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تاأ�ص�صت منظمة االأقطار العربية الم�صدرة للبترول بموجب االتفاقية التي اأبرمت في بيروت بتاريخ 9 يناير 1968  فيما بين حكومات 

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

تهدف المنظمة اإلى تعاون اأع�صائها في مختلف اأوجه الن�صاط االقت�صادي في �صناعة البترول، وتقرير الو�صائل وال�صبل للمحافظة على 

م�صالح اأع�صائها الم�صروعة في هذه ال�صناعة منفردين ومجتمعين، وتوحيد الجهود لتاأمين و�صول البترول اإلى اأ�صواق ا�صتهالكه ب�صروط 

عادلة ومعقولة، وتوفير الظروف المالئمة لال�صتثمار في �صناعة البترول في االأقطار االأع�صاء. 

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

الجزائرية.  وان�صم اإليها في عام 1972 كل من الجمهورية العربية ال�صورية وجمهورية العراق، وان�صم اإليها في عام 1973 جمهورية م�صر 

العربية، وان�صمت الجمهورية التون�صية في عام 1982 )جمدت ع�صويتها في عام 1986( وتجيز االتفاقية ان�صمام اأية دولة عربية م�صدرة 

للبترول اإلى ع�صويتها �صريطة اأن يكون البترول م�صدراً هاما لدخلها القومي، وبموافقة ثالثة اأرباع اأ�صوات الدول االأع�صاء على اأن يكون 

من بينها اأ�صوات جميع الدول االأع�صاء الموؤ�ص�صة. 

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

وال�صركة العربية لبناء واإ�صالح ال�صفن )اأ�صري( في عام 1973، ومقرها مملكة البحرين، وال�صركة العربية لال�صتثمارات البترولية )اأبيكورب( في عام 1974 

ومقرها مدينة الخبر في المملكة العربية ال�صعودية، وال�صركة العربية للخدمات البترولية في عام 1975 ومقرها مدينة طرابل�ص في دولة ليبيا.

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

غالف العدد

اجتماع الدوحة الرباعي
اتفاق على ابقاء سقف انتاج النفط عند مستويات يناير 2016
االجتماع المشترك الثالث للجنة المختصين باإلعالم البترولي بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة أوابك

اصالح سياسات دعم الطاقة في الدول األعضاء
 في ظل التطورات الحالية في السوق النفطية العالمية

المطبقة  االقت�صادية  ال�صيا�صات  تتميز 

في معظم الدول االأع�صاء في منظمة االأقطار 

بتركيز  )اأواب���ك(،  للبترول  الم�صدرة  العربية 

االهتمام على دعم ال�صلع االأ�صا�صية وعلى وجه 

توفيرها  يتم  حيث  الطاقة،  دعم  الخ�صو�ص 

وللموؤ�ص�صات  للمواطنين  مقبولة  باأ�صعار 

وال�����ص��رك��ات ال��م��ح��ل��ي��ة، وي���اأت���ي ذل���ك �صمن 

الرفاهية  لتحقيق  االأع�صاء  ال��دول  م�صاعي 

للتقلبات  ال�صلبية  االآثار  وتجنيبهم  لمواطنيها 

من  البترولية  والم�صتقات  الوقود  اأ�صعار  في 

على  المحليين  المنتجين  ولم�صاعدة  جهة، 

القطاعات  االنتاج خا�صة في  تكاليف  خف�ص 

ال�صناعية وبما يعود بالفائدة على الم�صتهلك 

النهائي من جهة اأخرى.
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تمار�ص المنظمة ن�صاطاتها واخت�صا�صاتها من خالل اأربعة اأجهزة هي: 

• مجل�س ال�زراA: هو ال�صلطة العليا التي تحدد �صيا�صات المنظمة بتوجيه ن�صاطاتها وو�صع القواعد التي ت�صير عليها. 
اإلى المجل�ص، وينظر في الميزانية ال�صنوية ويرفعها  • المكتب التنفيò… : يتكون من ممثلي الدول االأع�صاء ويقوم برفع ما يراه من تو�صيات واقتراحات 

للمجل�ص الوزاري ، كما يقر نظام موظفي االأمانة العامة، وت�صدر قراراته باأغلبية ثلثي اأ�صوات االأع�صاء جميعا.

• الأمانة العامة : ت�صطلع بالجوانب التخطيطية واالإدارية والتنفيذية لن�صاط المنظمة، وفقا للوائح وتوجيهات المجل�ص. ويتولى اإدارة االأمانة العامة اأمين عام. 
ويعين االأمين العام بقرار من المجل�ص الوزاري للمنظمة لفترة ثالث �صنوات قابلة للتجديد لمدد اأخرى. واالأمين العام هو الناطق الر�صمي با�صم المنظمة، 

وهو الممثل القانوني لها، وهو م�صوؤول عن مبا�صرة واجبات من�صبه اأمام المجل�ص. ويقوم االأمين العام باإدارة االأمانة العامة وتوجيهها، واالإ�صراف الفعلي على 

كافة وجوه ن�صاطها، وتنفيذ ما يعهد به المجل�ص اإليه من مهام. يمار�ص االأمين العام وكافة موظفي االأمانة العامة وظائفهم با�صتقالل تام ولل�صالح الم�صترك 

للدول االأع�صاء. يتمتع االأمين العام واالأمناء الم�صاعدون في اأقاليم الدول االأع�صاء بكافة الح�صانات واالمتيازات الدبلوما�صية.  

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

التي تن�صاأ بين ع�صوين اأو اأكثر من اأع�صاء المنظمة في مجال الن�صاط البترولي.

أجهزة المنظمة

 ت�سóر النûسرة الûس¡رية عن الأمانة العامة 
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اصالح سياسات دعم الطاقة في الدول األعضاء
 في ظل التطورات الحالية في السوق النفطية العالمية

افتتاحية العدد

تتميز ال�صيا�ص���ات االقت�ص���ادية المطبقة في معظم 

الدول االأع�ص���اء في منظمة االأقطار العربية الم�صدرة 

للبت���رول )اأواب���ك(، بتركي���ز االهتمام على دعم ال�ص���لع 

االأ�صا�ص���ية وعلى وجه الخ�ص���و�ص دع���م الطاقة، حيث 

يتم توفيرها باأ�ص���عار مقبولة للمواطنين وللموؤ�ص�ص���ات 

وال�ص���ركات المحلية، وياأتي ذلك �ص���من م�صاعي الدول 

االأع�ص���اء لتحقي���ق الرفاهي���ة لمواطنيه���ا وتجنيبه���م 

االآثار ال�ص���لبية للتقلبات في اأ�صعار الوقود والم�صتقات 

البترولية من جهة، ولم�صاعدة المنتجين المحليين على 

خف�ص تكاليف االنتاج خا�صة في القطاعات ال�صناعية 

وبم���ا يعود بالفائ���دة على الم�ص���تهلك النهائي من جهة 

اأخرى.

وت�صير تقديرات �صندوق النقد الدولي باأن اجمالي 

حج���م دعم الطاق���ة في الدول االأع�ص���اء ف���ي منظمة 

اأواب���ك، قد بلغ حوالي 278.8 ملي���ار دوالر خالل عام 

2011، وا�ص���تحوذ اجمالي دعم الطاقة قبل ال�ص���رائب 
لمجموع���ة دول اأوابك حوال���ي 178 مليار دوالر، بينما 

اأ�ص���تاأثر الدعم ال�صريبي حوالي 100 مليار دوالر، وقد 

نال دعم المنتجات النفطية والكهرباء على ح�صة كبيرة 

من اجمالي دعم الطاقة في دول اأوابك.

بينما اأ�ص���ارت درا�ص���ة �ص���ادرة عن االأمان���ة العامة 

للمنظم���ة بعن���وان )�صيا�ص���ات دعم الطاقة ف���ي الدول 

االأع�ص���اء وانعكا�صاتها على االقت�صادات الوطنية(، باأن 

�صيا�ص���ات دع���م الطاقة قد حققت العدي���د من النتائج 

االيجابي���ة ف���ي بداياتها، اإال اأنه ومع م���رور الزمن فقد 

ظهرت بع�ص المظاهر ال�ص���لبية، خا�ص���ة على �ص���عيد 

التزاي���د الكبي���ر والمت�ص���ارع في معدالت اال�ص���تهالك 
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المحلي من الطاقة والتي تعد من اأعلى الن�صب عالمياً، 

ويع���ود ذلك ب�ص���كل رئي�ص���ي نتيج���ة للزيادة ال�ص���ريعة 

ف���ي عدد ال�ص���كان، وم���ا اأدت اإليه من زي���ادة في عدد 

المدن والتجمعات ال�صكانية والطرق ومحطات الطاقة 

الكهربائي���ة والبنية التحتية ب�ص���كل عام، ونتيجة لالآلية 

الحالي���ة في تطبي���ق دعم الطاقة، حيث ا�ص���تفاد منها 

اأ�ص���حاب الدخول المرتفعة بدرجة اأكبر من محدودي 

الدخل، حيث اأ�ص���ارت درا�صة ل�ص���ندوق النقد الدولي 

اإلي اأن الفئات االأعلى دخاًل وهي االأقل تعداداً ت�صتحوذ 

على  اأكثر من 40% من حجم دعم المنتجات النفطية. 

كما �ص���اعدت �صيا�صة دعم الطاقة على نمو ال�صناعات 

كثيفة اال�صتهالك للطاقة بدالً من ال�صناعات ال�صغيرة 

والمتو�ص���طة، مما ت�ص���بب في انخفا�ص كف���اءة الطاقة 

وتزايد العبء على المالية العامة للدول االأع�صاء.

ومن جه���ة اأخرى فاإن االأ�ص���عار المخف�ص���ة للوقود 

�ص���اهمت ف���ي تدن���ي العائ���دات عل���ى اال�ص���تثمار في 

قطاع���ي البترول والكهرباء، واأثرت ب�ص���ورة كبيرة على 

تدني حجم اال�ص���تثمارات في قطاع الطاقات الجديدة 

والمتجددة، وفي تزايد الحوافز الدافعة لتهريب الوقود 

من الدول الداعمة للوقود اإلى الدول المجاورة. 

وف���ي ظل ما يم���ر به االقت�ص���اد العالمي وال�ص���وق 

النفطي���ة العالمية من تطورات كبي���رة نتيجة انخفا�ص 

اأ�ص���عار النف���ط، وم���ا اأدى اإلي���ه م���ن ن�ص���وء تحدي���ات 

اقت�ص���ادية كبي���رة على الدول الم�ص���درة للنفط والغاز 

وم���ن بينه���ا الدول االأع�ص���اء في منظم���ة اأوابك، فقد 

اأعلن���ت معظ���م ال���دول االأع�ص���اء عن اج���راء مراجعة 

�ص���املة على �صيا�ص���ات دع���م الطاقة المطبق���ة لديها، 

بهدف كبح جماح ا�ص���تهالك الطاقة المحلي، ول�صمان 

ع���دم انحراف �صيا�ص���ات دع���م الطاقة ع���ن االأهداف 

المر�ص���ومة له���ا، ولمعالج���ة االأعب���اء المتزاي���دة على 

الميزانيات العامة.

ولقد �ص���هدنا ف���ي االآونة االأخي���رة االهتمام الكبير 

لو�ص���ائل االعالم وو�صائل التوا�صل االجتماعي، بق�صية 

ا�صالح �صيا�صات دعم الطاقة في دول اأوابك، وظهرت 

العديد من االآراء  الموؤيدة والمعار�صة لتلك التوجهات.

ومن جانبها فاإن منظمة االأقطار العربية الم�ص���درة 

للبت���رول )اأوابك(، وهي تتابع ع���ن كثب التطورات على 

�ص���عيد ال�ص���ناعة البترولية العربية والدولية، فاإنها اإذ 

تثم���ن ما تق���وم  به الدول االأع�ص���اء في هذا ال�ص���اأن، 

وت���رى باأن اال�ص���تمرار ف���ي تطبيق برامج دعم اأ�ص���عار 

الطاقة على هيئتها الحالية والمتمثلة في برامج الدعم 

المعمم���ة لن ي���وؤدي اإلى م�ص���اعدة �ص���ريحة محدودي 

الدخل الم�ص���تهدفة من هذه البرامج، وقد تعيق فر�ص 

تعزيز النمو االقت�ص���ادي ال�صامل والم�صتدام من جهة، 

والو�ص���ول اإل���ى م�ص���توى اال�ص���تخدام االأمث���ل للموارد 

االقت�صادية من جهة اأخرى.

ولكي تنجح م�ص���اعي الدول االأع�ص���اء نحو ا�ص���الح 

الدعم ينبغي لها التخطيط بعناية والتاأكد من عدم تاأثير 

�صيا�صات اال�صالح على �ص���ريحة ذوي الدخل المحدود، 

وذلك من خالل انتهاج ا�ص���تراتيجيات وا�ص���حة المعالم 

واالأه���داف، ويت���م م���ن خالله���ا تقييم اأثر اال�ص���الحات 

وت�ص���ميم التدابير الالزمة لتخفيف االآثار ال�صلبية لتلك 

ال�صيا�ص���ات، واإعادة تخفي�ص الوفورات الناتجة عن تلك 

اال�صالحات الأوجه بناء الدعم العام.                     
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وق���د عق���د بع���د االجتم���اع موؤتمر 

�ص���حفي �ص���م وزراء النف���ط االأربع���ة 

الم�صاركين في االجتماع، حيث و�صف 

معال�������ي المهند��������س علي ب�������ن ابراgيم 

النعيمي، االجتم���اع باأنه ناجح، موؤكداً 

ب���اأن �ص���ريان االتفاق م�ص���روط بالتزام 

معظ���م ال���دول الم�ص���درة للنف���ط من 

داخل وخارج اأوبك.

م����ن جانبه اأو�ص����ح معال�������ي الدكتور 

محمد بن �صالح ال�صادة، اأنه من �ص����اأن 

هذه الخطوة اإعادة اال�ص����تقرار لل�ص����وق 

النفطية، خا�ص����ة واأن م�ص����تويات اأ�صعار 

النف����ط الحالية لها انعكا�ص����ات �ص����لبية 

على اقت�صاديات معظم دول العالم.

وو�ص���ف االجتم���اع بالناج���ح، واأنه 

تّمت خالل���ه مراجعة المواقف الحالية 

المتعلق���ة باأ�ص���واق النف���ط بم���ا فيه���ا 

ق�ص���ايا �ص���المة العر�ص والطلب على 

المديين الق�صير والطويل. 

