لم�صـــنعة محليا وذ�ت �لكفاءة 

�لعالية، م�صتفيدة من �لميزة �لتي تمتلكها من �إنتاج �أنو�ع من �لنفوط �لخام ذ�ت خ�صائ�س 

تجعلها من �أف�صل �للقائم �صالحية الإنتاج زيوت �لتزييت، مما يهيئ لها فر�صاً و�عدة لتعزيز 

قدرتها �لتناف�صية في هذه �ل�صناعة على �لرغم من �لمناف�صة �لكبيرة و�لحادة في �الأ�صو�ق 

�لعالمية.

 وفـــي ظل تنامي �الهتمـــام �لعالمي بالمحافظة على �لمـــو�رد �لطبيعية، وحماية �لبيئة 

مـــن �لتلـــوث، فقد توجهت �لدول �ل�صـــناعية ومنـــذ عقود طويلة نحو �صـــناعة �إعادة تكرير 

)تدويـــر( زيوت �لتزييت �لم�صـــتعملة، وقامت باإجر�ء �الأبحاث �لعلمية و�لدر��صـــات �لمكثفة 

للتو�صل �إلى �أف�صل �لتقنيات �لتي تحقق �ال�صتفادة �لق�صوى من �لمز�يا �القت�صادية و�لبيئية 

لهـــذه �ل�صـــناعة، كما عملت على تطوير �لبنية �لت�صـــريعية و�لقو�نيـــن �لناظمة لها، بما في 



ذلك تقديم �لدعم �لمالي و�الإعفاء�ت �ل�صـــريبية، باالإ�صـــافة �إلى تنظيم �لحمالت �العالمية 

�لموجهـــة لكافة �صـــر�ئح �لم�صـــتهلكين للترويج للفو�ئد �القت�صـــادية و�لبيئيـــة للزيوت �لمعاد 

تكريرها.  

ولمو�كبة هذه �لتطور�ت �لهامة فقد �أولت �لدول �الأع�صاء في �لمنظمة �هتماماً ملحوظاً 

بتطويـــر عمليـــات �إعـــادة تكرير زيوت �لتزييت �لم�صـــتعملة بهدف تحقيق �ال�صـــتغالل �الأمثل 

لثرو�تها �لهيدروكربونية، وحفظ مو�ردها �لطبيعية، وتعزيز �لتز�مها بالمتطلبات و�لت�صريعات 

�لخا�صـــة بحماية �لبيئة من �لتلوث، حيث �صـــهد �لعقد�ن �الأخير�ن �إن�صـــاء �لعديد من معامل 

�عـــادة تكرير زيوت �لتزييت �لم�صـــتعملة، �صـــو�ء عن طريـــق �لتعاون بين �ل�صـــركات �لوطنية 

و�صركات �لنفطية �لعالمية،  �أو من خالل �صركات �لقطاع �لخا�س.

ومـــن جانبها فقد حر�صـــت �الأمانـــة �لعامة لمنظمـــة �القطار �لعربية �لم�صـــدرة للبترول 

)�و�بك(، على متابعة �لتطور�ت �لمتعلقة ب�صـــناعة �إعادة تكرير زيوت �لتزييت و�لتاأكيد على 

�أهميتها �القت�صادية و�لبيئية، فعقدت �لعديد من �لندو�ت �لعلمية �لتي ت�صكل مرجعا �أ�صا�صياً 

وتوثيقياً للتطور�ت �لعربية في هذه �ل�صـــناعة على مدى �لعقود �لثالثة �لما�صية، كما قامت 

عبر دورياتها �لعلمية بن�صر �لعديد من �لدر��صات و�الأور�ق �لعلمية في هذ� �ل�صاأن.

و�نطالقـــاً مـــن �لدور �لـــذي تقوم به �لمنظمة في ت�صـــجيع �لبحث �لعلمي، وحر�صـــاأ منها 

على تقديم كل ما ي�صـــاهم في تطوير �ل�صـــناعة �لبترولية في �لدول �الأع�صاء، ونظر�ً الأهمية 

�لمو�صوع فقد كان �ختيار عنو�ن »�إعادة تكرير زيوت �لتزييت �لم�صتعملة و�آفاقه �القت�صادية 

و�لبيئية« لمو�صوع جائزة �أو�بك �لعلمية لعام 2016.  

و�إذ تغتنم �الأمانة �لعامة للمنظمة هذه �لمنا�صبة فاإنها تدعو كافة �لباحثين �لمتخ�ص�صين 

للم�صـــاركة في هذه �لجائزة �لر�ئدة، وتاأمل �أن ي�صـــاهم مو�صـــوع �لجائزة في �لم�صاعدة على 

توفير �لمزيد من �لتقنيات و�لطرق �لتي ت�صاهم في تطوير �صناعة �إعادة تكرير زيوت �لتزييت 

�لم�صـــتعملة، وت�صليط �ل�صـــوء على ما تحمله من فو�ئد �قت�صادية وبيئية للدول �الأع�صاء في 

�لمنظمة.
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أخبار الدول األعضاء

المملكة العربية ال�صعودية

مرحلة جديدة من التعاون البترولي بين السعودية و روسيا

وّقـــع معالي �لمهند�ـــس علي بـــن �إبر�هيم 

�لنعيمـــي، وزيـــر �لبتـــرول و�لثـــروة �لمعدنية 

فـــي �لمملكـــة �لعربيـــة �ل�صـــعودية، �تفاقيـــة 

مـــع وزير �لطاقة �لرو�صـــي �لك�صـــندر نوفاك، 

ب�صـــاأن �لتعاون �لبترولي بيـــن �لمملكة �لعربية 

�ل�صـــعودية وجمهورية رو�صـــيا �التحادية، وقد 

تـــم �لتوقيع علـــى �التفاقية في مدينة �صـــانت 

بيتر�صبيرغ �لرو�صـــية، وذلك في �إطار �لزيارة 

�لتي قام بها موؤخر�ً �صـــاحب �ل�صـــمو �لملكي 

�الأمير محمد بن �صـــلمان بـــن عبد�لعزيز ولي 

ولـــي �لعهـــد �لنائـــب �لثانـــي لرئي�ـــس مجل�س 

�لـــوزر�ء وزيـــر �لدفاع فـــي �لمملكـــة �لعربية 

�ل�صـــعودية �إلـــى جمهورية رو�صـــيا �التحادية، 

ور�فقه وفد من كبار �لم�صوؤولين في �لمملكة.  

وذكر معالي �لمهند�س �لنعيمي باأن �جتماعه مع نظيره �لرو�صي 

وتوقيـــع �لبرنامـــج �لتنفيـــذي و�تفاقية �لتعـــاون �لبترولـــي للبلدين 

�صي�صـــاهم في فتح �آفاق جديدة من �لتعاون بين �لبلدين و�صينعك�س 

�يجابياً على �ل�صوق �لبترولية �لعالمية. 

مـــن جهة �أخرى �أعرب معالي �لمهند�س �لنعيمي عن تفاوؤله ب�صـــاأن 

م�صـــتقبل �ل�صـــوق �لنفطية خالل �الأ�صـــهر �لقادمة من حيث ��صـــتمر�ر 

تح�صـــن وزيـــادة �لطلـــب �لعالمي علـــى �لبتـــرول، و�نخفا�س م�صـــتوى 

�لمخـــزون �لتجاري في �لدول �لم�صـــتهلكة �لرئي�صـــية ومن ثم تح�صـــن 

م�صتوى �الأ�صعار.
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جمهورية العراق

دولــــــــة قطــــــــر

ذكـــر معالي عادل عبد �لمهدي وزير �لنفـــط بجمهورية �لعر�ق، باأن بالده 

تمكنت ولل�صهر �لخام�س على �لتو�لي من تحطيم �أرقامها �لقيا�صية في مبيعات 

�لنفط حيث بلغت خالل �صهر يونيو/حزير�ن �لما�صي 3.187 ماليين ب/ي، 

وهو ما مكنها من تعوي�س �نخفا�س �صـــادر�تها �لنفطية من �قليم كرد�صـــتان، 

و�أ�صـــاد معاليه باالنجاز�ت �لم�صـــهودة للعاملين في قطاع �صـــناعة �لنفط في 

جمهورية �لعر�ق على �لرغم من �لتطور�ت �الأمنية �لتي ت�صـــهدها �لبالد منذ 

فترة، و�لتي ت�صببت في تعر�س �لعديد من �لمن�صاآت �لبترولية للتلف و�لتخريب 

من قبل �لجماعات �الرهابية، مو�صحاً باأن وز�رة �لنفط �لعر�قية تعمل جاهدة 

على حل كافة �لمعوقات �لتي تو�جه �صـــناعة �لنفط في �لعر�ق، وذلك بدعم 

كبير من رئا�صة �لحكومة �لعر�قية وبقية �الأجهزة �لر�صمية للدولة.

مـــن ناحية �أخرى �أ�صـــار معالـــي �لوزير �إلى �أن طرح نفط )�لب�صـــرة ثقيل( 

بجانب نفط )�لب�صـــرة خفيف(، قد �صاهم في زيادة مبيعات �لنفط �لعر�قية، 

كما �صاهم في حل �لعديد من �ال�صكاالت �لمالية و�الإد�رية مع �صركات �لنفط 

�الأجنبية �لعاملة في �لعر�ق.

�أعلـــن �صـــعادة �لمهند�ـــس �صـــعد �صـــريدة 

�لكعبي �لع�صـــو �لمنتـــدب و�لرئي�س �لتنفيذي 

ل�صـــركة قطر للبترول، عـــن �النتهاء من تنفيذ 

برنامج �إعـــادة �لهيكلة �لذي بد�أته نهاية �لعام 

�لما�صي، و�لذي �صـــمل �عد�د هيكل تنظيمي 

جديد بهدف تحقيق �لتكامل بين قطر للبترول 

�لدولية وقطر للبترول.

و�أ�صـــاف �لكعبي بـــاأن �لتكامـــل بين قطر 

للبترول �لدولية وقطر للبترول، يعني وجود موؤ�ص�صة و�حدة 

هـــي »قطـــر للبتـــرول« وهي �لم�صـــوؤولة عن �أعمـــال �لنفط 

و�لغاز محلياً ودولياً. 

ونـــوه �لرئي�ـــس �لتنفيذي لقطر للبترول بـــاأن �لتطور�ت 

�لر�هنة في �أ�صـــو�ق �لطاقـــة �لعالمية حتمت على 

قطـــر للبتـــرول باأن تكـــون على م�صـــتوى عاٍل من 

�لكفاءة، مو�صـــحاً باأن �ل�صـــركات �لر�ئدة عادًة ما 

تقوم بعمليات �إعادة �لهيكلة لتلبية متطلبات �لبيئة 

�لتناف�صـــية �لمتغيـــرة، ولكـــي تتمكن مـــن تحقيق 

�أهد�فها �ال�صـــتر�تيجية �لجديدة، وهذ� ما قامت 

به قطر للبترول.

و�أو�صـــح �لكعبي باأنه تم وفقـــا لبرنامج �إعادة 

�لهيكلة ت�صـــفية �ل�صـــركة �لقطرية لل�صـــناعات �لو�صـــيطة 

و�صـــيتم �حالة �لم�صـــاريع �لتي كانت تعمل بهـــا �إلى �لقطاع 

�لخا�ـــس، موؤكد�ً فـــي �لوقت ذ�ته على عدم مناف�صـــة قطر 

للبترول ل�صركات �لقطاع �لخا�س. 

