
تقرير األمين العام السنوي األربعون لعام 2013

الذكرى األربعون لتأسيس المؤسسة العامة القطرية للبترول

صناعة الغاز الطبيعي
في  الدول العربية الواقع واآلفاق



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

أجهزة المنظمة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عام 1982 )جمدت ع�صويتها في عام 1986( وتجيز �التفاقية �ن�صمام �أية دولة عربية م�صدرة للبترول 

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

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

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

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

�لتي ت�صير عليها. 

æ المكتب التنفيذي : يتكون من ممثلي �لدول �الأع�صاء ويقوم برفع ما ير�ه من تو�صيات و�قتر�حات �إلى 

�لمجل�س، وينظر في �لميز�نية �ل�صنوية ويرفعها للمجل�س �لوز�ري ، كما يقر نظام موظفي �الأمانة �لعامة، 

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

للو�ئح  وفقا  �لمنظمة،  لن�صاط  و�لتنفيذية  و�الإد�ري��ة  �لتخطيطية  بالجو�نب  ت�صطلع  الأمانة العامة :   æ

�لمجل�س  من  بقر�ر  �لعام  �الأمين  ويعين  عام.  �أمين  �لعامة  �الأمانة  �إد�رة  ويتولى  �لمجل�س.  وتوجيهات 

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

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

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

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

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

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

æ الهيئة الق�ضائية: تم �لتوقيع على بروتوكول �إن�صاء �لهيئة �لق�صائية لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة 

1980.  وللهيئة  �أبريل   20 �لنفاذ في  1978 ودخل حيز  9 مايو  بتاريخ   للبترول في مدينة �لكويت 

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

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

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

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

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.



4�الفتتاحية

6�أخبار �لدول �الأع�صاء

12�أن�صطة �ملنظمة

13�ل�صركات �لعربية �ملنبثقة

14�لتطور�ت �لبرتولية

26�الأخبار �لدولية

27ملحق �جلد�ول

في هذا العدد

المحتويات

غالف العدد

12

 ت�ضدر الن�ضرة ال�ضهرية عن الأمانة العامة ملنظمة الأقطار العربية امل�ضدرة للبرتول - اإدارة الإعالم واملكتبة

)ISSN 1018-595X(  

 جميع حقوق الطبع حمفوظة، وال يجوز اإعادة الن�سر  اأو االقتبا�س دون اإذن خطي م�سبق من املنظمة.  

ال�ضرتاك ال�ضنوي )11 عدداً(  وي�ضمل اأجور الربيد 

الدول االأجنبية الدول العربية  للأفراد: 10 دنانري كويتية �أو ما يعادلها بالدوالر 

للموؤ�س�سات: 15 دينار� كويتيا �أو ما يعادلها بالدوالر 

للأفراد: 40 دوالر� �أمريكيا 

للموؤ�س�سات:  60 دوالر� �أمريكيا

 توجه طلبات �ال�صرت�ك �إىل:  ق�سم التوزيع – اإدارة االإعلم واملكتبة، منظمة االأقطار العربية امل�سدرة للبرتول 

�س.ب. 20501 �ل�صفاة، �لكويت 13066 - دولة �لكويت  هاتف:  24959724  )965+(  فاك�س:  24959755  )965+( 

www.oapecorg.org : موقع �ملنظمة     distribute@oapecorg.org :لربيد �الإلكرتوين�

تقرير األمين العام السنوي األربعون لعام 2013

الذكرى األربعون لتأسيس المؤسسة العامة القطرية للبترول

صناعة الغاز الطبيعي
في  الدول العربية الواقع واآلفاق

�صهدت �صناعة �لغاز �لطبيعي تطور�ت مهمة على 

مدى �لعقود �لخم�صة �لما�صية على �ل�صعيدين �لعربي 

�لطاقة  مزيج  في  رئي�صية  مكانة  و�حتلت  و�ل��دول��ي، 

�لعالمي، و�رتفعت معدالت �لطلب �لعالمي على �لغاز، 

وتكنولوجيا  تقنيات  في  �لم�صتمر  بالتطور  مدعومة 

�لتو�صع  ظل  وفي  �صو�ئل،  �إل��ى  �لغاز  وتحويل  معالجة 

�لقطاعات  في  �لطبيعي  �لغاز  ��صتخد�م  في  �لكبير 

�لطاقة  توليد  قطاع  وهي  للطاقة،  �ال�صتهالك  كثيفة 

�لبترولية  و�ل�صناعات  �لنفطي  و�لقطاع  �لكهربائية، 

و�صناعة  )�الأ���ص��م��دة،  �ل�صناعي  و�ل��ق��ط��اع  �ل��الح��ق��ة، 

باالإ�صافة  و�الألمنيوم(،  و�ل�صلب،  و�لحديد  �الأ�صمنت 

�إلى �ال�صتخد�مات �لمنزلية. كما يتز�يد �الهتمام بالغاز 

حيث  من  و�الأق��ل  للبيئة  �صديقاً  وق��ود�ً  كونه  �لطبيعي 

�نبعاث غاز�ت �لدفيئة.

تقرير األمين العام السنوي األربعون 
لعام 2013
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كلمة العدد

�ضناعة الغاز الطبيعي في  الدول العربية الواقع والآفاق

�ص���هدت �ص���ناعة �لغاز �لطبيعي تطور�ت مهمة على مدى �لعقود �لخم�صة �لما�صية على �ل�صعيدين 

�لعربي و�لدولي، و�حتلت مكانة رئي�ص���ية في مزي���ج �لطاقة �لعالمي، و�رتفعت معدالت �لطلب �لعالمي 

عل���ى �لغ���از، مدعومة بالتطور �لم�ص���تمر ف���ي تقنيات وتكنولوجي���ا معالجة وتحويل �لغاز �إلى �ص���و�ئل، 

وفي ظل �لتو�ص���ع �لكبير في ��ص���تخد�م �لغاز �لطبيعي في �لقطاعات كثيفة �ال�ص���تهالك للطاقة، وهي 

قطاع توليد �لطاقة �لكهربائية، و�لقطاع �لنفطي و�ل�ص���ناعات �لبترولية �لالحقة، و�لقطاع �ل�ص���ناعي 

)�الأ�ص���مدة، و�صناعة �الأ�صمنت و�لحديد و�ل�ص���لب، و�الألمنيوم(، باالإ�صافة �إلى �ال�صتخد�مات �لمنزلية. 

كما يتز�يد �الهتمام بالغاز �لطبيعي كونه وقود�ً �صديقاً للبيئة و�الأقل من حيث �نبعاث غاز�ت �لدفيئة.

وتتبو�أ �لعديد من �لدول �الأع�صاء في منظمة �الأو�بك مكانة مهمة على �صعيد �صناعة �لغاز �لطبيعي 

�لعالمي���ة، وم���ن بينها �لجمهورية �لجز�ئرية، ودولة قطر، وهن���اك  دول تمتلك �حتياطيات غازية كبيرة 

ووجود �مكانيات و�عدة لتحقيق �لمزيد من �الكت�ص���افات �لغازية م�ص���تقباًل كالمملكة �لعربية �ل�صعودية 

ودولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة، حيث ت�ص���عى هذه �لدول لت�ص���خير �مكانياتها �لمادية و�لب�ص���رية في 

�ص���بيل تطوير هذه �ل�ص���ناعة، بو��ص���طة تهيئة �لبنية �لتحتية �لمتكاملة من �ص���بكات خطوط �الأنابيب، 

ومجمعات معالجة و�إ�صالة �لغاز �لطبيعي و�إنتاج م�صتقات �لغاز كاالإيثان وغاز �لبترول �لم�صال.

ووفقاً لدر��صة حديثة �صادرة عن �الأمانة �لعامة للمنظمة بعنو�ن »و�قع و�آفاق �صناعة وتجارة �لغاز 

�لطبيع���ي في �لدول �لعربي���ة«، فقد بلغت �الحتياطيات �لموؤكدة من �لغ���از �لطبيعي في �لدول �لعربية 

في نهاية عام 2012 نحو 1.936 تريليون قدم مكعب، وهو ما يمثل حو�لي 29.2 % من �الحتياطيات 

�لعالمية، وتمتلك دول �لخليج �لعربية نحو 77% من �حتياطيات �لغاز �لعربية، وذلك في حقل �ل�صمال 

في دولة قطر، باالإ�صافة �إلى �حتياطيات �لغاز �لطبيعي في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية ودولة �الإمار�ت 

�لعربية �لمتحدة، ثم تاأتي بعد ذلك �لدول �لعربية �لمطلة على �لبحر �لمتو�صط )�لجمهورية �لجز�ئرية، 

جمهورية م�صر �لعربية(، و�لتي تقدر �حتياطياتها �لموؤكدة من �لغاز �لطبيعي بحو�لي 8.442 مليار متر 

مكعب، بما يعادل 15.4% من �جمالي �حتياطيات �لدول �لعربية.

وقد �صاهمت �لدول �لعربية بالن�صيب �الأكبر في �لزيادة �لعالمية في �نتاج �لغاز �لطبيعي )�لم�صّوق( 

خ���الل �لفت���رة )2002 – 2012( و�لت���ي بلغت 796.3 مليار متر مكعب. حي���ث بلغت �لزيادة في �نتاج 

�لغ���از ف���ي �لدول �لعربية خالل نف�س �لفت���رة نحو 253.4 مليار متر مكع���ب �أي ما يعادل 31.8% من 

�جمال���ي �لزي���ادة �لعالمية، وق���د بلغ معدل �لنمو �ل�ص���نوي الإنتاج �لغاز �لطبيعي )�لم�ص���وق( في �لدول 

�لعربية خالل �لفترة )2002-2012(، حو�لي 6.52%، حيث �رتفع �النتاج من 288 مليار متر مكعب 

في عام 2002 لي�صل �إلى 541 مليار متر مكعب في عام 2012.



وي�صهد ��صتهالك �لغاز �لطبيعي �رتفاعاً متز�يد�ً في �لدول �لعربية وبنمو �صنوي يقدر بحو�لي 5.58% خالل 

�لفترة )2002 – 2012(، حيث �رتفع �ال�صتهالك من 203 مليار متر مكعب في عام 2002 لي�صل �إلى حو�لي 

350 مليار متر مكعب في عام 2012، 

وتت�ص���در �لمملك���ة �لعربية �ل�ص���عودية قائمة �لدول �لعربية من حيث ��ص���تهالك �لغاز �لطبيع���ي، تليها دولة 

�الإمار�ت �لعربية، ثم جمهورية م�صر �لعربية، ثم �لجمهورية �لجز�ئرية. 

