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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

غالف العدد

التعاون العربي في مجال الكهرباء ..
 آفاق واعدة للتكامل والتطوير

السعودية ومصر
نقلة نوعية في التعاون 

المشترك بين الدول العربية

الطاقة  ا���س��ت��ه��الك  م��ع��دالت  ت�سهد 

العربية  الدول  العديد من  الكهربائية في 

مرتفعة  وب��م��ع��دالت  م�����س��ت��م��راً  ت���زاي���داً 

والزيادة  العمراني  التو�سع  لعملية  نتيجة 

دول  ت�سهدها  التي  الم�ستمرة  ال�سكانية 

الذي  االأم��ر  طويلة،  عقود  منذ  المنطقة 

اأن�ساأ تحديات حقيقية للبحث عن اأف�سل 

االحتياجات  لتاأمين  الممكنة  ال��ح��ل��ول 

وذلك  الكهربائية،  الطاقة  من  ال��الزم��ة 

عبر �سخ المزيد من اال�ستثمارات الكبيرة 

من  اأو  الكهربائية،  النقل  �سبكات  لتقوية 

خالل تنفيذ م�سروعات للربط الكهربائي 

مع الدول المجاورة لها. 

تاأ�س�ست منظمة االأقطار العربية الم�سدرة للبترول بموجب االتفاقية التي اأبرمت في بيروت بتاريخ 9 يناير 1968  فيما بين حكومات 

كل من المملكة العربية ال�سعودية ودولة الكويت ودولة ليبيا )المملكة الليبية اآنذاك(. ون�ست االتفاقية على اأن تكون مدينة الكويت مقراً لها.  

تهدف المنظمة اإلى تعاون اأع�سائها في مختلف اأوجه الن�ساط االقت�سادي في �سناعة البترول، وتقرير الو�سائل وال�سبل للمحافظة على 

م�سالح اأع�سائها الم�سروعة في هذه ال�سناعة منفردين ومجتمعين، وتوحيد الجهود لتاأمين و�سول البترول اإلى اأ�سواق ا�ستهالكه ب�سروط 

عادلة ومعقولة، وتوفير الظروف المالئمة لال�ستثمار في �سناعة البترول في االأقطار االأع�ساء. 

البحرين والجمهورية  المتحدة ودولة قطر ومملكة  العربية  االإمارات  1970 كل من دولة  المنظمة في عام  اإلى ع�سوية  ان�سم  وقد 

الجزائرية.  وان�سم اإليها في عام 1972 كل من الجمهورية العربية ال�سورية وجمهورية العراق، وان�سم اإليها في عام 1973 جمهورية م�سر 

العربية، وان�سمت الجمهورية التون�سية في عام 1982 )جمدت ع�سويتها في عام 1986( وتجيز االتفاقية ان�سمام اأية دولة عربية م�سدرة 

للبترول اإلى ع�سويتها �سريطة اأن يكون البترول م�سدراً هاما لدخلها القومي، وبموافقة ثالثة اأرباع اأ�سوات الدول االأع�ساء على اأن يكون 

من بينها اأ�سوات جميع الدول االأع�ساء الموؤ�س�سة. 

• الûسركات املنبãقة:
انبثقت عن المنظمة الم�سروع����ات الم�س���تركة التالية:  ال�س����ركة العربي���ة البحرية لنقل البترول في عام 1972 ومقرها مدينة الكويت في دولة الكويت، 

وال�سركة العربية لبناء واإ�سالح ال�سفن )اأ�سري( في عام 1973، ومقرها مملكة البحرين، وال�سركة العربية لال�ستثمارات البترولية )اأبيكورب( في عام 1974 

ومقرها مدينة الخبر في المملكة العربية ال�سعودية، وال�سركة العربية للخدمات البترولية في عام 1975 ومقرها مدينة طرابل�ض في دولة ليبيا.

معالي المهندس سهيل محمد 
بن فرج المزروعي

نتائج ايجابية ومشجعة الصالح 
نظام دعم الطاقة في االمارات

السعودية ومصر
نقلة نوعية في 
التعاون المشترك 
بين الدول العربية
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ذكلللر معاللللي المهند�لللس �سهيل محمد 

بلللن فرج المزروعي، وزير الطاقة في دولة 

االإمارات العربية المتحدة، باأن االإ�ساحات 

التلللي اأجريت على نظلللام دعم الطاقة في 

االإمارات جاءت فلللي وقت منا�سب للغاية، 

لتزامنهلللا مع االنخفا�س الكبير في اأ�سعار 

النفلللط في ال�سلللوق العالمية، وقد حظيت 

تلك االجراءات باالإ�سادة، و�سّجعت العديد 

من الدول المنتجة للنفط على اتخاذ ذات 

االإجراءات. 

واأ�ساف معاليه خال المحا�سرة التي 

األقاهلللا في معهلللد م�سدر للطاقلللة بعنوان 

»اأم�������ن الطاقة ف�������ي االإمارات، ب�������اأن ا�شلح 

نظام دع�������م الطاقة حقق نتائ�������ج ايجابية 

وم�شجعة، حيث �ساهم في تحقيق وفورات 

كبيلللرة في ا�ستهلللاك الطاقلللة والمياه في 

الموؤ�س�سات التعليمية والم�ساجد والمنازل، 

حيلللث �سهلللد قطلللاع الطاقلللة توفيلللراً في 

اال�ستهلللاك بلغ 10% وبملللا يعادل )670 

مليون درهم �سنوياً(، ويمكن اأن يرتفع هذا 

الرقم اإلى 1.7 مليار درهم في حال ارتفاع 

ن�سبة التوفير اإلى %30..

وقال معاليه بلللاأن مو�سوع التوفير في 

اال�ستهاك لي�س باالأمر ال�سهل، اإذ يتوجب 

على دوللللة االإمارات معالجة مجموعة من 

الق�سايا، مثل زيلللادة الطلب على الطاقة، 

وارتفاع معدل ا�ستهاك الفرد، وانخفا�س 

الر�سوم مقابل التكلفة الحقيقية للكهرباء، 

والعاقلللة الوثيقة بين النملللو االقت�سادي 

ونمط اال�ستهاك، وتقلبات اأ�سعار النفط، 

واالتفاقيلللات الدوليلللة الخا�سلللة بخف�لللس 

انبعاثلللات الكربلللون، ومحدوديلللة م�سادر 

الطاقة المتجددة.

وزارة  »انتهلللت  قائلللًا  معاليللله  وتابلللع 

الطاقلللة ملللن و�سلللع م�سلللودة قانلللون كفاءة 

الطاقلللة الخا�لللس بالمبانلللي، واللللذي يوفر 

بيانلللات حول المباني فلللي االإمارات وت�سمل 

تللللك البيانات )المنطقلللة، وحجم ا�ستهاك 

الطاقلللة، ون�سبة االإ�سغلللال.( واأو�سح معاليه 

بلللاأن القانون �سي�ساعد الدوللللة على تحقيق 

هدفها المتعلق بتنويع مزيج الطاقة، والذي 

يجري العمل عللللى تحقيقه اأي�ساً من خال 

اإطلللاق م�ساريع جديدة في مجاالت الطاقة 

ال�سم�سية والطاقة النووية وطاقة الرياح«.

واأ�سلللار معاليللله اإللللى اأن وزارة الطاقة 

قد عمللللت بالتعاون مع خبلللراء وقادة في 

قطاع الطاقلللة العالمي على اإعداد تقارير 

خا�سة بها،  تمكنها من التنبوؤ وا�ست�سراف 

الم�ستقبلللل، مو�سحاً اأهميتها كاأدوات اأكثر 

واقعية ت�ساعلللد الدولة على الم�سي قدماً 

فلللي تحقيق الكفاءة وو�سلللع نظام منا�سب 

لدعم الطاقة.

معالي المهندس سهيل محمد بن فرج المزروعي

نتائج ايجابية ومشجعة الصاح
نظام دعم الطاقة في اإلمارات

دولة اإلمارات العربية المتحدة

8
معالي المهندس

 علي بن إبراهيم النعيمي
جهود سعودية في مجال تحسين 

كفاءة استهالك الطاقة

9

أخ��ب��ار ال����دول األع��ض��اء

المملكة العربية السعودية

ذكلللر مللعللالللي الللمللهللنللد�للس علللللي بن 

اإبلللراهللليلللم الللنللعلليللمللي، وزيللللر الللبللتللرول 

العربية  المملكة  في  والثروة المعدنية 

اللل�للسللعللوديللة، بلللاأن الللوقللود االأحللفللوري، 

العالم،  نه�سة دول  اأ�سا�سي في  �سريك 

وال يزال يحظى باأهمية كبرى و�سيمثل 

جزًءا اأ�سا�سًيا من مزيج الطاقة العالمي 

خال العقود القادمة، و�سي�ساعد على 

االرتقاء بحياة المايين من الب�سر حول 

اأهداف  تحقيق  في  و�سي�ساهم  العالم، 

العام  فللي  االنللمللائلليللة  المتحدة  االأملللم 

2015 وما بعد. 
التي  كلمته  في  معاليه  وا�ستعر�س 

األقاها في )حوار برلين حول التحول في 

مجال الطاقة(، الذي عقد في العا�سمة 

االألمانية برلين في 17 مار�س 2016، 

كفاءة  تح�سين  مجال  في  بللاده  جهود 

االعللان  تللم  حيث  الطاقة،  ا�ستهاك 

القواعد  من  تطبيق حزمة جديدة  عن 

في  الللطللاقللة  لم�ستخدمي  واللللللوائللح 

مبيناً  والمنزلي،  ال�سناعي  القطاعين 

معاليه باأن المملكة ال تدخر جهًدا في 

ت�سجيع اال�ستثمار في البحوث والتطوير 

في قطاع الطاقة، بهدف التح�سين من 

موا�سفات الوقود الم�ستخدم، وتح�سين 

كفاءة محركات ال�سيارات. 

واعللتللبللر مللعللاللليلله بللللان مللطللالللبللات 

في  االأحللفللوري  الوقود  البع�س  باإبقاء 

عن  بعيد  �سيا�سي  راأي  االأر�للس،  باطن 

قليلة  دول  ت�ستطيع  »وربما  الواقعية، 

جلللًدا على وجلله االأر�للللس اتللخللاذ قللرار 

على  االعللتللمللاد  مللن  بالتحول  مفاجئ 

الفحم اإلى الطاقة ال�سم�سية، ومنها اإلى 

و�سحاها«،  ع�سية  بين  النووية  الطاقة 

مليار   1،3 من  اأكثر  وجود  اإلى  م�سيراً 

�سخ�س على وجه االأر�س محرومين من 

الطاقة الكهربائية. 

اللللزيلللادة  اأن  مللعللاللليلله علللللى  واأكلللللد 

العالم،  �سكان  عللدد  فللي  المت�سارعة 

تحتم م�ساهمة جميع الدول وال�سركات 

الجهود  فللي  االإنللمللانلليللة  والموؤ�س�سات 

كللفللاءة  لتح�سين  الللراملليللة  الللدوللليللة 

ا�ستهاك الطاقة وخا�سة النفط.

بالحديث  كلمته  معاليه  واخللتللتللم 

البحوث  مجال  في  المملكة  جهود  عن 

واللللدرا�لللسلللات والللتللطللويللر فلللي مللجللال 

طريق  عن  �سواء  المتجددة،  الطاقات 

ال�سركات الحكومية اأو �سركات القطاع 

واعلللدة  اآفللللاق  وجلللود  مبيناً  الللخللا�للس، 

في  ال�سم�سية  الللطللاقللة  ال�للسللتللخللدام 

المملكة.

معالي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي

جهود سعودية في مجال تحسين كفاءة 
استهاك الطاقة

السعودية ومصر
نقلة نوعية في 
التعاون المشترك 
بين الدول العربية
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سعادة ا�مين العام 
يستقبل د.أحمد ابراهيم 
القطان

أجهزة المنظمة

معالي الدكتور  عبدالحسين ميرزا
تحسن طفيف في انتاج النفط 

والغاز في مملكة البحرين

تمار�ض المنظمة ن�ساطاتها واخت�سا�ساتها من خالل اأربعة اأجهزة هي: 

• مجل�س ال�زراA: هو ال�سلطة العليا التي تحدد �سيا�سات المنظمة بتوجيه ن�ساطاتها وو�سع القواعد التي ت�سير عليها. 
اإلى المجل�ض، وينظر في الميزانية ال�سنوية ويرفعها  • المكتب التنفيò… : يتكون من ممثلي الدول االأع�ساء ويقوم برفع ما يراه من تو�سيات واقتراحات 

للمجل�ض الوزاري ، كما يقر نظام موظفي االأمانة العامة، وت�سدر قراراته باأغلبية ثلثي اأ�سوات االأع�ساء جميعا.

• الأمانة العامة : ت�سطلع بالجوانب التخطيطية واالإدارية والتنفيذية لن�ساط المنظمة، وفقا للوائح وتوجيهات المجل�ض. ويتولى اإدارة االأمانة العامة اأمين عام. 
ويعين االأمين العام بقرار من المجل�ض الوزاري للمنظمة لفترة ثالث �سنوات قابلة للتجديد لمدد اأخرى. واالأمين العام هو الناطق الر�سمي با�سم المنظمة، 

وهو الممثل القانوني لها، وهو م�سوؤول عن مبا�سرة واجبات من�سبه اأمام المجل�ض. ويقوم االأمين العام باإدارة االأمانة العامة وتوجيهها، واالإ�سراف الفعلي على 

كافة وجوه ن�ساطها، وتنفيذ ما يعهد به المجل�ض اإليه من مهام. يمار�ض االأمين العام وكافة موظفي االأمانة العامة وظائفهم با�ستقالل تام ولل�سالح الم�سترك 

للدول االأع�ساء. يتمتع االأمين العام واالأمناء الم�ساعدون في اأقاليم الدول االأع�ساء بكافة الح�سانات واالمتيازات الدبلوما�سية.  

• ال¡يÄة الق†سائية: تم التوقيع على بروتوكول اإن�ساء الهيئة الق�سائية لمنظمة االأقطار العربية الم�سدرة للبترول في مدينة الكويت بتاريخ  9 مايو 1978 
ودخل حيز النفاذ في 20 اأبريل 1980.  وللهيئة اخت�سا�ض اإلزامي بالنظر في المنازعات التي تتعلق بتف�سير وتطبيق اتفاقية اإن�ساء المنظمة، والمنازعات 

التي تن�ساأ بين ع�سوين اأو اأكثر من اأع�ساء المنظمة في مجال الن�ساط البترولي.

 ت�سóر النûسرة الûس¡رية عن الأمانة العامة 
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عبا�س  ال�����س��ي��د  ���س��ع��ادة  ا�ستقبل 

علي النقي، الأمين العام للمنظمة، 

في يوم الثالثاء الموافق 29 مار�س 

القطان،  ابراهيم  د.اأحمد   ،2016
رئي�س فريق عمل اإدارة جودة النظم 

 ،)Q8( والدرا�شات الخا�شة، في �شركة البترول الكويتية العالمية

وع�شو اللجنة التنفيذية والفنية لموؤتمر ومعر�س ال�شرق الأو�شط 

للتكرير والبتروكيماويات العا�شر )Petrotech(، والذي �شيعقد 

في مملكة البحرين خالل الفترة من 26 اإلى 29 �شبتمبر 2016، 

برعاية �شاحب ال�شمو الملكي الأمير خليفة بن �شلمان اآل خليفة،  

رئي�س مجل�س الوزراء في مملكة البحرين. 

وقد ا�شتلم �شعادته، الدعوة الر�شمية لم�شاركة الأمانة العامة 

الأمانة  ترحيب  عن  �شعادته  اأعرب  وقد  المذكور،  الموؤتمر  في 

الدولية،  البترولية  الفعاليات  تلك  مثل  في  بالم�شاركة  العامة 

المنظمة  في  الأع�شاء   للدول  الهامة  المكانة  على  توؤكد  والتي 

على �شعيد �شناعة الطاقة والنفط والغاز الطبيعي، مو�شحاً باأن 

ت�شاهم  الموؤتمرات  تلك  مثل 

ب�شكل فاعل في التعرف على 

اأحدث الدرا�شات والتطورات 

مد  في  وت�شاهم  البترولية، 

ج�����ش��ور ال���ح���وار وال��ن��ق��ا���س 

العلمي الهادف بين الدول المنتجة والدول الم�شتهلكة للبترول،  

كما رحب �شعادته باإدراج  المنظمة في قائمة الجهات الداعمة 

للموؤتمر.

للتكرير  الأو���ش��ط  ال�شرق  ومعر�س  موؤتمر  اأن  اإل��ى  ي�شار 

والفر�س  التعرف على المكانيات  اإلى  والبتروكيماويات، يهدف 

البترولية المتوفرة في المنطقة، وذلك في ظل توجه دول المنطقة 

في  والأداء  الكفاءة  لزيادة  الحديثة  التكنولوجيا  ا�شتخدام  نحو 

العربية، وخا�شة  الدول  وياأتي في مقدمتها  البترولية  �شناعتها 

الموؤتمر  في  ي�شارك  اأن  المنتظر  وم��ن  العربية،  الخليج  دول 

مجموعة كبيرة من كبار الم�شوؤولين عن �شناعة الطاقة والنفط 

والغاز الطبيعي في الدول العربية والأجنبية. 

