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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

أجهزة المنظمة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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�الأق��ط��ار  منظمة  ف��ي  �الأع�����ص��اء  �ل���دول  حر�صت 

�ر�صاء مفهوم  )�أو�بك(، على  للبترول  �لم�صدرة  �لعربية 

�لتعاون �القت�صادي، على �عتباره �أحد �لو�صائل �لفاعلة 

لمو�جهة �لتحديات �لم�صتركة في �صناعة �لطاقة على 

�لتعاون  ترجم هذ�  وقد  و�لدولي،  �القليمي  �ل�صعيدين 

عن  �لمنبثقة  �لعربية  �ل�صركات  �ن�صاء  عبر  �لم�صترك 

�لقرن  م��ن  �ل�صبعينيات  مطلع  منذ  �الأو�ب���ك  منظمة 

�ن�صاء  �تفاقية  روح  م��ن  ��صتلهاماً  وذل���ك  �لما�صي، 

�لمنظمة �لتي حثت على �لتعاون �القت�صادي بين �لدول 

�الأع�صاء في مختلف �أوجه �لن�صاط في �صناعة �لبترول 

لتاأمين  �لجهود  توحيد  وعلى  ومنفردين،  مجتمعين 

عادلة  ب�صروط  �ال�صتهالك  �أ�صو�ق  �إلى  �لبترول  و�صول 

ومعقولة وتوفير �لظروف �لمالئمة لر�أ�س �لمال و�لخبرة 

�لم�صتثمرين في �صناعة �لبترول في �لدول �الأع�صاء.
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كلمة العدد

ال�ضركات العربية المنبثقة عن منظمة الأوابك

ودورها في تعزيز التعاون العربي الم�ضترك في مجال الطاقة

حر�ص���ت �لدول �الأع�ص���اء في منظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول )�أو�بك(، على �ر�صاء مفهوم 

�لتعاون �القت�صادي، على �عتباره �أحد �لو�صائل �لفاعلة لمو�جهة �لتحديات �لم�صتركة في �صناعة �لطاقة 

عل���ى �ل�ص���عيدين �القليمي و�لدولي، وقد ترجم هذ� �لتعاون �لم�ص���ترك عبر �ن�ص���اء �ل�ص���ركات �لعربية 

�لمنبثقة عن منظمة �الأو�بك منذ مطلع �ل�صبعينيات من �لقرن �لما�صي، وذلك ��صتلهاماً من روح �تفاقية 

�ن�ص���اء �لمنظمة �لتي حثت على �لتعاون �القت�ص���ادي بين �لدول �الأع�ص���اء في مختلف �أوجه �لن�صاط في 

�صناعة �لبترول مجتمعين ومنفردين، وعلى توحيد �لجهود لتاأمين و�صول �لبترول �إلى �أ�صو�ق �ال�صتهالك 

ب�صروط عادلة ومعقولة وتوفير �لظروف �لمالئمة لر�أ�س �لمال و�لخبرة �لم�صتثمرين في �صناعة �لبترول 

في �لدول �الأع�صاء.

وتمار����س �ل�ص���ركات �لعربي���ة �لمنبثقة ع���ن �لمنظمة �أعمالها في �ل�ص���وق كموؤ�ص�ص���ات وهيئات ذ�ت 

��ص���تقاللية مالية و�إد�رية، وتقوم جمعياتها �لعمومية ومجال�س �إد�رتها �لمعينة من قبل �لدول �الأع�ص���اء 

�لم�ص���اهمة في �ل�ص���ركات، باإعد�د �صيا�ص���اتها �ال�ص���تر�تيجية و�تخاذ ما يلزم من �لقر�ر�ت �لتي ت�صاهم 

في  تطوير �أعمال �ل�ص���ركات. وهذه �ل�ص���ركات هي �ل�صركة �لعربية �لبحرية لنقل �لبترول، ومقرها دولة 

�لكوي���ت، وتقوم بجميع عمليات �لنقل �لبحري للمو�د �لهيدروكربونية، و�ل�ص���ركة �لعربية لبناء و��ص���الح 

�ل�ص���فن )�أ�ص���ري(، ومقرها مملكة �لبحرين، وتقوم بعمليات بناء و��ص���الح و�ص���يانة جميع �أنو�ع �ل�ص���فن 

و�لناقالت وو�صائل �لنقل �لبحري �الأخرى �لمتعلقة بنقل �لمو�د �لهيدروكربونية وغيرها، و�ل�صركة �لعربية 

لال�ص���تثمار�ت �لبترولية )�أبيكورب( ومقرها �لمملكة �لعربية �ل�ص���عودية، وهي ت�صاهم في تنمية وتطوير 

�ل�ص���ناعات �لهيدروكربوني���ة ف���ي �لمنطقة �لعربية من خالل دورها في مجال �لم�ص���اهمات �لمبا�ص���رة 

وخدمات �لتمويل و�ال�صت�ص���ار�ت �لمالية و�لبحوث و�لدر��ص���ات �القت�صادية، و�ل�صركة �لعربية للخدمات 

�لبترولية ومقرها دولة ليبيا، وتقوم بالخدمات �لبترولية عبر �ن�ص���اء �ص���ركات متخ�ص�صة في فرع و�حد 

�أو �أكثر من فروع �لخدمات �لبترولية، حيث �أن�ص���اأت �ل�ص���ركة �لعربية للحفر و�صيانة �الآبار ومقرها دولة 

ليبيا، و�ل�ص���ركة �لعربية لج�س �الآبار ومقرها جمهورية �لعر�ق، و�ل�ص���ركة �لعربية لخدمات �ال�صتك�صاف 

�لجيوفيزيائي ومقرها دولة ليبيا، كما �أن�صاأت �لدول �الأع�صاء في �لمنظمة معهد �لنفط �لعربي للتدريب 

�لبترول���ي، مهمت���ه �عد�د �لمدربين و�لك���و�در �الإد�رية و�لفنية في مختلف مجاالت �ل�ص���ناعة �لبترولية، 

كما يقوم �لمعهد باإعد�د �لبحوث و�لدر��ص���ات حول �الأ�ص���اليب �لحديثة في �لتنظيم �ل�صناعي ومنهجية 

�لتعليم و�لتدريب. 



وحقق���ت �ل�ص���ركات �لعربية �لمنبثقة ع���ن �لمنظمة نتائج مالية جيدة خالل عام 2013، حيث تمكنت �ص���ركة 

�أبيكورب من تحقيق ربح �ص���افي خالل �لن�ص���ف �الأول من عام 2013 بلغ حو�لي 65.8 مليون دوالر �أمريكي، وقد 

دخلت �ل�صركة خالل نف�س �لفترة عدة عمليات لم�صاريع متعددة بلغ مجموعها 495 مليون دوالر. 

وحققت �ل�ص���ركة �لعربية لبناء و��ص���الح �ل�ص���فن )�أ�ص���ري(، نتائج مالية جيدة خالل عام 2013، حيث بلغت 

�إير�د�تها �لمالية 199 مليون دوالر، وبزيادة تعادل 12% مقارنة بعام 2012، كما حققت �ل�ص���ركة رقما قيا�ص���ياً 

في ��صالح �ل�صفن بلغ نحو 184 �صفينة. 

من جانبها و��ص���لت �ل�ص���ركة �لعربية �لبحرية لنقل �لبترول، تنفيذ خططها �لر�مية لتحديث وزيادة �أ�ص���طول 

ناقالته���ا �لبحري���ة �لمك���ون من 11 ناقلة )نفط خام وغاز م�ص���ال ومنتجات بترولية نظيفة(، حيث تقوم �ل�ص���ركة 

بتاأجير ناقالتها في �أ�ص���و�ق �لنقل �لبحري للبترول بنظام �لعقود �لزمنية )Time Charter Contracts(، �أو 

بنظام �لرحالت �لفردية ) Spot Voyage System( وفقاً الأ�صعار �ل�صوق �ل�صائدة.

وتو�جه �ل�صركات �لعربية �لمنبثقة عن �لمنظمة ومنذ عقود �لعديد من �لتحديات من �أهمها �لمناف�صة �ل�صديدة 

مع �ل�ص���ركات �لعالمية �لتي تعمل في مجال ن�ص���اطات نقل �لمو�د �لهايدروكربونية وهي ن�صاطات م�صابهة لعملها 

و�خت�صا�ص���ها، وكذلك �صعوبة دخول �ل�صركات �لمنبثقة في بع�س �الأ�صو�ق ب�صبب �الجر�ء�ت �لتنظيمية و�الد�رية 

�لحازمة في هذه �الأ�ص���و�ق، كما تاأثرت بع�س �ل�ص���ركات �لمنبثقة بحاالت عدم �ال�ص���تقر�ر �ل�صيا�صي و�القت�صادي 

في بلد�ن مقارها مما �أدى �إلى تقل�س �أعمالها و�نخفا�س م�صتوى �أعمالها وم�صاريعها ون�صاطها.

وت�صعى �ل�صركات �لعربية �لمنبثقة عن �لمنظمة الجتياز هذه �لتحديات، باالعتماد على �لدعم �لكبير و�لمبا�صر 

من قبل �لدول �لم�ص���اهمة في ر�أ�ص���مالها وهي �لدول �الأع�ص���اء في �لمنظمة، وكذلك على جهود مجال�س �د�ر�تها 

و�لجمعيات �لعمومية و�لكو�در �لعاملة فيها، كما تتطلع �ل�ص���ركات �لمنبثقة لال�ص���تفادة من �لموؤ�ص���ر�ت �اليجابية 

على �ص���عيد �ص���ناعة �لطاقة في �لمنطقة �لعربية نتيجة �عالن بع�س �لدول �الأع�ص���اء بمنظمة �أو�بك عن تنفيذ 

عدد من �لم�صروعات �لبترولية �لكبرى في �لمرحلة �لقادمة.  

وتقوم �الأمانة �لعامة الأو�بك بتنظيم �جتماع تن�صيقي �صنوي لقياد�ت وم�صوؤولي �ل�صركات �لعربية �لمنبثقة عن 

�لمنظمة، يتم خالله ��ص���تعر��س �ص���بل تعزيز وزيادة �أوجه �لتعاون، وبحث �لتحديات �لم�صتركة في ظل �لتطور�ت 

�لمتالحقة �لتي ت�صهدها �صناعة �لبترول �لعربية و�لعالمية، ومن �لمقرر �نعقاد �الجتماع �لقادم لل�صركات �لعربية 

�لمنبثقة عن منظمة �أو�بك، في مدينة  �لقاهرة بجمهورية م�ص���ر �لعربية،  خالل �ص���هر �أكتوبر 2014. كما تقوم 

�الأمانة �لعامة للمنظمة بجهد �عالمي على �ص���عيد ن�ص���ر �الأخبار و�لبيانات �ل�صحفية ذ�ت �ل�صلة بالنتائج �لمالية 

و�لم�صاريع �لتي تنفذها �ل�صركات �لمنبثقة من خالل �لن�صرة �ل�صهرية وموقع �لمنظمة على �صبكة �النترنت..   

�إن �الأمان���ة �لعام���ة لمنظمة �أو�بك، �إذ ت�ص���يد بما حققته �ل�ص���ركات �لعربية �لمنبثقة ع���ن �لمنظمة، من نتائج 

طيبة �عتماد�ً على مو�ردها �لمالية وقدر�تها �لذ�تية، وتاأمل باأن تتمتع �ل�صركات �لعربية �لمنبثقة وكافة �ل�صركات 

�لبترولية �لوطنية �لعربية بميزة �الأف�صلية في مناطق عملها ومر�عاتها الإنجاز عملها على �لوجه �الأكمل، وهو ما 

�صي�صاهم في تحقيق �لغايات �لتي �أن�صئت من �أجلها هذه �ل�صركات.
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ا�ست�سافت دولة الكويت االجتماع الثالث والثلثين للجنة التعاون البترولي، واالجتماع الرابع ع�سر )التح�سيري( 

. 2014 10 و11 �سبتمبر  للجنة وكلء وزارات البترول بدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية وذلك يومي 

االجتماع الـ 33 للجنة
التعاون البترولي الخليجي

æ �أ�صحاب �لمعالي وزر�ء �لبترول و�لطاقة في دول مجل�س �لتعاون
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وقد �صارك في �الجتماع �لثالث و�لثالثين 

للجن���ة �لتع���اون �لبترولي �أ�ص���حاب �لمعالي 

وزر�ء �لبترول و�لطاقة بدول �لمجل�س، حيث 

��ص���تهلت �للجن���ة �جتماعها بتقدي���م �لتهنئة 

لمقام ح�ص���رة �صاحب �ل�ص���مو �ل�صيخ �صباح 

�الأحم���د �لجابر �ل�ص���باح، �أمير دولة �لكويت 

بمنا�ص���بة تكريم���ه وتتويج���ه من قب���ل هيئة 

�الأمم �لمتحدة قائد�ً لالإن�صانية و�ختيار دولة 

�لكويت مركز�ً �إن�صانياً عالمياً.

�لبترول���ي  �لتع���اون  لجن���ة  ��صتعر�ص���ت 

�لتو�ص���يات �لمرفوع���ة له���ا م���ن �الجتم���اع 

�لتح�ص���يري للجن���ة وكالء وز�ر�ت �لبت���رول 

و�تخذت ب�صاأنها �لقر�ر�ت �لمنا�صبة، وت�صمن 

ج���دول �أعمال لجنة �لتعاون �لبترولي �لعديد 

م���ن �لمو�ص���وعات �لت���ي م���ن �ص���اأنها تفعيل 

�لتعاون �لبترولي �لم�صترك بين دول �لمجل�س 

وتعزي���ز �الأهمي���ة �ال�ص���تر�تيجية و�لبترولية 

لدول �لمجل�س على �لم�صتوى �لدولي.

و�طلع���ت �للجن���ة عل���ى نتائج �لدر��ص���ة 

�لمعدة من قبل منظمة �لخليج لال�صت�صار�ت 

�ل�ص���ناعية ح���ول �مكاني���ة توحي���د �أ�ص���عار 

�لمنتجات �لبترولي���ة بدول �لمجل�س، وكذلك 

نت���اج لقاء�ت فريق �لطاقة لدول �لمجل�س مع 

�لتكتالت و�لمجموعات �القت�صادية �لدولية، 

وتط���ور�ت �تفاقية �الأمم �لمتح���دة �الإطارية 

لتغير �لمناخ  ومفاو�صات �لتجارة �لعالمية.

