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في هذا العدد

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

د
د

لع
ف ا

غال

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

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

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

�لظروف �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. 

 ت�شدر الن�شرة ال�شهرية عن الأمانة العامة ملنظمة الأقطار 
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أجهزة المنظمة • ال�شركات املنبثقة:
�لم�صروعــــات  �لمنظمة  عــن  �نبثقت 

�لعربيـــة  �ل�صــــركة  �لتالية:  �لم�صـــتركة 

 1972 عام  في  �لبترول  لنقل  �لبحرية 

ومقرها مدينة �لكويت في دولة �لكويت، 

�ل�صفن  و�إ�صالح  لبناء  �لعربية  و�ل�صركة 

)�أ�صري( في عام 1973، ومقرها مملكة 

�لبحرين، و�ل�صركة �لعربية لال�صتثمار�ت 

 1974 عــام  في  )�أبــيــكــورب(  �لبترولية 

�لمملكة  فــي  �لــخــبــر  مــديــنــة  ومــقــرهــا 

�لعربية  و�ل�صركة  �ل�صعودية،  �لعربية 

 1975 عــام  فــي  �لبترولية  للخدمات 

ومقرها مدينة طر�بل�ص في دولة ليبيا.

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

• مجل�س الوزراء: هو �ل�صلطة �لعليا �لتي تحدد �صيا�صات �لمنظمة بتوجيه ن�صاطاتها وو�صع �لقو�عد �لتي ت�صير عليها. 
• المكتب التنفيذي : يتكون من ممثلي �لدول �الأع�صاء ويقوم برفع ما ير�ه من تو�صيات و�قتر�حات �إلى �لمجل�ص، وينظر في �لميز�نية 

�ل�صنوية ويرفعها للمجل�ص �لوز�ري ، كما يقر نظام موظفي �الأمانة �لعامة، وت�صدر قر�ر�ته باأغلبية ثلثي �أ�صو�ت �الأع�صاء جميعا.

• الأمانة العامة : ت�صطلع بالجو�نب �لتخطيطية و�الإد�رية و�لتنفيذية لن�صاط �لمنظمة، وفقا للو�ئح وتوجيهات �لمجل�ص. ويتولى �إد�رة 
�الأمانة �لعامة �أمين عام. ويعين �الأمين �لعام بقر�ر من �لمجل�ص �لوز�ري للمنظمة لفترة ثالث �صنو�ت قابلة للتجديد لمدد �أخرى. 

و�الأمين �لعام هو �لناطق �لر�صمي با�صم �لمنظمة، وهو �لممثل �لقانوني لها، وهو م�صوؤول عن مبا�صرة و�جبات من�صبه �أمام �لمجل�ص. 

ويقوم �الأمين �لعام باإد�رة �الأمانة �لعامة وتوجيهها، و�الإ�صر�ف �لفعلي على كافة وجوه ن�صاطها، وتنفيذ ما يعهد به �لمجل�ص �إليه من 

مهام. يمار�ص �الأمين �لعام وكافة موظفي �الأمانة �لعامة وظائفهم با�صتقالل تام ولل�صالح �لم�صترك للدول �الأع�صاء. يتمتع �الأمين �لعام 

و�الأمناء �لم�صاعدون في �أقاليم �لدول �الأع�صاء بكافة �لح�صانات و�المتياز�ت �لدبلوما�صية.  

• الهيئة الق�شائية: تم �لتوقيع على بروتوكول �إن�صاء �لهيئة �لق�صائية لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول في مدينة �لكويت 
بتاريخ  9 مايو 1978 ودخل حيز �لنفاذ في 20 �أبريل 1980.  وللهيئة �خت�صا�ص �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.

جمهورية مصر العربية توقع على مذكرات تفاهم 
دولية للتعاون في مجال الصناعة البترولية

توقيع اتفاقية نفطية
712بين مملكة البحرين و »إيني«

5زيارة معالي الدكتور خالد علي الفاضل إلى منظمة األوابك
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با�صر �ش�������عادة االأ�شتاذ علي �شبت بن �شبت، عمله �أمينا عاما لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول 

)�أو�بك( وذلك من �عتبار�ً من تاريخ �الأول من مار�ص 2020. 

وكان �ش�������عادة االأ�ش�������تاذ علي �ش�������بت بن �ش�������بت، قد �ختارته �لدول �الأع�صاء في منظمة �الأقطار �لعربية 

�لم�صـــدرة للبتـــرول )�و�بك(، �أميناً عاماً للمنظمة خالل �جتماع مجل�ص وزر�ء �لمنظمة �لذي عقد في دولة 

�لكويت بتاريخ 22 دي�صمبر 2019 . 

وعبر �ش�������عادة االأ�ش�������تاذ علي �شبت بن �شبت، في ت�صريح �صحفي عن بالغ �صكره و�متنانه للثقة �لتي نالها 

مـــن �لـــدول �الأع�صاء في �لمنظمة لتوليه هذ� �لمن�صب، مبيناً �أن �لمرحلة �لقادمة �صت�صهد بذل �لمزيد من 

�لجهود لتطوير عمل �الأمانة �لعامة وتعزيز دورها على �ل�صعيدين �لعربي و�لدولي. 

ي�صار �إلى �أن منظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول )�أو�بك(، منظمة عربية �إقليمية متخ�ص�صة في 

�صناعة �لبترول ذ�ت طابع دولي، وتهدف �لمنظمة ب�صكل رئي�صي �إلى ت�صجيع �لتعاون بين  �لدول �الأع�صاء 

فـــي مختلف �أوجـــه �لن�صاط �القت�صادي في �صناعـــة �لبترول وتحقيق �أوثق �لعالقـــات فيما بينهم في هذ� 

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

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

�لظروف �لمالئمة لر�أ�ص �لمال و�لخبرة �لم�صتثمرين في �صناعة �لبترول في �الأقطار �الأع�صاء.

سعادة األستاذ علي سبت بن سبت باشر مهام عمله
أمينا عاما لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
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زيارة معالي الدكتور خالد علي الفاضل إلى منظمة األوابك

زيارة الشيخ الدكتور نمر المالك الصباح إلى منظمة األوابك

قـــام معالي الدكت�������ور خالد علي الفا�ش�������ل، وزير النفط 

ووزي�������ر الكهرب�������اء والماء بالوكال�������ة، بزيارة �إلى مقـــر �الأمانة 

�لعامة لمنظمة �الأقطـــار �لعربية �لم�صدرة للبترول )�أو�بك( 

فـــي دولـــة �لكويـــت. يـــوم �الثنيـــن 2 مار�ـــص 2020، وكان 

با�صتقبالـــه �شعادة االأ�شتاذ علي �شبت بن �شبت، االأمين العام 

لمنظمة االأقطار العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك(.

وقـــد تم خالل �لزيارة �الطـــالع على �أهم �لم�صاريع �لتي 

تنفذهـــا �الأمانـــة �لعامـــة للمنظمـــة في �لوقـــت �لر�هن، من 

جانبـــه �أثنى �شعادة االأ�شتاذ علي �شب�������ت بن �شبت، على زيارة 

معالي وزير �لنفط ووزيـــر �لكهرباء و�لماء بالوكالة �إلى مقر 

�الأمانـــة �لعامـــة للمنظمـــة، و�أثنى على �لدعـــم و�لت�صهيالت 

�لكبيرة �لذي تقدمها دولة �لكويت للمنظمة، حيث ت�صت�صيف 

�لمقر �لد�ئم للمنظمة كما ت�صت�صيف �الجتماعات �لر�صمية 

للمنظمـــة ومـــن بينهـــا �جتماعـــات مجل�ـــص وزر�ء �لمنظمة 

و�لمكتـــب �لتنفيـــذي، �الأمـــر �لذي مكـــن �لمنظمة مـــن �أد�ء 

ر�صالتها بال�صورة �لمطلوبة.

