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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

غالف العدد
القمة  م���ؤت��م��ر  اج��ت��م��اع��ات  حظي�ت 

ال��ذي  الآ���س��ي���ي،  التعاون  ل��ح���ار  الثاني 

الفترة  خ��ال  تاياند  مملكة  ف��ي  عقد 

بح�س�ر   ،2016 اأك��ت���ب��ر   10  –  8 م��ن 

وال�سم�  ال��ف��خ��ام��ة  اأ���س��ح��اب  م��ن  ع���دد 

القادة  من  ومجم�عة  والأم��راء  الروؤ�ساء 

ومن  الآ�سي�ية  ال��دول  في  والم�س�ؤولين 

بينها دول اأوابك، ومن بين الروؤ�ساء الذين 

ال�سم�  �ساحب  ح�سرة  القمة  ح�سروا 

ال�سباح،  الجابر  الأحمد  �سباح  ال�سيخ 

اأمير دولة الك�يت حفظه اهلل، وقد حظى 

بالنظر  وذل��ك  خا�سة  باأهمية  الم�ؤتمر 

والتنم�ية  القت�سادية  الم�ا�سيع  اإل��ى 

بينها  ومن  الأعمال  جدول  ت�سمنها  التي 

م��س�ع اأمن الطاقة باعتباره من الق�سايا 

قارة  �سعيد  على  الق�س�ى  ال�ستراتيجية 

اآ�سيا ودول العالم ب�سكل عام.

تاأ�س�ست منظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول بم�جب التفاقية التي اأبرمت في بيروت بتاريخ 9 يناير 1968  فيما بين حك�مات 

كل من المملكة العربية ال�سع�دية ودولة الك�يت ودولة ليبيا )المملكة الليبية اآنذاك(. ون�ست التفاقية على اأن تك�ن مدينة الك�يت مقراً لها.  

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

م�سالح اأع�سائها الم�سروعة في هذه ال�سناعة منفردين ومجتمعين، وت�حيد الجه�د لتاأمين و�س�ل البترول اإلى اأ�س�اق ا�ستهاكه ب�سروط 

عادلة ومعق�لة، وت�فير الظروف المائمة لا�ستثمار في �سناعة البترول في الأقطار الأع�ساء. 

البحرين والجمه�رية  المتحدة ودولة قطر ومملكة  العربية  الإمارات  1970 كل من دولة  المنظمة في عام  اإلى ع�س�ية  ان�سم  وقد 

الجزائرية.  وان�سم اإليها في عام 1972 كل من الجمه�رية العربية ال�س�رية وجمه�رية العراق، وان�سم اإليها في عام 1973 جمه�رية م�سر 

العربية، وان�سمت الجمه�رية الت�ن�سية في عام 1982 )جمدت ع�س�يتها في عام 1986( وتجيز التفاقية ان�سمام اأية دولة عربية م�سدرة 

للبترول اإلى ع�س�يتها �سريطة اأن يك�ن البترول م�سدراً هاما لدخلها الق�مي، وبم�افقة ثاثة اأرباع اأ�س�ات الدول الأع�ساء على اأن يك�ن 

من بينها اأ�س�ات جميع الدول الأع�ساء الم�ؤ�س�سة. 

• ال�شركات املنبثقة:
انبثقت عن المنظمة الم�سروع����ات الم�س���تركة التالية:  ال�س����ركة العربي���ة البحرية لنقل البترول في عام 1972 ومقرها مدينة الك�يت في دولة الك�يت، 

وال�سركة العربية لبناء واإ�ساح ال�سفن )اأ�سري( في عام 1973، ومقرها مملكة البحرين، وال�سركة العربية لا�ستثمارات البترولية )اأبيك�رب( في عام 1974 

ومقرها مدينة الخبر في المملكة العربية ال�سع�دية، وال�سركة العربية للخدمات البترولية في عام 1975 ومقرها مدينة طرابل�س في دولة ليبيا.

مؤتمر ومعرض الشرق األوسط العاشر للتكرير 
والبتروكيماويات )بتروتك 2016(

مؤتمر صحفي مشترك لوزراء الطاقة
في السعودية وقطر وروسيا
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في هذا العدد

أجهزة المنظمة

تمار�س المنظمة ن�ساطاتها واخت�سا�ساتها من خال اأربعة اأجهزة هي: 

• مجل�س الوزراء: ه� ال�سلطة العليا التي تحدد �سيا�سات المنظمة بت�جيه ن�ساطاتها وو�سع الق�اعد التي ت�سير عليها. 
• المكتب التنفيذي : يتك�ن من ممثلي الدول الأع�ساء ويق�م برفع ما يراه من ت��سيات واقتراحات اإلى المجل�س، وينظر في الميزانية ال�سن�ية ويرفعها 

للمجل�س ال�زاري ، كما يقر نظام م�ظفي الأمانة العامة، وت�سدر قراراته باأغلبية ثلثي اأ�س�ات الأع�ساء جميعا.

• الأمانة العامة : ت�سطلع بالج�انب التخطيطية والإدارية والتنفيذية لن�ساط المنظمة، وفقا لل�ائح وت�جيهات المجل�س. ويت�لى اإدارة الأمانة العامة اأمين عام. 
ويعين الأمين العام بقرار من المجل�س ال�زاري للمنظمة لفترة ثاث �سن�ات قابلة للتجديد لمدد اأخرى. والأمين العام ه� الناطق الر�سمي با�سم المنظمة، 

وه� الممثل القان�ني لها، وه� م�س�ؤول عن مبا�سرة واجبات من�سبه اأمام المجل�س. ويق�م الأمين العام باإدارة الأمانة العامة وت�جيهها، والإ�سراف الفعلي على 

كافة وج�ه ن�ساطها، وتنفيذ ما يعهد به المجل�س اإليه من مهام. يمار�س الأمين العام وكافة م�ظفي الأمانة العامة وظائفهم با�ستقال تام ولل�سالح الم�سترك 

للدول الأع�ساء. يتمتع الأمين العام والأمناء الم�ساعدون في اأقاليم الدول الأع�ساء بكافة الح�سانات والمتيازات الدبل�ما�سية.  

• الهيئة الق�شائية: تم الت�قيع على بروت�ك�ل اإن�ساء الهيئة الق�سائية لمنظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول في مدينة الك�يت بتاريخ  9 ماي� 1978 
ودخل حيز النفاذ في 20 اأبريل 1980.  وللهيئة اخت�سا�س اإلزامي بالنظر في المنازعات التي تتعلق بتف�سير وتطبيق اتفاقية اإن�ساء المنظمة، والمنازعات 

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

 ت�شدر الن�شرة ال�شهرية عن الأمانة العامة 

ملنظمة الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول - 

اإدارة الإعالم واملكتبة

)ISSN 1018-595X(

 جميع حقوق الطبع حمفوظة، وال يجوز 

اإعادة الن�شر  اأو االقتبا�س دون اإذن خطي 

م�شبق من املنظمة.  
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مؤتمر القمة الثاني لحوار التعاون اآلسيوي
اعالن بانكوك وآفاق تطوير العالقات االقتصادية بين دول القارة

حظي�ت اجتماعات م�ؤتم���ر القمة الثاني لح�ار التعاون 

الآ�س���ي�ي، ال���ذي عقد ف���ي مملك���ة تاياند خ���ال الفترة 

م���ن 8 – 10 اأكت�ب���ر 2016، بح�س����ر عدد من اأ�س���حاب 

الفخامة وال�س���م� الروؤ�س���اء والأم���راء ومجم�عة من القادة 

والم�س�ؤولين في الدول الآ�سي�ية ومن بينها دول اأوابك، ومن 

بين الروؤ�س���اء الذين ح�س���روا القمة ح�سرة �ساحب ال�سم� 

ال�س���يخ �س���باح الأحمد الجابر ال�س���باح، اأمير دولة الك�يت 

حفظ���ه اهلل، وق���د حظ���ى الم�ؤتم���ر باأهمية خا�س���ة وذلك 

بالنظر اإلى الم�ا�س���يع القت�سادية والتنم�ية التي ت�سمنها 

ج���دول الأعمال ومن بينها م��س����ع اأمن الطاق���ة باعتباره 

من الق�س���ايا ال�ستراتيجية الق�س�ى على �سعيد قارة اآ�سيا 

ودول العالم ب�س���كل عام. ولق���د ت�جت القمة باإعان البيان 

الختام���ي “اعان بانك����ك«، والذي اأكد عل���ى رغبة الدول 

الآ�س���ي�ية المجتمع���ة بالم�س���ي قدماً في الجه����د الرامية 

لتعزيز التعاون الم�سترك فيما بينها لتحقيق اأهداف التنمية 

الم�ستدامة بحل�ل عام 2030، ورحب الإعان با�ستمرارية 

عملية ح�ار التعاون الآ�س���ي�ى كمن�س���ة على م�ست�ى القارة 

الآ�س���ي�ية وبما ي�س���اهم في زيادة التعاون القت�س���ادي بين 

دول هذه القارة، كما اأ�س�ار البيان اإلى اأهمية تعزيز ال�سراكة 

بين القطاعين العام والخا�س في الدول الآ�سي�ية. 

لق���د اكت�س���ب م�ؤتم���ر القم���ة الثان���ي لح����ار التع���اون 

الآ�س���ي�ي اأهمية خا�س���ة بالنظر اإلى مكانة قارة اآ�سيا على 

�س���عيد القت�س���اد العالمي وميزان الطاق���ة العالمي، حيث 

تحتل الدول الآ�س���ي�ية المراتب الأولى عالمياً على �س���عيد 

الدول الم�س���تهلكة للطاقة خا�سة )ال�س���ين والهند واليابان 

وك�ري���ا الجن�بية(، فيم���ا يت�قع اأن تزداد الأهمية الن�س���بية 

للدول الآ�س���ي�ية في ال�س���ن�ات القادمة، وذلك ب�سبب النم� 

ال�س���كاني المرتفع في معظم دول القارة خا�س���ة )ال�س���ين 

والهن���د(. كم���ا تبرز مكان���ة ال���دول العربية في قارة اآ�س���يا 

وفي مقدمتها الدول الأع�س���اء في منظمة الأقطار العربية 

الم�سدرة للبترول )اأوابك(، التي تاأتي في طليعة دول العالم 

على �سعيد احتياطيات وانتاج النفط والغاز الطبيعي. 

وتت�س���م العاقات القت�سادية بين الدول الآ�سي�ية ومن 

بينها ال�سين ك�نها عاقات ذات طابع ا�ستراتيجي وتاريخي، 

فقد كان طريق الحرير )Silk Road( والذي يمر عبر قارة 
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اآ�س���يا من غربها اإلى �سرقها اإلى ال�س���ين وبالعك�س و�س�لً 

اإلى قارة اأوروبا بمثابة ال�سريان الرئي�سي للتجارة العالمية، 

كما لعبت ال�سفن التجارية من دول الخليج العربية في نهاية 

القرن التا�س���ع ع�سر وبداية القرن الع�سرين دوراً رائداً في 

حركة التبادل التجاري بين غرب و�سرق القارة. و�س�لً اإلى 

المرحلة الراهنة والتي ت�س���هد تط����راً كبيراً في العاقات 

القت�س���ادية بين الدول الآ�س���ي�ية، وتعتبر �س���ناعة الطاقة 

اأحد المك�نات الرئي�س���ية للعاقات القت�سادية بين الدول 

الآ�سي�ية والتي تت�سم بالعتماد المتبادل بين دول م�ست�ردة 

�سافية للم�ارد الهايدروكرب�نية “ النفط الخام،الم�ستقات 

النفطية، الغاز الطبيعي الم�س���ال” في �س���رق القارة، ودول 

م�سدرة رئي�سية  في غرب القارة، حيث ت�ستح�ذ دول �سرق 

اآ�س���يا على اأكثر من ثلثي ال�س���ادرات البترولية  لدول غرب 

اآ�سيا. 

ولقد �س���هدت العق����د الثاث���ة الأخيرة نم����اً ملح�ظاً 

في حج���م التبادل التجاري بين دول القارة، حيث �س���نفت 

الهند خال عام 2015 كاأكبر �س���ريك تجاري لدول مجل�س 

التعاون لدول الخليج العربية بالن�س���بة لل�س���ادرات ال�سلعية 

غير النفطية وبن�س���بة م�س���اهمة بلغ���ت 8.5% من اجمالي 

ال�س���ادرات ال�س���لعية غي���ر النفطي���ة ل���دول المجل�س، كما 

�س���نفت ال�سين اأكبر �سريك تجاري في م�ؤ�سرات ال�اردات 

ال�س���لعية غير النفطية وبن�سبة م�ساهمة بلغت 12.8% من 

اجمالي ال�اردات ال�سلعية غير النفطية.

ورغبة من الدول العربية في غرب اآ�س���يا وفي مقدمتها 

ال���دول الأع�س���اء ف���ي منظمة اأواب���ك في تط�ي���ر التعاون 

ف���ي مجال الطاقة مع دول �س���رق القارة، فق���د بادرت اإلى 

تعزي���ز ت�اجدها في ال�س����ق الآ�س���ي�ية خا�س���ة في مجال 

ال�س���ناعات البترولية الاحقة وذل���ك بغر�س تاأمين منافذ 

اآمن���ة ل�س���ادراتها البترولية بالإ�س���افة اإلى ال�س���تثمار في 

قطاع ال�ستك�ساف والنتاج، ولقد �سهد العقدان الما�سيان 

ح�س�راً ق�ياً لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية في 

�س�ق الطاقة ال�سرق اآ�سي�ي، وذلك عبر تاأ�سي�سها لم�ساريع 

نفطية كالم�س���افي البترولية اأو تملكها في راأ�س���مال بع�س 

ال�س���ركات البترولي���ة والبتروكيماوية الآ�س���ي�ية بالإ�س���افة 

اإل���ى افتتاحها لمكاتب اإقليمية بغر�س ا�ستك�س���اف الفر�س 

البترولي���ة والهايدروكرب�نية في منطقة �س���رق اآ�س���يا، وقد 

اأثمرت تلك الجه�د عن تحقيق نتائج ايجابية وم�سه�دة.

ان انعقاد م�ؤتمر القمة الثاني لح�ار التعاون الآ�س���ي�ي 

يعتب���ر منا�س���بة جي���دة للنقا�س والح����ار ح����ل التحديات 

القت�س���ادية الحالية والم�س���تقبلية الم�س���تركة التي ت�اجه 

دول قارة اآ�س���يا، وم���ن بينها التفاوت في مع���دلت التنمية 

القت�س���ادية والجتماعي���ة والب�س���رية والتعداد ال�س���كاني، 

ومعان���اة بع�س دول القارة من م�ا�س���يع فقر الطاقة وعدم 

كفاي���ة روؤو�س الأم�ال ونق����س التكن�ل�جيا بالإ�س���افة اإلى 

التحديات البيئية. وي�سار في هذا ال�سدد اإلى وج�د العديد 

م���ن التحدي���ات القت�س���ادية الت���ي ت�اجه ال���دول العربية 

الم�سدرة للبترول نتيجة لتراجع اأ�سعار النفط في الأ�س�اق 

العالمي���ة وم���ا نت���ج عنه م���ن تراج���ع كبير ف���ي اليرادات 

المالية لدى الدول الم�س���درة للبترول ب�سكل عام ول زالت 

التداعي���ات م�س���تمرة اإل���ى الآن، والأمل معق�د باأن ت�س���هد 

عجلة القت�س���اد العالمي المزيد من التح�سن وبما ينعك�س 

ب�س�رة ايجابية على تح�سن ال�س�ق النفطية العالمية. 

