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اأبرمت  التي  التفاقية  بموجب  للبترول  الم�شدرة  العربية  الأقطار  منظمة  تاأ�ش�شت 

في بيروت بتاريخ 9 يناير 1968  فيما بين حكومات كل من المملكة العربية ال�شعودية 

ودولة الكويت ودولة ليبيا )المملكة الليبية اآنذاك(. ون�شت التفاقية على اأن تكون مدينة 

الكويت مقراً لها.  

تهدف المنظمة اإلى تعاون اأع�شائها في مختلف اأوجه الن�شاط القت�شادي في �شناعة 

البترول، وتقرير الو�شائل وال�شبل للمحافظة على م�شالح اأع�شائها الم�شروعة في هذه ال�شناعة منفردين 

ومجتمعين، وتوحيد الجهود لتاأمين و�شول البترول اإلى اأ�شواق ا�شتهاكه ب�شروط عادلة ومعقولة، وتوفير 

الظروف المائمة لا�شتثمار في �شناعة البترول في الأقطار الأع�شاء. 

وقد ان�شم اإلى ع�شوية المنظمة في عام 1970 كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر 

ومملكة البحرين والجمهورية الجزائرية.  وان�شم اإليها في عام 1972 كل من الجمهورية العربية ال�شورية 

وجمهورية العراق، وان�شم اإليها في عام 1973 جمهورية م�شر العربية، وان�شمت الجمهورية التون�شية في 

عام 1982 )جمدت ع�شويتها في عام 1986( وتجيز التفاقية ان�شمام اأية دولة عربية م�شدرة للبترول 

اإلى ع�شويتها �شريطة اأن يكون البترول م�شدراً هاما لدخلها القومي، وبموافقة ثاثة اأرباع اأ�شوات الدول 

الأع�شاء على اأن يكون من بينها اأ�شوات جميع الدول الأع�شاء الموؤ�ش�شة. 
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أجهزة المنظمة • الûسركات املنبثقة:
الم�شروع����ات  المنظمة  ع��ن  انبثقت 

العربي���ة  ال�ش����ركة  التالية:  الم�ش���تركة 

 1972 عام  في  البترول  لنقل  البحرية 

ومقرها مدينة الكويت في دولة الكويت، 

ال�شفن  واإ�شاح  لبناء  العربية  وال�شركة 

)اأ�شري( في عام 1973، ومقرها مملكة 

البحرين، وال�شركة العربية لا�شتثمارات 

 1974 ع��ام  في  )اأب��ي��ك��ورب(  البترولية 

المملكة  ف��ي  ال��خ��ب��ر  م��دي��ن��ة  وم��ق��ره��ا 

العربية  وال�شركة  ال�شعودية،  العربية 

 1975 ع��ام  ف��ي  البترولية  للخدمات 

ومقرها مدينة طرابل�س في دولة ليبيا.

تمار�س المنظمة ن�شاطاتها واخت�شا�شاتها من خال اأربعة اأجهزة هي: 

• مجل�س الوزراء: هو ال�شلطة العليا التي تحدد �شيا�شات المنظمة بتوجيه ن�شاطاتها وو�شع القواعد التي ت�شير عليها. 
• المكتب التنفيذ… : يتكون من ممثلي الدول الأع�شاء ويقوم برفع ما يراه من تو�شيات واقتراحات اإلى المجل�س، وينظر في الميزانية 

ال�شنوية ويرفعها للمجل�س الوزاري ، كما يقر نظام موظفي الأمانة العامة، وت�شدر قراراته باأغلبية ثلثي اأ�شوات الأع�شاء جميعا.

• االأمانة العامة : ت�شطلع بالجوانب التخطيطية والإدارية والتنفيذية لن�شاط المنظمة، وفقا للوائح وتوجيهات المجل�س. ويتولى اإدارة 
الأمانة العامة اأمين عام. ويعين الأمين العام بقرار من المجل�س الوزاري للمنظمة لفترة ثاث �شنوات قابلة للتجديد لمدد اأخرى. 

والأمين العام هو الناطق الر�شمي با�شم المنظمة، وهو الممثل القانوني لها، وهو م�شوؤول عن مبا�شرة واجبات من�شبه اأمام المجل�س. 

ويقوم الأمين العام باإدارة الأمانة العامة وتوجيهها، والإ�شراف الفعلي على كافة وجوه ن�شاطها، وتنفيذ ما يعهد به المجل�س اإليه من 

مهام. يمار�س الأمين العام وكافة موظفي الأمانة العامة وظائفهم با�شتقال تام ولل�شالح الم�شترك للدول الأع�شاء. يتمتع الأمين العام 

والأمناء الم�شاعدون في اأقاليم الدول الأع�شاء بكافة الح�شانات والمتيازات الدبلوما�شية.  

• ال¡يÄة الق†سائية: تم التوقيع على بروتوكول اإن�شاء الهيئة الق�شائية لمنظمة الأقطار العربية الم�شدرة للبترول في مدينة الكويت 
بتاريخ  9 مايو 1978 ودخل حيز النفاذ في 20 اأبريل 1980.  وللهيئة اخت�شا�س اإلزامي بالنظر في المنازعات التي تتعلق بتف�شير 

وتطبيق اتفاقية اإن�شاء المنظمة، والمنازعات التي تن�شاأ بين ع�شوين اأو اأكثر من اأع�شاء المنظمة في مجال الن�شاط البترولي.

مؤتمر «تحسين ا�داء في 
14الصناعات البترولية الالحقة» 

مؤتمر  «كفاءة استخدام النفط والغاز 
والصناعات ذات الصلة في الدول العربية : 
12نحو رؤية فاعلة للعمل العربي المشترك»
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افتتاحية العدد

“مذكرة تفاهم” في مجال االعالم البترولي بين 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة أوابك

د�ش���نت الأمان���ة العام���ة لمنظم���ة الأقط���ار العربية 

الم�ش���درة للبترول )اأواب���ك(، مرحلة جديدة من التعاون 

البّن���اء مع الأمانة العامة لمجل����س التعاون لدول الخليج 

العربي���ة، وذلك من خ���ال التوقيع على “مذكرة تفاهم” 

في مج���ال العام البترولي بين كل من مجل�س التعاون 

ل���دول الخلي���ج العربي���ة وق���د مثل���ه معال���ي الدكت���ور/ 

عبداللطيف بن را�ش���د الزيان���ي، الأمين العام للمجل�س، 

ومنظم���ة الأقطار العربية الم�ش���درة للبت���رول )اأوابك(، 

وقد مثلها �ش���عادة الأ�ش���تاذ/ عبا�س عل���ي النقي الأمين 

العام للمنظمة، في يوم الثاثاء 19 مار�س 2019، بمقر 

منظم���ة الأقط���ار العربية الم�ش���درة للبت���رول )اأوابك(، 

بمبنى المقر الدائم للمنظمات العربية بدولة الكويت.

وياأت���ي التوقيع على مذكرة التفاه���م تتويجاً لجهود 

وم�ش���اورات ا�شتمرت حوالي 3 �شنوات من قبل اللجان 

المخت�ش���ة بالإعام البترولي ف���ي كل من دول مجل�س 

التعاون لدول الخلي���ج العربية والأمانة العامة لمنظمة 

الأقط���ار العربية الم�ش���درة للبترول )اأواب���ك(، وادراكاً 

م���ن الجانبي���ن لأهمية التطورات الجارية على �ش���عيد 

الع���ام والع���ام البترول���ي عل���ى وجه الخ�ش���و�س 

والنت�ش���ار الكبي���ر لمختل���ف اأنواع و�ش���ائل التوا�ش���ل 

الجتماع���ي وقدرتها على التاأثي���ر على توجهات الراأي 

العام في �ش���تى الموا�ش���يع ومن بينها الموا�ش���يع ذات 

ال�ش���لة ب�ش���ناعة النفط والغاز والطاق���ة، الأمر الذي 

يتطل���ب المزي���د م���ن التع���اون البن���اء والتن�ش���يق بي���ن 

المنظم���ات العربي���ة المعنية بالنفط والغ���از والطاقة، 

بهدف اللحاق بركب العام الدولي الجديد والنهو�س 

بالخط���اب الإعام���ي الحالي، وكذل���ك تعزيز التواجد 

الإعام���ي في المحاف���ل الإعامية العربي���ة والدولية 

لتح�شين ال�ش���ورة الذهنية لل�شناعة البترولية العربية، 

ون�ش���ر المعلوم���ات والبيانات الدقيقة حول ال�ش���ناعة 

النفطية في الدول العربية خا�ش���ة الأع�شاء في هاتين 

المنظمتين العربيتين القليميتين.

لقد حظي م�ش���روع التع���اون الإعامي بين المجل�س 

والمنظمة بدعم كبير ومبا�شر ومتابعة م�شتمرة من قبل 

معال���ي الدكتور/عبداللطيف بن را�ش���د الزياني، الأمين 

الع���ام لمجل�س التع���اون لدول الخليج العربية، و�ش���عادة 

الأ�ش���تاذ/ عبا����س عل���ي النقي الأمي���ن الع���ام لمنظمة 

الأقط���ار العربية الم�ش���درة للبت���رول )اأوابك(، حيث تم 

التن���اوب على ا�شت�ش���افة اجتماعات لجنة المخت�ش���ين 

بالإعام البترولي، الأمر الذي اأثمر عن تاأ�شي�س اأر�شية 

�ش���لبة واإيج���اد اآلية منا�ش���بة للتعاون وتب���ادل الخبرات 

الإعامية بين الجانبين.

وتنطل���ق اأهداف التعاون في مجال العام البترولي 

بين المجل�س والمنظمة، للم�ش���اهمة في ابراز الأ�ش����س 

الت���ي م���ن �ش���اأنها الحف���اظ عل���ى الث���روة البترولي���ة، 

وا�شتغالها بالطريقة المثلى، لكونها الم�شدر الرئي�شي 

للدخ���ل القومي في معظم ال���دول العربية المعتمدة في 

اقت�ش���ادياتها عل���ى النف���ط والغاز في الدرج���ة الأولى، 
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وت�شكل الأ�شا�س المتين للتنمية القت�شادية والجتماعية، 

لذا فاإن المحافظة على هذه الثروة يتطلب ت�شافر كافة 

الجهود وعلى مختلف الأ�ش���عدة ل�ش���يما على ال�شعيد 

الإعام���ي عل���ى اعتب���اره الناف���ذة الرئي�ش���ية للتفاعل 

والتوا�ش���ل م���ع الجمهور. واإبراز الجه���ود التي تقوم بها 

الدول الأع�ش���اء في المنظمتين للحفاظ على ا�ش���تقرار 

ال�شوق البترولية الدولية والتنمية القت�شادية بما يخدم 

�ش���عوب هذه الدول والعال���م وما تقوم به هذه الدول في 

هذا المجال.

لقد جاءت �شياغة مذكرة التفاهم في مجال العام 

البترولي بين المجل�س والمنظمة، لت�ش���ع اأهدافاً واقعية 

يمكن بلوغها ب�ش���هولة وي�شر، وتنطلق اأ�شا�شاً من ادراك 

ورغب���ة الجانبين لمواجه���ة التحدي���ات الإعامية التي 

تواجه بي���ن فترة واأخرى ال�ش���ناعة البترولي���ة العربية، 

وكذلك وعياً م���ن الجانبين باأهمية العمل الجماعي في 

تو�ش���يل الر�ش���الة الإعامية المطلوب���ة وبالتالي توحيد 

الجهود ودعمها.

وتج���در الإ�ش���ارة اإلى اأن اأح���د الأهداف الرئي�ش���ية 

لمذك���رة التفاه���م يتمثل في ب���ذل الم�ش���اعي والجهود 

لتطوي���ر الك���وادر العامية العربي���ة العاملة في مجال 

الع���ام البترول���ي، وذلك من خ���ال تنظي���م الدورات 

التدريبية وور����س العمل والملتقي���ات الإعامية وتبادل 

الزي���ارات والخب���رات وتنظي���م الم�ش���ابقات والجوائ���ز 

الإعامي���ة، اإل���ى جان���ب تنظي���م الحم���ات الإعامية 

الم�ش���تركة وخل���ق �ش���بكات للتوا�ش���ل بين المخت�ش���ين 

في مج���ال الع���ام البترولي في دول مجل����س التعاون 

الخليج���ي ودول المنظم���ة، وتب���ادل المعلومات وقواعد 

البيان���ات المعرفية والمكتبات، والم�ش���اهمة في ن�ش���ر 

الفعاليات والأن�شطة للجانبين. 

لق���د مثلت العاق���ات الثنائية الوطي���دة بين مجل�س 

التعاون لدول الخلي���ج العربية ومنظمة الأقطار العربية 

الم�شدرة للبترول )اأوابك(، اأحد الأنماط الفريدة للتعاون 

البّن���اء بي���ن منظمات العم���ل العربي الم�ش���ترك، وتعود 

بدايات ذلك التعاون منذ انطاقة مجل�س التعاون لدول 

الخلي���ج العربي���ة في عام 1981واإل���ى يومنا هذا، حيث 

�ش���هدت تلك ال�ش���نوات الطويلة القي���ام بتنظيم العديد 

من الندوات الم�ش���تركة والور�شات التدريبية والزيارات 

المتبادلة بين الجانبين، بالإ�ش���افة اإلى التن�شيق الدائم 

في المحافل الدولية ذات ال�شلة بق�شايا الطاقة والبيئة 

والتغير المناخ���ي وبالتعاون مع بقية المنظمات العربية 

المعنية والمنظمات الأخرى ذات ال�شلة.

وتجم���ع الدول الأع�ش���اء ف���ي المجل����س والمنظمة 

قوا�ش���م م�شتركة كثيرة ل�ش���يما وحدة التاريخ والم�شير 

الم�ش���ترك والع���ادات والتقالي���د والموق���ع الجغراف���ي 

ال�ش���تراتيجي الهام في قارتي اآ�ش���يا واأفريقيا، وكذلك 

الت�ش���ابه في بع�س الت�ش���ريعات القت�ش���ادية والأنظمة 

الإداري���ة المطبقة، اإلى جانب العتماد الأ�شا�ش���ي على 

�ش���ناعة النف���ط والغ���از الطبيع���ي كركي���زة اقت�ش���ادية 

اأ�شا�ش���ية وم�ش���در رئي�ش���ي للدخل القوم���ي في معظم 

الدول العربية الأع�شاء في المنظمتين.

والأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية الم�ش���درة 

للبت���رول )اأواب���ك(، وق���د �ش���هدت التوقيع عل���ى مذكرة 

التفاه���م في مجال العام البترولي، فاإنها تود اأن تعبر 

ع���ن �ش���كرها وجزيل امتنانها للزي���ارة الأخوية التي قام 

به���ا معال���ي الدكت���ور/ عبداللطيف بن را�ش���د الزياني، 

الأمي���ن الع���ام لمجل�س التع���اون لدول الخلي���ج العربية، 

لمقر المنظمة بدول���ة الكويت، وتاأمل اأن تتهياأ الظروف 

وت�ش���خر الإمكانيات لتنفي���ذ بنود المذك���رة والتي تاأتي 

ف���ي اطار الجه���ود الرامية لتطوير ال�ش���ناعة البترولية 

العربية. 
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توقيع “مذكرة تفاهم” في مجال اإلعالم البترولي بين

 األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
واألمانة العامة لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
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وياأتي التوقيع على مذك���رة التفاهم انطاقاً من الرغبة 

الم�ش���تركة بي���ن الجانبين، في تعزيز ودع����م روابط التعاون 

الم�ش���ترك وتنمية العاقات فيما بينهما لتفعيل الدور الذي 

يقوم به الإعام البترولي للو�ش���ول اإلى روؤية م�ش���تركة حول 

الم�ش���تجدات الإقليمي���ة والدولية ذات ال�ش���لة بال�ش���ن�اعة 

البترولية، كما تاأتي مذكرة التفاهم ا�شتناداً اإلى ا�شتراتيجية 

الإع���ام البترولي المعتمدة من المجل�����س الأعل�ى لمجل��س 

التع�اون ل�دول الخلي�ج العربي�ة في دورت�ه الث�الث�ة والثاث�ين 

تم �صباح يوم الثالثاء الموافق 19 مار�س 2019، في مقر منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول 

تفاهم”   “مذكرة  على  التوقيع  الكويت  ب��دول��ة  العربية  للمنظمات  ال��دائ��م  المقر  بمبنى  )اأواب����ك(، 

)M.O.U( في مجال العالم البترولي بين كل من مجل�س التعاون لدول الخليج العربية وقد مثله 

العربية  الأقطار  ومنظمة  للمجل�س،  العام  الأمين  الزياني،  را�صد  بن  عبداللطيف  الدكتور/  معالي 

للمنظمة. العام  الأمين  النقي  الأ�صتاذ/ عبا�س علي  �صعادة  )اأواب��ك(، وقد مثلها  للبترول  الم�صدرة 

● معالي الدكتور/ عبداللطيف بن را�شد الزياني● �شعادة الأ�شتاذ/ عبا�س علي النقي
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)دي�شمبر 2012 ميادية(. 

وته�������دف مذك�������رة التفاهم اإلى و�ش���ع اإط���ار للتعاون بين 

الجانبي���ن ف���ي مج���ال الإع���ام البترولي وتب���ادل الخبرات 

والمعلومات والتن�شيق في ال�محافل الدولية، وفقاً لاأنظمة 

واللوائح المعمول بها لدى الطرفين. 

ويتع���اون الجانب���ان ف���ي اإع���داد البح���وث والدرا�ش���ات 

الم�ش���تركة في مجال الإعام البترول���ي، وتبادل المعلومات 

والتقارير والمن�ش���ورات الإعامية التي تقع �شمن مجالت 

اخت�شا�شات الطرفين، والتن�شيق بين الطرفين في المحافل 

الإقليمية والدولية ب�ش���اأن ق�شايا الإعام البترولي وت�شجيع 

الم�شاركة الفاعلة في تلك المحافل. 

وفي المجالت التدريبية يتم التن�شيق والتعاون في تاأهيل 

وتدري���ب الكوادر الإعامي���ة في مجال الإع���ام البترولي، 

من خال تنظيم الدورات التخ�ش�ش���ية الم�ش���تركة. والعمل 

على ال�ش���تفادة من التجارب والخب���رات في مجال الإعام 

البترولي لدى الطرفين، والتن�شيق والتعاون الم�شترك ب�شاأن 

التنظي���م لعقد الموؤتمرات والندوات وور�س العمل الإقليمية 

والدولية لمناق�شة ق�شايا الإعام البترولي، وت�شجيع تبادل 

الزيارات بين المخت�شين في الإعام البترولي من الجانبين، 

ودعوة الم�ش���ئولين والمخت�ش���ين للم�ش���اركة في الفعاليات 

التي تنظم من الطرفين. 

وفي مجال المعلومات وو�شائل التوا�شل الجتماعي فقد 

ت���م التفاق، على ربط قواع���د بيانات المكتبات اللكترونية 

النق��ي :  توقي��ع “مذكرة تفاه��م” في مجال االعالم البترول��ي بداية مرحلة 

جدي��دة م��ن التع��اون البّن��اء والمثم��ر بين مجل���س التع��اون ومنظم��ة اأوابك

بي���ن الجانبي���ن، وتعزي���ز التعاون والتن�ش���يق ف���ي ما يخ�س 

المواق���ع الإلكتروني���ة )Links( فيم���ا بينهم���ا، وتفعيل دور 

و�شائل التوا�شل الجتماعي وغيرها بقدر الإمكان.

والدف���اع ع���ن مواقف الدول الأع�ش���اء ف���ي المنظمتين 

والت�ش���دي للحم���ات الإعامية غير المن�ش���فة �ش���دهما، 

والتروي���ج للفعالي���ات والأن�ش���طة ف���ي الو�ش���ائل الإعامية 

للجانبين بقدر الإمكان. 

م���ن جهت���ه اأثنى �ش���عادة الأ�ش���تاذ عبا�س عل���ي النقي، 

الأمي���ن العام لمنظمة الأقطار العربية الم�ش���درة للبترول 

)اأواب���ك(، على توقيع “مذكرة تفاهم”  في مجال العام 
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العام���ة  الأمان���ة  م���ع  البترول���ي 

الخلي���ج  ل���دول  التع���اون  لمجل����س 

العربية، معتبرا اإياها بداية مرحلة 

جديدة من التع���اون البناء والمثمر 

بي���ن المجل�س والمنظمة، و�ش���يعمل 

الجانب���ان من خالها عل���ى تحقيق 

العدي���د م���ن الأه���داف العامية 

الم�شتركة التي ن�شبو اإليها جميعا، 

والت���ي �شت�ش���اهم في اإب���راز الدور 

ال�ش���تراتيجي والمحوري لل�شناعة 

الأع�ش���اء  دولن���ا  ف���ي  البترولي���ة 

الطاق���ة  �ش���ناعة  �ش���عيد  عل���ى 

العالمي���ة. م�ش���يفا باأننا » �ش���نعمل 

على التعاون والتن�ش���يق الم�ش���ترك 

للدفاع عن م�ش���الحنا البترولية في 

دولنا الأع�ش���اء وتفنيد ال�ش���ائعات 

والمعلوم���ات غير الدقيقة عن ال�ش���ناعة البترولية والتي 

 في بع�س و�ش���ائل الإعام والمواقع 
ً
يت���م ترويجها غالب���ا 

الأجنبية للتوا�ش���ل الجتماعي«.

واأ�ش���اف النقي ان العاقات الثنائية بين الأمانة العامة 

لمنظمة الأقطار العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك( والأمانة 

العامة لمجل�س التعاون لدول الخليج العربية، تتميز بالمتانة 

والأ�ش���الة وقد ب���داأت تلك العاق���ة منذ ال�ش���نوات الأولى 

لإن�شاء مجل�س التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981، 

ول تزال وثيقة خا�شة في المجالت العامية والقت�شادية 

والإح�ش���ائية والتدريب وق�ش���ايا البيئة وتغير المناح، ومنذ 

ذل���ك التاري���خ فقد تم تبادل العديد من الزيارات الر�ش���مية 

بين كبار الم�ش���وؤولين في الجانبين، كما تم عقد العديد من 

الندوات الفنية والجتماعات التن�شيقية بين المخت�شين من 

الجانبي���ن، اإلى جانب وجود  5 من الدول العربية الخليجية 

الأع�شاء في منظمتي الأوابك ومجل�س التعاون لدول الخليج 

العربية.

واختتم النقي ت�صريحه م�صيدًا بالجهود الكبيرة للجنة 

الإعالم البترولي بدول المجل�س وبالتعاون مع الم�صوؤولين 

عن ادارة العالم والمكتب�������ة بالأمانة العامة منظمة اأوابك، 

والتي تكللت بتوقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين.

● الإجتماع الم�شترك للجنة المخت�شين في الإعام البترولي بدول المجل�س ومنظمة الأوابك
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وقد ناق�س الموؤتمر خالل جل�ص�������اته عدداً من الموا�شيع 

والأبحاث العلمية في مختلف مراحل ال�شناعة البترولية. 

وفي الجل�ش���ة الفتتاحية اأ�ش���ار معالي المهند�س طارق 

الم���ا اإلى اأن قطاع البترول الم�ش���ري يتبنى ا�ش���تراتيجية 

طموحة لتحقيق اأهداف »روؤية م�صر 2030« لا�شتفادة من 

الم���وارد الطبيعية ف���ي تحقيق التنمية الم�ش���تدامة، كما اأن 

م�ش���روع تطوي���ر وتحديث قطاع البترول الم�ش���ري الجاري 

تنفيذه حاليا يم�شي بخطى ثابتة نحو تحقيق نتائج اإيجابية 

ملمو�شة في مجال جذب ال�شتثمارات، ودعم كفاءة الكوادر 

ال�ش���ابة لتاأهيلها لتولى المه���ام القيادية لتعزيز جهود تنمية 

الثروات البترولية وتعظيم القيمة الم�شافة منها.

كما لفت معاليه اإلى النتائج غير الم�شبوقة التي تحققت 

خ���ال الآون���ة الأخيرة في �ش���ناعة البترول ف���ي جمهورية 

م�ش���ر العربي���ة، وفي مقدمته���ا التوقف عن ا�ش���تيراد الغاز 

الطبيعي الم�شال، وتحقيق الكتفاء الذاتي من خال الإنتاج 

المحل���ي المتنام���ي من الكت�ش���افات الكبي���رة التي تحققت 

خال العامين الأخيرين، والتي من المتوقع اأن ت�ش���اهم في 

بداي���ة الوف���اء باللتزامات التعاقدية لت�ش���دير الفائ�س عن 

ال�شتهاك المحلي.  

كم���ا اأك���د معالي�������ه عل���ى اأهمية م���ا تلعب���ه التكنولوجيا 

الحديثة في تطوير ال�شناعة البترولية واأهمية ربط البحث 

العلمي بال�ش���ناعة البترولية لمواكبة التطورات الحديثة في 

مجال ال�شتك�ش���اف والحفر والإنتاج، ورفع جودة المنتجات 

البترولية بمعامل التكرير لزيادة الجدوى القت�شادية منها. 

وتاأت���ي اأهمية ه���ذا الموؤتمر ف���ي المو�ش���وعات الهامة 

التي يناق�ش���ها خ���ال جل�ش���اته والتي تتن���اول تطوير قطاع 

الطاق���ة لتحقيق خط���ط الدولة التنموية نمو بناء اقت�ش���اد 

تناف�شي متنوع، ويهتم الموؤتمر بال�شراكة الم�شرية مع الدول 

الفريقي���ة، بم���ا تملكه من خب���رات وروؤى طموح���ة واأدوات 

فاعلة نحو تر�شيخ الدور الم�شري في قارة اأفريقيا.  

�صارك�������ت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول )اأوابك( في فعاليات الموؤتمر الدولي الثاني 

والع�صري�������ن ح�������ول البترول والثروة المعدنية والتنمي�������ة. الذي عقده  معهد بحوث البت�������رول الم�صري  في  القاهرة، 

جمهوري�������ة م�ص�������ر العربية خالل الفترة من 26 – 28  �صباط/فبراي�������ر  2019، تحت رعاية معالي المهند�س/ طارق 

الم�������ال، وزي�������ر البترول والثروة المعدنية ، وبم�صاركة  �صعادة الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول 

الأ�صتاذ/عبا�س على النقي،  و�صعادة الدكتور يا�صر م�صطفى القائم باأعمال مدير معهد بحوث البترول الم�صري. 

المؤتمر الدولي الثاني والعشرين حول البترول 
والثروة المعدنية والتنمية
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وفي كلمت���ه اأ�ش���ار الدكتور / 

يا�ص�������ر م�صطفى القائ���م باأعمال 

البت���رول  بح���وث  معه���د  مدي���ر 

الم�ش���ري ورئي�س الموؤتمر اإلى اأن 

ه���ذا الموؤتمر يعد م���ن المحافل 

العلمية ال�شنوية والذي يجمع كبار 

العلماء والباحثين المتخ�ش�ش���ين 

ف���ي مختلف المجالت لمناق�ش���ة 

اأهم الأبح���اث العلمية والعالمية، 

ومداولت مفتوحة مع الم�شوؤولين 

و�ش���ناع القرار ورجال ال�ش���ناعة 

والإنت���اج ليخل�س على �ش���وء كل 

ذل���ك اإلى تو�ش���يات محددة بج���دول زمني، تتاب���ع تنفيذها 

اأمان���ة دائمة للموؤتمر وتبلغ بها كافة الجهات الم�ش���ئولة في 

الدولة، بهدف تحقيق التنمية في جمهورية م�شر العربية. 

واأكد على اأن معهد بحوث البترول يمتلك روؤية م�شتقبلية 

متما�ش���ية م���ع روؤي���ة م�ش���ر 2030 للتنمي���ة الم�ش���تدامة 

واإ�ش���تراتيجية الدول���ة للبح���ث العلم���ي الت���ي تعتم���د على 

البتكار والمعرفة والتخطيط الجيد وربط الأبحاث العلمية 

باحتياجات �شناعة البترول. 

واأن تعظي���م ال�ش���تفادة م���ن الأبحاث العلمي���ة وبراءات 

الخت���راع  من خ���ال تحويلها اإلى مخرج���ات يمثل المحور 

القت�شادي بالمعهد بالإ�شافة اإلى الأق�شام البحثية ومراكز 

المعهد ذات الطابع الخا�س والم�شروعات التي تقدم لقطاع 

البترول والقطاع ال�شناعي والقطاع المدني. 

كم���ا األقى �صعادة الأمي�������ن الع�������ام   الأ�صتاذ/عبا�س على 

النقي كلمة في الجل�شة الفتتاحية لاجتماع، عبر فيها عن 

�شكره وتقديره للدعوة المقدمة من الدكتور يا�شر م�شطفى 

القائ���م باأعمال مدير معهد بح���وث البترول ورئي�س الموؤتمر 

للم�ش���اركة في هذا الموؤتمر الهام، واأ�ش���ار اإل���ى اأن الموؤتمر 

ينعق���د ف���ي الوق���ت الذي ت�ش���هد في���ه ال�ش���ناعة البترولية 

العالمية حالة من التوجه نحو ال�ش���تقرار كنتيجة للتح�ش���ن 

الن�ش���بي الذي �شهدته اأ�ش���عار النفط موؤخرا، لينعك�س ذلك 

على التوقعات للم�شاريع الم�شتقبلية في الدول العربية وفي 

العال���م ب�ش���كل عام على الرغ���م من بع�س ال�ش���عوبات التي  

ل زال���ت تواجهه���ا الأ�ش���واق العالمية في مناط���ق جغرافية 

معين���ة ومح���ددة، وق���د �ش���هدت ال���دول العربي���ة المنتج���ة 

والم�ش���درة للبترول م�ش���تويات متفاوتة من الن�ش���اطات في 

مختلف قطاعات ال�شناعة البترولية. كما اأ�شار �شعادته اإلى 

المكان���ة المتمي���زة والمرموقة التي تتبواأها ال���دول العربية 

عل���ى خارطة الطاق���ة العالمية وم���ن اأهمها النف���ط والغاز 

ويعزز ذلك ا�ش���تحواذها على كميات كبيرة من الحتياطيات 

العالمية الموؤكدة من المواد الهيدروكربونية )النفط والغاز(، 

وما تقوم باإنتاجه وت�شديره اإلى الأ�شواق العالمية من هذين 

الم�شدرين. 