كما ��صتعر�صت �للجنة قر�ر�ت �لمجل�س 

�لم�ص���ترك  بالعم���ل  �لعالق���ة  ذ�ت  �الأعل���ى 

و�القت���ر�ح �لمقدم م���ن دولة �لكويت ب�ص���اأن 

�آلي���ات تفعي���ل �لتعاون بين �ص���ركات �لبترول 

�لوطني���ة ب���دول �لمجل����س باالإ�ص���افة �إل���ى 

�القتر�ح���ات �لمقدمة من لجنة �لمخت�ص���ين 

في �الإع���الم �لبترولي بدول �لمجل�س لتفعيل 

دور �الإع���الم �لبترول���ي ف���ي �لحف���اظ على 

ل���دول  و�القت�ص���ادية  �لبترولي���ة  �لم�ص���الح 

�لمجل�س �إلى جانب �لعديد من �لمو�صوعات 

�الأخرى �لتي ت�ص���ب في �ص���الح �صعوب  دول 

مجل�س �لتعاون.

م���ن جانبه رحب معال���ي وزير �لنفط ووزير 

�لدول���ة ل�ص���وؤون مجل����س �الأمة بدول���ة �لكويت 

العمير: 
دول مجلس 

التعاون لدول 
الخليج العربية
تتمتع بموارد 

بترولية وفيرة 
في شتى 

الميادين 
والمجاالت 
االقتصادية
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�لدكت���ور عل���ي �ص���الح �لعمي���ر ف���ي كلم���ة له في 

�لج�����ل���ص���ة �الفتت����اح����ي�������ة لالجتم�������اع �ل� 33 

للجن���ة �لتع���اون �لبترول���ي �لخليجي، باأ�ص���حاب 

و�لطاق���ة  �لبت���رول  وزر�ء  و�لمعال���ي  �ل�ص���مو 

�لم�ص���اركين في �الجتماع �لثالث و�لثالثون للجنة 

�لتع���اون �لبترول���ي، وباأ�ص���حاب �ل�ص���عادة وكالء 

وز�ر�ت �لبترول و�لطاقة �لم�صاركين في �الجتماع 

�لر�ب���ع ع�ص���ر للجن���ة �ل���وكالء وز�ر�ت �لبت���رول، 

متمنياً للجميع طيب �الإقامة في دولة �لكويت.

و�أ�ص���ار معاليه �إلى �أن دول مجل�س �لتعاون 

ل���دول �لخليج �لعربي���ة تتمتع بم���و�رد بترولية 

وفيرة �أ�ص���همت في نه�صتها في �صتى �لميادين 

مكانته���ا  وع���ززت  �القت�ص���ادية  و�لمج���االت 

و�أهميتها �ال�صتر�تيجية �لدولية، موؤكد�ً �لتز�م 

دول �لمجل����س تجاه �لمحافظة على ��ص���تقر�ر 

�أ�ص���و�ق �لبترول �لعالمية لدعم نمو �القت�ص���اد 

�لعالم���ي و�زدهاره من خالل �ص���مان �مد�د�ت 

بترولي���ة م�ص���تمرة وم�ص���تقرة ف���ي �لظ���روف 

�لعادية و�ال�صتثنائية �لتي تتعر�س لها �الأ�صو�ق 

نتيج���ة �لعدي���د م���ن �لعو�م���ل �لجيو�صيا�ص���ية 

و�القت�صادية.

æ �أ�صحاب �ل�صعادة وكالء وز�ر�ت �لبترول و�لطاقة في دول مجل�س �لتعاون

æ �الإجتماع �لر�بع ع�صر )�لتح�صيري( للجنة �لتعاون �لبترولي

تفعيل التعاون البترولي المشترك بين دول 
المجلس وتعزيز األهمية االستراتيجية والبترولية 
لدول المجلس على المستوى الدولي
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وذك���ر معالي �لوزي���ر �لعمير ب���اأن دول 

مجل�س �لتعاون تتميز بالعديد من �ل�ص���مات 

�لم�ص���تركة وتتمت���ع بالكثي���ر م���ن �لمز�ي���ا 

�لن�ص���بية وتتف���وق عل���ى غيرها م���ن �لدول 

من حيث �ص���خامة �حتياطاتها �لموؤكدة من 

�لنف���ط و�لغاز �لطبيعي وموقعها �لجغر�في 

�لمميز.

وذك���ر معال���ي �لدكت���ور عل���ي �ص���الح 

�لعمي���ر باأن دولة �لكويت �نتهجت �صيا�ص���ة 

نفطي���ة بترولي���ة متزنة وحكيم���ة، حافظت 

خالله���ا على ��ص���تقر�ر �مد�د�تها �لبترولية 

لالأ�صو�ق �لعالمية، وجعلت من دولة �لكويت 

منتجاً رئي�صياً موثوقاً وجاذباً للموردين في 

�الأ�صو�ق �لرئي�صية.

و�أ�صار معاليه �إلى �أن  دولة �لكويت و�صعت ��صتر�تيجية 

بترولية طموحة للفترة 2020 و2030 للتو�صع في �لطاقة 

�النتاجية للم�صاهمة في �صد �حتياجات �لعالم من �لطاقة 

ورفع �لقدرة �الإنتاجية من �لمنتجات �لبترولية .

و�أ�ص���اف �أن دول���ة �لكويت حر�ص���ت على ��ص���تخد�م 

�لتكنولوجيا �لحديثة و�لمتطورة وعلى تطبيق نظم �ل�صحة 

و�ل�ص���المة و�لبيئة في كافة �لعملي���ات �لبترولية للحفاظ 

æ معالي عبد �للطيف بن ر��صد �لزياني

æ معالي �لدكتور علي �صالح �لعمير

تطوير العالقة 
بين مجلس 

التعاون 
والمنظمات 

الدولية 
المتخصصة 

بالطاقة

على �صالمة �لبيئة �لمحلية.

و�ختت���م معالي وزير �لنفط بدولة �لكويت كلمته بالدعوة �إلى 

تقوية دور دول مجل�س �لتعاون �لخليجي وخ�صو�صا في �لمنظمات 

�لدولية �لمتخ�ص�ص���ة بالطاقة كاالأوبك و�الأو�بك ومنتدى �لطاقة 

�لدولي، خا�ص���ة و�أن هذه �لمنظمات يمكن �أن ت�ص���هم في ر�ص���م 

خارطة �القت�ص���اد �لعالمي و�لمحافظ���ة على �لتو�زنات �لتجارية 

و�القت�صادية.
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دولة الكويت

دولة قطر

�أعلن���ت موؤ�ص�ص���ة �لبت���رول �لكويتية عن �الأ�ص���عار �لجديدة 

لغ���ازي �لبت���رول �لم�ص���ال )بروبان وبيوتان( ل�ص���هر �أغ�ص���ط�س 

2014. وذك���رت �لموؤ�ص�ص���ة في بيان �ص���حافي �ن غاز �لبروبان 
�صيباع ب� 780 دوالر� �أمريكيا للطن �لمتري �لو�حد خالل �صهر 

�أغ�ص���ط�س بانخفا�س 40 دوالر� مقارنة ب�ص���هر يوليو �لما�ص���ي 

�لذي �ص���جل 820 دوالر�. و�أ�ص���افت باأن غاز �لبيوتان �صيباع ب� 

800 دوالر �أمريكي للطن �لمتري �لو�حد خالل �صهر �أغ�صط�س 
بانخفا����س يبلغ 40 دوالر� مقارنة ب�ص���هر يوليو �لما�ص���ي �لذي 

�صجل 840 دوالر�. 

وف���ي تط���ور �آخ���ر �أعلنت �ص���ركة ناق���الت �لنف���ط �لكويتية 

ت�ص���ميتها وت�ص���لمها ناقلة �لنف���ط �لعمالقة “�ليرم���وك” �لبالغة 

حمولته���ا �الإجمالية 2.2 ملي���ون برميل تقريبا، ويبلغ طولها 333 

مت���ر� تقريب���ا بعر����س 60 متر� وغاط�س ي�ص���ل �ل���ى 22.5 متر�، 

وتبلغ �ص���رعتها 16.2 عقدة في �ل�ص���اعة. و�أو�ص���حت �ل�صركة �أن 

�لناقلة “�ليرموك” هي �لثالثة من �أربع ناقالت نفط عمالقة يتم 

 Daewoo Shipbuilding and Marine  بناوؤها في �صركة

Engineering. كم���ا يتوق���ع ت�ص���لم �لناقل���ة �لر�بع���ة و�الأخيرة 
»�لك���وت« ف���ي نهاي���ة �ص���هر �أكتوب���ر 2014. وبذل���ك يرتفع عدد 

�لناق���الت �لتي تمتلكها �ل�ص���ركة �إلى 28 ناقل���ة مختلفة �الأحجام 

و�الأغر��س.

وقعت موؤ�ص�ص���ة �لبترول �لكويتية و�ص���ركة Yenobek �ل�ص���ينية، في 22 �أغ�ص���ط�س 2014، عقد�ً ��ص���تر�تيجياً 

يق�ص���ي بزيادة �ص���ادر�ت �لنفط �لخام �لكويتية �إلى �ل�ص���ين باأكثر من �ل�صعف لمدة 10 �صنو�ت �بتد�ء من �أغ�صط�س 

2014. ويت�صمن �لعقد �مد�د �لكويت لل�صين بنحو 300 �ألف ب/ ي من �لنفط �لخام، بدالً من �المد�د�ت �لحالية 
و�لت���ي تت���ر�وح بي���ن 160 - 170 �ألف ب/ ي وذلك  في �إطار مذك���رة �لتفاهم بين �لجانبين �لموقع���ة بين �لجانبين 

في نوفمبر من عام 2011.

من جانبه ذكر �لع�ص���و �لمنتدب للت�ص���ويق �لعالمي في موؤ�ص�ص���ة �لبترول �لكويتية �ل�ص���يد/ نا�ص���ر �لم�صف، باأن 

�لعقد �لمبرم مع �ل�ص���ين يت�ص���من تحديد و�ص���مول كافة �لتكاليف �إلى موقع �لم�صتورد عبر نظام )C&F( با�صتخد�م 

�ل�ص���فن �لخا�ص���ة بموؤ�ص�ص���ة �لبترول �لكويتية لتو�ص���يل �لنفط �لخام، ما ي�ص���هل عمليات �لت�صغيل و�النتاج و�لت�صدير 

من دولة �لكويت.

 و�أ�ص���ار �لم�ص���ف �إلى �أن �ل�صين تعتبر �ل�صوق �لرئي�صية ل�ص���ادر�ت �لنفط �لكويتية، حيث تنوي �لموؤ�ص�صة ��صتخد�م 

�كثر من 50% من �أ�صطولها �لبحري في عمليات تو�صيل �صادر�ت �لنفط �لخام �إلى �ل�صين، م�صير�ً �إلى �أن دولة �لكويت 

تتطلع من خالل توقيع هذ� �لعقد لت�صبح ثالث �كبر مورد للنفط �لخام �إلى �ل�صين. 

قامت �صركة قطر غاز بتو�صيل �أولى �صحناتها من �لغاز �لطبيعي �لم�صال �إلى مرفاأ هاينان للغاز 

�لطبيعي �لم�صال �لو�قع بمقاطعة هاينان و�لتابع ل�صركة �لنفط �لوطنية �ل�صينية )CNOOC( وقد 

و�صلت �ل�صحنة على متن �لناقلة “ر�صيدة”، وهي �إحدى ناقالت �لغاز �لطبيعي �لم�صال من فئة كيو 

�لم�صال  �لطبيعي  �لغاز  مرفاأ  ت�صغيل  بد�ية  مع  �أخرى  �صحنات  لتو�صيل  ��صتخد�مها  و�صيتم  ماك�س، 

�لمملوك من قبل �صركة �لنفط �لوطنية �ل�صينية و�لذي �صيدخل حيز �لت�صغيل قريباً. ي�صار �إلى �أن 

�صركة قطرغاز و�صركة �لنفط �لوطنية �ل�صينية كانتا قد وقعتا على �تفاقية بيع و�صر�ء للغاز �لطبيعي 

�لم�صال خالل �لعام 2008 بموجبها يتم توريد 2 مليون طن �صنوياً من �لغاز �لطبيعي �لم�صال. وكانت 

�ل�صحنة �لقطرية �الأولى منها قد و�صلت �إلى �ل�صين خالل �أكتوبر من �لعام 2009.
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اعتماد الهيكل التنظيم الجديد لوزارة الطاقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة

دولة الإمارات العربية المتحدة

���ص��رح م��ع��ال��ي ال��م��ه��ن��د���س ���س��ه��ي��ل م��ح��م��د ف����رج ب���ن ف��ار���س 

باأن  �لمتحدة،  �لعربية  �الإمار�ت  بدولة  �لطاقة  وزير  المزروعي، 

�لجديد  �لتنظيمي  للهيكل  ب��الده  في  �ل��وزر�ء  مجل�س  �عتماد 

�لتميز  في  للوز�رة  جديدة  مرحلة  بدء  �إ�صارة  يعطي  للوز�رة، 

�لموؤ�ص�صي، وتنفيذ ��صتر�تيجية �لوز�رة خالل �ل�صنو�ت �لمقبلة، 

مثمناً �لدعم �لكبير �لذي تناله �لوز�رة من �لقيادة في �لدولة.

و�أ�صاف معاليه باأن �لهيكل �لتنظيم �لجديد �صي�صاعد وز�رة 

�لقادمة،  لل�صنو�ت  �ال�صتر�تيجية  خطتها  تنفيذ  على  �لطاقة 

و�إعد�د  �لطاقة  قطاع  لحوكمة  �لر�مية  لخططها  دعماً  ويعتبر 

�لريادي  �لدور  مع  يتنا�صب  بما  وذلك  له،  �لمنا�صبة  �لت�صريعات 

�القليمي  �ل�صعيدين  على  �لمتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  لدولة 

و�لدولي، و�صيوفر �لهيكل �لتنظيمي �لجديد فر�س عمل جديدة 

�لكفاء�ت  �أم��ام  �لمجال  �تاحة  جانب  �إل��ى  �ل��دول��ة،  لمو�طني 

و�لتجديد. للتطوير  �لفر�صة  لنيل  �لمختلفة  �لوطنية 

تحت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن محمد 

ال�سرقي ع�صو �لمجل�س �الأعلى حاكم �لفجيرة ت�صت�صيف 

�إم���ارة �لفجيرة يوم 23 �ص���بتمبر 2014، منتدى جلف 

�نتيلجن�س الأ�صو�ق �لطاقة في دورته �لر�بعة تحت �صعار 

»التحوالت في قطاع الطاقة - مثال نموذجي« ، وذلك 

بم�ص���اركة مجموع���ة من كبار �ل�صخ�ص���يات في �ص���ناعة 

�لنف���ط، يتقدمهم معالي �لمهند�س �ص���هيل بن محمد فرج 

فار����س �لمزروع���ي وزير �لطاقة بدولة �الإم���ار�ت �لعربية 

�لمتحدة، و�ل�ص���يد ناطق علييف وزير �ل�ص���ناعة و�لطاقة 

في جمهورية �أذربيجان، ومعالي �الأ�صتاذ عبد�هلل �لبدري، 

�الأمين �لعام لمنظمة �أوبك، و�ص���عادة �صيد محمد ح�صين 

عادلي، �الأمين �لعام لمنتدى �لدول �لم�صدرة للغاز.