اإن الأمان���ة العام���ة لمنظم���ة اأوابك وقد تابع���ت انعقاد 

م�ؤتمر القمة لح�ار التعاون الآ�سي�ي في دورته الثانية، فاإنها 

اإذ تع���رب عن تقديرها الكبير لجه�د قادة الدول الآ�س���ي�ية 

ف���ي تعزيز التع���اون القت�س���ادي بين دول الق���ارة، وترحب 

بقرار القمة باإن�ساء �سكرتارية دائمة لح�ار التعاون الآ�سي�ي 

واختي���ار دولة الك�يت مق���راً لها تقديراً لجه�دها في تعزيز 

التع���اون الآ�س���ي�ي، الأمر الذي ي�ؤكد عل���ى المكانة الكبيرة 

لدولة الك�يت وهي اإحدى الدول الم�ؤ�س�س���ة لمنظمة اأوابك 

على �س���عيد الح�ار م���ع الدول الم�س���ت�ردة للبترول، وتاأمل 

باأن تثمر الجه�د الم�س���تركة للدول الآ�سي�ية كافة، للت��سل 

لأر�سية م�ستركة ب�ساأن ال�اقع الحالي والم�ستقبلي ل�سناعة 

الطاقة والبترول، وترى ب�ج�د العديد من المجالت ال�اعد 

للتع���اون في مج���ال الطاقة بين الدول الآ�س���ي�ية، كما تاأمل 

باأن ت�س���اهم مثل تل���ك الفعاليات في تط�ي���ر اآليات التعاون 

القت�س���ادي بين الدول الآ�سي�ية، بهدف تنمية ودعم تجارة 

البترول في الدول العربية، وبما ي�س���اهم في نهاية المطاف 

ف���ي تعزي���ز الحرك���ة القت�س���ادية ورف���ع مع���دلت التنمية 

القت�سادية والجتماعية في دول قارة اآ�سيا.
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افتت���ح الم�ؤتمر معالي ال�شيخ محمد بن 

خليف�������ة اآل خليفة، وزي�������ر الطاقة في مملكة 

البحري�������ن، وبع���د اأن رحب بالم�س���اركين في 

الم�ؤتم���ر ا�س���تعر�س معاليه اأه���م التحديات 

الت���ي تعتر�س ال�س���ناعة البترولي���ة في ظل 

انخفا����س اأ�س���عار النفط، واأ�س���ار في كلمته 

الت���ي األقاها في جل�س���ة الفتتاح اإلى النتائج 

الإيجابي���ة لاجتم���اع غير الر�س���مي ل�زراء 

منظم���ة البلدان الم�س���درة للنف���ط “اأوبك” 

الذي عقد م�ؤخ���راً في الجزائر على هام�س 

الجتم���اع ال����زاري الخام�س ع�س���ر لمنتدى 

الطاق���ة العالمي، وت�قع اأن ت�س���تقر اأ�س���عار 

النفط قريباً عند م�س���ت�يات تحقق م�سلحة 

كل من المنتجين والم�ستهلكين. 

مؤتمر ومعرض الشرق األوسط العاشر للتكرير 
والبتروكيماويات )بتروتك 2016(

معًا من اأجل التميز في ال�شناعة والحكومة والتعليم

�شارك�������ت االأمانة العامة لمنظمة االأقط�������ار العربية الم�شدرة للبترول “اأوابك” في موؤتم�������ر ومعر�س ال�شرق االأو�شط العا�شر 

للتكري�������ر والبتروكيماويات )بتروتك 2016( الذي عقد ف�������ي مركز البحرين الدولي للمعار�س، المنامة- مملكة البحرين خلل 

الفت�������رة 26-29 اأيلول/�شبتمبر 2016، تحت رعاية �شاحب ال�شمو الملك�������ي االأمير خليفة بن �شلمان اآل خليفة، رئي�س مجل�س 

الوزراء في مملكة البحرين وذلك تحت �شعار “معًا من اأجل التميز في ال�شناعة والحكومة والتعليم”.

مملكة البحرين
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وق���ال معاليه اأن �س���عار الدورة الحالي���ة للم�ؤتمر “معاً من 

اأج���ل التميز في ال�س���ناعة والحك�مة والتعلي���م” جاء ليحظى 

بالمزيد من القب�ل والتاأييد لم�ا�س���لة النجاح في هذا القطاع 

المهم، اإذ تحتاج المنطقة اإلى المزيد من التعاون الم�س���ترك، 

واعتماد اأف�سل الممار�سات في ال�سناعات البترولية الاحقة، 

والعمل على نقل التكن�ل�جيا بما يحقق اأعلى م�ست�يات الأداء 

والنم� لهذه ال�سناعات الحي�ية.

واأ�سار معاليه اإلى اأنه على الرغم من النخفا�س في اأ�سعار 

النفط الخام العالمية عن م�س���ت�ياتها القيا�س���ية اإل اأن قطاع 

م ُفر�س���ة غير م�س���ب�قة للت��سع وزيادة في الأرباح،  التكرير قدَّ

واأكد معاليه على وج�د عدد من الم�ساريع المتكاملة ال�سخمة 

في المنطقة والتي ت�ستغرق دورة ال�ستثمار فيها ما ل يقل عن 

10 �س���ن�ات، داعيا ل�ستك�ساف اأ�س�اق روؤو�س الأم�ال الأخرى 
بدل من العتماد كلياً على البن�ك الإقليمية.

واأكد على اأن ال�س���تثمار في القطاع الخا�س اأو ال�س���راكة 

بي���ن القطاعي���ن الخا����س والعام ه���ي خيارات جي���دة لتم�يل 

م�ساريع التكرير الجديدة. كما ا�ستعر�س معاليه اأهم الم�ساريع 

ال�س���تثمارية الت���ي تق����م باإنجازه���ا مملكة البحري���ن لتط�ير 

ال�سناعة البترولية. 

ال�شي�������د  تح���دث  ذل���ك  بع���د 

رئي��������س موؤتمر  الر�شيدي،  بخي�������ت 

ومعر�س بتروتك 2016 والرئي�س 

البت�������رول  ل�شرك�������ة  التنفي�������ذي 

الكويتي�������ة العالمي�������ة، م�ؤك���داً على 

اأهمي���ة دور الم�ؤتم���ر ف���ي تب���ادل 

الخب���رات والإط���اع على اأح���دث التقنيات وال�س���تراتيجيات 

التي ت�س���اهم في تط�ير ال�س���ناعة البترولية.  كما اأ�س���ار اإلى 

اأن الم�ؤتمر يت�س���من 21 جل�س���ة فنية منها 3 جل�سات رئي�سية، 

واأخرى �س���تعقد في ثاث محاور على الت�ازي، وت�س���تمل على 

اأكث���ر من 100 ورقة فني���ة يقدمها خبراء م���ن ذوي الكفاءات 

المتمي���زة، تناق�س العديد من الم�ا�س���يع الفنية المتخ�س�س���ة 

في المجالت التالية:

• التميز الت�شغيلي في �شناعة التكرير والبتروكيماويات.	

• الوح�������دات 	 �شيان�������ة  وتقني�������ات  واالعتمادي�������ة  التكام�������ل 

االإنتاجية.

• اأف�ش�������ل الممار�شات المتبع�������ة في ال�شناع�������ات البترولية 	

اللحقة.

• تقنيات اإدارة الطاقة وتح�شين اأداء العمليات االإنتاجية.	

• ال�شحة وال�شلمة وحماية البيئة.	

• المن�ش�������اآت ال�شناعية الذكي�������ة، ودورها ف�������ي تح�شين اأداء 	

ال�شناعات البترولية اللحقة .

كما عقد قبل افتتاح الم�ؤتمر منتدى ح�اري ناق�س الأدوار 

الحي�ية لل�س���ناعة والحك�مة والتعليم، وذلك عبر 3 جل�س���ات 

�س���ارك فيها عدد م���ن اأ�س���حاب الخبرات والكف���اءات، منهم 

البروفي�س����ر جان بريخيت م�ساعد رئي�س الأبحاث في جامعة 

المل���ك عب���د اهلل للعل����م والتكن�ل�جي���ا في المملك���ة العربية 

ال�س���ع�دية، والدكت�رة ج�اهر الم�س���حكي، الرئي�س التنفيذي 

لهيئ���ة البحرين ال�طنية للم�ؤهات وج����دة التعليم والتدريب، 

والمهند�س نزار العد�ساني الرئي�س التنفيذي لم�ؤ�س�سة البترول 

الك�يتية، والل�رد ديفيد هاول جيلد ف�رد وزير الطاقة ال�سابق 
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ف���ي المملكة المتحدة المتخ�س����س في 

بح�ث الطاقة.

وبالتزامن مع م�ؤتمر ال�سرق الأو�سط 

العا�س���ر للتكري���ر والبتروكيماوي���ات قام 

�س���م� ال�س���يخ علي بن خليف���ة اآل خليفة 

نائ���ب رئي����س مجل����س ال����زراء، بافتتاح 

المعر����س نياب���ة ع���ن �س���احب ال�س���م� 

الملك���ي الأمي���ر خليف���ة بن �س���لمان اآل 

خليف���ة، رئي����س مجل����س وزراء مملك���ة 

البحري���ن، وذل���ك  ف���ي مرك���ز البحرين 

الدولي للمعار�س. 

وقام �س���م� ال�سيخ علي بن خليفة اآل 

خليفة بج�لة في اأروقة المعر�س يرافقه 

معالي ال�سيخ محمد بن خليفة اآل خليفة، 

وزير الطاقة في مملكة البحرين، واطلع 

�سم�ه خالها على ما يت�سمنه المعر�س 

م���ن معرو�س���ات تمثل اأح���دث التقنيات 

والمنتج���ات ف���ي  ال�س���ناعات البترولية 

الاحقة.

�سارك في المعر�س عدد كبير من �سركات البترول الخليجية 

والعربية المتخ�س�س���ة في ال�سناعات البترولية الاحقة، وقد 

�شارك�������ت االأمانة العامة للمنظم�������ة  بجناح في المعر�س حيث 

ت�������م عر�س مجموعة من اأحدث الدرا�شات الفنية واالقت�شادية 

والبيانات االح�شائية والدوريات والمجلت العلمية ال�شادرة 

عن االأمانة العامة للمنظمة. 

 كم�������ا �شاركت االأمان�������ة العامة بتقديم ورق�������ة اإلى الموؤتمر 

بعنوان »ا�شتراتيجي�������ة م�شافي النفط في الدول االأع�شاء في 

اأواب�������ك الإنتاج الوقود االأنظف م�������ع المحافظة على الربحية« 

قدمه�������ا الدكتور �شمي�������ر القرعي�س، وا�س���تعر�س فيه���ا ال�اقع 

الحالي للم�ا�س���فات القيا�سية ال�طنية ل�ق�د النقل في الدول 

الأع�س���اء ف���ي اأوابك، واأه���م المع�قات التي تق���ف اأمام اإنتاج 

ال�ق�د بم�ا�س���فات مت�افقة مع المعايير العالمية في م�سافي 

النفط في الدول الأع�س���اء واأ�سبابها ، والخطط  والإجراءات 

المتبع���ة لتذلي���ل تلك المع�ق���ات، ثم خل�س في خت���ام ال�رقة 

اإل���ى اأن الدول الأع�س���اء ف���ي اأوابك قد حقق���ت تقدماً مهماً 

في تح�س���ين الم�ا�س���فات القيا�س���ية ال�طنية ل�ق�د النقل في 

ال�س���ن�ات الع�سر الما�سية، اإل اأنها ل تزال بحاجة اإلى المزيد 



9

أخ��ب��ار ال����دول األع��ض��اء

من الإجراءات التي تمكنها من اإنتاج وق�د وفق اأحدث المعايير 

العالمية. 

كم���ا �س���اركت الأمانة العام���ة في الم�ؤتمر بتقديم مل�س���ق 

)Poster( بعن����ان “خط�������ط تح�شي�������ن االأداء ف�������ي �شناع�������ة 
التكري�������ر العربية” اأعده وقدمه المهند�س عماد مكي. ت�س���من 

المل�س���ق تعريفاً بم�ست�ى الأداء الت�سغيلي لم�سافي النفط في 

الدول العربية الأع�س���اء وغير الأع�س���اء في اأوابك، واأ�س���باب 

انخفا�سه في بع�س الدول، والحل�ل الجاري تنفيذها لتح�سين 

اأداء �س���ناعة تكرير النفط العربية لل��س����ل اإلى الم�س���ت�يات 

العالمية. 

مثل االأمانة العامة في الموؤتمر والمعر�س كل من الدكتور 

�شمي�������ر القرعي�س مدير اإدارة ال�شوؤون الفنية، والمهند�س عماد 

نا�شيف مكي خبير اأول تكرير، وال�شيد نا�شر بخيت/ المحرر 

الم�شوؤول عن الن�شرة ال�شهرية.
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الفالح: أربعة ركائز رئيسية لنجاح التحوالت
في مجال الطاقة   

المملكة العربية السعودية

  ذك�������ر معالي المهند�س خال�������د بن عبدالعزي�������ز الفالح وزير 

الطاق�������ة وال�شناع�������ة والث�������روة المعدنية، ف���ي المملك���ة العربية 

ال�س���ع�دية، باأن التح�لت والتحديات الم�ستقبلية لقطاع الطاقة 

لي�س���ت بالي�س���يرة، وتف�ق كثيراً تلك التحديات التي تم م�اجهتها 

في الما�س���ي، وه� م���ا يتطلب العمل بهمة عالي���ة ووفقاً لخطط 

وا�سحة وطم�حة ل�سمان م�ستقبل اآمن وم�ستدام. 

   وا�س����تعر�س معاليه خال كلمته التي األقاها في الم�ؤتمر 

العالم����ي للطاقة، الذي انعق����د م�ؤخراً في مدينة ا�س����طنب�ل – 

الجمه�رية التركية، تحت �س����عار »الطاقة - اآفاق جديدة«، اأربعة 

ع�امل رئي�س����ية لنج����اح التح�لت، وه����ي اأولً: التغير المناخي، 

وذلك من خال النتقال من مرحلة النقا�س في ق�س����ايا المناخ 

اإلى مرحلة التنفيذ، وذلك من اأجل ال�ستمرار في �سمان م�ستقبل 

اآمن الطاقة. ثانياً: �س����رورة �س����مان ت�فير اإمدادات م�ث�قة من 

الطاقة. ثالثاً: زيادة الجه�د في مجال الأبحاث والبتكار. رابعاً: 

تحقيق التجان�س في ال�سيا�سات والأنظمة بين الدول والأ�س�اق، 

والم�ازنة بين الأهداف القت�سادية والبيئية للمجتمعات. م�سيراً 

اإلى اأن اأهداف التنمية الم�س����تدامة الت����ي تبنتها الأمم المتحدة 

ف����ي عام 2015، تحث على محاربة فق����ر الطاقة وحالت عدم 

الم�ساواة ل�س����مان فر�س الزدهار لكل المجتمعات. كما اأو�سح 

معاليه بان الأمر بحاجة كذلك اإلى ت�س����افر جه�د الم�ؤ�س�س����ات 

الدولية ووا�سعي ال�سيا�سات والمنتجين والم�ستهلكين. 

واأك���د معالي���ه عل���ى ا�س���تمرار المملكة ف���ي ال�س���تثمار في 

�س���ناعة النف���ط، وذلك لم�اكب���ة الزيادة الم�س���تقبلية في الطلب 

على النفط. كما اتخذت ال�س���ع�دية مجم�عة من التدابير لزيادة 

كفاءة ا�ستهاك الطاقة من بينها تعزيز قدراتها في مجال الطاقة 

ال�سم�سية، حيث ت�ستهدف مبدئيا ا�ستخدامها في ت�ليد نح� 10 

غيغاواط من الكهرباء بحل�ل عام 2020، وذلك �سمن التزاماتها 

خال م�ؤتمر COP21 الذي عقد في باري�س عام 2015.

كم���ا ا�س���تعر�س معاليه في كلمته “روؤي�������ة المملكة 2030“ ، 

م��س���حا ب���اأن الروؤية تطمح اإلى جعل اقت�س���اد المملكة اأكثر ق�ة 

وا�ستدامة وقدرة على المناف�سة عالمياً، وذلك من خال اعتمادها 

على الإ�ساحات القت�سادية ال�ساملة، مبيناً باأن المملكة �ستعمل 

عل���ى تفعيل العدي���د من الج�ان���ب المرتبطة بالطاق���ة، بم�جب 

روؤي���ة 2030، كما �ست�ا�س���ل البناء على الركائ���ز الثاث الحالية 

لقت�سادها، وهي قطاع النفط والغاز والكيماويات والتعدين.