ونفى معاليه امكانية ا�صتمرار وتيرة 

انخفا�ص اأ�صعار النفط، م�صت�صهداً بما 

ي�ص���هده ال�ص���وق من ح���االت انخفا�ص 

المتعلق���ة  اال�ص���تثمارات  ف���ي  كبي���رة 

بالنفط والتي تتزام���ن مع الزيادة على 

طلب النفط في نف�ص الوقت. 

واأكد اأنه �ص���يتم البدء في محادثات 

مكثف���ة من ال���دول النفطي���ة من داخل 

وخارج اأوبك، وذلك بهدف الحفا® على 

اجتماع الدوحة الرباعي
اتفاق على ابقاء سقف انتاج النفط عند مستويات يناير 2016

�صم�������ن م�صاعي الدول الأع�صاء ف�������ي منظ����مة اأوابك لتاأمين ال�صتقرار ف�������ي ال�ص����وق النفطية، ا�صت����صاف�������������ت دول�������ة قط�����ر 

ف�������ي 16 فبراير 2016، اجتماعًا رباعيًا، �صم كًاً من معالي الدكت�������ور محمد بن �صالح ال�صادة وزير الطاقة وال�صناعة ورئي�س 

منظم�������ة الدول الم�ص�������درة للنفط }اأوبكz، ومعالي المهند�س عل�������ي بن اإبراgيم النعيمي، وزير البت�������رول والثروة المعدنية في 

المملكة العربية ال�صعودية، ومعالي ال�صيد األك�صندر نوفاك وزير الطاقة في جمهورية رو�صيا التحادية، ومعالي ال�صيد ايلوجيو 

اأنطوني�������و ديل بينو وزير البترول والتعدين في جمهورية فنزويا. وقد اتفقت الدول المجتمعة على اقتراح اإبقاء �صقف اإنتاج 

النفط عند م�صتويات �صهر يناير 2016، وذلك بعد موافقة الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج منظمة اأوبك. 

النعيمي:
 اتفاق مشروط 
باإللتزام
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السادة:
أسعار النفط الحالية 

ليست جيدة لالقتصاد 
العالمي

المزروعي :
تثبيت االنتاج يساهم في 

تعديل الموازنة بين العرض 
والطلب العالمي

الصالح:
دولة الكويت تأمل بأن 

يساهم االتفاق في تهيئة 
األجواء االيجابية للسوق

عبدالمهدي:
أهمية التركيز عل تضييق 

الفجوة بين العرض 
والطلب  

ا�ص���تقرار ال�ص���وق وتحقيق اال�ص���تفادة 

لي�ص فقط للدول النفطية داخل وخارج 

اأوبك بل اأي�صا على االقت�صاد العالمي. 

�ص���يقود  اأن���ه  ال�ص���ادة  واأو�ص���ح 

الطاق���ة  وزي���ر  ب�ص���فته  المحادث���ات 

وال�ص���ناعة ف���ي دول���ة قط���ر ورئي����ص 

ال���دورة الحالية لمنظم���ة اأوبك، وذلك 

بدع���م م���ن ال���وزراء االأربع���ة للتحدث 

والتو�ص���ل لتفاهمات م���ع الدول داخل 

وخ���ارج اأوبك، وفي ح���ال موافقة هذه 

ال���دول عل���ى المقترح �ص���يتم تطبيقه، 

م�صيرا اإلى اأنه �صيتم متابعة ال�صوق عن 

كثب وتقييم االأو�صاع الحالية. 

وفي ردود فعل مبا�صرة على اعالن 

اأ�ص���حاب  بع����ص  اأع���رب  االتفاقي���ة، 

المعال���ي وزراء النف���ط والطاق���ة ف���ي 

الدول االأع�ص���اء في منظمة اأوابك عن 

ارتياحهم للنتائ���ج االيجابية لالجتماع 

الرباع���ي، ومبدي���ن ف���ي الوق���ت ذاته 

ب���كل  للم�ص���اهمة  دوله���م  ا�ص���تعداد 

امكانياته���م بالجه���ود الرامية لتحقيق 

اال�صتقرار في ال�صوق النفطية.  

ح����ي����ث دع����ا 

م���ع���ال���ي الأ����ص���ت���اذ 

�����ص����ال����ح خ����ب����ري، 

وزي��������������ر ال�����ط�����اق�����ة 

ف����ي ال���ج���م���ه���وري���ة 

الجزائرية منظمة 

تبني  اإل���ى  اأوب����ك 

اأق�صاها  لمدة  االن��ت��اج،  تثبيت  ق��رار 

خم�صة اأ�صهر، مبيناً تاأييد بالده لكافة 

التوازن  اإعادة  اإلى  الرامية  المبادرات 

لل�صوق النفطية.

واأع������رب م����ع����ال����ي ال���������ص����ي����د/ اأن���������س 

ال���وزراء  رئي�س مجل�س  ن��ائ��ب  ال�����ص��ال��ح، 

ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة في 

دولة الكويت، عن ترحيب بالده باإتفاق 

الدوحة الرباعي وتوؤكد التزامها بما تم 

االنتاج  تثبيت  حيث  من  عليه  االتفاق 

وهو   2016 يناير  م�صتويات  ح�صب 

م�صروط بالتزام المنتجين الرئي�صين من 

دولة  باأن  مو�صحاً  اأوب��ك.  وخارج  داخل 

فاإن  باالتفاق  التزامها  توؤكد  اإذ  الكويت 

ذلك ياأتي في اإطار ت�صجيع وتاأييد الجهود 

التي ت�صب في اتجاه تحقيق اال�صتقرار 

في ال�صوق النفطية، وبما يعود بالفائدة 

على المنتجين والم�صتهلكين واالقت�صاد 

العالمي ب�صكل عام، واأ�صار اإلى اأن دولة 

في  االتفاق  ي�صاهم  ب��اأن  تاأمل  الكويت 

تهيئة اأجواء ايجابية تدعم اأ�صعار النفط 

الجميع  داعية  ال�صوق  ت��وازن  وا�صتعادة 

اال�صواق  ا�صتقرار  م�صلحة  تقديم  الى 

وتوازنها على كل اعتبار.

واعرب معال�������ي المهند��������س �صهيل 

المزروع�������ي، وزي�������ر الطاق�������ة ف�������ي دولة 

ع���ن  المتح�������دة،  العربي�������ة  الإم�������ارات 

تاأييد ب���الده التفاق الدوح���ة الرباعي، 

موؤكداً عل���ى اإيمانه ب���اأن تثبيت االنتاج 

من قب���ل  الدول االأع�ص���اء في منظمة 

اأوبك ورو�ص���يا �صوف ي�صاهم في تعديل 

الموازنة بي���ن العر�ص والطلب العالمي 

على النفط.

م���ن جانبه ذكر معالي ال�صيد عادل 

عبدالمهدي، وزير النفط في جمهورية 

الع�������راق، باأن اتف���اق جميع ال���دول ولو 

لفت���رة م���ن الوقت بع���دم رف���ع االإنتاج 

�ص���يدفع اأ�ص���عار النف���ط نحو االرتفاع، 

م�ص���يفاً باأن اجتم����اع الدوحة الرباعي 

وما اأعقبه من اللقاءات بين وزراء النفط  

كان له انعكا�ص���ات مبا�صرة على حركة 

اأ�ص���عار النف���ط ف���ي ال�ص���وق العالمية. 

واأو�ص���ح ب���اأن الت���زام ال���دول المنتجة 

من داخ���ل وخارج اوبك �صي�ص���اهم في 

ت�ص���ييق الفجوة بين العر����ص والطلب 

العالمي على النفط.                   

اال�صتقرار في ال�صوق النفطية.  

ترحيب وزراء أوابك بالنتائج االيجابية الجتماع الدوحة
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تلبي���ة لدعوة م���ن المهند�ص فوزي 

خربط، االأمين الع���ام لالتحاد العربي 

للكهرباء، �ص���ارك �صعادة ال�صيد عبا�س 

عل�������ي النق�������ي، الأمين الع�������ام لمنظمة 

الأقط�������ار العربية الم�ص�������درة للبترول 

)اأوابك(، ف���ي فعاليات }الموؤتمر العام 

 ،zالخام�س لاتح�������اد العربي للكهرباء

الذي عقد في مدينة مراك�ص، المملكة 

المغربية، يومي 27 – 28 يناير 2016، 

بتنظيم م�ص���ترك بين االتح���اد العربي 

للكهرب���اء والمكت���ب الوطن���ي للكهرباء 

 ،)ONEE( والم���اء ال�ص���الح لل�ص���رب

وبرعاية جاللة الملك محمد ال�صاد�ص، 

ملك المملكة المغربية، وبح�صور عدد 

كبي���ر من كب���ار الم�ص���وؤولين عن قطاع 

الطاق���ة الكهربائية في ال���دول العربية 

واالأجنبي���ة، وق���د اأقي���م الموؤتمر تحت 

�ص���عار }التوازنات في مزي�������ج الطاقات 

التقليدي�������ة، الجدي�������دة والمتجددة في 

.zالأنظمة الكهربائية

وقد �ص�������ارك �صع�������ادة الأ�صتاذ عبا�س 

عل�������ي النق�������ي، الأمين الع�������ام لمنظمة 

اأواب�������ك، كمتحدث رئي�ص���ي في جل�ص���ة 

الكهربائي���ة  الطاق���ة  قط���اع  }و�ص���ع 

في منطقة ال�ص���رق االأو�ص���ط و�ص���مال 

.zاأفريقيا

افتت�������ح الموؤتم�������ر بكلم�������ة لمعال�������ي 

الأ�صتاذ عبدالقادر اعمارة، وزير الطاقة 

والمعادن في المملكة المغربية، اأ�ص���ار 

خالله���ا اإلى اأهمية التع���اون في مجال 

الطاق���ة بين الدول العربية ، و�ص���رورة 

اال�ص���تفادة من اأوج���ه التكامل الممكنة 

وم���ن ثم تحوي���ل جميع فر����ص التعاون 

المتاح���ة على م�ص���توى الوط���ن العربي 

اإل���ى م�ص���اريع حقيقية تع���ود بالمنفعة 

على جميع الدول العربية، خا�ص���ة في 

قطاعي النقل والربط الكهربائي.

واعتبر معاليه اأن الربط الكهربائي 

العربي واإر�ص���اء �ص���وق عربية للكهرباء 

ياأتي���ان عل���ى راأ����ص اهتمام���ات العمل 

العربي الم�ص���ترك في مجال الكهرباء، 

واأ�صار بهذا ال�ص���اأن اإلى درا�صة }الربط 

العربي ال�ص���امل وتقييم ا�صتغالل الغاز 

المؤتمر العام الخامس لالتحاد العربي للكهرباء
التوازنات في مزيج الطاقات التقليدية، الجديدة 

والمتجددة في األنظمة الكهربائية
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الطبيع���ي لت�ص���دير الكهرباءz، التي تم 

لق���رارات المجل�ص  اعداده���ا تنفي���ذاً 

الوزاري العربي للكهرباء.

يه���دف الموؤتم���ر اإلى توفي���ر منبر 

لمناق�صة الخيارات ال�صيا�صية المبتكرة 

للو�ص��ول  االأعم����ال  وا�ص���تراتيج����يات 

اإل���ى ت���وازن في مزيج م�ص���ادر الطاقة 

التقليدي���ة والجدي���دة والمتج���ددة في 

اأنظم���ة الطاقة. كما يهدف اإلى تكييف 

وال�ص���ناعية  الحكومي���ة  ال�صيا�ص���ات 

والمالية ح�صب اأف�صل الممار�صات.

ومن بين المح�������اور الرئي�صية التي 

تناولها الموؤتمر:

• التوجه���ات وال���روؤى والتحدي���ات 	

التي تواجه قطاع الطاقة.

• دمج م�صادر الطاقات المتجددة.	

• و�صع قطاع الطاقة الكهربائية في 	

منطقة ال�ص���رق االأو�ص���ط و�صمال 

اأفريقيا.

• مكان���ة الطاقة النووي���ة في مزيج 	

م�صادر الطاقة.

• والرب���ط 	 النق���ل  �ص���بكات  دور 

الكهربائي.

وق�������د اتخ�������ذ الموؤتم�������ر ف�������ي نهاية 

اأعمال�������ه مجموعة م�������ن التو�صيات من 

بينها: 

العم���ل على تطوير االإطار الت�ص���ريعي  -

لقط���اع الكهرباء في ال���دول العربية، 

وبما ي�صمن وجود �صوق كهرباء عربي 

يت�ص���ع لكافة اأن���واع م�ص���ادر الطاقة، 

وفقاً لظروف واإمكانات كل دولة.

تهيئة اأ�ص���واق الطاقة الكهربائية  -

الإن�ص���اء  العربي���ة  ال���دول  ف���ي 

�ص���ركات خدم���ات الطاقة ودمج 

م�ص���روعات الطاق���ة المتجددة، 

مع تعزي���ز دور القط���اع الخا�ص 

للم�ص���اركة ف���ي اأ�ص���واق الطاقة 

الكهربائي���ة به���ذه البل���دان م���ن 

خالل اآليات عمل مبتكرة وتنويع 

الم�صادر الطاقية.

حث موؤ�ص�صات الطاقة الكهربائية  -

والطاق���ة المتج���ددة عل���ى تعزيز 

ا�صتفادتها من برامج التمويل التي 

تقدمها البنوك و�صناديق التمويل 

العربية والدولي���ة لتطوير وتنفيذ 

م�ص���روعات الطاق���ة المتج���ددة، 

وتح�ص���ين  كفاءة الطاقة وتحديث 

وتو�صعة �صبكات الكهرباء الوطنية 

الحالي���ة وخط���وط الرب���ط بي���ن 

الدول العربية.

اأه���م���ي���ة ت���ط���وي���ر وا���ص��ت��ك��م��ال  -

الكهربائي  ال��رب��ط  م�����ص��روع��ات 

و�صيلة  باعتباره  وتقويته  العربي 

متكاملة  عربية  ل�صوق  للو�صول 

ومتجان�صة للكهرباء.              
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تلبية لدعوة م���ن اللجنة المنظمة، 

لمنتدى ا�صتراتيجية الطاقة، الذي عقد 

في دولة الكويت يوم الثالثاء 26 يناير 

2016، وبتنظيم م�صترك بين موؤ�ص�صة 
 Petroleum البترول الكويتية ومجلة

Economist المتخ�ص�صة في �صوؤون 
الطاقة العالمية،  وبرعاية م�صتركة من 

بنك الكويت الوطني و�ص���ركة اإيكويت، 

وق���د اأقي���م المنت�����دى تح���ت �ص���ع��ار 

العالمية،  الهايدروكربونية  ”ال�ص���ناعة 
هل هي مرحلة تعثر?z �ص���اركت االمانة 

العام���ة في فعالي���ات المنت���دى ممثلة 

ومدي���ر  االقت�ص���ادية،  االإدارة  بمدي���ر 

اإدارة االإعالم والمكتبة، كما �صارك في 

فعاليات المنتدى حوالي 300 م�صارك 

منتدى استراتيجية الطاقة 
الصناعة الهايدروكربونية العالمية، هل هي مرحلة تعثر؟
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من الدول العربية واالأجنبية، يتقدمهم 

معال�������ي الأ�صتاذ اأن�س خال�������د ال�صالح، 

نائ�������ب رئي��������س ال�������وزراء ووزي�������ر المالية 

ووزير النفط بالوكالة، ومعالي الأ�صتاذ 

ع�������ادل عبدالمهدي، وزي�������ر النفط في 

جمهورية العراق. 

