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�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. 
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أجهزة المنظمة • الûسركات املنبãقة:
�لم�صروع����ات  �لمنظمة  ع��ن  �نبثقت 

�لعربي���ة  �ل�ص����ركة  �لتالية:  �لم�ص���تركة 

 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 ع��ام  في  )�أب��ي��ك��ورب(  �لبترولية 

�لمملكة  ف��ي  �ل��خ��ب��ر  م��دي��ن��ة  وم��ق��ره��ا 

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

 1975 ع��ام  ف��ي  �لبترولية  للخدمات 

ومقرها مدينة طر�بل�س في دولة ليبيا.

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

• مجل�س ال�زراA: هو �ل�صلطة �لعليا �لتي تحدد �صيا�صات �لمنظمة بتوجيه ن�صاطاتها وو�صع �لقو�عد �لتي ت�صير عليها. 
• المكتب التنفيò… : 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.

• الأمانة العامة : ت�صطلع بالجو�نب �لتخطيطية و�الإد�رية و�لتنفيذية لن�صاط �لمنظمة، وفقا للو�ئح وتوجيهات �لمجل�س. ويتولى �إد�رة 
�الأمانة �لعامة �أمين عام. ويعين �الأمين �لعام بقر�ر من �لمجل�س �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�س. 

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 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.  

• ال¡يÄة الق†سائية: 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�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.

10 مؤتمر ا�عالم العربي البيئي ا�ول

منتدى تجارة الطاقة الكهربائية الخامس

قطر للبترول وتوتال: اكتشاف حقل الغاز   
7والمكثفات قبالة سواحل جنوب أفريقيا

14
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حقق���ت �ص���ناعة �لنف���ط و�لغاز ف���ي ق���ارة �أفريقيا 

تط���ور�ت هامة ومحورية في �لفترة �لحالية، و�كت�ص���بت 

�أهمية خا�صة على �صعيد �صناعة �لطاقة �لعالمية، حيث 

��ص���تاأثرت دول جنوب �ل�صحر�ء �لكبرى خالل �ل�صنو�ت 

�لخم����س �لما�ص���ية عل���ى حو�لي 30% من �كت�ص���افات 

�لنفط و�لغاز �لعالمية مما يوؤكد على �المكانيات �لو�عدة 

لتطوي���ر قط���اع �لطاقة في تلك �لمنطق���ة، كما �أن قرب 

قارة �أفريقيا من �الأ�ص���و�ق �الآ�ص���يوية و�الأوروبية يمنحها 

�أف�ص���لية وميزة ن�ص���بية ف���ي تاأمين �الم���د�د�ت �لنفطية 

و�لغازية �إل���ى �لمناطق ذ�ت �لطل���ب �لمرتفع و�لمتز�يد 

على �لنفط و�لغاز.  

وتحظ���ى ق���ارة �أفريقيا باأهمية خا�ص���ة لدى منظمة 

�الأقط���ار �لعربي���ة �لم�ص���درة للبت���رول )�أو�ب���ك(، نظر�ً 

لوج���ود �لعديد من �لدول �لعربية �الأع�ص���اء في منظمة 

�الأو�ب���ك في قارة �أفريقيا وه���ي، �لجمهورية �لجز�ئرية 

�لديمقر�طي���ة �ل�ص���عبية، دول���ة ليبي���ا، جمهورية م�ص���ر 

�لعربي���ة، �لجمهورية �لتون�ص���ية، كما ت�ص���تاأثر مجموعة 

من �لدول �لعربية �لم�ص���درة للنفط وهي دولة �الإمار�ت 

�لعربية �لمتحدة، �لمملكة �لعربية �ل�ص���عودية، جمهورية 

�لع���ر�ق، دول���ة �لكويت، على حو�ل���ي 44% من �جمالي 

�لو�رد�ت �لنفطية �الأفريقية.

وت�ص���ير �لبيان���ات �لمتوف���رة ل���دى �الأمان���ة �لعام���ة 

لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�ص���درة للبت���رول )�أو�بك( ، 

�إل���ى زيادة �لحجم �الإجمال���ي لالحتياطيات �لموؤكدة من 

�لنف���ط �لخام في �لق���ارة �الأفريقية ككل بما فيها �لدول 

�لعربية من 53.4 مليار برميل في نهاية عام 1980 �إلى 

حو�ل���ي  127 ملي���ار برمي���ل في نهاية ع���ام 2017، �أي 

ما ي�ص���كل حو�لي 7% من �جمال���ي �الحتياطي �لنفطي 

�لعالم���ي �لموؤكد، بينما بلغ �جمال���ي �نتاج �لنفط �لخام 

في �أفريقيا حو�لي 7 مليون برميل في �ليوم )ب/ي( في 

نهاية عام 2017.

�أما على �ص���عيد �صناعة �لغاز �لطبيعي فقد �رتفعت 

�الحتياطي���ات �لموؤكدة من �لغاز �لطبيعي من 6 تريليون 

مت���ر مكعب في عام 1980�إل���ى حو�لي 15 تريليون متر 

مكع���ب ف���ي نهاي���ة ع���ام 2017. وتاأتي �ل���دول �لعربية 

في مقدمة �لدول �الأفريقية على �ص���عيد �ص���ناعة �لغاز 

�لطبيعي، حيث تعتبر �لجز�ئر �أكبر منتج للغاز �لطبيعي 

ف���ي �لق���ارة �الأفريقي���ة، كما �ص���هدت �لق���ارة �الأفريقية 

تط���ور�ت هام���ة في �ص���ناعة �لغاز �لطبيع���ي من خالل 

�الكت�ص���افات �لغازية في م�ص���ر بمنطقة �لبحر �الأبي�س 

�لمتو�ص���ط )حق���ل ظهر(، و�لذي �صي�ص���اهم ف���ي تاأمين 

�لمزي���د م���ن �م���د�د�ت �لغ���از لدول �لق���ارة و�الأ�ص���و�ق 

�لعالمية، وي�ص���ار �إلى �أن م�صر ت�ص���تهدف زيادة �نتاجها 

من �لغاز �لطبيعي من 6.8 مليار قدم مكعبة يوميا حاليا 
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�إل���ى 7.8 مليار ق���دم مكعبة يوميا بنهاي���ة �لعام �لحالي 

.2019
 وعل���ى �ص���عيد �ص���ناعة �لتكري���ر فق���د �رتفع حجم 

طاق���ات �لتكري���ر في م�ص���افي �ل���دول �الأفريقية خالل 

�لعقود �الأخيرة بمعدل 1.2% �صنويا وهو �صعف �لمعدل 

�لعالم���ي �لم�ص���جل خالل �لفت���رة ذ�تها، وه���و %0.6، 

وو�ص���ل �إجمالي طاقات �لتكري���ر في هذه �لدول �إلى ما 

يق���ارب 3.5 مليون ب/ي في ع���ام 2017 بالمقارنة مع 

2.2 ملي���ون ب/ي ف���ي ع���ام 1980 ، كما بل���غ �جمالي 
�نتاج �لم�صافي من �لم�صتقات �لبترولية في عام 2017 

حو�ل���ي 2 مليون ب/ي، وي�ص���تاأثر �إنتاج �لم�ص���افي في 

ث���الث دول، وهي �لجز�ئر، م�ص���ر، جنوب �أفريقيا، على 

حو�لي ثالثة �أرباع �إنتاج �لم�ص���افي في �لقارة �الأفريقية 

في عام 2017. 

وتوقعت در��ص���ة حديثة �ص���ادرة ع���ن �الأمانة �لعامة 

لمنظم���ة �أو�بك بعن���و�ن »�لتطور�ت �لر�هن���ة في قطاع 

�لنف���ط و�لغاز في �لدول �الأفريقية«، �أن �نتاج �لنفط في 

�لدول �الأفريقية �صي�ص���ل في ع���ام 2040 ما بين8.5- 

10.3 مليون ب/ي، لي�ص���كل بذلك حو�لي 8.3- %8.9 
من �الإنت���اج �لعالمي من �لنفط، و�صي�ص���هد �لطلب على 

�لنفط في �ل���دول �الأفريقية زيادة تقدر بحو�لي %2.5 

�ص���نوياً حتى عام 2040. كما توقعت �أن ي�ص���هد �لطلب 

عل���ى �لغاز �لطبيعي زيادة خ���الل �لفترة 2040-2015 

وبن�ص���بة تتر�وح ما بين 3.5-3.7% �صنويا ليبلغ ما بين 

5.1-5.3 ملي���ون ب م ن ي، �الأم���ر �ل���ذي ينبئ بحدوث 
تطور�ت م�صتقبلية هامة في �صناعة �لطاقة في �أفريقيا. 

و�أو�ص���حت �لدر��ص���ة �أن دول �لق���ارة تعتم���د على 3 

م�صادر �أولية لتلبية متطلباتها من �لطاقة، وهذه �لم�صادر 

عل���ى �لترتيب هي: �لنفط و�لغ���از �لطبيعي و�لفحم، مع 

مالحظ���ة حدوث زي���ادة في مع���دالت ��ص���تهالك �لغاز 

�لطبيعي خالل �لثالث عقود �الأخيرة. كما �أو�ص���حت �ن 

�لدول �الأفريقية تعتمد ب�صكل كبير على م�صادر �لطاقة 

�لع�ص���وية لتلبية متطلباتها من �لطاقة، �إذ قاربت ح�صة 

هذه �لم�ص���ادر حو�لي 47.6% من �إجمالي �لطلب على 

�لطاقة في �أفريقيا في عام 2015.

 كما توقعت �لدر��ص���ة �أنه خالل عام 2040 �صتتمتع 

�لقارة �الفريقية بفائ�س في �لطاقة، وتوقعت �أن يتر�وح 

�لفائ����س م���ن �لنفط ما بي���ن 2.3-3.3 ملي���ون ب/ي. 

و�صيمثل حجم �لطلب على �لنفط ما بين 68- %72.9 

من حجم �إنتاج �لنفط في عام 2040. ومن ناحية �لغاز 

�لطبيعي، �ص���يتر�وح �لفائ�س �لمتوقع منه ما بين 154-

179 مليار متر مكعب، �أي �أن �لطلب �لمتوقع على �لغاز 
�لطبيع���ي �صي�ص���كل 64.3-66.5% م���ن حج���م �الإنتاج 

�لمتوقع.

وعل���ى �ص���عيد �آخر، ف���اإن �الأمان���ة �لعام���ة لمنظمة 

�الأو�بك، تو��صل ومنذ �ص���نو�ت عديدة جهودها �لر�مية 

للتن�صيق و�لتعاون مع منظمة �لدول �لمنتجة و�لم�صدرة 

للنفط �الأفريقية )APPO(، بغية ��ص���تعر��س مجاالت 

�لتع���اون �لم�ص���تركة في مج���ال �لطاقة و�لنف���ط و�لغاز 

�لطبيع���ي وبم���ا ي�ص���اهم في زي���ادة �لتعاون بي���ن �لدول 

�لعربية و�لدول �الأفريقية �لم�ص���درة و�لم�صتوردة للنفط 

و�لغاز �لطبيعي على حد �صو�ء.