واأورد �صعادت�������ه بع�س الموؤ�ش���رات المرتبطة بال�ش���ناعة 

البترولية العالمية ودور الدول العربية فيها.

وف���ي خت���ام كلمته، اأكد �صعادة الأمي�������ن العام على اأن ما 

ت�ش���عى اإليه ال���دول العربية من هذه الم�ش���روعات الحيوية 

ل يقت�ش���ر فقط على تنويع م�شادر الدخل القومي وتعظيم 

ال�ش���تفادة م���ن الم���وارد الطبيعي���ة المتاح���ة، وخلق فر�س 

عم���ل جديدة، اإنما يرتبط ارتباطاً مبا�ش���راً بتحقيق التنمية 

الم�ش���تدامة باأبعاده���ا الثاث���ة الجتماع���ي والقت�ش���ادي 

والبيئ���ي، وبم���ا يتواف���ق م���ع الهتم���ام العالم�����ي المتنامي 

بتحقي���ق اأه���داف التنمية الم�ش���تدامة 2030، وخ�شو�ش���اً 

ما يتعلق بالهدف ال�ش���ابع الذي يوؤكد على �ش���رورة �ش���مان 

ح�ش���ول الجميع عل���ى خدمات الطاقة الحديث���ة والموثوقة 

والم�شتدامة بتكلفة مي�شرة. 

كما �صاركت الأمانة العامة للمنظمة بورقة فنية قدمها 

الدكت�������ور �صمي�������ر محم�������ود القرعي��������س مدي�������ر اإدارة ال�صوؤون 

الفني�������ة بعنوان »دور ال�صراكة بي�������ن �صركات البترول الوطنية 

و�صركات البترول العالمية في تح�صين ال�صناعات البترولية 

الالحق�������ة في الدول الأع�صاء في اأوابك » تناولت التحديات 

الت�������ي تواج�������ه ال�صناع�������ات البترولي�������ة الالحق�������ة )التكري�������ر 

والبتروكيماويات( والتي تتطلب تعاونًا كبيرًا بين ال�صركات 

الوطني�������ة والعالمي�������ة. وم�������ن الأمثلة على ه�������ذه التحديات 

الم�صترك�������ة اأعب�������اء تلبية متطلب�������ات الت�صريع�������ات ال�صارمة 

الخا�ص�������ة بحماية البيئ�������ة وال�صالمة المهني�������ة، عالوة على 

العمل في بيئة اأعمال معقدة و�صعبة.
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و�شبل تعزيزها وكذلك م�شكاتها و�شبل تجنبها والحد منها.

وق�������د تناولت المح�������اور الرئي�صية للموؤتم�������ر الموا�صيع 

التالية:

• العم���ل العرب���ي الم�ش���ترك في مج���ال النف���ط والغاز 	

وال�ش���ناعات ذات ال�ش���لة، والتحدي���ات القت�ش���ادية 

الدولية– روؤيا م�شتقبلية.

• الم�ش���روعات الم�ش���تقبلية والفر����س المتاح���ة للعمل 	

العربي الم�ش���ترك في مجال �ش���ناعة البت���رول والغاز 

وال�شناعات ذات ال�شلة.

• ا�ش���تعرا�س النماذج الناجحة للعمل العربي الم�ش���ترك 	

الثنائ���ي والقليمي في مجال �ش���ناعة البت���رول والغاز 

وال�شناعات ذات ال�شلة.

• اآفاق ال�ش���ناعات الم�شتقبلية القائمة على المعرفة في 	

المنطقة العربية.

وقد �ش���ارك �صعادة الأ�صتاذ/ عبا�س علي النقي، الأمين 

الع���ام لمنظم���ة الأواب���ك، كمتحدث رئي�ش���ي في الجل�ش���ة 

الفتتاحية وقدم ورقة عمل حول »دور المنظمات العربية في 

القت�ش���اد الأممي«، حيث ا�شتعر�س من خالها دور منظمة 

الأواب���ك على �ش���عيد العم���ل العربي الم�ش���ترك، وجهودها 

في تعزيز النمو القت�ش���ادي في الدول الأع�شاء بالمنظمة، 

وجهوده���ا ف���ي العم���ل عل���ى تامين م�ش���ادر الطاق���ة التي 

تحتاجها القت�شادات العالمية لدعم نموها القت�شادي.

مؤتمر  »كفاءة استخدام النفط والغاز والصناعات ذات الصلة 
في الدول العربية : نحو رؤية فاعلة للعمل العربي المشترك«

تلبية لدع���وة كريمة من المنظمة العربية 

للتنمي���ة الإداري���ة، �ش���ارك �صع�������ادة الأ�صتاذ/ 

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

العرب���ي  الموؤتم���ر  فعالي���ات  ف���ي  الأواب���ك 

القليم���ي »كف�������اءة ا�صتخدام النف�������ط والغاز 

وال�صناعات ذات ال�صلة ف�������ي الدول العربية: 

نحو روؤية فاعلة للعم�������ل العربي الم�صترك«، 

ال���ذي عق���د في مدين���ة القاه���رة، جمهورية 

م�ش���ر العربية يوم���ي 6 – 7 مار�س 2019، 

برعاي���ة معال���ي الأمين الع���ام لجامعة الدول 

العربية. وبح�ش���ور مجموعة من الم�شوؤولين 

من الدول والمنظمات العربية المتخ�ش�ش���ة، 

وق���د عق���د الموؤتم���ر بتنظي���م م�ش���ترك بين 

المنظمة العربي���ة للتنمية الإدارية والمنظمة 

العربية للتنمية ال�شناعية والتعدين– جامعة 

الدول العربية.

يه���دف الموؤتمر اإلى توفي���ر فر�س تبادل 

الخب���رات العربية في مجال �ش���ناعة النفط 

والغ���از وال�ش���ناعات ذات ال�ش���لة وخا�ش���ة 

البتروكيماويات وال�شمدة في الدول العربية، 

ف�ش���ا عن مناق�ش���ة اآليات انجاز المزيد من 

م�ش���روعات العمل العربي الم�شترك الثنائية 

والإقليمي���ة، م���ن خ���ال ا�ش���تعرا�س نم���اذج 

ناجحة للتعاون بين الدول العربية وال�شتفادة 

من هذه التجارب ودرا�شة الجوانب الإيجابية 
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تلبي���ة للدع���وة المقدم���ة من الأم���م المتح���دة )اإدارة الطاقة 

الم�صتدام�������ة -اللجن�������ة القت�صادية لأوروبا( اإل�������ى �صعادة الأمين 

الع�������ام لمنظم�������ة الأقطار العربي�������ة الم�صدرة للبت�������رول )اأوابك(، 

�ش���اركت المنظمة في فعاليات الدورة ال�شاد�شة لمجموعة خبراء 

الغ���از، بمق���ر الأمم المتح���دة في مدين���ة جنيف، �شوي�ش���را في 

الفت���رة 25-27 اآذار/مار�س 2019. �ش���ارك في الجتماع ممثلو 

الدول الأع�ش���اء في اللجنة القت�ش���ادية الأوروبية وممثلون عن 

المفو�ش���ية الأوروبية وعدد من الموؤ�ش�شات والمنظمات الدولية 

م���ن بينها التحاد الدولي للغاز، ومنتدى الدول الم�ش���درة للغاز، 

واتحاد منتجي النفط والغاز، ومجموعة م�شتوردي الغاز الطبيعي 

الم�ش���ال، وموؤ�ش�شة البنية التحتية في اأوروبا )Gie(، عاوة على 

ممثلي �شركات النفط العالمية، وخبراء، واأكاديميين.

األق���ى �صعادة الأمين العام الأ�صتاذ/ عبا�س علي النقي، الكلمة 

الرئي�ش���ية في الجل�ش���ة الفتتاحية لاجتماع التي �شارك فيها كل 

م���ن ال�صيد/�صكوت فو�صتر مدير اإدارة الطاقة الم�ش���تدامة بالأمم 

المتح���دة، وال�صيد/فران�صي�صكو دي لفلور، رئي�س مجموعة خبراء 

الغ���از بالأم���م المتحدة. وقد عًب���ر �صعادته في الكلمة عن �ش���كره 

وتقدي���ره للدع���وة المقدمة من الأمم المتحدة للم�ش���اركة في هذا 

الجتم���اع المتميز ال���ذي يعد منب���راً للتباحث ح���ول اأهمية الغاز 

الطبيع���ي ف���ي تحقيق اأه���داف التنمية الم�ش���تدامة، وطرح حلول 

فًعال���ة للتغلب على المعوقات وخلق فر�س لأجل م�ش���تقبل للطاقة 

الم�ش���تدامة. وقد ا�شتعر�س �ش���عادته اأبرز موؤ�شرات �شناعة الغاز 

في المنطقة العربية، موؤكداً على الدور المحوري الذي يلعبه الغاز 

الطبيعي في تحقيق اأهداف التنمية الم�شتدامة وبالأخ�س الهدف 

ال�ش���ابع المتعل���ق بالطاقة الم�ش���تدامة، والهدف الثام���ن المتعلق 

با�ش���تدامة النمو القت�شادي. وقد �شدد �شعادته على اأهمية الغاز 

في دعم الروابط القت�شادية بين المنطقة العربية واأوروبا.

وف���ي خت�������ام كلمته، اأكد �صع�������ادة الأمين العام عل���ى اأن الغاز 

الطبيع���ي يحظ���ى بمكانة جيدة مقارن���ة بباقي م�ش���ادر الطاقة 

الأخ���رى، ومر�ش���ح للقي���ام ب���دور مح���وري في منظوم���ة الطاقة 

الم�ش���تقبلية لرتف���اع كفاءت���ه وتواف���ر م���وارده ف���ي العدي���د من 

المناط���ق، ع���اوة على توافقه م���ع الأهداف والقواني���ن البيئية. 

وقد اأ�ش���اد ال�صيد/فو�صتر، وال�صيد/دي لفلور بم�ش���اركة �شعادة 

الأمين العام، وما طرحه من خال كلمته من ر�شائل رئي�شية حول 

دور الغاز في التنمية الم�ش���تدامة في المنطقة العربية، وتر�شيخ 

الروابط العربية الأوروبية.

كما �ش���ارك من الأمانة العام���ة، المهند�س/وائل حامد عبد 

المعط�������ي، خبي���ر �ش���ناعات غازي���ة بالمنظم���ة وق���دم ورقة عن 

»التجاه�������ات الحالي�������ة والم�صتقبلي�������ة لالإنتاج الم�صت�������دام للغاز 

الطبيعي والغاز الطبيعي الم�صال في الدول العربية«، وذلك في 

الجل�شة الخا�شة« بتطورات �شناعة الغاز في الهيئات والمنظمات 

الدولية« �ش���من فعاليات اليوم الثاني من الجتماع. حيث تناولت 

الورق���ة طف���رة اإنت���اج الغاز والغ���از الطبيعي الم�ش���ال في الدول 

العربية، والإجراءات الجارية ل�ش���تغال م�ش���ادر الغاز الطبيعي 

ورفع وا�شتدامة معدلت الإنتاج، بالإ�شافة اإلى الم�شاريع الجارية 

ل�شتدامة �شناعة الغاز الطبيعي الم�شال.

كم���ا مث���ل المهند�س/وائ�������ل عبد المعط�������ي، الأمان���ة العامة 

للمنظم���ة في ور�ش���ة العمل التي انعقدت ي���وم 27 مار�س 2019 

والتي نظمتها الأمم المتحدة وموؤ�ش�ش���ة البنية التحتية في اأوروبا 

)Gie( ومنظم���ة Marcogaz حول “اإدارة انبعاثات الميثان في 

قط���اع الغاز الطبيعي”، وقدم ورقة بعنوان” قطاع الغاز الطبيعي 

الم�ش���ال في الدول العربية: م�ش���روع ا�ش���ترجاع الغ���از المتبخر 

ف���ي دولة قط���ر«. تناولت الورقة تطور طاقة الإ�ش���الة في الدول 

العربية، وح�شة الدول العربية في ال�شوق العالمي للغاز الطبيعي 

الم�ش���ال. وا�شتعر�شت الورقة درا�شة حالة عن م�شروع ا�شترجاع 

الغ���از المتبخ���ر في مين���اء راأ�س لف���ان بدولة قط���ر، والذي يعد 

م�ش���روعاً فريداً من نوعه على م�ش���توى العالم با�شتثمارات بلغت 

1 مليار دولر.

 الدورة السادسة لمجموعة خبراء الغاز باألمم 
المتحدة-اللجنة االقتصادية ألوروبا
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مؤتمر »تحسين األداء في الصناعات البترولية الالحقة« 
نظمت منظم�������ة الأقطار العربية الم�ص�������درة للبترول »اأوابك« 

بالتع�������اون مع مركز التع�������اون الياباني للبت�������رول JCCP، موؤتمرًا 

م�صت�������ركاً في دول��ة الكوي��ت خالل الفت�������رة من 12-14 اآذار/مار�س 

2019، تحت رعاية معال��ي الدكت�������ور خالد علي محمد الفا�صل، 
وزي�������ر النفط ووزير الكهرباء والماء ف�������ي دولة الكويت، الذي كلف 

�صع�������ادة ال�صيخ طالل نا�ص�������ر العذبي ال�صباح، وكي�������ل وزارة النفط 

بالوكالة، لفتتاح الموؤتمر نيابة عن معاليه.

هدف الموؤتمر اإلى خلق فر�س لتبادل الخبرات بين الم�ش���اركين 

في مجال تح�ش���ين الأداء الت�شغيلي والقت�ش���ادي ل�شناعتي التكرير 

والبتروكيماوي���ات، ودور البح���ث العلم���ي والتطوير ف���ي تمكين هذه 

ال�شناعات من مواجهة التحديات التي تعتر�شها. 

�شارك في الموؤتمر العديد من المتخ�ش�شين في مجال �شناعتي 

التكري���ر والبتروكيماويات م���ن بع�س الدول الأع�ش���اء في المنظمة، 

 ،)JCCP( اإ�ش���افة اإلى ممثلين ع���ن مركز التعاون اليابان���ي للبترول

وبع�س ال�ش���ركات اليابانية، و مركز اأبحاث ودرا�ش���ات البترول التابع 

لمعه���د الكوي���ت لاأبح���اث العلمي���ة KISR، ومركز بح���وث البترول 

الم�شري، ومراكز اأبحاث اأخرى اإقليمية ودولية، و�شركة نفط الكويت 

KOC، و�ش���ركة البترول الوطنية الكويتية KNPC، و�ش���ركة بترول 
اأب���و ظبي الوطنية ADNOC، وكلية الهند�ش���ة في جامعة القاهرة، 

عاوة على كوادر الأمانة العامة.