و�صوف يناق�س �لموؤتمر �لتطور�ت �لر�هنة في �أ�صو�ق 

�لنف���ط و�لغاز �لعالمي���ة، ومن بينها مو�ص���وع تز�يد �نتاج 

�لنفط و�لغاز من �لم�ص���ادر غير �لتقليدية من جهة، ونمو 

�لطلب �لعالمي على �لطاقة من جهة �أخرى.

م���ن جانب���ه ذكر �ل�ص���يخ �ص���الح بن محمد �ل�ص���رقي 

رئي�س د�ئرة �ل�ص���ناعة و�القت�ص���اد بالفجيرة رئي�س ميناء 

�لفجي���رة، ذك���ر �أن ��صت�ص���افة �إم���ارة �لفجي���رة للمنتدى 

ياأتي تقدير� لمكانتها كاأحد �لمر�كز �لر�ئدة في �ص���ناعة 

�لطاقة وتموين �ل�صفن.

وتعتب���ر حكومة �لفجيرة �ل�ص���ريك �لرئي�ص���ي لمنتدى 

�أ�صو�ق �لطاقة �لر�بع في حين تعتبر كل من �صركة بالت�س 

�لتي تقوم بتوفير �لمعلومات حول قطاع �لطاقة و�ص���ركة 

فيت���ول جروب �لتي تعمل بتج���ارة حو�مل �لطاقة و�لمو�د 

�الأولية �صريكين �أوليين للمنتدى.

إمارة الفجيرة تستضيف الدورة الرابعة لمنتدى أسواق الطاقة
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�أعلنت �صركة LUKOIL �لرو�صية في 19 �أغ�صط�س 2014 

عن �صحنها مليون برميل من �لخام �لمنتج من حقل غرب �لقرنة 

2 )جنوب �لعر�ق( ، حيث غادرت �لناقلة Sea Triumph  ميناء 
�لب�صرة محملة باأول �صحنة نفط باتجاه ميناء �أوجو�صتا في �صقلية 

حيث تملك �ل�صركة �لرو�صية م�صفاة تكرير هناك. ويعتبر �النتاج 

من حقل غرب �لقرنة 2  و�لذي تبلغ ح�صة �صركة LUKOIL فيه 

حو�لي 75%، �أحد �لمحاور �لرئي�صية لل�صركة �لرو�صية وذلك في 

�إطار م�صاعيها لتعوي�س تناق�س �الإنتاج في مناطق �أخرى وال�صيما 

في غرب �صيبيريا. وكانت �صركة LUKOIL قد ذكرت في وقت 

الحق باأن �نتاج غرب �لقرنة 2 قد �رتفع �إلى 280 �ألف ب/ ي منذ 

بدء �الإنتاج �لتجاري في مار�س 2014 بمعدل بلغ 120 �ألف ب/ي.

وفي تطور �آخر �أعلنت �صركة ت�صويق �لنفط �لعر�قية )�صومو(،  

عن ت�صدير 450 مليون برميل نفط خالل �لن�صف �الأول من �لعام 

وذكرت  دوالر،  مليار   45 تجاوزت  وب��اإي��ر�د�ت   ،)2014( �لحالي 

�لعام  من  �الأول  للن�صف  �لنفطية  �ل�صادر�ت  باأن مجموع  �ل�صركة 

�لحالي بلغ 449 و983 �ألف برميل، وبلغ معدل �لت�صدير �ل�صهري 

74 مليون و983 �لف برميل، وبمعدل مليونين و499 �ألف ب/ي.
 و�أ�صافت �ل�صركة باأن �الإير�د�ت �لمتحققة من مبيعاتها للنفط 

�لخام بلغت 45 مليار و711 مليون دوالر وبمعدل �صبعة مليار�ت 

للنفط  �ل�صهري  �لبيع  �صعر  وبمعدل  �صهريا،  دوالر  مليون  و618 

�لخام بلغ 101 دوالر و621 �صنتا«.

و�أ�صارت �ل�صركة �إلى �أن معدل �ل�صادر�ت �لنفطية من مو�نئ 

مليون   72 وبمعدل  برميل  �لف   900 و  مليون   434 بلغ  �لب�صرة 

�ل�صادر�ت  معدالت  بلغت  حين  في  �صهريا،  برميل  �ل��ف  و483 

�لنفطية عبر �لخط �ل�صمالي مليون و480 �لف برميل من خالل 

ت�صدير �لثالث �الأ�صهر �الأولى من �لعام �لحالي. و�أ�صارت �ل�صركة 

�إلى �أن عدد �ل�صركات �لتي ��صترت �لنف��ط �لخ���ام �لعر�قي بلغت 

27 �صركة عالمية.

بجمه����ورية  �لمكلف  �لوزر�ء  رئي�������س  معال����ي  �أعلن 

ت�صكيل  عن  موؤخر�ً  �لعبادي  حيدر  �ل�صيد/  �لع������ر�ق، 

�لحكومة �لعر�قية �لجديدة، وقد تم بموجبها تعيين معالي 

�الأ�صتاذ/ عادل عبد�لمهدي، ل�صغل حقيبة وز�رة �لنفط، 

وقد  باه�س،  لعيبي  عبد�لكريم  �لمهند�س  لمعالي  خلفاً 

رئي�س  �أمام  �لبرلمان  في  �لد�صتورية  �ليمين  معاليه  �أدى 

مجل�س �لق�صاء �الأعلى.

�صغل  قد  عبد�لمهدي  عادل  �الأ�صتاذ/  معالي  وكان 

من�صب وزير �لمالية خالل �لفترة منذ نهاية يونيو 2004 

رئي�س  نائب  من�صب  �صغل  كما    ،2005 �أبريل   7 وحتى 

�لجمهورية في عام 2005، و�أعاد مجل�س �لنو�ب �نتخابه 

لنف�س �لمن�صب خالل �لفترة بين �أعو�م 2006 - 2010، 

كما �صغل من�صب �لنائب �الأول لرئي�س �لجمهورية في عام 

.2011
�الأق��ط��ار  لمنظمة  �ل��ع��ام  �الأم��ي��ن  �صعادة  بعث  وق��د 

عبا�س  �الأ���ص��ت��اذ  )�أو�ب����ك(،  للبترول  �لم�صدرة  �لعربية 

ع��ادل  �ل�صيد/  معالي  �إل��ى  تهنئة  ببرقية  �لنقي،  علي 

عبد�لمهدي، بمنا�صبة تعيينه في من�صبه �لجديد، متمنياً 

دعم  ��صتمر�رية  �إلى  ومتطلعاً  و�لنجاح،  �لتوفيق  دو�م  له 

جمهورية �لعر�ق الأعمال �لمنظمة.

تعيين معالي السيد عادل عبدالمهدي وزيرًا للنفط بجمهورية العراق

ج���م���ه���وري���ة ال���ع���راق
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المملكة العربية ال�ضعودية

خّف�ص���ت �ص���ركة �أر�مكو �ل�ص���عودية �ص���عر �لخام �لعربي �لخفيف للم�ص���ترين �الآ�صيويين 

ل�صحنات �صبتمبر 2014 بمقد�ر 40 �صنتا للبرميل مقارنة مع �أغ�صط�س �لما�صي �إلى م�صتوى 

يزيد ب� 1.65 دوالر للبرميل عن متو�صط خامي عمان ودبي.

ورفعت �ص���ركة �أر�مكو �ص���عر �لبيع �لر�ص���مي للخام �لعربي �لخفيف �ص���حنات �ص���بتمبر 

2014  �إلى �ص���مال غرب �أوروبا بمقد�ر 1.50 دوالر للبرميل مقارنة مع �أغ�ص���ط�س �لما�ص���ي 
لي�ص���بح �أقل من �لمتو�ص���ط �لمرجح لخام برنت بو�قع 2.85 دوالر للبرميل. وحددت �ل�صركة 

�ص���عر �لبيع �لر�ص���مي ل�ص���حنات �ص���بتمبر من �لخام �لعربي �لخفيف �إلى �لواليات �لمتحدة 

بعالوة 2.85 دوالر للبرميل على موؤ�ص���ر �رغو�س للخامات عالية �لكبريت بانخفا�س يبلغ 80 

�صنتا للبرميل مقارنة مع �أغ�صط�س.

 Foster“ وف���ي تط���ور �آخ���ر وقعت �ص���ركة �أر�مك���و �ل�ص���عودية عق���د�ً مع �ص���ركة

Wheeler Inc” �الأمريكي���ة به���دف تقدي���م خدم���ات ��صت�ص���ارية هند�ص���ية طويل���ة 
�لم���دى ال�ص���تغالل مكام���ن غ���از �لحج���ر �لرمل���ي �أو م���ا ي�ص���مى “بغ���از �لمكامن ذ�ت 

�لم�ص���امات �ل�ص���يقة” .

وح�صبما �أوردت �صحيفة “�لريا�س” نقاًل عن م�صادر نفطية، فاإن “�أر�مكو” خطت هذه 

�لخطوة الأ�ص���باب منها ��صتغالل �الحتياطيات �لكبيرة في غاز �لحجر �لرملي، باالإ�صافة �إلى 

�ل�ص���عوبات �لتي تو�جه ��ص���تخر�ج �لغاز �ل�ص���خري بالمملكة منها ن���درة �لمياه في �لمناطق 

�لنائية و�رتفاع تكاليف �الإنتاج.

وق���درت �لم�ص���ادر �أن تت���ر�وح تكاليف �إنت���اج غاز �لحجر �لرملي ما بي���ن 2 و3 دوالر�ت 

لكل مليون وحدة حر�رية بريطانية، م�صيرة �إلى �أن �أ�صعار �لغاز في �الأ�صو�ق �لعالمية تتجاوز 

3.75 دوالر لكل مليون وحدة حر�رية بريطانية.
و�أ�ص���ارت �لم�ص���ادر �إلى �أن �أر�مكو ت�صعى من خالل هذه �لمبادرة �إلى تطوير مكامن غاز 

�لحج���ر �لرملي في مناطق و��ص���عة مثل �لربع �لخال���ي في جنوب �لمملكة وجنوب حقل غو�ر 

بالمنطقة �ل�صرقية وحقل �لجالميد بالمنطقة �ل�صمالية من �لمملكة.

 الجمهورية الجزائرية

�ل��ج��ز�ئ��ري��ة في  �ل��ج��م��ه��وري��ة  وق��ع��ت 

م�����ص��ت��رك  ب���ي���ان  ع��ل��ى   2014/8/16
م���ع رو���ص��ي��ا ب���ه���دف ت��وف��ي��ر �ل���ظ���روف 

في  �لثنائي  �لتعاون  لتعزيز  �لمنا�صبة 

بين  �ل��ت�����ص��اور  وت��ع��م��ي��ق  �ل��ط��اق��ة  م��ج��ال 

ل���وز�رة  ���ص��ح��ف��ي  ب��ي��ان  �لبلدين. وذكر 

ن �ل��ب��ي��ان �ل��ذي  �ل��ط��اق��ة �ل��ج��ز�ئ��ري��ة ب��اأ

في  �لطاقة  وزير  معالي  مو�صكو  في  وقع 

يو�صف  �لدكتور  �لجز�ئرية  �لجمهورية 

ي��و���ص��ف��ي ون��ظ��ي��ره �ل��رو���ص��ي �ل��ك�����ص��ن��در 

ل���ى ت��ن��م��ي��ة �ل�����ص��ن��اع��ة  ن��وف��اك، ي��ه��دف �إ

و�صناعة  و�لكهربائية  و�لغازية  �لنفطية 

�لبلدين.  في  �لمتجددة  �لطاقات 

 و�أ�صار �لبيان �أن �لوزير �لجز�ئري در�س 

�لتعاون  عالقات  �أهمية  �لرو�صي  نظيره  مع 

في مجال �لطاقة و�آفاق تطويرها في مجال 

و�لطاقات  و�لمحروقات  �لبتروكيماويات 

�لو�صع  �إلى  �لطرفان  تطرق  كما  �لمتجددة، 

�إطار  �لدولية للمحروقات وفي  لل�صوق  �لعام 

منتدى �لبلد�ن �لم�صدرة للغاز.
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بجمهورية  �لمعدنية  و�لثروة  �لبترول  وزي��ر  معالي  �أك��د 

توقيع  �أن  �إ�صماعيل  �صريف  �لمهند�س  �ل��ع��رب��ي��ة،  م�صر 

�لنتائج  من  ع��دد�ً  يعك�س  �لجديدة  �لبترولية  �التفاقيات 

و�ال�صتك�صاف  �لبحث  �أن�صطة  وتكثيف  زيادة  منها  �الإيجابية 

مما يعظم �إنتاج جمهورية م�صر �لعربية من ثروتها �لبترولية، 

�أن وجود مناطق جديدة للبحث و�ال�صتك�صاف وطرحها  كما 

�لعربية  �أن جمهورية م�صر  يوؤكد على  مز�يد�ت جديدة  فى 

�أن قطاع  �إلى  ، الفتاً  بترولية مب�صرة  بها �حتماالت  ال يز�ل 

�لبترول يعد حالياً لطرح مز�يد�ت جديدة لجذب �لمزيد من 

�ال�صتثمار�ت �الأجنبية، خا�صة و�أن زيادة �الإنتاج �لمحلى من 

�لثروة �لبترولية له مردود �إيجابى كبير على ��صتمر�ر �صمان 

زيادة تاأمين �الإمد�د�ت �لبترولية لل�صوق �لمحلى .

 جاء ذلك خالل حفل توقيع �تفاقية بترولية جديدة بين 

�صركة جنوب �لو�دى �لقاب�صة للبترول و�صركة فيجا بتروليوم 

)�الإنجليزية( بمنطقة �صرق جبل �لزيت بخليج �ل�صوي�س.

