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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

أجهزة المنظمة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�نبثقت عن �لمنظمة �لم�صروع����ات �لم�ص���تركة �لتالية:  �ل�ص����ركة �لعربي���ة �لبحرية لنقل �لبترول في عام 1972 ومقرها • ال�ضركات املنبثقة:

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

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

و�ل�صركة �لعربية للخدمات �لبترولية في عام 1975 ومقرها مدينة طر�بل�س في دولة ليبيا.
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تطور�ت  �لعالمية  �لنفط  �أ�صعار  �صهدت 

�تخذت  حيث   ،2014 عام  منت�صف  منذ  كبيرة 

�الأ�صعار منحى تنازلياً م�صتمر�ً، وذلك بعد فترة 

ثالث �صنو�ت من �ال�صتقر�ر �لن�صبي ل�صعر برميل 

من  ز�د  مما  للبرميل،  دوالر   100 حول  �لنفط 

ب�صاأن  �لت�صاوؤالت  من  �لعديد  وطرح  �لمخاوف 

�الأ�صباب �لكامنة ور�ء فقد�ن �أ�صعار �لنفط الأكثر 

وجيزة  فترة  خالل  �الأ�صمية  قيمتها  ن�صف  من 

�النعكا�صات  هي  وما  �أ�صهر،  �الأربعة  تتجاوز  لم 

�لمحتملة لهذه �لتطور�ت على �القت�صاد �لعالمي 

�لمنتجة  �ل��دول  �قت�صاد�ت  وعلى  ع��ام،  ب�صكل 

�لنفطية   �ل�صناعة  وم�صتقبل  للنفط  و�لم�صدرة 

ب�صكل خا�س. 
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كلمة العدد

التطورات الحالية في أسعار النفط العالمية واالنعكاسات 
على اقتصادات الدول األعضاء

�صهدت �أ�صعار �لنفط �لعالمية تطور�ت كبيرة منذ منت�صف عام 2014، حيث �تخذت 

�الأ�ص���عار منحى تنازلياً م�ص���تمر�ً، وذلك بعد فترة ثالث �ص���نو�ت من �ال�ص���تقر�ر �لن�صبي 

ل�ص���عر برميل �لنفط حول 100 دوالر للبرميل، مما ز�د من �لمخاوف وطرح �لعديد من 

�لت�ص���اوؤالت ب�صاأن �الأ�ص���باب �لكامنة ور�ء فقد�ن �أ�ص���عار �لنفط الأكثر من ن�صف قيمتها 

�الأ�ص���مية خالل فترة وجيزة لم تتجاوز �الأربعة �أ�ص���هر، وما هي �النعكا�ص���ات �لمحتملة 

لهذه �لتطور�ت على �القت�ص���اد �لعالمي ب�ص���كل عام، وعلى �قت�ص���اد�ت �لدول �لمنتجة 

و�لم�صدرة للنفط وم�صتقبل �ل�صناعة �لنفطية  ب�صكل خا�س. 

وطبقاً لدر��ص���ة حديثة �ص���ادرة ع���ن �الأمانة �لعامة للمنظمة بعن���و�ن )�لتطور�ت في 

�أ�ص���عار �لنفط �لعالمية و�النعكا�صات �لمحتملة على �قت�ص���اد�ت �لدول �الأع�صاء(، فقد 

كان لتر�جع �أ�صعار �لنفط �نعكا�س مبا�صر على �لمو�رد �لمالية للدول �الأع�صاء في منظمة 

�أو�بك وبالتالي على �قت�ص���اد�تها ب�ص���كل عام، حيث �ص���هدت �لعائد�ت �لنفطية تر�جعا 

كبير�، و�أثرت بدورها على معدالت نمو �لناتج �لمحلي �الإجمالي، ونمو �ل�صادر�ت، ونمو 

فو�ئ�س �لميز�ن �لتجاري و�لمو�زنات �لعامة.

وت�ص���ير �لتقدي���ر�ت �الأولية �إل���ى �أن قيمة �ص���ادر�ت �لنفط �لخ���ام لمجموعة �لدول 

�الأع�ص���اء في منظ����مة �أو�ب�����ك، ق����د �نخف�ص�������ت بح����و�لي 132 مليار دوالر خ����الل 

ع���ام 2014 مقارنة بم�ص���توياتها خالل عام 2012، �أي بن�ص���بة �نخفا�س 18.8% لتبلغ 

حو�لي 571 مليار دوالر عام 2014. 

كم���ا �أدى �لتر�ج���ع في �أ�ص���عار �لنفط، �إلى تر�ج���ع �الإير�د�ت �لحكومي���ة �لعامة في 

�أغلب �لدول �الأع�صاء في �لمنظمة وبن�صب متفاوتة، فيما تو��صل بع�س �لدول �الأع�صاء 

م�صاعيها �لحثيثة لدعم �نفاقها �لعام بهدف تحفيز �لنمو في �لقطاعات �الأخرى وخا�صة 

�لقطاع �ال�ص���تثماري، بينما �تخذت بع�س �لدول �الأع�ص���اء �صيا�صات تر�صيدية لتخفي�س 



�الإنفاق �لعام في مجابهة تر�جع �الإير�د�ت �لعامة، فيما يتوقع �صندوق �لنقد �لدولي �أن 

يكون عجز �لمو�زنة �لعامة هو �الأثر �لتلقائي النخفا�س �أ�ص���عار �لنفط في �أغلب �لدول 

�الأع�صاء في منظمة �أو�بك با�صتثناء دولة قطر ودولة �لكويت.

كما ت�ص���بب �لتر�جع في �أ�ص���عار �لنفط، في تز�يد �لعجز في  مو�زين �لمدفوعات في 

معظم �لدول �الأع�صاء في منظمة �أو�بك، و�لتي �صرع �لعديد منها قبل �لتطور�ت �لحالية 

في �لتو�صع في �النفاق �ال�صتثماري �لعام، وتم تنفيذ �لعديد من �لم�صروعات �لكبيرة في 

قطاع �لبنية �لتحتية، �الأمر �لذي قد ينباأ بتاأجيل تنفيذ بع�س �لم�ص���اريع �لكبرى خا�ص���ة 

في قطاع �لطاقة ريثما تت�صح �لروؤية ب�صاأن توجهات �أ�صعار �لنفط في �الأ�صو�ق �لعالمية.

�إن �الأمان���ة �لعام���ة لمنظمة �أو�بك وه���ي تتابع �لتطور�ت �لحالية في �أ�ص���عار �لنفط 

�لعالمية، فهي �إذ ت�ص���يد بما تبذله �لدول �الأع�ص���اء من جهود كبيرة الإعادة �ال�ص���تقر�ر 

في �ل�ص���وق �لنفطية �لعالمية، وتاأمل باأن ت�ص���هد �ل�ص���وق �لنفطية �لعالمية تح�صناً خالل 

�لمرحل���ة �لقادم���ة، ويتطل���ب هذ� �الأمر مزيد�ً م���ن �لحو�ر بين �ل���دول �لمنتجة و�لدول 

�لم�صتهلكة للنفط من جهة، وبين �لدول �لمنتجة للنفط من د�خل وخارج �أوبك من جهة 

�أخرى، ال�ص���يما في ظل تز�يد �نتاج �لنفط من �لم�ص���ادر غي���ر �لتقليدية من دول خارج 

�أوبك، ودخول �لواليات �لمتحدة �إلى قائمة �لدول �لم�صدرة للنفط بعد قر�ر �لكونغر�س 

�الأمريكي برفع �لحظر عن ت�صدير �لنفط �المريكي. 

كما تاأمل �الأمانة �لعامة باأن ت�صهد �لدول �الأع�صاء مزيد�ً من �لم�صاريع �القت�صادية، 

وذل���ك م���ن خالل �حد�ث مزيد من �لتنوع �القت�ص���ادي وت�ص���جيع �لقط���اع �لخا�س. �إلى 

جان���ب �إع���ادة �لنظر في بر�مج �لدعم �لتي ت�ص���كل عبئاً على �لمو�زن���ات �لعامة، و�لتي 

�ص���اهمت في زيادة �ال�صتهالك و�نخفا�س كفاءة ��صتخد�م م�صادر �لطاقة وتز�يد �لعبء 

على �لمالية �لعامة. 
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)خارج أوبك( 
البل��دان  منظم��ة  عق��دت 
)أوب��ك(  للنف��ط  المص��درة 
ال�  ال��وزاري االعتيادي  مؤتمرها 
168 ف��ي مقره��ا ف��ي مدين��ة 
فيينا- النمسا، في 4 ديسمبر 
2015، برئاسة، معالي الدكتور 
ايمانويل ايب��ي كاش��يكو، وزي��ر 
الدول��ة لش��ؤون البت��رول ف��ي 

جمهورية نيجيريا.
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هناأ �لموؤتمر �أ�صحاب �لمعالي، �لمهند�س �إيولوخيو 

ديل بينو، وزي���ر �لبترول و�لثروة �لمعدنية في فنزويال، 

و�لمهند����س كارلو����س باريخ���ا يانوزيلي، وزي���ر �لمو�رد 

�لهايدروكربونية ف���ي �الكو�دور، ومعالي �ل�ص���يد/�أن�س 

خالد �ل�ص���الح، وزير �لنفط بالوكالة في دولة �لكويت، 

بمنا�ص���بة تعيينه���م ف���ي منا�ص���بهم �لجدي���دة، و�أ�ص���اد 

�لموؤتم���ر بم���ا قدم���ه �أ�ص���الفهم من جهد خ���الل فترة 

تمثيلهم لبلد�نهم في �لمنظمة.

كم���ا عب���ر �لموؤتمر عن ترحيب���ه بعودة �أندوني�ص���يا 

�إل���ى ع�ص���وية �لمنظمة، ورحب بوفدها �لم�ص���ارك في 

�لموؤتم���ر برئا�ص���ة معالي �ل�ص���يد/ �صوديرمان �ص���عيد، 

وزير �لطاقة و�لثروة �لمعدنية في �أندوني�صيا.

  �نتخب �لموؤتمر معالي �لدكتور محمد بن �ص���الح 

�ل�ص���ادة، وزي���ر �لطاق���ة و�ل�ص���ناعة ف���ي دول���ة قطر، 

لمن�ص���ب رئي����س �لموؤتمر، ومعال���ي �لمهند�س علي بن 

�بر�هيم �لنعيم���ي، وزير �لبترول و�لثروة �لمعدنية في 

�لمملكة �لعربية �ل�صعودية، لمن�صب �لرئي�س �لمناوب، 

وذك لفت���رة ع���ام كام���ل �عتب���ار� من �الأول م���ن يناير 

  .2016
��صتعر�س �لموؤتمر تقرير �الأمين �لعام، وتقرير مجل�س 

�للجن���ة �القت�ص���ادية ) ECB( ، كما تد�ر�س �لتطور�ت 

�لحالية على �ص���عيد �لمفاو�صات �لقائمة ب�صاأن �لدورة 

�ل���� 21 لموؤتم���ر )CM911-COP21( �لمنعقدة في 

مدينة باري�س، و��صتعر�س �لم�صاهمات �اليجابية للدول 

�الأع�ص���اء في �لمنظمة خالل �لمفاو�ص���ات، وقد �صدد 

�لموؤتمر على �أن ق�ص���ايا �لتغير �لمناخي وحماية �لبيئة 

و�لتنمية �لم�ص���تد�مة، تحظى باأهمية كبرى لدى �لدول 

�الأع�صاء في منظمة �أوبك. 