افتتح الموؤتمر �صعادة ال�صيخ طالل ال�صباح مرحباً بالم�شاركين 

ف���ي الموؤتمر، واأكد ف���ي كلمته على الهتمام الكبير الذي توليه دولة 

الكويت لتح�ش���ين اأداء ال�ش���ناعات البترولية ب�شكل عام وال�شناعات 

البترولي���ة الاحقة ب�ش���كل خا�س، وذلك من خ���ال تنفيذ مجموعة 

● �شعادة ال�شيخ طال نا�شر ال�شباح
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م���ن الم�ش���روعات ذات الطابع ال�ش���تراتيجي، ومن اأهمها م�ش���روع 

الوقود البيئي اإلى جانب م�ش���روع م�شفاة الزور. واأعرب �شعادته عن 

تقديره لل���دور الحيوي الذي تلعبه الأمانة العامة لمنظمة اأوابك في 

تطوير �شناعة النفط والغاز العربية عبر تنظيم مثل هذه الفعاليات 

التي توفر مناخاً مائماً لتبادل الروؤى والأفكار بين المخت�ش���ين في 

�شناعة النفط والغاز من الدول العربية والأجنبية.

 وفي خت�ام كلم�ته وج�ه ال�ش���يخ طال ال�ش���كر اإلى الأمانة العامة 

لمنظم���ة الأقط���ار العربية الم�ش���درة للبت���رول )اأواب���ك( واإلى مركز 

التعاون الياباني للبترول )JCCP(  ومركز اأبحاث ودرا�شات البترول 

التاب���ع لمعه���د الكويت لاأبح���اث العلمية KISR على م���ا بذلوه من 

جه����ود لإنج���اح الموؤتمر، متمنياً للم�ش���اركين ال�ش���تفادة من الأوراق 

العلمية المطروحة خال فترة انعقاد الموؤتمر، وكذلك طي�ب الإقامة 

في ربوع دولة الكويت.

 بع���د ذلك األق���ى �صعادة �صفير اليابان ل���دى دولة الكويت ال�صيد 

تاكا�ص�������ي اآ�صيكي كلمة  عب���ر فيها عن تقدير اليابان لجهود واإنجازات 

اأواب���ك منذ تاأ�شي�ش���ها في دعم وت�ش���جيع الجهود لتطوير ال�ش���ناعة 

البترولي���ة ولتاأمين و�ش���ول البترول اإلى الأ�ش���واق ب�ش���روط واأ�ش���عار 

عادلة، كما  اأ�شاد بالعاقات المتينة التي تربط اليابان بدولة الكويت، 

واأثنى على الدور الذي تلعبة دولة الكويت في تاأمين اإمدادات بترولية 

م�شتقرة اإلى الأ�شواق العالمية ب�شكل عام واإلى اليابان ب�شكل خا�س.  

  كم���ا اأكد �صعادة ال�صيد/ ت�صويو�صي ن�������اكاي- الرئي�س التنفيذي  

لمرك���ز الياب���ان للتع���اون البترولي، عل���ى اأهمية تعزي���ز التعاون بين 

مرك���ز التعاون الياباني للبترول JCCP وبين منظمة الأقطار العربية 

الم�ش���درة للبترول  “اأوابك” في مجالت تطوير ال�ش���ناعة البترولية 

ودعم اأن�شطة البحث العلمي.

كم���ا اأ�ش���ار ال�صي�������د  ناكاي اإل���ى النتائج التي تحقق���ت من خال 

التعاون المثمر والمتميز ، واأكد على �ش���رورة ا�ش���تمرار هذا التعاون 

لم���ا فيه م�ش���لحة الطرفين. واأعرب عن �ش���كره للجه���ود التي بذلت 

م���ن قب���ل منظمة اأوابك ، والتي �ش���اهمت في عق���د الموؤتمر، ونجاح 

فعالياته.  

من جانب�ه، األق���ى �صعادة الأ�صتاذ عبا�س علي النقي الأمين العام 

لمنظم���ة الأقط���ار العربية الم�ش���درة للبت���رول )اأوابك(  كلمة اأ�ش���ار 

فيها اإلى اأن انعقاد الموؤتمر ياأتي في ظروف ت�ش���هد فيها ال�ش���ناعات 

البترولي���ة العدي���د من التحديات وال�ش���عوبات، منها تقلبات اأ�ش���عار 

النفط الخام على الم�ش���توى العالمي رغم ا�ش���تقرارها الن�شبي حول 

معدلت ثابتة. وذكر اأن الدول الأع�ش���اء في )اأوابك( ت�شهد تطورات 

مهمة لتطوير اأداء ال�ش���ناعة البترولية ب�شكل عام و�شناعتي التكرير 

والبتروكيماويات ب�ش���كل خا�س وذلك عبر تطوير المن�ش���اآت القائمة 

وبن���اء من�ش���اآت جديدة تطبق فيه���ا اأحدث ما تو�ش���لت اإليه الأبحاث 

العلمية من تقنيات متطورة ت�شاهم في النهو�س باأداء ال�شناعة وتعزيز 

قدرتها التناف�شية عالميا. واأ�شاد بالجهود المتميزة التي تبذلها مراكز 

البح���ث العلم���ي في الدول الأع�ش���اء لتطوير اأداء �ش���ناعتي التكرير 

والبتروكيماوي���ات من خال ابتكار تقني���ات جديدة قادرة على تعزيز 

قدرة هذه ال�ش���ناعة على مواجهة التحديات الكبيرة التي تعتر�ش���ها 

وتمكينها من اإنتاج م�شتقات بترولية ذات موا�شفات مطابقة للمعايير 

العالمي���ة، وذلك من خال م�ش���اريع تطوير المن�ش���اآت القائمة، وبناء 

من�شاآت جديدة متطورة ت�شاهم في النهو�س باأداء ال�ش��ناعة، وتع�زي�ز 

ق�درته���ا التناف�ش����ية لت�ش����بح اأح�د اأه���م مراكز ت�ش����دير المنتجات 
● �شعادة ال�شتاذ عبا�س علي النقي يقدم درع تذكاري ل�شعادة ال�شيخ طال نا�شر ال�شباح

● �شعادة ال�شيد/ ت�شويو�شي ناكاي● �شعادة ال�شيد تاكا�شي اآ�شيكي● �شعادة الأ�شتاذ/ عبا�س علي النقي
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البترولية والبتروكيماوية العالية الج�ودة اإلى الأ�ش�واق العالمية.

كم���ا اأكد �ش���عادته على اأهمي���ة التطورات المهمة التي �ش���هدتها 

�شناع���ة البتروكيماوي���ات ف���ي ال���دول الأع�ش���اء خ���ال العقدي���ن 

الما�شيي���ن، م�شي���راً اإل���ى حر�س ال���دول الأع�شاء على بن���اء ج�شور 

التع���اون م���ع ال�ش���ركات النفطية العالمي���ة التي تمتل���ك التكنولوجيا 

المتطورة، وذلك من خال اإن�شاء الم�شاريع الم�شتركة، والتن�شيق في 

مجال دعم اأن�شطة البحث العلمي والتطوير. 

وف���ي خت���ام كلمته توجه �شعادت���ه بال�شكر اإل���ى اأ�شحاب المعالي 

وزراء النف���ط والبت���رول والطاقة في الدول الأع�ش���اء في المنظمة، 

عل���ى تلبية دعوة الجهات المنظمة بم�شاركة ه���ذا العدد من الفنيين 

والمخت�شي���ن، ولل�شركات العامل���ة لموافقتها عل���ى م�شاركة ممثليها 

في هذا الموؤتم���ر لإغنائه بالم�شتجدات وتبادل الخبرات مع الفنيين 

والخت�شا�شيين من الدول الأع�شاء في اأوابك . 

ف���ي ختام جل�شة الفتتاح ق���ام �شعادة الأ�شتاذ عبا�س علي النقي، 

الأمي���ن العام لمنظمة الأقط���ار العربية الم�ش���درة للبترول “اأوابك” 

بت�شلي���م ال���دروع  التذكارية اإل���ى كل من �شعادة ال�شي���خ طال نا�شر 

العذب���ي ال�شب���اح، وكي���ل وزارة النفط بالوكالة ممث���ل معالي الدكتور 

خال���د الفا�ش���ل وزير الطاقة ووزير الكهرباء ف���ي دولة الكويت، واإلى 

�شع���ادة �شفير اليابان لدى دولة الكويت ال�شيد تاكا�شي اآ�شيكي، واإلى 

�شع���ادة ال�شيد/ ت�شويو�شي ن���اكاي- الرئي�س التنفيذي  لمركز اليابان 

للتع���اون البترول���ي JCCP واإلى الدكتور عب���د العظيم معرفي ممثل 

الدكت���ورة مينا معرفي/ مديرة مركز اأبحاث ودرا�شات البترول التابع 

لمعه���د الكويت لاأبح���اث العلمية KISR، وذلك تقدي���راً لجهودهم 

ف���ي تنظيم  الموؤتمر ودعم اأن�شط���ة وفعاليات الموؤتمر. كما تم تبادل 

الهدايا التذكارية بين ممثلي الجهات المنظمة والراعية للموؤتمر.

المحاور الرئي�سية لجل�سات الموؤتمر

ت�شم����ن الموؤتمر خم�س جل�شات، عل����ى مدار اليومين الأول والثاني، 

بينما خ�ش�س اليوم الثالث لزيارة مركز اأبحاث ودرا�شات البترول التابع 

لمعه����د الكوي����ت لاأبحاث العلمي����ة KISR. كما قدمت ف����ي  الجل�شات 

الفنية ع�شرون ورقة تخ�ش�شية، تناولت المحاور التالية:

• لمحة عامة عن �شناعة التكرير في العالم والدول العربية.	

• التحدي����ات التي تواج����ه ال�شناعات البترولي����ة الاحقة في العالم 	

والدول العربية.

• اإج����راءات تح�شي����ن الأداء الت�شغيل����ي ف����ي ال�شناع����ات البترولي����ة 	

الاحقة.

• عوام����ل نجاح م�شاري����ع تح�شي����ن الأداء الت�شغيلي ف����ي ال�شناعات 	

البترولية الاحقة.

• دور البح����ث العلم����ي في تح�شي����ن الأداء الت�شغيل����ي والربحية في 	

ال�شناعات البترولية الاحقة.

• اأمثل����ة عملي����ة ف����ي ال�شناع����ة البترولي����ة الاحقة لتحقي����ق التميز 	

الت�شغيلي.

• التكري����ر 	 �شناعت����ي  اأداء  تح�شي����ن  ف����ي  والتطوي����ر  البح����ث  دور 

والبتروكيماويات.

• درا�ش����ات حال����ة ناجح����ة لم�شاري����ع تطوي����ر �شناعت����ي التكري����ر 	

والبتروكيماويات.

االأوراق الفنية المقدمة للموؤتمر

 افتت����ح الدكتور �ص�������مير القرعي�س/ مدير اإدارة ال�ش����وؤون الفنية في 

منظمة الأقطار العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك( الجل�شة الفنية الأولى 

بتقديم نبذه عن اأهداف الموؤتمر واأهميته، والمحاور الرئي�شية للجل�شات 

الفنية. 

�شارك����ت الأمانة العامة لمنظم����ة الأقطار العربية الم�شدرة للبترول 

بث����اث اأواراق فني����ة ، ق����دم الورق����ة الأول����ى الدكتور �ص�������مير القرعي�س 

مدي����ر اإدارة ال�ش����وؤون الفنية ا�شتعر�����س فيها الو�شع الراه����ن ل�شناعتي 

التكري����ر والبتروكيماوي����ات ف����ي ال����دول العربي����ة م����ن حي����ث الطاق����ات 

التكريري����ة والإنتاجي����ة ومقارنتها بمناطق العالم الأخ����رى. وقدم الورقة 

الثاني����ة  المهند�س عماد نا�صيف مكي، خبير اأول تكرير بعنوان “ الأداء 

الت�شغيل����ي ل�شناعة تكرير النفط في الدول العربية”  اأما الورقة الثالثة 

فقدمه����ا الدكتور يا�صر بغدادي/ خبير �شناعات بترولية بعنوان “ اإعادة 

ر�شم خريط����ة البتروكيماويات العالمية، وتاأثيره����ا على الدول الأع�شاء 

في منظمة اأوابك« 
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�شارك مرك���ز التعاون الياباني للبت���رول JCCP باأربع اأوراق فنية. 

كما �شارك مركز اأبحاث البترول التابع لمعهد الكويت لاأبحاث العلمية 

KISR  بتقدي���م خم����س اأوراق. كم���ا �ش���ارك �شعادة المهند����س اأ�شامة 
كم���ال، وزير البترول الأ�شبق ف���ي جمهورية م�شر العربية، بتقديم ورقة 

بعن���وان “ الطاقة والتنمية الم�شتدامة”  اأم���ا ورقة الأ�شتاذة الدكتورة/ 

فاطم���ة عا�شور مدي���رة جامعة القاه���رة لتخفيف الأخط���ار ودرا�شات 

البيئ���ة والبحث العلم���ي. وقدم الدكت���ور يا�شر م�شطف���ى، مدير معهد 

بح���وث البت���رول الم�ش���ري، ورقة ا�شتعر����س فيها نم���وذج درا�شة حالة 

لتقني���ة ن���زع الكبريت م���ن المنتجات البترولي���ة با�شتخ���دام بولميرات 

متناهي���ة ال�شغ���ر )نانوية( رخي�ش���ة الثمن، يمكن م���ن خالها تخفي�س 

تكالي���ف ت�شغي���ل م�شافي النفط وتعزي���ز ربحيتها.  كم���ا �شارك مركز 

اأبحاث التكرير التابع ل�شركة بترول اأبو ظبي الوطنية ADNOC  في 

فعالي���ات الموؤتم���ر بورقة قدمته���ا المهند�شة عنود طاه���ر حول تجربة  

�شركة بترول اأبو ظبي الوطنية  في تخف�س ا�شتهاك الطاقة من خال 

تعظي���م اأداء �شبك���ة بخار الماء ف���ي م�شافي النف���ط  التابعة  لل�شركة.  

ومثلت المهند�شة ريما العو�شي �شركة نفط الكويت بتقديم ورقة بعنوان  

» تح�شين اأداء الم�شروعات من خال  اإطار م�شاركة المعرفة«  

اال�ستنتاجات والتو�سيات

ا�شتعر����س الم�شارك���ون ف���ي جل�شة الخت���ام اأه���م ال�شتنتاجات 

والتو�شيات التي تو�شل���ت اإليها الأوراق المعرو�شة، والنقا�شات التي 

تمت اأثناء الجل�شات، وهي كما يلي: 

• تعتبر التكنولوجيا الحديثة من اأهم العوامل الم�شاعدة على تمكين 	

�شناعت���ي التكري���ر والبتروكيماوي���ات من مواجه���ة التحديات التي 

تعتر�شها، والرتقاء باأدائها اإلى الم�شتويات المطلوبة.

• اإن التخطي���ط الإ�شتراتيجي من اأهم عوامل نجاح تنفيذ برنامج 	

تح�شين الأداء الت�شغيلي. 

• ت�شي���ر التج���ارب العملية اإل���ى اأن الم�شافي الت���ي تطبق برامج 	

تح�شي���ن الأداء تحقق نتائج هامة في تح�شين قدرتها التناف�شية 

في الأ�شواق العالمية.

• اإن تطبيق برام���ج ال�شيانة الدورية والوقائية لمعدات ال�شناعة 	

البترولي���ة ي�شاهم في خف����س التوقفات الطارئة التي توؤدي اإلى 

خ�شارة الإنتاج.

• ت�شاهم التقنيات والبتكارات الحديثة في تح�شين كفاءة الإنتاج 	

في �شناعتي التكرير والبتروكيماويات. 