معالي عادل عبد المهدي

العراق يواصل تحطيم أرقامه القياسية في مبيعات النفط

اكتمال إعادة هيكلة شركة قطر للبترول
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دولة الإمارات العربية المتحدة

المزروعي:
جهود كبيرة لتنويع مصادر استهالك الطاقة

ذكر معالي �لمهند�س �صـــهيل بن محمـــد �لمزروعي، وزير �لطاقة في دولة 

�الإمـــار�ت �لعربيـــة �لمتحـــدة، خـــالل موؤتمر �صـــحفي عقد موؤخر� بمنا�صـــبة 

�الإعالن عن �الإ�صـــد�ر �لثاني من )تقرير حالة �لطاقة في �الإمار�ت 2016(، 

و�لذي �صي�صـــدر في 22 �أكتوبر 2015، باأن وز�رته ب�صدد �إعد�د در��صة حول 

�إمكانية تحرير �صوق �لطاقة و�لمنتجات �لبترولية في �لبالد، موؤكد� �أنه �صيتم 

�النتهاء من هذه �لدر��صة قريبا لعر�صها على مجل�س �لوزر�ء في بالده.

و�أكد معاليه على �لنتائج �اليجابية �لتي حققتها حمالت تر�صيد ��صتهالك 

�لطاقة، حيث �أثمرت عن تخفي�س في ��صتهالك �لطاقة قي �لقطاع �ل�صناعي 

في �لعام �لما�صي، بن�صبة تتر�وح بين 10-15 %، كما �أو�صح معاليه باأن بالده 

تبـــذل جهود�ً كبيرة لتنويع م�صـــادر ��صـــتهالك �لطاقة بهـــدف تحقيق �لتو�زن 

بين م�صادر �لطاقة �لتقليدية و�لطاقة �لمتجددة )�لطاقة �ل�صم�صية( و�لطاقة 

�لنووية. و�صدد معاليه على �أن بالده م�صتمرة في بر�مجها لتوفير كميات �أكبر 

من �لغاز �لطبيعي تما�صياً مع �لزيادة في ��صتخد�م �لغاز وذلك من خالل زيادة 

�النتاج �لمحلي من �لغاز من خالل ت�صـــغيل م�صـــروع )�لح�صن للغاز( و�ل�صعي 

لزيـــادة �لكميات �لم�صـــتوردة من �لغاز من خالل م�صـــروع دولفيـــن �أو من �أية 

م�صادر �أخرى.
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دولــــة الكويت

توقع معالي �لدكتور علي �صالح  �لعمير وزير �لنفط ووزير �لدولة ل�صوؤون 

مجل�س �الأمة بدولة �لكويت، في ت�صريح �صحفي ن�صرته وكالة �الأنباء �لكويتية 

�لعام  من  �الأخير  �لنفط خالل �لربع  �أ�صعار  على  تح�صن  يطر�أ  باأن  )كونا(، 

من  �لعالمي  �لمخزون  �نخفا�س  ال�صتمر�ر  نتيجة  وذلك   ،)2015( �لجاري 

�لنفط وتوقف �لعديد من من�صات �لحفر، و�أ�صار معاليه قائاًل »و�صلنا لمرحلة 

ي�صعب فيها �نخفا�س �أ�صعار �لنفط«.

و�أ�صاف معاليه باأن تح�صن �أ�صعار �لنفط مرتبط بتح�صن م�صتويات �لنمو 

�لعالمي في �لعديد من دول �لعالم في �صرق �آ�صيا و�أمريكا و�أوروبا و�ل�صرق 

للنفط  �لم�صدرة  �لبلد�ن  منظمة  �أن  �إلى  �ل�صدد  هذ�  في  و�أ�صار  �الأو�صط، 

�الأ�صو�ق  في  �لنفطي  �لمعرو�س  زيــادة  في  �نخفا�س  الحظت  قد  )�أوبــك(، 

�لعالمية، وهو ما �صي�صاهم في تح�صن �الأ�صعار �صيئا ف�صيئا.

كما ��صتعر�س معاليه في ت�صريحه عدد�ً من �لم�صاريع �لبترولية �لكبرى 

في دولة �لكويت، ومن بينها م�صروع �لوقود �لبيئي، حيث بلغت مرحلة �النجاز 

في �لم�صروع لم�صتويات طيبة،  وم�صروع م�صفاة �لزور، و�لذي �صيتم �إعادة 

تقييمه من �لناحية �لمالية ومن ثم عر�صه مرة �أخرى على �لمجل�س �الأعلى 

للبترول الأخذ �لمو�فقات �لر�صمية بالكلفة �لمالية �لجديدة للم�صروع.

معالي الدكتور علي �صالح  العمير

توقعات بتحسن أسعار النفط خالل الربع األخير من عام 2015
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مملكة البحرين

تحت رعاية معالي وزير �لطاقة �لدكتور عبد�لح�صين بن علي ميرز� �أقامت 

�لهيئـــة �لوطنية للنفط و�لغاز في مملكة �لبحرين �حتفاالً بمنا�صـــبة مرور 10 

�صنو�ت على تاأ�صي�صها في عام 2005 بم�صاركة كبار �لم�صوؤولين و�لعاملين في 

�لهيئة و�ل�صركات �لنفطية �لتابعة للهيئة و�لمتمثلة في �ل�صركة �لقاب�صة للنفط 

و�لغاز و�صركة نفط �لبحرين )بابكو(، و�صركة غاز �لبحرين �لوطنية )بنا غاز(، 

و�صركة �لخليج ل�صناعة �لبتروكيماويات )جيبك( .

وذكر معالي وزير �لطاقة باأن �لهيئة �لوطنية للنفط و�لغاز في �صناعة �لنفط 

و�لغـــاز تمكنـــت على مدى عقـــد كامل، من تحقيق �لعديد مـــن �النجاز�ت في 

مجال �لم�صاريع �لبترولية، ومن �أبرزها تاأ�صي�س �ل�صركات �لنفطية �لم�صتركة، 

وتنفيـــذ م�صـــاريع تطوير حقـــل �لبحرين، وغيرها من �لمو�قـــع �لبترولية، �إلى 

جانب تنفيذ �لعديد �لم�صاريع �لر�مية للمحافظة على �لبيئية. 

و�أ�صـــاف معاليه باأن �لهيئة قامت باإعد�د �الأنظمة و�لقو�نين و�لت�صـــريعات 

�لرئي�صـــية �لمنظمة لعمل �لهيئة وعمل �لقطاعات �لمتفرعة عنها و�لمخت�صة 

ب�صئون �لنفط و�لغاز وبالتن�صيق مع �لعديد من �ل�صركات �لعالمية �لمتخ�ص�صة 

بهـــدف تطوير �لقطـــاع �لنفطي في مملكة �لبحرين، كما عملت �لهيئة جاهدة 

على تعزيز مكانة مملكة �لبحرين كمركز مهم في �لمنطقة الإقامة �لموؤتمر�ت 

و�لمعار�ـــس �لعالميـــة، حيث �صـــهدت �لمملكة �قامـــة �لعديد مـــن �لفعاليات 

�لنفطية �لعالمية بم�صـــاركة كبرى �ل�صـــركات �لعالمية في مجال �لنفط و�لغاز 

و�لخدمـــات �لنفطيـــة وقـــد كان لهذه �لفعاليـــات مردود �إيجابي في تن�صـــيط 

�لحركة �القت�صادية في �لبالد.

و�أكد معالي وزير �لطاقة باأن �الإنجاز�ت �لتي حققتها �لهيئة للنفط و�لغاز 

جاءت بف�صل �لدعم �لكبير من �لقيادة �ل�صيا�صية وحكومة مملكة �لبحرين.

الذكرى العاشرة لتأسيس
الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين
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جمهورية م�صر العربية

توقيع عقد انشاء مشروع انتاج البنزين في االسكندرية
�صهد معالي �لمهند�س �صريف ��صماعيل وزير �لبترول و�لثروة 

�لمعدنيـــة في جمهورية م�صـــر �لعربية، حفل توقيع عقد �إن�صـــاء 

م�صـــروع الإنتاج �لبنزين عالي �الأوكتين في محافظة �ال�صكندرية، 

با�صتثمار�ت تقدر بحو�لى 300 مليون دوالر. وياأتي هذ� �لم�صروع 

فـــي �طار ��صـــتر�تيجية وز�رة �لبتـــرول و�لثـــروة �لمعدنية لتقليل 

�العتمـــاد علـــى ��صـــتير�د �لمنتجـــات �لبترولية عـــن طريق زيادة 

�النتـــاج �لمحلي، وذلـــك بهدف �لوفاء بالطلـــب �لمحلي �لمتز�يد 

على �لمنتجات �لبترولية. 

وقعت جمهورية م�صـــر �لعربية في 11 يونيو 2015، 

�تفاقيـــة قر�س مع �لوكالة �لفرن�صـــية للتنمية بقيمة  70 

مليـــون يـــورو، وذلـــك بغر�ـــس تمويل جانب من م�صـــروع 

تو�صيل �لغاز �لطبيعى لحو�لي  1.5 مليون وحدة �صكنية 

فـــى 11 محافظـــة على م�صـــتوى �لجمهوريـــة .وقد مثل 

�لجانـــب �لم�صـــرى فـــي �لتوقيع علـــى �التفاقية كل من، 

�صـــعادة د. �صريف �صو�صة وكيل �أول وز�رة �لبترول ل�صئون 

�لغاز و�ل�صيد جمال نجم نائب محافظ �لبنك �لمركزي.  

و�أو�صح د. �صو�صـــة، في ت�صريح �صحفي عقب توقيع 

�التفاقية باأن وز�رة �لبترول �لم�صـــرية  تتبنى �صيا�صـــات 

تهدف �إلى �لتو�صـــع فى ��صـــتخد�م �لغاز �لطبيعى فى �لوحد�ت �ل�صـــكنية فى 

مختلـــف �لمحافظـــات باعتبـــاره �لحل �الأمثل لتر�صـــيد ��صـــتهالك �لمنتجات 

�لبترولية �لمدعومة خا�صـــة �لبوتاجاز، وبالتالي تخفيف عبء �لدعم �لموجه 

لـــه فـــي �لمو�زنة �لعامـــة للدولة، مو�صـــحا باأنه يتم في �لوقـــت �لر�هن تنفيذ 

برنامـــج متكامـــل بمختلف �لمحافظـــات للعمل على زيادة معدالت �لتو�صـــيل 

للوحد�ت �ل�صـــكنية �ل�صـــالحة للتو�صـــيل خا�صـــة فـــي �لمناطـــق ذ�ت �لكثافة 

�ل�صكانية �لمرتفعة.

توقيع اتفاقية فرنسية مصرية
لتمويل مشروع توصيل الغاز بالمنازل
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معالي وزير الطاقة والصناعة بدولة قطر 
يستقبل سعادة األمين العام لمنظمة أوابك

��صتقبل معالي �لدكتور محمد بن �صالح �ل�صادة وزير �لطاقة و�ل�صناعة 

فـــي دولـــة قطر فـــي مكتبه يـــوم 29 يونيو 2015، �صـــعادة �ل�صـــيد عبا�س 

علـــي �لنقـــي، �الأمين �لعـــام لمنظمة �الأقطـــار �لعربية �لم�صـــدرة للبترول 

)�أو�بك(، وقد ح�صـــر �للقاء �صـــعادة �ل�صيخ م�صـــعل بن جبر �آل ثاني، مدير 

�إد�رة �صيا�صـــات �لطاقة و�لعالقات �لدولية، وممثل دولة قطر في �لمكتب 

�لتنفيـــذي لمنظمـــة �أو�بك. وقد تـــم خالل �للقاء مناق�صـــة �آخر �لتطور�ت 

�لخا�صـــة بمنظمة �أو�بك، كما تم مناق�صـــة �آخر �لم�صتجد�ت في �ل�صناعة 

�لبترولية �لعربية.