كم���ا �أك���د �لموؤتمر عل���ى �أهمية ��ص���تمر�ر �لحو�ر 

مع �ل���دول �لمنتجة )خارج �أوبك( ومع �ل�ص���ين ودول 

�التح���اد �الأوروبي ورو�ص���يا ومع �لمنظم���ات �لدولية 

�لمعني���ة بال�ص���ناعة �لبترولي���ة، وقد رح���ب �لموؤتمر 
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باالجتم���اع �الأول رفيع �لم�ص���توى �لذي �ص���يعقد بين 

منظمة �أوبك و�لهند في وقت الحق من �صهر دي�صمبر 

.2015
وقد تد�ر�س �لموؤتمر �لتطور�ت �لحالية في �ل�صوق 

�لنفطية، حيث تم �لتاأكيد على �ص���رورة �حتر�م �ل�صبل 

و�لجه���ود �لمبذولة من قبل كافة �لدول �الأع�ص���اء في 

منظم���ة �أوبك لمو�جهة �لتحديات �لر�هنة في �ل�ص���وق 

�لنفطية، وقد الح���ß �لموؤتمر �نه منذ �آخر �جتماع له 

ف���ي يونيو 2015، فاإن م�ص���توى �لمخزون���ات �لنفطية 

ف���ي بل���د�ن منظم���ة �لتع���اون �القت�ص���ادي و�لتنمي���ة 

)OECD( وخارجها م�ص���تمر ف���ي �لزيادة، وقد فاقت 

معدالت �لمخزون �لم�صجلة على مدى �لخم�س �صنو�ت 

�لما�صية.

كم���ا تد�ر����س �لموؤتمر �آف���اق �ل�ص���وق �لنفطية لعام 

2015، و�لتوقع���ات �لمحتمل���ة لعام 2016، والحß �ن 
ن�ص���بة �لنمو �القت�صادي �لعالمي بلغت 3.1% في عام 

2015، وق���د ترتف���ع �إلى 3.4% في ع���ام 2016، كما 
الحß �ن �لمعرو�س �لنفطي من خارج �أوبك قد يتر�جع 

في عام 2016، بينما قد يرتفع �لطلب �لعالمي مجدد�ً 

لي�صل �إلى 1.3 مليون ب/ي.

وف���ي �ص���وء ما تق���دم وتاأكيد�ً م���ن �لموؤتمر على 

�لت���ز�م �لبل���د�ن �الأع�ص���اء ف���ي منظم���ة �أوبك على 

تحقي���ق �ال�ص���تقر�ر و�لت���و�زن ف���ي �ل�ص���وق �لنفطية 

بي���ن �لمنتجي���ن و�لم�ص���تهلكين على �لم���دى �لبعيد، 

فق���د تقرر �أن ت�ص���تمر �لبلد�ن �الأع�ص���اء في مر�قبة 

تط���ور�ت �ل�ص���وق �لنفطي���ة خالل �الأ�ص���هر �لقادمة. 

كم���ا قرر �لموؤتمر �أن يعقد �جتماعه �لقادم في يونيو 

2016 في مدينة فيينا.
وف�������ي م�������ا يل�������ي بع��������س الت�شريح�������ات ال�شحفية 

الأ�شح�������اب المعالي وزراء النف�������ط والطاقة في الدول 

االأع�ش�������اء ف�������ي منظمة االأقط�������ار العربي�������ة الم�شدرة 

للبترول )اأواب�������ك(، الم�شاركين ف�������ي الموDتمر الوزاري 

لمنظمة اأوبك.

معالي المهند�س �ضهيل محمد المزروعي:

�لمزروعي،  محمد  �صهيل  �لمهند�س  معالي  �أك��د 

وزي�����ر �ل���ط���اق���ة ف���ي دول���ة 

�لمتحدة،   �لعربية  �الم��ار�ت 

ع��ل��ى �ل���ت���ز�م ب����الده ب��دع��م 

منظمة �أوبك،  للم�صاهمة في 

�الإم��د�د  م�صتويات  ��صتقر�ر 

و�الأكثر  تكلفة  �الأق��ل  للنفط 

نحو  �لتز�مها  وتجدد  كفاءة 

باأنه  .و�أ�صاف  �لتقليديين  �لمتعاملين  من  �صركائها 

�لعام  في  �الت���ز�ن  على  �ل�صوق  ق��درة  من  ثقة  على 

�لقادم و�أن جميع �لبو�در �إلى �الآن �إيجابية. و�أ�صار �إلى 

�أن �نخفا�س �الأ�صعار �أدى �لى �إلغاء �أو تاأجيل �لكثير 

�لعالمية  �ل�صركات  قبل  من  �لبترولية  �لم�صاريع  من 

مما �صي�صهم وب�صكل �إيجابي على مو�زنة �لعر�س مع 

�لطلب.

وزي�����ر �ل���ط���اق���ة ف���ي دول���ة 

�لمتحدة،   �لعربية  �الم��ار�ت 

ع��ل��ى �ل���ت���ز�م ب����الده ب��دع��م 

منظمة �أوبك،  للم�صاهمة في 

�الإم��د�د  م�صتويات  ��صتقر�ر 

و�الأكثر  تكلفة  �الأق��ل  للنفط 

نحو  �لتز�مها  وتجدد  كفاءة 
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معالي الدكتور UضالN íبري: 

دعا معالي �لدكتور �صالح خبري، وزير �لطاقة في 

�إل��ى  �ل��ج��ز�ئ��ري��ة،  �لجمهورية 

لتحديد  �صيغة  على  �لتو�فق 

يعبر عن م�صالح  للنفط  �صعر 

كافة �لدول �لمنتجة للنفط من 

�أوب��ك،  د�خ��ل وخ���ارج منظمة 

�لحالية  �الأ�صعار  �أن  معتبر�ً 

جهة،  �أي  م�صالح  ت��خ��دم  ال 

�ال�صتثمار�ت في مجال  �نخفا�س حجم  �إلى  و�صتوؤدي 

�لطاقة على م�صتوى جميع دول �لعالم. و�أكد �أن بالده 

تقوم بجهود حثيثة من �أجل �صيغة تو�فقية بين جميع 

�لدول �لمنتجة للنفط. 

معالي المهند�س علي بن ابراgيº النعيمي: 

�لنعيمي،  �بر�هيم  بن  علي  �لمهند�س  معالي  �أكد 

وزي������ر �ل���ب���ت���رول و�ل����ث����روة 

�لمعدنية في �لمملكة �لعربية 

��صتعد�د  ع��ل��ى  �ل�����ص��ع��ودي��ة، 

�لمملكة للتعاون و�لتن�صيق مع 

للنفط  �لمنتجة  �لدول  جميع 

منظمة  وخ����ارج  د�خ����ل  م��ن 

�أوب�����ك م���ن �أج����ل ����ص��ت��ق��ر�ر 

�أن  و�أو�صح  �لنفطية،  �ل�صوق 

�لقفزة  ��صتيعاب  على  قادر  �لمتنامي  �لعالمي  �لطلب 

�إن  مبيناً   ،2016 عام  في  �ي��ر�ن  �نتاج  في  �لمتوقعة 

�ل�صوق مفتوحة �أمام �لجميع.

معالي ال�ضيد/ عاد∫ عبد المهدي: 

ذك����ر م��ع��ال��ي �ل�����ص��ي��د/ 

وزي��ر  �ل��م��ه��دي،  عادل  عبد 

�لنفط في جمهورية �لعر�ق، 

باأن �صبط �النتاج في �ل�صوق 

م�صوؤولية  تعتبر  �لنفطية 

�لدول  جميع  على  جماعية 

�وبك، وال  من د�خل وخارج 

يجب �ن تتحمل منظمة �أوبك بمفردها هذه �لم�صوؤولية، 

في  �الأع�صاء  غير  �لمنتجون  كان  »�إذ�  قائاًل  و�أ�صاف 

�أوبك لي�س لهم �صقف �إنتاجي فلماذ� يجب على �أوبك 

�أن يكون لها �صقف«.

معالي الدكتور محمد بن Uضالí ال�ضادة :

ذك���ر م��ع��ال��ي �ل��دك��ت��ور 

�ل�صادة،  �صالح  بن  محمد 

و�ل�صناعة  �ل��ط��اق��ة  وزي���ر 

ف����ي دول������ة ق����ط����ر،  ب����اأن 

ت�صير  ع���الم���ات  ه���ن���اك 

�إل����ى �ن��خ��ف��ا���س �الإن���ت���اج 

�أوب��ك،  خ��ارج منظمة  م��ن 

�نخفا�س  مو��صلة  وتوقع 

�الإنتاج من خارج �أوبك في 

�لعام.  هذ�  �ال�صتثمار�ت  تر�جع  نتيجة  �لمقبل  �لعام 

و�أعرب عن �أمله باأن ي�صاهم �نخفا�س �الأ�صعار في دعم 

�القت�صاد �لعالمي.

 :íالد ال�ضالN معالي ال�ضيد/اأن�س

�ل�صيد/ معالي  ذك��ر 

�أن�������س خ���ال���د �ل�����ص��ال��ح، 

ن���ائ���ب رئ���ي�������س م��ج��ل�����س 

�لمالية  ووزي����ر  �ل�����وزر�ء 

بالوكالة  �ل��ن��ف��ط  ووزي����ر 

ف��ي دول���ة �ل��ك��وي��ت، ب��اأن 

�لنفطية  �ل�صوق  ��صتقر�ر 

�الك��ب��ر  �اله��ت��م��ام  يعتبر 

ل����دى �ل�����دول �الع�����ص��اء 

في منظمة �وبك ولي�س م�صتويات �الأ�صعار �لحالية. 

�لدول  باقي  مع  �صيا�صتها  تن�صق  ب��الده  �أن  م�صيفاً 

�الع�صاء في �لمنظمة وهي معنية بدورها بالمحافظة 

�ل�صوق  ��صتقر�ر  في  وفعالياتها  �لمنظمة  دور  على 

بما ي�صمن م�صالح �لمنتجين و�لم�صتهلكين على حد 

�صو�ء . 