سعادة األمين العام يستقبل د.أحمد ابراهيم القطان
عضو اللجنة التنفيذية والفنية لمؤتمر ومعرض بتروتك العاشر

ا���س��ت��ق��ب��ل ����س���ع���ادة ال�����س��ي��د ع��ب��ا���س علي 

مكتبه،  في  للمنظمة  العام  الأمين  النقي، 

يوم الأحد الموافق 3 اأبريل 2016، �سعادة 

ال�سفير اأوربان روزناك، الأمين العام لميثاق 

الكويت للم�ساركة  الطاقة، الذي يزور دولة 

المقابلة  ت��م خ��ال  وق��د  ف��ي موؤتمر علمي، 

الهتمام  ذات  الموا�سيع  بع�س  ا�ستعرا�س 

الم�سترك.

معالي الدكتور  عبدالحسين ميرزا
تحسن طفيف في انتاج النفط 

معالي الدكتور  عبدالحسين ميرزا
تحسن طفيف في انتاج النفط 

معالي الدكتور  عبدالحسين ميرزا

والغاز في مملكة البحرين
تحسن طفيف في انتاج النفط 

والغاز في مملكة البحرين
تحسن طفيف في انتاج النفط 
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مملكة البحرين

الح�سين  عبد  الدكتور  معالي  ذكللر 

بن علي ميرزا ، وزير الطاقة في مملكة 

باده  في  الطاقة  قطاع  بللاأن  البحرين، 

العديد  بتنفيذ   2015 عللام  خللال  قللام 

اال�ستراتيجية  النفطية  م�ساريع 
ال مللن 

البترولية،  التللفللاقلليللات 
ا على  والتوقيع 

للغاز  ن 
البحري اأهمها م�سروع مرفاأ  ومن 

 650 تللقللدر  بتكلفة  الم�سال  الطبيعي 

تنفيذ  وم�سروع  اأمريكي،  دوالر  مليون 

البحرين  مملكة  بين  النفط  اأنابيب  خط 

يبلغ  الللذي  �سعودية 
ال العربية  والمملكة 

كيلومتراً   41 منها  كيلومتر   115 طوله 

على  كيلومتراً  و74  المياه  في  مغمورة 

مليون   350 وقللدرهللا  بقيمة  الياب�سة 

تخفي�س  وحدة  وم�سروع  اأمريكي.  دوالر 

لتابع ل�سركة تطوير للبترول والذي 
الغاز ا

اأمريكي،  دوالر  مليون   100 تكلفته  تبلغ 

د الغاز 
تفاقية تزوي

التوقيع على ا
كما تم 

لغاز و�سركة 
طنية للنفط وا

لهيئة الو
بين ا

تعتبر هذه  )األبا( حيث  البحرين  منيوم 
األ

التفاقية من اأكبر االتفاقيات في مجال 
ا

لهيئة الوطنية 
ا تاأ�سي�س  ذ 

الغاز من د 
تزوي

للنفط 

واأ�ساف معاليه في كلمته في مقدمة 

للنفط  الوطنية  للهيئة  ال�سنوي  التقرير 

الما�سي  العام  بللاأن   ،2015 لعام  والغاز 

ط والغاز 
�سهد تح�سناً طفيفاً في اإنتاج النف

 18.462 البحرين  حقل  اإنتاج  بلغ  حيث 

مليون   17.805 برميل مقارنة مع  مليون 

كمية  زادت  كما   ،2014 عام  في  برميل 

العربية  المملكة  مللن  م�ستورد 
ال النفط 

مليون   78.711 اإلى  وو�سلت  �سعودية، 
ال

برميل مقارنة مع 76.015 مليون برميل 

انللتللاج حقل  لللللغ 
ب كللمللا   .2014 علللام  فللي 

بو�سعفة 55 مليون برميل في عام 2015، 
اأ

اأما اإنتاج الغاز فقد بلغ 751.615 بليون 

بليون   728.425 مع  مقارنة  مكعب  قدم 

قدم مكعب في عام 2014. 

الوطنية  الهيئة  بللاأن  معاليه  واأ�للسللار 

 الفعاليات 
ت و�ساركت في العديد من

نظم

العربية الدولية خال عام 2015 ، والتي 

زراء البترول 
من اأهمها االجتماع الل 34 لو

الخليج  لللللدول  الللتللعللاون 
مجل�س  بللللدول 

95 لمجل�س وزراء  الل  العربية، واالجتماع 

منظمة اأوابك. 

معالي الدكتور  عبدالحسين ميرزا

تحسن طفيف في انتاج النفط والغاز

في مملكة البحرين

10

12



4 
دد

لع
- ا

 4
2 

نة
س

ال

4

التعاون العربي في مجال الكهرباء ..
 آفاق واعدة للتكامل والتطوير

ت�سهد معدالت ا�ستهالك الطاقة الكهربائية في العديد 

من الدول العربية تزايداً م�ستمراً وبمعدالت مرتفعة نتيجة 

لعملية التو�س���ع العمراني والزيادة ال�سكانية الم�ستمرة التي 

ت�س���هدها دول المنطقة منذ عقود طويلة، االأمر الذي اأن�ساأ 

تحديات حقيقية للبحث عن اأف�سل الحلول الممكنة لتاأمين 

االحتياج���ات الالزم���ة م���ن الطاقة الكهربائي���ة، وذلك عبر 

�س���خ المزيد من اال�ستثمارات الكبيرة لتقوية �سبكات النقل 

الكهربائية، اأو من خالل تنفيذ م�سروعات للربط الكهربائي 

مع الدول المجاورة لها. 

وق���د ب���ادرت بع�ض ال���دول العربي���ة في عملي���ة الربط 

الكهربائ���ي منذ عق���د الخم�س���ينيات من القرن الما�س���ي، 

ابت���داء م���ن م�س���روع الربط بي���ن الجزائر وتون����ض في عام 

1952 ومروراً ببقية الم�س���اريع العربية الثنائية، كما �س���هد 
التعاون العربي في مجال الكهرباء مرحلة جديدة مع تاأ�سي�ض 

االتحاد ال�ع�رب�ي للكهرباء في ع�ام 1987، ثم ان�ساء كل من 

المجل����ض الوزاري العربي للكهرب���اء في عام 1994، وهيئة 

الرب���ط الكهربائي لدول مجل�ض التع���اون الخليجي في عام 

2001، حيث تهدف تلك الموؤ�س�سات اإلى تن�سيق ال�سيا�سات 
العربية في مجال انتاج الطاقة الكهربائية. 

وتعتب���ر م�س���اريع الرب���ط الكهربائي العرب���ي، اأحد اأبرز 

االنجازات الرئي�س���ية في م�س���يرة العمل العربي الم�سترك، 

وهي م�س���روع الربط الثماني بين م�س���ر والع���راق واالأردن 

ولبنان وليبيا وفل�س���طين و�س���ورية وتركيا، وم�س���روع الربط 

المغارب���ي بين ليبي���ا وتون�ض والجزائر والمغرب، وم�س���روع 

الرب���ط الكهربائ���ي ل���دول مجل����ض التع���اون ل���دول الخليج 

العربية. كما يتم في الوقت الراهن تنفيذ بع�ض الم�س���اريع 

الثنائي���ة العربي���ة للربط الكهربائ���ي، ومن اأهمها م�س���روع 

الربط الكهربائي بين المملكة العربية ال�سعودية وجمهورية 

افتتاحية العدد
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م�س���ر العربي���ة. وتحظ���ى تلك الم�س���اريع بدع���م كبير من 

اأ�س���حاب ال�سمو والفخامة روؤ�ساء الدول العربية، و�سدرت 

ب�س���اأنها العديد من القرارات على م�س���توى القمم العربية، 

والتو�س���يات على موؤتمرات الطاقة العربية، وتحظى ب�سفة 

االأولوية في م�ساريع التعاون العربي الم�سترك.  

وتحقق م�س���اريع الربط الكهربائ���ي العديد من الفوائد 

االقت�س���ادية والفني���ة والبيئية، ومن اأهمه���ا تخفي�ض حجم 

اال�ستثمارات في قطاع توليد الطاقة الكهربائية، والتغطية 

المتبادل���ة بي���ن الدول في حال���ة حدوث انقط���اع كهربائي 

مفاجئ، واال�ستفادة من اختالف اأوقات الذروة نتيجة لفارق 

التوقي���ت المحل���ي بين ال���دول، اإلى جانب الفوائ���د البيئية 

نتيج���ة التقلي���ل من كمي���ة االنبعاثات الغازي���ة والمحافظة 

على م�س���ادر الوقود االحفوري، كما تحظى م�ساريع الربط 

الكهربائي باأهمية ا�ستراتيجية نظراً لم�ساهمتها في تعزيز 

ا�س���تعداد الدول لمواجهة التحديات الم�ستقبلية في قطاع 

الكهرباء. 

ووفقاً لتقديرات ال�س���ندوق العربي لالإنماء االقت�سادي 

واالجتماع���ي، فق���د بلغ���ت التكلف���ة االإجمالي���ة لم�س���اريع 

الرب���ط الكهربائي العربي التي اأنفق���ت على مدى العقدين 

الما�س���يين حوالي  2 مليار دوالر، منها حوالي 556 مليون 

دوالر لم�س���روع الرب���ط الكهربائي الثمان���ي، وحوالي 196 

مليون دوالر لم�س���روع الربط الكهربائي المغاربي، وحوالي 

1.1 ملي���ار دوالر لم�س���روع الرب���ط الكهربائ���ي الخليج���ي. 
وي�سار في هذا ال�سدد اإلى الدور الحيوي لل�سندوق العربي 

لالإنم���اء االقت�س���ادي واالجتماعي، في تمويل م�س���روعات 

الربط الكهربائي العربي، حيث �ساهم بحوالي 678 مليون 

دوالر اأمريك���ي تمث���ل حوالي 34% من اإجمال���ي التكاليف 

االجمالية لم�س���اريع الربط الكهربائ���ي العربي، اإلى جانب 

م�س���اهماته االأخرى، وذلك على هيئة تقديم قرو�ض مي�سرة 

لبع����ض الدول العربي���ة لتقوية �س���بكاتها الكهربائية، وذلك 

كخطوة اأولى نحو تنفيذ م�س���اريع ربط �س���بكات تلك الدول 

ب�سبكات الدول المجاورة. 

وتتج���ه الدول العربية االآن، نحو م�س���ار تكامل ال�س���وق 

العربية الم�س���تركة للكهرباء، عبر م�س���روع �س���خم ي�س���عى 

ال�س���تكمال الرب���ط الكهربائي العربي ال�س���امل، باإتباع نهج 

تدريجي متناغم ومتما�سك لتطوير تجارة الكهرباء وتكامل 

ال�س���وق، بعدم���ا قدمت درا�س���ة )جدوى الرب���ط الكهربائي 

العربي ال�سامل وتقييم ا�ستغالل الغاز الطبيعي في ت�سدير 

الكهرباء(، والتي قام ال�س���ندوق العربي بتمويلها باإ�س���راف 

جامعة الدول العربية، نتائج جُد محفزة.

واالأمانة العام���ة لمنظمة اأوابك وهي تتابع التطورات 

في هذا الم�س���روع اال�س���تراتيجي، والت���ي بلغت مراحلها  

المتقدمة، حيث تق���وم الجامعة العربية حالياً في تجهيز 

الم�س���ودات النهائي���ة لالتفاقي���ة العامة للرب���ط واتفاقية 

ال�س���وق الت���ي تحق���ق روؤي���ة ال�س���وق العربية الم�س���تركة 

للكهرباء، توفر اآليات �س���وق اإقليمية اأو�سع نطاقاً لمزودي 

الخدم���ة ومنتج���ي الكهرب���اء في الدول العربية، وت�س���هل 

تدف���ق الكهرب���اء بين بلدان المنطقة كم���ا لو كانت تتدفق 

داخل دولة واحدة، توؤكد على دعمها المتوا�سل لكل هذه 

الجه���ود البن���اءة ذات المنفعة الم�س���تركة للدول العربية، 

وت���رى باأن التط���ورات العالمية المت�س���ارعة في �س���ناعة 

الطاقة ب�س���كل ع���ام، وقطاع الطاق���ة الكهربائية ب�س���كل 

خا�ض، توفر فر�س���اً ا�ستثمارية واعدة الإقامة م�سروعات 

م�ستركة في الربط الكهربائي بين الدول العربية والدول 

المجاورة لها، خا�س���ة الدول االأوروبية، مما ي�س���اهم في 

ربط وتعزيز الم�سالح بين الجانبين.  
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�سه�������دت العالق�������ات االقت�سادية بي�������ن المملكة العربي�������ة ال�سعودية 

وجمهوري�������ة م�سر العربية مرحل�������ة جديدة من التقدم وذلك مع خالل 

الزي�������ارة التاريخي�������ة التي قام بها خ�������ادم الحرمي�������ن ال�سريفين الملك 

�سلمان ب�������ن عبدالعزيز اآل �سعود، ملك المملكة العربية ال�سعودية اإلى 

�سقيقه فخام�������ة الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�س�������ي، رئي�س جمهورية م�سر 

العربية، على راأ�س وفد ر�سمي كبير ي�سم كبار الم�سوؤولين في المملكة 

خ�������الل �سه�������ر اأبري�������ل 2016، وذل�������ك بهدف تطوي�������ر وتفعي�������ل التعاون 

االقت�سادي بين البلدين.

السعودية ومصر

نقلة نوعية في التعاون المشترك
بين الدول العربية

اتفاق تجاري لتوريد المنتجات البترولية السعودية لمصر لمدة 5 سنوات



7

أخ��ب��ار ال����دول األع��ض��اء

 وق���د اأثمرت تلك الجه���ود عن توقيع 

21 اتفاقية ومذكرة تفاهم ا�س���تثمارية بين 
البلدين ال�سقيقين في عدد من المجاالت، 

م���ن بينها توقيع مذكرة تفاهم بين �س���ركة 

اأرامكو ال�سعودية وال�سركة العربية الأنابيب 

البترول )�س���وميد(، واتفاق الإن�ساء محطة 

كهرباء )دي���روط( تعمل بال���دورة المركبة 

جان���ب  اإل���ى  ميغ���اوات،   2250 بق���درة 

توقيع ع���دد من االتفاقي���ات في مجاالت 

االإ�سكان والطرق والتعليم والزراعة والري 

والتدريب وال�سناعة وغيرها.

تاأ�س���ي�ض  ع���ن  االع���الن  ت���م  كم���ا 

م�س���روعين هما، اأواًل: ان�س���اء �س���ندوق 

�سعودي م�سري لال�ستثمار براأ�سمال 60 

ملي���ار ريال بين �س���ندوق اال�س���تثمارات 

والكيان���ات التابع���ة ل���ه والمتفق���ة مع���ه 

والحكومة الم�س���رية والكيان���ات التابعة 

لها والمتفق���ة معها. وثانيًا: التوقيع على 

مذك���رة تفاه���م �س���ندوق اال�س���تثمارات 

العام���ة في المملك���ة العربية ال�س���عودية 

ووزارة التع���اون الدول���ي ف���ي جمهوري���ة 

م�سر العربية الإن�س���اء منطقة اقت�سادية 

حرة في �سبه جزيرة �سيناء.

وق���د �س���هدت الزي���ارة االإع���الن عن 

ان�ساء )ج�سر الملك �سلمان( الذي �سيربط 

بين المملكة العربية ال�س���عودية وجمهورية 

م�س���ر العربية، ليك���ون بذلك اأول ج�س���ر 

يربط بين قارتي اآ�س���يا واأفريقيا، و�س���وف 

ي�س���اهم ب�س���ورة فاعلة في ت�س���هيل حركة 

مرور الم�س���افرين والتجارة بي���ن البلدين 

والمنطقة ب�سكل عام.