يه���دف المنت���دى اإلى ا�ص���تعرا�ص 

االآفاق الحالية والم�صتقبلية لل�صناعة 

التط���ورات  �ص���وء  ف���ي  البترولي���ة 

الحالية على �ص���عيد �ص���ناعة الطاقة 

العالمية، وذلك من خالل الحوار بين 

الم�ص���اركين والمتحدثين الرئي�ص���يين 

ف���ي المنت���دى ومعظمه���م م���ن كب���ار 

الم�ص���وؤولين والخب���راء في ال�ص���ناعة 

البترولية. 

وق�������د األقى معال�������ي الأ�صت�������اذ اأن�س 

ال�صال�������ح، نائ�������ب رئي�س ال�������وزراء ووزير 

المالي�������ة ووزير النف�������ط بالوكالة، كلمة 

تط���رق خاللها للتط���ورات الحالية في 

ال�ص���وق النفطية العالمية، وانعكا�صات 

انخفا����ص اأ�ص���عار النفط عل���ى الدول 

االأع�ص���اء ف���ي منظمة اأوب���ك لتحقيق 

اال�صتقرار في ال�صوق النفطية، واأو�صح  

معالي���ه ب���اأن الميزانية القادمة لل�ص���نة 

المالية )2016-2017( لدولة الكويت 

�صتعتمد على تقدير 25 دوالر للبرميل، 

مبيناً باأن الوقت اأ�صبح مالئماً للبدء في 

تطبيق ا�ص���الحات اقت�صادية، كما اأكد 

على ا�ص���تمرارية القط���اع النفطي في 

دولة الكويت في تطبيق ا�ص���تراتيجيته 

لعام 2030.

كم�������ا األقى معال�������ي الأ�صت�������اذ عادل 

عبدالمهدي، وزير النفط في جمهورية 

العراق، كلمة ا�ص���تعر�ص خاللها االآفاق 

الحالية والم�ص���تقبلية لل�صوق النفطية 

االأع�ص���اء  ال���دول  ودور  العالمي���ة، 

ف���ي منظم���ة اأوب���ك ف���ي المحافظ���ة 

استعراض التطورات 
الحالية والمستقبلية 
في الصناعة النفطية
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على ا�ص���تقرار ال�ص���وق النفطي���ة، كما 

االنخفا����ص  انعكا�ص���ات  ا�ص���تعر�ص 

الحالي في اأ�صعار النفط على اقت�صاد 

جمهورية العراق.  

م�������ن جانبه ذكر �صع�������ادة ال�صيد نزار 

العد�صاني، الرئي�س التنفيذى لموؤ�ص�صة 

البترول الكويتية، في كلمته باأن اأ�صعار 

النف���ط المنخف�ص���ة ال ت���زال ال�ص���مة 

البارزة في ال�صوق النفطية منذ منت�صف 

عام 2014، وقد ت�صتمر في االنخفا�ص 

لزمن اأطول، مما ي�ص���كل تحدياً رئي�صياً 

لل�ص���ناعة النفطي���ة، ولكن���ه يوف���ر في 

الوقت ذاته فر�ص���ة الإجراء ا�صالحات 

بنيوية لتحقيق فوائد للدول على المدى 

الطويل. كما ا�ص���تعر�ص العد�صاني في 

كلمته التوجهات اال�ص���تراتجية للقطاع 

النفطي في دولة الكويت، لعام 2030.

ت�صمن المنتدى عدداً من الجل�صات 

الموا�ص���يع  تناول���ت  الت���ي  الحواري���ة 

التالية:

• الآليات الجديدة للعر�س والطلب 	

العالمي على النفط.

ناق�ص����ت الجل�صة التطورات الحالية في 

ال�صوق النفطية العالمية، والدور الحالي 

والم�صتقبلي للدول االأع�صاء في منظمة 

اأوب����ك، وتاثي����ر العوامل الجيو�صيا�ص����ية 

على االمدادات النفطية العالمية، ودور 

الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة في 

مزيج الطاقة العالمي. 

• خ�������ال 	 م�������ن  الإي�������رادات  تنوي�������ع 

البتروكيماويات.

ناق�ص���ت الجل�ص���ة االآف���اق الحالية 

والم�صتقبلية ل�ص���ناعة البتروكيماويات 

ف���ي دول���ة الكوي���ت عل���ى ال�ص���عيدين 

المحلي والخارجي، في ظل التطورات 

الحالية في ال�ص���وق النفطية العالمية، 

خا�ص���ة عل���ى �ص���عيد تراج���ع اأ�ص���عار 

النف���ط، وم���ا ادت اإلي���ه م���ن تاأجيل اأو 

توقف بع����ص الم�ص���اريع النفطية ومن 

بينها م�صاريع البتروكيماويات.

• تمويل الم�صروعات البترولية.	

ناق�ص���ت الجل�ص���ة م�ص���تقبل تمويل 

الم�ص���روعات البترولي���ة ف���ي المنطقة 

العربي���ة، وتاثي���ر التقلبات في اأ�ص���عار 

البترولي���ة،  الم�ص���اريع  عل���ى  النف���ط 

ف���ي  والم�ص���تقبلية  الحالي���ة  واالآف���اق 

االأ�ص���واق المالية العالمية وانعكا�صاتها 

عل���ى تموي���ل الم�ص���روعات البترولية، 

ودور �ص���ركات النف���ط الوطني���ة خالل 

القرن الواحد والع�صرين.             

الصالح:
مستمرون في 

تطبيق استراتيجية 
2030
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االجتماع المشترك الثالث للجنة المختصين باإلعالم البترولي 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة أوابك

ال�صيد  �صع�������ادة  افتت�������ح الجتم�������اع 

عبا��������س عل�������ي النق�������ي، الأمي�������ن الع�������ام 

لمنظم�������ة اأواب�������ك، بكلم���ة رح���ب فيها 

بالح�ص���ور ومتمنيا لهم طي���ب االإقامة 

ف���ي دول���ة الكوي���ت، ومثمن���اً الجه���ود 

المبذولة من اللجنة لتعزيز وا�ص���تكمال 

م�صيرة التعاون بين المجل�ص والمنظمة 

والتي ب���داأت منذ اإن�ص���اء المجل�ص في 

و�صت�ص���تمر  االآن  وحت���ى   1981 ع���ام 

ب�ص���كل اأكب���ر ف���ي الم�ص���تقبل، واأعرب 

�ص���عادته عن تقديره لم���ا بذلته اللجنة 

الم�صتركة من جهود مثمرة وتعاون بناء 

خالل الفترة ال�صابقة. 

وبعد ذلك بداأت فعاليات الجتماع، 

حي�������ث ناق��������س الجتم�������اع ع�������ددًا م�������ن 

ا�صت�صاف�������ت الأمان�������ة العامة لمنظمة الأقط�������ار العربية الم�ص�������درة للبترول )اأواب�������ك(، فعاليات الجتماع 

الم�صترك الثالث للجنة المخت�صين بالإعام البترولي بدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة 

اأوابك، والذي عقد في دولة الكويت يومي 16 – 17 فبراير 2016، بح�صور وفد من الأمانة العامة لمجل�س 

التعاون لدول الخليج العربية، واأع�صاء لجنة المخت�صين بالعام البترولي بدول المجل�س.
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الموا�صيع الرئي�صية من بينها:

• اأخذ المجتمع���ون علماً بقرار لجنة 	

التعاون البترولي ب���دول المج����ل�ص 

ف���ي اجتماعه���ا ال� 34 ال���ذي عقد 

بتاري���خ 10 �ص���بتمبر 2015، فيما 

يتعل���ق باالجتماع الم�ص���ترك للجنة 

البترول���ي  باالإع���الم  المخت�ص���ين 

ب���دول مجل�ص التعاون لدول الخليج 

العربي���ة ومنظم���ة اأواب���ك، وال���ذي 

ت�صمن:

الموافقة عل���ى مذكرة التفاهم بين  -

االأمان���ة العام���ة لمجل����ص التع���اون 

ل���دول الخلي���ج العربي���ة ومنظم���ة 

االأقطار العربية الم�ص���درة للبترول 

)اأوابك(.

العم���ل  - خط���ة  عل���ى  الموافق���ة 

الم�ص���تركة الم�ص���تقبلية بي���ن لجنة 

البترول���ي  باالإع���الم  المخت�ص���ين 

بدول المجل�ص ومنظمة االأوابك.

• التع���اون 	 مج���االت  ا�ص���تعرا�ص 

االعالمي الم�ص���ترك بين المنظمة 

تب���ادل  بينه���ا  وم���ن  والمجل����ص، 

المطبوع���ات والدرا�ص���ات، والربط 

بي���ن المواق���ع االلكتروني���ة، وتبادل 

ن�صر االأخبار والموا�صيع ذات ال�صلة 

بال�ص���ناعة البترولي���ة، والم�ص���اركة 

الفاعل���ة في الن�ص���اطات االعالمية 

التي تنظم من قبل الجانبين.

يذك���ر ان االجتماعين الم�ص���تركين 

االأول والثاني قد عقدا في مقر االأمانة 

العام���ة لمجل�ص التعاون ل���دول الخليج 

العربية ف���ي مدينة الريا�ص – المملكة 

العربية ال�صعودية، خالل عامي 2014 

و2015، وق���د ت���م خاللهم���ا التباحث 

ب�ص���اأن تفعي���ل التع���اون االعالمي بين 

المنظمة والمجل�ص وفقاً ال�صتراتيجية 

االإعالم البترولي لدول مجل�ص التعاون، 

والتي ا�ص���ارت اإلى التع���اون االإعالمي 

بين الجانبين.                          
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وفرة المعروض النفطي
 وانعكاساته على أسعار النفط

ال يزال منحى االنخفا�ص الذي اتخذته اأ�ص���عار النفط 

منذ منت�صف عام 2014 ي�صغل حيزا وا�صعا من االهتمام 

العالم���ي، حي���ث تزاي���دت المخاوف ب�ص���اأن االنعكا�ص���ات 

المحتمل���ة عل���ى االقت�ص���اد العالمي برمت���ه، وعلى الدول 

وج���ه  عل���ى  النفطي���ة  ال�ص���ناعة  م�ص���تقبل  و  المنتج���ة 

الخ�ص���و�ص. والجدير بالمالحظة اأنه هناك ت�ص���ابه كبير 

بين العوامل الحالية الموؤثرة على اأ�صعار النفط ونظيرتها 

التي كانت �ص���ائدة اإبان اأزمة الثمانينيات من حيث الزيادة 

ف���ي االإم���دادات النفطي���ة من خ���ارج اأوبك، وخا�ص���ة من 

االآ�ص���كا والمك�ص���يك واالإنت���اج البح���ري م���ن منطقة بحر 

ال�ص���مال، المتزامنة مع التباطوؤ في النمو في الطلب على 

النفط. وقد لجاأت دول اأوبك حينها لمعالجة الو�ص���ع اإلى 

خف�ص اإنتاجها في م�صعى منها ال�صتعادة اال�صتقرار لل�صوق 

النفطي���ة والحيلولة دون انهيار االأ�ص���عار ، وقد ترتب على 

ذلك خ�ص���ارة جزء كبير من ح�ص���تها في ال�ص���وق النفطية 

الت���ي انخف�ص���ت م���ن 42.6% ع���ام 1980 اإلى %27.2 

فق���ط عام 1985. والتطورات الحالية في اأ�ص���عار النفط 

ت�صير اإلى انخفا�صها من اأعلى م�صتوى لها في �صهر يوليو 

2014 وه���و 107.9 دوالر للبرميل اإلى اأدنى م�ص���توى لها 
وهو 26.5 دوالر للبرميل في �ص���هر يناير 2016 م�ص���جلة 

بذلك تراجعا بمقدار  81.4 دوالر للبرميل ما ي�صكل نحو  

75%، يذك���ر اأن هذا الم�ص���توى من االأ�ص���عار لم ت�ص���هده 
ال�ص���وق النفطية منذ �صهر �صبتمبر من عام 2003 عندما 

بلغت  حينها م�صتوى 26.3 دوالر للبرميل.

وقد ت�صافرت العديد من العوامل التي �صاهمت ب�صكل 

اأو باأخ���ر في االنخفا�ص الكبير في اأ�ص���عار النفط ، وعلى 

راأ�صها الوفرة الملحوظة في اإمدادات النفط الخام خالل 

عام 2015 وبداية عام 2016. فال�ص���وق النفطية ات�صمت 

موؤخ���را بتخمة المعرو����ص النفطي حيث و�ص���ل الفائ�ص 

ف���ي المعرو�ص النفطي اإلى 2.1 مليون ب/ي خالل الربع 

االأول م���ن ع���ام 2015 و 2.7 ملي���ون ب/ي خ���الل الربع 

الثاني  و 1.7 مليون ب/ي خالل الربعين الثالث والرابع ، 

و كان الفائ�ص في �صهر يناير 2016 قد بلغ حوالي  2.5 

مليون ب/ي.

والجدي���ر بالذك���ر اأن التخم���ة ف���ي 

المعرو����ص النفط���ي قد جاءت ب�ص���كل 

رئي�ص���ي من جراء الزيادة في المعرو�ص 

النفط���ي من الدول المنتج���ة من خارج 

اأوبك، وخا�ص���ة م���ن النفط ال�ص���خري 

االأمريكي وي�صار في هذا ال�صياق اإلى اأن 

70% من الزيادة في االإمدادات النفطية 
من خ���ارج اأوب���ك المحققة خ���الل عام 

2015 ق���د جاءت من الواليات المتحدة 
االأمريكية، وتوزعت الن�صبة المتبقية ما 

بي���ن رمال الق���ار الكندية ونف���ط المياه 

العميق���ة م���ن البرازي���ل والزي���ادة ف���ي 

االإمدادات الرو�ص���ية وال�ص���ينية. يذكر 

…óالفتاح دنóعب

مدير االإدارة االقت�صادية 

وجهة نظر

* االأراء الواردة في هذه المقالة تعبر عن وجهة نظر كاتبها، وال تعك�ص بال�صرورة وجهة نظر منظمة اأوابك اأو اأي من دولها االأع�صاء.
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اأن االإنت���اج االأمريك���ي م���ن النف���ط قد 

ارتفع من 8 مليون ب/ي فقط في يناير 

2014  لي�ص���ل اإل���ى ما يق���رب من 9.3  
مليون ب/ي في �ص���هر دي�صمبر 2015، 

وقد ارتفعت ح�صة النفط ال�صخري من 

االإجمال���ي م���ن 41.7%  اإلى %46.4 

خالل ذات الفترة.