 تجدر �الإ�صـــارة  �إلـــى �أن دولة قطر تتر�أ�س �لـــدورة �لحالية للمنظمة لعام 

.2015
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االجتماع المشترك الثاني للجنة المختصين باإلعالم البترولي بدول مجلس 
التعاون الخليجي ومنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

الملتقى الثالث والعشرون ألساسيات صناعة النفط والغاز

تلبيـــة لدعـــوة من �الأمانـــة �لعامة لمجل�س �لتعاون لـــدول �لخليج �لعربية، �صـــاركت �الأمانة �لعامـــة لمنظمة �أو�بك في 

�الجتماع �لم�صـــترك �لثاني للجنة �لمخت�صـــين باالإعـــالم �لبترولي بدول مجل�س �لتعاون �لخليجـــي و�لمنظمة، �لذي عقد 

فـــي مقـــر �الأمانة �لعامـــة لمجل�س �لتعاون في مدينة �لريا�س – �لمملكة �لعربية �ل�صـــعودية، في 17 يونيو 2015. وتر�أ�س 

�الجتماع �ل�صـــيد/ علي زيد �لدو�صـــري، مدير �إد�رة �لعالقات �لعامة و�الت�صـــال في وز�رة �لطاقة و�ل�صـــناعة بدولة قطر، 

وح�صـــره مندوبون من جميع �لدول �الأع�صـــاء، و�الأمانة �لعامة لمجل�س �لتعاون �لخليجي، وقد مثل �الأمانة �لعامة لمنظمة 

�أو�بك كل من، �ل�صـــيد/ عبد�لكريم عايد، مدير �إد�رة �الإعالم و�لمكتبة و�لم�صـــرف على �ل�صوؤون �الإد�رية، و�ل�صيد / نا�صر 

بخيت، �لمحرر �لم�صـــوؤول عن �لن�صـــرة �ل�صـــهرية. وقد تم خالل �الجتماع ��صـــتعر��س تو�صـــيات ملتقى �العالم �لبترولي 

�لخليجي �لثاني لدول مجل�س �لتعاون، �لذي عقد في مدينة �لريا�س خالل �لفترة 22 ـ 24 مار�س 2015، برعاية كريمة 

من خادم �لحرمين �ل�صريفين �لملك �صلمان بن عبد�لعزيز، وبح�صور �أ�صحاب �لمعالي وزر�ء �لبترول و�لطاقة و�لنفط في 

دول مجل�ـــس �لتعـــاون �لخليجـــي، وقد تم �لترحيب بالنتائج �اليجابية للملتقـــى، ودوره �لفاعل في تعزيز �لتعاون في مجال 

�العالم �لبترولي �لخليجي.

كمـــا تم خالل �الجتماع ��صـــتعر��س مجـــاالت �لتعاون �الإعالمي �لم�صـــترك بين لجنة �لمخت�صـــين باالإعالم �لبترولي 

بمجل�س �لتعاون �لخليجي و�الأمانة �لعامة لمنظمة �أو�بك.

تحـــت رعايـــة �صـــعادة �الأمين �لعـــام لمنظمـــة  �الأقطار 

�لعربية �لم�صـــدرة للبتـــرول )�أو�بك(، �ل�صـــيد/ عبا�س علي 

�لنقـــي، تعتزم �الأمانة �لعامة لمنظمة �أو�بك،  عقد �لملتقى 

�لثالث و�لع�صـــرين الأ�صا�صيات �صـــناعة �لنفط و�لغاز، وذلك 

خـــالل �لفترة 4-7 ت�صـــرين �الأول/�أكتوبـــر 2015 في دولة 

�لكويت.

يهدف �لملتقى �إلى �إطالع �لعاملين في �صـــناعة �لنفط 

مـــن �أفر�د �الإد�رة �لو�صـــطى وغيرهم، في �لدول �الأع�صـــاء 

في �لمنظمة، على �لجو�نب و�الأن�صـــطة �لمختلفة ل�صـــناعة 

�لنفـــط و�لغـــاز، و�لوقـــوف علـــى مر�حـــل هذه �ل�صـــناعة، 

وتناولها بما يتنا�صـــب وم�صـــتوى �لم�صـــاركين فـــي �لملتقى، 

�إ�صـــافة �إلى �إتاحة فر�صـــة �لتعارف بين �لم�صاركين وتعزيز 

�أو��صر �ل�صالت فيما بينهم.

وعلـــى مدى �أربعة �أيام �صـــيقدم نخبة من �لمحا�صـــرين 

من د�خـــل �الأمانة �لعامة للمنظمـــة وخارجها مجموعة من 

�لمحا�صـــر�ت  �لتي ت�صـــمل مو�صـــوعات فنية و�قت�صـــادية 

وبيئية و�إعالمية، وهي على �لنحو �الآتي:

• نبذة عن اأوابك وال�سركات المنبثقة عنها	

• مبادئ التنقيب عن البترول	

• اإنتاج النفط والغاز	

• تكرير النفط	

• �سناعة البتروكيماويات 	

• �سناعة الغاز الطبيعي	

• نقل النفط والغاز	

• واقع ودور النفط والغ�������از الطبيعي في تعزيز التنمية 	

العربية

• تمويل الم�سروعات البترولية	

• التطورات الحالية والم�ستقبلية في اأ�سواق البترول العالمية	

• الطاقات الجديدة والمتجددة: الحا�سر والم�ستقبل	

• ال�������دول 	 المناخي�������ة ومواق�������ف  التغي�������رات  مفاو�س�������ات 

البترولية منها

• االإعلم البترولي	

الريا�س – المملكة العربية ال�سعودية 17 يونيو 2015

دولة الكويت: 4–7 ت�سرين االأول/اأكتوبر 2015
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 �أعلنت �ل�صـــركة �لعربية لال�صتثمار�ت �لبتـــــرولية )�أبيكورب( وهي �حدى 

�ل�صـــركات �لعربيـــة �لمنبثـــــقـــة عن �لدول �الأع�صـــاء في منظمـــة �أو�بك، في 

6 يوليـــو 2015 عن �إن�صـــاء برنامج �صـــكوك بقيمة 3 مليـــار�ت دوالر. ويعتبر 
هـــذ� �لبرنامج �لمتو�فق مع �ل�صـــريعة �الإ�صـــالمية بمثابة خطوة ��صـــتر�تيجية 

الأبيكـــورب، �لحا�صـــلة على ت�صـــنيف Aa3 من قبـــل وكالة موديـــز، في �إطار 

جهودها باأن ت�صبح م�صدر منتظم لل�صكوك في �الأ�صو�ق �لعالمية، وذلك �صعياً 

منها لتحقيق روؤيتها في �أن تكون في و�صـــع �ئتماني مماثل لما عليه قريناتها 

.)MDB( من �لبنوك �لتنموية متعددة �الأطر�ف

 وفي هذ� �ل�صدد، قال �صعادة �لدكتور عابد بن عبد �هلل �ل�صعدون، رئي�س 

مجل�س �إد�رة �أبيكورب: »ي�صرنا �إن�صاء برنامج �ل�صكوك هذ� �لذي ياأتي تما�صياً 

مع ��صتر�تيجية �ل�صركة �لتي تمت �لمو�فقة عليها موؤخر�ً، حيث �صيمكن هذ� 

�لبرنامج �أبيكورب من تنويع م�صادرها �لتمويلية مع تخفي�س �لتكلفة �الإجمالية 

للتمويل، باالإ�صافة �لى تقلي�س �لفجوة �ال�صتحقاقية اللتز�ماتها وتعزيز قدرتها 

للو�صـــول �إلى مجموعة متنوعـــة وجديدة من �لممولين �لعالميين«. و�أ�صـــاف 

�ل�صـــعدون قائـــاًل، بـــاأن �نخفا�س تكاليـــف �لتمويل �لمتوقع �أن تح�صـــل عليها 

�أبيكـــورب بعـــد �إطالق هذ� �لبرنامج �صتُ�صـــهم في تعزيز قدرة �ل�صـــركة  على 

تحقيـــق �لمزيد من �أعمال �لتنمية فـــي قطاع �لنفط و�لغاز في �لدول �لعربية 

وذلك من خالل ما يلي: 

�أوالً، تمكين �أبيكورب من توفير �صروط تمويل �أكثر جاذبية لكل من عمالئها 

و�صركائها �لحاليين على حد �صو�ء. 

ثانياً: تعزيز قدرة �أبيكورب للم�صـــاركة في تمويل بع�س �لم�صاريع �لرئي�صة 

في قطاع �لطاقة و�لتي في بع�س �الأحيان قد ال ت�صتحوذ على �هتمام �لبنوك 

�لتجارية نظر�ً لقلة جاذبيتها من ناحية �لعائد �أو لطول فترة �لتمويل.

 ومـــن �لممكن �أن تقـــوم �أبيكورب باأولى ��صـــد�ر�تها تحت هـــذ� �لبرنامج 

فـــي وقـــت الحق من �لعام �لجاري )2015( وذلك وفقاً لظروف �ل�صـــوق. كما 

�أنـــه من �لمتوقع �أن يُ�صـــهم هـــذ� �لبرنامج في دعم �لجهـــود �لمبذولة لتعميق 

�أ�صو�ق �ل�صكوك �لدولية من خالل توفير �آلية متو�فقة مع �ل�صريعة �الإ�صالمية 

للم�صـــتثمرين للو�صـــول �إلى �أ�صول �صـــيادية ذ�ت جودة عالية )SSA(. وقد تم 

تعيين بنك Standard Chartered ليكون �لمرتب �لرئي�س لبرنامج �صكوك 

�أبيكورب. و�صيتم �إدر�ج �لبرنامج في �لبور�صة �اليرلندية كما �صيكون خا�صعاً 

 . Moody's Investors للتقييم من قبل

أبيكورب تنشئ برنامج صكوك بقيمة 3 مليارات دوالر
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وقعت �ل�صركة �لعربية لبناء و�إ�صالح �ل�صفن )�أ�صري(، وهي �حدى �ل�صركات 

�لعربية �لمنبثقة عن �لدول �الأع�صاء في منظمة �أو�بك، في 29 يونيو 2015، 

�تفاقيـــة تعاون طويلة �الأجل مع �صـــركة Babcock �لبريطانية، وذلك للقيام 

باأعمال �صيانة لل�صفن �لحربية �لتابعة لالأ�صطول �لملكي �لبريطاني في �لخليج 

�لعربي. وت�صـــمل �التفاقية �أعمال �ل�صـــيانة �لعامة و�لم�صـــاريع �لتخ�ص�صية، 

و�صتقوم �أ�صري بتوفير �لخدمات �لهند�صية في مو�قع �لعمل، في حين �صتتولى 

�صركة بابكوك �إد�رة �لم�صاريع وتوفير �لمعلومات �لفنية من خالل فريق يتولى 

�الإ�صر�ف على �لعمل باالإ�صافة �إلى توفير �لمعد�ت و�الأجهزة �لالزمة.

أسري توقع عقد صيانة مع األسطول الملكي البريطاني
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�سادية

✍ ارتفع المعدل ال�سهري الأ�سعار �سلة اأوبك بن�صبة 8.5% )4.9 دوالر للبرميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 62.2 دوالر للبرميل خالل �صهر مايو 2015.
✍ انخف�س الطلب العالمي على النفط خالل �صهر مايو 2015 بمقد�ر 0.2 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.2% لي�صل �إلى 92.8 مليون ب/ي.

