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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

أجهزة المنظمة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لتي ت�صير عليها. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�نبثقت عن �لمنظمة �لم�صروع����ات �لم�ص���تركة �لتالية:  �ل�ص����ركة �لعربي���ة 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.

االجتماع الثاني والتسعون لمجلس وزراء المنظمة
)على مستوى المندوبين(
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�صعيد  على  هامة  مكانة  �لبترولية  �ل�صناعة  �حتلت 

ولعبت  �الأو�ب�����ك،  ف��ي منظمة  �الأع�����ص��اء  �ل���دول  �ق��ت�����ص��اد�ت 

�لعائد�ت �لبترولية دور�ً رئي�صياً في م�صيرة �لتحوالت و�لتنمية 

منذ  �لعربية  �لمنطقة  �صهدتها  �لتي  و�الجتماعية  �القت�صادية 

)�لتكرير  �لالحقة  �لبترولية  �ل�صناعات  وتعتبر  طويلة،  عقود 

و�لبتروكيماويات(، �أحد �الأركان �لرئي�صية في �ل�صناعة �لبترولية 

�لتكامل  حلقة  �عتبارها  على  �ل�صناعية،  �لتنمية  وفي  �لعربية 

من  �لعديد  وبين  و�لغاز  �لنفط  على  �لمعتمدة  �ل�صناعات  بين 

�ل�صناعات �لتحويلية �الأخرى، ولدورها �لموؤثر في تعزيز �لقيمة 

جهة،  من  �الأع�صاء  �ل��دول  في  �لبترولية  لل�صناعة  �لم�صافة 

�لدول �الأع�صاء على �صعيد �صناعة �لطاقة  وفي تعزيز مكانة 

�لعربي  �القت�صادي  للتقرير  وطبقاً  �أخ��رى.  جهة  من  �لعالمية 

�لموحد لعام 2013 فقد بلغت ن�صبة م�صاهمة �لقيمة �لم�صافة 

لمجموعة  �الإجمالي  �لمحلي  �لناتج  في  �لتحويلية  لل�صناعات 

�لدول �لعربية حو�لي 9.3% خالل �لفترة )2008- 2010(.

االجتماع الثاني والتسعون لمجلس وزراء المنظمة
)على مستوى المندوبين(

االجتماع السنوي الـ 25 لمنتدى كرانس مونتانا – الرباط



كلمة العدد

�ضناعة البتروكيماويات في الدول الأع�ضاء....

الحا�ضر والم�ضتقبل

�حتل���ت �ل�ص���ناعة �لبترولي���ة مكانة هامة على �ص���عيد �قت�ص���اد�ت �لدول �الأع�ص���اء في منظمة 

�الأو�ب���ك، ولعب���ت �لعائ���د�ت �لبترولية دور�ً رئي�ص���ياً في م�ص���يرة �لتح���والت و�لتنمية �القت�ص���ادية 

و�الجتماعية �لتي �صهدتها �لمنطقة �لعربية منذ عقود طويلة، وتعتبر �ل�صناعات �لبترولية �لالحقة 

)�لتكري���ر و�لبتروكيماويات(، �أحد �الأركان �لرئي�ص���ية في �ل�ص���ناعة �لبترولي���ة �لعربية وفي �لتنمية 

�ل�ص���ناعية، على �عتبارها حلقة �لتكامل بين �ل�ص���ناعات �لمعتمدة على �لنفط و�لغاز وبين �لعديد 

من �ل�ص���ناعات �لتحويلية �الأخرى، ولدورها �لموؤثر في تعزيز �لقيمة �لم�ص���افة لل�صناعة �لبترولية 

في �لدول �الأع�صاء من جهة، وفي تعزيز مكانة �لدول �الأع�صاء على �صعيد �صناعة �لطاقة �لعالمية 

من جهة �أخرى. وطبقاً للتقرير �القت�ص���ادي �لعربي �لموحد لعام 2013 فقد بلغت ن�ص���بة م�ص���اهمة 

�لقيمة �لم�صافة لل�صناعات �لتحويلية في �لناتج �لمحلي �الإجمالي لمجموعة �لدول �لعربية حو�لي 

9.3% خالل �لفترة )2008- 2010(.

ومنذ �أو�ئل عقد �ل�ص���بعينيات من �لقرن �لما�ص���ي ومع �أيلولة �لثروة �لهايدروكربونية �إلى �لدول 

�لعربي���ة فقد �ص���عت هذه �لدول �إلى �إن�ص���اء بنية تحتي���ة متكاملة الإقامة �ل�ص���ناعات �لبتروكيماوية، 

و�ص���ّخت ��ص���تثمار�ت هائلة في هذه �ل�ص���ناعة، وذلك به���دف تاأمين �لطلب �لمحل���ي و�لعالمي من 

�لمنتجات �لبتروكيماوية، و�لتي ت�ص���م قائمة متنوعة و�ص���خمة من �لمنتجات �ل�ص���ناعية و�لزر�عية 

و�ال�ص���تهالكية و�اللكترونية وغيرها، �الأمر �لذي �ص���اهم في تطور �ل�ص���ناعة �لبتروكيماوية �لعربية 

ونموها بمعدالت جيدة. وقد برزت �لدول �الأع�صاء في منظمة �الأو�بك كالعب رئي�صي على �صعيد 

هذه �ل�صناعة، وذلك بف�صل �متالكها لكافة �لمقومات �لالزمة للتو�صع في �صناعة �لبتروكيماويات، 

وم���ن بينه���ا توفر �لمو�د �الأولية )�للقي���م( �لمتمثلة في �لغاز �لطبيعي و�لنافت���ا، وموقعها �لجغر�في 

�لمتميز بالقرب من مناطق ��صتهالك �لطاقة �لكبرى.  

وي�ص���ار في هذ� �ل�ص���دد �إلى �أن �لمملكة �لعربية �ل�صعودية تتبو�أ مكانة عالمية مهمة على �صعيد 

�ص���ناعة �لبتروكيماويات، وتنفذ في �لوقت �لر�هن �لعديد من �لم�ص���اريع �لر�ئدة عالمياً، ومن بينها 

م�ص���روع �ص���د�رة وهو م�صروع م�صترك لبناء وت�ص���غيل مجمع متكامل الإنتاج �لكيماويات على �أحدث 

�لم�ص���تويات �لعالمي���ة. كما تنفذ كل من دول���ة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة ودولة قطر عدة م�ص���اريع 

كبرى في قطاع �لبتروكيماويات بالتعاون مع �صركات عالمية . 

وطبقاً لبيانات �لمنظمة )�أو�بك( فقد �رتفع �إجمالي طاقة �إنتاج مادة �الإيثيلين في �لدول �لعربية 

و�لذي يعتبر من �أهم �لمو�د �لبتروكيماوية في عام 2012، �إلى 20.308 مليون طن/�ل�ص���نة، مقابل  

18.858 مليون طن/�ل�ص���نة في عام 2011، بن�ص���بة زيادة قدرها 7.7%، وبلغت ن�صبة �إنتاج �لدول 



�لعربية من �الإيثيلين حو�لي 14.16% من �إجمالي �إنتاج �لعالم في عام 2012، مقارنة بن�صبة 13.52% في عام 

2011. وجاءت هذه �لزيادة نتيجة تنفيذ �لعديد من �لم�ص���اريع �لبتروكيماوية من بينها ت�ص���غيل �لمرحلة �لثانية 
من م�صروع بروج في دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة، بطاقة �إنتاجية قدرها 1.45 مليون طن/�ل�صنة. كما �صجل 

�نتاج �لبتروكيماويات في منطقة �ل�صرق �الأو�صط زيادة قدرها 1.45 مليون طن/�ل�صنة، تعتبر �الأعلى على �صعيد 

�لمناط���ق �لجغر�في���ة بالعالم، وجاءت قارة �أمريكا �ل�ص���مالية في �لمرتبة �لثانية، ودول منطقة �آ�ص���يا / �لمحيط 

�لهادي في �لمرتبة �لثالثة.

من جهة �أخرى فقد �ص���جع �لنمو �لمت�ص���ارع في معدالت ��ص���تهالك �لطاقة في دول �صرق قارة �آ�صيا )�ل�صين 

و�لهند(، نحو توجه بع�س �لدول �الأع�صاء لزيادة �صادر�تها �لبترولية و�لبتروكيماوية وتنفيذ م�صاريع بتروكيماوية 

م�ص���تركة في منطقة �ص���رق �آ�ص���يا بالتعاون مع �ص���ركات نفط عالمية، وذلك بغر�س �لتو�جد بالقرب من �الأ�صو�ق 

�الآ�صيوية، و�ال�صتفادة من �لخبر�ت �لتقنية لل�صركات �لعالمية.  

�إن �لتطور�ت �لجارية على �صعيد �صناعة �لطاقة �لعالمية تنعك�س ب�صكل مبا�صر على �صناعة �لبتروكيماويات، 

خا�ص���ة ما يت�ص���ل بتغير نمط �لطلب �لعالمي على �لم�ص���تقات �لبترولية و�لمنتجات �لبتروكيماوية، و�لتقيد في 

�لمو��صفات �لبيئية. ومن جهة �أخرى فقد �أدى �الرتفاع �لم�صتمر في كلفة �لمو�د �الأولية و�الإن�صائية، �إلى تاأجيل 

�أو �إلغاء بع�س �لم�ص���اريع �لبتروكيماوية �لتي كانت قيد �لدر��ص���ة، وفي هذ� �ل�ص���اأن فاإن �لقائمين على �ص���ناعة 

�لبتروكيماويات في دول �أو�بك ال ياألون جهد�ً في مو��ص���لة جهودهم �لحثيثة للتغلب على �لتحديات، م�ص���تمدين 

�لعزم من �لدعم �لكبير من قبل حكومات �لدول �الأع�ص���اء، و باال�ص���تعانة بخبر�تهم �لميد�نية �لطويلة في هذه 

�ل�صناعة.

كما تجدر �الإ�ص���ارة �إلى �أن �لتطور�ت في �نتاج �لنفط من �لم�ص���ادر غير �لتقليدية في �أمريكا �ل�صمالية، كان 

لها تاأثير محدود على �لم�ص���اريع �لبتروكيماوية �لعربية، حيث تمتلك �لدول �لعربية �لمنتجة و�لم�ص���درة للبترول 

قدر�ت تناف�صية قوية ومقومات �أ�صا�صية �صبق �الإ�صارة لها في هذ� �لمقال.

�إن �الأمان���ة �لعام���ة وهي تتابع �لتطور�ت في �ص���ناعة �لبتروكيماويات �لعربي���ة و�لدولية، فاإنها تثمن عالياً ما 

تقوم به �لدول �الأع�ص���اء من جهود وم�ص���اريع كبرى، وتتطلع �إلى �لمزيد من �لتعاون و�لتن�ص���يق بينها على �صعيد 

�ل�صناعات �لبتروكيماوية، �الأمر �لذي �صي�صاهم في �لتغلب على �لكثير من �لم�صاعب �لتي تو�جه �لقائمين على 

هذه �ل�ص���ناعة، كما تدعو �إلى تقديم مزيد من �لت�ص���جيع و�لدعم �لمالي و�لمعنوي لمر�كز �الأبحاث و�لدر��ص���ات 

�لبترولية �لعربية و�لباحثين �لعرب  في مجال �ل�صناعات �لبترولية �لالحقة )�لتكرير و�لبتروكيماويات(، وهو ما 

�صي�صيف �أبعاد�ً جديدة ل�صناعة �لبتروكيماويات �لعربية.
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مؤتمر ومعرض الشرق األوسط التاسع للتكرير والبتروكيماويات )بتروتك 2014(

فرص تكامل سلسلة القيمة في الصناعات التحويلية
تح��ت رعاي��ة  �ضاح��ب ال�ضم��و الملك��ي 

الأمي��ر خليف��ة ب��ن �ضلم��ان اآل خليف��ة 

رئي���س ال��وزراء ف��ي مملك��ة البحري��ن ، 

وبح�ض��ور  �ضم��و ال�ضيخ علي ب��ن خليفة 

اآل خليف��ة، نائب رئي���س مجل�س الوزراء، 

ومع���ال��ي ال�ضي����خ اأحم����د ب����ن محم��د 

اآل خليفة وزير المالي��ة الوزير الم�ضرف 

على �ضئ��ون النفط والغ���از ف���ي مملك���ة 

البحري��ن، تم افت��ت��اح موؤتم���ر ومعر�س 

ال�ض�����رق الأو�ض�����ط ال�ت��ا�ض�����ع للتكري��ر 

والبتروكيماويات )بتروتك 2014(، الذي 

عقد خ��الل الفترة 18 - 21 مايو 2014، 

تحت �ضعار »فر�س تكامل �ضل�ضلة القيمة في ال�ضناعات التحويلية«، بتنظيم م�ضترك من �ضركة اأرامكو ال�ضعودية و�ضركة 

اإدارة المعار���س العربي��ة، وبالتعاون مع �ضرك��ة All World Exhibitions، وبالتن�ضيق مع الهيئ��ة الوطنية للنفط والغاز، 

وبدعم عدد من ال�ضركات النفطية العالمية والخليجية والبحرينية وبم�ضاركة وا�ضعة من الخبراء والمهند�ضين والمهتمين 

ف��ي مختل��ف جوانب �ضناع��ة التكري��ر والبتروكيماويات م��ن مختلف اأنح��اء العالم، وباإجمال��ي اأكثر م��ن 3000 م�ضارك. 