��صتقبل �شعادة االأ�شتاذ علي �شبت 

ب�������ن �شب�������ت، االأمي�������ن الع�������ام لمنظمة 

االأقط�������ار العربية الم�ش�������درة للبترول 

)اأواب�������ك(، فـــي مكتبـــه يـــوم �الأحد 8 

مار�ص 2020، �ش�������عادة ال�شيخ الدكتور 

نم�������ر المال�������ك ال�ش�������باح، وكي�������ل وزارة 

النف�������ط وممث�������ل دول�������ة الكوي�������ت في 

المكتب التنفيذي لمنظمة االأوابك، 

�لذي قدم �لتهنئة ل�صعادة �الأمين �لعام 

بمنا�صبة توليه �لمن�صب �لجديد. وقد 

تـــم خالل �لزيـــارة �الطـــالع على �أهم 

�لم�صاريـــع �لتي تنفذها �الأمانة �لعامة 

للمنظمة في �لوقت �لر�هن، 
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�أعلنت دول�������ة االإمارات العربية المتح�������دة عن �كت�صافها 

حقـــل غـــاز طبيعـــي بيـــن �لعا�صمة �أبـــو ظبي و�إمـــارة دبي، 

بمخزون يقدر بحو�لي 80 تريليون قدم مكعبة.

و�صهـــد �شمو ال�شيخ محمد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س 

الدولة حاكم اإمارة دبي، و�شمو ال�شيخ محمد بن زايد اآل نهيان، 

ولي عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات الم�شلحة، توقيع 

�تفاقيـــة تعاون بين �ش�������ركة بت�������رول اأبوظبي الوطني�������ة )اأدنوك( 

وهيئة دبي للتجهيزات )دو�شب(، لتطوير �لحقل �لمكت�صف في 

م�صروع �أطلق عليه ��صم »م�صروع جبل علي«، ن�صبة �إلى منطقة 

�لحقل �لو�قعة بين جبل علي و�صيح �ل�صديرة. 

وذكـــرت وكالـــة �الأنبـــاء �الإمار�تيـــة )و�م( �أنـــه بموجـــب 

�التفاقيـــة، “�صتقوم �أدنوك باال�صتثمار وت�صخير �لتكنولوجيا 

و�لخبرة لتطوير و�إنتاج مـــو�رد �لغاز �لمكت�صفة، �إ�صافة �إلى 

�لقيـــام بعمليات م�صـــح و��صتك�صـــاف جديدة فـــي �لمنطقة 

لتقييـــم �لمزيـــد من مو�رد �لغـــاز و�إجر�ء �لدر��صـــة �لنهائية 

لتكلفة �إنتاجها”، بينمـــا �صتت�صلم دو�صب �لغاز من “�أدنوك” 

�لـــذي �صيتم �إنتاجه بما ي�صهم في �صمان �أمن �لطاقة ودعم 

خطط دبي �لطموحة للنمو وتعزيز مكانتها مركز�ً �قت�صادياً 

عالمياً.

و�كت�صفـــت �صركـــة �أدنـــوك مكمـــن �لغـــاز �لطبيعي بعد 

عمليات م�صح و��صتك�صاف �صاملة، حيث قال معالي �صلطان 

�لجابـــر وزيـــر �لدولة، �لرئي�ص �لتنفيـــذي ل�صركة �أدنوك، �إن 

�الكت�صـــاف �عتمد على �أحدث مـــا تو�صلت �إليه �لتكنولوجيا 

لتغطيـــة �لمناطق غير �لم�صتك�صفة فـــي �لبر و�لبحر بهدف 

��صتثمار كافة �لمو�رد �لهيدروكربونية �لمتاحة وتحقيق قيمة 

�إ�صافيـــة منها بما يخدم م�صلحة دولـــة �الإمار�ت وجهودها 

لتعزيز �لنمو �القت�صادي �لم�صتد�م.

ويعتبـــر �كت�صـــاف حقـــل �لغـــاز �لطبيعي فـــي �لمنطقة 

�لم�صتركة �لتي تمتد على م�صاحة 5 �آالف كيلومتر مربع، من 

بيـــن �أحد �أكبر �كت�صافات �لغاز �لطبيعي في �الآونة �الأخيرة، 

كما �أنه يحتوي على غاز عالي �لجودة، ومن �لموؤمل �أن يكون 

لهـــذ� �الكت�صاف مردود �قت�صـــادي جيد على دولة �المار�ت 

�لعربيـــة �لمتحـــدة، و�لتـــي تعتمد فـــي �لفتـــرة �لحالية على 

��صتير�د �لغاز �لطبيعي ال�صتخد�مه في قطاع �لكهرباء.

اكتشاف حقل غاز جديد 
في دولة االمارات العربية المتحدة
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بح�صور �ش�������احب ال�شمو الملكي االأمير �شلمان بن حمد اآل خليفة، ولي العهد نائب القائد االأعلى النائب 

االأول لرئي��������س مجل��������س الوزراء ف�������ي مملكة البحرين. وقع معالي ال�ش�������يخ محمد بن خليف�������ة اآل خليفة، وزير 

النفط رئي�س مجل�س اإدارة �شركة تطوير للبترول البحرينية، اتفاقية مع �شركة اإيني االإيطالية حيث وقعها من 

�لجانـــب �الإيطالـــي �لرئي�ص �لتنفيذي لل�صركة كالوديو دي�صكالـــزي، لتعزيز �لتعاون في قطاع �لطاقة من خالل 

تي�صير �لتقييم �لم�صترك و�إطالق مبادر�ت جديدة في �لمجاالت ذ�ت �الهتمام �لم�صترك، بما في ذلك �لطاقة 

�لمتجددة وتزويد �لغاز �لطبيعي �لم�صال »LNG« و�ال�صتك�صاف.

و�أكـــد معالي�������ه حر�ـــص مملكـــة �لبحريـــن، علـــى �إقامـــة �لم�صاريـــع �لم�صتركة وتبـــادل �الأفـــكار و�لخبر�ت 

 فـــي مجـــاالت �لعمـــل �لم�صتـــرك �لمعـــزز لبر�مـــج تطويـــر قطـــاع �لنفـــط و�لغـــاز و�لطاقـــة فـــي �لبحريـــن. 

ونـــوه باأهميـــة �لزيـــارة في توفيـــر �لمزيد مـــن �لفر�ص �ال�صتثماريـــة في قطـــاع �لطاقة �لبحرينـــي، وال �صيما 

 مـــع �لتقـــدم �لـــذي تحققـــه �لمملكة في تنفيـــذ �لم�صاريع �لحيويـــة �لتي تهدف �إلـــى تطوير �لمـــو�رد �لحالية.