وعلى �ص���عيد �آخر، تعتبر �ص���ناعة �لغاز �لطبيعي �أحد �الأركان �لرئي�ص���ية للتعاون و�لتكامل �القت�ص���ادي بين 

�لدول �لعربية، حيث توجد �لعديد من م�صاريع �لغاز �لطبيعي �لعربية �لم�صتركة )�لثنائية و�لجماعية(، وي�صار في 

هذ� �ل�صاأن �إلى خط �لغاز �لعربي، وخط �أنابيب غاز دولفين �لذي يربط بين دولة قطر ودولة �الإمار�ت �لعربية 

�لمتحدة، باالإ�صافة �إلى ��صتخد�مه كوقود في �لعديد م�صاريع �لربط �لكهربائي بين �لدول �لعربية.

�أما على �ص���عيد منظمة �الأو�بك، فاإنها لم تاأل جهد�ً في �لمتابعة �لم�ص���تمرة للتطور�ت �لعربية و�لدولية في 

�ص���ناعة �لغاز �لطبيعي، وذلك من خالل �عد�د �الأبحاث و�لدر��صات و�لتقارير �لفنية و�القت�صادية حول �صناعة 

�لنف���ط �لغ���از، كم���ا د�أبت �الأمانة �لعام���ة للمنظمة على عقد �جتماع �ص���نوي لخبر�ء �ص���ناعات �لغاز في �لدول 

�الأع�صاء، وذلك بهدف بحث �إمكانيات �لتعاون في مجال ��صتثمار �لغاز �لطبيعي، وتبادل �الآر�ء ووجهات �لنظر 

ب�صاأن �لتحديات �لحالية و�لم�صتقبلية �لتي تو�جه �لدول �لعربية في �صناعة �لغاز �لطبيعي.

وي�ص���ار في هذ� �ل�ص���دد �إلى �أن مو�ص���وع �لتط���ور�ت �لعربية و�لدولية في �ص���ناعة �لغ���از �لطبيعي، هو من 

�لمو��ص���يع �لرئي�صية �لمطروحة للنقا�س خالل جل�ص���ات موؤتمر �لطاقة �لعربي �لعا�صر، �لذي �صيعقد في مدينة 

�أبوظبي، بدولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة، خالل �لفترة من 21 – 23 دي�ص���مبر 2014، وباإ�ص���ر�ف م�صترك من 

كل من منظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول )�أو�بك(، و�ل�صندوق �لعربي لالإنماء �القت�صادي و�الجتماعي، 

وبالتعاون مع جامعة �لدول �لعربية، و�لمنظمة �لعربية للتنمية �ل�صناعية و�لتعدين. 

�إن �الأمانة �لعامة لمنظمة �أو�بك، �إذ ت�صيد بما تبذله �لدول �لعربية ومن بينها �لدول �الأع�صاء في �لمنظمة، 

من جهود حثيثة وم�ص���اريع طموحة لتطوير �ص���ناعة �لغاز �لطبيعي، خا�ص���ة في ما يت�صل بالنجاح �لكبير لبع�س 

�ل���دول �الأع�ص���اء ف���ي تطبي���ق تكنولوجيا تحوي���ل �لغاز �إل���ى �ص���و�ئل ) GTL (، و�لتقليل من ن�ص���بة حرق �لغاز 

�لم�ص���احب للنفط. فاإنها ترى باأن مثل هذه �لجهود تندرج في �إطار تاأمين �لطلب �لعالمي على �لطاقة، و�لنفط 

و�لغاز ب�ص���كل خا�س من جهة، و�لم�ص���اهمة في �لجهود �لدولية �لمبذولة حول �لبيئة و�لتي من بينها �نتاج طاقة 

ذ�ت مو��صفات قيا�صية عالمية و�صديقة للبيئة من جهة �أخرى. 

كما تاأمل �الأمانة �لعامة باأن ت�ص���ب هذه �لجهود في تدعيم م�ص���ار �لتنمية �القت�ص���ادية و�الجتماعية في 

�لدول �الأع�صاء، وفي تحقيق �لخير و�لنماء و�لتقدم للدول �الأع�صاء، و�الأمر مرهون كذلك بالتعاون و�لتن�صيق 

مع �لدول �لم�صتهلكة �لرئي�صية للغاز �لطبيعي، ودعم �آليات �لتن�صيق بين �لدول �لم�صدرة و�لدول �لم�صتهلكة 

للغاز �لطبيعي.
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�أطلقت بور�صة دبي للطاقة في بد�ية �صهر يوليو 2014، 

 )Trade at Marker - TAM( آلي���ة �لتد�ول �لجدي���دة�

للعم���الء �لذين يرغبون في �لتد�ول ف���ي �لعقد �الآجل لخام 

عمان.

و�صتتيح �آلية ) TAM( لعمالء بور�صة دبي للطاقة �صر�ء 

وبي���ع عقود �لنفط �الآجلة باأ�ص���عار مرتبطة ب�ص���كل مبا�ص���ر 

ب�ص���عر �لموؤ�ص���ر �ليومي لبور�ص���ة دبي للطاقة عند �ل�صاعة 

12:30 بعد �لظهر بتوقيت دبي. ويعد �لمتو�ص���ط �ل�ص���هري 
ل�ص���عر �لموؤ�ص���ر �ليومي لبور�ص���ة دبي للطاقة هو �الأ�ص���ا�س 

�لذي يتم تحديد �ص���عر ت�ص���دير �لنفط �لخ���ام، وفقاً له في 

كل من �صلطنة عمان و�إمارة دبي، مما يجعل من معيار �صعر 

�لعق���د �الآجل لخ���ام عمان �أح���د �لمعايير �لرئي�ص���ية لعقود 

�لطاقة �الآجلة في �لعالم.

و�صيتمّكن �لم�صتثمرون من �لتد�ول، وفقاً ل�صعر �لموؤ�صر 

�ليومي مبا�ص���رة مع �إ�صافة هام�س لل�صعر ل�صمان �لح�صول 

على �صعر عادل والإد�رة �لمخاطر �لمتعلقة بتقلبات �الأ�صعار 

وذل���ك قبل فت���رة �لت�ص���وية �ليومية، م���ا يتيح له���م �لتد�ول 

باأ�صعار قريبة جد�ً من �صعر �لموؤ�صر �ليومي.

ويمكن �أن يتم �لتد�ول با�ص���تخد�م �آلية ) TAM( ب�صكل 

يومي للعقود �الآجلة لالأ�ص���هر �لثالث���ة �لقادمة لخام عمان. 

كما �أن هذه �الآلية �ص���تكون مفي���دة جد�ً لمن يقومون باإد�رة 

�الأ�ص���ول م���ن �لر�غبين في �لتعامل مع �لعق���د �الآجل لخام 

عمان دون �لحاجة �إلى �لم�صاركة في عملية ت�صكيل �الأ�صعار 

�أو م�ص���افي �لتكري���ر �لت���ي ترغب في �لتاأكد م���ن �أن تكلفة 

 )OSP( م�صترياتهم �أقرب ما تكون �إلى �صعر �لبيع �لر�صمي

لخام عمان.

يذكر �أن بور�ص���ة دبي للطاقة �ص���هدت �رتفاعاً ملحوظاً 

ف���ي حجم �لت���د�ول خالل �الأ�ص���هر �الأخيرة، حي���ث �رتفعت 

�لمعدالت في �لفترة من �ص���هر يناير �إلى �ص���هر مايو من عام 

2014 بن�صبة 57% مقارنة بنف�س �لفترة من �لعام �ل�صابق.

اطالق آلية تداول جديدة للعقد اآلجل لخام عمان
في بورصة دبي للطاقة
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معهد البترول األفريقي ..
لبنة جديدة في التعاون األفريقي في مجال الطاقة

�فتت���ح �لمهند�س ط���ارق �لماّل �لرئي�س �لتنفيذى للهيئة �لم�ص���رية �لعامة للبترول، 

نيابة عن معالي وزير �لبترول و�لثروة �لمعدنية، �لمهند�س �ص���ريف ��ص���ماعيل »معهد 

�لبت���رول �الأفريق���ي«، وذل���ك في مقر �ص���ركة مه���ار�ت �لزي���ت و�لغاز �لتابع���ة لقطاع 

�لبترول �لم�ص���ري، بح�صور عدد من �ل�صخ�ص���يات �الأفريقية من بينها، وزير �لمو�رد 

�لهيدروكربوني���ة ف���ي جمهوية �لكونغو، �ل�ص���يد/ �أندريا رفائيل لو�مب���ا، و�الأمين �لعام 

لمنظمة �لدول �الأفريقية �لمنتجة للبترول )�آبا(، جابريال د�ن�صو، وممثل دولة ليبيا فى 

منظم���ة �الآبا، �لمهند�س �أحمد �لتاغدي نيابة ع���ن معالي وزير �لنفط �لليبي، ورئي�س 

�صركة مهار�ت �لزيت و�لغاز، �لمهند�س �أحمد �لع�صماوي. 

وذكر �لمهند�س طارق �لمال فى كلمة له بهذه �لمنا�ص���بة، باأن �ن�ص���اء معهد �لبترول 

�الفريقى يعد تج�صيد�ً للجهود �لتي تقوم بها جمهورية م�صر �لعربية في مجال تقوية 

ودع���م �لعالقات بين �ل���دول �الأفريقية فى مختلف �لمجاالت، ومن بينها �ل�ص���ناعات 

�لهيدروكربونية. 

و�أ�صاد رئي�س �لهيئة �لم�صرية �لعامة للبترول، بموقف �لدول �الأع�صاء فى منظمة 

�الأبا على دعمهم ومو�فقتهم على مبادرة جمهورية م�ص���ر �لعربية الإن�صاء هذ� �لمعهد 

�ل���ذى يه���دف �إلى مو�جهة �لتحديات �لتى تو�جه قطاع �لبترول و�لغاز فى �أفريقيا في 

مج���ال �لتدريب وتطوير �لقدر�ت، وم�ص���اعدة �لدول �الأع�ص���اء عل���ى تطوير مو�ردها 

�لب�صرية و�لطبيعية.



سنة 40 - العدد 7 
ال

8

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

اء
ض

ألع
ل ا

دو
ر ال

خبا
أ

الذكرى األربعون لتأسيس المؤسسة العامة القطرية للبترول
وقد �ألقى معالي وزير �لطاقة و�ل�ص���ناعة بدولة قطر،  د.محمد بن �ص���الح �ل�صادة، كلمة 

��ص���تعر�س خاللها م�ص���يرة �لنجاح �لحافلة باالنجاز�ت ل�صركة قطر للبترول، وتوقف خاللها 

عند بع�س �لمحطات �لمهمة من عمر �ص���ركة قطر للبترول، م�صير�ً �إلى �أن �لجهود �لمبذولة 

من قبل �لقائمين على �ل�صركة �صاهمت في م�صاعفة �إجمالي �الأ�صول �لموّحدة لل�صركة 85 

مرة، و�إجمالي �الإير�د�ت �أكثر من 40 مرة، بينما ت�صاعف �صافي �لربح �أكثر من 300 مرة.