✍ ارتفعت الكميات المعرو�سة من النفط خالل �صهر مايو 2015 بمقد�ر 0.8 مليون ب/ي ،�أي بن�صبة 0.8 % لت�صل �إلى 97.1 مليون ب/ي.
✍ ارتفع اإنتاج الواليات المتحدة من النفط ال�سخري خالل �صهر مايو 2015 بنحو 0.8% ليبلغ 5.7 مليون ب/ي، بينما انخف�س عدد الحفارات العاملة بنحو 61 

حفارة مقارنة بال�صهر �ل�صابق ليبلغ 603 حفارة.

✍ ارتفعت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر �أبريل 2015 بنحو 5.3% لتبلغ 7.6 مليون ب/ي، كما ارتفعت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو 
19.4% لتبلغ حو�لى 2.2 مليون ب/ي.

✍ ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول ال�سناعية خالل �صهر �أبريل 2015 بحو�لى 38 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2818 مليون برميل، 
و ا�ستقر المخزون االإ�ستراتيجي في دول منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية وجنوب اأفريقيا وال�سين عند نف�س �لم�صتوى �لم�صجل خالل �ل�صهر �ل�صابق وهو 

1849 مليون برميل. 
✍ ارتفع المتو�سط ال�سهري لل�سعر الفوري للغاز الطبيعي �لم�صجل في مركز هنري بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر مايو 2015 بمقد�ر 0.28 دوالر لكل مليون )و ح 

ب( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2.82 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

✍ انخف�س متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في اليابان خالل �صهر �أبريل 2015 بمقد�ر 2 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 10.2 دوالر لكل مليون 
)و ح ب( ، كما انخف�س متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في ال�سين بمقد�ر 2 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، لي�صل �إلى 8.1 دوالر لكل مليون )و ح ب(، 

وانخف�س متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في كوريا الجنوبية بمقد�ر 1.4 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 11.7 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

✍ بلغت �سادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�سيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�سين حوالى 3.525 مليون طن خالل �صهر �أبريل 2015 ،م�صتاأثرة بح�صة 
32.1% من �الإجمالى.

أوال : أسواق النفط

– الأ�صعار  1

1-1 اأ�سعار النفط الخام
�صـــهد �لمعدل �الأ�صـــبوعي الأ�صعار �صلة �أوبك �رتفاعاً خالل �الأ�صـــبوع �الأول من �صهر مايو 

2015، م�صجاًل 63.6 دوالر للبرميل، ثم �نخف�س بعد ذلك لي�صل �إلى �أدني م�صتوياته عندما 
بلغ 60.4 دوالر للبرميل خالل �الأ�صبوع �لر�بع من �ل�صهر، كما يو�صح �ل�صكل )1(:

�صهد �لمعدل �ل�صهري الأ�صعار �صلة خامات �أوبك خالل �صهر مايو 2015 �رتفاعاً بمقد�ر 

4.9 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صـــعار �ل�صـــهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 8.5% ،لي�صل �إلى 62.2 دوالر 
للبرميل، م�صـــجال بذلـــك تر�جعاً بنحو 43.3 دوالر للبرميل �أي بن�صـــبة 41% مقارنة بمعدله 

�لم�صـــجل خـــالل �ل�صـــهر �لمماثل مـــن �لعام �لما�صـــي. وقـــد كان لزيادة �لطلـــب على �لنفط 

�لخام وتح�صن �أ�صـــو�ق �لمنتجات 

مخزونـــات  و�نخفا�ـــس  �لنفطيـــة 

�لنفـــط �الأمريكيـــة، دور�ً رئي�صـــياً 

فـــى �رتفاع �الأ�صـــعار خالل �صـــهر 

مايـــو 2015 �إلـــى �أعلى م�صـــتوى 

وفـــي  �لعـــام.  هـــذ�  خـــالل  لهـــا 

�لوقت ذ�تـــه، كان لال�صـــطر�بات 

�لجيو�صيا�صـــية �لم�صتمرة و�صعف 

�لدوالر �الأمريكي دور�ً في حدوث 

هذ� �الرتفاع. 

ويو�صـــح �لجدول )1( و�ل�صكل 

)2( �لتغير في �أ�صـــعار �صلة �أوبك، 

مقارنة بال�صهر �ل�صابق، و بال�صهر 

�لمماثل من �لعام �ل�صابق:

املوؤ�صرات الرئي�صية

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

2015 دي�صمرب نوفمرب اأكتوبر �صبتمرب اأغ�صط�س يوليو يونيو
مايو

2014

62.2 57.3 52.5 54.1 44.4 59.5 75.6 85.1 96.0 100.8 105.6 107.9 105.4 �صعر �صلة �أوبك

4.9 4.8 (1.6) 9.7 (15.1) (16.1) (9.5) (10.9) (4.8) (4.9) (2.3) 2.5 1.1  �لتغري عن �ل�صهر

�ل�صابق

(43.3) (47.0) (51.7) (51.3) (60.3) (48.2) (29.4) (21.6) (12.7) (6.8) 1.2 6.9 4.7
 �لتغري عن �ل�صهر

 �ملماثل من �لعام

�ل�صابق

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

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

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

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

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

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

الجدول - 1 

الشكل - 2 

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

للفترة   2013 - 2015.

1-2  االأ�سعار الفورية للمنتجات النفطية

- الخليج االأمريكي

�رتفعـــت �الأ�صـــعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �صـــهر �أبريـــل 2015 بنحو 8.8 دوالر 

للبرميل مقارنة باأ�صـــعار �ل�صـــهر �ل�صابق �أي بن�صبة 11.2% لت�صـــل �إلى 87.2 دوالر للبرميل، 

كما �رتفعت �أ�صـــعار زيت �لغاز بنحو 3.3 دوالر للبرميل �أي بن�صـــبة 4.8% لتبلغ 72.1 دوالر 

للبرميل، و�رتفعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لى 2.2 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 4.3% لتبلغ 53.8 

دوالر للبرميل.
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-  �سوق روتردام

�صهدت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز �رتفاعاً في م�صتوياتها خالل �صهر �أبريل 2015 

لت�صل �إلى 82.3  بنحو 4.7 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة %6.1 

 %3.3 بن�صبة  �أي  للبرميل  2.4 دوالر  بنحو  �لغاز  زيت  �أ�صعار  �رتفعت  كما  للبرميل،   دوالر 

لتبلغ 74.2 دوالر للبرميل، و�رتفعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 3.8 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 

8.4% لتبلغ 49.2 دوالر للبرميل.
-  �سوق حو�س البحر المتو�سط

�صـــهدت �الأ�صـــعار �لفورية للغازولين �لممتاز �رتفاعاً في م�صـــتوياتها خالل �أبريل 2015 

بنحو 4.9 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صـــعار �ل�صـــهر �ل�صابق �أي بن�صـــبة 6.7% لت�صل �إلى 78.3 

دوالر للبرميل، كما �رتفعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 2.4 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 3.3% لتبلغ 

75.8 دوالر للبرميـــل، و�رتفعـــت �أ�صـــعار زيت �لوقود بحو�لـــي 3.1 دوالر للبرميل �أي بن�صـــبة 
6.5% لتبلغ 51.0 دوالر للبرميل.

-  �سوق �سنغافورة

�صهدت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز �رتفاعاً في م�صتوياتها خالل �صهر �أبريل 2015  

لت�صل �إلى 75.6  بنحو 1.8 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة %2.4 

دوالر للبرميل، كما �رتفعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 1.5 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 2.1% لتبلغ 

بن�صبة  �أي  للبرميل  دوالر   3.3 بحو�لي  �لوقود  زيت  �أ�صعار  للبرميل،  و�رتفعت  73.7 دوالر 
6.4% لتبلغ 54.8 دوالر للبرميل.

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

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

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

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

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

1-3 اأ�سعار �سحن النفط الخام 

�رتفعت �أ�صـــعار �صـــحن �لنفط �لخام �لمتجه من مو�نئ �ل�صرق �الأو�صط  �إلى �تجاه �ل�صرق 

)للناقالت �لكبيرة بحمولة 230 – 280 �ألف طن �صـــاكن( خالل �صـــهر �أبريل 2015 بمقد�ر 

9 نقاط مقارنة باأ�صـــعار �ل�صـــهر �ل�صـــابق، �أي بن�صبة 17% م�صـــجلة 62 نقطة على �لمقيا�س 
�لعالمي ،و�رتفعت �أ�صـــعار �صـــحن �لنفط �لخام �لمتجه من مو�نئ �ل�صـــرق �الأو�صط  �إلى �تجاه 

�لغـــرب )للناقـــالت �لكبيـــرة بحمولة 270 – 285 �ألف طن �صـــاكن( بمقـــد�ر 5 نقاط مقارنة 

باأ�صـــعار �ل�صهر �ل�صـــابق، �أي بن�صبة 17.2% م�صـــجلة 34 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي،بينما 

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

�صـــغيرة �أو متو�صـــطة �لحجم  )80-85 �ألف طن �صـــاكن( بمقد�ر 11 نقطة مقارنة باأ�صـــعار 

�ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 9.5% م�صجلة 105 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي.

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

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

1-4 اأ�سعار �سحن المنتجات النفطية 

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

�ل�صـــرق  )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صـــاكن( خالل �صهر �أبريل 2015 بمقد�ر 14 

نقطة، �أي بن�صـــبة 10.9% مقارنة باأ�صـــعار �ل�صهر �ل�صابق، م�صجلة 114 نقطة على �لمقيا�س 

 .)World Scale( لعالمي�

بينمـــا �رتفعت �أ�صـــعار �صـــحن �لمنتجات �لنفطيـــة �لمنقولة د�خل منطقـــة �لبحر �الأبي�س 

�لمتو�صـــط )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صـــاكن( خالل �صـــهر �أبريل 2015  بمقد�ر 

22 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي،  �أي بن�صـــبة 12.2% مقارنة باأ�صـــعار �ل�صهر �ل�صابق،  لت�صل 

 WS-( لمقيا�ـــس �لعالمـــي� )*(

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

�ل�صـــحن، حيـــث �أن نقطـــة علـــى 

�لمقيا�س �لعالمـــي تعني 1% من 

�صعر �لنقل �لقيا�صي لذلك �التجاه 

في كتـــاب World Scale �لذي 

ين�صر �صـــنويا، ويت�صمن قائمة من 

�الأ�صعار ب�صـــيغة دوالر/طن تمثل 

�التجاهـــات  لـــكل   –  WS  100
�لرئي�صية في �لعالم.
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�إلى م�صتوى 202 نقطة،  و�رتفعت �أي�صاً �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة من �لبحر 

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

�أبريـــل 2015 بمقد�ر 22 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي، �أي بن�صـــبة 11.6% مقارنة باأ�صـــعار 

�ل�صهر �ل�صابق،  لت�صل �إلى م�صتوى 212 نقطة.

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

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

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

يو�صـــح �لجدوالن )5( و )6( في �لملحق �تجاهات �أ�صـــعار �صـــحن كل من �لنفط �لخام و 

�لمنتجات �لنفطية للفترة 2013- 2015.