و�أ�صـــاد بالـــدور �لتـــي ت�صطلع به �صركة �إيني فـــي تطوير �لقطاع �لنفطي في دول �لعالـــم  وال �صيما في مملكة 

�لبحرين منوهاً بالعالقات �لوطيدة �لتي تربط بين �لهيئة �لوطنية للنفط و�لغاز و�صركة �إيني لما لها من خبر�ت 

طويلة في هذ� �لمجال وكو�در متميزة قادرة على ��صتخد�م �أف�صل �لتقنيات �لحديثة في تحقيق نتائج متقدمة 

في هذ� �لمجال �لحيوي و�لمهم، متمنياً كل �لتوفيق و�لنجاح لل�صركة فيما ت�صعى �ليه من تطلعات م�صتقبلية.

و�أ�صـــاف “�إن �التفاقيـــة �صتمهد �لطريق للمزيـــد من �لنقا�صات حول �لتعاون �لم�صتـــرك بين �صركة تطوير 

للبتـــرول و�صركـــة �إيني، بما في ذلك تبادل �لخبر�ت و�لدعم في مجال �لطاقة �لمتجددة و�إمد�د �لغاز �لطبيعي 

�لم�صال »LNG« وتقييم �لمزيد من �لفر�ص في مجال عمليات �ال�صتك�صاف”.

توقيع اتفاقية نفطية
بين مملكة البحرين و »إيني«
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�أعلنـــت �ش�������ركة اأرامكو ال�ش�������عودية عـــن ح�صولها على 

�لمو�فقـــة علـــى تطوي�������ر حق�������ل الجاف�������ورة العم�������لق في 

المنطق�������ة ال�ش�������رقية �لـــذي يُعـــد �أكبـــر حقل للغـــاز غير 

�لم�صاحـــب غيـــر �لتقليـــدي يتـــم �كت�صافه فـــي �لمملكة 

�لعربيـــة �ل�صعودية حتـــى �الآن، و�صيتم تطوير �لحقل وفًقا 

لمنظومة حَوكمة �ل�صركة.

وتقـــّدر �أبعاد حق�������ل الجافورة بطـــول 170 كيلومتًر�، 

وعر�ـــص 100 كيلـــو متر. ويقـــّدر حجم مـــو�رد �لغاز في 

مكمـــن حقل �لجافـــورة بنحـــو 200 ترليون قـــدم مكعبة 

مـــن �لغاز �لخام �لغنـــي ب�صو�ئل �لغاز �لـــذي يمثل �للقيم 

لل�صناعات �لبتروكيميائية و�لمعدنية. و�صتوؤدي مر�حل تطوير حقل �لجافورة، و�لذي يُتوّقع �أن يبد�أ �الإنتاج منه مطلع 

عام 2024م، �إلى تز�يد �إنتاج �لحقل من �لغاز تدريجًيا لي�صل �إلى نحو 2.2 مليار قدم مكعبة قيا�صية يومًيا من غاز 

�لبيع عام 2036.

ونظًر� لخ�صائ�ص �لحقل فاإنه �صيكون قادر�ً على �إنتاج نحو 425 مليون قدم مكعبة قيا�صية من غاز �الإيثان يومًيا، 

تمّثـــل نحـــو 40 % من �الإنتاج �لحالي، كمـــا �صينتج �لحقل نحو 550 �ألف برميل يومًيا مـــن �صو�ئل �لغاز و�لمكثفات 

�لالزمـــة لل�صناعـــات �لبتروكيميائية. و�صيتم تطوير حقل �لجافورة وفًقا الأعلى �لمعايير �لبيئية �لتي تلتزم بها �أر�مكو 

�ل�صعودية. وتتوقع �ل�صركة �أن يكون لتطوير �لحقل �أثٌر مالّي �إيجابي على �لمدى �لطويل، بحيث يبد�أ هذ� �الأثر �لمالي 

في �لظهور عبر �لنتائج �لمالية لل�صركة على مر�حل متز�منة مع �الأعمال �لمتعلقة بتطوير �لحقل.

تطوير حقل الجافورة في السعودية
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ك�صفـــت وزارة النف�������ط العراقي�������ة عن تفا�صيـــل خططها 

�ال�صتك�صافيـــة في مجـــال �لحقول �لنفطيـــة و�لغازية خالل 

�لفتـــرة �لقادمـــة. وذكـــر �لمتحـــدث با�صم �لوز�رة ال�ش�������يد/ 

عا�شم جهاد، في ت�صريح لوكالة �الأنباء �لعر�قية، �ن �لوز�رة 

�هتمت بتاأ�صي�ص عدد من �لفرق �لزلز�لية، وتم ��صر�كها في 

دور�ت د�خليـــة وخارجية، و�أكد جهـــاد، �أن هذه �لفرق تعمل 

حالياً باأحدث �لتقنيات في هذ� �لمجال.

و�أو�صـــح �أن �لفرق تقوم باإجـــر�ء �لم�صوحات لالأر��صي، 

�لتي يتوقع �أنها ت�صم تر�كيب هيدروكربونية، م�صير�ً �إلى �أن 

عمـــل �صركة �ال�صتك�صافات �لنفطية هـــو ت�صخي�ص وتحديد 

�لرقع �ال�صتك�صافية، وتثبيت �لمكت�صف ليتم بعده �حالته �إلى 

�صـــركات ��صتخر�جية متخ�ص�صة بتطوير هذه �لرقع لحقول 

منتجة �صو�ء كانت نفطية �أو غازية.

وتابـــع �أن �صركـــة �ال�صتك�صافات �لنفطيـــة حققت تطور�ً 

كبيـــر�ً وح�صلت علـــى �صهادة �اليزو �لدوليـــة، و�أنها في عام 

2019 نفـــذت 10 بر�مـــج م�صـــح زلز�لـــي 5 منهـــا بالبعـــد 
�لثالثـــي و�لــــ 5 �الأخرى بالبعد �لثنائـــي. و�أ�صاف �أن �لفرق 

�لزلز�ليـــة نفـــذت عمليـــات على 3739 كيلو متـــر طوالً من 

مجموع �لمخطط لعام 2019 و�لبالغ 3680 كيلو متر طوالً 

بالبعديـــن، كما تم تنفيذ م�صاحـــة 1343 كيلو متر�ً باالأبعاد 

�لثالثة في حقل مجنون وباقي �لمناطق �الأخرى.

و�أ�صار �إلى �أنه تم تنفيذ عقد �أي�صاً بين �ل�صركة �لوطنية 

و�صركة لوك �أويل �لرو�صية، الإجر�ء �لم�صح �لزلز�لي باالأبعاد 

�لثالثية لبرنامج بلوك 10 ل�صالح �صركة لوك �أويل �لرو�صية، 

وبحجـــم عمـــل 797 كيلو متر�ً وبفترة زمنيـــة �أقل من �لمدة 

�لمتعاقد عليها بـ 6 �أ�صهر.

وذكـــر �أنـــه تـــم تنفيذ �لعقـــد �لموقـــع لعمليـــات �لم�صح 

�لزلز�لي للبعدين لبرنامج لوك 10 ل�صالح �صركة لوك �أويل، 

وبحجـــم 3500 كيلو متر طوالً، وبفترة زمنية �أقل من �لمدة 

�لمتعاقد عليها بثالثة �أ�صهر.

وبيـــن �أن هنـــاك فرقـــة زلز�لية تجـــري م�صحـــاً باالأبعاد 

�لثالثيـــة، وبجهود ذ�تية فـــي منطقة ق�صب جو�ن بمحافظة 

نينـــوى، و�أي�صـــا هنـــاك فرقـــة زلز�ليـــة تعمل فـــي �لمنطقة 

�لغربيـــة بمحافظـــة �الأنبـــار، باالإ�صافـــة �إلى تو�جـــد �لفرق 

�لزلز�لية ل�صركة �ال�صتك�صافات �لنفطية في مناطق �لو�صط 

و�لجنوب.