 و�أ�ص���ار معاليه �إلى �أن �ص���ركة قطر للبترول �صاهمت في بناء �القت�صاد �لوطني �لقطري 

لي�ص���بح و�حد�ً من �أ�ص���رع �القت�صاد�ت نمو�ً في �لعالم، حيث بلغت م�صاهمة �لقطاع �لنفطي 

في �لناتج �لمحلي لدولة قطر في عام 2013 �أكثر من %54.

و�أو�صح معالي وزير �لطاقة و�ل�صناعة، باأن �لدعم �لكبير �لذي تناله �صركة قطر للبترول 

من �لقيادة �ل�صيا�ص���ية في دولة قطر، �ص���اهم ب�ص���ورة فاعلة في تنفيذ  �ل�صركة لم�صروعاته 

�لكبرى، حيث ت�صاعف �نتاج دولة قطر من �لنفط مرتين خالل �لعقدين �لما�صيين، و�أ�صبحت 

دولة قطر مركز�ً عالمياً ل�ص���ناعة �لغاز �لطبيعي �لم�ص���ال، و�صاحبة �أكبر �أ�صطول في �لعالم 

لنقل �لغاز،  وعا�ص���مة �لعالم في تحويل �لغاز �إلى �ص���و�ئل، كما تمتلك دولة قطر �أكبُر موقع 

ر في �لعالم لغاز �لهيليوم.  منفرد الإنتاج �الأمونيا و�ليوريا، وهي �أكبر ُم�صدِّ

تحت رعاية معالي رئي�س 

مجل�س الوزراء ووزير 

الداخلية بدولة قطــــر، 

ال�ضـــيخ عبـــد اللــه

بن نا�ضــر بن خليفـــة

اآل ثاني، اأقامت �ضركة قطر 

للبترول احتفاًل بمنا�ضبة 

الذكرى الأربعين لتاأ�ضي�س 

الموؤ�ض�ضة العامة القطرية 

للبترول، وذلك بح�ضور 

كبار الم�ضئولين في دولة 

قطر، واأع�ضاء ال�ضلك 

الدبلوما�ضي، وروؤ�ضاء 

ال�ضركات البترولية العاملة 

في دولة قطر.
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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. 
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دولة الإمارات العربية المتحدة

�أعلنت �صركة مبادلة للبترول �لتابعة ل�صركة �لمبادلة للتنمية )مبادلة( �أن عمليات �لحفر �الختبارية في مناطق �لتنقيب 

 ،)S.K.320( لبحري���ة في والية �ص���ار�و�ك �لماليزية �أكدت �كت�ص���اف كميات من �لغاز باإمكان���ات تجارية كبيرة في �لحقل�

وتتوزع على 3 �آبار هي )�صيريه-1(، و)بيجاجا-1(، و)�صنتوك-1(. 

وقد تم حفر بئر �لتقييم )�صيريه-1( حتى عمق 3000 متر ، وتم حفر بئر �لتقييم )بيجاجا -2( حتى عمق 2685 متر�ً. 

و�أ�ص���ارت �ختبار�ت مناطق �لغاز �لرئي�ص���ية �إلى وجود معدالت تدفق بلغت 30-50 مليون قدم مكعب يومياً من �لغاز عالي 

�لجودة مع �لمكثفات. ويقع حقل )بيجاجا( على عمق 109 �أمتار من �لمياه. 

وفي تطور �آخر منحت �صركة م�صروع �لمرفاأ، وهي وحدة تابعة لهيئة مياه وكهرباء �أبوظبي، عقد� بقيمة 4 .715 مليون 

دوالر )6.2 مليار درهم( ل�ص���ركة Hyundai  لالأعمال �لهند�ص���ية و�الإن�ص���اء�ت، لتنفيذ �أعمال �إ�ص���الح وتركيب محطات 

للكهرباء وتحلية �لمياه في دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة، ومن �لمتوقع ��صتكمال �أعمال �لم�صروع بحلول عام 2017.

الجمهورية الجزائرية

تعتزم �صركة �صوناطر�ك حفر 4 �آبار ��صتك�صافية للغاز �ل�صخري في �أحو��س 

�أحنت و�إليزي )جنوب �صرق(. وكان مجل�س �لوزر�ء قد �صمح ل�صركة �صوناطر�ك 

بالقيام ببرنامج ��صتك�ص���افي يت�صمن حفر 11 بئر� للتنقيب على �لغاز �ل�صخري 

لفترة تمتد من 7 �إلى 13 عاما. 

ونقلت وكالة �الأنباء �لجز�ئرية عن م�صدر م�صئول في �صوناطر�ك في يوليو 

2014، قوله���ا باأن �ل�ص���ركة �ص���تقوم ف���ي 2014 بحفر 117 بئ���ر� للتنقيب على 
�لمحروقات، منها 4 �آبار للبحث على �لغاز �ل�ص���خري وذلك في �إطار �لبرنامج 

�لمقرر لرفع �إحتياطات �لبالد من �لنفط و�لغاز.

وكانت �صوناطر�ك قد قامت في عام 2012، بحفر �أول بئر ��صتك�صافي للغاز 

�ل�ص���خري في حو�س �آحنت ) جنوب مدينة عين �ص���الح في والية تمنر��ص���ت(. 

وقد �ص���محت هذه �لعملية بتقييم �أف�صل الحتياطات هذ� �لحو�س، كما �أظهرت 

�لدر��ص���ات �لت���ي قامت بها �ص���ركة �ص���وناطر�ك بالتعاون مع �ص���ركات ومكاتب 

��صت�ص���ار�ت دولية في مجال �لطاقة، وجود موؤ�ص���ر�ت م�صجعة ال�صتكمال عملية 

�لتنقيب.

ووفق���اً لوكالة معلوم���ات �لطاقة �الأمريكي���ة، تمتلك �لجمهوري���ة �لجز�ئرية 

�حتياطيات قابلة لال�ص���تخر�ج من �لغاز �ل�صخري في �أحو��س مويدير، وبركين، 

وغد�م����س، وتيميم���ون، ورقان، وتندوف، و�آحنت، تحت���وي على �حتياطيات ثبت 

تقنيا �مكانية ��ص���تخر�جها. وتطمح �صركة �ص���وناطر�ك �إلى زيادة �الحتياطيات 

من �لغاز و�لنفط، وذلك بتخ�صي�س 102 مليار دوالر لغاية 2018، حيث �صتوجه 

60 % من هذه �ال�صتثمار�ت ال�صتك�صاف و�إنتاج �لمحروقات.  
وف���ي تطور �آخر وقعت �ص���ركة �ص���وناطر�ك عقد�ً بقيم���ة 618 مليون دوالر 

مع �ص���ركة Dodsal �لهندية لالأعمال �لهند�صية و�لبناء، لتنفيذ م�صروع  يهدف 

للمحافظة على م�صتويات �نتاج �لنفط في حقل حا�صي م�صعود. وتت�صمن �أعمال 

�لعقد بناء وحدة لتكثيف �لغاز بطاقة 24 مليون متر مكعب يومياً، و�صبكة قنو�ت 

غازية تمتد 180 كيلو متر�، و�صت�صتغرق مدة �لم�صروع 36  �صهر�ً. 

جمهورية م�ضر العربية

وق���ع معال���ي وزي���ر �لبت���رول و�لث���روة 

�لمعدني���ة، �لمهند����س �ص���ريف ��ص���ماعيل، 

�تفاقية للبحث عن �لذهب و�لمعادن بموجب 

�لقانون �ل�ص���ادر بالترخي�س لوزير �لبترول 

و�لث���روة �لمعدني���ة للتعاقد م���ع هيئة �لثروة 

�لمعدنية و�ص���ركة �ص���التين للثروة �لمعدنية 

و��ص���تغاللها فى مناطق جب���ل �إيقات، وجبل 

�لجرف، وو�دى م�صيح، وجبل علبة، ومنطقة 

�أ�صو�ن في �ل�صحر�ء �ل�صرقية.

المملكة العربية ال�ضعودية

و�فقت �ص���ركة �أر�مكو لم���ا ور�ء �لبحار 

من حيث �لمبد�أ على �ال�ص���تحو�ذ على كامل 

ح�ص���ة Hangsen-Group ف���ي �أ�ص���هم 

�صركة  S-Oil  لكورية، ونتيجة ل�صر�ء هذه 

�الأ�صهم �ص���ترتفع ن�صبة ح�صة �صركة �أر�مكو 

   S-Oil لم���ا ور�ء �لبحار في �أ�ص���هم �ص���ركة

%، وبمبل���غ   63.4 �إل���ى    %  34.99 م���ن 

�إجمالي قدره  1.95 مليار دوالر �أميركي. 

من جانب���ه، ذكر رئي�س �ص���ركة »�أر�مكو 

�ل�ص���عودية«، وكبي���ر �إد�رييه���ا �لتنفيذيي���ن، 

�ل�ص���يد / خال���د �لفالح، باأن هذه �ل�ص���فقة 

تعتب���ر توؤك���د ثقة �ص���ركة �أر�مكو �ل�ص���عودية 

باالقت�ص���اد �لك���وري، وه���و ما ي�ص���جع على 

م�ص���يها قدم���اً ف���ي تعزي���ز تو�جده���ا ف���ي 

�الأ�صو�ق �الآ�صيوية �لو�عدة. 
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مملكة البحرين

ذكر نائب �لرئي�س �لتنفيذي ل�ص���ركة نف���ط �لبحرين )بابكو(، 

�ل�ص���يد/ �بر�هيم طالب، باأن م�صروع مد خط �أنبوب لنقل �لنفط 

م���ن �لمملك���ة �لعربية �ل�ص���عودية �إلى مملكة �لبحرين، قد و�ص���ل 

�إل���ى مر�ح���ل متقدمة، م�ص���ير� �إل���ى �أن طرح مناق�ص���ات �لتنفيذ 

�ص���يبد�أ ف���ي يوليو 2014، و�ص���تتولى �ص���ركة �أر�مكو  �ل�ص���عودية 

�إد�رة �لمناق�ص���ات.