º معالي �ل�صيخ �أحمد بن محمد �آل خليفة º
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افتت�������ح معالي ممثل راعي الموؤتمر بكلمة �أعرب فيها 

عن م�ص���اعر �المتنان و�لتقدير �لعميق ل�ص���احب �ل�ص���مو 

�لملكي �الأمير خليفة بن �ص���لمان �آل خليفة رئي�س �لوزر�ء 

�لموقر لحر�س �ص���موه �لد�ئم على �إحاط���ة هذه �لفعالية 

�لحيوية برعايته �لكريمة منذ �نطالقتها قبل 18 عاماً.

ون���وه معالي���ه باأهمي���ة منطق���ة �لخلي���ج �لعربي في 

عالم �القت�ص���اد �لنفطي حي���ث تمتلك بع�س دولها �أكبر 

�حتياطيات �لنفط و�لغاز على م�ص���توى �لعالم. و�أ�صاف 

معالي���ه �أن دول �لخلي���ج �لعربي ت�ص���هد نمو�ً مت�ص���ارعاً 

لتك���ون مركز�ً مهم���اً للتكرير، م�ص���ير�ً �إلى �أن �ص���ناعة 

�لبتروكيماوي���ات ف���ي دول مجل�س �لتع���اون حققت نمو�ً 

�صنوياً بن�صبة 11% على مدى �ل�صنو�ت �لع�صر �لما�صية، 

وبالنظ���ر �إلى ما ت�ص���هده �لمنطقة من بن���اء �لعديد من 

�لم�ص���افي �لعالمي���ة �لجدي���دة في قارة �آ�ص���يا ومنطقة 

�ل�ص���رق �الأو�ص���ط فاإن فر�س و�آفاق �لنمو �لمتاحة �أمام 

قط���اع �لبتروكيماويات في �لمنطقة تبدو و�عدة للغاية، 

كما �أن �لفر�س �ال�صتثمارية في منطقة �ل�صرق �الأو�صط 

فيما يتعلق بقطاع �لنفط و�لغاز بلغت م�صتويات قيا�صية 

غي���ر م�ص���بوقة و�صتو��ص���ل مع���دالت �الإنف���اق في هذ� 

�لمج���ال �الرتفاع على مدى �ل�ص���نو�ت �لخم�س �لقادمة 

مع ��ص���تمر�ر �لم�صاريع �ال�صتثمارية �لم�صتركة في هذ� 

�لقطاع في تحقيق قيمة م�صافة حقيقية للم�صاهمين. 

و�أ�ص���اف معالي���ه �أن �ص���ناعة �لبتروكيماويات تمثل 

ثاني �أكبر قطاعات �لت�ص���نيع في منطقة �لخليج، وذلك 

نتيج���ة لوف���رة �حتياطيات �لغاز �لطبيعي ف���ي �لمنطقة 

على نحو �تاحة قاعدة �ص���لبة لنمو �ل�ص���ناعات �لقائمة 

على �لطاقة مثل �لبتروكيماويات و�اللمنيوم، وقد د�أبت 

حكوم���ات دول �لمنطقة منذ منت�ص���ف �ل�ص���بعينات من 

�لقرن �لما�ص���ي على تطوير �أ�صو�ق �لغاز �لطبيعي على 

�لم�صتوى �لمحلي بهدف م�صاندة �لنمو �لم�صطرد �لذي 

�ص���هدته �لمنطقة في �إنتاج �الأ�ص���مدة و�لبتروكيماويات، 

كما يو��ص���ل �لقائمون على �ص���ناعة �لبتروكيماويات في 

�لمنطق���ة تعزي���ز �الإنفاق ف���ي مجال �لبحوث للتما�ص���ي 

مع �لم�ص���تويات �لعالمي���ة فيما يتعل���ق بالبحوث و�لعمل 

�لتنموي.

ت�ص���منت فعاليات �لموؤتمر 3 جل�ص���ات رئي�ص���ية و21 

جل�ص���ة تقنية ��صتعر�ص���ت من خاللها �أكثر من 100 ورقة 

علمي���ة من قب���ل خبر�ء ومتحدثي���ن عالميين وم�ص���ئولين 

تنفيذيي���ن في قطاع �لتكرير و�لبتروكيماويات وتكنولوجيا 

�لت�ص���غيل و�الإنت���اج م���ن مختل���ف دول �لعال���م، وتمحورت 

و�لبتروكيماوي���ات  �لتكري���ر  تقني���ات  ح���ول  مو��ص���يعها 

و�ال�ص���تثمار ف���ي �لمعام���ل �لم�ص���تقبلية وكذل���ك تطوي���ر 

�لموظفي���ن وف���ق �لمعايي���ر �لعالمي���ة لتطوي���ر �لم���و�رد 

�لب�ص���رية، باالإ�صافة �إلى �أف�ص���ل �لممار�صات في �صناعة 

�لتكرير و�لبتروكيماويات وكل ما يتعلق بال�صحة و�ل�صالمة 

و�لجو�نب �لبيئية.

º لمهند�س / خالد بن عبد �لعزيز �لفالح� º

رئي�س وكبير �الإد�ريين �لتنفيذيين ل�صركة »�أر�مكو �ل�صعودية«

º صمو �ل�صيخ علي بن خليفة �آل خليفة يتجول في �لمعر�س� º
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وقعت دولة �الإمار�ت و�لمملكة �لعربية �ل�ص���عودية في 

16 يونيو 2014، �تفاقية ثنائية لتعزيز �لتعاون �لم�صترك 
في مجال �لطاقة بهدف تطوير �أد�ء قطاع �لطاقة في كال 

�لبلدين. وتن�س �التفاقية �لتي وقعت بين �ص���ركة �أبوظبي 

لطاقة �لم�صتقبل )م�صدر( ومدينة �لملك عبد�هلل للطاقة 

�لذرية و�لمتجددة على در��صة فر�س �لتعاون في �الأبحاث 

و�لتطوير �لم�ص���ترك في م�ص���روعات �لطاق���ة �لمتجددة 

وتوليد �لكهرباء �لنظيفة �إ�ص���افة �إلى ت�صمنها بند� يتعلق 

باإن�ص���اء لجنة توجيهية ت�صم �أع�صاء من �لجانبين لدر��صة 

وتقييم ج���دوى كل مجال من مج���االت �لتعاون �لمحتملة 

و�إعد�د �لتو�صيات �لمنا�صبة ب�صاأنها.

من جانبه �أكد �ص���احب �ل�صمو �ل�صيخ محمد بن ز�يد 

�آل نهي���ان، ولي عهد �أبوظب���ي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت 

�لم�ص���لحة، على هام�س ح�صوره حفل توقيع �التفاقية في 

بي���ان بثته وكال���ة �الأنب���اء �الإمار�تي���ة )و�م(، حر�س بالده 

على تعزيز �أو��ص���ر �لتع���اون و�لتر�بط �الأخوي و�لتاريخي 

وتطوي���ر �لعالق���ات �الإ�ص���تر�تيجية مع �لمملك���ة �لعربية 

�ل�صعودية في كافة �لمجاالت.

وو�ص���ف �التفاقي���ة باأنها تعد لبنة جديدة تن�ص���م �إلى 

�ل�ص���رح �لمتنامي من �لعالقات �الأخوية و�الإ�ص���تر�تيجية 

�لتي تجمع دولة �الإمار�ت بالمملكة �لعربية �ل�صعودية على 

كافة �لم�ص���تويات �ل�صيا�ص���ية و�القت�ص���ادية و�الجتماعية 

م�ص���دد�ً على �أهمية تكثيف �لتعاون وت�ص���افر �لجهود من 

�أج���ل تعزي���ز �الأم���ن و�ال�ص���تقر�ر ودعم �لعم���ل �لخليجي 

�لم�ص���ترك وتحقيق �لتنمية �لم�صتد�مة الأبناء دول مجل�س 

�لتعاون �لخليجي.

و�أ�ص���اد �صمو �ل�ص���يخ محمد بن ز�يد بالجهود �لهادفة 

لتعزيز �لتعاون بين مدين���ة �لملك عبد�هلل للطاقة �لذرية 

و�لمتجددة و�ص���ركة �أبوظبي لطاقة �لم�ص���تقبل )م�ص���در( 

متمني���ا لهما �لنجاح و�لتوفيق في م�ص���اعيهما لتعزيز �أمن 

�لطاقة وتنويع م�صادرها.

وق���ع �التفاقي���ة عن �لجان���ب �ل�ص���عودي رئي�س مدينة 

�لملك عبد�هلل للطاقة �لذرية و�لمتجددة �ل�ص���يد/ ها�صم 

يمان���ي وعن �لجانب �المار�تي معالي وزير �لدولة ورئي�س 

مجل�س �إد�رة �ص���ركة م�ص���در، �لدكتور �ص���لطان بن �حمد 

�لجابر.

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة 

للتعاون المشترك في تطوير أداء الطاقة
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توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة النظيفة بين

دولة االمارات العربية المتحدة واالتحاد السويسري

جاء ذل���ك خالل �لزيارة قام بها معال���ي وزير �لطاقة 

بدول���ة �الإم���ار�ت �لعربية �لمتحدة، �الأ�ص���تاذ/ �ص���هيل بن 

محم���د فرج فار�س �لمزروعي و�لوفد �لمر�فق له لالتحاد 

�ل�صوي�ص���ري في �صهر مايو �لما�ص���ي، حيث �جتمع خالل 

�لزيارة بمعالي رئي�ص���ة �ل���وز�رة �التحادي���ة للبيئة و�لنقل 

دروي����س  �ل�ص���يدة/  ب�صوي�ص���ر�،  و�الت�ص���االت  و�لطاق���ة 

لويته���ارد، وبح���ث �لجانبان �أوجه �لتعاون �لم�ص���ترك بين 

�لبلدين �ل�صديقين في مجال �لطاقة و�لمياه.

و�ص���م �لوف���د �لمر�فق لمعال���ي وزير �لطاقة �ص���عادة 

وكيل �ل���وز�رة، وممثل دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة في 

�لمكت���ب �لتنفيذي لمنظم���ة �الأو�بك، �لدكتور مطر حامد 

�لنيادي، و�ص���عادة �ص���فير دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

لدى �التحاد �ل�صوي�ص���ري، �ل�صفير محمد عتيق �لرميثي، 

و�ص���عادة �لوكيل �لم�ص���اعد ل�ص���وؤون �لكهرباء، �لمهند�صة 

فاطمة �ل�صام�ص���ي، وخبير تر�ص���يد �ال�صتهالك في وز�رة 

�لطاقة، �لدكتور ر��ص���د �ل�ص���عالي، كما ق���ام  معالي وزير 

�لطاق���ة و�لوف���د �لمر�فق ل���ه بزيارة معهد ب���اول لبحوث 

�لطاقة و�لمياه.

وتاأتي مذكرة �لتفاهم �متد�د�ً لمذكرة �لتفاهم �لموقعة 

بين �لبلدين في عام 2009.

م��ذك��رة   ،2014 م��اي��و   26 ف���ي  ال�����ض��وي�����ض��ري  والت���ح���اد  ال��م��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الم������ارات  دول����ة  وق��ع��ت 

ت��ف��اه��م ل��ل��ت��ع��اون وت���ب���ادل ال��م��ع��ل��وم��ات وال���خ���ب���رات ف���ي م��ج��ال ال��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة وك���ف���اءة ال��ط��اق��ة 

ال��م��ذك��رة  ب��م��وج��ب ه���ذه  ال��ط��رف��ان  وت��خ��زي��ن��ه، و�ضيعمل  ال��ك��رب��ون  اأك�����ض��ي��د  ث��ان��ي  ا���ض��ط��ي��اد  وت��ق��ن��ي��ات 

ال�ضديقين. ال��ب��ل��دي��ن  ف��ى  الأب���ح���اث  وم���راك���ز  التعليمية  ال��م��وؤ���ض�����ض��ات  ب��ي��ن  ال��ت��ع��اون  ت�ضجيع  ع��ل��ى 



سنة 40 - العدد 6 
ال

10

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

اء
ض

ألع
ل ا

دو
ر ال

خبا
أ

  تح���ت رعاي���ة وبح�ص���ور معالي رئي����س مجل�س �ل���وزر�ء بجمهورية م�ص���ر �لعربية، 

�لمهند����س �بر�هيم محلب، وقع معالي وزير �لبترول و�لثروة �لمعدنية �لمهند�س �ص���ريف 

��ص���ماعيل، �تفاقيتين للتنقيب عن �لنفط و�لغاز �لطبيعي في مناطق �ل�ص���حر�ء �لغربية 

وخليج �ل�صوي�س با�صتثمار�ت تقدر بحو�لي 63 مليون دوالر. 

وق���د ت���م توقيع �التفاقي���ة �الأولى بي���ن �لهيئ���ة �لم�ص���رية �لعامة للبترول و�ص���ركة 

Apache Corporation  �الأمريكية، للتنقيب في منطقة غرب كالب�ص���ة بال�صحر�ء 
�لغربية با�ص���تثمار�ت تقدر بحو�لي 24 مليون دوالر، وتت�ص���من �التفاقية لحفر 6 �آبار 

ومنحة توقيع 15 مليون دوالر.

 �أما �التفاقية �لثانية فقد تم توقيعها بين �ص���ركة جنوب �لو�دى �لقاب�ص���ة للبترول 

و�ص���ركة Dragon  Oil  �النجليزية، للتنقيب في منطقة �ص���رق خليج �لزيت بخليج 

�ل�ص���وي�س با�ص���تثمار�ت تقدر بحو�لي 39 مليون دوالر، وتت�صمن �التفاقية حفر 3 �آبار 

و�إج���ر�ء �إعادة معالجة وم�ص���ح �ص���يزمى ثنائي وثالثي �الأبعاد ومنح���ة توقيع 6 مليون 

دوالر. 

