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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.

القمة العالمية الثانية للغاز الطبيعي المسال 

التوقيع على مذكرة التفاهم إلنشاء سوق عربية 
مشتركة للكهرباء

ملتقى االعالم البترولي الثالث لدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية
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اجتماعات منظمة األوابك في مدينة دبي

 االجتماع التنسيقي األول لمسؤولي معاهد ومراكز بحوث 
البترول في الدول األعضاء



 ملتقى االعالم 
البترولي 

الخليجي الثالث 
في أبوظبي

دور االعالم وتوجهات 
أسواق البترول

4

افتتاحية العدد

   �ص���اركت الأمان���ة العامة لمنظم���ة الأوابك 

في فعاليات ملتقى االعلم البترولي الخليجي 

الثال�������ث، ال���ذي عق���د موؤخ���راً ف���ي العا�ص���مة 

الإماراتي���ة اأبوظبي، برعاي���ة كريمة من �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ خليفة ب�������ن زايد اآل نهيان، رئي�س 

دول�������ة االإم�������ارات العربي�������ة المتح�������دة، وبح�صور 

اأ�صح���اب المعالي وزراء الطاقة والنفط في دول 

مجل�س التعاون لدول الخليج العربية. 

  وكان الملتق���ى منا�صب���ة جيدة لالطالع على 

وزراء  المعال���ي  لأ�صح���اب  العام���ة  التوجه���ات 

الطاق���ة والنف���ط الم�صاركي���ن ف���ي الملتقى من 

دول مجل����س التع���اون ل���دول الخلي���ج العربي���ة، 

تجاه مجم���ل الق�صايا الراهنة المتعلقة ب�صناعة 

النفط والطاقة محلي���اً وعربياً ودولياً والخطط 

المو�صوع���ة للنهو����س بهذه ال�صناع���ة والتعرف 

عل���ى مرئياته���م ح���ول كيفي���ة التعام���ل اإعالمياً 

معها وكذلك معرفة التحديات التي تواجهها في 

ظل التط���ورات المت�صارعة عل���ى �صعيد و�صائل 

التوا�صل الجتماعي وانت�صارها الوا�صع وتاأثيرها 

المتزايد في اأو�صاط م�صتخدميها محلياً ودولياً.

بالإ�صاف���ة اإلى ذل���ك كان لح�ص���ور نخبة من 

المتخ�ص�صي���ن والمعنيي���ن ف���ي مج���ال العالم 

البترول���ي والعاملين في قط���اع الطاقة دور كبير 

ف���ي تقدي���م الأف���كار والآراء المتعلقة في مجال 

العالم البترولي. وال�صناع���ة النفطية والطاقة 

ب�صكل عام.

وكان م���ن اأب���رز مخرج���ات الملتق���ى حلق���ة 
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النقا�س الوزارية، والتي كانت بعنوان “دور االعلم 

وتوجهات اأ�شواق البترول«، حيث ت�صمنت العديد 

من الأف���كار الهامة الجديرة بالتمعن ومن اأهمها 

التاأكي���د على المكان���ة الهامة ل�صناع���ة البترول 

ف���ي دول مجل����س التعاون لدول الخلي���ج العربية 

لمتالكه���ا لحتياطيات كبي���رة من النفط الخام، 

بلغت )وفق���اً لتقديرات منظمة الأوابك( في عام 

2016 حوال���ي 496.5 مليار برميل اأي ما ي�صكل 
39% م���ن الإجمالي العالم���ي، بينما يقدر انتاج 
النف���ط الخ���ام  ف���ي دول المجل����س بحوالي 18 

مليون ب/ي، ت�صكل 23% من الإجمالي العالمي 

وقد �صاعد على ذلك امتالك دول المجل�س لبنية 

تحتي���ة قوي���ة وخب���رات ميدانية طويل���ة وتمتعها 

بموثوقي���ة عالية على �صعيد المدادات العالمية 

من النفط والغاز. 

كم���ا ا�صتعر�ص���ت الحلقة التط���ورات الحالية 

على �صعيد ال�صناعة البترولية وم�صادر الطاقات 

الجديدة والمتج���ددة، واأو�صحت باأن ما تطرحه 

بع����س و�صائل العالم واأحيان���اً ما يطرحه بع�س 

الخبراء من تاأثير بع�س هذه الم�صادر على البع�س 

الآخ���ر اأمر يجانب���ه ال�صواب، فف���ي اعتقادنا ان 

العالقة بين م�ص���ادر الطاقة هي بالأ�صل عالقة 

تكاملية، والعالم بحاج���ة لجميع م�صادر الطاقة 

ل�صتمرارية النمو القت�صادي، و�صت�صتاأثر الطاقة 

الأحفورية )النفط والغاز والفحم( بحوالي ثالثة 

اأرب���اع الطلب على الطاقة حتى عام 2040. كما 

عبر الحا�صرون عن �صرورة تواجد ال�صفافية في 

البيان���ات والم�صروعات ف���ي مختلف ال�صناعات 

البترولي���ة وبم���ا ي�صاه���م ف���ي اإي�ص���ال البيانات 

المعتمد عليها للم�صتفيدين منها. 

واختتم���ت الحلقة بالتاأكي���د على دور العالم 

بالم�صاهمة في ر�صم ال�صورة الم�صتقبلية لل�صناعة 

البترولي���ة، وذلك من خ���الل ت�صليط ال�صوء على 

ال���دور الحيوي لل�صناع���ة البترولية العربية على 

�صعيد التنمي���ة القت�صادية والجتماعية، وابراز 

جهود وم�صاهمات ال���دول الم�صدرة للنفط ومن 

بينه���ا دول مجل�س التع���اون لدول الخليج العربية 

في تاأمي���ن ا�صتقرار اأ�صواق النف���ط العالمية من 

خ���الل تواجدها الفاع���ل في المحاف���ل الدولية 

خا�ص���ة منظمة اأوبك، وكذل���ك تواجدها الفاعل 

ف���ي المحافل الدولية ذات ال�صل���ة بالبيئة وتغير 

المناخ.

والأمانة العامة لمنظمة الأوابك، وقد �صاركت 

في فعاليات ملتقى الع���الم البترولي الخليجي 

الثال���ث، فاإنها اإذ تود اأن تعبر عن خال�س ال�صكر 

التقدي���ر لدولة المارات العربية المتحدة ممثلة 

ب���وزارة الطاقة على ما قامت به من جهود كبيرة 

ل�صت�صافة وتنظيم ه���ذه الفعالية الهامة، والتي 

ت�صب في م�صار  تعزيز التوا�صل وتبادل الخبرات 

بين العاملين في مجال العالم البترولي، وتوؤكد 

باأن قطاع العالم البترولي المتخ�ص�س يعتبر من 

المجالت الواعدة للتعاون وتبادل الخبرات بين 

ال���دول الأع�صاء، و�صتوا�ص���ل المنظمة جهودها 

الرامية لدعم العالم البترولي المتخ�ص�س لما 

فيه من فائدة وخير لل�صناعة البترولية العربية. 
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ملتقى االعالم البترولي الثالث لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

اإلعالم  البترولي  الخليجي
واالتجاهات المستقبلية  للطاقة
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برعاية كريمة من �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س 

دول�������ة االإمارات العربي�������ة المتحدة، حفظه اهلل، وبح�ش�������ور اأ�شحاب المعالي 

وزراء الطاق�������ة والنف�������ط ف�������ي دول مجل�س التع�������اون لدول الخلي�������ج العربية، 

ا�شت�شاف�������ت دول�������ة االإم�������ارات العربية المتح�������دة فعاليات )ملتق�������ى االعلم 

البترولي الثالث ل�������دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية(، الذي اأقيم 

ف�������ي مدين�������ة اأبوظب�������ي، يوم�������ي 19 و 20 اأبريل 2017 تحت �شع�������ار »االعلم 

البترولي الخليجي واالتجاهات الم�شتقبلية للطاقة«.
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اأهداف ملتقى االإعلم البترولي الخليجي الثالث 2017:

• تعزي���ز �ص���ورة قط���اع النفط والغ���از على ال�صعي���د المحلي 	

والخليجي والدولي.

• تطوي���ر وتعزي���ز الثقاف���ة البترولي���ة ف���ي الإع���الم المحلي 	

وقطاعي الإعالم والت�صال ال�صتراتيجي.

• بن���اء �ص���راكات ا�صتراتيجي���ة وتعزيز التوا�ص���ل بين الجهات 	

المعنية في قطاع النفط والغاز محليا وخليجيا واقليميا.

• عقد وتنظيم ور����س عمل ودورات تدريبية تخ�ص�صية تهدف 	

اإل���ى تمكي���ن العاملين في مج���ال النفط وتطوي���ر مهاراتهم 

الت�صالية.

• رفع م�صتوى الوع���ي باأهمية الثقافة البترولية لدى العاملين 	

في المجال الإعالمي.

وق�������د �شاركت االأمان�������ة العام�������ة لمنظمة اأواب�������ك بوفد ر�شمي 

برئا�ش�������ة �شع�������ادة االأمي�������ن الع�������ام، االأ�شت�������اذ/ عبا�س عل�������ي النقي، 

وع�شوية ال�شيد/ عبدالكري�������م عايد مدير اإدارة االإعلم والمكتبة 

والم�شرف على ال�شوؤون االإدارية.

افتت���ح الملتق���ى معال���ي المهند����س �صهيل المزروع���ي، وزير 

الطاق���ة في دولة الإمارات العربية المتحدة مرحباً بالح�صور من 

اأ�صح���اب المعال���ي ال���وزراء والم�صوؤولي���ن والمخت�صين في قطاع 

الع���الم البترولي، ومتمنيا لهم طي���ب الإقامة في دولة الإمارات 

المزروعي: تعزيز المسؤولية 
والرقابة الذاتية عند تداول 

المعلومة النفطية
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العربي���ة المتح���دة، وذك���ر معالي���ه ان ال���دورة الحالي���ة للملتقى 

ت�صته���دف الم�صاهمة في بن���اء عالقات اإيجابية بين العاملين في 

القطاعين الحكومي والخا�س في مجال الطاقة والإعالم والتعليم 

بط���رق ات�صالية مبتكرة لتحقيق التنمي���ة الم�صتدامة اإ�صافة اإلى 

اأن ح�ص���ور الم�صوؤولي���ن والإعالميين والطلب���ة والأكاديميين من 

دول الخلي���ج به���دف تبادل المعرف���ة وال�صتفادة من 

التج���ارب وتعزي���ز التوا�ص���ل ال�صتراتيج���ي لإيجاد 

�صراكات تنموية م�صتقبلية.

و�ص���دد معاليه على �صرورة التركيز على اأهمية 

تاأهي���ل متحدثين ر�صميين ف���ي قطاع النفط والغاز 

و�صرورة التن�صي���ق والتوا�صل مع ال�صباب الموؤثرين 

ف���ي الإعالم الجدي���د وتعزي���ز الم�صوؤولية والرقابة 

الذاتي���ة عن���د ت���داول المعلوم���ات ون�صره���ا حيث 

يبق���ى التحدي هو الو�صول لالإح�صائيات والبيانات 

ومه���ارة اللغة وفه���م وتحليل المعلوم���ات والبيانات 

التخ�ص�صي���ة.