وتاأمل �الأمانة �لعامة لمنظمة �أو�بك �أن ت�صهد �صناعة 

�لنف���ط و�لغاز في ق���ارة �أفريقيا �لمزيد من �لتقدم وبما 

ي�صاهم في تحقيق �لتنمية �القت�صادية و�الجتماعية في 

تلك �ل���دول، وبما يعود عليها بالنم���اء و�لرخاء، وكذلك 

في تاأمين �المد�د�ت و�ص���مان �لطل���ب على �لطاقة بما 

ي�صاهم في ��صتقر�ر �صوق �لنفط و�لغاز �لدولية.
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استعراض مجاالت زيادة التعاون المشترك
بين مملكة البحرين وأرامكو السعودية

وقد رح���ب معالي الوزي�������ر بال�سيد/ اأحم�������د الخويطر، 

م�ص���يد�ً بالتع���اون �لوثيق و�لجه���ود �لثنائية �لمخل�ص���ة في 

تنفيذ �لعديد من �لم�ص���اريع �لنفطية، م�ص���ير�ً �إلى م�ص���روع 

خ���ط �الأنابي���ب �لجدي���د �ل���ذي يعتبر م���ن �أهم �لم�ص���اريع 

�لم�ص���تركة مع �صركة �أر�مكو �ل�صعودية ويعتبر نموذجاً ر�ئعاً 

يحت���ذى به للم�ص���اريع �لطموحة �لتي تعك����س �لروؤى �لثاقبة 

و�لم�ص���تركة لقيادة �لبلدين �ل�صقيقين. وخالل �للقاء تطرق 

معالي �لوزير �إلى فر�س �لتعاون وتبادل �لخبر�ت في مجال 

��صطياد وتخزين و��صتخد�م �لكربون �لذي يعزز من �الإنتاج 

�لنفط���ي م���ن خالل �ال�ص���تفادة م���ن تكنولوجي���ا حقن ثاني 

�أك�ص���يد �لكربون )CO2(، و�إن�صاء �ص���بكة لنقل وتوزيع ثاني 

.)CO2( أك�صيد �لكربون�

وعل�������ى هام�ش االجتماع تم التوقيع عل�������ى وثيقة تبادل 

المعلومات واإن�ساء الفريق الم�سترك الخا�ش باإعداد درا�سة 

جدوى م�ستركة لتعزيز االإنتاج النفطي باال�ستفادة من غاز 

ثاني �أك�ص���يد �لكرب���ون �لمحلي و�لمنتج من �ص���ركة �أر�مكو. 

حيث وقع �التفاقية كاًل من �صعادة �لدكتور ظافر �لجالهمة 

�لرئي�س �لتنفيذي لل�ص���ركة �لقاب�ص���ة للنفط و�لغاز باالإنابة 

و�ل�ص���يد �أحمد �لخويطر �لم�ص���ئول �الأعل���ى للتكنولوجيا – 

�ال�صر�ف و�لتن�صيق �لتقني ب�صركة �أر�مكو �ل�صعودية.

كما ا�ستعر�ش ال�سيد اأحم�������د الخويطر خالل �الجتماع 

�آخ���ر �لم�ص���تجد�ت ح���ول �نعقاد موؤتمر �ل�ص���رق �الأو�ص���ط 

ال�صطياد وتخزين و��صتخد�م �لكربون �لذي �صتنظمه �لهيئة 

�لوطنية للنفط و�لغاز تحت رعاية معالي �ل�ص���يخ محمد بن 

خليفة �آل خليفة وزير �لنفط  في يناير �لعام �لمقبل 2020، 

وبم�ص���اركة معالي وزير �لطاقة و�ل�صناعة و�لثروة �لمعدنية 

في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية وعدد كبير من �لمتخ�ص�صين 

و�لروؤ�ص���اء �لتنفيذيي���ن و�لفنيين و�أ�ص���حاب �ل�ص���اأن، حيث 

�ص���يركز �لموؤتمر على عملية �إن�صاء قيمة �لكربون �صو�ء في 

تعزيز �الإنتاج �لنفطي �أو عبر �ال�صتفادة منه في تعزيز �إنتاج 

�ليوريا و�لميثانول باالإ�ص���افة �إلى تعزيز �الإنتاج �لزر�عي �أو 

�إنتاج �ال�صمنت وغيرها من �ال�صتخد�مات.

وف���ي ختام اللقاء ق�������دم ال�سيد اأحمد الخويطر �ص���كره 

�لجزيل و�متنانه لمعالي ال�سيخ محمد بن خليفة اآل خليفة، 

على حفاوة �ال�ص���تقبال ودعمه �لم�ص���تمر وتوجيهاته �لقيمة 

�لتي ت�ص���اهم في تحقيق �الأهد�ف �لمرج���وة، متمنياً للهيئة 

�لوطنية للنفط و�لغاز �لمزيد من �الزدهار وتحقيق �الأهد�ف 

�ال�صتر�تيجية لروؤية مملكة �لبحرين 2030.

اجتم�������ع معال�������ي ال�سي�������خ 

محمد بن خليفة اآل خليفة، 

وزي�������ر النف�������ط ف�������ي مملك�������ة 

البحرين، يوم االأحد 3 فبراير 

2019، م�������ع ال�سي�������د/ اأحمد 
عثمان الخويط�������ر، الم�سئول 

 – للتكنولوجي�������ا  االأعل�������ى 

التقني  والتن�سيق  اال�س�������راف 

ب�سرك�������ة اأرامك�������و ال�سعودي�������ة، 

بح�سور عدد من الم�سئولين 

في الهيئ�������ة الوطنية للنفط 

والغ�������از وال�سرك�������ة القاب�س�������ة 

للنفط والغاز.
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قطر للبترول وتوتال: اكتشاف حقل الغاز  والمكثفات
قبالة سواحل جنوب أفريقيا

 ذكر معالي المهند�ش �سعد 

بن �سريده الكعبي، وزير �لدولة 

ل�ص���وؤون �لطاقة في دولة قطر، 

في بيان �صادر �صركة عن قطر 

للبترول، �ن �كت�صاف حقل �لغاز 

و�لمكثف���ات �لنفطي���ة في حقل 

برولباد�، قبالة �ص���و�حل جنوب 

�أفريقي���ا، و�ل���ذي �أعلن���ت ع���ن 

تحقيقه �ص���ركتا قط���ر للبترول 

و»توتال« �لفرن�صية، يعتبر �الأول 

في �لم�ص���اريع �لدولية ل�ص���ركة 

قطر للبترول. 

و�أ�صاف معاليه �أن �لك�صف يفتح �لباب �أمام �أعمال تنقيب 

جديدة، ت�ص���تهدف طبق���ات غنية بالغاز ف���ي ذ�ت �لمنطقة 

�ال�صتك�ص���افية، وتبل���غ م�ص���احة �لمنطقة 19 �أل���ف كيلومتر 

مرب���ع، ويتر�وح عمق �لمي���اه فيها من 200 �إلى 1800 متر، 

وتتولى �صركة توتال �لفرن�ص���ية عمليات �ال�صتك�صاف، وتبلغ 

ح�ص���ة قطر للبترول في �لم�صروع 25 %، بينما تبلغ ح�صة 

توتال 45 %، و20 % ل�ص���ركة “�ص���ي.�إن.�آر �إنترنا�ص���ونال” 

�لكندية، و�صركة “مين �صتريت” %10..
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توقيع عقد بين وزارة النفط العراقية وشركة صينية 
لتنفيذ مسوحات زلزالية برية وبحرية

�صهد معالي االأ�ستاذ/ ثامر عبا�ش الغ�سبان، نائب رئي�س مجل�س �لوزر�ء ل�صوؤون �لطاقة وزير �لنفط 

بجمهورية �لعر�ق، مر��ص���م توقيع عقد نفطي بين جمهورية �لعر�ق و�ص���ركة �ص���ينوبيك �ل�صينية لتنفيذ 

�لم�صوحات �لزلز�لية لرقعتين ��صتك�صافيتين

وذكر معالية في ت�ص���ريح �صحفي �أن �لوز�رة ما�صية بتنفيذ خططها �ال�صتر�تيجية لتطوير وتاأهيل 

�لرق���ع �ال�صتك�ص���افية لتعزي���ز �الحتياطي �لنفطي و�لغ���ازي بالجهود �لمحلية وبالتعاون مع �ل�ص���ركات 

�لعالمية. 

 و�أ�ص���اف �أن �لعقد يت�صمن تنفيذ عمليات �لم�صح �لزلز�لي و�عد�د �لدر��صات و�لتحاليل �لمكمنية 

للرقعتي���ن �ال�صتك�ص���افيتين، �حد�ها بحرية في �لمياه �القليمي���ة لجمهورية �لعر�ق في �لخليج و�لثانية 

رقعة ��صتك�صافية برية في مدينة  �لفاو، م�صيفاً �أن هذ� �لن�صاط ياأتي تاأكيد�ً على حر�س �لوز�رة على 

�لم�صاركة في �لجهد �لوطني في �لم�صاريع �ال�صتثمارية.

وتابع ناأمل �ن تكون كميات �لنفط في �لرقعتين كبيرة ال�صيما �ن �لمنطقة �لتي تقع فيها �لرقعتين 

منطقة و�عدة بالتر�كيب �لنفطية �لكبيرة.

من جهته ذكر ال�سيد/ ن�سوان محمد نوري، مدير عام �ص���ركة �ال�صتك�ص���افات �لنفطية، �أن �ل�ص���ركة 

�ص���تقوم بتنفيذ �عمال �لم�ص���وحات �لزلز�لية للرقعة �لبرية وفق �المكانات �لوطنية، فيما تقوم �ص���ركة 

�ص���ينوبيك باإعد�د �لدر��ص���ات و�لم�ص���وحات للرقعة �لبحرية، م�ص���ير�ً �إلى �أن �ل�ص���ركة لديها �لخبر�ت 

�لكبيرة في تنفيذ �أعمال �لم�صوحات �لحقلية بنظامي )3D و 2D( و�عد�د �لدر��صات �لمكمنية للرقع 

�ال�صتك�صافية وفق �لتقنيات �لحديثة  .

من جانبه ذكر ال�سيد/ عا�سم جهاد، �لمتحدث �لر�ص���مي با�ص���م وز�رة �لنفط بجمهورية �لعر�ق، �ن 

�لتوقيع �صمل �أعمال �لدر��صات و�لم�صوحات �لجيولوجية و�لزلز�لية الأول ن�صاط ��صتك�صافي في �لمياه 

�الإقليمية، وتعد خطوة مهمه على طريق �ال�صتك�صاف للثروة �لنفطية في �لرقع �لبحرية.
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الجزائر : مشروع محطة الطاقة الشمسية
في والية بشار

 ذك���ر معالي االأ�ستاذ/ م�سطفى قيطوني، وزير �لطاقة 

بالجمهوري���ة �لجز�ئري���ة �ن���ه �ص���يتم �نجاز محط���ة للطاقة 

�ل�صم�ص���ية بطاقة 300 ميغاو�ط في والية “ ب�صار«، وتعتبر 

�الأكب���ر من نوعها في قارة �أفريقي���ا حيث يجري في �لوقت 

�لر�هن ��صتكمال �لدر��صات �لمتعلقة بهذ� �لم�صروع �لمهم.