ولف���ت معالي���ه اإل���ى اأن المملك���ة �س���تزيد اإنتاجها م���ن الغاز 

التقلي���دي وغير التقليدي بنح� 50% لي�س���ل اإلى 18 مليار قدم 

مكعبة قيا�س���ية في الي�م بحل�ل عام 2020، في حين �سي�ستح�ذ 

الغ���از النظي���ف عل���ى اأكث���ر م���ن 70% من مزي���ج اأن����اع ال�ق�د 

الم�س���تخدمة ف���ي قطاع الطاق���ة في المملك���ة، ليعتبر بذلك من 

اأعلى الم�ست�يات عالمياً.
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مؤتمر صحفي مشترك لوزراء الطاقة
في السعودية وقطر وروسيا

 عقد كل من اأ�س���حاب المعالي المهند�س 

خال�������د ب�������ن عبدالعزي�������ز الفالح، وزي�������ر الطاقة 

وال�شناع�������ة والث�������روة المعدنية  ف�������ي المملكة 

العربية ال�شعودية، والدكتور محمد بن �شالح 

ال�شادة، وزير الطاقة وال�شناعة في دولة قطر، 

وال�شي�������د الك�شن�������در نوف�������اك، وزي�������ر الطاقة في 

جمهوري�������ة رو�شيا االتحادية، م�ؤتمراً �س���حفياً 

م�ستركاً في مقر الأمانة العامة لمجل�س التعاون 

ل���دول الخلي���ج العربية ف���ي مدين���ة الريا�س، 

المملكة العربية ال�س���ع�دية، بتاريخ 23 اأكت�بر 

2016، وذلك عقب الجتماع الم�س���ترك الذي 
�سم وزراء الطاقة في دول المجل�س ورو�سيا. 

واأكد معالي المهند�س خالد بن عبدالعزيز 

الأو�س���اع  ف���ي كلمت���ه عل���ى متان���ة  الفال���ح، 

القت�س���ادية في دول المجل�س، على الرغم من 

التحديات القت�سادية الناتجة عن النخفا�س 

الكبير في اأ�سعار النفط، مبيناً في ال�قت ذاته 

باأن الأ�س����اق النفطية ت�سهد حالة من التعافي 

ولكنها بحاج���ة لإجراءات ناجعة وعمٍل عالمي 

جاد لت�سريع اإعادة الت�ازن من قبل كبار الدول 

الم�س���درة للنفط، وو�س���ف معاليه المباحثات 

بي���ن الجانبين الخليج���ي والرو�س���ي بالمثمرة 

والجادة ووج�د ت�اف���ق في الأفكار في العديد 

من الم�ا�سيع .

من جهته �س���ّدد وزير الطاقة الرو�سي على 

الجدي���ة التي اأظهرتها المباحثات الم�س���تركة، 

مبين���ا ب���اأن ال����زراء المجتمعي���ن اأك���دوا على 

التزامه���م بالتع���اون الكام���ل بالعمل وال�س���عي 

الحثيث لتقييم �س����ق النفط، واأعتبر باأن حالة 

عدم ال�ستقرار التي عا�ستها اأ�س�اق النفط قد 

تنب���ئ باأزمات اأكبر اإذا ما ا�س���تمرت على نف�س 

ال�تيرة، م�ؤك���داً على اأهمية التعاون بين جميع 

دول العالم والم�ساهمة في تقديم حل�ل ناجعة 

وعاجلة لإعادة ال�ستقرار ل�س�ق الطاقة. 

م���ن جانبه ذك���ر معالي محمد بن �س���الح 

ال�سادة، باأن الجتماع الم�سترك ياأتي ا�ستكمال 

لجتماع���ات �س���ابقة، م�س���يراً اإلى اأن اأ�س����اق 

النف���ط ق���د ب���داأت بالع����دة للت�ازن وال��س���ع 

الطبيعي، اإل اأنها تت�س���م بالب���طء، الأمر الذي 

ح���دا ب����زراء الطاق���ة ب���دول مجل����س التعاون 

الخليج���ي ونظيره���م ف���ي رو�س���يا التحادي���ة 

لاجتم���اع، به���دف اتخاذ خط����ات جادة نح� 

اإيج���اد حل����ل واج���راءات »خارط���ة طري���ق«، 

لت�س���ريع اإعادة الت�ازن في اأ�س����اق النفط وقد 

حظيت تلك المبادرة بمباركة الدول الم�س���درة 

للبترول من خارج منظمة اأوبك. 

التأكيد على متانة 
األوضاع االقتصادية 

في دول مجلس 
التعاون لدول 

الخليج العربية على 
الرغم من التراجع 
الكبير في أسعار 

النفط



12

أخ��ب��ار ال����دول األع��ض��اء

10
د 

عد
- ال

 4
2 

نة
س

ال

تدشين أول رصيف للناقالت العمالقة
في دولة اإلمارات العربية المتحدة

دولة اإلمارات العربية المتحدة

  اأكد معالي المهند�س �س���هيل بن محمد 

ف�������رج فار�س المزروعي وزير الطاقة في دولة 

االإمارات العربية المتحدة، باأن تد�سين اأول 

ر�س���يف للناق���ات العماقة ف���ي المارات 

�سي�س���اهم في تر�س���يخ  مكان���ة باده   على 

خارط���ة تج���ارة الطاق���ة العالمي���ة . وق���ال 

معاليه بمنا�س���بة تد�س���ين �س���احب ال�س���م� 

ال�س���يخ حم���د ب���ن محمد ال�س���رقي ع�س���� 

المجل����س الأعلى حاك���م الفجيرة م�س���روع 

اأول ر�س���يف بترول���ي ف���ي الدول���ة لتحميل 

 »VLCC �ناقات النفط العماقة » فئة ال

في الإمارة اإن هذا الم�س���روع ال�ستراتيجي 

يب���رز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة 

كمركز عالمي في مجال الطاقة وي�سهم في 

اإبراز الم�قع ال�س���تراتيجي لإمارة الفجيرة 

ويجعله���ا مح����را اأ�سا�س���يا لتج���ارة النفط 

العالمية .

ولف���ت معاليه اإل���ى اأن ه���ذه الخط�ة 

تعك�س روؤية �ساحب ال�سم� حاكم الفجيرة 

لم�س���تقبل الإمارة، م�س���يراً اإل���ى اأن هذا 

الر�س���يف ي�س���كل عامة فارق���ة ومعلماً 

متمي���زا ف���ي الدولة الت���ي ت�س���هد تنفيذ 

مخط���ط التط�ي���ر ال�س���امل تما�س���يا مع 

روؤية الإم���ارات 2021 والأجندة ال�طنية 

لحك�م���ة الإمارات العربي���ة المتحدة كما 

اأن���ه يدع���م الروؤية الط�يل���ة الأمد للدولة 

في مجال الطاقة وال�س���تفادة الق�س����ى 

من القدرة التناف�س���ية لكل اإمارة في هذا 

المج���ال. مبيناً باأن دولة الإمارات تمكنت 

من خ���ال افتت���اح اأكبر ر�س���يف بترولي 

في ال�س���رق الأو�س���ط في ميناء الفجيرة 

من تحقيق رقما قيا�س���يا جديدا ي�س���اف 

اإلى �س���جل اإنجازاتها في قطاع الم�انيء 

البحرية وخدمة الناقات البحرية وقطاع 

النفط ب�سكل عام حيث �سي�ستقبل الميناء 

كب���رى الب�اخر القادمة م���ن اأنحاء العالم 

كاف���ة والمحمل���ة بالنف���ط الخ���ام والت���ي 

يتراوح �سعتها 260.000 طن اأي ما يعادل 

حم�لة 2 ملي�ن برميل طيلة اأيام الأ�سب�ع 

وعلى مدار ال�ساعة. 
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دولة الكويت

ذكر معالي ال�شيد اأن�س ال�شالح، 

ال�������وزراء وزير  نائب رئي��������س مجل�س 

المالي�������ة ووزي�������ر النف�������ط بالوكال�������ة 

ف�������ي دول�������ة الكوي�������ت،  في لق���اء مع 

محطة �س���كاي ني����ز العربي���ة على 

اجتماعات  ف���ي  م�س���اركته  هام����س 

�س���ندوق النقد الدولي التي عقدت 

م�ؤخ���راً ف���ي العا�س���مة الأمريكي���ة 

وا�س���نطن،  باأن الك�ي���ت تمتلك من 

ي�س���اعدها على  م���ا  الحتياطي���ات 

اتخ���اذ ق���رارات مدرو�س���ة ومتاأنية  

يمكنه���ا التعام���ل م���ن خاله���ا م���ع 

اأ�س���عار  ت�س���هده  ال���ذي  التراج���ع 

تمكن���ت  حي���ث  العالمي���ة.  النف���ط 

الك�ي���ت ووفق���اً ل�سيا�س���تها المالية 

اأكثر  والقت�س���ادية المطبق���ة من���ذ 

م���ن 60 عام���ا م���ن ايج���اد ف�ائ�س 

مالي���ة ترحل اإلى �س���ندوق الأجيال 

القادم���ة، م�س���يراً اإل���ى اأن الع�ائد 

الآتي���ة م���ن ال�س���تثمارات ل تدخل 

ف���ي ايرادات الم�ازنة العامة للدولة.

واأ�س���ار معاليه باأن �س���عر التعادل 

ف���ي الم�ازن���ة العام���ة للك�ي���ت يبلغ 

نح� 66 دولرا للبرميل، م�س���يفا ان 

لدى الك�يت قدرة على تحمل اأ�سعار 

النفط لمدة محدودة مع ال�س���عي اإلى 

تفعي���ل اج���راءات ا�س���احية خال 

ه���ذه الم���دة م���ن خ���ال تخفي����س 

الم�سروفات وتعظيم اليرادات. اأما 

ع���ن الدين العام فذك���ر باأنه بمقارنة 

ن�س���بة الدي���ن العام باإجمال���ي الناتج 

المحلي للك�يت فانه �س���يك�ن هناك 

اقب���ال كبير عل���ى ا�س���دارات الدين 

الك�يتية في الأ�س�اق العالمية. 

واأو�سح معاليه باأن ال�ستدانة من 

ال�س����ق المحلية م�ستمرة حيث بلغت 

نح� 2 مليار دينار ك�يتي، م��سحا ان 

الم�ستهدف من ال�ستدانة ه� نح� 2 

ملي���ار دينار من ال�س����ق المحلية و3 

مليار دينار من الأ�س�اق الأجنبية.

قرارات كويتية مدروسة للتعامل مع انخفاض 
أسعار النفط
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جمهورية مصر العربية

المضى قدما فى اإلستراتيجية المتكاملة 
للطاقة الوطنية المستدامة حتى عام 2035

ذكر معالي المهند�س طارق الما، وزير البترول والثروة المعدنية  في جمه�رية م�سر 

العربية، في كلمته التي األقاها اأمام الم�ؤتمر الأورو- م�س���رى تحت عن�ان »الم�س���ى قدما 

فى الإ�س���تراتيجية المتكاملة للطاقة ال�طنية الم�ستدامة حتى عام 2035« على اإن اإعداد 

م�س���ر لإ�ستراتيجية متكاملة للطاقة الم�س���تدامة حتى عام 2035 بالم�ساركة مع التحاد 

الأوروبى تعتبر خط�ة هامة نح� م�س���تقبل اأف�س���ل، حيث تهدف الإ�ستراتيجية اإلى اإ�ساح 

اأو�س���اع قط���اع الطاقة بم�س���ر والتغلب على التحدي���ات التى ت�اجهه وعلى راأ�س���ها زيادة 

الطلب على الطاقة ب�س����رة مفرطة وه� ما اأدى اإلى التقليل من اللتزام بكفاءة ا�س���تهاك 

الطاقة والتاأثير على تدفق ال�ستثمارات، م�ؤكداً على اأهمية الت��سع فى تن�يع مزيج الطاقة 

الم�ستخدم والذى ل يزال يعتمد ب�سكل رئي�سي على البترول والغاز

 واأ�س���اف معالي���ه باأن الإ�س���تراتيجية المتكاملة للطاقة الم�س���تدامة حتى عام 2035  

تهدف اإلى تحقيق اأمن الطاقة، من خال تعزيز وتن�يع وتح�سين كفاءة الطاقة وال�ستدامة 

من خال معالجة تراكم الدي�ن وتطبيق برنامج لإ�ساح الدعم بطريقة م�سئ�لة اجتماعياً 

وتح�س���ين الإدارة الر�سيدة ) الح�كمة(، من خال تح�سين وتحديث اإدارة قطاعي البترول 

والغاز وت�سجيع ا�ستثمارات القطاع الخا�س. 

واأ�س���ار اإل���ى اأن تحديات الطاقة في م�س���ر كبيرة، ومع ذلك فهى قابل���ة للحل، م�ؤكداً 

اأن م�س���ر تمتل���ك كل مق�م���ات تحقيق النجاح، بالإ�س���افة اإلى الإرادة ال�سيا�س���ية الحالية 

وم�س���اعدة وخبرة ال�س���ركاء ، م�س���دداً على الت���زام وزارة البترول بتهيئة مناخ ال�س���تثمار 

المائم، وذلك من خال ت�فير الح�افز المالية المنا�سبة، وت�افر الثروة الب�سرية الماهرة 

و�سفافية الل�ائح والنظم الازمة لتحقيق تعاون و�سراكات ناجحة، م�سيراً اإلى اأن هذه كلها 

ع�امل حا�سمة لم�اجهة احتياجاتنا من الطاقة وتحقيق نم�ذج كفاءة الطاقة الذى ن�سعى 

اإليه، كما اأكد على العاقة الإ�ستراتيجية الممتدة لم�سر مع التحاد الأوروبى والتى اأثبتت 

دائما قدرتها على ال�سم�د اأمام التحديات.
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عق���د المكت���ب التنفي���ذي لمنظم���ة 

الأقط���ار العربي���ة الم�س���درة للبت���رول 

)اأواب���ك(، اجتماع���ه ال���� 145 في دولة 

الك�يت، وذلك في ي�م الأحد 15 محرم 

اأكت�ب���ر   16 الم�اف���ق  1438 هجري���ة 
2016 ميادية، برئا�س���ة �سعادة ال�سيخ 
طال نا�سر العذبي ال�سباح، وكيل وزارة 

النف���ط بال�كال���ة وممث���ل دول���ة الك�يت 

ف���ي المكتب التنفيذي، التي لها رئا�س���ة 

الدورة لعام 2016، وبح�س����ر اأ�سحاب 

التنفي���ذي  المكت���ب  اأع�س���اء  ال�س���عادة 

للمنظمة. 

افتت���ح الجتم���اع �س���عادة الرئي����س، 

مرحباً باأ�سحاب ال�سعادة اأع�ساء المكتب 

التنفيذي، ومتمنياً لهم طيب الإقامة في 

دولة الك�يت، كما تقدم بال�س���كر الجزيل 

لاأمان���ة العام���ة للمنظمة عل���ى الجه�د 

والتح�س���يرات الجي���دة الت���ي قام�ا بها 

من اأجل ت�سهيل �س���ير اأعمال الجتماع. 

االجتماع ال� 145 للمكتب التنفيذي لمنظمة أوابك

ثم تحدث �س���عادة ال�س���يد/ عبا�س علي 

النق���ي، الأمين الع���ام للمنظمة، مجدداً 

الترحيب باأ�س���حاب ال�س���عادة اأع�س���اء 

اأن  اإل���ى  م�س���يراً  التنفي���ذي،  المكت���ب 

الجتماع مخ�س����س للنظر في م�س���روع 

الميزاني���ة التقديري���ة للمنظمة )الأمانة 

العامة والهيئة الق�سائية( لعام 2017. 

بعد ذل���ك ناق����س الجتم���اع البن�د 

المدرجة على م�س���روع ج���دول الأعمال 

واتخذ ب�ساأنها الت��سيات المنا�سبة.
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�شعادة الدكتور مطر حامد النيادي
دولة الإمارات العربية المتحدة

�شعادة المهند�س نا�شر بن ابراهيم الفوزان
المملكة العربية ال�سع�دية

�شعادة ال�شيخ طالل النا�شر العذبي ال�شباح
دولة الك�يت

رئي�س الدورة الحالية للمكتب التنفيذي للمنظمة

�شعادة ال�شيخ  م�شعل بن جبر اآل ثاني
دولة قطر

�شعادة المهند�س محمد كامل الزنداح
دولة ليبيا

�شعادة المهند�س  جمال عبدالحميد محمد حجازي
جمه�رية م�سر العربية

�شعادة المهند�س عبد اهلل الخطاب
الجمه�رية العربية ال�س�رية

�شعادة ح�شن محمد الرفيعي
جمه�رية العراق

�شعادة  علي عبد الجبار ال�شواد
مملكة البحرين

�شعادة  محمد بوعمامة
الجمه�رية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية
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كلمة �شعادة الأ�شتاذ عبا�س علي النقي

الأمين العام للمنظمة

في افتتاح االجتماع الخام�س واالأربعين بعد المائة للمكتب التنفيذي للمنظمة

دولة الك�يت: 15 محرم 1438 ه� الم�افق 16 ت�سرين الأول/اأكت�بر 2016 م

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

�شعادة الرئي�س،

�شعادة االإخوة اأع�شاء المكتب التنفيذي،

ال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  واأ�شعد اهلل �شباحكم،

ي�سعدني اأن اأ�سارككم الترحيب بالإخ�ة اأ�سحاب ال�سعادة اأع�ساء المكتب 

التنفي���ذي  في اجتماعهم الخام�س والأربعين بعد المائة الذي يُعقد في دولة 

الك�يت، مهنئاً جميع الإخ�ة ب�س���امة ال��س����ل ومتمنياً له���م اإقامًة طيبًة في 

بلدهم الثاني الك�يت. 