فعاليات الملتقى:

ناق����س الملتق���ى وعلى م���دى يومي���ن ومن خالل 

الجل�صات والحلقات النقا�صية وور�س العمل مجموعة 

بمو�ص���وع  ال�صل���ة  ذات  والق�صاي���ا  الموا�صي���ع  م���ن 

الع���الم البترولي، وتم التداول بي���ن الم�صاركين حول �صبل تقوية 

اأوا�ص���ر التعاون بين الدول الخليجية في قطاع العالم البترولي، 

وا�صتعر����س الم�صاركون اأهم التحديات على هذا ال�صعيد في ظل 

التط���ورات المتالحقة على �صعيد العالم الدولي، خا�صة في ما 
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يت�ص���ل بتنامي دور �صب���كات التوا�ص���ل الجتماعي 

وزيادة تاأثيره���ا على القطاع الكبير من م�صتخدمي 

ه���ذه ال�صبكات بحيث اأ�صبحت على مدى قريب من 

ازاحة و�صائل العالم التقليدية من موقعها الحالي.

حلقة النقا�س الوزارية:

عقدت في الي���وم الأول للملتقى حلقة النقا�س 

الوزاري���ة، بعن���وان »دور االإع�������لم وتوجه�������ات اأ�شواق 

البترول«، وقد �صارك بها اأ�صحاب المعالي:

• المهند�س �شهي�������ل بن محمد المزروعي، وزير 	

الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

• ال�شيخ محمد بن خليفة اآل خليفة، وزير النفط في مملكة 	

البحرين.

• المهند��������س خال�������د ب�������ن عبدالعزيز الفال�������ح، وزي���ر الطاقة 	

وال�صناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية ال�صعودية.

• الدكت�������ور محمد بن �شالح ال�شادة، وزي���ر الطاقة وال�صناعة 	

في دولة قطر.

• المهند��������س ع�ش�������ام المرزوق، وزي���ر النفط ووزي���ر الكهرباء 	

والماء في دولة الكويت.

• الدكتور محمد الرمحي، وزير النفط في �صلطنة عمان.	

وق���د ناق�ص���ت الحلق���ة التطورات الحالي���ة في ال�ص���وق البترولية 

و�صناع���ة الطاق���ة والواجب���ات الإعالمي���ة المطلوب���ة ف���ي ه���ذه 

المرحلة.

وق���د اأدار الح���وار ملك فار�س، مقدمة الخب���ار القت�صادية في 

قناة �صكاي نيوز عربية.

الجل�شة الحوارية: اتفاقية باري�س لتغير المناخ وانعكا�شاتها 

على دول مجل�س التعاون الخليجي.

�ص���ارك �شع�������ادة االأمين العام للمنظمة كمتح���دث رئي�صي في 

الحلق���ة النقا�صي���ة الثالثة في الملتقى وكان���ت بعنوان »الخطوات 

التالي�������ة ل�������دول مجل�س التع�������اون الخليج�������ي لتحقي�������ق االإلتزام 

بمتطلب�������ات اتفاقية باري�س للتغير المناخي«، اإلى جانب  كل من 

اأ�صحاب ال�صعادة: الدكتور مطر حامد النيادي، وال�شيد/ خليفة 

بن �شعيد العب�������ري، وال�شيخ طلل نا�شر العذب�������ي ال�شباح. وقد 

اأدار الحوار ال�شيدة/ علياء ح�شن اليا�شي، وقد ا�صتعر�س �صعادة 

الأمي���ن العام خ���الل الجل�صة الحواري���ة الإطار الع���ام لالتفاقية 

وانعكا�صاته���ا المحتمل���ة عل���ى دول المجل�س التع���اون الخليجي، 

كم���ا تطرق اإل���ى دور منظمة الأواب���ك على �صعي���د التن�صيق بين 

دولها الأع�صاء مع بقية المجموعات الدولية في اجتماعات دول 

.  UNFCCC الأطراف لتفاقية تغير المناخ

هذا و�صت�عقد الدورة القادم���ة للملتق����ى في دول����ة قطر عام 

.2019
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اجتماعات منظمة األوابك في مدينة دبي

استعراض أنشطة المنظمة
خالل النصف األول من عام 2017

ا�شت�شاف�������ت مدين�������ة دبي – دول�������ة االمارات 

العربي�������ة المتحدة، خ�������لل الفترة من  13 اإلى 

15 ماي�������و 2017، اجتماعات منظمة االأقطار 
العربي�������ة الم�ش�������درة للبترول )اأواب�������ك(، حيث 

عق�������د االجتماع ال�������� 147 للمكت�������ب التنفيذي 

يوم�������ي 13-14 مايو 2017، واأعقبه االجتماع 

ال� 98 لمجل��������س وزراء المنظمة )على م�شتوى 

المندوبين(، وذلك بم�شاركة اأ�شحاب ال�شعادة 

اأع�شاء المكتب التنفيذي ممثلين عن دولهم، 

وقد ناق�ش�������ت االجتماعات عددًا من الموا�شيع 

ذات ال�شل�������ة باأعمال واأن�شط�������ة االأمانة العامة 

للمنظمة خلل الن�شف االأول من عام 2017، 

كم�������ا ا�شتعر�ش�������ت التط�������ورات ف�������ي ال�شناع�������ة 

البترولي�������ة العربي�������ة والدولي�������ة، وف�������ي ما يلي 

االجتماعات:
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االجتماع الـ 147 للمكتب التنفيذي

عق���د الجتم��اع ال� 147 للمكت������ب التنفي��ذي يومي 

13–14 مايو 2017، برئا�صة �صعادة الجيولوجي اأ�صرف 
محم���ود فرج، ممثل جمهورية م�صر العربية في المكتب 

التنفيذي للمنظمة،  وبح�صور اأ�صحاب ال�صعادة اأع�صاء 

المكتب التنفيذي للمنظمة. 

افتتح الجتم���اع �صعادة الرئي����س باأ�صحاب ال�صعادة 

اأع�صاء المكتب التنفيذي ومهنئاً الجميع ب�صالمة الو�صول 

ومتمنياً لهم طيب الإقامة في ربوع دولة الإمارات العربية 

المتحدة، كما تقدم بالتهنئة اإلى الجميع بمنا�صبة بقرب 

حل���ول �صهر رم�ص���ان المبارك �صائال اهلل ع���ز وجل اأن 

يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

ورح���ب باأ�صحاب ال�صع���ادة، الأ�صتاذ/ فيحان محمد 

الفيحاني، ممثل مملك���ة البحرين في المكتب التنفيذي 

للمنظم���ة، والأ�صتاذ/ �صف���اء عبدالرحمن اأحمد، ممثل 

جمهورية العراق في المكتب التنفيذي، اللذان ي�صاركان 

ف���ي اجتماع المكت���ب التنفي���ذي للمرة الأول���ى، متمنياً 

لهم���ا التوفي���ق والنج���اح، ومتقدم���اً بال�صك���ر والتقدير 

اإل���ى اأ�صالفه���م عل���ى الجه���ود التي بذلوه���ا خالل مدة 

ع�صويتهم���ا ف���ي المكت���ب التنفيذي، متمني���اً لهما دوام 

ال�صحة والنجاح. 

كم���ا تق���دم بال�صك���ر والتقدير اإل���ى دول���ة الإمارات 

العربي���ة المتحدة على ح�ص���ن الوفادة وك���رم ال�صيافة، 

واإل���ى الم�صوؤولي���ن في وزارة الطاقة ف���ي دولة الإمارات 

العربي���ة المتحدة، وعل���ى راأ�صهم �صعادة / الدكتور مطر 

حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة وممثل دولة الإمارات 

العربي���ة المتحدة في المكت���ب التنفيذي، على جهودهم 

لت�صهيل عق���د اجتماعات المنظمة بال�صكل الذي يحقق 

لها النجاح.
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ومتمني���اً التوفي���ق لجتماع���ات المكت���ب التنفي���ذي 

والو�صول في مناق�صاته اإلى النتائج التي تحقق م�صلحة 

ال���دول الأع�ص���اء والأه���داف الت���ي اأن�صئت م���ن اأجلها 

المنظمة.

ث���م تحدث �صع���ادة الأمين الع���ام مرحب���اً باأ�صحاب 

ال�صع���ادة اأع�ص���اء المكت���ب التنفي���ذي ف���ي اجتماعه ال� 

147 مهنئاً الجميع ب�صالمة الو�صول، ومتمنياً لهم طيب 
الإقامة في ربوع دولة الإمارات العربية المتحدة.

كم���ا رح���ب باأ�صح���اب ال�صع���ادة، الأ�صت���اذ/ فيحان 

محم���د الفيحان���ي، ممثل مملك���ة البحري���ن، والأ�صتاذ/ 

�صف���اء عبدالرحم���ن اأحم���د، ممث���ل جمهوري���ة العراق، 

والجيولوجي اأ�صرف محمود فرج، ممثل جمهورية م�صر 

العربي���ة، اللذين ي�صاركون في اجتماع المكتب التنفيذي 

للم���رة الأول���ى متمنياً له���م التوفيق والنج���اح، ومتقدماً 

بال�صك���ر والتقدير اإلى اأ�صالفهم على ما بذلوه من جهود 

اأثناء فترة تمثيلهم لدولهم في المكتب التنفيذي، ومتمنيا 

لهم موفور ال�صحة وال�صعادة. 

وتقدم بال�صكر والتقدير للم�صوؤولين في وزارة الطاقة 

في دولة الإمارات العربية، وعلى راأ�صهم �صعادة الدكتور 

مطر حام���د النيادي، على جهوده���م الكبيرة لتقديمهم 

كافة الت�صهيالت الالزمة لعقد اجتماعات الأمانة العامة 

بال�صورة المرجوة. 

كم���ا هن���اأ �صع���ادة الأمين الع���ام، اأ�صح���اب ال�صعادة 

اأع�ص���اء المكتب التنفي���ذي بمنا�صبة ق���رب حلول �صهر 

رم�ص���ان المب���ارك متقدم���اً للجمي���ع باأجم���ل التهان���ي 

والتبري���كات �صائاًل اهلل عز وجل اأن يعيد هذه المنا�صبة 

الكريمة على الدول الأع�صاء والعالم العربي والإ�صالمي 

بكل الخير والبركة وال�صتقرار والرفاه.

ثم اأ�صار �صعادته اإل���ى جدول اأعمال اجتماع المكتب 

التنفي���ذي الذي يت�صمن م�صروع جدول اأعمال الجتماع 

الثامن والت�صعي���ن لمجل�س وزراء المنظمة الذي �صيعقد 

عل���ى م�صت���وى مندوب���ي معال���ي ال���وزراء ي���وم الثني���ن 

2017/5/15 ، وم���ا يت�صمنه من بن���ود ت�صتعر�س فيها 
الأمان���ة العام���ة اأن�صطته���ا وفعالياته���ا خ���الل الن�صف 

الأول م���ن ع���ام 2017، �صائ���ال اهلل عز وج���ل التوفيق 

لجتماع���ات المكت���ب التنفي���ذي لما في���ه الخير للدول 

الأع�صاء بالمنظمة، والتو�صل اإلى التو�صيات التي تدعم 

م�صيرة وعمل المنظمة وتحقي���ق الأهداف التي اأن�صئت 

من اأجلها.