 وتق�ص���ى �التفاقي��ة ب�صخ ��صتثمار�ت حدها �الأدنى 9،5 

مليون دوالر ومنحة توقيع مليون دوالر على مد�ر فترتى بحث 

كم   69 وبم�صاحة قدرها  �صنو�ت   3 تقت�صر على  منهما  كل 

لحفر بئرين جديدين. 

و�أ�صار معالي �لمهند�س �صريف ��صماعيل �أن توقيع هذه 

�الهتمام  فى  �لبترول  وز�رة  ل�صيا�صة  ��صتمر�ر  �التفاقية 

و�كت�صاف  �لبحث  �أن�صطة  وتكثيف  �ل��و�دى  جنوب  بمناطق 

فى  بكر  بترولية  كمنطقة  م�صاهمتها  ن�صبة  لزيادة  ثرو�تها 

�إجمالى �إنتاج م�صر من �لبترول.

 من جانبها ذكرت �صركة جنوب �لو�دى �لقاب�صة للبترول، 

�أن �جمالي �التفاقيات �لتى تم توقيعها في منطقة �لجنوب 

�تفاقية   19 بلغت  �ن�صائها  منذ  و�لغاز  �لبترول  عن  للبحث 

�تفاقيات   7 منها  دوالر،  مليون   294،4 با�صتثمار�ت  �صارية 

بترولية تم توقيعها منذ عام 2013 با�صتثمار�ت حدها �الأدنى 

115 مليون دوالر .

اتفاقيـــة بتروليـــة جديـــدة لجنـــوب الـــوادي
جمهورية م�ضر العربية

�لبترول  ل���وز�رة  �لر�صمى  �لمتحدث  عبد�لعزيز  حمدي  �ل�صيد/  �أعلن 

�لم�صرية عن بدء �أول �نتاج من �لغاز �لطبيعى من م�صنع معالجة �لغاز�ت بحقل 

د�صوق بمنطقة �لدلتا �لبرية بعد �النتهاء من تنفيذه وبعد ربط 5 �آبار جديدة 

فى م�صروع تنمية حقل غاز�ت د�صوق و�لتى رفعت �إنتاج �لحقل من 60 مليون 

قدم مكعب غاز و 70 برميل متكثفات يومياً فى �بريل 2014 �إلى 150 مليون 

قدم مكعب غاز  و 150 برميل متكثفات يومياً خالل �الأيام �لقليلة �لما�صية لي�صل مجموع �الآبار �لمنتجة من حقل د�صوق بالمرحلة 

�الأولى �إلى 9 �آبار . 

ويعد م�ص�����روع حقل غ������از�ت د�ص���وق نموذجاً لل�صر�كة �لمتميزة بين �صركتي �ل�صوي�س للزيت )�صوكو( وRBW �الألمانية ، 

و�صي�صهم �إنتاج �لحقل �لذى تم و�صعه على خريطة �الإنتاج فى زيادة معدالت �إنتاج �لغاز و�لم�صاهمة فى تغطية جانب من �حتياجات 

معالجة  بم�صنع  �أخرى  �آبار   7 ربط  �صيتم  �لم�صروع حيث  من  �لجديدة  �لمرحلة  لتنفيذ  �الإع��د�د  حالياً  يتم  و  �لكهرباء،  قطاع 

�لغاز�ت وو�صعها على خريطة �الإنتاج خالل �لعام �لقادم ليرتفع �الإنتاج �إلى مايزيد على 200 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وتبلغ 

��صتثمار�ت �لمرحلتين �الأولى و�لجديدة من م�صروع تنمية حقل د�صوق حو�لى 300 مليون دوالر . 
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أخبار الدول األعضاء

المشروع القومي لتنمية إقليم قناة السويس
دور حيوي في دعم االقتصاد المصري

�أعلن����ت حكومة جمهورية م�ص����ر 

�لعربي����ة عزمه����ا عن تنفيذ م�ص����روع 

��ص����تر�تيجي �ص����خم لتطوي����ر قن����اة 

�ل�ص����وي�س �أطلق عليه ��صم »�لم�صروع 

�لقومي لتنمية �إقليم قناة �ل�صوي�س«، 

�لمجل�����س  م����ن  مبا�ص����ر  باإ�ص����ر�ف 

�لتنفي����ذي لم�ص����روع تنمية �إقلي����م قناة �ل�ص����وي�س. ويهدف هذ� 

�لم�صروع �لحيوي �إلى �ن�صاء منطقة �صناعية بحرية ولوج�صتية 

و�ص����ناعية وعمر�نية متميزة على �أحدث طر�ز عالمي، ت�صاهم 

ف����ي تحقيق عدد من �لغايات �القت�ص����ادية �لتي �صت�ص����اهم في 

دع����م �القت�ص����اد �لم�ص����ري، من بينه����ا زيادة حجم �ل�ص����ادر�ت 

وتنويع �لن�صاط �القت�صادي وتنمية �لتجارة �لخارجية �لم�صرية، 

كما �صي�ص����اهم �لم�ص����روع في تهيئ����ة فر�س �لعمل و�ال�ص����تثمار 

للمو�طنين �لم�ص����ريين، و�صيدخل �صمن �إطار �لم�صروع �لعديد 

م����ن �لم�ص����اريع ذ�ت �ل�ص����لة بتطوي����ر �لبني����ة �لتحتي����ة و�لنق����ل 

و�الإ�ص����كان و�الأن�صطة �لتجارية وبالتعاون مع �ل�صركات �لمحلية 

و�ل�صركات �لعالمية.

 و�ص���وف تتحق���ق �أه���د�ف �لم�ص���روع ع���ن طريق تح�ص���ين 

�إمكاني���ات �لتنمية في �إقليم قناة �ل�ص���وي�س في �لمدى �لق�ص���ير 

و�لمتو�ص���ط و�لطوي���ل، و�ع���د�د خطة تنمية متكامل���ة تاأخذ فى 

�لح�ص���رية  �لتنمي���ة  جو�ن���ب  �عتباره���ا 

و�القت�ص���ادية و�ل�ص���ناعية وتنمي���ة �لبنية 

�لتحتي���ة، بم���ا فى ذل���ك �لنقل و�الإ�ص���كان 

و�الأن�صطة �لتجارية. 

وقد تم �العالن موؤخ���ر�ً عن �لتحالف 

�لدول���ى �لفائ���ز لو�ص���ع �لمخط���ط �لع���ام 

لم�ص���روع �لتنمية بمنطقة قناة �ل�ص���وي�س، و�لتحالف �لفائز هو، 

د�ر �لهند�ص���ة )�صاعر وم�ص���اركوه( / د�ر �لهند�صة م�صر، وذلك 

من بي���ن 14 مكتباً وتحالفاً م�ص���رياً ودولياً تقدمو� بعرو�ص���هم 

لتنفيذ م�صروع تنمية محور قناة �ل�صوي�س، ح�صل 13 منهم فقط 

على كر��ص���ة �ل�ص���روط، وقد ت���م �لتعاون مع �لبن���ك �لدولي في 

مو�صوع تقييم بيوت �لخبرة �لعالمية �لمتقدمة. 

وم���ن �لمقرر �أن ينتهي �لتحال���ف من �إعد�د �لمخطط �لعام 

للم�ص���روع خالل فت���رة من 6 �إلى 8 �ص���هور من تاري���خ �لتعاقد، 

على �أن يت�صمن �الأن�ص���طة �للوج�صتية و�لم�صروعات �ل�صناعية، 

�لتي �صيتم �إقامتها عند �لمدخلين �ل�صمالي و�لجنوبي للقناة في 

مدينتي بور�صعيد و�ل�صوي�س.

 ي�س�������ار اإلى اأن قن�������اة ال�سوي�س تعتبر اأح�������د الممرات المائية 

الدولية اال�ستراتيجية وتقع بين قارتي اآ�سيا واأوروبا، وتلعب دورًا 

ا�ستراتيجيا مهمًا  على �سعيد التجارة الدولية. 
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مؤتمر الطاقة العربي:
ثمرة التعاون بين مؤسسات

العمل العربي المشترك في مجال الطاقة
كبيرا  اهتمامًا   ،1968 عام  تاأ�سي�سها في  )اأواب��ك( منذ  للبترول  الم�سدرة  العربية  االأقطار  تولي منظمة 

بت�سجيع المبادرات الرامية اإلى تفعيل العربي الم�سترك في مجال الطاقة، وذلك من خلل التعاون البناء مع 

الدول االأع�ساء في المنظمة، وموؤ�س�سات العمل العربي الم�سترك، والمنظمات الدولية واالإقليمية المتخ�س�سة 

والم�ساركة في االجتماعات  تنظيم  ال��واق��ع من خ��لل  اأر���س  االأه���داف على  ه��ذه  وتطبيق  الطاقة،  في مجال 

بين  م�سترك  فهم  اإيجاد  اإلى  للتو�سل  �سعيًا  والدولية،  االقليمية  الفكرية  والملتقيات  والندوات  والموؤتمرات 

الدول االأع�ساء في المنظمة والدول العربية والدول الم�ستهلكة للنفط والغاز، ب�ساأن واقع وم�ستقبل �سناعة 

النفط والغاز والطاقة العالمية، ويندرج �سمن هذا التوجه ما تقوم به االأمانة العامة للمنظمة من اأن�سطة في 

مجال اعداد الدرا�سات والتقارير العلمية، وحفظ وتحليل المعلومات النفطية عن طريق »بنك المعلومات«، 

وجهود االأمانة العامة في ميدان ت�سجيع البحث العلمي من خلل »الجائزة العلمية لمنظمة اأوابك«، وجهودها 

على �سعيد االعلم البترولي والتوثيق والن�سر واالت�سال الجماهيري. 
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موؤتمر الطاقة العربي

مايو  �صهر  �إلى  �لعربي  �لطاقة  موؤتمر  عقد  فكرة  تعود 

عام 1977، عندما قرر مجل�س وزر�ء منظم�ة �أو�بك تاأ�صي�س 

�لموؤتمر بهدف �لت�صاور وتبادل �لروؤى بين �لدول �لعربية في 

�لمنظمة  تقوم  �أن  على  �تفق  �لت�صاور  وبعد  �لطاقة،  مجال 

و�ل�صندوق �لعربي لالإنماء �القت�صادي و�الجتماعي باالإ�صر�ف 

على �لموؤتم�ر وتنظيمه لتحقيق �صمولية تمثيل �لدول �لعربية 

ولربط مو��صيع �صناعة �لطاقة بق�صايا �لتنمية.

اأهداف الموؤتمر

موؤ�ص�صي  �إطار  �إيجاد  �إلى  �لعربي  �لطاقة  موؤتمر  يهدف 

و�لطاقة  �لنفط  ق�صايا  حول  �لعربية  و�لت�صور�ت  لالأفكار 

بين  �ل��ع��الق��ات  وتن�صيق  ب�����ص��اأن��ه��ا،  م��ت��و�ئ��م��ة  روؤى  ل��ب��ل��ورة 

�لموؤ�ص�صات �لعربية �لعاملة في �لن�صاطات �لمرتبطة بالطاقة 

ودر��صة  �لتنمية،  بق�صايا  �لطاقة  �صيا�صات  وربط  و�لتنمية، 

�لطاقة حا�صر� وم�صتقبال وو�صائل  �لعربية من  �الحتياجات 

تلبيتها، و�لتعرف على �الإمكانيات �لعربية �لمتوفرة و�لجهود �لمبذولة لتطوير 

�لدولية  �الأبعاد  و�لتعرف على  �لجهود،  بين هذه  و�لتن�صيق  �لطاقة،  م�صادر 

للطاقة و�آثارها على �لدول �لعربية.

التطور التاريخي لموؤتمر الطاقة  

االأول  العربي  الطاقة  »اأبوظبي«، موؤتمر  االإماراتية  العا�سمة  ��صت�صافت 

عقد  وبعد  �لطاقة«.  وق�صايا  »�لعرب  �صعار  تحت   1979 م��ار���س  اآذار/  ف��ي 

�لموؤتمر، جرت �ت�صاالت بين جامعة �لدول �لعربية ومنظمة �أو�بك للتن�صيق 

بين �أعمال موؤتمر �لطاقة �لعربي وموؤتمر �لبترول �لعربي �لذي كان يعقد تحت 

و�تفق على دمجهما تحت   ،1959 �لعربية منذ عام  �لدول  �إ�ص��ر�ف جامعة 

�إحدى  �لعربية  �لدول  جامعة  �أ�صبحت  وبذلك  �لعربي.  �لطاقة  موؤتمر  ��صم 

�لموؤ�ص�صات �لم�صرفة على تنظيم �لموؤتمر. ونظر�ً الهتمام �لمنظمة �لعربية 

�إلى �لموؤ�ص�صات  للتنمية �ل�صناعية بال�صناعات �لبتروكيماوية، فقد �ن�صمت 

�لعربية �لم�صرفة على �لموؤتمر.

مدينة  ف��ي   1982 م��ار���س  اآذار/  ف��ي  الثاني  العربي  الطاقة  موؤتمر  عقد 

�صعاره  وك��ان  �لمذكورة،  �الأرب��ع  �لموؤ�ص�صات  باإ�صر�ف  قطر  ب��دول��ة  ال��دوح��ة 

�لموؤتمر  و�أو�صى  �لعربي«،  �القت�صادي  و�لتكامل  �لتنمية  »�لطاقة في خدمة 

باإ�صافة �لمنظمة �لعربية للثروة �لمعدنية �إلى �لموؤ�ص�صات �لم�صرفة، وبذلك 

�أ�صبحت �لمنظمة �لخام�صة �لر�عية للموؤتمر.

مدينة أبوظبي 
ستستضيف مؤتمر 

الطاقة العربي 
العاشر خالل 

الفترة من
23 – 21 

ديسمبر 2014

رعاية  تحت  �لعا�صر  �لعربي  �لطاقة  موؤتمر  يعقد 

�صامية ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، 

رئي�س دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة.
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عق�د موؤتمر الطاقة العربي الثالث في اأيار/ مايو 1985 في الجمهورية الجزائرية باإ�صر�ف 

�لموؤ�ص�صات �لخم�س تحت �صعار »�لطاقة و�لتعاون �لعربي« �لذي �تخذ �صعار�ً د�ئما للموؤتمر.