وبتوقي���ع �التفاقيت���ين �لجديدتين يكون قطاع �لبترول �لم�صري قد �نتهى من توقيع 

31 �تفاقي���ة جديدة للتنقيب عن �لنفط و�لغاز �لطبيع���ي منذ نهاية �أكتوبر 2013 وحتى 
�الآن، وبا�ص���تثمار�ت تقدر بحو�لي 2 مليار دوالر، ومنح توقيع حو�لى 216 مليون دوالر، 

بغر����س حف���ر 135 بئ���ر كح���د �أدنى وهو م���ا يعطى دفعة قوي���ة لتكثيف �أعم���ال �لبحث 

و�ال�صتك�صاف وزيادة معدالت �الإنتاج و�حتياطيات   �لنفط �لخام و�لغاز �لطبيعي.

توقيع اتفاقيتين للتنقيب عن النفط والغاز
في جمهورية مصر العربية
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�لكويتية،  �لبترول  لموؤ�ص�صة  �لتنفيذي  �لرئي�س  بح�صور 

�لبترول  �صركة  �فتتحت  �لعد�صاني،  ن���ز�ر  �ل�صيد/ 

في  وق��ود  تزويد  محطة  �كبر  ثالث  �لعالمية  �لكويتية 

�لعالم في �لطريق �ل�صريع »�ي 25 كابلين« قرب �لحدود 

مع بلجيكا و�ألمانيا وفرن�صا وهولند�.

�لكويتية  �لبترول  �صركة  رئي�س  �الفتتاح  حفل  ح�صر 

�لعالمية �ل�صيد/ بخيت �لر�صيدي، و�صفير دولة �لكويت 

�ل�صيد/  �الوروب��ي  و�التحاد  ولوك�صمبورغ  بلجيكا  لدى 

�صر�ر عبد�لرز�ق رزوقي.

�ل�صيد/  �لعالمية  �لكويتية  �لبترول  �صركة  رئي�س  وذكر 

�لكويتية  �النباء  لوكالة  ت�صريح  في  �لر�صيدي  بخيت 

�صمن  مهمة  خطوة  يمثل  �لمحطة  �فتتاح  �ن  “كونا”، 
�إلى  تهدف  و�لتي   ،2030 لعام  �ل�صركة  ��صتر�تيجية 

حيث  �الوروبية  �ل�صوق  في  �لت�صويقية  مكانتها  تعزيز 

�صتعزز م�صتوى �أد�ئها في دول �تحاد �لبينيلوك�س ب�صكل 

خا�س و�ل�صوق �الوروبية ب�صكل عام”.

و�أ�صاف �لر�صيدي �ن �صركة �لبترول �لكويتية �لعالمية تدير 

�كثر من 4000 موقع للبيع بالتجزئة في عدة دول وتقدم 

وزي��وت  للطير�ن  �الخ��رى  �لخدمات  من  كاملة  مجموعة 

�لت�صحيم.

�لكويتية  �لبترول  ل�صركة  �لمنتدب  �لع�صو  قال  جهته  من 

�لعالمية في �صمال غرب �وروبا �ل�صيد / عز�م حمد �لمطوع 

�ن هذه �لمحطة تعد �ول محطة خدمة طرق �صريعة ت�صغلها 

�صعارها  عليها  وت�صع  لوك�صمبورغ  في  بالكامل  �ل�صركة 

“حركة  �ن  ل�كونا  مم����اث��ل  حديث  في  و�أ���ص��اف  �لجديد 

كابلين”   25 “�ي  �ل�ص�����ريع  �لط����ريق  في  �لكثيفة  �لمرور 

ت�صاهم في تعزيز مبيعات وح�صة �ل�صركة في �صوق منطقة 

�لبنلوك�س. 

شركة البترول الكويتية العالمية

افتتاح ثالث أكبر محطة وقود في العالم

º ل�صيد / بخيت �لر�صيدي� º
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واأ�ساف معاليه في كلمة له بمنا�سبة �سدور التقرير 

ال�سنوي ل�سرك�������ة الزي�������ت العربية ال�سعودي�������ة )اأرامكو( 

لع�������ام 2013، ان اأرامكو حافظت عل�������ى مكانتها كاأحد 

اأبرز م�������وردي الطاقة على �سعيد العالم، ويعود الف�سل 

بذلك بع�������د التوفيق من اهلل، اإلى الروؤية اال�ستراتيجية 

ال�سليم�������ة  والجه�������ود الدوؤوب�������ة لموظف�������ي ال�سرك�������ة في 

مختل�������ف اأنحاء العالم، حيث تمكن�������ت ال�سركة في عام 

2013 من تحقيق اكت�سافات جديدة والفتة في مجال 
النفط والغاز، من خلل تنفيذها الأكبر برنامج تنقيبي 

عن النفط في تاريخ ال�سركة، مما يجعلها مهيئة للنمو 

والنجاح على المدى البعيد.

واأ�س�������ار معالي�������ه ب�������اأن اأرامك�������و وبعد 80 عام�������ًا على 

ان�سائها ال تزال تقدم االبت�������كارات وتحقق التقدم على 

طري�������ق تحوله�������ا ل�سركة طاق�������ة متكامل�������ة، حيث وفرت 

ال�سرك�������ة الطاقة للعال�������م، وخدم�������ت المجتمعات التي 

تعمل فيه�������ا، وع�������ززت التنمية في المملك�������ة من خلل 

ايجاد الوظائف وبناء القدرات.

واأو�س�������ح معاليه ان الدع�������م الكبير الذي تحظى به 

ال�سركة م�������ن خادم الحرمي�������ن ال�سريفي�������ن وولي عهده 

االأمي�������ن، كان لهم�������ا االأث�������ر الكبير في تحقي�������ق ال�سركة 

الأهدافها المر�سومة.

من جانبه ا�ستعر�س رئي�س وكبير االإداريين التنفيذيين 

ل�سركة »اأرامكو ال�سعودي�������ة«، المهند�س خالد بن عبدالعزيز 

الفال�������ح، في كلمة له ف�������ي مقدمة التقري�������ر ال�سنوي ل�سركة 

اأرامك�������و، ع�������ددًا من الم�ساري�������ع التي نفذته�������ا ال�سركة خلل 

عام 2013، حي�������ث �سرعت في تنفيذ تحول كامل من خلل 

الحف�������ر والأول م�������رة في المياه العميقة ف�������ي البحر االأحمر، 

كم�������ا نجح�������ت في اكم�������ال م�سروع زي�������ت منيفة قب�������ل موعده 

المقرر، وتمكنت ال�سركة من رفع احتياطياتها النفطية اإلى 

م�ستوي�������ات قيا�سية، ومن جانب اآخر فق�������د حافظت ال�سركة 

على قيمها الرا�سخة على �سعيد ال�سحة وال�سلمة والبيئة، 

وا�ستمرت كذلك في تنفيذ م�ساريع الم�سوؤولية االجتماعية.

احتفالية الذكرى الثمانون
لتأسيس شركة

ذكر معالي وزير البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية ال�ضعودية، 

المهند���س علي ب��ن ابراهيم النعيم��ي، ان القت�ضاد العالم��ي �ضهد خالل 

عام 2013 موؤ�ضرات نمو ايجابية مع الخروج التدريجي لأوروبا والوليات 

المتح��دة الأمريكي��ة من حالة الك�ضاد، وكان عام��ًا حافاًل بالفر�س، حيث 

توا�ض��ل النمو في الطلب العالمي على الطاقة، خا�ضة في قارة اآ�ضيا حيث 

تعتبر �ضركة اأرامكو الموّرد الأول للدول الأربع الأكثر ا�ضتهالكًا في القارة.
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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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بدء  عن   2014 يونيو  في  �لعر�قية  �لنفط  وز�رة  �أعلنت 

 )spm3( �لثالثة  �الأح��ادي��ة  �لعو�مة  م��ن  �لنفط  ت�صدير 

باأن  �ل��وز�رة  وذك��رت   . �ألف ب/ي   800 �إلى  ت�صل  وبطاقة 

�إن�صاء خز�نات  يت�صمن  �لت�صديرية  �لطاقات  زيادة  م�صروع 

عمالقة و3 �أنابيب بحرية، باالإ�صافة �إلى ن�صب 4 من�صات 

عائمة )جنوب �لبالد(.

جمهورية  تبذلها  �لتي  �لم�صاعي  �صمن  �لم�صروع  وياأتي 

�لعر�ق لرفع �لطاقة �لت�صديرية للنفط من �لمنفذ �لجنوبي 

�إلى �أكثر من 4.5 مليون ب/ي، حيث �صي�صاعد ت�صغيل �لعو�مات على ��صافة مرونة عالية في عملية 

ت�صدير �لنفط .

ي�صار �إلى �أن وز�رة �لنفط �لعر�قية كانت قد �أعلنت في وقت �صابق من هذ� �لعام عن �كمالها ن�صب 

قيا�س  و�أجهزة  متطورة  �لكترونية  ع��د�د�ت  �أجهزة  ت�صم  �لتي  �لمركزية  �لعد�د�ت  من�صة  وتثبيت 

بمو��صفات عالمية و�أنظمة �صيطرة وتحكم للكميات �لم�صدرة من �لمن�صات �الأربعة �لعائمة و�لتي 

تحقق مرونة عالية في ��صتيعاب �الإنتاج �لمتز�يد من �لنفط �لخام.

وفي تطور �آخر وقعت وز�رة �لنفط بجمهورية �لعر�ق و�صركة LUKOIL �لرو�صية، عقد �لتعديل 

�لثاني من م�صروع تطوير حقل »غرب �لقرنة 2« في �لب�صرة )جنوب �لعر�ق(، �لذي يت�صمن مد 

�أنابيب من موقع �لم�صروع �إلى ميناء �لفاو يمكنها من نقل �أكثر من 5 ماليين ب/ ي من �لنفط، 

كما يت�صمن �لعقد تاأهيل م�صتودع �لطوبى. و�صتبد�أ �أعمال �لم�صروع بمد �أنبوب بقيا�س 52 ملم تبلغ 

طاقته نح��و مليون و600 �ألف ب/ ي، على �أن يتبع ذلك مد �أنبوب �آخر لنقل نحو ثالثة ماليين 

و600 �ألف ب/ ي من �لنفط، من م�صتودع �لطوبى �إلى ميناء �لفاو.

من جانبه ذكر رئي�س �صركة  LUKOIL �لرو�صية �إن حجم �الإنتاج في حقل »غرب �لقرنة 2« في 

جمهورية �لعر�ق بلغ 200 �ألف ب/ ي من �لنفط ، مرتفعاً من120 �ألف ب/ ي، منذ بدء �ل�صركة 

�الإنتاج في �لحقل في مار�س 2014، وتوقع �أن ي�صل �إنتاج  �لحقل في نهاية عام 2014 �إلى حو�لي  

400 �ألف ب/ي. وتاأمل �ل�صركة �أن تبد�أ تحميل �أول ناقلة بالنفط من حقل »غرب �لقرنة 2« في 
�لربع �لثالث من عام 2014.

�لمعمل  ��صتكمال م�صروع  �للم�صات �الخيرة على  �أنها ت�صع  �ل�صعودية  �أر�مكو  ذكرت �صركة 

�لجديد ال�صتخال�س �صو�ئل �لغاز �لطبيعي في حقل �صيبة نهاية �لعام �لحالي 2014 بطاقة 

�إنتاج �لنفط  �إنتاجية تبلغ 275 �ألف ب/ي، كما �أنها تم�صي قدما في �إن�صاء م�صروع زيادة 

بحقل �صيبة بطاقة 250 �لف ب/ي الإ�صتكماله بنهاية عام 2015، ما ي�صاهم في رفع �لطاقة 

�الجمالية للحقل �إلى �أكثر من مليون ب/ي.

وتبلغ �لطاقة �الإنتاجية �لحالية لحقل �صيبة �لنفطي نحو 500 �ألف برميل يوميا من �لنفط 

�لعربي �لخفيف، و�لذي يعتبر مرغوبا لدى �لم�صتهلكين نظر�ً لقلة �إحتو�ئه على �لكبريت، ما 

يحقق له ميزة �صعرية في �أ�صو�ق �لطاقة �لعالمية.

ج��م��ه��وري��ة ال��ع��راق

المملكة العربية ال�ضعودية
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�لمتخ�ص�صة   )QSE( �ل�صم�صية  للطاقة  �صركة قطر  �أعلنت 

في مجال �لطاقة �لمتجددة، في يونيو 2014 عن �فتتاحها 

من�صاأة لتطوير وت�صنيع تقنيات �لطاقة �ل�صم�صية تعتبر �الأكبر 

على م�صتوى منطقة �ل�صرق �الأو�صط و�صمال �فريقيا. ويجمع 

�لنموذج �لمبتكر للمن�صاأة �لجديدة عمليات �لبحث و�لتطوير 

�لتكنولوجي و�لت�صنيع وتطوير �لم�صاريع و�لتركيب في مكان 

ب��دًء�  �لقيمة  �صل�صلة  من  متكاماًل  نموذًجا  ويعتبر  و�ح��د، 

�لقدرة  وتبلغ  �لنهائي.  للم�صتهلك  �الأولية و�صوالً  �لمو�د  من 

�الإنتاجية لمن�صاأة قطر للطاقة �ل�صم�صية 300 ميغاو�ط، مع 

�إمكانية رفع �الإنتاج �إلى 2.5 غيغاو�ط في �لم�صتقبل. 