و�أو�ص���ح �أن م�ص���روع �نجاز هذه �لمحطة �لمهمة يندرج 

ف���ي �إط���ار تنفي���ذ �الإ�ص���تر�تيجية �لوطنية الإنت���اج �لطاقات 

�لمتج���ددة، مبين���ا �ن �لجز�ئ���ر تعمل على �نت���اج 22.000 

ميغ���او�ط من �لطاقة �ل�صم�ص���ية بحلول عام 2030، و�أردف 

قائ���ال “لق���د �أنت���ج بلدنا، من���ذ �ص���نة 2011، مجموع 400 

ميغاو�ط من هذه �لطاقة، و�صنو��ص���ل جهودنا و��صتثمار�تنا 

من �أجل تطوير ��صتغاللها ب�صكل �أكبر خ�صو�صا على م�صتوى 

واليات �لجنوب”.
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�أك���د �سعادة ال�سيخ طالل النا�سر العذبي ال�سباح، وكيل وز�رة �لنفط بالوكالة وممثل 

دول���ة �لكوي���ت في �لمكتب �لتنفي���ذي لمنظمة �الأو�ب���ك، على �أهمية �لتعاون مع و�ص���ائل 

�الإعالم �لمحلية و�لجهات �لحكومية ومنظمات �لمجتمع �لمدني لن�صر �لثقافة �لبترولية، 

وهو نهج ثقافي جديد يمتزج مع �لم�صيرة و�ل�صناعة �لنفطية في �لدولة.

و�أ�ص���ار ف���ي كلمة �ألقاها نيابة عن معالي الدكت�������ور خالد الفا�سل، وزير �لنفط ووزير 

�لكهرب���اء و�لماء ف���ي دولة �لكويت، خالل �فتتاح »موؤتمر االإع�������الم العربي البيئي االأول«، 

�لذي عقد موؤخر�ً في دولة �لكويت،  بتنظيم من �لجمعية �لكويتية لحماية �لبيئة، �نه منذ 

�نطالق م�ص���يرة �لنه�ص���ة �لكويتية �لحديثة �أطلقت �لدولة �لعنان الأذرع �إعالمية ر�ص���ينة 

د�أب���ت على �دم���اج �لمو�طن �لكويتي في تدفق���ات توعوية وتثقيفية من منظور �ص���مولية 

�الإعد�د و�لتاأهيل لمتطلبات �لع�ص���ر وما يو�كبه من تغير�ت على كل �الأ�ص���عدة فاأدرجت 

�أنماط���ا توعوية وثقافي���ة �نخرطت في محيطها �لعربي و�متزجت بح�س وطني متميز مع 

�أطر �الإعالم �لخارجي و�لعربي.

ولف���ت �إلى �ن موؤتمر �الإعالم �لعربي �لبيئي �الأول ي�ص���ع لبنة كويتية وعربية في هذ� 

�لم�صمار ويدفع باتجاه �صحوة �إعالمية بيئية عربية، الفتا �لى �أن فكرة ومو�صوع �لموؤتمر 

مح���ل �الهتم���ام و�لدع���م لتز�منه مع �لحاجة �لملحة لن�ص���ر ثقافة �إعالمي���ة بيئية متزنة 

تاأ�صي�ص���ا على مكانة �لبيئة في م�ص���يرة �لتنمية �لم�ص���تد�مة �لعالمية و�لتي تت�ص���ق معها 

�لجه���ود �لكويتية وفقا لروؤية ح�سرة �ساحب ال�سمو االأمير ال�سيخ �سباح االأحمد الجابر 

ال�سباح، اأمير دولة الكويت، حفظه اهلل.

مؤتمر اإلعالم العربي البيئي األول

 ● �سعادة ال�سيخ طالل النا�سر العذبي ال�سباح ●
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أنشطة المنظمة

مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثالث 
للبترول - ايجبس 2019

ذك��ر ���س��ع��ادة االأ���س��ت��اذ/ عبا�ش علي ال��ن��ق��ي، االأم��ي��ن ال��ع��ام لمنظمة االأواب�����ك، ان ال��دول 

على  عقدين  حوالي  م��رور  وبعد  اأ�سبحت  والغاز  للنفط  المنتجة  وال��دول  الم�ستهلكة 

جل�سات الحوار بين الجانبين اأكثر وعيًا بالتحديات الحالية والم�ستقبلية التي تواجه 

�سناعة الطاقة العالمية.

و��ص���تعر�س ف���ي كلمته �لت���ي �ألقاها خالل م�ص���اركته في 

موؤتمر ومعر�س م�صر �لدولي �لثالث للبترول - �يجب�س 2019، 

�لذي عقد في جمهورية م�صر �لعربية خالل �لفترة من 11 – 

13 فبر�ير 2019، �لم�ص���هد �لحالي ل�صناعة �لطاقة �لعالمية، 
حي���ث توقع ��ص���تمر�رية �لنمو ف���ي �لناتج �لمحل���ي �الإجمالي 

�لعالم���ي مدعوماً بالزيادة �لم�ص���تمرة في عدد �ص���كان �لعالم، 

متوقعاً في �لوقت ذ�ته ��ص���تمر�رية �لزيادة في �لطلب �لعالمي 

على �لطاقة حتى عام 2040. 

وتوقع �أن ي�ص���اهم �لنفط بح�صة 28% من �جمالي �لطلب 

�لعالم���ي عل���ى �لطاق���ة بحلول ع���ام 2040، بينما �صي�ص���تاأثر 

�لطل���ب على �لوقود �الحفوري على ن�ص���بة 75% من �جمالي 

�لطل���ب �لعالمي على �لطاقة خالل نف����س �لفترة. وركز �لنقي 

خالل كلمته على 3 ق�صايا رئي�صية تهم �لدول �لمنتجة و�لدول 

�لم�ص���تهلكة عل���ى ح���د �ص���و�ء وهي �ال�ص���تثمار و�أم���ن �لطاقة 

و�لتغير �لمناخي.

 ففيم���ا يتعل���ق باال�ص���تثمار �أو�ص���ح �ن �لبيانات �ل�ص���ادرة 

عن �ل�صركة �لعربية لال�ص���تثمار�ت �لبترولية )�أبيكورب( ت�صير 

�إلى �أن قيمة �ال�ص���تثمار�ت في م�ص���اريع �لطاق���ة قيد �لتنفيذ 

في منطقة �ل�ص���رق �الأو�صط و�ص���مال �أفريقيا خالل �ل�صنو�ت 

)2018 - 2022( تق���در بنح���و 345 ملي���ار دوالر، منها 131 
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ملي���ار دوالر في �لقطاع �لنفطي، و106 مليار دوالر في قطاع 

�لغ���از �لطبيع���ي، و14 ملي���ار دوالر في م�ص���اريع �لكيماويات، 

و�أ�ص���ار �إلى �أن �لنفط �صي�ص���تمر في لعب دور قيادي في مزيج 

�لطاق���ة �لعالمي مدفوع���اً بزيادة �لطلب على �لنفط في قطاع 

�لنقل �لتجاري و�صناعة �لكيماويات.

�أم���ا ف���ي ما يخ�س مو�ص���وع �أمن �لطاقة، �أكد �ص���عادته �ن 

�ال�ص���تثمار�ت �ل�ص���خمة في مجال �ال�صتك�صاف و�الإنتاج يجب 

�أن يو�كبها �ال�ص���تقر�ر و�الأمن و�صمان تاأكيد و��صتمر�ر �لطلب 

�لعالم���ي عل���ى �لنف���ط، لكي تكون تل���ك �ال�ص���تثمار�ت مبررة، 

فاأمن �الإمد�د�ت �لبترولية )Security of Supply( بالن�صبة 

 Security of( للدول �لم�ص���تهلكة يجب �أن يقابله �أمن �لطلب

Demand( بالن�صبة للدول �لمنتجة و�لم�صدرة للبترول.
وفي مو�ص���وع �لتغير �لمناخي، ��ص���تعر�س �صعادته جهود 

�لدول �الأع�صاء في منظمة �أو�بك خالل مفاو�صات �التفاقية 

�الإطاري���ة لتغير �لمناخ )UNFCCC مبيناً �ن منظمة �أو�بك 

تق���وم وبالتعاون م���ع �لمنظم���ات �لمعنية �الأخرى ب���اأد�ء دور 

حيوي خالل �لمفاو�ص���ات لتو�ص���يح �الآثار �ل�صلبية �لمتوقعة 

على �قت�ص���اد�ت دولها �الأع�ص���اء نتيجة لل�صيا�صات �لمتعلقة 

بمو�جهة ظاهرة تغير �لمناخ و�إجر�ء�ت �تفاق باري�س.

وفي هذ� �ل�ص���اأن فاإن منظمة �أو�بك توؤكد على �ن �لتعامل 

مع ق�صية تغير �لمناخ يجب �أن يتم من خالل مبد�أ  �لم�صوؤولية 

�لم�ص���تركة ولك���ن �لمتباين���ة بين �ل���دول �لمتقدم���ة و�لنامية، 

ومر�عاة تباين �لقدر�ت، و�الإن�ص���اف، و�لم�ص���وؤولية �لتاريخية 

لل���دول �ل�ص���ناعية عن تز�ي���د �النبعاثات، و�أك���د على ترحيب  

منظم���ة �الأو�ب���ك باتف���اق باري�س للتغي���ر �لمناخ���ي و�لذي تم 

�تخ���اذه خ���الل موؤتمر �الأط���ر�ف �لو�حد و�لع�ص���رين التفاقية 

�الأم���م �لمتح���دة �الإطارية لتغير �لمناخ و�ل���ذي حظي بمو�فقة 

من دول �لعالم.

كما ��ص���تعر�س �لنقي في كلمته جهود �لتنمية �لم�ص���تد�مة 

في �لدول �الأع�ص���اء بمنظمة �الأو�ب���ك، موؤكد�ً �ن قطاع �لنفط 

�صيظل �لمحرك �لرئي�صي للنمو �القت�صادي في �لدول �الأع�صاء 

في منظمة �الأو�بك على �لرغم من �لجهود �لحثيثة �لتي تبذلها 

هذه �لدول لتنويع م�صادر �لدخل �لقومي.

م���ن جانب���ه ذك���ر معال�������ي المهند��������ش ط�������ارق الم�������ال، �أن 

�لنتائ���ج �لت���ي تم �إعالنه���ا في موؤتم���ر �إيجب����س 2019 تمثل 

موؤ�ص���ر�ً �إيجابي���اً من حيث دخول �ص���ركات كب���رى جديدة في 

مج���ال �لبح���ث و�ال�صتك�ص���اف في م�ص���ر الأول مرة ك�ص���ركة 

ال�ص���تثمار�تها  �لعامل���ة  �ل�ص���ركات  وزي���ادة  موبي���ل  �ك�ص���ون 

وعودة �ص���ركة �ص���ل للم�ص���اركة في �لمز�يد�ت وفوزها بخم�س 

 مناط���ق في مز�يدت���ي هيئة �لبت���رول و�إيجا�س لع���ام 2018. 