وقد �ص���اهمت الوفرة في المعرو�ص 

النفط���ي ف���ي ح���دوث زيادة كبي���رة في 

ال���دول  ف���ي  التجاري���ة  المخزون���ات 

ال�ص���ناعية الت���ي و�ص���لت اإل���ى 2974 

ملي���ون برمي���ل ف���ي نهاية ع���ام 2015 

لت�ص���ل كفايته���ا بعدد اأيام اال�ص���تهالك  

اإلى 64 يوما مقارنة ب� 58 يوما في عام 

2012. و ق���د قارب م�ص���توى المخزون 
اال�ص���تراتيجي االأمريك���ي خ���الل ع���ام 

 700 وه���ي  الق�ص���وى  طاقت���ه   2015
ملي���ون برمي���ل حي���ث بل���غ 695 مليون 

برميل في نهاية عام 2015. 

وال �صك اأن هدف تحقيق اال�صتقرار 

في ال�ص���وق النفطية والعودة باالأ�ص���عار 

اإل���ى م�ص���تويات معقول���ة ومقبول���ة من 

الثالث���ة  النفطي���ة  المعادل���ة  اأط���راف 

)المنتج والم�صتثمر والم�صتهلك( اأ�صحى 

اأكث���ر �ص���رورة م���ن ذي قب���ل ويتطل���ب 

درج���ة اأعلى م���ن الحوار والتن�ص���يق ما 

بي���ن كافة االأطراف ذات العالقة. فالم�ص���وؤولية م�ص���تركة 

و يج���ب تقا�ص���م اأعبائه���ا بين ال���دول المنتجة م���ن اأوبك 

وال���دول المنتج���ة م���ن خارجه���ا، فمن غي���ر  المعقول اأن 

تتحمل دول اأوبك التي ت�ص���تاأثر بح�صة 40% من اإجمالي 

االإم���دادات النفطية العالمية لوحدها م�ص���وؤولية الحفا® 

على اال�صتقرار في ال�صوق النفطية مقابل ا�صتمرار الدول 

المنتجة من خارجها التي ت�ص���تحوذ على ح�صة 60% من 

االإم���دادات النفطية العالمية ب�ص���خ كميات اإ�ص���افية دون 

النظر اإلى ما توؤول اإليه االأو�صاع في ال�صوق النفطية.     
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ب���داأت جل�ص���ة افتتاح الن���دوة بكلمة 

الدكتورة �صعاد الر�صوان، مديرة البحث 

العلم���ي ف���ي �ص���ركة البت���رول الكويتي���ة 

الوطني���ة KNPC اأك���دت فيه���ا عل���ى 

اأهمية انعقاد الندوة ودورها في تح�صين 

اأداء ال�ص���ناعات البترولي���ة، م���ن خالل 

تب���ادل االآراء والخب���رات ح���ول اأح���دث 

التط���ورات الت���ي تمك���ن ال�ص���ناعة م���ن 

مواجهة التحديات التي تعتر�ص���ها. كما 

ا�صتعر�ص���ت م�ص���اريع تطوي���ر م�ص���افي 

النف���ط ف���ي دول���ة الكوي���ت ودورها في 

تعزيز اإنتاج الوق���ود االأنظف بما يتوافق 

مع المعايير الدولية.

ب�ع�د ذلك تحدث ال�ص���يد هي�رو�ص���ي 

اإيت���اوا، الملح����ق التج���اري في �ص���ف�ارة 

الياب���ان ل���دى دول���ة الكوي���ت نياب���ة عن 

�ص���عادة �ص���فير اليابان ال�ص���يد تاكا�ص���ا 

التع���اون  اأهمي���ة  اإل���ى  اأ�ص���يكا، واأ�ص���ار 

الياباني���ة  العلمي����ة  الموؤ�ص�ص���ات  بي���ن 

والكويتية، واأك���د على متانة العالقة بين 

الدولتين، والتي تعود اإلى �صنوات طويلة، 

وخ�ص�و�صاً في مجال تطوير ال�صناعات 

البترولية. 

كما تحدث في جل�صة االفتتاح ال�صيد 

وات���ارو اأوي���دا، رئي�����ص معه���د البترولي 

الياباني، وال�صيد اإيجي هيرااأوكا المدي�ر 

التنفيذي االأول لمرك���ز التعاون الياباني 

.JCCP للبت�رول

ف���ي الخ�ت���ام تحدثت الدكت���ورة مينا 

معرفي المديرة التنفيذية لمركز اأبحاث 

البت���رول ف���ي معه���د الكوي���ت لالأبحاث 

العلمية، واأ�ص���ارت اإل���ى اأن الندوة ج�اءت 

في اإطار الخطة االإ�ص���تراتيجي�ة الثامنة 

العلمي���ة،  لالأبح���اث  الكوي���ت  لمعه���د 

واأ�ص���ادت بالعالق���ة المتين���ة بي���ن دولة 

الكوي����ت والياب���ان ف���ي مج���ال البح���ث 

العلم���ي والتكنولوجي���ا، كم���ا نوهت اإلى 

العالق���ة الوثيق���ة بي���ن معه���د االأبحاث 

وقط���اع النف���ط، ولفتت اإلى اأن �ص���ناعة 

تكري���ر البت���رول تواجه تحدي���ات كبيرة 

لمواكب���ة الت�ص���ريعات البيئية ال�ص���ارمة 

مطابق���ة  بترولي���ة  منتج���ات  واإنت���اج 

للموا�صفات العالمية )يورو- 5(.

ت�صمنت الندوة اأربع جل�صات، قدمت 

فيه���ا ع�ص���ر اأوراق، تناول���ت المح����اور 

الرئي�صة التالية:

• التطورات التكنولوجية في عمليات 	

التكري���ر الإنت���اج م�ص���تقات بترولية 

عالية الجودة.

• المعالج���ة 	 عملي���ات  تط���ورات 

الهيدروجيني���ة للمنتجات النفطية، 

ودورها في تمكين م�ص���افي النفط 

المعايي���ر  متطلب���ات  تلبي���ة  م���ن 

الخا�صة باإنتاج الوقود االأنظف.

• مع���دات 	 ف���ي  الت���اآكل  م�ص���كالت 

�ص���ناعة تكري���ر النفط، واأ�ص���بابها 

وانعكا�ص���اتها على ربحية الم�صفاة 

و�صالمة المعدات.

• االإجراءات الوقائية لمعالجة ظاهرة 	

تاآكل المعادن في م�ص���افي النفط، 

واأه���م الحل���ول الممكن���ة للتخفيف 

من اآثار هذه الظاهرة وانعكا�ص���اتها 

ال�صلبية على �صناعة التكرير.

• التط���ورات الحديث���ة ف���ي العوامل 	

الحفازة الم�ص���تخدمة في �ص���ناعة 

التكري���ر والبتروكيماوي���ات، واأه���م 

النتائج التي تو�صلت اإليها االأبحاث 

العلمية في هذا المجال.

كما ت�ص���منت فعاليات الن���دوة زيارة 

التقطي���ر التجريبي���ة  ميداني���ة لوح���دة 

اإل���ى  الم�ص���غرة، وا�ص���تمع الم�ص���اركون 

�ص���رح مف�صل عن موا�ص���فات الوحدات 

وفوائدها ومجاالت ا�صتخدامها.

مثل االأمانة العامة في ح�ص���ور هذه 

الن���دوة الدكتور �ص���مير القرعي�ص، مدير 

اإدارة ال�ص���وؤون الفني���ة، والمهند�ص عماد 

نا�صيف مكي، خبير اأول تكرير في اإدارة 

ال�صوؤون الفنية.                      

الندوة الكويتية اليابانية المشتركة السابعة عشر

بناًء على الدعوة الموجهة من معهد الكويت لاأبحاث العلمية KISR �صاركت الأمانة العامة للمنظمة في الندوة الكويتية اليابانية 

الم�صترك�������ة ال�صابعة ع�صر، التي عقدت في مبنى معهد الكويت لاأبح�������اث العلمية في مدينة الأحمدي، دولة الكويت، يومي 2-3 فبراير 

2016، بعن�������وان )تط�������ورات ال�صناعات البترولي�������ة(، والتي نظمت بالتعاون بين كًا من معهد الكوي�������ت لاأبحاث العلمية KISR، و�صركة 
.JCCP ومركز التعاون الياباني للبترول ،JIC ومعهد البترول الياباني ،KNPC البترول الوطنية الكويتية



19

أن��ش��ط��ة ال��م��ن��ظ��م��ة

�صدر موؤخراً التقرير االقت�صادي العربي الموحد لعام 2015، والذي 

ي�صارك في اإعداده 4 من موؤ�ص�صات العمل العربي الم�صترك هي، جامعة 

ال���دول العربية، وال�ص���ندوق العرب���ي لالإنماء االقت�ص���ادي واالجتماعي، 

و�ص���ندوق النق���د العربي، ومنظم���ة االأقطار العربية الم�ص���درة للبترول 

)اأواب���ك(. ويق���دم التقري���ر تحلياًل �ص���اماًل للتطورات االقت�ص���ادية التي 

�صهدتها الدول العربية خالل عام 2014.

 وتناول الف�ص���ل الخام����ص من التقرير والذي اأعدت���ه االأمانة العامة 

لمنظمة اأوابك، التطورات في مجال النفط والطاقة، حيث اأ�صار اإلى اأن 

ال�صوق النفطية ات�صمت خالل الن�صف االأول من عام 2014 باال�صتقرار 

الن�ص���بي، وذلك انعكا�ص���اً للنمو المتوا�ص���ع في اأداء االقت�ص���اد العالمي، 

وخالل الن�ص���ف الثاني من العام  �ص���هدت ال�صوق النفطية تغيراً مفاجئاً 

بحدوث انخفا�ص حاد في اأ�صعار النفط العالمية لت�صل اإلى اأقل م�صتوي 

لها منذ عام 2010، متاأثرًة بجملة من العوامل المتنوعة والمتداخلة. 

وقد �صهد عام 2014 زيادة ب�صيطة في االحتياطيات العالمية الموؤكدة 

للنف���ط الخ���ام، كما �ص���هدت االحتياطي���ات العالمية الموؤك���دة من الغاز 

الطبيع���ي ارتفاعا طفيفا، و�ص���هد اإجمالي االإم���دادات النفطية العالمية 

)نفط خام و�ص���وائل الغاز الطبيعي( خالل عام 2014، ارتفاعاً ملحوظاً 

بل���غ نحو 1.1 مليون برميل/ يوم، لي�ص���ل اإلى 92.5 مليون برميل/ يوم. 

وتزايد الطلب على النفط بمعدل 1 مليون ب/ي فقط مقارنة بمعدل نمو بلغ 1.3 مليون 

ب/ي ع���ام 2013، لي�ص���ل اإلى 91.2 ملي���ون ب/ي عام 2014. وحققت ال���دول العربية 

12 اكت�ص���افاً نفطياً وخم�صة اكت�صافات للغاز خالل عام 2014. وانخف�صت ح�صة الدول 
العربي���ة من اإجمالي االحتياطي الموؤكد من النفط اإلى 55.2%، في حين ظلت ح�ص���تها 

م���ن اإجمال���ي االحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي عند م�ص���تويات العام الما�ص���ي وهي 

27.5%، كما انخف�ص اإنتاج النفط الخام للدول العربية لي�صكل 30% من اإجمالي االإنتاج 
العالمي، وانخف�صت ح�صتها من كميات الغاز الم�صوق ب�صكل طفيف لت�صل اإلى 17% من 

االإجمالي العالمي في عام 2014. 

كما �ص���هد ا�ص���تهالك الطاقة في ال���دول العربية عام 2014 ارتفاع���اً بمعدل %4.3 

لي�ص���ل اإل���ى 14.3 مليون برمي���ل مكافئ نفط/يوم )ملي���ون ب م ن ي(. وتعتبر الم�ص���ادر 

البترولية من النفط والغاز الطبيعي الم�ص���در االأ�صا�ص���ي ل�ص���د الطل���ب على الطاقة في 

الدول العربية اإذ تلبي هذه الم�صادر ما يربو عن 98.2% من اإجمالي احتياجات الطاقة 

في هذه الدول خالل العام.  

بينما انخف�ص���ت المعدالت ال�ص���نوية الأ�ص���عار غالبية نفوط الت�ص���دير الرئي�ص���ية في 

الدول العربية خالل عام 2014، وبن�ص���ب متباينة، مما انعك�ص �ص���لباً علي اإجمالي قيمة 

ال�ص���ادرات النفطي���ة في الدول العربية، حيث ت�ص���ير التقديرات االأولية اإلى انخفا�ص���ها 

م���ن حوالي 693.7 مليار دوالر في عام 2013، لت�ص���ل اإل���ي 606.8 مليار دوالر في عام 

2014، اأي بانخفا�ص بلغت ن�صبته %12.5.     

التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2015
استعراض شامل لمختلف التطورات االقتصادية في الدول العربية 

، والذي 

 من موؤ�ص�صات العمل العربي الم�صترك هي، جامعة 

ال���دول العربية، وال�ص���ندوق العرب���ي لالإنماء االقت�ص���ادي واالجتماعي، 

و�ص���ندوق النق���د العربي، ومنظم���ة االأقطار العربية الم�ص���درة للبترول 

)اأواب���ك(. ويق���دم التقري���ر تحلياًل �ص���اماًل للتطورات االقت�ص���ادية التي 

 وتناول الف�ص���ل الخام����ص من التقرير والذي اأعدت���ه االأمانة العامة 

لمنظمة اأوابك، التطورات في مجال النفط والطاقة، حيث اأ�صار اإلى اأن 

 باال�صتقرار 

الن�ص���بي، وذلك انعكا�ص���اً للنمو المتوا�ص���ع في اأداء االقت�ص���اد العالمي، 

وخالل الن�ص���ف الثاني من العام  �ص���هدت ال�صوق النفطية تغيراً مفاجئاً 

بحدوث انخفا�ص حاد في اأ�صعار النفط العالمية لت�صل اإلى اأقل م�صتوي 

 زيادة ب�صيطة في االحتياطيات العالمية الموؤكدة 

للنف���ط الخ���ام، كما �ص���هدت االحتياطي���ات العالمية الموؤك���دة من الغاز 

الطبيع���ي ارتفاعا طفيفا، و�ص���هد اإجمالي االإم���دادات النفطية العالمية 

، ارتفاعاً ملحوظاً 

 مليون برميل/ يوم. 
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دراسة 

�ص���در موؤخراً ع���ن االأمانة العامة للمنظمة، درا�ص���ة 

بعن���وان )تح�ص���ين االأداء والربحي���ة ف���ي �ص���ناعة تكرير 

النف���ط(، وق���د تناولت الدرا�ص���ة التحدي���ات التي تواجه 

�صناعة تكرير النفط، والتي ت�صاهم في خف�ص ربحيتها، 

واأه���م الحل���ول الممكن���ة لمواجهته���ا، وذل���ك من خالل 

تطبيق برامج تح�صين االأداء، لتمكين الم�صافي من اإنتاج 

م�ص���تقات ذات موا�صفات عالية الجودة، باأقل التكاليف، 

مع المحافظة على اأعلى ربحية ممكنة.

 وقد خل�صت الدرا�صة اإلى مجموعة من اال�صتنتاجات 

من بينها:

• يتاأث���ر م�ص���توى اأداء م�ص���افي النف���ط بالعدي���د من 	

العوامل، منها ما يتعلق بخ�ص���ائ�ص الم�صفاة، ومنها 

ما يرتبط بالو�صع االقت�صادي للدولة، وبيئة االأعمال 

التي تعمل بها الم�صفاة.

• زيادة االهتمام بتح�ص���ين ظروف ت�ص���غيل الوحدات 	

االنتاجي���ة، لدوره���ا الفاع���ل ف���ي تح�ص���ين ربحي���ة 

الم�صفاة. 

• زي���ادة االهتمام بتطبيق برامج ال�ص���حة وال�ص���المة 	

المهنية، وتعظيم اال�ص���تفادة م���ن المعدات، لدورها 

الفاع���ل ف���ي تح�ص���ين م�ص���توى �ص���المة العملي���ات 

االإنتاجية، وتجنب الخ�ص���ائر المحتملة من االأعطال 

الطارئة غير المبرمجة.

• اأهمي���ة تعزي���ز التكام���ل بي���ن �ص���ناعتي التكري���ر 	

والبتروكيماويات لما له من دور في تح�ص���ين ربحية 

كال ال�صناعتين. 

• تعزيز التعاون بين �ص���ركات تكري���ر النفط، ومعاهد 	

االأبحاث العلمية العربية، ودعم اأن�ص���طة البحث العلمي 

البتكار تقنيات جديدة، ت�صاهم في تطوير اأداء عمليات 

وعملي���ات  التحويلي���ة،  العملي���ات  وخا�ص���ة  التكري���ر، 

المعالجة الهيدروجينية، التي تمكن الم�صافي من اإنتاج 

م�ص���تقات نفطية متوافقة مع متطلبات المعايير البيئية 

المحلية والدولية.

• اإن تلبي���ة متطلب���ات الت�ص���ريعات البيئي���ة، وخا�ص����ة ما 	

يتعلق بموا�ص���فات المنتجات، وتطبي���ق اإجراءات الحد 

م���ن انبع���اث الملوثات الناتج���ة عن عملي���ات التكرير، 

الغازية منها وال�ص���ائلة،  والتخل�ص من النفايات ال�صلبة 

بط���رق اآمنة، �ص���رورة ملحة لتخفي�ص انعكا�ص���ات هذه 

الت�صريعات على ربحية الم�صفاة.

• ل�صمان نجاح برنامج تح�صين الربحية، البد من المراقبة 	

الدائم���ة لبع����ص المعايي���ر المرتبطة باأداء الم�ص���فاة، 

كقيا�ص ن�صبة تنفيذ الخطط االإنتاجية، ومعدل اإ�صابات 

العم���ل، ومعدل ا�ص���تهالك الطاقة، وتكاليف الت�ص���غيل 

المختلفة .

• اأهمية التعاون بين ال�ص���ركات الوطنية و�صركات النفط 	

العالمية، في مجال تنفيذ الم�ص���اريع الم�صتركة، لدوره 

الفاعل في تعزيز تبادل الخبرات بين ال�ص���ركاء وتقا�صم 

المخاطر ونقل التكنولوجيا.   

تحسين األداء والربحية في صناعة تكرير النفط

1 الف�صل الثاني
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد الإدارة القت�صادية

• انخف�س المعدل ال�صهري لأ�صعار �صلة اأوبك بن�صبة 17% )6.9 دوالر للبرميل( مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 33.6 دوالر للبرميل خالل �صهر دي�صمبر 2015.
• ارتفع الطلب العالمي على النفط خالل �صهر دي�صمبر 2015 بمقدار 2.2 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 2.3% لي�صل اإلى 96.9 مليون ب/ي.

• ارتفعت الكميات المعرو�صة من النفط خالل �صهر دي�صمبر 2015 بمقدار 0.2 مليون ب/ي ،اأي بن�صبة 0.2% لت�صل اإلى 98.8 مليون ب/ي.
• انخف�س اإنتاج الوليات المتحدة من النفط ال�صخري خالل �صهر دي�صمبر 2015 بنحو 1.9% ليبلغ 5.1 مليون ب/ي، كما انخف�س عدد الحفارات العاملة بنحو 

30 حفارة مقارنة بال�صهر ال�صابق ليبلغ 474 حفارة.
• ارتفعت واردات الوليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر نوفمبر 2015 بنحو 2.3% لتبلغ 7.4 مليون ب/ي، بينما انخف�صت وارداتها من المنتجات النفطية 

بنحو 4% لتبلغ حوالى 1.6 مليون ب/ي.

• ا�صتقر المخزون التجاري النفطي في الدول ال�صناعية خالل �صهر نوفمبر 2015 عند 2981 مليون برميل وهو نف�ص الم�صتوى الم�صجل خالل ال�صهر ال�صابق، كما 
ا�صتقر المخزون الإ�صتراتيجي في دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية وجنوب اأفريقيا وال�صين عند نف�ص الم�صتوى الم�صجل خالل ال�صهر ال�صابق وهو 1853 

مليون برميل. 

• انخف�س المتو�صط ال�صهري لل�صعر الفوري للغاز الطبيعي الم�صجل في مركز هنري بال�صوق االأمريكي خالل �صهر دي�صمبر 2015 بمقدار 0.16 دوالر لكل مليون )و 
ح ب( مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 1.93 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

• انخف�س متو�صط اأ�صعار ا�صتيراد الغاز الطبيعي الم�صيل في اليابان خالل �صهر نوفمبر 2015 بمقدار 0.5 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل اإلى 8.9 دوالر لكل مليون 
)و ح ب( ، كما انخف�س متو�صط اأ�صعار ا�صتيراد الغاز الطبيعي الم�صيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.2 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، لي�صل اإلى 9.5 دوالر لكل مليون 

)و ح ب( ،و انخف�س متو�صط اأ�صعار ا�صتيراد الغاز الطبيعي الم�صيل في ال�صين بمقدار 0.1 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل اإلى 7.9 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

• بلغت �صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�صيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�صين حوالى 3.800 مليون طن خالل �صهر نوفمبر 2015 ،م�صتاأثرة بح�صة 
33.9% من االإجمالى.

امل�ؤ�سرات الرئي�سية

أوال : أسواق النفط

– الأ�سعار  1

1-1 اأ�صعار النفط الخام
�ص���هد المعدل االأ�ص���بوعي الأ�صعار �ص���لة اأوبك انخفا�صاً خالل االأ�ص���بوع االأول من �صهر 

دي�صمبر 2015، م�صجاًل 35.8 دوالر للبرميل، ثم وا�صل انخفا�صه بعد ذلك لي�صل اإلى اأدني 

م�ص���توياته عندما بلغ 31.3 دوالر للبرميل خالل االأ�ص���بوع الثالث من ال�ص���هر، قبل اأن يعاود 

االرتفاع مرة اأخرى لي�ص���ل اإلى 31.5 دوالر للبرميل خالل االأ�ص���بوع الرابع من ال�ص���هر، كما 

يو�صح ال�صكل )1(: 

�ص���هد المعدل ال�ص���هري الأ�صعار �صلة خامات اأوبك خالل �ص���هر دي�صمبر 2015 انخفا�صاً 

بمقدار 6.9 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، اأي بن�صبة 17% ،لي�صل اإلى 33.6 

دوالر للبرمي���ل، م�ص���جال بذل���ك تراجعاً بنح���و 26 دوالر للبرميل اأي بن�ص���بة 43.5% مقارنة 

بمعدله الم�ص���جل خالل ال�صهر 

المماثل من العام الما�صي. وقد 

كان ال�ص���تمرار وفرة االإمدادات 

م���ن النفط الخ���ام وتباطوؤ اأداء 

االقت�صاد ال�صيني، دوراً رئي�صياً 

ف���ي انخفا����ص االأ�ص���عار خالل 

�صهر دي�صمبر 2015 وو�صولها 

اإلى اأدنى م�صتوى لها منذ �صهر 

دي�صمبر 2003. 

 )1( الج���دول  ويو�ص���ح 

وال�ص���كل )2( التغير في اأ�صعار 

�ص���لة اأوب���ك، مقارنة بال�ص���هر 

ال�صابق، و بال�صهر المماثل من 

العام ال�صابق:

المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك،  2015-2014  الشكل - 1:
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دي�سمرب ن�فمرب اأكت�بر �سبتمرب اأغ�سط�س ي�لي� ي�ني� ماي� اأبريل مار�س فرباير
يناير

2015
دي�سمرب

2014

33.6 40.5 45.0 44.8 45.5 54.2 60.2 62.2 57.3 52.5 54.1 44.4 59.5 �صعر �صلة اأوبك

(6.9) (4.5) 0.2 (0.6) (8.7) (6.0) (2.0) 4.9 4.8 (1.6) 9.7 (15.1) (16.1) التغري عن ال�صهر ال�صابق

(25.9) (35.1) (40.0) (51.2) (55.3) (51.4) (47.7) (43.3) (47.0) (51.7) (51.3) (60.3) (48.2) التغري عن ال�صهر املماثل من العام ال�صابق

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

االأع�صاء مقّومة وفقاً الأوزان ترجيحية تاأخذ في االعتبار اإنتاج و�صادرات الدول االأع�صاء. واعتبارا من بداية يناير 2007 اأ�صيف خام غيرا�صول االنغولي اإلى �صلة 

اأوبك الجديدة، و في منت�صف �صهر اأكتوبر 2007 اأ�صيف خام اأورينت االإكوادوري، وفي يناير 2009 تم  ا�صتثناء الخام االندوني�صي من ال�صلة  لت�صبح تتاألف من 12 

نوع من النفط الخام.

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

التغير في أسعار سلة أوبك، 2015-2014 

الجدول - 1 

الشكل - 2 

يو�ص���ح الجدول )3( في الملحق االأ�ص���عار الفورية ل�صلة اأوبك و بع�ص النفوط االأخرى 

للفترة 2013 - 2015.

1-2  الأ�صعار الفورية للمنتجات النفطية

- الخليج الأمريكي

انخف�ص���ت االأ�ص���عار الفورية للغازولين الممتاز خالل �ص���هر نوفمبر 2015 بنحو 2.3 

دوالر للبرمي���ل مقارنة باأ�ص���عار ال�ص���هر ال�ص���ابق اأي بن�ص���بة 3.6% لت�ص���ل اإل���ى 61 دوالر 

للبرميل، كما انخف�ص���ت اأ�ص���عار زيت الغاز بنحو 3.9 دوالر للبرميل اأي بن�صبة 6.7% لتبلغ 

54.3 دوالر للبرميل، وانخف�صت اأ�صعار زيت الوقود بحوالى 1.6 دوالر للبرميل اأي بن�صبة 
4.6% لتبلغ 33.5 دوالر للبرميل.

)دوالر/برميل(
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-  �صوق روتردام

�ص���هدت االأ�صعار الفورية للغازولين الممتاز انخفا�صاً في م�صتوياتها خالل �صهر نوفمبر 

2015 بنحو 1.4 دوالر للبرميل مقارنة باأ�ص���عار ال�ص���هر ال�صابق اأي بن�صبة 2.1% لت�صل اإلى 
65.3 دوالر للبرميل،  كما انخف�ص���ت اأ�ص���عار زيت الغاز بنحو 2.1 دوالر للبرميل اأي بن�ص���بة 
3.5% لتبلغ 57.1 دوالر للبرميل، وانخف�صت اأ�صعار زيت الوقود بحوالى 3.7 دوالر للبرميل 

اأي بن�صبة 11% لتبلغ 30.2 دوالر للبرميل.

-  �صوق حو�س البحر المتو�صط

�ص���هدت االأ�صعار الفورية للغازولين الممتاز انخفا�صاً في م�صتوياتها خالل �صهر نوفمبر 

2015 بنحو 0.2 دوالر للبرميل مقارنة باأ�ص���عار ال�ص���هر ال�صابق اأي بن�صبة 0.3% لت�صل اإلى 
58.8 دوالر للبرمي���ل،  كما انخف�ص���ت اأ�ص���عار زيت الغاز بنحو 4 دوالر للبرميل اأي بن�ص���بة 
6.5% لتبلغ 57.3 دوالر للبرميل، وانخف�صت اأ�صعار زيت الوقود بحوالي 3.4 دوالر للبرميل 

اأي بن�صبة 9.4% لتبلغ 32.8 دوالر للبرميل.

-  �صوق �صنغافورة

�ص���هدت االأ�صعار الفورية للغازولين الممتاز انخفا�صاً في م�صتوياتها خالل �صهر نوفمبر 

2015 بنحو 4.3 دوالر للبرميل مقارنة باأ�ص���عار ال�ص���هر ال�صابق اأي بن�صبة 6.8% لت�صل اإلى 
59.1 دوالر للبرمي���ل،  كما انخف�ص���ت اأ�ص���عار زيت الغ���از بنحو 2 دوالر للبرميل اأي بن�ص���بة 
3.3% لتبلغ 58.7 دوالر للبرميل، وانخف�صت اأ�صعار زيت الوقود بحوالي 2.2 دوالر للبرميل 

اأي بن�صبة 5.7% لتبلغ 36.1 دوالر للبرميل.