واأغتنم هذه المنا�سبة لأت�جه اإليكم با�سمي وا�سم منت�سبي الأمانة العامة 

للمنظمة باأخل�س التهاني والتبريكات القلبية بمنا�سبة عيد الأ�سحى المبارك 

الذي احتفلنا بحل�له قبل فترة، وكذلك حل�ل ال�سنة الهجرية الجديدة 1438، 

�س���ائًا اهلل ع���ّز وجّل اأن يعي���د هاتين المنا�س���بتين الكريمتين عل���ى الأمتين 

العربية والإ�سامية بالخيِر واليُمِن والبركات، وكل عام واأنتم جميعاً بخير.

�سعادة الرئي�س، الإخ�ة اأ�سحاب ال�سعادة اأع�ساء المكتب التنفيذي،

ا�سمح�ا لي في البداية اأن اأعبر عن فائق ال�سكر والتقدير ل�سعادة ال�سيخ 

طال نا�سر العذبي ال�سباح، ممثل دولة الك�يت في المكتب التنفيذي ورئي�س 

ال���دورة الحالي���ة للمكت���ب، واإلى الإخ�ة الم�س����ؤولين ف���ي وزارة النفط بدولة 

الك�يت، على جه�دهم لت�س���هيل عقد اجتماعاتن���ا على النح� الذي يكفل لها 

النجاح.

�سعادة الرئي�س، الإخ�ة اأ�سحاب ال�سعادة اأع�ساء المكتب التنفيذي،

يت�س���من م�س���روع جدول اأعمال الجتماع الخام����س والأربعين بعد المائة 

للمكتب التنفيذي بنداً رئي�س���ياً يتعلق بم�س���روع الميزانية التقديرية للمنظمة 

)الأمانة العامة والهيئة الق�س���ائية( لعام 2017، بالإ�سافة اإلى البند الخا�س 

بالم�سادقة على مح�سر الجتماع ال�سابق لمكتبكم الم�قر، وقد �سبق لاأمانة 

العامة اأن اأر�س���لت اإليكم بتاريخ 2016/9/7 الملف الخا�س بهذا الم��س����ع 

راجياً لكم الت�فيق في مداولتكم بهذا ال�ساأن.

وفي الختام ل ي�سعني اإل اأن اأجدد الترحيب بكم في بلدكم الثاني الك�يت، 

متمني���اً لكم اإقامة طيبة، و�س���ائًا الم�لى عّز وجّل اأن ي�فقنا وي�س���دد خطانا 

واأن يكلل اأعمال اجتماعاتنا بالت�فيق والنجاح لما فيه �سالح  دولنا الأع�ساء، 

وخير وتقدم منظمتنا وتحقيق الأهداف التي اأن�سئت من اأجلها.        

وال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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   ا�س���تقبل �س���عادة ال�س���يد/ عبا�س علي النق���ي، الأمين الع���ام لمنظمة الأقطار 

العربية الم�س���درة للبترول )اأوابك(، في مكتبه �س���باح ي�م الأح���د 9 اأكت�بر 2016، 

�سعادة الدكت�ر علي الما، الأمين العام الم�ساعد لقطاع الم�سروعات ال�سناعية، في 

منظمة الخليج لا�ست�س���ارات ال�سناعية )ج�يك(، وقد تم خال المقابلة ا�ستعرا�س 

العاقات الثنائية بين المنظمتين و�س���بل تط�يرها ومناق�س���ة بع�س الم�ا�س���يع ذات 

الهتمام الم�سترك. 

استعراض العالقات الثنائية بين منظمة أوابك 
ومنظمة الخليج لالستشارات الصناعية
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عق���دت  لجنة تحكيم جائ���زة اأوابك 

العلمية  لعام 2016  وم��س����عها ح�ل 

»اإعادة »تكرير زيوت التزييت الم�شتعملة، 

وانعكا�شاته�������ا االقت�شادي�������ة والبيئي�������ة«.  

اجتماعا في مقر المانة العامة للمنظمة 

بدول���ة الك�يت بتاري���خ 2016/10/25 

برئا�س���ة �شع�������ادة االأمين الع�������ام االأ�شتاذ 

عبا��������س علي النقي، وبح�س����ر  ال�س���ادة 

اأع�ساء اللجنة:

-  الدكت�������ور/ �شمير محم�������ود القرعي�س،  

مدي���ر اإدارة ال�س����ؤون الفني���ة، الأمان���ة 

العامة للمنظمة

-  المهند�س/ عماد نا�شيف مكي، خبير 

اأول تكرير، الأمانة العامة للمنظمة 

اجتماع لجنة التحكيم جائزة أوابك العلمية لعام 2016
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-  الدكتور/ يا�شر محمد بغدادي، خبير 

�سناعات نفطية، الأمانة العامة للمنظمة

-  الدكتور/ �شيد اأحمد الخرا�شي، خبير 

بترول���ي وم�ست�س���ار �س���ناعات التكري���ر 

والت�سنيع، جمه�رية م�سر العربية

-  الدكتور/ في�ش�������ل �شلمان الحميدان، 

باح���ث علم���ي م�س���ارك، معه���د الك�يت 

لاأبحاث العلمية، دولة الك�يت

-  الدكت�������ور/ مب�������روك عي�ش�������ى �شليمان، 

مدي���ر اأول البح�ث والتط�ير والخدمات 

الم�س���اعدة �س���ركة اأب���� ظب���ي لتكري���ر 

النفط )تكرير(، دولة الإمارات العربية 

المتح���دة

العام���ة  الأمان���ة  اإل���ى  ورد  وق���د 

وه����   ،2016/5/31 تاري���خ  حت���ى 

الم�ع���د النهائ���ي المحدد ل�س���تام 

البح����ث، 13 بحثاً، م�زعة كما يلي: 

)1( م���ن مملك���ة البحري���ن،  )2( من 

م���ن   )2( الجزائري���ة،  الجمه�ري���ة 

جمه�ري���ة العراق،  )7( من جمه�رية 

م�س���ر العربي���ة، )1( م���ن باك�س���تان 

ناق�س���ت  ال�س���ع�دية(. وقد  )اأرامك���� 

اللجن���ة التقاري���ر التقييمية المقدمة 

من ال�سادة المحكمين.

 وبع���د تب���ادل الآراء واإب���داء ما لدى 

اأع�س���اء اللجن���ة من ماحظ���ات، رفعت 

قرارها اإل���ى المكتب التنفيذي لعتماده 

خ���ال اجتماع���ه المق���رر ي�م���ي 8 و 9  

دي�س���مبر 2016، ومن ثم اإعان اأ�س���ماء 

الفائزي���ن خ���ال اجتماع مجل����س وزراء 

المنظم���ة الق���ادم بتاريخ 11  دي�س���مبر 

.2016
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االجتماع السادس عشر للخبراء حول بحث إمكانيات التع���اون  في مجال استثمار الغاز الطبيعي

تنفي��������ذًا لخط��������ة عم��������ل االأمان�������ة العام�ة 

لمنظمة اأوابك لع�ام 2016 ، ُعق�د االجت�ماع 

ال�شاد�س ع�شر للخبراء حول بحث اإمكانيات 

التعاون في مج�������ال ا�شتثمار الغاز الطبيعي، 

وذل�������ك ف�������ي مقر االأمان�������ة العام�������ة للمنظمة 

اأكتوب�������ر  و27   26 يوم�������ي  الكوي�������ت  بدول�������ة 

2016، و�ش������ارك فيه 14 مخت�شًا من الدول 
االأع�شاء، وذلك كما يلي: مملكة البحرين 2، 

الجمهورية الجزائري�������ة 2، المملكة العربية 

ال�شعودية 2، دولة الكوي�ت 8، ع�لوة على وفد 

االأم�انة العام�ة 6. 
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االجتماع السادس عشر للخبراء حول بحث إمكانيات التع���اون  في مجال استثمار الغاز الطبيعي

�س���عادة  الجتم���اع  افتت���ح 

ال�س���يد/ عبا�س علي النقي الأمين 

الع���ام لمنظم���ة اواب���ك، مرح�ب���اً 

بالم�س���اركين، واأك���د عل���ى تقدير 

الأمان���ة العام���ة لما تبذل���ه الدول 

م�س���نية  جه����د  م���ن  الأع�س���اء 

لخل���ق من���اخ فّعال يحق���ق التعاون 

بالإ�س���افة  الم�س���ترك.  العرب���ي 

اإل���ى حر����س الأمان���ة العامة على 

متابعة التط�رات في �سناعة الغاز 

الطبيع���ي عربياً وعالمي���اً،  اإيماناً 

كاأح���د  الطبيع���ي  الغ���از  باأهمي���ة 

اأه���م اأركان التنمي���ة القت�س���ادية 

والجتماعي���ة في ال���دول العربية. 

وق���د ا�س���تعر�س �س���عادته بع����س 

الم�ؤ�س���رات الهام���ة ف���ي �س���ناعة 

الغاز الطبيعي خ���ال عام 2015 

ال���ذي �س���هد نم����اً ف���ي الطل���ب 

العالم���ي عل���ى الغاز بلغت ن�س���بته 

نح� %1.7. 



وبعد اإقرار ج���دول الأعمال بداأت فعاليات الإجتماع حيث 

ق���ام الدكت����ر �س���مير القرعي�س، مدي���ر اإدارة ال�س����ؤون الفنية 

با�س���تعرا�س م���ا قام���ت ب���ه الأمان���ة العامة خ���ال الفترة بين 

الجتماعي���ن، ومنها على �س���بيل المثال ل الح�س���ر ا�س���تمرار 

الأمان���ة العام���ة ف���ي متابعة م�ا�س���يع الغ���از الطبيع���ي عربيا 

وعالمي���ا وت�س���مينها ب�س���كل م�س���تمر في الن�س���رة ال�س���هرية، 

وتقرير الأمين العام ال�س���ن�ي، والتقرير الإح�سائي، بالإ�سافة 

اإل���ى اأهم التط�رات التي �س���هدتها �س���ناعة الغاز الطبيعي في 

الدول الأع�س���اء في منظمة اأوابك. كما ا�س���تعر�س اأبرز نتائج 

الدرا�س���ات الفنية المتعلقة بالغاز الت���ي اأعدتها الأمانة العامة 

خال الفترة بين الجتماعين. 

وقد قدم الم�سارك�ن عرو�ساً �سملت تط�رات �سناعة الغاز 

الطبيعي في دولهم، وذلك كما يلي:

المهند�س/عدنان المخرق، رئي�س �س�ؤون الغاز والتراخي�س 

بالهيئ���ة ال�طني���ة للنفط والغاز بمملك���ة البحرين، ورقة ح�ل” 

التط�رات في قطاع الغاز الطبيعي في مملكة البحرين”.

ال�شي�������د/ مجلد ميل�������ود، مدير الإح�س���اءات والدرا�س���ات 

القت�سادية ب�زارة الطاقة بالجمه�رية الجزائرية، ورقة تناولت 

لمحة عامة عن �سناعة الغاز في الجزائر.

ال�شيخ خالد ال�شباح، مدير اإدارة مبيعات النافثا/البنزين/ 

الغ���از الم�س���ال، قطاع الت�س����يق العالم���ي بم�ؤ�س�س���ة البترول 

الك�يتية، ورقة عن »ا�ستيراد الغاز الطبيعي في دولة الك�يت«. 

وقد اختتمت فعاليات الي�م الأول من الجتماع ب�ر�سة عمل 

ت�س���منت تقديم ورقة فنية ح����ل “المرافئ العائمة ال�شتقبال 

وتخزي�������ن الطبيع�������ي الم�شال واإعادت�������ه اإلى الحال�������ة الغازية”، 
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قدمه���ا المهند�س/وائل حامد، خبير �س���ناعات غازية باإدارة 

ال�س�ؤون الفنية. 

ومن بين اأهم ال�ستنتاجات التي ت��سل اإليها الجتماع:

• اهتمام الدول الأع�ساء ب�سناعة الغاز الطبيعي، وزيادة ن�سبته 	

في مزيج الطاقة. والقيام بتنفيذ م�سروعات مرافئ ا�ستقبال 

الغاز الطبيعي الم�س���ال وبخا�سة المرافئ العائمة، في �س�ء 

الت�قعات الم�س���تقبلية لتنامي الطلب على الغاز الطبيعي بما 

يف�ق م�ست�يات الإنتاج المحلي في بع�س الدول العربية.

• ا�س���تمرار ت�ج���ه الدول الأع�س���اء نح���� �س���خ المزيد من 	

ال�س���تثمارات ف���ي قط���اع الغ���از الطبيع���ي، نتيج���ة زيادة 

العتماد على الغاز ك�ق�د مف�سل لقطاع الكهرباء، والعديد 

من ال�سناعات التح�يلية، بالإ�سافة اإلى اأهمية الغاز كلقيم 

ل�سناعة البتروكيماويات.

• اأهمية تعزيز التعاون الثنائي اأو متعدد الأطراف بين الدول 	

الأع�ساء بما يحقق المنفعة الم�ستركة.

• طلب الم�س���ارك�ن من الأمانة العام���ة متابعة تزويدهم بما 	

ي�سدر عن المنظمة من درا�سات وتقارير عن �سناعة الغاز 

وتط�راتها في الأ�س�اق العالمية.

• ا�س���تمرار اإع���داد ور�س العمل �س���من فعالي���ات الجتماع، 	

بحيث تتناول اأبرز التط�رات التقنية التي ت�سهدها �سناعة 

الغاز عالمياً.

وفي ختام االجتم�������اع اأثنى الم�شاركون  على جهود االأمانة 

العامة في عقد مثل تل�������ك االجتماعات، وحر�شها على اإيجاد 

البيئة المنا�شبة لتبادل المعلومات والخبرات بين المخت�شين 

في �شناعة الغاز الطبيعي في الدول االأع�شاء.



تنفي���ذاً لخطة عملها المعتمدة لع���ام 2016 عقدت الأمانة 

العامة لمنظمة اأوابك، الجتماع التن�س���يقي الخام�س والأربعين 

لل�س���ركات العربي���ة المنبثق���ة ع���ن المنظمة، وذلك ف���ي مدينة 

القاهرة، جمه�رية م�س���ر العربية ي�م 29 اأكت�بر 2016، وذلك 

برئا�سة �سعادة ال�سيد/ عبا�س علي النقي، الأمين العام لمنظمة 

اأوابك، وبح�س����ر ال�س���ادة روؤ�س���اء مجال����س الإدارات والمدراء 

العامين ممثلين عن ال�سركات. 

 وقد تم خال الجتماع ا�ستعرا�س اأعمال ال�سركات خال 

عام 2015 والن�س���ف الأول من عام 2016 والنتائج الت�سغيلية 

والمالية التي حققتها، بالإ�س���افة اإلى ا�ستعرا�س اأوجه التعاون 

والتن�س���يق وبح���ث المع�قات الت���ي ت�اجهها. و�س���تق�م الأمانة 

العامة للمنظمة برفع تقرير ح�ل وقائع الجتماع اإلى الجتماع 

القادم لمجل�س وزراء المنظمة في دي�سمبر 2016. 