2 - العر�س و الطلب  

ت�صـــير �لتقدير�ت �الأولية �لمتعلقة باإجمالي �لطلب �لعالمي على �لنفط خالل �صـــهر مايو  

2015 �إلـى �نخفا�صـــه بمقد�ر 0.2 مليون ب/ي، �أي بن�صـــبة 0.2% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر 
�ل�صـــابق لت�صـــل �إلـى 92.8 مليون ب/ي، وهو م�صـــتوى مرتفع بحو�لي 2 مليون ب/ي مقارنة 

بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

�نخف�ـــس طلب مجموعة �لدول �ل�صـــناعية خالل �صـــهر مايو 2015 بمقـــد�ر 0.1 مليون 

ب/ي، �أي بن�صـــبة 0.2% مقارنة بم�صـــتويات �ل�صـــهر �ل�صـــابق لت�صـــل �إلى 45.3 مليون ب/ي 

،مرتفعـــاً بحو�لـــى  1 مليون ب/ي مقارنة بال�صـــهر �لمناظر من �لعام �لما�صـــي، كما �نخف�س 

طلب بقية دول �لعالم �الأخرى بمقد�ر 0.1 مليون ب/ي، �أي بن�صـــبة 0.2% مقارنة بم�صتويات 

الشكل - 5 
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التغري عن

مايو 2014 

مايو

2014
التغري عن

اأبريل  2015

اأبريل

2015
مايو

2015

1.0 44.3 -0.1 45.4 45.3 طلب الدول ال�سناعية

1.0 46.5 -0.1 47.6 47.5 باقي دول العامل

2.0 90.8 -0.2 93.0 92.8 اإجمايل الطلب العاملي

2.0 35.8 0.5 37.3 37.8  اإمدادات اأوبك

1.6 29.6 0.5 30.7 31.2 نفط خام

0.4 6.2 0.0 6.6 6.6 �سوائل الغاز و متكثفات

2.6 54.6 0.1 57.1 57.2 اإمدادات من خارج اأوبك

0.0 2.1 0.2 1.9 2.1 عوائد التكرير

4.6 92.5 0.8 96.3 97.1 اإجمايل العر�س العاملي

1.7 3.3 4.3 املوازنة

Energy Intelligence Briefing June 17  2015 ،:مل�صدر�

�ل�صـــهر �ل�صـــابق لت�صل �إلى 47.5 مليون ب/ي، مرتفعاً بحو�لي 1 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر 

�لمناظر من �لعام �لما�صي.

بينما ت�صير �لتقدير�ت �الأولية �إلى �رتفاع �لكميات �لمعرو�صة من �لنفط خالل �صهر مايو 2015 

بمقد�ر 0.8 مليون ب/ي �أي بن�صــــبة 0.8% مقارنة بم�صــــتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 97.1 مليون 

ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 4.6 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

وعلى م�صتوى �لمجموعات، �رتفعت �إمد�د�ت �لدول �الأع�صاء في  �أوبك من �لنفط �لخام 

و �صـــو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �صـــهر مايو 2015 بمقد�ر 0.5 مليون ب/ي �أي بن�صـــبة %1.3 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 37.8 مليون ب/ي ،م�صكلة �رتفاعاً بنحو 2 مليون 

ب/ي مقارنة بال�صـــهر �لمناظر من �لعام �ل�صـــابق، كما �رتفع �إجمالى �إمد�د�ت �لدول �لمنتجة 

من خارج �أوبك خالل �صـــهر مايو 2015 بمقد�ر 0.3 مليون ب/ي �أي بن�صـــبة 0.5% مقارنة 

بم�صـــتويات �ل�صـــهر �ل�صابق لت�صـــل �إلى 59.3 مليون ب/ي ،م�صـــكاًل �رتفاعاً بنحو 2.6 مليون 

ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

وتظهـــر �لبيانـــات �الأولية لم�صـــتويات �لطلب و�لعر�س من �لنفط �لخام خالل �صـــهر مايو 

2015 فائ�صـــاً قدره 4.3 مليون ب/ي ،مقارنة بفائ�س قدره 3.3 مليون ب/ي خالل �ل�صـــهر 
�ل�صـــابق وفائ�صـــاً قدره 1.7 مليون ب/ي خالل �ل�صـــهر �لمماثل من �لعام �ل�صـــابق ،وذلك كما 

يت�صح من �لجدول )2( و�ل�صكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط                                         )مليون برميل/ اليوم( الجدول - 2 



التطورات البترولية
سنة 41 - العدد7

ال

22

يو�صح �لجدوالن )7( و )8( م�صتويات �لطلب و�لعر�س �لعالمي للنفط  للفترة 2013- 

.2015

• اإنتاج النفط ال�سخري فى الواليات المتحدة االأمريكية 	

�رتفـــع �إنتـــاج �لواليات �لمتحدة �الأمريكية من �لنفط �ل�صـــخري خالل �صـــهر مايو 2015 

بحو�لى 44 �ألف ب/ي فقط �أى بن�صـــبة 0.8% مقارنة بم�صـــتويات �ل�صـــهر �ل�صابق لتبلغ 5.7 

مليـــون ب/ي،  م�صـــكلة �رتفاعـــاً بنحـــو 1.1 مليون ب/ي مقارنة بال�صـــهر �لمناظـــر من �لعام 

�ل�صـــابق، في حين �نخف�س عدد �لحفار�ت �لعاملة خالل �صـــهر مايو 2015 بنحو 61 حفارة 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ  603 حفارة، وهو م�صتوى منخف�س بنحو 649 حفارة 

مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق ، وذلك كما يت�صح من �لجدول )3( و�ل�صكل )7(: 

العرض والطلب العالمي على النفط                                                                                                         )مليون ب/ي ( 

 التغري عن

مايو 2014

مايو

2014
 التغري عن

اأبريل 2015

اأبريل

2015
مايو

2015

1.093 4.558 0.044 5.695 5.651 اإنتاج النفط ال�سخري

649 - 1252 61 - 664 603 عدد احلفارات العاملة )حفارة(

الجدول - 3 إنتاج النفط الصخرى فى الواليات المتحدة األمريكية *                        )مليون برميل / اليوم ( 

EIA، Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions، June 2015 :مل�صدر�

* ميثل �إنتاج �صبع مناطق رئي�صية و�لتي �صكلت نحو 95% من �لنمو فى �إنتاج �لنفط �ملحلى فى �لواليات �ملتحدة �الأمريكية خالل
 ،Utica، Permian، Niobrara، Marcellus، Haynesville، Eagle Ford ،Bakken،لفرتة 2011- 2013 وهى�

شكل - 6 

 ،   
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3 -  تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية

الواليات المتحدة االأمريكية 

�رتفعت و�رد�ت �لواليات �لمتحدة �الأمريكية من �لنفط �لخام خالل �صهر �أبريل 2015 

بحو�لى 387 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 5.3% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 7.6 مليون 

ب/ي، كما �رتفعت و�رد�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 361 �ألف ب/ي �أى بن�صبة %19.4 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لي 2.2 مليون ب/ي. 

وعلى جانب �ل�صادر�ت، �رتفعت �صادر�ت �لواليات �لمتحدة من �لنفط �لخام خالل �صهر 

�أبريل 2015 بحو�لى 3 �أالف ب/ي �أى بن�صبة 0.6% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 

494 �ألف ب/ي، بينما �نخف�صت �صادر�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 156 �ألف ب/ي 
�أى بن�صبة 4% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لى 3.7 مليون ب/ي. وبذلك �رتفع 

�صافي �لو�رد�ت �لنفطية للواليات �لمتحدة خالل �صهر �أبريل 2015 بحو�لي 901 �ألف ب/ي، 

�أي بن�صبة 17.4% مقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 5.7 مليون ب/ي.

وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، فقد ظلت كند� �لمزود �لرئي�صي للواليات �لمتحدة بالنفط 

�لخام بن�صبة 43% من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه، تليها �لمملكة �لعربية �ل�صعودية بن�صبة 

14% ثم فنزويال بن�صبة 11%، بينما ��صتحوذت �لدول �الأع�صاء في منظمة �أوبك على حو�لي 
35% من �إجمالي و�رد�ت �لنفط �لخام للواليات �لمتحدة �الأمريكية. 

إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية  )مليون ب/ي ( شكل - 7 
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اليابان 

�نخف�صت و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام خالل �صهر �أبريل 2015 بحو�لي 335 �ألف 

�أدنى  وهو  ب/ي،  مليون   3.4 لتبلغ  �ل�صابق  �ل�صهر  مع  بالمقارنة   %0.9 بن�صبة  �أي  ب/ي، 

م�صتوى منذ يناير 2015. كما �نخف�صت �لو�رد�ت �ليابانية من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 

17 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 2.9% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 613 �ألف ب/ي.
وعلى جانب �ل�صادر�ت، �رتفعت �صادر�ت �ليابان من �لمنتجات �لنفطية خالل �صهر �أبريل  

�نخف�س  بذلك  و  �ألف ب/ي.   562 لتبلغ   %14.2 2015 بنحو 70 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 
�صافي �لو�رد�ت �لنفطية لليابان خالل �صهر �أبريل 2015  بحو�لي 422 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 

11% لي�صل �إلى 3.4 مليون ب/ي.
وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، فقد ظلت �لمملكة �لعربية �ل�صعودية �لمزود �لرئي�صى لليابان 

بالنفط �لخام بن�صبة 31% من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه، تليها �المار�ت �لعربية �لمتحدة 

بن�صبة 25% ثم رو�صيا بحو�لى 13% من �جمالي و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام. 

ال�سين 

�أبريل 2015 بحو�لي 1.1 مليون  �رتفعت و�رد�ت �ل�صين من �لنفط �لخام خالل �صهر 

ب/ي،  �أي بن�صبة 17.5% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 7.4 مليون ب/ي، كما �رتفعت 

�لو�رد�ت �ل�صينية من �لمنتجات �لنفطية بحو�لي 7 �آالف ب/ي، �أي بن�صبة 0.6% بالمقارنة 

مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 1.2 مليون ب/ي.

وعلى جانب �ل�صادر�ت ،�نخف�صت �ل�صادر�ت �ل�صينية من �لنفط �لخام خالل �صهر �أبريل 

2015 بحو�لى 68 �ألف ب/ي لت�صل �إلى 108 �ألف ب/ي، و�نخف�صت �ل�صادر�ت �ل�صينية 
من �لمنتجات �لنفطية بحو�لي 35 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 4.5% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق 

لتبلغ 751 �ألف ب/ي. وبذلك بلغ �صافي �لو�رد�ت �لنفطية �ل�صينية خالل �صهر �أبريل 2015 

حو�لي 7.7 مليون ب/ي مرتفعة بنحو 18% عن م�صتوياتها لل�صهر �ل�صابق. 

وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، فقد ظلت �لمملكة �لعربية �ل�صعودية �لمزود �لرئي�صى لل�صين 

 ،%10 بن�صبة  رو�صيا  ،يليها  منه  �الأخيرة  و�رد�ت  �جمالي  من   %17 بن�صبة  �لخام  بالنفط 

و�إير�ن  بن�صبة %10 .

ويو�صح �لجدول )4( �صافي �لو�رد�ت )�ل�صادر�ت( من �لنفط �لخام و�لمنتجات �لنفطية 

للواليات �لمتحدة و�ليابان و�ل�صين خالل �صهر �أبريل 2015 مقارنة بال�صهر �ل�صابق.