عقد موؤتمر الطاقة العربي الرابع في اآذار/ مار�س 1988 في مدينة بغداد بجمهورية 

العراق. وتقرر عقد �لموؤتمر كل 4 �صنو�ت بدال من 3 �صنو�ت، وحدد عام 1992 موعد�ً 

لعقد �لموؤتمر �لخام�س، �إال �أن �الأحد�ث �ل�صيا�صية �لتي مرت بها �لمنطقة �لعربية في عام 

1990 �قت�صت تاأجيله �إلى عام 1994.
العربية  م�سر  القاهرة، جم�هورية  مدينة  في  الخام�س  العربي  الطاقة  موؤتمر  عقد 

اأي��ار/ مايو 1994. و�أ�صرف على رعايته كل من م�نظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة  في 

�لعربية،  �لدول  وجامعة  و�الجتماعي،  �القت�صادي  لالإنماء  �لعربي  و�ل�صندوق  للبترول، 

و�لمنظمة �لعربية للتنمية �ل�صناعية و�لتعدين، �لتي جاءت ثمرة لدمج �لمنظمة �لعربية 

للتنمية �ل�صناعية مع �لمنظمة �لعربية للثروة �لمعدنية.

عقد موؤتمر الطاقة العربي ال�ساد�س في مدينة دم�سق، الجمهورية العربية ال�سورية 

في �أيار/ مايو 1998.

 عقد موؤتمر الطاقة العربي ال�سابع في مدينة القاهرة، جمهورية م�سر العربية في 

�أيار/ مايو 2002. 

عقد موؤتمر الطاقة العربي الثامن في مدينة عّمان، المملكة االأردنية الها�سمية في 

�أيار/مايو 2006.

 عقد الموؤتمر التا�سع في مدينة الدوحة، دولة قطر في �أيار/ مايو 2010.

مؤتمر الطاقة 
العربي العاشر 

يعقد بتعاون 
مشترك بين
4 منظمات 

عربية.

 جانب من موؤتمر �لطاقة �لعربي �لتا�صع
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�لم�صدرة  �لعربية  �الأقطار  م�نظمة  من  كل  �لموؤتمر�ت  هذه  رعاية  على  و�أ�صرف 

�لعربية،  للبترول، و�ل�صندوق �لعربي لالإنماء �القت�صادي و�الجتماعي، وجامعة �لدول 

و�لمنظمة �لعربية للتنمية �ل�صناعية و�لتعدين.

موؤتمر الطاقة العربي العا�ضر

���ص��ت�����ص��ت�����ص��ي��ف �ل��ع��ا���ص��م��ة 

�الإم���ار�ت���ي���ة »�أب���وظ���ب���ي« �ل����دورة 

�صعار  تحت  للموؤتمر  �ل��ع��ا���ص��رة 

�لعربي«، خالل  و�لتعاون  »�لطاقة 

دي�صمبر   23 �إل��ى   21 من  �لفترة 

���ص��ام��ي��ة  رع���اي���ة  ت��ح��ت   2014
�ل�صيخ خليفة بن  �ل�صمو  ل�صاحب 

ز�يد �ل نهيان رئي�س �لدولة، وذلك 

في فندق يا�س فاي�صروي �أبوظبي، 

وزير  معالي  �لموؤتمر  و�صيتر�أ�س 

�لطاقة في دولة �الإمار�ت �لعربية 

بن  �صهيل  �لمهند�س  �ل��م��ت��ح��دة، 

محمد فرج �لمزروعي. وي�صار في هذ� �ل�صدد �إلى �أن دولة �الإمار�ت �لعربية �صت�صت�صيف 

�لموؤتمر للمرة �لثانية، حيث �صبق و�أن ��صت�صافت �لدورة �الأولى للموؤتمر عام 1979.

وعل���ى غر�ر �لدور�ت �ل�ص���ابقة للموؤتمر فمن �لمتوقع �أن يحظى �لموؤتمر بم�ص���اركة 

و��ص���عة من �لوفود �لر�ص���مية من �لدول �لعربية برئا�صة �أ�صحاب �لمعالي وزر�ء �لبترول 

و�لطاقة في �لدول �لعربية، حيث �صتعر�س �لدول �لعربية �لم�صاركة في �لموؤتمر »�لورقة 

�لقطري���ة«، �لت���ي تقدم لمحة عامة عن و�قع و�آفاق �ص���ناعتها �لبترولية، وقد ��ص���تلمت 

�للجن���ة �لمنظم���ة للموؤتمر مجموعة كبيرة من �الأور�ق �لقطري���ة من �لدول �لعربية �لتي 

�صت�صارك في �لموؤتمر.

�لعربية  �لمنظمات  من  �لر�صمية  �لوفود  من  �لعديد  �لموؤتمر  في  �صي�صارك  كما 

خبر�ء  م��ن  ونخبة  و�ل��ط��اق��ة،  و�ل��غ��از  بالنفط  �لمتخ�ص�صة  و�ل��دول��ي��ة  و�الإقليمية 

�العالمية  �الأجهزة  من  كبيرة  ومجموعة  �لم�صتقلون،  و�لطاقة  و�لنفط  �القت�صاد 

و�لخا�صة.   �لر�صمية  و�لدولية  �لعربية 

ا�ضتعدادات كبيرة لعقد موؤتمر الطاقة العربي العا�ضر

تبذل �للجنة �لمنظمة للموؤتمر �لمكونة من �الأمانة �لعامة لمنظمة �أو�بك و�ل�صندوق 

�لعربي لالإنماء �القت�صادي و�الجتماعي، وبالتعاون مع وز�رة �لطاقة في دولة �الإمار�ت 

�لطاقة  موؤتمر  من  �لعا�صرة  �ل��دورة  ��صت�صافة  الإنجاح  كبيرة  جهود�ً  �لمتحدة  �لعربية 

�لعربي، وقد ��صتلمت �للجنة �لمنظمة مجموعة كبيرة من �الأور�ق �لقطرية من �لدول 

�لعربية �لم�صاركة في �لموؤتمر.

مؤتمر الطاقة 
العربي يهدف 
إلى إيجاد إطار 

مؤسسي 
للتصورات العربية 

حول قضايا النفط 
والطاقة
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سعادة األمين العام يستقبل وكيل وزارة النفط والمعادن بالجمهورية اليمنية

��صتقبل �صعادة �الأمين �لعام لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول 

)�أو�بك( �الأ�صتاذ/ عبا�س علي �لنقي، في مكتبه بمقر �الأمانة �لعامة للمنظمة 

في دولة �لكويت �صباح يوم �لثالثاء  19 �أغ�صط�س 2014، �صعادة وكيل وز�رة 

�لمخالفي  �صيف  �صوقي  �لمهند�س/  �ليمنية  بالجمهورية  و�لمعادن  �لنفط 

و�لوفد �لمر�فق له.

�لم�صترك في مجال  �لعربي  �لتعاون  �لجانبان مجاالت  ��صتعر�س  حيث 

�لطاقة ب�صكل عام، و�صبل �لتعاون �لممكنة بين �لجانبين في �لمجاالت ذ�ت 

�ل�صلة بال�صناعة �لبترولية، ودور �ل�صركات �لعربية �لمتخ�ص�صة �لمنبثقة عن 

�لمنظمة في تعزيز هذ� �لتعاون.

منظمة  بها  تقوم  �لتي  �لتح�صير�ت  �إل��ى  �للقاء  خالل  �لتطرق  تم  كما 

�الأو�بك بالتعاون و�لتن�صيق مع �لجهات �لمعنية  لعقد موؤتمر �لطاقة �لعربي 

�لعا�صر �لذي ت�صت�صيفه دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة  و�لذي من �لمقرر �أن 

يعقد خالل  �لفترة من21-23 دي�صمبر 2014، في مدينة �أبوظبي باإذن �هلل 

�لعربية  �أ�صحاب �لمعالي وزر�ء �لنفط و�لطاقة في �لدول  تعالى، بم�صاركة 

�لدول  من  و�لطاقة  �لنفط  �صناعة  في  و�لمتخ�ص�صين  �لخبر�ء  من  ونخبة 

�لعربية و�الأجنبية.

�الأو�ب��ك   لمنظمة  �لعام  �الأمين  �صعادة  ق��ّدم  �الإجتم����اع  خت����ام  وف����ي 

�لزيارة  �ليمني على هذه  للوفد  �لنقي، �صكره وتقديره  �الأ�صتاذ/عبا�س علي 

وما قد يترتب عليها من  تطوير في �لعالقات �لثنائية بين �لجانبين، متمنياً 

للوفد كل �لتوفيق و�لنجاح في زيارته �لحالية.
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منظمة أوابك وجمعية المهندسين البحرينية يبحثان أوجه التعاون المشترك

�لعربية  �الأق��ط��ار  لمنظمة  �لعامة  �الأم��ان��ة  ��صتقبلت 

�لمهند�صين  جمعية  من  وف��د�ً  )�أو�ب���ك(،  للبترول  �لم�صدرة 

�لبحرينية، �لذي قام بزيارة �إلى �لمنظمة في مقرها بدولة 

�لز�ئر  �لوفد  و�صم   ،2014 �صبتمبر   4 و   3 يومي  �لكويت، 

كل من، �لمهند�س �أيمن محمد نا�صر، مدير �لتدريب وتقنية 

�لمعلومات، و�لمهند�س �صالح طاهر طر�دة من �لهيئة �لوطنية 

للنفط و�لغاز �لبحرينية، و�لمهند�س ح�صين جعفر مكي، وقد 

تم خالل �لزيارة ��صتعر��س �مكانيات �لتعاون �لم�صترك بين 

�لطاقة  ومعلومات  �لمعلومات  تقنية  مجاالت  في  �لجانبان 

و�لتدريب و�لن�صاط �الإعالمي. 

تجربة  على  �لتعرف  �إلى  �أ�صا�صي  ب�صكل  �لزيارة  وتهدف 

�اللكتروني،  �لن�صر  مجال  في  �أو�بك  لمنظمة  �لعامة  �الأمانة 

وقد �أعدت �الأمانة �لعامة لمنظمة �أو�بك برنامج تعريفي مكثف 

للوفد �لز�ئر، وقدمت خاللها محا�صرة ن�صاط �لمنظمة على 

�لتعاون في  ت�صجيع  و�لدولي، ودورها في  �لعربي  �ل�صعيدين 

مجال �لطاقة بين �لدول �الأع�صاء، كما تم ��صتعر��س �الأن�صطة 

�الإعالمية �لتي تقوم بها �إد�رة �الإعالم و�لمكتبة باالأمانة �لعامة 

بن�صاطات  �لتعريف  �إلى  خاللها  من  تهدف  و�لتي  للمنظمة، 

�لمنظمة، وت�صجيع و�بر�ز مجاالت �لتعاون بين �لدول �لعربية 

في مجال �لطاقة.  

�لمعلومات  بنك  عن  تعريفية  محا�صرة  تقديم  تم  كما 

كافة  ��صتعر��س  تم  حيث  للمنظمة،  �لعامة  لالأمانة  �لتابع 

ومن  �لمعلومات  بنك  يقدمها  �لتي  �الح�صائية  �لخدمات 

بينها �حتياطيات و��صتهالك و�نتاج �لنفط و�لغاز �لطبيعي، 

�لدول  في  �لالحقة  �لبترولية  �ل�صناعات  عن  و�ح�صاء�ت 

�الأع�صاء ب�صكل خا�س و�لدول �لعربية  ب�صكل عام. 

منظمة  بتجربة  �لز�ئر  �لوفد  �أ�صاد  �لزيارة  نهاية  وفي 

وبالجهود  �لطاقة،  معلومات  بنك  مجال  في  �لر�ئدة  �أو�ب��ك 

�الإع��الم  مجال  في  �لتعاون  لتعزيز  �لمنظمة  تبذلها  �لتي 

�لبترولي بين دولها �الأع�صاء، وتعاونها �لمثمر مع �لموؤ�ص�صات 

�ل�صلة  ذ�ت  �لن�صاطات  مختلف  ف��ي  و�ل��دول��ي��ة  �القليمية 

ب�صناعة �لنفط و�لغاز و�لطاقة.

ي�صار �إلى �أن جمعية �لمهند�صين �لبحرينية تاأ�ص�صت في 

في  �لم�صاهمة  �إلى  تهدف  مهنية  وهي جمعية   ،1972 عام 

تطوير �لنه�صة �ل�صناعية و�لعمر�نية و�لم�صاهمة في تنظيم 

م�صتو�ها  ورفع  �لبحرين  مملكة  في  �لهند�صة  مهنة  قو�عد 

عن  و�لتعبير  �لمخت�صة،  �الأخ���رى  �لجهات  مع   بالتعاون 

�لم�صالح و�لحقوق �لمهنية الأع�صائها.

  وفد مملكة �لبحرين
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تطويرها  تم  �لتي  �الأق�صام  من  �لعديد  �لجديد  �اللكتروني  �لموقع  ويت�صمن 

ومن بينها بنك �لمعلومات، ومكتبة �الأمانة �لعامة، و�لهيكل �لتنظيمي للمنظمة، 

بينها  من  �لجديدة  �الأق�صام  من  �لعديد  ��صتحد�ث  تم  كما  �الأخباري.  و�ل�صريط 

�تفاقية �ن�صاء �لمنظمة، و�لعالقات �لدولية، و�الأ�صئلة �ل�صائعة، وو�صائل �لتو��صل 

�الجتماعي، وق�صم �لن�صرة �ل�صهرية �اللكترونية.

و�صعياً من �الأمانة �لعامة لتحقيق �أف�صل درجة ممكنة من �لتفاعل و�لتو��صل 

مع مت�صفحي �لموقع �لجديد، فقد خ�ص�صت ق�صماً جديد�ً هو “ق�صايا و�آر�ء«، 

يهدف بالمقام �الأول �إلى �لتعرف على وجهات نظر مت�صفحي �لموقع على ق�صايا 

با�صتحد�ث  �لموقع  �إد�رة  وتقوم  �لم�صتد�مة،  و�لتنمية  و�لغاز  و�لنفط  �لطاقة 

�لمو��صيع �لمطروحة للنقا�س ب�صفة دورية وذلك بهدف تمكين كافة فئات زو�ر 

�لموقع من �لم�صاركة و�الإدالء بالر�أي بح�صب �لتخ�ص�س.

�لطاقة  لموؤتمر  خا�صة  �صفحة  للمنظمة  �لجديد  �اللكتروني  �لموقع  و�أن�صاأ 

�لعربي �لعا�صر، �لمقرر عقده في مدينة �أبوظبي، دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة، 

خالل �لفترة من 21 – 23 دي�صمبر 2014، وتت�صمن �ل�صفحة كافة �لمعلومات 

ذ�ت �ل�صلة بالموؤتمر.  