و�أ�ص���اف �ل�ص���يد / �بر�هيم طالب، باأن خطط تو�ص���عة م�صفاة 

بابك���و لتكرير �لنفط، تم�ص���ي على ثالث مر�ح���ل، �لمرحلة �الأولى 

هو خط �الأنابيب �لتي تنقل �لنفط �لخام من �ل�صعودية �إلى م�صفاة 

بابكو، مو�ص���حاً �أن �لم�ص���روع ي�ص���ير بح�ص���ب �لخطة �لمو�ص���وعة 

ويحظى بدعم من جميع �لجهات �لمعنية. 

ويبل���غ طول خط �الأنبوب �لجديد نحو 110 كيلومتر�ت، بطاقة 

�إجمالي���ة تبل���غ 350 �ألف ب/ي ، بينما يبلغ ط���ول �الأنبوب �لحالي 

نحو 67 كيلومتر، وتبلغ طاقته نحو 230 �ألف ب/ي. 

ي�ص���ار �إلى �أن �لطاقة �لتكريرية لم�صفاة �لبحرين بابكو تتر�وح 

بين 250 - 270 �ألف ب/ي، حيث ت�ص���تورد نحو 220 �ألف ب/ي 

من �لمملكة �لعربية �ل�صعودية، �إلى جانب تكرير نحو 40 �ألف ب/ي 

من حقل �لبحرين.

دولة قطر

منحت �صركة قطر للبترول، عقد�ً ل�صركة �لخليج �لعالمية 

للحف���ر �لقطري���ة، بقيم���ة 1.275 ملي���ار ريال قط���ري )350 

مليون دوالر(، ولمدة 5 �صنو�ت، وذلك لبناء من�صة حفر بحرية 

جديدة. 

وذكرت �ص���ركة �لخلي���ج �لعالمية للحفر في بيان �ص���حفي 

�أن���ه يجرى حالياً �تمام بناء �لمن�ص���ة، و�لتي �أطلق عليها �أ�ص���م 

)دخان(، في حو�س �ل�ص���فن في Kapil files في �ص���نغافورة، 

ويتوقع ��ص���تالمها ودخوله���ا �لخدمة، خالل �لرب���ع �لر�بع من 

عام 2014. يذكر �أن �لخليج �لعالمية للحفر، ح�ص���لت موؤخر�ُ 

على عقد لبناء من�صتي حفر �أر�صيتين، لتوفير خدمات �لحفر 

ل�ص���الح �ص���ركة قطر للبترول، بقيمة 1.1 ملي���ار ريال قطري، 

حيث يجرى بناء من�صتي �لحفر في �لواليات �لمتحدة، ويتوقع 

��ص���تالمهما ودخولهما في �لخدمة، خالل �لن�ص���ف �لثاني من 

عام 2015.

دولة الكويت

�أعلن���ت �ص���ركة ناق���الت �لنف���ط �لكويتية عن 

��ص���تالمها ر�ص���مياً لناقل���ة �لمنتج���ات �لبترولي���ة 

 Daewoo طويلة �لمدى )�لد�ص���مة(، من �ص���ركة

 Shipbuilding & Marine Engineering
Co. وذك���رت �ل�ص���ركة في بيان �ص���حفي باأن بناء 
�لناقلة )�لد�ص���مة( ياأتي �ص���من خطتها �لطموحة 

و�لر�مي���ة �ل���ى تحدي���ث وتطوي���ر �أ�ص���طولها في 

�لمرحلة �لثالثة، مو�ص���حة �أن �لحمولة �الجمالية 

للناقلة )�لد�صمة(  ت�صل �لى 108 �آالف طن متري 

تقريبا �أي ما يعادل 785 �ألف برميل ويبلغ طولها 

250 متر� تقريبا بعر�س 42 متر� وغاط�س ي�ص���ل 
�ل���ى 21.5 مت���ر� وتبلغ �ص���رعتها 15.2 عقدة في 

�ل�صاعة. و�أ�صارت �ل�صركة �إلى �أنها �صوف ت�صتلم 4 

ناق���الت جديدة  قبل نهاية  �لعام �لجاري 2014، 

لي�صبح حجم �ال�صطول 30 ناقلة. 

وف���ي تط���ور �آخر ذكرت مجلة ميد �ن �ص���ركة 

نفط �لكويت �ختارت �صركة »بتروفاك« �لبريطانية 

ومجموعة »دود�صال« و»الر�ص���ن وتوبرو« �لهندية، 

الإن�ص���اء ثالث���ة مر�ك���ز تجميع جديدة في �ص���مال 

�لكويت. و�صتتخطى �لقيمة �الإجمالية للعقود �أكثر 

من 2.3 مليار دوالر، و�ص���تتولى �صركة »بتروفاك« 

�إن�ص���اء مرك���ز تجمي���ع 29 بقيم���ة 194.2 مليون 

دينار، و�صركة »الر�ص���ن وتوبرو« مركز تجميع 30 

بقيم���ة 226.4 ملي���ون دين���ار، في حين �ص���تتولى 

مجموع���ة »دود�ص���ال« مرك���ز تجمي���ع 31 بقيم���ة 

228.1 مليون دينار.
وتاأت���ي ه���ذه �لمر�ك���ز �لجدي���دة كج���زء م���ن 

��ص���تر�تيجية �ل�صركة طويلة �لمدى لتطوير حقول 

�لنفط في �ص���مال �لكويت. وت�ص���عى �ل�ص���ركة �إلى 

زيادة �إنتاج �لنفط من 760 �ألف برميل يومياً �إلى 

ملي���ون برميل يومي���اً بحل���ول 2015 و�لمحافظة 

على معدل �الإنتاج هذ� لمدة خم�س �صنو�ت.

و�ص���يتم ت�ص���ميم كل مركز تجميع ال�ص���تيعاب 

100 �أل���ف برمي���ل يومياً من �لنف���ط و 240 �ألف 
برمي���ل يومياً من �لمياه و 240 مليون قدم مكعبة 

م���ن �لغاز �لم�ص���احب يومياً. وتتوقع �ل�ص���ركة �أن 

ينتهي �لم�صروع �الأ�صا�صي في دي�صمبر 2018.
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تقرير األمين العام السنوي األربعون لعام 2013
�صدر موؤخر�ً عن منظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول )�و�بك(، 

تقرير �الأمين �لعام �ل�صنوي �الأربعون لعام 2013، حيث يتناول بالتحليل 

�لمعمق مختلف �لتطور�ت �لعربية و�لدولية في �ل�صناعة �لبترولية، بدء�ً 

وت�صنيع  و�لبتروكيماويات،  �لم�صافي،  وعمليات  و�الإنتاج  باال�صتك�صاف 

�لعربية  �لبترولية  �لم�صاريع  �أهم  با�صتعر��س  وم��رور�ً  �لطبيعي،  �لغاز 

و�لدولية، و�مد�د�ت �لنفط و�لغاز �لطبيعي و�لطاقة في �لعالم وتاأثيرها 

وعو�ئد  �لمنظمة  في  �الأع�صاء  �ل��دول  من  �لنفط  على  �لطلب  على 

�ل�صادر�ت �لبترولية ودورها في دعم عملية �لتنمية �القت�صادية.

و�لتو�صيات  و�لقر�ر�ت  �لمنظمة  �أجهزة  �أعمال  �لتقرير  ي�صتعر�س 

قامت  وما  للمنظمة،  �لتنفيذي  و�لمكتب  �ل��وزر�ء  �ل�صادرة عن مجل�س 

�لعامة من ن�صاطات في مجال �لعالقات �لعربية و�لدولية،  به �الأمانة 

وما عقدته �أو �صاركت فيه من ندو�ت وموؤتمر�ت، باالإ�صافة �إلى �الأمور 

�الإد�رية �لخا�صة بالمنظمة، وعر�س ملخ�صات للدر��صات و�لبحوث �لتي 

�ل�صوؤون  �إد�رة  )�لمتكون من  �لطاقة  لدر��صات  �لعربي  �لمركز  �أنجزها 

�لفنية و�الإد�رة �القت�صادية(، و�لتطور�ت �لجارية في بنك �لمعلومات، 

عن  �لمنبثقة  �لعربية  لل�صركات  �لمالية  �لتقرير �لنتائج  ي�صتعر�س  كما 

�لمنظمة وما �أنجزته من م�صاريع في �ل�صوق �لبترولية. 

كما يبرز �لتقرير مختلف �لم�صاعي و�لجهود �لتي قامت بها �لدول 

�القت�صادية  �لتطور�ت  �نعكا�صات  حدة  تخفيف  على  و�لعمل  جهة،  من  �لبترولية  �صناعاتها  لتطوير  �لمنظمة  في  �الأع�صاء 

�لعالمية عليها، وجهودها في توثيق �لعالقات مع �لهيئات و�لمنظمات �لدولية و�لمر�كز ذ�ت �ل�صلة بالطاقة من جهة ثالثة. 

  و�أ�صار �لتقرير �إلى �صوق �لنفط �لعالمية �صهدت خالل عام 2013  ��صتقر�ر�ً متز�يد�ً �نعكا�صاً لحالة  �لتعافي �القت�صادي 

�لعالمي �لذي ��صتمر بمعدالت التز�ل تعتبر متو��صعة ولكن ثابتة خالل �لعام.  وكان �القت�صاد �الأمريكي �لد�فع �لرئي�صي 

للتعافي �لعالمي في �لوقت �لذي ت�صهد فيه �القت�صاد�ت �لنا�صئة �لرئي�صية تباطوؤ�ً في �لنمو. 

وتم خالل عام 2013 ت�صجيل �أرقام قيا�صية في جانب �لطلب �لعالمي على �لنفط �لذي و�صل �إلى 89.9 مليون ب/ي 

و�الإم��د�د�ت �لتي بلغت 90.1 مليون ب/ي.  �إال �أنه وبرغم �لزيادة في �لطلب �لتي فاقت قلياًل ما كانت عليه خالل �لعام 

�ل�صابق، فقد �صهدت �أ�صعار �لنفط �لعالمية،  والأول مرة منذ عام 2009، �نخفا�صاً متو��صعاً لي�صل �لمعدل �ل�صنوي ل�صعر �صلة 

خامات �وبك �إلى 105.9 دوالر/ برميل، وذلك في ظل �لوفرة في �الإمد�د�ت �لتي نتجت ب�صورة رئي�صية عن �لزيادة �لكبيرة 

في �مد�د�ت دول خارج �وبك، وبخا�صة من دول �أمريكا �ل�صمالية، وبحدود 1.2 مليون ب/ي، في �لوقت �لذي �صهدت فيه 

�مد�د�ت دول �أوبك، والأول مرة منذ عام 2009، �نخفا�صاً لت�صل �إلى 36 مليون ب/ي خالل �لعام. 

