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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 )جمدت ع�صويتها في عام 1986( 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: 

æ مجل�س الوزراء: هو �ل�صلطة �لعليا �لتي تحدد �صيا�صات �لمنظمة بتوجيه ن�صاطاتها وو�صع �لقو�عد 

�لتي ت�صير عليها. 

æ 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 :   æ

�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.  

æ 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 æ ال�ضركات املنبثقة:

مدينة �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 ليبيا.
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سعادة األمين العام: دور بارز ألوابك في تشجيع التعاون العربي في مجال الطاقة

اتفاقيات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في جمهورية مصر العربية

للنفط،  و�لم�صدرة  �لمنتجة  �لعربية  �ل��دول  تولي 

منذ  �لنفط،  تكرير  ب�صناعة  وم�صتمر�ً  خا�صاً  �هتماماً 

و�كت�صبت  م�صت  طويلة  لعهود  لديها  �لم�صافي  بناء 

�قت�صاد�ت  �صعيد  على  خا�صة  �أهمية  �ل�صناعة  هذه 

تحقيق  �لكبيرة في  لم�صاهمتها   وذلك  �لعربية،  �لدول 

�لقيمة �لم�صافة لل�صناعة �لنفطية ب�صكل عام، ودورها 

�ال�صتر�تيجي في تاأمين �لطلب �لمحلي على �لم�صتقات 

�لنفطية، وتقليل �العتماد على �ال�صتير�د من  �الأ�صو�ق 

�لخارجية، و�لمخاطر �لتي قد تنجم عن ذلك.

االجتماع التنسيقي الثالث لضباط اتصال الدول ا�عضاء في منظمة ا�وابك

6
استالم ناقلتي النفط الكويتين الفنطاس وبرقان



كلمة العدد

تر�ضيد ا�ضتهÓ∑ الطاbة في Uضناعة تكرير النفط

تول���ي �لدول �لعربية �لمنتج���ة و�لم�صدرة للنفط ، �هتماماً خا�ص���اً وم�صتمر�ً ب�صناعة تكرير 

�لنف���ط، منذ بن���اء �لم�صافي لديها لعهود طويل���ة م�صت و�كت�صبت ه���ذه �ل�صناعة �أهمية خا�صة 

عل���ى �صعي���د �قت�صاد�ت �لدول �لعربية، وذلك لم�صاهمته���ا  �لكبيرة في تحقيق �لقيمة �لم�صافة 

لل�صناع���ة �لنفطي���ة ب�صكل عام، ودورها �ال�صتر�تيجي في تاأمي���ن �لطلب �لمحلي على �لم�صتقات 

�لنفطي���ة، وتقلي���ل �العتماد على �ال�صتي���ر�د من  �الأ�صو�ق �لخارجي���ة، و�لمخاطر �لتي قد تنجم 

عن ذلك.

وتو�ج���ه �صناع���ة �لتكرير في �لدول �الأع�صاء في منظمة �الأو�ب���ك كغيرها من دول �لعالم ومنذ 

نهاي���ات �لق���رن �لما�صي �لعدي���د من �لتحدي���ات �لتكنولوجية و�القت�صادية، وم���ن بينها  تغير نمط 

�لطل���ب �لعالم���ي على �لم�صتقات �لنفطية،  وعدم �ليقين  ب�صاأن م�صتوى �لطلب �لعالمي �لم�صتقبلي 

عل���ى �لم�صتق���ات �لنفطية،  وزي���ادة درجة تعقيد �لم�صاف���ي، و�صعوبة تلبي���ة �لم�صافي للمتطلبات 

و�لت�صريع���ات �لبيئية �لمتعلقة بتح�صين مو��صف���ات �لمنتجات و�لحد من طرح �لملوثات �إلى �لبيئة، 

و�رتفاع �لتكاليف �لت�صغيلة لل�صيانة و�لمعد�ت في �لم�صافي.   

وف���ي نهاي���ة ع���ام 2013 بل���غ �إجمال����ي طاق�ات عملي����ات �لتقطي����ر �البتد�ئي ف���ي م�صافي 

�لنف���ط ف���ي �لدول �الأع�صاء ف���ي منظمة �الأو�بك حو�لي 7.55 ملي���ون ب/ي، بن�صبة %90.72 

م���ن �إجمالي طاقات عملي���ات �لتقطير �البتد�ئي في م�صافي �لنفط في �ل���دول �لعربية �لبالغة 

8.322 ملي���ون ب/ي. وتجدر �الإ�صارة �إل���ى �أن منطقة �ل�صرق �الأو�صط تعتب���ر �لمنطقة �لوحيدة 
في �لعالم �لتي �صجلت �رتفاعا في �لطاقة �لتكريرية ولكن بن�صبة �أقل من 2% مقارنة بم�صتوى 

عام 2012.

  لقد  �صاهمت �لتحديات �لم�صتجدة في �صناعة �لتكرير في توجه �لقائمين على هذه  �ل�صناعة 

في دول �الأو�بك نحو �عد�د خطط وبر�مج  لتطوير �لم�صافي  �لقائمة وتعزيز مخرجاتها وربحيتها 

وقدرته���ا �لتناف�صي���ة، وذل���ك  من خالل تنفي���ذ م�صاريع لتر�صي���د ��صتهالك  �لوق���ود و�لكهرباء في 

�لم�صاف���ي، وتح�صين مو��صفات �لم�صتق���ات �لبترولية وفقاً للمو��صف���ات و�لمعايير �لبيئة �لمحلية 

و�لعالمية، وتطوير �لكو�در �لب�صرية �لعاملة في �صناعة �لتكرير.

ويمكن تر�صيد ��صتهالك �لطاقة وتح�صين كفاءة ��صتخد�مها في  �صناعة تكرير �لنفط  بتطبيق 

ع���دد من �الج���ر�ء�ت ومن بينها، تح�صي���ن �الأد�ء و�لتكامل بين �لوحد�ت �النتاجي���ة، وتنفيذ بر�مج 

�ل�صيانة �لدورية و�لوقائية للوحد�ت �النتاجية ل�صمان ��صتمر�ريتها و�صالمتها،  و��صتخد�م �لمعد�ت 

 )Cogeneration(  و�الأجه���زة ذ�ت �ال�صتهالك �الأق���ل للطاقة، وتطبيق تقنية �لتولي���د �لم�صترك

للطاقة �لكهربائية و�لبخار، بهدف تاأمين �حتياجات �لم�صفاة من �لطاقة �لكهربائية.



وال تقت�صر جهود تر�صيد ��صتهالك �لطاقة عند �ل�صناعة �لبترولية �أو �لقطاع �ل�صناعي فح�صب، 

بل يتعلق �الأمر كذلك بالم�صتهلكين �لنهائيين من �أفر�د �لمجتمع �لذين تقع عليهم م�صوؤولية �لم�صاهمة 

�لفاعل���ة في تر�صيد ��صتهالك �لطاقة و�لحف���اظ عليها. وتجدر �الإ�صارة �إلى �ن �الرتفاع �لمتز�يد في 

مع���دالت ��صته���الك �لطاقة في �لدول �لعربية، يمثل �أحد �لتحدي���ات �القت�صادية �لكبرى على �لدول 

�لعربي���ة، ومن هنا يتعين عل���ى �أجهزة �العالم �لر�صمي ومنظمات �لمجتمع �لمدني �أن تلعب دور�ً في 

توعية �لمجتمع ب�صاأن تر�صيد �ال�صتهالك و�لحفاظ على �لطاقة.

وت�صن���ف فر�س تح�ص���ين كف���اءة �لطاق����ة ح�صب �لتكالي������ف �ال�صتث����مارية �لالزمة للتن���فيذ �إلى 

3 مجموع���ات تنف���ذ وفقاً للمدى �لزمني )�لقريب – �لمتو�صط – بعيد �لمدى(، ويف�صل �أن يتم �عد�د 
در��صة تقييمة �صاملة عن  �لم�صفاة، بو��صطة  فريق متخ�ص�س من �لم�صتغلين بالم�صفاة وباال�صتعانة 

بالخب���ر�ت �لخارجي���ة،  ومن ثم يتم عر�س �لتو�صيات �لالزمة  لتح�صي���ن كفاءة �لطاقة وتقليل �لهدر 

في �لم�صفاة. 

ويعتب���ر برنام���ج �إد�رة �لطاق���ة �أحد �أه���م �لو�صائل �لكفيل���ة بتح�صين كفاءة ��صتخ���د�م �لطاقة في 

�لمن�ص���اآت �ل�صناعية باأقل �لتكاليف �لممكنة، كما ي�صاهم في خلق �الأ�ص�س �لتي ترتكز عليها عمليات 

�لتح�صي���ن، ف�ص���اًل عن توفير �لدلي���ل �ال�صتر�صادي لفر�س تر�صيد ��صته���الك �لطاقة في كافة �أجز�ء 

ومناط���ق �لمن�صاأة، كم���ا ي�صاهم في تعزيز فر�س تكامل �لوح���د�ت �الإنتاجية في �لم�صفاة، من خالل 

تاأمين روؤية �صاملة لكافة خطوط �لطاقة في �لم�صفاة.

وتعتب���ر م�صاري���ع تر�صي���د ��صتهالك �لطاقة ف���ي م�صافي تكري���ر �لنفط من �لم�صاري���ع �لمجدية 

�قت�صاديا، وذلك لدورها �لفاعل في تح�صين هام�س ربحية �لم�صافي، وزيادة كفاءة ت�صغيل �لوحد�ت 

�الإنتاجي���ة، وتخفي�س ن�صبة �النبعاثات �لناتجة عن حرق �لوقود، وتلبية �لمتطلبات �لمتنامية لقو�نين 

حماية �لبيئة من �لتلوث.

�ن �الأمان���ة �لعام���ة لمنظمة �الأو�بك وهي تتابع �لتطور�ت في �صناعة �لتكرير في دولها �الأع�صاء،  �إذ 

ت�صي���د بالجه���ود �لمبذولة في هذه �ل�صناع���ة، وتاأمل �أن يتم �ال�صتفادة من كاف���ة �لتطبيقات �لتكنولوجية 

�لحديثة �لتي ت�صاهم في تح�صين �اللتز�م بالمو��صفات و�لت�صريعات �لبيئية.  ومن جهة �أخرى فاإن ت�صجيع 

�لمبادر�ت و�الأبحاث �لعلمية �لتطبيقية �لتي ت�صاهم في فتح �آفاق جديدة لحل م�صاكل هدر �لطاقة وتر�صيد 

��صتهالك �لطاقة في �صناعة تكرير �لنفط،  وتعزيز فر�س �لتكامل و�لتعاون �لم�صترك بين م�صافي تكرير 

�لنفط في دول �الأو�بك، وتبادل �لخبر�ت في مجال تر�صيد ��صتهالك �لطاقة وتح�صين كفاءة ��صتخد�مها، 

جميعها من �الأمور �لتي ت�صب في جهود تطوير �صناعة تكرير �لنفط، وتعظيم �ال�صتفادة منها و بما يعود  

بالخير و�لنفع على �صناعة �لنفط في �لدول �الأع�صاء بمنظمة �الأو�بك.  
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�أعلن���ت �صركة ناقالت �لنفط �لكويتية )�حدى �ل�صركات �لتابعة لموؤ�ص�صة �لبترول �لكويتية(، في   

6 مار����س 2014، ع���ن ��صتالمه���ا ر�صمياً لناقلة �لنف���ط �لخام �لعمالق���ة )�لفنطا�س( وحمولتها 
�الجمالي���ة 2.2 ملي���ون برميل، وناقلة �لمنتج���ات �لبترولية )برق���ان( وحمولتها �الجمالية 340 

�ألف برميل.

 ح�ص���ر مر��ص���م توقيع �ال�صت���الم �صعادة �ل�صيخ ط���الل خالد �الحمد �ل�صب���اح، �لرئي�س 

�لتنفيذي ل�صركة ناقالت �لنفط �لكويتية وعن �لجانب �لكوري �ل�صيد K.P. Park ممثال عن 

�صرك���ة Daewoo Shipbuilding Marine Engineering  لمنطق���ة �ل�صرق �الأو�صط 

و�لهن���د، و�ل�صي���د S.K.HAN ممث���ل �صركة Hyundai Mipo لمنطق���ة �ل�صرق �الأو�صط 

و�لهند، باالإ�صافة لعدد من �لمدر�ء �لتنفيذيين من �لجانبين.

وف���ي بيان �صحفي �أو�صحت �صركة ناقالت �لنفط، �ن ��صتالم �لناقلتين )�لفنطا�س وبرقان(، 

ياأت���ي ف���ي �إطار �لمرحل���ة �لثالثة لتحديث �أ�صط���ول �ل�صركة، �لذي يت�صمن بن���اء 4 ناقالت نفط 

عمالقة )VLCC(، وناقلة منتجات نفط لدى �صركة Daewoo Shipbuilding، و4 ناقالت 

منتجات بترولية )MR( مزدوجة �لبدن لدى �صركة هوند�ي ميبو.

و�أ�ص���ارت �ل�صركة �نه با�صتالم هاتين �لناقلتي���ن ي�صبح عدد �أ�صطول ناقالت �ل�صركة 23 

ناقل���ة مختلف���ة �الأحج���ام و�الأغر�����س، ت�صاهم في تلبية خط���ط �لت�صويق �لعالم���ي لموؤ�ص�صة 

�لبترول �لكويتية. 

استالم ناقلتي النفط الكويتين الفنطاس وبرقان
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وقع���ت حكوم���ة جمهورية م�صر �لعربية على 3 �تفاقيات بترولية جديدة مع �صركة BP  و �صركة 

Sea Dragon، وذل���ك  للتنقيب عن �لنفط �لخام و�لغاز �لطبيعى فى �لبحر �الأبي�س �لمتو�صط 
ودلتا �لنيل، باإجمالي ��صتثمار�ت تقدر بحو�لي 717 مليون دوالر، وبمنح توقيع 34 مليون دوالر. 

بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 717 مليون دوالر

اتفاقيات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
في جمهورية مصر العربية

وق���د وقع �التفاقيات نياب���ة عن جمهورية م�ص���ر �لعربية معالي 

وزير �لبت���رول و�لثروة �لمعدني���ة �لمهند�س �صري���ف ��صماعيل، وعن 

 ، BP ل�صركتي���ن  �ل�صيد ه�صام م���كاوي �لرئي�صي �القليم���ي ل�صركة�

.Sea Dragon و�لمهند�س �أحمد معاذ عن �صركة

تت�صمن �التفاقية �الأولى �لتى تم توقيعها مع �صركة BP �لتنقيب 

في منطقة �صمال مك�س �لبحرية في �لبحر �الأبي�س �لمتو�صط بقيمة 

330 ملي���ون دوالر ومنحة توقيع 10 ملي���ون دوالر، و�التفاقية �لثانية 
مع �صركة BP بمنطقة �صمال تنين �لبحرية بقيمة 370 مليون دوالر 

ومنح���ة توقيع 20 مليون دوالر، �أما �التفاقية �لثالثة فتم توقيعها مع 

�صرك���ة Sea Dragon فى منطقة جنوب د�ص���وق �لبرية بدلتا �لنيل 

بقيمة 17 مليون دوالر ومنحة توقيع 4 مليون دوالر . 

 وذك���ر معال���ي  وزي���ر �لبت���رول و�لث���روة �لمعدني���ة، �أن���ه بتوقيع 

�التفاقي���ات �لث���الث ف���اإن قطاع �لبت���رول �لم�صري يك���ون قد �نتهى 

م���ن توقيع 29 �تفاقي���ة جديدة للتنقيب عن �لنف���ط و�لغاز �لطبيعى 

با�صتثم���ار�ت تق���در بحو�لي 2 مليار دوالر ومن���ح توقيع حو�لى 195 

ملي���ون دوالر لحف���ر 126 بئ���ر�ً، وهو م���ا يعطى دفع���ة قوية لتكثيف 

�أعمال �لتنقيب و�ال�صتك�صاف وزيادة �حتياطيات �لنفط �لخام و�لغاز 

�لطبيعى في بالده .

 و�أ�ص���ار معاليه �إلى �أن كاًل م���ن هيئة �لبترول و�ل�صركة �لم�صرية 

�لقاب�صة للغاز�ت �لطبيعية )�يجا�س( �صبق و�أن طرحتا في نهاية عام 

2013 مز�ي���دة م�صتركة ت�صم 23 قطاعاً للتنقيب و�ال�صتك�صاف وهو 
ما يوؤكد على �لفر�س �لبترولية �لو�عدة في جمهورية م�صر �لعربية.

معالي المهند�ض �سريف ا�سماعيل

وزير �لبترول و�لثروة �لمعدنية 

بجمهورية م�صر �لعربية



سنة 40 - العدد 4 
ال

8

ن�صرة �صهرية �صادرة عن منظمة �الأقطار �لعربية �مل�صدرة للبرتول

اء
ض

ألع
ل ا

دو
ر ال

خبا
أ

وقع���ت �ل�صركة �لوطنية للكهرباء و�لغاز )�صونلغاز( �لجز�ئرية في 19 مار�س 2014 �تفاقية �صر�كة 

طويل���ة �الأم���د مع �صرك���ة General Eelectric، لبناء مجمع �صناعي جديد الإنت���اج �لتجهيز�ت �ل�صناعية 

�لالزمة لتوليد �لطاقة �لكهربائية في عين ياقوت - باتنة )�صرق �لجز�ئر(، بتكلفة �جمالية تقدر بحو�لي 

300 ملي���ون دوالر، كم���ا تم �التفاق عل���ى تاأ�صي�س �صركة م�صترك���ة باإ�صم جن����ر�ل �لكتري���ك �لج����ز�ئر 
.)General Eelectric %49للتوربي����نات، )51% �صولنغاز و

يتك���ون �لمجم���ع �ل�صناعي �لجديد و�لمتوقع �فتتاحه في ع���ام 2017، من 4 م�صانع حديثة الإنتاج 

توربين���ات تعمل بالغاز و�أخرى تعمل بالبخ���ار، ومولد�ت كهربائية، و�أنظمة للمر�قبة لتجهيز �لتوربينات 

�لمنتجة في �لم�صنعين �الولين، بهدف �نتاج حو�لي 2000 ميغاو�ط �صنوياً، �صت�صاهم في تلبية �لطلب 

�لمتنامي على �لكهرباء في �لجز�ئر.