ويت�س���ح من ا�ستعرا�س اأن�سطة ال�س���ركات العربية المنبثقة 

عن المنظمة خال عام 2015 والن�سف الأول من عام 2016، 

باأن���ه وعلى الرغم من الظروف ال�س���عبة التي ت�اجه بع�س هذه 

ال�س���ركات اإل انه���ا تمكن���ت من تحقي���ق نتائج ت�س���غيلية ومالية 

جيدة، كما ت�اجه بع�س ال�سركات العربية المنبثقة عن المنظمة 

م�س���اعب نتيجة لاأو�س���اع المنية غير الم�س���تقرة ف���ي اأماكن 

عملها.  

االجتماع التنسيقي الخامس واألربعين 
للشركات العربية المنبثقة عن المنظمة
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األمانة العامة

الفعاليات
القادمة

9-8

11

دي�شمرب 

2016

دي�شمرب 

2016

جمهورية م�شر العربية

جمهورية م�شر العربية
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تنفي���ذاً لخط���ة عم���ل الأمان���ة 

العام���ة لمنظمة اأوابك لعام 2016. 

ُعق���د الجتم���اع التن�س���يقي الثالث 

والع�س���رين لخب���راء البيئ���ة وتغي���ر 

المناخ في الدول الأع�ساء في مدينة 

القاهرة - جمه�رية م�س���ر العربية، 

ي�مي 30-31 اأكت�بر 2016. 

الع���ام  الأمي���ن  �س���عادة  افتت���ح 

عل���ي  عبا����س  الأ�س���تاذ  للمنظم���ة 

النق���ي الجتم���اع، م�ؤك���داًً حر����س 

الأمانة العام���ة على عقد مثل هذه 

التن�سيق  تعزيز  الجتماعات بهدف 

كلمت���ه  ف���ي  وا�س���تعر�س  العرب���ي، 

التط����رات الراهن���ة عل���ى �س���عيد 

ق�س���ايا التغي���رات المناخية، واأكد 

عل���ى اأهمية التح�س���ير والتن�س���يق 

الفع���ال لاجتم���اع الق���ادم لم�ؤتمر 

الأطراف COP22 الذي �س���يعقد 

ف���ي مدينة مراك�س ن�فمبر 2016، 

واأ�س���ار �س���عادته اإل���ى اأن التنب�ؤات 

والت�قعات المتعلقة بالطاقة ت�س���ير 

اإلى ا�ستمرار العتماد على ال�ق�د 

الأحف����ري كم�س���در للطاقة لعق�د 

ط�يل���ة قادم���ة. و�س���تقيم الأمان���ة 

االجتماع التن�شيقي الخام�س ع�شر 

للمجموعة العربية التفاو�شية 

العربية لتغير المناخ 

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 

الجتماع التن�س���يقي الخام�س ع�س���ر للمجم�عة 

التفاو�س���ية العربي���ة لتغي���ر المن���اخ، وذلك في 

مدين���ة الرباط، المملك���ة المغربية خال الفترة 

م���ن 25-29 �س���بتمبر 2016، وق���د �س���اركت 

الأمانة العام���ة للمنظمة باعتبارها ع�س����اً في 

المجم�ع���ة العربي���ة التفاو�س���ية ب�رق���ة عم���ل 

ت�سمنت ملخ�س لتفاق باري�س وانعكا�ساتها على 

ال�سناعة البترولية وعلى الدول العربية.

االجتماع التن�شيقي الثالث والع�شرون لخبراء 

البيئة في الدول االأع�شاء

منظمة أوابك تواصل جهودها
في متابعة شؤون البيئة وتغير المناخ 

خالل النصف الثاني من عام 2016
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العام���ة فعالي���ة خ���ال الم�ؤتم���ر ح�ل » 

خل���ق القيم���ة الم�س���افة م���ن انبعاث���ات 

غ���از ثاني اأك�س���يد الكرب����ن«. وبالتعاون 

مع عدد من الدول الأع�س���اء الم�س���اركة 

في الم�ؤتمر، واأكد على �س���رورة ح�س����ر 

ال���دول العربي���ة الجتماع���ات الخا�س���ة 

بالتفاقي���ة لت�س���كيل م�قف ثابت وم�حد 

ف���ي م�ؤتم���ر مراك����س.

خب���راء  الجتم���اع  ف���ي  �س���ارك 

واخت�سا�س���ي�ن من بع�س الدول الأع�ساء 

للمنظمة وهي:  المملكة العربية ال�سع�دية، 

دول���ة الك�ي���ت، جمه�رية م�س���ر العربية، 

الديمقراطي���ة  الجزائري���ة  الجمه�ري���ة 

ال�س���عبية، دولة قطر، بال�سافة اإلى ممثل 

ع���ن جامعة ال���دول العربي���ة، وممثل عن 

الأمان���ة العام���ة لمجل����س التع���اون لدول 

الخلي���ج العربي���ة.  وق���د قدم���ت الأمانة 

العام���ة لمنظم���ة اأوابك ورق���ة عمل ح�ل 

»تط�رات اتفاقية المم المتحدة الطارية 

ب�ساأن تغير المناخ«.

 ومن بين اأهم التو�شيات التي تو�شل 

لها االجتماع:

• التاأكيد على م�س�ؤولية الدول المدرجة 	

في الملحق الأول لاتفاقية عن قيادة 

الجه�د الدولية لتخفي�س النبعاثات.

• رف�س المجم�عة العربية لأي محاولة 	

ته���دف ال���ى التخل���ي ع���ن المبادئ 

الرئي�سية التي تحكم التعاون الدولي 

للتعام���ل مع ظاهرة تغي���ر المناخ، اأو 

اإعادة التفاو�س ح�لها.

كما ت���م التاأكي���د على اأهمي���ة ت�اجد 

الم�س���اركين المعنيي���ن ف���ي الفعالية التي 

�س���تنظمها منظم���ة الأوابك مع دولة قطر 

عل���ى هام����س م�ؤتمر مراك����س ح�ل »خلق 

القيمة الم�س���افة من انبعاث���ات غاز ثاني 

اأك�سيد الكرب�ن«.

االجتماع التن�شيقي للدول االأع�شاء في منظمة االوبك ب�شاأن تغير المناخ

�س���اركت الأمان���ة العامة لمنظم���ة الأوابك ف���ي الجتماع 

التن�سيقي للدول الأع�ساء في منظمة اأوبك ب�ساأن تغير المناخ، 

وذل���ك ف���ي مقر منظم���ة اأوبك بمدينة فيين���ا ي�مي 18 – 19 

اأكت�بر 2016. وبم�س���اركة مجم�عة من الخبراء والمخت�سين 

م���ن بع����س ال���دول الأع�س���اء بمنظمة اأوب���ك، بالإ�س���افة اإلى 

ممثلين عن منظمة الأوابك والحك�مة المغربية رئي�س���ة م�ؤتمر

COP22  ف���ي مراك�س والحك�مة الفرن�س���ية رئي�س الم�ؤتمر 
. COP21 ال�سابق

وقد ا�س���تعر�س ممث���ل الأمانة العام���ة لمنظمة الأوابك، 

ال�س���يد/عبدالكريم عاي���د، مدي���ر اإدارة الع���ام والمكتبة 

وع�س���� الفريق التفاو�س���ي للمجم�عة العربي���ة في اتفاقية 

UNFCCC العنا�س���ر الأ�سا�س���ية لتف���اق  تغي���ر المن���اخ 

 INDCs باري�س وو�س���ع الدول العربية الأع�ساء من خال

والتن����ع القت�س���ادي وتاأثي���ر تدابير ال�س���تجابة واإجراءات 

التكي���ف والتخفي���ف وم�قف الدول العربية الأع�س���اء حيال 

�سير المفاو�سات.
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نتائج مالية جيدة لشركة أبيكورب 
خالل النصف األول من عام

حققت ال�س���ركة العربية لا�س���تثمارات البترولي���ة )اأبيك�رب(، 

احدى ال�س���ركات العربية المنبثقة عن الدول الأع�ساء في منظمة 

الأقطار العربية الم�سدرة للبترول )اأوابك(، اأداًء ق�ًيا ونتائج مالية 

جي���دة خال الن�س���ف الأول من 2016، حيث بلغ �س���افي الأرباح 

55.1 ملي����ن دولر اأمريك���ي، بانخفا����س طفيف ع���ن الفترة ذاتها 
من ع���ام 2015، والتي بلغ���ت 56.5 ملي����ن دولر اأمريكي، وذلك 

على الرغم من التحديات التي تعي�س���ها الأ�س����اق المالية واأ�س�اق 

الطاقة.

وفي خط�ة ت�س���كل دليًا اإ�سافًيا على الق�ة المالية لأبيك�رب، 

اأك���دت وكال���ة الت�س���نيف الئتمان���ي العالمي���ة “م�دي���ز” م�ؤخ���ًرا 

الت�س���نيف الئتمان���ي لل�س���ركة عن���د Aa3 للدي�ن ط�يل���ة الأجل 

بالعم���ات الأجنبي���ة مع نظرة م�س���تقبلية م�س���تقرة. وقالت م�ديز 

اإن تاأكيد الت�س���نيف الئتماني لأبيك�رب ياأتي بناًء على زيادة راأ�س 

مال ال�س���ركة القابل لا�ستدعاء لعام 2016 من 500 ملي�ن دولر 

اأمريك���ي اإلى مليار دولر اأمريكي، ف�س���ًا عن تح�س���ن م�س���ت�يات 

ال�س���ي�لة وارتف���اع حج���م الأ�س����ل ال�س���ائلة مقارن���ة باللتزامات 

والخ�س����م. ومن الع�امل الأخرى التي عززت من تاأكيد الت�سنيف 

الئتماني لأبيك�رب.

واأ�سارت ال�كالة اإلى متانة كفاية راأ�س المال، واعتدال الميزانية 

العم�مية، وكفاية محفظة المخ�س�سات لاأ�س�ل المتعثرة، كما اأن 

م�سادر التم�يل تتميز بالتن�ع واآجال ا�ستحقاق ط�يلة الأجل.

 وحافظ���ت اأبيك�رب على ن�س���اطها منذ بداية الن�س���ف الثاني 

م���ن الع���ام الحال���ي 2016، حيث تعم���ل على مجم�عة �س���فقات 

تم�يل وا�س���تثمارات متن�عة تم الإعان عن ثاثة منها: ففي �سهر 

ي�لي���� 2016، وقعت ال�س���ركة عل���ى اتفاقية مع ال�س���ركة ال�طنية 

ال�س���ع�دية للنقل البحري، لتاأ�س���ي�س  �س���ندوق مت�اف���ق مع اأحكام 

ال�س���ريعة الإ�سامية، باإجمالي ا�س���تثمارات ت�سل قيمتها اإلى 1.5 

مليار دولر اأمريكي، لتملك 15 من ناقات النفط الخام العماقة 

)VLCCs( ، واأ�س���درت اأبيك�رب في اأكت�بر 2016 اأول �س���ندات 
“ف�رم�زا” بقيمة 300 ملي�ن دولر اأميركي في ال�س����ق التاي�انية، 
كما قدمت ت�س���هيات مرابح���ة بقيمة 100 ملي����ن دولر اأمريكي 

للهيئة الم�سرية العامة للبترول.

2016



بقل�ب مل�ؤها الإميان بق�ضاء اهلل وقدره،

 يتقدم الأمني العام واأ�ضرة 

منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول
)اأوابـــك(

باأحر التعازي وامل�ا�ضاة اإىل اأ�ضرة الفقيد

 ب�فاة المغف�ر له باإذن اهلل تعالي ممثل

 جمه�رية م�ضر العربية الأ�ضبق في المكتب التنفيذي

املهند�س / اأحمد الع�صماوي
�ضائلني امل�ىل العلي القدير اأن ي�ضكن الفقيد

ف�ضيح جناته واأن يلهم ذويه ال�ضرب وال�ضل�ان
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

• ارتفع المعدل ال�شهري الأ�شعار �شلة اأوبك بن�سبة 1% )0.4 دولر للبرميل( مقارنة بال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 43.1 دولر للبرميل خال �سهر اأغ�سط�س 2016.	

• ارتفع الطلب العالمي على النفط خال �سهر اأغ�سط�س 2016 بمقدار 1.2 ملي�ن ب/ي، اأي بن�سبة 1.2% لي�سل اإلى 98.5 ملي�ن ب/ي.	

• ارتفعت الكميات المعرو�شة من النفط خال �سهر اأغ�سط�س 2016 بمقدار 0.3 ملي�ن ب/ي، اأي بن�سبة 0.3% لت�سل اإلى 98.1 ملي�ن ب/ي.	

• انخف�س اإنتاج الواليات المتحدة من النفط ال�شخري خال �سهر اأغ�سط�س 2016 بنح� 2.5% ليبلغ ح�الي 4.6 ملي�ن ب/ي، بينما ارتفع عدد الحفارات 	

العاملة بنح� 33 حفارة مقارنة بال�سهر ال�سابق ليبلغ 333 حفارة.

• ارتفعت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خال �سهر ي�لي� 2016 بنح� 3.7% لتبلغ 8.3 ملي�ن ب/ي، بينما انخف�شت وارداتها من المنتجات النفطية 	

بنح� 5.8% لتبلغ ح�الى 2.3 ملي�ن ب/ي.

• ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول ال�شناعية خال �سهر ي�لي� 2016 بح�الي 32 ملي�ن برميل مقارنة بال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 3111 ملي�ن برميل، 	

وارتفع المخزون االإ�شتراتيجي في دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية وجن�ب اأفريقيا وال�سين بح�الي 1 ملي�ن برميل مقارنة بال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 

1867 ملي�ن برميل.
• ا�شتقر المتو�شط ال�شهري لل�شعر الفوري للغاز الطبيعي الم�سجل في مركز هنري بال�س�ق الأمريكي خال �سهر اأغ�سط�س 2016 عند نف�س الم�ست�ى الم�سجل 	

خال ال�سهر ال�سابق وه� 2.82 دولر لكل ملي�ن )و ح ب(. 

• ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في اليابان خال �سهر ي�لي� 2016 بمقدار 0.3 دولر لكل ملي�ن )و ح ب(، لي�سل اإلى 6.3 دولر لكل ملي�ن 	

)و ح ب( ، و ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.2 دولر لكل ملي�ن )و ح ب( ، لي�سل اإلى 5.9 دولر لكل ملي�ن )و ح 

ب( ، بينما انخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في ال�شين بمقدار 0.6 دولر لكل ملي�ن )و ح ب( ، لي�سل اإلى 5.4 دولر لكل ملي�ن )و ح ب(.

• بلغت �شادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�شيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�شين حوالى 2.491 ملي�ن طن خال �سهر ي�لي� 2016 ،م�ستاأثرة 	

بح�سة 25% من الإجمالى.

املوؤ�شرات الرئي�شية

أوال : أسواق النفط

– الأ�شعار  1

1-1 اأ�شعار النفط الخام
�سهد المعدل الأ�سب�عي لأ�سعار �سلة اأوبك انخفا�ساً خال الأ�سب�ع الأول من �سهر اأغ�سط�س 

2016، م�سجًا 39.1 دولر للبرميل، ثم ارتفع بعد ذلك لي�سل اإلى اأعلى م�ست�ياته عندما بلغ 
45.5 دولر للبرميل خال الأ�سب�ع الرابع من ال�سهر، كما ي��سح ال�سكل )1(: 

�سهد المعدل ال�سهري لأ�سعار �سلة خامات اأوبك خال �سهر اأغ�سط�س 2016 ارتفاعاً بمقدار 

0.4 دولر للبرميل مقارنة باأ�سعار ال�سهر ال�سابق، اأي بن�سبة 1% ،لي�سل اإلى 43.1 دولر للبرميل، 
بنح�  تراجعاً  بذلك  م�سجا 

بن�سبة  اأي  للبرميل  دولر   2.4
الم�سجل  بمعدله  مقارنة   %5.2
العام  من  المماثل  ال�سهر  خال 

لانتعا�س  كان  وقد  الما�سي. 

�س�ق  �سهده  الذي  الطفيف 

ب�ساأن  الت�قعات  نتيجة  النفط 

اتفاق منتجي النفط على خف�س 

النتاج في اجتماع �سهر �سبتمبر 

بالجزائر، و�سعف الدولر، دوراً 

رئي�سياً في ارتفاع الأ�سعار خال 

�سهر اأغ�سط�س 2016 .