ذك���ر م��ع��ال��ي �ل��دك��ت��ور 

�ل�صادة،  �صالح  بن  محمد 

و�ل�صناعة  �ل��ط��اق��ة  وزي���ر 

ف����ي دول������ة ق����ط����ر،  ب����اأن 

ت�صير  ع���الم���ات  ه���ن���اك 

�إل����ى �ن��خ��ف��ا���س �الإن���ت���اج 

�أوب��ك،  خ��ارج منظمة  م��ن 

�نخفا�س  مو��صلة  وتوقع 

�أن�������س خ���ال���د �ل�����ص��ال��ح، 

ن���ائ���ب رئ���ي�������س م��ج��ل�����س 

�لمالية  ووزي����ر  �ل�����وزر�ء 

بالوكالة  �ل��ن��ف��ط  ووزي����ر 

ف��ي دول���ة �ل��ك��وي��ت، ب��اأن 

�لنفطية  �ل�صوق  ��صتقر�ر 

�الك��ب��ر  �اله��ت��م��ام  يعتبر 

ل����دى �ل�����دول �الع�����ص��اء 

�إل��ى  �ل��ج��ز�ئ��ري��ة،  �لجمهورية 

لتحديد  �صيغة  على  �لتو�فق 

يعبر عن م�صالح  للنفط  �صعر 

كافة �لدول �لمنتجة للنفط من 

�أوب��ك،  د�خ��ل وخ���ارج منظمة 

�لحالية  �الأ�صعار  �أن  معتبر�ً 

جهة،  �أي  م�صالح  ت��خ��دم  ال 

�ال�صتثمار�ت في مجال  �نخفا�س حجم  �إلى  و�صتوؤدي 
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âدولة الكوي

جمهورية م�ضر العربية

وقع معالي �لمهند�س طارق �لمال، وزير �لبترول و�لثروة �لمعدنية في جمهورية م�ص���ر �لعربية، 

�تفاقيتين جديدتين للهيئة �لم�ص���رية �لعامة للبترول، للبحث عن �لبترول و�لغاز في منطقتى خليج 

�ل�صوي�س و�ل�صحر�ء �لغربية، وتن�س �التفاقية �الأولى على حفر 4 �آبار ��صتك�صافية جديدة في منطقة 

حليف ب�صحر�ء م�صر �لغربية مع �صركة HBS �لتون�صية با�صتثمار�ت تقدر بحو�لي 9 ماليين دوالر 

ومنح���ة توقي���ع مليون دوالر، وتن����س �التفاقية �لثانية على تمديد عقد ��ص���ناد تنمية حقل جازورينا 

�لنفطي �إلى هيئة �لبترول لمدة 10 �صنو�ت في منطقة غرب جم�صه �الأر�صية بخليج �ل�صوي�س. 

وذك���ر معال���ي  �لمهند�س طارق �لمال، في ت�ص���ريح �ص���حفي باأن �لوز�رة وقع���ت 63 �تفاقية 

جديدة حتى �الآن للبحث عن �لبترول و�لغاز مع �ل�ص���ركات �لعالمية با�ص���تثمار�ت حدها �الأدنى 

3،14 مليار دوالر لحفر 268 بئر�ً، وذلك بهدف زيادة �الحتياطيات �لبترولية و�لغازية في م�صر. 

توقيع اتفاقيتين بتروليتين جديدتين
في جمهورية مصر العربية

معالي ا�ستاذ أنس خالد الصالح
وزيرًا للنفط بالوكالة في دولة الكويت

�صدر مر�صوم �أميري في دولة �لكويت بتاريخ 29 نوفمبر 2015، تم بموجبه 

تعيين معالي �الأ�ص���تاذ/ �أن�س خالد �ل�ص���الح، نائب رئي�س �ل���وزر�ء ووزير �لمالية 

باالإ�صافة �إلى عمله، وزير�ً للنفط بالوكالة. 
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المنتدى الرابع ألصحاب األعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند
تلبي��ة لدع��وة من س��عادة الس��يد/ عبدالرحيم حس��ن نقي، األمين الع��ام التحاد غ��رف دول مجلس 
التعاون الخليجي، ش��ارك س��عادة الس��يد/ عباس علي النقي، األمين العام لمنظمة األقطار العربية 
المص��درة للبت��رول )أوابك(، ف��ي فعاليات المنت��دى الرابع ألصح��اب األعمال الخليجيي��ن ونظرائهم من 
الهند، الذي عقد في مدينة جدة – المملكة العربية السعودية، يومي 18 و 19 نوفمبر 2015، وقد 

شارك في المنتدى عدد من رجال األعمال والمسؤولين الحكوميين الخليجيين ونظرائهم من الهند. 

�فتت���ح �لمنت���دى معال���ي �لدكتور توفي���ق بن فوز�ن 

�لربيعة، وزير �لتجارة و�ل�ص���ناعة في �لمملكة �لعربية 

�ل�ص���عودية، بكلمة �أكد من خالله���ا على �أهمية �لتعاون 

في مجال �ال�صتثمار�ت بين �لمملكة و�لهند، كما رحب 

با�ص���تقطاب روؤو����س �الأم���و�ل �لهندية في م�ص���روعات 

تخ�ص���ع لنظ���ام �ال�ص���تثمار �الأجنب���ي ف���ي �لمملكة، �أو 

بال�ص���ر�كة م���ع رجال �الأعمال �ل�ص���عوديين في مختلف 

�لمجاالت �القت�صادية.

يهدف �لمنتدى �لذي يحمل �صعار )فر�س وتحديات( 

�إل���ى تقوية �لعالقات �القت�ص���ادية �لخليجي���ة �لهندية، 

و��ص���تعر��س �صيا�ص���ات دع���م �لموؤ�ص�ص���ات �ل�ص���غيرة 

و�لمتو�صطة لدى �لجانبين. 

وم�������ن بي�������ن الموا�شي�������ع الرئي�شي�������ة الت�������ي ناق�شها 

المنتدى:

• بيئ���ة �ال�ص���تثمار ف���ي دول مجل����س �لتع���اون 	

�لخليجي و�لهند. 
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• �لطاقات �لمتجددة و�لنفط و�لغاز. 	

• دور �لموؤ�ص�صات �ل�صيادية في تمويل �لم�صاريع.	

وق�������د تراأ�س �شع�������ادة ال�شي�������د/ عبا�س عل�������ي النقي، 

�الأمي���ن �لع���ام لمنظم���ة �أو�ب���ك، ور�ص���ة �لعم���ل حول 

»�لتع���اون �لخليجي �لهندي ف���ي مجاالت �لنفط و�لغاز 

و�لبتروكيماويات و�لطاقة �لمتجددة »، �لتي عقدت في 

يوم �لخمي�س 19 نوفمبر 2015،  و�ص���ارك في �لور�صة  

كمتحدث رئي�ص���ي كاًل من، �لمهند�س / �أحمد بن علي 

�الإبر�هي���م، �لرئي�س �لتنفيذي لهيئ���ة �لربط �لكهربائي 

�لخليجي، و�الأ�ص���تاذ / جيز بيز موهاباتر�، وكيل وز�رة 

�لطاقة �لمتجددة )�لهند(، و�الأ�ص���تاذ / �ص���ريف حبيب 

�لعو�ص���ي، مدير ع���ام هيئة �لمنطقة �لح���رة في �إمارة 

�لفجيرة. 

وقد تحدث �شع�������ادة ال�شيد/ عبا��������س علي النقي، 

ف���ي كلم���ة له ف���ي �فتتاح �لور�ص���ة، ع���ن  مكانة دول 

مجل����س �لتعاون ف���ي �أ�ص���و�ق �لطاق���ة �لعالمية، كما 

��صتعر�س خال�صة در��صة �المانة �لعامة حول ميز�ن 

�لطاقة في �لهند و�النعكا�صات �لمحتملة على �لدول 

�الأع�ص���اء.

و�أ�ص���ار �ص���عادته �أن دول مجل�س �لتعاون �لخليجي، 

تحت���ل موقعاً متقدماً في �الإ�ص���تر�تيجية �لهندية حيث 

���ن دول �لمجل����س �أكث���ر من 70% م���ن �حتياجات  توؤمِّ

�لهند من �لطاقة، وت�ص���تثمر في �ل�ص���ركات و�لم�صانع 

و�القت�ص���اد �لهن���دي، وقد تنام���ي �العتم���اد �لمتبادل 

بي���ن �لهند ودول �لمجل�س، حي���ث تجاوز �إجمالي حجم 

�لتج���ارة بي���ن دول مجل�س �لتع���اون �لخليج���ي و�لهند 

ف���ي �لع���ام 2014-2015 ما قيمت���ه 133 مليار دوالر 

�أمريكي،ناهيك عن وجود �لماليين من �لعمالة �لهندية 

في �لمنطقة وتحويالتهم �لمالية، وم�ص���الح �ل�ص���ركات 

�لهندية �لتي ت�صهد نمو� قويا في دول �لخليج.

وقد خل�س المنتدى اإلى اإ�شدار عدد من التو�شيات، 

من بينها:

• ت�صكيل لجنة تن�صيق م�صتركة لمتابعة تطور�ت 	

�لتعاون �القت�صادي بين �لجانبين. 

• �لت�ص���جيع على �قامة �ص���ر�كات بين �لجانبين 	

في مختلف �لقطاعات �القت�صادية.

• ت�ص���جيع �لقط���اع �لخا����س ف���ي دول �لمجل�س 	

لال�ص���تفادة من �لكو�در �لب�ص���رية �لهندية في 

قطاع تكنولوجيا �لمعلومات.

• ت�صجيع �لتعاون في �لقطاع �لزر�عي وم�صاريع 	

�الأمن �لغذ�ئي.

• ت�صجيع �لتعاون و�ال�ص���تثمار�ت �لم�صتركة في 	

مجال �لقطاع �لطبي.
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تلبي��ة لدع��وة الهيئ��ة الوطنية للنفط والغ��از البحرينية، ش��اركت األمانة العام��ة للمنظمة في 
فعاليات المؤتمر والمعرض الثاني إلدارة الطاقة، الذي عقد في مملكة البحرين برعاية كريمة من 
معالي الدكتور عبد الحس��ين بن علي ميرزا وزير الطاقة في مملكة البحرين، وذلك خالل الفترة من 

6 – 8 كانون األول/ديسمبر 2015 تحت شعار »الطاقة المستدامة للدول النامية«.

افتتح معال�������ي الدكتور عبدالح�شين بن علي ميرزا 

فعالي���ات �لموؤتم���ر و�لمعر����س �لثان���ي الإد�رة �لطاق���ة 

بكلمة �أ�صاد فيها بالمبادرة �لتي �أطلقها �صاحب �ل�صمو 

�لملك���ي �الأمير �ص���لمان بن حم���د �آل خليفة ولي �لعهد 

عل���ى هام�س �فتتاح موؤتم���ر �لتغير �لمناخي في باري�س 

COP21، و�ل���ذي �أعل���ن فيه���ا على ��ص���تعد�د مملكة 
�لبحرين ال�صت�ص���افة �لمركز �الإقليمي ل�صندوق �لمناخ 

�الأخ�ص���ر لخدم���ة منطقة غرب �آ�ص���يا. و�أ�ص���ار معاليه 

�إلى �لم�ص���ادفة بين �نعقاد ه���ذ� �لموؤتمر �لذي يناق�س 

�لطاقة �لم�ص���تد�مة لمنطقة �ل�ص���رق �الأو�صط و�نعقاد 

قم���ة باري����س للمن���اخ �لت���ي ��ص���تملت على ح���و�ر مهم 

وقائم بين �ص���ناع �لقر�ر في دول �لعالم، وبّين �أنه على 

�لرغ���م من �نعق���اد �لحدثين في مكاني���ن مختلفين �إال 

�أنهما متر�بطان من حيث �الأهمية و�لحلول، منوهاً باأن 

�لتنمية �لم�صتد�مة هي مفتاح �لتخطيط �ال�صتر�تيجي 

الأي بلد وتعتمد على مدى نجاح �لدول في مجال �إد�رة 

�لطاق���ة وه���ي توؤثر عل���ى جميع جو�نب �لتنمية �ص���و�ء 

كانت �جتماعية �أو �قت�صادية �أو بيئية.