• �شرورة تعزيز التعاون والتن�شيق وتبادل الخبرات في مجال تح�شين 	

الأداء والإنتاجي���ة بي���ن كل م���ن م�شاف���ي النف���ط، ومراكز البحث 

العلمي الدولية والعربية، و�شركات النفط العالمية والوطنية. 

الجل�سة الختامية

في جل�ش�ة الخ�تام ا�شتعر�س الدكتور �شمير الق�رعي��س مدير اإدارة 

ال�شوؤون الفنية في منظمة الأقطار العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك( 

اأه���م الأفك�ار التي تم����ت مناق�ش�تها في الجل�ش���ات الفني�ة للموؤتم�ر، 

وق����دم اأه���م التو�شيات التي تو�شلت اإليه���ا الأوراق والمناق�ش�ات. ثم 

ت�ق����دم بال�ش�كر اإلى جميع الجهات الراعي���ة والداعمة للموؤتمر واإلى 

فري���ق العمل من داخل وخارج الأمانة العام���ة على دورهم في نج�اح 

فعالي�ات الموؤتم�ر. 

كما تحدث  ال�شيد/ تاكايا �شوزوكي، نائب مدير عام اإدارة التعاون 

الفني في مركز التعاون الياباني للبترول )JCCP(، وتقدم بال�شكر اإلى 

كاف����ة المتحدثين في الجل�شات الفنية على ما بذلوه من جهود كان لها 

ال����دور الكبير في نجاح الموؤتمر وتحقي����ق اأهدافه. كما اأ�شاد بم�شتوى 

الأوراق الفنية التي قدمت في الموؤتمر، واأعرب عن اأمله في ا�شتمرار 

التعاون بي����ن منظمة الأقطار العربية الم�شدرة للبترول “اأوابك” وبين 

 ”JCCP“ مركز التعاون الياباني للبترول

الزيارة الميدانية

ت�شم����ن الي����وم الثالث م����ن فعالي����ات الموؤتمر زي����ارة ميدانية لمركز 

 KISR اأبحاث ودرا�شات البترول التابع لمعهد الكويت لاأبحاث العلمية

ف����ي مدينة الأحم����دي، حي����ث ا�شتمع الم�شارك����ون اإلى عر�����س تقديمي  

ت�شم����ن �شرحاً موجزاً عن اأهداف المركز واأهم الأن�شطة التي يقوم بها، 

واأهم الإنج����ازات التي حققها المركز خال م�شيرته الطويلة. كما اطلع 

الم�شارك����ون عل����ى كافة اأق�شام المركز والأجه����زة المتطورة الم�شتخدمة  

في اختبار خ�شائ�س وموا�شفات النفط الخام والم�شتقات البترولية. 

كما اطلع الم�شاركون على  الم�شفاة التجريبية الم�شغرة واأق�شامها 

الرئي�شي����ة وطريقة ت�شغيلها ومج����الت ا�شتخدامها، والفوائد التي يمكن 

الح�شول عليها في  تطوير الأداء الت�شغيلي لم�شافي النفط العاملة في 

دولة الكويت.

● تقديم درع تذكاري ل�شعادة ت�شويو�شي ناكاي
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد الإدارة القت�صادية

• ارتفع المعدل ال�صهري لأ�صعار �صلة اأوبك بن�شبة 3.2% )1.8 دولر للبرميل( مقارنة بال�شهر ال�شابق لي�شل اإلى 58.7 دولر للبرميل خال �شهر يناير 2019.	

• انخف�س الطلب العالمي على النفط خال �شهر يناير 2019 بمقدار 0.6 مليون ب/ي، اأي بن�شبة 0.6% لي�شل اإلى 99.8 مليون ب/ي.	

• انخف�صت الكميات المعرو�صة من النفط خال �شهر يناير 2019 بمقدار 0.8 مليون ب/ي، اأي بن�شبة 0.8% لت�شل اإلى 100.4 مليون ب/ي.	

• ارتفع اإنتاج الوليات المتحدة من النفط ال�صخري خال �شهر يناير 2019 بنحو 1.3% ليبلغ حوالي 8 مليون ب/ي، بينما انخف�س عدد الحفارات العاملة بنحو 	

حفار واحد فقط مقارنة بال�شهر ال�شابق ليبلغ 952 حفار.

• انخف�صت واردات الوليات المتحدة من النفط الخام خال �شهر دي�شمبر 2018 بنحو 1.7% لتبلغ 7.5 مليون ب/ي، كما انخف�صت وارداتها من المنتجات 	

النفطية بنحو 0.2% لتبلغ حوالى 1.8 مليون ب/ي.

• ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول ال�صناعية خال �شهر يناير 2019 بحوالي 13 مليون برميل مقارنة بال�شهر ال�شابق لي�شل اإلى 2876 مليون برميل، 	

كما ارتفع المخزون الإ�صتراتيجي في دول منظمة التعاون القت�شادي والتنمية وجنوب اأفريقيا وال�شين بحوالي 1 مليون برميل مقارنة بال�شهر ال�شابق لي�شل 

اإلى 1828 مليون برميل.

• انخف�س المتو�صط ال�صهري لل�صعر الفوري للغاز الطبيعي الم�شجل في مركز هنري بال�شوق الأمريكي خال �شهر يناير 2019 لي�شل اإلى 3.11 دولر لكل مليون 	

)و ح ب(. 

• ارتفع متو�صط اأ�صعار ا�صتيراد الغاز الطبيعي الم�صيل في اليابان خال �شهر دي�شمبر 2018 بمقدار 0.3 دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�شل اإلى 11.2 دولر لكل 	

مليون )و ح ب(، بينما انخف�س متو�صط اأ�صعار ا�صتيراد الغاز الطبيعي الم�صيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.2 دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�شل اإلى 11 دولر 

لكل مليون )و ح ب(. وا�صتقر متو�صط اأ�صعار ا�صتيراد الغاز الطبيعي الم�صيل في ال�صين عند نف�س م�شتوى ال�شهر ال�شابق وهو 8.5 دولر لكل مليون )و ح ب(.

• بلغت �صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�صيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية حوالى 3.606 مليون طن خال �شهر دي�شمبر 2018، م�شتاأثرة بح�شة 	

19.7% من الإجمالى.

املوؤ�سرات الرئي�سية

أوال : أسواق النفط

– االأ�سعار  1

1-1 اأ�صعار النفط الخام
اأوبك ارتفاعاً خال الأ�شبوع الأول من �شهر يناير   �شهد المعدل الأ�شبوعي لأ�شعار �شلة 

2019، لي�شل اإلى 58 دولر للبرميل، ووا�شل الرتفاع بعد ذلك لي�شل اإلى اأعلى م�شتوياته خال 
للبرميل  60.8 دولر للبرميل خال الأ�شبوع الثالث، ثم اإنخف�س اإلى 60.5 دولر  ال�شهر وهو 

خال الأ�شبوع الرابع من ال�شهر، كما يو�شح ال�صكل )1(: 

�شهد المعدل ال�شهري لأ�شعار �شلة خامات اأوبك خال �شهر يناير 2019 ارتفاعاً بمقدار 

دولر   58.7 اإلى  لي�شل   ،%3.2 بن�شبة  اأي  ال�شابق،  ال�شهر  1.8 دولر للبرميل مقارنة باأ�شعار 
بذلك  م�شجا  للبرميل، 

دولر   8.2 بنحو  انخفا�شاً 

 %12.2 بن�شبة  اأي  للبرميل، 

الم�شجل  بمعدله  مقارنة 

من  المماثل  ال�شهر  خال 

العام الما�شي. وقد كان لكًا 

القوي  التوافق  ا�شتمرار  من 

دول  بين  ال�شديد  واللتزام 

منتجي  وبع�س  اأوبك  منظمة 

النفط من خارجها فيما يتعلق 

خال  من  الإنتاج  بتعديات 

وارتفاع  التعاون”،  “اإعان 
وبخا�شة  النفط  على  الطلب 

دوراً  الهادي،  اأ�شيا  دول  من 

الأ�شعار  ارتفاع  في  رئي�شياً 

خال �شهر يناير 2019.                

)دوالر/برميل(المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك،  2018-2019 الشكل - 1:
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ماحظة: ت�شم �شلة اأوبك، اعتبارا من 16 يونيو 2005 ، اإحدى ع�شر نوعاً من النفط الخام بدل من ال�شبعة خامات ال�شابقة. وتمثل ال�شلة الجديدة خامات الدول الأع�شاء 

مقّومة وفقاً لأوزان ترجيحية تاأخذ في العتبار اإنتاج و�شادرات الدول الأع�شاء. واعتبارا من بداية يناير 2007 اأ�شيف خام غيرا�شول النغولي اإلى �شلة اأوبك الجديدة، و 

في منت�شف �شهر اأكتوبر 2007 اأ�شيف خام اأورينت الإكوادوري، وفي يناير 2009 تم  ا�شتثناء الخام الندوني�شي، وفي يناير 2016 تم ا�شافة الخام الندوني�شي من جديد، 

وفي يوليو 2016 اأ�شيف الخام الجابوني، وفي يناير 2017 تم  ا�شتثناء الخام الندوني�شي، وفي يونيو 2017 ا�شيف خام غينيا ال�شتوائية “زافيرو”، وفي يونيو 2018 

اأ�شيف خام الكونغو “دجينو”، وفي يناير 2019 تم ا�شتثناء خام قطر البحري من �شلة اأوبك لت�شبح تتاألف من 14 نوع من النفط الخام.

التغير في أسعار سلة أوبك، 2018-2019                                    )دوالر/برميل(

التغير في أسعار سلة أوبك، 2019-2018 

الجدول - 1 

الشكل - 2 

يو�شح الجدول )3( في الملحق الأ�شعار الفورية ل�شلة اأوبك وبع�س النفوط الأخرى للفترة   

.2019 - 2017

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

ارتفعت الأ�شعار الفورية للغازولني املمتاز خال �شهر يناير 2019 بنحو 0.9 دولر للربميل مقارنة 

باأ�شعار ال�شهر ال�شابق اأي بن�شبة 1.4% لت�شل اإىل 63.2 دولر للربميل، كما ارتفعت اأ�شعار زيت 

الغاز بنحو 2.7 دولر للربميل اأي بن�شبة 4% لتبلغ 70.2 دولر للربميل، وارتفعت اأ�شعار زيت الوقود 

بنحو 3.3 دولر للربميل اأي بن�شبة 6.4% لتبلغ 54.9 دولر للربميل. 

ال�شابق،  بال�شهر  اأوبك، مقارنة  اأ�شعار �شلة  التغير في  الجدول )1( وال�صكل )2(  ويو�شح 

وبال�شهر المماثل من العام ال�شابق:

)دوالر/برميل(

يناير

2019 دي�سمرب نوفمرب اأكتوبر �سبتمرب اأغ�سط�س يوليو يونيو مايو اإبريل مار�س فرباير
يناير

2018

58.7 56.9 65.3 79.4 77.2 72.3 73.3 73.2 74.1 68.4 63.8 63.5 66.9 �صعر �صلة اأوبك

1.8 (8.4) (14.1) 2.2 4.9 (1.0) 0.1 (0.9) 5.7 4.7 0.3 (3.4) 4.8 التغري عن ال�صهر ال�صابق

(8.2) (5.2) 4.6 23.9 23.7 22.7 26.4 28.0 24.9 17.1 13.4 10.1 14.5 التغري عن ال�صهر املماثل من العام ال�صابق
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-  �صوق روتردام

ارتفعت الأ�شعار الفورية للغازولني املمتاز خال �شهر يناير 2019 بنحو 0.6 دولر للربميل مقارنة 

باأ�شعار ال�شهر ال�شابق اأي بن�شبة 0.9% لت�شل اإىل 68.2 دولر للربميل، كما ارتفعت اأ�شعار زيت 

اأ�شعار زيت  اأي بن�شبة 0.8% لتبلغ 75.2 دولر للربميل، وارتفعت  الغاز بنحو 0.6 دولر للربميل 

الوقود بحواىل 1.8 دولر للربميل اأي بن�شبة 3.4% لتبلغ 54.9 دولر للربميل.

-  �صوق حو�س البحر المتو�صط

ارتفعت الأ�شعار الفورية للغازولني املمتاز خال �شهر يناير 2019 بنحو 0.8 دولر للربميل مقارنة 

باأ�شعار ال�شهر ال�شابق اأي بن�شبة 1.4% لت�شل اإىل 59.2 دولر للربميل، كما ارتفعت اأ�شعار زيت 

اأ�شعار زيت  اأي بن�شبة 2.3% لتبلغ 74.9 دولر للربميل، وارتفعت  الغاز بنحو 1.7 دولر للربميل 

الوقود بنحو 3.2 دولر للربميل اأي بن�شبة 5.9% لتبلغ 57.8 دولر للربميل.

-  �صوق �صنغافورة

ارتفعت الأ�شعار الفورية للغازولني املمتاز خال �شهر يناير 2019 بنحو 1.1 دولر للربميل مقارنة 

باأ�شعار ال�شهر ال�شابق اأي بن�شبة 1.8% لت�شل اإىل 61.1 دولر للربميل، كما ارتفعت اأ�شعار زيت 

الغاز بنحو 2.1 دولر للربميل اأي بن�شبة 3% لتبلغ 72 دولر للربميل، وارتفعت اأ�شعار زيت الوقود 

بحواىل 1.4 دولر للربميل اأي بن�شبة 2.5% لتبلغ 57.8 دولر للربميل.

ويو�شح ال�صكل )3( المعدل ال�شهري لاأ�شعار الفورية للغازولين الممتاز خال الفترة من 

يناير 2018  اإلى  يناير 2019 في الأ�شواق الرئي�شية الأربعة: 

المعدل الشهري لألسعار الفورية للغازولين الممتاز، 2019-2018 الشكل - 3 

كما يو�شح الجدول )4( في الملحق المتو�شط ال�شهري لاأ�شعار الفورية للمنتجات 

النفطية في الأ�شواق المختلفة خال الفترة )2019-2017(. 

)دوالر/برميل(
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الشكل - 4  )نقطة على المقياس العالمي ( )*(المعدل الشهري ألسعار شحن النفط الخام، 2019-2018

1-3 اأ�صعار �صحن النفط الخام 

انخف�شت اأ�شعار �شحن النفط الخام المتجه من موانئ ال�شرق الأو�شط  اإلى اتجاه ال�شرق 

بمقدار   2019 يناير  �شهر  خال  �شاكن(  طن  األف   280  –  230 بحمولة  الكبيرة  )للناقات 

31 نقطة مقارنة باأ�شعار ال�شهر ال�شابق، اأي بن�شبة 35.6% م�شجلة 56 نقطة على المقيا�س 
العالمي، وانخف�شت  اأ�شعار �شحن النفط الخام المتجه من موانئ ال�شرق الأو�شط  اإلى اتجاه 

مقارنة  نقطة   14 بمقدار  �شاكن(  طن  األف   285  –  270 بحمولة  الكبيرة  )للناقات  الغرب 

كما  العالمي.  المقيا�س  على  نقطة   24 م�شجلة   %36.8 بن�شبة  اأي  ال�شابق،  ال�شهر  باأ�شعار 

انخف�شت اأ�شعار �شحن النفط الخام المنقولة داخل منطقة البحر الأبي�س المتو�شط بناقات 

�شغيرة اأو متو�شطة الحجم  )80-85 األف طن �شاكن( بمقدار 64 نقطة مقارنة باأ�شعار ال�شهر 

ال�شابق، اأي بن�شبة 32.8% م�شجلة 131 نقطة على المقيا�س العالمي. 