وكان�������ت �سرك�������ة اأرامك�������و ال�سعودية قد 

االع�ان عن انش�اء جس�ر المل�ك س�لمان للربط بي�ن الس�عودية ومصر

توقيع 21 مذكرة 
تفاهم واتفاقية 
اقتصادية

اس��ت��ث��م��اري ص���ن���دوق  ان���ش���اء   �
ري��ال م��ل��ي��ار   60 ب��رأس��م��ال  م��ش��ت��رك 

وقع�������ت اتفاق تج�������اري مع هيئ�������ة البترول 

الم�سرية ف�������ي بداية �سه�������ر اأبريل 2016 

لتوري���د كميات م���ن المنتج���ات البترولية 

خ���الل ال�س���نوات الخم�ض القادم���ة، وقد 

ح�سر حفل التوقيع معالي المهند�ض طارق 

الم���ال، وزير البترول والث���روة ل المعدنية 

في جمهورية م�سر العربية، الذي ذكر في 

ت�س���ريح �س���حفي باأن توقيع االتفاق ياأتى 

ف���ى اإط���ار العالقات المتميزة بين م�س���ر 

وال�سعودية، و�سي�سهم فى توفير جانب من 

احتياجات البالد من المنتجات البترولية، 

و�سي�س���اهم في تحقيق اال�س���تقرار ل�سوق 

المنتج���ات البترولي���ة ف���ي م�س���ر، موؤكداً 

وج���ود فر�ض واع���دة تطوي���ر التعاون بين 

الجانبين فى مجال ال�سناعة البترولية .

من جانبه ذكر ال�س���يد اأمين النا�س���ر، 

الرئي����ض التنفي���ذي وكبي���ر االإداريين في 

�س���ركة اأرامك���و ال�س���عودية، ب���اأن الجهود 

الم�س���تركة للجانبي���ن ت�س���ب ف���ى خدمة 

البلدي���ن اللتين تربطهما روابط قوية، واأن 

قط���اع البترول الم�س���رى �س���ريك تجارى 

وا�س���تراتيجى مه���م الأرامك���و واأن هن���اك 

توجه ال�س���تمرار وزيادة التعاون القائم في 

الم�ستقبل.  
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ذكر معال�������ي المهند��������س �سهيل محمد 

ب�������ن فرج المزروعي، وزي�������ر الطاقة في دولة 

االإمارات العربية المتحدة، باأن االإ�سالحات 

الت���ي اأجري���ت على نظام دع���م الطاقة في 

االإم���ارات جاءت في وقت منا�س���ب للغاية، 

لتزامنها مع االنخفا�ض الكبير في اأ�س���عار 

النفط في ال�س���وق العالمي���ة، وقد حظيت 

تلك االجراءات باالإ�سادة، و�سّجعت العديد 

م���ن الدول المنتجة للنفط على اتخاذ ذات 

االإجراءات. 

واأ�ساف معاليه خالل المحا�سرة التي 

األقاه���ا في معهد م�س���در للطاق���ة بعنوان 

»اأم�������ن الطاقة ف�������ي االإمارات، ب�������اأن ا�سالح 

نظام دع�������م الطاقة حقق نتائ�������ج ايجابية 

وم�سجعة، حيث �ساهم في تحقيق وفورات 

كبي���رة في ا�س���تهالك الطاق���ة والمياه في 

الموؤ�س�سات التعليمية والم�ساجد والمنازل، 

حي���ث �س���هد قط���اع الطاق���ة توفي���راً في 

اال�س���تهالك بلغ 10% وبم���ا يعادل )670 

مليون درهم �سنوياً(، ويمكن اأن يرتفع هذا 

الرقم اإلى 1.7 مليار درهم في حال ارتفاع 

ن�سبة التوفير اإلى %30..

وقال معاليه باأن مو�س���وع التوفير في 

اال�ستهالك لي�ض باالأمر ال�سهل، اإذ يتوجب 

على دول���ة االإمارات معالجة مجموعة من 

الق�س���ايا، مثل زيادة الطلب على الطاقة، 

وارتفاع معدل ا�ستهالك الفرد، وانخفا�ض 

الر�سوم مقابل التكلفة الحقيقية للكهرباء، 

والعالق���ة الوثيقة بين النمو االقت�س���ادي 

ونمط اال�ستهالك، وتقلبات اأ�سعار النفط، 

واالتفاقي���ات الدولي���ة الخا�س���ة بخف����ض 

انبعاث���ات الكرب���ون، ومحدودية م�س���ادر 

الطاقة المتجددة.

وزارة  »انته���ت  قائ���اًل  معالي���ه  وتاب���ع 

الطاق���ة م���ن و�س���ع م�س���ودة قان���ون كفاءة 

الطاق���ة الخا����ض بالمبان���ي، وال���ذي يوفر 

بيان���ات حول المباني في االإمارات وت�س���مل 

تل���ك البيانات )المنطقة، وحجم ا�س���تهالك 

الطاقة، ون�س���بة االإ�س���غال.( واأو�سح معاليه 

باأن القانون �سي�س���اعد الدول���ة على تحقيق 

هدفها المتعلق بتنويع مزيج الطاقة، والذي 

يجري العمل على تحقيقه اأي�س���اً من خالل 

اإطالق م�س���اريع جديدة في مجاالت الطاقة 

ال�سم�سية والطاقة النووية وطاقة الرياح«.

واأ�س���ار معالي���ه اإل���ى اأن وزارة الطاقة 

قد عمل���ت بالتعاون مع خب���راء وقادة في 

قطاع الطاق���ة العالمي على اإعداد تقارير 

خا�سة بها،  تمكنها من التنبوؤ وا�ست�سراف 

الم�س���تقبل، مو�سحاً اأهميتها كاأدوات اأكثر 

واقعية ت�س���اعد الدولة على الم�سي قدماً 

في تحقيق الكفاءة وو�س���ع نظام منا�س���ب 

لدعم الطاقة.    

معالي المهندس سهيل محمد بن فرج المزروعي

نتائج ايجابية ومشجعة الصاح
نظام دعم الطاقة في اإلمارات

دولة اإلمارات العربية المتحدة
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المملكة العربية السعودية

ذك�����ر م���ع���ال���ي ال���م���ه���ن���د����س ع���ل���ي ب��ن 

اإب����راه����ي����م ال���ن���ع���ي���م���ي، وزي�������ر ال���ب���ت���رول 

العربية  المملكة  والثروة المعدنية في 

ال�������س���ع���ودي���ة، ب���اأن ال��وق��ود االأح��ف��وري، 

العالم،  نه�سة دول  اأ�سا�سي في  �سريك 

وال يزال يحظى باأهمية كبرى و�سيمثل 

جزًءا اأ�سا�سًيا من مزيج الطاقة العالمي 

خالل العقود القادمة، و�سي�ساعد على 

االرتقاء بحياة الماليين من الب�سر حول 

اأهداف  تحقيق  في  و�سي�ساهم  العالم، 

العام  ف��ي  االن��م��ائ��ي��ة  المتحدة  االأم���م 

2015 وما بعد. 
التي  كلمته  في  معاليه  وا�ستعر�ض 

األقاها في )حوار برلين حول التحول في 

مجال الطاقة(، الذي عقد في العا�سمة 

االألمانية برلين في 17 مار�ض 2016، 

كفاءة  تح�سين  مجال  في  ب��الده  جهود 

االع��الن  ت��م  حيث  الطاقة،  ا�ستهالك 

القواعد  من  تطبيق حزمة جديدة  عن 

في  ال��ط��اق��ة  لم�ستخدمي  وال��ل��وائ��ح 

مبيناً  والمنزلي،  ال�سناعي  القطاعين 

معاليه باأن المملكة ال تدخر جهًدا في 

ت�سجيع اال�ستثمار في البحوث والتطوير 

في قطاع الطاقة، بهدف التح�سين من 

موا�سفات الوقود الم�ستخدم، وتح�سين 

كفاءة محركات ال�سيارات. 

واع��ت��ب��ر م��ع��ال��ي��ه ب����ان م��ط��ال��ب��ات 

في  االأح��ف��وري  الوقود  البع�ض  باإبقاء 

عن  بعيد  �سيا�سي  راأي  االأر���ض،  باطن 

الواقعية، »وربما ت�ستطيع دول قليلة جًدا 

مفاجئ  قرار  اتخاذ  االأر���ض  وجه  على 

اإلى  الفحم  على  االعتماد  من  بالتحول 

الطاقة  اإل��ى  ومنها  ال�سم�سية،  الطاقة 

النووية بين ع�سية و�سحاها«، كما يجب 

من  اأكثر  وج��ود  االعتبار  بعين  االأخ��ذ 

االأر���ض  وج��ه  على  �سخ�ض  مليار   1،3
محرومين من الطاقة الكهربائية. 

ال���زي���ادة  اأن  م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى  واأك�����د 

العالم،  �سكان  ع��دد  ف��ي  المت�سارعة 

تحتم م�ساهمة جميع الدول وال�سركات 

الجهود  ف��ي  االإن��م��ان��ي��ة  والموؤ�س�سات 

ك��ف��اءة  لتح�سين  ال��رام��ي��ة  ال��دول��ي��ة 

ا�ستهالك الطاقة وخا�سة النفط.

بالحديث  كلمته  معاليه  واخ��ت��ت��م 

البحوث  مجال  في  المملكة  جهود  عن 

وال���درا����س���ات وال��ت��ط��وي��ر ف���ي م��ج��ال 

طريق  عن  �سواء  المتجددة،  الطاقات 

ال�سركات الحكومية اأو �سركات القطاع 

واع���دة  اآف����اق  وج���ود  مبيناً  ال��خ��ا���ض، 

في  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  ال���س��ت��خ��دام 

المملكة.    

معالي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي

جهود سعودية في مجال تحسين كفاءة 
استهاك الطاقة
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مملكة البحرين

ذك���ر م��ع��ال��ي ال��دك��ت��ور ع��ب��د الح�سين 

بن علي ميرزا ، وزي��ر الطاقة في مملكة 

بالده  في  الطاقة  قطاع  ب��اأن  ال��ب��ح��ري��ن، 

العديد  بتنفيذ   2015 ع��ام  خ��الل  ق��ام 

اال�ستراتيجية  النفطية  الم�ساريع  م��ن 

البترولية،  االت��ف��اق��ي��ات  على  والتوقيع 

للغاز  البحرين  اأهمها م�سروع مرفاأ  ومن 

 650 ت��ق��در  بتكلفة  الم�سال  الطبيعي 

تنفيذ  وم�سروع  اأمريكي،  دوالر  مليون 

البحرين  مملكة  بين  النفط  اأنابيب  خط 

يبلغ  ال��ذي  ال�سعودية  العربية  والمملكة 

كيلومتراً   41 منها  كيلومتر   115 طوله 

على  كيلومتراً  و74  المياه  في  مغمورة 

مليون   350 وق��دره��ا  بقيمة  الياب�سة 

تخفي�ض  وحدة  وم�سروع  اأمريكي.  دوالر 

الغاز التابع ل�سركة تطوير للبترول والذي 

اأمريكي،  دوالر  مليون   100 تكلفته  تبلغ 

كما تم التوقيع على اتفاقية تزويد الغاز 

بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز و�سركة 

تعتبر هذه  )األبا( حيث  البحرين  األمنيوم 

اأكبر االتفاقيات في مجال  االتفاقية من 

الهيئة الوطنية  تاأ�سي�ض  الغاز منذ  تزويد 

للنفط 

واأ�ساف معاليه في كلمته في مقدمة 

للنفط  الوطنية  للهيئة  ال�سنوي  التقرير 

الما�سي  العام  ب��اأن   ،2015 لعام  والغاز 

�سهد تح�سناً طفيفاً في اإنتاج النفط والغاز 

 18.462 البحرين  حقل  اإنتاج  بلغ  حيث 

مليون   17.805 برميل مقارنة مع  مليون 

كمية  زادت  كما   ،2014 عام  في  برميل 

العربية  المملكة  م��ن  الم�ستورد  النفط 

مليون   78.711 اإلى  وو�سلت  ال�سعودية، 

برميل مقارنة مع 76.015 مليون برميل 

ان��ت��اج حقل  ب��ل��غ  ك��م��ا   .2014 ع���ام  ف��ي 

اأبو�سعفة 55 مليون برميل في عام 2015، 

اأما اإنتاج الغاز فقد بلغ 751.615 بليون 

بليون   728.425 مع  مقارنة  مكعب  قدم 

قدم مكعب في عام 2014. 

الوطنية  الهيئة  ب��اأن  معاليه  واأ���س��ار 

نظمت و�ساركت في العديد من الفعاليات 

العربية الدولية خالل عام 2015 ، والتي 

من اأهمها االجتماع ال� 34 لوزراء البترول 

الخليج  ل����دول  ال��ت��ع��اون  مجل�ض  ب����دول 

95 لمجل�ض وزراء  ال�  العربية، واالجتماع 

منظمة اأوابك.    

معالي الدكتور  عبدالحسين ميرزا

تحسن طفيف في انتاج النفط والغاز
في مملكة البحرين
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العدساني: طرح مجموعة
من المناقصات البترولية في دولة الكويت

ا�س����تعر�ض ال�س����يد نزار العد�س����اني، 

الرئي�����ض التنفي����ذي لموؤ�س�س����ة البت����رول 

الكويتي����ة، ف����ي كلمته الت����ي األقاها خالل 

ملتق����ى الكوي����ت لال�س����تثمار ال����ذي عقد 

موؤخ����راً في دولة الكوي����ت، اأهم انجازات 

القط����اع النفطي في دول����ة الكويت خالل 

�س����ركة  ب����اأن  ذك����ر  2015، حي����ث  ع����ام 

نفط الكوي����ت )احدى ال�س����ركات التابعة 

لموؤ�س�س����ة البترول الكويتية(، نجحت في 

رفع م�س����توى االنتاج اإلى 3 مليون ب/ي، 

وتعتزم الو�س����ول اإلى 3.15 مليون ب/ي 

خالل ع����ام 2016، وتعم����ل لبلوغ االنتاج  

اإل����ى 4 ملي����ون ملي����ون ب/ي بحلول عام 

.2020
كما تم طرح مجموعة من المناق�سات 

من بينه����ا، مناق�س����ة اتفاقي����ة الخدمات 

التقني����ة لتطوي����ر انت����اج النف����ط الثقي����ل 

والنف����وط التقليدي����ة االأخرى في �س����مال 

الكويت، كما تم االنتهاء من تقديم درا�سة 

الج����دوى االقت�س����ادية  تف�س����يلية ح����ول 

لم�س����روع االأوليفينات الثالث والعطريات 

الثاني، وتحقيق التكامل مع م�سفاة الزور 

بق�سد التو�سع في ن�ساط البتروكيماويات 

����يُطرح في  nداخ����ل دولة الكويت، والذي �س

مطل����ع ع����ام 2017، ومناق�س����ة ت�س����غيل 

م�س����فاة تكري����ر النف����ط الخ����ام الكويتي 

بالتكام����ل مع م�س����نع للبتروكيماويات في 

فيتنام في مطلع عام 2017.

وك�����س��ف ال��ع��د���س��ان��ي ع���ن وج���ود 

خطط  للتو�سع في ن�ساط البتروكيماويات 

عالمي،  �سريك  م��ع  بالم�ساركة  وذل���ك 

االآ�سيوية  االأ�سواق  على  التركيز  و�سيتم 

واالأ�سواق النامية االأخرى.

واأ�س����ار العد�س����اني باأنه تم تخ�سي�ض 

34.5 ملي����ار دين����ار للم�س����اريع التنموي����ة 
للخطة الخم�سية )2016 –2021 ( والتي 

�س����يتم تنفيذها داخل او خ����ارج الكويت، 

اال�ستك�س����اف  قط����اع  ف����ي   %65 منه����ا 

واالإنتاج، و34% لتطوير قطاعي التكرير 

والبتروكيماويات.

كم����ا تطرق العد�س����اني في كلمته عن 

مو�س����وع التغير المناخي، موؤك����داً التزام 

دول����ة الكوي����ت بتحم����ل م�س����وؤولياتها في 

الم�س����اهمة في خف�ض انبعاثات الكربون، 

تما�س����ياً مع االتفاقي����ات الدولية في هذا 

الجانب و�س����من اإطار االتفاقية االطارية 

لتغي����ر المناخ، ومخرج����ات موؤتمر باري�ض 

   .)COP21( للتغير المناخي

دولة الكويت

اكتشاف حقل نفطي جديد في دولة الكويت
اأعلنت �س����ركة نف����ط الكويت عن اكت�س����اف حقل 

نفط����ي جدي����د  )جثاثيل اأ( في غ����رب الكويت، وذلك 

�س����من طبق����ة الم����ارات الجورا�س����ية، لي�س����كل بذلك 

ا�سافة لمجموعة الحقول الجورا�سية المنتجة للنفط 

الخفي����ف والغ����از في دولة الكويت، مث����ل حقول كراع 

المرو، وكبد، ورحية، واأم الرو�ض، ورك�سة، وكحلولة

وذكر ال�س����يد جم����ال عبدالعزيز جعف����ر، الرئي�ض 

التنفي����ذي ل�س����ركة نفط الكويت، ب����اأن النتائج االأولية 

لالكت�س����اف الجدي����د م�س����جعة ج����داً وذات ج����دوى 

اقت�سادية كبيرة، م�سيفاً باأن  فرق ال�سركة المخت�سة 

تعمل حالياً على اإنجاز االختبارات الرئي�سية للحقل الذي يقع في ال�سمال الغربي من حقل 

المناقي�ض، متوقعاً اأن تت�ساعف كميات النفط والغاز المتدفقة منه بعد اإتمام االختبارات.