المؤتمر والمعرض الثاني إلدارة الطاقة
التنمية المستدامة مفتاح التخطيط االستراتيجي لدول العالم
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تن���اول �لموؤتم���ر �لعديد من �لق�ص���ايا �لمهمة منها 

تغي���ر �لمن���اخ و�لبيئ���ة و كف���اءة �لطاق���ة ف���ي �لقط���اع 

�ل�ص���ناعي وقطاع �لمباني و�لطاقة �لمتجددة وغيرها 

من �لمو��ص���يع �الأخرى �لمرتبطة بقطاع �لطاقة، تمت 

مناق�صتها من خالل �صت جل�صات فنية، وحلقتي نقا�س.

 وقد تمثلت م�شاركة االأمانة العامة في تقديم ال�شيد 

عبدالفتاح دندي، مدير االدارة االقت�شادية، ورقة عمل 

�صمن فعاليات �لجل�صة �لفنية �لثانية للموؤتمر و�لمتعلقة 

باإد�رة �لطاقة بعنو�ن ” �لتطور�ت في ��ص����تهالك �لنفط 

و�لغ����از �لطبيع����ي ف����ي �ل����دول �لعربية ”. ت����م من خالل 

�لورقة ��ص����تعر��س خم�صة محاور رئي�صية تناولت �أهمية 

�لدول �لعربية في �أ�صو�ق �لطاقة �لعالمية، و�التجاهات 

�لحالي����ة ال�ص����تهالك �لنفط و�لغاز �لطبيع����ي في �لدول 

�لعربية و�لعو�مل �لرئي�ص����ية �لموؤثرة على �ال�ص����تهالك، 

وتطور موؤ�صر كثافة ��صتهالك �لطاقة في �لدول �لعربية، 

و�الآفاق �لم�ص����تقبلية ال�ص����تهالك �لنفط و�لغاز �لطبيعي 

في �لدول �لعربية حتى عام 2035.

صدور التقرير اإلحصائي السنوي لعام 2015
�ص���در عن �الأمان���ة �لعام���ة لمنظمة �أو�ب���ك، موؤخر�ً 

�لتقري���ر �الإح�ص���ائي �ل�ص���نوي لع���ام 2015، ويت�ص���من 

�لتقرير بيانات عامة و�صاملة عن �ل�صناعة �لبترولية في 

�لدول �الأع�ص���اء و�لدول �لعربية �الأخرى باالإ�ص���افة �إلى 

بيان���ات �لطاق���ة �الإجمالية للدول �الأع�ص���اء في منظمة 

�أوب���ك، وبقية دول �لعالم للفت���رة من 2010 �إلى 2014. 

وتعتمد �الأمانة �لعامة على تحديث بياناتها، ما �أمكن على 

�الإح�ص���اء�ت �لر�ص���مية �لتي توفرها �لدول �الأع�صاء من 

خالل م�ص���روع ��ص���تمارة جمع بيانات �لطاقة، و�لبيانات 

�لمتوف���رة ف���ي �الأور�ق �لقطري���ة �لمقدم���ة م���ن �لدول 

�لعربية �إلى موؤتمر �لطاقة �لعربي �لعا�صر �لذي عقد في 

�بوظب���ي، دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة ، خالل �لفترة 

من 21 - 23 كانون �الأول/ دي�ص���مبر 2014  و�لبيانات 

�ل�ص���ادرة من �لموؤ�ص�ص���ات �لوطنية �لعربية و �لم�ص���ادر 

�لثانوية �الأخرى.
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

✍ ارتفع المعدل ال�شهري الأ�شعار �شلة اأوبك بن�صبة 0.4% )0.2 دوالر للبرميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 45 دوالر للبرميل خالل �صهر �أكتوبر 2015.
✍ ارتفع الطلب العالمي على النفط خالل �صهر �أكتوبر 2015 بمقد�ر 0.2 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.2% لي�صل �إلى 95.8 مليون ب/ي.

✍ ارتفعت الكميات المعرو�شة من النفط خالل �صهر �أكتوبر 2015 بمقد�ر 0.3 مليون ب/ي ،�أي بن�صبة 0.3 % لت�صل �إلى 98.4 مليون ب/ي.
✍ انخف�س اإنتاج الواليات المتحدة من النفط ال�شخري خالل �صهر �أكتوبر 2015 بنحو 1.5% ليبلغ 5.2 مليون ب/ي، كما انخف�س عدد الحفارات العاملة بنحو 

44 حفارة مقارنة بال�صهر �ل�صابق ليبلغ 520 حفارة.
7.3 مليون ب/ي، كما انخف�شت وارداتها من المنتجات  لتبلغ   %4.2 بنحو   2015 ✍ انخف�شت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر �صبتمبر 

النفطية بنحو 16.6% لتبلغ حو�لى 1.9 مليون ب/ي.

✍ ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول ال�شناعية خالل �صهر �صبتمبر 2015 بحو�لى 13 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2988 مليون برميل، 
و ا�شتقر المخزون االإ�شتراتيجي في دول منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية وجنوب �أفريقيا و�ل�صين عند نف�س �لم�صتوى �لم�صجل خالل �ل�صهر �ل�صابق وهو 

1856 مليون برميل. 
✍ انخف�س المتو�شط ال�شهري لل�شعر الفوري للغاز الطبيعي �لم�صجل في مركز هنري بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر �أكتوبر 2015 بمقد�ر 0.32 دوالر لكل مليون 

)و ح ب( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2.34 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

✍ ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في اليابان خالل �صهر �صبتمبر 2015 بمقد�ر 0.5 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 9.6 دوالر لكل مليون 
)و ح ب( ، كما ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في كوريا الجنوبية بمقد�ر 0.4 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، لي�صل �إلى 9.6 دوالر لكل مليون 

)و ح ب( ،و ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في ال�شين بمقد�ر 0.2 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 7.4 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

✍ بلغت �شادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�شيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�شين حوالى 3.417 مليون طن خالل �صهر �صبتمبر 2015 ،م�صتاأثرة 
بح�صة 32.2% من �الإجمالى.

أوال : أسواق النفط

– الأ�ضعار  1

1-1 اأ�شعار النفط الخام
�ص���هد �لمعدل �الأ�ص���بوعي الأ�صعار �صلة �أوبك �رتفاعاً خالل �الأ�صبوع �الأول من �صهر �أكتوبر 

2015، م�ص���جاًل 47.2 دوالر للبرميل، ثم �نخف�س بعد ذلك لي�صل �إلى �أدني م�صتوياته عندما 
بلغ 43.4 دوالر للبرميل خالل �الأ�صبوع �لر�بع من �ل�صهر، كما يو�صح �ل�صكل )1(: 

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

0.2 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 0.4% ،لي�صل �إلى 45 دوالر للبرميل، 
م�صجال بذلك تر�جعاً بنحو 40 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 47.1% مقارنة بمعدله �لم�صجل خالل 

�ل�ص���هر �لمماثل من �لعام �لما�صي. وقد كان ال�صتمر�ر وفرة �الإمد�د�ت من �لنفط �لخام وتباطوؤ 

�القت�صاد �ل�صيني، دور�ً 

رئي�صياً فى بقاء �الأ�صعار 

دون تغيي���ر تقريباً خالل 

 2015 �أكتوب���ر  �ص���هر 

مقتربة من �أدنى م�صتوى 

لها �لم�صجل خالل �صهر 

يناير من هذ� �لعام. 

�لج���دول  ويو�ص���ح 

)1( و�ل�ص���كل )2( �لتغير 

في �أ�ص���عار �ص���لة �أوبك، 

�ل�صابق،  بال�صهر  مقارنة 

و بال�ص���هر �لمماث���ل من 

�لعام �ل�صابق:

املوؤ�ضرات الرئي�ضية

المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك،  2015-2014  الشكل - 1:
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اأكتوبر �ضبتمرب اأغ�ضط�س يوليو يونيو مايو اأبريل مار�س فرباير
يناير

2015 دي�ضمرب نوفمرب
اأكتوبر

2014

45.0 44.8 45.5 54.2 60.2 62.2 57.3 52.5 54.1 44.4 59.5 75.6 85.1 �صعر �صلة �أوبك

0.2 (0.6) (8.7) (6.0) (2.0) 4.9 4.8 (1.6) 9.7 (15.1) (16.1) (9.5) (10.9)  �لتغري عن �ل�صهر

�ل�صابق

(40.0) (51.2) (55.3) (15.4) (47.7) (43.3) (47.0) (51.7) (51.3) (60.3) (48.2) (29.4) (21.6)
 �لتغري عن �ل�صهر

 �ملماثل من �لعام

�ل�صابق

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

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

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

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

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

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

الجدول - 1 

الشكل - 2 

يو�ص���ح �لج���دول )3( في �لملحق �الأ�ص���عار �لفورية ل�ص���لة �أوبك و بع����س �لنفوط �الأخرى 

للفترة 2013 - 2015.

1-2  االأ�شعار الفورية للمنتجات النفطية

- الخليج االأمريكي

�نخف�ص���ت �الأ�ص���عار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �ص���هر �ص���بتمبر 2015 بنحو 14.9 

دوالر للبرميل مقارنة باأ�ص���عار �ل�ص���هر �ل�ص���ابق �أي بن�ص���بة 18.4% لت�ص���ل �إلى 65.8 دوالر 

للبرميل، كما �نخف�ص���ت �أ�ص���عار زيت �لوقود بنحو 0.8 دوالر للبرميل �أي بن�ص���بة 2.2% لتبلغ 

34.9 دوالر للبرميل، بينما �رتفعت �أ�ص���عار زيت �لغاز بحو�لى 0.3 دوالر للبرميل �أي بن�ص���بة 
0.5% لتبلغ 58.3 دوالر للبرميل.
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-  �شوق روتردام

�صهدت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز �نخفا�صاً في م�صتوياتها خالل �صهر �صبتمبر 

2015 بنحو 6.8 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 8.7% لت�صل �إلى 
70.7 دوالر للبرميل،  كما �نخف�صت �أ�صعار زيت �لوقود بنحو 1.3 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 
3.8% لتبلغ 33.9 دوالر للبرميل، بينما �رتفعت �أ�صعار زيت �لغاز بحو�لي 0.7 دوالر للبرميل 

�أي بن�صبة 1.2% لتبلغ 61.4 دوالر للبرميل.