ويو�شح ال�صكل )4( اأ�شعار �شحن النفط الخام )نقطة على المقيا�س العالمى( في التجاهات 

المختلفة خال الفترة من �شهر يناير 2018 اإلى �شهر يناير 2019: 

1-4 اأ�صعار �صحن المنتجات النفطية 

انخف�شت اأ�شعار �شحن المنتجات النفطية المنقولة من موانئ ال�شرق الأو�شط  اإلى اتجاه  ال�شرق  )للناقات 

بحمولة 30 – 35 األف طن �شاكن( خال �شهر يناير 2019 بمقدار 36 نقطة ،اأي بن�شبة 19.7% مقارنة 

 .)World Scale( باأ�شعار ال�شهر ال�شابق، م�شجلة 147 نقطة على المقيا�س العالمي

كما انخف�شت اأ�شعار �شحن المنتجات النفطية المنقولة داخل منطقة البحر الأبي�س المتو�شط )للناقات 

بحمولة 30 – 35 األف طن �شاكن( خال �شهر يناير 2019  بمقدار 46 نقطة ،اأي بن�شبة 20.6% مقارنة 

)*( المقيا�س العالمي )WS- World Scale( هو طريقة م�شتخدمة لحت�شاب اأ�شعار ال�شحن، حيث اأن نقطة على المقيا�س العالمي تعني 1% من �شعر النقل القيا�شي لذلك التجاه 

في كتاب World Scale الذي ين�شر �شنويا، ويت�شمن قائمة من الأ�شعار ب�شيغة دولر/طن تمثل WS 100 – لكل التجاهات الرئي�شية في العالم.
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باأ�شعار ال�شهر ال�شابق، م�شجلة 177 نقطة، و انخف�شت اأ�شعار �شحن المنتجات النفطية المنقولة 

من البحر المتو�شط اإلى �شمال غرب اأوروبا )للناقات بحمولة 30 – 35 األف طن �شاكن( بمقدار 

46 نقطة، اأي بن�شبة 19.7% مقارنة باأ�شعار ال�شهر ال�شابق، م�شجلة 187 نقطة 
ويو�شح ال�صكل )5( اأ�شعار �شحن المنتجات النفطية في التجاهات المختلفة خال الفترة من �شهر  

يناير 2018 اإلى �شهر يناير 2019.

)نقطة على المقياس العالمي ( 

و  الخام  النفط  كل من  �شحن  اأ�شعار  اتجاهات  الملحق  في   )6( و  الجدولن )5(  يو�شح 

المنتجات النفطية للفترة 2017- 2019.

2 - العر�س و الطلب  

ت�شير التقديرات الأولية المتعلقة باإجمالي الطلب العالمي على النفط خال �شهر يناير 

ال�شهر  بم�شتويات  مقارنة   %0.6 بن�شبة  اأي  0.6 مليون ب/ي،  اإل�ى انخفا�شه بمقدار   2019
ال�شابق لي�شل اإل�ى 99.8 مليون ب/ي، وهو م�شتوى مرتفع بحوالي 1 مليون ب/ي مقارنة بال�شهر 

المناظر من العام ال�شابق.

انخف�س طلب مجموعة الدول ال�شناعية خال �شهر يناير 2019 بمقدار 1.2 مليون ب/ي، 

اأي بن�شبة 2.5% مقارنة بم�شتويات ال�شهر ال�شابق ال�شهر ال�شابق لي�شل اإلى 47.4 مليون ب/ي، 

مرتفعاً بحوالي 0.2 مليون ب/ي مقارنة بال�شهر المناظر من العام ال�شابق، بينما ارتفع طلب 

بقية دول العالم الأخرى بمقدار 0.7 مليون ب/ي، اأي بن�شبة 1.4% مقارنة بم�شتويات ال�شهر 

ال�شابق لي�شل اإلى 52.5 مليون ب/ي، مرتفعاً بحوالي 0.9 مليون ب/ي مقارنة بال�شهر المناظر 

من العام ال�شابق.

المعدل الشهري ألسعار شحن المنتجات النفطية، 2018-2019 الشكل - 5 
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كما ت�شير التقديرات الأولية اإلى انخفا�س الكميات المعرو�شة من النفط خال �شهر يناير 

2019 بمقدار 0.8 مليون ب/ي، اأي بن�شبة 0.8% مقارنة بم�شتويات ال�شهر ال�شابق لت�شل اإل�ى 
100.4 مليون ب/ي، م�شكلة ارتفاعاً بحوالي 2.8 مليون ب/ي مقارنة بال�شهر المناظر من العام 

ال�شابق.

وعلى م�شتوى المجموعات، انخف�شت اإمدادات الدول الأع�شاء في اأوبك من النفط الخام 

و �شوائل الغاز الطبيعي خال �شهر يناير 2019 بمقدار 0.6 مليون ب/ي، اأي بن�شبة %1.6 

مقارنة بم�شتويات ال�شهر ال�شابق لت�شل اإلى 36.2 مليون ب/ي، م�شكلة انخفا�شاً بحوالي 0.8 

اإمدادات الدول  اإجمالى  مليون ب/ي مقارنة بال�شهر المناظر من العام ال�شابق. كما انخف�س 

المنتجة من خارج اأوبك بمقدار 0.2 مليون ب/ي اأي بن�شبة 0.3% مقارنة بم�شتويات ال�شهر 

ال�شابق لت�شل اإلى 64.2 مليون ب/ي، م�شكلة ارتفاعاً بحوالي 3.6 مليون ب/ي مقارنة بال�شهر 

المناظر من العام ال�شابق .

يناير  �شهر  خال  الخام  النفط  من  والعر�س  الطلب  لم�شتويات  الأولية  البيانات  وتظهر 

ال�شهر  خال  ب/ي  مليون   0.8 قدره  بفائ�س  مقارنة  ب/ي،  مليون   0.7 قدره  فائ�س   2019
ال�شابق وعجز قدره 1.3 مليون ب/ي خال ال�شهر المماثل من العام ال�شابق، وذلك كما يت�شح 

من الجدول )2( وال�صكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط  الجدول - 2 

التغري عن

يناير 2018

يناير

2018
التغري عن

دي�سمرب 2018

دي�سمرب

2018
يناير

2019

0.2 47.2 -1.2 48.6 47.4 طلب الدول ال�صناعية

0.9 51.6 0.7 51.8 52.5 باقي دول العامل *

1.0 98.9 -0.6 100.4 99.8 اإجمايل الطلب العاملي

-0.8 37.0 -0.6 36.8 36.2 اإمدادات اأوبك :

-1.0 31.6 -0.7 31.3 30.6 نفط خام

0.2 5.4 0.1 5.5 5.6 �صوائل الغاز و مكثفات

3.6 58.2 -0.2 62.0 61.8 اإمدادات من خارج اأوبك

0.0 2.4 0.0 2.4 2.4 عوائد التكرير

2.8 97.6 -0.8 101.2 100.4 اإجمايل العر�س العاملي

(1.3) 0.8 0.7 املوازنة

 )مليون برميل/ اليوم(

Energy Intelligence Briefing Feb. 19. 2019 ،:امل�شدر

* يت�شمن 0.2 مليون ب/ي من النفط املطلوب لتاأمني نظام اإمدادات النفط اخلام واملنتجات و املخزونات ال�شرتاتيجية.
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يو�شح الجدولن )7( و )8( م�شتويات الطلب والعر�س العالمي للنفط  للفترة 2017- 2018.

• اإنتاج النفط ال�صخري فى الوليات المتحدة الأمريكية 	

 2019 يناير  �شهر  خال  ال�شخري  النفط  من  الأمريكية  المتحدة  الوليات  اإنتاج  ارتفع 

بحوالى 102 األف ب/ي اأى بن�شبة 1.3% مقارنة بم�شتويات ال�شهر ال�شابق ليبلغ حوالي 8 مليون 

ب/ي، م�شكًا ارتفاعاً بنحو 1.7 مليون ب/ي مقارنة بال�شهر المناظر من العام ال�شابق، بينما 

انخف�س عدد الحفارات العاملة خال �شهر يناير 2019 بحفار واحد فقط مقارنة بم�شتويات 

ال�شهر ال�شابق، لي�شل اإلى 952 حفارة، وهو م�شتوى مرتفع بنحو 132 حفارة مقارنة بال�شهر 

المناظر من العام ال�شابق، وذلك كما يت�شح من الجدول )3( وال�صكل )7(: 

 )مليون ب/ي ( العرض والطلب العالمي على النفط 

الجدول - 3 إنتاج النفط الصخرى فى الواليات المتحدة األمريكية *

EIA، Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions February 2019 :امل�شدر

 Bakken، ،ميثل اإنتاج �شت مناطق رئي�شية والتي �شكلت نحو %92 من النمو فى اإنتاج النفط املحلى فى الوليات املتحدة الأمريكية خال الفرتة -2011 2014 وهى مناطق *

Eagle Ford، Haynesville، Niobrara، Permian، )Utica and Marcellus( Appalachia، بال�شافة اإىل منطقةAnadarko  التي اأ�شبحت هدفاً للعديد من 
منتجي النفط ال�شخري والغاز ال�شخري خال ال�شنوات الأخرية، ويعمل بها نحو 129 حفارة اعتباراً من �شهر يوليو 2017. 

شكل - 6 

التغري عن

يناير 2018

يناير

2018
التغري عن

دي�صمرب 2018

دي�صمرب

2018
يناير

2019

1.706 6.517 0.102 8.121 8.223 اإنتاج النفط ال�صخري

132 820 )1( 953 952 عدد احلفارات العاملة )حفارة(

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

الوليات المتحدة الأمريكية 

 2018 دي�شمبر  �شهر  الخام خال  النفط  من  الأمريكية  المتحدة  الوليات  واردات  انخف�شت 

بحوالى 131 األف ب/ي اأى بن�شبة 1.7% مقارنة بم�شتويات ال�شهر ال�شابق لتبلغ نحو 7.5 مليون 

بن�شبة  اأى  األف ب/ي فقط   3 بحوالى  النفطية  المنتجات  وارداتها من  انخف�شت  كما  ب/ي، 

0.2% مقارنة بم�شتويات ال�شهر ال�شابق لتبلغ حوالي 1.8 مليون ب/ي. 
وعلى جانب ال�شادرات، ارتفعت �شادرات الوليات المتحدة من النفط الخام خال �شهر دي�شمبر 

 2.4 لتبلغ  ال�شابق  ال�شهر  بم�شتويات  مقارنة   %1.5 بن�شبة  اأى  األف ب/ي  2018 بحوالى 35 
مليون ب/ي، كما ارتفعت �شادراتها من المنتجات النفطية بحوالى 133 األف ب/ي اأى بن�شبة 

2.5% مقارنة بم�شتويات ال�شهر ال�شابق لتبلغ حوالى 5.6 مليون ب/ي. وبذلك انخف�س �شافي 
الواردات النفطية للوليات المتحدة خال �شهر دي�شمبر 2018 بحوالي 303 األف ب/ي، اأي 

بن�شبة 20.1% مقارنة مع ال�شهر ال�شابق لي�شل اإلى 1.2 مليون ب/ي.

وبالن�شبة لم�شادر الواردات، فقد ظلت كندا المزود الرئي�شي للوليات المتحدة بالنفط الخام 

بن�شبة 54% من اجمالي واردات الأخيرة منه، تليها المملكة العربية ال�شعودية بن�شبة 11% ثم 

المك�شيك بن�شبة 7%، بينما ا�شتحوذت الدول الأع�شاء في منظمة اأوبك على حوالي 31% من 

اإجمالي واردات النفط الخام للوليات المتحدة الأمريكية. 

اليابان 

ب/ي  األف   125 بنحو   2018 دي�شمبر  �شهر  خال  الخام  النفط  من  اليابان  واردات  انخف�شت 

بالمقارنة بال�شهر ال�شابق، اأي بن�شبة 4% لتبلغ 3 مليون ب/ي، كما انخف�شت الواردات اليابانية من 

المنتجات النفطية )باإ�شتثناء غاز البترول الم�شال( بحوالى 65 األف ب/ي، اأي بن�شبة 9% بالمقارنة 

إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية شكل - 7 
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مع ال�شهر ال�شابق لتبلغ 664 األف ب/ي.

وعلى جانب ال�شادرات، ارتفعت �شادرات اليابان من المنتجات النفطية خال �شهر دي�شمبر 2018 

بنحو 60 األف ب/ي، اأي بن�شبة 10.9% لتبلغ 611 األف ب/ي. وبذلك انخف�س �شافي الواردات 

النفطية لليابان خال �شهر نوفمبر 2018 بحوالي 250 األف ب/ي، اأي بن�شبة 7.6% لي�شل اإلى 3 

مليون ب/ي.

43% من  بن�شبة  المرتبة الأولى  ال�شعودية في  العربية  المملكة  تاأتي  الواردات،  وبالن�شبة لم�شادر 

قطر  ثم   %25 بن�شبة  المتحدة  العربية  المارات  تليها  الخام،  النفط  من  اليابان  واردات  اجمالي 

بحوالى 10% من اإجمالي واردات النفط الخام لليابان.

ال�صين

ب/ي  األف   123 بنحو   2018 دي�شمبر  �شهر  خال  الخام  النفط  من  ال�شين  واردات  انخف�شت 

بالمقارنة بال�شهر ال�شابق، اأي بن�شبة 1% لتبلغ 10.3 مليون ب/ي، بينما ارتفعت الواردات ال�شينية 

من المنتجات النفطية بحوالى 19 األف ب/ي بالمقارنة مع ال�شهر ال�شابق لتبلغ 1.3 مليون ب/ي.

وعلى جانب ال�شادرات، بلغت �شادرات ال�شين من النفط الخام خال �شهر دي�شمبر 2018 حوالي 

7 الف ب/ي فقط، وهو م�شتوى منخف�س بنحو 65 األف برميل عن ال�شهر ال�شابق. بينما ارتفعت 
�شادرات ال�شين من المنتجات النفطية بنحو 301 األف ب/ي، اأي بن�شبة 25% لتبلغ 1.5 مليون 

ب/ي. وبذلك انخف�س �شافي الواردات النفطية لل�شين خال �شهر دي�شمبر 2018 بحوالي 348 

األف ب/ي، اأي بن�شبة 3.3% لي�شل اإلى 10.1 مليون ب/ي.

ويو�شح الجدول )4( �شافي الواردات ) ال�شادرات ( من النفط الخام والمنتجات النفطية للوليات 

المتحدة واليابان وال�شين خال �شهر دي�شمبر 2018 مقارنة بال�شهر ال�شابق.

)مليون برميل / اليوم (  الجدول - 4

امل�شدر : التقرير ال�شهري ملنظمة اأوبك، اأعداد خمتلفة 2018.