خطط استراتيجية لتطوير 
قطاع النفط في جمهورية العراق
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ذكـــر معالي المهند�س �ش�������عد بن �ش�������ريدة 

الكعبي، وزير الدولة ل�ش�������وؤون الطاقة الع�ش�������و 

المنتدب والرئي�س التنفيذي لقطر للبترول، 

�إن �لغـــاز �لطبيعـــي �صيظل �لوقـــود �الأحفوري 

�لوحيـــد �لذي يو��صل �لنمـــو با�صتمر�ر خالل 

�لثالثيـــن عاماً �لمقبلـــة، متوقعاً �أن ينمو �صوق 

�لغاز �إلى حو�لي 27% بحلول 2050.

و�أكـــد معالي�������ه خالل حفـــل تد�صين تقرير 

�آفـــاق �صوق �لغـــاز �لطبيعـــي 2050، �أن قطر 

�صتو��صـــل خططها �لتو�صعية فـــي �إنتاج �لغاز 

�لطبيعـــي �لم�صـــال من �أجل �صمـــان م�صاعدة 

خطط �لتحول نحو �لطاقـــة �لنظيفة وخف�ص 

�نبعاثـــات �لكربون كما ت�صتخدم �لدوحة �أعلى 

�لمعاييـــر �لبيئيـــة فـــي �صناعـــة �لغاز. مبينـــا  وجود �لعديـــد من �ل�صغوط �لتـــي توؤثر على �لتجـــارة �لحرة 

و�لتناف�صيـــة �القت�صاديـــة و�لن�صاط �ل�صناعي و�لطلب على �لطاقة وم�صتويـــات �الأ�صعار و�لتي بدورها توؤثر 

ب�صكل كبير على معظم �صكان �لعالم.

وفي ظل �ل�صائعات حول �لتباطوؤ �القت�صادي �لعالمي، �صهدنا تاأثير�ً عالمياً على �صوق �لطاقة �لعالمي 

مـــن حيـــث �لعر�ص و�ال�صتهالك، ومـــا ز�لت �لجهود �لعالميـــة م�صتمرة لمو�جهة تحديـــات �لتغير �لمناخي 

وخف�ـــص �نبعاثـــات �لكربـــون و�النبعاثات �الأخرى، وفي هـــذ� �لمجال نجد �لعديد من �لـــدول �لتي و�صعت 

�أهد�فـــاً بيئيـــة لخف�ـــص �نبعاثات �لكربون وخف�ـــص درجة حر�رة �الأر�ص لحو�لي 2 درجـــة مئوية، وفي ذ�ت 

�لوقـــت تعمـــل هذه �لدول بجهد كبير لتعزيـــز تناف�صيتها من خالل �النتقال نحو م�صادر متنوعة من �لطاقة 

و�لتي من �صاأنها �لم�صاعدة في تحقيق هذه �الأهد�ف �لبيئية دون �أن يوؤثر ذلك على �قت�صاد�تها.

و�أ�صـــاف �أن هـــذ� �لتحول في مجال �لطاقـــة ي�صاهم في تعزيز �لنمو �القت�صـــادي وي�صاعد �لنا�ص على 

زيـــادة دخلهـــم ودعم �أد�ء قطاع �العمال و�ل�صناعة، و�لبحث عن طاقة بديلة نظيفة و�قت�صادية وم�صتد�مة، 

ومن �لو��صح �أن �لغاز �لطبيعي �لم�صال �صيلعب دور�ً مهماً في هذ� �لمجال الأنه يتميز بالتنوع. و�أ�صاف �أن 

هناك �لعديد من �لدول �لتي تتجه حالياً بعيد�ً عن ��صتخد�م �لفحم و�لطاقة �لنووية وتقوم بالمقابل ببناء 

مر�فق تدعم �لطاقة �لنظيفة �لبديلة بما في ذلك �لغاز �لطبيعي.

و�أو�صـــح �ن �لطاقـــة �لمتجددة ال ت�صكل تهديد�ً للغاز �لطبيعي �لم�صـــال، كما �أن �لغاز �لطبيعي �لم�صال 

و�لطاقـــة �لمتجـــددة يكمالن بع�صهما �لبع�ص، و�أ�صاف »باإعتباره وقـــود� �أحفورياً نظيفا فاإن �لغاز �لطبيعي 

�لم�صـــال �صيكـــون في متناول �ليد في �لوقت �لذي ال تتوفر فيه �أ�صعة �ل�صم�ص وعندما ال تكون هناك رياح« 

و�أ�صـــاف �أن �لطاقـــة �لمولدة من �لغـــاز �لطبيعي �لم�صال �أكثر كفاءة و�أقل تكلفة كمـــا �أن �لتكامل بين �لغاز 

�لطبيعي و�لطاقة �لمتجددة من �صاأنه �أن يوفر طاقة يعتمد عليها ومرنة.

خالل تدشين تقرير آفاق سوق الغاز 2050.. المهندس الكعبي:

الكعبي: قطر تسير في تنفيذ 
مشروع زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال
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�أعلن معالي الدكتور خالد علي الفا�ش�������ل، 

وزير النف�������ط ووزير الكهرب�������اء والماء في دولة 

الكويت، موؤخر�ً عن بدء عملية �ل�صخ �لتجريبي 

للنفـــط في حقلي �لوفرة و�لخفجي، مع �رتفاع 

تدريجـــي لها حتـــى �لو�صـــول �إلـــى م�صتوياتها 

�لطبيعية

وتوقع معاليه فـــي ت�صريحات على هام�ص 

حفل تد�صين برنامـــج »التحول نحو الخدمات 

االإلكترونية" فـــي وز�رة �لنفط بدولة �لكويت، 

عودة �الإنتاج �لنفطي فـــي �لمنطقة �لمق�صومة 

مـــع �لمملكة �لعربيـــة  �ل�صعودية �إلـــى م�صتو�ه 

�لطبيعي قبل نهاية �لعام �لحالي 2020.

و�أ�صـــاف �إن حجـــم �الإنتـــاج �لم�صترك في 

�لمنطقـــة �لمق�صومـــة �صي�صل قبل نهاية �لعام �لحالي 2020 �إلى ما يقـــارب 550 �ألف برميل يومياً، 

مو�صحاً �أن حجم �إنتاج حقل �لوفرة �صي�صل �إلى 140 �ألف برميل يومياً، في حين �صيبلغ حجم �الإنتاج 

فـــي حقـــل �لخفجي 250 �ألف برميل يومياً، ما يمثل ح�صة دولة �لكويـــت. م�صير�ً �إلى وجود بند في 

مذكـــرة �لتفاهـــم بين �لكويت و�ل�صعودية لبـــدء �لدر��صات للعمل على �الإنتاج فـــي حقل "الدرة"، و�أن 

هذ� �الأمر يحتاج �إلى در��صة ومناق�صة في �لجهات �لر�صمية بالكويت في هذ� �ل�صاأن. و�أو�صح قائاًل: 

"بالن�شبة لحقل الدرة، هناك بند في االتفاقية ومذكرة التفاهم لبدء الدرا�شات والعمل على االإنتاج، 
وهو يحتاج لدرا�ش�������ة ومناق�ش�������ة من خلل قنوات القطاع النفطي ووزارة النفط ووزارة الخارجية في 

دول�������ة الكويت "، موؤكد�ً �أن هناك در��صات م�صتمرة وخططـــاً لتطويره ودر��صات لف�صل �لغاز، �صيعلن 

عنها في حينه عندما تكون جاهزة.