وبعد اقرار جدول الأعم���ال الجتماع اتخذ المكتب 

التنفيذي العديد من التو�صيات تمهيداً لرفعها لالجتماع 

ال� 98 لمجل�س وزراء المنظمة )على م�صتوى المندوبين(.  

وق���د تق���رر اأن يعق���د الجتم���اع ال���� 148 للمكت���ب 

التنفيذي ف���ي مدينة القاهرة، جمهوري���ة م�صر العربية 

يومي ال�صبت والأحد 7 و 8 اأكتوبر 2017.



13 السنة 43 - العدد 5

سعادة المهندس/ ناصر بن ابراهيم الفوزان
اململكة العربية ال�سعودية

سعادة الجيولوجي/ أشرف محمود محمد فرج
جمهورية م�سر العربية

سعادة االستاذ/ محمد رأس الكاف
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

سعادة الشيخ/ طالل ناصر العذبي الصباح
دولة الكويت

سعادة االستاذ/ فيحان محمد الفيحاني
مملكة البحرين

سعادة الشيخ/ مشعل بن جبر آل ثاني
دولة قطر

سعادة الدكتور/ مطر حامد النيادي
دولة الإمارات العربية املتحدة

سعادة االستاذ/ صفاء عبد الرحمن أحمد
جمهورية العراق
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العربي���ة  الأقط���ار  منظم���ة  وزراء  مجل����س  عق���د 

الم�صدرة للبترول )اأوابك( اجتماعه الثامن والت�صعين 

عل���ى م�صت���وى مندوب���ي اأ�صح���اب المعال���ي ال���وزراء، 

بتاريخ 15 مايو 2017 في مدينة دبي،  دولة الإمارات 

العربية المتحدة، برئا�ص���ة �شعادة الجيولوجي اأ�شرف 

محم�������ود ف�������رج، ممث���ل جمهوري���ة م�ص���ر العربي���ة في 

المكتب التنفيذي للمنظمة.

افتت���ح الجتماع �صع���ادة الرئي�س بكلم���ة رحب فيها 

باأ�صح���اب ال�صعادة ممثلي الدول الأع�صاء في الجتماع 

ال���� 98 لمجل�س وزراء المنظمة الذي عقد على م�صتوى 

المندوبي���ن، وب�صع���ادة الأمي���ن العام للمنظم���ة في هذا 

الجتماع.

و�صك���ر الأمانة العام���ة على التح�صي���ر الجيد لهذا 

الجتماع وتقدم بال�صكر الجزيل لدولة الإمارات العربية 

المتحدة على ا�صت�صافتها لالجتماع.

واأعقب���ه �شعادة االأمين الع�������ام، االأ�شتاذ/ عبا�س علي 

النقي، حيث رحب باأ�صح���اب ال�صعادة الح�صور، معرباً 

ع���ن �صكره وتقديره لمعالي المهند�س �شهيل بن محمد 

فرج المزروع�������ي، وزير الطاقة في دولة االإمارات العربية 

المتح�������دة، ولكاف���ة الم�صوؤولين في ال���وزارة على ح�صن 

الوفادة وكرم ال�صيافة وتقديم كافة الت�صهيالت الممكنة 

لالجتماع.   

وقد ناق�س المجل����س الموا�صيع المدرجة على   

جدول الأعمال ومن ثم اأقر البنود التالية: 

• �صادق المجل�س على الح�صابات الختامية للمنظمة 	

)الأمانة العامة والهيئة الق�صائية( لعام 2016. 

االجتماع الـ 98 لمجلس وزراء المنظمة
)على مستوى المندوبين(
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جائزة أوابك للبحث 
العلمي لعام 2018

خ���الل  التنفي���ذي  المكت���ب  اتخ���ذ 

اجتماع���ه ال� 147 الق���رار رقم 147/1، 

ب�ص���اأن تحدي���د مج���ال البح���ث العلم���ي 

لجائزة اأوابك العلمية لعام 2018، حيث 

ق���رر المكت���ب تحديد مج���ال »البحوث 

بالجوانب  العلقة  ذات  االقت�شادية 

المختلف�������ة للبت�������رول والطاقة ومن 

واال�شته�������لك  االم�������دادات  �شمنه�������ا 

واال�شع�������ار«، لجائ���زة منظم���ة الأقط���ار 

)اأواب���ك(  للبت���رول  الم�ص���درة  العربي���ة 

للبح���ث العلم���ي لع���ام 2018، و�صتق���وم 

الأمان���ة العام���ة بالإع���الن ع���ن �صروط 

و�صائ���ل  عب���ر  ومواعيده���ا  الجائ���زة 

الع���الم المختلفة وموقعه���ا اللكتروني 

ومطبوعاتها الدورية.

• ا�صتعر�س المجل�س تقريراً حول “الأو�صاع البترولية 	

العالمية”. 

• اطلع المجل�س على تقرير حول الإعداد والتح�صير 	

لموؤتمر الطاقة العربي الحادي ع�صر، الذي �صيعقد 

في المملكة المغربية خالل عام 2018.

• اطل���ع المجل�س عل���ى تقارير ن�ص���اط الأمانة العامة 	

للمنظم���ة خ���الل الن�ص���ف الأول م���ن ع���ام 2017 

واعتم���د تو�صيات المكتب التنفي���ذي ومنها متابعة 

مو�صوع �صوؤون البيئة وتغّير المناخ، والفعاليات التي 

قام���ت الأمانة العامة بتنظيمه���ا اأو الم�صاركة فيها، 

وكذلك �صير العمل في بنك المعلومات.

• كم���ا اطل���ع المجل�س عل���ى الدرا�ص���ات القت�صادية 	

والفني���ة التي اأنجزتها الأمانة العامة خالل الن�صف 

الأول من عام 2017. 

�صب���ق واأن اتف���ق اأ�صح���اب المعال���ي ال���وزراء عل���ى 

عق���د الجتماع التا�صع والت�صعي���ن القادم لمجل�س وزراء 

المنظمة في دولة الكويت بتاريخ 2017/12/10. 

واختت���م المجل�س اجتماعه معرباً عن تقديره و�صكره 

اإل���ى دولة الإمارات العربية المتح���دة ل�صت�صافتها هذا 

الجتماع، كما اأعرب عن تقديره و�صكره لمعالي المهند�س 

�صهي���ل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة في دولة 

الإم���ارات العربي���ة المتح���دة، ول�صع���ادة الدكت���ور مطر 

حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة وممثل دولة الإمارات 

العربية المتحدة في المكتب التنفيذي للمنظمة، ولكافة 

الإخوة في الوزارة، على ح�صن ال�صتقبال والتنظيم وكرم 

ال�صيافة والوفادة.
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بعث �شعادة االأمين العام، ال�شيد/عبا�س علي النقي، ببرقية تهنئة با�صمه 

ونياب���ة عن كافة منت�صبي الأمانة العامة لمنظم���ة الأقطار العربية الم�صدرة 

للبت���رول )اأوابك(، اإلى �شاحب ال�شمو الملك�������ي االأمير عبدالعزيز بن �شلمان 

ب�������ن عبدالعزيز اآل �شعود، بمنا�صبة تعيين �صموه بمن�صب وزير الدولة ل�صوؤون 

الطاق���ة في المملكة العربية ال�صعودية، متمني���اً ل�صموه التوفيق والنجاح في 

من�صبه الجديد واأن ويمتعه بموفور ال�صحة والعافية.

بعث �شعادة االأمين العام، ال�شيد/عبا�س علي النقي، ببرقية تهنئة با�صمه 

ونياب���ة عن كافة منت�صبي الأمانة العامة لمنظم���ة الأقطار العربية الم�صدرة 

للبترول )اأوابك(، اإلى �شع�������ادة االأ�شتاذ/ �شفاء عبد الرحمن اأحمد، بمنا�شبة 

ت�شميته لمن�شب ممثل جمهوري�������ة العراق في المكتب التنفيذي للمنظمة، 

متمني���اً ل���ه التوفيق والنجاح في من�صبه الجديد وا�صتم���رار التعاون المعهود 

بين المنظمة وجمهورية العراق، من جانبه فقد بعث �صعادة االأ�شتاذ/ �شفاء 

عبد الرحمن اأحمد، ببرقية �صكر جوابية.

بعث �شعادة االأمين العام، ال�شيد/عبا�س علي النقي، ببرقية تهنئة با�صمه 

ونياب���ة عن كافة منت�صبي الأمانة العامة لمنظم���ة الأقطار العربية الم�صدرة 

للبترول )اأواب���ك(، اإلى �شعادة االأ�شتاذ/ فيحان محم�������د الفيحاني، بمنا�شبة 

ت�شميته لمن�شب ممثل مملكة البحري�������ن في المكتب التنفيذي للمنظمة، 

متمني���اً ل���ه التوفيق والنجاح في من�صبه الجديد وا�صتم���رار التعاون المعهود 

بي���ن المنظمة ومملكة البحرين، من جانبه فقد بعث �صعادة الأ�صتاذ/ فيحان 

محمد الفيحاني، ببرقية �صكر جوابية. 

بعث �شعادة االأمين العام، ال�شيد/عبا�س علي النقي، ببرقية تهنئة با�صمه 

ونياب���ة عن كافة منت�صبي الأمانة العامة لمنظم���ة الأقطار العربية الم�صدرة 

للبترول )اأوابك(، اإلى �شعادة الجيولجي اأ�شرف محمود محمد فرج، بمنا�شبة 

ت�شميت�������ه لمن�شب ممث�������ل جمهورية م�ش�������ر العربية في المكت�������ب التنفيذي 

للمنظمة، متمنياً له التوفيق والنجاح في من�صبه الجديد وا�صتمرار التعاون 

المعه���ود بين المنظم���ة وجمهورية م�صر العربية، من جانبه فقد بعث �شعادة 

الجيولجي اأ�شرف محمود محمد فرج، ببرقية �صكر جوابية.
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 االجتماع التنسيقي األول لمسؤولي معاهد ومراكز 
بحوث البترول في الدول األعضاء

تنفيذًا لخطة عمل االأمانة العامة، ُعقد 

االجتماع التن�شيقي االأول لم�شوؤولي معاهد 

ومراكز بحوث البترول ف�������ي الدول االأع�شاء 

في دول�������ة الكويت يوم�������ي 24 و25  ني�شان/ 

اأبريل 2017، و�ش�������ارك فيه ع�شرون مخت�شًا 

من الدول االأع�شاء، الجمهورية الجزائرية، 

والمملك�������ة العربي�ة ال�ش�ع�ودي�������ة، ودولة قطر، 

ودول�������ة الكوي�������ت، جمهورية م�ش�������ر العربية، 

ع�لوة على م�شاركين من االأمانة العام�ة.
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افتت���ح الجتم���اع �شعادة االأمي�������ن الع�������ام االأ�شتاذ/عبا�س علي 

النق�������ي، حيث رحب بالم�صاركين، واأ�ص���ار اإلى اأن الجتماع يهدف 

اإلى بحث اأطر التعاون الممكنة بين معاهد ومراكز بحوث البترول 

في الدول الأع�صاء في المنظمة، وتعظيم ال�صتفادة من القدرات 

المتاح���ة، والتن�صيق وتب���ادل الخبرات في مج���ال البحث العلمي 

لمواجهة التحديات التي تعتر�س �صناعة النفط والغاز في الدول 

الأع�صاء.