اتفاقية شراكة طويلة األمد
General Eelectric بين سولنغاز  و
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دولة الإمارات العربية المتحدة

منحت �صركة �أبو ظبي للعمليات �لبترولية �لبرية )�أدكو( 

عقد�ً للت�صاميم �لهند�صية �الأ�صا�صية بقيمة 21 مليون دوالر 

ل�صرك���ة Petrofac وذل���ك لعم���ل �لت�صميم���ات �لهند�صية 

لحقل باب )150 كم جنوب غرب مدينة �أبو ظبي(.

كم���ا منحت موؤ�ص�صة دبي للبترول عقد هند�صة و�صر�ء 

وبن���اء وتركيب ل�صركة Technip، وذل���ك �صمن خططها 

لتطوي���ر حق���ل �لجليلة- ب )90 كم قبال���ة �صو�حل دبي( ، 

ويت�صم���ن �لعقد بناء وتركيب من�ص���ة �لجليلة- ب، �إ�صافة 

�إل���ى م���د خط �أنابيب بط���ول 110 كم وبقط���ر يتر�وح بين 

6- 24 بو�ص���ة. ومن �لمق���رر �أن يتم �إنجاز �لم�صروع خالل 
�لن�صف �لثاني من عام 2014.

جمهورية العراق

• منحت �صركة Shell Iraq عقد خدمات �صر�ئية وهند�صية 	

  Foster Wheeler Kentz Energy Services ل�صركة

. يت�صمن �لعقد �لذي يمتد ل�صنتين تقديم خدمات هند�صية 

و�لتوريد و�لعقود و�لم�صتريات، وذلك �صمن عمليات تطوير 

حقل مجنون. 

• حقق���ت �صرك���ة Oryx Petroleum  �كت�صافه���ا �لر�ب���ع 	

للنف���ط عب���ر �لبئ���ر �ال�صتك�صاف���ي BAN-1 ف���ي منطقة 

ترخي����س هولر في �إقلي���م كرد�صتان �لع���ر�ق، و�لتي تمتلك 

65% م���ن ح�ص�صه���ا. بد�أ حف���ر �لبئر ف���ي منت�صف �صهر 
�أيلول/�صبتمب���ر عام 2013، وو�صل �إلى ت�صكيلة �لكور��صينا 

على عم���ق 4000 م م�صتهدفاً نطاق���ات ماأمولة من ع�صر 

�لكريتا�صي و�لجور��صي �الأعلى و�الأ�صفل و�لتريا�صي. 

• حققت �صركة DON رقماً قيا�صياً في �الإنتاج من بئرين في 	

حقل طاوكي في �إقليم كرد�صتان �لعر�ق بلغ 129 �ألف ب/ي، 

وذلك بعد �أنجزت عمليات �الإكمال على بئرين �أفقيين �أنتجا 

مجتمعي����ن 37 �ألف ب/ي من �لنف����ط. ويعتبر معدل �الإنتاج 

�لم�ص����ار �إلي����ه قريباً م����ن ��صتطاعة �لنقل �لعظم����ى �لحالية 

لل�صرك����ة �ص����و�ء باالأنابي����ب �أو بالناقالت، وتخط����ط �ل�صركة 

للو�ص����ول بمعدل �الإنت����اج �إلى 200 �أل����ف ب/ي خالل �لعام 

�لحالي 2014.
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 IPR �صرك���ة  حقق���ت 

�كت�صاف���اً جدي���د�ً للنف���ط في 

�متي���از جن���وب غ���رب جب���ل 

�لزي���ت ف���ي خلي���ج �ل�صوي�س. 

��صتغرق حف���ر �لبئر و�ختباره 

و�إكمال���ه 43 يوم���اً با�صتخد�م 

jack-( من�ص���ة ذ�تية �لرف���ع

up rig ADM-IV(، حي���ث و�ص���ل �إلى �صخور �لقاعدة �لبلورية من ع�صر ما قبل �لكامبري 
)Basement of the Pre-Cambrian age ( . عل���ى عم���ق 2444 م. وق���د �خترق �لبئر 

32.6 م م���ن �ل�صماك���ة �لفعالة ف���ي ت�صكيلتي مطلة و�لنوبي���ة من �لع�ص���ر �لكريتا�صي �الأعلى 
)Late Cretaceous age Nubia and Matulla formations( ، وق���د  �أنت���ج �لبئ���ر 

عند و�صعه على �الختبار بمعدل 3611 ب/ي من �لنفط، ونحو 82 �ألف م3/ي من �لغاز.

جمهورية م�ضر العربية

دولة ليبيا

�أعلن���ت �صرك���ة �لخلي����ج �لع����ربي للنف���ط )�لمملوكة بالكامل للموؤ�ص�ص���ة �لوطنية للنفط(، 

ف���ي 3 مار�س 2014 عن تحقيقها الكت�صاف نفط���ي جديد في حو�س غد�م�س، �صمن منطقة 

�المتي���از �لوطني )NC4( �لتاب���ع لل�صركة ) 250 كيلومتر جنوب غرب طر�بل�س(، بمعدل �نتاج 

�ليومي يقدر بحو�لي 1266 برميل من �لنفط �لخام �لخفيف عالي �لجودة، و2.9 مليون قدم 

مكعب من �لغاز، و129 برميل من �لمكثفات،  وو�صل عمق �لبئر حو�لي 10،600 قدم ، وقد  

تول���ت �صركة WEATHERFORD عمليات �لحفر باإ�صر�ف من مهند�صي �د�رة �لحفر في 

�صركة �لخليج �لعربي للنفط.

دولة bطر

 Shell Qatar أعلنت �صركة�

عن نج���اح �أول عملي���ة من نوعها 

لتحوي���ل �لغ���از �إلى زي���ت �أ�صا�س، 

 ،Pure Plus وقد �أطلقت على �لتقنية �لجديدة ��صم

ويت���م حالياً تزوي���د �لدر�جات �لنارية ف���ي �لواليات 

�لمتح���دة بالزيوت �لمنتجة عن ه���ذ� �البتكار. وتتم 

عملي���ة تحوي���ل �لغاز �إلى زي���ت �أ�صا�س ف���ي من�صاآت 

م�صن���ع �للوؤلوؤة لتحويل �لغ���از �إلى �صو�ئل في منطقة 

ر�����س لفان، وذلك بالتعاون بين قطر للبترول و�صركة 

.Shell
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1 - تن�صر �لمجلة �الأبحاث �لعلمية �الأ�صيلة في مجاالت �لنفط 
تلتزم بمنهجية  �لتي  و�لغاز و�لطاقة و�لتنمية �القت�صادية 

ومكتوبة  دوليا  عليها  �لمتعارف  وخطو�ته  �لعلمي  �لبحث 

باللغة �لعربية.

2 - ينبغي �أن ي�صتمل �لبحث على ما بين 15 �إلى 40 �صفحة 
على  مطبوعا  �ال�صل  ويقدم  �لكمبيوتر،  على  طبعها  مع 

ترقم  �ن  على   (Simpelified Arabic) بخط   A4 ورق 

�ل�صفحات ترقيما مت�صل�صاًل.

يوجز  �النكليزية،  باللغة  و�صفي  ملخ�س  تقديم  ينبغي    -  3
�لغر�س ومجال و�أ�صاليب �لبحث، و�أهم �الأفكار �لو�ردة فيه 

و�ال�صتنتاجات، على �أن يكون في حدود 2 �إلى 3 �صفحات،  

ويجب �أن يكتب ب�صيغة �لغائب، و�أن يكون و��صحا ومفهوما 

من دون �لرجوع �إلى �لبحث �لرئي�صي، 

4 - �أن تحتوى �ل�صفحة �الأول��ى من �لبحث على عنو�ن و��صم 
�لهاتف  ورقم  و�لعنو�ن،  �لعمل،  وجهة  �لباحثين  �أو  �لباحث 

و�لبريد �الإلكتروني ، مع مر�عاة عدم ذكر ��صم �لباحث في 

متن �لبحث �لرئي�صي.

5- ي�صار �إلى �لم�صادر جميعها باأرقام �لهو�م�س �لتي تن�صر في 
�أو�خر �لبحث وتر�عى �الأ�صول �لعلمية �لمتعارفة في �لتوثيق 

و�الإ�صارة بان تت�صمن:

�أ�صم �لكتاب/ �أ�صم �لموؤلف/ �أ�صم �لنا�صر /  مكان �لن�صر/ رقم 

�لطبعة / �صنة �لن�صر/ رقم �ل�صفحة.

هذ� عند ذكر �لم�صدر �أول مرة، ويذكر ��صم �لكتاب ورقم 

�ل�صفحة عند تكرر ��صتعماله.

ود �لبحث بقائمة �لم�صادر منف�صلة عن �لهو�م�س وفي  s6 - يز
حالة وجود م�صادر �أجنبية ت�صاف قائمة بها منف�صلة عن 

�لترتيب  �إعد�دها  في  وير�عى  �لعربية  �لم�صادر  قائمة 

�الأبجدي الأ�صماء �لكتب �أو �لبحوث في �لمجالت.

7-  �أرفاق ن�صخة من �ل�صيرة �لعلمية �إذ� كان �لباحث يتعاون 
مع �لمجلة للمرة �الأولى.

8- �أن ال يكون �لبحث م�صتاًل �أو مقتب�صاً من ر�صالة �أو �طروحه 
جامعية، ولم ي�صبق ن�صره، ولي�س مقدما �إلى �أية و�صيلة ن�صر 

�أخرى، وعلى �لباحث تقديم تعهد م�صتقل بذلك.

9- تعبر جميع �الفكار �لمن�صورة في �لمجلة عن �آر�ء كاتبيها وال 
تعبر بال�صرورة عن وجهة نظر جهة �الإ�صد�ر ويخ�صع ترتيب 

�الأبحاث �لمن�صورة لموجبات فنية.

10- تخ�صع �لبحوث لتقويم �صري لبيان �صالحيتها للن�صر وال 
تقبل  لم  �أم  للن�صر  قبلت  �صو�ء  ��صحابها  �إلى  �لبحوث  تعاد 

وفق �الآلية �لتالية:

مدة  خالل  للن�صر  �لمر�صلة  �لمادة  بت�صلم  �لباحث  يبلغ   -

�أق�صاها ثالثة �أ�صابيع من تاريخ �لت�صلم.

- يخطر �أ�صحاب �لبحوث �لمقبولة للن�صر بمو�فقة هيئة �لتحرير 

على ن�صرها وموعد ن�صرها �لمتوقع.

تعديالت  �ج��ر�ء  وج��وب  �لمقومون  ي��رى  �لتي  �لبحوث   -

مع  ��صحابها  �إلى  تعاد  ن�صرها  قبل  عليها  �إ�صافات  �أو 

�لمالحظات �لمحددة كي يعملو� على �عد�دها.

- �لبحوث �لمرفو�صة يبلغ ��صحابها من دون �صرورة �بد�ء �الأ�صباب.

- ي�صبح �لبحث ملكاً للمجلة بعد �لن�صر.

- يمنح لكل كاتب للبحث خم�صة �أعد�د من �لعدد �لذي ن�صر 

فيه بحثه.

تر�سل المقالت والمراجعات با�سم رئي�ض التحرير، مجلة النفط والتعاون العربي، اأوابك،

�ض. ب: 20501 ال�سفاة- الرمز البريدي: 13066 دولة الكويت

 الهاتف:  24959000 )965+(  اأو  24959728 )965+( الفاك�ض: 24959747 )965+( 

distribute@oapecorg.org البريد اللكتروني

النفط والتعاون العربي
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وقد تراأ�ض وفد الأمانة العامة �سعادة الأمين الأ�ستاذ / عبا�ض علي النقي،

وع�سوية كل من:

مدير اإدارة ال�سوؤون الفنية               الدكتور/ �سمير القرعي�ض

مدير الإدارة القت�سادية                الأ�ستاذ/ عبدالفتاح الدندي

مدير اإدارة الإعالم والمكتبة            الأ�ستاذ/ عبدالكريم عايد

صناعة البترول الخليجية ومنظور الطاقة
2ND GPF 2014 منتدى البترول الخليجي الثاني

�صاركت �الأمانة �لعامة في فعاليات منتدى البترول الخليجي الثاني )�س�������ناعة البترول الخليجية ومنظور الطاقة(، �لذي عقد في دولة 

�لكوي���ت خ���الل �لفترة 7 – 8 �أبريل 2014، تحت رعاية �صمو رئي�س مجل����س �لوزر�ء بدولة �لكويت �ل�صيخ جابر �لمبارك �لحمد �ل�صباح، 

�ل���ذي �أن���اب عنه معالي وزي���ر �لنفط ووزير �لدولة ل�ص���وؤون مجل�س �الأمة، �لدكتور عل���ي �صالح �لعمير، وبم�صارك���ة مجموعة من �لخبر�ء 

و�لمخت�صين ب�صناعات �لنفط و�لطاقة.

و�لغاز  �لنفط  �صناعة  و�آف��اق  بو�قع  �ل�صلة  ذ�ت  �لمو��صيع  من  ع��دد  �لمنتدى  تناول 

و�ل�صناعات �لبترولية �لالحقة في دول مجل�س �لتعاون لدول �لخليج �لعربية. 

رئي�س  نقل فيها تحيات �صمو  بكلمة  �لعمير،  �لدكتور علي �صالح  �لمنتدى معالي  �فتتح 

مجل�س �لوزر�ء بدولة �لكويت للم�صاركين بالمنتدى، ومرحبا باإنعقاد �لمنتدى على �أر�س دولة 

�لكويت، وذكر معاليه �ن �لمنتدى يناق�س عدد�ً من �لق�صايا �لحالية و�لم�صتقبلية في �صناعة 
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�لخليج  ومنطقة  �لكويت  دول��ة  في  و�لطاقة  و�لغاز  �لنفط 

�لنفط  �صناعة  في  �لتعاون  فر�س  ي�صتعر�س  كما  �لعربي، 

و�لغاز بين دول مجل�س �لتعاون �لخليجي.

�لثاني  �لخليجي  �لبترول  منتدى  �أن  �إلى  معاليه  و�أ�صار 

يعقد في وقت ت�صهد فيه منطقة �ل�صرق �الأو�صط تطور�ت 

ي�صتدعي  �لذي  �الأمر   ،2011 عام  منذ  بد�أت  جيو�صيا�صية 

�لنفط  �صوق  ��صتقر�ر  على  للعمل  �لعالم  دول  جميع  تعاون 

�لعالمية لتلبية �حتياجات �لعالم من �لطاقة. 

وفي ت�صريحات �صحفية على هام�س �لمنتدى ذكر معالي 

وزير �لنفط ووزير �لدولة ل�صوؤون مجل�س �الأمة، �لدكتور علي 

للدول  عادلة  تعتبر  �لحالية  �لنفط  �أ�صعار  �ن  �لعمير،  �صالح 

�لعالمي  �لمعرو�س  زيادة في  �أي  و�أن  و�لم�صتوردة،  �لم�صدرة 

من �لنفط �صتنعك�س �صلباً على �الأ�صعار، وهو ما يعتبر تحدياً 

كبير�ً للدول �لم�صدرة و�لم�صتوردة على حد �صو�ء، معرباً عن 

�أمله باأن ينجح �لمنتدى بالخروج بتو�صيات ت�صاهم في زيادة 

�أو��صر �لتعاون �لبترولي في دول مجل�س �لتعاون �لخليجي.

رئي�صية  محاور  خم�صة  يومين  مدى  وعلى  �لمنتدى  ناق�س 

ت�صمنت:

التحديات الراهنة لل�سناعة البترولية.• 

البترول  2030 - المنظور الخليجي )حلقة نقا�سية(.• 

اأث�������ر المتغيرات الدولية والقت�س�������ادية على ال�س�������ناعة • 

البترولية وم�ستقبل الطاقة )حلقة نقا�سية(.

اآفاق ومعوقات ال�ستثمار في م�ساريع البترول الخليجي • 

)حلقة نقا�سية(.

)حلق�������ة •  البيÄي�������ة  والتحدي�������ات  البترولي�������ة  ال�س�������ناعة 

نقا�سية(.

في  رئي�صي  كمتحدث  �ل��ع��ام  �الأم��ي��ن  �صعادة  ���ص��ارك  وق��د 

لموؤ�ص�صة  �لعام  �لمدير  تر�أ�صها  �لتي  للمنتدى،  �الأولى  �لجل�صة 

�لكويت للتقدم �لعلمي �لدكتور عدنان �صهاب �لدين، كما �صارك 

لموؤ�ص�صة  �لتنفيذي  �لرئي�س  رئي�صي،  كمتحدث  �ي�صا  بالجل�صة 

وتناولت  �لعد�صاني.  محمد  ن��ز�ر  �ل�صيد  �لكويتية،  �لبترول 

�لجل�صة مو�صوعين رئي�صيين هما: 

- �أ�صو�ق �لنفط �لعالمية ودور منطقة �لخليج �لعربي.