املنتجات النفطية النفط اخلام

 التغري عن

مار�س 2015

مار�س

2015
اأبريل

2015
 التغري عن

مار�س 2015

مار�س

2015
اأبريل

2015

0.517 1.993 -   1.476 -   0.384 6.766 7.150 الواليات املتحدة االأمريكية

0.087 - 0.138 0.051 0.335 - 3.686 3.351 اليابان

0.042 0.364 0.406 1.128 6.154 7.282 ال�سني

الجدول - 4 صافي الواردات)الصادرات( النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين                      )مليون برميل / اليوم ( 

�مل�صدر : �لتقرير �ل�صهري ملنظمة �أوبك، �أعد�د خمتلفة 2015.
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4 - المخزون 

�رتفع �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �لدول �ل�صـــناعية خالل �صـــهر �أبريل 2015 

بحو�لى 38 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2818 مليون برميل، م�صكاًل �رتفاعاً 

بمقد�ر 220 مليون برميل عن م�صتويات �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صى، يذكر �أن �إجمالي 

�لمخزون �لتجاري من �لنفط �لخام  في �لدول �ل�صناعية قد �رتفع خالل �صهر �أبريل 2015  

بحو�لـــي 11 مليون برميل عن �ل�صـــهر �ل�صـــابق لي�صـــل �إلـــى 1130 مليون برميـــل، كما �رتفع 

�إجمالـــي مخزونهـــا �لتجاري مـــن �لمنتجات  �لنفطيـــة بحو�لي 27 مليون برميل عن �ل�صـــهر 

�ل�صابق لي�صل �إلى 1688 مليون برميل.

 وقــــد �رتفــــع �لمخزون �لتجــــاري �لنفطي في �الأمريكتين بحو�لــــى 35 مليون برميل عن 

�ل�صــــهر �ل�صابق لي�صتقر عند 1516 مليون برميل، منها 637 مليون برميل من �لنفط �لخام 

و 879 مليون برميل من �لمنتجات، و��صتقر �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �لدول �الأوروبية 

عند نف�س �لم�صتوى �لم�صجل خالل �ل�صهر �ل�صابق وهو 931 مليون برميل، منها 340 مليون 

برميــــل مــــن �لنفط �لخام و 591 مليون برميل مــــن �لمنتجات، كما �رتفع �لمخزون �لتجاري 

�لنفطي في دول منطقة �لمحيط �لهادي بمقد�ر 3 مليون برميل عن �ل�صــــهر �ل�صــــابق ليبلغ 

371 مليــــون برميــــل منهــــا 153 مليــــون برميل من �لنفــــط �لخام و 218 مليــــون برميل من 
�لمنتجات �لنفطية.

�رتفـــع �لمخـــزون �لتجاري �لنفطي في بقية دول �لعالم خالل �صـــهر �أبريل 2015 بمقد�ر 

47 مليون برميل لي�صـــل �إلى 2512 مليون برميل ،كما �رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي على 
متن �لناقالت بمقد�ر 40 مليون برميل لي�صل �إلى 1064 مليون برميل. 

وبذلك ي�صـــجل م�صـــتوى �إجمالي �لمخـــزون �لتجاري �لعالمى �رتفاعـــاً بمقد�ر 85 مليون 

برميل خالل �صـــهر �أبريل 2015 مقارنة بم�صـــتو�ه �لم�صـــجل خالل �ل�صهر �ل�صابق  لي�صل �إلى 

5330  مليون برميل، وهو م�صـــتوى مرتفع بمقد�ر 381 مليون برميل عن م�صـــتويات �ل�صـــهر 
�لمماثل من �لعام �لما�صي. 

و��صـــتقر �لمخزون �ال�صـــتر�تيجي فـــي دول منظمة �لتعاون �القت�صـــادي و�لتنمية وجنوب 

�أفريقيـــا و�ل�صـــين خالل �صـــهر �أبريل 2015 عنـــد 1849 مليون برميل، وهو نف�س �لم�صـــتوى 

�لم�صـــجل خالل �ل�صـــهر �ل�صـــابق،  مرتفعاً بمقد�ر 67 مليون برميل عن م�صتوياته في �ل�صهر 

�لمماثل من �لعام �لما�صي.

وبذلك ي�صـــل �إجمالي �لمخزون �لعالمي في نهاية �صـــهر �أبريل 2015 �إلى 8243 مليون 

برميل م�صجال بذلك �رتفاعاً بنحو 125 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق، و �رتفاعاً بنحو 

490 مليون برميل مقارنة بال�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

ويبين �ل�صكل )8( و�لجدول )9( في �لملحق م�صتويات �لمخزون �لمختلفة في نهاية �صهر 

�أبريل 2015.
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ثانيا: سوق الغاز الطبيعي
1 - الأ�صعار الفورية و الم�صتقبلية للغاز الطبيعي في ال�صوق الأمريكي 

�رتفع �لمتو�صط �ل�صهري لل�صعر �لفوري للغاز �لطبيعي �لم�صجل في مركز هنري بال�صوق 

�الأمريكي خالل �صهر مايو 2015 بمقد�ر 0.28 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر 

�ل�صابق لي�صل �إلى 2.82 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

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

تك�صا�س �لمتو�صط من جهة، وباأ�صعار زيت �لوقود ذو �لمحتوى �لكبريتي �لمنخف�س من جهة 

�أخرى، يت�صح �نخفا�س �أ�صعار �لغاز �لطبيعي عن �الأول بنحو 7.4 دوالر لكل مليون )و ح ب(، 

و�نخفا�صه عن �لثاني بحو�لي 7.0 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، كما هو مو�صح في �لجدول )5(:

* كما هو في مركز هنري.
* * تم تحويل خام غرب تك�صا�س �إلى مليون )و ح ب( على �أ�صا�س �أن �لبرميل يحتوي 5.80 مليون )و ح ب (.

World Gas Intelligence June 3 ،2015 : لم�صدر�

مايو

دي�صمربنوفمرباأكتوبر�صبتمرباأغ�صط�سيوليويونيو2014
يناير

مايواأبريلمار�سفرباير2015

4.64.13.83.93.93.94.13.23.02.82.82.62.8�لغاز �لطبيعي *

17.618.117.716.616.114.613.110.38.28.88.29.410.2خام غ. تك�صا�س**

17.216.917.416.415.914.313.211.09.110.69.79.99.8زيت  وقود منخف�س �لكربيت )0.3 %(

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس وزيت الوقود في السوق األمريكي، 2014-2015     ) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 5

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر أبريل 2015  )مليون برميل ( شكل - 8 
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World Gas Intelligence June 10، 2015  :امل�سدر

وت�صير �الأ�صعار �لم�صتقبلية للغاز �لطبيعي �لم�صجلة في �لثامن من �صهر يونيو 2015 �أن 

م�صتوياتها في �صوق �لتبادل �لقاري في لندن )ICE( �صوف تفوق مثيالتها في �صوق نايمك�س 

في �لواليات �لمتحدة خالل �لفترة �لممتدة من �صهر يوليو 2015  �إلى �صهر �أبريل 2016 

�إلى حو�لى 4.62 دوالر لكل مليون وحدة حر�رية بريطانية  �أعلى م�صتوى للفروقات  لي�صل 

خالل �صهر فبر�ير 2016، كما يو�صح �ل�صكل )9(:

اآ�صيا اأ�صواق الغاز الطبيعي الم�صيل في   .2
 

�صهد متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته �ليابان في �صهر �أبريل 2015  

�نخفا�صـــاً بمقد�ر 2 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صـــهر �ل�صابق لي�صل �إلى 10.2 دوالر/ 

مليون و ح ب، كما �نخف�س متو�صـــط �أ�صـــعار �لغاز �لطبيعي �لم�صـــيل �لذي ��صـــتوردته �ل�صين 

بمقد�ر 2 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صـــهر �ل�صـــابق لي�صـــل �إلى 8.1 دوالر/ مليون و ح 

ب، و�نخف�س متو�صـــط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صـــيل �لذي ��صتوردته كوريا �لجنوبية بمقد�ر 

1.4 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 11.7 دوالر/ مليون و ح ب. 

ومن جهة �أخرى، �نخف�صـــت �لكميات �لم�صـــتوردة من �لغاز �لطبيعي �لم�صـــيل في �ليابان 

وكوريا �لجنوبية و�ل�صـــين من �لم�صـــادر �لمختلفة خالل �ل�صـــهر بمقـــد�ر 1.549 مليون طن 

�أي بن�صـــبة 12.4% مقارنة بال�صهر �ل�صـــابق حيث و�صلت �لكميات �لم�صتوردة في �صهر �أبريل 

2015 �إلى 10.982 مليون طن.

وقد بلغت �صادر�ت �لدول �لعربية �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �صهر �أبريل 

2015 حو�لي 3.525 مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته 32.1% من �إجمالي �لكميات �لم�صدرة 
�إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �ل�صهر.

 ويو�صح �لجدول )6( �لكميات �لم�صتوردة من �لغاز �لطبيعي �لم�صيل و�أ�صعاره في كل من 

�ليابان وكوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �لفترة 2015-2013 :

االسعار المستقبلية للغاز الطبيعي المسجلة في 8 يونيو 2015 )دوالر لكل مليون و ح ب ( شكل - 9 
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متو�صط اأ�صعار ال�صتريادالكميات امل�صتوردة 

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�صنيكوريااليابانالإجمايلال�صنيكوريااليابان

201387490401751799714566216.014.711.1

2014104669446222367317296416.116.311.7

8179445126521528016.715.513.3يناير 2014

7511419414981320316.816.511.7فرباير

8044411514791363816.616.512.0مار�س

7212322013751180716.816.410.8اأبريل

6495221215791028616.316.311.4مايو

6821220713431037116.116.611.2يونيو

7838218218351185516.116.310.3يوليو

7050254315821117515.716.211.7اأغ�سط�س

7276230213941097215.216.512.2�سبتمرب

6944275513811108015.916.212.3اأكتوبر

6877293217571156615.615.911.6نوفمرب

8258428920161456315.616.112.1دي�سمرب

8434412221211467715.114.311.1يناير 2015

7730309816611248913.313.410.3فرباير

8137304813461253112.213.110.1مار�س

6598283915451098210.211.78.1اأبريل

   World Gas Intelligence   امل�سدر : اأعداد خمتلفة من

كميات وأسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في اليابان وكوريا والصين 2015-2013  الجدول - 6
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وقعت �صـــركة تنمية نفط عمان و�صـــركة جال�س بوينت �صـــوالر موؤخر�ً �تفاقية بناء محطة »مر�آة« لتوليد �لبخار 

بالطاقـــة �ل�صم�صـــية، يعتبـــر �الأكبر على م�صـــتوى �لعالـــم، بتكلفة تقدر بحو�لـــي 600 مليون دوالر. و�صـــتبلغ �لطاقة 

�الإنتاجية للمحطة حو�لي 1021 ميغاو�ط حر�ري، و�صيعمل �لم�صروع على ��صتخد�م �لطاقة �ل�صم�صية لتوليد �لبخار 

�لذي �صي�صـــتخدم بدوره في عمليات �ال�صـــتخال�س �لمعزز للنفط ال�صتخال�س �لنفط �لثقيل، و�صيوفر �لم�صروع بعد 

��صتكماله حو�لي 5.6 تريليون وحدة حر�رية بريطانية من �لغاز �لطبيعي �صنوياً، وهي كمية يمكن �ال�صتفادة منها في 

توفير �لكهرباء للمنازل الأكثر من 209 �آالف �صخ�س في �صلطنة عمان.

�أعلنـــت �لحكومـــة �الردنية في 20 يونيو 2015 عن ت�صـــغيل وحدة بخارية النتـــاج �لطاقة �لكهربائية بقدرة 143 

ميغاو�ط، و�لتي نفذت بتمويل م�صترك من �ل�صندوق �لكويتي للتنمية �القت�صادية �لعربية و�ل�صندوق �لعربي لالنماء 

�القت�صـــادي و�الجتماعـــي بمبلـــغ 167 مليون دوالر. و�صـــتمكن �لوحدة �لجديدة من تحقيق وفر فـــي �لوقود لالأردن 

بمقد�ر 230 �لف طن �صنويا وبقيمة �جمالية تبلغ 162 مليون دوالر. ووفقا ل�صركة �ل�صمر�ء )�صركة حكومية �أردنية(،  

تعتبـــر �لمرحلـــة �لثالثة في )محطة �ل�صـــمر� لتوليد �لكهرباء( بعد تحويلها للعمل كـــدورة مركبة �الكفاأ بين �لوحد�ت 

�لعاملة في �لنظام �لكهربائي �الردني في مجال ��صتخد�م �لوقود �لالزم لتوليد �لطاقة �لكهربائية. 