للكهرباء  �لقطرية  �لعامة  �لموؤ�ص�صة  وقعت  �آخر  تطور  وفي 

�لكبرى  �لكهرباء  لم�صاريع  عقود  موؤخر�ً  كهرماء«،   « و�لماء 

قطري،  ري��ال  مليون  و720  مليار   7 بلغت  �إجمالية  بقيمة 

وتو�صعة  لتطوير  ع�صر  �لحادية  �لمرحلة  لم�صاريع  وذل��ك 

�صبكة �لنقل �لكهربائي في دولة قطر. وقد تم تر�صية عقود 

من  �الأول��ى  تتكون  مرحلتين،  على  ع�صر  �لحادية  �لمرحلة 

جزئيين وهي عبارة عن 12 عقد�ً لمحطات وخطوط �أر�صية  

بقيمة �إجمالية بلغت 4.3  مليار ريال قطري. �أما �لمرحلة 

لمحطات  �إ�صافية  الأع��م��ال  عقود   7 م��ن  فتتكون  �لثانية 

وخطوط �أر�صية بقيمة �إجمالية تبلغ  2.6 مليار ريال قطري، 

توريد  توقيع عقد  تم  للخدمات �ال�صت�صارية، كما  باالإ�صافة 

كابالت بنظام �لطلب عند �لحاجة لمدة �صنتين بقيمة 498  

مليون ريال قطري. 

عن  �لكويتية  �ل��ب��ت��رول  موؤ�ص�صة  �أع��ل��ن��ت 

�لم�صال  �لبترول  لغاز  �لجديدة  �الأ�صعار 

 .2014 يونيو  ل�صهر  و�لبيوتان(  )�لبروبان 

�لبروبان  غاز  �أن  �إل��ى  �لموؤ�ص�صة  و�أ�صارت 

للطن  �أمريكي  دوالر   835 ب�صعر  �صيباع 

�لمتري �لو�حد، مرتفعاً ب� 25 دوالر مقارنة 

ب�صهر مايو 2014 �لذي بلغ 810 دوالر�ت. 

 835 ب�صعر  �لبيوتان  غ��از  �صيباع  بينما 

ب� 10  دوالر للطن �لمتري �لو�حد، مرتفعاً 

�لذي   2014 مايو  ب�صهر  مقارنة  دوالر�ت 

بلغ 825 دوالر.

وفي تطور �آخر �أر�صت �صركة نفط �لكويت 

دوالر  مليون   70 �إجمالية  بقيمة  عقدين 

�لم�صتركة  �لمجموعة  �صركة  �أمريكي، على 

 MEED ل��ل��م��ق��اوالت. وب��ح�����ص��ب م��ج��ل��ة 

 53 قيمته  و�لبالغة  �الأول  �لعقد  يت�صمن 

مليون دوالر توفير خدمات دعم في ور�صات 

لمدة  �ل��ك��وي��ت  نفط  ل�صركة  تابعة  عمل 

تاأمين  �لعمل  نطاق  ويت�صمن  �صنو�ت،   4
مو�د  وتوفير  بالخبرة  يتمتعون  موظفين 

 17 �لثاني فتبلغ قيمته  �لعقد  �أما  و�آليات. 

مليون دوالر، ويغطي �أعماالً تت�صمن تركيب 

��صتبد�ل  �إلى  �إ�صافة  جديد،  �أنابيب  خط 

�صرق  في جنوب  �لحالية  �الأنابيب  خطوط 

�لكويت. 

�لكويتية  �ل�صركة  �أعلنت  �آخ��ر  تطور  وف��ي 

ل��ال���ص��ت��ك�����ص��اف��ات �ل��ب��ت��رول��ي��ة �ل��خ��ارج��ي��ة 

�لتابعة  �ل�صركات  �إح��دى  وه��ي  )كوفبك(، 

�صركتها  �أن  �لكويتية،  �لبترول  لموؤ�ص�صة 

�إياجو(  )ويت�صتون  �أ�صتر�ليا  كوفبك  �لتابعة 

�لمحدودة قد �أتمت عملية �ال�صتحو�ذ على 

ويت�صتون  م�صروع  في   %8 بن�صبة  ح�صة 

�إياجو �لم�صترك وبن�صبة 6.4% في م�صروع 

ويت�صتون للغاز �لطبيعي �لم�صال. 

�صاأن  من  ف��اإن  �لمجموعة،  م�صتوى  وعلى 

من  تعزز  �أن  �ال�صتحو�ذ هذه  �إنجاز عملية 

 %7 ن�صبتها  �لبالغة  �لحالية  ملكية كوفبك 

في م�صروع ويت�صتون للغاز �لطبيعي �لم�صال 

 %35 ن�صبتها  �لبالغة  ملكيتها  �إلى  �إ�صافة 

�لم�صترك  برونيلو   � جوليمار  م�صروع  في 

ت���وؤم���ن �صفقة  و����ص���وف  ب���ه.  و�ل��م��رت��ب��ط 

�إلى  �الإ�صتحو�ذ هذه لكوفبك �إ�صافة مهمة 

�صيمكن  �ل��ذي  �الأم��ر  �حتياطياتها،  قاعدة 

�حتياطياتها  م�صتويات  بلوغ  من  �ل�صركة 

ومن  �لقادمة.  �الأربع  لل�صنو�ت  �لم�صتهدفة 

�لمتوقع �أن تبد�أ بو�كير �إنتاج �لغاز �لطبيعي 

وبنف�س   .2016 ع��ام  �أو�خ���ر  في  �لم�صال 

بمقدور  �صيكون  فاإنه  �الأهمية،  من  �لقدر 

�لطبيعي  �لغاز  تزويد  م�صتقبال  »كوفبك« 

�لبترول  موؤ�ص�صة  �إل��ى  مبا�صرة  �لم�صال 

�لكويتية على �أ�ص�س تجارية. 

جمهورية م�ضر العربية

ذكر معالي وزير �لبترول و�لثروة �لمعدنية، �لمهند�س �صريف 

��صماعيل، باأن �إنتاج �لغاز �لطبيعي في م�صر �صيزيد بمقد�ر 

 ،2014 دي�صمبر  �صهر  بحلول  يوميا  مكعبة  قدم  500 مليون 
بينها  �لطبيعي ومن  �لغاز  ت�صغيل بع�س حقول  بدء  وذلك مع 

حقول )دكا و�صفاير وليبر�(، حيث �صت�صاهم هذه �لزيادة في 

رفع �إنتاج �لغاز �لطبيعي في جمهورية م�صر �لعربية �إلى 5.2 

مليار قدم مكعبة يوميا بحلول نهاية دي�صمبر 2014.

دول��������������ة ال�����ك�����وي�����ت

دول���������������������������ة ق������ط������ر

دولة الإمارات العربية المتحدة

ل�صركة  )�أدن��وك( عقد�ً  �لوطنية  �أبو ظبي  بترول  منحت �صركة 

GS E&C �لكورية �لجنوبية بقيمة 736 مليون دوالر لتو�صعة 
وت�صمل  و�صنايل(،  )�لرميثة  حقلي  في  �لنفط  �إنتاج  من�صاآت 

معظم  ببناء   ،GS E&C �صركة  قيام  �لحقلين  تو�صيع  عملية 

مع  بالتعاون  �لخام،  �لنفط  معالجة  بعملية  �لمتعلقة  �لمن�صاآت 

�صركة Dodsal Group، �لتي �صتتولى ت�صميم وبناء �أنابيب 

�لغاز و�لنفط �لخام و�لمن�صاآت �لد�عمة، حيث تم في �لمرحلة 

�لم�صروع  من  و�لثانية  �الأولى  �لمرحلتين  من  �النتهاء  �لر�هنة 

مع بلوغ �الإنتاج 46 �ألف ب/ ي، ويتوقع �أن يبلغ �الإنتاج �ليومي 

�لثالثة،  �لمرحلة  �النتهاء من  �ألف ب/ ي، بمجرد   85 حو�لي 

نوفمبر  �صهر  بحلول  �لعقد  �أعمال  من  �النتهاء  �لمتوقع  ومن 

.2016
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م�ستوى  )على  والت�سعين  الثاني  اجتماعه  اجتماعهأواب��ك(  اجتماعهاأواب��ك(  أواب��ك(  ( للبترول  )سدرة  للبترول  )سدرة  للبترول  درة  الم� العربية  الأقطار  منظمة  وزراء  مجل�س  الم�س  العربية  الأقطار  منظمة  وزراء  مجل�س  س  عقد

المندوبين(، برئا�سة �سعادة ممثل جمهورية العراق في المكتب التنفيذي، الأ�ستاذ ح�سن محمد حبيب الرفيعي، وذلك 

عبان سعبان سعبان 1435 هجرية الموافق 2 حزيران/ يونيو 2014 ميالدية.    س �س � اريخ �اريخ �اريخ 4 �ر العربية بت�ر العربية بت ر العربية بتسر العربية بتس سورية م�سورية م� ورية م���ورية م��� �� مدينة القاهرة بجمه�� مدينة القاهرة بجمه في

االجتماع الثاني والتسعون لمجلس وزراء المنظمة
)على مستوى المندوبين(

رحب �صعادة �لرئي�س باأ�صحاب �ل�صعادة مندوبي معالي �لوزر�ء معرباً 

عن �ص���كره وتقديره لجمهورية م�ص���ر �لعربية على ح�ص���ن �لوفادة وكرم 

�ل�صيافة، ومتمنياً الجتماع �لمجل�س �لتوفيق في م�ا يتد�ولون ب�صاأن�ه في 

ج�دول �أعم�ال �الجتماع.

و�أعقبه �ص���عادة �الأمين �لع���ام للمنظمة، �الأ�ص���تاذ عبا�س علي �لنقي، 

حيث رحب باأ�صحاب �ل�صعادة ممثلي �لدول �الأع�صاء، متمنياً الجتماعهم 

�لتوفيق و�لنجاح، معرباً عن تقديره و�صكره لجمهورية م�صر �لعربية على 

ح�صن �لوفادة وكرم �ل�صيافة.

وبعد �إقر�ر جدول �الأعمال �تخذ �لمجل�س ما يلي:

•  �س�������ادق على الح�ساب�������ات الختامية للمنظم�������ة )االأمانة العامة 	

والهيئة الق�سائية( لعام 2013.

• اطلع على تقري�������ر االأمين العام ب�ساأن متابع�������ة االإعداد لموؤتمر 	

الطاق�������ة العرب�������ي العا�سر، الذي �سيعقد بم�سيئ�������ة اهلل تعالى في 

مدينة اأبوظبي – دولة االإمارات العربية المتحدة خلل الفترة  

21 – 23 كانون االأول /دي�سمبر 2014.
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• ن�ساط�������ات 	 ت�ستعر��������س  تقاري�������ر  عل�������ى  اطل�������ع 

مج�������ال  ف�������ي  للمنظم�������ة  العام�������ة  االأمان�������ة 

�س�������وؤون البيئة وتغي�������ر المناخ، و�سي�������ر العمل  

ف�������ي بن�������ك المعلوم�������ات، والفعالي�������ات الت�������ي 

نظمته�������ا االأمان�������ة العامة اأو �سارك�������ت فيها اأو 

�ستنظمه�������ا، واللق�������اءات عل�������ى �سعيد جامعة 

ال�������دول العربي�������ة، والدرا�سات الت�������ي اأنجزتها 

االأمان�������ة العامة خلل الن�سف االأول من عام 

.2014
و�ختتم �لمجل�س �جتماعه معرباً عن تقديره و�صكره 

لجمهورية م�صر �لعربية للت�صهيالت �لتي قدمتها الإنجاح 

�الجتماع.
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�أقامت �الأمانة �لعامة لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول )�أو�بك(، حفاًل 

عبد�لعزيز  عادل  �لمهند�س  �صعادة  �صرف  على   2014 مايو   31 في  تكريمياً 

�لتنفيذي  بالمكتب  �لكويت  لدولة  كممثل  ع�صويته  �نتهاء  بمنا�صبة  �لجا�صم، 

و�الأمين  �لتنفيذي  �لمكتب  �أع�صاء  �ل�صعادة  �أ�صحاب  �لحفل  ح�صر  للمنظمة. 

�ل�صعادة  �أ�صحاب  �ألقى  وقد  �لعامة،  �الأمانة  لوفد  باالإ�صافة  للمنظمة  �لعام 

�أع�صاء �لمكتب �لتنفيذي كلمات �أ�صادو� فيها بما قدمه �صعادة �لمهند�س عادل 

عبد�لعزيز �لجا�صم، من جهود طيبة  وم�صاهمات فاعلة طيلة فترة تمثيله لدولة 

�لكويت في �لمكتب �لتنفيذي، كما �ألقى �الأمين �لعام للمنظمة كلمة ود�عية با�صم 

�الأمانة �لعامة للمنظمة، وفي ما يلي ن�س �لكلمة: 

حفل تكريم سعادة المهندس
عادل عبدالعزيز الجاسم

ممثل دولة الكويت في المكتب التنفيذي

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

االأخوة اأ�سحاب ال�سعادة اأع�ساء املكتب التنفيذي للمنظمة

ال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ي�ص���عدني �أن �أرحب بكم  �ليوم لنتقدم بال�ص���كر و�لتقدير ل�ص���عادة �الأخ �لمهند�س 

ع���ادل عبد �لعزيز �لجا�ص���م �لذي مث���ل دولة �لكويت في �لمكت���ب �لتنفيذي للمنظمة 

خالل �لفترة من �أيار/مايو 2008 �إلى �أيار/مايو 2013.