و�أ�صار �إلى �أن �لدورة �لثالثة من موؤتمر �إيجب�س �صهدت م�صاركة 

و��صعة و�إقباالً متز�يد�ً و�أ�صبح من �أهم �الأحد�ث �لتي تحر�س 

�ل�ص���ركات �لعالمية على �لم�صاركة بها وهو ما يعك�س بالتبعية 

�لثق���ة في �لمناخ �ال�ص���تثماري �ل���ذى توفره �ص���ناعة �لبترول 
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و�لغاز في م�ص���ر، كما �أعطت �لجل�ص���ات �لفنية �لمتخ�ص�صة 

زخم���اً كبي���ر�ً للح���دث، و�أن كل دورة م���ن دور�ت �لموؤتمر يتم 

خالله���ا �الإع���الن عن مب���ادر�ت وخط���ط ويت���م �الإعالن عن 

نتائجه���ا وثماره���ا في �ل���دورة �لتالية مما يجعل���ه منبر�ً يعبر 

ب�ص���فافية عن قطاع �لبترول �لم�ص���ري وم���ا يقدمه من جهود 

ونتائج �أعمال .

�لجدير بالذكر �ن �لدورة �لثالثة من موؤتمر ومعر�س م�صر 

�لدولي �لثالث للبترول - �يجب�س 2019، عقدت تحت �ص���عار 

» �ص���مال �أفريقيا و�لبحر �لمتو�صط: تلبية �حتياجات �لغد من 

�لطاقة ».، وقد �ص���ارك �ص���عادة �الأمين �لعام لمنظمة �الأو�بك، 

�الأ�ص���تاذ/ عبا�س علي �لنقي، �ص���من �لمتحدثين �لرئي�ص���يين 

ف���ي جل�ص���ة �لمنظمات �لدولي���ة �لتي عقدت ف���ي �ليوم �الأول 

للموؤتمر، بم�صاركة كل من معالي محمد باركيندو، �الأمين �لعام 

لمنظمة �أوبك، و�ص���عادة �صن جيان�ص���ين، �الأمين �لعام لمنتدى 

�لطاقة �لعالمي. 

وقد �ص���هد �لموؤتمر 6 جل�ص���ات رئي�صية ت�ص���مل �لجل�صات 

�ال�صتر�تيجية و�لتقنية وجل�صات �أمن �لطاقة و�لمر�أة و�ل�صحة 

و�ل�ص���المة و�لبيئة و�ل�صئون �لمالية و�ال�صتثمار، بم�صاركة �أكثر 

من 200 متحدث من �لم�ص���وؤولين وخبر�ء �ل�صناعة وبح�صور 

�أكثر 1200 م�صارك. 

وق���د ناق����س �لموؤتم���ر الأول م���رة ه���ذ� �لعام مو�ص���وعات 

�لتكنولوجي���ا �لرقمية في مجال �لطاقة وتمكين �ل�ص���باب، كما 

�ص���هد �لمعر�س �لم�صاحب م�ص���اركة �أكثر من 400 �صركة من 

13 دولة.

عل���ى هام����س موؤتم���ر ومعر�س م�ص���ر �لدولي للبت���رول �إيجب����س 2019، 

��ص���تقبل معال�������ي المهند�ش طارق المال، وزير �لبترول و�لث���روة �لمعدنية، في 

جمهورية م�ص���ر �لعربي���ة، معالي ال�سيخ محمد بن خليف�������ة اآل خليفة، وزير 

�لنفط، في مملكة �لبحرين، حيث تم بحث �ص���بل زيادة �لتعاون �لم�صترك بين 

�لبلدين �ل�صقيقين في مجال �صناعة �لنفط و�لغاز، كما تم ��صتعر��س �لموقف 

�لتنفيذي لن�صاط �ل�ص���ركة �لم�صرية �لبحرينية لم�صتقات �لغاز بمنطقة خليج 

�ل�ص���وي�س، باالإ�ص���افة �إلى ��ص���تعر��س �لتطور�ت �لحالية في �أ�ص���و�ق �لبترول 

وم�صتويات �الأ�صعار ومجهود�ت دول �أوبك وخارجها لتحقيق �ال�صتقر�ر.
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منتدى تجارة الطاقة الكهربائية الخامس
�ص���ارك �سع�������ادة االأ�ست�������اذ عبا��������ش عل�������ي النق�������ي، �الأمين 

�لع���ام لمنظم���ة �الأو�بك في فعاليات منت���دى تجارة �لطاقة 

�لكهربائي���ة �لخام������س، �لذي عقد ف���ي دولة �لكويت يومي 

17 – 18 فبر�ي���ر 2019، ونظم���ه هيئة �لرب���ط �لكهربائي 
ل���دول مجل�س �لتع���اون لدول �لخلي���ج �لعربية، بم�ص�������اركة 

مجموع���ة من خبر�ء تج���ارة �لطاقة �لعرب و�الأجانب، تحت 

�ص���عار » تطوير �أ�ص���و�ق �لطاقة لدعم �النتعا�س �القت�صادي 

في مجل�س �لتعاون«.

وق���د �ص���ارك �ص���عادة �الأمي���ن �لع���ام كمتحدث رئي�ص���ي 

في �لجل�ص���ة �الأول���ى للمنتدى، و�لتي ج���اءت بعنو�ن »تنمية 

التعاون االقت�سادي في قطاع الطاقة«، وقدم �صعادة �الأمين 

�لع���ام ورقة علمية حول » تزاي�������د اأهمية الطاقات المتجددة 

في مزيج الطاقة«.

يهدف �لمنتدى �إلى ت�ص���ريع خط���و�ت تجارة �لطاقة في 

منطقة �لخليج �لعربي وتفعيل �الآليات �ل�صرورية لرفع كفاءة 

خدم���ات �لكهرباء في �لمنطقة، وتقليل �نقطاعها �إلى �لحد 

�الأدنى من خالل �لتن�صيق �لوثيق بين كافة �الأطر�ف �لمعنية 

في دول �لخليج �لعربي.

وقد ناق�س �لمنتدى خالل جل�ص���اته �لعديد من �لق�صايا 

�لمتعلقة بالنمو �القت�ص���ادي و�ل�ص���كاني و�لتو�صع �لعمر�ني 

و�لرفاهي���ة �القت�ص���ادية، وتط���رق �إل���ى �لحل���ول �لمبتك���رة 

لمعالج���ة تحدي���ات �إم���د�د�ت �لطاقة بمختلف م�ص���ادرها 

ب�صكل �قت�صادي يتناغم مع �لتطور �لعالمي في هذ� �لمجال 

و�لمرون���ة �لمطلوبة ف���ي هذ� �لقطاع. كم���ا تطرق �لمنتدى 

�أي�ص���ا �إلى ثورة �لطاقة �لر�بعة �لمتعلقة بالمو�رد �لمتجددة 

و�مكانيات ��صتغاللها بال�صورة �الأمثل.
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���ص��ارك��ت االأم����ان����ة ال��ع��ام��ة 

ل��م��ن��ظ��م��ة االأق�����ط�����ار ال��ع��رب��ي��ة 

الم�سدرة للبترول في فعاليات 

م����ن����ت����دى م���ج���ل�������ش ال����ت����ع����اون 

ال���خ���ام�������ش ال����س���ت���رات���ي���ج���ي���ات 

ال����ط����اق����ة �ل����ذي ع��ق��د ف���ي 5 

فبر�ير 2019 في دولة �لكويت 

ب��رع��اي��ة م��ع��ال��ي وزي�����ر ال��ن��ف��ط 

الدكتور  والماء  الكهرباء  وزير 

خ����ال����د ال����ف����ا�����س����ل وب��ح�����ص��ور 

لموؤ�ص�صة  �لتنفيذي  �لرئي�س 

�ل�صيد  �ل��ك��وي��ت��ي��ة  �ل���ب���ت���رول 

ها�صم �صيد ها�صم �لذي �ألقى 

�لوزير.  معالي  نيابة عن  كلمة 

بين  بالتعاون  �لمنتدى  وعقد 

�لكويتية  �ل��ب��ت��رول  موؤ�ص�صة 

ومجلة »بتروليوم �يكونومي�صت« �لمخت�صة في �صوؤون �لطاقة 

�لعالمية. 

هذ� وقد األقى �سعادة اأمين عام المنظمة االأ�ستاذ عبا�ش 

عل�������ي النقي كلم���ة في �فتت���اح �لمنتدى لخ�ص���ت دور �أو�بك 

ودولها �الأع�ص���اء وم�ص���اهماتهم في �ص���وق �لطاقة �لعالمي، 

م�ص���ير� �إلى �مت���الك �أع�ص���ائها نحو 705 ملي���ار�ت برميل 

م���ن �حتياطيات �لنفط �لعالمي ف���ي نهاية عام 2018، وهو 

ما ي�ص���كل 47.9% م���ن �حتياطيات �لنف���ط �لعالمي، بينما 

تمثل ح�ص���ة دول �لخليج �لعربية �الأع�صاء في �لمنظمة نحو 

33.7% م���ن �الحتياطي �لعالمي للنفط. و�أ�ص���اف �ص���عادته 
�أن �ل���دول �الأع�ص���اء تمتلك حو�لي 53 تريلي���ون متر مكعب 

م���ن �حتياطي���ات �لغاز �لطبيعي �لموؤكدة، و�لتي ت�ص���كل نحو 

26.4% م���ن �الحتياط���ي �لعالم���ي، فيما تمثل ح�ص���ة دول 
�لخليج �الأع�صاء في �لمنظمة زهاء 20.6% من �الحتياطي 

�لعالمي. 

وفيما يخ�س م�ص���تقبل قطاع �لنفط عالميا، ر�أى النقي 

�أن �لنف���ط �ص���يظل �أكب���ر م�ص���در للطاقة مدعوم���ا بزيادة 

�لطلب على �ص���ناعات �لبتروكيماويات و�لنقل بح�صة تبلغ 

28% بحلول 2040. و�أكد �أن �لوقود �الحفوري من �لنفط 
و�لغاز و�لفحم �ص���يظل �لمكون �لرئي�صي لمزيج �لطاقة في 

منتدى مجلس التعاون الخامس الستراتيجيات الطاقة 2019

�لعالم بح�ص���ة تبلغ 75% بحلول 2040، �أما �لغاز و�لنفط 

معا فمن �لمتوقع �أن ي�ص���كال مع���اً 50% من مزيج �لطاقة 

�لعالمي في نف�س �لعام. و�أ�ص���ار �ص���عادته �إل���ى �أن �إجمالي 

�ال�صتثمار�ت في مجال �لطاقة على م�صتوى منطقة �ل�صرق 

�الأو�صط و�صمال �أفريقيا ي�صل �إلى 345 مليار دوالر ما بين 

2018 و2022، وي�ص���تحوذ �لقطاع �لنفطي على �لح�ص���ة 
�الأكبر من هذه �ال�ص���تثمار�ت م���ا قيمته 131 مليار دوالر، 

يليه قط���اع �لغاز )106ملي���ار دوالر( و�لطاق���ة )بنحو 95 

مليار(، ثم �لبتروكيماويات )14 مليار دوالر(. و�أ�ص���اف �أن 

��صتثمار�ت دول �لخليج �لعربية �الأع�صاء في �لمنظمة تبلغ 

170 مليار دوالر ت�صكل نحو 50% من �إجمالي ��صتثمار�ت 
منطقة �ل�صرق �الأو�صط و�صمال �أفريقيا.

مثل االأمان�������ة العامة في المنتدى وف�������د برئا�سة �سعادة 

االأمي�������ن العام، وع�سوي�������ة الدكتور �سمي�������ر القرعي�ش، مدير 

اإدارة ال�س�������وؤون الفني�������ة، والمهند�ش عماد مك�������ي/ خبير اأول 

تكرير، والمهند�ش تركي الحم��������ش/ خبير بترول، والدكتور 

يا�سر بغ�������دادي/ خبير �سناع�������ات بتروكيمائية، والمهند�ش 

وائ�������ل عبد المعطي/ خبي�������ر �سناعات الغ�������از، واالآن�سة اآالء 

العمران من اإدارة االإعالم والمكتبة. 
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في قطاع �لنفط.