واأك����د جعف����ر اأن االكت�س����اف الجديد يفتح اآفاق����اً جديدة اأمام العملي����ات النفطية في 

منطقة غرب الكويت، وي�سيف اإليها مناطق اإنتاج وا�سعة، منوهاً اإلى اأن ذلك �سي�سهم في 

اإث����راء االحتياطي النفطي الكويتي، وتمكين البالد من اال�س����تمرار في اإنتاج النفط الخام 

لعقود عديدة مقبلة.   
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عبا�س  ال�����س��ي��د  ���س��ع��ادة  ا�ستقبل 

علي النقي، االأمين العام للمنظمة، 

في يوم الثالثاء الموافق 29 مار�ض 

القطان،  ابراهيم  د.اأحمد   ،2016
رئي�ض فريق عمل اإدارة جودة النظم 

 ،)Q8( والدرا�سات الخا�سة، في �سركة البترول الكويتية العالمية

وع�سو اللجنة التنفيذية والفنية لموؤتمر ومعر�ض ال�سرق االأو�سط 

للتكرير والبتروكيماويات العا�سر )Petrotech(، والذي �سيعقد 

في مملكة البحرين خالل الفترة من 26 اإلى 29 �سبتمبر 2016، 

برعاية �ساحب ال�سمو الملكي االأمير خليفة بن �سلمان اآل خليفة،  

رئي�ض مجل�ض الوزراء في مملكة البحرين. 

وقد ا�ستلم �سعادته، الدعوة الر�سمية لم�ساركة االأمانة العامة 

االأمانة  ترحيب  عن  �سعادته  اأعرب  وقد  المذكور،  الموؤتمر  في 

الدولية،  البترولية  الفعاليات  تلك  مثل  في  بالم�ساركة  العامة 

المنظمة  في  االأع�ساء   للدول  الهامة  المكانة  على  توؤكد  والتي 

على �سعيد �سناعة الطاقة والنفط والغاز الطبيعي، مو�سحاً باأن 

ت�ساهم  الموؤتمرات  تلك  مثل 

ب�سكل فاعل في التعرف على 

اأحدث الدرا�سات والتطورات 

مد  في  وت�ساهم  البترولية، 

ج�����س��ور ال���ح���وار وال��ن��ق��ا���ض 

العلمي الهادف بين الدول المنتجة والدول الم�ستهلكة للبترول،  

كما رحب �سعادته باإدراج  المنظمة في قائمة الجهات الداعمة 

للموؤتمر.

للتكرير  االأو���س��ط  ال�سرق  ومعر�ض  موؤتمر  اأن  اإل��ى  ي�سار 

والفر�ض  التعرف على االمكانيات  اإلى  والبتروكيماويات، يهدف 

البترولية المتوفرة في المنطقة، وذلك في ظل توجه دول المنطقة 

في  واالأداء  الكفاءة  لزيادة  الحديثة  التكنولوجيا  ا�ستخدام  نحو 

العربية، وخا�سة  الدول  وياأتي في مقدمتها  البترولية  �سناعتها 

الموؤتمر  في  ي�سارك  اأن  المنتظر  وم��ن  العربية،  الخليج  دول 

مجموعة كبيرة من كبار الم�سوؤولين عن �سناعة الطاقة والنفط 

والغاز الطبيعي في الدول العربية واالأجنبية.    

سعادة األمين العام يستقبل د.أحمد ابراهيم القطان
عضو اللجنة التنفيذية والفنية لمؤتمر ومعرض بتروتك العاشر

ا���س��ت��ق��ب��ل ����س���ع���ادة ال�����س��ي��د ع��ب��ا���س علي 

مكتبه،  في  للمنظمة  العام  االأمين  النقي، 

يوم االأحد الموافق 3 اأبريل 2016، �سعادة 

ال�سفير اأوربان روزنا∑، االأمين العام لميثاق 

الكويت للم�ساركة  الطاقة، الòي يزور دولة 

المقابلة  ت��م خ��الل  وق��د  ف��ي موؤتمر علمي، 

االهتمام  ذات  الموا�سيع  بع�س  ا�ستعرا�س 

الم�ستر∑.



13

أن��ش��ط��ة ال��م��ن��ظ��م��ة

مشاركة منظمة أوابك في ملتقى «أمن الطاقة وتأثيره على األمن الشامل»

استشراف مستقبل أمن الطاقة في الوطن العربي

افتتح الملتقى �سعادة الدكتور جمعان ر�سيد بن رقو�ض رئي�ض 

جامعة نايف العربية للعلوم االأمنية، بكلمة  رحب فيها بالح�سور 

من المملكة والدول العربية الم�ساركة، واأو�سح باأن تنظيم الملتقى 

ياأتي في اإطار جهود الجامعة لمعالجة الق�سايا المطروحة على 

واهتمامات  احتياجات  تالم�ض  والتي  والدولية  العربية  ال�ساحة 

يحظى  الذي  الطاقة  اأمن  مو�سوع  ومنها  العربية،  المجتمعات 

باالهتمام العالمي .

وقد ناق�س الملتقى وعلى مدi ثالثة اأيام عددًا من الموا�سيع 

ومن اأهمها: 

واقع وم�ستقبل اأمن الطاقة في الوطن العربي.• 

دور اأمن الطاقة في تعزيز مفهوم االأمن ال�سامل .• 

االأبعاد االأمنية الأمن الطاقة وتحدياتها.• 

المتغيرات الجيو�ستراتيجية  وتاأثرها على امن الطاقة.• 

الجديدة  الطاقة  دور  الملتقى مو�سوعات عن  ناق�ض  كما 

، والبحث في تكنولوجيا  الطاقة  اأمن  والمتجددة في تحقيق 

في  الذرية  للطاقة  العربية  الهيئة  ودور  المتجددة،  الطاقة 

تحقيق اأمن الطاقة في الوطن العربي، والطاقة النووية واأمن 

ال�سوق  ا�ستقرار  تحقيق  في  واأهميته  الطاقة  واأمن   ، الطاقة 

النفطية العالمية، واأمن الطاقة العربي وحتمية االعتماد على 

الدول  تجارب  ا�ستعرا�ض  اإلى  باالإ�سافة  النووية،  المحطات 

والوفود الم�ساركة. 

الملتقى  في  عمل  ورقة  عايد،  عبدالكريم  ال�سيد  قدم  وقد 

ال�سوق  )اأمن الطاقة واأهميته في تحقيق اال�ستقرار في  بعنوان 

المنتجة  العربية  الدول  اأهمية  من خاللها  ا�ستعر�ض  النفطية(، 

والدور  العالمية،  النفط  �سناعة  في  ودورها  للنفط  والم�سدرة 

الم�ستقبلي للدول االع�ساء في منظمة اأوابك في ال�سوق النفطية، 

ال�سوق  واأهميته في تحقيق اال�ستقرار في  الطاقة  اأمن  ومفهوم 

النفطية، ودرا�سة حالة عن اأمن الطاقة. 

وفي ختام الملتقى تم االتفاق على مجموعة من التو�سيات 

من  اأ�سا�سياً  اأهمها اعتبار تنويع م�سادر الطاقة ركناً  والتي من 

 ßوحف الطاقة  ا�ستخدام  كفاءة  وتح�سين  الطاقة  اأم��ن  اأرك��ان 

الطاقة جزءاً من م�سادر الطاقة واأهمية عقد لقاء �سنوي لمتابعة 

م�ساألة اأمن الطاقة والتطورات الحالية.   

تلبية لدعوة كريمة من اللجنة المنظمة بجامعة نايف العربية للعلوم االأمنية، �ساركت االأمانة العامة في فعاليات ملتقى }اأمن 

الطاقة وتاأثير√ على االأمن ال�ساملz، الòي نظمته كلية العلوم اال�ستراتيجية واإدارة الموؤتمرات بجامعة نايف العربية للعلوم االأمنية، 

في مدينة الريا�س - المملكة العربية ال�سعودية،  خالل الفترة من 29 اإلى 31 مار�س 2016 ، بم�ساركة اأكثر من 130 خبيرًا في 

القطاعات االأمنية والبترول والطاقة والكهرباء من الدول العربية والمنظمات العربية المتخ�س�سة، وقد مثل االأمانة العامة في 

فعاليات الملتقى ال�سيد عبدالكريم عايد، مدير اإدارة االإعالم والمكتبة.
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تحت رعاية معالي ال�سيï �سباح الخالد 

الحمد ال�سباح، النائب االأول لرئي�س مجل�س 

ال�������وزراء ووزي�������ر الخارجية في دول�������ة الكويت، 

وتلبي�������ة لدعوة كريم�������ة م�������ن وزارة الخارجية،  

اإدارة المرا�س�������م. �س���اركت االأمان���ة العامة في 

فعالي���ات الموؤتم���ر االأول )المواطنة م�س���در 

الحق���وق والواجب���ات وعماد التنمي���ة(، الذي 

عقد مكتبة الكويت الوطنية، يومي 16 – 17 

مار����ض 2016، وبح�س���ور عدد من ال�س���فراء 

المعتم���دين وال�سخ�سيات االأكاديمية في دولة 

الكويت.

افتت���ح الموؤتم���ر معال���ي ال�س���يد/ خال���د 

�س���ليمان الج���اراˆ، نائ���ب وزي���ر الخارجية، 

حي���ث األق���ى كلمة نياب���ة عن راع���ي الموؤتمر، 

اأ�س���ار م���ن خالله���ا اإل���ى اأهمي���ة تعزي���ز قيم 

المواطن���ة الحقيقي���ة ل���دى اأف���راد المجتمع، 

مو�س���حاً معاليه  ب���اأن التحوالت المت�س���ارعة 

التي ي�س���هدها العالم وتداعياتها ال�س���يما في 

المنطقة والعالم العربي، جعلت تر�سيخ مفهوم 

المواطن���ة يندرج كرافد اأ�سا�س���ي م���ن روافد 

تعزيز االأمن الوطني، موؤكدا على دور التوعية 

في جميع الموؤ�س�سات التربوية واالعالمية. 

ومن بين المحاور الرئي�سية التي ناق�سها الموؤتمر:

المواطن���ة •  وقي���م  المواطن���ة  مفه���وم 

ال�س���الحة، ودور المجتم���ع المدن���ي في 

المواطنة والتنمية.

تطوير منظومة التعليم لمواكبة متطلبات • 

التنمية.

تطوي���ر الخدم���ات النفطي���ة ف���ي القط���اع • 

الحكومي واالأهلي )من اأجل �سراكة تنموية(

تطوي���ر مج���االت ال�س���ناعة واالإع���الم • 

لمواكبة متطلبات التنمية.

جل�س����اته  اأح����د  الموؤتم����ر  وق����د خ�س�����ض 

الرئي�س����ية وهي الجل�سة الحوارية حول مو�سوع 

تطوير الخدمات النفطية في القطاع الحكومي 

واالأهلي )من اأجل �س����راكة تنموية(. وقد �سارك 

في الجل�سة كمتحدث رئي�سي كال من:

رئي����ض •  المخيزي���م،  فه���د  ال�س���يد/ 

اال�س���تراتيجية للمجموعة، بيت التمويل 

)دور  بعن���وان  ورق���ة  وق���دم  الكويت���ي، 

القط���اع الخا�ض في دعم الم�س���روعات 

ال�سغيرة(.

د. عبدال�س���ميع بهبهاني، رئي�ض �س���ركة • 

ال�س���رق لال�ست�س���ارات البترولية. وقدم 

ورقة حول العوامل الموؤثرة على ال�س���وق 

النفطية العالمية.

د. �سانج �س���ينج ليو، االأ�ستاذ في جامعة • 

�س���انغهاي الوطنية، تاي���وان. وقدم ورقة 

بعنوان )تاأثيرات اأ�سعار النفط على دول 

مجل�ض التعاون الخليجي(،

اأ. د. اأحم���د الكواز،  خبي���ر في المعهد • 

العرب���ي للتخطيط،  وق���دم ورقة بعنوان 

)انخفا����ض اأ�س���عار النف���ط واآث���اره على 

التنمية في دولة الكويت(.

واأدار الجل�سة الدكتور عبداˆ الهاجري، 

جامعة الكويت. 

وق���د مث���ل االأمان���ة العام���ة في ح�س���ور 

الموؤتم���ر كاًل من، ال�س���يد/ عبدالفتاح دندي، 

مدير االإدارة االقت�س���ادية، وال�س���يد/ نا�س���ر 

بخيت، المحرر الم�سوؤول عن الن�سرة ال�سهرية، 

وال�س���يد/ ماج���د عام���ر، باح���ث اقت�س���ادي،  

االإدارة االقت�سادية.  

المؤتمر األول )المواطنة مصدر الحقوق والواجبات وعماد التنمية(
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درا�سة

دولة الكويت : ت�شرين الثاني / نوفمبر 2015

دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
 في الدول العربية

�س���در ع���ن االمان���ة العامة موؤخراً درا�س���ة بعن���وان )دور الغاز 

الطبيع���ي ف���ي تحقيق التنمي���ة الم�س���تدامة في ال���دول العربية(، 

وتهدف الدرا�س���ة اإلى ت�س���ليط ال�س���وء على ال���دور الحيوي الذي 

يق���وم به الغاز الطبيعي لتحقيق التنمية الم�س���تدامة في المنطقة 

العربية. 

واأ�س���ارت الدرا�س���ة باأن ا�س���تغالل موارد الغ���از الطبيعي في 

ال���دول العربية لم يكن يحظى باالأهمية المطلوبة اإلى عهد قريب 

نظرا للتركيز على اال�س���تثمار في قطاع النفط، وقد ا�س���تطاعت 

الدول العربية موؤخراً اأن تحقق طفرة كبيرة في م�س���تويات انتاج 

الغ���از الطبيعي، لت�س���بح اأعل���ى مناطق العالم نم���وا في اإنتاجه. 

كما �س���اهمت تلك الطفرة في ت�س���جيع اال�س���تثمار في م�ساريع 

ت�س���دير الغاز عبر خطوط االأنابيب، وم�س���اريع اإنتاج وت�سدير 

الغاز الطبيعي الم�س���ال، لت�س���دير الفائ�ض عن اال�ستهالك في 

بع�ض الدول العربية، ومن ثم تحقيق عائدات ت�س���اهم في دعم 

اقت�ساداتها الوطنية، ورفع مخ�س�سات االإنفاق الحكومي على 

م�سروعات البنية التحتية والتعليم وال�سحة، وبما يعود بالنفع 

على المجتمعات العربية ورفاهيتها.

تق���ع الدرا�س���ة ف���ي ثالثة ف�س���ول، يتناول الف�س���ل االأول 

الحقائ���ق االأ�سا�س���ية عن �س���ناعة الغاز الطبيع���ي في الدول 

العربي���ة، وتطوراتها منذ مطل���ع الثمانينات حتى اليوم، حيث 

يتناول التطورات في حجم االحتياطيات الموؤكدة، وم�ستويات 

اإنت���اج وا�س���تهالك وتجارة الغاز الطبيعي، وانعكا�س���ات ذلك 

خارجيا عل���ى اأهمية ومكانة الدول العربية، التي بات ينُظر 

اإليها كالعب رئي�س���ي في التجارة العالمي���ة للغاز الطبيعي، 

وكذلك انعكا�سات ذلك داخليا على تحقيق التنمية االقت�سادية في الدول العربية. 

بينما يتناول الف�س���ل الثاني مفهوم التنمية الم�س���تدامة والفرق بينها وبين التنمية االقت�س���ادية، كما يتناول معالم مبادرة 

»توفير طاقة م�ستدامة للجميع« التي اأطلقتها االأمم المتحدة في اأيلول/�سبتمبر من عام 2011، وكيف يمكن للغاز الطبيعي اأن 

يلعب دورا هاما في عدة مجاالت من برنامج العمل الخا�ض بهذه المبادرة، وبما يتما�س���ى مع اأهداف الدول العربية وتجاربها 

في هذا ال�ساأن. ومنها اال�ستمرار في اإتباع �سيا�سات الحد من حرق الغاز في مواقع االإنتاج، وا�ستخدام الغاز الطبيعي كوقود 

اأنظف وعالي الكفاءة في قطاع الكهرباء، والقطاع ال�سكني، اأو كوقود م�سغوط في المركبات الخفيفة والمتو�سطة.