وال ي�ص���عني في هذه �لمنا�ص���بة �إال �أن �أ�ص���يد بالدور و�لجهود �لبارزة �لتي قدمها 

�الأخ ع���ادل عند ��ص���تعر��س �لمو��ص���يع �لتي طرحت على �لنقا����س خالل �جتماعات 

�لمكت���ب �لتنفيذي، فقد تميزت مد�خالته ومناق�ص���اته �إل���ى جانب مد�خالت زمالئه 

بالمو�ص����وعية و�لمهني�ة و�لو�قع�ية �لعلمية، �لتي �أثرت تلك �لمناق�ص���ات مما كان لها 

�الأثر �لطيب و�لكبير للو�صول �إلى �لتو�صيات و�لقر�ر�ت �لمنا�صبة �لتي كان من �صاأنها 

دعم عمل ون�صاطات �الأمانة �لعامة للمنظمة.

االأخوة اأ�سحاب ال�سعادة،

خالل تمثيله لدولة �لكويت في �لمكتب �لتنفيذي، كان �الأخ عادل خير �ص���ند ودعم لالأمانة �لعامة في ن�ص���اطها و�أعمالها، 

و�أن ما نحمله له من عميق �لمودة و�الألفة �إنما يعبر عن تقديرنا �لكبير ل�صخ�ص���ه �لكريم ولجهوده �لكبيرة في �أعمال �لمكتب 

�لتنفيذي ب�ص���كل عام، وال �ص���ك باأن تلك �لفترة من تو�جده معنا �ص���تظل ماثلة ومتو�جدة �أمامنا ب�صكل د�ئم، متمنين له موفور 

�ل�صحة و�ل�صعادة و�لنجاح و�لتوفيق في حياته ومهامه �لقادمة، �آملين �أن ي�صتمر في تو��صله معنا �إن �صاء �هلل.

ختاماً �أرجو �أن ت�ص���محو� لي باأن �أتقدم با�ص���مي و��ص���م منت�صبي �الأمانة �لعامة للمنظمة بهدية رمزية لالأخ �لمهند�س عادل 

عبد �لعزيز �لجا�ص���م لتبقى ذكرى من �خوته وزمالئه �أع�ص���اء �لمكتب �لتنفيذي و�الأمانة �لعامة، وتعبير�ً عن تقديرنا و�صكرنا 

جميعاً له لجهوده خالل فترة تمثيله لبلده في �لمكتب �لتنفيذي للمنظمة، �آملين �أن ت�ص���تمر هذه �لعالقة �لطيبة عبر �ل�ص���نين 

�لقادمة، و�أن يّمن �هلل عليه بال�صحة و�ل�صعادة، ومتمنين له كل �لتوفيق و�لنجاح.

وال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

2013 اأيار/ماي��و  اإل��ى   2008 اأيار/ماي��و  م��ن  الفت��رة  خ��الل 
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ويعتبر منتدى كر�ن�س مونتانا �أر�ص���ية عالمية لت�ص���جيع 

�لتعاون �لدولي و�لحو�ر و�لنمو و�ال�ص���تقر�ر و�ل�ص���لم و�الأمن 

في �لعالم.

وق���د تر�أ�س وف���د �الأمانة �لعامة �ص���عادة �الأمي���ن �لعام، 

�الأ�ص���تاذ / عبا�س علي �لنقي، وع�صوية مدير �إد�رة �الإعالم 

و�لمكتبة، �الأ�صتاذ/ عبد�لكريم عايد.

�فتت����ح �لمنت����دى بكلمة للعاهل �لمغرب����ي �لملك محمد 

�ل�ص����اد�س، �ألقاها نيابة عنه معالي وزير �ل�صوؤون �لخارجية 

و�لتعاون �ل�ص����يد/ �صالح �لدين مزو�ر، �لذي رحب باإنعقاد 

�لمنتدى على �أر�س �لمملكة �لمغربية، و�أ�صار �إلى �أن �لملتقى 

ي�ص����عى �إل����ى تعزيز �لرو�بط �لقائمة بين �ل����دول �الأفريقية، 

و��صتك�صاف �صبل جديدة الإطالق �صر�كات مبنية على روؤية 

م�صتقبلية محكمة �الأهد�ف وباآليات مبتكرة لتحقيقها.

كما �أ�ص���اد رئي�ص���ا جمهوريتي مالطا ومنتينيغرو، خالل 

حف���ل �الفتتاح باإلت���ز�م �لمملك���ة �لمغربية ل�ص���الح �لتعاون 

جن���وب – جنوب، وعل���ى �لمكان���ة �لبارزة �لت���ي تحظى بها 

�لمملك���ة �لمغربية على �ل�ص���عيد �لدول���ي، وعملها �لدوؤوب 

على دعم �لتعاون و�لت�صامن بين دول �لجنوب.

كم���ا �ألقى �ص���عادة  �لمدير �لع���ام للمنظمة �الإ�ص���المية 

للتربية و�لعلوم و�لثقافة )�الإي�صي�ص���كو( �لدكتور عبد �لعزيز 

بن عثمان �لتويجري كلمة �أ�ص���ار فيها �إلى �أن منتدى كر�ن�س 

مونتان���ا يهدف �إلى  تعزيز �لحو�ر بي���ن �لثقافات و�لتحالف 

بين �لح�ص���ار�ت، ون�صر ثقافة �لعدل و�ل�صالم وقيم �لتفاهم 

و�لت�صامح، و�لت�صجيع على دعم �لتنمية �ل�صاملة �لم�صتد�مة 

في دول �لجنوب. و�أ�ص���ار �إلى �أن �الإي�صي�ص���كو تعمل �نطالقاً 

من نف�س �الأهد�ف و�لمبادئ، و�لتي ت�صاهم في تقديم �لروؤية 

�لمعتدلة للدين �الإ�صالمي. 

كما ��ص���تعر�س �الأمين �لعام للمن�ظمة، �الأ�صتاذ/ عبا�س 

عل���ي �لنقي ف���ي �لجل�ص���ة �الإفتتاحية �آفاق �لطل���ب �لعالمي 

عل���ى �لطاقة، حيث م���ن �لمتوقع �أن يرتف���ع �لطلب �لعالمي 

عل���ى �لطاقة بحدود 52% �إلى 54% خالل �لفترة من عام 

2010 �إل���ى عام 2035، مع ��ص���تمر�ر �لوقود �الأحفوري في 
تلبية �لطلب �لعالمي على �لطاقة،  و�صيحتفظ �لنفط بح�صة 

كبي���رة من �لطل���ب �لعالمي على �لطاق���ة، حيث من �لمتوقع 

�أن ينم���و �لطلب �لعالمي على �لنفط بحدود 0.8% �ص���نوياً  

خ���الل �لفت���رة من ع���ام 2010 �إل���ى ع���ام 2035، و�لجدير 

بالذك���ر �أن �ص���افي �لزيادة في �لطل���ب �لعالمي على �لنفط 

خالل �لفترة 2010 – 2035 �صوف ت�صل �إلى 20.4 مليون 

االجتماع السنوي الـ 25 لمنتدى كرانس مونتانا – الرباط
تعزيز الحوار والتعاون بين شعوب العالم

ال�ضفير جان بول  تلبية لدعوة كريمة من �ضعادة 

�ضاركت  مونتانا،  كران�س  منتدى  رئي�س  كارترون، 

فعاليات  في  الأواب���ك  لمنظمة  العامة  الأم��ان��ة 

الجتماع ال�ضنوي ال� 25 لمنتدى كران�س مونتانا، 

المغربية،  المملكة   - الرباط  مدينة  في  مقرها  في  »الإي�ضي�ضكو«  والثقافة  والعلوم  للتربية  الإ�ضالمية  المنظمة  ا�ضت�ضافته  الذي 

خالل الفترة من 19 اإلى 22 يونيو 2014. وبم�ضاركة مجموعة من اأ�ضحاب الفخامة روؤ�ضاء الدول، من بينهم رئي�س جمهورية بوركينا 

فا�ضو بليز كومباوري، ورئي�ضة جمهورية مالطا، ال�ضيدة ماري لوي�س كولييرو بري�ضا،  ورئي�س جمهورية بوروندي بيير نكرو نزيزا،  

بالإ�ضافة اإلى عدد من روؤ�ضاء الحكومات والوزراء، وروؤ�ضاء المنظمات الدولية، والخبراء القت�ضاديين ورجال الأعمال من عدة دول. 

�ضعار  تحت  المغربية.  المملكة  ملك  ال�ضاد�س،  محمد  الملك  الجاللة  ل�ضاحب  ال�ضامية  الملكية  الرعاية  تحت  المنتدى  اأقيم  وقد 

“العالقات جنوب - جنوب: من خيار ا�ضتراتيجي اإلى �ضرورة ملحة«. 
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برميل يوميا، و�صيقود �لتو�صع �لكبير في قطاع �لنقل �لطلب 

�لعالمي على �لنفط.

 ناق����س �لمنتدى وعل���ى مدة 3 �أيام ع���دد�ً من �لمحاور 

�لرئي�صية من بينها:

• �ل�ص���الم و�لتنمي���ة ف���ي منطق���ة �لبح���ر �الأبي����س 	

�لمتو�صط: تح�صين �لتعاون وبناء عالم �أف�صل.

• �لط���رق �لجديدة لالندم���اج باأفريقيا و�القت�ص���اد 	

�الأخ�صر: �لتحديات و�لحلول �لممكنة للقارة. 

• �لمغرب ودوره �لمحرك من �أجل �لتنمية �القت�صادية 	

و�لنهو�س بال�صلم في �لمتو�صط.

•  �الأم���ن �لغذ�ئ���ي ف���ي �أفريقي���ا: �لثورة �لخ�ص���ر�ء 	

�لجديدة. 

• �ل�ص���ياحة باعتبارها مح���ركاً للتنمية �القت�ص���ادية 	

و�الندماج �الإقليمي.

• منتدى �لمر�أة �الأفريقية.	

• قطاع �ل�ص���ياحة باعتب���اره �أحد مح���ركات �لتنمية 	

�القت�صادية.

• �لطاقة: �لق�ص���ية �لرئي�ص���ية ل�ص���ّناع �لقر�ر: كيف 	

ت�ص���اهم �ل���دول �لعربي���ة �لم�ص���درة للبت���رول في 

مو�جهة هذ� �لتحدي �لكبير.

 هذ� وقد تر�أ�س �ص���عادة �الأمين �لعام للمنظمة �الأ�صتاذ/ 

عبا����س علي �لنق���ي، �إحدى �لجل�ص���ات �لرئي�ص���ية للمنتدى، 

وهي جل�صة )�لطاقة: �لق�صية �لرئي�صية ل�صّناع �لقر�ر: كيف 

ت�ص���اهم �لدول �لعربية �لم�ص���درة للبترول في مو�جهة هذ� 

�لتح���دي �لكبير(، و�لتي ناق�ص���ت عدد�ً من ق�ص���ايا �لطاقة، 

من بينها:

• م�صتقبل �لطاقات �لمتجددة.	

• تمويل �لم�صروعات �لبترولية و�لطاقة.	

• �لعالقة بين �لطاقة و�لبيئة.	

وقد خ�ص����س �لمنتدى جل�صته �لر�ص���مية �لختامية لندوة 

ثقافية علمية حول مو�ص���وع )�الإي�صي�ص���كو ف���ي عالم متغير(، 

�نطالق�اً من �لدور �لذي تقوم به �لمنظمة �الإ�ص���المية للتربية 

و�لعلوم و�لثقافة في تعزيز �لحو�ر بين �لثقافات و�لح�صار�ت 

و�أتب���اع �الأديان، وفي تقديم �ل�ص���ورة �لحقيقية لالإ�ص���الم �إلى 

�لمجتمع �لدولي، وفي ن�صر قيم �لت�صامح و�ل�صالم في �لعالم. 

وج���اء �ختي���ار �الإي�صي�ص���كو مق���ر� لالجتم���اع �ل�ص���نوي 

لمنت���دى كر�ن�س مونتان���ا، تعبير� عن عالق���ات �لتعاون بين 

�لمنت���دى و�لمنظم���ة، حيث ي�ص���ارك �ص���عادة �لمدي���ر �لعام 

�لدكتور عبد �لعزي���ز بن عثمان �لتويجري، في �الجتماعات 

�ل�ص���نوية للمنتدى �لتي تُبحث فيها ق�صايا �لحو�ر و�لتحالف 

بين �لثقافات و�لح�ص���ار�ت و�لق�ص���ايا ذ�ت �ل�صلة بالتنمية 

�ل�صاملة في دول �لجنوب. 

ي�ص���ار �إلى منتدى كر�ن�س مونتانا تاأ�ص�س في عام 1986 

في �صوي�ص���ر�، وهو منظمة غير حكومية تهدف �إلى ت�صجيع 

�لتعاون �لدولي و�لحو�ر و�لنم�و و�ال�ص���تق�ر�ر و�ل�صلم و�الأم�ن 

في مختلف دول �لعالم. 
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ق���ام من��ت���دى كر�ن��������س مونتانا في يوم 

�لع���ام  �الأمي���ن  بتكري���م   ،2014 21 يوني���و 
للمنظمة �ل�ص���يد/ عبا�س علي �لنقي، وذلك 

 6 لتكري���م  �لمنت���دى  �ص���من حف���ل نظم���ه 

�صخ�صيات دولية من بينهم ثالثة روؤ�صاء دول 

هم رئي�صة جمهورية مالطا، ورئي�س جمهورية 

بوركينا فا�ص���و، ورئي����س جمهورية بوروندي، 

وذلك تكريماً الأن�صطتهم ودورهم في �لتنمية 

�لم�صتد�مة �إقليميا ودولياً.