-  �شوق حو�س البحر المتو�شط

�صهدت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز �نخفا�صاً في م�صتوياتها خالل �صهر �صبتمبر 

2015 بنحو 7.3 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 10.4% لت�صل �إلى 
63 دوالر للبرميل،  كما �نخف�صت �أ�صعار زيت �لوقود بنحو 1.8 دوالر للبرميل �أي بن�صبة %5 
�أي  للبرميل  1.1 دوالر  �أ�صعار زيت �لغاز بحو�لي  للبرميل، بينما �رتفعت  34.5 دوالر  لتبلغ 

بن�صبة 1.8% لتبلغ 63.3 دوالر للبرميل.

-  �شوق �شنغافورة

�ص���هدت �الأ�ص���عار �لفورية للغازولين �لممتاز �نخفا�صاً في م�صتوياتها خالل �صهر �صبتمبر 

2015 بنحو 0.8 دوالر للبرميل مقارنة باأ�ص���عار �ل�ص���هر �ل�ص���ابق �أي بن�ص���بة 1.2% لت�صل �إلى 
65.2 دوالر للبرميل،  كما �نخف�ص���ت �أ�ص���عار زيت �لوقود بنحو 1.6 دوالر للبرميل �أي بن�ص���بة 
4.2% لتبلغ 37.4 دوالر للبرميل، بينما �رتفعت �أ�صعار زيت �لغاز بحو�لي 0.9 دوالر للبرميل 

�أي بن�صبة 1.6% لتبلغ 60.9 دوالر للبرميل.

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

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

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

كم���ا يو�ص���ح �لجدول )4( في �لملحق �لمتو�ص���ط �ل�ص���هري لالأ�ص���عار �لفوري���ة للمنتجات 

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

1-3 اأ�شعار �شحن النفط الخام 

�رتفعت �أ�ص���عار �ص���حن �لنفط �لخام �لمتجه من مو�نئ �ل�صرق �الأو�صط  �إلى �تجاه �ل�صرق        

)للناقالت �لكبيرة بحمولة 230 – 280 �ألف طن �ص���اكن( خالل �ص���هر �صبتمبر 2015 بمقد�ر 

16 نقطة مقارنة باأ�ص���عار �ل�ص���هر �ل�صابق، �أي بن�ص���بة 41% م�صجلة 55 نقطة على �لمقيا�س 
�لعالمي ،و�رتفعت �أ�ص���عار �ص���حن �لنفط �لخام �لمتجه من مو�نئ �ل�ص���رق �الأو�صط  �إلى �تجاه 

�لغ���رب )للناق���الت �لكبي���رة بحمولة 270 – 285 �ألف طن �ص���اكن( بمق���د�ر 7 نقاط مقارنة 

باأ�ص���عار �ل�ص���هر �ل�صابق، �أي بن�صبة 26.9% م�ص���جلة 33 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي، بينما 

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

�ص���غيرة �أو متو�ص���طة �لحجم  )80-85 �ألف طن �ص���اكن( بمقد�ر 21 نقطة مقارنة باأ�ص���عار 

�ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 22.3% م�صجلة 73 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي.

ويو�ص���ح �ل�ص���كل )4( �أ�ص���عار �ص���حن �لنفط �لخ���ام )نقطة عل���ى �لمقيا����س �لعالمى( في 

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

1-4 اأ�شعار �شحن المنتجات النفطية 

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

�ل�صرق  )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر �صبتمبر 2015 بمقد�ر 44 

نقطة ،�أي بن�ص���بة 29.3% مقارنة باأ�ص���عار �ل�صهر �ل�صابق، م�صجلة 106 نقطة على �لمقيا�س 

 .)World Scale(لعالمي�

بينم���ا �رتفعت �أ�ص���عار �ص���حن �لمنتجات �لنفطي���ة �لمنقولة د�خل منطق���ة �لبحر �الأبي�س 

�لمتو�صط )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر �صبتمبر 2015  بمقد�ر 

13 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي،  �أي بن�ص���بة 10.5% مقارنة باأ�ص���عار �ل�صهر �ل�صابق،  لت�صل 

 WS-( لمقيا����س �لعالم���ي� )*(

طريق���ة  ه���و   )World Scale
�أ�ص���عار  الحت�ص���اب  م�ص���تخدمة 

�ل�ص���حن، حي���ث �أن نقط���ة عل���ى 

�لمقيا�س �لعالم���ي تعني 1% من 

�صعر �لنقل �لقيا�صي لذلك �التجاه 

في كت���اب World Scale �لذي 

ين�صر �ص���نويا، ويت�صمن قائمة من 

�الأ�صعار ب�ص���يغة دوالر/طن تمثل 

�التجاه���ات  ل���كل   –  WS  100
�لرئي�صية في �لعالم.
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�إلى م�ص���توى 137 نقطة،  و�رتفعت �أي�ص���اً �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة من �لبحر 

�لمتو�ص���ط �إلى �ص���مال غرب �أوروبا )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر 

�ص���بتمبر 2015 بمقد�ر 13 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي، �أي بن�ص���بة 9.7% مقارنة باأ�ص���عار 

�ل�صهر �ل�صابق،  لت�صل �إلى م�صتوى 147 نقطة.

و يو�ص���ح �ل�ص���كل )5( �أ�ص���عار �ص���حن �لمنتجات �لنفطية في �التجاهات �لمختلفة خالل 

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

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

يو�ص���ح �لج���دوالن )5( و )6( في �لملحق �تجاهات �أ�ص���عار �ص���حن كل م���ن �لنفط �لخام 

و�لمنتجات �لنفطية للفترة 2013- 2015.

2 - العر�س و الطلب  

ت�صير �لتقدير�ت �الأولية �لمتعلقة باإجمالي �لطلب �لعالمي على �لنفط خالل �صهر �أكتوبر 

2015 �إل�ى �رتفاعه بمقد�ر 0.2 مليون ب/ي، �أي بن�ص���بة 0.2% مقارنة بم�ص���تويات �ل�ص���هر 
�ل�ص���ابق لت�ص���ل �إل�ى 95.8 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 1.7 مليون ب/ي مقارنة 

بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

�رتف���ع طل���ب مجموعة �لدول �ل�ص���ناعية خالل �ص���هر �أكتوبر 2015 بمق���د�ر 0.6 مليون 

ب/ي، �أي بن�ص���بة 1.3% مقارنة بم�ص���تويات �ل�ص���هر �ل�ص���ابق لي�ص���ل �إلى 46.6 مليون ب/ي 

،مرتفعاً بحو�لى 0.2 مليون ب/ي مقارنة بال�ص���هر �لمناظر من �لعام �لما�صي، بينما �نخف�س 

طلب بقية دول �لعالم �الأخرى بمقد�ر 0.4 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.8% مقارنة بم�صتويات 

الشكل - 5 
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التغري عن

اأكتوبر 2014 

اأكتوبر

2014
التغري عن

�ضبتمرب  2015

�ضبتمرب

2015
اأكتوبر

2015

0.2 46.4 0.6 46.0 46.6 طلب الدول ال�شناعية

1.5 47.7 -0.4 49.6 49.0 باقي دول العامل

1.7 94.1 0.2 95.6 95.8 اإجمايل الطلب العاملي

2.5 36.3 -0.3 39.1 38.8  اإمدادات اأوبك

2.3 29.7 -0.3 32.3 32.0 نفط خام

0.2 6.6 0.0 6.8 6.8 �شوائل الغاز و متكثفات

1.9 55.5 0.6 56.8 57.4 اإمدادات من خارج اأوبك

-0.1 2.3 0.0 2.2 2.2 عوائد التكرير

4.2 94.2 0.3 98.1 98.4 اإجمايل العر�س العاملي

0.1 2.4 2.7 املوازنة

Energy Intelligence Briefing November 4  2015 ،:مل�صدر�

�ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 49.2 مليون ب/ي، مرتفعاً بحو�لي 1.5 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر 

�لمناظر من �لعام �لما�صي.

كما ت�صير �لتقدير�ت �الأولية �إلى �رتفاع �لكميات �لمعرو�صة من �لنفط خالل �صهر �أكتوبر 

2015 بمقد�ر 0.3 مليون ب/ي �أي بن�صبة 0.3% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 
98.4 ملي���ون ب/ي، وهو م�ص���توى مرتف���ع بحو�لي 4.2 مليون ب/ي مقارنة بال�ص���هر �لمناظر 

من �لعام �ل�صابق.

وعلى م�ص���توى �لمجموعات، �نخف�ص���ت �إمد�د�ت �لدول �الأع�ص���اء ف���ي  �أوبك من �لنفط 

�لخام و �ص���و�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �ص���هر �أكتوبر 2015 بمقد�ر 0.3 مليون ب/ي �أي بن�صبة 

0.8% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 38.8 مليون ب/ي ،م�صكلة �رتفاعاً بنحو 
2.5 ملي���ون ب/ي مقارنة بال�ص���هر �لمناظر من �لعام �ل�ص���ابق، بينما �رتف���ع �إجمالى �إمد�د�ت 
�لدول �لمنتجة من خارج �أوبك خالل �صهر �أكتوبر 2015 بمقد�ر 0.6 مليون ب/ي �أي بن�صبة 

1% مقارنة بم�ص���تويات �ل�ص���هر �ل�صابق لت�ص���ل �إلى 59.6 مليون ب/ي ،م�صكلة �رتفاعاً بنحو 
1.8 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

وتظهر �لبيانات �الأولية لم�ص���تويات �لطلب و�لعر�س من �لنفط �لخام خالل �ص���هر �أكتوبر 

2015 فائ�ص���اً قدره 2.7 مليون ب/ي ،مقارنة بفائ�س قدره 2.4 مليون ب/ي خالل �ل�ص���هر 
�ل�ص���ابق وفائ�ص���اً قدره 0.1 مليون ب/ي خالل �ل�ص���هر �لمماثل من �لعام �ل�ص���ابق ،وذلك كما 

يت�صح من �لجدول )2(   و�ل�صكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط                                         )مليون برميل/ اليوم( الجدول - 2 
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يو�ص���ح �لجدوالن )7( و )8( م�ص���تويات �لطلب و�لعر�س �لعالمي للنفط  للفترة 2013- 

.2015

• اإنتاج النفط ال�شخري فى الواليات المتحدة االأمريكية 	

�نخف�س �إنتاج �لواليات �لمتحدة �الأمريكية من �لنفط �ل�صخري خالل �صهر �أكتوبر 2015 

بحو�لى 81 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 1.5% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 5.161 مليون 

ب/ي، م�ص���كلة �رتفاعاً بنحو 88 �ألف ب/ي مقارنة بال�ص���هر �لمناظر من �لعام �ل�ص���ابق، كما 

�نخف�س عدد �لحفار�ت �لعاملة خالل �صهر �أكتوبر 2015 بنحو 44 حفارة مقارنة بم�صتويات 

�ل�ص���هر �ل�ص���ابق لتبلغ  520 حفارة، وهو م�ص���توى منخف�س بنحو 788 حفارة مقارنة بال�صهر 

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

العرض والطلب العالمي على النفط                                                                                                         )مليون ب/ي ( 

 التغري عن

اأكتوبر 2014

اأكتوبر

2014
 التغري عن

�شبتمرب 2015

�شبتمرب

2015
اأكتوبر

2015

0.088 5.073 -0.081 5.242 5.161 اإنتاج النفط ال�شخري

-788 1308 -44 564 520 عدد احلفارات العاملة )حفارة(

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

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

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

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

شكل - 6 
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3 -  تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية

الواليات المتحدة االأمريكية 

�صبتمبر  �صهر  خالل  �لخام  �لنفط  من  �الأمريكية  �لمتحدة  �لواليات  و�رد�ت  �نخف�صت 

لتبلغ  �ل�صابق  �ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %4.2 بن�صبة  �أى  �ألف ب/ي   322 2015 بحو�لى 
7.3 مليون ب/ي، كما �نخف�صت و�رد�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 379 �ألف ب/ي �أى 

بن�صبة 16.6% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لي 1.9 مليون ب/ي. 