اأم���ا الف�س���ل الثالث، فيتن���اول  التحديات التي تواجه ا�س���تدامة مزيج الطاق���ة في الدول العربية من جانبي اال�س���تهالك 

واالإنت���اج، نتيج���ة هيمنة الوقود االأحفوري على المزيج بن�س���بة تف���وق ال�99%. كما يتطرق اإلى ال�سيا�س���ات والخطط الحالية 

نحو ا�ستغالل م�سادر الطاقة المتجددة كطاقة الرياح والطاقة ال�سم�سية، و�سعي بع�ض الدول العربية نحو تبني برامج وطنية 

لدرا�سة تطبيق اال�ستخدام ال�سلمي للطاقة النووية.   
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عق���د مج������ل�ض اإدارة ال�س���ركة العربية 

لبناء وا�س����الح ال�سفن )اأ�س�����ري( اجت����ماعه 

ال���� 143 ، بتاري���خ 24 مار�ض 2016، وذلك 

في مقر ال�سركة في مملكة البحرين، وتراأ�ض 

االجتماع �س���عادة ال�س���يخ دعيج بن �س���لمان   

بن دعي���ج اآل خليفة، رئي����ض مجل�ض االإدارة 

وممثل مملكة البحرين،  وبح�س���ور ال�س���ادة 

ممثلي الدول الم�س���اهمة في ال�سركة وهي: 

دولة االم���ارات العربية المتح���دة، المملكة 

العربية ال�سعودية، دولة الكويت، دولة قطر، 

جمهورية العراق ودولة ليبيا.

وذكر �سعادة ال�سيخ دعيج بن �سلمان بن 

دعيج اآل خليفة في ت�س���ريح �س���حفي، باأن 

المجل����ض ا�س���تعر�ض عدداً من  الموا�س���يع 

واالأن�س���طة  الت�س���غيلية  والنتائ���ج  المالي���ة 

التجارية الخا�س���ة بال�س���ركة خ���الل الفترة 

م���ن 1 يناير اإل���ى 31 اأكتوبر 2015، واتخذ 

ب�ساأنها القرارات الالزمة، ومن اأهمها  اقرار 

ميزانية ال�سركة لعام 2016. 

واأ�س���اف �س���عادته باأن ايرادات ال�سركة 

بلغ���ت خالل عام 2015 حوالي 133 مليون 

دوالر، حيث �سهدت عمليات ت�سليح ال�سفن 

زي���ادة بن�س���بة 13 % بالمقارن���ة م���ع  نف�ض 

الفترة من عام 2014، لتعو�ض ب�سكل جزئي 

فت���رة الرك���ود التي �س���هدها قطاع ت�س���ليح 

من�س���ات الحف���ر البحرية، عل���ى الرغم من 

نموه البطئ ن�سبياً  نظراً ال�ستمرار انخفا�ض 

ا�سعار النفط. 

اأما على �سعيد العمليات، فقد حافظت 

ال�سركة على اأداءها القوي من خالل ارتفاع 

ن�سبة �س���غل االأر�س���فة والمرا�سي، حيث تم 

ت�س���ليح 201 �س���فينة خ���الل ع���ام 2015 

بالمقارنة مع 146 �سفينة خالل عام 2014 

اأي زي���ادة بن�س���بة 37 %، غير اأن ا�س���تمرار 

التحفß المفرو�ض من قبل القطاع البحري 

العالم���ي على ت�س���ليح ال�س���فن يجعل نطاق 

ت�س���ليح ال�س���فن في م�س���توى اأدنى. وخالل 

تل���ك الفت���رة زادت اأعمال ت�س���ليح ال�س���فن 

الحربية، مع ا�س���تمرار ال�س���ركة في ت�سنيع 

�س���فينة االإن���زال البرمائي���ة لح�س���اب وزارة 

الداخلية البحرينية والمتوقع ت�س���ليمها في 

يونيو 2016.

واأعرب رئي�ض �س���ركة اأ�سري عن تفاوؤله 

بالفت���رة المتبقي���ة م���ن الع���ام الحالي، في 

ظ���ل ا�س���تمرار اأعمال ت�س���ليح ال�س���فن في 

وتي���رة جيدة ومتنامي���ة، ومتطلعاً في الوقت 

ذات���ه على ح�س���ول ال�س���ركة عل���ى عدد من 

المناق�س���ات االإ�س���افية في مجال اإ�س���الح 

ال�سفن ومن�سات الحفر البحرية والم�ساريع 

الجديدة.

 وتج���در االإ�س���ارة اإل���ى اأن ال�س���ركة قد 

نجحت في تخفي�ض جميع التكاليف �س���واء 

تكالي���ف الت�س���غيل اأو تكالي���ف التوظيف او 

التكاليف االإدارية خالل هذه الفترة مقارنة 

بمثيلتها من العام الما�س���ي واأي�س���ا مقارنة 

بالميزانية المعتمدة للعام 2015.  

نتائج مالية جيدة لشركة أسري في عام 2015..
على الرغم من تراجع أسعار النفط
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�سادية

• ارتفع المعدل ال�سهري الأ�سعار �سلة اأوبك بن�سبة 8.4% )2.2 دوالر للبرميل( مقارنة بال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 28.7 دوالر للبرميل خالل �سهر فبراير 2016.	

• ارتفع الطلب العالمي على النفط خالل �سهر فبراير 2016 بمقدار 1.9 مليون ب/ي، اأي بن�سبة 2% لي�سل اإلى 96.5 مليون ب/ي.	

• انخف�ست الكميات المعرو�سة من النفط خالل �سهر فبراير 2016 بمقدار 0.3 مليون ب/ي ،اأي بن�سبة 0.3% لت�سل اإلى 99.2 مليون ب/ي.	

• انخف�س اإنتاج الواليات المتحدة من النفط ال�سخري خالل �سهر فبراير 2016 بنحو 1.3% ليبلغ 5.1 مليون ب/ي، كما انخف�ض عدد الحفارات العاملة بنحو 	

67 حفارة مقارنة بال�سهر ال�سابق ليبلغ 352 حفارة.
• ارتفعت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �سهر يناير 2016 بنحو 0.9% لتبلغ 8 مليون ب/ي، كما ارتفعت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو 	

14.5% لتبلغ حوالى 2.1 مليون ب/ي.
• ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول ال�سناعية خالل �سهر يناير 2016 بحوالي 21 مليون برميل مقارنة بال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 3034 مليون برميل، 	

كما ارتفع المخزون االإ�ستراتيجي في دول منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية وجنوب اأفريقيا وال�سين بحوالي 1 مليون برميل مقارنة بال�سهر ال�سابق لي�سل 

اإلى 1860 مليون برميل. 

• انخف�س المتو�سط ال�سهري لل�سعر الفوري للغاز الطبيعي الم�سجل في مركز هنري بال�سوق االأمريكي خالل �سهر فبراير 2016 بمقدار 0.29 دوالر لكل مليون 	

)و ح ب( مقارنة بال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 1.99 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

• انخف�س متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في اليابان خالل �سهر يناير 2016 بمقدار 0.7 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�سل اإلى 7.9 دوالر لكل مليون 	

)و ح ب(، كما انخف�س متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.7 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، لي�سل اإلى 8 دوالر لكل مليون 

)و ح ب(، وانخف�س متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في ال�سين بمقدار 0.3 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�سل اإلى 7.3 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

• بلغت �سادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�سيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�سين حوالى 4.172 مليون طن خالل �سهر يناير 2016 ،م�ستاأثرة 	

بح�سة 32% من االإجمالى.

امل�ؤ�سرات الرئي�سية

أوال : أسواق النفط

– الأ�سعار  1

1-1 اأ�سعار النفط الخام
�سهد المعدل االأ�سبوعي الأ�سعار �سلة اأوبك ارتفاعاً خالل االأ�سبوع االأول من �سهر فبراير 

ال�سهر لي�سل  2016، م�سجاًل 29.2 دوالر للبرميل، ثم انخف�ض خالل االأ�سبوع الثاني من 
اإلى اأدني م�ستوياته وهو 27 دوالر للبرميل، قبل اأن يعاود االرتفاع بعد ذلك لي�سل اإلى اأعلى 

م�ستوياته عندما بلغ 29.3 دوالر للبرميل خالل االأ�سبوع الرابع من ال�سهر، كما يو�سح ال�سكل 

 :)1(

�سهد المعدل ال�سهري الأ�سعار �سلة خامات اأوبك خالل �سهر فبراير 2016 ارتفاعاً بمقدار 

28.7 دوالر  اإلى  ،لي�سل   %8.4 بن�سبة  اأي  ال�سابق،  ال�سهر  باأ�سعار  2.2 دوالر للبرميل مقارنة 
اأي بن�سبة 46.9% مقارنة بمعدله  بنحو 25.3 دوالر للبرميل  للبرميل، م�سجال بذلك تراجعاً 

الم�سجل خالل ال�سهر المماثل من العام الما�سي. بالرغم من وفرة االإمدادات من النفط الخام 

العالمي  االقت�ساد  اأداء  وتباطوؤ 

المخزونات  م�ستوى  وارت��ف��اع 

اإال  ال���دوالر،  وارت��ف��اع  النفطية 

الرئي�سيين  المنتجين  جهود  اأن 

ل��خ��ف�����ض االإن����ت����اج وت��وق��ع��ات 

المتحدة  الواليات  اإنتاج  تراجع 

االأمريكية، وتح�سن الطلب على 

كان  اآ�سيا،  في  وبخا�سة  النفط 

ارت��ف��اع  ف��ي  رئي�سياً  دوراً  لها 

فبراير  �سهر  خ���الل  االأ���س��ع��ار 

االأولى منذ  للمرة  2016 وذلك 
�سهر اأكتوبر من   العام الما�سي. 

 )1( ال���ج���دول  وي��و���س��ح 

اأ�سعار  في  التغير   )2( وال�سكل 

بال�سهر  م��ق��ارن��ة  اأوب����ك،  �سلة 

المماثل من  بال�سهر  و  ال�سابق، 

العام ال�سابق:

المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك،  2016-2015  الشكل - 1:
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فرباير
يناير

2016 دي�سمرب ن�فمرب اأكت�بر �سبتمرب اأغ�سط�س ي�لي� ي�ني� ماي� اأبريل مار�س
فرباير

2015

28.7 26.5 33.6 40.5 45.0 44.8 45.5 54.2 60.2 62.2 57.3 52.5 54.1 �سعر �سلة اأوبك

2.2 (7.1) (6.9) (4.5) 0.2 (0.6) (8.7) (6.0) (2.0) 4.9 4.8 (1.6) 9.7 التغري عن ال�سهر ال�سابق

(25.3) (17.9) (25.9) (35.1) (40.0) (51.2) (55.3) (51.4) (47.7) (43.3) (47.0) (51.7) (51.3) التغري عن ال�سهر املماثل من العام ال�سابق

مالحظة: ت�سم �سلة اأوبك، اعتبارا من 16 يونيو 2005 ، اإحدى ع�سر نوعاً من النفط الخام بدال من ال�سبعة خامات ال�سابقة . وتمثل ال�سلة الجديدة خامات الدول 

االأع�ساء مقّومة وفقاً الأوزان ترجيحية تاأخذ في االعتبار اإنتاج و�سادرات الدول االأع�ساء. واعتبارا من بداية يناير 2007 اأ�سيف خام غيرا�سول االنغولي اإلى �سلة 

اأوبك الجديدة، و في منت�سف �سهر اأكتوبر 2007 اأ�سيف خام اأورينت االإكوادوري، وفي يناير 2009 تم  ا�ستثناء الخام االندوني�سي، وفي يناير 2016 تم ا�سافة الخام 

االندوني�سي اإلى �سلة اأوبك من جديد لت�سبح تتاألف من 13 نوع من النفط الخام.

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

التغير في أسعار سلة أوبك، 2016-2015 

الجدول - 1 

الشكل - 2 

النفوط  بع�ض  و  اأوب��ك  ل�سلة  الفورية  االأ�سعار  الملحق  في   )3( الجدول  يو�سح 

االأخرى للفترة 2014 - 2016.

1-2  االأ�سعار الفورية للمنتجات النفطية

- الخليج االأمريكي

انخف�س���ت االأ�سعار الفورية للغازولين الممتاز خالل �سهر يناير 2016 بنحو 5.4 

دوالر للبرميل مقارنة باأ�س���عار ال�سهر ال�س���ابق اأي بن�سبة 9.5% لت�سل اإلى 51.2 دوالر 

للبرميل، كما انخف�س���ت اأ�س���عار زيت الغاز بنحو 5.8 دوالر للبرميل اأي بن�سبة %13.5 

لتبلغ 37.1 دوالر للبرميل، وانخف�س���ت اأ�س���عار زيت الوقود بحوالى 6.5 دوالر للبرميل 

اأي بن�سبة 25.4% لتبلغ 19.1 دوالر للبرميل.

)دوالر/برميل(
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-  �سوق روتردام

�س���هدت االأ�س���عار الفورية للغازولين الممتاز انخفا�ساً في م�س���توياتها خالل �سهر يناير 

2016 بنحو 5.4 دوالر للبرميل مقارنة باأ�س���عار ال�س���هر ال�س���ابق اأي بن�س���بة 9.2% لت�س���ل 
اإل���ى 53.4 دوالر للبرمي���ل،  كما انخف�س���ت اأ�س���عار زيت الغاز بنح���و 7.6 دوالر للبرميل اأي 

بن�سبة 16.6% لتبلغ 38.1 دوالر للبرميل، وانخف�ست اأ�سعار زيت الوقود بحوالى 2.5 دوالر 

للبرميل اأي بن�سبة 11.2% لتبلغ 19.9 دوالر للبرميل.

-  �سوق حو�س البحر المتو�سط

�س���هدت االأ�س���عار الفورية للغازولين الممتاز انخفا�ساً في م�س���توياتها خالل �سهر يناير 

2016 بنحو 4.8 دوالر للبرميل مقارنة باأ�س���عار ال�س���هر ال�سابق اأي بن�سبة 9.3% لت�سل اإلى 
47 دوالر للبرمي���ل،  كما انخف�س���ت اأ�س���عار زيت الغ���از بنحو 6.9 دوالر للبرميل اأي بن�س���بة 
14.9% لتبل���غ 39.5 دوالر للبرمي���ل، وانخف�س���ت اأ�س���عار زي���ت الوقود بحوال���ي 4.7 دوالر 

للبرميل اأي بن�سبة 18.1% لتبلغ 21.2 دوالر للبرميل.

-  �سوق �سنغافورة

�س���هدت االأ�سعار الفورية للغازولين الممتاز انخفا�ساً في م�ستوياتها خالل �سهر يناير 

2016 بنحو 5.3 دوالر للبرميل مقارنة باأ�س���عار ال�س���هر ال�سابق اأي بن�سبة 9.5% لت�سل اإلى 
50.3 دوالر للبرميل،  كما انخف�س���ت اأ�سعار زيت الغاز بنحو 10.6 دوالر للبرميل اأي بن�سبة 
22.1% لتبل���غ 37.4 دوالر للبرمي���ل، وانخف�س���ت اأ�س���عار زيت الوقود بحوال���ي 1.4 دوالر 

للبرميل اأي بن�سبة 5% لتبلغ 26.8 دوالر للبرميل.

 ويو�سح ال�سكل )3( المعدل ال�سهري لالأ�سعار الفورية للغازولين الممتاز خالل الفترة 

من يناير 2015  اإلى  يناير 2016  في االأ�سواق الرئي�سية االأربعة: 

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

للمنتجات  الفورية  ال�سهري لالأ�سعار  المتو�سط  الملحق  كما يو�سح الجدول )4( في 

النفطية في االأ�سواق المختلفة خالل الفترة )2016-2014(. 

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

1-3 اأ�سعار �سحن النفط الخام 

انخف�س���ت اأ�س���عار �س���حن النفط الخام المتجه من موانئ ال�سرق االأو�سط  اإلى اتجاه 

ال�س���رق )للناقالت الكبيرة بحمولة 230 – 280 األف طن �س���اكن( خالل �س���هر يناير 2016 

بمقدار 10 نقاط مقارنة باأ�سعار ال�سهر ال�سابق، اأي بن�سبة 11.2% م�سجلة 79 نقطة على 

المقيا����ض العالم���ي ، بينما  ارتفعت اأ�س���عار �س���حن النفط الخام المتجه من موانئ ال�س���رق 

االأو�سط  اإلى اتجاه الغرب )للناقالت الكبيرة بحمولة 270 – 285 األف طن �ساكن( بمقدار 

5 نقاط مقارنة باأ�س���عار ال�سهر ال�س���ابق، اأي بن�سبة 9.4% م�سجلة 58 نقطة على المقيا�ض 
العالمي، وانخف�س���ت اأ�س���عار �س���حن النف���ط الخام المنقول���ة داخل منطقة البح���ر االأبي�ض 

المتو�سط بناقالت �سغيرة اأو متو�سطة الحجم  )80-85 األف طن �ساكن( بمقدار 18 نقطة 

مقارنة باأ�سعار ال�سهر ال�سابق، اأي بن�سبة 15% م�سجلة 102 نقطة على المقيا�ض العالمي.