- تطور�ت �ل�صناعة �لبترولية في �لدول �لعربية.

�الأمين  �صعادة  قدمها  �لتي  �لعلمية  �لورقة  تطرقت 

)ت��ط��ور�ت  مو�صوع  للمنتدى  �الأول���ى  �لجل�صة  ف��ي  �ل��ع��ام 

��صتعر�س خاللها  �لعربية(،  �لدول  �لبترولية في  �ل�صناعة 

�لبترولية  و�ل�صناعات  و�لغاز  �لنفط  �صناعة  و�آفاق  و�قع 

�لعربية. �لدول  في  و�لبتروكيماويات(  )�لتكرير  �لالحقة 

�لدول  تتبو�أها  �لتي  �لهامة  �لمكانة  �إلى  �صعادته  و�أ�صار 

�لعربية على �صعيد �صناعة �لنفط و�لغاز، وذلك بف�صل ما 

نفطية  الإقامة �صناعة  توؤهلها  �أ�صا�صية  تمتلكه من مقومات 

متكاملة، ومن بينها �متالكها الحتياطيات كبيرة من �لنفط 

�لخام و�لغاز �لطبيعي، وموقعها �لجغر�في �لقريب من �أ�صو�ق 

وتو�فر  وكوريا(،  و�ليابان  و�لهند  )�ل�صين  �الأق�صى  �ل�صرق 

�الأنابيب  ك�صبكات خطوط  و�لمر�فق  �لهائلة  �لتحتية  �لبنية 

ومو�نئ �لتحميل و�لتفريغ،  ووجود �لكو�در �لب�صرية �لموؤهلة 

وذ�ت �لخبرة في �ل�صناعة �لبترولية.

تو�جه  قد  �لتي  �لتحديات  �أهم  �صعادته  ��صتعر�س  كما 

بع�س  توجه  بينها  من  م�صتقباًل  �لعربية  �لبترولية  �ل�صناعة 

�لدول �ل�صناعية الإ�صد�ر قو�نين للحد من وتقليل �العتماد 

على �لوقود �الأحفوري م�صتقباًل، وكذلك فيما يتعلق بمفهوم 

�أمن �لطاقة، حيث �أكد �صعادة �الأمين �لعام على �أهمية �لربط 

�إم��د�د�ت  �أم��ن  مقابل  �لطاقة  على  �لطلب  �أم��ن  مبد�أ  بين 

�ل�صناعة  في  �ل�صخمة  �ال�صتثمار�ت  لتبرير  وذلك  �لطاقة، 

�لبترولية �لعربية. 

�ل��دول  في  �لمبذولة  �لجهود  �صعادته  ��صتعر�س  كما 

�أن�صطة  تعزيز  مجال  في  �الأو�ب���ك،   منظمة  في  �الأع�صاء 

�إنتاج  على  ق��ادرة  جديدة  تقنيات  البتكار  �لعلمي  �لبحث 

م�صتقات بترولية ذ�ت مو��صفات مطابقة للمعايير �لقيا�صية، 

�إ�صافة �إلى تطوير فر�س تر�صيد ��صتهالك �لطاقة، و�لو�صول 

�إلى �إنتاج طاقة نظيفة �صديقة للبيئة في من�صاآت �ل�صناعة 

�لبترولية.
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�أك���د �صع���ادة �الأمين �لع���ام للمنظمة �الأ�صت���اذ عبا�س علي 

�لنق���ي، �ن �لتع���اون �لعرب���ي في مجال �لطاق���ة يعتبر من 

�أه���م مجاالت �لتعاون بين �ل���دول �لعربية بالنظر للمو�رد 

و�لثرو�ت �لطبيعية �لمتوفرة في �لعديد من �لدول �لعربية 

وم���ن بينه���ا �لم���و�رد �لهيدروكربوني���ة )�لبت���رول و�لغ���از 

�لطبيعي و�لفحم(، و�لطاقات �لمتجددة )�ل�صم�س و�لطاقة 

�لحر�رية و�لرياح، وغيرها(، باالإ�صافة لموقعها �لجغر�في 

�لمتمي���ز بين دول �لعالم وكثافة مو�ردها �لب�صرية )حو�لي 

361 مليون ن�صمة في عام 2012(، باالإ�صافة �إلى �لرو�بط 
�لتاريخية �لوثيقة و�لم�صير �لم�صترك بين �ل�صعوب �لعربية.

في مقابلة صحفية موسعة مع مجلة البترول المصرية

سعادة األمين العام: دور بارز ألوابك في تشجيع 
التعاون العربي في مجال الطاقة

وذك���ر �صع���ادة �الأ�صتاذ عبا�س علي �لنقي في مقابل���ة �صحفية مو�صعة مع مجلة �لبترول �لتابعة للهيئة �لم�صرية 

�لعامة للبترول، �ن منظمة �الأو�بك تعتبر ومنذ �ن�صائها في 8 يناير عام 1968، �الإطار �لعربي �الأبرز و�الأهم على 

�صعي���د �لتع���اون بين �لدول �لعربية في مج���ال �لطاقة، موؤكد�ً �ن �الأمانة �لعامة للمنظم���ة تعمل على �قتر�ح بع�س 

مج���االت �لتعاون بي���ن دولها �الأع�صاء في مختلف مج���االت �ل�صناعة �لبترولية، وقد �أن�ص���اأت �لمنظمة 4 �صركات 

بترولي���ة عربية ناجحة )�ل�صرك���ة �لعربية �لبحرية لنقل �لبترول، و�ل�صركة �لعربية لبن���اء و��صالح �ل�صفن )�أ�صري(، 

و�ل�صرك���ة �لعربي���ة لال�صتثمار�ت �لبترولية )�أبيك���ورب(، و�ل�صركة �لعربية للخدمات �لبترولي���ة(، كما �أن�صاأت معهد�ً 

للتدريب �لنفطي.

 و�أ�ص���ار �لنق���ي �إلى �لعديد من �لم�صاري���ع �لبترولية �لعربية �لناجحة، ومن �أهمها م�ص���روع خط �لغاز �لعربي، 

باالإ�صاف���ة لم�صاري���ع �لربط �لكهربائي بين �ل���دول �لعربية ومن �أبرزها م�صاريع �لرب���ط �لكهربائي �لثماني )تركيا، 

�لعر�ق، �صورية، لبنان، �الأردن، فل�صطين، م�صر، ليبيا(. 

و�أو�ص���ح �صعادة �الأمين �لعام للمنظمة �ن �ل�صناع���ة �لبترولية تعتمد في كافة مر�حلها على تقنيات تكنولوجية 

حديث���ة ومعق���دة، وقد �أف�صت �لتطور�ت �لمت�صارعة �لتي �صهدتها �صناعة �لبت���رول �لعالمية وفي مختلف �لنو�حي 

�لتكنولوجية و�القت�صادية �إلى ن�صوء تحديات كبيرة وغير م�صبوقة تتركز ب�صورة رئي�صية على �الرتقاء با�صتر�تيجيات 

تطوير �لكو�در �لب�صرية �لعاملة وذلك �عتماد� على مر�كز �لتدريب �لبترولية �لعاملة في معظم �ل�صركات �لبترولية، 

معرباً عن �أمله باأن ي�صهد �لتعاون �لعربي في مجال �لتدريب �لبترولي مزيد�ً من �لتقدم.

و�أو�صح �صعادته باأن �لتز�يد �لم�صتمر في معدالت ��صتهالك �لطاقة يعتبر من �أهم �لتحديات �لتي تو�جه معظم 

دول �لعالم، ومن �لمتوقع �أن يزد�د هذ� �الأمر في ظل �لتو�صع �لكبير �لذي ت�صهد �أنماط ��صتهالك �لطاقة �لعالمية 

بف�ص���ل �لتو�ص���ع �ل�صناعي �لكبير في دول �لعالم �لنامية و�لزيادة �لم�صتمرة و�لكبيرة في �عد�د �ل�صكان، وما يوؤدي 

�ليه من زيادة م�صاريع �لبنى �لتحتية و�صق �لطرقات �لبرية و�ل�صكك �لحديدية و�لم�صاريع �ال�صكانية �ل�صخمة.

وبالنظ���ر للهيكل �ل�صناع���ي و�القت�صادي �ل�صائد في �لدول �لعربية فاإن �لبترول ال يز�ل �لم�صدر �لرئي�صي 

و�الأول ال�صته���الك �لطاق���ة، وه���ذ� ما يدع���و الأهمية تعاون جمي���ع �لقائمين على قطاع �لطاق���ة و�ل�صناعة في 

�ل���دول �لعربي���ة ف���ي �لتو�صع ببر�م���ج تر�صيد ��صته���الك �لطاقة، بحي���ث ال ينعك�س ت�صاعد وتي���رة �ال�صتهالك 

�لمحل���ي لم�صادر �لطاق���ة �صلبا على هيكل �ل�صادر�ت منها، وهو ما �صيكون له �نعكا�صات �صلبية على �لم�صتوى 

�القت�ص���ادي و�الجتماع���ي.
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عبا�س  �الأ�صتاذ  “�أو�بك”  للبترول  �لم�صدرة  �لعربية  �الأقطار  لمنظمة  �لعام  �الأمين  �صعادة  �الجتماع  �فتتح 

دولة  �أر�س  على  �الجتماع  بانعقاد  ترحيبه  عن  فيها  �أعرب  بكلمة   ،2014 مار�س   30 �الأحد  يوم  �لنقي،  علي 

�لمنظمة. �الأع�صاء في  �لدول  �الت�صال  �لكويت، وبح�صور �صباط 

�لعامة  �الأمانة  بذلتها  �لذي  �لم�صتركة  �لجهود  لم�صيرة  ��صتكماالً  ياأتي  �الجتماع  هذ�  �أن  �إلى  �صعادته  و�أ�صار 

للمنظمة ودولها �الأع�صاء منذ عام 2012 في مجال تطوير �لتعاون في مجال �لمعلومات و�الإح�صاء�ت �لنفطية، 

وذلك تنفيذ�ً لتوجيهات �أ�صحاب �لمعالي �أع�صاء �لمجل�س �لوز�ري للمنظمة، ب�صاأن توجيه �الأمانة �لعامة للمنظمة 

�لقيام باإعد�د �لمعلومات و�الح�صاء�ت �لمن�صورة عن �ل�صركات �لنفطية في �لدول �الأع�صاء في �لمنظمة ومجاالت 

االجتماع التنسيقي الثالث لضباط اتصال الدول األعضاء في منظمة األوابك

سعادة األستاذ عباس علي النقي:   
توثيق عرى التعاون بين دول أوابك

في مجال المعلومات النفطية
تنفي���ذ�ً لخط���ة عملها �لمعتمدة لع���ام 2014، عقدت �الأمانة 

�لعامة لمنظم���ة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول “�أو�بك”، 

�الجتم���اع �لتن�صيقي �لثالث ل�صباط �ت�ص���ال �لدول �الأع�صاء 

ف���ي منظمة �الأو�بك   في مجال بنك �لمعلومات، وذلك يومي 

30 و 31 مار����س 2014، ف���ي مق���ر �لمنظم���ة بالمقر �لد�ئم 
للمنظمات �لعربية في دولة �لكويت، بم�صاركة �صباط �ت�صال 

�ل���دول �الأع�ص���اء في مجال بنك �لمعلوم���ات، كما �صارك في 

�فتت���اح �الجتم���اع ممث���ل دول���ة ليبيا ف���ي �لمكت���ب �لتنفيذي 

للمنظمة �صعادة �لمهند�س محمد كامل �لزند�ح. 
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�أن�صطتها وت�صمينها في بيانات بنك معلومات �الأمانة �لعامة للمنظمة لال�صتفادة من 

تجارب بع�س �ل�صركات �لنفطية �لعربية.

توثيق  ت�صاهم في  �أن مثل هذه �الجتماعات  كلمته  �لعام في  �الأمين  �صعادة  و�أّكد 

عرى �لتعاون و�لتو��صل و�لعالقات �لمهنية بين �لم�صاركين من �لدول �الأع�صاء و�الأمانة 

�لعامة للمنظمة.

ت�صمن جدول �أعمال �الجتماع �لعديد من �لمو��صيع ذ�ت �ل�صلة بتطوير �لتعاون 

بين �لدول �الأع�صاء في مجال بنك �لمعلومات ومن �أهمها :

• تقييم �آلية �لمتابعة و�لتو��صل مع �لدول �الأع�صاء.	

• بيانات 	 جمع  ��صتمارة  على  �لمقترحة  “�لتو�صعات  تنفيذ  ومر�جعة  متابعة 

�لطاقة”.

جمع 	• ا�ستمارة  وبيانات  مكونات  موائمة  “�سبل  حول  نقا�س  حلقة 

بيانات الطاقة مع ما يقدم للمنظمات الدولية الأخرى”.

قاعدة بيانات �ل�صركات �لنفطية �لوطنية.	•

حلقة نقا�س حول “ تطبيق المرحلة الثانية من النظام والت�سورات 	•

الم�ستقبلية”.

م�صتجد�ت ت�صغيل �لنظام و�لتطبيقات.	•

وفي ما يلي ا�ستطالع لآراء بع�ض الم�ساركين في الجتماع:

ليبيا  دول��ة  الزنداح ممثل  كامل  المهند�ض محمد  �سعادة  �أعرب 

�لعامة  لالأمانة  �صكره  جزيل  عن  للمنظمة،  التنفيذي  المكتب  في 

للمنظمة على كرم �ل�صيافة وح�صن �ال�صتقبال، م�صير�ً �إلى �جتماعات 

�صباط �ت�صال بنك �لمعلومات بمنظمة �الأو�بك، ت�صاهم في �لتن�صيق 

تي�صر  وبالتالي  �لنفطية،  �لمعلومات  مجال  في  �الأع�صاء  �لدول  بين 

على �لباحثين و�لمتخ�ص�صين �لو�صول للمعلومات �لدقيقة و�لموثقة 

عن �صناعة �لطاقة و�لنفط و�لغاز في �لدول �الأع�صاء. و�أ�صار �لزند�ح 

�إلى �أن �لموؤ�ص�صة �لوطنية للنفط و�لغاز �لليبية تمتلك �إد�رة متخ�ص�صة 

بمعلومات �لطاقة وتتعاون بهذ� �لخ�صو�س مع منظمتي �أوبك و�أو�بك، 

مو�صحا �ن موقع �لموؤ�ص�صة �لوطنية للنفط و�لغاز �لليبية على �صبكة 

�النترنت يحتوي على جميع �الأن�صطة و�لفعاليات و�لمعلومات و�الح�صاء�ت �لنفطية 

لدولة ليبيا.

الكويت،  بدولة  النفط  ب��وزارة  المعلومات،  بنك  ات�سال  �سابط  �أ�صارت  حين  في 

�ت�صال  ل�صباط  �لثالث  �لتن�صيقي  �الجتماع  �أن  �إلى  خريبط،  علي  تما�سر  ال�سيدة 

بين  �لخبر�ت  وتبادل  لالإلتقاء  يعتبر فر�صة جيدة  �الأو�بك،  لمنظمة  �لمعلومات  بنك 

وز�رة  �الأع�صاء، حيث تحر�س  �لدول  �لنفطية في  �لمعلومات  �لمخت�صين في مجال 

�لنفط بدولة �لكويت على تعزيز �لتعاون في مجال �لمعلومات �لنفطية على �لم�صتويين 

�لعربي و�لدولي، وتتعاون في هذ� �الإطار مع �لعديد من �لمنظمات �لعربية و�لدولية 

ومن بينها مجل�س �لتعاون لدول �لخليج �لعربية، ومنظمة �أوبك، ووكالة �لطاقة �لدولية 

وغيرها.
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بينما �أو�صح �سابط ات�سال بنك المعلومات، بوزارة 

البترول والثروة المعدنية بالمملكة العربية ال�سعودية 

�الجتماعات  �ن   ، ال�سريف  غالب  ب��ن  ط��الل  المهند�ض 

وجيزة  فترة  خالل  ملمو�صاً  تقدماً  حققت  �لتن�صيقية 

�لعرب  �لباحثين  من  �لعديد  ��صتفاد  حيث  عملها،  من 

و�الأجانب من معلومات و�الح�صاء�ت �لمتعلقة بال�صناعة 

�لنفطية �لمتاحة و�لمن�صورة عبر بنك معلومات منظمة 

�الأو�بك.  

 وذك��رت ���س��اب��ط ات�����س��ال ب��ن��ك ال��م��ع��ل��وم��ات، ب���وزارة 

الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ال�سيدة ليلى اأحمد الريح �ن وز�رة �لطاقة 

�لتعاون  لتطوير  و�لدولية  �لعربية  �لجهود  كافة  دعم  على  جاهدة  تعمل  �المار�تية 

باإ�صد�ر �لعديد من  في مجال معلومات �لطاقة و�لنفط و�لغاز و�لكهرباء، كما تقوم 

�الطالع  من  �لباحثين  تمكن  �لتي  �الح�صائية  �لن�صر�ت 

على �لبيانات �لحديثة ل�صناعة �لطاقة في دولة �المار�ت.  