�صلطنة عمان

المملكة الأردنية

بح�صـــور ممثلين عن 57 دولة �أقيم في مدينة بكين 

�ل�صـــينية يـــوم 29 يونيو 2015 �حتفـــال توقيع �تفاقية 

�ن�صـــاء �لبنك �الآ�صـــيوي لال�صـــتثمار، وحددت �التفاقية 

�لمكونـــة من 60 مادة ن�صـــيب كل ع�صـــو وهيـــكل �د�رة 

�لبنك و�لية �صـــناعة �ل�صيا�صات، وتبلغ قيمة ر�أ�س �لمال 

�لمفو�ـــس للبنـــك 100 مليار دوالر �أمريكي و�صت�صـــاهم 

دول �آ�صـــيا و�الوقيانو�صـــية بن�صبة ت�صـــل �إلى 75% من 

�إجمالي ر�أ�س �لمال. و�صيتم تحديد ح�صة كل من �لدول 

�الع�صـــاء على �أ�صـــا�س حجم �قت�صـــادها، وتعد �ل�صين 

و�لتي تعتبر �صاحبة مقترح �ن�صاء �لبنك باالإ�صافة �لهند ورو�صيا �أكبر ثالث دول م�صاهمة في �لبنك.

 Royal« الألمانية و� »E.ON« لرو�صية، موؤخر�ً مذكر�ت تفاهم مع �صركات�  GAZPROM وقعت �صركة

Dutch Shell« �لهولندية �لبريطانية، و “OMV” �لنم�صاوية، ب�صاأن �لتعاون في م�صروع �إن�صاء �لبنية �لتحتية 
لتوريد �لغاز �لرو�صـــي مبا�صـــرة �إلى �لم�صـــتهلك �الأوروبي، وتعتزم �الأطر�ف �لموقعة مع �ل�صـــركة �لرو�صية، بناء 

خطيـــن �ثنين الأنابيب �لغاز �نطالقا من �صـــو�حل رو�صـــيا و�صـــوال �إلى �ل�صـــاحل �الألماني ومـــرور� عبر قاع بحر 

�لبلطيق، ومن �لمخطط له �أن ت�صـــل �لطاقة �الإنتاجية لخط »�ل�صـــيل �ل�صـــمالي - 2« �إلى 55 مليار متر مكعب 

من �لغاز �صنويا.

البنك الآ�صيوي لال�صتثمار

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

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

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

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

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

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

غيرا�سول االنغولي و خام اورينت.

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

لتتاألف من 12 نوعا من الخام.

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

والتقارير اال�سبوعية لمنظمة الدول الم�سدرة للبترول )اأوبك(.

�جلدول - 2:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك،  2014- 2015 

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

2015 2014 �ال�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month 2015 2014 �الأ�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month

108.0 1 
   

يوليو

July

46.2 104.3 1 

 يناير 

January
105.7  2 42.7 104.1  2
104.6  3 43.4 105.2  3
105.3 4 43.8 104.7  4
104.3 1 

 

�غ�صط�س

August

51.3 103.1  1

 فرب�ير 

February
102.4  2 53.6 105.4  2
101.2  3 56.6 106.7  3
99.2 4 54.9 106.4  4
99.1  1

�صبتمرب

September

56.0 105.7 1

 مار�س 

March
96.2  2 52.9 104.0 2
95.1 3 49.5 103.2 3
94.3 4 51.9 103.6 4
88.6 1 

 �كتوبر 

October

53.9 102.8 1
  

�بريل

April

83.5  2 57.4 103.6 2
82.1  3 59.3 105.4 3
82.6 4 61.4 105.2 4
78.9 1 

 نوفمرب  

November

63.6 104.0 1

مايو

May
76.4  2 62.8 105.2 2
74.4  3 61.8 106.7 3
72.7 4 60.4 106.5 4
66.7 1 

 دي�صمرب 

December

105.3 1

 يونيو 

  June
61.3  2 106.9 2
56.3  3 109.7 3
56.2 4 109.6 4

20142015

104.744.4January يناير 

105.454.1February فرب�ير 

104.252.5March مار�س 

104.357.3April �بريل 

105.462.2May مايو 

107.9June يونيو 

105.6July يوليو 

100.8August �غ�صط�س 

96.0September �صبتمرب 

85.1October �كتوبر 

75.6November نوفمرب 

59.5December دي�صمرب 

104.750.3First Quarter �لربع �الأول 

105.9Second Quarter �لربع �لثانى 

100.8Third Quarter �لربع �لثالث 

73.4Fourth Quarter �لربع �لر�بع 

96.2Annual Average املتو�سط ال�سنوي 

 Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

�جلدول - 1: �ملعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة �أوبك* ، 2014 - 2015

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2014 -2015
)$ / Barrel - دوالر / برميل(
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Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

�جلدول - 3:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك وبع�س �أنو�ع �لنفوط �الأخرى 2015-2013

Table - 3:  Spot Prices for OPEC and Other  Crudes، 2013-2015   

)$/Barrel - دوالر/ برميل(

�صلة خامات 

�أوبك

 OPEC
Basket

�لعربى 

�خلفيف

 Arab
Light

خليط   

�ل�صحر�ء 

�جلز�ئري 

 Sahara
Blend

�لب�صرة 

�خلفيف

 Basra
Light

�لكويت 

Kuwait
Export

قطر 

�لبحري

Marine

موربان

�الإمار�تي

Morban

�ل�صدرة 

�لليبي

Es Sedra

دبى

Dubai
برنت

Brent
غ. تك�صا�س

WTI

105.9106.6109.4103.7105.1105.4108.3108.6105.5108.797.9Axerage 2013متو�سط عام 2013

96.297.199.694.495.296.399.398.496.699.093.2Axerage 2014متو�سط عام 2014

104.7105.7110.0102.7103.8104.0107.7107.9104.0108.394.9January 2014يناير 2014 

105.4106.3110.5103.4104.2104.9108.7108.5105.0108.9100.8Feburaryفرباير

104.2104.8109.0102.1103.1104.1107.6107.2104.3107.6100.5Marchمار�س

104.3104.9108.1102.1103.1104.5107.8107.4104.7107.7102.0Aprilاأبريل

105.4105.8110.4103.2104.2105.4108.4109.4105.6109.7102.0Mayمايو

107.9108.6112.7105.8106.6107.9110.7111.3108.0111.7105.2Juneيونيو

105.6107.2106.7103.8105.5106.0108.9106.2106.1106.6102.9Julyيوليو

100.8102.2100.999.2100.6101.5104.3100.6101.7101.696.4Augustاأغ�سط�س

96.097.297.194.595.396.198.996.296.597.393.4September�سبتمرب

85.185.987.683.684.086.189.186.386.787.484.4Octoberاأكتوبر

75.676.179.673.974.075.477.978.976.378.976.0Novemberنوفمرب

59.560.162.957.958.359.562.361.560.362.559.5Decemberدي�سمرب

44.444.547.942.642.345.548.446.845.647.947.3January 2015يناير 2015 

54.153.858.251.852.355.458.656.855.958.150.8Feburaryفرباير

52.552.256.950.550.554.357.454.854.755.947.8March مار�س

57.357.759.855.656.058.561.758.458.659.554.4Aprilاأبريل

62.262.664.160.460.963.366.263.263.564.359.3May مايو

امل�سدر: منظمة االأقطار العربية امل�سدرة للبرتول،  االإدارة االإقت�سادية،  وتقارير اأوبك. 
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 * زيت �لغاز في �ل�صوق �الأمريكي يحتوي على 0.02 % كبريت 

**زيت �لوقود في �صوق �صنغافورة يحتوي على 2 %  كبريت.
 الم�سدر: تقرير اأوبك ال�سهري ، اأعداد مختلفة.

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

�جلدول  - 4:  �ملتو�صط �ل�صهري لال�صعار �لفورية للمنتجات �لنفطية فى �ال�صو�ق �ملختلفة،  2013 - 2015

Table - 4: Average Monthly Market Spot Prices of Petroleum Products,   2013 -2015
)$ / Barrel - دوالر / برميل(

ال�صوق
الغازولني  املمتاز

Premium
Gasoline

زيت الغاز*

(50 جزء باملليون كربيت)
Gasoil

(ppm Sulfur 50 )

زيت الوقود** 

)1.0  كربيت(

 Fuel Oil
)Sulfur 1 %   (

 Market

 متو�صط

عام

2013

119.3124.797.6Singapure�صنغافورة
Average

2013
122.6124.095.9Roterdamروترد�م
122.7114.496.7Mediterranean�ملتو�صط

129.7121.899.7US Gulfخ. �أمريكي

 متو�صط

عام

2014

110.9113.788.3Singapure�صنغافورة
Average

2014
115.1112.987.1Roterdamروترد�م
110.6113.388.1Mediterranean�ملتو�صط

118.9111.490.3US Gulfخ. �أمريكي

�أبريل

2014

121.4124.093.8Singapure�صنغافورة

Apr-14
128.0122.198.1Roterdamروترد�م
122.9122.098.7Mediterranean�ملتو�صط

132.4121.1101.6US Gulfخ. �أمريكي

مايو

2014

121.4123.095.1Singapure�صنغافورة

May-14
127.4121.398.7Roterdamروترد�م
121.9122.299.7Mediterranean�ملتو�صط

131.3120.198.4US Gulfخ. �أمريكي

يونيو

2014

123.7122.297.2Singapure�صنغافورة

Jun-14
130.4121.698.7Roterdamروترد�م
126.4122.8100.2Mediterranean�ملتو�صط

135.4120.999.3US Gulfخ. �أمريكي

يوليو

2014

122.0120.294.5Singapure�صنغافورة

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

128.2117.694.5US Gulfخ. �أمريكي

�أغ�صط�س

2014

111.4117.893.5Singapure�صنغافورة

Aug-14
119.9116.788.6Roterdamروترد�م
115.2117.189.7Mediterranean�ملتو�صط

122.2116.394.2US Gulfخ. �أمريكي

�صبتمرب

2014

110.6112.990.9Singapure�صنغافورة

Sep-14
117.2111.986.5Roterdamروترد�م
113.5112.288.6Mediterranean�ملتو�صط

125.2111.191.5US Gulfخ. �أمريكي

�أكتوبر

2014

101.2101.379.2Singapure�صنغافورة

Oct-14
103.9102.476.5Roterdamروترد�م
99.6101.676.6Mediterranean�ملتو�صط

111.9101.878.0US Gulfخ. �أمريكي

نوفمرب

2014

90.495.571.7Singapure�صنغافورة

Nov-14
95.896.365.6Roterdamروترد�م
91.495.466.3Mediterranean�ملتو�صط

94.093.569.4US Gulfخ. �أمريكي

دي�صمرب

2014

71.978.555.5Singapure�صنغافورة

Dec-14
73.377.548.6Roterdamروترد�م
68.777.550.6Mediterranean�ملتو�صط

70.872.753.3US Gulfخ. �أمريكي

يناير

2015

57.463.744.0Singapure�صنغافورة

Jan-15
61.863.237.2Roterdamروترد�م
56.564.439.4Mediterranean�ملتو�صط

63.864.842.5US Gulfخ. �أمريكي

فرب�ير

2015

70.572.154.9Singapure�صنغافورة

Feb-15
73.775.047.1Roterdamروترد�م
68.376.349.1Mediterranean�ملتو�صط

75.673.553.7US Gulfخ. �أمريكي

مار�س

2015

73.872.251.5Singapure�صنغافورة

Mar-15
77.671.845.4Roterdamروترد�م
73.473.447.9Mediterranean�ملتو�صط

78.468.851.6US Gulfخ. �أمريكي

�أبريل

2015

75.673.754.8Singapure�صنغافورة

Apr-15
82.374.249.2Roterdamروترد�م
78.375.851.0Mediterranean�ملتو�صط

87.272.153.8US Gulfخ. �أمريكي
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�جلدول - 5 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �لنفط �خلام  2013 - 2015 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2013 - 2015
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�س �لعاملي(

* حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  230 اىل 280 األف طن �ساكن  
** حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  270 اىل 285 األف طن �ساكن  

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

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

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

             Direction
Period

�لبحر �ملتو�صط/

�لبحر �ملتو�صط ***

Med/Med ***

�ل�صرق �الأو�صط/ �لغرب **

Middle East/West**
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

Middle East/East*
 �الجتاه     

�لفرتة

Average 2013 81 26 41 متو�سط 2013

Average 2014 105 30 49 متو�سط 2014

April 93 30 41 �أبريل 2014

May 82 26 36 مايو

June 82 27 40 يونيو

July 104 30 49 يوليو

August 95 30 49 �أغ�صط�س

September 83 23 39 �صبتمرب

October 93 26 47 �أكتوبر

November 168 33 56 نوفمرب

December 103 36 69 دي�صمرب

January 2015 113 39 69 يناير 2015

February 128 36 60 فرب�ير

March 116 29 53 مار�س

Arpil 105 34 62 �أبريل

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

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

�جلدول - 6 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �ملنتجات �لنفطية، 2013 - 2015 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2013 - 2015
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�س �لعاملي (

Period
�لبحر �ملتو�صط / �صمال - غرب �أوروبا *

Med/N-WE *
�لبحر �ملتو�صط /  �لبحر �ملتو�صط *

Med/Med*
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

Middle East/East*

�الجتاه     

�لفرتة

Average 2013 155 145 103 متو�سط 2013

Average 2014 159 149 111 متو�سط 2014

April 139 129 97 �أبريل 2014

May 126 116 111 مايو

June 134 124 110 يونيو

July 130 120 105 يوليو

August 127 117 125 �غ�صط�س

September 134 124 123 �صبتمرب

October 165 155 123 �أكتوبر

November 198 188 126 نوفمرب

December 233 223 115 دي�صمرب

January  2015 225 214 120 يناير 2015

  February 174 164 108 فرب�ير

  March 190 180 128 مار�س

  April 212 202 114 �أبريل

Direction

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

�جلدول - 7 : �لطلب �لعاملي على �لنفط خالل �لفرتة 2013 - 2015    

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

2015 * 2014 2013 

�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Av.
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Av.

Arab Countries 6.8 6.7 6.8 6.8 6.6 6.6 6.5  الدول العربية

OAPEC 5.9 5.8 5.9 5.9 5.7 5.7 5.6  �لدول �الأع�صاء في �أوبك

Other Arab 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9  �لدول �لعربية �الأخرى

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

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

Western Europe 13.1 13.5 13.6 13.9 13.6 13.0 13.7  �أوروبا �لغربية

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

Developing Countries 30.1 29.8 29.7 30.4 29.8 29.4 29.0  الدول النامية

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

Africa 3.9 3.8 3.9 3.7 3.8 3.8 3.7  �فريقيا

America Latin 6.6 6.7 6.7 7.0 6.7 6.4 6.5  �أمريكا �لالتينية

 China 10.4 10.5 10.9 10.3 10.6 10.1 10.1  ال�سني 

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

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

World 91.5 91.3 92.8 92.0 90.2 90.2 90.3    العامل

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

وتقارير ال�سناعة النفطية.
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�جلدول - 8: �لعر�س �لعاملي للنفط و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �لفرتة  2013 - 2015

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

2015 2014* 2013
 الربع 1

Q I
املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
 املعدل

Average

Arab Countries 26.4 26.5 26.6 26.7 26.4 26.4 27.0 الدول العربية

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

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

OPEC: 36.6 36.6 36.7 36.6 36.4 36.5 37.2 االأوبك:

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

NGLs  +non conventional Oils 5.8 5.8 5.9 5.8 5.9 5.8 5.7  �صو�ئل �لغاز �لطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 24.8 24.1 24.9 24.1 23.9 23.5 22.2 منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية

NorthAmerica 20.7 20.0 20.7 20.2 19.9 19.2 18.2 �أمريكا �ل�صمالية

Western Europe 3.7 3.6 3.7 3.4 3.5 3.8 3.6 �أوروبا �لغربية

 Pacific 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 �ملحيط �لهادي

Developing Countries 12.7 12.4 12.6 12.4 12.2 12.2 12.2 الدول النامية

 Middle  East & Other Asia 5.0 4.9 5.0 4.8 4.9 4.9 5.0 �ل�صرق �الأو�صط ودول �آ�صيوية �أخرى

Africa 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 �فريقيا 

Latin America 5.3 5.0 5.2 5.1 4.9 4.9 4.8 �أمريكا �لالتينية 

China 4.3 4.3 4.4 4.2 4.3 4.3 4.3 ال�سني

FSU 13.6 13.4 13.5 13.4 13.4 13.5 13.4 االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق

Eastern Europe 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 اأوروبا ال�سرقية 

Processing Gains 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 عوائد التكرير

World 94.4 93.0 94.4 93.0 92.5 92.2 91.6  العامل  

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

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

وتقارير ال�سناعة النفطية
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1) Exculdes Oil at Sea.
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

* ال ي�سمل النفط على منت الناقلت
** ي�سمل النفط على منت الناقلت واملخزون اال�سرتاتيجي

Oil Market Intelligence June.  2015   امل�سدر Sources: Oil Market Intelligence June.  2015   

�لجدول - 9: �لمخزون �لنفطي �لعالمي، في نهاية �صهر �أبريل 2015

Table - 9 : Global Oil Inventories،April 2015
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية �ل�صهر(

اأبريل

2015
 April
2015

مار�س 

2015
Mar.
2015

التغري عن مار�س 

2015
  Change from

March 2015

اأبريل 

2014
 April
2014

التغري عن اأبريل

2014 

Change from
April  2014

15161481351346170Americasاالأمريكتني:

63762611533104Crudeنفط خام

8798552481366Productsمنتجات نفطية

931931087061Europeاأوروبا :

340339131129Crudeنفط خام

55932Products)1(591592منتجات نفطية

Pacific(11)3713683382منطقة املحيط الهادي 

Crude)4(157)1(153154نفط خام

Products)7(2182144225منتجات نفطية

28182780382598220Total OECDاإجمايل الدول ال�سناعية *

11301119111001129Crudeنفط خام

1688166127159791Productsمنتجات نفطية

25122465472351161Rest of the worldبقية دول العامل *

1064102440102242Oil at Seaنفط على منت �لناقالت

53305245854949381World Commercial 1املخزون التجاري العاملي *

184918490178267Strategic Strategic�ملخزون �ال�صرت�تيجي

824381181257753490Total 2اإجمايل املخزون العاملي**
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كـل  تقديريتـين  بتخ�صيـ�ص جـائزتيـن  العلمـي  البحـث  ت�صجيع  للبترول في  الم�صـدرة  العربيـة  الأقطـار  ل�صيا�صـة منظمـة  ا�صتمـرارا 

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

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

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

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

مو�صوع البحث

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

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

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

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

11 لمحة1تاريخية1عن1تطور1عمليات1اإعادة1تكرير1زيوت1التزييت1الم�ستعملة.111.

21 م�سادر1الزيوت1الم�ستعملة1وتقييم1جودتها.1.

31 طرق1اإعادة1تكرير1الزيوت1الم�ستعملة..

41 االنعكا�سات1البيئية1لعملية1اإعادة1تكرير1زيوت1التزييت1الم�ستعملة.11.

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

البترولية،1والمحافظة1على1الموارد1الطبيعية.1

61 درا�سة1حاالت1عملية1في1مناطق1العالم1والدول1العربية.1.

71 اال�ستنتاجات1والتو�سيات.1.

)�صروط تقديم البحث(

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

21 يجب1اأن1يكون1البحث1العلمي1بحثا1جديدا1وغير1مقتب�ص1اأو1مكرر،1واأن1ال1يكون1قد1نال1جائزة1من1اأية1جهة1عربية1اأو1اأجنبية1.

في1ال�سابق.

31 يوافق1�ساحب1البحث1م�سبقا1على1منح1حقوق1طبع1ون�سر1بحثه1للمنظمة1في1حالة1فوزه1باإحدى1الجائزتين1المذكورتين،1.

مع1احتفاظه1بكامل1حقوقه1االأخرى1في1البحث1بما1في1ذلك1براءة1االختراع،1ويكون1له1وحده1حق1الت�سرف1بتلك1الحقوق1

وال1تمار�ص1المنظمة1حقوقها1بطبع1البحث1الفائز1اال1بعد1مرور1�ستة1اأ�سهر1من1تاريخ1اإبالغ1الفائز1بقرار1اللجنة1�سمانا1

لممار�سة1الفائز1لحقوقه1االأخرى.1ويرفق1مع1بحثه1ت�سريحا1بذلك1ح�سب1النموذج1المرفق.

ن
ال

ـــ
عــ

منظمة االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك(اإ

اجلائــــزة العلميــــة
ملنظمة االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك(

لعام  2016 



41 يرفق1المتقدم1للجائزة1مع1بحثه1ت�سريحا1يوؤكد1فيه1عدم1االقتبا�ص،1اأو1ي�سير1اإلى1الفقرات1المقتب�سة1جزئيا1اأو1كليا1-1اإن1.

وجدت1-1مع1ذكر1المراجع1الم�ستخدمة1بالتف�سيل.

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

للبترول1باإحدى1اللغتين1العربية1اأو1االإنجليزية1مع1مرفق1يت�سمن1نبذة1عن1موؤهالت1معد1اأو/معدي1البحث1وخبرتهم1

المهنية.

61 ت�ستلم1البحوث1المقدمة1للم�ساركة1بالجائزة1بتاريخ1ال1يتعدى1نهاية1�سهر1اأيار/مايو120161وال1يقبل1بعد1ذلك1التاريخ1.

اأي1بحث1لغر�ص1الجائزة.

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

التحكيم1العلمية1المتخ�س�سة.

81 ال1يجوز1منح1الجائزة1لذات1الباحث1مرتين1متتاليتين.1.

91 تهمل1اأية1بحوث1غير1م�ستوفية1لل�سروط1المذكورة.1.

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

اأعمال مجل�ص وزراء المنظمة لعام 2016.  

لمزيد1من1المعلومات1يرجى1االت�سال1باالأمانة1العامة1للمنظمة1على1العنوان1التالي:

منظمة االأقطار العربية الم�صدرة للبترول )اأوابك(

اإدارة ال�صوؤون الفنية

المقر الدائم للمنظمات العربية

�ص.ب  20501 ال�صفاة 13066 دولة الكويت

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

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

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

في مو�صوع 

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

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

اأقر اأنا الموقع اأدناه

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

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

ال�صــم  :

التوقيع :

التاريخ       /       /