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

من نوفمبر 2014  اإلى  نوفمبر 2015  في االأ�صواق الرئي�صية االأربعة: 

المعدل الشهري لألسعار الفورية للغازولين الممتاز، 2015-2014 الشكل - 3 

كما يو�ص���ح الجدول )4( في الملحق المتو�ص���ط ال�ص���هري لالأ�ص���عار الفورية للمنتجات 

النفطية في االأ�صواق المختلفة خالل الفترة )2015-2013(. 

)دوالر/برميل(
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الشكل - 4  )نقطة على المقياس العالمي ( )*(المعدل الشهري ألسعار شحن النفط الخام، 2015-2014

1-3 اأ�صعار �صحن النفط الخام 

انخف�ص���ت اأ�ص���عار �ص���حن النفط الخام المتجه من موانئ ال�ص���رق االأو�ص���ط  اإلى اتجاه 

ال�صرق )للناقالت الكبيرة بحمولة 230 – 280 األف طن �صاكن( خالل �صهر نوفمبر 2015 

بمقدار 12 نقطة مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، اأي بن�صبة 15.8% م�صجلة 64 نقطة على 

المقيا�ص العالمي ،وانخف�صت اأ�صعار �صحن النفط الخام المتجه من موانئ ال�صرق االأو�صط  

اإلى اتجاه الغرب )للناقالت الكبيرة بحمولة 270 – 285 األف طن �ص���اكن( بمقدار 8 نقاط 

مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، اأي بن�صبة 17.4% م�صجلة 38 نقطة على المقيا�ص العالمي، 

بينما ارتفعت اأ�ص���عار �ص���حن النفط الخام المنقولة داخل منطقة البحر االأبي�ص المتو�ص���ط 

بناقالت �ص���غيرة اأو متو�ص���طة الحجم  )80-85 األف طن �ص���اكن( بمقدار 16 نقطة مقارنة 

باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، اأي بن�صبة 16.7% م�صجلة 112 نقطة على المقيا�ص العالمي.

ويو�ص���ح ال�ص���كل )4( اأ�ص���عار �ص���حن النفط الخام )نقطة على المقيا����ص العالمى( في 

االتجاهات المختلفة خالل الفترة من �صهر نوفمبر 2014 اإلى �صهر نوفمبر 2015: 

1-4 اأ�صعار �صحن المنتجات النفطية 

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

ال�ص���رق  )للناقالت بحمولة 30 – 35 األف طن �ص���اكن( خالل �ص���هر نوفمبر 2015 بمقدار 

3 نقاط ،اأي بن�ص���بة 3.8% مقارنة باأ�ص���عار ال�صهر ال�صابق، م�صجلة 83 نقطة على المقيا�ص 
 .)World Scale(العالمي

بينما انخف�ص���ت اأ�صعار �ص���حن المنتجات النفطية المنقولة داخل منطقة البحر االأبي�ص 

المتو�صط )للناقالت بحمولة 30 – 35 األف طن �صاكن( خالل �صهر نوفمبر 2015  بمقدار 

نقطتين على المقيا�ص العالمي،  اأي بن�ص���بة 1.6% مقارنة باأ�ص���عار ال�ص���هر ال�صابق،  لت�صل 

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

في كتاب World Scale الذي ين�صر �صنويا، ويت�صمن قائمة من االأ�صعار ب�صيغة دوالر/طن تمثل WS 100 – لكل االتجاهات الرئي�صية في العالم.
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اإلى م�ص���توى 125 نقطة،  وانخف�ص���ت اأ�صعار �ص���حن المنتجات النفطية المنقولة من البحر 

المتو�صط اإلى �صمال غرب اأوروبا )للناقالت بحمولة 30 – 35 األف طن �صاكن( خالل �صهر 

نوفمب���ر 2015 بمقدار 3 نقاط على المقيا�ص العالمي، اأي بن�ص���بة 2.2% مقارنة باأ�ص���عار 

ال�صهر ال�صابق،  لت�صل اإلى م�صتوى 135 نقطة.

و يو�ص���ح ال�ص���كل )5( اأ�صعار �ص���حن المنتجات النفطية في االتجاهات المختلفة خالل 

الفترة من �صهر  نوفمبر 2014 اإلى �صهر نوفمبر 2015.

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

يو�ص���ح الجدوالن )5( و )6( في الملحق اتجاهات اأ�ص���عار �صحن كل من النفط الخام و 

المنتجات النفطية للفترة 2013- 2015.

2 - العر�س و الطلب  

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

دي�ص���مبر 2015 اإل�ى ارتفاعه بمقدار 2.2 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 2.3% مقارنة بم�صتويات 

ال�صهر ال�صابق لت�صل اإل�ى 96.9 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحوالي 0.8 مليون ب/ي 

مقارنة بال�صهر المناظر من العام ال�صابق.

ارتفع طلب مجموعة الدول ال�ص���ناعية خالل �ص���هر دي�صمبر 2015 بمقدار 0.8 مليون 

ب/ي، اأي بن�ص���بة 1.7% مقارنة بم�ص���تويات ال�صهر ال�صابق لي�ص���ل اإلى 46.8 مليون ب/ي 

،منخف�ص���اً بحوالى 0.2 مليون ب/ي مقارنة بال�ص���هر المناظر من العام الما�صي، كما ارتفع 

طلب بقية دول العالم االأخرى بمقدار 1.4 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 2.9% مقارنة بم�صتويات 

ال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 50 مليون ب/ي، مرتفعاً بحوالي 0.9 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر 

المناظر من العام الما�صي.

بينما ت�ص���ير التقديرات االأولية اإلى ارتفاع الكميات المعرو�ص���ة من النفط خالل �ص���هر 

دي�صمبر 2015 بمقدار 0.2 مليون ب/ي اأي بن�صبة 0.2% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق 

الشكل - 5 



27

التط���ورات البت����رولي��ة

Energy Intelligence Briefing January 21  2016 ،:امل�صدر

لت�صل اإلى 98.8 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحوالي 2.1 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر 

المناظر من العام ال�صابق.

وعل���ى م�ص���توى المجموعات، انخف�ص���ت اإمدادات الدول االأع�ص���اء ف���ي  اأوبك من 

النفط الخام و �ص���وائل الغاز الطبيعي خالل �ص���هر دي�ص���مبر 2015 بمقدار 0.3 مليون 

ب/ي اأي بن�صبة 0.8% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لت�صل اإلى 39.3 مليون ب/ي 

،م�صكلة ارتفاعاً بنحو 1.4 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر المناظر من العام ال�صابق، بينما 

ارتف���ع اإجمالى اإم���دادات الدول المنتجة من خارج اأوبك خالل �ص���هر دي�ص���مبر 2015 

بمقدار 0.6 مليون ب/ي اأي بن�ص���بة 1% مقارنة بم�ص���تويات ال�ص���هر ال�صابق لت�صل اإلى 

59.6 مليون ب/ي ،م�صكلة ارتفاعاً بنحو 0.8 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر المناظر من 
العام ال�صابق.

وتظهر البيانات االأولية لم�صتويات الطلب والعر�ص من النفط الخام خالل �صهر دي�صمبر 

2015 فائ�ص���اً قدره 1.9 مليون ب/ي ،مقارنة بفائ�ص قدره 3.9 مليون ب/ي خالل ال�ص���هر 
ال�ص���ابق وفائ�ص���اً قدره 0.6 مليون ب/ي خالل ال�صهر المماثل من العام ال�صابق ،وذلك كما 

يت�صح من الجدول )2(   وال�صكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط  الجدول - 2 

التغري عن

دي�سمرب 2014

دي�سمرب

2014
التغري عن

ن�فمرب 2015

ن�فمرب

2015
دي�سمرب

2015

0.2- 47.0 0.8 46.1 46.8 طلب الدول ال�صناعية

0.9 49.1 1.4 48.7 50.0 باقي دول العامل

0.8 96.1 2.2 94.7 96.9 اإجمايل الطلب العاملي

1.4 37.9 0.3- 39.6 39.3  اإمدادات اأوبك

1.4 31.1 0.3- 32.8 32.5 نفط خام

0.0 6.8 0.0 6.8 6.8 �صوائل الغاز و متكثفات

0.8 56.4 0.5 56.7 57.2 اإمدادات من خارج اأوبك

0.0 2.4 0.1 2.3 2.4 عوائد التكرير

2.1 96.7 0.2 98.6 98.8 اإجمايل العر�س العاملي

0.6 3.9 1.9 املوازنة

 )مليون برميل/ اليوم(
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يو�ص���ح الجدوالن )7( و )8( م�ص���تويات الطلب والعر�ص العالمي للنفط  للفترة 2013- 

.2015

• اإنتاج النفط ال�صخري فى الوليات المتحدة الأمريكية 	

انخف�ص اإنتاج الواليات المتحدة االأمريكية من النفط ال�ص���خري خالل �ص���هر دي�ص���مبر 

2015 بحوالى 96 األف ب/ي اأى بن�ص���بة 1.9% مقارنة بم�ص���تويات ال�ص���هر ال�ص���ابق ليبلغ 
5.052 مليون ب/ي، م�ص���كاًل انخفا�ص���اً بنحو 291 األف ب/ي مقارنة بال�صهر المناظر من 
العام ال�ص���ابق، كما انخف�ص عدد الحفارات العاملة خالل �ص���هر دي�ص���مبر 2015 بنحو 30 

حفارة مقارنة بم�ص���تويات ال�ص���هر ال�ص���ابق لي�ص���ل اإلى  474 حفارة، وهو م�صتوى منخف�ص 

بنحو 791 حفارة مقارنة بال�ص���هر المناظر من العام ال�ص���ابق ،وذلك كما يت�صح من الجدول 

)3( وال�صكل )7(: 

 )مليون ب/ي ( العرض والطلب العالمي على النفط 

الجدول - 3 إنتاج النفط الصخرى فى الواليات المتحدة األمريكية *

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

 Bakken، Eagle ،ميثل اإنتاج �صبع مناطق رئي�صية والتي �صكلت نحو 95% من النمو فى اإنتاج النفط املحلى فى الواليات املتحدة االأمريكية خالل الفرتة 2011- 2013 وهى *

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

شكل - 6 

التغري عن

دي�صمرب 2014

دي�صمرب

2014
التغري عن

نوفمرب 2015

نوفمرب

2015
دي�صمرب

2015

- 0.291 5.343 - 0.096 5.148 5.052 اإنتاج النفط ال�صخري

-791 1265 -30 504 474 عدد احلفارات العاملة )حفارة(

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

الوليات المتحدة الأمريكية 

ارتفعت واردات الواليات المتحدة االأمريكية من النفط الخام خالل �صهر نوفمبر 2015 

بحوالى 166 األف ب/ي اأى بن�صبة 2.3% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لتبلغ 7.4 مليون 

ب/ي،          بينم���ا انخف�ص���ت وارداته���ا من المنتج���ات النفطية بحوالى 69 األف ب/ي اأى 

بن�صبة 4% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لتبلغ حوالي 1.6 مليون ب/ي. 

وعلى جانب ال�ص���ادرات، انخف�ص���ت �ص���ادرات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل 

�صهر نوفمبر 2015 بحوالى 40 األف ب/ي اأى بن�صبة 7.9% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق 

لتبلغ 475  األف ب/ي، بينما ارتفعت �صادراتها من المنتجات النفطية بحوالى 59 األف ب/ي 

اأى بن�ص���بة 1.5% مقارنة بم�ص���تويات ال�ص���هر ال�ص���ابق لتبلغ حوالى 3.9 مليون ب/ي. وبذلك 

ارتفع �صافي الواردات النفطية للواليات المتحدة خالل �صهر نوفمبر 2015 بحوالي 79 األف 

ب/ي، اأي بن�صبة 1.7% مقارنة مع ال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 4.6 مليون ب/ي.

وبالن�صبة لم�صادر الواردات، فقد ظلت كندا المزود الرئي�صي للواليات المتحدة بالنفط 

الخام بن�صبة 38% من اجمالي واردات االأخيرة منه، تليها المملكة العربية ال�صعودية بن�صبة 

13% ث���م فنزويال بن�ص���بة 11%، بينما ا�ص���تحوذت الدول االأع�ص���اء ف���ي منظمة اأوبك على 
حوالي 38% من اإجمالي واردات النفط الخام للواليات المتحدة االأمريكية. 

اليابان 

ارتفعت واردات اليابان من النفط الخام خالل �ص���هر نوفمبر 2015 بحوالي 138 األف 

ب/ي، اأي بن�ص���بة 4% بالمقارن���ة مع ال�ص���هر ال�ص���ابق لتبلغ 3.3 ملي���ون ب/ي. كما ارتفعت 

الواردات اليابانية من المنتجات النفطية بحوالى 8 اأالف ب/ي، اأي بن�صبة 1.4% بالمقارنة 

مع ال�صهر ال�صابق لتبلغ 578 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�ص���ادرات، انخف�صت �صادرات اليابان من المنتجات النفطية خالل �صهر 

نوفمبر  2015 بنحو 31 األف ب/ي، اأي بن�ص���بة 5% لتبلغ 562 األف ب/ي. و بذلك ارتفع 

�ص���افي الواردات النفطية لليابان خالل �ص���هر نوفمبر 2015  بحوالي 177 األف ب/ي، اأي 

بن�صبة 6% لي�صل اإلى 3.3 مليون ب/ي.

وبالن�ص���بة لم�ص���ادر الواردات، تاأتي المملكة العربية ال�صعودية في المرتبة االأولى بن�صبة 

46% م���ن اجمال���ي واردات اليابان من النفط الخام ، تليها الكويت بن�ص���بة 9% ثم رو�ص���يا 
بحوالى %8 . 

ال�صين 

ارتفع���ت واردات ال�ص���ين من النف���ط الخام خالل �ص���هر نوفمب���ر 2015 بحوالي 448 

األ���ف ب/ي،  اأي بن�ص���بة 7% بالمقارن���ة مع ال�ص���هر ال�ص���ابق لتبلغ 6.7 ملي���ون ب/ي، كما 

انخف�ص���ت الواردات ال�ص���ينية من المنتجات النفطية بحوالي 107 األف ب/ي، اأي بن�ص���بة 

10% بالمقارنة مع ال�صهر ال�صابق لتبلغ حوالي 978 األف ب/ي.
وعلى جانب ال�ص���ادرات، بلغت ال�ص���ادرات ال�ص���ينية من النفط الخام حوالي 78 األف 

ب/ي، وارتفع���ت ال�ص���ادرات ال�ص���ينية م���ن المنتج���ات النفطية بحوال���ي 244 األف ب/ي، 

اأي بن�ص���بة 27% بالمقارنة مع ال�ص���هر ال�ص���ابق لتبلغ 1.1 مليون ب/ي. وبذلك بلغ �ص���افي 

الواردات النفطية ال�صينية خالل �صهر نوفمبر 2015 حوالي 6.4 مليون ب/ي مرتفعة بنحو 

0.3% عن م�صتوياتها لل�صهر ال�صابق. 
وبالن�ص���بة لم�صادر الواردات، تاأتي رو�ص���يا في المرتبة االأولى بن�صبة 14% من اإجمالي 

واردات ال�ص���ين من النفط الخام، تليها المملكة العربية ال�ص���عودية بن�ص���بة 13% ثم اأنجوال 

بن�صبة %9 .