و�أو�ص���ح �أن �ال�ص���تثمار�ت في م�ص���اريع �لطاقة قي���د �لتنفيذ 

حالي���اً تق���در بنحو 345 ملي���ار دوالر �لفت���رة )2018 – 2022(، 

منه���ا 131 مليار� في �لقطاع �لنفط���ي، و106 مليار�ت في قطاع 

�لغ���از �لطبيعي، و14 مليار� في م�ص���اريع �لكيماويات، ويبلغ حجم 

�ال�ص���تثمار�ت �لت���ي تلتزم به���ا دول مجل�س �لتعاون ل���دول �لخليج 

�لعربية 171 مليار دوالر. 

ولفت �إلى �أن �ال�ص���تثمار�ت في قط���اع �لنفط و�لغاز �لطبيعي 

ترتبط �رتباطا مبا�ص���ر� باأ�ص���عار �لنفط، وعل���ى �لرغم من تر�جع 

�الأ�ص���عار فق���د �أعربت �لعديد من �ل���دول �لعربية عن عزمها على 

�ال�ص���تمر�ر في خططه���ا �ال�ص���تثمارية للمحافظة على ��ص���تقر�ر 

�الأ�ص���و�ق �لعالمي���ة، �إال �أن حال���ة ع���دم �ليقين �لتي ت�ص���يطر على 

�ل�ص���وق �لعالمي، باالإ�ص���افة �إلى بيئة �الأعمال غير �لم�ص���جعة، ما 

تز�ل ت�صكل تحدياً كبير�ً �أمام �لتو�صع في �ال�صتثمار.

و�أ�ص���ار �إلى �أن �ال�ص���تثمار�ت �ل�صخمة في مجال �ال�صتك�صاف 

و�الإنتاج يجب �أن يو�كبها �ال�صتقر�ر و�الأمن و�صمان تاأكيد و��صتمر�ر 

�لطل���ب �لعالمي على �لنفط، لكي تكون تلك �ال�ص���تثمار�ت مبررة، 

فاأم���ن �المد�د�ت �لبترولي���ة )Security of Supply( بالن�ص���بة 

 Security of( لل���دول �لم�ص���تهلكة يج���ب �أن يقابله �أمن �لطل���ب

Demand( بالن�صبة للدول �لمنتجة و�لم�صدرة للبترول. 
كما ��صتعر�س خالل �لمقابلة �لعديد من �لق�صايا ال�صيما دور 

منظمة �الأقطار �لعربية �لم�ص���درة للبترول )�أو�بك(، على �ص���عيد 

تن�ص���يق �ل�صيا�صات �لبترولية بين دولها �الأع�صاء، و�أهم �الإنجاز�ت 

�نجاز�ته���ا ف���ي عام 2018، ون�ص���اطاتها على �ل�ص���عيدين �لعربي 

و�لدول���ي، مو�ص���حاً �ن �لمنظمة تمار����س �أن�ص���طتها وفقاً للخطة 

�ل�ص���نوية �لمو�ص���وعة لالجتماعات و�لموؤتمر�ت و�الأن�صطة، و�لتي 

يقوم باإعد�دها و�لتح�ص���ير لها وتنفذه���ا �الأمانة �لعامة للمنظمة، 

بالتن�صيق و�لتعاون مع �لدول �الأع�صاء في �لمنظمة.

النقي : ارتباط وثيق بين أسعار النفط وحجم االستثمارات البترولية
ذك���ر �سعادة االأمي�������ن العام لمنظمة االأواب�������ك، االأ�ستاذ/عبا�ش 

عل�������ي النق�������ي، �أن �ال�ص���تثمار�ت �لعالمية في قط���اع �لنفط و�لغاز 

�لطبيعي �صهدت تعافياً طفيفاً في �لفترة �لما�صية بعد �نخفا�صات 

حادة بلغت 26 % في عام 2015، و24 % في عام 2016.

وتوقع النقي في مقابلة �صحفية مو�صعة مع جريدة الجريدة 

الكويتي�������ة، �أن تكث���ف منطقة �ل�ص���رق �الأو�ص���ط و�ص���مال �أفريقيا 

�أعمالها �ال�ص���تثمارية وتو�صيع حجم قطاع �لطاقة فيها، الفتاً �إلى 

�أن تقدير�ت �ل�ص���ركة �لعربية لال�صتثمار�ت �لبترولية “�أبيكورب«، 

وهي �حدى �ل�ص���ركات �لمنبثقة عن منظمة �أو�بك، ت�ص���ير �إلى �أن 

حج���م �ال�ص���تثمار�ت �لمخطط لها في قط���اع �لطاقة في منطقة 

�ل�ص���رق �الأو�صط و�ص���مال �أفريقيا قد بلغ 574 مليار دوالر خالل 

�لفت���رة )2013 – 2017(، منه���ا 187 ملي���ار دوالر ف���ي قط���اع 

�لكهرب���اء، و169 مليار� ف���ي قطاع �لغاز �لطبيع���ي و150 مليار� 

  ��ص���تقبل �سعادة االأ�ستاذ/ عبا�ش علي النقي، �الأمين �لعام لمنظمة 

�الأو�ب���ك ، ف���ي مكتب���ه ي���وم 4 فبر�ي���ر 2019، �سع�������ادة ال�سي�������د/ �س�������ن 

جيان�سين، �الأمين �لعام لمنتدى �لطاقة �لعالمي، وقد تم خالل �لمقابلة 

��صتعر��س �أوجه �لتعاون �لوثيق بين �لجانبين وفر�س تطويرها، ال �صيما 

على �ص���عيد �لموؤتمر�ت و�لمنتديات و�لدر��ص���ات و�الأبحاث �لعلمية من 

�لجانبي���ن، وفي خت���ام �لزيارة �أكد �سعادة االأ�ست�������اذ/ عبا�ش علي النقي، 

حر����س منظم���ة �الأو�ب���ك على تعزي���ز �لتعاون م���ع �لمنظم���ات �لدولية 

و�الإقليمية �لمتخ�ص�ص���ة بالطاقة و�لبترول و�لبيئة و�لتنمية �لم�ص���تد�مة 

�الأم���ر �لذي ي�ص���اهم في زي���ادة �لتعاون بي���ن �لدول �لم�ص���درة و�لدول 

�لم�صتوردة للبترول.

IEF استعراض العالقات الثنائية بين أوابك و
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تنفي���ذ�ً لتوجيهات مجل�س وزر�ء  �لمنظمة �لموقر، تابعت 

�الأمانة �لعامة لمنظمة �الأو�بك تطور�ت �تفاقية �الأمم �لمتحدة 

�الإطاري���ة ب�ص���اأن تغّي���ر �لمن���اخ )UNFCCC(، وبروتوكول 

كيوتو، وكذلك �جتماع �لمجموعة �لتفاو�صية �لعربية. 

وفيم�������ا يلي ا�ستعرا��������ش موجز لالأم�������ور المتعلقة بهذا 

المو�سوع خالل عام 2019: 

بن���اء على �لدعوة �لموجهة من جامع���ة �لدول �لعربية، 

�ص���اركت �الأمان���ة �لعام���ة باالجتم���اع �لثان���ي و�لع�ص���رين 

للمجموعة �لتفاو�ص���ية �لعربية وذل���ك بمقر �الأمانة �لعامة 

لجامع���ة �ل���دول �لعربي���ة، بالقاه���رة خ���الل �لفت���رة 7-5 

�صباط/فبر�ير 2019، �صارك في �الجتماع �أع�صاء �لفريق 

�لتفاو�صي �لعربي �لمعني بمتابعة �تفاق باري�س، باالإ�صافة 

�ل���ى ممث���ل عن �ال�ص���كو�، ه���ذ� وقد مث���ل �الأمان���ة �لعامة 

لمنظمة �الأو�بك ال�سيد/ عبدالكريم عايد.  

وق���د �أ�ص���ار ال�سيد ممث�������ل االأمان�������ة العام�������ة لالأوابك 

خالل مد�خالته في �الجتماع �إلى �لمو��ص���يع ذ�ت �ل�ص���لة 

بال�ص���ناعة �لبترولي���ة وتبعات �صيا�ص���ات �لتغّي���ر �لمناخي 

و�تفاقي���ة باري�س على �لقطاع �لنفطي �لعربي خا�ص���ة بعد 

�النتقال من مرحلة �لتفاو�س على ن�ص���و�س تفاو�ص���ية �إلى 

�لتفاو����س على ق�ص���ايا تطبيقي���ة تم�س �لم�ص���الح �لعربية 

ب�صورة مبا�صرة وغير مبا�صرة. 

�لمجموع���ة  �تفق���ت  م�ستفي�س�������ة  مناق�س�������ات  وبع�������د 

�لتفاو�ص���ية �لعربي���ة لتغّي���ر �لمناخ على �لنقاط �لرئي�ص���ية 

للموقف �لعربي خالل مفاو�صات عام 2019، و�لتي تحدد 

نظرة ��صتر�تيجية لتنفيذ �تفاق باري�س في �إطار مخرجات 

موؤتم���ر �الأط���ر�ف في كاتوفيت�ص���ي بما ال يخل بالم�ص���الح 

�لعربي���ة و�أن تك���ون �آلي���ة عم���ل �لمجموع���ة �لعربي���ة عند 

مناق�ص���ة �أي ن�س تفاو�ص���ي ال يخرج على ما �تفق عليه في 

هذ� �الجتماع. 

وفيما يل�������ي اأهم النق�������ا• الرئي�سية للموق�������ف العربي 

خالل المرحلة القادمة من المفاو�سات: 

تفعي���ل �للجان / �لمجال�س �لوطني���ة لتغّير �لمناخ في • 

�ل���دول �لعربية لما لها من �أهمي���ة في تعرف �لجهات 

�لمعنية بكل دولة على �أن�ص���طة تغّير �لمناخ في دولهم 

و�لتن�ص���يق فيم���ا بينهم و�تخ���اذ ما يلزم م���ن خطو�ت 

لتنفي���ذ �تف���اق باري����س ف���ي �إط���ار مخرج���ات موؤتمر 

�الأطر�ف في كاتوفيت�صي )و�الأثر �اليجابي لذلك على 

�لمجموعة �لعربية(. 

ف���ي •  �الأط���ر�ف  موؤتم���ر  نتائ���ج ومخرج���ات  عر����س 

كاتوفيت�ص���ي على �لجهات �لمعني���ة �لمختلفة )كل في 

دولته( و�الإعد�د على �لم�صتوى �لوطني لدر��صة تطبيق 

ما تم �التفاق عليه. 

�لتن�ص���يق م���ع �لموؤ�ص�ص���ات �لعلمي���ة و�لبحثي���ة وم���ع • 

�لمنظم���ات �لعربي���ة و�الإقليمي���ة ذ�ت �لعالق���ة دعماً 

للجهود �لوطنية في �لتعامل مع �لتغّير�ت �لمناخية. 

��ص���تد�مة �لعمل �لموؤ�ص�صي �لوطني و�القليمي لخدمة • 

ق�صايا تغّير �لمناخ في �لمنطقة �لعربية. 