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

�صبتمبر 2015 بحو�لى 37 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 7.1% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 

489  �ألف ب/ي، كما �نخف�صت �صادر�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 10 �أالف ب/ي �أى 
بن�صبة 0.3% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لى 3.8 مليون ب/ي. وبذلك �نخف�س 

�ألف   655 بحو�لي   2015 �صبتمبر  �صهر  �لمتحدة خالل  للواليات  �لنفطية  �ل��و�رد�ت  �صافي 

ب/ي، �أي بن�صبة 11.6% مقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 5 مليون ب/ي.

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

�لخام بن�صبة 45% من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه، تليها �لمملكة �لعربية �ل�صعودية بن�صبة 

12% ثم فنزويال بن�صبة 11%، بينما ��صتحوذت �لدول �الأع�صاء في منظمة �أوبك على حو�لي 
33% من �إجمالي و�رد�ت �لنفط �لخام للواليات �لمتحدة �الأمريكية. 

اليابان 

�نخف�صت و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام خالل �صهر �صبتمبر 2015 بحو�لي 231 �ألف 

ب/ي، �أي بن�صبة 7.1% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 3.3 مليون ب/ي. بينما �رتفعت 

�لو�رد�ت �ليابانية من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 83 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 14% بالمقارنة 

مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 671 �ألف ب/ي.

إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية  )مليون ب/ي ( شكل - 7 
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وعلى جانب �ل�صادر�ت، �نخف�صت �صادر�ت �ليابان من �لمنتجات �لنفطية خالل �صهر 

بذلك  و  �ألف ب/ي.   628 لتبلغ   %2.5 بن�صبة  �أي  �ألف ب/ي،   16 بنحو   2015 �صبتمبر  

�ألف   132 2015  بحو�لي  لليابان خالل �صهر �صبتمبر  �لنفطية  �ل��و�رد�ت  �نخف�س �صافي 

ب/ي، �أي بن�صبة 3.8% لي�صل �إلى 3.3 مليون ب/ي.

تاأتي �لمملكة �لعربية �ل�صعودية في �لمرتبة �الأولى بن�صبة  وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، 

34% من �جمالي و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام ، تليها �المار�ت �لعربية �لمتحدة بن�صبة 
25% ثم قطر بحو�لى %9 . 

ال�شين 

�رتفعت و�رد�ت �ل�ص���ين من �لنفط �لخام خالل �ص���هر �صبتمبر 2015 بحو�لي 541 �ألف 

ب/ي،  �أي بن�ص���بة 8.6% بالمقارنة مع �ل�ص���هر �ل�ص���ابق لتبلغ 6.8 مليون ب/ي، كما �رتفعت 

�لو�رد�ت �ل�صينية من �لمنتجات �لنفطية بحو�لي 126 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 10% بالمقارنة 

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

وعلى جانب �ل�ص���ادر�ت ،�نخف�ص���ت �ل�ص���ادر�ت �ل�ص���ينية من �لنفط �لخام خالل �ص���هر 

�ص���بتمبر 2015 لت�ص���ل �إلى 12 �ألف ب/ي. بينما �رتفعت �ل�ص���ادر�ت �ل�صينية من �لمنتجات 

�لنفطية بحو�لي 142 �ألف ب/ي، �أي بن�ص���بة 17% بالمقارنة مع �ل�ص���هر �ل�ص���ابق لتبلغ 978 

�ألف ب/ي. وبذلك بلغ �ص���افي �لو�رد�ت �لنفطية �ل�صينية خالل �صهر �صبتمبر 2015 حو�لي 

7.1 مليون ب/ي مرتفعة بنحو 8.6% عن م�صتوياتها لل�صهر �ل�صابق. 
وبالن�ص���بة لم�ص���ادر �لو�رد�ت، تاأتي رو�ص���يا في �لمرتبة �الأولى بن�ص���بة 15% من �إجمالي 

و�رد�ت �ل�ص���ين م���ن �لنفط �لخ���ام، تليها �لمملكة �لعربية �ل�ص���عودية بن�ص���بة 14% ثم ُعمان 

بن�صبة %11 .

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

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

املنتجات النفطية النفط اخلام

 التغري عن

اأغ�شط�س 2015

اأغ�شط�س

2015
�شبتمرب

2015
 التغري عن

اأغ�شط�س 2015

اأغ�شط�س

2015
�شبتمرب 

2015

-0.370 -1.509 -1.878 -0.285 7.140 6.855 الواليات املتحدة االأمريكية

0.099 -0.056 0.043 -0.231 3.494 3.263 اليابان

-0.016 0.317 0.301 0.580 6.228 6.808 ال�شني

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

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

4 - المخزون 

�رتفع �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �لدول �ل�صناعية خالل �صهر �صبتمبر 2015 

بحو�لى 13 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2988 مليون برميل، م�صكاًل �رتفاعاً 

بمقد�ر 239 مليون برميل عن م�صتويات �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صى، يذكر �أن �إجمالي 

�لمخزون �لتجاري من �لنفط �لخام  في �لدول �ل�صناعية قد �رتفع خالل �صهر �صبتمبر 2015  
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بحو�لي 8 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1169 مليون برميل، كما �رتفع �إجمالي 

مخزونها �لتجاري من �لمنتجات  �لنفطية بحو�لي 5 مليون برميل عن �ل�ص���هر �ل�ص���ابق لي�صل 

�إلى 1819 مليون برميل.

 وق���د �رتف���ع �لمخزون �لتج���اري �لنفطي ف���ي �الأمريكتين بحو�لى 14 ملي���ون برميل عن 

�ل�ص���هر �ل�ص���ابق لي�ص���تقر عند 1578 مليون برميل، منها 620 مليون برميل من �لنفط �لخام 

و 958 ملي���ون برمي���ل م���ن �لمنتجات، بينما �نخف����س �لمخزون �لتج���اري �لنفطي في �لدول 

�الأوروبية بحو�لى 1 مليون برميل عن �ل�ص���هر �ل�ص���ابق لي�ص���تقر عند 961 مليون برميل، منها 

342 ملي���ون برميل م���ن �لنفط �لخام و 619 مليون برميل من �لمنتجات، و��ص���تقر �لمخزون 
�لتجاري �لنفطي في دول منطقة �لمحيط �لهادي عند نف�س �لم�صتوى �لم�صجل خالل �ل�صهر 

�ل�صابق وهو 449 مليون برميل منها 207 مليون برميل من �لنفط �لخام و 242 مليون برميل 

من �لمنتجات �لنفطية.

�رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي في بقية دول �لعالم خالل �صهر �صبتمبر 2015 بمقد�ر 

19 مليون برميل لي�ص���ل �إلى 2732 مليون برمي���ل ،بينما �نخف�س �لمخزون �لتجاري �لنفطي 
على متن �لناقالت بمقد�ر 19 مليون برميل لي�صل �إلى 1070 مليون برميل. 

وبذلك ي�ص���جل م�ص���توى �إجمالي �لمخ���زون �لتجاري �لعالمى �رتفاع���اً بمقد�ر 32 مليون 

برميل خالل �صهر �صبتمبر 2015 مقارنة بم�صتو�ه �لم�صجل خالل �ل�صهر �ل�صابق  لي�صل �إلى 

5720  مليون برميل، وهو م�ص���توى مرتفع بمقد�ر 576 مليون برميل عن م�ص���تويات �ل�ص���هر 
�لمماثل من �لعام �لما�صي. 

و��ص���تقر �لمخزون �ال�ص���تر�تيجي ف���ي دول منظمة �لتعاون �القت�ص���ادي و�لتنمية وجنوب 

�أفريقيا و�ل�ص���ين خالل �ص���هر �ص���بتمبر 2015 عند 1856 مليون برميل وهو نف�س �لم�ص���توى 

�لم�ص���جل خالل �ل�ص���هر �ل�ص���ابق،  مرتفعاً بمقد�ر 36 مليون برميل عن م�صتوياته في �ل�صهر 

�لمماثل من �لعام �لما�صي.

وبذلك ي�ص���ل �إجمالي �لمخزون �لعالمي في نهاية �صهر �صبتمبر 2015 �إلى 8646 مليون 

برميل م�ص���جال بذلك �رتفاعاً بنحو 13 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق، و �رتفاعاً بنحو 

630 مليون برميل مقارنة بال�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 
ويبين �ل�صكل )8( و�لجدول )9( في �لملحق م�صتويات �لمخزون �لمختلفة في نهاية �صهر          

�صبتمبر 2015.

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر سبتمبر 2015  )مليون برميل ( شكل - 8 
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ثانيا: سوق الغاز الطبيعي
1 - الأ�ضعار الفورية و الم�ضتقبلية للغاز الطبيعي في ال�ضوق الأمريكي 

�نخف�س �لمتو�ص���ط �ل�ص���هري لل�ص���عر �لفوري للغاز �لطبيعي �لم�ص���جل ف���ي مركز هنري 

بال�ص���وق �الأمريكي خالل �ص���هر �أكتوبر 2015 بمقد�ر 0.32 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة 

بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2.34 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

ولدى مقارنة �لمتو�ص���ط �ل�ص���هري ل�صعر �لغاز �لطبيعي بالمتو�ص���ط �ل�صهري لخام غرب 

تك�صا�س �لمتو�صط، يت�صح �نخفا�س �أ�صعار �لغاز �لطبيعي بنحو 5.7 دوالر لكل مليون )و ح ب( 

،كما هو مو�صح في �لجدول )5(:

اأكتوبر

دي�ضمربنوفمرب2014
يناير

اإكتوبر�ضبتمرباأغ�ضط�سيوليويونيومايواأبريلمار�سفرباير2015

3.84.13.53.02.92.82.62.92.82.82.82.72.3�لغاز �لطبيعي *

14.613.110.38.28.88.29.410.210.38.87.47.88.0خام غ. تك�صا�س**

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

اآ�ضيا اأ�ضواق الغاز الطبيعي الم�ضيل في   .2
 

ت�ص���تعر�س �لفقر�ت �لتالية �لتطور�ت في �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل في �أ�صو�ق �صمال 

�ص���رق �أ�ص���يا و�لكميات �لم�ص���توردة من كل من �ليابان وكوريا �لجنوبية و�ل�ص���ين و�لم�ص���ادر 

�لرئي�صية لتلك �لو�رد�ت و�لعائد �ل�صافي لم�صدري �لغاز �لطبيعي �لم�صيل. 