تدشين الموقع االلكتروني الجديد لمنظمة أوابك

د���ّس��ن��ت االأم���ان���ة ال��ع��ام��ة لمنظمة 

اأواب�����ك م���وؤخ���رًا م��وق��ع��ه��ا االل��ك��ت��رون��ي 

وذلك  االنترنت،  �سبكة  على  الجديد 

بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية 

الجديدة في ال�سبكة العالمية، و�سعيًا 

من االأمانة العامة لتزويد مت�سفحي 

م����وق����ع����ه����ا االل������ك������ت������رون������ي ب���ج���م���ي���ع 

في  ال��ج��دي��دة  وال��ب��ي��ان��ات  المعلومات 

���س��ن��اع��ة ال��ن��ف��ط وال����غ����از ف���ي ال����دول 

العربية  وال��دول  بالمنظمة  االأع�ساء 

ب�سفة عامة.

www.oapecorg.org
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ويهدف الموؤتمر اإلى :

• اإيجاد اإطار موؤ�س�سي للأفكار والت�سورات العربية حول ق�سايا النفط والطاقة لبلورة روؤى متوائمة ب�ساأنها.	

• تن�سيق العلقات بين الموؤ�س�سات العربية العاملة في الن�ساطات المرتبطة بالطاقة والتنمية.	

• ربط �سيا�سات الطاقة بق�سايا التنمية.	

• درا�سة االحتياجات العربية من الطاقة حا�سرا وم�ستقبل وو�سائل تلبيتها.	

• التعرف على االإمكانيات العربية المتوفرة والجهود المبذولة لتطوير م�سادر الطاقة، والتن�سيق بين هذه الجهود.	

• التعرف على االأبعاد الدولية للطاقة واآثارها على الدول العربية.	

�صيعقد موؤتمر �لطاقة �لعربي �لعا�صر في مدينة �أبوظبي خالل �لفترة  21 – 23 كانون �الأول/ دي�صمبر 2014، تحت 

�صعار »الطاقة والتعاون العربي«. و�صيتناول �لموؤتمر �لتطور�ت �لر�هنة في �أ�صو�ق �لطاقة و�نعكا�صاتها على �لدول �لعربية، 

و�ال�ص���تثمار�ت �لالزمة لتطوير قطاع �لطاقة في �لدول �لعربية، وق�ص���ايا �لطاقة و�لبيئة و�لتنمية �لم�صتد�مة. كما يناق�س 

�لموؤتمر �أو�ص���اع �لطاقة في �لدول �لعربية من ناحية �لم�ص���ادر �لمتاحة و��صتهالك �لطاقة و�إمكانيات تر�صيده، باالإ�صافة 

�إلى �لربط �لكهربائي بين �لدول �لعربية، و�لتطور�ت �لتكنولوجية و�نعكا�صاتها على قطاع �لطاقة. 

تحت رعاية

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئي�س دولة االإمارات العربية المتحدة
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�سادية

✍ �نخف�س �لمعدل �ل�صهري الأ�صعار �صلة �أوبك بن�صبة 2.1 % )2.3 دوالر للبرميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 105.6 دوالر للبرميل خالل 

�صهر يوليو 2014.

✍ �رتفع �لطلب �لعالمي على �لنفط خالل �صهر يوليو 2014 بمقد�ر 0.8 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.9 % لي�صل �إلى 93.6 مليون ب/ي.

✍ �رتفعت �لكميات �لمعرو�صة من �لنفط خالل �صهر يوليو 2014 بمقد�ر 0.9 مليون ب/ي ،�أي بن�صبة 1 % لت�صل �إلى 94.2 مليون ب/ي.

لتبلغ 7.1 مليون ب/ي، بينما تر�جعت و�رد�تها من  ✍ �رتفعت و�رد�ت �لواليات �لمتحدة من �لنفط �لخام خالل �صهر يونيو 2014 بنحو 0.4 % 

�لمنتجات �لنفطية بنحو 20%  لتبلغ حو�لى 1.8 مليون ب/ي.

✍ ��صتقر �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �لدول �ل�صناعية خالل �صهر يونيو 2014 عند نف�س م�صتوى �ل�صهر �ل�صابق وهو 2671 مليون برميل، كما 

��صتقر �لمخزون �الإ�صتر�تيجي في بلد�ن منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية وجنوب �أفريقيا و�ل�صين عند  1759 مليون برميل. 

✍ �نخف�س �لمتو�صط �ل�صهري لل�صعر �لفوري للغاز �لطبيعي �لم�صجل في مركز هنري بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر يوليو 2014 بمقد�ر 0.3 دوالر 

لكل مليون )و ح ب( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 3.75 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

✍ �نخف�س متو�صط �أ�صعار ��صتير�د �لغاز �لطبيعي �لم�صيل في �ليابان خالل �صهر يونيو 2014 بمقد�ر 0.2 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 

16.1 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، بينما �رتفع متو�صط �أ�صعار ��صتير�د �لغاز �لطبيعي �لم�صيل في كوريا �لجنوبية بمقد�ر 0.3 دوالر لكل مليون )و 
ح ب( ، لي�صل �إلى 16.6 دوالر لكل مليون )و ح ب( و�نخف�س متو�صط �أ�صعار ��صتير�د �لغاز �لطبيعي �لم�صيل في �ل�صين بمقد�ر 0.2 دوالر لكل 

مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 11.2 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

✍ بلغت �صادر�ت �لدول �لعربية من �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و�ل�صين حو�لى 4.147 مليون طن خالل �صهر يونيو 2014 

،م�صتاأثرة بح�صة 40 % من �الإجمالى.

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 يوليو 

فى  م�صتوياته  �أدنى  �إلى  لي�صل  تر�جعه  و��صل  ثم  للبرميل،  دوالر   108.0 م�صجاًل   ،2014
�الأ�صبوع �لثالث عندما بلغ حو�لى 104.6 دوالر للبرميل، قبل �أن يعاود �الرتفاع خالل �الأ�صبوع 

�لر�بع لي�صل �إلى 105.3 دوالر للبرميل كما يو�صح �ل�صكل )1(:

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

يوليو  �صهر  خالل  �أوبك  خامات  �صلة 

دوالر   2.3 بمقد�ر  تر�جعاً   2014
للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، 

 105.6 �إلى  لي�صل   %2.1 بن�صبة  �أي 

بنحو  �رتفاعاً  للبرميل، م�صجال  دوالر 

 %1.1 بن�صبة  �أي  للبرميل  دوالر   1.2
مقارنة بمعدله �لم�صجل خالل �ل�صهر 

كان  وقد  �لما�صي.  �لعام  من  �لمماثل 

�المد�د�ت  �نقطاع  ب�صاأن  للمخاوف 

،و�نخفا�س طلب م�صافى �لتكرير فى 

�لمتوقع   �أكبر من  ب�صكل  و�أوروبا  �أ�صيا 

دور�ً رئي�صياً فى تر�جع �الأ�صعار خالل 

�صهر يوليو 2014.

املوؤ�ضرات الرئي�ضية

الشكل - 1:
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يوليو يونيو مايو اإبريل مار�س فرباير
يناير

2014 دي�ضمرب نوفمرب اأكتوبر �ضبتمرب اأغ�ضط�س
يوليو

2013

(2.3) 2.5 1.1 0.1 (1.2) 0.7 (3.0) 2.7 (1.7) (2.0) 1.2 3.0 3.4  �لتغري عن �ل�صهر

�ل�صابق

1.2 6.9 4.7 3.2 (2.2) (7.4) (4.6) 1.1 (1.9) (1.7) (2.0) (2.0) 4.9
 �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  االأ�سعار الفورية للمنتجات النفطية
- الخليج االأمريكي

دوالر   4.2 بنحو   2014 يونيو  �صهر  خالل  �لممتاز  للغازولين  �لفورية  �الأ�صعار  �رتفعت 

للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 3.2% لت�صل �إلى 135.4 دوالر للبرميل، 

لتبلغ 120.9  كما �رتفعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 0.8 دوالر للبرميل �أي بن�صبة %0.7 
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دوالر للبرميل، و�رتفعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لى 0.9 دوالر للبرميل �أي بن�صبة %0.9 

لتبلغ 99.3 دوالر للبرميل.

-  �سوق روتردام

�صهدت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز �رتفاعاً في م�صتوياتها خالل �صهر يونيو 2014 

�إلى  لت�صل   %2.4 بن�صبة  �أي  �ل�صابق  �ل�صهر  باأ�صعار  مقارنة  للبرميل  دوالر   3.1 بنحو 

130.4 دوالر للبرميل،  كما �رتفعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 0.3 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 
دوالر   0.05 بحو�لي  �لوقود  زيت  �أ�صعار  و�رتفعت  للبرميل،  121.6 دوالر  لتبلغ   %0.2

للبرميل �أي بن�صبة 0.1% لتبلغ 98.7 دوالر للبرميل.

-  �سوق حو�س البحر المتو�سط

�صهدت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز �رتفاعاً في م�صتوياتها خالل �صهر يونيو 2014  

�إلى  لت�صل   %3.6 بن�صبة  �أي  �ل�صابق  �ل�صهر  باأ�صعار  مقارنة  للبرميل  دوالر   4.5 بنحو 

126.4 دوالر للبرميل، كما �رتفعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 0.6 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 
دوالر   0.4 بحو�لي  �لوقود  زيت  �أ�صعار  و�رتفعت  للبرميل،  دوالر   122.8 لتبلغ   %0.5

للبرميل �أي بن�صبة 0.4% لتبلغ 100.2 دوالر للبرميل.

-  �سوق �سنغافورة

�صهدت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز �رتفاعاً في م�صتوياتها خالل �صهر يونيو 2014  

بنحو 2.3 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 1.9% لت�صل �إلى 123.7 

دوالر للبرميل، بينما تر�جعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 0.8 دوالر للبرميل �أي بن�صبة %0.7 

لتبلغ 122.2 دوالر للبرميل، و�رتفعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 2.2 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 

2.3% لتبلغ 97.2 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 

�ل��ف��ت��رة م��ن يونيو  خ��الل 

2013  �إلى  يونيو 2014  
�لرئي�صية  �الأ���ص��و�ق  ف��ي 

�الأربعة:

�لجدول  يو�صح  كما 

)4( في �لملحق �لمتو�صط 

�ل�صهري لالأ�صعار �لفورية 

في  �لنفطية  للمنتجات 

للفترة  �لمختلفة  �الأ�صو�ق 

 .2014-2012

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

1-3 اأ�سعار �سحن النفط الخام 
�تجاه  �إل��ى  �الأو�صط   �ل�صرق  مو�نئ  من  �لمتجه  �لخام  �لنفط  �صحن  �أ�صعار  �رتفعت 

�ل�صرق )للناقالت �لكبيرة بحمولة 230 – 280 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر يونيو 2014 

نقطة   40 11.1%،م�صجلة  بن�صبة  ،�أى  �ل�صابق  �ل�صهر  باأ�صعار  مقارنة  نقاط  �أربع  بمقد�ر 

مو�نئ  من  �لمتجه  �لخام  �لنفط  �صحن  �أ�صعار  �رتفعت  كما  �لعالمي)*(،   �لمقيا�س  على 

�ل�صرق �الأو�صط �إلى �تجاه �لغرب )للناقالت �لكبيرة بحمولة 270 – 285 �ألف طن �صاكن( 

خالل �صهر يونيو 2014  بمقد�ر نقطة و�حدة مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 

3.8% م�صجلة 27 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي. بينما ��صتقرت �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام 
�لمنقولة د�خل منطقة �لبحر �الأبي�س �لمتو�صط بناقالت �صغيرة �أو متو�صطة �لحجم )80-

82 نقطة على  �ل�صابق، م�صجلة  �ل�صهر  �ألف طن �صاكن( عند نف�س م�صتوياتها خالل   85
�لمقيا�س �لعالمي.

ويو�صح �ل�صكل )4( �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام في �التجاهات �لمختلفة خالل �لفترة من 

�صهر يونيو 2013 �إلى �صهر يونيو 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 يونيو 2014 بمقد�ر 

م�صجلة 110 نقطة على  نقطة و�حدة مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة %0.9 

 .)World Scale(لمقيا�س �لعالمي�

�الأبي�س  �لبحر  منطقة  د�خل  �لمنقولة  �لنفطية  �لمنتجات  �صحن  �أ�صعار  �رتفعت  بينما 

  2014 يونيو  �صهر  خ��الل  �صاكن(  طن  �أل��ف   35  –  30 بحمولة  )للناقالت  �لمتو�صط 

بمقد�ر8 نقاط على �لمقيا�س �لعالمي،  �أي بن�صبة 6.9% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق،  

 WS-( لمقيا����س �لعالم���ي� )*(

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

�ل�ص���حن، حي���ث �أن نقط���ة عل���ى 

�لمقيا�س �لعالم���ي تعني 1% من 

�صعر �لنقل �لقيا�صي لذلك �التجاه 

في كت���اب World Scale �لذي 

ين�صر �ص���نويا، ويت�صمن قائمة من 

�الأ�صعار ب�ص���يغة دوالر/طن تمثل 

�التجاه���ات  ل���كل   –  WS  100
�لرئي�صية في �لعالم.
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لت�صل �إلى م�صتوى 124 نقطة، و�رتفعت �أي�صاً �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة 

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

 %6.3 بن�صبة  �أي   ، �لعالمي  �لمقيا�س  على  نقاط   8 بمقد�ر   2014 يونيو  �صهر  خالل 

مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق،  لت�صل �إلى م�صتوى 134 نقطة.

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

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

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

و�لمنتجات �لنفطية للفترة 2012- 2014.

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

2 - العر�س و الطلب  

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

2014 �إلى �رتفاعه بمقد�ر 0.8 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.9 % مقارنة بم�صتويات �ل�صهر 
مليون ب/ي   0.8 بحو�لي  مرتفع  م�صتوى  وهو  مليون ب/ي،   93.6 �إلى  لت�صل  �ل�صابق 

مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �لما�صي.

�رتفع طلب مجموعة �لدول �ل�صناعية خالل �صهر يوليو 2014 بمقد�ر 1 مليون ب/ي، 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 46.4 مليون ب/ي ،وهو  �أي بن�صبة %2.2 

م�صتوى منخف�س بحو�لى 0.1 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق ،بينما 

تر�جع طلب بقية دول �لعالم �الأخرى بمقد�ر 0.2 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.4% مقارنة 

بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 47.2 مليون ب/ي ،مرتفعاً بحو�لي 0.9 مليون ب/ي 

مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �لما�صي.

شكل - 5 
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التغري عن

يوليو 2013 

يوليو

2013
التغري عن

يونيو  2014 

يونيو

2014
يوليو

2014

-0.1 46.5 1.0 45.4 46.4 طلب الدول ال�سناعية

0.9 46.3 -0.2 47.4 47.2 باقي دول العامل

0.8 92.8 0.8 92.8 93.6 اإجمايل الطلب العاملي

-0.7 37.1 0.6 35.8 36.4  اإمدادات اأوبك

-1.0 30.8 0.4 29.4 29.8 نفط خام

0.3 6.3 0.2 6.4 6.6 �سوائل الغاز و متكثفات

2.3 52.7 0.2 55.1 55.3 اإمدادات من خارج اأوبك

0.3 2.2 0.1 2.4 2.5 عوائد التكرير

2.2 92.0 0.9 93.3 94.2 اإجمايل العر�س العاملي

-0.8 0.5 0.6 املوازنة

Energy Intelligence Briefing August 4  2014 ،:مل�صدر�

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

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق  يوليو 2014 بمقد�ر0.9 مليون ب/ي �أي بن�صبة %1 

مقارنة  مليون ب/ي   2.2 بحو�لي  مرتفع  م�صتوى  وهو  مليون ب/ي،   94.2 �إلى  لت�صل 

بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

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

بن�صبة  �أي  مليون ب/ي   0.6 بمقد�ر   2014 يوليو  �صهر  �لطبيعي خالل  �لغاز  �صو�ئل  و 

1.7% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 36.4 مليون ب/ي ،م�صكلة تر�جعاً 
�إجمالى  �رتفع  كما  �ل�صابق،  �لعام  من  �لمناظر  بال�صهر  مقارنة  مليون ب/ي   0.7 بنحو 

�إم��د�د�ت �لدول �لمنتجة من خارج �أوبك  خالل �صهر يوليو 2014 بمقد�ر 0.3 مليون 

ب/ي �أي بن�صبة 0.5% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 57.8 مليون ب/ي، 

وهو م�صتوى مرتفع بنحو 2.9 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق. 

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

مليون ب/ي خالل   0.5 قدره  بفائ�س  ، مقارنة  0.6 مليون ب/ي  قدره  2014 فائ�صاً 
�ل�صهر �ل�صابق وعجز�ً قدره 0.8 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- 2014.
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3 -  تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية

الواليات المتحدة االأمريكية 

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

 7.1 لتبلغ  �ل�صابق  �ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %0.4 بن�صبة  �أى  �ألف ب/ى   30 بحو�لى 

�ألف ب/ي،  مليون ب/ي، بينما تر�جعت و�رد�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لي 463 

�أي بن�صبة 20% مقارنة بال�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لي 1.8 مليون ب/ي، وهو �أقل م�صتوى 

منذ يناير 2014. 

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

بم�صتويات  مقارنة   %1.8 بن�صبة  �أى  �ألف ب/ي   54 بحو�لى   2014 يونيو  �صهر  خالل 

�ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 3.0 مليون ب/ي، وبذلك �نخف�س �صافي �لو�رد�ت �لنفطية للواليات 

�لمتحدة خالل �صهر يونيو 2014 بحو�لي 487 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 8% مقارنة مع 

�ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 5.7 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   %38 بن�صبة  �لخام 

بن�صبة 18 % ،ثم �لمك�صيك بن�صبة 11% ،بينما ��صتحوذت �لبلد�ن �الأع�صاء في منظمة 

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

اليابان 

�ألف   256 بحو�لي   2014 يونيو  �صهر  �لخام خالل  �لنفط  من  �ليابان  و�رد�ت  �نخف�صت 

ب/ي، �أي بن�صبة 8 % بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 3.0 مليون ب/ي ،وهو �أقل م�صتوى 

ت�صهده �ليابان منذ عدة �صنو�ت. كما �نخف�صت �لو�رد�ت �ليابانية من �لمنتجات �لنفطية 

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

 التغري عن

مايو 2014

مايو

2014
يونيو

2014
 التغري عن

مايو 2014

مايو

2014
يونيو

2014

0.517 -   0.864 -   1.382 -   0.030 7.043 7.073 الواليات املتحدة االأمريكية

0.082 -   0.185 0.103 0.256 - 3.267 3.011 اليابان

0.026 0.272 0.297 0.479 - 6.159 5.680 ال�سني

بحو�لى 21 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 4% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 565 �ألف ب/ي. 

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

462 �ألف ب/ي، و بذلك �نخف�س  لتبلغ   %15 بن�صبة  �أي  �ألف ب/ي،   62 ،بنحو   2014
�صافي �لو�رد�ت �لنفطية لليابان خالل �صهر يونيو 2014  بحو�لي 339 �ألف ب/ي، �أي 

بن�صبة 10% لي�صل �إلى 3.1 مليون ب/ي. 

�لرئي�صى  �لمزود  �ل�صعودية هى  �لعربية  �لمملكة  �ل��و�رد�ت، فقد ظلت  لم�صادر  وبالن�صبة 

�الم��ار�ت  تليها   ، منه  �الأخيرة  و�رد�ت  �جمالي  من   %  31 بن�صبة  �لخام  بالنفط  لليابان 

ثم قطر بن�صبة 8% من �جمالي و�رد�ت �ليابان من �لنفط  �لعربية �لمتحدة بن�صبة %25 

�لخام. 

ال�سين 

�نخف�صت و�رد�ت �ل�صين من �لنفط �لخام خالل �صهر يونيو 2014 بحو�لي 479 �ألف 

�رتفعت  بينما  مليون ب/ي،   5.7 لتبلغ  �ل�صابق  �ل�صهر  مع  بالمقارنة   %8 بن�صبة  �أي  ب/ي، 

�لو�رد�ت �ل�صينية من �لمنتجات �لنفطية خالل �صهر يونيو 2014 بحو�لي 47 �ألف ب/ي، �أي 

بن�صبة 5% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 956 �ألف ب/ي.

وعلى جانب �ل�صادر�ت ،�رتفعت �ل�صادر�ت �ل�صينية من �لمنتجات �لنفطية بحو�لي 22 

�ألف ب/ي، �أي بن�صبة 3.5 % بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 658 �ألف ب/ي. وبذلك بلغ 

�صافي �لو�رد�ت �لنفطية �ل�صينية خالل �صهر يونيو 2014 حو�لي 6 مليون ب/ي منخف�صة 

بحو�لي 7% عن م�صتوياتها لل�صهر �ل�صابق. 

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

لل�صين بالنفط �لخام بن�صبة 17% من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه ،يليها عمان بن�صبة %12 

،و �أنجوال بن�صبة %12 .

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 يونيو 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 

يونيو  �صهر  خالل  �ل�صناعية  �لدول  في  �لنفطي  �لتجاري  �لمخزون  �إجمالي  ��صتقر 

2014 عند نف�س م�صتوى �ل�صهر �ل�صابق وهو 2671 مليون برميل، م�صكاًل �رتفاعاً بمقد�ر 
�إجمالي  �أن  يذكر  �لما�صى،  �لعام  من  �لمماثل  �ل�صهر  م�صتويات  عن  برميل  مليون   12
�لمخزون �لتجاري من �لنفط �لخام  في �لدول �ل�صناعية قد �نخف�س خالل �صهر يونيو 

2014  بحو�لي 21 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1003 مليون برميل، بينما 
�رتفع �إجمالي مخزونها �لتجاري من �لمنتجات  �لنفطية بحو�لي 21 مليون برميل عن 

�ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1668 مليون برميل.

 وقد �نخف�س �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �الأمريكتين بحو�لى 9 مليون برميل عن 

�ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 1383 مليون برميل، منها 511 مليون برميل من �لنفط �لخام 

�لدول  �لنفطي في  �لتجاري  �لمخزون  �رتفع  بينما  �لمنتجات،  872 مليون برميل من  و 

برميل  مليون   893 عند  لي�صتقر  �ل�صابق  �ل�صهر  عن  برميل  مليون   8 بحو�لى  �الأوروبية 

منها 331 مليون برميل من �لنفط �لخام و 562 مليون برميل من �لمنتجات. كما �رتفع 

�لمخزون �لتجاري �لنفطي في بلد�ن منطقة �لمحيط �لهادي بمقد�ر 1 مليون برميل عن 

�ل�صهر �ل�صابق ليبلغ 395 مليون برميل منها 161 مليون برميل من �لنفط �لخام  و 234 

مليون برميل من �لمنتجات �لنفطية.

 2014 و�نخف�س �لمخزون �لتجاري �لنفطي في بقية دول �لعالم خالل �صهر يونيو 

بمقد�ر 12 مليون برميل لي�صل �إلى 2350 مليون برميل ،بينما �رتفع �لمخزون �لتجاري 

�لنفطي على متن �لناقالت بمقد�ر 30 مليون برميل لي�صل �إلى 1023 مليون برميل. 

وبذلك ي�صجل م�صتوى �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لعالمى �نخفا�صا بمقد�ر 12 مليون 

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

5021  مليون برميل، وهو م�صتوى مرتفع بمقد�ر 88 مليون برميل عن م�صتويات �ل�صهر 
�لمماثل من �لعام �لما�صي. 

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

�أفريقيا و�ل�صين عند 1759 مليون برميل، و هو م�صتوى مرتفع  بمقد�ر 35 مليون برميل 

عن م�صتوياته في �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي.

وبذلك ي�صل �إجمالي �لمخزون �لعالمي في نهاية �صهر يونيو 2014 �إلى 7803 مليون 

برميل م�صجال بذلك �رتفاعاً بنحو 18 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق، و �رتفاعاً 

بنحو 133 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 يونيو 2014.
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* كما هو في مركز هنري.
** تم تحويل خام غرب تك�سا�س اإلى مليون )و ح ب( على اأ�سا�س اأن البرميل يحتوي 5.80 مليون )و ح ب (.

World Gas Intelligence August 6 ،2014 : الم�سدر

يوليو

دي�ضمربنوفمرباأكتوبر�ضبتمرباغ�ضط�س2013
يناير

يوليويونيومايواأبريلمار�سفرباير2014

3.63.43.63.73.64.23.35.83.84.74.64.13.8�لغاز �لطبيعي *

18.018.418.317.316.216.816.417.417.317.617.618.117.7خام غ. تك�صا�س**

16.116.717.017.719.119.419.020.718.318.017.216.917.4زيت  وقود منخف�س �لكربيت )0.3 %(

ثانيا: سوق الغاز الطبيعي

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

هنري  مركز  في  �لم�صجل  �لطبيعي  للغاز  �لفوري  لل�صعر  �ل�صهري  �لمتو�صط  �نخف�س 

بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر يوليو 2014 بمقد�ر 0.3 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر 

�ل�صابق لي�صل �إلى 3.75 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 13.9 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، و �نخفا�صه عن 

�لثاني بحو�لي 13.6 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، كما هو مو�صح في �لجدول )4(:

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر يونيو 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 �لحادى ع�صر من �صهر �أغ�صط�س 

2014  �أن م�صتوياتها في �صوق �لتبادل �لقاري في لندن ) ICE ( �صوف تفوق مثيالتها في 
�إلى    2014 �صبتمبر  �صهر  من  �لممتدة  �لفترة  �لمتحدة خالل  �لواليات  في  نايمك�س  �صوق 

�صهر يونيو 2015 لي�صل �أعلى م�صتوى للفروقات �إلى 6.68 دوالر لكل مليون وحدة حر�رية 

بريطانية خالل �صهر فبر�ير 2015 ،كما يو�صح �ل�صكل )8(:

)دوالر لكل مليون و ح ب ( األسعار المستقبلية للغاز الطبيعي المسجلة في 11 أغسطس  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 يونيو 2014  

 16.1 �إلى  لي�صل  �ل�صابق  بال�صهر  مقارنة  ب  ح  و  مليون  لكل  دوالر   0.2 بمقد�ر  �نخفا�صاً 

دوالر/ مليون و ح ب، بينما �رتفع متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته كوريا 

�لجنوبية بمقد�ر 0.3 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 16.6 دوالر/ 

مليون و ح ب، وتر�جع متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته �ل�صين بمقد�ر 

0.2 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 11.2 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 85 �ألف طن �أي بن�صبة 

0.8% مقارنة بال�صهر �ل�صابق حيث و�صلت �لكميات �لم�صتوردة في �صهر يونيو 2014  �إلى 
10.371 مليون طن.

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

2014 حو�لي 4.147 مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته 40% 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 August 13، 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�س

7050351315591212216.214.310.9اأبريل

6421291513521068816.214.69.1مايو

6442278812501048016.614.911.0يونيو

7412242613471118516.214.910.8يوليو

7249327116891220915.614.711.5اأغ�سط�س

6582247615171057515.014.911.8�سبتمرب

7538318913561208315.214.49.4اأكتوبر

7217327713181181215.414.59.5نوفمرب

8085402024351454016.414.613.8دي�سمرب

8179445126521528016.715.513.3يناير 2014

7511419414981320316.816.511.7فرباير

8044411514791363816.616.512.0مار�س

7212322013751180716.816.410.8اأبريل

6495221215791028616.316.311.4مايو

6821220713431037116.116.611.2يونيو

   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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 الهند

حل���ت �لهند مكان �لواليات �لمتحدة كاأكبر م�ص���تورد للنفط �لخام 

�لنيجي���رى، تليه���ا كل م���ن �ل�ص���ين وماليزي���ا، ياأتي ذلك ف���ي �أعقاب 

�نخفا�س طلب �لواليات �لمتحدة على  �لنفط �لخام �لنيجيري، و�لذي 

يبلغ في �لوقت �لحالي بحو�لي  250 �ألف ب/ي. 

وذك���رت هيئة �لبت���رول �لوطنية �لنيجيرية باأن �لهند ت�ص���تورد في 

�لوق���ت �لر�ه���ن حو�ل���ى 30 % م���ن �نت���اج �لنفط �لخ���ام �ليومى فى 

نيجيريا، و�لذى يبلغ حاليا حو�لى 2.5 مليون ب/ ي، وهو ما ي�صير �إلى 

�أن �لهند ت�صتري حو�لي 750 �ألف ب/ي من �لنفط �لخام �لنيجيرى. 