�الطالع �لم�ص���تمر على �الأن�ص���طة �لوطني���ة و�الإقليمية • 

ذ�ت �لعالق���ة و�لوثائق �ل�ص���ادرة من �لجهات �لمختلفة 

و�ال�صتفادة من �لموؤ�ص�صات �لوطنية / �الإقليمية �لعاملة 

بالدول �لعربية بما يفيد في تنمية قدر�تهم ويعود باالأثر 

�الإيجابي على �لم�صالح �لم�صتركة للدول �لعربية. 

�التفاق مبدئياً على عقد ور�ص���ة �لعمل �لثانية ع�ص���رة • 

لتنمي���ة قدر�ت �لمفاو����س �لعربي و�الجتم���اع �لثالث 

و�لع�ص���رين للمجموعة �لتفاو�صية �لعربية يومي 7 و 8 

ني�صان/�أبريل 2019 بمق�ر �ال�صك�و� ف�ي بي�روت، قبيل 

�نعقاد �لمنتدى �لعربي للتنمية �لم�ص���تد�مة من 9 �إلى 

11 ني�صان/�أبريل 2019. 
تقدي���م �لدعم و�لتاأيي���د �لكاملين �إلى دولة فل�ص���طين • 

خالل رئا�صتها لمجموعة �ل� 77 و�ل�صين. 

�لعمل على �لم�ص���اركة �لعربية في »لجنة كاتوفيت�ص���ي • 

للخبر�ء »�لمعنية بتقييم �أثر تنفيذ تد�بير �ال�ص���تجابة 

و�أن ت�ص���طلع بمهامها وفقاً لالخت�صا�صات �لو�ردة في 

قر�ر �لموؤتمر.  

نشاط منظمة االوابك في متابعة تطورات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC)، وبروتوكول كيوتو خالل الربع األول من عام 2019
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�سادية

• انخف�ش املعدل ال�سهري الأ�سعار �سلة اأوبك بن�صبة 12.8% )8.4 دوالر للربميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إىل 56.9 دوالر للربميل خالل �صهر دي�صمرب 2018.	

• انخف�ش الطلب العاملي على النفط خالل �صهر دي�صمرب 2018 مبقد�ر 0.7 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.7% لي�صل �إىل 100.1 مليون ب/ي.	

• انخف�ست الكميات املعرو�سة من النفط خالل �صهر دي�صمرب 2018 مبقد�ر 0.5 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.5% لت�صل �إىل 100.8 مليون ب/ي.	

• ارتفع اإنتاج الواليات املتحدة من النفط ال�سخري خالل �صهر دي�صمرب 2018 بنحو 1% ليبلغ حو�يل 8 مليون ب/ي، بينما انخف�ش عدد احلفارات العاملة بنحو 	

5 حفار�ت مقارنة بال�صهر �ل�صابق ليبلغ 953 حفار.
• ارتفعت واردات الواليات املتحدة من النفط اخلام خالل �صهر نوفمرب 2018 بنحو 1.2% لتبلغ 7.6 مليون ب/ي، بينما انخف�ست وارداتها من املنتجات النفطية 	

بنحو 11.3% لتبلغ حو�ىل 1.8 مليون ب/ي.

• ارتفع املخزون التجاري النفطي يف الدول ال�سناعية خالل �صهر دي�صمرب 2018 بحو�يل 6 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إىل 2862 مليون برميل، 	

بينما �نخف�س املخزون االإ�سرتاتيجي يف دول منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية وجنوب �أفريقيا و�ل�صني بحو�يل 1 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل 

�إىل 1831 مليون برميل.

• انخف�ش املتو�سط ال�سهري لل�سعر الفوري للغاز الطبيعي �مل�صجل يف مركز هرني بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر دي�صمرب 2018 لي�صل �إىل 4.04 دوالر لكل مليون 	

)و ح ب(. 

• ارتفع متو�سط اأ�سعار ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سيل يف اليابان خالل �صهر نوفمرب 2018 مبقد�ر 0.03 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إىل 10.9 دوالر لكل 	

مليون )و ح ب(، و ارتفع متو�سط اأ�سعار ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سيل يف كوريا اجلنوبية مبقد�ر 0.07 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إىل 11.2 دوالر لكل 

مليون )و ح ب(. بينما ا�ستقر متو�سط اأ�سعار ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سيل يف ال�سني عند نف�س م�صتوى �ل�صهر �ل�صابق وهو 8.5 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

• بلغت �سادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي امل�سيل اإىل اليابان و كوريا اجلنوبية حواىل 2.767 مليون طن خالل �صهر نوفمرب 2018، م�صتاأثرة بح�صة %27 	

من �الإجماىل.

امل�ؤ�سرات الرئي�سية

أوال : أسواق النفط

– الأ�سعار  1

1-1 اأ�سعار النفط الخام
 �صهد �لمعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة �أوبك �رتفاعاً خالل �الأ�صبوع �الأول من �صهر دي�صمبر 

�أدنى م�صتوياته خالل  �إلى  لي�صل  بعد ذلك  2018، لي�صل �إلى 60 دوالر للبرميل، ثم �إنخف�س 
�ل�صهر وهو 51.3 دوالر للبرميل خالل �الأ�صبوع �لر�بع من �ل�صهر، كما يو�صح ال�سكل )1(: 

 
ً
�نخفا�صاأ  2018 دي�صمبر  �صهر  خالل  �أوبك  خامات  �صلة  الأ�صعار  �ل�صهري  �لمعدل  �صهد 

بمقد�ر 8.4 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 12.8%، لي�صل �إلى 56.9 

دوالر للبرميل، م�صجال بذلك 

دوالر   5.2 بنحو  �نخفا�صاً 

 %8.3 بن�صبة  �أي  للبرميل، 

�لم�صجل  بمعدله  مقارنة 

من  �لمماثل  �ل�صهر  خالل 

كان  وقد  �لما�صي.  �لعام 

زيادة  ب�صاأن  �لمخاوف  لتز�يد 

�لعالمية،  �لنفط  �إمد�د�ت 

نمو  �إنخفا�س  وتوقعات 

�لنفط،  على  �لعالمي  �لطلب 

�القت�صاد  بيانات  و�صعف 

�صعف  جانب  �إلى  �لعالمي، 

هو�م�س �لتكرير، دور�ً رئي�صياً 

خالل  �الأ�صعار  �نخفا�س  في 

لت�صل   2018 دي�صمبر  �صهر 

منذ  لها  م�صتوى  �أدنى  �إلى 

�صهر �أكتوبر 2017.

)دوالر/برميل(المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك،  2017-2018 الشكل - 1:
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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، وفي يناير 2016 تم ��صافة �لخام �الندوني�صي من 

جديد، وفي يوليو 2016 �أ�صيف �لخام �لجابوني، وفي يناير 2017 تم  ��صتثناء �لخام �الندوني�صي، وفي يونيو 2017 ��صيف خام غينيا �ال�صتو�ئية “ز�فيرو”، وفي يونيو 

2018 �أ�صيف خام �لكونغو “دجينو” �إلى �صلة �أوبك لت�صبح تتاألف من 15 نوع من �لنفط �لخام.

التغير في أسعار سلة أوبك، 2017-2018                                    )دوالر/برميل(

التغير في أسعار سلة أوبك، 2018-2017 

الجدول - 1 

الشكل - 2 

�أوبك و بع�س �لنفوط �الأخرى للفترة    يو�صح الجدول )3( في �لملحق �الأ�صعار �لفورية ل�صلة 

.2018 - 2016

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

8.7 دوالر للربميل  2018 بنحو  �ملمتاز خالل �صهر دي�صمرب  للغازولني  �لفورية  �الأ�صعار  �نخف�صت 

�إىل 62.3 دوالر للربميل، كما �نخف�صت  �أي بن�صبة 12.3% لت�صل  باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق  مقارنة 

�أ�صعار زيت �لغاز بنحو 12.5 دوالر للربميل �أي بن�صبة 15.6% لتبلغ 67.5 دوالر للربميل، و�نخف�صت 

�أ�صعار زيت �لوقود بنحو 7.9 دوالر للربميل �أي بن�صبة 13.3% لتبلغ 51.6 دوالر للربميل. 

ويو�صح الجدول )1( وال�سكل )2( �لتغير في �أ�صعار �صلة �أوبك، مقارنة بال�صهر �ل�صابق، وبال�صهر 

�لمماثل من �لعام �ل�صابق:

)دوالر/برميل(

دي�سمرب ن�فمرب اأكت�بر �سبتمرب اأغ�سط�س ي�لي� ي�ني� ماي� اإبريل مار�س فرباير
يناير

2018
دي�سمرب

2017

56.9 65.3 79.4 77.2 72.3 73.3 73.2 74.1 68.4 63.8 63.5 66.9 62.1 �سعر �سلة اأوبك

(8.4) (14.1) 2.2 4.9 (1.0) 0.1 (0.9) 5.7 4.7 0.3 (3.4) 4.8 1.3 التغري عن ال�سهر ال�سابق

(5.2) 4.6 23.9 23.7 22.7 26.4 28.0 24.9 17.1 13.4 10.1 14.5 10.4 التغري عن ال�سهر املماثل من العام ال�سابق
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-  �سوق روتردام

9.2 دوالر للربميل  2018 بنحو  �ملمتاز خالل �صهر دي�صمرب  للغازولني  �لفورية  �الأ�صعار  �نخف�صت 

مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 12% لت�صل �إىل 67.6 دوالر للربميل، كما �نخف�صت �أ�صعار 

زيت �لغاز بنحو 11.8 دوالر للربميل �أي بن�صبة 13.7% لتبلغ 74.6 دوالر للربميل، و�نخف�صت �أ�صعار 

زيت �لوقود بحو�ىل 9.5 دوالر للربميل �أي بن�صبة 15.2% لتبلغ 53.1 دوالر للربميل.

-  �سوق حو�ش البحر المتو�سط

9.1 دوالر للربميل  2018 بنحو  �ملمتاز خالل �صهر دي�صمرب  للغازولني  �لفورية  �الأ�صعار  �نخف�صت 

�إىل 58.4 دوالر للربميل، كما �نخف�صت  �أي بن�صبة 13.5% لت�صل  باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق  مقارنة 

�أ�صعار زيت �لغاز بنحو 11.9 دوالر للربميل �أي بن�صبة 14% لتبلغ 73.2 دوالر للربميل، و�نخف�صت 

�أ�صعار زيت �لوقود بنحو 9.9 دوالر للربميل �أي بن�صبة 15.3% لتبلغ 54.6 دوالر للربميل.

-  �سوق �سنغافورة

8.7 دوالر للربميل  2018 بنحو  �ملمتاز خالل �صهر دي�صمرب  للغازولني  �لفورية  �الأ�صعار  �نخف�صت 

مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 12.7% لت�صل �إىل 60 دوالر للربميل، كما �نخف�صت �أ�صعار 

زيت �لغاز بنحو 12.2 دوالر للربميل �أي بن�صبة 14.9% لتبلغ 69.9 دوالر للربميل، و�نخف�صت �أ�صعار 

زيت �لوقود بحو�ىل 11.9 دوالر للربميل �أي بن�صبة 17.4% لتبلغ 56.4 دوالر للربميل.