 وقد جرى تقديم �لجو�ئز في حفل �أقيم 

بهذه �لمنا�ص���بة في مقر �لمنظمة �ال�صالمية 

للتربية و�لعلوم و�لثقافة )�ي�صيكو( في مدينة 

�لرباط – �لمملكة �لمغربية. 

من جانبه تق���دم �الأمين �لعام للمنظمة، 

بال�ص���كر �لجزي���ل لمنتدى كر�ن����س مونتانا، 

ولرئي�س �لمنتدى �ص���عادة �ل�صفير جان باول 

كارترون، على هذه �لمبادرة �لكريمة، متمنياً 

مزي���د�ً من �لتعاون بي���ن �لمنظمة و�لمنتدى 

في مجال ت�ص���جيع �لحو�ر �القت�ص���ادي بين 

�لدول �لمتقدم���ة و�لدول �لنامية، وفي دعم 

�لمب���ادر�ت �لدولي���ة �لر�مي���ة لتعزيز �الأمن 

و�ل�صلم �لعالمي.

تكريم األمين العام للمنظمةفي منتدى كرانس مونتانا
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ال�شتثمار  يف عمليات الإنتاج

 وال�شتك�شاف والتكرير لعام 2013 

ج. هورو، �س. �سريبوتوفييز، �س. �سيلفا

باال�سرتاك مع ج. مي�سونييه

تطوير �شناعة تكرير النفط يف الدول العربية...

احلا�شر  وامل�شتقبل  )2 - 2(

عماد  مكي

�شادرات النفط والغاز الطبيعي من الدول الأع�شاء

واملمرات املائية العاملية لل�شحنات البرتولية

مظفر  الربازي

 

Investment in exploration, production

 and refining in 2013
G. HUREAU, S. SERBUTOVIEZ, C. SILVA,

and G. MAISONNIER

Development of the Petroleum Industry in Arab Countries, 

Current and Future Perspective (2-2)
Emad Makki

Directions of Oil and Natural Gas Exports from OAPEC Member 

Countries and Global Transit Chokepoints

 Mouzaffar H Albarazi

ال�صناعة  يف  واملخت�صني  الباحثني  كافة  دعوة  العربي  والتعاون  النفط  ي�صر جملة 

وفقا  العلمية  وتقاريرهم  اأبحاثهم  ن�صر  يف  للم�صاركة  الإمنائية  والق�صايا  البرتولية 

لل�صروط التالية:

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

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

باللغة �لعربية.

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

ترقم  �ن  على   )Simpelified Arabic( بخط   A4 ورق 

�ل�صفحات ترقيما مت�صل�صاًل.

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

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

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

من دون �لرجوع �إلى �لبحث �لرئي�صي، 

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

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

متن �لبحث �لرئي�صي.

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

و�الإ�صارة بان تت�صمن:

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

�لطبعة / �صنة �لن�صر/ رقم �ل�صفحة.

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

�ل�صفحة عند تكرر ��صتعماله.

ود �لبحث بقائمة �لم�صادر منف�صلة عن �لهو�م�س وفي  6 - يزَّ
حالة وجود م�صادر �أجنبية ت�صاف قائمة بها منف�صلة عن 

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

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

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

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

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

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

�الأبحاث �لمن�صورة لموجبات فنية.

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

وفق �الآلية �لتالية:

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

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

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

على ن�صرها وموعد ن�صرها �لمتوقع.

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

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

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

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

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

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

فيه بحثه.

تر�سل المقاالت والمراجعات با�سم رئي�س التحرير، مجلة النفط والتعاون العربي، اأوابك،

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

 الهاتف:  24959000 )965+(  اأو  24959728 )965+( الفاك�س: 24959747 )965+( 
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مؤتمر الكويت الثاني لتكنولوجيا الصناعات البترولية الالحقة
بن���اء عل���ى �لدعوة �لموجهة من �لمرك���ز �لدولي للجودة 

و�الإنتاجي���ة )IQPC(، �ص���اركت �الأمان���ة �لعام���ة ف���ي 

»موؤتمر �لكويت �لثاني لتكنولوجيا �ل�ص���ناعات �لبترولية 

�لالحق���ة«، �لتي عقد ف���ي دولة �لكويت، خ���الل �لفترة 

2-3 يوني���و/ حزير�ن 2014،  وبم�ص���اركة مجموعة من 
خب���ر�ء من �لدول �الأع�ص���اء بالمنظم���ة )دولة �الإمار�ت 

�لعربي���ة �لمتحدة، ومملكة �لبحري���ن، و�لمملكة �لعربية 

�ل�صعودية، ودولة قطر، ودولة �لكويت، وجمهورية م�صر 

�لعربية(، باالإ�ص���افة �إلى ممثلين عن �ل�صركات �لنفطية 

و�صركات م�صتلزمات �ص���ناعة �لتكرير و�لبتروكيماويات 

�لعالمية. 

ت�سمن الموؤتمر 4 جل�س�������ات قدمت فيها عدد من االأوراق 

التي تناولت المحاور الرئي�سية التالية:

• تح�ص���ين �أد�ء من�ص���اآت �ل�ص���ناعة �لبترولية، وتنفيذ 	

م�صروعات تطويرها بكفاءة عالية.

• تح�ص���ين عمليات ت�صغيل �لوحد�ت �الإنتاجية ل�صمان 	

�صالمة و�أمن �لمو�رد.

• �ختي���ار �أف�ص���ل عو�مل حف���ازة و�أف�ص���ل تكنولوجيا 	

عمليات �لتك�صير.

• تح�صين نظم �ل�ص���حة و�ل�صالمة و�لبيئة في من�صاآت 	

�صناعة �لتكرير و�لبتروكيماويات.

وفي �لختام عقدت جل�ص���ة نقا�س ��ص���تعر�س �لم�صاركون 

فيها �أهم �الإ�صتنتاجات و�لتو�صيات �لتي تم �لتو�صل �إليها 

من خالل �الأور�ق �لتي قدمت في �لجل�ص���ات، وكان �أهمها 

ما يلي:

• �أهمي���ة تطبي���ق بر�م���ج تح�ص���ين �الأد�ء في �ص���ناعة 	

تكرير �لنفط في �لدول �لعربية بهدف خف�س �لفاقد 

وتح�ص���ين قدرة �لم�ص���افي على �إنتاج م�صتقات ذ�ت 

مو��ص���فات عالي���ة �لجودة، باأق���ل تكاليف ممكنة مع 

�لمحافظة على �صالمة وجاهزية �لمعد�ت. 

• ت�ص���جيع جهود �ل���دول �لعربية وخا�ص���ة دول مجل�س 	

�لتع���اون ل���دول �لخلي���ج �لعربي���ة، في مج���ال تنفيذ 

م�ص���اريع لتطوير وتو�صيع �لم�ص���افي �لقائمة و�إن�صاء 

م�صاف جديدة.

• �أهمية دعم �أن�صطة �لبحث �لعلمي في مجال �لتكرير 	

و�لبتروكيماويات، وبما ي�صاهم في تح�صين �ل�صناعة 

وتعزيز قدرتها �لتناف�صية في �الأ�صو�ق �لعالمية.

• ت�صجيع �لجهود �لر�مية لتعزيز �لتكامل بين �صناعتي 	

�لتكري���ر و�لبتروكيماويات، وذلك بهدف �الإ�ص���تفادة 

من �لخ�ص���ائ�س �لتي توفرها عملية �لتكامل، �ص���و�ء 

م���ن خالل تبادل �للقيم و�لمنتج���ات فيما بينهما، �أو 

�لم�صاركة في �لوحد�ت �لخدمية.    

وقد �ص���اركت �الأمانة �لعامة في فعاليات �لموؤتمر، ومثلها 

�لمهند����س عماد مكي خبير �أول تكرير في �إد�رة �ل�ص���وؤون 

�لفني���ة، وق���ّدم ورقة بعن���و�ن )برنامج تح�ص���ين �الأد�ء في 

�صناعة تكرير �لنفط في �لدول �لعربية(.
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غاز  ا�سترجاع  م�سروع  ت�سجيل  ف��ي  نجاحها  ع��ن  الوطنية  البترول  �سركة  اأعلنت 

ال�سعلة في م�سفاة ميناء عبداهلل �سمن اآلية التنمية النظيفة )CDM( التابعة 

المناخ )UNFCCC(،  وه��و ما  ب�ساأن تغير  االإط��اري��ة  المتحدة  االأم��م  التفاقية 

يوؤكد على التزام دولة الكويت ببنود بروتوكول كيوتو للتغير المناخي.

وذكر نائب الرئي�س التنفيذي للخدمات الم�ساندة والمتحدث الر�سمي با�سم �سركة 

باأن  �سحفي،  ت�سريح  في  الع�سعو�سي  خالد  ال�سيد/  الكويتية  الوطنية  البترول 

ال�سركة نجحت في ابريل 2013 من ت�سجيل وحدة ا�سترجاع غاز ال�سعلة بم�سفاة 

ميناء االأحمدي كاأول م�سروع بيئي لدولة الكويت �سمن اآلية التنمية النظيفة.

االإط��اري��ة  المتحدة  االأم��م  اتفاقية  خبراء  من  فريق  اأن  الع�سعو�سي  واأ���س��اف 

ب�ساأن تغير المناخ قاموا بزيارة ميدانية للم�سفاة تمهيدًا العتماد الم�سروع، 

م�سيرًا اإلى اأن الم�سروع ياأتي في اإطار جهود م�ساهمات دولة الكويت للتخفيف 

االآثار ال�سلبية الناتجة عن التغيرات المناخية، كما اأو�سح ان �سركة البترول 

الوطنية الكويتية تنفذ في الوقت الراهن عددًا من الم�ساريع �سديقة البيئة.

شركة البترول الوطنية الكويتية

تسجل أحد مشاريعها ضمن
آلية التنمية النظيفة
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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 0.1 % )0.1 دوالر للبرميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 104.3 دوالر للبرميل خالل �صهر 

�أبريل 2014.

✍ ارتفع الطلب العالمي على النفط خالل �صهر �أبريل 2014 بمقد�ر 0.5 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.6 % لي�صل �إلى 91 مليون ب/ي.

✍ ارتفعت الكميات المعرو�سة من النفط خالل �صهر �أبريل 2014 بمقد�ر 0.6 مليون ب/ي ،�أي بن�صبة 0.6 % لت�صل �إلى 93.4 مليون ب/ي.

✍ انخف�ست واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر مار�س 2014 بنحو 1.5% لتبلغ 7.2 مليون ب/ي، بينما ارتفعت وارداتها من 

المنتجات النفطية بنحو 4%  لتبلغ حو�لى 1.8 مليون ب/ي.

✍ انخف�س المخزون التجاري النفطي ف��ي الدول ال�سناعية خالل �صهر مار�س 2014 بحو�لى 18 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 

2487 ملي����ون برميل، بينما ارتفع المخ�����زون االإ�ستراتيجي في بلدان منظمة التع����اون االقت�سادي والتنمية وجنوب اأفريقيا وال�سين بمقدار 
4 مليون برميل ليبلغ 1874 مليون برميل. 

✍ انخف�س المتو�سط ال�سهري لل�سعر الفوري للغاز الطبيعي �لم�صجل في مركز هنري بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر �أبريل 2014 بمقد�ر 0.4 دوالر 

لكل مليون )و ح ب( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 4.66 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

✍ انخف�س متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في اليابان خالل �صهر مار�س 2014 بمقد�ر 0.2 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 16.6 

دوالر لكل مليون )و ح ب( ، بينما ا�ستقر متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في كوريا الجنوبية عند 16.5 دوالر لكل مليون )و ح ب(، 

وارتفع متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في ال�سين بمقد�ر 0.3 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 12.0 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

✍ بلغت �سادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�سيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�سين حوالى 5.956 مليون طن خالل �صهر مار�س 2014 

،م�صتاأثرة بح�صة 43.7% 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 �أبريل 

2014، م�صجاًل 102.8 دوالر للبرميل، ثم �أخذ فى �الرتفاع لي�صل �إلى �أعلى م�صتوياته فى 
�الأ�صبوع �لثالث عندما بلغ حو�لى 105.4 دوالر للبرميل، قبل �أن يعاود �لتر�جع خالل �الأ�صبوع 

�لر�بع لي�صل �إلى 105.2 دوالر للبرميل كما يو�صح �ل�صكل )1(:

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

�صلة خامات �أوبك خالل �صهر �أبريل 

دوالر  بمقد�ر0.1  �رتفاعاً   2014
�ل�صهر  باأ�صعار  مقارنة  للبرميل 

لي�صل   %0.1 بن�صبة  �أي  �ل�صابق، 

م�صجال  للبرميل،  دوالر   104.3 �إلى 

للبرميل  دوالر   3.2 بنحو  �رتفاعاً 

بمعدله  مقارنة   %3.2 بن�صبة  �أي 

من  �لمماثل  �ل�صهر  خالل  �لم�صجل 

للتح�صن  كان  وقد  �لما�صي.  �لعام 

بع�س  وعودة  �لتكرير،  هو�م�س  فى 

دور�ً  �ل�صيانة  بعد  للعمل  �لم�صافى 

خالل  �الأ�صعار  �رتفاع  فى  رئي�صياً 

�صهر �أبريل 2014.

املوؤ�ضرات الرئي�ضية

الشكل - 1:
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اإبريل مار�س فرباير
يناير

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

2013

0.1 )1.2( 0.7 )3.0( 2.7 )1.7( )2.0( 1.2 3.0 3.4 0.4 )0.4( )5.3(  �لتغري عن �ل�صهر

�ل�صابق

3.2 )2.2( )7.4( )4.6( 1.1 )1.9( )1.7( )2.0( )2.0( 4.9 7.1 )7.4( )17.1(
 �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، 

وبال�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

تر�جعت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �صهر مار�س 2014 بنحو 2.2 دوالر 

للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 1.7% لت�صل �إلى 126.7 دوالر للبرميل، 

كما تر�جعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 1.2 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 1% لتبلغ 119.8 دوالر 
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للبرميل، وتر�جعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لى 0.5 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 0.5% لتبلغ 

102.4 دوالر للبرميل. 