واأ�ص���ار �صعادته اإل���ى اأهمية دور البحث العلم���ي في مواجهة 
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التحديات وال�صعوبات التي تعتر�س ال�صناعة البترولية في الدول 

الأع�صاء، والناتجة عن تراجع اأ�صعار النفط، والمناف�صة ال�صديدة 

في الأ�صواق العالمية.

كما ا�صتعر�س في كلمت���ه اأهم التطورات التي �صهدتها الدول 

الأع�صاء في اأوابك في مجال دعم اأن�صطة البحث العلمي، واأثمرت 

ف���ي ت�صجي���ل العديد من ب���راءات الخت���راع لتقني���ات الت�صنيع، 

و�صاركت في اإيج���اد الحلول الفعالة للم�صكالت وال�صعوبات التي 

تعتر�صها. 

واأك���د �صعادت���ه على �ص���رورة ت�صاف���ر جهود كاف���ة الهيئات، 

والمنظم���ات، والموؤ�ص�ص���ات البحثي���ة، الحكومي���ة منه���ا، اأو التي 

تتب���ع للقطاع الخا����س، لمواجهة تل���ك التحديات، وعل���ى راأ�صها 

معاه���د ومراكز بحوث البترول في الدول الأع�صاء في المنظمة، 

به���دف تعظيم ال�صتفادة من القدرات المتاحة، والتن�صيق وتبادل 

الخبرات في مجال البحث العلمي.

وف���ي خت���ام كلمت���ه تق���دم بال�صكر اإل���ى معال���ي وزراء النفط 

والطاق���ة في الدول الأع�صاء على م���ا قدموه من دعم لعقد هذا 

الجتم���اع، م���ن خالل تر�صي���ح نخبة م���ن الم�صاركي���ن، من ذوي 

الخب���رات المتميزة. كما تقدم بال�صكر الخا�س اإلى القائمين على 

معه���د الكوي���ت لالأبحاث العلمية عل���ى تف�صلهم بتنظي���م الزيارة 

الميداني���ة لمرك���ز اأبحاث البت���رول في مدين���ة الأحمدي. وتمنى 

للم�صاركين التوفيق والنجاح في تحقيق اأهداف الجتماع.  

بع���د ذلك قام الدكتور �شمي�������ر القرعي�س، مدير اإدارة ال�صوؤون 

الفني���ة في منظمة الأقط���ار العربية الم�صدرة للبت���رول »اأوابك« 

بتقدي���م ورقة الأمان���ة العامة، ا�صتعر�س فيه���ا لمحة عن اأن�صطة 

المنظم���ة ف���ي مجال البحث العلم���ي، م�صيراً اإل���ى انطالق فكرة 

اإن�ص���اء المرك���ز العرب���ي لدرا�ص���ات الطاق���ة، واأه���م الإ�صدارات 

والمن�ص���ورات الت���ي ت�صدره���ا المنظم���ة، وجائ���زة اأوابك للبحث 

العلم���ي. كم���ا ا�صتعر����س دور المنظم���ة ف���ي تمتي���ن العالقة مع 

الهيئ���ات والموؤ�ص�صات البحثية الدولية. بع���د ذلك تناول الدكتور 

القرعي�س اأهمية دور البحث العلمي، واأهم الفر�س التي يمكن اأن 
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ت�صاه���م في تطوي���ر ال�صناعة 

البترولية في الدول العربية. 

عرو�صا  الم�صاركون  قدم 

�صملت نبذة عن اأن�صطة البحث 

وحظيت  دول��ه��م،  في  العلمي 

ب��م��ن��اق�����ص��ات م�����ص��ت��ف��ي�����ص��ة، 

وا�صتف�صارات بناءة.

الي�������وم  برنام���ج  ت�صم���ن 

القيام  م���ن الجتم���اع  الثاني 

اأبح���اث  مرك���ز  اإل���ى  بزي���ارة 

البت���رول التابع لمعهد الكويت 

لالأبح���اث العلمي���ة في مدين���ة الأحمدي، اطلع فيه���ا الم�صاركون 

على اأق�صام ومختبرات المركز، والخدمات البحثية المتميزة التي 

يقدمه���ا ل�صركات البت���رول في دولة الكوي���ت، واأهم الم�صروعات 

البحثية التي ينفذها المركز بالتعاون مع مراكز الأبحاث العالمية. 

وفي جل�شة الختام ناق�س الم�صاركون التحديات التي تعتر�س 

م�صي���رة البح���ث العلمي في الدول العربي���ة، و�صبل تعزيز التعاون 

بي���ن مراك���ز ومعاهد اأبح���اث البترول ف���ي ال���دول الأع�صاء في 

منظم���ة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول »اأوابك« وتو�صلوا اإلى 

بع�س ال�صتنتاجات والتو�صيات.
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مثل االأمانة العامة في القمة المهند�س/ 

وائ�������ل حامد عب�������د المعطي، خبي�������ر �شناعات 

غازية بالمنظمة وق���دم الورقة الرئي�صية في 

الجل�صة الفتتاحية بعنوان »دور الدول العربية 

في ال�ش�������وق العالمي للغاز الطبيعي الم�شال: 

الواقع، والتحديات والفر�س«، تناولت الورقة 

تط���ور �صناع���ة الغ���از الطبيع���ي الم�صال في 

ال���دول العربية، حيث اأ�ص���ارت اإلى اأن الطاقة 

الإنتاجي���ة ارتفع���ت من 1 ملي���ون طن/ال�صنة 

ع���ام 1964 لت�ص���ل اإل���ى 141 ملي���ون ط���ن/

ال�صن���ة ع���ام 2016،  وتمثل �ص���ادرات الدول 

العربية نحو 40% من حجم التجارة الدولية، 

وي�صتح���وذ ال�ص���وق الآ�صيوي عل���ى 63% من 

ال�ص���ادرات. كما اأ�صارت الورقة اإلى اأن تنامى 

الطل���ب المحلى يمث���ل اأبرز التحدي���ات التي 

تواج���ه الدول العربية الم�ص���درة وهو ما اأدى 

اإلى تراج���ع ال�صادرات في ال�صنوات الأخيرة، 

وزيادة التناف�صية في الأ�صواق العالمية ب�صبب 

وفرة المعرو�س بعد ت�صغيل م�صاريع الت�صدير 

القمة العالمية الثانية
للغاز الطبيعي المسال 

�شاركت االأمانة العامة لمنظمة االأوابك في القمة العالمية الثانية للغاز الطبيعي الم�شال 

)2nd International LNG Summit( الت�������ي عق�������دت في مدينة بر�شلون�������ة باإ�شبانيا، 

يوم�������ي 24 و25 ني�شان/اأبريل 2017. وقد �شارك في القمة قرابة 250 خبير ومتخ�ش�س من 

�ش�������ركات النفط والغاز العالمي�������ة، والموؤ�ش�شات والمنظمات االأوربي�������ة والدولية من بينها وكالة 

الف�شاء االأمريكي�������ة NASA ومنظمة Gas Naturally، والهيئة االأوروبية للبنية التحتية 

للغاز Gie. وقد ت�شمنت فعاليات القمة اأربع جل�شات نقا�شية. 

في اأ�صتراليا والوليات المتحدة. ولكن 

ف���ي مواجه���ة ه���ذه التحدي���ات توجد 

فر����س واأبرزها ظهور اأ�ص���واق جديدة 

محف���زة للطل���ب في المنطق���ة العربية 

مث���ل الكوي���ت ودب���ي، والأردن، وه���ي 

ت�صت���ورد اأكثر م���ن ن�ص���ف احتياجاتها 

من الدول العربية الم�صدرة. واختتمت 

الورقة با�صتعرا����س الآفاق الم�صتقبلية 

والت���ي تت�صم���ن تنفي���ذ 71 م�صروع���اً 

تطويري���اَ في كل من قط���ر، والجزائر، 
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وم�ص���ر، وعم���ان، والإم���ارات يتوق���ع اأن 

ت�ص���اهم في رفع اإنتاج الغ���از بنحو 150 

مليار متر مكعب/ال�ص���نة. اأما من جانب 

الطلب، فيجرى حاليا تنفيذ �صتة مرافئ 

ل�ص���تيراد الغ���از الطبيعي الم�ص���ال في 

كل من الإمارات )الفجيرة، وال�ص���ارقة(، 

لبنان، والبحرين، والكويت، والمغرب في 

�ص���وء ا�صتمرار تنام���ي الطلب على الغاز 

محلياً بما يفوق م�صتويات اإنتاجه.

كم���ا �صارك���ت الأمان���ة العام���ة ف���ي 

بعن�������وان«  االأول�������ى  النقا�ش�������ية  الجل�ش�������ة 

االتجاه�������ات العالمي�������ة في اأ�ش�������واق الغاز 

اأ�ص���ار  وفيه���ا  الم�ش�������ال«،  الطبيع�������ي 

المهند��������س/ وائل حامد عب�������د المعطي 

اإل���ى اأن ال�ص���وق العالمي ي�صه���د تغيرات 

ديناميكي���ة ب�صب���ب تراج���ع الطل���ب ف���ي 

اأ�صواق اأمري���كا الالتينية، وتنامي الطلب 

في منطق���ة ال�صرق الأو�صط. واأو�صح اأن 

ال�صوق العالمي �صي�صهد حتى عام 2023 

وف���رة في الإم���دادات، وهو م���ا �صي�صعل 

المناف�ص���ة بي���ن الم�صدري���ن، و�صيحف���ز 

المرون���ة  ب�صب���ب  الطل���ب  نم���و  اأي�ص���اً 

المتوقعة، و�صت�صجع تكنولوجيا المرافئ 

العائمة عل���ى دخول اأ�صواق جديدة. وقد 

حظيت م�صاركة الأمانة العامة عبر طرح 

ال���روؤى ووجه���ات النظر ح���ول اتجاهات 

الغاز الطبيعي الم�صال، واأهمية المنطقة 

العربية ف���ي ال�صوق العالمي، على تقدير 

الم�صاركين . 

اجتماع اللجنة االقتصادية ألوروبا حول تصنيف األمم المتحدة 
اإلطارية لموارد الطاقة األحفورية والمعادن

�صارك���ت الأمان���ة العام���ة للمنظمة ب�صفة مراق���ب في بالدورة 

الثامنة لجتماع الخبراء المخت�صين بت�صنيف الموارد حول ت�صنيف 

الأم���م المتحدة الإطارية لمواد الطاق���ة الأحفورية والمعادن بمقر 

الأم���م المتحدة بجنيف خ���الل الفترة من 24 – 28 اأبريل 2017. 