 4 - المخزون 

 2019 يناير  �شهر  ال�شناعية خال  الدول  النفطي في  التجاري  المخزون  اإجمالي  ارتفع 

بحوالي 13 مليون برميل عن ال�شهر ال�شابق لي�شل اإلى 2876 مليون برميل، وهو م�شتوى مرتفع 

اإجمالي  اأن  يذكر  الما�شي،  العام  من  المماثل  ال�شهر  م�شتويات  عن  برميل  مليون    10 بنحو 

المخزون التجاري من النفط الخام  في الدول ال�شناعية قد ارتفع خال �شهر يناير 2019 

انخف�س  بينما  برميل،  مليون   1101 اإلى  لي�شل  ال�شابق  ال�شهر  برميل عن  مليون   15 بحوالي 

اإجمالي مخزونها التجاري من المنتجات النفطية بحوالي 2 مليون برميل عن ال�شهر ال�شابق 

لي�شل اإلى 1775 مليون برميل.

املنتجات النفطية النفط اخلام

التغري عن

نوفمرب 2018

نوفمرب

 2018
دي�صمرب

 2018
التغري عن

نوفمرب 2018

نوفمرب

 2018
دي�صمرب

 2018

-0.137 -3.675 -3.811 -0.166 5.181 5.015 الوليات املتحدة الأمريكية

-0.125 0.179 0.054 -0.125 3.120 2.995 اليابان

-0.282 0.087 -0.195 -0.066 10.397 10.331 ال�صني

 صافي الواردات)الصادرات( النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين
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 وقد ارتفع المخزون التجاري النفطي في الأمريكتين بحوالى 9 مليون برميل عن ال�شهر 

 919 و  الخام  النفط  برميل من  616 مليون  برميل، منها  1535 مليون  لي�شتقر عند  ال�شابق 

مليون برميل من المنتجات، كما ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول الأوروبية بحوالي 

19 مليون برميل عن ال�شهر ال�شابق لي�شتقر عند  942 مليون برميل، منها 336 مليون برميل 
من النفط الخام و 606 مليون برميل من المنتجات. بينما انخف�س المخزون التجاري النفطي 

في دول منطقة المحيط الهادي بحوالى 15 مليون برميل عن ال�شهر ال�شابق لي�شتقر عند 399 

مليون برميل، منها 149 مليون برميل من النفط الخام و 250 مليون برميل من المنتجات. 

ارتفع المخزون التجاري النفطي في بق��ية دول العال���م خ����ال �شهر يناير 2019 بمقدار 

9 مليون برميل لي�شل اإلى 2957 مليون برميل، بينما انخف�س المخزون التجاري النفطي على 
متن الناقات بمقدار 23 مليون برميل لي�شل اإلى 1186 مليون برميل. 

ال�شهر  عن  برميل  مليون   22 بحوالي  العالمى  التجاري  المخزون  اإجمالي  يرتفع  وبذلك 

ال�شابق لي�شل اإلى 5833 مليون برميل، م�شجًا بذلك ارتفاعاً بمقدار 241 مليون برميل عن 

م�شتويات ال�شهر المماثل من العام الما�شي. 

ارتفع المخزون ال�شتراتيجي في دول منظمة التعاون القت�شادي والتنمية وجنوب اأفريقيا 

وال�شين خال �شهر يناير 2019 بمقدار 1 مليون برميل لي�شل اإلى 1828 مليون برميل، م�شجًا 

بذلك انخفا�شاً بمقدار 24 مليون برميل عن م�شتويات ال�شهر المماثل من العام الما�شي. 

وبذلك ي�شل اإجمالي المخزون العالمي في نهاية �شهر يناير 2019 اإلى 8841 مليون برميل 

م�شجا بذلك انخفا�شاً بنحو 1 مليون برميل مقارنة بال�شهر ال�شابق، وارتفاعاً بنحو 227 مليون 

برميل مقارنة بال�شهر المماثل من العام الما�شي. 

ويبين ال�صكل )8( والجدول )9( في الملحق م�شتويات المخزون المختلفة في نهاية �شهر 

يناير 2019.

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر  يناير 2019  )مليون برميل ( شكل - 8 
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ثانيا: سوق الغاز الطبيعي
1 - االأ�سعار الفورية و الم�ستقبلية للغاز الطبيعي في ال�سوق االأمريكي 

انخف�س المتو�شط ال�شهري لل�شعر الفوري للغاز الطبيعي الم�شجل في مركز هنري بال�شوق 

الأمريكي خال �شهر يناير 2019 بنحو 0.9 دولر لكل مليون )و ح ب( مقارنة بال�شهر ال�شابق، 

لي�شل اإلى 3.11 مليون )و ح ب(. 

غرب  لخام  ال�شهري  بالمتو�شط  الطبيعي  الغاز  ل�شعر  ال�شهري  المتو�شط  مقارنة  ولدى 

ح  )و  مليون  لكل  دولر   5.8 بنحو  الطبيعي  الغاز  اأ�شعار  انخفا�س  يت�شح  المتو�شط،  تك�شا�س 

ب(،كما هو مو�شح في الجدول )5(:

) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 5

اآ�سيا اأ�سواق الغاز الطبيعي الم�سيل في �سمال �سرق   .2
 

ت�شتعر�س الفقرات التالية التطورات في اأ�شعار الغاز الطبيعي الم�شيل في اأ�شواق �شمال �شرق 

اأ�شيا والكميات الم�شتوردة من كل من اليابان وكوريا الجنوبية وال�شين والم�شادر الرئي�شية لتلك 

الواردات و�شافي عائد ال�شحنات الفورية لم�شدري الغاز الطبيعي الم�شيل. 

1.2 اأ�صعار الغاز الطبيعي الم�صيل
ارتفع متو�شط اأ�شعار الغاز الطبيعي الم�شيل الذي ا�شتوردته اليابان في �شهر دي�شمبر 2018 

بمقدار 0.3 دولر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�شهر ال�شابق لي�شل اإلى 11.2 دولر/ مليون 

و ح ب، بينما انخف�س متو�شط اأ�شعار الغاز الطبيعي الم�شيل الذي ا�شتوردته كوريا الجنوبية 

بمقدار 0.2 دولر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�شهر ال�شابق لي�شل اإلى 11 دولر/ مليون و ح 

ب، و ا�شتقر متو�شط اأ�شعار الغاز الطبيعي الم�شيل الذي ا�شتوردته ال�شين عند نف�س م�شتوى 

ال�شهر ال�شابق وهو 8.5 دولر/ مليون و ح ب.

2.2 الكميات الم�صتوردة من الغاز الطبيعي الم�صيل
اليابان و كوريا الجنوبية وال�شين من  الغاز الطبيعي الم�شيل في  ارتفعت الكميات الم�شتوردة من 

الم�شادر المختلفة خال ال�شهر بمقدار 1.991 مليون طن اأي بن�شبة 12.2% مقارنة بال�شهر ال�شابق 

حيث و�شلت الكميات الم�شتوردة في �شهر دي�شمبر 2018 اإلى 18.278 مليون طن.

 ويو�شح الجدول )6( الكميات الم�شتوردة من الغاز الطبيعي الم�شيل واأ�شعاره في كل من اليابان 

وكوريا الجنوبية و ال�شين خال الفترة 2016 - 2018 :

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

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

يناير

دي�سمربنوفمرباأكتوبر�سبتمرباأغ�سط�سيوليويونيومايواأبريلمار�سفرباير2018
يناير

2019

3.92.72.72.82.83.02.82.93.03.34.14.03.1الغاز الطبيعي *

11.010.710.811.412.111.712.211.712.112.29.88.58.9خام غرب تك�شا�س**

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس في السوق األمريكي، 2019-2018
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 World Gas Intelligence امل�صدر:  اأعداد خمتلفة من

كميات وأسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في اليابان وكوريا والصين 2018-2016  الجدول - 6

متو�سط اأ�سعار اال�ستريادالكميات امل�ستوردة 

 )دوالر / م و ح ب() األف طن (

ال�سنيكورياالياباناالإجمايلال�سنيكوريااليابان

20168276733257260171420416.96.96.5

20178363037657382861595738.18.07.3

830242943436160327.57.97.0يناير 2017

779036002372137627.98.07.0فرباير

814335271991136617.77.86.9مار�س

657323372171110818.27.87.0اأبريل

623924882911116388.58.37.3مايو

618534603038126838.37.87.1يونيو

681727163121126548.37.97.4يوليو

725926033140130028.38.27.4اأغ�صط�س

582123683454116438.18.17.2�صبتمرب

613727603567124647.88.17.4اأكتوبر

641133284056137957.97.77.7نوفمرب

795341765029171588.18.38.1دي�صمرب

201882852443005394518109710.010.18.5

826341445184175918.78.78.4يناير 2018

829445883993168759.29.98.6فرباير

793443043254154929.59.48.7مار�س

560832173254120799.49.38.7اأبريل

640727844150133419.69.88.5مايو

554737584000133059.89.88.5يونيو

681327464150137099.810.08.5يوليو

7575292047101520510.210.28.5اأغ�صط�س

6274335843701400210.610.88.5�صبتمرب

6538379546001493310.911.18.5اأكتوبر

6345395259901628710.911.28.5نوفمرب

7254473462901827811.211.08.5دي�صمرب
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3.2 م�صادر واردات الغاز الطبيعي الم�صيل
بلغت �شادرات ا�شتراليا اإلى اليابان و كوريا الجنوبية خال �شهر دي�شمبر 2018  حوالي 3.527 

مليون طن، لتاأتي في المرتبة الأولى بن�شبة 29.4% من اإجمالي واردات اليابان وكوريا الجنوبية 

خال ال�شهر، تليها قطر بن�شبة 21.3% ثم ماليزيا بن�شبة %12.3 .

هذا وقد بلغت �شادرات الدول العربية اإلى اليابان و كوريا الجنوبية حوالي 3.606 مليون طن 

لت�شاهم بما ن�شبته 19.7% من اإجمالي واردات تلك الدول خال ال�شهر.

4.2 �صافي عائد ال�صحنات الفورية لم�صدري الغاز الطبيعي الم�صيل
وفيما يتعلق ب�شافي عائد ال�شحنات الفورية المحقق لعدد من الدول الم�شدرة للغاز الطبيعي 

الم�شيل في اأ�شواق �شمال �شرق اأ�شيا، فتاأتي رو�شيا في المرتبة الأولى محققة �شافي عائد في 

حدود 8.29 دولر/ مليون و ح ب في نهاية �شهر دي�شمبر 2018، تليها اإندوني�شيا ب�شافي عائد 

وا�شتراليا  ب،  ح  و  مليون  دولر/   7.96 ثم ماليزيا ب�شافي عائد  8.02 دولر/ مليون و ح ب، 
ب�شافي عائد 7.87 دولر/ مليون و ح ب. فيما بلغ �شافي العائد لقطر 7.39 دولر/ مليون و ح 

ب، وللجزائر 6.68 دولر/ مليون و ح ب. 

ويو�شح الجدول )7( الدول الرئي�شية الم�شدرة للغاز الطبيعي الم�شيل اإلى اليابان و كوريا 

الجنوبية، و�شافي العائد لها في نهاية �شهر دي�شمبر 2018:

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

*  عائدات الت�شدير مطروحاً منها تكاليف النقل ور�شوم الإتاوة.
 World Gas Intelligence الم�شدر:  اأعداد مختلفة من

في نهاية شهر ديسمبر 2018

الكميات الم�صتوردة

) األف طن (

�صافي العائد من بيع �صحنات الغاز 

الطبيعي الم�صيل الفورية في ا�صواق �صمال 

�صرق اآ�صيا

)Ü دولر / م و ح( الإجماليكوريا الجنوبيةاليابان

7254473411988اإجمالي الواردات، منها:

2480104735277.87ا�صتراليا

904164825527.39قطر

98249714797.96ماليزيا

5971957928.29رو�صيا

4911856768.02اندون�صيا
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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. As of  Jan. 2016, the basket price includes the Indonesian 
crude. As of July 2016 the basket price includes the Gabonese crude.
As of January 2017, the basket price excludes the Indonesian crude 
«Minas». As of June 2017,The basket price includes  the Equatorial Guinean 
crude «Zafiro»». As of June 2018, the basket includes the Congolese crude 
«Djeno».

* ت�صمل �صلة اأوبك اعتبارا من 16 يونيو 2005 على الخامات التالية : العربي 
ال�صدرة  الخفيف،  الب�صرة  الجزائري،  ال�صحراء  مزيج  ال�صعودي،  الخفيف 

الليبي،موربان الماراتي ، قطر البحري ، الخام الكويتي، اليراني الثقيل، ميري  

الفنزويلي، بوني الخفيف النيجيري، خام مينا�س الندوني�صي.واعتبارا من بداية 

و خام  النغولي  غيرا�صول  اأ�صيف خام   2007 اأكتوبر  �صهر  ومنت�صف  يناير  �صهر 

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

 2016 يوليو  وفي  جديد،  من  الندوني�صي  الخام  ا�صافة  تم   2016 يناير  وفي 

وفي  الندوني�صي،  الخام  ا�صتثناء  تم   2017 يناير  وفي  الجابوني،  الخام  اأ�صيف 

يونيو  وفي  اأوبك،  �صلة  اإلى  »زافيرو«  ال�صتوائية  غينيا  خام  ا�صيف   2017 يونيو 

قطر  خام  ا�صتثناء  تم   2019 يناير  وفي  »دجينو«  الكونغو  خام  اأ�صيف   2018
البحري.