و�أ�صار �لتقرير �إلى تطوير قطاع �ل�صناعة �لبترولية �لعربية وتح�صين مردودها �القت�صادي، ي�صكل دعامة قوية لدعم �لجهود 

�لر�مية للتكامل بين مختلف قطاعات �ل�صناعة �لوطنية �الأخرى، وي�صاهم في تحقيق �ال�صتقر�ر �القت�صادي و�الجتماعي على 

لالقت�صاد  �لرئي�صية  �لمحركات  �أحد  قادمة  ولعقود  �صيظل  �لبترول  �ن  �عتبار  و�لدولية، على  و�القليمية  �لمحلية  �الأ�صعدة 

�لعالمي.
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وذكر رئي�س مجل�س �إد�رة �ل�صركة �ل�صيخ دعيج بن �صلمان 

بن دعيج �آل خليفة في ت�صريح �صحفي، »بالنظر �إلى ظروف 

�ل�صحن  �صوق  في  �صائدة  ظلت  �لتي  �ل�صديدة  �لمناف�صة 

�لعالمية، فاإن هذه �لنتائج تمثل دالئل م�صجعة للغاية تعزز 

جديد  تحفيز  بمثابة  كانت  كما  لل�صركة،  �لريادية  �لمكانة 

لل�صركة للفوز بجائزة )حو�س �ل�صنة( من جو�ئز لويدز لي�صت 

لل�صرق �الأو�صط و�صبه �لقارة �لهندية، حيث قام �لمحكمون 

بت�صليط �ل�صوء على �لجهود �لتي بذلتها �صركة �أ�صري لتلبية 

�حتياجات عمالئها في �الآونة �الأخيرة، وهو ما ي�صكل �إقر�ر� 

�ل�صعبة  �لظروف  جميع  �أمام  �ل�صمود  في  �ل�صركة  بنجاح 

في �صوق �ل�صحن �لعالمية، وقدرتها على تحقيق �لنمو مع 

تح�صين �لخدمة و�لتو�صع في �الأعمال«.

و�أ�صاف �ل�صيخ دعيج بن �صلمان، باأن عام 2013 �صهد 

�للم�صات �لنهائية �لتي و�صعتها �ل�صركة على فترة مهمة من 

 188 مبلغ  �ل�صركة  ��صتثمرت  حيث  �لطموحة،  عات  �لتو�صُّ

�لى  �لهادفة  �الأعمال  من  �صل�صلة  تنفيذ  في  دوالر  مليون 

تنويع م�صادر �لدخل وبناء مر�فق جديدة، م�صير�ً �لى �نها 

�أ�صبحت بف�صل هذه �لتو�صعة مجهزة بمجموعة متنوعة من 

�الأدو�ت �لجديدة تمكن �ل�صركة من تحقيق نمو مطرد، غير 

�ل�صركة  بها  �لتي قامت  و�لتطوير�ت  �لتح�صينات  �أن جميع 

هدف  لخدمة  �الآن  توجه  �أن  يجب  �الأخيرة  �ل�صنو�ت  في 

و�حد �صامل، وهو �لتحدي �لرئي�صي في عام 2014، حيث 

نحو  لالنطالق  وتوحيدها  �ل�صركة  ق��در�ت  ح�صد  يتطلب 

م�صتقبل �أف�صل.

و�أ�صار �ل�صيخ دعيج بن �صلمان، باأن مجل�س �د�رة �صركة 

�أ�صري و�صع خطة ��صتر�تيجية ت�صتمر حتى عام 2017، وقد 

على  �ل�صركة  لتطوير  ��صتر�صادياً  دلياًل  تكون  لكي  �صممت 

لل�صركة  �ال�صتر�تيجية  �لخطة  وتت�صمن  �لمتو�صط.  �لمدى 

تنفيذ عدد�ً من �لم�صاريع من بينها، بناء حو�س جاف جديد، 

وتطوير �لخدمات �ال�صت�صارية �لتي تقدمها �ل�صركة.

�لمو�رد  تنمية  �أن  �إلى  �صلمان،  بن  �ل�صيخ دعيج  و�أ�صار 

�لتي  �لرئي�صية  و�لركائز  �لق�صايا  كاإحدى  تاأتي  �لب�صرية 

�هتمت بها �ل�صركة خالل عام 2013 وو�صعتها على �صلم 

�أولوياتها في �العو�م �لقادمة �صمن خطتها �ال�صتر�تيجية. 

في عام 2013
منظمة  عن  المنبثقة  الم�ضروعات  اإحدى  وهي  )اأ�ضري(،  ال�ضفن  واإ�ضالح  لبناء  العربية  ال�ضركة  حققت 

 199 ــرادات  الإي بلغت  حيث  التوالي  على  الرابعة  ولل�ضنة   ،2013 عام  في  جيدة  مالية  ايــرادات  الأوابــك، 

الزيادة في  وجاءت   .2012 عام  في  اإجماًل  ال�ضركة  حققته  بما  مقارنة  مليون دولر بزيادة تعادل 1.12% 

الى  بالن�ضبة  قيا�ضي  رقم  وهو  �ضفينة   184 الإيرادات نتيجة ارتفاع الخدمات التي قدمتها ال�ضركة لنحو 

عدد ال�ضفن التي ح�ضلت على خدمات من �ضركة اأ�ضري، والذي لم يتحقق اإل مرة واحده وكان في عام 2010.

ايرادات مالية جيدة لشركة
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�سادية

✍ ارتفع المعدل ال�سهري الأ�سعار �سلة اأوبك بن�صبة 1.1 % )1.2 دوالر للبرميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 105.4 دوالر للبرميل خالل �صهر 

مايو 2014.

✍ انخف�س الطلب العالمي على النفط خالل �صهر مايو 2014 بمقد�ر 0.2 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.2 % لي�صل �إلى 91.5 مليون ب/ي.

✍ ارتفعت الكميات المعرو�سة من النفط خالل �صهر مايو 2014 بمقد�ر 0.1 مليون ب/ي ،�أي بن�صبة 0.1 % لت�صل �إلى 92.9 مليون ب/ي.

✍ ارتفعت واردات الواليات المتحدة من النفط �لخام خالل �صهر �أبريل 2014 بنحو 6.2% لتبلغ 7.7 مليون ب/ي، كما ارتفعت وارداتها من المنتجات 

النفطية بنحو 6%  لتبلغ حو�لى 1.9 مليون ب/ي.

✍ ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول ال�سناعية خالل �صهر مايو 2014 بحو�لي 33 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 2657 

مليون برميل، كما ارتفع المخزون االإ�ستراتيجي في بلدان منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية وجنوب اأفريقيا وال�سين بمقد�ر 1 مليون برميل 

ليبلغ 1753  مليون برميل. 

✍ انخف�س المتو�سط ال�سهري لل�سعر الفوري للغاز الطبيعي الم�سجل في مركز هنري بال�سوق االأمريكي خالل �صهر مايو 2014 بمقد�ر 0.1 دوالر 

لكل مليون )و ح ب( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 4.55 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

✍ ارتفع متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في اليابان خالل �صهر �أبريل 2014 بمقد�ر 0.2 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 16.8 

دوالر لكل مليون )و ح ب( ، بينما انخــــــف�س متو�ســـط اأ�سعـار ا�ستيـراد الغاز الطبيعي الم�ســــــيل في كوريـــا الجنوبية بمقد�ر 0.1 دوالر لكل مليون 

)و ح ب( ، لي�صل �إلى 16.4 دوالر لكل مليون )و ح ب( وانخف�س متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في ال�سين بمقد�ر 1.2 دوالر 

لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 10.8 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

✍ بلغت �سادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�سيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�سين حو�لى 4.326 مليون طن خالل �صهر �أبريل 2014، 

م�صتاأثرة بح�صة 36.6% من �الإجمالى.

أوال : أسواق النفط

– الأ�ضعار  1

1-1 اأ�سعار النفط الخام

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

2014، م�صجاًل 104.0 دوالر للبرميل، ثم �أخذ فى �الرتفاع لي�صل �إلى �أعلى م�صتوياته فى 
�الأ�صبوع �لثالث عندما بلغ حو�لى 106.7 دوالر للبرميل، قبل �أن يعاود �لتر�جع خالل �الأ�صبوع 

�لر�بع لي�صل �إلى 106.5 دوالر للبرميل كما يو�صح �ل�صكل )1(:

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

مايو  �صهر  �أوبك خالل  خامات  �صلة 

دوالر   1.2 بمقد�ر  �رتفاعاً   2014
�ل�صهر  باأ�صعار  مقارنة  للبرميل 

لي�صل   %1.1 بن�صبة  �أي  �ل�صابق، 

م�صجال  للبرميل،  دوالر   105.4 �إلى 

للبرميل  دوالر   4.8 بنحو  �رتفاعاً 

بمعدله  مقارنة   %4.8 بن�صبة  �أي 

من  �لمماثل  �ل�صهر  خالل  �لم�صجل 

لتعافى  كان  وقد  �لما�صي.  �لعام 

ب�صاأن  �لمخاوف  ،وتفاقم  �لطلب 

�الإمد�د�ت نتيجة �الأو�صاع �ل�صيا�صية 

رئي�صياً فى �رتفاع  �أوكر�نيا دور�ً  فى 

�الأ�صعار خالل �صهر مايو 2014.

املوؤ�ضرات الرئي�ضية

الشكل - 1:
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مايو اإبريل مار�س فرباير
يناير

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

2013

1.2 0.1 )1.2( 0.7 )3.0( 2.7 )1.7( )2.0( 1.2 3.0 3.4 0.4 )0.4(  �لتغري عن �ل�صهر

�ل�صابق

4.8 3.2 )2.2( )7.4( )4.6( 1.1 )1.9( )1.7( )2.0( )2.0( 4.9 7.1 )7.4(
 �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  وبع�س  �أوبك  ل�صلة  �لف��ورية  �الأ�صعار  �لملحق  في   )3( �لجدول  يو�صح 

للفترة  2012 - 2014.

1-2  االأ�سعار الفورية للمنتجات النفطية
- الخليج االأمريكي

دوالر   5.7 بنحو   2014 �أبريل  �صهر  �لممتاز خالل  للغازولين  �لفورية  �الأ�صعار  �رتفعت 

للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 4.5% لت�صل �إلى 132.4 دوالر للبرميل، 

�أ�صعار زيت �لغاز بنحو 1.3 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 1.1% لتبلغ 121.1  كما �رتفعت 
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دوالر للبرميل، بينما تر�جعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لى 0.8 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 

0.8% لتبلغ 101.6 دوالر للبرميل.