من جهته ذكر �سابط ات�سال بنك المعلومات، ب�سركة 

قطر للبترول، ال�سيد محمد اأبو�سعد،  باأن �الجتماعات 

�لتن�صيقية بين �صباط �الت�صال وعلى �لرغم من حد�ثتها 

عملية  تطوير  �صعيد  على  ملمو�صة  نتائج  من  تمكنت 

جمع وتبويب �لبيانات ودقتها من خالل تبادل �لخبر�ت 

�ل��ر�أي  وتبادل  �الت�صال،  ل�صباط  �لمختلفة  و�لتجارب 

و�لم�صورة و�لمنهجية �لمتبعة، و�صبل دعم كفاءة وتح�صين 

�لرقم �الإح�صائي �لطاقوي. 

و�أ�صاد �سابط ات�سال بنك المعلومات، بوزارة النفط 

عن  نتجت  �لتي  �لمثمرة  بالنتائج  م��ه��دي،  ه���ادي  ع���ادل  ال�سيد  ال���ع���راق،   بجمهورية 

على  �الأو�ب��ك،  لمنظمة  �لمعلومات  بنك  �ت�صال  �صباط  بين  �لتن�صيقية  �الجتماعات 

�ل�صيد عادل  و�أ�صار  �أعمال �صباط �الت�صال،  لبدء  �لق�صيرة ن�صبياً  �لفترة  �لرغم من 

�لمعلومات  من  بالده  في  �لمحليين  �لباحثين  من  و��صع  قطاع  ��صتفادة  �إلى  مهدي 

�لنفطية �لتي تقوم بن�صرها وز�رة �لنفط �لعر�قية.

ل�صباط  �لثالث  �لتن�صيقي  �الجتماع  في  �لم�صاركون  قام 

بنك  �الأو�ب��ك في مجال  منظمة  �الأع�صاء في  �لدول  �ت�صال 

�لمعلومات بجولة في �لمقر �لد�ئم للمنظمات �لعربية، �لذي 

يعتبر �حد �لمعالم �لعمر�نية �لبارزة على �صعيد �لدول �لعربية 

و�لزخارف  و�لت�صاميم  �لقاعات  على  �لم�صاركون  �طلع  وقد 

�لعربية و�الإ�صالمية �لتي يحتويها �لمبنى. 
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زيارة وفد معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي لمنظمة األوابك

وقد قامت �الأمانة �لعامة خالل �لزيارة بتقديم ��صتعر��س 

�صام���ل لتط���ور�ت �تفاقي���ة �الأم���م �لمتح���دة �الإطاري���ة ب�صاأن 

تغي���ر �لمن���اخ وبروتوكول كيوت���و، و�نعكا�صاتها عل���ى �ل�صناعة 

�لبترولي���ة، ومو�ق���ف �لمجموعات �لدولية م���ن �التفاقية ومن 

بينه���ا �ل���دول �لنامي���ة و�ل���دول �لمتقدم���ة. كم���ا ت���م �لتطرق 

للجه���ود �لتن�صيقي���ة لمنظمة �الأو�بك في مفاو�ص���ات �تفاقية 

�الأم���م �لمتح���دة �الإطاري���ة ب�ص���اأن تغير �لمن���اخ، وذلك بهدف 

ت�صلي���ط �ل�ص���وء عل���ى م�صالح دوله���ا �الأع�ص���اء بالتعاون مع 

منظم���ة �أوبك و�لمجموع���ة �لعربية. كم���ا ��صتعر�صت �الأمانة 

�لعام���ة مو�صوع تط���ور�ت �تفاقي���ة منظمة �لتج���ارة �لعالمية 

)�لغات(، و�نعكا�صاتها على �لقطاع �لنفطي.

و�صمن برنامج �لزيارة �لتقى وفد وز�رة �لخارجية مع �صعادة 

�الأمي���ن �لعام �الأ�صت���اذ عبا�س علي �لنقي، �ل���ذي رحب بالزيارة 

و�أ�ص���اد بالتعاون �لمتب���ادل بين �الأمانة �لعام���ة للمنظمة ومعهد 

�صع���ود �لنا�صر �لدبلوما�ص���ي، كما �لتقى �لوف���د �لز�ئر بال�صادة 

مدر�ء �د�رت �ل�صوؤون �لفنية، و�القت�صادية، و�العالم و�لمكتبة.

في �إطار �لتع���اون �لبناء بين منظمة 

�الأقط���ار �لعربية �لم�ص���درة للبترول 

)�أو�بك( و�لدول �الأع�صاء في مجال 

تبادل �لخبر�ت و�لتدريب �لم�صترك، 

��صتقبل���ت �الأمان���ة �لعام���ة للمنظمة 

خ���الل �لفت���رة م���ن 7 �إل���ى 9 �أبريل 

2014، وف���د�ً م���ن وز�رة �لخارجية 
بدولة �لكويت ي�ص���م 4 دبلوما�صيين 

من منت�صب���ي �لبرنامج �لر�بع لمعهد 

�صعود �لنا�صر �ل�صباح �لدبلوما�صي. 
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�أعلن����ت �ل�صرك����ة �لعربي����ة لبناء و�إ�ص����الح �ل�صفن )�أ�ص����ري(، وهي 

�أح����دى �لم�صروعات �لعربي����ة �لمنبثقة عن منظم����ة �الأو�بك في �صهر 

مار�����س 2014، عن دخول 6 �صف����ن للت�صليح في �آن و�حد في زالقتها 

�لمزدوج����ة، وذلك كموؤ�صر على �لتح�صن �لم�صتمر �لذي ت�صهده �أعمال 

�صيان����ة �ل�صف����ن �ل�صغيرة و�لمتو�صط����ة �لحجم منذ �فتت����اح �لزالقات 

�لجدي����دة ف����ي عام 2008، وق����د �أنعك�س ذل����ك ب�ص����ورة �يجابية على 

�الي����ر�د�ت �لمالي����ة لل�صرك����ة �لمحققة ف����ي ع����ام 2013 �لتي �صهدت 

�رتفاعاً بن�صبة 24.7 في % عن �لعام 2012.

وتت�صم����ن �ل�صفن �لت����ي خ�صعت موؤخ����ر� للت�صليح �أرب����ع جر�ر�ت 

بحرية هي، Britoil 64، وSmit Martinique، و�لموؤيد 26 و24. 

و�لحفارة UDC Blue،  و�لعربية 5 .

وت�ص����م �لزالقتي����ن �لمزدوجتي����ن ر�صيفاً بحرياً طول����ه 255 متر�ً، 

مهي����اأ ال�صتقب����ال زو�رق �لخدم����ات �لبحري����ة و�لج����ر�ر�ت �لبحري����ة 

�لكبي����رة و�ل�صف����ن  بحمول����ة 15.000 طن وغاط�س ي�ص����ل لغاية 5.4 

مت����ر، و�لزالقتان مجهزتان باأحدث �لمر�فق �ل�صاطئية، وبهما ر�فعتان 

مجنزرتان بطاقة 80 طن وتمتد �أذرعهما �إلى م�صافة طويلة.

معدالت أشغال
مرتفعة في أحواض
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وت�صع���ى �لدول �لنامية من خالل ه���ذه �لمفاو�صات �إلى �لتو�صل ل�صيغة متو�زنة 

وعادل���ة لالتفاقية، وبم���ا يحافظ على حقوقها �لتي �أقرته���ا �تفاقية �المم �لمتحدة 

�الطاري���ة لتغير �لمناخ وبروتوكول )كيوت���و( �لملحق بها و�لذي دخل حيز �لنفاذ في 

ع���ام 2008، وم�صوؤولي���ة �لدول �لمتقدم���ة لالنبعاثات �لغازي���ة �لم�صببة لالحتبا�س 

�لح���ر�ري من مبد�أ م�صوؤوليتها �لتاريخية لل�صناع���ة منذ ع�صر �لثورة �ل�صناعية في 

نهاي���ات �لق���رن �لتا�ص���ع ع�صر، كما �ألزم���ت �تفاقية كيوتو �ل���دول �لمتقدمة بخف�س 

�نبعاثاته���ا م���ن غ���از�ت �الحتبا����س �لحر�ري ودف���ع مبال���غ مالية ل�صن���دوق �لمناخ 

�الخ�ص���ر كنوع م���ن �لتعوي����س ي�صرف لل���دول �لنامي���ة و�لفقي���رة لم�صاعدتها على 

عقدت �لدول �الأطر�ف في �تفاقية �المم �لمتحدة �الإطارية ب�صاأن تغير �لمناخ جولة مفاو�صات جديدة حول فريق �لعمل 

�لمخ�ص����س لمنه���اج عم���ل دورب���ان ) ADP ( في �لعا�صم���ة �الألمانية بون خالل �لفترة من 10 �ل���ى 14 مار�س  2014،  

وذل���ك للتباح���ث ب�صاأن �عد�د  �صياغة م�صودة �تفاقية �صاملة تكون جاه���زة الإتمامها في عام 2015، و�لتي �صتدخل حيز 

�لتنفيذ في عام 2020 .

جولة مفاوضات جديدة حول فريق العمل 
)ADP(  المخصص لمنهاج عمل دوربان

بون – المانيا 10 – 14 مار�ض 2014
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�لتكيف و�لتخفيف من �الآثار �ل�صلبية لظاهرة �لتغير �لمناخي.

وتحر����س �ل���دول �لنامية م���ن خالل ه���ذه �لمفاو�ص���ات للتو�صل ل�صيغ���ة قانونية 

لالتفاقي���ة �لجديدة تت�ص���م باالإن�صاف وير�عى فيه �لق���در�ت �لمتفاوتة و�لمتباينة بين 

�لدول �لمتقدمة و�لدول �لنامية مع �صرورة توفير �لدعم �لمالي و�لفني للدول �لنامية 

الإعد�د م�صاهماتها في عمليات �لتخفيف �لتي �أقرها موؤتمر �لدول �الأطر�ف �لم�صاركة 

ف���ي �تفاقي���ة �الأمم �لمتحدة �الإطارية لتغير �لمناخ )COP19(،  �لذي عقد في مدينة 

و�ر�صو - بولند� عام 2013.

لو�ص���ع  �لمفاو�ص���ات  �لنامي���ة لح�ص���د جهوده���ا خ���الل ه���ذه  �ل���دول  وت�صع���ى 

مطالبه���ا ف���ي �تفاق منه���اج عمل دورب���ان )ADP( ل�صم���ان عدم تعر����س م�صالحها 

�القت�صادي���ة للخط���ر كم���ا ين�ص���ط �لمجتم���ع �لدول���ي خ���الل ه���ذ� �لع���ام لتقري���ب 

�لمتقدم���ة. �ل���دول  ومطالب���ات  �لنامي���ة  �ل���دول  مطالب���ات  بي���ن  �لنظ���ر   وجه���ات 

م���ن جانبه���ا ت�صعى �لدول �لمتقدمة ومنذ عام 2008 الإق���ر�ر �تفاقية جديدة بدالً من 

�تفاقي���ة كيوت���و، يتم بموجبها �لز�م جميع دول �لعالم بال ��صتثناء للدخول في �لتز�مات 

�لتخفي�س من �نبعاثات غاز�ت �الحتبا�س �لحر�ري، حيث تتحفظ معظم �لدول �لنامية 

م���ن خالل مجموعة �ل���� 77 و�ل�صين على هذ� �لتوجه، وذل���ك لمعار�صته الأهم مبادئ 

�التفاقية �الطارية ب�صاأن تغير �لمناخ و�لتي �أقرت في عام 1992، و�لتي تعتبر �لمرجع 

�لقانوني لجميع دول �لعالم وهو مبد�أ )�لم�صوؤولية �لم�صتركة ولكن �لمتباينة(.

م���ن جانبه���ا �أ�صارت �لمدي���ر �لتنفي���ذي التفاقية �الأم���م �لمتحدة �الإطاري���ة ب�صاأن 

�لتغي���ر �لمناخ���ي، �ل�صيدة كري�صتيانا فيغيري�س، �إل���ى �إن دول �لعالم على �أبو�ب مرحلة 

مهم���ة في تقييم �لتع���اون �لدولي في �صيا�صات �لطاقة، وذلك مع قرب �نعقاد موؤتمري 

�ل���دول �الأط���ر�ف �لم�صاركة في �تفاقي���ة �الأمم �لمتحدة �الإطاري���ة لتغير �لمناخ، وهما 

)COP20(  �ل���ذي �صيعق���د في �لبيرو – ليم���ا في عام 2014، و )COP21( ، �لذي 

�صيعق���د ف���ي باري�س خالل عام  2015 ، موؤكدة  في �لوق���ت ذ�ته �ن �لمرحلة �لقادمة 

تتطلب مزيد�ً من �لتعاون بين جميع بلد�ن �لعالم في مجال تقليل �النبعاثات �لكربونية.

وف�������ي اإط�������ار فريق العمل المخ�س��������ض لمنهاج دورب�������ان )ADP ( اإذ توؤك�������د الأمانة 

العامة لمنظمة الأوابك وفي �س�������وء المناق�س�������ات على الموقف العربي التفاو�سي اإلى 

الأخذ بعين العتبار مبادئ التفاقية والمبنية على الن�ساف والم�سوؤولية الم�ستركة 

ولكن المتباينة والقدرات المتفاوتة والعدالة في الح�س�������ول على التنمية الم�ستدامة، 

وكذل�������ك اأن تك�������ون التفاقية ذات طبيعة قانونية وطنية مت�س�������منة اج�������راءات القيا�ض 

والبالغ والر�س�������د )MRV ( كما جاء بخطة عمل بالي واأهمية الت�س�������ديق على فترة 

اللت�������زام الثاني�������ة لبروتوكول كيوت�������و )2013-2020( ، والتاأكيد عل�������ى اأهمية تفعيل 

الكيان�������ات الدولية التابعة لالتفاقية ك�س�������ندوق المناخ الأخ�س�������ر ولجنة التكنولوجيا 

واتخاذ ال�������دول المتقدمة لإجراءات ت�س�������من غلق الفجوة لتخفي�������ف النبعاثات وفي 

توفير اآليات التنفيذ والدعم للدول النامية والتكيف.
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد الإدارة القت�سادية

✍ ارتفع املعدل ال�سهري لأ�سعار �سلة اأوبك بن�صبة 0.7 % )0.7 دوالر للربميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إىل 105.4 دوالر للربميل خالل �صهر فرب�ير 2014.

✍ ارتفع الطلب العاملي على النفط خالل �صهر فرب�ير 2014 مبقد�ر 0.1 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.1% لي�صل �إىل 92.1 مليون ب/ي.

✍ ارتفعت الكميات املعرو�سة من النفط خالل �صهر فرب�ير 2014 مبقد�ر 0.7 مليون ب/ي ،�أي بن�صبة 0.7% لت�صل �إىل 94.2 مليون ب/ي.

✍ ارتفعت واردات الوليات املتحدة من النفط اخلام خالل �صهر يناير 2014 بنحو 0.8 % لتبلغ 7.4 مليون ب/ي، كما ارتفعت وارداتها من املنتجات 

النفطية بنحو 3.9 %  لتبلغ حو�ىل 1.7 مليون ب/ي.

✍ انخف�ض املخزون التجاري النفطي يف الدول ال�سناعية خالل �صهر يناير 2014 بحو�ىل 10 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 2527 مليون 

برميل، بينما ارتفع املخزون الإ�سرتاتيجي يف بلدان منظمة التعاون القت�سادي والتنمية وجنوب اأفريقيا وال�سني مبقدار 8 مليون برميل ليبلغ 1957 

مليون برميل. 

✍ ارتفع املتو�سط ال�سهري لل�سعر الفوري للغاز الطبيعي �مل�صجل يف مركز هرني بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر فرب�ير 2014 مبقد�ر 1.3 دوالر لكل مليون 

)و ح ب( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إىل 5.82 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

✍ ارتفع متو�سط اأ�سعار ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سيل يف اليابان خالل �صهر يناير 2014 مبقد�ر 0.3 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إىل 16.7 دوالر 

لكل مليون )و ح ب( ، كما ارتفع متو�سط اأ�سعار ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سيل يف كوريا اجلنوبية مبقد�ر 0.9 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إىل 

15.5 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، بينما انخف�ض متو�سط اأ�سعار ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سيل يف ال�سني مبقد�ر 0.5 دوالر لكل مليون )و ح ب(، 
لي�صل �إىل 13.3 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

✍ بلغت �سادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي امل�سيل اإىل اليابان و كوريا اجلنوبية وال�سني حواىل 6.479 مليون طن خالل �صهر يناير 2014 ،م�صتاأثرة 

بح�صة 42.4 % من �الإجماىل.