في  العالمى(  المقيا�ض  على  )نقطة  الخام  النفط  �سحن  اأ�سعار   )4( ال�سكل  ويو�سح 

االتجاهات المختلفة خالل الفترة من �سهر يناير 2015 اإلى �سهر يناير 2016: 

1-4 اأ�سعار �سحن المنتجات النفطية 

ارتفعت اأ�س���عار �س���حن المنتجات النفطية المنقولة من موانئ ال�س���رق االأو�س���ط  اإلى 

اتج���اه  ال�س���رق  )للناق���الت بحمول���ة 30 – 35 األف طن �س���اكن( خالل �س���هر يناير 2016 

بمقدار 35 نقطة ،اأي بن�س���بة 34.7% مقارنة باأ�س���عار ال�س���هر ال�سابق، م�سجلة 136 نقطة 

 .)World Scale( على المقيا�ض العالمي

كما ارتفعت اأ�س���عار �س���حن المنتجات النفطية المنقولة داخ���ل منطقة البحر االأبي�ض 

المتو�س���ط )للناقالت بحمولة 30 – 35 األف طن �س���اكن( خالل �س���هر يناير 2016  بمقدار 

36 نقطة على المقيا�ض العالمي،  اأي بن�سبة 25.5% مقارنة باأ�سعار ال�سهر ال�سابق،  لت�سل 

)*( المقيا�ض العالمي )WS- World Scale( هو طريقة م�ستخدمة الحت�ساب اأ�سعار ال�سحن، حيث اأن نقطة على المقيا�ض العالمي تعني 1% من �سعر النقل القيا�سي لذلك االتجاه 

في كتاب World Scale الذي ين�سر �سنويا، ويت�سمن قائمة من االأ�سعار ب�سيغة دوالر/طن تمثل WS 100 – لكل االتجاهات الرئي�سية في العالم.
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اإلى م�س���توى 177 نقطة،  وارتفعت اأ�س���عار �س���حن المنتجات النفطي���ة المنقولة من البحر 

المتو�سط اإلى �سمال غرب اأوروبا )للناقالت بحمولة 30 – 35 األف طن �ساكن( خالل �سهر 

يناي���ر 2016 بمقدار 37 نقطة على المقيا�ض العالمي، اأي بن�س���بة 24.5% مقارنة باأ�س���عار 

ال�سهر ال�سابق،  لت�سل اإلى م�ستوى 188 نقطة.

و يو�سح ال�سكل )5( اأ�سعار �سحن المنتجات النفطية في االتجاهات المختلفة خالل 

الفترة من �سهر  يناير 2015 اإلى �سهر يناير 2016.

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

يو�سح الجدوالن )5( و )6( في الملحق اتجاهات اأ�سعار �سحن كل من النفط الخام 

والمنتجات النفطية للفترة 2014- 2016.

2 - العر�س و الطلب  

ت�س���ير التقدي���رات االأولي���ة المتعلقة باإجمال���ي الطلب العالمي على النفط خالل �س���هر 

فبراي���ر 2016 اإل����ى ارتفاعه بمقدار 1.9 مليون ب/ي، اأي بن�س���بة 2% مقارنة بم�س���تويات 

ال�سهر ال�سابق لت�سل اإل�ى 96.5 مليون ب/ي، وهو م�ستوى مرتفع بحوالي 0.9 مليون ب/ي 

مقارنة بال�سهر المناظر من العام ال�سابق.

ارتفع طلب مجموعة الدول ال�س���ناعية خالل �س���هر فبراي���ر 2016 بمقدار 1.5 مليون 

ب/ي، اأي بن�س���بة 3.3% مقارنة بم�س���تويات ال�سهر ال�سابق لي�س���ل اإلى 47.2 مليون ب/ي 

،منخف�س���اً بحوالى 0.3 مليون ب/ي مقارنة بال�س���هر المناظر من العام الما�سي، كما ارتفع 

طلب بقية دول العالم االأخرى بمقدار 0.5 مليون ب/ي، اأي بن�س���بة 1% مقارنة بم�س���تويات 

ال�س���هر ال�س���ابق لي�س���ل اإلى 49.4 ملي���ون ب/ي، مرتفعاً بحوالي 1.3 ملي���ون ب/ي مقارنة 

بال�سهر المناظر من العام الما�سي.

بينما ت�س���ير التقديرات االأولية اإلى انخفا�ض الكميات المعرو�سة من النفط خالل �سهر 

الشكل - 5 
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Energy Intelligence Briefing March 4  2016 ،:امل�سدر

فبراير 2016 بمقدار 0.3 مليون ب/ي اأي بن�س���بة 0.3% مقارنة بم�س���تويات ال�سهر ال�سابق 

لت�سل اإلى 99.2 مليون ب/ي، وهو م�ستوى مرتفع بحوالي 3.6 مليون ب/ي مقارنة بال�سهر 

المناظر من العام ال�سابق.

وعلى م�س���توى المجموعات، انخف�س���ت اإمدادات الدول االأع�س���اء في  اأوبك من النفط 

الخام و �سوائل الغاز الطبيعي خالل �سهر فبراير 2016 بمقدار 0.3 مليون ب/ي اأي بن�سبة 

0.8% مقارنة بم�ستويات ال�سهر ال�سابق لت�سل اإلى 39.6 مليون ب/ي ،م�سكلة ارتفاعاً بنحو 
2.2 مليون ب/ي مقارنة بال�س���هر المناظر من العام ال�س���ابق، بينما ا�ستقر اإجمالى اإمدادات 
الدول المنتجة من خارج اأوبك خالل �سهر فبراير 2016 عند 59.5 مليون ب/ي وهو نف�ض 

الم�س���توى الم�س���جل خالل ال�س���هر ال�س���ابق ،مرتفعاً بنحو 1.2 مليون ب/ي مقارنة بال�سهر 

المناظر من العام ال�سابق.

وتظهر البيانات االأولية لم�ستويات الطلب والعر�ض من النفط الخام خالل �سهر فبراير 

2016 فائ�س���اً قدره 2.7 مليون ب/ي ،مقارنة بفائ�ض قدره 4.9 مليون ب/ي خالل ال�س���هر 
ال�س���ابق ووجود توازن خالل ال�سهر المماثل من العام ال�سابق ،وذلك كما يت�سح من الجدول 

)2( وال�سكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط  الجدول - 2 

التغري عن

فرباير 2015

فرباير

2015
التغري عن

يناير 2016

يناير

2016
فرباير

2016

-0.3 47.5 1.5 45.7 47.2 طلب الدول ال�سناعية

1.3 48.1 0.5 48.9 49.4 باقي دول العامل

0.9 95.6 1.9 94.6 96.5 اإجمايل الطلب العاملي

2.2 37.4 -0.3 39.9 39.6  اإمدادات اأوبك

2.2 30.8 -0.2 33.2 33.0 نفط خام

0.0 6.6 -0.1 6.7 6.6 �سوائل الغاز و متكثفات

1.1 56.1 0.0 57.2 57.2 اإمدادات من خارج اأوبك

0٫1 2.2 0.0 2.3 2.3 عوائد التكرير

3.6 95.6 -0.3 99.5 99.2 اإجمايل العر�س العاملي

0.0 4.9 2.7 املوازنة

 )مليون برميل/ اليوم(
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يو�سح الجدوالن )7( و )8( م�ستويات الطلب والعر�ض العالمي للنفط  للفترة 2013- 

.2015

• اإنتاج النفط ال�سخري فى الواليات المتحدة االأمريكية 	

انخف�����ض اإنتاج الواليات المتحدة االأمريكية من النفط ال�س����خري خالل �س����هر فبراير 

2016 بحوالى 66 األف ب/ي اأى بن�س����بة 1.3% مقارنة بم�س����تويات ال�س����هر ال�سابق ليبلغ 
5.060 مليون ب/ي، م�سكاًل انخفا�ساً بنحو 276 األف ب/ي مقارنة بال�سهر المناظر من 
العام ال�س����ابق، كما انخف�����ض عدد الحفارات العاملة خالل �س����هر فبراير 2016 بنحو 67 

حفارة مقارنة بم�س����تويات ال�س����هر ال�سابق لي�س����ل اإلى 352 حفارة، وهو م�ستوى منخف�ض 

بنحو 570 حفارة مقارنة بال�سهر المناظر من العام ال�سابق ،وذلك كما يت�سح من الجدول 

)3( وال�سكل )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, March 2016 :امل�سدر

 Bakken، Eagle ،ميثل اإنتاج �سبع مناطق رئي�سية والتي �سكلت نحو 92% من النمو فى اإنتاج النفط املحلى فى الواليات املتحدة االأمريكية خالل الفرتة 2011- 2014 وهى *

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

شكل - 6 

التغري عن

فرباير 2015

فرباير

2015
التغري عن

يناير 2016

يناير

2016
فرباير

2016

- 0.276 5.336 - 0.066 5.126 5.060 اإنتاج النفط ال�سخري

 - 570 922 - 67 419 352 عدد احلفارات العاملة )حفارة(

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

الواليات المتحدة االأمريكية 

ارتفعت واردات الواليات المتحدة االأمريكية من النفط الخام خالل �س���هر يناير 2016 

بحوالى 70 األف ب/ي اأى بن�س���بة 0.9% مقارنة بم�س���تويات ال�س���هر ال�س���ابق لتبلغ نحو 8 

مليون ب/ي، كما ارتفعت وارداتها من المنتجات النفطية بحوالى 266 األف ب/ي اأى بن�سبة 

14.5% مقارنة بم�ستويات ال�سهر ال�سابق لتبلغ حوالي 2.1 مليون ب/ي. 

وعلى جانب ال�س���ادرات، انخف�ست �س���ادرات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل 

�سهر يناير 2016 بحوالى 23 األف ب/ي اأى بن�سبة 4.9% مقارنة بم�ستويات ال�سهر ال�سابق 

لتبلغ 450  األف ب/ي، كما انخف�س���ت �س���ادراتها من المنتجات النفطية بحوالى 94 األف 

ب/ي اأى بن�س���بة 2.4% مقارنة بم�س���تويات ال�س���هر ال�س���ابق لتبلغ حوال���ى 4 مليون ب/ي. 

وبذلك ارتفع �س���افي الواردات النفطية للواليات المتحدة خالل �س���هر يناير 2016 بحوالي 

454 األف ب/ي، اأي بن�سبة 8.6% مقارنة مع ال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 5.7 مليون ب/ي.

وبالن�سبة لم�سادر الواردات، فقد ظلت كندا المزود الرئي�سي للواليات المتحدة بالنفط 

الخام بن�سبة 43% من اجمالي واردات االأخيرة منه، تليها المملكة العربية ال�سعودية بن�سبة 

14% ثم فنزويال بن�س���بة 11%، بينما ا�س���تحوذت الدول االأع�س���اء ف���ي منظمة اأوبك على 
حوالي 42% من اإجمالي واردات النفط الخام للواليات المتحدة االأمريكية. 

اليابان 

انخف�ست واردات اليابان من النفط الخام خالل �سهر يناير 2016 بحوالي 106 األف 

ب/ي، اأي بن�سبة 3% بالمقارنة مع ال�سهر ال�سابق لتبلغ 3.4 مليون ب/ي. بينما ارتفعت 

الواردات اليابانية من المنتجات النفطية بحوالى 21 األف ب/ي، اأي بن�سبة 3% بالمقارنة 

مع ال�سهر ال�سابق لتبلغ 698 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�سادرات، ارتفعت �سادرات اليابان من المنتجات النفطية خالل �سهر 

يناير  2016 بنحو 26 األف ب/ي، اأي بن�سبة 5% لتبلغ 554 األف ب/ي. و بذلك انخف�ض 

�سافي الواردات النفطية لليابان خالل �سهر يناير 2016  بحوالي 111 األف ب/ي، اأي 

بن�سبة 3% لي�سل اإلى 3.5 مليون ب/ي.

وبالن�سبة لم�سادر الواردات، تاأتي المملكة العربية ال�سعودية في المرتبة االأولى بن�سبة 

40% من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام ،تليها االمارات العربية المتحدة بن�سبة 
25% ثم قطر بحوالى %8 . 

ال�سين 

انخف�ست واردات ال�سين من النفط الخام خالل �سهر يناير 2016 بحوالي 1.533 

مليون ب/ي،  اأي بن�سبة 20% بالمقارنة مع ال�سهر ال�سابق لتبلغ 6.3 مليون ب/ي، كما 

اأي بن�سبة  األف ب/ي،  انخف�ست الواردات ال�سينية من المنتجات النفطية بحوالي 321 

23% بالمقارنة مع ال�سهر ال�سابق لتبلغ حوالي 1.4 مليون ب/ي.

وعلى جانب ال�سادرات، بلغت ال�سادرات ال�سينية من النفط الخام حوالي 25 األف 

ب/ي، وانخف�ست ال�سادرات ال�سينية من المنتجات النفطية بحوالي 339 األف ب/ي، اأي 

بن�سبة 29% بالمقارنة مع ال�سهر ال�سابق لتبلغ 861 األف ب/ي. وبذلك بلغ �سافي الواردات 

النفطية ال�سينية خالل �سهر يناير 2016 حوالي 6.5 مليون ب/ي منخف�سة بنحو %19 

عن م�ستوياتها لل�سهر ال�سابق. 

وبالن�سبة لم�سادر الواردات، تاأتي المملكة العربية ال�سعودية في المرتبة االأولى بن�سبة 

16% من اإجمالي واردات ال�سين من النفط الخام، تليها رو�سيا بن�سبة 13% ثم اأنجوال 
بن�سبة %11 .

والمنتجات  الخام  النفط  من   ) ال�سادرات   ( ال��واردات  �سافي   )4( الجدول  ويو�سح 

النفطية للواليات المتحدة واليابان وال�سين خالل �سهر يناير 2016 مقارنة بال�سهر ال�سابق.

)مليون برميل / اليوم (  الجدول - 4

امل�سدر : التقرير ال�سهري ملنظمة اأوبك، اأعداد خمتلفة 2015 و 2016.

4 - المخزون 

ارتفع اإجمالي المخزون التجاري النفطي في الدول ال�سناعية خالل �سهر يناير 2016 

بحوالي 21 مليون برميل عن ال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 3034 مليون برميل، م�سكاًل ارتفاعاً 

بمقدار 270 مليون برميل عن م�ستويات ال�سهر المماثل من العام الما�سى، يذكر اأن اإجمالي 

املنتجات النفطية النفط اخلام

التغري عن

دي�سمرب 2015

دي�سمرب

 2015
يناير

 2016
التغري عن

دي�سمرب 2015

دي�سمرب

 2015
يناير

 2016

0.360 - 2.162 - 1.802 0.094 7.415 7.509 الواليات املتحدة االأمريكية

0.005 - 0.149 0.144 0.106 - 3.508 3.402 اليابان

0.019 0.221 0.240 1.499 - 7.777 6.278 ال�سني

 صافي الواردات)الصادرات( النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين
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المخزون التجاري من النفط الخام  في الدول ال�سناعية قد ارتفع خالل �سهر يناير 2016  

ارتفع  كما  برميل،  مليون   1209 اإلى  لي�سل  ال�سابق  ال�سهر  عن  برميل  مليون   2 بحوالي 

ال�سهر  برميل عن  مليون   19 النفطية بحوالي  المنتجات   التجاري من  اإجمالي مخزونها 

ال�سابق لي�سل اإلى 1825 مليون برميل.

 وقد ارتفع المخزون التجاري النفطي في االأمريكتين بحوالى 24 مليون برميل عن 

ال�سهر ال�سابق لي�ستقر عند 1615 مليون برميل، منها 662 مليون برميل من النفط الخام و 

953 مليون برميل من المنتجات، كما ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول االأوروبية 
بحوالى 11 مليون برميل عن ال�سهر ال�سابق لي�ستقر عند 999 مليون برميل، منها 358 

مليون برميل من النفط الخام و 641 مليون برميل من المنتجات، بينما انخف�ض المخزون 

ال�سهر  عن  برميل  مليون   14 بحوالى  الهادي  المحيط  منطقة  دول  في  النفطي  التجاري 

ال�سابق لي�ستقر عند 420 مليون برميل، منها 189 مليون برميل من النفط الخام و 231 

مليون برميل من المنتجات

ارتفع المخزون التجاري النفطي في بقية دول العالم خالل �سهر يناير 2016 بمقدار 

24 مليون برميل لي�سل اإلى 2916 مليون برميل ،كما ارتفع المخزون التجاري النفطي على 
متن الناقالت بمقدار 10 مليون برميل لي�سل اإلى 1174 مليون برميل. 

وبذلك ي�سجل م�ستوى اإجمالي المخزون التجاري العالمى ارتفاعاً بمقدار 45 مليون 

برميل خالل �سهر يناير 2016 مقارنة بم�ستواه الم�سجل خالل ال�سهر ال�سابق  لي�سل اإلى 

5950 مليون برميل، وهو م�ستوى مرتفع بمقدار 678 مليون برميل عن م�ستويات ال�سهر 
المماثل من العام الما�سي. 

وارتفع المخزون اال�ستراتيجي في دول منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية وجنوب 

اأفريقيا وال�سين خالل �سهر يناير 2016 بمقدار 1 مليون برميل مقارنة بم�ستواه الم�سجل 

خالل ال�سهر ال�سابق  لي�سل اإلى 1860 مليون برميل، مرتفعاً بمقدار 15 مليون برميل عن 

م�ستوياته في ال�سهر المماثل من العام الما�سي.