 )1( الجدول  وي��سح 

اأ�سعار  في  التغير   )2( وال�سكل 

بال�سهر  مقارنة  اأوبك،  �سلة 

من  المماثل  بال�سهر  و  ال�سابق، 

العام ال�سابق:

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

2016 دي�شمرب نوفمرب اأكتوبر �شبتمرب
اأغ�شط�س

2015

43.1 42.7 45.8 43.2 37.9 34.7 28.7 26.5 33.6 40.5 45.0 44.8 45.5 �سعر �سلة اأوبك

0.4 (3.1) 2.6 5.4 3.2 5.9 2.2 (7.1) (6.9) (4.5) 0.2 (0.6) (8.7) التغري عن ال�سهر ال�سابق

(2.4) (11.5) (14.4) (19.0) (19.4) (17.8) (25.3) (17.9) (25.9) (35.1) (40.0) (51.2) (55.3) التغري عن ال�سهر املماثل من العام ال�سابق

ماحظة: ت�سم �سلة اأوبك، اعتبارا من 16 ي�ني� 2005 ، اإحدى ع�سر ن�عاً من النفط الخام بدل من ال�سبعة خامات ال�سابقة . وتمثل ال�سلة الجديدة خامات الدول 

الأع�ساء مقّ�مة وفقاً لأوزان ترجيحية تاأخذ في العتبار اإنتاج و�سادرات الدول الأع�ساء. واعتبارا من بداية يناير 2007 اأ�سيف خام غيرا�س�ل النغ�لي اإلى �سلة 

اأوبك الجديدة، و في منت�سف �سهر اأكت�بر 2007 اأ�سيف خام اأورينت الإك�ادوري، وفي يناير 2009 تم  ا�ستثناء الخام الندوني�سي، وفي يناير 2016 تم ا�سافة الخام 

الندوني�سي اإلى �سلة اأوبك من جديد لت�سبح تتاألف من 13 ن�ع من النفط الخام.

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

التغير في أسعار سلة أوبك، 2016-2015 

الجدول - 1 

الشكل - 2 

النف�ط  بع�س  و  اأوبك  ل�سلة  الف�رية  الأ�سعار  الملحق  في   )3( الجدول  ي��سح 

الأخرى للفترة   2014 - 2016.

1-2  االأ�شعار الفورية للمنتجات النفطية

- الخليج االأمريكي

انخف�ست الأ�سعار الف�رية للغازولين الممتاز خال �سهر ي�لي� 2016 بنح� 5.7 

دولر للبرميل مقارنة باأ�سعار ال�سهر ال�سابق اأي بن�سبة 8.2% لت�سل اإلى 63.4 دولر 

للبرميل، كما انخف�ست اأ�سعار زيت الغاز بنح� 6.1 دولر للبرميل اأي بن�سبة %10.8 

لتبلغ 50.6 دولر للبرميل، و انخف�ست اأ�سعار زيت ال�ق�د بح�الى 1.1 دولر للبرميل 

اأي بن�سبة 3.1% لتبلغ 34.1 دولر للبرميل.

)دوالر/برميل(
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-  �شوق روتردام

�سهدت الأ�سعار الف�رية للغازولين الممتاز انخفا�ساً في م�ست�ياتها خال �سهر ي�لي� 

2016 بنح� 7.8 دولر للبرميل مقارنة باأ�سعار ال�سهر ال�سابق اأي بن�سبة 11.1% لت�سل اإلى 
62.4 دولر للبرميل،  كما انخف�ست اأ�سعار زيت الغاز بنح� 5.6 دولر للبرميل اأي بن�سبة 
9.4% لتبلغ 53.8 دولر للبرميل، وانخف�ست اأ�سعار زيت ال�ق�د بح�الى 0.2 دولر للبرميل 

اأي بن�سبة 0.5% لتبلغ 37.6 دولر للبرميل.

-  �شوق حو�س البحر المتو�شط

�سهدت الأ�سعار الف�رية للغازولين الممتاز انخفا�ساً في م�ست�ياتها خال �سهر ي�لي� 

2016 بنح� 7.8 دولر للبرميل مقارنة باأ�سعار ال�سهر ال�سابق اأي بن�سبة 12.4% لت�سل اإلى 
54.9 دولر للبرميل،  كما انخف�ست اأ�سعار زيت الغاز بنح� 5.4 دولر للبرميل اأي بن�سبة 
8.9% لتبلغ 55 دولر للبرميل، وانخف�ست اأ�سعار زيت ال�ق�د بح�الي 0.1 دولر للبرميل 

اأي بن�سبة 0.3% لتبلغ 36.9 دولر للبرميل.

-  �شوق �شنغافورة

انخف�ست الأ�سعار الف�رية للغازولين الممتاز خال �سهر ي�لي� 2016 بنح� 7.2 دولر 

للبرميل مقارنة باأ�سعار ال�سهر ال�سابق اأي بن�سبة 12.2% لت�سل اإلى 51.9 دولر للبرميل، 

كما انخف�ست اأ�سعار زيت الغاز بنح� 4.2 دولر للبرميل اأي بن�سبة 7.1% لتبلغ 54.8 دولر 

للبرميل، وانخف�ست اأ�سعار زيت ال�ق�د بح�الي 0.2 دولر للبرميل اأي بن�سبة 0.5% لتبلغ 

38.4 دولر للبرميل.
وي��سح ال�سكل )3( المعدل ال�سهري لاأ�سعار الف�رية للغازولين الممتاز خال الفترة من 

ي�لي� 2015  اإلى  ي�لي� 2016  في الأ�س�اق الرئي�سية الأربعة: 

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

كما ي��سح الجدول )4( في الملحق المت��سط ال�سهري لاأ�سعار الف�رية للمنتجات 

النفطية في الأ�س�اق المختلفة خال الفترة )2016-2014(. 

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

1-3 اأ�شعار �شحن النفط الخام 

انخف�شت اأ�سعار �سحن النفط الخام المتجه من م�انئ ال�سرق الأو�سط  اإلى اتجاه 

ال�سرق )للناقات الكبيرة بحم�لة 230 – 280 األف طن �ساكن( خال �سهر ي�لي� 2016 

نقطة   43 م�سجلة   %20.4 بن�سبة  اأي  ال�سابق،  ال�سهر  باأ�سعار  مقارنة  نقطة   11 بمقدار 

على المقيا�س العالمي، كما انخف�ست اأ�سعار �سحن النفط الخام المتجه من م�انئ ال�سرق 

الأو�سط  اإلى اتجاه الغرب )للناقات الكبيرة بحم�لة 270 – 285 األف طن �ساكن( بمقدار 

5 نقاط مقارنة باأ�سعار ال�سهر ال�سابق، اأي بن�سبة 16.1% م�سجلة 26 نقطة على المقيا�س 
اأ�سعار �سحن النفط الخام المنق�لة داخل منطقة البحر الأبي�س  العالمي، كما انخف�ست 

المت��سط بناقات �سغيرة اأو مت��سطة الحجم  )80-85 األف طن �ساكن( بمقدار 29 نقطة 

مقارنة باأ�سعار ال�سهر ال�سابق، اأي بن�سبة 26.1% م�سجلة 82 نقطة على المقيا�س العالمي. 

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

التجاهات المختلفة خال الفترة من �سهر ي�لي� 2015 اإلى �سهر ي�لي� 2016: 

1-4 اأ�شعار �شحن المنتجات النفطية 

ارتفعت اأ�سعار �سحن المنتجات النفطية المنق�لة من م�انئ ال�سرق الأو�سط  اإلى اتجاه  

ال�سرق  )للناقات بحم�لة 30 – 35 األف طن �ساكن( خال �سهر ي�لي� 2016 بمقدار 5 

نقاط ،اأي بن�سبة 5.2% مقارنة باأ�سعار ال�سهر ال�سابق، م�سجلة 101 نقطة على المقيا�س 

 .)World Scale( العالمي

بينما انخف�شت اأ�سعار �سحن المنتجات النفطية المنق�لة داخل منطقة البحر الأبي�س 

المت��سط )للناقات بحم�لة 30 – 35 األف طن �ساكن( خال �سهر ي�لي� 2016  بمقدار 

لت�سل  ال�سابق،  ال�سهر  باأ�سعار  مقارنة   %9 بن�سبة  اأي  العالمي،  المقيا�س  على  نقطة   12

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

في كتاب World Scale الذي ين�سر �سن�يا، ويت�سمن قائمة من الأ�سعار ب�سيغة دولر/طن تمثل WS 100 – لكل التجاهات الرئي�سية في العالم.
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اأ�سعار �سحن المنتجات النفطية المنق�لة من البحر  اإلى م�ست�ى 121 نقطة، وانخف�ست 

المت��سط اإلى �سمال غرب اأوروبا )للناقات بحم�لة 30 – 35 األف طن �ساكن( بمقدار 12 

نقطة على المقيا�س العالمي، اأي بن�سبة 8.4% مقارنة باأ�سعار ال�سهر ال�سابق،  لت�سل اإلى 

م�ست�ى 131 نقطة.

المختلفة خال  التجاهات  في  النفطية  المنتجات  �سحن  اأ�سعار   )5( ال�سكل  وي��سح 

الفترة من �سهر  ي�لي� 2015 اإلى �سهر ي�لي� 2016.

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

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

والمنتجات النفطية للفترة 2014- 2016.

2 - العر�س و الطلب  

�سهر  خال  النفط  على  العالمي  الطلب  باإجمالي  المتعلقة  الأولية  التقديرات  ت�سير 

اأغ�سط�س 2016 اإل�ى ارتفاعه بمقدار 1.2 ملي�ن ب/ي، اأي بن�سبة 1.2% مقارنة بم�ست�يات 

ال�سهر ال�سابق لي�سل اإل�ى 98.5 ملي�ن ب/ي، وه� م�ست�ى مرتفع بح�الي 1.7 ملي�ن ب/ي 

مقارنة بال�سهر المناظر من العام ال�سابق.

 0.2 بمقدار   2016 اأغ�سط�س  �سهر  خال  ال�سناعية  الدول  مجم�عة  طلب  انخف�س 

ملي�ن ب/ي، اأي بن�سبة 0.4% مقارنة بم�ست�يات ال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 47.4 ملي�ن 

ب/ي ،مرتفعاً بح�الى 0.7 ملي�ن ب/ي مقارنة بال�سهر المناظر من العام الما�سي، بينما 

اأي بن�سبة 2.8% مقارنة  ارتفع طلب بقية دول العالم الأخرى بمقدار 1.4 ملي�ن ب/ي، 

1 ملي�ن ب/ي  بح�الي  51.1 ملي�ن ب/ي، مرتفعاً  اإلى  ال�سابق لي�سل  ال�سهر  بم�ست�يات 

مقارنة بال�سهر المناظر من العام الما�سي.

الشكل - 5 
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Energy Intelligence Briefing September 8  2016 ،:امل�سدر

�سهر  النفط خال  من  المعرو�سة  الكميات  ارتفاع  اإلى  الأولية  التقديرات  ت�سير  كما 

ال�سهر  بم�ست�يات  مقارنة   %0.3 بن�سبة  اأي  ملي�ن ب/ي،   0.3 بمقدار   2016 اأغ�سط�س 

اإل�ى 98.1 ملي�ن ب/ي، م�سكلة ارتفاعاً بح�الي 1.4 ملي�ن ب/ي مقارنة  ال�سابق لت�سل 

بال�سهر المناظر من العام ال�سابق.

وعلى م�ست�ى المجم�عات، ارتفعت اإمدادات الدول الأع�ساء في  اأوبك من النفط الخام 

اأي بن�سبة  اأغ�سط�س 2016 بمقدار 0.4 ملي�ن ب/ي  و�س�ائل الغاز الطبيعي خال �سهر 

1% مقارنة بم�ست�يات ال�سهر ال�سابق لت�سل اإلى 40.4 ملي�ن ب/ي ،م�سكلة ارتفاعاً بنح� 
1.5 ملي�ن ب/ي مقارنة بال�سهر المناظر من العام ال�سابق، بينما انخف�س اإجمالى اإمدادات 
الدول المنتجة من خارج اأوبك خال �سهر اأغ�سط�س 2016 بمقدار 0.1 ملي�ن ب/ي اأي 

م�سكلة  ب/ي،  ملي�ن   57.7 اإلى  لت�سل  ال�سابق  ال�سهر  بم�ست�يات  مقارنة   %0.2 بن�سبة 

انخفا�ساً بنح� 0.2 ملي�ن ب/ي مقارنة بال�سهر المناظر من العام ال�سابق. 

�سهر  خال  الخام  النفط  من  والعر�س  الطلب  لم�ست�يات  الأولية  البيانات  وتظهر 

اأغ�سط�س 2016 عجز قدره 0.4 ملي�ن ب/ي، مقارنة بفائ�س قدره 0.5 ملي�ن ب/ي خال 

ال�سهر ال�سابق وعجز قدره 0.1 ملي�ن ب/ي خال 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

اغ�شط�س 2015

اغ�شط�س

2015
التغري عن

يوليو 2016

يوليو

2016
اغ�شط�س

2016

0.7 46.7 -0.2 47.6 47.4 طلب الدول ال�شناعية

1.0 50.1 1.4 49.7 51.1 باقي دول العامل

1.7 96.8 1.2 97.3 98.5 اإجمايل الطلب العاملي

1.5 38.9 0.4 40.0 40.4  اإمدادات اأوبك

1.4 32.2 0.4 33.2 33.6 نفط خام

0.1 6.7 0.0 6.8 6.8 �شوائل الغاز و متكثفات

0.0 55.4 0.0 55.4 55.4 اإمدادات من خارج اأوبك

-0.2 2.5 -0.1 2.4 2.3 عوائد التكرير

1.4 96.7 -0.1 97.8 98.1 اإجمايل العر�س العاملي

-0.1 0.5 -0.4 املوازنة

 )مليون برميل/ اليوم(
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ي��سح الجدولن )7( و )8( م�ست�يات الطلب والعر�س العالمي للنفط  للفترة 2014- 

.2016

• اإنتاج النفط ال�شخري فى الواليات المتحدة االأمريكية 	

انخف�س اإنتاج ال�ليات المتحدة الأمريكية من النفط ال�سخري خال �سهر اأغ�سط�س 

2016 بح�الى 116 األف ب/ي اأى بن�سبة 2.5% مقارنة بم�ست�يات ال�سهر ال�سابق ليبلغ 
4.555 ملي�ن ب/ي، م�سكًا انخفا�ساً بنح� 735 األف ب/ي مقارنة بال�سهر المناظر من 
اأغ�سط�س 2016 بنح� 33  العام ال�سابق، بينما ارتفع عدد الحفارات العاملة خال �سهر 

حفارة مقارنة بم�ست�يات ال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 333 حفارة، وه� م�ست�ى منخف�س بنح� 

255 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، August 2016 :امل�سدر

* ميثل اإنتاج �سبع مناطق رئي�سية والتي �سكلت نح� 92% من النم� فى اإنتاج النفط املحلى فى ال�ليات املتحدة الأمريكية خال

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

شكل - 6 

التغري عن

يوليو 2015

اأغ�شط�س

2015
التغري عن

يوليو 2016

يوليو

2016
اأغ�شط�س

2016

 - 0.735 5.290 - 0.116 4.671 4.555 اإنتاج النفط ال�شخري

 - 255 588 33 300 333 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 خال �سهر ي�لي� 2016 

بح�الى 293 األف ب/ي اأى بن�سبة 3.7% مقارنة بم�ست�يات ال�سهر ال�سابق لتبلغ نح� 8.3 

ملي�ن ب/ي، بينما انخف�ست وارداتها من المنتجات النفطية بح�الى 142 األف ب/ي اأى 

بن�سبة 5.8% مقارنة بم�ست�يات ال�سهر ال�سابق لتبلغ ح�الي 2.3 ملي�ن ب/ي. 

وعلى جانب ال�سادرات، ارتفعت �سادرات ال�ليات المتحدة من النفط الخام خال �سهر 

ي�لي� 2016 بح�الى 94 األف ب/ي اأى بن�سبة 17.3% مقارنة بم�ست�يات ال�سهر ال�سابق 

لتبلغ 638 األف ب/ي، كما ارتفعت �سادراتها من المنتجات النفطية بح�الى 86 األف ب/ي 

اأى بن�سبة 2.3% مقارنة بم�ست�يات ال�سهر ال�سابق لتبلغ ح�الى 3.9 ملي�ن ب/ي. وبذلك 

انخف�س �سافي الواردات النفطية لل�ليات المتحدة خال �سهر ي�لي� 2016 بح�الي 28 

األف ب/ي، اأي بن�سبة 0.5% مقارنة مع ال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 6.1 ملي�ن ب/ي.