الوليات المتحدة

قدرت �د�رة معلومات �لطاقة �المريكية �ن متو�صط �نتاج �لواليات 

�لمتحدة من �لنفط �لخام في يوليو تموز 2014 بلغ 8.5 مليون برميل 

يوميا وهو �أعلى م�صتوى منذ �بريل ني�صان 1987 .

وقال���ت �الد�رة ف���ي تقريره���ا �ل�ص���هري لتوقع���ات �لطاقة لالجل 

�لق�صير �إن من �لمتوقع �ن يبلغ متو�صط �نتاج �لنفط �المريكي حو�لي 

8.5 ملي���ون برمي���ل يومي���ا ف���ي 2014 و9.3 مليون برمي���ل يوميا في 
2015 . و�لتقدير للعام 2015 هو �أعلى م�ص���توى للمتو�ص���ط �ل�ص���نوي 

النتاج �لنفط منذ 1972 .

وقال���ت �الد�رة �نها تتوقع �ن تهبط ح�ص���ة �ل���و�رد�ت من �جمالي 

��ص���تهالك �لمنتج���ات �لبترولية �المريكية ف���ي 2015 �إلي 22 بالمئة 

من �لم�ص���توى �لم�ص���جل في 2013 و�لبالغ 33 بالمئة. وتمثل ح�ص���ة 

�ال�صتير�د �لمتوقعة في 2015 �أدنى م�صتوى منذ 1970 .

رو�ضيا

�أظه���رت بيان���ات وز�رة �لطاق���ة 

�لرو�ص���ية باأن �ص���ادر�ت رو�ص���يا من 

�لغ���از �لطبيعي قد �رتفعت ب�ن�ص���بة 

4.4 % خالل �الأ�صهر �ل�صبعة �الأولى 
من �لع���ام �لحالي )2014(، لت�ص���ل 

�إل���ى 117.003 ملي���ار مت���ر مكعب، 

بينم���ا هبط���ت �ص���ادر�تها �لنفطية 

بن�صبة 5 % خالل نف�س �لفترة.

و�أ�ص���ارت بيان���ات �ل���وز�رة �إل���ى 

�أن �ص���ركة »Gazprom« خف�ص���ت 

�إنتاجه���ا م���ن �لغ���از �لطبيعي خالل 

�الأ�ص���هر �ل�ص���بعة �الأول���ى م���ن �لعام 

�لحالي بن�ص���بة 4.7 % لي�ص���ل �إلى 

260.881 ملي���ار مت���ر مكع���ب، في 
حين �رتف���ع �نتاج �لغاز �لطبيعي من 

قب���ل �ص�����ركة »Novitec«، بن�ص���بة 

7.5 % لي�ص���ل �إل���ى 36.314 مليار 
متر مكعب، وبذلك يكون �إنتاج رو�صيا 

م���ن �لغ���از �لطبيع���ي ق���د �نخف�س 

بن�صبة 1.7 % خالل �الأ�صهر �ل�صبعة 

�الأول���ى م���ن �لع���ام �لحال���ي مقارنة 

بنف����س �لفترة من �لعام �ل�ص���ابق، مع 

�أن �ص���ادر�تها من �لغاز خالل �لفترة 

ذ�تها �رتفعت بن�صبة 4.4 %.

قررت وز�رة �ل�ص���ناعة و�لتجارة و�لتموين �الأردنية خف�س �أ�ص���عار �لم�ص���تقات �لنفطية خالل �ص���هر 

�أغ�ص���ط�س 2014، حيث قل�ص���ت �ص���عر لتر �لبنزين �لخالي من �لر�ص���ا�س )90( �إلى 850 فل�صا مقابل 

855 فل�صا.  وتم خف�س �صعر لتر �لبنزين )95( �إلى 1035 فل�صا، مقابل 1040 فل�صا، ومادتي �ل�صوالر 
و�لكيرو�ص���ين �إلى 660 فل�ص���ا مقابل 675 فل�ص���ا. كما خف�صت �أ�ص���عار لتر وقود �لطائر�ت �لمحلية �إلى 

597 فل�ص���ا مقابل 606 فل�ص���ات، و�الأجنبية من 611 فل�ص���ا �إلى 602 فل�س، ووقود طائر�ت �لرحالت 
�لعار�ص���ة من 626 فل�ص���ا �إلى 617 فل�صا، وزيت وقود �لبو�خر من 57 .477 دينار للطن �إلى 39 .473 

دينار. دينار �أردني = 1.41 دوالر(.

المملكة الأردنية
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* The OPEC basket of crudes )effective June 16, 2005( is 
comprised of Algeria›s Saharan Blend,   
Iraq›s Basra Light, Kuwait Export,   Libya›s Es Sider, Qatar 
Marine, Saudi›s Arabian Light, UAE›s Murban,
Iran Heavy, Indonesia›s Minas, Nigeria›s Bonny Light, and 
Venezuela›s Merey.Effective 1 January and 
mid of October 2007,Angola’s Girassol and Ecuadorian 
Oriente crudes have been incorporated to become the 12th 
and 13th crudes comprising the new Opec Basket.As of 
Jan.2009, the basket excludes the Indonesian crude.

 : 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 االماراتي ، قطر البحري ، اخلام الكويتي، االيراين 

الثقيل، مريي  الفنزويلي، بوين اخلفيف النيجريي، 

خام مينا�س االندوني�سي.واعتبارا من بداية �سهر يناير ومنت�سف �سهر اأكتوبر 

2007 اأ�سيف خام غريا�سول االنغويل و خام اورينت.
االكوادوري، و يف يناير 2009 مت ا�ستثناء اخلام االندوني�سي من ال�سلة لتتاألف 

من 12 نوعا من اخلام.

االقت�سادية،  االدارة  للبرتول،  امل�سدرة  العربية  االقطار  منظمة  امل�سدر: 

والتقارير اال�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

1 108.0 101.7

 2 104.1 108.2  2 105.7 104.5
 3 105.2 109.7  3 104.6 105.7
 4 104.7 111.4 4 105.3 105.6

 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

1 105.7 107.0

�صبتمرب

Sep.

 1 111.3
2 104.0 106.4  2 110.0
3 103.2 105.9 3 107.9
4 103.6 106.3 4 106.3

  

�بريل

April

1 102.8 105.9
 �كتوبر 

Oct.

1 107.3
2 103.6 102.3  2 107.3
3 105.4 97.2  3 106.1
4 105.2 99.0 4 106.1

  

مايو

May

1 104.0 102.0

 نوفمرب  

Nov.

1 103.3
2 105.2 100.5  2 104.1
3 106.7 100.4  3 105.4
4 106.5 100.0 4 107.0

 يونيو 

  June

1 105.3 100.5

 دي�صمرب 

Dec.

1 108.0
2 106.9 101.5  2 106.9
3 109.7 102.4  3 107.2
4 109.6 99.7 4 109.0

20132014

.109.3104.7Jan يناير 

.112.8105.4Feb فرب�ير 

106.4104.2March مار�س 

101.1104.3April �بريل 

100.7105.4May مايو 

101.0107.9June يونيو 

104.4105.6July يوليو 

107.5August �غ�صط�س 

.108.7Sept �صبتمرب 

.106.7Oct �كتوبر 

.105.0Nov نوفمرب 

.107.7Dec دي�صمرب 

Q  I 109.5104.8 �لربع �الأول 

Q  II 100.9105.9 �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.



39

سنة 40 - العدد 9-8 
ال

ملحق الجداول

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�س

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�س

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

104.2104.8109.0102.1103.1104.1107.6107.2104.3107.6100.5Marchمار�س

104.3104.9108.1102.1103.1104.5107.8107.4104.7107.7102.0Aprilاأبريل

105.4105.8110.4103.2104.2105.4108.4109.4105.6109.7102.0Mayمايو

107.9108.6112.7105.8106.6107.9110.7111.3108.0111.7105.2Juneيونيو

105.6107.2106.7103.8105.5106.0108.9106.2106.1106.6102.9Julyيوليو

امل�سدر: اأوابك ،  االإدارة االإقت�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

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

فرب�ير

2014

119.7124.296.3Singapure�صنغافورة

Feb.

2013
119.9123.397.6Roterdamروترد�م
116.4124.198.9Mediterranean�ملتو�صط

128.9121.0102.9US Gulfخ. �أمريكي

مار�س

2014

119.4122.595.0Singapure�صنغافورة

 March
2014

120.9121.0100.1Roterdamروترد�م
115.2121.5100.7Mediterranean�ملتو�صط

126.7119.8102.4US Gulfخ. �أمريكي

�أبريل

2014

121.4124.093.8Singapure�صنغافورة

Apr.
2013

128.0122.198.1Roterdamروترد�م
122.9122.098.7Mediterranean�ملتو�صط

132.4121.1101.6US Gulfخ. �أمريكي

مايو

2014

121.4123.095.1Singapure�صنغافورة

 May
2014

127.4121.398.7Roterdamروترد�م
121.9122.299.7Mediterranean�ملتو�صط

131.3120.198.4US Gulfخ. �أمريكي

يونيو

2014

123.7122.297.2Singapure�صنغافورة

Jun.

2013
130.4121.698.7Roterdamروترد�م
126.4122.8100.2Mediterranean�ملتو�صط

135.4120.999.3US Gulfخ. �أمريكي
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�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 280 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 - 280 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

June 74 25 42 يونيو 2013

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

February 85 35 56 فرب�ير

March 94 31 43 مار�س

April 93 30 41 �أبريل

May 82 26 36 مايو

June 82 27 40 يونيو

.Vessels of 30 - 35 thousand dwt ** حجم الناقلت  من 30 اىل 35 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

June 138 128 95 يونيو 2013

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

February 162 152 102 فرب�ير

March 181 171 109 مار�س

April 139 129 97 �أبريل

May 126 116 111 مايو

June 134 124 110 يونيو

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

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

�جلدول - 7 : �لطلب �لعاملي على �لنفط  )2012 - 2014(    )مليون برميل يوميا (

Table -7 : World Oil Demand  2012 - 2014  )Million Barrels / Day(

2014 * 2013 2012

�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�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 6.6 6.6 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 5.7 5.7 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 0.9 0.9

OECD �منظمة �ل 45.1 45.8 45.9 46.2 46.1 45.4 45.9 46.0 46.3 46.0 45.6 46.3

�أمريكا �ل�صمالية

America North 23.9 23.9 23.9 24.1 24.2 23.8 23.7 23.7 23.9 23.9 23.8 23.5

W. Europeأوروبا.غ� 13.5 13.1 13.6 13.5 13.9 13.8 13.2 13.7 13.8 13.9 13.8 13.7

�ملحيط �لهادي

Pacific Countries 7.7 8.9 8.4 8.7 8.1 7.8 8.9 8.6 8.7 8.2 8.0 9.1

�لبلد�ن �لنامية

Developing Countries 29.7 29.3 28.9 29.0 29.4 28.8 28.5 28.1 28.2 28.5 27.9 27.4

�ل�صرق �الو�صط  و�آ�صيا 

Middle East & Asia 19.3 19.2 18.9 18.8 19.3 18.8 18.7 18.4 18.4 18.8 18.3 18.1

Africa فريقيا� 3.7 3.6 3.6 3.6 3.4 3.6 3.6 3.4 3.5 3.3 3.4 3.4

�أمريكا �لالتينية

America Latin 6.7 6.5 6.5 6.6 6.8 6.5 6.2 6.3 6.4 6.5 6.2 6.0

China  ل�صني� 10.5 10.1 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 4.2 4.4 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 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6

World 90.1   �لعامل 90.2 90.0 91.1 90.6 89.2 89.1 88.9 90.1 89.3 88.0 88.1
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Sources: OAPEC -Economics Dept &  Oil Industry Reportsامل�سدر: اأوابك - االإدارة االقت�سادية، وتقادرير ال�سناعة النفطية

�جلدول - 8: �لعر�س �لعاملي للنفط و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي  )2012 - 2014(    )مليون برميل يوميا (

Table -8 : World Oil and LNG Supply )2012-2014(   )Million Barrels / Day(

2014* 2013 2012
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
  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 26.4 26.4 27.0 26.3 27.4 27.4 26.8 28.8 28.9 28.9 29.1 28.6

اأوابك

OAPEC 24.9 25.1 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 1.5 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.2 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6

 اأوبك

OPEC 36.4 36.6 37.2 36.2 37.9 37.6 37.3 37.1 36.9 37.0 37.2 36.8

Crude Oil نفط خام 30.6 30.9 31.6 30.5 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 5.7 5.7 5.7 5.8 5.6 5.6 5.8 5.9 5.8 5.7 5.6

OECD الدول ال�سناعية 23.5 23.3 22.1 22.9 22.3 21.7 21.7 20.9 21.2 20.6 20.8 21.1

N.America اأمريكا ال�سمالية 19.5 19.1 18.0 18.8 18.3 17.6 17.6 16.5 16.8 16.5 16.4 16.5

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

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

الدول النامية

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

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

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

Latin America  اأمريكا اللتينية 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.8 4.7 4.7 4.9

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

FSU اأ. ال�سوفييتي ال�سابق 13.4 13.5 13.4 13.6 13.3 13.3 13.4 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 0.1 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 2.2 2.2

World      92.0   �لعامل 92.2 91.4 91.5 92.0 91.3 91.0 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

* ال ي�سمل النفط على منت الناقلت
** ي�سمل النفط على منت الناقلت واملخزون اال�سرتاتيجي

Sources: Oil Market Intelligence June.  2014   امل�سدر 

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

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

يونيو

2014
 June
2014

مايو 

2014
May
2014

التغري عن مايو 

2014
  Change from

May 2014

يونيو 

2013
 June
2013

التغري عن يونيو

2013 

Change from
June  2013

13776America(9)13831392االأمريكتان

Crude)7(518)22(511533نفط خام

8728591385913Productsمنتجات نفطية

893885887320Europeاأوروبا :

331324730526Crudeنفط خام

Products)6(5625611568منتجات نفطية

Pacific(14)3953941409منطقة املحيط الهادي 

Crude)7(168)6(161167نفط خام

Products)7(2342277241منتجات نفطية

267126710265912Total OECDاإجمايل الدول ال�سناعية *

99112Crude(21)10031024نفط خام

166816472116680Productsمنتجات نفطية

227476Rest of the world(12)23502362بقية دول العامل *

102399330101112Oil at Seaنفط على منت �لناقالت

493388Total Commercial(12)50215033اإجمايل املخزون التجاري *

175917590172435Total Strategic1�ملخزون �ال�صرت�تيجي

78037785187670135Total2اإجمايل املخزون العاملي**