أوال : أسواق النفط

– الأ�ضعار  1

1-1 اأ�سعار النفط الخام

�صهد �لمعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة �أوبك تر�جعاً خالل �الأ�صبوع �الأول من �صهر فبر�ير 

2014، م�صجاًل 103.1 دوالر للبرميل، ثم �خذ فى �الرتفاع لي�صل �إلى �أعلى م�صتوياته فى 
�الأ�صبوع �لثالث عندما بلغ حو�لى 106.7 دوالر للبرميل، قبل �أن يعاود �لتر�جع خالل �الأ�صبوع 

�لر�بع لي�صل �إلى 106.4 دوالر للبرميل كما يو�صح �ل�صكل )1(:

المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك,  2014-2013 
�صهد �لمعدل �ل�صهري الأ�صعار �صلة 

خامات �أوبك خالل �صهر فبر�ير 2014 

للبرميل  دوالر  بمقد�ر0.7  �رتفاعاً 

�أي  �ل�صابق،  �ل�صهر  باأ�صعار  مقارنة 

بن�صبة 0.7% لي�صل �إلى 105.4 دوالر 

 7.4 بنحو  �نخفا�صاً  م�صجال  للبرميل، 

دوالر للبرميل �أي بن�صبة 6.6% مقارنة 

بمعدله �لم�صجل خالل �ل�صهر �لمماثل 

لبرودة  كان  وقد  �لما�صي.  �لعام   من 

و�لعو�مل  �المد�د�ت  و�نقطاع  �لطق�س 

رئي�صياً  دور�ً  �الأخرى  �لجيو�صيا�صية 

فى �رتفاع �الأ�صعار خالل �صهر فبر�ير 

.2014

املوؤ�ضرات الرئي�ضية

الشكل - 1:
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فرباير
يناير

2014 دي�ضمرب نوفمرب اأكتوبر �ضبتمرب اأغ�ضط�س يوليو يونيو مايو اإبريل مار�س
فرباير

2013

0٫7 )3.0( 2.7 )1.7( )2.0( 1.2 3.0 3.4 0.4 )0.4( )5.3( )6.4( 3.5  �لتغري عن �ل�صهر

�ل�صابق

)7٫4( )4.6( 1.1 )1.9( )1.7( )2.0( )2.0( 4.9 7.1 )7.4( )17.1( )16.6( )4.7(
 �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، 2013-2014                                  )دوالر/برميل(

التغير في أسعار سلة أوبك، 2013-2014                             )دوالر/برميل(

الجدول - 1 

شكل - 2 

ويو�صح �لجدول )1(  و�ل�صكل )2(  �لتغير في �أ�صعار �صلة �أوبك، مقارنة بال�صهر �ل�صابق، 

و بال�صهر �لمماثل من �لعام �ل�صابق:

�الأخرى  �لنفوط  بع�س  و  �أوبك  ل�صلة  �لفورية  �الأ�صعار  �لملحق  في   )3( �لجدول  يو�صح 

للفترة   2012 - 2014.

1-2  الأ�سعار الفورية للمنتجات النفطية
- الخليج الأمريكي

0.1 دوالر  بنحو   2014 يناير  �صهر  �لممتاز خالل  للغازولين  �لفورية  �الأ�صعار  تر�جعت 

للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 0.1% لت�صل �إلى 119.7 دوالر للبرميل، 

كما تر�جعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 2.5 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 2.0% لتبلغ 120.7 



ية
ول

بتر
 ال

ت
ورا

ط
الت

ن�صرة �صهرية �صادرة عن منظمة �الأقطار �لعربية �مل�صدرة للبرتول

سنة 40 - العدد 4 
ال

24

دوالر للبرميل، وتر�جعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لى 0.7 دوالر للبرميل �أي بن�صبة %0.7 

لتبلغ 98.8 دوالر للبرميل. 

-  �سوق روتردام

�صهدت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز تر�جعاً في م�صتوياتها خالل �صهر يناير 2014 

�إلى  لت�صل   %3.6 بن�صبة  �أي  �ل�صابق  �ل�صهر  باأ�صعار  مقارنة  للبرميل  دوالر   4.4 بنحو 

116.5 دوالر للبرميل، كما تر�جعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 3.7 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 
دوالر   2.6 بحو�لي  �لوقود  زيت  �أ�صعار  وتر�جعت  للبرميل،  دوالر   121.8 لتبلغ   %2.9

للبرميل �أي بن�صبة 2.7% لتبلغ 92.4 دوالر للبرميل.

-  �سوق حو�ض البحر المتو�سط

�صهدت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز تر�جعاً في م�صتوياتها خالل �صهر يناير 2014  

�إلى  لت�صل   %1.9 بن�صبة  �أي  �ل�صابق  �ل�صهر  باأ�صعار  مقارنة  للبرميل  دوالر   2.2 بنحو 

113.3 دوالر للبرميل، كما تر�جعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 3.2 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 
دوالر   3.0 بحو�لي  �لوقود  زيت  �أ�صعار  وتر�جعت  للبرميل،  دوالر   123.1 لتبلغ   %2.5

للبرميل �أي بن�صبة 3.1% لتبلغ 92.9 دوالر للبرميل.

-  �سوق �سنغافورة

�صهدت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز تر�جعاً في م�صتوياتها خالل �صهر يناير 2014  

بنحو 0.7 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 0.6% لت�صل �إلى 118.0 

دوالر للبرميل، كما تر�جعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 4.5 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 3.5% لتبلغ 

�أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 0.5 دوالر للبرميل �أي بن�صبة  123.0 دوالر للبرميل، وتر�جعت 
0.5% لتبلغ 96.5 دوالر للبرميل.

  ويو�صح �ل�صكل )3( المعدل الشهري لألسعار الفورية للغازولين الممتاز، 2013-2014     )دوالر/برميل(

�لمعدل �ل�صهري لالأ�صعار 

�لفورية للغازولين �لممتاز 

يناير  من  �لفترة  خالل 

2013  �إلى  يناير 2014  
�لرئي�صية  �الأ�صو�ق  في 

�الأربعة:

�لجدول  يو�صح  كما 

)4( في �لملحق �لمتو�صط 

�ل�صهري لالأ�صعار �لفورية 

في  �لنفطية  للمنتجات 

�الأ�صو�ق �لمختلفة للفترة 

 .2014-2012

شكل - 3 
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المعدل الشهري ألسعار الشحن النفط الخام، 2013-2014                                        )نفطة على المقياس العالمي ( )*( شكل - 4 

1-3 اأ�سعار �سحن النفط الخام 
تر�جعت �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمتجه من مو�نئ �ل�صرق �الأو�صط  �إلى �تجاه �ل�صرق 

)للناقالت �لكبيرة بحمولة 230 – 280 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر يناير 2014 بمقد�ر 

،�أى بن�صبة 9.5%،م�صجلة 57 نقطة على �لمقيا�س  6 نقاط مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق 
�الأو�صط   �ل�صرق  مو�نئ  من  �لمتجه  �لخام  �لنفط  �صحن  �أ�صعار  تر�جعت  كما  �لعالمي)*(،  

�إلى �تجاه �لغرب )للناقالت �لكبيرة بحمولة 270 – 285 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر يناير 

2014  بمقد�ر 3 نقاط مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 7.7% م�صجلة 36 نقطة 
على �لمقيا�س �لعالمي. بينما قفزت �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمنقولة د�خل منطقة �لبحر 

�الأبي�س �لمتو�صط بناقالت �صغيرة �أو متو�صطة �لحجم )80-85 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر 

يناير 2014  بمقد�ر 68 نقطة مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 63.6% م�صجلة 

175 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي.
ويو�صح �ل�صكل )4( �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام في �التجاهات �لمختلفة خالل �لفترة من 

�صهر يناير 2013 �إلى �صهر يناير 2014: 

1-4 اأ�سعار �سحن المنتجات النفطية 

تر�جعت �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 يناير 2014 بمقد�ر 12 

�لمقيا�س  90 نقطة على  م�صجلة   %11.8 بن�صبة  �أي  �ل�صابق،  �ل�صهر  باأ�صعار  نقطة مقارنة 

 .)World Scale(لعالمي�

�الأبي�س  �لبحر  منطقة  د�خل  �لمنقولة  �لنفطية  �لمنتجات  �صحن  �أ�صعار  تر�جعت  كما 

�لمتو�صط )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر يناير 2014  بمقد�ر 

لت�صل  �ل�صابق،   �ل�صهر  باأ�صعار  مقارنة   %1.2 بن�صبة  �أي  �لعالمي،   �لمقيا�س  نقطتين على 

 WS-( لمقيا����س �لعالم���ي� )*(

طريق���ة  ه���و   )World Scale
�أ�صع���ار  الحت�ص���اب  م�صتخدم���ة 

�ل�صح���ن، 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 �صنوي���ا، ويت�صمن قائمة من 

�الأ�صعار ب�صيغ���ة دوالر/طن تمثل 

�التجاه���ات  ل���كل   –  WS  100
�لرئي�صية في �لعالم.
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�إلى م�صتوى 165 نقطة، وتر�جعت �أي�صاً �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة من �لبحر 

�لمتو�صط �إلى �صمال غرب �أوروبا )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر 

يناير 2014 بمقد�ر نقطتين على �لمقيا�س �لعالمي ، �أي بن�صبة 1.1% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر 

�ل�صابق،  لت�صل �إلى م�صتوى 175 نقطة.

�لمختلفة خالل  �التجاهات  في  �لنفطية  �لمنتجات  �صحن  �أ�صعار   )5( �ل�صكل  يو�صح  و 

�لفترة من �صهر  يناير 2013 �إلى �صهر يناير 2014.

يو�صح �لجدوالن )5( و )6( في �لملحق �تجاهات �أ�صعار �صحن كل من �لنفط �لخام و 

�لمنتجات �لنفطية للفترة 2012- 2014.

المعدل الشهري ألسعار شحن المنتجات النفطية، 2013-2014                                  )نفطة على المقياس العالمي ( 

2 - العر�س و الطلب  

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

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر  2014 �إلى �رتفاعه بمقد�ر 0.1 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.1 % 
�ل�صابق لت�صل �إلى    92.1 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 1 مليون ب/ي مقارنة 

بال�صهر �لمناظر من �لعام �لما�صي.

مليون   0.5 بمقد�ر   2014 فبر�ير  �صهر  خالل  �ل�صناعية  �لدول  مجموعة  طلب  �رتفع 

مليون ب/ي   46.6 �إلى  لت�صل  �ل�صابق  �ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %1.1 بن�صبة  �أي  ب/ي، 

،وهو نف�س �لم�صتوى �لذى تحقق خالل �ل�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق ،بينما تر�جع طلب 

بقية دول �لعالم �الأخرى خالل �ل�صهر بحو�لي 0.4 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.9% لي�صل �إلى 

45.5 مليون ب/ي،  وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 1 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من 
�لعام �لما�صي.

شكل - 5 
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التغري عن

فرباير 2013 

فرباير

2013
التغري عن

يناير  2014 

يناير

2014
فرباير

2014

- 46.6 0.5 46.1 46.6 طلب الدول ال�سناعية

1.0 44.5 -0.4 45.9 45.5 باقي دول العامل

1.0 91.1 0.1 92.0 92.1 اإجمايل الطلب العاملي

0.6 36.1 0.4 36.3 36.7  اإمدادات اأوبك

0.2 30.1 0.3 30.0 30.3 نفط خام

0.4 6.0 0.1 6.3 6.4 �سوائل الغاز و متكثفات

2.3 52.9 0.3 54.9 55.2 اإمدادات من خارج اأوبك

0.1 2.2 - 2.3 2.3 عوائد التكرير

3.0 91.2 0.7 93.5 94.2 اإجمايل العر�ض العاملي

0.1 1.5 2.1 املوازنة

Energy Intelligence Briefing March 5  2014 ،:مل�صدر�

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

فبر�ير 2014 بمقد�ر 0.7 مليون ب/ي �أي بن�صبة 0.7% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق 

3 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر  94.2 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي  �إلى  لت�صل 

�لمناظر من �لعام �ل�صابق.

وعلى م�صتوى �لمجموعات، �رتفعت �إمد�د�ت �لدول �الأع�صاء في  �أوبك من �لنفط �لخام 

و �صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �صهر فبر�ير 2014 بمقد�ر 0.4 مليون ب/ي �أي بن�صبة %1.1 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 36.7 مليون ب/ي ،م�صكلة �رتفاعاً بنحو 0.6 

�إمد�د�ت �لدول  �إجمالى  مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق، كما �رتفع 

�لمنتجة من خارج �أوبك  خالل �صهر فبر�ير 2014 بمقد�ر 0.3 مليون ب/ي �أي بن�صبة %0.5 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 57.5 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بنحو 2.4 

مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق. 

وتظهر �لبيانات �الأولية لم�صتويات �لطلب و�لعر�س من �لنفط �لخام خالل �صهر فبر�ير 

2014 فائ�صاً قدره 2.1 مليون ب/ي ، مقارنة بفائ�س قدره 1.5 مليون ب/ي خالل �ل�صهر 
�ل�صابق وفائ�صاً قدره 0.1 مليون ب/ي خالل �ل�صهر �لمماثل من �لعام �ل�صابق ،وذلك كما 

يت�صح من �لجدول )2(  و�ل�صكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط                                         )مليون برميل/ اليوم( الجدول - 2 

يو�صح �لجدوالن )7( و )8( م�صتويات �لطلب و�لعر�س �لعالمي للنفط  للفترة 2012- 2013.
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3 -  تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية

الوليات المتحدة الأمريكية 

�رتفعت و�رد�ت �لواليات �لمتحدة �الأمريكية من �لنفط �لخام خالل �صهر يناير 2014 

 7.4 لتبلغ  �ل�صابق  �ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %0.8 بن�صبة  �أى  �ألف ب/ى   58 بحو�لى 

�أي  �ألف ب/ي،   35 �لنفطية بحو�لي  �لمنتجات  �رتفعت و�رد�تها من  مليون ب/ي، كما 

بن�صبة 3.9% مقارنة بال�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لي 1.66 مليون ب/ي. 

وعلى جانب �ل�صادر�ت، �رتفعت  �صادر�ت �لواليات �لمتحدة من �لمنتجات �لنفطية خالل 

�ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %4 بن�صبة  �أى  ب/ى  �ألف   129 بحو�لى   2014 يناير  �صهر 

للواليات  �لنفطية  �لو�رد�ت  �صافي  �نخف�س  وبذلك  ب/ي.  مليون   3.6 لتبلغ   �ل�صابق 

�لمتحدة خالل �صهر يناير 2014 بحو�لي 37 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 0.7% مقارنة مع 

�ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 5.45 مليون ب/ي.

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

�ل�صعودية  �لعربية  �لمملكة  تليها  منه،  �الأخيرة  و�رد�ت  �جمالي  من   %36 بن�صبة  �لخام 

بن�صبة 20%، ثم �لمك�صيك بن�صبة 13%، بينما ��صتحوذت �لبلد�ن �الأع�صاء في منظمة 

�أوبك على حو�لي 43% من �إجمالي و�رد�ت �لنفط �لخام للواليات �لمتحدة. 

اليابان 

�رتفعت و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام خالل �صهر يناير 2014 بحو�لي 128 �ألف ب/ي، 

�أي بن�صبة 3 % بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 4.0 مليون ب/ي ،كما �رتفعت �لو�رد�ت 

بالمقارنة مع  �ليابانية من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 80 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة %12 

�ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 721 �ألف ب/ي. 

العرض والطلب العالمي على النفط                                                                                                         )مليون ب/ي (  شكل - 6 
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املنتجات النفطية النفط اخلام

 التغري عن

دي�سمرب 2013

دي�سمرب

2013
يناير

2014
 التغري عن

دي�سمرب 2013

دي�سمرب

2013
يناير

2014

0.095 -   1.862 -   1.957 -   0.058 7.349 7.407 الوليات املتحدة الأمريكية

0.067 0.187 0.254 0.128 3.871 3.999 اليابان

0.227 0.401 0.628 0.329 6.301 6.630 ال�سني

وعلى جانب �ل�صادر�ت، �رتفعت �صادر�ت �ليابان من �لمنتجات �لنفطية خالل �صهر يناير  

2014 ،بنحو 12 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 3% لتبلغ 467 �ألف ب/ي. و بذلك �رتفع �صافي 
�لو�رد�ت �لنفطية لليابان خالل �صهر يناير 2014  بحو�لي 195 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 

5% لي�صل �إلى 4.3 مليون ب/ي. 
وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، فقد ظلت �لمملكة �لعربية �ل�صعودية هى �لمزود �لرئي�صى 

�المار�ت  تليها   ، منه  �الأخيرة  و�رد�ت  �جمالي  من   %29 بن�صبة  �لخام  بالنفط  لليابان 

�لعربية �لمتحدة بن�صبة 20% ثم قطر بن�صبة 14% من �جمالي و�رد�ت �ليابان من �لنفط 

�لخام. 

ال�سين 

�ألف   325 بحو�لي   2014 يناير  �صهر  �لخام خالل  �لنفط  من  �ل�صين  و�رد�ت  �رتفعت 

ب/ي، �أي بن�صبة 5% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 6.6 مليون ب/ي، كما �رتفعت 

�ألف   128 2014 بحو�لي  يناير  �صهر  �لنفطية خالل  �لمنتجات  من  �ل�صينية  �لو�رد�ت 

ب/ي، �أي بن�صبة 12% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 1.2 مليون ب/ي.

بينما تر�جعت �ل�صادر�ت �ل�صينية من �لنفط �لخام خالل �صهر يناير 2014 بحو�لي  3 

�أالف ب/ي، �أي بن�صبة 14 % بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 19 �ألف ب/ي،  وهو �أدنى 

�لنفطية  �لمنتجات  من  �ل�صينية  �ل�صادر�ت  تر�جعت  كما   ،2013 �صبتمبر  منذ  م�صتوى 

بحو�لي 99 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 14 % بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 600 �ألف 

ب/ي. وبذلك بلغ �صافي �لو�رد�ت �لنفطية �ل�صينية خالل �صهر يناير 2014 حو�لي 7.3 

مليون ب/ي مرتفعة بحو�لي 8% عن م�صتوياتها لل�صهر �ل�صابق. 

وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، فقد ظلت �لمملكة �لعربية �ل�صعودية �لمزود �لرئي�صي لل�صين 

بالنفط �لخام بن�صبة 18% من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه، يليها �نجوال بن�صبة %13، 

وعمان بن�صبة %10 .

ويو�صح �لجدول )3( �صافي �لو�رد�ت )�ل�صادر�ت( من �لنفط �لخام و�لمنتجات �لنفطية 

للواليات �لمتحدة و�ليابان و�ل�صين خالل �صهر يناير 2014 مقارنة بال�صهر �ل�صابق.

الجدول - 3 صافي الواردات)الصادرات( النفطية لبعض  دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية و الصين                     )مليون برميل / اليوم ( 

�مل�صدر : �لتقرير �ل�صهري ملنظمة �أوبك، �أعد�د خمتلفة 2014.
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4 - المخزون 

  �نخف�س �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �لدول �ل�صناعية خالل �صهر يناير 

2014 بحو�لى 10 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 2527 مليون برميل، 
�لعام  من  �لمماثل  �ل�صهر  م�صتويات  عن  برميل  مليون   150 بمقد�ر  �نخفا�صا  م�صكاًل 

�لما�صى، يذكر �أن �إجمالي �لمخزون �لتجاري من �لنفط �لخام  في �لدول �ل�صناعية قد 

�نخف�س خالل �صهر يناير 2014  بحو�لي 1 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 

939 مليون برميل، كما تر�جع �إجمالي مخزونها �لتجاري من �لمنتجات  �لنفطية بحو�لي 
9 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1588 مليون برميل.

  وقد �نخف�س �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �الأمريكتين بحو�لي 19 مليون برميل 

عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 1278 مليون برميل، منها 494 مليون برميل من �لنفط 

�لخام و 784 مليون برميل من �لمنتجات، بينما �رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �لدول 

�الأوروبية بحو�لى 7 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 877 مليون برميل منها 

304 مليون برميل من �لنفط �لخام و 573 مليون برميل من �لمنتجات. و�رتفع �لمخزون 
�لتجاري �لنفطي في بلد�ن منطقة �لمحيط �لهادي بمقد�ر 2 مليون برميل عن �ل�صهر 

�ل�صابق ليبلغ 372 مليون برميل منها 141 مليون برميل من �لنفط �لخام  و231 مليون 

برميل من �لمنتجات �لنفطية.

كما �رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي في بقية دول �لعالم خالل �صهر يناير 2014 

�لمخزون  �نخف�س  بينما   ، برميل  مليون   2403 �إلى  لي�صل  برميل  مليون   29 بمقد�ر 

مليون   970 �إلى  لي�صل  برميل  مليون   19 بمقد�ر  �لناقالت  متن  على  �لنفطي  �لتجاري 

برميل. 

وبذلك ي�صجل م�صتوى  �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لعالمى �رتفاعاً بمقد�ر 19 مليون 

�ل�صابق  لي�صل  برميل خالل �صهر يناير 2014 مقارنة بم�صتو�ه �لم�صجل خالل �ل�صهر 

�إلى 4930  مليون برميل، وهو م�صتوى منخف�س بمقد�ر 70 مليون برميل عن م�صتويات 

�ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

و�رتفع �لمخزون �ال�صتر�تيجي في بلد�ن منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية وجنوب 

�أفريقيا و�ل�صين خالل �ل�صهر بمقد�ر 8 مليون برميل لي�صل �إلى 1957 مليون برميل، و 

هو م�صتوى مرتفع  بمقد�ر 83 مليون برميل عن م�صتوياته في �ل�صهر �لمماثل من �لعام 

�لما�صي.

وبذلك ي�صل �إجمالي �لمخزون �لعالمي في نهاية �صهر يناير 2014 �إلى 7857 مليون 

برميل م�صجال بذلك �رتفاعاً بنحو 8 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق، و �رتفاعاً بنحو 

49 مليون برميل مقارنة بال�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 
ويبين �ل�صكل )7( و�لجدول )9( في �لملحق م�صتويات �لمخزون �لمختلفة في نهاية 

�صهر يناير 2014.
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* 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 (.
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فرباير

دي�ضمربنوفمرباأكتوبر�ضبتمرباغ�ضط�سيوليويونيومايواأبريلمار�س2013
يناير

فرباير2014

3.34.04.24.03.93.63.43.63.73.64.23.35.8�لغاز �لطبيعي *

16.416.015.916.316.518.018.418.317.316.216.816.417.4خام غ. تك�صا�س**

21.018.317.116.816.316.116.717.017.719.119.419.020.7زيت  وقود منخف�س �لكربيت )0.3 %(

ثانيا: سوق الغاز الطبيعي

1 - الأ�ضعار الفورية و الم�ضتقبلية للغاز الطبيعي في ال�ضوق الأمريكي 

�رتفع �لمتو�صط �ل�صهري لل�صعر �لفوري للغاز �لطبيعي �لم�صجل في مركز هنري بال�صوق 

بال�صهر  1.3 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة  2014 بمقد�ر  �الأمريكي خالل �صهر فبر�ير 

�ل�صابق لي�صل �إلى 5.82 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

ولدى مقارنة �لمتو�صط �ل�صهري ل�صعر �لغاز �لطبيعي بالمتو�صط �ل�صهري لخام غرب تك�صا�س 

�لمتو�صط من جهة، وباأ�صعار زيت �لوقود ذو �لمحتوى �لكبريتي �لمنخف�س من جهة �أخرى،  يت�صح 

�نخفا�س �أ�صعار �لغاز �لطبيعي عن �الأول بنحو 11.6 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، و �نخفا�صه عن 

�لثاني بحو�لي 14.9 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، كما هو مو�صح في �لجدول )4(:

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر يناير 2014 شكل - 7 

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس وزيت الوقود في السوق األمريكي، 2013-2014     ) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 4

 )مليون برميل ( 
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وت�صير �الأ�صعار �لم�صتقبلية للغاز �لطبيعي �لم�صجلة في �لعا�صر من �صهر مار�س 2014  

ICE ( �صوف تفوق مثيالتها في �صوق  �لتبادل �لقاري في لندن )  �أن م�صتوياتها في �صوق 

نايمك�س في �لواليات �لمتحدة خالل �لفترة �لممتدة من �صهر �أبريل 2014  �إلى �صهر يناير 

�إلى 6.67 دوالر لكل مليون وحدة حر�رية بريطانية  �أعلى م�صتوى للفروقات  2015 لي�صل 
خالل �صهر يناير 2015 ،كما يو�صح �ل�صكل )8(:

)دوالر لكل مليون و ح ب ( األسعار المستقبلية للغاز الطبيعي المسجلة في 10 مارس 2014

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

 �صهد  متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته �ليابان  في �صهر يناير 2014  

�رتفاعاً بمقد�ر 0.3 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 16.7 دوالر/ 

مليون و ح ب ،كما �رتفع متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته كوريا �لجنوبية 

بمقد�ر 0.9 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 15.5 دوالر/ مليون و 

ح ب، بينما تر�جع متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته �ل�صين بمقد�ر 0.5 

دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 13.3  دوالر/ مليون و ح ب. 

ومن جهة �أخرى، �رتفعت �لكميات �لم�صتوردة من �لغاز �لطبيعي �لم�صيل في �ليابان و 

كوريا �لجنوبية و�ل�صين من �لم�صادر �لمختلفة خالل �ل�صهر بمقد�ر 742 �ألف طن �أي بن�صبة 

5.1% مقارنة بال�صهر �ل�صابق حيث و�صلت �لكميات �لم�صتوردة في �صهر يناير 2014  �إلى 
15.282 مليون طن.

وقد بلغت �صادر�ت �لدول �لعربية �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �صهر يناير 

2014 حو�لي 6.479 مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته 42.4% من �إجمالي �لكميات �لم�صدرة 
�إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �ل�صهر.

 ويو�صح �لجدول )5( �لكميات �لم�صتوردة من �لغاز �لطبيعي �لم�صيل و�أ�صعاره في كل من 

�ليابان وكوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �لفترة 2014-2009 :

World Gas Intelligence March 12، 2014  :امل�سدر

شكل - 8 
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متو�ضط اأ�ضعار ال�ضتريادالكميات امل�ضتوردة 

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�ضنيكوريااليابانالإجمايلال�ضنيكوريااليابان

200964492258475532958719.010.04.4

20107000832466929511176910.810.46.1

 201178411366791221512730514.712.59.1

201287184363991469813828116.614.510.8

8230398215051371715.914.811.5يناير 2013

7525414414121308116.515.013.3فرباير

7739417412571317016.315.210.5مار�ض

7050351315591212216.214.310.9اأبريل

6421291513521068816.214.69.1مايو

6442278812501048016.614.911.0يونيو

7412242613471118516.214.910.8يوليو

7249327116891220915.614.711.5اأغ�سط�ض

6582247615171057515.014.911.8�سبتمرب

7538318913561208315.214.49.4اأكتوبر

7217327713181181215.414.59.5نوفمرب

8085402024351454016.414.613.8دي�سمرب

8179445126521528016.715.513.3يناير 2014

   World Gas Intelligence   امل�سدر : اأعداد خمتلفة من

كمية وأسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في اليابان وكوريا والصين 2014-2009  الجدول - 5
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موريتانيا

حققت �صركة Tullow Oil �كت�صافاً للغاز عبر �أول بئر ��صتك�صافي تحفره �صمن خطة ت�صتهدف 

�لمنظوم���ات �لعميق���ة قبالة �صو�حل موريتانيا. حفر �لبئر Frégate-1 �إلى عمق 5426 م في منطقة 

ترخي�س C-7، و�خترق 30 م من �لمكامن �لرملية �لمتناوبة �لحاملة للنفط و�لغاز و�لمتكثفات. 

و�أك���دت �ل�صرك���ة �أن هذ� �الكت�صاف يعد بمثابة فت���ح تقني من خالل �لعثور على منظومة تر�صبات 

عك���ر Turbidite بحري���ة عميقة من ع�صر �لكريتا�صي �الأعلى، معلن���ة نيتها عن مكاملة هذه �لنتائج 

م���ع �لم�صوح���ات �لزلز�لي���ة ثالثية �الأبع���اد في �لمنطقة، كم���ا تتابع معالجة وتف�صي���ر 4000 كم2 من 

�لم�صوح���ات ثالثي���ة �الأبعاد بهدف �لحفر في موقع Fatala في �لمياه �لعميقة خالل �لربع �لثاني من 

عام 2014.

الأرجنتين

حقق���ت �صرك���ة Americas Petrogas �كت�صاف���اً للنفط �صم���ن ت�صكيلة م���ن �ل�صجيل عبر بئر 

��صتك�صاف���ي عم���ودي حفر في �لقاطع Los Toldos II �صمن حو����س Neuquén. وقد �أنتج �لبئر 

عند و�صعه على �الختبار لمدة 20 يوماً بمعدل 216 برميل مكافئ نفط في �ليوم مع 460 ب/ي من 

�لم���اء. وبعد �إيقاف �لبئر لم���دة 32 يوماً في �نتظار �رتفاع �ل�صغط وتركيب معد�ت �الإنتاج �لرئي�صية، 

�أعيد �ختبار �لبئر لمدة 24 يوماً، فاأنتج 172 ب/ي من �لماء، و163 برميل مكافئ نفط في �ليوم.

اإيران

�أعلن���ت �إي���ر�ن ع���ن تحقي���ق ثالث���ة �كت�صاف���ات للنفط 

و�كت�ص���اف ر�ب���ع �لغاز يبل���غ �الحتياط���ي �لجيولوج���ي فيها 

مجتمع���ة نحو 2 ملي���ار برميل. تقع �لحق���ول �لمكت�صفة في 

جنوب وغرب وو�صط �لبالد، وتجرى حالياً در��صات لمعرفة 

فيم���ا �إذ� كان �الكت�صاف���ان �لجنوبي و�لغربي عبارة عن حقل 

م�صترك.

باك�ضتان

 Jura Energy حققت �سركة

اكت�س�������افاk جدي�������داk للغاز عبر البÄر ال�ستك�س�������افي 

 Maru East-1ف�������ي قاطع Guddu. وقد اأنتج البÄر 
بعد تحفيز√ وخالل اختبار ق�س�������ير الأم�������د بمعدل 85 األف 

م3/ي من الغاز عبر �س�������مام بقطر 64/32 بو�سة، وبل≠ 

ال�س�������غط الجريان�������ي عن�������د راأ�ض البÄ�������ر نحو 450 

رطل/البو�سة المربعة. 

�ضلطنة عمان

 BP �صرك���ة  منح���ت 

بقيم���ة  عق���د�ً   Oman
تق���ارب 17 ملي���ون دوالر 

ل�صرك���ة جلف���ار للهند�ص���ة 

و�لمق���اوالت، وذلك للقيام 

�الإن�صائي���ة  باالأعم���ال 

�إد�رة  بمنطق���ة  �لمتعلق���ة 

و�لرو��ص���ب،  �لنفاي���ات 

وقو�ع���د �آب���ار �الإنتاج وما 

يرتب���ط بذل���ك م���ن طرق 

وذل���ك  وغيره���ا،  حقلي���ة 

تطوي���ر  عملي���ات  �صم���ن 

حقل خز�ن للغاز �لكتيم.
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كازاخ�ضتان

حقق���ت �صركة Tethys �كت�صافه���ا �لثاني للغاز ف���ي �لعام �لحالي 

 AKK18 في منطقة بحر قزوين. يعتبر �لبئر Akkulka صمن قاطع�

من �الآبار �ل�صحلة حيث حفر �إلى عمق لم يتجاوز 750 م على بعد 6 كم 

من �الكت�صاف �ل�صابق AKK15، وقد �خترق نطاقاً حاماًل للغاز ب�صماكة 

3.6 م بلغ���ت م�صاميت���ه �لو�صطية 31%. ومن �لمق���رر �أن تحفر �ل�صركة 
10 �آبار ��صتك�صافية �صحلة للغاز خالل �لعام �لحالي في �لمنطقة.

كندا

ب���د�أت �صركة  Grizzly Oil Sands ULC بحقن �لبخار في 

م�ص���روع Algar Lake لرم���ال �لنفط في �ألبرت���ا، وذكرت �أنه قد تم 

تاأكي���د وج���ود �لنفط في مو�ئع تدوي���ر �لبخار. يقع م�ص���روع �الإنتاج 

بالجاذبي���ة �لمعززة بالبخار على بعد 60 كم �إلى �لجنوب �لغربي من 

مدين���ة Fort McMurray، ويمت���د على م�صاح���ة تزيد عن 230 

ك���م2. تت�صمن عملي���ات ��صتك�صاف �لم�صروع حف���ر 65 بئر تو�صيف 

ج���رى جمع �لعينات �الأ�صطو�نية منه���ا، �إ�صافة �إلى 16 بئر تقييمي، 

وبع����س �لم�صوحات �لثنائية و�لثالثية �الأبعاد. يقع �لمكمن على عمق 

يقارب 225 م وتبلغ �ل�صماكة �لفعالة فيه نحو 20 م. وكانت �أول 10 

�آبار �أفقية مزدوجة للمرحلة �الأولى من �لم�صروع قد حفرت و�أكملت 

م���ن خالل من�صة و�حدة في منت�صف ع���ام 2012، ومن �لمتوقع �أن 

ي�ص���ل معدل �إنتاج �لنفط خالل ه���ذه �لمرحلة �إلى 6000 ب/ي في 

مطلع عام 2015.

ماليزيا

حقق���ت �صركة Petronas �كت�صافاً جديد�ً للنفط قبالة �صو�حل 

Sabah عبر �لبئر Limbayong-2 �لذي حفر خالل عملية تقييم 
حق���ل Limbayong. �خت���رق �لبئ���ر �لتقييم���ي 136 م من �لرمال 

�لحامل���ة للنف���ط، وتعتزم �ل�صركة �لقيام بمزيد م���ن عمليات �لتقييم 

لتحديد حجم �الحتياطي �لقابل لالإنتاج.

ال�ضين

حققت �صرك���ة CNOOC �كت�صافاً للغاز �لطبيعي في 

�لمي���اه �لعميقة �صمن حو�س Qiongdongnan في بحر 

�ل�صي���ن �لجنوب���ي. حف���ر �لبئ���ر Lingshui 17-2-1 في 

مي���اه عمقها 1450 م وتم �إكماله على عمق 3510 م، حيث 

�خترق مكمناً بلغت �صماكته �لكلية 55 م.

البرازيل

حقق���ت �صركة Petrobras �كت�صافاً جديد�ً للنفط على بعد 55 

كم قبالة �صو�حل والية Rio Grande do Norte وذلك عبر �لبئر 

�لتنقيب���ي RNS-158-1، �لذي حفر في مياه عمقها 1731 م، وبلغ 

عمق �لبئر 5353 م، و�خترق �لبئر 188 م من �ل�صخور �لحاملة للنفط 

.API o24 لذي بلغت درجة جودته�

تنزانيا

�أعلن���ت �صرك���ة Statoil و�صريكتها ExxonMobil عن نتائ���ج �أول �ختبار تجريانه عبر ت�صكيلة �لحف���ر الكت�صافهما �لغازي في 

�لقاط���ع 2 �صم���ن مكم���ن Zafarani، وهي نتائج يتوقع لها �أن ت�صاه���م في تحديد م�صتقبل تطوير �صناع���ة ت�صييل �لغاز �لطبيعي في 

تنز�نيا. يقع �الكت�صاف Zafarani-2 في مياه عمقها 2400 م على بعد 80 كم من �ل�صاحل �لجنوبي لتنز�نيا، وقد �أنتج من نطاقين 

منف�صلين بمعدل 1.87 مليون م3/ي من �لغاز، حيث حّدت �لمعد�ت �لموجودة في �لموقع من �إمكانية �الإنتاج بمعدل �أعلى. 