-  �سوق روتردام

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

�إلى  لت�صل   %5.9 بن�صبة  �أي  �ل�صابق  �ل�صهر  باأ�صعار  مقارنة  للبرميل  دوالر   7.1 بنحو 

128.0 دوالر للبرميل،  و�رتفعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 1.1 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 
0.9% لتبلغ 122.1 دوالر للبرميل، بينما تر�جعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 2.0 دوالر 

للبرميل �أي بن�صبة 2% لتبلغ 98.1 دوالر للبرميل.

-  �سوق حو�س البحر المتو�سط

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

�إلى  لت�صل   %6.7 بن�صبة  �أي  �ل�صابق  �ل�صهر  باأ�صعار  مقارنة  للبرميل  دوالر   7.7 بنحو 

122.9 دوالر للبرميل، كما �رتفعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 0.5 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 
0.4% لتبلغ 122.0 دوالر للبرميل، بينما تر�جعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 2.0 دوالر 

للبرميل �أي بن�صبة 2% لتبلغ 98.7 دوالر للبرميل.

-  �سوق �سنغافورة

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

�إلى  لت�صل   %1.7 بن�صبة  �أي  �ل�صابق  �ل�صهر  باأ�صعار  مقارنة  للبرميل  دوالر   2.0 بنحو 

121.4 دوالر للبرميل، كما �رتفعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 1.5 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 
1.2% لتبلغ 124.0 دوالر للبرميل، بينما تر�جعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 1.2 دوالر 

للبرميل �أي بن�صبة 1.3% لتبلغ 93.8 دوالر للبرميل.

)3( المعدل الشهري لألسعار الفورية للغازولين الممتاز، 2013-2014     )دوالر/برميل( �ل�ص���كل  ويو�ص���ح    

�لمعدل �ل�ص���هري لالأ�صعار 

�لممتاز  للغازولين  �لفورية 

خ���الل �لفت���رة م���ن �أبريل 

2013  �إل���ى  �أبريل 2014  
�لرئي�ص���ية  �الأ�ص���و�ق  ف���ي 

�الأربعة:

كما يو�ص���ح �لجدول )4( 

�لمتو�ص���ط  �لملحق  ف���ي 

�ل�صهري لالأ�صعار �لفورية 

للمنتج���ات �لنفطي���ة في 

�الأ�صو�ق �لمختلفة للفترة 

 .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 
تر�جعت �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمتجه من مو�نئ �ل�صرق �الأو�صط  �إلى �تجاه �ل�صرق 

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

�لمقيا�س  41 نقطة على  4.7%،م�صجلة  بن�صبة  ،�أى  �ل�صابق  �ل�صهر  باأ�صعار  نقطتان مقارنة 

�لعالمي)*(،  كما تر�جعت �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمتجه من مو�نئ �ل�صرق �الأو�صط  �إلى 

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

 30 م�صجلة   %3.2 بن�صبة  2014  بمقد�ر نقطة و�حدة مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي 
�لمنقولة د�خل منطقة  �لخام  �لنفط  �أ�صعار �صحن  �لعالمي. وتر�جعت  �لمقيا�س  نقطة على 

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

 %1.1 �أي بن�صبة  �ل�صابق،  باأ�صعار �ل�صهر  2014  بمقد�ر نقطة و�حدة مقارنة  �أبريل  �صهر 

م�صجلة 93 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي.

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

�صهر �أبريل 2013 �إلى �صهر �أبريل 2014: 

1-4 اأ�سعار �سحن المنتجات النفطية 

تر�جعت �أ�ص���عار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة من مو�نئ �ل�صرق �الأو�صط  �إلى �تجاه  

�ل�ص���رق  )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �ص���اكن( خالل �صهر �أبريل 2014 بمقد�ر 

12 نقطة مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 11% م�صجلة 97 نقطة على �لمقيا�س 
 .)World Scale(لعالمي�

كما تر�جعت �أ�ص���عار �ص���حن �لمنتج���ات �لنفطي���ة �لمنقولة د�خل منطق���ة �لبحر �الأبي�س 

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

42 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي،  �أي بن�ص���بة 24.6% مقارنة باأ�ص���عار �ل�ص���هر �ل�ص���ابق،  

 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 129 نقطة، وتر�جعت �أي�صاً �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة 

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

خالل �ص���هر �أبريل 2014 بمقد�ر 42 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي ، �أي بن�ص���بة %23.2 

مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق،  لت�صل �إلى م�صتوى 139 نقطة.

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

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

يو�ص���ح �لجدوالن )5( و )6( في �لملحق �تجاهات �أ�ص���عار �ص���حن كل من �لنفط �لخام و 

�لمنتجات �لنفطية للفترة 2012- 2014.

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

2 - العر�س و الطلب  

ت�ص���ير �لتقدير�ت �الأولية �لمتعلقة باإجمالي �لطلب �لعالمي على �لنفط خالل �ص���هر مايو 

2014 �إلى تر�جعه بمقد�ر 0.2 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.2 % مقارنة بم�صتويات �ل�صهر 
�ل�ص���ابق لت�ص���ل �إل���ى 91.5 مليون ب/ي، وهو م�ص���توى مرتفع بحو�ل���ي 1.4 مليون ب/ي 

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

تر�ج����ع طلب مجموعة �لدول �ل�ص����ناعية خالل �ص����هر مايو 2014 بمق����د�ر 0.2 مليون 

ب/ي، �أي بن�ص����بة 0.4% مقارنة بم�ص����تويات �ل�ص����هر �ل�ص����ابق لت�ص����ل �إلى 45.6 مليون 

ب/ي ،وهو م�ص����توى مرتفع بحو�لى 0.2 مليون ب/ي مقارنة بال�ص����هر �لمناظر من �لعام 

�ل�ص����ابق ،بينما ��ص����تقر طلب بقية دول �لعالم �الأخرى عند 45.9 مليون ب/ي وهو نف�س 

م�ص����توى �ل�صهر �ل�ص����ابق، مرتفعاً بحو�لي 1.2 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من 

�لعام �لما�صي.

شكل - 5 
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التغري عن

مايو 2013 

مايو

2013
التغري عن

اأبريل  2014 

اأبريل

2014
مايو

2014

0.2 45.4 -0.2 45.8 45.6 طلب الدول ال�سناعية

1.2 44.7 0.0 45.9 45.9 باقي دول العامل

1.4 90.1 -0.2 91.7 91.5 اإجمايل الطلب العاملي

-1.4 36.8 -0.3 35.7 35.4  اإمدادات اأوبك

-1.7 30.7 -0.3 29.3 29.0 نفط خام

0.3 6.1 0.0 6.4 6.4 �سوائل الغاز و متكثفات

3.0 52.2 0.4 54.8 55.2 اإمدادات من خارج اأوبك

0.1 2.2 0.0 2.3 2.3 عوائد التكرير

1.7 91.2 0.1 92.8 92.9 اإجمايل العر�س العاملي

1.1 1.1 1.4 املوازنة

Energy Intelligence Briefing June 11  2014 ،:مل�صدر�

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

مايو 2014 بمقد�ر0.1 مليون ب/ي �أي بن�ص���بة 0.1% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق 

لت�ص���ل �إل���ى 92.9 مليون ب/ي، وهو م�ص���توى مرتف���ع بحو�لي 1.7 ملي���ون ب/ي مقارنة 

بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

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

و �صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �صهر مايو 2014 بمقد�ر 0.3 مليون ب/ي �أي بن�صبة %0.8 

مقارنة بم�ص���تويات �ل�ص���هر �ل�صابق لت�ص���ل �إلى 35.4 مليون ب/ي ،م�ص���كلة تر�جعاً بنحو 

1.4 مليون ب/ي مقارنة بال�ص���هر �لمناظر من �لعام �ل�صابق، بينما �رتفع �إجمالى �إمد�د�ت 
�ل���دول �لمنتج���ة من خارج �أوبك  خالل �ص���هر مايو 2014 بمق���د�ر 0.4 مليون ب/ي �أي 

بن�صبة 0.7% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 57.5 مليون ب/ي، وهو م�صتوى 

مرتفع بنحو 3.1 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق. 

وتظه���ر �لبيان���ات �الأولية لم�ص���تويات �لطلب و�لعر�س من �لنفط �لخام خالل �ص���هر مايو 

2014 فائ�ص���اً ق���دره 1.4 ملي���ون ب/ي ، مقارن���ة بفائ�س ق���دره 1.1 مليون ب/ي خالل 
�ل�ص���هر �ل�ص���ابق وفائ�صاً قدره 1.1 مليون ب/ي خالل �ل�ص���هر �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 �أبريل 2014 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 7.7  بحو�لى 446 �ألف ب/ى �أى بن�صبة %6.2 

�أي  �ألف ب/ي،   81 �لنفطية بحو�لي  �لمنتجات  �رتفعت و�رد�تها من  مليون ب/ي، كما 

بن�صبة 6% مقارنة بال�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لي 1.9 مليون ب/ي. 

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

بم�صتويات  مقارنة   %8 بن�صبة  �أى  ب/ي  �ألف   289 بحو�لى   2014 �أبريل  �صهر  خالل 

�ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 3.4  مليون ب/ي، وبذلك �رتفع �صافي �لو�رد�ت �لنفطية للواليات 

�لمتحدة خالل �صهر �أبريل 2014 بحو�لي 816 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 15% مقارنة مع 

�ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 6.1 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   %37 بن�صبة  �لخام 

بن�صبة 31 % ،ثم �لمك�صيك بن�صبة 11% ،بينما ��صتحوذت �لبلد�ن �الأع�صاء في منظمة 

�أوبك على حو�لي 65% من �إجمالي و�رد�ت �لنفط �لخام للواليات �لمتحدة. 

اليابان 

�ألف   298 2014 بحو�لي  �أبريل  �صهر  �لخام خالل  �لنفط  �ليابان من  و�رد�ت  �نخف�صت 

ب/ي، �أي بن�صبة 8 % بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 3.5 مليون ب/ي ،كما �نخف�صت 

 %19 بن�صبة  �أي  ب/ي،  �ألف   125 بحو�لى  �لنفطية  �لمنتجات  من  �ليابانية  �لو�رد�ت 

بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 518 �ألف ب/ي، وهو �أقل م�صتوى منذ يونيو 2013. 