د.الفاضل:  بدء عملية الضخ التجريبي للنفط
 في حقلي الوفرة والخفجي
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�صهـــد معالي المهند�س طارق الم�������ل، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية م�ش�������ر 

العربي�������ة وعلـــى هام�ص موؤتمـــر ومعر�ص م�صـــر �لدولى للبتـــرول » �إيجب�ـــص 2020 »، �لتوقيع 

علـــى عـــدة مذكر�ت تفاهم للتعاون في �ل�صناعة �لبتروليـــة بين بالده وكل من �ل�صومال وغينيا 

�ال�صتو�ئية وت�صيلي. 

وتتعلـــق مذكـــرة �لتفاهم �الأولـــى بدعم وتعزيز �لتعـــاون بين م�صر و�ل�صومـــال في مجاالت 

�لبترول و�لغاز و�لثروة �لمعدنية ونقل �لخبر�ت �لم�صرية في هذه �لمجاالت �إلى �ل�صومال من 

خالل �إقامة تعاون متبادل بين �صركات قطاع �لبترول و�لتعدين في كال �لبلدين.

 كما تم �لتوقيع على مذكرتي تفاهم مع غينيا �ال�صتو�ئية للعمل في تنفيذ �أعمال �لم�صروعات 

�لبترولية بغينيا �ال�صتو�ئية من خالل �صركة بتروجت �لذر�ع �لتنفيذي لقطاع �لبترول �لم�صري. 

وتـــم توقيع مذكرة �لتفاهـــم �لثالثة بين �لهيئة �لم�صرية �لعامة للبترول و�صركة �لبترول �لوطنية 

�ل�صيليـــة ENAP ، ب�صـــاأن تعزيز �لتعـــاون بينهما فـــي مجال تبادل �لخبـــر�ت �لفنية �لمتعلقة 

با�صتك�صـــاف وتطوير �لمـــو�د �لهيدروكربونية في �الأحو��ص �لتي تعمل فيهـــا �ل�صركة �لت�صيلية، 

وتبادل �لمعلومات و�لخبر�ت في مجال �لخز�نات غير �لتقليدية، وذلك باالإ�صافة لدعم �لروؤية 

�لخا�صة بمعايير �ل�صحة و�ل�صالمة �لمهنية. 

جمهورية مصر العربية توقع على مذكرات تفاهم 
دولية للتعاون في مجال الصناعة البترولية
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التطورات البترولية في األسواق العالمية*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

أواًل: أسواق النفط العالمية

1- اأ�شعار النفط

• ارتفع المعدل ال�شهري الأ�شعار �شلة اأوبك بن�صبة 5.7% )3.6 دوالر للبرميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 66.5 دوالر 	

�إتفاق خف�ص �الإنتاج،  للبرميل خالل �صهر دي�صمبر 2019. وقد كان لكل من ��صتمر�ر �لتو�فق بين دول )�أوبك +( ب�صاأن 

وتر�ُجع حدة �لتوتر�ت �لتجارية بين �لواليات �لمتحدة �الأمريكية و�ل�صين عقب �إعالن �لطرفين عن تو�صلهما �إلى �إتفاقية 

موؤقتة للمرحلة �الأولى في �لثالث ع�صر من �صهر دي�صمبر 2019، دور�ً رئي�صياً في �رتفاع �الأ�صعار خالل �صهر دي�صمبر 2019 

�إلى �أعلى م�صتوياتها منذ �صهر �أبريل 2019.

• اإنخف�شت االإمدادات المعرو�شة من النفط خالل �صهر دي�صمبر 2019 بمقد�ر 100 �ألف ب/ي،  �أي بن�صبة 0.1% لت�صل 	

�إلى حو�لي 101.8 مليون ب/ي. حيث ��صتقر �إجمالى �إمد�د�ت �لدول �لمنتجة من خارج �أوبك عند نف�ص م�صتوى �ل�صهر 

�ل�صابق وهو 67.2 مليون ب/ي. بينما �إنخف�صت �إمد�د�ت �لدول �الأع�صاء في �أوبك من �لنفط �لخام و �صو�ئل �لغاز �لطبيعي 

بن�صبة 0.6% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 34.5 مليون ب/ي. 

�لم�صدر: منظمة �لدول �لم�صدرة للبترول )�أوبك(، �لتقرير �ل�صهري

2- الطلب والعر�س

• اإنخف�س الطلب العالمي على النفط خالل �صهر دي�صمبر 2019 بمقد�ر 1.6 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 1.6% لي�صل �إلى 	

حو�لي 100.3 مليون ب/ي. حيث اإنخف�س طلب مجموعة الدول ال�شناعية بن�صبة 2.3% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق 

لي�صل �إلى 47.3 مليون ب/ي. كما اإنخف�س طلب بقية دول العالم بن�صبة 0.9% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لي�صل 

�إلى 53 مليون ب/ي.

المعدل اال�شبوعي لل�شعر الفوري ل�شلة خامات اأوبك، 2018-2019 ) دوالر / برميل (
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Energy Intelligence Briefing Jan. 23, 2020�لم�صدر: 

• ارتفع اإنتاج الواليات المتحدة من النفط ال�شخري خالل �صهر دي�صمبر 2019 بنحو 0.6% فقط ليبلغ حو�لي 9.1 	

مليون ب/ي، على الرغم من اإنخفا�س عدد الحفارات العاملة لل�صهر �لثالث ع�صر على �لتو�لي وبنحو 12 حفارة مقارنة 

بال�صهر �ل�صابق ليبلغ نحو 717 حفارة.

.EIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions Jan. 2020�لم�صدر:

اإنتاج النفط ال�شخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة االأمريكية

العر�س والطلب العالمي على النفط )مليون ب/ي(
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3- المخزونات النفطية

• اإنخف�س المخزون التجاري النفطي في الدول ال�شناعية خالل �صهر دي�صمبر 2019 بحو�لي 2 مليون برميل مقارنة 	

بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2915 مليون برميل، بينما �رتفع �لمخزون �الإ�صتر�تيجي في دول منظمة �لتعاون �القت�صادي 

و�لتنمية وجنوب �أفريقيا و�ل�صين بحو�لي 4 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1824 مليون برميل.

4. تجارة النفط
- واردات الواليات المتحدة النفطية

• ارتفعت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر دي�صمبر 2019 بنحو 11.4% لتبلغ 6.7 مليون 	

ب/ي، بينما اإنخف�شت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو 6% لتبلغ حو�لى 2.2 مليون ب/ي.

• ارتفعت �شادرات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر دي�صمبر 2019 بنحو 21.3% لتبلغ 3.7 مليون 	

ب/ي، كما ارتفعت �شادراتها من المنتجات النفطية بنحو 4.5% لتبلغ حو�لى 5.5 مليون ب/ي.