ويو�ص���ح الج���دول )4( �ص���افي ال���واردات ) ال�ص���ادرات ( من النفط الخ���ام والمنتجات 

النفطي���ة للوالي���ات المتحدة واليابان وال�ص���ين خالل �ص���هر نوفمبر 2015 مقارنة بال�ص���هر 

ال�صابق.

)مليون برميل / اليوم (  الجدول - 4

امل�صدر : التقرير ال�صهري ملنظمة اأوبك، اأعداد خمتلفة 2015.

4 - المخزون 

ا�صتقر اإجمالي المخزون التجاري النفطي في الدول ال�صناعية خالل �صهر نوفمبر 2015 

عند 2981 مليون برميل وهو نف�ص الم�ص���توى الم�ص���جل خالل ال�صهر ال�صابق، م�صكاًل ارتفاعاً 

بمقدار 246 مليون برميل عن م�صتويات ال�صهر المماثل من العام الما�صى، يذكر اأن اإجمالي 

املنتجات النفطية النفط اخلام

التغري عن

اأكتوبر 2015

اأكتوبر

 2015
نوفمرب

 2015
التغري عن

اأكتوبر 2015

اأكتوبر

 2015
نوفمرب

 2015

-0.128 -2.159 -2.287 0.207 6.675 6.882 الوليات املتحدة الأمريكية

0.039 -0.023 0.016 0.138 3.122 3.260 اليابان

-0.351 0.203 -0.148 0.370 6.222 6.592 ال�صني

 صافي الواردات)الصادرات( النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين
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المخزون التجاري من النفط الخام  في الدول ال�ص���ناعية قد انخف�ص خالل �ص���هر نوفمبر 

2015  بحوالي 8 مليون برميل عن ال�ص���هر ال�ص���ابق لي�ص���ل اإلى 1187 مليون برميل، بينما 
ارتفع اإجمالي مخزونها التجاري من المنتجات  النفطية بحوالي 8 مليون برميل عن ال�صهر 

ال�صابق لي�صل اإلى 1794 مليون برميل.

 وق���د ارتفع المخزون التج���اري النفطي في االأمريكتين بحوالى 5 مليون برميل عن ال�ص���هر 

ال�صابق لي�صتقر عند 1581 مليون برميل، منها 645 مليون برميل من النفط الخام و 936 مليون 

برمي���ل م���ن المنتجات، بينما انخف�ص المخزون التجاري النفط���ي في الدول االأوروبية بحوالى 1 

مليون برميل عن ال�ص���هر ال�ص���ابق لي�ص���تقر عند 965 مليون برميل، منها 344 مليون برميل من 

النف���ط الخام و 621 مليون برميل م���ن المنتجات، وانخف�ص المخزون التجاري النفطي في دول 

منطق���ة المحيط الهادي بحوالى 4 مليون برميل عن ال�ص���هر ال�ص���ابق لي�ص���تقر عند 435 مليون 

برميل، منها 198 مليون برميل من النفط الخام و 237 مليون برميل من المنتجات

ارتفع المخزون التجاري النفطي في بقية دول العالم خالل �صهر نوفمبر 2015 بمقدار 

16 مليون برميل لي�صل اإلى 2771 مليون برميل ،كما ارتفع المخزون التجاري النفطي على 
متن الناقالت بمقدار 29 مليون برميل لي�صل اإلى 1120 مليون برميل. 

وبذلك ي�ص���جل م�ص���توى اإجمالي المخزون التجاري العالمى ارتفاع���اً بمقدار 16 مليون 

برميل خالل �صهر نوفمبر 2015 مقارنة بم�صتواه الم�صجل خالل ال�صهر ال�صابق  لي�صل اإلى 

5752 مليون برميل، وهو م�ص���توى مرتفع بمقدار 566 مليون برميل عن م�ص���تويات ال�ص���هر 
المماثل من العام الما�صي. 

وا�ص���تقر المخزون اال�ص���تراتيجي في دول منظمة التعاون االقت�ص���ادي والتنمية وجنوب 

اأفريقيا وال�ص���ين خالل �ص���هر نوفمبر 2015 عند 1853 مليون برميل وهو نف�ص الم�ص���توى 

الم�ص���جل خالل ال�ص���هر ال�ص���ابق،  مرتفعاً بمقدار 39 مليون برميل عن م�صتوياته في ال�صهر 

المماثل من العام الما�صي.

وبذلك ي�صل اإجمالي المخزون العالمي في نهاية �صهر نوفمبر 2015 اإلى 8726 مليون 

برميل م�صجال بذلك ارتفاعاً بنحو 44 مليون برميل مقارنة بال�صهر ال�صابق، و ارتفاعاً بنحو 

683 مليون برميل مقارنة بال�صهر المماثل من العام الما�صي. 
ويبين ال�صكل )8( والجدول )9( في الملحق م�صتويات المخزون المختلفة في نهاية �صهر 

نوفمبر 2015.

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر نوفمبر 2015  )مليون برميل ( شكل - 8 
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ثانيا: سوق الغاز الطبيعي
1 - الأ�سعار الف�رية و الم�ستقبلية للغاز الطبيعي في ال�س�ق الأمريكي 

انخف�ص المتو�ص���ط ال�ص���هري لل�ص���عر الفوري للغاز الطبيعي الم�ص���جل في مركز هنري 

بال�صوق االأمريكي خالل �صهر دي�صمبر 2015 بمقدار 0.16 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة 

بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 1.93 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

ولدى مقارنة المتو�ص���ط ال�صهري ل�ص���عر الغاز الطبيعي بالمتو�صط ال�صهري لخام غرب 

تك�ص���ا�ص المتو�ص���ط، يت�صح انخفا�ص اأ�صعار الغاز الطبيعي بنحو 4.5 دوالر لكل مليون )و ح 

ب( ،كما هو مو�صح في الجدول )5(:

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

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

ت�صتعر�ص الفقرات التالية التطورات في اأ�صعار الغاز الطبيعي الم�صيل في اأ�صواق �صمال 

�ص���رق اأ�ص���يا والكميات الم�ص���توردة من كل من اليابان وكوريا الجنوبية وال�ص���ين والم�صادر 

الرئي�صية لتلك الواردات و�صافي عائد ال�صحنات الفورية لم�صدري الغاز الطبيعي الم�صيل. 

1.2 اأ�صعار الغاز الطبيعي الم�صيل
�صهد متو�صط اأ�صعار الغاز الطبيعي الم�صيل الذي ا�صتوردته اليابان في �صهر نوفمبر 2015  

انخفا�ص���اً بمقدار 0.5 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�ص���هر ال�ص���ابق لي�صل اإلى 8.9 دوالر/ 

مليون و ح ب، كما انخف�ص متو�صط اأ�صعار الغاز الطبيعي الم�صيل الذي ا�صتوردته كوريا الجنوبية 

بمقدار 0.2 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�ص���هر ال�ص���ابق لي�صل اإلى 9.5 دوالر/ مليون و ح 

ب، وانخف�ص متو�ص���ط اأ�صعار الغاز الطبيعي الم�صيل الذي ا�صتوردته ال�صين بمقدار 0.1 دوالر 

لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 7.9 دوالر/ مليون و ح ب. 

2.2 الكميات الم�صتوردة من الغاز الطبيعي الم�صيل
ارتفع���ت الكميات الم�ص���توردة من الغاز الطبيعي الم�ص���يل في الياب���ان و كوريا الجنوبية 

وال�ص���ين من الم�ص���ادر المختلفة خالل ال�ص���هر بمق���دار 644 األف طن اأي بن�ص���بة %6.1 

مقارنة بال�ص���هر ال�ص���ابق حيث و�ص���لت الكميات الم�ص���توردة في �ص���هر نوفمبر 2015 اإلى 

11.218 مليون طن.

* كما هو في مركز هنري.
** تم تحويل خام غرب تكساس إلى مليون )و ح ب( على أساس أن البرميل يحتوي 5.80 مليون )و ح ب (.

http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdM.htm  : المصدر

دي�سمرب

2014
يناير

دي�سمربن�فمرباإكت�بر�سبتمرباأغ�سط�سي�لي�ي�ني�ماي�اأبريلمار�سفرباير2015

3.53.02.92.82.62.92.82.82.82.72.32.11.9الغاز الطبيعي *

10.38.28.88.29.410.210.38.87.47.88.07.46.4خام غ. تك�صا�ص**
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 ويو�ص���ح الجدول )6( الكميات الم�ص���توردة من الغاز الطبيعي الم�ص���يل واأ�صعاره في كل 

من اليابان وكوريا الجنوبية و ال�صين خالل الفترة 2014- 2015 :

 World Gas Intelligence امل�صدر:  اأعداد خمتلفة من

كميات وأسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في اليابان وكوريا والصين 2015-2014  الجدول - 6

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

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�سنيك�ريااليابانالإجمايلال�سنيك�ريااليابان

2014104669446222367317296416.116.311.7

8179445126521528016.715.513.3يناير 2014

7511419414981320316.816.511.7فرباير

8044411514791363816.616.512.0مار�س

7212322013751180716.816.410.8اأبريل

6495221215791028616.316.311.4مايو

6821220713431037116.116.611.2يونيو

7838218218351185516.116.310.3يوليو

7050254315821117515.716.211.7اأغ�صط�س

7276230213941097215.216.512.2�صبتمرب

6944275513811108015.916.212.3اأكتوبر

6877293217571156615.615.911.6نوفمرب

8258428920161456315.616.112.1دي�صمرب

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

706219981348104089.29.27.1يونيو

706219981348104089.29.27.1اأغ�صط�س

685324501295105989.69.67.4�صبتمرب

605729151602105749.49.78.0اأكتوبر

669427061818112188.99.57.9نوفمرب



34 2 
دد

لع
- ا

 4
2 

نة
س

ال

3.2 م�صادر واردات الغاز الطبيعي الم�صيل
بلغ���ت �ص���ادرات قط���ر اإلى اليابان و كوريا الجنوبية و ال�ص���ين خالل �ص���هر نوفمبر 2015  

حوال���ي 2.700 ملي���ون ط���ن، لتاأتي في المرتب���ة االأولى بن�ص���بة 24.1% م���ن اإجمالي واردات 

اليابان وكوريا الجنوبية وال�صين خالل ال�صهر، تليها ا�صتراليا بن�صبة 20.1% ثم ماليزيا بن�صبة 

14.5%، في حين بلغت �صادرات الجزائر اإلى اليابان وكوريا الجنوبية نحو 125 األف طن.

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

3.800 مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته 33.9% من اإجمالي واردات تلك الدول خالل ال�صهر.

4.2 العائد ال�صافي لم�صدري الغاز الطبيعي الم�صيل
وفيما يتعلق ب�ص���افي عائد ال�ص���حنات الفورية المحقق لعدد من الدول الم�ص���درة للغاز 

الطبيعي الم�ص���يل في اأ�ص���واق �صمال �صرق اأ�ص���يا، فتاأتي رو�ص���يا في المرتبة االأولى محققة 

�ص���افي عائ���د ف���ي حدود 7.13 دوالر/ مليون و ح ب في نهاية �ص���هر نوفمب���ر 2015، تليها 

اإندوني�ص���يا ب�ص���افي عائد 7.03 دوالر/ مليون و ح ب، ثم ا�ص���تراليا وماليزيا ب�ص���افي عائد 

6.98 دوالر/ ملي���ون و ح ب. فيم���ا بل���غ �ص���افي العائد لقط���ر 6.81 دوالر/ مليون  و ح ب، 
وللجزائر 6.49 دوالر/ مليون و ح ب. 

ويو�صح الجدول )7( الدول الرئي�صية الم�صدرة للغاز الطبيعي الم�صيل اإلى اليابان وكوريا 

الجنوبية وال�صين، و�صافي العائد لها في نهاية �صهر نوفمبر 2015:

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

الكميات الم�صتوردة

العائد ال�صافي) األف طن (

)دولر / م و ح Ü(الإجماليال�صينكوريااليابان

66942706181811218اإجمالي الواردات، منها:

1026105761727006.81قطر

117234410616226.98ا�صتراليا

59422556.98–1661ماليزيا

40242227811027.03اندون�صيا

5893846410377.13رو�صيا

3226.48–25270نيجيريا

1256.49–6263الجزائر

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

في نهاية شهر نوفمبر 2015
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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�صم�������ل �صلة اأوب�������ك اعتبارا من 16 يوني�������و 2005 علىالخام�������ات التالية : 
العرب�������ي الخفيف ال�صعودي، مزي�������ج ال�صحراء الجزائ�������ري، الب�صرة الخفيف،  

ال�ص�������درة الليبي، مورب�������ان الماراتي ، قطر البحري ، الخ�������ام الكويتي، اليراني 

الثقيل، ميري  الفنزويلي، بوني الخفيف النيجيري، خام مينا�س الندوني�صي.

واعتب�������ارا م�������ن بداية �صهر يناي�������ر ومنت�صف �صه�������ر اأكتوب�������ر 2007 اأ�صيف خام 

غيرا�صول النغولي و خام اورينت.

ال�صلة  من  الندوني�صي  الخام  ا�صتثناء  تم   2009 يناير  في  و  الكوادوري، 

لتتاألف من 12 نوعا من الخام.