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

وتقارير اأوبك.
 Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

اجلدول - 2:  الأ�شعار الفورية ل�شلة اأوبك،  2018- 2019 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 2018 -2019
($ / Barrel - دولر / برميل(

2019 2018 ال�شبوع

Week 
ال�شهر

Month 2019 2018 الأ�شبوع

Week 
ال�شهر

Month

75.1 1 
   

يوليو

July

58.0 65.5 1 

 يناير 

January
74.1  2 59.3 66.8  2
71.0  3 60.8 67.2  3
72.8 4 60.5 67.6  4
71.9 1 

 

اغ�شط�س

August

63.9  1

 فرباير 

February
70.4  2 61.3  2
72.1  3 63.1  3
75.0 4 63.6  4
75.2  1

�شبتمرب

September

62.5 1

 مار�س 

March
76.2  2 62.3 2
76.7 3 65.1 3
80.6 4 66.4 4
83.2 1 

 اكتوبر 

October

65.1 1
  

ابريل

April

81.4  2 67.7 2
78.9  3 69.5 3
76.4 4 70.9 4
70.5 1 

 نوفمرب  

November

73.5 1

مايو

May
66.5  2 75.6 2
62.8  3 76.3 3
58.8 4 73.9 4
60.0 1 

 دي�شمرب 

December

73.6 1

 يونيو 

  June
59.1  2 73.8 2
55.2  3 71.0 3
51.3 4 74.9 4

20182019

66.958.7January يناير 

63.5February فرباير 

63.8March مار�س 

68.4April ابريل 

74.1May مايو 

73.2June يونيو 

73.3July يوليو 

72.3August اغ�شط�س 

77.2September �شبتمرب 

79.4October اكتوبر 

65.3November نوفمرب 

56.9December دي�شمرب 

64.7First Quarter الربع الأول 

71.9Second Quarter الربع الثانى 

74.2Third Quarter الربع الثالث 

67.2Fourth Quarter الربع الرابع 

69.8Annual Average املتو�صط ال�صنوي 

اجلدول - 1: املعدل الأ�شبوعي لأ�شعار �شلة اأوبك* ، 2018 - 2019

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2018 -2019
($ / Barrel - دولر / برميل(
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اجلدول - 3:  الأ�شعار الفورية ل�شلة اأوبك وبع�س اأنواع النفوط الأخرى 2019-2017

Table - 3:  Spot Prices for OPEC and Other  Crudes، 2017-2019   

)$/Barrel - دولر/ برميل(

�شلة خامات 

اأوبك

 OPEC
Basket

العربى 

اخلفيف

 Arab
Light

خليط   

ال�شحراء 

اجلزائري 

 Sahara
Blend

الب�شرة 

اخلفيف

 Basra
Light

الكويت 

Kuwait
Export

قطر 

البحري

Marine

موربان

الإماراتي

Murban

ال�شدرة 

الليبي

Es Sider

دبى

Dubai
برنت

Brent

غرب 

تك�شا�س

WTI

52.452.754.251.951.752.954.952.953.254.250.9Average 2017متو�صط عام 2017

69.870.371.268.460.969.271.969.569.470.964.9Average 2018متو�صط عام 2018

66.967.469.966.165.766.468.868.266.269.163.7January 2018يناير 2018 

63.564.066.062.362.163.165.964.462.765.262.2Februaryفرباير

63.864.466.762.362.263.466.364.962.865.962.8Marchمار�س

68.468.972.167.167.067.671.070.468.371.666.3Aprilاأبريل

74.174.777.372.872.673.476.775.374.276.969.9Mayمايو

73.274.373.471.972.472.976.272.373.674.267.7Juneيونيو

73.374.273.972.072.373.176.072.473.174.371.0Julyيوليو

72.373.472.671.171.872.574.970.772.572.668.0Augustاأغ�صط�س

77.278.279.676.276.876.578.877.177.278.870.2September�صبتمرب

79.480.081.178.378.678.981.379.679.481.170.8Octoberاأكتوبر

65.366.465.064.165.265.968.163.165.864.756.8Novemberنوفمرب

56.958.256.456.157.157.359.355.757.357.049.5Decemberدي�صمرب

58.759.659.358.258.759.560.858.359.159.451.6January 2018يناير 2019 

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports. امل�صدر: منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول،  الإدارة الإقت�صادية،  وتقارير اأوبك. 
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 Source: OPEC - Monthly Oil Market Report الم�صدر: تقرير اأوبك ال�صهري ، اأعداد مختلفة.

اجلدول  - 4:  املتو�شط ال�شهري لا�شعار الفورية للمنتجات النفطية فى ال�شواق املختلفة،  2017 - 2019

Table - 4: Average Monthly Market Spot Prices of Petroleum Products,   2017 -2019
($ / Barrel - دولر / برميل(

الغازولني  املمتازال�سوق

Premium Gasoline
زيت الغاز

Gasoil
زيت الوقود

 Fuel Oil
 Market

متو�شط

 عام 

2017

68.066.351.6Singapore�شنغافورة

Average
2017

75.166.448.7Rotterdamروتردام
66.666.949.6Mediterraneanالبحر املتو�شط

74.462.347.1US Gulfاخلليج المريكي

متو�شط

 عام 

2018

79.984.765.2Singapore�شنغافورة

Average
2018

87.385.962.3Rotterdamروتردام
79.185.763.5Mediterraneanالبحر املتو�شط

85.881.058.9US Gulfاخلليج المريكي

يناير

2018

78.681.758.9Singapore�شنغافورة

Jan.-18
85.682.257.7Rotterdamروتردام

77.181.559.2Mediterraneanالبحر املتو�شط
83.878.956.9US Gulfاخلليج المريكي

فرباير

2018

77.078.057.0Singapore�شنغافورة

Feb.-18
82.877.555.2Rotterdamروتردام

73.377.656.3Mediterraneanالبحر املتو�شط
80.872.554.2US Gulfاخلليج المريكي

مار�س

2018

77.178.356.9Singapore�شنغافورة

Mar.-18
79.378.655.2Rotterdamروتردام

73.878.756.4Mediterraneanالبحر املتو�شط
82.573.052.8US Gulfاخلليج المريكي

ابريل

2018

81.584.061.1Singapore�شنغافورة

April-18
90.785.558.7Rotterdamروتردام

82.585.659.6Mediterraneanالبحر املتو�شط
91.380.152.6US Gulfاخلليج المريكي

مايو

2018

87.690.368.1Singapore�شنغافورة

May-18
96.691.365.7Rotterdamروتردام

87.591.566.6Mediterraneanالبحر املتو�شط
96.685.552.6US Gulfاخلليج المريكي

يونيو

2018

83.587.169.2Singapore�شنغافورة

Jun.-18
93.788.865.9Rotterdamروتردام

85.188.267.4Mediterraneanالبحر املتو�شط
94.382.863.5US Gulfاخلليج المريكي

يوليو

2018

83.186.570.5Singapore�شنغافورة

July-18
93.888.067.5Rotterdamروتردام

86.088.268.4Mediterraneanالبحر املتو�شط
94.283.566.2US Gulfاخلليج المريكي

اأغ�شط�س

2018

84.888.069.1Singapore�شنغافورة

Aug.-18
95.088.565.7Rotterdamروتردام

87.888.766.4Mediterraneanالبحر املتو�شط
91.685.162.6US Gulfاخلليج المريكي

�شبتمرب

2018

89.593.470.7Singapore�شنغافورة

Sep.-18
95.092.967.8Rotterdamروتردام

87.493.068.7Mediterraneanالبحر املتو�شط
91.389.665.2US Gulfاخلليج المريكي

اأكتوبر

2018

87.696.976.8Singapore�شنغافورة

Oct.-18
91.297.273.1Rotterdamروتردام

82.596.874.3Mediterraneanالبحر املتو�شط
89.693.369.2US Gulfاخلليج المريكي

نوفمرب

2018

68.782.168.3Singapore�شنغافورة

Nov.-18
76.886.462.6Rotterdamروتردام

67.585.164.5Mediterraneanالبحر املتو�شط
71.080.059.5US Gulfاخلليج المريكي

دي�شمرب

2018

60.069.956.4Singapore�شنغافورة

Dec.-18
67.674.653.1Rotterdamروتردام

58.473.254.6Mediterraneanالبحر املتو�شط
62.367.551.6US Gulfاخلليج المريكي

يناير

2019

61.172.057.8Singapore�شنغافورة

Jan.-19
68.275.254.9Rotterdamروتردام

59.274.957.8Mediterraneanالبحر املتو�شط
63.270.254.9US Gulfاخلليج المريكي
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 Source: OPEC Monthly Oil Market Report (various issues) امل�صدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�صهري ملنظمة اأوبك. 

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

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

اجلدول - 5 :  اجتاهات اأ�شعار �شحن النفط اخلام  2017 - 2019 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2017 - 2019
)Point on World Scale - نقطة على املقيا�س العاملي(

             Direction
Period

البحر املتو�شط/

البحر املتو�شط ***

Med/Med ***

ال�شرق الأو�شط/ الغرب **

Middle East/West**
ال�شرق الو�شط / ال�شرق * 

Middle East/East*
 الجتاه     

الفرتة

Average 2017 106 30 59 متو�صط 2017

Average 2018 115 25 57 متو�صط 2018

January 2018 98 21 44 يناير 2018

February 96 19 39 فرباير

March 87 19 40 مار�س

Arpil 80 20 41 اأبريل

May 110 19 44 مايو

June 93 22 51 يونيو

July 111 19 49 يوليو

August 115 24 54 اأغ�شط�س

September 107 22 55 �شبتمرب

October 129 33 83 اأكتوبر

November 155 41 93 نوفمرب

December 195 38 87 دي�شمرب

January 2019 131 24 56 يناير 2019

اجلدول - 6 :  اجتاهات اأ�شعار �شحن املنتجات النفطية، 2017 - 2019 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2017 - 2019
)Point on World Scale - نقطة على املقيا�س العاملي (

Period
البحر املتو�شط / �شمال - غرب اأوروبا *

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

Med/Med*
ال�شرق الو�شط / ال�شرق * 

Middle East/East*

الجتاه     

الفرتة

Average 2017 171 130 121 متو�صط 2017

Average 2018 161 151 119 متو�صط 2018

January 2018 194 184 92 يناير 2018

February 166 156 107 فرباير

March 161 151 116 مار�س

Arpil 145 138 110 اأبريل

May 151 141 113 مايو

June 145 135 117 يونيو

July 138 128 118 يوليو

August 130 120 101 اأغ�شط�س

September 130 120 110 �شبتمرب

October 162 150 124 اأكتوبر

November 172 164 132 نوفمرب

December 233 223 183 دي�شمرب

January 2019 187 177 147 يناير 2019

Direction

* حجم الناقالت يرتاوح ما بني  30 اىل 35 األف طن �صاكن  

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

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

* Vessels of 230 - 280 thousand dwt.
** Vessels of 270 - 285 thousand dwt.
***  Vessels of 80 - 85 thousand dwt.
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* Estimates .
Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty 
Reports.

اجلدول - 7 : الطلب العاملي على النفط خال الفرتة 2017 - 2018    

Table -7 : World Oil Demand  2017 - 2018
)Million b/d - مليون برميل/ اليوم (

* اأرقام تقديرية. 
امل�صدر: منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول - الإدارة القت�صادية، 

وتقارير ال�صناعة النفطية.

*2018 2017 

املعدل

Average
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Average
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  

Arab Countries 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1  الدول العربية

OAPEC 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1       الدول الأع�شاء في اأوابك

Other Arab 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0       الدول العربية الأخرى

OECD 47.9 48.4 48.2 47.2 47.7 47.4 48.0 47.7 47.1 47.0  منظمة التعاون القت�صادي والتنمية

North America 25.5 25.6 25.7 25.4 25.2 25.0 25.1 25.1 25.0 24.5  اأمريكا ال�شمالية

Western Europe 14.3 14.5 14.7 14.2 14.0 14.3 14.4 14.8 14.3 13.9  اأوروبا الغربية

Pacific 8.0 8.3 7.7 7.6 8.5 8.1 8.4 7.9 7.8 8.6  املحيط الهادي

Developing Countries 32.7 32.7 32.9 32.6 32.4 32.1 32.1 32.4 32.0 31.5  الدول النامية

 Middle East &
other Asia 21.8 21.8 21.8 21.8 21.7 21.4 21.4 21.5 21.3 21.0 ال�شرق الو�شط ودول 

اأ�شيوية اأخري 

Africa 4.3 4.4 4.3 4.3 4.4 4.2 4.2 4.1 4.2 4.3  افريقيا

Latin America 6.5 6.5 6.8 6.5 6.4 6.5 6.5 6.8 6.5 6.3  اأمريكا الاتينية

 China 12.7 13.1 12.7 12.8 12.3 12.2 12.3 12.3 12.4 11.9  ال�صني 

  FSU 4.8 5.0 4.9 4.7 4.7 4.7 5.1 4.8 4.4 4.5  الحتاد ال�صوفيتي ال�صابق

Eastern Europe 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7    اأوروبا ال�صرقية

World 98.8 99.9 99.3 98.0 97.8 97.3 98.6 97.8 96.5 95.7    العامل
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اجلدول - 8: العر�س العاملي للنفط و�شوائل الغاز الطبيعي خال الفرتة  2017 - 2018

Table -8 : World Oil and NGL Supply, 2017-2018
)Million b/d - مليون برميل يوميا ( 

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

امل�صدر: منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول - الإدارة القت�صادية، وتقارير ال�صناعة النفطية

* اأرقام تقديرية. 

*2018 2017 

املعدل

Average
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Average
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  

Arab Countries 28.7 29.6 28.8 28.3 28.0 28.1 28.2 28.3 28.0 27.9 الدول العربية

OAPEC 27.4 28.3 27.5 26.9 26.7 26.8 26.9 27.0 26.7 26.6 الدول الأع�شاء في اأوابك

Other Arab 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 الدول العربية الأخرى

OPEC * *: 38.7 39.1 39.0 38.1 38.1 38.7 38.4 39.1 38.8 38.6 الأوبك * *:

Crude Oil 32.3 32.7 32.7 31.7 31.8 32.5 32.2 32.7 32.5 32.4 النفط اخلام

NGLs  +non conventional Oils 6.4 6.4 6.4 6.3 6.3 6.3 6.2 6.4 6.3 6.2  �شوائل الغاز الطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 28.0 28.8 28.6 27.5 27.3 25.7 26.6 25.5 25.2 25.5 منظمة التعاون القت�صادي والتنمية

North America 23.9 24.6 24.5 23.4 22.9 21.5 22.4 21.4 20.9 21.1 اأمريكا ال�شمالية

Western Europe 3.8 3.8 3.6 3.7 3.9 3.8 3.8 3.7 3.8 4.0 اأوروبا الغربية

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

Developing Countries 11.6 11.4 11.4 11.8 11.8 11.5 11.9 11.8 12.0 12.0 الدول النامية

 Middle  East & Other Asia 4.8 4.7 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 ال�شرق الأو�شط ودول اآ�شيوية اأخرى

 Africa 1.7 1.5 1.6 1.8 1.8 1.5 1.9 1.9 2.0 2.0 افريقيا 

Latin America 5.2 5.2 5.1 5.2 5.2 5.1 5.2 5.1 5.1 5.1 اأمريكا الاتينية 

China 4.0 4.0 3.9 4.0 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 ال�صني

FSU 14.3 14.6 14.3 14.1 14.1 14.1 14.1 13.9 14.1 14.1 الحتاد ال�صوفيتي ال�صابق

Eastern Europe 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 اأوروبا ال�صرقية 

Processing Gains 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 عوائد التكرير

World 98.8 100.3 99.6 97.9 97.5 96.4 97.2 96.6 96.3 96.3  العامل  
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1) Exculdes Oil at Sea.
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

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

Oil Market Intelligence, January 2019 & February 2019   امل�صدر Sources: Oil Market Intelligence, January 2019 & February 2019

الجدول - 9: المخزون النفطي العالمي، في نهاية �شهر يناير 2019

Table - 9 : Global Oil Inventories، January 2019
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية ال�شهر(

يناير 2019

Jan-19
ديسمبر 2018

Dec-18

التغير عن ديسمبر 2018

 Change from
December 2018

يناير 2018

Jan-18

التغير عن يناير 2018

 Change from
January 2018

57Americas 91478 15351526الأمريكتني:

35Crude 8581 616608نفط خام

22Products 1897 919918منتجات نفطية

Europe(41)19983 942923اأوروبا :

1Crude 11335 336325نفط خام

Products(42)8648 606598منتجات نفطية

Pacific(6)405(15)399414منطقة املحيط الهادي 

Crude(36)185(4)149153نفط خام

30Products 220(11)250261منتجات نفطية

 10Total OECD 132866 28762863اإجمايل الدول ال�صناعية *
1

0Crude 151101 11011086نفط خام

10Products 1765(2)17751777منتجات نفطية

 231Rest of the world 92726 29572948بقية دول العامل *
1

16Oil at Sea 1170(23)11861209نفط على منت الناقات

241World Commercial 1 225592 58335811املخزون التجاري العاملي *

Strategic Strategic(24)11852 18281827املخزون ال�شرتاتيجي

8614227Total 2(1)88418842اإجمايل املخزون العاملي**