وبالن�سبة لم�سادر ال�اردات، فقد ظلت كندا المزود الرئي�سي لل�ليات المتحدة بالنفط 

الخام بن�سبة 39% من اجمالي واردات الأخيرة منه، تليها المملكة العربية ال�سع�دية بن�سبة 

اأوبك على  الأع�ساء في منظمة  الدول  ا�ستح�ذت  بينما   ،%10 بن�سبة  فنزويا  ثم   %14
ح�الي 40% من اإجمالي واردات النفط الخام لل�ليات المتحدة الأمريكية. 

اليابان 

ارتفعت واردات اليابان من النفط الخام خال �سهر ي�لي� 2016 بح�الي 12 األف ب/ي، 

اأي بن�سبة 0.4% بالمقارنة مع ال�سهر ال�سابق لتبلغ 3.1 ملي�ن ب/ي، كما ارتفعت ال�اردات 

اليابانية من المنتجات النفطية بح�الى 138 األف ب/ي، اأي بن�سبة 33.5% بالمقارنة مع 

ال�سهر ال�سابق لتبلغ 550 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 خال �سهر ي�لي�  

2016 بنح� 5 األف ب/ي، اأي بن�سبة 0.9% لتبلغ 579 األف ب/ي. و بذلك ارتفع �سافي 
ال�اردات النفطية لليابان خال �سهر ي�لي� 2016 بح�الي 145 األف ب/ي، اأي بن�سبة %5 

لي�سل اإلى 3.1   ملي�ن ب/ي.

وبالن�سبة لم�سادر ال�اردات، تاأتي المملكة العربية ال�سع�دية في المرتبة الأولى بن�سبة %34 

من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام ،تليها المارات العربية المتحدة بن�سبة %26 

ثم قطر بح�الى %8 . 

ال�شين 

انخف�ست واردات ال�شين من النفط الخام خال �سهر ي�لي� 2016 بح�الي 136 األف 

ب/ي،  اأي بن�سبة 2% بالمقارنة مع ال�سهر ال�سابق لتبلغ 7.3 ملي�ن ب/ي، كما انخف�ست 

الواردات ال�سينية من المنتجات النفطية بح�الي 12 األف ب/ي، اأي بن�سبة 1% بالمقارنة 

مع ال�سهر ال�سابق لتبلغ ح�الي 1.2 ملي�ن ب/ي.

األف   58 الخام ح�الي  النفط  ال�سينية من  ال�سادرات  بلغت  ال�سادرات،  وعلى جانب 

المنتجات  ال�سينية من  ال�سادرات  2016، وارتفعت  اأبريل  اأعلى م�ست�ى منذ  ب/ي، وه� 

النفطية بح�الي 185 األف ب/ي، اأي بن�سبة 13.4% بالمقارنة مع ال�سهر ال�سابق لتبلغ 1.2 

ملي�ن ب/ي. وبذلك بلغ �سافي ال�اردات النفطية ال�سينية خال �سهر ي�لي� 2016 ح�الي 

7.2 ملي�ن ب/ي منخف�سة بنح� 4.7% عن م�ست�ياتها لل�سهر ال�سابق. 

وبالن�سبة لم�سادر ال�اردات، تاأتي اأنج�ل في المرتبة الأولى بن�سبة 15% من اإجمالي 

واردات ال�سين من النفط الخام، تليها المملكة العربية ال�سع�دية بن�سبة %13 .

وي��سح الجدول )4( �سافي ال�اردات ) ال�سادرات ( من النفط الخام والمنتجات النفطية 

لل�ليات المتحدة واليابان وال�سين خال �سهر ي�لي� 2016 مقارنة بال�سهر ال�سابق.

)مليون برميل / اليوم (  الجدول - 4

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

4 - المخزون 

ارتفع اإجمالي المخزون التجاري النفطي في الدول ال�شناعية خال �سهر ي�لي� 2016 

بح�الي 32 ملي�ن برميل عن ال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 3111 ملي�ن برميل، م�سكًا ارتفاعاً 

بمقدار 196 ملي�ن برميل عن م�ست�يات ال�سهر المماثل من العام الما�سى، يذكر اأن اإجمالي 

املنتجات النفطية النفط اخلام

التغري عن

يونيو 2016

يونيو

 2016
يوليو

 2016
التغري عن

يونيو 2016

يونيو

 2016
يوليو

 2016

- 0.227 - 1.356 - 1.583 0.199 7.451 7.650 الواليات املتحدة االأمريكية

0.134 - 0.163 - 0.029 0.012 3.132 3.144 اليابان

- 0.197 0.129 - 0.068 -0.161 7.438 7.278 ال�شني

 صافي الواردات)الصادرات( النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين
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ي�لي�  �سهر  خال  ارتفع  قد  ال�شناعية  الدول  في  الخام   النفط  من  التجاري  المخزون 

2016 بح�الي 2 ملي�ن برميل عن ال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 1237 ملي�ن برميل، كما ارتفع 
اإجمالي مخزونها التجاري من المنتجات  النفطية بح�الي 30 ملي�ن برميل عن ال�سهر 

ال�سابق لي�سل اإلى 1874 ملي�ن برميل.

 وقد ارتفع المخزون التجاري النفطي في االأمريكتين بح�الى 17 ملي�ن برميل عن 

ال�سهر ال�سابق لي�ستقر عند 1653 ملي�ن برميل، منها 677 ملي�ن برميل من النفط الخام و 

976 ملي�ن برميل من المنتجات، كما ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول االأوروبية 
بح�الى 12 ملي�ن برميل عن ال�سهر ال�سابق لي�ستقر عند 1017 ملي�ن برميل، منها 364 

ملي�ن برميل من النفط الخام و 653 ملي�ن برميل من المنتجات، و ارتفع المخزون التجاري 

النفطي في دول منطقة المحيط الهادي بح�الى 3 ملي�ن برميل عن ال�سهر ال�سابق لي�ستقر 

عند 441 ملي�ن برميل، منها 196 ملي�ن برميل من النفط الخام و 245 ملي�ن برميل من 

المنتجات.

 2016 ي�لي�  �سهر  خال  العالم  دول  بقية  في  النفطي  التجاري  المخزون  انخف�س 

بمقدار 15 ملي�ن برميل لي�سل اإلى 2959 ملي�ن برميل ،كما انخف�س المخزون التجاري 

النفطي على متن الناقلت بمقدار 16 ملي�ن برميل لي�سل اإلى 1225 ملي�ن برميل. 

وبذلك ي�سجل م�ست�ى اإجمالي المخزون التجاري العالمى ارتفاعاً بمقدار 17 ملي�ن 

برميل خال �سهر ي�لي� 2016 مقارنة بم�ست�اه الم�سجل خال ال�سهر ال�سابق  لي�سل اإلى 

6070 ملي�ن برميل، وه� م�ست�ى مرتفع بمقدار 478 ملي�ن برميل عن م�ست�يات ال�سهر 
المماثل من العام الما�سي. 

وجن�ب  والتنمية  القت�سادي  التعاون  منظمة  دول  في  اال�شتراتيجي  المخزون  وارتفع 

اأفريقيا وال�سين خال �سهر ي�لي� 2016 بمقدار 1 ملي�ن برميل لي�سل اإلى 1867 ملي�ن 

برميل، وه� م�ست�ى مرتفع بمقدار 11 ملي�ن برميل عن م�ست�يات ال�سهر المماثل من العام 

الما�سي. 

وبذلك ي�سل اإجمالي المخزون العالمي في نهاية �سهر ي�لي� 2016 اإلى 9162 ملي�ن 

برميل م�سجا بذلك ارتفاعاً بنح� 2 ملي�ن برميل مقارنة بال�سهر ال�سابق، و ارتفاعاً بنح� 

615 ملي�ن برميل مقارنة بال�سهر المماثل من العام الما�سي. 
ويبين ال�سكل )8( والجدول )9( في الملحق م�ست�يات المخزون المختلفة في نهاية �سهر 

ي�لي� 2016.

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر يوليو 2016  )مليون برميل ( شكل - 8 
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ثانيا: سوق الغاز الطبيعي
1 - الأ�شعار الفورية و الم�شتقبلية للغاز الطبيعي في ال�شوق الأمريكي 

هنري  مركز  في  الم�سجل  الطبيعي  للغاز  الف�ري  لل�سعر  ال�سهري  المت��سط  ا�ستقر 

بال�س�ق الأمريكي خال �سهر اأغ�سط�س 2016 عند نف�س الم�ست�ى الم�سجل خال ال�سهر 

ال�سابق وه� 2.82 دولر لكل ملي�ن )و ح ب(. 

ولدى مقارنة المت��سط ال�سهري ل�سعر الغاز الطبيعي بالمت��سط ال�سهري لخام غرب 

تك�سا�س المت��سط، يت�سح انخفا�س اأ�سعار الغاز الطبيعي بنح� 4.9 دولر لكل ملي�ن )و ح 

ب( ،كما ه� م��سح في الجدول )5(:

) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 5

اآ�شيا اأ�شواق الغاز الطبيعي الم�شيل في �شمال �شرق   .2
 

ت�ستعر�س الفقرات التالية التط�رات في اأ�سعار الغاز الطبيعي الم�سيل في اأ�س�اق �سمال 

والم�سادر  وال�سين  الجن�بية  وك�ريا  اليابان  من  كل  من  الم�ست�ردة  والكميات  اأ�سيا  �سرق 

الرئي�سية لتلك ال�اردات و�سافي عائد ال�سحنات الف�رية لم�سدري الغاز الطبيعي الم�سيل. 

1.2 اأ�شعار الغاز الطبيعي الم�شيل
�سهد مت��سط اأ�سعار الغاز الطبيعي الم�سيل الذي ا�ست�ردته اليابان في �سهر ي�لي� 2016  

ارتفاعاً بمقدار 0.3 دولر لكل ملي�ن و ح ب مقارنة بال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 6.3 دولر/ 

ملي�ن و ح ب، كما ارتفع مت��سط اأ�سعار الغاز الطبيعي الم�سيل الذي ا�ست�ردته ك�ريا الجن�بية 

بمقدار 0.2 دولر لكل ملي�ن و ح ب مقارنة بال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 5.9 دولر/ ملي�ن 

وح ب،  وانخف�س مت��سط اأ�سعار الغاز الطبيعي الم�سيل الذي ا�ست�ردته ال�سين بمقدار 0.6 

دولر لكل ملي�ن و ح ب مقارنة بال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 5.4 دولر/ ملي�ن و ح ب. 

2.2 الكميات الم�شتوردة من الغاز الطبيعي الم�شيل
انخف�ست الكميات الم�ست�ردة من الغاز الطبيعي الم�سيل في اليابان و ك�ريا الجن�بية 

وال�سين من الم�سادر المختلفة خال ال�سهر بمقدار 841 األف طن اأي بن�سبة 7.8% مقارنة 

بال�سهر ال�سابق حيث و�سلت الكميات الم�ست�ردة في �سهر ي�لي� 2016 اإلى 9.982 ملي�ن 

طن.

* كما ه� في مركز هنري.
* * تم تح�يل خام غرب تك�سا�س اإلى ملي�ن )و ح ب( على اأ�سا�س اأن البرميل يحت�ي 5.80 ملي�ن )و ح ب (.

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

اأغ�شط�س

دي�شمربنوفمرباإكتوبر�شبتمرب2015
يناير

اغ�شط�سيوليويونيو مايواأبريل مار�سفرباير2016

2.82.72.32.11.92.32.01.71.91.92.62.82.8الغاز الطبيعي *

7.47.88.07.46.45.45.26.57.18.18.47.77.7خام غ. تك�سا�س**

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

من اليابان وك�ريا الجن�بية و ال�سين خال الفترة 2014- 2016 :

 World Gas Intelligence امل�شدر:  اأعداد خمتلفة من

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

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

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�شنيكوريااليابانالإجمايلال�شنيكوريااليابان

201488505374021989114579816.116.311.7

201584850331411960613759710.210.68.6

8434412221211467715.114.311.1يناير 2015

7730309816611248913.313.410.3فرباير

8137304813461253112.213.110.1مار�س

6598283915451098210.211.78.1اأبريل

57552364112392428.79.58.8مايو

663317771724101348.69.19.5يونيو

695322711922111468.98.87.5يوليو

706219981348104089.29.27.1اأغ�شط�س

685324501295105989.69.67.4�شبتمرب

605729151602105749.49.78.0اأكتوبر

669427061818112188.99.57.9نوفمرب

794435532101135988.58.77.6دي�شمرب

724533382464130477.98.07.3يناير 2016

737029981801121698.07.86.9فرباير

795932821702129437.27.36.6مار�س

638221771861104206.46.66.6اأبريل

54552218142590985.96.06.3مايو

619324842146108236.05.76.0يونيو

64601918160499826.35.95.4يوليو
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3.2 م�شادر واردات الغاز الطبيعي الم�شيل
بلغت �سادرات ا�ستراليا اإلى اليابان و ك�ريا الجن�بية و ال�سين خال �سهر ي�لي� 2016  

واردات  اإجمالي  من   %31.5 بن�سبة  الأولى  المرتبة  لتاأتي في  ملي�ن طن،   3.143 ح�الي 

اليابان و ك�ريا الجن�بية وال�سين خال ال�سهر، تليها قطر بن�سبة 16.3% ثم ماليزيا بن�سبة 

. %15.2
هذا وقد بلغت �سادرات الدول العربية اإلى اليابان و ك�ريا الجن�بية و ال�سين ح�الي 

2.491 ملي�ن طن لت�ساهم بما ن�سبته 25% من اإجمالي واردات تلك الدول خال ال�سهر.

4.2 �شافي عائد ال�شحنات الفورية لم�شدري الغاز الطبيعي الم�شيل
وفيما يتعلق ب�سافي عائد ال�سحنات الف�رية المحقق لعدد من الدول الم�سدرة للغاز 

الأولى محققة  المرتبة  رو�سيا في  فتاأتي  اأ�سيا،  �سرق  �سمال  اأ�س�اق  الم�سيل في  الطبيعي 

تليها   ،2016 ي�لي�  �سهر  نهاية  في  ب  ح  و  ملي�ن  دولر/   5.06 حدود  في  عائد  �سافي 

اإندوني�سيا ب�سافي عائد 4.98 دولر/ ملي�ن و ح ب، ثم ا�ستراليا ب�سافي عائد 4.94 دولر/ 

ملي�ن و ح ب. فيما بلغ �سافي العائد لقطر 4.81 دولر/ ملي�ن  و ح ب، وللجزائر 4.52 

دولر/ ملي�ن و ح ب. 

وي��سح الجدول )7( الدول الرئي�سية الم�سدرة للغاز الطبيعي الم�سيل اإلى اليابان وك�ريا 

الجن�بية وال�سين، و�سافي العائد لها في نهاية �سهر ي�لي� 2016:

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

�شافي العائد من بيع �شحنات الكميات الم�شتوردة

الغاز الطبيعي الم�شيل الفورية في 

ا�شواق �شمال �شرق اآ�شيا
) األف طن (

اليابان
 كوريا

الجنوبية
)دوالر / م و ح ب(االإجماليال�شين

6460191816049982اإجمالي الواردات، منها:

1996111103631434.94ا�شتراليا

7168229116294.81قطر

112417921215154.93ماليزيا

84030712412714.98اندون�شيا

4055.06-34065رو�شيا

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

في نهاية شهر يوليو 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�شم�������ل �شلة اأوب�������ك اعتبارا من 16 يوني�������و 2005 علىالخام�������ات التالية : 
العرب�������ي الخفيف ال�شعودي، مزي�������ج ال�شحراء الجزائ�������ري، الب�شرة الخفيف،  

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

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

واعتب�������ارا م�������ن بداية �شهر يناي�������ر ومنت�شف �شه�������ر اأكتوب�������ر 2007 اأ�شيف خام 

غيرا�شول االنغولي و خ�������ام اورينت. االكوادوري، و في يناير 2009 تم ا�شتثناء 

الخام االندوني�شي من ال�شلة لتتاألف من 12 نوعا من الخام.