القت�صادية،  الدارة  للبترول،  الم�صدرة  العربية  القطار  منظمة  الم�صدر: 

والتقارير ال�صبوعية لمنظمة الدول الم�صدرة للبترول )اأوبك(.
 Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

اجلدول - 2:  االأ�صعار الفورية ل�صلة اأوبك،  2014- 2015 

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

2015 2014 اال�صبوع

Week 
ال�صهر

Month 2015 2014 االأ�صبوع

Week 
ال�صهر

Month

55.1 108.0 1 
   

يوليو

July

46.2 104.3 1 

 يناير 

January
54.6 105.7  2 42.7 104.1  2
53.2 104.6  3 43.4 105.2  3
50.9 105.3 4 43.8 104.7  4
47.7 104.3 1 

 

اغ�صط�ص

August

51.3 103.1  1

 فرباير 

February
47.2 102.4  2 53.6 105.4  2
44.9 101.2  3 56.6 106.7  3
41.8 99.2 4 54.9 106.4  4
46.9 99.1  1

�صبتمرب

September

56.0 105.7 1

 مار�ص 

March
45.3 96.2  2 52.9 104.0 2
44.2 95.1 3 49.5 103.2 3
44.1 94.3 4 51.9 103.6 4
47.2 88.6 1 

 اكتوبر 

October

53.9 102.8 1
  

ابريل

April

46.0 83.5  2 57.4 103.6 2
43.9 82.1  3 59.3 105.4 3
43.4 82.6 4 61.4 105.2 4
43.7 78.9 1 

 نوفمرب  

November

63.6 104.0 1

مايو

May
41.1 76.4  2 62.8 105.2 2
38.3 74.4  3 61.8 106.7 3
39.3 72.7 4 60.4 106.5 4
35.8 66.7 1 

 دي�صمرب 

December

60.5 105.3 1

 يونيو 

  June
32.1 61.3  2 61.1 106.9 2
31.3 56.3  3 60.2 109.7 3
31.5 56.2 4 59.7 109.6 4

20142015

104.744.4January يناير 

105.454.1February فرباير 

104.252.5March مار�ص 

104.357.3April ابريل 

105.462.2May مايو 

107.960.2June يونيو 

105.654.2July يوليو 

100.845.5August اغ�صط�ص 

96.044.8September �صبتمرب 

85.145.0October اكتوبر 

75.640.5November نوفمرب 

59.5December دي�صمرب 

104.750.3First Quarter الربع االأول 

105.959.9Second Quarter الربع الثانى 

100.848.2Third Quarter الربع الثالث 

73.439.7Fourth Quarter الربع الرابع 

96.249.5Annual Average املتو�صط ال�صنوي 

اجلدول - 1: املعدل االأ�صبوعي الأ�صعار �صلة اأوبك* ، 2014 - 2015

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2014 -2015
)$ / Barrel - دوالر / برميل(
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اجلدول - 3:  االأ�صعار الفورية ل�صلة اأوبك وبع�ص اأنواع النفوط االأخرى 2015-2013

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

)$/Barrel - دوالر/ برميل(

�صلة خامات 

اأوبك

 OPEC
Basket

العربى 

اخلفيف

 Arab
Light

خليط   

ال�صحراء 

اجلزائري 

 Sahara
Blend

الب�صرة 

اخلفيف

 Basra
Light

الكويت 

Kuwait
Export

قطر 

البحري

Marine

موربان

االإماراتي

Morban

ال�صدرة 

الليبي

Es Sedra

دبى

Dubai
برنت

Brent
غ. تك�صا�ص

WTI

105.9106.6109.4103.7105.1105.4108.3108.6105.5108.797.9Axerage 2013متو�صط عام 2013

96.297.199.694.495.296.399.398.496.699.093.2Axerage 2014متو�صط عام 2014

104.7105.7110.0102.7103.8104.0107.7107.9104.0108.394.9January 2014يناير 2014 

105.4106.3110.5103.4104.2104.9108.7108.5105.0108.9100.8Feburaryفرباير

104.2104.8109.0102.1103.1104.1107.6107.2104.3107.6100.5Marchمار�س

104.3104.9108.1102.1103.1104.5107.8107.4104.7107.7102.0Aprilاأبريل

105.4105.8110.4103.2104.2105.4108.4109.4105.6109.7102.0Mayمايو

107.9108.6112.7105.8106.6107.9110.7111.3108.0111.7105.2Juneيونيو

105.6107.2106.7103.8105.5106.0108.9106.2106.1106.6102.9Julyيوليو

100.8102.2100.999.2100.6101.5104.3100.6101.7101.696.4Augustاأغ�صط�س

96.097.297.194.595.396.198.996.296.597.393.4September�صبتمرب

85.185.987.683.684.086.189.186.386.787.484.4Octoberاأكتوبر

75.676.179.673.974.075.477.978.976.378.976.0Novemberنوفمرب

59.560.162.957.958.359.562.361.560.362.559.5Decemberدي�صمرب

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�صط�س

44.845.648.443.444.045.948.946.745.447.645.5September �صبتمرب

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�صمرب

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports. امل�صدر: منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول،  الإدارة الإقت�صادية،  وتقارير اأوبك. 
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 * زيت الغاز في ال�صوق االأمريكي يحتوي على 0.2 % كبريت ال

**زيت الوقود في �صوق �صنغافورة يحتوي على 2 %  كبريت.
 الم�صدر: تقرير اأوبك ال�صهري ، اأعداد مختلفة.

* US Gulf gasoil contains 0.2% sulfur.
** Singapure fuel oil contains 2 % sulfur.
Source: OPEC - Monthly Oil Market Report 

اجلدول  - 4:  املتو�صط ال�صهري لال�صعار الفورية للمنتجات النفطية فى اال�صواق املختلفة،  2013 - 2015

Table - 4: Average Monthly Market Spot Prices of Petroleum Products,   2013 -2015
)$ / 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�صط

عام

2013

119.3124.797.6Singapure�صنغافورة

Average
2013

122.6124.095.9Roterdamروتردام
122.7114.496.7Mediterraneanاملتو�صط

129.7121.899.7US Gulfخ. اأمريكي

 متو�صط

عام

2014

110.9113.788.3Singapure�صنغافورة

Average
2014

115.1112.987.1Roterdamروتردام
110.6113.388.1Mediterraneanاملتو�صط

118.9111.490.3US Gulfخ. اأمريكي

نوفمرب

2014

90.495.571.7Singapure�صنغافورة

Nov-14
95.896.365.6Roterdamروتردام
91.495.466.3Mediterraneanاملتو�صط

94.093.569.4US Gulfخ. اأمريكي

دي�صمرب

2014

71.978.555.5Singapure�صنغافورة

Dec-14
73.377.548.6Roterdamروتردام
68.777.550.6Mediterraneanاملتو�صط

70.872.753.3US Gulfخ. اأمريكي

يناير

2015

57.463.744.0Singapure�صنغافورة

Jan-15
61.863.237.2Roterdamروتردام
56.564.439.4Mediterraneanاملتو�صط

63.864.842.5US Gulfخ. اأمريكي

فرباير

2015

70.572.154.9Singapure�صنغافورة

Feb-15
73.775.047.1Roterdamروتردام
68.376.349.1Mediterraneanاملتو�صط

75.673.553.7US Gulfخ. اأمريكي

مار�ص

2015

73.872.251.5Singapure�صنغافورة

Mar-15
77.671.845.4Roterdamروتردام
73.473.447.9Mediterraneanاملتو�صط

78.468.851.6US Gulfخ. اأمريكي

اأبريل

2015

75.673.754.8Singapure�صنغافورة

Apr-15
82.374.249.2Roterdamروتردام
78.375.851.0Mediterraneanاملتو�صط

87.272.153.8US Gulfخ. اأمريكي

مايو

2015

83.779.861.3Singapure�صنغافورة

May-15
87.779.252.6Roterdamروتردام
82.981.054.2Mediterraneanاملتو�صط

96.377.555.5US Gulfخ. اأمريكي

يونيو

2015

84.076.757.1Singapure�صنغافورة

Jun-15
93.776.450.3Roterdamروتردام
86.278.251.9Mediterraneanاملتو�صط

104.372.552.8US Gulfخ. اأمريكي

يوليو

2015

76.067.748.7Singapure�صنغافورة

Jul-15
90.568.644.6Roterdamروتردام
83.970.345.6Mediterraneanاملتو�صط

99.164.845.0US Gulfخ. اأمريكي

اأغ�صط�ص

2015

66.060.039.0Singapure�صنغافورة

Aug-15
77.560.735.2Roterdamروتردام
70.362.236.3Mediterraneanاملتو�صط

80.758.035.7US Gulfخ. اأمريكي

�صبتمرب

2015

65.260.937.4Singapure�صنغافورة

Sep-15
70.761.433.9Roterdamروتردام
63.063.334.5Mediterraneanاملتو�صط

65.858.334.9US Gulfخ. اأمريكي

اأكتوبر

2015

63.460.738.3Singapure�صنغافورة

Oct-15
66.759.233.9Roterdamروتردام
59.061.336.2Mediterraneanاملتو�صط

63.358.235.1US Gulfخ. اأمريكي

نوفمرب

2015

59.158.736.1Singapure�صنغافورة

Nov-15
65.357.130.2Roterdamروتردام
58.857.332.8Mediterraneanاملتو�صط

61.054.333.5US Gulfخ. اأمريكي
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* حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  230 اىل 280 األف طن �صاكن  
** حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  270 اىل 285 األف طن �صاكن  

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

* 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�صدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�صهري ملنظمة اأوبك. 

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

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

اجلدول - 5 :  اجتاهات اأ�صعار �صحن النفط اخلام  2013 - 2015 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2013 - 2015
)Point on World Scale - نقطة على املقيا�ص العاملي(

             Direction
Period

البحر املتو�صط/

البحر املتو�صط ***

Med/Med ***

ال�صرق االأو�صط/ الغرب **

Middle East/West**
ال�صرق االو�صط / ال�صرق * 

Middle East/East*
 االجتاه     

الفرتة

Average 2013 81 26 41 متو�صط 2013

Average 2014 105 30 49 متو�صط 2014

November 2014 168 33 56 نوفمرب 2014

December 103 36 69 دي�صمرب

January 2015 113 39 69 يناير 2015

February 128 36 60 فرباير

March 116 29 53 مار�ص

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�صط�ص

September 73 33 55 �صبتمرب

October 96 46 76 اأكتوبر

November 112 38 64 نوفمرب

اجلدول - 6 :  اجتاهات اأ�صعار �صحن املنتجات النفطية، 2013 - 2015 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2013 - 2015
)Point on World Scale - نقطة على املقيا�ص العاملي (

Period
البحر املتو�صط / �صمال - غرب اأوروبا *

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

Med/Med*
ال�صرق االو�صط / ال�صرق * 

Middle East/East*

االجتاه     

الفرتة

Average 2013 155 145 103 متو�صط 2013

Average 2014 159 149 111 متو�صط 2014

November 2014 198 188 126 نوفمرب 2015

December 233 223 115 دي�صمرب

January  2015 225 214 120 يناير 2015

  February 174 164 108 فرباير

  March 190 180 128 مار�ص

  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�صط�ص

September 147 137 106 �صبتمرب

October 137 127 80 اأكتوبر

November 135 125 83 نوفمرب

Direction

* حجم الناقات يرتاوح ما بني  30 اىل 35 األف طن �صاكن  
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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�صدر: منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول - الإدارة القت�صادية، 

وتقارير ال�صناعة 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�صاء 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 46.2 46.6 46.4 45.4 46.5 45.8 46.6 46.0 45.0 45.7 46.0  منظمة التعاون القت�صادي والتنمية

North America 24.5 24.9 24.8 24.1 24.3 24.2 24.7 24.4 23.8 23.9 24.1  اأمريكا ال�صمالية

Western Europe 13.6 13.5 14.0 13.5 13.5 13.5 13.6 13.9 13.6 13.0 13.7  اأوروبا الغربية

Pacific 8.1 8.3 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�صرق االو�صط  واآ�صيا 

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�صني 

  FSU 4.6 5.0 4.7 4.3 4.4 4.6 4.9 4.6 4.2 4.4 4.5  الحتاد ال�صوفي�يتي)ال�صابق(

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�صرقية

World 92.9 94.0 93.7 92.0 92.0 91.4 92.8 92.0 90.2 90.2 90.2    العامل
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اجلدول - 8: العر�ص العاملي للنفط و�صوائل 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�صدر: منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول - الإدارة القت�صادية، 

وتقارير ال�صناعة 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 27.7 27.3 26.7 26.5 26.6 26.7 26.4 26.4 27.0 الدول العربية

OAPEC 26.1 26.4 26.4 26.1 25.3 25.1 25.3 25.3 24.9 25.1 25.7 الدول االأع�صاء 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 الأوبك:

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  �صوائل الغاز الطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 25.1 25.0 25.3 24.9 25.1 24.1 24.9 24.1 23.9 23.5 22.2 منظمة التعاون القت�صادي والتنمية

NorthAmerica 20.9 20.8 21.1 20.6 21.0 20.0 20.7 20.2 19.9 19.2 18.2 اأمريكا ال�صمالية

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 11.4 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�صرق االأو�صط ودول اآ�صيوية اأخرى

Africa 2.4 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 افريقيا 

Latin America 5.2 5.1 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�صني

FSU 13.6 13.7 13.6 13.6 13.7 13.4 13.5 13.4 13.4 13.5 13.4 الحتاد ال�صوفييتي ال�صابق

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�صرقية 

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 94.9 95.3 95.4 94.7 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.

* ل ي�صمل النفط على منت الناقات
** ي�صمل النفط على منت الناقات واملخزون ال�صرتاتيجي

Oil Market Intelligence, December2015 & Janury.  2016   امل�صدر Sources: Oil Market Intelligence, December2015 & Janury.  2016

الجدول - 9: المخزون النفطي العالمي، في نهاية �صهر نوفمبر 2015

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

نوفمرب

2015
 Nov.
2015

اأكتوبر 

2015
Oct.
2015

التغري عن اأكتوبر 

2015
  Change from

Oct. 2015

نوفمرب 

2014
 Nov.
2014

التغري عن نوفمرب

2014 

Change from
Nobember  2014

1581157651427154Americasالأمريكتني:

645643254699Crudeنفط خام

936933388155Productsمنتجات نفطية

88481Europe(1)965966اأوروبا :

30737Crude)3(344347نفط خام

621619257744Productsمنتجات نفطية

42411Pacific(4)435439منطقة املحيط الهادي 

17424Crude)7(198205نفط خام

Products)13(2372343250منتجات نفطية

2981298102735246Total OECDاإجمايل الدول ال�صناعية *

1027160Crude(8)11871195نفط خام

179417868170886Productsمنتجات نفطية

27712755162451320Rest of the worldبقية دول العامل *

1120109129104377Oil at Seaنفط على منت الناقالت

57525736165186566World Commercial 1املخزون التجاري العاملي *

185318530181439Strategic Strategicاملخزون اال�صرتاتيجي

87268682448043683Total 2اإجمايل املخزون العاملي**
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م���ل���ح���ق ال����ج����داول

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(

اإدارة ال�صوؤون الفنية

المقر الدائم للمنظمات العربية

�ص.ب  20501 ال�صفاة 13066 دولة الكويت

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

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

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

في مو�صوع 
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)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

ــم  :صــم  :صــم  : ص�ص� ال
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