1.2 اأ�شعار الغاز الطبيعي الم�شيل
�ص���هد متو�ص���ط �أ�ص���عار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��ص���توردته �ليابان في �صهر �صبتمبر 

2015  �رتفاعاً بمقد�ر 0.5 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�ص���هر �ل�ص���ابق لي�ص���ل �إلى 9.6 
دوالر/ مليون و ح ب، كما �رتفع متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته كوريا 

�لجنوبية بمقد�ر 0.4 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 9.6 دوالر/ 

مليون و ح ب، و�رتفع متو�ص���ط �أ�ص���عار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته �ل�صين بمقد�ر 

0.2 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 7.4 دوالر/ مليون و ح ب. 
2.2 الكميات الم�شتوردة من الغاز الطبيعي الم�شيل

�رتفع���ت �لكمي���ات �لم�ص���توردة من �لغاز �لطبيعي �لم�ص���يل في �لياب���ان و كوريا �لجنوبية 

و�ل�صين من �لم�صادر �لمختلفة خالل �ل�صهر بمقد�ر 190 �ألف طن �أي بن�صبة 1.8% مقارنة 

بال�صهر �ل�صابق حيث و�صلت �لكميات �لم�صتوردة في �صهر �صبتمبر 2015 �إلى 10.598 مليون 

طن.

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

http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdM.htm  : لم�صدر�
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 ويو�صح �لجدول )6( �لكميات �لم�صتوردة من �لغاز �لطبيعي �لم�صيل و�أ�صعاره في كل من 

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

متو�ضط اأ�ضعار ال�ضتريادالكميات امل�ضتوردة 

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�ضنيكوريااليابانالإجمايلال�ضنيكوريااليابان

201387490401751799714566216.014.711.1

2014104669446222367317296416.116.311.7

8179445126521528016.715.513.3يناير 2014

7511419414981320316.816.511.7فرباير

8044411514791363816.616.512.0مار�س

7212322013751180716.816.410.8اأبريل

6495221215791028616.316.311.4مايو

6821220713431037116.116.611.2يونيو

7838218218351185516.116.310.3يوليو

7050254315821117515.716.211.7اأغ�شط�س

7276230213941097215.216.512.2�شبتمرب

6944275513811108015.916.212.3اأكتوبر

6877293217571156615.615.911.6نوفمرب

8258428920161456315.616.112.1دي�شمرب

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�شط�س

685324501295105989.69.67.4�شبتمرب

   World Gas Intelligence   امل�شدر : اأعداد خمتلفة من

كميات وأسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في اليابان وكوريا والصين 2015-2013  الجدول - 6
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3.2 م�شادر واردات الغاز الطبيعي الم�شيل
بلغت �ص���ادر�ت قطر �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و �ل�ص���ين خالل �ص���هر �صبتمبر 2015  

حو�ل���ي 2.398 ملي���ون ط���ن، لتاأتي في �لمرتبة �الأولى بن�ص���بة 22.6% م���ن �إجمالي و�رد�ت 

�ليابان و كوريا �لجنوبية و�ل�ص���ين خالل �ل�ص���هر، تليها ��ص���تر�ليا بن�ص���بة 22.1% ثم ماليزيا 

بن�صبة 15.1% ،في حين بلغت �صادر�ت �لجز�ئر �إلى �ليابان نحو 63 �ألف طن.

ه���ذ� وقد بلغت �ص���ادر�ت �لدول �لعربية �إل���ى �ليابان و كوريا �لجنوبية و �ل�ص���ين حو�لي 

3.417 مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته 32.2% من �إجمالي و�رد�ت تلك �لدول خالل �ل�صهر.

4.2 العائد ال�شافي لم�شدري الغاز الطبيعي الم�شيل
وفيما يتعلق بالعائد �ل�ص���افي �لمحقق لعدد من �لدول �لم�ص���درة للغاز �لطبيعي �لم�صيل، 

فتاأتي رو�ص���يا في �لمرتبة �الأولى محققة عائد �ص���افي في حدود 6.66 دوالر/ مليون و ح ب 

في نهاية �صهر �صبتمبر 2015، تليها �إندوني�صيا ب�عائد �صافي 6.56 دوالر/ مليون و ح ب، ثم 

��ص���تر�ليا وماليزيا ب�عائد �ص���افي 6.51 دوالر/ مليون و ح ب. فيما بلغ �لعائد �ل�صافي لقطر 

6.34 دوالر/ مليون  و ح ب، وللجز�ئر 6.01 دوالر/ مليون و ح ب. 
ويو�صح �لجدول )7( �لدول �لرئي�صية �لم�صدرة للغاز �لطبيعي �لم�صيل �إلى �ليابان و كوريا 

�لجنوبية و�ل�صين، و�لعائد �ل�صافي لها في نهاية �صهر �صبتمبر 2015:

الدول الرئيسية المصدرة للغاز الطبيعي المسيل إلي اليابان وكوريا و الصين، والعائد الصافي *              في نهاية شهر يوليو 2015 الجدول - 7

الكميات الم�شتوردة

العائد ال�شافي) األف طن (

)دوالر / م و ح ب(االإجماليال�شينكوريااليابان

685424491295105986.34اإجمالي الواردات، منها:

1044104830623986.51قطر

158524651423456.51ا�شتراليا

11084197816056.56ماليزيا

5151263199606.66اندون�شيا

7336.00-541192رو�شيا

6386.01--638نيجيريا

63--63الجزائر

*  �إجمالي �لعائد�ت مطروحاً منها �إجمالي �لتكاليف �لمرتبطة بها مثل تكاليف �ال�صتير�د و�لنقل ور�صوم �الإتاوة..
 World Gas Intelligence لم�صدر:  �أعد�د مختلفة من�
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وقعت �لحكومة �الأردنية �تفاقية مع �ص���ركة »كيبكو« �لكورية، الإن�ص���اء وت�ص���غيل محطة كهربائية في �الأردن تعمل 

بطاقة �لرياح، بقيمة 510 مليون دوالر، وبطاقة �نتاجية 89.1 ميغاو�ت. و�صتكون �التفاقية وفقا لنظام )عقد �صر�ء 

�لطاقة(، بحيث تتملك �ل�صركة �لكورية �لم�صروع بالكامل، وهو �أول تملك لل�صركة في �لمنطقة �لعربية. ومن �لمقرر 

بدء بناء �لمحطة في 2016 على �أن تدخل حيز �لت�صغيل في �أو�خر 2018. 

الوليات المتحدة المريكية

و�فق���ت لجن���ة �لطاقة في �لكونغر�س �الأمريكي على م�ص���روع قانون برفع حظر ت�ص���دير �لنفط �لخام �الأمريكي،  

وذلك للمرة �الأولى منذ منع ت�ص���ديره في عام 1975 بعد �ل�ص���دمة �لنفطية �آنذ�ك، حيث �تخذ قر�ر منع �لت�ص���دير 

�نذ�ك تجنبا لحدوث نق�س في �المد�د�ت �لنفطية. و�أ�صار بيان �صادر عن �لكونغر�س باأن �لت�صريع �لجديد �صي�صاعد 

�صركات �لطاقة على و�صع بر�مج لتحقيق �ال�صتفادة �لق�صوى من ت�صدير �لنفط.

الهند

�أظهرت بيانات �أولية لحركة و�ص���ول �لناقالت في �ص���هر نوفمبر 2015، تر�جع و�رد�ت �لهند من �لنفط �الإير�ني 

لل�ص���هر �لر�ب���ع على �لتو�لي، لتالم�س �أدنى م�ص���توياتها خالل ثمانية �أ�ص���هر، وفي �لمقابل رفع���ت �لهند و�لتي تعتبر 

ر�بع �أكبر م�ص���تهلك للنفط في �لعالم، م�ص���ترياتها من �لنفط من مناطق �أخرى في �آ�ص���يا و�لمحيط �لهادي و�أمريكا 

�لالتينية، وتر�جعت و�رد�ت �لهند من �لنفط �الإير�ني بنحو 45 % على �أ�ص���ا�س �ص���نوي �إلى حو�لي 138 �ألف ب/ي 

في نوفمبر2015 بانخفا�س %24 على �أ�صا�س �صهري.

 

ال�ضين

�صجلت مخزونات �لنفط �لخام �لتجارية في �ل�صين �نخفا�صا يعتبر �الأكبر منذ عام 2010 على �الأقل،. وذكرت 

م�صادر �صينية ر�صمية، �أن �لديزل قاد �النخفا�س في مخزونات �لوقود مع هبوطه بحو�لي 14 %، مو��صاًل �لتر�جع 

لل�صهر �لثالث على �لتو�لي، لي�صل �إلى �أدنى م�صتوى في عام 2015،  و�نخف�صت مخزونات �لكيرو�صين بن�صبة 7.4 % 

خالل �أكتوبر 2015 مقارنة مع �صهر �صبتمبر. كما  هبطت مخزونات �لنفط �لخام �لتجارية ) ال ت�صمل �الحتياطيات 

�الإ�ص���تر�تيجية( �إلى �أدنى م�ص���توى لها منذ �أبريل 2014. وجاء هذ� �لهبوط مع �رتفاع ��ص���تهالك م�ص���افي �لتكرير 

�ل�صينية من �لخام �ل�صهر �لما�صي بحو�لي 1 % �إلى 10.42 مليون برميل يومياً.

رو�ضيا

�أظه���رت بيان���ات حديثة لوز�رة �لطاقة �لرو�ص���ية �ن �نتاج رو�ص���يا من �لنفط �لخام بل���غ 10.78 مليون ب/ي في 

نوفمبر 2015، وتر�جعت �صادر�ت �لنفط �لرو�صية عبر خطوط �الأنابيب �إلى 4.318 مليون برميل يومياً، من 4.465 

مليون برميل يومياً في �أكتوبر 2015. وبلغ �إنتاج �لغاز �لطبيعي خالل نف�س �لفترة 60.8 مليار متر مكعب، وبما يعادل 

2.03 ملي���ار مت���ر مكعب يومياً، مقابل 60.76 ملي���ار متر مكعب في �أكتوبر 2015. وتعتبر هذه �لكميات هي �الأعلى 
لرو�صيا منذ حو�لي �لعقدين.

المملكة الأردنية
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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 م�������ن 16 يونيو 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 خام اورينت.

ال�شلة  من  االندوني�شي  الخام  ا�شتثناء  تم   2009 يناير  في  و  االكوادوري، 

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(.