االقت�شادية،  االدارة  للبترول،  الم�شدرة  العربية  االقطار  منظمة  الم�شدر: 

والتقارير اال�شبوعية لمنظمة الدول الم�شدرة للبترول )اأوبك(.
 Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

اجلدول - 2:  الأ�سعار الف�رية ل�سلة اأوبك،  2015- 2016 

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

2016 2015 ال�سب�ع

Week 
ال�سهر

Month 2016 2015 الأ�سب�ع

Week 
ال�سهر

Month

44.3 55.1 1 
   

ي�لي�

July

29.8 46.2 1 

 يناير 

January
43.0 54.6  2 25.7 42.7  2
42.7 53.2  3 23.7 43.4  3
40.2 50.9 4 26.9 43.8  4
39.1 47.7 1 

 

اغ�سط�س

August

29.2 51.3  1

 فرباير 

February
41.2 47.2  2 27.0 53.6  2
45.5 44.9  3 29.0 56.6  3
45.5 41.8 4 29.3 54.9  4

46.9  1

�سبتمرب

September

35.1 56.0 1

 مار�س 

March
45.3  2 35.2 52.9 2
44.2 3 35.8 49.5 3
44.1 4 34.8 51.9 4
47.2 1 

 اكت�بر 

October

34.2 53.9 1
  

ابريل

April

46.0  2 38.2 57.4 2
43.9  3 38.6 59.3 3
43.4 4 41.1 61.4 4
43.7 1 

 ن�فمرب  

November

41.1 63.6 1

ماي�

May
41.1  2 41.8 62.8 2
38.3  3 44.5 61.8 3
39.3 4 44.7 60.4 4
35.8 1 

 دي�سمرب 

December

47.1 60.5 1

 ي�ني� 

  June
32.1  2 45.1 61.1 2
31.3  3 46.0 60.2 3
31.5 4 45.3 59.7 4

20152016

44.426.5January يناير 

54.128.7February فرباير 

52.534.7March مار�س 

57.337.9April ابريل 

62.243.2May ماي� 

60.245.8June ي�ني� 

54.242.7July ي�لي� 

45.543.1August اغ�سط�س 

44.8September �سبتمرب 

45.0October اكت�بر 

40.5November ن�فمرب 

December دي�سمرب 

50.330.0First Quarter الربع الأول 

59.942.3Second Quarter الربع الثانى 

48.2Third Quarter الربع الثالث 

39.7Fourth Quarter الربع الرابع 

49.5Annual Average املتو�شط ال�شنوي 

اجلدول - 1: املعدل الأ�سب�عي لأ�سعار �سلة اأوبك* ، 2015 - 2016

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2015 -2016
)$ / Barrel - دولر / برميل(
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اجلدول - 3:  الأ�سعار الف�رية ل�سلة اأوبك وبع�س اأن�اع النف�ط الأخرى 2016-2014

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

)$/Barrel - دولر/ برميل(

�سلة خامات 

اأوبك

 OPEC
Basket

العربى 

اخلفيف

 Arab
Light

خليط   

ال�سحراء 

اجلزائري 

 Sahara
Blend

الب�سرة 

اخلفيف

 Basra
Light

الك�يت 

Kuwait
Export

قطر 

البحري

Marine

م�ربان

الإماراتي

Morban

ال�سدرة 

الليبي

Es Sedra

دبى

Dubai
برنت

Brent
غ. تك�سا�س

WTI

96.297.199.694.495.296.399.398.496.699.093.2Axerage 2014متو�شط عام 2014

49.549.952.847.948.250.753.951.451.052.448.7Axerage 2015متو�شط عام 2015

44.444.547.942.642.345.548.446.845.647.947.3January 2015يناير 2015 

54.153.858.251.852.355.458.656.855.958.150.8Feburaryفرباير

52.552.256.950.550.554.357.454.854.755.947.8March مار�س

57.357.759.855.656.058.561.758.458.659.554.4Aprilاأبريل

62.262.664.160.460.963.366.263.263.564.359.3May مايو

60.260.961.758.659.361.864.660.861.861.759.8Juneيونيو

54.255.056.353.153.955.457.655.556.256.551.2July يوليو

45.546.547.244.345.347.048.845.847.946.742.8Augustاأغ�شط�س

44.845.648.443.444.045.948.946.745.447.645.5September �شبتمرب

45.045.449.543.543.645.949.547.645.848.646.3Octoberاأكتوبر

40.540.645.338.738.441.746.043.341.844.342.7Novemberنوفمرب

33.633.738.632.131.534.439.237.234.638.237.2Decemberدي�شمرب

26.526.431.324.723.927.031.629.826.830.831.5January 2016يناير 2016 

28.728.833.327.126.829.434.231.529.432.530.3Feburaryفرباير

34.734.739.433.433.035.540.037.535.238.537.8Marchمار�س

37.938.242.336.636.339.042.540.539.041.541.0Aprilاأبريل

43.243.547.742.141.644.147.145.844.346.846.8Mayمايو

45.846.349.044.644.546.449.347.346.348.348.7Juneيونيو

42.743.145.341.441.443.546.544.042.645.044.9July يوليو

43.143.546.442.041.943.446.344.943.645.944.8Augustاأغ�شط�س

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports. امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرول،  االإدارة االإقت�شادية،  وتقارير اأوبك. 
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 Source: OPEC - Monthly Oil Market Report الم�شدر: تقرير اأوبك ال�شهري ، اأعداد مختلفة.

اجلدول  - 4:  املت��سط ال�سهري لا�سعار الف�رية للمنتجات النفطية فى ال�س�اق املختلفة،  2014 - 2016

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

الغازولني  املمتازال�شوق

Premium Gasoline
زيت الغاز* (50 جزء باملليون كربيت)

Gasoil (ppm Sulfur 50 )
زيت الوقود**  )1.0  كربيت(

 Fuel Oil )Sulfur 1 % (
 Market

 مت��سط

عام

2014

110.9113.788.3Singapure�سنغاف�رة

Average
2014

115.1112.987.1Roterdamروتردام
110.6113.388.1Mediterraneanاملت��سط

118.9111.490.3US Gulfخ. اأمريكي

 مت��سط

عام

2015

69.266.245.9Singapure�سنغاف�رة

Average
2015

75.566.040.2Roterdamروتردام
69.467.542.1Mediterraneanاملت��سط

77.763.843.3US Gulfخ. اأمريكي

ي�لي�

2015

76.067.748.7Singapure�سنغاف�رة

Jul-15
90.568.644.6Roterdamروتردام
83.970.345.6Mediterraneanاملت��سط

99.164.845.0US Gulfخ. اأمريكي

اأغ�سط�س

2015

66.060.039.0Singapure�سنغاف�رة

Aug-15
77.560.735.2Roterdamروتردام
70.362.236.3Mediterraneanاملت��سط

80.758.035.7US Gulfخ. اأمريكي

�سبتمرب

2015

65.260.937.4Singapure�سنغاف�رة

Sep-15
70.761.433.9Roterdamروتردام
63.063.334.5Mediterraneanاملت��سط

65.858.334.9US Gulfخ. اأمريكي

اأكت�بر

2015

63.460.738.3Singapure�سنغاف�رة

Oct-15
66.759.233.9Roterdamروتردام
59.061.336.2Mediterraneanاملت��سط

63.358.235.1US Gulfخ. اأمريكي

ن�فمرب

2015

59.158.736.1Singapure�سنغاف�رة

Nov-15
65.357.130.2Roterdamروتردام
58.857.332.8Mediterraneanاملت��سط

61.054.333.5US Gulfخ. اأمريكي

دي�سمرب

2015

55.648.028.2Singapure�سنغاف�رة

Dec-15
58.845.722.4Roterdamروتردام
51.846.425.9Mediterraneanاملت��سط

56.642.925.6US Gulfخ. اأمريكي

يناير

2016

50.337.426.8Singapure�سنغاف�رة

Jan-16
53.438.119.9Roterdamروتردام
47.039.521.2Mediterraneanاملت��سط

51.237.119.1US Gulfخ. اأمريكي

فرباير

2016

44.340.125.9Singapure�سنغاف�رة

Feb-16
49.540.421.5Roterdamروتردام
43.041.922.5Mediterraneanاملت��سط

47.337.020.3US Gulfخ. اأمريكي

مار�س

2016

52.746.328.2Singapure�سنغاف�رة

Mar-16
54.847.124.8Roterdamروتردام
47.748.324.6Mediterraneanاملت��سط

58.041.123.9US Gulfخ. اأمريكي

اأبريل

2016

54.549.331.0Singapure�سنغاف�رة

Apr-16
66.449.627.8Roterdamروتردام
58.050.628.0Mediterraneanاملت��سط

65.845.626.2US Gulfخ. اأمريكي

ماي�

2016

59.156.035.8Singapure�سنغاف�رة

May-16
69.556.732.5Roterdamروتردام
61.157.933.7Mediterraneanاملت��سط

68.752.832.0US Gulfخ. اأمريكي

ي�ني�

2016

59.159.038.6Singapure�سنغاف�رة

June-16
70.259.437.8Roterdamروتردام
62.760.437.0Mediterraneanاملت��سط

69.156.735.2US Gulfخ. اأمريكي

ي�لي�

2016

51.954.838.4Singapure�سنغاف�رة

July-15
62.453.837.6Roterdamروتردام
54.955.036.9Mediterraneanاملت��سط

63.450.634.1US Gulfخ. اأمريكي
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* حجم الناقلة يراوح  ما بني  230 اىل 280 األف طن �شاكن  
** حجم الناقلة يراوح  ما بني  270 اىل 285 األف طن �شاكن  

** حجم الناقلة يراوح  ما بني  80 اىل 85 األف طن �شاكن  

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

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

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

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

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

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

             Direction
Period

البحر املت��سط/

البحر املت��سط ***

Med/Med ***

ال�سرق الأو�سط/ الغرب **

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

Middle East/East*
 الجتاه     

الفرتة

Average 2014 105 30 49 متو�شط 2014

Average 2015 109 38 65 متو�شط 2015

July 95 41 73 ي�لي�

August 94 26 39 اأغ�سط�س

September 73 33 55 �سبتمرب

October 96 46 76 اأكت�بر

November 112 38 64 ن�فمرب

December 120 53 89 دي�سمرب

January 2016 102 58 79 يناير 2016

February 91 35 60 فرباير

March 106 41 73 مار�س

Arpil 87 43 65 اأبريل

May 109 38 63 ماي�

June 111 31 54 ي�ني�

July 82 26 43 ي�لي�

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�س العاملي (

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

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

Med/Med*
ال�سرق الو�سط / ال�سرق * 

Middle East/East*

الجتاه     

الفرتة

Average 2014 159 149 111 متو�شط 2014

Average 2013 173 162 118 متو�شط 2015

  July 213 203 165 ي�لي�

  August 134 124 150 اأغ�سط�س

September 147 137 106 �سبتمرب

October 137 127 80 اأكت�بر

November 135 125 83 ن�فمرب

December 151 141 101 دي�سمرب

January  2016 188 177 136 يناير 2016

February 156 146 104 فرباير

  March 136 127 116 مار�س

  April 182 172 100 اأبريل

  May 142 132 102 ماي�

  June 143 133 96 ي�ني�

  July 131 121 101 ي�لي�

Direction

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

اجلدول - 7 : الطلب العاملي على النفط خال الفرتة 2014 - 2016    

Table -7 : World Oil Demand  2014 - 2016
)Million b/d - ملي�ن برميل/ الي�م (

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

وتقارير ال�شناعة النفطية.

*2016 2015 2014

الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Av.
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Av.

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

OAPEC 5.9 5.9 6.0 6.1 6.1 5.9 5.9 5.8  الدول الأع�ساء في اأوبك

Other Arab 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9  الدول العربية الأخرى

OECD 46.6 46.6 46.2 46.3 46.5 45.4 46.5 45.7  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 24.5 24.5 24.4 24.4 24.8 24.1 24.2 24.1  اأمريكا ال�سمالية

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

Pacific 8.6 8.6 8.1 8.3 7.6 7.7 8.8 8.1  املحيط الهادي

Developing Countries 30.7 30.7 30.7 30.8 31.3 30.7 29.9 30.0  الدول النامية

Middle East & Asia 20.4 20.4 20.2 20.4 20.7 20.2 19.6 19.6  ال�سرق الو�سط  واآ�سيا 

Africa 4.1 4.1 3.9 3.9 3.8 3.9 4.0 3.8  افريقيا

America Latin 6.2 6.2 6.6 6.5 6.9 6.7 6.3 6.6  اأمريكا الاتينية

 China 10.7 10.7 10.8 11.1 10.7 11.1 10.4 10.5  ال�شني 

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

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

World 93.5 93.2 93.0 94.0 93.9 92.0 91.9 91.4    العامل
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اجلدول - 8: العر�س العاملي للنفط و�س�ائل الغاز الطبيعي خال الفرتة  2014 - 2016

Table -8 : World Oil and NGL Supply, 2014-2016
)Million b/d - ملي�ن برميل ي�ميا ( 

Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty Reports.

* Estimates .
** Data of 2015 include Indonesia which resumption its full membership in december 2015.
** Data of 2016 include Gabon which resumption its full membership in July 2016.

امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرول - االإدارة االقت�شادية، وتقارير ال�شناعة النفطية

* اأرقام تقديرية. 
** بيانات عام 2015 ت�شمل اندون�شيا التي عاودت االن�شمام اإىل املنظمة يف دمي�شرب 2015.

** بيانات عام 2016 ت�شمل اجلابون التي عاودت االن�شمام اإىل املنظمة يف يوليو 2016.

2016 * 2015 2014
 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 27.8 27.7 27.4 27.7 27.8 27.3 26.7 26.5 الدول العربية

OAPEC 26.5 26.4 26.1 26.4 26.5 26.1 25.3 25.1 الدول الأع�ساء في اأوبك

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

OPEC * *: 39.0 38.7 38.1 38.5 38.4 38.0 37.5 36.8 االأوبك * *:

Crude Oil 32.8 32.5 32.0 32.2 32.2 31.9 31.6 30.8 النفط اخلام

NGLs  +non conventional Oils 6.3 6.2 6.2 6.3 6.2 6.2 6.0 6.0  �س�ائل الغاز الطبيعي ونف�ط غري تقليدية

OECD 24.3 25.3 25.2 25.5 25.3 24.9 25.2 24.2 منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

NorthAmerica 20.2 21.0 21.0 21.2 21.1 20.7 21.0 20.1 اأمريكا ال�سمالية

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

 Pacific 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 املحيط الهادي

Developing Countries 11.1 11.1 11.5 11.5 11.4 11.5 11.6 11.3 الدول النامية

 Middle  East & Other Asia 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 4.0 4.0 3.9 ال�سرق الأو�سط ودول اآ�سي�ية اأخرى

 Africa 2.1 2.1 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 افريقيا 

Latin America 5.1 5.0 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.0 اأمريكا الاتينية 

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

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

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

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

World 94.7 95.7 95.3 95.9 95.5 94.9 94.7 92.4  العامل  



52

م���ل���ح���ق ال����ج����داول

10
د 

عد
- ال

 4
2 

نة
س

.Exculdes Oil at Sea (1ال
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

* ال ي�شمل النفط على منت الناقلت
** ي�شمل النفط على منت الناقلت واملخزون اال�شراتيجي

Oil Market Intelligence, September  2016   امل�شدر Sources: Oil Market Intelligence, September  2016

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

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

يوليو 2016

 July 2016
يونيو 2016

June 2016
التغري عن يونيو 2016

Change from  June 2016
يوليو 2015

 July 2015
التغري عن يوليو 2015

Change from July  2015

16531636171542111Americasاالأمريكتني:

677677061760Crudeنفط خام

9769591792551Productsمنتجات نفطية

101710051293483Europeاأوروبا :

364356833925Crudeنفط خام

653649459558Productsمنتجات نفطية

44143834392Pacificمنطقة املحيط الهادي 

Crude)9(205)6(196202نفط خام

245236923411Productsمنتجات نفطية

31113079322915196Total OECDاإجمايل الدول ال�شناعية *

123712352116176Crudeنفط خام

18741844301754120Productsمنتجات نفطية

2677282Rest of the world(15)29592974بقية دول العامل *

1099126Oil at Sea)16(12251241نفط على منت الناقات

60706053175592478World Commercial 1املخزون التجاري العاملي *

18671866118561Strategic Strategicاملخزون ال�سرتاتيجي

9162916028547615Total 2اإجمايل املخزون العاملي**