-  �سوق روتردام

مار�س  �صهر  خالل  م�صتوياتها  في  �رتفاعاً  �لممتاز  للغازولين  �لفورية  �الأ�صعار  �صهدت 

2014 بنحو 1 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 0.8% لت�صل �إلى 
120.9 دوالر للبرميل، بينما تر�جعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 2.3 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 
1.9% لتبلغ 121 دوالر للبرميل، و�رتفعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 2.5 دوالر للبرميل 

�أي بن�صبة 2.6% لتبلغ 100.1 دوالر للبرميل.

-  �سوق حو�س البحر المتو�سط

مار�س  �صهر  خالل  م�صتوياتها  في  تر�جعاً  �لممتاز  للغازولين  �لفورية  �الأ�صعار  �صهدت 

2014  بنحو 1.2 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 1% لت�صل �إلى 
115.2 دوالر للبرميل، كما تر�جعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 2.6 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 
2.1% لتبلغ 121.5 دوالر للبرميل، بينما �رتفعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 1.8 دوالر 

للبرميل �أي بن�صبة 1.8% لتبلغ 100.7 دوالر للبرميل.

-  �سوق �سنغافورة

مار�س  �صهر  خالل  م�صتوياتها  في  تر�جعاً  �لممتاز  للغازولين  �لفورية  �الأ�صعار  �صهدت 

2014  بنحو 0.3 دوالر للبرميل مق����ارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 0.3% لت�صل 
�إلى 119.4 دوالر للبرم���يل، كما تر�جعت �أ�صعار زي����ت �ل����غاز بنحو 1.7 دوالر للبرميل 

�أي بن�صبة 1.4% لتب�����لغ 122.5 دوالر للبرميل، و تر�جع����ت �أ�صعار زيت �لوق���ود بحو�لي 

1.3 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 1.3% لتبلغ 95 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 

مار�س  من  �لفترة  خ��الل 

م��ار���س  �إل������ى     2013
�الأ����ص���و�ق  ف���ي    2014

�لرئي�صية �الأربعة:

�لجدول  يو�صح  كما 

)4( في �لملحق �لمتو�صط 

�ل�صهري لالأ�صعار �لفورية 

في  �لنفطية  للمنتجات 

�الأ�صو�ق �لمختلفة للفترة 

 .2014-2012

شكل - 3 
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المعدل الشهري ألسعار الشحن النفط الخام، 2013-2014                                        )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 مار�س 2014 بمقد�ر 

13 نقطة مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق ،�أى بن�صبة 23.2%،م�صجلة 43 نقطة على �لمقيا�س 
�لعالمي)*(،  كما تر�جعت �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمتجه من مو�نئ �ل�صرق �الأو�صط  �إلى 

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

2014  بمقد�ر 4 نقاط مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 11.4% م�صجلة 31 نقطة 
على �لمقيا�س �لعالمي. بينما �رتفعت �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمنقولة د�خل منطقة �لبحر 

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

م�صجلة  مار�س 2014  بمقد�ر 9 نقاط مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن���صبة %10.6 

94 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي.
ويو�صح �ل�صكل )4( �أ�صعار �صحن �لنف��ط �لخ����ام في �التجاهات �لمختلفة خالل �لفترة 

من �صهر مار�س 2013 �إلى �صهر مار�س 2014: 

1-4 اأ�سعار �سحن المنتجات النفطية 

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

�ألف طن �صاكن( خالل �صهر مار�س 2014 بمقد�ر   35 – 30 �ل�ص��رق  )للناقالت بحمولة 

7 نقاط مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 6.9% م�صجلة 109 نقطة على �لمقيا�س 
 .)World Scale(لعالمي�

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

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

19 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي،  �أي بن�صبة 12.5% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق،  لت�صل 

 WS-( لمقيا����س �لعالم���ي� )*(

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

�ل�ص���حن، حي���ث �أن نقط���ة عل���ى 

�لمقيا����س �لعالم���ي تعني 1% من 

�صعر �لنقل �لقيا�صي لذلك �التجاه 

في كت���اب World Scale �لذي 

ين�صر �ص���نويا، ويت�صمن قائمة من 

�الأ�صعار ب�ص���يغة دوالر/طن تمثل 

�التجاه���ات  ل���كل   –  WS  100
�لرئي�صية في �لعالم.
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�إلى م�صتوى 171 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( خالل �صهر 

مار�س 2014 بمقد�ر 19 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي ، �أي بن�صبة 11.7% مقارنة باأ�صعار 

�ل�صهر �ل�صابق،  لت�صل �إلى م�صتوى 181 نقطة.

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

�لفترة من �صهر  مار�س 2013 �إلى �صهر مار�س 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 �أبريل 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر  2014 �إلى �رتفاعه بمقد�ر 0.5 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.6 % 
�إلى 91 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 0.8 مليون ب/ي مقارنة  �ل�صابق لت�صل 

بال�صهر �لمناظر من �لعام �لما�صي.

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

ب/ي، �أي بن�صبة 1.1% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 45.7 مليون ب/ي 

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

�ل�صابق ،بينما ��صتقر طلب بقية دول �لعالم �الأخرى عند 45.3 مليون ب/ي وهو نف�س 

�لمناظر من  بال�صهر  0.9 مليون ب/ي مقارنة  بحو�لي  �ل�صابق، مرتفعاً  �ل�صهر  م�صتوى 

�لعام �لما�صي.

شكل - 5 
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التغري عن

اأبريل 2013 

اأبريل

2013
التغري عن

مار�س  2014 

مار�س

2014
اأبريل

2014

-0.1 45.8 0.5 45.2 45.7 طلب الدول ال�سناعية

0.9 44.4 - 45.3 45.3 باقي دول العامل

0.8 90.2 0.5 90.5 91.0 اإجمايل الطلب العاملي

-0.5 36.7 0.2 35.7 35.9  اإمدادات اأوبك

-1.1 30.6 0.2 29.3 29.5 نفط خام

0.3 6.1 - 6.4 6.4 �سوائل الغاز و متكثفات

2.6 52.6 0.3 54.9 55.2 اإمدادات من خارج اأوبك

0.1 2.2 0.1 2.2 2.3 عوائد التكرير

1.9 91.5 0.6 92.8 93.4 اإجمايل العر�س العاملي

1.3 2.3 2.4 املوازنة

Energy Intelligence Briefing May 7  2014 ،:مل�صدر�

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

�ل�صابق  �ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %0.6 بن�صبة  �أي  مليون ب/ي  بمقد�ر0.6   2014 �أبريل 

لت�صل �إلى 93.4 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 1.9 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر 

�لمناظر من �لعام �ل�صابق.

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

و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �صهر �أبريل 2014 بمقد�ر 0.2 مليون ب/ي �أي بن�صبة %0.6 

بنحو 0.8  مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 35.9 مليون ب/ي ،م�صكلة تر�جعاً 

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

�لمنتجة من خارج �أوبك  خالل �صهر �أبريل 2014 بمقد�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 مرتف��ع بنحو 

2.7 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق. 
�أبريل  وتظهر �لبيانات �الأولية لم�صتويات �لطلب و�لعر�س من �لنفط �لخام خالل �صهر 

2014 فائ�صاً قدره 2.4 مليون ب/ي ، مقارنة بفائ�س قدره 2.3 مليون ب/ي خالل �ل�صهر 
�ل�صابق وفائ�صاً قدره 1.3 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 

�نخف�صت و�رد�ت �لواليات �لمتحدة �الأمريكية من �لنفط �لخام خالل �صهر مار�س 2014 

لت��بلغ  �ل���صابق  �ل�ص��هر  بم�ص���تويات  مقارنة   %1.5 بن�صبة  �أى  �ألف ب/ى   110 بحو�لى 

7.2 مليون ب/ي، بينما �رتفعت و�رد�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لي 79 �ألف ب/ي، 
�أي بن�صبة 4% مقارنة بال�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لي 1.8 مليون ب/ي، وهو �أعلى م�صتوى 

تحقق منذ نوفمبر 2013. 

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

خالل �صهر مار�س 2014 عند نف�س م�صتوى �ل�صهر �ل�صابق وهو 3.7 مليون ب/ي. وبذلك 

�نخف�س �صافي �لو�رد�ت �لنفطية للواليات �لمتحدة خالل �صهر مار�س 2014 بحو�لي 

31 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 0.6% مقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 5.3 مليون ب/ي.
وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، فقد ظلت كند� �لمزود �لرئي�صي للواليات �لمتحدة بالنفط 

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

بن�صبة 20 % ،ثم �لمك�صيك بن�صبة 11% ،بينما ��صتحوذت �لبلد�ن �الأع�صاء في منظمة 

�أوبك على حو�لي 44% من �إجمالي و�رد�ت �لنفط �لخام للواليات �لمتحدة. 

اليابان 

�ألف  �نخف�صت و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام خالل �صهر مار�س 2014 بحو�لي 122 

ب/ي، �أي بن�صبة 3 % بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 3.8 مليون ب/ي ،وهو �أقل م�صتوى 

تحقق حتى �الآن خالل هذ� �لعام، كما �نخف�صت �لو�رد�ت �ليابانية من �لمنتجات �لنفطية 

بحو�لى 61 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 9% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 643 �ألف ب/ي. 

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

 التغري عن

فرباير 2014

فرباير

2014
مار�س

2014
 التغري عن

فرباير 2014

فرباير

2014
مار�س

2014

0.079 1.973 -   1.893 -   0.110 -   7.312 7.202 الواليات املتحدة االأمريكية

0.051 -   0.156 0.105 0.122 -   3.950 3.828 اليابان

0.195 -   0.218 0.023 0.512 -   5.980 5.468 ال�سني

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

�ألف ب/ي، و بذلك  لتبلغ 538  �أي بن�صبة %2  مار�س  2014 ،بنحو 10 �أالف ب/ي، 

�نخف�س �صافي �لو�رد�ت �لنفطية لليابان خالل �صهر مار�س 2014  بحو�لي 173 �ألف 

ب/ي، �أي بن�صبة 4% لي�صل �إلى 3.9 مليون ب/ي. 

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

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

�لعربية �لمتحدة بن�صبة 23% ثم قطر بن�صبة 13% من �جمالي و�رد�ت �ليابان من �لنفط 

�لخام. 

ال�سين 

�نخف�صت و�رد�ت �ل�صين من �لنفط �لخام خالل �صهر مار�س 2014 بحو�لي 512 �ألف 

ب/ي، �أي بن�صبة 9% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 5.47 مليون ب/ي، كما �نخف�صت 

�لو�رد�ت �ل�صينية من �لمنتجات �لنفطية خالل �صهر مار�س 2014 بحو�لي 171 �ألف 

�أقل  وهو  ب/ي،  �ألف   770 لتبلغ  �ل�صابق  �ل�صهر  مع  بالمقارنة   %8 بن�صبة  �أي  ب/ي، 

م�صتوى منذ يناير 2010.

بحو�لي  �لنفط����ية  �لمنتجات  من  �ل�صينية  �ل�صادر�ت  ،�رتفعت  �ل�صادر�ت  جانب  وعلى 

124 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 20 % بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 747 �ألف ب/ي. 
وهو �أعلى م�صتوى تحقق منذ مايو 2013 ،وبذلك بلغ �صافي �لو�رد�ت �لنفطية �ل�صينية 

خالل �صهر مار�س 2014 حو�لي 5.5 مليون ب/ي منخف�صة بحو�لي 11% عن م�صتوياتها 

لل�صهر �ل�صابق. 

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

بالنفط �لخام بن�صبة 14% من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه ،يليها �نجوال بن�صبة %13، 

و�لعر�ق بن�صبة %11 .

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 مار�س 2014 مقارنة بال�صهر �ل�صابق.

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

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

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

2014 بحو�لى 18 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 2487 مليون برميل، 
�لعام  من  �لمماثل  �ل�صهر  م�صتويات  عن  برميل  مليون   179 بمقد�ر  �نخفا�صا  م�صكاًل 

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

قد �رتفع خالل �صهر مار�س 2014  بحو�لي 14 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل 

�إلى 955 مليون برميل، بينما تر�جع �إجمالي مخزونها �لتجاري من �لمنتجات  �لنفطية 

بحو�لي 32 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1532 مليون برميل.

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

عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 1258 مليون برميل، منها 509 مليون برميل من �لنفط 

�لخام و 749 مليون برميل من �لمنتجات، و �نخف�س �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �لدول 

�الأوروبية بحو�لى 2 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 883 مليون برميل منها 

�نخف�س  �لمنتجات. كما  برميل من  581 مليون  و  �لخام  302 مليون برميل من �لنفط 
�لمخزون �لتجاري �لنفطي في بلد�ن منطقة �لمحيط �لهادي بمقد�ر 7 مليون برميل عن 

�ل�صهر �ل�صابق ليبلغ 346 مليون برميل منها 144 مليون برميل من �لنفط �لخام  و 202 

مليون برميل من �لمنتجات �لنفطية.

 2014 مار�س  �صهر  خالل  �لعالم  دول  بقية  في  �لنفطي  �لتجاري  �لمخزون  و�رتفع 

بمقد�ر 27 مليون برميل لي�صل �إلى 2489 مليون برميل ،بينما �نخف�س �لمخزون �لتجاري 

�لنفطي على متن �لناقالت بمقد�ر 11 مليون برميل لي�صل �إلى 1034 مليون برميل. 