بح�ص���ور خب���راء متخ�ص�صين من مختل���ف دول العالم وممثلين من 

الدول الأع�ص���اء الجمهورية الجزائرية والمملكة العربية ال�صعودية 

.IEF بالإ�صافة اإلى ممثل عن منتدى الطاقة العالمي

وياأتي الهدف من الجتماع لإيجاد �صيغة منقحة ب�صاأن ت�صنيف 

الأمم المتحدة الإطارية لموارد الطاقة الأحفورية والمعادن، وذلك 

لتلبي���ة احتياجات التطبيق���ات الخا�صة بدرا�ص���ة الطاقة والمعادن 

ووظائف اإدارة الموارد ومعايير الإبالغ المالي، كما و�صعت تعاريف 

نظ���ام اإدارة الم���وارد النفطية لإتاح���ة مرجعية م�صترك���ة ل�صناعة 

النف���ط الدولية بما ي�صمل هيئات الإبالغ الوطني ووكالت الك�صف 

التنظيمي���ة ولدع���م الم�صاري���ع النفطي���ة ومتطلب���ات ادارتها وذلك 

لتح�صي���ن و�صوح المرا�صالت العالمي���ة المتعلقة بالموارد النفطية، 

وهو ت�صنيف اختياري في الوقت الراهن.

وق�������د مث�������ل االأمانة العامة ف�������ي االجتماع ال�ش�������يد/عبدالكريم 

عايد، مدي�ر اإدارة االإعام والمكتبة والم�ش����رف على ال�شوؤون االإدارية، 

وقد تطرق ف�������ي مداخلت����ه عن ت�شن����يف منظم��ة التجارة العالمية 

WTO/120 المتعل�������ق بخدم�������ات الطاقة وهل تل�������ك الخدمات 
مت�شمن�������ه ف�������ي الت�شنيف الجدي�������د ماله من اأهمي�������ه ق�شوى لدى 

الدول المنتجة للوقود االأحفوري.

  عقد في مقر الأمانة العامة 

لجامع���ة ال���دول العربي���ة اأعمال 

ال���دورة الثاني���ة ع�ص���رة للمجل�س 

ال���وزاري العربي للكهرباء برئا�صة 

دول���ة الكوي���ت وم�صاركة اأ�صحاب 

المعال���ي وزراء الكهرباء والطاقة 

في الدول العربية اأو من يمثلونهم، 

وقد ناق�س المجل�س مجموعة من 

الموا�صيع المعرو�صة على جدول 

اأعمال���ه، وم���ن اأهمه���ا تط���ورات 

الكهربائ���ي  الرب���ط  م�صروع���ات 

العرب���ي، وال�صوق العربي���ة الم�صتركة للكهرباء، وتفعيل اآلي���ات التعاون مع البنك 

الدول���ي لبل���ورة الخطة التنفيذي���ة لإن�صاء ال�ص���وق العربية الم�صترك���ة للكهرباء، 

اإلى جان���ب مو�صوعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاق���ة واأهمها ال�صتراتيجية 

العربية للطاقة الم�صتدامة.

وعق���ب الجل�صة الفتتاحية اأقيمت احتفالي���ة بمنا�صبة توقيع مذكرة التفاهم 

لإن�ص���اء �صوق عربية م�صتركة للكهرباء، والت���ي وافق عليها مجل�س جامعة الدول 

العربية في �صبتمبر 2016 .

م���ن جانب���ه ذكر �صع���ادة ال�صفير كمال ح�ص���ن علي، الأمين الع���ام الم�صاعد 

لل�ص���وؤون القت�صادي���ة بالجامع���ة العربية، باأن ه���ذه المذكرة تع���د وثيقة رفيعة 

الم�صت���وى، وتوؤك���د على الت���زام الدول العربية الموقعة عل���ى دعم م�صيرة الربط 

الكهربائ���ي ل�صب���كات الدول العربية، كم���ا تعد تتويجاً لعم���ل دوؤوب ا�صتمر لعدة 

�صن���وات على م�صتوى الخب���راء والفنيين و�صارك فيه اأي�ص���ا فريق من ال�صندوق 

العربي لالإنماء القت�صادي والجتماعي وفريق اآخر من البنك الدولي.

التوقيع على مذكرة التفاهم إلنشاء 
سوق عربية مشتركة للكهرباء
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

• انخف�س المعدل ال�صهري لأ�صعار �صلة اأوبك بن�صبة 5.7% )3.1 دولر للبرميل( مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 50.3 دولر للبرميل خالل �صهر مار�س 2017.	

• انخف�س الطلب العالمي على النفط خالل �صهر مار�س 2017 بمقدار 0.4 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 0.4% لي�صل اإلى 97.7 مليون ب/ي.	

• انخف�صت الكميات المعرو�صة من النفط خالل �صهر مار�س 2017 بمقدار 0.2 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 0.2% لت�صل اإلى 98.4 مليون ب/ي.	

• ارتفع اإنتاج الوليات المتحدة من النفط ال�صخري خالل �صهر مار�س 2017 بنحو 1.5% ليبلغ حوالي 5 مليون ب/ي، كما ارتفع عدد الحفارات العاملة بنحو 33 حفارة 	

مقارنة بال�صهر ال�صابق ليبلغ 574 حفارة.

• انخف�صت واردات الوليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر فبراير 2017 بنحو 2.4% لتبلغ 8.2 مليون ب/ي، بينما ارتفعت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو 	

2.4% لتبلغ حوالى 2.3 مليون ب/ي.
• انخف�س المخزون التجاري النفطي في الدول ال�صناعية خالل �صهر فبراير 2017 بحوالي 7 مليون برميل مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 3056 مليون برميل، وا�صتقر 	

المخزون الإ�صتراتيجي في دول منظمة التعاون القت�صادي والتنمية وجنوب اأفريقيا وال�صين عند نف�س الم�صتوى الم�صجل خالل ال�صهر ال�صابق وهو 1881 مليون برميل.

• ارتفع المتو�صط ال�صهري لل�صعر الفوري للغاز الطبيعي الم�صجل في مركز هنري بال�صوق الأمريكي خالل �صهر مار�س 2017 بمقدار 0.03 دولر لكل مليون )و ح ب( مقارنة 	

بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 2.88 دولر لكل مليون )و ح ب(. 

• ارتفع متو�صط اأ�صعار ا�صتيراد الغاز الطبيعي الم�صيل في اليابان خالل �صهر فبراير 2017 مقدار 0.3 دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل اإلى 7.85 دولر لكل مليون )و ح 	

ب(، و ارتفع متو�صط اأ�صعار ا�صتيراد الغاز الطبيعي الم�صيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.1 دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل اإلى 7.99 دولر لكل مليون )و ح ب(، بينما 

انخف�س متو�صط اأ�صعار ا�صتيراد الغاز الطبيعي الم�صيل في ال�صين بمقدار 0.01 دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل اإلى 6.98 دولر لكل مليون )و ح ب(.

• بلغت �صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�صيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�صين حوالى 4.015 مليون طن خالل �صهر فبراير 2017، م�صتاأثرة بح�صة %29.2 	

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 انخفا�صاً خالل الأ�صبوع الأول من �صهر مار�س 2017، 

م�صجاًل 52 دولر للبرميل، ثم وا�صل انخفا�صه بعد ذلك لي�صل اإلى اأدنى م�صتوياته خالل ال�صهر وهو 

48.7 دولر للبرميل خالل الأ�صبوع الثالث، قبل اأن يرتفع اإلى 49.5 دولر للبرميل خالل الأ�صبوع الرابع 
من ال�صهر، كما يو�صح ال�صكل )1(: 

بمقدار 3.1  اأوبك خالل �صهر مار�س 2017 انخفا�صاً  �صهد المعدل ال�صهري لأ�صعار �صلة خامات 

دولر للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، اأي بن�صبة 5.7% ،لي�صل اإلى 50.3 دولر للبرميل، م�صجال 

دولر   15.7 بنحو  ارت��ف��اع��اً  ب��ذل��ك 

مقارنة   %45.2 بن�صبة  اأي  للبرميل، 

بمعدله الم�صجل خالل ال�صهر المماثل 

لرتفاع  كان  وقد  الما�صي.  العام  من 

ال��خ��ام في  النفط  اإن��ت��اج وم��خ��زون��ات 

دوراً  الأمريكية،  المتحدة  ال��ولي��ات 

خالل  الأ�صعار  انخفا�س  في  رئي�صياً 

اأقل  اإل��ى  لت�صل   ،2017 مار�س  �صهر 

 .2016 نوفمبر  �صهر  منذ  معدلتها 

خف�س  بقرار  اللتزام  رغم  ذلك  ياأتي 

ال���دول  اإل��ي��ه  تو�صلت  ال���ذي  الإن���ت���اج 

عدد  مع  اأوب��ك  منظمة  في  الأع�صاء 

من الدول المنتجة للنفط من خارجها، 

والذي بدء تنفيذه اعتباراً من الأول من 

�صهر يناير 2017.

ويو�صح الجدول )1( وال�صكل )2( 

مقارنة  اأوب��ك،  �صلة  اأ�صعار  في  التغير 

بال�صهر ال�صابق، و بال�صهر المماثل من 

العام ال�صابق:

المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك،  2017-2016  الشكل - 1:
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مار�س فرباير
يناير

2017 دي�شمرب نوفمرب اأكتوبر �شبتمرب اغ�شط�س يوليو يونيو مايو اأبريل
مار�س

2016

50.3 53.4 52.4 51.7 43.2 47.9 42.9 43.1 42.7 45.8 43.2 37.9 34.7 �صعر �صلة اأوبك

(3.1) 1.0 0.7 8.5 (4.7) 5.0 (0.2) 0.4 (3.1) 2.6 5.4 3.2 5.9 التغري عن ال�صهر ال�صابق

15.7 24.7 25.9 18.1 2.8 2.8 (1.9) (2.4) (11.5) (14.4) (19.0) (19.4) (17.8) 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، 

وفي 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، وفي يناير 2017 تم  ا�صتثناء الخام الندوني�صي من �صلة اأوبك، لت�صبح تتاألف من 13 نوع من النفط الخام.

التغير في أسعار سلة أوبك، 2016-2017                                    )دوالر/برميل(

التغير في أسعار سلة أوبك، 2017-2016 

الجدول - 1 

الشكل - 2 

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

للفترة 2015 - 2017.

1-2  االأ�شعار الفورية للمنتجات النفطية

- الخليج االأمريكي

انخف�صت الأ�صعار الفورية للغازولين الممتاز خالل �صهر مار�س 2017 بنحو 0.3 

دولر للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق اأي بن�صبة 0.4% لت�صل اإلى 70.3 دولر 

 %7.6 اأي بن�صبة  للبرميل  4.8 دولر  الغاز بنحو  اأ�صعار زيت  للبرميل، كما انخف�صت 

لتبلغ 58.4 دولر للبرميل، وانخف�صت اأ�صعار زيت الوقود بحوالى 3.6 دولر للبرميل 

اأي بن�صبة 7.7% لتبلغ 43.3 دولر للبرميل.