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

 التغري عن

مار�س 2014

مار�س

2014
ابريل

2014
 التغري عن

مار�س 2014

مار�س

2014
ابريل

2014

0.371 1.893 -   1.522 -   0.446 7.202 7.648 الواليات املتحدة االأمريكية

0.112 -   0.105 0.007 -   0.298 -   3.828 3.530 اليابان

0.436 0.023 0.459 1.334 5.458 6.802 ال�سني

�صهر  خالل  �لنفطية  �لمنتجات  من  �ليابان  �صادر�ت  �نخف�صت  �ل�صادر�ت،  جانب  وعلى 

�أبريل  2014 ،بنحو 13 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 2% لتبلغ 525 �ألف ب/ي، و بذلك �نخف�س 

�صافي �لو�رد�ت �لنفطية لليابان خالل �صهر �أبريل 2014  بحو�لي 410 �ألف ب/ي، �أي 

بن�صبة 10% لي�صل �إلى 3.5 مليون ب/ي، وهو �أقل م�صتوى منذ �أكتوبر 2013. 

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

�المار�ت  تليها   ، منه  �الأخيرة  و�رد�ت  �جمالي  من   %  33 بن�صبة  �لخام  بالنفط  لليابان 

�لعربية �لمتحدة بن�صبة 25% ثم قطر بن�صبة 12% من �جمالي و�رد�ت �ليابان من �لنفط 

�لخام. 

ال�سين 

بحو�لي   2014 �أبريل  �صهر  خالل  �لخ���ام  �لنف����ط  م����ن  �ل�ص���ين  و�رد�ت  �رتفع��ت 

مليون   6.8 لتبلغ  �ل�صابق  �ل�صهر  مع  بالمقارنة   %24 بن�صبة  �أي  ب/ي،  مليون   1.3
�أبريل  �صهر  خالل  �لنفطية  �لمنتجات  من  �ل�صينية  �لو�رد�ت  �رتفعت  كما  ب/ي، 

لتبلغ  �ل�صابق  �ل�صهر  بالمقارنة مع   %40 310 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة  2014 بحو�لي 
1.08 مليون ب/ي.

وعلى جانب �ل�صادر�ت ،تر�جعت �ل�صادر�ت �ل�صينية من �لمنتجات �لنفطية بحو�لي 126     

�ألف ب/ي، �أي بن�صبة 17 % بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 621 �ألف ب/ي. وبذلك 

بلغ �صافي �لو�رد�ت �لنفطية �ل�صينية خالل �صهر �أبريل 2014 حو�لي 7.3 مليون ب/ي 

منخف�صة بحو�لي 32% عن م�صتوياتها لل�صهر �ل�صابق. 

�لخام  بالنفط  لل�صين  �لرئي�صي  �لمزود  �نجوال  فقد ظلت  �لو�رد�ت،  لم�صادر  وبالن�صبة 

بن�صبة  �ل�صعودية  �لعربية  �لمملكة  ،يليها  �الأخيرة منه  من �جمالي و�رد�ت   %15 بن�صبة 

14% ،و عمانبن�صبة %13 .
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 �أبريل 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 

�رتفع �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �لدول �ل�صناعية خالل �صهر مايو 2014 

بحو�لي 33 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 2657 مليون برميل، م�صكاًل 

�رتفاعا بمقد�ر 4 مليون برميل عن م�صتويات �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي، يذكر �أن 

�إجمالي �لمخزون �لتجاري من �لنفط �لخام  في �لدول �ل�صناعية قد �نخف�س خالل �صهر 

مايو 2014  بحو�لي 4 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1013 مليون برميل، 

بينما �رتفع �إجمالي مخزونها �لتجاري من �لمنتجات  �لنفطية بحو�لي 37 مليون برميل 

عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1644 مليون برميل.

 وقد �رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �الأمريكتين بحو�لي 18 مليون برميل عن 

�ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 1373 مليون برميل، منها 534 مليون برميل من �لنفط �لخام 

و840 مليون برميل من �لمنتجات، و �رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �لدول �الأوروبية 

880 مليون برميل منها 314  لي�صتقر عند  �ل�صابق  �ل�صهر  7 مليون برميل عن  بحو�لي 

مليون برميل من �لنفط �لخام و 565 مليون برميل من �لمنتجات. كما �رتفع �لمخزون 

�لتجاري �لنفطي في بلد�ن منطقة �لمحيط �لهادي بمقد�ر 8 مليون برميل عن �ل�صهر 

�ل�صابق ليبلغ 404 مليون برميل منها 165 مليون برميل من �لنفط �لخام  و239 مليون 

برميل من �لمنتجات �لنفطية.

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

بمقد�ر 3 مليون برميل لي�صل �إلى 2362 مليون برميل ،بينما �نخف�س �لمخزون �لتجاري 

�لنفطي على متن �لناقالت بمقد�ر 6 مليون برميل لي�صل �إلى 1016 مليون برميل. 

وبذلك ي�صجل م�صتوى �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لعالمي �رتفاعاً بمقد�ر 30 مليون 

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

5019 مليون برميل، وهو م�صتوى مرتفع بمقد�ر 129 مليون برميل عن م�صتويات �ل�صهر 
�لمماثل من �لعام �لما�صي. 

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

�أفريقيا و�ل�صين خالل �ل�صهر بمقد�ر 1 مليون برميل لي�صل �إلى 1753 مليون برميل، و هو 

م�صتوى مرتفع  بمقد�ر 32 مليون برميل عن م�صتوياته في �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي.

وبذلك ي�صل �إجمالي �لمخزون �لعالمي في نهاية �صهر مايو 2014 �إلى 7788 مليون 

�ل�صابق، و�رتفاعاً  بال�صهر  25 مليون برميل مقارنة  بنحو  �رتفاعاً  برميل م�صجال بذلك 

بنحو 159 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 مايو 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 June 4 ،2014 : امل�سدر

مايو

دي�ضمربنوفمرباأكتوبر�ضبتمرباغ�ضط�سيوليويونيو2013
يناير

مايواأبريلمار�سفرباير2014

4.03.93.63.43.63.73.64.23.35.83.84.74.6�لغاز �لطبيعي *

16.316.518.018.418.317.316.216.816.417.417.317.617.6خام غ. تك�صا�س**

16.816.316.116.717.017.719.119.419.020.718.318.017.2زيت  وقود منخف�س �لكربيت )0.3 %(

ثانيا: سوق الغاز الطبيعي

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

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

بال�ص���وق �الأمريكي خالل �ص���هر مايو 2014 بمقد�ر 0.1 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة 

بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 4.55 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

ولدى مقارنة �لمتو�ص���ط �ل�صهري ل�ص���عر �لغاز �لطبيعي بالمتو�صط �ل�صهري لخام غرب تك�صا�س 

�لمتو�ص���ط م���ن جهة، وباأ�ص���عار زيت �لوقود ذو �لمحت���وى �لكبريتي �لمنخف�س م���ن جهة �أخرى،  

يت�ص���ح �نخفا����س �أ�ص���عار �لغ���از �لطبيعي ع���ن �الأول بنح���و 13.0 دوالر لكل ملي���ون )و ح ب( ، 

و�نخفا�صه عن �لثاني بحو�لي 12.6 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، كما هو مو�صح في �لجدول )4(:

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر مايو 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 �لتا�صع من �صهر يونيو 2014  �أن 

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

في �لواليات �لمتحدة خالل �لفترة �لممتدة من �صهر يوليو 2014  �إلى �صهر �أبريل 2015 

لي�صل �أعلى م�صتوى للفروقات �إلى 5.83 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 9 يونيو  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 �أبريل 2014  

�رتفاعاً بمقد�ر 0.2 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 16.8 دوالر/ 

كوريا  ��صتوردته  �لذي  �لم�صيل  �لطبيعي  �لغاز  �أ�صعار  متو�صط  تر�جع  بينما  ب،  ح  و  مليون 

�لجنوبية بمقد�ر 0.1 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 16.4 دوالر/ 

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

1.2 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 10.8 دوالر/ مليون و ح ب. 
�ليابان  في  �لم�صيل  �لطبيعي  �لغاز  من  �لم�صتوردة  �لكميات  تر�جعت  �أخرى،  ومن جهة 

مليون طن   1.831 بمقد�ر  �ل�صهر  �لمختلفة خالل  �لم�صادر  من  و�ل�صين  �لجنوبية  وكوريا 

�أي بن�صبة 13.4% مقارنة بال�صهر �ل�صابق حيث و�صلت �لكميات �لم�صتوردة في �صهر �أبريل 

2014  �إلى 11.807 مليون طن.
وقد بلغت �صادر�ت �لدول �لعربية �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �صهر �أبريل 

2014 حو�لي 4.326 مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته 36.6% 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 June 11، 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

   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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بلجيكا

�أعلن���ت �ص���ركة Exxon Mobil عزمها ��ص���تثمار مبل���غ مليار دوالر في م�ص���فاة لتكرير �لنفط ف���ي ميناء �نتويرب 

�لبلجيكي. و�أ�ص���ارت �ل�ص���ركة في بيان �ص���حفي، �إلى �أنها تعتزم تركيب وحدة جديدة في �لم�ص���فاة لتحويل بقايا �لزيوت 

في �لكبريت �إلى وقود و�صائل �لنقل، و�صتمكن هذه �لوحدة من تو�صيع قدرة �لم�صفاة لتلبية �حتياجات �لطاقة في جميع 

�أنحاء �صمال غرب �أوروبا.

التحاد الأوروبي

�أعل���ن وزر�ء �لطاقة في دول �أوروبا و�لبحر �لمتو�ص���ط 

عن �ن�ص���اء »من�صة يورو- متو�صطية للغاز �لطبيعي«، وذلك 

بهدف تعزيز �لعالقات �لمتبادلة في هذ� �لقطاع بين �لدول 

�لم�ص���درة و�لدول �لم�ص���توردة، ومن �لمتوقع �نطالقها في 

مدينة روما في نهاية �لعام �لحالي )2014(  

 و�أو�ص���ح �لمفو����س �الأوروبي ل�ص���وؤون �لطاق���ة غونتر 

�أوتنغر، باأن �لهدف من �ن�ص���اء �لمن�ص���ة �ليورو- متو�صطية 

�ص���يكون تاأمي���ن �لتعاون على �أ�ص���عدة متع���ددة تتر�وح بين 

زيادة �لتو�فق بين �صيا�ص���ات �لطاقة ف���ي مختلف �لبلد�ن، 

وتحديات �النتاج، وت�ص���جيع ��صتمار�ت �أطر�ف ثالثة، وبين 

تح�ص���ين �صروط ��ص���تير�د �لغاز و�لنفط بالن�ص���بة للبلد�ن 

�لمنتجة مع تطوير �لبنى �لتحتية �لالزمة وت�صجيع �لتعاون 

�لتكنولوجي وت�ص���هيل �لو�صول �لى �الأ�صو�ق بجانب �لتعاون 

في مجال �الأمن.