هولندا

ب����د�أت �صرك����ة GDF SUEZ باإنت����اج �لنف����ط م����ن حقل 

Amstel �صم����ن �لق�ص����م �لهولن����دي م����ن بحر �ل�صم����ال عبر 
�لمن�صة �لجدي����دة Q13a-A، وكانت �ل�صركة قد ��صتحوذت 

عل����ى 50% من ح�ص�����س �لترخي�س في عام 2010، و�أكد بئر 

تقييمي حفرته  في �لعام �لتالي �الأهمية �القت�صادية للمنطقة.

ينت����ج �لحقل با�صتخد�م م�صخات غاط�صة كهربائية مثبتة 

على عمق 2 كم في �الآبار، ويجري نقل �لخام �لمنتج عبر خط 

�أنابي����ب تح����ت �صطح �لبحر بطول 25 ك����م �إلى من�صة معالجة 

ث����م ينقل بعدها عب����ر خط �أنابيب �آخر �إل����ى م�صفاة روترد�م. 

وم����ن �لمتوقع �أن تبلغ ذروة �إنت����اج �لحقل زهاء 15 �ألف ب/ي 

من �لنفط كما يتوقع �أن يبقى �لحقل منتجاً لمدة 10 �صنو�ت.

الوليات المتحدة الأمريكية

�صجلت �صرك����ة Petrobras رقماً قيا�صياً في �الإنتاج من 

حقل����ي Cascade و Chinook في خليج �لمك�صيك بلغ 40 

�أل����ف ب/ي من �لنفط، وذلك م����ن ثالثة �آبار في �لحقل �الأول 

وبئري����ن ف����ي �لحقل �لثاني. تم �لتو�صل �إل����ى هذ� �لمعدل بعد 

و�ص����ع �لبئري����نChinook-5  و Cascade-6على �الإنتاج، 

حي����ث �صاهما مجتمعي����ن باإ�صافة حو�ل����ي 28 �ألف ب/ي �إلى 

�الإنت����اج �ل�صابق �لبالغ 12 �أل����ف ب/ي. يقع �لحقالن في مياه 

عمقه����ا 2500 م على بعد 260 ك����م �إلى �لجنوب من �صو�حل 

لويزيان����ا، ويبع����د�ن عن بع�صهما نحو 24 ك����م، ويبلغ متو�صط 

عم����ق �الآبار فيهما زه����اء 8000 م. يتم تحوي����ل �لخام �لمنتج 

من من�ص����ة �الإنتاج و�لتخزين �لعائمة �إل����ى ناقالت �صهريجية 

تق����وم باإي�صاله �إلى �لم�صافي و�لمحط����ات �لممتدة على طول 

�ل�صو�حل �الأمريكية �ل�صمالية.
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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.

 : التالية  علىاخلامات   2005 يونيو   16 من  اعتبارا  اأوبك  �سلة  ت�سمل  ٭  
العربي اخلفيف ال�سعودي، مزيج ال�سحراء اجلزائري، الب�سرة اخلفيف،  

  ال�سدرة الليبي، موربان الماراتي ، قطر البحري ، اخلام الكويتي، اليراين 

الثقيل، مريي  الفنزويلي، بوين اخلفيف النيجريي، 

خام مينا�ض الندوني�سي.واعتبارا من بداية �سهر يناير ومنت�سف �سهر اأكتوبر 

2007 اأ�سيف خام غريا�سول النغويل و خام اورينت.
الكوادوري، و يف يناير 2009 مت ا�ستثناء اخلام الندوني�سي من ال�سلة لتتاألف 

من 12 نوعا من اخلام.

القت�سادية،  الدارة  للبرتول،  امل�سدرة  العربية  القطار  منظمة  امل�سدر: 

والتقارير ال�سبوعية ملنظمة الدول امل�سدرة للبرتول )اوبك(.

�جلدول - 1: �ملعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة خامات �أوبك* ، 2013 - 2014 )دوالر / برميل(

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*
  2013 -2014 ($ / Barrel) 

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

 2013- 2014 )دوالر / برميل(
 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 
2014 -2013  ($ / Barrel)

�ل�صهر

Month
�الأ�صبوع

Week 2014 2013 �ل�صهر

Month
�ال�صبوع

Week 2014 2013

 يناير 

Jan.

1 104.3 108.7
   

يوليو

July

1 101.7

 2 104.1 108.2  2 104.5
 3 105.2 109.7  3 105.7
 4 104.7 111.4 4 105.6

 فرب�ير 

Feb.

 1 103.1 113.4
 

�غ�صط�س

Aug

1 105.3
 2 105.4 114.5  2 106.9
 3 106.7 112.7  3 107.5
 4 106.4 109.3 4 110.9

 مار�س 

March

1 107.0

�صبتمرب

Sep.

 1 111.3
2 106.4  2 110.0
3 105.9 3 107.9
4 106.3 4 106.3

  

�بريل

April

1 105.9
 �كتوبر 

Oct.

1 107.3
2 102.3  2 107.3
3 97.2  3 106.1
4 99.0 4 106.1

  

مايو

May

1 102.0

 نوفمرب  

Nov.

1 103.3
2 100.5  2 104.1
3 100.4  3 105.4
4 100.0 4 107.0

 يونيو 

  June

1 100.5

 دي�صمرب 

Dec.

1 108.0
2 101.5  2 106.9
3 102.4  3 107.2
4 99.7 4 109.0

20132014

.109.3104.7Jan يناير 

.112.8105.4Feb فرب�ير 

106.4March مار�س 

101.1April �بريل 

100.7May مايو 

101.0June يونيو 

104.4July يوليو 

107.5August �غ�صط�س 

.108.7Sept �صبتمرب 

.106.7Oct �كتوبر 

.105.0Nov نوفمرب 

.107.7Dec دي�صمرب 

Q  I 109.5 �لربع �الأول 

Q  II 100.9 �لربع �لثانى 

Q III 106.9 �لربع �لثالث 

Q  IV 106.4 �لربع �لر�بع 

Annual 105.9 املتو�سط ال�سنوي 
Average

 Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.
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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 2012-2014 )دوالر/ برميل(

   Table - 3:  Spot Prices for OPEC and Other  Crudes، 2012-2014  )$/Barrel(

�صلة خامات 

�أوبك

 OPEC
 Basket of

Crudes

�لعربى 

�خلفيف

 Arabian
Light

خليط   

�ل�صحر�ء 

�جلز�ئري 

 Sahara
Blend

�لب�صرة 

�خلفيف

 Basra
Light

�لكويت 

Kuwait

قطر 

�لبحري

 Qatar
Marine

موربان

�الإمار�تي

Morban

�ل�صدرة 

�لليبي

 Lybian
Sedra

دبى

Dubai
برنت

Brent
غ. تك�صا�س

WTI

109.5110.3111.5108.0109.0109.3111.8111.9109.1111.694.2Axerage 2012متو�سط عام 2012

105.9106.6109.4103.7105.1105.4108.3108.6105.5108.797.9Axerage 2013متو�سط عام 2013

109.3110.6114.2107.5108.3107.9110.4113.0107.9113.094.8January 2013يناير 2013 

112.8114.0117.0110.5111.8110.9113.9116.3111.3106.395.3Feburaryفرباير

106.4107.6108.9104.2105.2105.4108.5108.4105.6108.492.9Marchمار�ض

101.1102.0103.098.2100.1101.6104.5102.2101.7102.292.0Aprilاأبريل

100.7101.1102.898.299.8100.2102.8102.6100.3102.594.6Mayمايو

101.0101.3102.198.9100.2100.2102.6103.1100.3102.995.7Juneيونيو

104.5105.0107.6103.2103.2103.3105.6107.9103.5108.0104.5Julyيوليو

107.5108.1111.9106.1106.5106.7109.2111.1106.8111.3106.6Augustاأغ�سط�ض

108.7109.5113.0106.6108.0108.2111.1111.6108.3111.9106.3September�سبتمرب

106.7107.1111.0103.7106.1106.6110.1108.7106.7109.0100.4Octoberاأكتوبر

105.0104.8109.3101.6104.7105.8109.4107.6106.0108.093.8Novemberنوفمرب

107.7108.1112.7105.1107.3107.8111.2110.4107.8110.897.7Decemberدي�سمرب

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

امل�سدر: اأوابك ،  الإدارة الإقت�سادية،  وتقارير اأوبك. 
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 * زيت �لغاز يف �ل�صوق �الأمريكي على 0.05 % كربيت 

**زيت �لوقود يف �صوق �صنغافورة على 2 %  كربيت.
 امل�سدر: تقرير اأوبك ال�سهر ، اأعداد خمتلفة.

* US Gulf gasoil contains 0.05% 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،  2012 - 2014

Table - 4: Monthly Av. of Oil Product Prices in Different Markets   2012 -2014 ($ / bbl)

ال�ضوق
الغازولني  املمتاز

Premium
Gasoline

زيت الغاز* )50 جزء 

باملليون كربيت(

Gas Oil*
)50 PPM Sulfur (

زيت الوقود** 

)1.0  كربيت(

 Fuel Oil**
)1.0 %  Sulfur (

 Market

 متو�صط

عام

2012

123.8129.0105.6Singapure�صنغافورة
Average

2012
127.8130.0105.4Roterdamروترد�م
127.3113.6104.4Mediterranean�ملتو�صط

134.6126.3105.6US Gulfخ. �أمريكي

 متو�صط

عام

2013

119.2124.497.5Singapure�صنغافورة
Average

2012
122.3123.695.7Roterdamروترد�م
122.5114.296.5Mediterranean�ملتو�صط

129.7121.699.7US Gulfخ. �أمريكي

يناير

2013

112.8128.099.5Singapure�صنغافورة

 Jan.

2013
125.0128.599.4Roterdamروترد�م
127.1113.0100.4Mediterranean�ملتو�صط

129.4126.9102.7US Gulfخ. �أمريكي

فرب�ير

2013

133.0134.1102.1Singapure�صنغافورة

Feb.

2013
133.9133.3104.2Roterdamروترد�م
136.0116.5103.9Mediterranean�ملتو�صط

142.9132.4105.7US Gulfخ. �أمريكي

مار�س

2013

124.0124.999.5Singapure�صنغافورة

 Mar.
2013

122.5123.997.0Roterdamروترد�م
125.9107.496.7Mediterranean�ملتو�صط

139.5122.4102.4US Gulfخ. �أمريكي

�أبريل

2013

114.0118.196.4Singapure�صنغافورة

Apr.
2013

116.9117.392.3Roterdamروترد�م
121.2100.391.2Mediterranean�ملتو�صط

131.7115.398.2US Gulfخ. �أمريكي

مايو

2013

114.4117.795.9Singapure�صنغافورة

May.

2013
120.2116.594.1Roterdamروترد�م
122.7100.593.8Mediterranean�ملتو�صط

136.0114.697.9US Gulfخ. �أمريكي

يونيو

2013

118.8120.497.8Singapure�صنغافورة

 Jun
2013

120.7119.295.8Roterdamروترد�م
123.9102.595.3Mediterranean�ملتو�صط

133.6117.397.4US Gulfخ. �أمريكي

يوليو

2013

121.7124.295.2Singapure�صنغافورة

Jul.
2013

124.5122.695.8Roterdamروترد�م
130.0106.194.8Mediterranean�ملتو�صط

138.6120.696.9US Gulfخ. �أمريكي

�غ�صط�س

2013

117.1126.197.8Singapure�صنغافورة

Aug.

2013
126.3126.095.4Roterdamروترد�م
133.6110.296.7Mediterranean�ملتو�صط

134.8124.498.8US Gulfخ. �أمريكي

�صبتمرب

2013

117.3125.796.3Singapure�صنغافورة

Sep.

2013
122.5127.395.9Roterdamروترد�م
119.3126.499.0Mediterranean�ملتو�صط

121.1123.5101.6US Gulfخ. �أمريكي

�أكتوبر

2013

114.4125.296.9Singapure�صنغافورة

Oct.
2013

119.5124.893.9Roterdamروترد�م
114.5125.296.5Mediterranean�ملتو�صط

114.7122.298.7US Gulfخ. �أمريكي

نوفمرب

2013

114.9125.296.3Singapure�صنغافورة

Nov.

2013
118.9122.593.5Roterdamروترد�م
112.4123.396.1Mediterranean�ملتو�صط

114.1119.197.8US Gulfخ. �أمريكي

دي�صمرب

2013

118.7127.597.0Singapure�صنغافورة

Dec.

2013
120.9125.595.0Roterdamروترد�م
115.5126.598.9Mediterranean�ملتو�صط

119.8123.299.5US Gulfخ. �أمريكي

يناير

2014

118.0123.096.5Singapure�صنغافورة

 Jan.

2014
116.5121.892.4Roterdamروترد�م
113.3123.192.9Mediterranean�ملتو�صط

119.7120.798.8US Gulfخ. �أمريكي



ل
او

جد
 ال

ق
لح

م
ن�صرة �صهرية �صادرة عن منظمة �الأقطار �لعربية �مل�صدرة للبرتول

سنة 40 - العدد 4 
ال

41

�جلدول - 5 :  �أ�صعار �صحن �لنفط �خلام    2012  -  2014   )نقطة على �ملقيا�س �لعاملي (

Table - 5 : Spot Tanker  Crude Freight Rates  2012 - 2014  )Point on the World Scale(

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

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

* Vessels of 230 - 285 thousand dwt.
** Vessels of 270 - 285 thousand dwt.
** Vessels of 80 - 85 thousand dwt.

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

             Direction
Period

متو�صط / �س.غ �أوروبا 

**
Med/Med **

متو�صط /  متو�صط *

M.East/West*
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

M.East/East*
 �الجتاه     

�لفرتة

Av.2012 88 33 48 متو�سط 2012

Av.2013 86 26 41 متو�سط 2013

Jan. 2013 80 25 39 يناير 2013

February 85 20 33 فرب�ير

March 88 20 35 مار�س

April 85 20 33 �أبريل

May 72 24 40 مايو

June 74 25 42 يونيو

July 82 27 42 يوليو

August 82 22 33 �أغ�صط�س

September 71 25 35 �صبتمرب

October 70 28 41 �أكتوبر

November 72 38 60 نوفمرب

December 107 39 63 دي�صمرب

Jan. 2014 175 36 57 يناير 2014

.Vessels of 30 - 50 thousand dwt ** حجم الناقالت  من 30 اىل 50 األف طن �ساكن  
 Source: OPEC Monthly Oil Market Report (various issues) امل�سدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�سهري ملنظمة اأوبك. 

�جلدول - 6 :  �أ�صعار �صحن �ملنتجات �لنفطية، 2012 -  2014  )نقطة على �ملقيا�س �لعاملي (

Table - 6  : Spot Tanker  Product Freight Rates  2012 - 2014  )Point on the World Scale(

Period
متو�صط / �س.غ �أوروبا **

Med/Med **
متو�صط /  متو�صط *

M.East/West*
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

M.East/East*

�الجتاه     

�لفرتة

Av.2012 162 153 116 متو�سط 2012

Av.2013 154 145 102 متو�سط 2013

Jan. 2013 183 177 109 يناير 2013

February 185 175 100 فرب�ير

March 173 163 130 مار�س

April 160 150 119 �أبريل

May 150 140 98 مايو

June 138 128 95 يونيو

July 147 136 80 يوليو

August 152 142 102 �أغ�صط�س

September 130 120 109 �صبتمرب

October 123 113 103 �أكتوبر

November 136 126 92 نوفمرب

December 177 167 102 دي�صمرب

Jan. 2014 175 165 90 يناير 2014

Direction
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* اأرقام تقديرية. 
امل�سدر: اأوابك - الإدارة القت�سادية، وتقارير ال�سناعة النفطية

* Estimates .
Sources: OAPEC -Economics Dept& Oil Indusrty Reports.