)دوالر/برميل(
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-  �شوق روتردام

�صهدت الأ�صعار الفورية للغازولين الممتاز انخفا�صاً في م�صتوياتها خالل �صهر مار�س 

2017 بنحو 5.6 دولر للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق اأي بن�صبة 7.4% لت�صل اإلى 
70.1 دولر للبرميل،  كما انخف�صت اأ�صعار زيت الغاز بنحو 3.9 دولر للبرميل اأي بن�صبة 
5.9% لتبلغ 62.2 دولر للبرميل، وانخف�صت اأ�صعار زيت الوقود بحوالى 4.8 دولر للبرميل 

اأي بن�صبة 9.7% لتبلغ 44.9 دولر للبرميل.

-  �شوق حو�س البحر المتو�شط

�صهدت الأ�صعار الفورية للغازولين الممتاز انخفا�صاً في م�صتوياتها خالل �صهر مار�س 

2017 بنحو 6.2 دولر للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق اأي بن�صبة 9.1% لت�صل اإلى 
62.1 دولر للبرميل، كما انخف�صت اأ�صعار زيت الغاز بنحو 5.5 دولر للبرميل اأي بن�صبة 
8.1% لتبلغ 62 دولر للبرميل، وانخف�صت اأ�صعار زيت الوقود بحوالي 4.2 دولر للبرميل 

اأي بن�صبة 8.3% لتبلغ 46.2 دولر للبرميل.

-  �شوق �شنغافورة

�صهدت الأ�صعار الفورية للغازولين الممتاز انخفا�صاً في م�صتوياتها خالل �صهر مار�س 

اإلى  2017 بنحو 5.6 دولر للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق اأي بن�صبة 8% لت�صل 
64.3 دولر للبرميل، كما انخف�صت اأ�صعار زيت الغاز بنحو 4.2 دولر للبرميل اأي بن�صبة 
6.2% لتبلغ 63.1 دولر للبرميل، وانخف�صت اأ�صعار زيت الوقود بحوالي 3.9 دولر للبرميل 

اأي بن�صبة 7.1% لتبلغ 50.7 دولر للبرميل.

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

من مار�س 2016  اإلى مار�س 2017 في الأ�صواق الرئي�صية الأربعة: 

المعدل الشهري لألسعار الفورية للغازولين الممتاز، 2017-2016 الشكل - 3 

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

النفطية في الأ�صواق المختلفة خالل الفترة )2017-2015(. 

)دوالر/برميل(
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الشكل - 4  )نقطة على المقياس العالمي ( )*(المعدل الشهري ألسعار شحن النفط الخام، 2017-2016

1-3 اأ�شعار �شحن النفط الخام 

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

ال�صرق )للناقالت الكبيرة بحمولة 230 – 280 األف طن �صاكن( خالل �صهر مار�س 2017 

نقطة   53 م�صجلة   %25.4 بن�صبة  اأي  ال�صابق،  ال�صهر  باأ�صعار  مقارنة  نقطة   18 بمقدار 

على المقيا�س العالمي، كما انخف�صت اأ�صعار �صحن النفط الخام المتجه من موانئ ال�صرق 

الأو�صط  اإلى اتجاه الغرب )للناقالت الكبيرة بحمولة 270–285 األف طن �صاكن( بمقدار 

9 نقاط مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، اأي بن�صبة 24.3% م�صجلة 28 نقطة على المقيا�س 
الأبي�س  البحر  داخل منطقة  المنقولة  الخام  النفط  �صحن  اأ�صعار  ارتفعت  بينما  العالمي. 

المتو�صط بناقالت �صغيرة اأو متو�صطة الحجم  )80-85 األف طن �صاكن( بمقدار 10 نقاط 

مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، اأي بن�صبة 9.7% م�صجلة 113 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 مار�س 2016 اإلى �صهر مار�س 2017: 

1-4 اأ�شعار �شحن المنتجات النفطية 

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

ال�صرق  )للناقالت بحمولة 30 – 35 األف طن �صاكن( خالل �صهر مار�س 2017 بمقدار 10 

نقاط ،اأي بن�صبة 8.6% مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، م�صجلة 126 نقطة على المقيا�س 

 .)World Scale( 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 مار�س 2017  بمقدار 

56 نقطة على المقيا�س العالمي، اأي بن�صبة 38.1% مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، لت�صل 
اإلى م�صتوى 203 نقطة، وارتفعت اأي�صاً اأ�صعار �صحن المنتجات النفطية المنقولة من البحر 

)*( المقيا����س العالم���ي )WS-World Scale( ه���و 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.
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المتو�صط اإلى �صمال غرب اأوروبا )للناقالت بحمولة 30 – 35 األف طن �صاكن( بمقدار 56 

نقطة على المقيا�س العالمي، اأي بن�صبة 35.7% مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، لت�صل اإلى 

م�صتوى 213 نقطة.

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

الفترة من �صهر  مار�س 2016 اإلى �صهر مار�س 2017.

)نقطة على المقياس العالمي ( المعدل الشهري ألسعار شحن المنتجات النفطية، 2017-2016 

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

المنتجات النفطية للفترة 2015- 2017.

2 - العر�س و الطلب  

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

مار�س 2017 اإل�ى انخفا�صه بمقدار 0.4 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 0.4% مقارنة بم�صتويات 

ال�صهر ال�صابق لي�صل اإل�ى 97.7 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحوالي 1.1 مليون ب/ي 

مقارنة بال�صهر المناظر من العام ال�صابق.

انخف�س طلب مجموعة الدول ال�صناعية خالل �صهر مار�س 2017 بمقدار 0.5 مليون 

مليون ب/ي،   47.2 اإلى  لي�صل  ال�صابق  ال�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %1 بن�صبة  اأي  ب/ي، 

مرتفعاً بحوالى 0.2 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر المناظر من العام الما�صي، بينما ارتفع 

طلب بقية دول العالم الأخرى بمقدار 0.1 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 0.2% مقارنة بم�صتويات 

ال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 50.5 مليون ب/ي، مرتفعاً بحوالي 1 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر 

المناظر من العام الما�صي.

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

مار�س 2017 بمقدار 0.2 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 0.2% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق 

بال�صهر  مقارنة  ب/ي  مليون   1 بحوالي  ارتفاعاً  م�صكلة  ب/ي،  مليون   98.4 اإل�ى  لت�صل 

المناظر من العام ال�صابق.

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

الخام و �صوائل الغاز الطبيعي خالل �صهر مار�س 2017 بمقدار 0.3 مليون ب/ي اأي بن�صبة 

0.8% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لت�صل اإلى 38.6 مليون ب/ي، م�صكلة انخفا�صاً 
اإجمالى  ا�صتقر  بينما  ال�صابق،  العام  من  المناظر  بال�صهر  مقارنة  مليون ب/ي   0.3 بنحو 

الم�صتوى  نف�س  2017 عند  مار�س  �صهر  اأوبك خالل  المنتجة من خارج  الدول  اإم��دادات 

بنحو 1.3 مليون  الم�صجل خالل ال�صهر ال�صابق وهو 59.8 مليون ب/ي، م�صكلة ارتفاعاً 

ب/ي مقارنة بال�صهر المناظر من العام ال�صابق. 

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

2017 فائ�س قدره 0.7 مليون ب/ي، مقارنة بفائ�س قدره 0.5 مليون ب/ي خالل ال�صهر 
ال�صابق وفائ�س قدره 0.8 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

مار�س 2016

مار�س

2016
التغري عن

فرباير 2017

فرباير

2017
مار�س

2017

0.2 47.0 -0.5 47.7 47.2 طلب الدول ال�شناعية

1.0 49.5 0.1 50.4 50.5 باقي دول العامل

1.1 96.6 -0.4 98.1 97.7 اإجمايل الطلب العاملي

-0.3 38.9 -0.3 38.9 38.6  اإمدادات اأوبك

-0.4 32.2 -0.3 32.1 31.8 نفط خام

0.1 6.7 0.0 6.8 6.8 �شوائل الغاز و متكثفات

1.1 56.2 0.0 57.3 57.3 اإمدادات من خارج اأوبك

0.2 2.3 0.0 2.5 2.5 عوائد التكرير

1.0 97.4 -0.3 98.6 98.4 اإجمايل العر�س العاملي

0.8 0.5 0.7 املوازنة

 )مليون برميل/ اليوم(
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يو�صح الجدولن )7( و )8( م�صتويات الطلب والعر�س العالمي للنفط  للفترة 2015- 

.2017

• اإنتاج النفط ال�شخري فى الواليات المتحدة االأمريكية 	

ارتفع اإنتاج الوليات المتحدة الأمريكية من النفط ال�صخري خالل �صهر مار�س 2017 

 4.969 ليبلغ  ال�صابق  ال�صهر  بم�صتويات  1.5% مقارنة  بن�صبة  اأى  األف ب/ي   75 بحوالى 

العام  من  المناظر  بال�صهر  مقارنة  ب/ي  األف   93 بنحو  انخفا�صاً  م�صكاًل  ب/ي،  مليون 

ال�صابق، كما ارتفع عدد الحفارات العاملة خالل �صهر مار�س 2017 بنحو 33 حفارة مقارنة 

267 حفارة  574 حفارة، وهو م�صتوى مرتفع بنحو  اإلى  ال�صابق لي�صل  ال�صهر  بم�صتويات 

مقارنة بال�صهر المناظر من العام ال�صابق ،وذلك كما يت�صح من الجدول )3( 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، April  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

مار�س 2016

مار�س

2016
التغري عن

فرباير 2017

فرباير

2017
مار�س

2017

 - 0.093 5.062 0.075 4.894 4.969 اإنتاج النفط ال�شخري

267 307 33 541 574 عدد احلفارات العاملة )حفارة(

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

الواليات المتحدة االأمريكية 

فبراير  �صهر  خالل  الخام  النفط  من  الأمريكية  المتحدة  الوليات  واردات  انخف�صت 

2017 بحوالى 198 األف ب/ي اأى بن�صبة 2.4% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لتبلغ نحو 
8.2 مليون ب/ي، بينما ارتفعت وارداتها من المنتجات النفطية بحوالى 53 األف ب/ي اأى 

بن�صبة 2.4% 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 

فبراير 2017 بحوالى 237 األف ب/ي اأى بن�صبة 36.7% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق 

األف   80 النفطية بحوالى  المنتجات  بينما انخف�صت �صادراتها من  األف ب/ي،   881 لتبلغ 

مليون ب/ي.   4.8 حوالى  لتبلغ  ال�صابق  ال�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %1.6 بن�صبة  اأى  ب/ي 

وبذلك انخف�س �صافي الواردات النفطية للوليات المتحدة خالل �صهر فبراير 2017 بحوالي 

301 األف ب/ي، اأي بن�صبة 5.9% مقارنة مع ال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 4.8 مليون ب/ي.
وبالن�صبة لم�صادر الواردات، فقد ظلت كندا المزود الرئي�صي للوليات المتحدة بالنفط 

الخام بن�صبة 42% من اجمالي واردات الأخيرة منه، تليها المملكة العربية ال�صعودية بن�صبة 

16% ثم فنزويال بن�صبة 8%، بينما ا�صتحوذت الدول الأع�صاء في منظمة اأوبك على حوالي 
42% من اإجمالي واردات النفط الخام للوليات المتحدة الأمريكية. 