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

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

2015 2014 �ال�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month 2015 2014 �الأ�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month

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 

 

�غ�صط�س

August

51.3 103.1  1

 فرب�ير 

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�س 

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 

 �كتوبر 

October

53.9 102.8 1
  

�بريل

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

78.9 1 

 نوفمرب  

November

63.6 104.0 1

مايو

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

 دي�صمرب 

December

60.5 105.3 1

 يونيو 

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

20142015

104.744.4January يناير 

105.454.1February فرب�ير 

104.252.5March مار�س 

104.357.3April �بريل 

105.462.2May مايو 

107.960.2June يونيو 

105.654.2July يوليو 

100.845.5August �غ�صط�س 

96.044.8September �صبتمرب 

85.145.0October �كتوبر 

75.6November نوفمرب 

59.5December دي�صمرب 

104.750.3First Quarter �لربع �الأول 

105.959.9Second Quarter �لربع �لثانى 

100.848.2Third Quarter �لربع �لثالث 

73.4Fourth Quarter �لربع �لر�بع 

96.2Annual Average املتو�شط ال�شنوي 

 Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

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

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

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

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

)$/Barrel - دوالر/ برميل(

�صلة خامات 

�أوبك

 OPEC
Basket

�لعربى 

�خلفيف

 Arab
Light

خليط   

�ل�صحر�ء 

�جلز�ئري 

 Sahara
Blend

�لب�صرة 

�خلفيف

 Basra
Light

�لكويت 

Kuwait
Export

قطر 

�لبحري

Marine

موربان

�الإمار�تي

Morban

�ل�صدرة 

�لليبي

Es Sedra

دبى

Dubai
برنت

Brent
غ. تك�صا�س

WTI

105.9106.6109.4103.7105.1105.4108.3108.6105.5108.797.9Axerage 2013متو�شط عام 2013

96.297.199.694.495.296.399.398.496.699.093.2Axerage 2014متو�شط 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�شط�س

96.097.297.194.595.396.198.996.296.597.393.4September�شبتمرب

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�شمرب

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

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

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

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

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

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

ال�ضوق
الغازولني  املمتاز

Premium
Gasoline

زيت الغاز*

(50 جزء باملليون كربيت)
Gasoil

(ppm Sulfur 50 )

زيت الوقود** 

)1.0  كربيت(

 Fuel Oil
)Sulfur 1 %   (

 Market

 متو�صط

عام

2013

119.3124.797.6Singapure�صنغافورة
Average

2013
122.6124.095.9Roterdamروترد�م
122.7114.496.7Mediterranean�ملتو�صط

129.7121.899.7US Gulfخ. �أمريكي

 متو�صط

عام

2014

110.9113.788.3Singapure�صنغافورة
Average

2014
115.1112.987.1Roterdamروترد�م
110.6113.388.1Mediterranean�ملتو�صط

118.9111.490.3US Gulfخ. �أمريكي

�صبتمرب

2014

110.6112.990.9Singapure�صنغافورة

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

125.2111.191.5US Gulfخ. �أمريكي

�أكتوبر

2014

101.2101.379.2Singapure�صنغافورة

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

111.9101.878.0US Gulfخ. �أمريكي

نوفمرب

2014

90.495.571.7Singapure�صنغافورة

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

94.093.569.4US Gulfخ. �أمريكي

دي�صمرب

2014

71.978.555.5Singapure�صنغافورة

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

70.872.753.3US Gulfخ. �أمريكي

يناير

2015

57.463.744.0Singapure�صنغافورة

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

63.864.842.5US Gulfخ. �أمريكي

فرب�ير

2015

70.572.154.9Singapure�صنغافورة

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

75.673.553.7US Gulfخ. �أمريكي

مار�س

2015

73.872.251.5Singapure�صنغافورة

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

78.468.851.6US Gulfخ. �أمريكي

�أبريل

2015

75.673.754.8Singapure�صنغافورة

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

87.272.153.8US Gulfخ. �أمريكي

مايو

2015

83.779.861.3Singapure�صنغافورة

May-15
87.779.252.6Roterdamروترد�م
82.981.054.2Mediterranean�ملتو�صط

96.377.555.5US Gulfخ. �أمريكي

يونيو

2015

84.076.757.1Singapure�صنغافورة

Jun-15
93.776.450.3Roterdamروترد�م
86.278.251.9Mediterranean�ملتو�صط

104.372.552.8US Gulfخ. �أمريكي

يوليو

2015

76.067.748.7Singapure�صنغافورة

Jul-15
90.568.644.6Roterdamروترد�م
83.970.345.6Mediterranean�ملتو�صط

99.164.845.0US Gulfخ. �أمريكي

�أغ�صط�س

2015

66.060.039.0Singapure�صنغافورة

Aug-15
77.560.735.2Roterdamروترد�م
70.362.236.3Mediterranean�ملتو�صط

80.758.035.7US Gulfخ. �أمريكي

�صبتمرب

2015

65.260.937.4Singapure�صنغافورة

Sep-15
70.761.433.9Roterdamروترد�م
63.063.334.5Mediterranean�ملتو�صط

65.858.334.9US Gulfخ. �أمريكي
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�جلدول - 5 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �لنفط �خلام  2013 - 2015 

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

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

** حجم الناقلة يرتاوح  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. 

             Direction
Period

�لبحر �ملتو�صط/

�لبحر �ملتو�صط ***

Med/Med ***

�ل�صرق �الأو�صط/ �لغرب **

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

Middle East/East*
 �الجتاه     

�لفرتة

Average 2013 81 26 41 متو�شط 2013

Average 2014 105 30 49 متو�شط 2014

September 83 23 39 �صبتمرب

October 93 26 47 �أكتوبر

November 168 33 56 نوفمرب

December 103 36 69 دي�صمرب

January 2015 113 39 69 يناير 2015

February 128 36 60 فرب�ير

March 116 29 53 مار�س

Arpil 105 34 62 �أبريل

May 115 43 70 مايو

June 134 39 67 يونيو

July 95 41 73 يوليو

August 94 26 39 �أغ�صط�س

September 73 33 55 �صبتمرب

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

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

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

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

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

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

Med/Med*
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

Middle East/East*

�الجتاه     

�لفرتة

Average 2013 155 145 103 متو�شط 2013

Average 2014 159 149 111 متو�شط 2014

September 134 124 123 �صبتمرب 2014

October 165 155 123 �أكتوبر

November 198 188 126 نوفمرب

December 233 223 115 دي�صمرب

January  2015 225 214 120 يناير 2015

  February 174 164 108 فرب�ير

  March 190 180 128 مار�س

  April 212 202 114 �أبريل

  May 152 142 121 مايو

  June 200 190 141 يونيو

  July 213 203 165 يوليو

  August 134 124 150 �أغ�صط�س

September 147 137 106 �صبتمرب

Direction

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

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

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

2015 * 2014 2013 

�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Av.
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Av.

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

OAPEC 6.1 5.9 5.9 5.8 5.9 5.9 5.7 5.7 5.6  �لدول �الأع�صاء في �أوبك

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

OECD 46.2 45.5 46.5 45.8 46.6 46.0 45.0 45.7 46.1  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 24.8 24.1 24.3 24.2 24.7 24.4 23.8 23.9 24.1  �أمريكا �ل�صمالية

Western Europe 13.8 13.6 13.5 13.5 13.6 13.9 13.6 13.0 13.7  �أوروبا �لغربية

Pacific 7.6 7.7 8.8 8.1 8.4 7.7 7.7 8.9 8.3  �ملحيط �لهادي

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

Middle East & Asia 20.5 20.2 19.7 19.3 19.2 19.7 19.3 19.2 18.9  �ل�صرق �الو�صط  و�آ�صيا 

Africa 3.8 3.9 3.9 3.8 3.9 3.7 3.8 3.8 3.7  �فريقيا

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

 China 10.7 11.1 10.4 10.5 10.9 10.3 10.6 10.1 10.1  ال�شني 

  FSU 4.6 4.2 4.4 4.5 4.9 4.6 4.2 4.4 4.5  االحتاد ال�شوفي�يتي)ال�شابق(

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

World 93.4 92.1 92.0 91.3 92.8 92.0 90.2 90.2 90.3    العامل

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

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

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

2015* 2014 2013

 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
�ملعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
�ملعدل

Average

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

OAPEC 26.4 26.1 25.3 25.1 25.3 25.3 24.9 25.1 25.7 �لدول �الأع�صاء في �أوبك

Other Arab 1.3 1.2 1.4 1.4 1.3 1.4 1.5 1.3 1.3 �لدول �لعربية �الأخرى

OPEC: 37.6 37.0 36.7 36.6 36.7 36.6 36.4 36.5 37.2 االأوبك:

Crude Oil 31.5 31.1 30.8 30.7 30.8 30.8 30.6 30.7 31.6 �لنفط �خلام

NGLs  +non conventional Oils 6.1 5.9 5.9 5.8 5.9 5.8 5.9 5.8 5.7  �صو�ئل �لغاز �لطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 24.5 24.9 25.0 24.1 24.9 24.1 23.9 23.5 22.2 منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

NorthAmerica 20.4 20.7 20.9 20.0 20.7 20.2 19.9 19.2 18.2 �أمريكا �ل�صمالية

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

 Pacific 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 �ملحيط �لهادي

Developing Countries 12.2 12.4 12.6 12.4 12.6 12.4 12.2 12.2 12.2 الدول النامية

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

Africa 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 �فريقيا 

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

China 4.3 4.4 4.3 4.3 4.4 4.2 4.3 4.3 4.3 ال�شني

FSU 13.5 13.6 13.7 13.4 13.5 13.4 13.4 13.5 13.4 االحتاد ال�شوفييتي ال�شابق

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

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

World 94.5 94.6 94.6 93.0 94.4 93.0 92.5 92.2 91.6  العامل  

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

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

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

* ال ي�شمل النفط على منت الناقالت
** ي�شمل النفط على منت الناقالت واملخزون اال�شرتاتيجي

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

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

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

�شبتمرب

2015
 Sep.
2015

اأغ�شط�س 

2015
Aug.
2015

التغري عن اأغ�شط�س 

2015
  Change from

August 2015

�شبتمرب 

2014
 Sep.
2014

التغري عن �شبتمرب

2014 

Change from
September  2014

15781564141416162Americasاالأمريكتني:

6206155514106Crudeنفط خام

958949990256Productsمنتجات نفطية

89764Europe(1)961962اأوروبا :

342342031527Crudeنفط خام

58237Products(1)619620منتجات نفطية

449449043613Pacificمنطقة املحيط الهادي 

207204317829Crudeنفط خام

Products(16)258(3)242245منتجات نفطية

29882975132749239Total OECDاإجمايل الدول ال�شناعية *

1169116181007162Crudeنفط خام

181918145174277Productsمنتجات نفطية

27322713192395337Rest of the worldبقية دول العامل *

105218Oil at Sea(19)10701089نفط على منت �لناقالت

57205688325144576World Commercial 1املخزون التجاري العاملي *

185618560182036Strategic Strategic�ملخزون �ال�صرت�تيجي

86468633138016630Total 2اإجمايل املخزون العاملي**



سنة 41 - العدد 12
ال

39

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 



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

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

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

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

المهنية.

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

ص1لغر�ص1لغر�ص1الجائزة. بحث أياأيأي

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

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

81 ال1يجوز1منح1الجائزة1لذات1الباحث1مرتين1متتاليتين.1.

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

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

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

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

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

في مو�صوع 

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

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

أدناهاأدناهاأدناه أنا الموقع اأنا الموقع أنا الموقع  أقر اأقر أقر 

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

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

ــم  :صــم  :صــم  : ص�ص� ال
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