وبذلك ي�سل اإجمالي المخزون العالمي في نهاية �سهر يناير 2016 اإلى 8984 مليون 

برميل م�سجال بذلك ارتفاعاً بنحو 57 مليون برميل مقارنة بال�سهر ال�سابق، و ارتفاعاً بنحو 

816 مليون برميل مقارنة بال�سهر المماثل من العام الما�سي. 
ويبين ال�سكل )8( والجدول )9( في الملحق م�ستويات المخزون المختلفة في نهاية 

�سهر يناير 2016.

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر يناير 2016  )مليون برميل ( شكل - 8 



28 4 
دد

لع
- ا

 4
2 

نة
س

ال

ثانيا: سوق الغاز الطبيعي
1 - الأ�سعار الف�رية و الم�ستقبلية للغاز الطبيعي في ال�س�ق الأمريكي 

انخف�ض المتو�سط ال�سهري لل�سعر الفوري للغاز الطبيعي الم�سجل في مركز هنري 

بال�سوق االأمريكي خالل �سهر فبراير 2016 بمقدار 0.29 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة 

بال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 1.99 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

ولدى مقارنة المتو�سط ال�سهري ل�سعر الغاز الطبيعي بالمتو�سط ال�سهري لخام غرب 

تك�سا�ض المتو�سط، يت�سح انخفا�ض اأ�سعار الغاز الطبيعي بنحو 3.2 دوالر لكل مليون )و ح 

ب( ،كما هو مو�سح في الجدول )5(:

) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 5

اآ�سيا اأ�س�اق الغاز الطبيعي الم�سيل في   .2
 

ت�ستعر�ض الفقرات التالية التطورات في اأ�سعار الغاز الطبيعي الم�سيل في اأ�سواق �سمال 

�س���رق اأ�س���يا والكميات الم�س���توردة من كل من اليابان وكوريا الجنوبية وال�س���ين والم�سادر 

الرئي�سية لتلك الواردات و�سافي عائد ال�سحنات الفورية لم�سدري الغاز الطبيعي الم�سيل. 

1.2 اأ�سعار الغاز الطبيعي الم�سيل
�س���هد متو�سط اأ�س���عار الغاز الطبيعي الم�سيل الذي ا�ستوردته اليابان في �سهر يناير 2016  

انخفا�س���اً بمقدار 0.7 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�س���هر ال�س���ابق لي�سل اإلى 7.9 دوالر/ 

مليون و ح ب، كما انخف�ض متو�سط اأ�سعار الغاز الطبيعي الم�سيل الذي ا�ستوردته كوريا الجنوبية 

بمقدار 0.7 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 8 دوالر/ مليون و ح ب،  

وانخف�ض متو�سط اأ�سعار الغاز الطبيعي الم�سيل الذي ا�ستوردته ال�سين بمقدار 0.3 دوالر لكل 

مليون و ح ب مقارنة بال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 7.3 دوالر/ مليون و ح ب. 

2.2 الكميات الم�ستوردة من الغاز الطبيعي الم�سيل
انخف�س���ت الكميات الم�س���توردة من الغاز الطبيعي الم�سيل في اليابان و كوريا الجنوبية 

وال�سين من الم�سادر المختلفة خالل ال�سهر بمقدار 155 األف طن اأي بن�سبة 1.4% مقارنة 

بال�سهر ال�سابق حيث و�سلت الكميات الم�ستوردة في �سهر يناير 6102 اإلى 740.31 مليون 

طن.

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

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

فرباير

دي�سمربن�فمرباإكت�بر�سبتمرباأغ�سط�سي�لي�ي�ني�ماي�اأبريلمار�س2016
يناير

فرباير2016

2.92.82.62.92.82.82.82.72.32.11.92.32.0الغاز الطبيعي *

8.88.29.410.210.38.87.47.88.07.46.45.45.2خام غ. تك�سا�ض**

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس في السوق األمريكي، 2016-2015
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 ويو�سح الجدول )6( الكميات الم�ستوردة من الغاز الطبيعي الم�سيل واأ�سعاره في كل 

من اليابان وكوريا الجنوبية و ال�سين خالل الفترة 2014- 2016 :

 World Gas Intelligence امل�سدر:  اأعداد خمتلفة من

كميات وأسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في اليابان وكوريا والصين 2016-2014  الجدول - 6

مت��سط اأ�سعار ال�ستريادالكميات امل�ست�ردة 

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�سنيك�ريااليابانالإجمايلال�سنيك�ريااليابان

201488505374021989114579816.116.311.7

201584850331411960613759710.210.68.6

8434412221211467715.114.311.1يناير 2015

7730309816611248913.313.410.3فرباير

8137304813461253112.213.110.1مار�س

6598283915451098210.211.78.1اأبريل

57552364112392428.79.58.8مايو

663317771724101348.69.19.5يونيو

695322711922111468.98.87.5يوليو

706219981348104089.29.27.1اأغ�سط�س

685324501295105989.69.67.4�سبتمرب

605729151602105749.49.78.0اأكتوبر

669427061818112188.99.57.9نوفمرب

794435532101135988.58.77.6دي�سمرب

724533382464130477.98.07.3يناير 2016
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3.2 م�سادر واردات الغاز الطبيعي الم�سيل
بلغت �س���ادرات ا�س���تراليا اإلى اليابان و كوريا الجنوبية و ال�س���ين خالل �س���هر يناير 

2016  حوالي 3.071 مليون طن، لتاأتي في المرتبة االأولى بن�س���بة 23.5% من اإجمالي 
واردات الياب���ان و كوري���ا الجنوبية وال�س���ين خالل ال�س���هر، تليها قطر بن�س���بة 22% ثم 

ماليزيا بن�س���بة 14.1%،  في حين بلغت �س���ادرات الجزائر اإلى كوريا الجنوبية واليابان 

نحو 134 األف طن.

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

4.172 مليون طن لت�ساهم بما ن�سبته 32% من اإجمالي واردات تلك الدول خالل ال�سهر.

4.2 العائد ال�سافي لم�سدري الغاز الطبيعي الم�سيل
وفيما يتعلق ب�سافي عائد ال�سحنات الفورية المحقق لعدد من الدول الم�سدرة للغاز 

االأولى محققة  المرتبة  فتاأتي رو�سيا في  اأ�سيا،  اأ�سواق �سمال �سرق  الم�سيل في  الطبيعي 

تليها   ،2016 يناير  �سهر  نهاية  في  ب  ح  و  مليون  دوالر/   5.59 حدود  في  عائد  �سافي 

اإندوني�سيا ب�سافي عائد 5.51 دوالر/ مليون    و ح ب، ثم ا�ستراليا وماليزيا ب�سافي عائد 

5.46 دوالر/ مليون و ح ب. فيما بلغ �سافي العائد لقطر 5.32 دوالر/ مليون  و ح ب، 
وللجزائر 5.03 دوالر/ مليون و ح ب. 

ويو�سح الجدول )7( الدول الرئي�سية الم�سدرة للغاز الطبيعي الم�سيل اإلى اليابان و 

كوريا الجنوبية وال�سين، و�سافي العائد لها في نهاية �سهر يناير 2016:

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

�سافي العائد من بيع �سحنات الكميات الم�ستوردة

الغاز الطبيعي الم�سيل الفورية في 

ا�سواق �سمال �سرق اآ�سيا
) األف طن (

اليابان
 كوريا

الجنوبية
)دوالر / م و ح Ü(االإجماليال�سين

72453338246413047اإجمالي الواردات، منها:

164450292530715.46ا�ستراليا

899105092128705.32قطر

14832876918395.46ماليزيا

60048815312415.51اندون�سيا

688192649445.59رو�سيا

299119594775.03نيجيريا

1345.03-7163الجزائر

*  عائدات الت�سدير مطروحاً منها تكاليف النقل ور�سوم االإتاوة.
 World Gas Intelligence الم�سدر:  اأعداد مختلفة من

في نهاية شهر يناير 2016
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* The OPEC basket of crudes (effective June 16, 2005) is 
comprised of Algeria's Saharan Blend, Iraq's Basra Light, 
Kuwait Export,   Libya›s Es Sider, Qatar Marine, Saudi's 
Arabian Light, UAE's Murban, Iran Heavy, Indonesia's 
Minas, Nigeria's Bonny Light, and Venezuela's Merey.
Effective 1 January and  mid of October 2007, Angola’s 
Girassol and Ecuadorian Oriente crudes have been 
incorporated to become the 12th  and 13th crudes comprising 
the new Opec Basket.As of Jan.2009, the basket excludes the 
Indonesian crude.

*  ت�سم�������ل �سلة اأوب�������ك اعتبارا من 16 يوني�������و 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(.
 Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

اجلدول - 2:  االأ�سعار الفورية ل�سلة اأوبك،  2015- 2016 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 2015 -2016
($ / Barrel - دوالر / برميل(

2016 2015 اال�سبوع

Week 
ال�سهر

Month 2016 2015 االأ�سبوع

Week 
ال�سهر

Month

55.1 1 
   

يوليو

July

29.8 46.2 1 

 يناير 

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

 

اغ�سط�ض

August

29.2 51.3  1

 فرباير 

February
47.2  2 27.0 53.6  2
44.9  3 29.0 56.6  3
41.8 4 29.3 54.9  4
46.9  1

�سبتمرب

September

56.0 1

 مار�ض 

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

 اكتوبر 

October

53.9 1
  

ابريل

April

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

 نوفمرب  

November

63.6 1

مايو

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

 دي�سمرب 

December

60.5 1

 يونيو 

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

20152016

44.426.5January يناير 

54.128.7February فرباير 

52.5March مار�ض 

57.3April ابريل 

62.2May مايو 

60.2June يونيو 

54.2July يوليو 

45.5August اغ�سط�ض 

44.8September �سبتمرب 

45.0October اكتوبر 

40.5November نوفمرب 

December دي�سمرب 

50.3First Quarter الربع االأول 

59.9Second Quarter الربع الثانى 

48.2Third Quarter الربع الثالث 

39.7Fourth Quarter الربع الرابع 

49.5Annual Average املتو�سط ال�سنوي 

اجلدول - 1: املعدل االأ�سبوعي الأ�سعار �سلة اأوبك* ، 2015 - 2016

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2015 -2016
($ / Barrel - دوالر / برميل(
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اجلدول - 3:  االأ�سعار الفورية ل�سلة اأوبك وبع�ض اأنواع النفوط االأخرى 2016-2014

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

)$/Barrel - دوالر/ برميل(

�سلة خامات 

اأوبك

 OPEC
Basket

العربى 

اخلفيف

 Arab
Light

خليط   

ال�سحراء 

اجلزائري 

 Sahara
Blend

الب�سرة 

اخلفيف

 Basra
Light

الكويت 

Kuwait
Export

قطر 

البحري

Marine

موربان

االإماراتي

Morban

ال�سدرة 

الليبي

Es Sedra

دبى

Dubai
برنت

Brent
غ. تك�سا�ض

WTI

96.297.199.694.495.296.399.398.496.699.093.2Axerage 2014متو�سط عام 2014

49.549.952.847.948.250.753.951.451.052.448.7Axerage 2015متو�سط عام 2015

44.444.547.942.642.345.548.446.845.647.947.3January 2015يناير 2015 

54.153.858.251.852.355.458.656.855.958.150.8Feburaryفرباير

52.552.256.950.550.554.357.454.854.755.947.8March مار�س

57.357.759.855.656.058.561.758.458.659.554.4Aprilاأبريل

62.262.664.160.460.963.366.263.263.564.359.3May مايو

60.260.961.758.659.361.864.660.861.861.759.8Juneيونيو

54.255.056.353.153.955.457.655.556.256.551.2July يوليو

45.546.547.244.345.347.048.845.847.946.742.8Augustاأغ�سط�س

44.845.648.443.444.045.948.946.745.447.645.5September �سبتمرب

45.045.449.543.543.645.949.547.645.848.646.3Octoberاأكتوبر

40.540.645.338.738.441.746.043.341.844.342.7Novemberنوفمرب

33.633.738.632.131.534.439.237.234.638.237.2Decemberدي�سمرب

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

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports. امل�سدر: منظمة االأقطار العربية امل�سدرة للبرتول،  االإدارة االإقت�سادية،  وتقارير اأوبك. 
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 * زيت الغاز في ال�سوق االأمريكي يحتوي على 0.02 % كبريت ال

**زيت الوقود في �سوق �سنغافورة 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 

اجلدول  - 4:  املتو�سط ال�سهري لال�سعار الفورية للمنتجات النفطية فى اال�سواق املختلفة،  2014 - 2016

Table - 4: Average Monthly Market Spot Prices of Petroleum Products,   2014 -2016
($ / Barrel - دوالر / برميل(

ال�س�ق
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�سط

عام

2014

110.9113.788.3Singapure�سنغافورة

Average
2014

115.1112.987.1Roterdamروتردام
110.6113.388.1Mediterraneanاملتو�سط

118.9111.490.3US Gulfخ. اأمريكي

 متو�سط

عام

2015

69.266.245.9Singapure�سنغافورة

Average
2015

75.566.040.2Roterdamروتردام
69.467.542.1Mediterraneanاملتو�سط

77.763.843.3US Gulfخ. اأمريكي

يناير

2015

57.463.744.0Singapure�سنغافورة

Jan-15
61.863.237.2Roterdamروتردام
56.564.439.4Mediterraneanاملتو�سط

63.864.842.5US Gulfخ. اأمريكي

فرباير

2015

70.572.154.9Singapure�سنغافورة

Feb-15
73.775.047.1Roterdamروتردام
68.376.349.1Mediterraneanاملتو�سط

75.673.553.7US Gulfخ. اأمريكي

مار�ض

2015

73.872.251.5Singapure�سنغافورة

Mar-15
77.671.845.4Roterdamروتردام
73.473.447.9Mediterraneanاملتو�سط

78.468.851.6US Gulfخ. اأمريكي

اأبريل

2015

75.673.754.8Singapure�سنغافورة

Apr-15
82.374.249.2Roterdamروتردام
78.375.851.0Mediterraneanاملتو�سط

87.272.153.8US Gulfخ. اأمريكي

مايو

2015

83.779.861.3Singapure�سنغافورة

May-15
87.779.252.6Roterdamروتردام
82.981.054.2Mediterraneanاملتو�سط

96.377.555.5US Gulfخ. اأمريكي

يونيو

2015

84.076.757.1Singapure�سنغافورة

Jun-15
93.776.450.3Roterdamروتردام
86.278.251.9Mediterraneanاملتو�سط

104.372.552.8US Gulfخ. اأمريكي

يوليو

2015

76.067.748.7Singapure�سنغافورة

Jul-15
90.568.644.6Roterdamروتردام
83.970.345.6Mediterraneanاملتو�سط

99.164.845.0US Gulfخ. اأمريكي

اأغ�سط�ض

2015

66.060.039.0Singapure�سنغافورة

Aug-15
77.560.735.2Roterdamروتردام
70.362.236.3Mediterraneanاملتو�سط

80.758.035.7US Gulfخ. اأمريكي

�سبتمرب

2015

65.260.937.4Singapure�سنغافورة

Sep-15
70.761.433.9Roterdamروتردام
63.063.334.5Mediterraneanاملتو�سط

65.858.334.9US Gulfخ. اأمريكي

اأكتوبر

2015

63.460.738.3Singapure�سنغافورة

Oct-15
66.759.233.9Roterdamروتردام
59.061.336.2Mediterraneanاملتو�سط

63.358.235.1US Gulfخ. اأمريكي

نوفمرب

2015

59.158.736.1Singapure�سنغافورة

Nov-15
65.357.130.2Roterdamروتردام
58.857.332.8Mediterraneanاملتو�سط

61.054.333.5US Gulfخ. اأمريكي

دي�سمرب

2015

55.648.028.2Singapure�سنغافورة

Dec-15
58.845.722.4Roterdamروتردام
51.846.425.9Mediterraneanاملتو�سط

56.642.925.6US Gulfخ. اأمريكي

يناير

2016

50.337.426.8Singapure�سنغافورة

Jan-16
53.438.119.9Roterdamروتردام
47.039.521.2Mediterraneanاملتو�سط

51.237.119.1US Gulfخ. اأمريكي
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* 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. 