اليابان 

األف  ارتفعت واردات اليابان من النفط الخام خالل �صهر فبراير 2017 بحوالي 80 

بينما  ب/ي،  مليون   3.5 لتبلغ  ال�صابق  ال�صهر  مع  بالمقارنة   %2 بن�صبة  اأي  ب/ي،     

بن�صبة  اأي  ب/ي،  األف   17 بحوالى  النفطية  المنتجات  من  اليابانية  ال��واردات  انخف�صت 

2.7% بالمقارنة مع ال�صهر ال�صابق لتبلغ 641    األف ب/ي.

إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية  )مليون ب/ي ( شكل - 7 
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وعلى جانب ال�صادرات، انخف�صت �صادرات اليابان من المنتجات النفطية خالل �صهر 

فبراير  2017 بنحو 13 األف ب/ي، اأي بن�صبة 2.2% لتبلغ 570 األف ب/ي. وبذلك ارتفع 

اأي  األف ب/ي،  2017 بحوالي 76  فبراير  �صهر  لليابان خالل  النفطية  ال��واردات  �صافي 

بن�صبة 2.1% لي�صل اإلى 3.6 مليون ب/ي.

وبالن�صبة لم�صادر الواردات، تاأتي المملكة العربية ال�صعودية في المرتبة الأولى بن�صبة 

41% من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام، تليها المارات العربية المتحدة بن�صبة 
21% ثم الكويت بحوالى %8 . 

ال�شين 

ارتفعت واردات ال�صين من النفط الخام خالل �صهر فبراير 2017 بحوالي 273 األف 

ب/ي،  اأي بن�صبة 3% بالمقارنة مع ال�صهر ال�صابق لتبلغ 8.3 مليون ب/ي، كما ارتفعت 

 %12.5 بن�صبة  اأي  األف ب/ي،   152 بحوالى  النفطية  المنتجات  من  ال�صينية  ال��واردات 

بالمقارنة مع ال�صهر ال�صابق لتبلغ 1.4 مليون ب/ي.

األف   14 الخام حوالي  النفط  ال�صينية من  ال�صادرات  بلغت  ال�صادرات،  وعلى جانب 

ب/ي فقط،  وارتفعت ال�صادرات ال�صينية من المنتجات النفطية بحوالي 419 األف ب/ي، 

اأي بن�صبة 51.7% بالمقارنة مع ال�صهر ال�صابق لتبلغ 1.2 مليون ب/ي. وبذلك بلغ �صافي 

الواردات النفطية ال�صينية خالل �صهر فبراير 2017 حوالي 8.4 مليون ب/ي مرتفعة بنحو 

1.3% عن م�صتوياتها لل�صهر ال�صابق. 
وبالن�صبة لم�صادر الواردات، تاأتي المملكة العربية ال�صعودية في المرتبة الأولى بن�صبة %15 

من اإجمالي واردات ال�صين من النفط الخام، تليها رو�صيا بن�صبة 14% ثم اأنجول بن�صبة %10 .

ويو�صح الجدول )4( �صافي الواردات ) ال�صادرات ( من النفط الخام والمنتجات النفطية 

للوليات المتحدة واليابان وال�صين خالل �صهر فبراير 2017 مقارنة بال�صهر ال�صابق.

)مليون برميل / اليوم (  الجدول - 4

امل�صدر : التقرير ال�صهري ملنظمة اأوبك، اأعداد خمتلفة 2017.

4 - المخزون 

فبراير  �صهر  خالل  ال�صناعية  الدول  في  النفطي  التجاري  المخزون  اإجمالي  انخف�س 

وهو  برميل،  مليون   3056 اإلى  لي�صل  ال�صابق  ال�صهر  عن  برميل  مليون   7 بحوالي   2017
م�صتوى مرتفع بنحو 35 مليون برميل عن م�صتويات ال�صهر المماثل من العام الما�صي، يذكر 

اأن اإجمالي المخزون التجاري من النفط الخام  في الدول ال�صناعية قد ارتفع خالل �صهر 

فبراير 2017 بحوالي 9 مليون برميل عن ال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 1222 مليون برميل، 

بينما انخف�س اإجمالي مخزونها التجاري من المنتجات  النفطية بحوالي 16 مليون برميل 

عن ال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 1834 مليون برميل.

املنتجات النفطية النفط اخلام

التغري عن

يناير 2017

يناير

 2017
فرباير

 2017
التغري عن

يناير 2017

يناير

 2017
فرباير

 2017

0.134 2.668 - 2.534 - 0.435 - 7.738 7.303 الواليات املتحدة االأمريكية

0.003 - 0.075 0.072 0.079 3.460 3.539 اليابان

0.267 - 0.404 0.137 0.373 7.922 8.295 ال�شني

 صافي الواردات)الصادرات( النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين

السنة 43 - العدد 5



33

 وقد انخف�س المخزون التجاري النفطي في الأمريكتين بحوالى 4 مليون برميل عن 

ال�صهر ال�صابق لي�صتقر عند 1617 مليون برميل، منها 682 مليون برميل من النفط الخام 

و 935 مليون برميل من المنتجات، كما انخف�س المخزون التجاري النفطي في دول منطقة 

المحيط الهادي بحوالى 9 مليون برميل عن ال�صهر ال�صابق لي�صتقر عند 412 مليون برميل، 

منها 187 مليون برميل من النفط الخام       و 225 مليون برميل من المنتجات، بينما 

ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول الأوروبية بحوالى 6 مليون برميل عن ال�صهر 

ال�صابق لي�صتقر عند 1027 مليون برميل، منها 353 مليون برميل من النفط الخام و 674 

مليون برميل من المنتجات.

ارتفع المخزون التجاري النفطي في بقية دول العالم خالل �صهر فبراير 2017 بمقدار 

7 مليون برميل لي�صل اإلى 3093 مليون برميل، بينما انخف�س المخزون التجاري النفطي 
على متن الناقالت بمقدار 16 مليون برميل لي�صل اإلى 1216 مليون برميل. 

وبذلك ي�صتقر اإجمالي المخزون التجاري العالمى عند نف�س الم�صتوى الم�صجل خالل 

ال�صهر ال�صابق  وهو 6149 مليون برميل، م�صجاًل بذلك ارتفاعاً بمقدار 187 مليون برميل 

عن م�صتويات ال�صهر المماثل من العام الما�صي. 

وجنوب  والتنمية  القت�صادي  التعاون  منظمة  دول  في  ال�صتراتيجي  المخزون  ا�صتقر 

ال�صهر  خالل  الم�صجل  الم�صتوى  نف�س  عند   2017 فبراير  �صهر  خالل  وال�صين  اأفريقيا 

عن  برميل  مليون   16 بمقدار  ارتفاعاً  بذلك  م�صجاًل  برميل،  مليون   1881 وهو  ال�صابق 

م�صتويات ال�صهر المماثل من العام الما�صي. 

وبذلك ي�صل اإجمالي المخزون العالمي في نهاية �صهر فبراير 2017 اإلى 9245 مليون 

بنحو 18 مليون برميل مقارنة بال�صهر ال�صابق، و ارتفاعاً  برميل م�صجال بذلك انخفا�صاً 

بنحو 238 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 

فبراير 2017.

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر فبراير 2017  )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 مار�س 2017 بمقدار 0.03 دولر لكل مليون )و ح ب( مقارنة بال�صهر 

ال�صابق لي�صل اإلى 2.88 دولر لكل مليون )و ح ب(. 

ول���دى مقارنة المتو�صط ال�صهري ل�صعر الغ���از الطبيعي بالمتو�صط ال�صهري لخام غرب 

تك�صا����س المتو�ص���ط، يت�صح انخفا�س اأ�صعار الغاز الطبيعي بنحو 5.7 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

ارتفع متو�صط اأ�صعار الغاز الطبيعي الم�صيل الذي ا�صتوردته اليابان في �صهر فبراير 

2017 بمقدار 0.3 دولر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 7.85 دولر/ 
مليون و ح ب، وارتفع متو�صط اأ�صعار الغاز الطبيعي الم�صيل الذي ا�صتوردته كوريا الجنوبية 

بمقدار 0.1 دولر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 7.99 دولر/ مليون 

و ح ب، بينما انخف�س متو�صط اأ�صعار الغاز الطبيعي الم�صيل الذي ا�صتوردته ال�صين بمقدار 

0.01 دولر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 6.98 دولر/ مليون و ح ب. 

2.2 الكميات الم�شتوردة من الغاز الطبيعي الم�شيل
انخف�صت الكميات الم�صتوردة من الغاز الطبيعي الم�صيل في اليابان و كوريا الجنوبية 

وال�صين من الم�صادر المختلفة خالل ال�صهر بمقدار 2.270 مليون طن اأي بن�صبة %14.2 

اإلى   2017 فبراير  �صهر  في  الم�صتوردة  الكميات  و�صلت  حيث  ال�صابق  بال�صهر  مقارنة 

13.762 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

مار�س

دي�شمربنوفمرباأكتوبر�شبتمرباغ�شط�سيوليويونيو مايواأبريل 2016
يناير

مار�سفرباير2017

1.71.91.92.62.82.83.03.02.63.63.32.82.9الغاز الطبيعي *

6.57.18.18.47.77.77.88.67.99.09.19.28.6خام غ. تك�صا�س**

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس في السوق األمريكي، 2017-2016
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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 2015 - 2017 :

 World Gas Intelligence امل�شدر:  اأعداد خمتلفة من

كميات وأسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في اليابان وكوريا والصين 2017-2015  الجدول - 6

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

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�شنيكوريااليابانالإجمايلال�شنيكوريااليابان

201584850331411960613759710.210.68.6

20168276733257260171420416.96.96.5

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

754940263733153087.17.37.1دي�شمرب

830242943436160327.57.97.0يناير 2017

779036002372137627.98.07.0فرباير
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3.2 م�شادر واردات الغاز الطبيعي الم�شيل
بلغت �صادرات ا�صتراليا اإلى اليابان و كوريا الجنوبية و ال�صين خالل �صهر فبراير 2017  

واردات  اإجمالي  26.2% من  بن�صبة  الأولى  المرتبة  لتاأتي في  3.605 مليون طن،  حوالي 

اليابان وكوريا الجنوبية وال�صين خالل ال�صهر، تليها قطر بن�صبة 20.7% ثم ماليزيا بن�صبة 

. %14.6
هذا وقد بلغت �صادرات الدول العربية اإلى اليابان و كوريا الجنوبية و ال�صين حوالي 

4.015 مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته 29.2% 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 

تليها   ،2017 نهاية �صهر فبراير  6.96 دولر/ مليون و ح ب في  �صافي عائد في حدود 

اإندوني�صيا ب�صافي عائد 6.86 دولر/     مليون و ح ب، ثم ماليزيا ب�صافي عائد 6.81 

دولر/ مليون و ح ب. فيما بلغ �صافي العائد لقطر 6.63 دولر/ مليون و ح ب، وللجزائر 

6.29 دولر/ مليون و ح ب. 
ويو�صح الجدول )7( الدول الرئي�صية الم�صدرة للغاز الطبيعي الم�صيل اإلى اليابان وكوريا 