�جلدول - 7 : �لطلب �لعاملي على �لنفط  )2012 - 2013(    )مليون برميل يوميا (

Table -7 : World Oil Demand  2012 - 2013  )Million Barrels / Day(

2013 * 2012

�ملعدل

Av.
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -II
�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  

�لبلد�ن �لعربية

Arab Countries 6.5 6.6 6.6 6.4 6.4 6.3 6.4 6.4 6.2 6.2

�أقطار�أو�بك

OAPEC Members 5.6 5.7 5.7 5.5 5.5 5.4 5.5 5.5 5.3 5.3

�الأقطار �لعربية �الأخرى

Other Arab Countries 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

OECD �منظمة �ل 45.8 46.0 46.0 45.4 45.8 46.0 46.3 46.0 45.6 46.3

�أمريكا �ل�صمالية

America North 23.9 23.9 24.1 23.8 23.7 23.7 23.9 23.9 23.8 23.5

W. Europeأوروبا.غ� 13.5 13.5 13.8 13.7 13.2 13.7 13.8 13.9 13.8 13.7

�ملحيط �لهادي

Pacific Countries 8.4 8.7 8.1 7.9 8.9 8.6 8.7 8.2 8.0 9.1

�لبلد�ن �لنامية

Developing Countries 28.9 29.0 29.4 28.7 28.3 28.1 28.2 28.5 27.9 27.4

�ل�صرق �الو�صط  و�آ�صيا 

Middle East & Asia 18.9 18.9 19.3 18.8 18.7 18.4 18.4 18.8 18.3 18.1

Africa فريقيا� 3.4 3.6 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.3 3.4 3.4

�أمريكا �لالتينية

America Latin 6.5 6.6 6.7 6.5 6.2 6.3 6.4 6.5 6.2 6.0

China  ل�صني� 10.1 10.4 9.9 10.2 9.8 9.7 10.1 9.5 9.9 9.5

�الحتاد �ل�صوفي�يتي)�ل�صابق(

  Former Soviet Union 4.5 4.8 4.6 4.2 4.3 4.4 4.8 4.5 4.1 4.3

  �أوروبا �ل�صرقية

Eastern Europe 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6

World 89.8   �لعامل 90.9 90.5 89.0 88.9 88.9 90.1 89.3 88.0 88.1
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Sources: OAPEC -Economics Dept &  Oil Industry Reportsامل�سدر: اأوابك - الإدارة القت�سادية، وتقادرير ال�سناعة النفطية

�جلدول - 8: �لعر�س �لعاملي للنفط و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي  )2012 - 2013(    )مليون برميل يوميا (

Table -8 : World Oil and LNG Supply )2012-2013(   )Million Barrels / Day(

2013* 2012
  املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2

Q 2
 الربع 1

Q I
  املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I

الدول العربية

Arab Countries 27.0 26.3 27.4 27.4 26.8 28.8 28.9 28.9 29.1 28.6

اأوابك

OAPEC 25.7 24.9 26.1 26.1 25.6 27.4 27.5 27.5 27.6 27.0

دول عربية اأخرى

Other Arab 1.3 1.4 1.3 1.3 1.2 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6

 اأوبك

OPEC 37.4 36.5 37.9 37.8 37.4 37.1 36.9 37.0 37.2 36.8

Crude Oil نفط خام 31.6 30.6 32.1 32.1 31.6 31.2 31.0 31.2 31.5 31.2

 �سوائل غاز + نفوط غ. تقليدية

NGLs  +n. Conventional Oils 5.8 5.9 5.8 5.8 5.8 5.8 5.9 5.8 5.7 5.6

OECD الدول ال�سناعية 22.1 22.6 22.3 21.7 21.7 20.9 21.2 20.6 20.8 21.1

N.America اأمريكا ال�سمالية 18.0 18.6 18.3 17.6 17.6 16.5 16.8 16.5 16.4 16.5

Europe  اأوروبا 3.6 3.6 3.5 3.6 3.7 3.8 3.7 3.5 3.9 4.1

Pacific  الهادي 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.5 0.5

الدول النامية

Developing Countries 12.1 12.1 12.0 12.1 12.1 12.2 12.3 12.1 12.1 12.3

M. East -Asia  ض. اأو�سط واآ�سيا� 4.9 4.8 4.8 4.9 5.1 5.1 5.2 5.1 5.1 5.1

Africa  افريقيا 2.4 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3 2.4

Latin America  اأمريكا الالتينية 4.7 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.8 4.7 4.7 4.9

   China  4.2    ال�سني 4.3 4.1 4.3 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2

FSU اأ. ال�سوفييتي ال�سابق 13.5 13.5 13.4 13.4 13.5 13.3 13.4 13.2 13.3 13.4

Eastern Europe   اأوروبا ال�سرقية 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1

عوائد التكرير

Processing Gains 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

World      91.6   �لعامل 91.4 92.1 91.6 91.3 90.0 90.4 89.4 90.0 90.1
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1( Exculdes Oil at Sea.
2( Includes Oil at Sea and strategic reserves

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

Sources: Oil Market Intelligence November & March.  2014   امل�سدر 

�جلدول - 9: �ملخزون �لنفطي �لعاملي، يف نهاية  يناير 2014 )مليون برميل(

Table - 9 : Global Oil Inventories،January 2014 )million b(

يناير

2014
 Jan.
2014

دي�سمرب 

2013
Dec.
2013

التغري عن دي�سمرب 

2013
  Change from

Dec. 2013

يناير 

2013
 Jan.
2013

التغري عن يناير

2013 

Change from
Jan.  2013

America)87(1365)19(12781297الأمريكتان

Crude(18)512(1)494495نفط خام

Products(69)853(18)784802منتجات نفطية

Europe)33(8778707910اأوروبا :

Crude(1)305(2)304306نفط خام

Products(32)5735649605منتجات نفطية

Pacific)30(3723702402منطقة املحيط الهادي 

Crude(18)1411392159نفط خام

Products(12)2312310243منتجات نفطية

Total OECD)150(2677)10(25272537اإجمايل الدول ال�سناعية *

Crude(37)976)1(939940نفط خام

Products(113)1701(9)15881597منتجات نفطية

2403237429232380Rest of the worldبقية دول العامل *

93436Oil at Sea)19(970989نفط على منت �لناقالت

Total Commercial)70(49304911195000اإجمايل املخزون التجاري *

195719498187483Total Strategic1�ملخزون �ال�صرت�تيجي

785778498780849Total2اإجمايل املخزون العاملي**
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اجلائــــزة العلميــــة

ملنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك( لعام 2014

اإعـــــــــــــــــــــــــالن

جيع البحث العلمي بتخ�صي�ص جائزتني تقديريتني كل صجيع البحث العلمي بتخ�صي�ص جائزتني تقديريتني كل صجيع البحث العلمي بتخ�صي�ص جائزتني تقديريتني كل  صة منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول يف ت�صة منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول يف ت� ة منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول يف ت�صة منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول يف ت�ص صيا�صيا� يا�صيا�ص صتمرارا ل�صتمرارا ل� تمرارا ل�صتمرارا ل�ص صا�صا�

وع صوع صوع  أن يكون مو�اأن يكون مو�صأن يكون مو�صأن يكون مو� ة صة صة اآلف دينار كويتي، تقرر  صف دينار كويتي، وقيمة اجلائزة الثانية خم�صف دينار كويتي، وقيمة اجلائزة الثانية خم� بعة صبعة صبعة اآل صنتني، قيمة اجلائزة الأوىل �صنتني، قيمة اجلائزة الأوىل � نتني، قيمة اجلائزة الأوىل �صنتني، قيمة اجلائزة الأوىل �ص ص�ص�

أوابك لعام اأوابك لعام أوابك لعام 2014 بعنوان: البحث العلمي للح�صول على جائزة 

»التكامل بني �صناعتي التكرير والبرتوكيماويات«

مو�صوع البحث

إىل البحث عن اإىل البحث عن إىل البحث عن  إىل البحث عن تواجه �صناعتا التكرير والبرتوكيماويات العديد من التحديات التي دفعت القائمني على هاتني ال�صناعتني  إىل البحث عن تواجه �صناعتا التكرير والبرتوكيماويات العديد من التحديات التي دفعت القائمني على هاتني ال�صناعتني 

غيلي ورفع العوائد اصغيلي ورفع العوائد اصغيلي ورفع العوائد القت�صادية والربحية.  صني الأداء الت�صني الأداء الت� ني الأداء الت�صني الأداء الت�ص صتويات التكامل فيما بينهما بهدف حت�صتويات التكامل فيما بينهما بهدف حت� تويات التكامل فيما بينهما بهدف حت�صتويات التكامل فيما بينهما بهدف حت�ص أعلى م�اأعلى م�صأعلى م�صأعلى م�

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، وميكن للكاتب صية التالية، وميكن للكاتب صية التالية، وميكن للكاتب  أن يغطي البحث اجلوانب الرئي�اأن يغطي البحث اجلوانب الرئي�صأن يغطي البحث اجلوانب الرئي�صأن يغطي البحث اجلوانب الرئي� يقرتح 

فر�ص التكامل بني م�صايف تكرير النفط ووحدات �صناعة البرتوكيماويات. 1.
اريع التكامل بني �صناعتي تكرير النفط والبرتوكيماوياتصاريع التكامل بني �صناعتي تكرير النفط والبرتوكيماوياتصاريع التكامل بني �صناعتي تكرير النفط والبرتوكيماويات صعوامل جناح م�صعوامل جناح م� 2.

الفوائد الفنية واالقت�صادية للتكامل بني �صناعتي التكرير والبرتوكيماويات. 3.
اريع التكامل مت تنفيذها يف دول العامل.صاريع التكامل مت تنفيذها يف دول العامل.صاريع التكامل مت تنفيذها يف دول العامل. ص م�ص م� صة حاالت لبع�صة حاالت لبع�ص ة حاالت لبع�صة حاالت لبع�ص صدرا�صدرا� 4.

ر والبرتوكيماويات القائمة والتي هي قيد التنفيذ يف الدول العربية.اريع التكامل بني �صناعتي التكرير والبرتوكيماويات القائمة والتي هي قيد التنفيذ يف الدول العربية.اريع التكامل بني �صناعتي التكرير والبرتوكيماويات القائمة والتي هي قيد التنفيذ يف الدول العربية. اريع التكامل بني �صناعتي التكريصاريع التكامل بني �صناعتي التكريص صمراجعة م�صمراجعة م� 5.
تنتاجات والتو�صيات.صتنتاجات والتو�صيات.صتنتاجات والتو�صيات. صاال�صاال� 6.

)�صروط تقدمي البحث(

خا�ص االعتباريني.صخا�ص االعتباريني.صخا�ص االعتباريني. صأ�صأ� أ�الأ�ال مل ذلك اصمل ذلك اصمل ذلك ا أكرث وال ي�اأكرث وال ي�صأكرث وال ي�صأكرث وال ي� أو اأو أو  خ�ص صخ�ص صخ�ص  صيجوز تقدمي البحث من �صيجوز تقدمي البحث من � 1.
أو اأو أو  أية جهة عربية اأية جهة عربية أية جهة عربية  أن ال يكون قد نال جائزة من اأن ال يكون قد نال جائزة من أن ال يكون قد نال جائزة من  أن ال يكون قد نال جائزة من أو مكرر، و أن ال يكون قد نال جائزة من اأن ال يكون قد نال جائزة من أن ال يكون قد نال جائزة من أو مكرر، و أن ال يكون قد نال جائزة من اأن ال يكون قد نال جائزة من أو مكرر، و أو مكرر، واأو مكرر، و أن يكون البحث العلمي بحثا جديدا وغري مقتب�اأن يكون البحث العلمي بحثا جديدا وغري مقتب�صأن يكون البحث العلمي بحثا جديدا وغري مقتب�صأن يكون البحث العلمي بحثا جديدا وغري مقتب�ص يجب  2.

ابق.صابق.صابق. أجنبية يف ال�اأجنبية يف ال�صأجنبية يف ال�صأجنبية يف ال�

إحدى اجلائزتني املذكورتني، اإحدى اجلائزتني املذكورتني، اإحدى اجلائزتني املذكورتني،  ار بحثه للمنظمة يف حالة فوزه بار بحثه للمنظمة يف حالة فوزه ب ر بحثه للمنظمة يف حالة فوزه بصر بحثه للمنظمة يف حالة فوزه بص صبقا على منح حقوق طبع ون�صبقا على منح حقوق طبع ون� بقا على منح حقوق طبع ون�صبقا على منح حقوق طبع ون�ص صيوافق �صاحب البحث م�صيوافق �صاحب البحث م� 3.
اع، ويكون له وح��ده حق الت�صرف بتلك �رتاع، ويكون له وح��ده حق الت�صرف بتلك �رتاع، ويكون له وح��ده حق الت�صرف بتلك  �رتأخ��رى يف البحث مبا يف ذلك ب��راءة االخ��رتأخ��رى يف البحث مبا يف ذلك ب��راءة االخ� أخ��رى يف البحث مبا يف ذلك ب��راءة االخ�الأخ��رى يف البحث مبا يف ذلك ب��راءة االخ�ال مع احتفاظه بكامل حقوقه ا

إبالغ الفائز بقرار اللجنة اإبالغ الفائز بقرار اللجنة إبالغ الفائز بقرار اللجنة  إبالغ الفائز بقرار اللجنة هر من تاريخ  إبالغ الفائز بقرار اللجنة هر من تاريخ  هر من تاريخ صهر من تاريخ ص صأ�صأ� أ�اأ�ا أ�تة  أ�تة  تة صتة ص إال بعد مرور �اإال بعد مرور �صإال بعد مرور �صإال بعد مرور � إال بعد مرور � املنظمة حقوقها بطبع البحث الفائز  إال بعد مرور � املنظمة حقوقها بطبع البحث الفائز  صاحلقوق وال متار�صاحلقوق وال متار�ص

ب النموذج املرفق.صب النموذج املرفق.صب النموذج املرفق. صأخرى. ويرفق مع بحثه ت�صريحا بذلك ح�صأخرى. ويرفق مع بحثه ت�صريحا بذلك ح� أخرى. ويرفق مع بحثه ت�صريحا بذلك ح�الأخرى. ويرفق مع بحثه ت�صريحا بذلك ح�ال ة الفائز حلقوقه اصة الفائز حلقوقه اصة الفائز حلقوقه ا صمانا ملمار�صمانا ملمار� مانا ملمار�صمانا ملمار�ص ص�ص�

إن اإن اإن  إن أو كليا -  إن أو كليا -  أو كليا - اأو كليا -  أو كليا - ة جزئيا  أو كليا - ة جزئيا  ة جزئيا صة جزئيا ص إىل الفقرات املقتب�اإىل الفقرات املقتب�صإىل الفقرات املقتب�صإىل الفقرات املقتب� إىل الفقرات املقتب�ري  إىل الفقرات املقتب�ري  ري صري ص أو ي�اأو ي�صأو ي�صأو ي� أو ي�،  أو ي�،  صؤكد فيه عدم االقتبا�صؤكد فيه عدم االقتبا�ص ؤكد فيه عدم االقتبا�وؤكد فيه عدم االقتبا�و ويرفق املتقدم للجائزة مع بحثه ت�صريحا يويرفق املتقدم للجائزة مع بحثه ت�صريحا ي 4.
تخدمة بالتف�صيل.صتخدمة بالتف�صيل.صتخدمة بالتف�صيل. صوجدت - مع ذكر املراجع امل�صوجدت - مع ذكر املراجع امل�

أقطار العربية امل�صدرة للبرتول الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول  أمانة العامة ملنظمة االأمانة العامة ملنظمة االأمانة العامة ملنظمة ا إىل ااإىل اإىل ا إىل اخة الكرتونية من البحث  إىل ااإىل اإىل اخة الكرتونية من البحث  إىل ااإىل اخة الكرتونية من البحث  خة الكرتونية من البحث صخة الكرتونية من البحث ص صخ ورقية ون�صخ ورقية ون� خ ورقية ون�صخ ورقية ون�ص أربع ن�اأربع ن�صأربع ن�صأربع ن� أربع ن�يتم تقدمي  أربع ن�اأربع ن�أربع ن�يتم تقدمي  أربع ن�اأربع ن�يتم تقدمي  5.
أو/معدي البحث وخربتهم املهنية.اأو/معدي البحث وخربتهم املهنية.أو/معدي البحث وخربتهم املهنية.أو/معدي البحث وخربتهم املهنية. ؤهالت معد وؤهالت معد ووؤهالت معد  ومن نبذة عن موومن نبذة عن مومن نبذة عن ممن نبذة عن م من نبذة عن مصمن نبذة عن مص صإجنليزية مع مرفق يت�صإجنليزية مع مرفق يت�إجنليزية مع مرفق يت� إجنليزية مع مرفق يت�الإجنليزية مع مرفق يت�ال أو ااأو اأو اأو ا إحدى اللغتني العربية اإحدى اللغتني العربية اإحدى اللغتني العربية إحدى اللغتني العربية  ابابب
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2014. 6 وال يقبل بعد ذلك  اأيار/مايو  ت�صتلم البحوث املقدمة للم�صاركة باجلائزة بتاريخ ال يتعدى نهاية �صهر 

التاريخ اأي بحث لغر�ص اجلائزة.

متنح اجلوائز الأ�صحاب البحوث الفائزة من كافة اجلن�صيات العربية وغريها التي يتم اختيارها من قبل جلنة  7 .

التحكيم العلمية املتخ�ص�صة.

ل يجوز منح اجلائزة لذات الباحث مرتني متتاليتني. 8 .

تهمل اأية بحوث غري م�صتوفية لل�صروط املذكورة. 9 .

تقــوم الأمـانة العامـة للمنظمة باإبـالغ الفائـزين و�صـرف قيـمة اجلـوائز لهم، ويعلن ر�صميا عن البحوث الفائزة 

واأ�صحابها �صمن نتائج اأعمال جمل�ص وزراء املنظمة لعام 2014. 

ملزيد من املعلومات يرجى الت�صال بالأمانة العامة للمنظمة على العنوان التايل:

منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك(

اإدارة ال�صوؤون الفنية

املقر الدائم للمنظمات العربية

�ص.ب 20501 ال�صفاة 13066 - دولة الكويت

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

oapectech@oapecorg.org :الربيد الإلكرتوين

www.oapecorg.org:املوقع على الإنرتنت

اجلائزة العلمية ملنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول)اأوابك( لعام 2014

يف مو�صوع 

التكامل بني �صناعتي التكرير والبرتوكيماويات

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

اأقر اأنا املوقع اأدناه

بالتنازل ملنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول عن حقوق الطبع والن�صر للبحث العلمي املقدم من قبلي حتت عنوان:

يف حالة الفوز باإحدى جائزتي املنظمة لعام 2014، وما يرتتب عن هذا التنازل للمنظمة من حقوق.

ال�صــم  :

التوقيع :

التاريخ       /       /