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

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

اجلدول - 5 :  اجتاهات اأ�سعار �سحن النفط اخلام  2014 - 2016 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2014 - 2016
)Point on World Scale - نقطة على املقيا�ض العاملي(

             Direction
Period

البحر املتو�سط/

البحر املتو�سط ***

Med/Med ***

ال�سرق االأو�سط/ الغرب **

Middle East/West**
ال�سرق االو�سط / ال�سرق * 

Middle East/East*
 االجتاه     

الفرتة

Average 2014 105 30 49 متو�سط 2014

Average 2015 109 38 65 متو�سط 2015

January 2015 113 39 69 يناير 2015

February 128 36 60 فرباير

March 116 29 53 مار�ض

Arpil 105 34 62 اأبريل

May 115 43 70 مايو

June 134 39 67 يونيو

July 95 41 73 يوليو

August 94 26 39 اأغ�سط�ض

September 73 33 55 �سبتمرب

October 96 46 76 اأكتوبر

November 112 38 64 نوفمرب

December 120 53 89 دي�سمرب

January 2016 102 58 79 يناير 2016

اجلدول - 6 :  اجتاهات اأ�سعار �سحن املنتجات النفطية، 2014 - 2016 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2014 - 2016
)Point on World Scale - نقطة على املقيا�ض العاملي (

Period
البحر املتو�سط / �سمال - غرب اأوروبا *

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

Med/Med*
ال�سرق االو�سط / ال�سرق * 

Middle East/East*

االجتاه     

الفرتة

Average 2014 159 149 111 متو�سط 2014

Average 2013 173 162 118 متو�سط 2015

January  2015 225 214 120 يناير 2015

  February 174 164 108 فرباير

  March 190 180 128 مار�ض

  April 212 202 114 اأبريل

  May 152 142 121 مايو

  June 200 190 141 يونيو

  July 213 203 165 يوليو

  August 134 124 150 اأغ�سط�ض

September 147 137 106 �سبتمرب

October 137 127 80 اأكتوبر

November 135 125 83 نوفمرب

December 151 141 101 دي�سمرب

January  2016 188 177 136 يناير 2016

Direction

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

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

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

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

وتقارير ال�سناعة النفطية.

2015 * 2014 2013 

املعدل

Av.
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع االأول

Q -I  
املعدل

Av.
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع االأول

Q -I  
املعدل

Av.

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

OAPEC 6.0 6.1 6.1 5.9 5.9 5.8 5.9 5.9 5.7 5.7 5.6  الدول االأع�ساء في اأوبك

Other Arab 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9  الدول العربية االأخرى

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

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

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

Pacific 8.1 8.2 7.6 7.7 8.8 8.1 8.4 7.7 7.7 8.9 8.3  املحيط الهادي

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

Middle East & Asia 20.1 20.0 20.6 20.2 19.7 19.3 19.2 19.7 19.3 19.2 18.9  ال�سرق االو�سط  واآ�سيا 

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

America Latin 6.6 6.5 6.9 6.7 6.4 6.7 6.7 7.0 6.7 6.4 6.5  اأمريكا الالتينية

 China 10.8 11.1 10.7 11.1 10.4 10.5 10.9 10.3 10.6 10.1 10.1  ال�سني 

  FSU 4.6 5.0 4.4 4.3 4.4 4.6 4.9 4.6 4.2 4.4 4.5  االحتاد ال�سوفي�يتي)ال�سابق(

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

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

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

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

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

وتقارير ال�سناعة النفطية

2015* 2014 2013

املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
املعدل

Average

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

OAPEC 26.1 26.4 26.5 26.1 25.3 25.1 25.3 25.3 24.9 25.1 25.7 الدول االأع�ساء في اأوبك

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Middle  East & Other Asia 4.0 3.9 3.9 4.0 4.0 4.9 5.0 4.8 4.9 4.9 5.0 ال�سرق االأو�سط ودول اآ�سيوية اأخرى

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

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

China 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 4.3 4.4 4.2 4.3 4.3 4.3 ال�سني

FSU 13.6 13.7 13.6 13.6 13.7 13.4 13.5 13.4 13.4 13.5 13.4 االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق

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�سرقية 

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

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

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

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

الجدول - 9: المخزون النفطي العالمي، في نهاية �سهر يناير 2016

Table - 9 : Global Oil Inventories،January 2016
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية ال�سهر(

يناير

2016
 Jan.
2016

دي�سمرب 

2015
Dec.
2015

التغري عن دي�سمرب 

2015
  Change from

Doc. 2015

يناير

2015
 Jan.
2015

التغري عن يناير

2015 

Change from
January  2015

16151591241459156Americasاالأمريكتني:

6626422057785Crudeنفط خام

953949488271Productsمنتجات نفطية

9999881190693Europeاأوروبا :

31444Crude(1)358359نفط خام

6416291259249Productsمنتجات نفطية

39921Pacific(14)420434منطقة املحيط الهادي 

16722Crude(17)189206نفط خام

Products(1)2312283232منتجات نفطية

30343013212764270Total OECDاإجمايل الدول ال�سناعية *

1209120721058151Crudeنفط خام

18251806191706119Productsمنتجات نفطية

29162892242508408Rest of the worldبقية دول العامل *

11741164101051123Oil at Seaنفط على منت الناقالت

59505905455272678World Commercial 1املخزون التجاري العاملي *

186018591184515Strategic Strategicاملخزون اال�سرتاتيجي

89848927578168816Total 2اإجمايل املخزون العاملي**
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كـل  تقديريتـين  بتخ�صيـ�ص جـائزتيـن  العلمـي  البحـث  كـل صجيع  تقديريتـين  بتخ�صيـ�ص جـائزتيـن  العلمـي  البحـث  كـل صجيع  تقديريتـين  بتخ�صيـ�ص جـائزتيـن  العلمـي  البحـث  جيع  ت� للبترول في  الم�صـدرة  العربيـة  الأقطـار  ت�صـة منظمـة  للبترول في  الم�صـدرة  العربيـة  الأقطـار  صـة منظمـة  ت�ص للبترول في  الم�صـدرة  العربيـة  الأقطـار  ت�صـة منظمـة  للبترول في  الم�صـدرة  العربيـة  الأقطـار  ـة منظمـة  صيا�صيا� يا�صيا�ص ل� ل�صتمـرارا  صتمـرارا  ل�ص ل�صتمـرارا  تمـرارا  صا�صا�

أمريكي(، وقيمـة الجـائزة الثـانيـة اأمريكي(، وقيمـة الجـائزة الثـانيـة أمريكي(، وقيمـة الجـائزة الثـانيـة  أمريكي(، وقيمـة الجـائزة الثـانيـة ر  أمريكي(، وقيمـة الجـائزة الثـانيـة ر  ألف دواألف دولألف دولألف دول ألف دوـرون  ألف دوـرون  ـرون صـرون ص أربعـة وع�اأربعـة وع�صأربعـة وع�صأربعـة وع� أربعـة وع�أي ما يعـادل  حوالي  أربعـة وع�أي ما يعـادل  حوالي  أي ما يعـادل  حوالي اأي ما يعـادل  حوالي  بعـة صبعـة صبعـة اآلف دينـار كويتـي ) صنتـين، قيمـة الجائـزة الأولى �صنتـين، قيمـة الجائـزة الأولى � نتـين، قيمـة الجائـزة الأولى �صنتـين، قيمـة الجائـزة الأولى �ص ص�ص�

أمريكي(، وبناء على قرار المكتب التنفيذي للمنظمة رقم اأمريكي(، وبناء على قرار المكتب التنفيذي للمنظمة رقم أمريكي(، وبناء على قرار المكتب التنفيذي للمنظمة رقم 139/1 أمريكي(، وبناء على قرار المكتب التنفيذي للمنظمة رقم ر  أمريكي(، وبناء على قرار المكتب التنفيذي للمنظمة رقم ر  ألف دواألف دولألف دولألف دول ألف دور  ألف دور  ر صر ص صبعة ع�صبعة ع� بعة ع�صبعة ع�ص أي ما يعادل  حوالي �اأي ما يعادل  حوالي �صأي ما يعادل  حوالي �صأي ما يعادل  حوالي � أي ما يعادل  حوالي �ف دينار كويتي )  أي ما يعادل  حوالي �ف دينار كويتي )  ة صة صة اآل صخم�صخم�

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

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

مو�صوع البحث

ـاء في منظمة صـاء في منظمة صـاء في منظمة  إطـار الجهـود التـي تبذلهـا الـدول الأع�اإطـار الجهـود التـي تبذلهـا الـدول الأع�صإطـار الجهـود التـي تبذلهـا الـدول الأع�صإطـار الجهـود التـي تبذلهـا الـدول الأع� إطـار الجهـود التـي تبذلهـا الـدول الأع�تعملـة فـي  إطـار الجهـود التـي تبذلهـا الـدول الأع�تعملـة فـي  تعملـة فـي صتعملـة فـي ص إعـادة تكريـر زيـوت التزيـيت الم�اإعـادة تكريـر زيـوت التزيـيت الم�صإعـادة تكريـر زيـوت التزيـيت الم�صإعـادة تكريـر زيـوت التزيـيت الم� إعـادة تكريـر زيـوت التزيـيت الم�هتمـام بعمليـات  إعـادة تكريـر زيـوت التزيـيت الم�هتمـام بعمليـات  أتي تنـامي ااأتي تنـامي ااأتي تنـامي ال ايـايـ

تفادة صتفادة صتفادة  ص�ص� افة وتعظيم اصافة وتعظيم اصافة وتعظيم ال أداء ال�صناعة البترولية من خالل اغتنام فر�ص القيمة الم�اأداء ال�صناعة البترولية من خالل اغتنام فر�ص القيمة الم�صأداء ال�صناعة البترولية من خالل اغتنام فر�ص القيمة الم�صأداء ال�صناعة البترولية من خالل اغتنام فر�ص القيمة الم� أداء ال�صناعة البترولية من خالل اغتنام فر�ص القيمة الم�ين  أداء ال�صناعة البترولية من خالل اغتنام فر�ص القيمة الم�ين  ين صين ص أوابك( نحو تح�اأوابك( نحو تح�صأوابك( نحو تح�صأوابك( نحو تح� الأقطار العربية الم�صدرة للبترول )

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

با لإغناء البحث:صبا لإغناء البحث:صبا لإغناء البحث: صيف ما يراه منا�صيف ما يراه منا� يف ما يراه منا�صيف ما يراه منا�ص أن ي�اأن ي�صأن ي�صأن ي� ية التالية، ويمكن للباحث صية التالية، ويمكن للباحث صية التالية، ويمكن للباحث  أن يغطي البحث الجوانب الرئي�اأن يغطي البحث الجوانب الرئي�صأن يغطي البحث الجوانب الرئي�صأن يغطي البحث الجوانب الرئي� يقترح 

11 الم�ستعملة.111. التزييت زيوت تكرير إعادة1اإعادةإعادة عمليات تطور عن تاريخية لمحة

جودتها..2 وتقييم الم�ستعملة الزيوت ادرسادرسادر سم�سم�

الم�ستعملة..3 الزيوت تكرير إعادة1اإعادةإعادة طرق

الم�ستعملة.4.11 التزييت زيوت تكرير إعادة1اإعادةإعادة لعملية البيئية االنعكا�سات

ناعةسناعةسناعة.5 سلل�سلل� افةسافةسافة سالم�سالم� القيمة تح�سين في ودوره���ا الم�ستعملة التزييت زي��وت تكرير اإع���ادة اإع���ادة1 إع���ادة1 لعملية اديةساديةسادية ساالقت�ساالقت� أهميةالأهميةالأهمية ا

الطبيعية. الموارد على والمحافظة البترولية،

العربية..6 والدول العالم مناطق في عملية حاالت درا�سة

يات.سيات.سيات..7 سوالتو�سوالتو� اال�ستنتاجات

)�صروط تقديم البحث(

11 االعتباريين.. خا�صسخا�صسخا�ص سأ�سأ� أ�الأ�ال ا ذلك ملسملسمل سي�سي� وال أكثر1اأكثر1اأكثر أو1اأو1اأو خ�صسخ�صسخ�ص س�س� من البحث تقديم يجوز

أجنبية1اأجنبيةأجنبية.2 أو1اأوأو عربية جهة أية1اأيةأية من جائزة نال قد يكون ال أناأنأن أنو أناأنأنو أناأنو مكرر، أوص1اأوص1اأو ص1امقتب�ص1امقتب� وغير جديدا بحثا العلمي البحث يكون أن1اأنأن يجب

ال�سابق. في

المذكورتين،.3 الجائزتين إحدىاإحدىاإحدى اباب فوزه حالة في للمنظمة بحثه رسرسر سون�سون� طبع حقوق منح على م�سبقا البحث احبساحبساحب س�س� يوافق

الحقوق بتلك رفسرفسرف سالت�سالت� حق وحده له ويكون االختراع، براءة ذلك في بما البحث في أخرىالأخرىالأخرى ا حقوقه بكامل احتفاظه مع

ماناسماناسمانا س�س� اللجنة بقرار الفائز إبالغ1اإبالغ1اإبالغ تاريخ من هرسهرسهر سأ�سأ� أ�1اأ�1ا �ستة مرور بعد اال الفائز البحث بطبع حقوقها ص1تمار�ص1تمار�ص1المنظمة وال

المرفق. النموذج ح�سب بذلك ريحاسريحاسريحا ست�ست� بحثه مع ويرفق أخرى.الأخرى.الأخرى. ا لحقوقه الفائز لممار�سة

ن
ال

ـــ
عــ

منظمة االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك(اإ

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

لعام  2016 
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إن1اإن1اإن.4 - كليا أو1اأوأو جزئيا المقتب�سة الفقرات إلى1اإلىإلى يرسيرسير سي�سي� أو1اأوأو صاالقتبا�صاالقتبا�ص، عدم فيه ؤكدوؤكدوؤكد ويوي ريحاسريحاسريحا ست�ست� بحثه مع للجائزة المتقدم يرفق

يل.سيل.سيل. سبالتف�سبالتف� الم�ستخدمة المراجع ذكر مع - وجدت

درةسدرةسدرة.5 سالم�سالم� العربية أقطارالأقطارالأقطار ا لمنظمة العامة أمانةالأمانةالأمانة ا اإلى اإلى1 إلى1 البحث من الكترونية ون�سخة 1ورقية ن�سخ1 اأرب��ع اأرب��ع1 أرب��ع1 تقديم يتم

وخبرتهم البحث أو/معدي1اأو/معدي1اأو/معدي معد ؤهالتوؤهالتوؤهالت وموم عن نبذة منسمنسمن سيت�سيت� مرفق مع إنجليزيةالإنجليزيةالإنجليزية ا أو1اأو1اأو العربية اللغتين إحدىاإحدىاإحدى اباب للبترول

المهنية.

التاريخ.6 ذلك بعد يقبل وال 2016 أيار/مايو1اأيار/مايوأيار/مايو هرسهرسهر س�س� نهاية يتعدى ال بتاريخ بالجائزة اركةساركةساركة سللم�سللم� المقدمة البحوث ت�ستلم

ص1لغر�ص1لغر�ص1الجائزة. بحث أياأيأي

لجنة.7 قبل من اختيارها يتم التي وغيرها العربية الجن�سيات كافة من الفائزة البحوث حابسحابسحاب سأ�سأ� ال الأ�1 أ�1 الجوائز تمنح

ة.سة.سة. س�س� �س�س سالمتخ�سالمتخ� العلمية التحكيم

81 ال1يجوز1منح1الجائزة1لذات1الباحث1مرتين1متتاليتين.1.

المذكورة..9 روطسروطسروط سلل�سلل� م�ستوفية غير بحوث أية1اأية1اأية تهمل

من نتائج صمن نتائج صمن نتائج  أ�صحابها �اأ�صحابها �صأ�صحابها �صأ�صحابها � أ�صحابها �ميا عن البحوث الفائزة و أ�صحابها �ميا عن البحوث الفائزة و ميا عن البحوث الفائزة وصميا عن البحوث الفائزة وص إبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�اإبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�صإبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�صإبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر� إبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�تقوم الأمانة العامة للمنظمة ب إبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�اإبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�اتقوم الأمانة العامة للمنظمة باإبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�تقوم الأمانة العامة للمنظمة ب إبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�اإبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�تقوم الأمانة العامة للمنظمة ب

أعمال مجل�اأعمال مجل�صأعمال مجل�صأعمال مجل�ص وزراء المنظمة لعام 2016.  

التالي: العنوان على للمنظمة العامة أمانةالأمانةالأمانة با السالسال ساالت�ساالت� يرجى المعلومات من لمزيد

منظمة االأقطار العربية الم�صدرة للبترول )اأوابك(
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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(

أدناهاأدناهاأدناه أنا الموقع اأنا الموقع أنا الموقع  أقر اأقر أقر 

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

إحدى جائزتي المنظمة لعام اإحدى جائزتي المنظمة لعام إحدى جائزتي المنظمة لعام 2016، وما يترتب عن هذا التنازل للمنظمة من حقوق. إحدى جائزتي المنظمة لعام في حالة الفوز ب إحدى جائزتي المنظمة لعام اإحدى جائزتي المنظمة لعام افي حالة الفوز باإحدى جائزتي المنظمة لعام في حالة الفوز ب إحدى جائزتي المنظمة لعام اإحدى جائزتي المنظمة لعام في حالة الفوز ب
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التوقيع :

التاريخ       /       /