ثانيًا: أسواق الغاز الطبيعي العالمية

1- االأ�شعار
• اإنخف�س المتو�شط ال�شهري لل�شعر الفوري للغاز الطبيعي �لم�صجل في مركز هنري بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر 	

دي�صمبر 2019 لي�صل �إلى 2.22 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

• ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في اليابان خالل �صهر نوفمبر 2019 بمقد�ر 0.1 دوالر لكل 	

مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 9.41 دوالر لكل مليون )و ح ب(، بينما اإنخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي 

الم�شيل في كوريا الجنوبية بمقد�ر 0.5 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 8.7 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

واإنخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في ال�شين بمقد�ر 0.1 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل 

�إلى 8.82 دوالر لكل مليون )و ح ب(،

2- ال�شادرات
• 	 3.717 اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�شين حوالى  بلغت �شادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�شيل 

مليون طن خالل �صهر نوفمبر 2019، م�صتاأثرة بح�صة 22.4% من �الإجمالى.

.Oil Market intelligence, Mar. 2019 and Feb. 2020�لم�صدر:

التغير في المخزون النفطي في نهاية �شهر دي�شمبر 2019 )مليون برميل(



17
السنة 46 - العدد 3-2

17 السنة 43 - العدد 1

ملحق اجلداول



ملحق الجداول

السنة 46 - العدد 3-2

18

* The OPEC basket of crudes )effective June 16, 2005( is comprised of 
Algeria's Saharan Blend, Iraq's Basra Light, Kuwait Export,   Libya's Es 
Sider, Qatar Marine, Saudi's Arabian Light, UAE's Murban,  Iran Heavy, 
Indonesia's Minas, Nigeria's Bonny Light, and Venezuela's Merey.Effective 
1 January and  mid of October 2007,Angola’s Girassol and Ecuadorian 
Oriente crudes have been incorporated to become the 12th  and 13th crudes 
comprising the new Opec Basket.As of Jan.2009, the basket excludes the 
Indonesian crude. As of  Jan. 2016, the basket price includes the Indonesian 
crude. As of July 2016 the basket price includes the Gabonese crude.
As of January 2017, the basket price excludes the Indonesian crude «Minas». 
As of June 2017,The basket price includes  the Equatorial Guinean crude 
«Zafiro»». As of June 2018, the basket includes the Congolese crude «Djeno». 
As of january 2019: The basket price excludes the Qatari crude "Qatar Marine".

* ت�شمل �شلة اأوبك اعتبارا من 16 يونيو 2005 على الخامات التالية : العربي 
ال�شدرة  الخفيف،  الب�شرة  الجزائري،  ال�شحراء  مزيج  ال�شعودي،  الخفيف 

الليبي،موربان االماراتي ، قطر البحري ، الخام الكويتي، االيراني الثقيل، ميري  

الفنزويلي، بوني الخفيف النيجيري، خام مينا�س االندوني�شي.واعتبارا من بداية 

و خام  االنغولي  غيرا�شول  اأ�شيف خام   2007 اأكتوبر  �شهر  ومنت�شف  يناير  �شهر 

اورينت. االكوادوري، و في يناير 2009 تم ا�شتثناء الخام االندوني�شي من ال�شلة، 

 2016 يوليو  وفي  جديد،  من  االندوني�شي  الخام  ا�شافة  تم   2016 يناير  وفي 

وفي  االندوني�شي،  الخام  ا�شتثناء  تم   2017 يناير  وفي  الجابوني،  الخام  اأ�شيف 

يونيو  وفي  اأوبك،  �شلة  اإلى  »زافيرو«  اال�شتوائية  غينيا  خام  ا�شيف   2017 يونيو 

قطر  خام  ا�شتثناء  تم   2019 يناير  وفي  »دجينو«  الكونغو  خام  اأ�شيف   2018
البحري من �شلة اأوبك لت�شبح تتاألف من 14 نوع من النفط الخام.

االقت�شادية،  االدارة  للبترول،  الم�شدرة  العربية  االقطار  منظمة  الم�شدر: 

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

�جلدول - 2:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك،  2018- 2019 

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

2019 2018 �ال�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month 2019 2018 �الأ�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month

63.9 75.1 1 
   

يوليو

July

58.0 65.5 1 

 يناير 

January
66.0 74.1  2 59.3 66.8  2
64.7 71.0  3 60.8 67.2  3
64.3 72.8 4 60.5 67.6  4
58.6 71.9 1 

 

�غ�صط�ص

August

61.9 63.9  1

 فرب�ير 

February
59.0 70.4  2 63.1 61.3  2
60.1 72.1  3 66.2 63.1  3
59.7 75.0 4 65.0 63.6  4
59.4 75.2  1

�صبتمرب

September

65.1 62.5 1

 مار�ص 

March
61.5 76.2  2 66.6 62.3 2
65.7 76.7 3 67.2 65.1 3
63.1 80.6 4 66.8 66.4 4
59.2 83.2 1 

 �كتوبر 

October

68.8 65.1 1
  

�بريل

April

59.7 81.4  2 70.4 67.7 2
60.7 78.9  3 70.5 69.5 3
61.0 76.4 4 73.1 70.9 4
62.3 70.5 1 

 نوفمرب  

November

70.2 73.5 1

مايو

May
62.7 66.5  2 71.7 75.6 2
63.3 62.8  3 70.2 76.3 3
64.1 58.8 4 67.1 73.9 4
63.7 60.0 1 

 دي�صمرب 

December

61.8 73.6 1

 يونيو 

  June
65.8 59.1  2 61.5 73.8 2
67.7 55.2  3 62.9 71.0 3
68.3 51.3 4 65.3 74.9 4

20182019

66.958.7January يناير 

63.563.8February فرب�ير 

63.866.4March مار�ص 

68.470.8April �بريل 

74.170.0May مايو 

73.262.9June يونيو 

73.364.7July يوليو 

72.359.6August �غ�صط�ص 

77.262.4September �صبتمرب 

79.459.9October �كتوبر 

65.362.9November نوفمرب 

56.966.5December دي�صمرب 

64.763.0First Quarter �لربع �الأول 

71.967.9Second Quarter �لربع �لثانى 

74.262.2Third Quarter �لربع �لثالث 

67.263.1Fourth Quarter �لربع �لر�بع 

69.864.0Annual Average املتو�شط ال�شنوي 

�جلدول - 1: �ملعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة �أوبك* ، 2018 - 2019

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2018 -2019
)$ / Barrel - دوالر / برميل(
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�جلدول - 3:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك وبع�ص �أنو�ع �لنفوط �الأخرى 2019-2017