 و�أ�ص���اف �ن »�لمن�ص���ة« �ص���تكون بمثابة تجمع ي�ص���م 

�صيا�ص���يين وم�صوؤولين �صناعيين و�لمعنيين بقطاع �لغاز مع 

�مكان قيامها »بدور مف�ص���لي« في خلق محور ل�ص���بكة غاز 

متو�صطية بالتما�صي مع ��صتر�تيجية �أمن �لطاقة �الأوروبية.

رو�ضيا

حقق���ت �ص���ركة GAZPROM �لرو�ص���ية خ���الل عام 

2013 �ص���ادر�ت قيا�ص���ية م���ن �لغ���از �لطبيعي �إل���ى �أوروبا 
وتركيا بلغت 7. 162 مليار متر مكعب، وبزيادة بن�صبة 3. 16 

% عن عام 2012، كما �رتفعت مبيعات �ل�ص���ركة خالل عام 
2013  بن�ص���بة 9. 4 %، و�رتفع �ص���افي �الأرباح خالل نف�س 

�لعام بن�صبة 8. 8 % .

بنجالدي�س

�أنهت هيئة بترول بنجالدي�س مفاو�ص���ات عقود ��صتير�د 

�لمنتج���ات �لنفطي���ة للن�ص���ف �لثاني من ع���ام 2014 مع 8 

�ص���ركات عربية وعالمية، وذلك ب�ص���عر 4.80 دوالر للبرميل 

فوق �أ�ص���عار �ل�صرق �الأو�ص���ط، بينما ��صتمر �صعر عقد وقود 

�لطائ���ر�ت عن���د 5.80 دوالر للبرمي���ل دون تغي���ر عن عقود 

�لن�صف �الأول. وبلغت �أ�صعار زيت �لوقود للن�صف �لثاني 34 

دوالر� للطن فوق �الأ�ص���عار �لفورية في �صنغافورة، �نخفا�صا 

م���ن 35 دوالر� للطن في �ل�ص���حنات �لحالي���ة، ومن 39.50 

دوالر للطن في عام 2013.



ل
او

جد
 ال

ق
لح

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

سنة 40 - العدد 7 
ال

27

ملحق اجلداول
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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

1 101.7

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

 فرب�ير 

Feb.

 1 103.1 113.4
 

�غ�صط�س

Aug

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

 مار�س 

March

1 105.7 107.0

�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

1 100.5

 دي�صمرب 

Dec.

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

20132014

.109.3104.7Jan يناير 

.112.8105.4Feb فرب�ير 

106.4104.2March مار�س 

101.1104.3April �بريل 

100.7105.4May مايو 

101.0June يونيو 

104.4July يوليو 

107.5August �غ�صط�س 

.108.7Sept �صبتمرب 

.106.7Oct �كتوبر 

.105.0Nov نوفمرب 

.107.7Dec دي�صمرب 

Q  I 109.5104.8 �لربع �الأول 

Q  II 100.9 �لربع �لثانى 

Q III 106.9 �لربع �لثالث 

Q  IV 106.4 �لربع �لر�بع 

Annual 105.9 املتو�سط ال�سنوي 
Average

 Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.
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Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

�جلدول - 3:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك وبع�س �أنو�ع �لنفوط �الأخرى 2012-2014 )دوالر/ برميل(

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

�صلة خامات 

�أوبك

 OPEC
 Basket of

Crudes

�لعربى 

�خلفيف

 Arabian
Light

خليط   

�ل�صحر�ء 

�جلز�ئري 

 Sahara
Blend

�لب�صرة 

�خلفيف

 Basra
Light

�لكويت 

Kuwait

قطر 

�لبحري

 Qatar
Marine

موربان

�الإمار�تي

Morban

�ل�صدرة 

�لليبي

 Lybian
Sedra

دبى

Dubai
برنت

Brent
غ. تك�صا�س

WTI

109.5110.3111.5108.0109.0109.3111.8111.9109.1111.694.2Axerage 2012متو�سط عام 2012

105.9106.6109.4103.7105.1105.4108.3108.6105.5108.797.9Axerage 2013متو�سط عام 2013

109.3110.6114.2107.5108.3107.9110.4113.0107.9113.094.8January 2013يناير 2013 

112.8114.0117.0110.5111.8110.9113.9116.3111.3106.395.3Feburaryفرباير

106.4107.6108.9104.2105.2105.4108.5108.4105.6108.492.9Marchمار�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

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

�أبريل

2013

114.0118.196.4Singapure�صنغافورة

Apr.
2013

116.9117.392.3Roterdamروترد�م
121.2100.391.2Mediterranean�ملتو�صط

131.7115.398.2US Gulfخ. �أمريكي

مايو

2013

114.4117.795.9Singapure�صنغافورة

May.

2013
120.2116.594.1Roterdamروترد�م
122.7100.593.8Mediterranean�ملتو�صط

136.0114.697.9US Gulfخ. �أمريكي

يونيو

2013

118.8120.497.8Singapure�صنغافورة

 Jun
2013

120.7119.295.8Roterdamروترد�م
123.9102.595.3Mediterranean�ملتو�صط

133.6117.397.4US Gulfخ. �أمريكي

يوليو

2013

121.7124.295.2Singapure�صنغافورة

Jul.
2013

124.5122.695.8Roterdamروترد�م
130.0106.194.8Mediterranean�ملتو�صط

138.6120.696.9US Gulfخ. �أمريكي

�غ�صط�س

2013

117.1126.197.8Singapure�صنغافورة

Aug.

2013
126.3126.095.4Roterdamروترد�م
133.6110.296.7Mediterranean�ملتو�صط

134.8124.498.8US Gulfخ. �أمريكي

�صبتمرب

2013

117.3125.796.3Singapure�صنغافورة

Sep.

2013
122.5127.395.9Roterdamروترد�م
119.3126.499.0Mediterranean�ملتو�صط

121.1123.5101.6US Gulfخ. �أمريكي

�أكتوبر

2013

114.4125.296.9Singapure�صنغافورة

Oct.
2013

119.5124.893.9Roterdamروترد�م
114.5125.296.5Mediterranean�ملتو�صط

114.7122.298.7US Gulfخ. �أمريكي

نوفمرب

2013

114.9125.296.3Singapure�صنغافورة

Nov.

2013
118.9122.593.5Roterdamروترد�م
112.4123.396.1Mediterranean�ملتو�صط

114.1119.197.8US Gulfخ. �أمريكي

دي�صمرب

2013

118.7127.597.0Singapure�صنغافورة

Dec.

2013
120.9125.595.0Roterdamروترد�م
115.5126.598.9Mediterranean�ملتو�صط

119.8123.299.5US Gulfخ. �أمريكي

يناير

2014

118.0123.096.5Singapure�صنغافورة

 Jan.

2014
116.5121.892.4Roterdamروترد�م
113.3123.192.9Mediterranean�ملتو�صط

119.7120.798.8US Gulfخ. �أمريكي

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
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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

April 85 20 33 �أبريل

May 72 24 40 مايو

June 74 25 42 يونيو

July 82 27 42 يوليو

August 82 22 33 �أغ�صط�س

September 71 25 35 �صبتمرب

October 70 28 41 �أكتوبر

November 72 38 60 نوفمرب

December 107 39 63 دي�صمرب

Jan. 2014 175 36 57 يناير 2014

February 85 35 56 فرب�ير

March 94 31 43 مار�س

April 93 30 41 �أبريل

.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

April 160 150 119 �أبريل

May 150 140 98 مايو

June 138 128 95 يونيو

July 147 136 80 يوليو

August 152 142 102 �أغ�صط�س

September 130 120 109 �صبتمرب

October 123 113 103 �أكتوبر

November 136 126 92 نوفمرب

December 177 167 102 دي�صمرب

Jan. 2014 175 165 90 يناير 2014

February 162 152 102 فرب�ير

March 181 171 109 مار�س

April 139 129 97 �أبريل

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 �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 6.5 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 5.6 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

OECD �منظمة �ل 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 24.1 24.2 23.8 23.7 23.7 23.9 23.9 23.8 23.5

W. Europeأوروبا.غ� 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 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 29.3 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 19.2 18.9 18.8 19.3 18.8 18.7 18.4 18.4 18.8 18.3 18.1

Africa فريقيا� 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 6.5 6.5 6.6 6.8 6.5 6.2 6.3 6.4 6.5 6.2 6.0

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

World 90.2   �لعامل 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 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 26.5 27.0 26.3 27.4 27.4 26.8 28.8 28.9 28.9 29.1 28.6

اأوابك

OAPEC 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 1.4 1.3 1.4 1.3 1.3 1.2 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6

 اأوبك

OPEC 36.7 37.2 36.2 37.9 37.6 37.3 37.1 36.9 37.0 37.2 36.8

Crude Oil نفط خام 30.9 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 5.8 5.6 5.6 5.8 5.9 5.8 5.7 5.6

OECD الدول ال�سناعية 23.2 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 19.0 18.0 18.8 18.3 17.6 17.6 16.5 16.8 16.5 16.4 16.5

Europe  اأوروبا 3.7 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 0.6 0.7 0.7 0.5 0.5

الدول النامية

Developing Countries 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� 4.9 4.9 4.9 4.8 4.9 5.1 5.1 5.2 5.1 5.1 5.1

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

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

   China  4.3    ال�سني 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 13.5 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 0.2 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

World      92.3   �لعامل 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  مايو 2014 )مليون برميل(

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

مايو

2014
 May
2014

اأبريل 

2014
April
2014

التغري عن اأبريل 

2014
  Change from

April 2014

مايو 

2013
 May
2013

التغري عن مايو

2013 

Change from
May  2013

137313551813703Americaاالأمريكتان

5313Crude)5(534539نفط خام

840816248391Productsمنتجات نفطية

88087378773Europeاأوروبا :

Crude)4(3143086318نفط خام

56556505596Productsمنتجات نفطية

Pacific)2(4043968406منطقة املحيط الهادي 

Crude)2(167)5(165170نفط خام

239226132390Productsمنتجات نفطية

265726243326534Total OECDاإجمايل الدول ال�سناعية *

Crude)3(1016)4(10131017نفط خام

164416073716377Productsمنتجات نفطية

2237125Rest of the world)3(23622365بقية دول العامل *

Oil at Sea)2(1018)6(10161022نفط على منت �لناقالت

50194989304890129Total Commercialاإجمايل املخزون التجاري *

175317521172132Total Strategic1�ملخزون �ال�صرت�تيجي

77887763257629159Total2اإجمايل املخزون العاملي**