الجنوبية وال�صين، و�صافي العائد لها في نهاية �صهر فبراير 2017:

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

77903600237213762اإجمالي الواردات، منها:

215560384636056.80ا�شتراليا

1010129454928536.63قطر

141628631020126.81ماليزيا

53542237913366.86اندون�شيا

10366.96-844192رو�شيا

*  عائدات الت�صدير مطروحاً منها تكاليف النقل ور�صوم الإتاوة.
 World Gas Intelligence الم�صدر:  اأعداد مختلفة من

في نهاية شهر فبراير 2017
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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،  2016- 2017 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 2016 -2017
)$ / Barrel - دولر / برميل(

2017 2016 ال�صبوع

Week 
ال�صهر

Month 2017 2016 الأ�صبوع

Week 
ال�صهر

Month

44.3 1 
   

يوليو

July

53.1 29.8 1 

 يناير 

January
43.0  2 52.1 25.7  2
42.7  3 52.1 23.7  3
40.2 4 52.5 26.9  4
39.1 1 

 

اغ�صط�س

August

52.9 29.2  1

 فرباير 

February
41.2  2 53.2 27.0  2
45.5  3 53.7 29.0  3
45.5 4 53.6 29.3  4
43.7  1

�صبتمرب

September

52.0 35.1 1

 مار�س 

March
42.7  2 49.2 35.2 2
42.5 3 48.7 35.8 3
43.1 4 49.5 34.8 4
47.5 1 

 اكتوبر 

October

34.2 1
  

ابريل

April

48.5  2 38.2 2
48.4  3 38.6 3
47.4 4 41.1 4
42.1 1 

 نوفمرب  

November

41.1 1

مايو

May
42.2  2 41.8 2
45.0  3 44.5 3
46.4 4 44.7 4
50.7 1 

 دي�صمرب 

December

47.1 1

 يونيو 

  June
51.9  2 45.1 2
52.0  3 46.0 3
53.1 4 45.3 4

20162017

26.552.4January يناير 

28.753.4February فرباير 

34.750.3March مار�س 

37.9April ابريل 

43.2May مايو 

45.8June يونيو 

42.7July يوليو 

43.1August اغ�صط�س 

42.9September �صبتمرب 

47.9October اكتوبر 

43.2November نوفمرب 

December دي�صمرب 

30.052.0First Quarter الربع الأول 

42.3Second Quarter الربع الثانى 

42.9Third Quarter الربع الثالث 

47.6Fourth Quarter الربع الرابع 

40.7Annual Average املتو�شط ال�شنوي 

اجلدول - 1: املعدل الأ�صبوعي لأ�صعار �صلة اأوبك* ، 2016 - 2017

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2016 -2017
)$ / Barrel - دولر / برميل(

م���ل���ح���ق ال����ج����داول
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اجلدول - 3:  الأ�صعار الفورية ل�صلة اأوبك وبع�س اأنواع النفوط الأخرى 2017-2015

Table - 3:  Spot Prices for OPEC and Other  Crudes، 2015-2017   

)$/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

49.549.952.847.948.250.753.951.451.052.448.7Axerage 2014متو�شط عام 2015

45.145.248.843.843.545.849.447.045.848.247.6Axerage 2015متو�شط عام 2016

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

52.452.354.81.751.553.456.053.153.754.652.5January 2016يناير 2017 

53.453.655.152.752.954.156.353.554.455.153.4Octoberفرباير

50.350.751.449.849.950.953.050.051.251.649.6Marchمار�س

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،  2015 - 2017

Table - 4: Average Monthly Market Spot Prices of Petroleum Products,   2015 -2017
)$ / 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

2015

69.266.245.9Singapure�صنغافورة

Average
2015

75.566.040.2Roterdamروتردام
69.467.542.1Mediterraneanاملتو�صط

77.763.843.3US 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

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

يناير

2017

69.565.955.1Singapure�صنغافورة

Jan-17
73.865.150.6Roterdamروتردام
67.066.552.2Mediterraneanاملتو�صط

72.862.546.8US Gulfخ. اأمريكي

فرباير

2017

69.967.354.6Singapure�صنغافورة

Feb-17
75.766.149.7Roterdamروتردام
68.367.550.4Mediterraneanاملتو�صط

70.663.246.9US Gulfخ. اأمريكي

مار�س

2017

64.363.150.7Singapure�صنغافورة

Mar-17
70.162.244.9Roterdamروتردام
62.162.046.2Mediterraneanاملتو�صط

70.358.443.3US Gulfخ. اأمريكي

م���ل���ح���ق ال����ج����داول
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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  2015 - 2017 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2015 - 2017
)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 2015 108 38 65 متو�شط 2015

Average 2016 97 37 60 متو�شط 2016

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

January 2017 142 53 84 يناير 2017

February 103 37 71 فرباير

March 113 28 53 مار�س

اجلدول - 6 :  اجتاهات اأ�صعار �صحن املنتجات النفطية، 2015 - 2017 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2015 - 2017
)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 2015 173 162 118 متو�شط 2015

Average 2016 146 136 100 متو�شط 2016

  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

January  2017 198 183 124 يناير 2017

February 157 147 116 فرباير

  March 213 203 126 مار�س

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 2015 - 2017    

Table -7 : World Oil Demand  2015 - 2017
)Million b/d - مليون برميل/ اليوم (

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

وتقارير ال�شناعة النفطية.

2017 *2016 2015 

الربع الأول

Q -I  
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  

Arab Countries 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.9 6.9  الدول العربية

OAPEC 6.1 6.1 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.9 5.9  الدول الأع�صاء في اأوبك

Other Arab 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1  الدول العربية الأخرى

OECD 47.0 46.8 47.1 47.3 46.3 46.8 46.4 46.3 46.5 45.4 46.5  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 24.8 24.8 24.8 25.1 24.7 24.6 24.6 24.4 24.8 24.1 24.2  اأمريكا ال�صمالية

Western Europe 13.7 14.0 14.0 14.4 14.09 13.6 13.8 13.7 14.1 13.6 13.5  اأوروبا الغربية

Pacific 8.6 8.1 8.3 7.7 7.6 8.6 8.0 8.3 7.6 7.7 8.8  املحيط الهادي

Developing Countries 31.6 31.3 31.3 31.8 31.3 31.0 30.9 30.8 31.4 30.6 29.9  الدول النامية

Middle East & Asia 21.0 20.5 20.8 21.0 20.7 20.6 20.3 20.3 20.6 20.0 19.6  ال�صرق الو�صط  واآ�صيا 

Africa 4.2 4.1 4.1 4.0 4.1 4.1 4.0 4.1 3.9 4.0 4.0  افريقيا

America Latin 6.3 6.5 6.4 6.8 6.5 6.3 6.6 6.5 6.9 6.6 6.3  اأمريكا الالتينية

 China 11.5 11.5 11.9 11.5 11.5 11.1 11.1 11.1 10.7 11.1 10.4  ال�شني 

  FSU 4.6 4.7 5.1 4.7 4.4 4.5 4.6 5.0 4.7 4.3 4.5  االحتاد ال�شوفي�يتي)ال�شابق(

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

World 95.4 95.1 96.1 95.9 94.1 94.1 93.7 94.0 93.9 92.0 91.9    العامل
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اجلدول - 8: العر�س العاملي للنفط و�صوائل الغاز الطبيعي خالل الفرتة  2015 - 2017

Table -8 : World Oil and NGL Supply, 2015-2017
)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.

2017 2016 * 2015
 الربع 1

Q I
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

Arab Countries 27.9 28.3 29.0 28.5 28.0 27.7 27.4 27.7 27.8 27.3 26.7 الدول العربية

OAPEC 26.6 27.0 27.7 27.2 26.7 26.4 26.1 26.4 26.5 26.1 25.3 الدول الأع�صاء في اأوبك

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

OPEC * *: 38.2 38.6 39.3 38.7 38.3 38.6 37.7 38.3 38.2 37.5 37.0 االأوبك * *:

Crude Oil 32.0 32.5 33.1 32.6 32.2 32.5 31.5 32.1 32.0 31.4 31.1 النفط اخلام

NGLs  +non conventional Oils 6.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.0  �صوائل الغاز الطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 25.1 24.8 25.2 24.6 24.2 25.4 25.3 25.6 25.3 24.9 25.2 منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

NorthAmerica 20.9 20.6 20.8 20.5 20.1 21.0 21.1 21.2 21.1 20.7 21.0 اأمريكا ال�صمالية

Western Europe 3.9 3.8 3.9 3.6 3.7 3.9 3.8 3.9 3.7 3.8 3.7 اأوروبا الغربية

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

Developing Countries 12.3 12.2 12.4 12.3 12.1 12.1 12.2 12.0 11.9 12.0 12.1 الدول النامية

 Middle  East & Other Asia 5.0 5.0 5.0 4.9 5.0 5.1 4.9 4.7 4.6 4.7 4.7 ال�صرق الأو�صط ودول اآ�صيوية اأخرى

 Africa 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 افريقيا 

Latin America 5.2 5.1 5.2 5.2 5.1 5.0 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 اأمريكا الالتينية 

China 4.0 4.1 4.0 4.0 4.1 4.2 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 ال�شني

FSU 14.0 13.9 14.2 13.7 13.7 14.0 13.7 13.7 13.6 13.7 13.8 االحتاد ال�شوفييتي ال�شابق

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

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

World 95.9 95.8 97.1 95.6 94.8 96.5 95.6 96.2 95.8 94.9 94.7  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, April  2017   امل�شدر Sources: Oil Market Intelligence, April  2017

الجدول - 9: المخزون النفطي العالمي، في نهاية �صهر فبراير 2017

Table - 9 : Global Oil Inventories،February 2017
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية ال�صهر(

فرباير 2017

 jan- 2017
يناير 2017

Jan- 2017
التغري عن يناير 2017

Change from  Jan- 2016
فرباير 2016

 Feb- 2016
التغري عن فرباير 2016

Change from Feb-  2016

158338Americas)4(16171621االأمريكتني:

6826651764438Crudeنفط خام

9350Products)21(935956منتجات نفطية

10271021610207Europeاأوروبا :

3530Crude)2(353355نفط خام

67466686677Productsمنتجات نفطية

Pacific(10)422(9)412421منطقة املحيط الهادي 

Crude)9(196)6(187193نفط خام

Products)1(226)3(225228منتجات نفطية

302135Total OECD(7)30563063اإجمايل الدول ال�شناعية *

122212139119329Crudeنفط خام

18286Products(16)18341850منتجات نفطية

303308672941152Rest of the worldبقية دول العامل *

11836Oil at Sea)16(12161232نفط على منت الناقالت

61496149059762187World Commercial 1املخزون التجاري العاملي *

188118810186316Strategic Strategicاملخزون ال�صرتاتيجي

9007238Total 2(18)92459263اإجمايل املخزون العاملي**
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