وبذلك ي�صجل م�صتوى �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لعالمى �رتفاعاً بمقد�ر 9 مليون 

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

�إلى 4976  مليون برميل، وهو م�صتوى مرتفع بمقد�ر 94 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 4 مليون برميل لي�صل �إلى 1874 مليون برميل، وهو 

م�صتوى مرتفع  بمقد�ر 36 مليون برميل عن م�صتوياته في �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي.

وبذلك ي�صل �إجمالي �لمخزون �لعالمي في نهاية �صهر مار�س 2014 �إلى 7884 مليون 

برميل م�صجال بذلك �رتفاعاً بنحو 2 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق، و �رتفاعاً بنحو 

142 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 مار�س 2014.
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* كما هو في مركز هنري.
** تم تحويل خام غرب تك�صا�س �إلى مليون )و ح ب( على �أ�صا�س �أن �لبرميل يحتوي 5.80 مليون )و ح ب (.

World Gas Intelligence May 7 ,2014 : املصدر

اأبريل 

دي�ضمربنوفمرباأكتوبر�ضبتمرباغ�ضط�سيوليويونيومايو2013
يناير

اأبريلمار�سفرباير2014

4.24.03.93.63.43.63.73.64.23.35.83.84.7�لغاز �لطبيعي *

15.916.316.518.018.418.317.316.216.816.417.417.317.6خام غ. تك�صا�س**

17.116.816.316.116.717.017.719.119.419.020.718.318.0زيت  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 

مقارنة  ح ب  و  مليون  لكل  دوالر   0.4 بمقد�ر   2014 �أبريل  �صهر  �الأمريكي خالل  بال�صوق 

بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 4.66 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

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

�لمنخف�س من جهة  �لكبريتي  �لمحتوى  ذو  �لوقود  وباأ�صعار زيت  �لمتو�صط من جهة،  تك�صا�س 

�أخرى،  يت�صح �نخفا�س �أ�صعار �لغاز �لطبيعي عن �الأول بنحو 12.9 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، 

و نخفا�صه عن �لثاني بحو�لي 13.3 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، كما هو مو�صح في �لجدول )4(:

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر مارس 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 �لثانى ع�صر من �صهر مايو 2014  

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

نايمك�س في �لواليات �لمتحدة خالل �لفترة �لممتدة من �صهر يونيو 2014  �إلى �صهر مار�س 

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

)دوالر لكل مليون و ح ب ( األسعار المستقبلية للغاز الطبيعي المسجلة في 12 مايو  2014

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

مار�س  �صهر  في  �ليابان  ��صتوردته  �لذي  �لم�صيل  �لطبيعي  �لغاز  �أ�صعار  متو�صط  �صهد   

2014  تر�جعاً بمقد�ر 0.2 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 16.6            
�أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته  �أ�صتقر متو�صط  دوالر/ مليون و ح ب ،بينما 

كوريا �لجنوبية عند نف�س م�صتوى �ل�صهر �ل�صابق وهو 16.5 دوالر/ مليون و ح ب، و�رتفع 

متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته �ل�صين بمقد�ر 0.3 دوالر لكل مليون 

و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 12.0 دوالر/ مليون و ح ب. 

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

�أي  �ألف طن    435 �ل�صهر بمقد�ر  �لمختلفة خالل  �لم�صادر  و�ل�صين من  �لجنوبية  وكوريا 

بن�صبة 3.3% مقارنة بال�صهر �ل�صابق حيث و�صلت �لكميات �لم�صتوردة في �صهر مار�س 2014  

�إلى 13.638 مليون طن.

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

من �إجمالي �لكميات  مار�س 2014 حو�لي 5.956 مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته %43.7 

�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 May 14، 2014  :امل�سدر

شكل - 8 



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

37

ية
ول

بتر
 ال

ت
ورا

ط
الت

سنة 40 - العدد 6 
ال

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

   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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الأرجنتين

�أعلنت �ص���ركة YBF �الأرجنتينية عن �كت�ص���اف حقل لغاز �ل�صي�صت في �إقليم ميندوز� )�صمال غرب �الأرجنتين(، تقدر 

�حتياطياته بحو�لي 25 مليون برميل من �لنفط �لمكافئ . و�أو�صحت �ل�صركة في بيان �صحفي ن�صر في بد�ية �صهر  يونيو 

2014  باأن �الختبار�ت �لتي �أجريت على عمق 2784 متر� مكنت من تحديد ن�ص���بة �إنتاج �أولية في 70 �ألف متر مكعب 
يوميا. و�ص���بق ل�ص���ركة YBF �أن �أعلنت في �أو�خر مايو 2014 عن �كت�ص���اف حقل نفط �ل�صي�صت باإقليم �صوبوت ) جنوب 

�الأرجنتين(. وطبقاً لوكالة معلومات �لطاقة �المريكية فاإن �الأرجنتين تمتلك ثاني مخزون عالمي من غاز �ل�صي�صت ور�بع 

�أكبر مخزون من نفط �ل�صي�صت.

بريطانيا وال�ضين

 وقعت بريطانيا و�ل�صين في 17 يونيو 2014 عدد�ً من �التفاقيات �القت�صادية بقيمة �إجمالية بلغت 14 مليار جنيه 

��ص���ترليني وذلك خالل زيارة رئي�س وزر�ء �ل�ص���ين لبريطانيا، و��صتاأثرت �صركة BP بالح�صة �الأكبر من قيمة  �التفاقيات 

بتوقيعها عقد� مع �صركة CNPC  �ل�صينية بقيمة 11.8 مليار جنيه ��صترليني. و�صتقوم �صركة BP بموجب �لعقد بتزويد 

�ل�ص���ين بالغ���از �لطبيعي �لم�ص���ال لمدة  20 عاما. و�ص���ملت �التفاقيات �الخرى تجديد عقد تزوي���د �لمفاعالت �لنووية 

�ل�صينية بمحركات ديزل خا�صة، وذلك مع �صركة Shell  و�صركات �أخرى.

رو�ضيا

�تفق���ت �ص���ركتا LUKOIL �لرو�ص���ية و Total �لفرن�ص���ية 

في 23 مايو 2014 على تاأ�ص���ي�س م�ص���روع م�ص���ترك ال�ص���تغالل 

�حتياطي���ات �لنف���ط �ل�ص���خري ف���ي منطق���ة �ص���يبيريا، تق���در 

 Total  حتياطياته���ا حو�لي 500 مليون برميل. وذكرت �ص���ركة�

في بيان �ص���حفي �ن �لدر��صات �ل�صيزمية �لالزمة لتحديد مو�قع 

�ال�صتك�ص���اف �ص���تبد�أ في �لعام �لحالي 2014 ثم تتبعها عمليات 

�لتنقيب في 2015. 

ويعتب���ر هذ� �التف���اق تتويجاً التف���اق �أولي وقع في دي�ص���مبر 

 Exxon( إلى �ص���ركات� Total 2013. وم���ن �لمق���رر �أن تن�ص���م
Mobil- Statoil - Royal Dutch Shell(، ف���ي م�ص���اريع 
تطوي���ر �نت���اج �لنفط �ل�ص���خري �لرو�ص���ي وذلك ف���ي �إطار جهود 

مو�ص���كو �لر�مية �إلى �الإبقاء على �الأقل على �إنتاجها �لنفطي عند 

�أكثر من 10 مليون ب/ي.

وفي تطور �آخر وقعت �صركة Gazprom �لرو�صية في 20 مايو 2014 �تفاقية مع �صركة �لبترول �لوطنية �ل�صينية 

)CNPC( لتزويد �ل�صين ب�  38 مليار متر مكعب من �لغاز �صنويا ولمدة 30 عام، وتقدر قيمة �ل�صفقة بما يزيد على 

400 مليار دوالر، وقد �صهد توقيع �الإتفاقية �لتي وقعت في �صانغاهاي كاًل من �لرئي�س �لرو�صي و�لرئي�س �ل�صيني. 
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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

1 102.0

 نوفمرب  

Nov.

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

 يونيو 

  June

1 100.5

 دي�صمرب 

Dec.

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

20132014

.109.3104.7Jan يناير 

.112.8105.4Feb فرب�ير 

106.4104.2March مار�س 

101.1104.3April �بريل 

100.7May مايو 

101.0June يونيو 

104.4July يوليو 

107.5August �غ�صط�س 

.108.7Sept �صبتمرب 

.106.7Oct �كتوبر 

.105.0Nov نوفمرب 

.107.7Dec دي�صمرب 

Q  I 109.5104.8 �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

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

مار�س

2013

124.0124.999.5Singapure�صنغافورة

 Mar.
2013

122.5123.997.0Roterdamروترد�م
125.9107.496.7Mediterranean�ملتو�صط

139.5122.4102.4US Gulfخ. �أمريكي

�أبريل

2013

114.0118.196.4Singapure�صنغافورة

Apr.
2013

116.9117.392.3Roterdamروترد�م
121.2100.391.2Mediterranean�ملتو�صط

131.7115.398.2US Gulfخ. �أمريكي

مايو

2013

114.4117.795.9Singapure�صنغافورة

May.

2013
120.2116.594.1Roterdamروترد�م
122.7100.593.8Mediterranean�ملتو�صط

136.0114.697.9US Gulfخ. �أمريكي

يونيو

2013

118.8120.497.8Singapure�صنغافورة

 Jun
2013

120.7119.295.8Roterdamروترد�م
123.9102.595.3Mediterranean�ملتو�صط

133.6117.397.4US Gulfخ. �أمريكي

يوليو

2013

121.7124.295.2Singapure�صنغافورة

Jul.
2013

124.5122.695.8Roterdamروترد�م
130.0106.194.8Mediterranean�ملتو�صط

138.6120.696.9US Gulfخ. �أمريكي

�غ�صط�س

2013

117.1126.197.8Singapure�صنغافورة

Aug.

2013
126.3126.095.4Roterdamروترد�م
133.6110.296.7Mediterranean�ملتو�صط

134.8124.498.8US Gulfخ. �أمريكي

�صبتمرب

2013

117.3125.796.3Singapure�صنغافورة

Sep.

2013
122.5127.395.9Roterdamروترد�م
119.3126.499.0Mediterranean�ملتو�صط

121.1123.5101.6US Gulfخ. �أمريكي

�أكتوبر

2013

114.4125.296.9Singapure�صنغافورة

Oct.
2013

119.5124.893.9Roterdamروترد�م
114.5125.296.5Mediterranean�ملتو�صط

114.7122.298.7US Gulfخ. �أمريكي

نوفمرب

2013

114.9125.296.3Singapure�صنغافورة

Nov.

2013
118.9122.593.5Roterdamروترد�م
112.4123.396.1Mediterranean�ملتو�صط

114.1119.197.8US Gulfخ. �أمريكي

دي�صمرب

2013

118.7127.597.0Singapure�صنغافورة

Dec.

2013
120.9125.595.0Roterdamروترد�م
115.5126.598.9Mediterranean�ملتو�صط

119.8123.299.5US Gulfخ. �أمريكي

يناير

2014

118.0123.096.5Singapure�صنغافورة

 Jan.

2014
116.5121.892.4Roterdamروترد�م
113.3123.192.9Mediterranean�ملتو�صط

119.7120.798.8US Gulfخ. �أمريكي

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
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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

March 88 20 35 مار�س

April 85 20 33 �أبريل

May 72 24 40 مايو

June 74 25 42 يونيو

July 82 27 42 يوليو

August 82 22 33 �أغ�صط�س

September 71 25 35 �صبتمرب

October 70 28 41 �أكتوبر

November 72 38 60 نوفمرب

December 107 39 63 دي�صمرب

Jan. 2014 175 36 57 يناير 2014

February 85 35 56 فرب�ير

March 94 31 43 مار�س

.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

March 173 163 130 مار�س

April 160 150 119 �أبريل

May 150 140 98 مايو

June 138 128 95 يونيو

July 147 136 80 يوليو

August 152 142 102 �أغ�صط�س

September 130 120 109 �صبتمرب

October 123 113 103 �أكتوبر

November 136 126 92 نوفمرب

December 177 167 102 دي�صمرب

Jan. 2014 175 165 90 يناير 2014

February 162 152 102 فرب�ير

March 181 171 109 مار�س

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 April.  2014   امل�سدر 

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

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

مار�س

2014
 Mar.
2014

فرباير 

2014
Feb.
2014

التغري عن فرباير 

2014
  Change from

Feb. 2014

مار�س 

2013
 Mar.
2013

التغري عن مار�س

2013 

Change from
Mar.  2013

America)91(1349)9(12581267االأمريكتان

Crude)25(50949811534نفط خام

Products)66(815)20(749769منتجات نفطية

Europe)21(904)2(883885اأوروبا :

Crude)6(3023011308نفط خام

Products)15(596)3(581584منتجات نفطية

Pacific)67(413)7(346353منطقة املحيط الهادي 

Crude)23(1441422167نفط خام

Products)44(246)9(202211منتجات نفطية

Total OECD)179(2666)18(24872505اإجمايل الدول ال�سناعية *

Crude)54(955941141009نفط خام

Products)125(1657)32(15321564منتجات نفطية

24892462272216273Rest of the worldبقية دول العامل *

102212Oil at Sea)11(10341045نفط على منت �لناقالت

497649679488294Total Commercialاإجمايل املخزون التجاري *

187418704183836Total Strategic1�ملخزون �ال�صرت�تيجي

7884788227742142Total2اإجمايل املخزون العاملي**