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

)$/Barrel - دوالر/ برميل(

�صلة خامات 

�أوبك

 OPEC
Basket

�لعربى 

�خلفيف

 Arab
Light

خليط   

�ل�صحر�ء 

�جلز�ئري 

 Sahara
Blend

�لب�صرة 

�خلفيف

 Basra
Light

�لكويت 

Kuwait
Export

موربان

�الإمار�تي

Murban

�ل�صدرة �لليبي

Es Sider
دبى

Dubai
برنت

Brent

قطر 

�لبحري

Marine

غرب 

تك�صا�ص

WTI

52.452.754.251.951.754.952.953.254.252.950.9Average 2017متو�شط عام 2017

69.870.671.468.668.972.269.869.771.269.265.2Average 2018متو�شط عام 2018

66.967.469.966.165.768.868.266.269.166.463.7January 2018يناير 2018 

63.564.066.062.362.165.964.462.765.263.162.2Februaryفرباير

63.864.466.762.362.266.364.962.865.963.462.8Marchمار�س

68.468.972.167.167.071.070.468.371.667.666.3Aprilاأبريل

74.174.777.372.872.676.775.374.276.973.469.9Mayمايو

73.274.373.471.972.476.272.373.674.272.967.7Juneيونيو

73.374.273.972.072.376.072.473.174.373.171.0Julyيوليو

72.373.472.671.171.874.970.772.572.672.568.0Augustاأغ�شط�س

77.278.279.676.276.878.877.177.278.876.570.2September�شبتمرب

79.480.081.178.378.681.379.679.481.178.970.8Octoberاأكتوبر

65.366.465.064.165.268.163.165.864.765.956.8Novemberنوفمرب

56.958.256.456.157.159.355.757.357.057.349.5Decemberدي�شمرب

64.065.064.563.664.364.763.863.564.265.257.0Average 2019متو�شط عام 2019

58.759.659.358.258.760.858.359.159.459.551.6January 2019يناير 2019 

63.864.964.363.363.965.663.264.464.065.155.0Februaryفرباير

66.467.466.466.166.868.065.466.966.167.658.2Marchمار�س

70.871.971.270.571.271.570.570.971.271.863.9Aprilاأبريل

70.070.871.269.870.169.770.369.670.971.060.7Mayمايو

62.963.564.862.762.662.863.661.664.063.554.7Juneيونيو

64.765.663.964.464.964.963.463.263.964.857.5Julyيوليو

59.660.858.259.260.460.258.458.958.860.854.8Augustاأغ�شط�س

62.462.762.561.962.262.462.361.162.663.156.9September�شبتمرب

59.961.060.559.560.560.959.859.559.761.854.0Octoberاأكتوبر

62.964.063.962.563.763.563.561.963.164.957.3Novemberنوفمرب

66.567.568.165.866.366.767.664.966.968.959.8Decemberدي�شمرب

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports. امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول،  االإدارة االإقت�شادية،  وتقارير اأوبك. 
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 Source: OPEC - Monthly Oil Market Report الم�شدر: تقرير اأوبك ال�شهري ، اأعداد مختلفة.

�جلدول  - 4:  �ملتو�صط �ل�صهري لال�صعار �لفورية للمنتجات �لنفطية فى �ال�صو�ق �ملختلفة،  2017 - 2019

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

الغازولني  املمتازال�شوق

Premium Gasoline
زيت الغاز

Gasoil
زيت الوقود

 Fuel Oil Market

متو�صط

 عام 

2017

68.066.351.6Singapore�صنغافورة

Average
2017

75.166.448.7Rotterdamروترد�م
66.666.949.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

74.462.347.1US Gulf�خلليج �المريكي

متو�صط

 عام 

2018

79.984.765.2Singapore�صنغافورة

Average
2018

87.385.962.3Rotterdamروترد�م
79.185.763.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

85.881.058.9US Gulf�خلليج �المريكي

دي�صمرب

2018

60.069.956.4Singapore�صنغافورة

Dec.-18
67.674.653.1Rotterdamروترد�م

58.473.254.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
62.367.551.6US Gulf�خلليج �المريكي

متو�صط

 عام 

2019

72.577.857.3Singapore�صنغافورة

Average
2019

79.679.560.2Rotterdamروترد�م
71.479.163.4Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

79.774.652.6US Gulf�خلليج �المريكي

يناير

2019

61.172.057.8Singapore�صنغافورة

Jan.-19
68.275.254.9Rotterdamروترد�م

59.274.957.8Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
63.270.254.9US Gulf�خلليج �المريكي

فرب�ير

2019

66.378.463.9Singapore�صنغافورة

Feb.-19
74.480.861.4Rotterdamروترد�م

64.480.964.1Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
70.375.962.9US Gulf�خلليج �المريكي

مار�ص

2019

74.480.766.1Singapore�صنغافورة

Mar.-19
81.181.863.0Rotterdamروترد�م

72.581.764.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
86.076.762.9US Gulf�خلليج �المريكي

�بريل

2019

80.783.066.8Singapore�صنغافورة

April-19
93.084.564.9Rotterdamروترد�م

81.983.665.7Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
92.879.365.2US Gulf�خلليج �المريكي

مايو

2019

76.382.464.4Singapore�صنغافورة

May-19
90.384.961.7Rotterdamروترد�م

80.284.265.2Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
87.278.260.6US Gulf�خلليج �المريكي

يونيو

2019

67.574.959.4Singapore�صنغافورة

Jun.-19
78.376.156.9Rotterdamروترد�م

70.675.662.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
82.571.154.8US Gulf�خلليج �المريكي

يوليو

2019

73.678.566.1Singapore�صنغافورة

Jul.-19
82.378.559.2Rotterdamروترد�م

75.578.164.8Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
88.674.958.4US Gulf�خلليج �المريكي

�أغ�صط�ص

2019

70.175.154.4Singapore�صنغافورة

Aug.-19
77.675.455.7Rotterdamروترد�م

69.775.357.8Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
79.370.745.0US Gulf�خلليج �المريكي

�صبتمرب

2019

74.477.761.3Singapore�صنغافورة

Sep.-19
77.279.761.6Rotterdamروترد�م

71.079.563.8Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
78.175.748.6US Gulf�خلليج �المريكي

�أكتوبر

2019

74.276.346.6Singapore�صنغافورة

Oct.-19
76.378.558.9Rotterdamروترد�م

69.478.162.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
77.574.942.3US Gulf�خلليج �المريكي

نوفمرب

2019

76.175.438.4Singapore�صنغافورة

Nov.-19
78.278.158.6Rotterdamروترد�م

71.877.362.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
76.272.535.8US Gulf�خلليج �المريكي

دي�صمرب

2019

74.878.942.2Singapore�صنغافورة

Dec.-19
77.480.465.0Rotterdamروترد�م

70.379.269.7Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
74.475.439.1US Gulf�خلليج �المريكي
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 Source: OPEC Monthly Oil Market Report various issues امل�شدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�شهري ملنظمة اأوبك. 

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

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

�جلدول - 5 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �لنفط �خلام  2017 - 2019 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2017 - 2019
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�ص �لعاملي(

             Direction
Period

�لبحر �ملتو�صط/

�لبحر �ملتو�صط ***

Med/Med ***

�ل�صرق �الأو�صط/ �لغرب **

Middle East/West**
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

Middle East/East*
 �الجتاه     

�لفرتة

Average 2017 106 30 59 متو�شط عام 2017

Average 2018 115 25 57 متو�شط عام 2018

December 2018 195 38 87 دي�صمرب 2018

Average 2019 117 35 66 متو�شط عام 2019

January 2019 131 24 56 يناير 2019

February 95 26 52 فرب�ير

March 95 30 60 مار�ص

Arpil 80 21 40 �أبريل

May 103 19 39 مايو

June 89 20 44 يونيو

July 88 20 44 يوليو

August 76 27 57 �أغ�صط�ص

September 110 30 62 �صبتمرب

October 176 83 135 �أكتوبر

November 156 56 92 نوفمرب

December 199 63 113 دي�صمرب

�جلدول - 6 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �ملنتجات �لنفطية، 2017 - 2019 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2017 - 2019
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�ص �لعاملي (

Period
�لبحر �ملتو�صط / �صمال - غرب �أوروبا *

Med/N-WE *
�لبحر �ملتو�صط /  �لبحر �ملتو�صط *

Med/Med*
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

Middle East/East*

�الجتاه     

�لفرتة

Average 2017 171 160 121 متو�شط عام  2017

Average 2018 161 151 119 متو�شط عام  2018

December 2018 233 223 183 دي�صمرب 2018

Average 2019 176 166 124 متو�شط عام  2019

January 2019 187 177 147 يناير 2019

February 170 160 113 فرب�ير

March 176 167 112 مار�ص

Arpil 185 175 96 �أبريل

May 159 149 116 مايو

June 150 140 114 يونيو

July 163 153 96 يوليو

August 111 103 112 �أغ�صط�ص

September 112 104 109 �صبتمرب

October 167 157 165 �أكتوبر

November 235 225 148 نوفمرب

December 292 283 162 دي�صمرب

Direction

* حجم الناقلت يرتاوح ما بني  30 اىل 35 األف طن �شاكن  

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

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

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

�جلدول - 7 : �لطلب �لعاملي على �لنفط خالل �لفرتة 2017 - 2019    

Table -7 : World Oil Demand  2017 - 2019
)Million b/d - مليون برميل/ �ليوم (

* اأرقام تقديرية. 
امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول - االإدارة االقت�شادية، 

وتقارير ال�شناعة النفطية.

*2019 2018 2017 

�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average

Arab Countries 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.1  الدول العربية

OAPEC 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 6.1       �لدول �الأع�صاء في �أو�بك

Other Arab 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0       �لدول �لعربية �الأخرى

OECD 48.0 48.6 48.5 47.2 47.8 47.9 48.1 48.2 47.2 47.7 47.4  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 25.7 26.2 26.1 25.3 25.2 25.6 25.7 25.7 25.4 25.2 25.0  �أمريكا �ل�صمالية

Western Europe 14.3 14.3 14.7 14.2 14.1 14.3 14.3 14.7 14.2 14.0 14.3  �أوروبا �لغربية

Pacific 8.0 8.1 7.7 7.6 8.5 8.1 8.1 7.7 7.6 8.5 8.1  �ملحيط �لهادي

Developing Countries 33.1 33.2 33.4 32.8 33.0 32.6 32.6 32.9 32.6 32.4 32.1  الدول النامية

 Middle East &
other Asia 22.1 22.2 22.2 21.8 22.2 21.8 21.7 21.8 21.8 21.7 21.4 �ل�صرق �الو�صط ودول 

�أ�صيوية �أخري 

Africa 4.4 4.5 4.4 4.4 4.5 4.3 4.4 4.3 4.3 4.4 4.2  �فريقيا

Latin America 6.6 6.5 6.9 6.6 6.4 6.5 6.5 6.8 6.5 6.4 6.5  �أمريكا �لالتينية

 China 13.1 13.4 13.0 13.2 12.6 12.7 13.1 12.7 12.8 12.3 12.2  ال�شني 

  FSU 4.8 5.0 5.0 4.7 4.7 4.8 5.0 4.9 4.7 4.7 4.7  االحتاد ال�شوفيتي ال�شابق

Eastern Europe 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7    اأوروبا ال�شرقية

World 99.8 101.1 100.6 98.6 98.8 98.8 99.6 99.3 98.0 97.8 97.3    العامل
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�جلدول - 8: �لعر�ص �لعاملي للنفط و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �لفرتة  2017 - 2019

Table -8 : World Oil and NGL Supply, 2017-2019
)Million b/d - مليون برميل يوميا ( 

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

امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول - االإدارة االقت�شادية، وتقارير ال�شناعة النفطية

* اأرقام تقديرية. 

*2019 2018 2017 

�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average

Arab Countries 28.0 28.7 27.6 27.8 28.0 28.7 29.6 28.8 28.3 28.0 28.1 الدول العربية

OAPEC 26.7 27.4 26.3 26.5 26.7 27.4 28.3 27.5 26.9 26.7 26.8 �لدول �الأع�صاء في �أو�بك

Other Arab 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 �لدول �لعربية �الأخرى

OPEC 34.7 34.4 34.1 34.8 35.5 36.6 37.0 37.0 35.9 36.0 38.7 االأوبك 

Crude Oil 29.9 29.6 29.3 30.0 30.7 31.9 32.1 32.1 31.1 31.2 32.5 �لنفط �خلام

NGLs  +non conventional Oils 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 4.8 4.8 6.3  �صو�ئل �لغاز �لطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 29.9 30.9 29.7 29.6 29.3 28.3 29.5 28.6 27.5 27.3 25.7 منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 25.7 26.4 25.7 25.6 25.1 24.1 25.2 24.5 23.4 22.9 21.5 �أمريكا �ل�صمالية

Western Europe 3.7 3.9 3.6 3.6 3.8 3.8 3.9 3.6 3.7 3.9 3.8 �أوروبا �لغربية

 Pacific 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 �ملحيط �لهادي

Developing Countries 13.6 13.8 13.6 13.4 13.4 13.5 13.6 13.4 13.8 13.8 11.6 الدول النامية

 Middle  East & Other Asia 6.6 6.6 6.6 6.7 6.7 6.8 6.8 6.7 6.8 6.8 4.8 �ل�صرق �الأو�صط ودول �آ�صيوية �أخرى

 Africa 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.8 1.8 1.6 �فريقيا 

Latin America 5.4 5.7 5.5 5.3 5.2 5.2 5.3 5.1 5.2 5.2 5.1 �أمريكا �لالتينية 

China 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 4.1 3.9 4.0 3.9 4.0 ال�شني

FSU 14.4 14.4 14.3 14.2 14.6 14.3 14.6 14.3 14.1 14.1 14.1 االحتاد ال�شوفيتي ال�شابق

Eastern Europe 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 اأوروبا ال�شرقية 

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

World 99.0 100.0 98.3 98.6 99.3 99.1 100.9 99.6 97.7 97.4 96.4  العامل  
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1) Exculdes Oil at Sea.
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

* ال ي�شمل النفط على منت الناقلت
** ي�شمل النفط على منت الناقلت واملخزون اال�شرتاتيجي

Oil Market Intelligence, Mar. 2019 & Jan. 2020   امل�شدر Sources: Oil Market Intelligence, Mar. 2019 & Jan. 2020

�لجدول - 9: �لمخزون �لنفطي �لعالمي، في نهاية �صهر دي�صمبر 2019

Table - 9 : Global Oil Inventories، December 2019
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية �ل�صهر(

دي�صمبر

2019 
Dec. 19

نوفمبر

 2019
Nov. 2019

�لتغير عن نوفمبر 2019

Change from
November 2019

دي�صمبر

 2018
Dec. 18

�لتغير عن دي�صمبر 2018

Change from
December 2018

10Americas 91544 15541545االأمريكتني:

Crude)16(606)17(590607نفط خام

26Products 26938 964938منتجات نفطية

42Europe 929(3(971974اأوروبا :

33Crude 320)2(353355نفط خام

9Products 609)1(618619منتجات نفطية

Asia(10(400(7(390397اآ�شيا:

Crude)1(1155 154153نفط خام

Products)9(245)8(236244منتجات نفطية

 42Total OECD 2873(2(29152917اإجمايل الدول ال�شناعية *
1

16Crude 1081(18(10971115نفط خام

26Products 171792 18181801منتجات نفطية

 61Rest of the world 2913(18(29742992بقية دول العامل *
1

Oil at Sea)47(1205)3(11581161نفط على منت �لناقالت

103World Commercial 1 5786(20(58895909املخزون التجاري العاملي *

Strategic Strategic)5(41829 18241820�ملخزون �ال�صرت�تيجي

882051Total 2(18(88718889اإجمايل املخزون العاملي**