  ويو�صح ال�سكل )3( �ملعدل �ل�صهري لالأ�صعار �لفورية للغازولني �ملمتاز خالل �لفرتة من دي�صمرب 

2017  �إىل  دي�صمرب 2018 يف �الأ�صو�ق �لرئي�صية �الأربعة: 

المعدل الشهري لألسعار الفورية للغازولين الممتاز، 2018-2017 الشكل - 3 

كما يو�صح الجدول )4( في �لملحق �لمتو�صط �ل�صهري لالأ�صعار �لفورية للمنتجات �لنفطية 

في �الأ�صو�ق �لمختلفة خالل �لفترة )2018-2017(. 

)دوالر/برميل(
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الشكل - 4  )نقطة على المقياس العالمي ( )*(المعدل الشهري ألسعار شحن النفط الخام، 2018-2017

1-3 اأ�سعار �سحن النفط الخام 

�نخف�صت �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 دي�صمبر 2018 بمقد�ر 6 نقاط مقارنة 

باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 6.5% م�صجلة 87 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي، كما �نخف�صت  

�أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمتجه من مو�نئ �ل�صرق �الأو�صط  �إلى �تجاه �لغرب )للناقالت �لكبيرة 

بحمولة 270 – 285 �ألف طن �صاكن( بمقد�ر 3 نقاط مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 

�لخام  �لنفط  �صحن  �أ�صعار  �رتفعت  حين  في  �لعالمي.  �لمقيا�س  على  نقطة   38 م�صجلة   %7.3
�لمنقولة د�خل منطقة �لبحر �الأبي�س �لمتو�صط بناقالت �صغيرة �أو متو�صطة �لحجم  )80-85 �ألف 

طن �صاكن( بمقد�ر 40 نقطة مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 25.8% م�صجلة 195 نقطة 

على �لمقيا�س �لعالمي. 

�التجاهات  في  �لعالمى(  �لمقيا�س  على  )نقطة  �لخام  �لنفط  �صحن  �أ�صعار   )4( ال�سكل  ويو�صح 

�لمختلفة خالل �لفترة من �صهر دي�صمبر 2017 �إلى �صهر دي�صمبر 2018: 

1-4 اأ�سعار �سحن المنتجات النفطية 

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

�ألف طن �صاكن( خالل �صهر دي�صمبر 2018 بمقد�ر 51 نقطة ،�أي بن�صبة %38.6  بحمولة 30 – 35 

 .)World Scale( مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، م�صجلة 183 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي

كما �رتفعت �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة د�خل منطقة �لبحر �الأبي�س �لمتو�صط )للناقالت 

بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر دي�صمبر 2018  بمقد�ر 59 نقطة ،�أي بن�صبة 36% مقارنة 

)*( �لمقيا�س �لعالمي )WS- World Scale( هو طريقة م�صتخدمة الحت�صاب �أ�صعار �ل�صحن، حيث �أن نقطة على �لمقيا�س �لعالمي تعني 1% من �صعر �لنقل �لقيا�صي لذلك �التجاه 

في كتاب World Scale �لذي ين�صر �صنويا، ويت�صمن قائمة من �الأ�صعار ب�صيغة دوالر/طن تمثل WS 100 – لكل �التجاهات �لرئي�صية في �لعالم.
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باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، م�صجلة 223 نقطة، و �رتفعت �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة من 

�لبحر �لمتو�صط �إلى �صمال غرب �أوروبا )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( بمقد�ر 61 

نقطة، �أي بن�صبة 35.5% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، م�صجلة 233 نقطة .

ويو�صح ال�سكل )5( �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية في �التجاهات �لمختلفة خالل �لفترة من �صهر  

دي�صمبر 2017 �إلى �صهر دي�صمبر 2018.

)نقطة على المقياس العالمي ( المعدل الشهري ألسعار شحن المنتجات النفطية، 2018-2017 

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

�لنفطية للفترة 2017- 2018.

2 - العر�س و الطلب  

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

�ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %0.7 بن�صبة  �أي  مليون ب/ي،   0.7 بمقد�ر  �إل�ى �نخفا�صه   2018
�ل�صابق لي�صل �إل�ى 100.1 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 1.3 مليون ب/ي مقارنة 

بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

�رتفع طلب مجموعة �لدول �ل�صناعية خالل �صهر دي�صمبر 2018 بمقد�ر 0.4 مليون ب/ي، �أي 

بن�صبة 0.8% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 48.4 مليون ب/ي، 

مرتفعاً بحو�لي 0.3 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق، بينما �نخف�س طلب 

�ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %1.9 بن�صبة  �أي  مليون ب/ي،   1 بمقد�ر  �الأخرى  �لعالم  دول  بقية 

�ل�صابق لي�صل �إلى 51.8 مليون ب/ي، مرتفعاً بحو�لي 1.1 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر 

من �لعام �ل�صابق.

كما ت�صير �لتقدير�ت �الأولية �إلى �نخفا�س �لكميات �لمعرو�صة من �لنفط خالل �صهر دي�صمبر 

الشكل - 5 
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2018 بمقد�ر 0.5 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.5% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إل�ى 
100.8 مليون ب/ي، م�صكلة �رتفاعاً بحو�لي 2.8 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام 

�ل�صابق.

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

و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �صهر دي�صمبر 2018 بمقد�ر 0.6 مليون ب/ي، �أي بن�صبة %1.5 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 38.6 مليون ب/ي، م�صكلة �نخفا�صاً بحو�لي 0.2 

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

�لمنتجة من خارج �أوبك بمقد�ر 0.1 مليون ب/ي �أي بن�صبة 0.2% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر 

�ل�صابق لت�صل �إلى 62.3 مليون ب/ي، م�صكلة �رتفاعاً بحو�لي 3.2 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر 

�لمناظر من �لعام �ل�صابق .

وتظهر �لبيانات �الأولية لم�صتويات �لطلب و�لعر�س من �لنفط �لخام خالل �صهر دي�صمبر 2018 

�ل�صابق  �ل�صه���ر  0.5 مليون ب/ي خالل  بفائ�س قدره  0.8 مليون ب/ي، مقارنة  فائ�س قدره 

من  يت�صح  كما  وذلك  �ل�صابق،  �لعام  من  �لمماثل  �ل�صهر  مليون ب/ي خالل   0.8 قدره  وعجز 

الجدول )2( وال�سكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط  الجدول - 2 

التغري عن

دي�سمرب 2017

دي�سمرب

2017
التغري عن

ن�فمرب 2018

ن�فمرب

2018
دي�سمرب

2018

0.3 48.1 0.4 48.0 48.4 طلب الدول ال�سناعية

1.1 50.7 1.0- 52.8 51.8 باقي دول العامل *

1.3 98.8 0.7- 100.8 100.1 اإجمايل الطلب العاملي

0.2- 38.8 0.6- 39.2 38.6 اإمدادات اأوبك :

0.4- 32.3 0.7- 32.6 31.9 نفط خام

0.2 6.5 0.1 6.6 6.7 �سوائل الغاز و مكثفات

3.2 56.8 0.1 59.9 60.0 اإمدادات من خارج اأوبك

0.0 2.3 0.0 2.3 2.3 عوائد التكرير

2.8 98.0 0.5- 101.3 100.8 اإجمايل العر�ش العاملي

(0.8) 0.5 0.8 املوازنة

 )مليون برميل/ اليوم(

Energy Intelligence Briefing Jan. 23  2019 ،:مل�صدر�

* يت�صمن 0.2 مليون ب/ي من �لنفط �ملطلوب لتاأمني نظام �إمد�د�ت �لنفط �خلام و�ملنتجات و �ملخزونات �ال�صرت�تيجية.
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يو�صح الجدوالن )7( و )8( م�صتويات �لطلب و�لعر�س �لعالمي للنفط  للفترة 2017- 2018.

• اإنتاج النفط ال�سخري فى الواليات المتحدة االأمريكية 	

�إنتاج �لواليات �لمتحدة �الأمريكية من �لنفط �ل�صخري خالل �صهر دي�صمبر 2018 بحو�لى  �رتفع 

81 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 1% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق ليبلغ حو�لي 8 مليون ب/ي، م�صكاًل 
عدد  �نخف�س  بينما  �ل�صابق،  �لعام  من  �لمناظر  بال�صهر  مقارنة  ب/ي  مليون   1.5 بنحو  �رتفاعاً 

�لحفار�ت �لعاملة خالل �صهر دي�صمبر 2018 بنحو 5 حفار�ت مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق، 

�لعام  �لمناظر من  بال�صهر  142 حفارة مقارنة  953 حفارة، وهو م�صتوى مرتفع بنحو  �إلى  لي�صل 

�ل�صابق، وذلك كما يت�صح من الجدول )3( وال�سكل )7(: 

 )مليون ب/ي ( العرض والطلب العالمي على النفط 

الجدول - 3 إنتاج النفط الصخرى فى الواليات المتحدة األمريكية *

EIA، Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions January 2019 :مل�صدر�

 Bakken، ،ميثل �إنتاج �صت مناطق رئي�صية و�لتي �صكلت نحو %92 من �لنمو فى �إنتاج �لنفط �ملحلى فى �لواليات �ملتحدة �الأمريكية خالل �لفرتة -2011 2014 وهى مناطق *

Eagle Ford، Haynesville، Niobrara، Permian، )Utica and Marcellus( Appalachia، باال�صافة �إىل منطقةAnadarko  �لتي �أ�صبحت هدفاً للعديد من 
منتجي �لنفط �ل�صخري و�لغاز �ل�صخري خالل �ل�صنو�ت �الأخرية، ويعمل بها نحو 129 حفارة �عتبار�ً من �صهر يوليو 2017. 

شكل - 6 

التغري عن

دي�سمرب 2017

دي�سمرب

2017
التغري عن

نوفمرب 2018

نوفمرب

2018
دي�سمرب

2018

1.485 6.560 0.081 7.964 8.045 اإنتاج النفط ال�سخري

142 811 )5( 958 953 عدد احلفارات العاملة )حفارة(

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

الواليات المتحدة االأمريكية 

�رتفعت و�رد�ت �لواليات �لمتحدة �الأمريكية من �لنفط �لخام خالل �صهر نوفمبر 2018 بحو�لى 

88 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 1.2% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ نحو 7.6 مليون ب/ي، 
 %11.3 بن�صبة  �أى  �ألف ب/ي   224 بحو�لى  �لنفطية  �لمنتجات  و�رد�تها من  �نخف�صت  بينما 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لي 1.8 مليون ب/ي. 

وعلى جانب �ل�صادر�ت، �رتفعت �صادر�ت �لواليات �لمتحدة من �لنفط �لخام خالل �صهر نوفمبر 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 2.4  2018 بحو�لى 160 �ألف ب/ي �أى بن�صبة %7.1 
�أى بن�صبة  �ألف ب/ي  مليون ب/ي، كما �رتفعت �صادر�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 88 

1.6% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لى 5.4 مليون ب/ي. وبذلك �نخف�س �صافي 
�أي  �ألف ب/ي،   384 2018 بحو�لي  �لمتحدة خالل �صهر نوفمبر  للواليات  �لنفطية  �لو�رد�ت 

بن�صبة 20.3% مقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1.5 مليون ب/ي.

وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، فقد ظلت كند� �لمزود �لرئي�صي للواليات �لمتحدة بالنفط �لخام 

بن�صبة 50% من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه، تليها �لمملكة �لعربية �ل�صعودية بن�صبة 12% ثم 

�لمك�صيك بن�صبة 9%، بينما ��صتحوذت �لدول �الأع�صاء في منظمة �أوبك على حو�لي 33% من 

�إجمالي و�رد�ت �لنفط �لخام للواليات �لمتحدة �الأمريكية. 

اليابان 

 32 نحو  بلغ  طفيف  ب�صكل   2018 نوفمبر  �صهر  خالل  �لخام  �لنفط  من  �ليابان  و�رد�ت  �رتفعت 

�ألف ب/ي بالمقارنة بال�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 1% لتبلغ 3.1 مليون ب/ي، كما �رتفعت �لو�رد�ت 

�ليابانية من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 53 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 8% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق 

لتبلغ 730 �ألف ب/ي.

إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية شكل - 7 
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وعلى جانب �ل�صادر�ت، �رتفعت �صادر�ت �ليابان من �لمنتجات �لنفطية خالل �صهر نوفمبر 2018 

بنحو 133 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 31.8% لتبلغ 551 �ألف ب/ي. وبذلك �نخف�س �صافي �لو�رد�ت 

�لنفطية لليابان خالل �صهر نوفمبر 2018 بحو�لي 48 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 1.4% لي�صل �إلى 3.3 

مليون ب/ي.

37% من  بن�صبة  �لمرتبة �الأولى  �ل�صعودية في  �لعربية  �لمملكة  تاأتي  �لو�رد�ت،  وبالن�صبة لم�صادر 

�جمالي و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام، تليها �المار�ت �لعربية �لمتحدة بن�صبة 29% ثم �لكويت 

بحو�لى 9% من �إجمالي و�رد�ت �لنفط �لخام لليابان.

ال�سين

�رتفعت و�رد�ت �ل�صين من �لنفط �لخام خالل �صهر نوفمبر 2018 بنحو 1.3 مليون ب/ي بالمقارنة 

بال�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 14.1% لتبلغ 10.5 مليون ب/ي، بينما �نخف�صت �لو�رد�ت �ل�صينية من 

�لمنتجات �لنفطية بحو�لى 28 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 2% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 1.5 

مليون ب/ي.

وعلى جانب �ل�صادر�ت، �رتفعت �صادر�ت �ل�صين من �لمنتجات �لنفطية خالل �صهر نوفمبر 2018 

�لو�رد�ت  �صافي  �رتفع  وبذلك  مليون ب/ي.   1.2 لتبلغ   %15 بن�صبة  �أي  �ألف ب/ي،   152 بنحو 

�لنفطية لل�صين خالل �صهر نوفمبر 2018 بحو�لي 1.1 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 11.5% لي�صل �إلى 

10.7 مليون ب/ي.

ويو�صح الجدول )4( �صافي �لو�رد�ت )�ل�صادر�ت( من �لنفط �لخام و�لمنتجات �لنفطية للواليات 

�لمتحدة و�ليابان و�ل�صين خالل �صهر نوفمبر 2018 مقارنة بال�صهر �ل�صابق.

)مليون برميل / اليوم (  الجدول - 4

�مل�صدر : �لتقرير �ل�صهري ملنظمة �أوبك، �أعد�د خمتلفة 2018.

 4 - المخزون 

 2018 دي�صمبر  �صهر  خالل  �ل�صناعية  �لدول  في  �لنفطي  �لتجاري  �لمخزون  �إجمالي  �رتفع 

بحو�لي 6 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2862 مليون برميل، وهو م�صتوى مرتفع 

بنحو 9 مليون  برميل عن م�صتويات �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي، يذكر �أن �إجمالي �لمخزون 

�لتجاري من �لنفط �لخام  في �لدول �ل�صناعية قد �رتفع خالل �صهر دي�صمبر 2018 بحو�لي 

3 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1098 مليون برميل، كما �رتفع �إجمالي مخزونها 
�لتجاري من �لمنتجات �لنفطية بحو�لي 3 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1765 

مليون برميل.

املنتجات النفطية النفط اخلام

التغري عن

اأكتوبر 2018

اأكتوبر

 2018
نوفمرب

 2018
التغري عن

اأكتوبر 2018

اأكتوبر

 2018
نوفمرب

 2018

-0.312 -3.363 -3.675 -0.072 5.253 5.181 الواليات املتحدة االأمريكية

-0.080 0.258 0.179 0.032 3.088 3.120 اليابان

-0.180 0.472 0.293 1.249 9.148 10.397 ال�سني

 صافي الواردات)الصادرات( النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين
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 وقد �رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �الأمريكتين بحو�لى 3 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق 

لي�صتقر عند 1526 مليون برميل، منها 609 مليون برميل من �لنفط �لخام و 917 مليون برميل 

من �لمنتجات، كما �رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �لدول �الأوروبية بحو�لي 5 مليون برميل 

عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند  923 مليون برميل، منها 330 مليون برميل من �لنفط �لخام 

و 593 مليون برميل من �لمنتجات. بينما �نخف�س �لمخزون �لتجاري �لنفطي في دول منطقة 

�لمحيط �لهادي بحو�لى 2 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 414 مليون برميل، منها 

159 مليون برميل من �لنفط �لخام و 255 مليون برميل من �لمنتجات. 
�رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي في بقية دول �لعالم خالل �صهر دي�صمبر 2018 بمقد�ر 19 

مليون برميل لي�صل �إلى 2943 مليون برميل، بينما �نخف�س �لمخزون �لتجاري �لنفطي على متن 

�لناقالت بمقد�ر 8 مليون برميل لي�صل �إلى 1209 مليون برميل. 

وبذلك يرتفع �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لعالمى بحو�لي 24 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق 

لي�صل �إلى 5805 مليون برميل، م�صجاًل بذلك �رتفاعاً بمقد�ر 286 مليون برميل عن م�صتويات 

�ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

�أفريقيا  �نخف�س �لمخزون �ال�صتر�تيجي في دول منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية وجنوب 

1831 مليون برميل،  �إلى  1 مليون برميل لي�صل  2018 بمقد�ر  و�ل�صين خالل �صهر دي�صمبر 

م�صجاًل بذلك �نخفا�صاً بمقد�ر 17 مليون برميل عن م�صتويات �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

وبذلك ي�صل �إجمالي �لمخزون �لعالمي في نهاية �صهر دي�صمبر 2018 �إلى 8845 مليون برميل 

م�صجال بذلك �رتفاعاً بنحو 15 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق، و�رتفاعاً بنحو 306 مليون 

برميل مقارنة بال�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

ويبين ال�سكل )8( والجدول )9( في �لملحق م�صتويات �لمخزون �لمختلفة في نهاية �صهر دي�صمبر 

.2018
التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر  ديسمبر 2018  )مليون برميل ( شكل - 8 
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ثانيا: سوق الغاز الطبيعي
1 - الأ�سعار الف�رية و الم�ستقبلية للغاز الطبيعي في ال�س�ق الأمريكي 

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

خالل �صهر دي�صمبر 2018 بنحو 0.05 دوالر لكل مليون )و ح ب( مقارنة بال�صهر �ل�صابق، لي�صل �إلى 

4.04 مليون )و ح ب(. 
تك�صا�س  غرب  لخام  �ل�صهري  بالمتو�صط  �لطبيعي  �لغاز  ل�صعر  �ل�صهري  �لمتو�صط  مقارنة  ولدى 

هو  ،كما  ح ب(  )و  مليون  لكل  دوالر   4.5 بنحو  �لطبيعي  �لغاز  �أ�صعار  �نخفا�س  يت�صح  �لمتو�صط، 

مو�صح في الجدول )5(:

) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 5

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

ت�صتعر�س �لفقر�ت �لتالية �لتطور�ت في �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل في �أ�صو�ق �صمال �صرق 

�أ�صيا و�لكميات �لم�صتوردة من كل من �ليابان وكوريا �لجنوبية و�ل�صين و�لم�صادر �لرئي�صية لتلك 

�لو�رد�ت و�صافي عائد �ل�صحنات �لفورية لم�صدري �لغاز �لطبيعي �لم�صيل. 

1.2 اأ�سعار الغاز الطبيعي الم�سيل
�رتفع متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته �ليابان في �صهر نوفمبر 2018 

بمقد�ر 0.03 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 10.9 دوالر/ مليون و 

ح ب، كما �رتفع متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته كوريا �لجنوبية بمقد�ر 

0.07 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 11.2 دوالر/ مليون و ح ب، 
بينما ��صتقر متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته �ل�صين عند نف�س م�صتوى 

�ل�صهر �ل�صابق وهو 8.5 دوالر/ مليون و ح ب.

2.2 الكميات الم�ستوردة من الغاز الطبيعي الم�سيل
�ليابان و كوريا �لجنوبية و�ل�صين من  �لغاز �لطبيعي �لم�صيل في  �رتفعت �لكميات �لم�صتوردة من 

�لم�صادر �لمختلفة خالل �ل�صهر بمقد�ر 1.354 مليون طن �أي بن�صبة 9.1% مقارنة بال�صهر �ل�صابق 

حيث و�صلت �لكميات �لم�صتوردة في �صهر نوفمبر 2018 �إلى 16.287 مليون طن.

 ويو�صح الجدول )6( �لكميات �لم�صتوردة من �لغاز �لطبيعي �لم�صيل و�أ�صعاره في كل من �ليابان 

وكوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �لفترة 2016 - 2018 :

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

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

دي�سمرب

2017
يناير

دي�سمربن�فمرباأكت�بر�سبتمرباأغ�سط�سي�لي�ي�ني�ماي�اأبريلمار�سفرباير2018

2.83.92.72.72.82.83.02.82.93.03.34.14.0�لغاز �لطبيعي *

10.011.010.710.811.412.111.712.211.712.112.29.88.5خام غرب تك�صا�س**

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس في السوق األمريكي، 2018-2017
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 World Gas Intelligence امل�سدر:  اأعداد خمتلفة من

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

مت��سط اأ�سعار ال�ستريادالكميات امل�ست�ردة 

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�سنيك�ريااليابانالإجمايلال�سنيك�ريااليابان

20168276733257260171420416.96.96.5

2017696931383191132988.18.07.3

830242943436160327.57.97.0يناير 2017

779036002372137627.98.07.0فرباير

814335271991136617.77.86.9مار�ش

657323372171110818.27.87.0اأبريل

623924882911116388.58.37.3مايو

618534603038126838.37.87.1يونيو

681727163121126548.37.97.4يوليو

725926033140130028.38.27.4اأغ�سط�ش

582123683454116438.18.17.2�سبتمرب

613727603567124647.88.17.4اأكتوبر

641133284056137957.97.77.7نوفمرب

795341765029171588.18.38.1دي�سمرب

826341445184175918.78.78.4يناير 2018

829445883993168759.29.98.6فرباير

793443043254154929.59.48.7مار�ش

560832173254120799.49.38.7اأبريل

640727844150133419.69.88.5مايو

554737584000133059.89.88.5يونيو

681327464150137099.810.08.5يوليو

7575292047101520510.210.28.5اأغ�سط�ش

6274335843701400210.610.88.5�سبتمرب

6538379546001493310.911.18.5اأكتوبر

6345395259901628710.911.28.5نوفمرب
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3.2 م�سادر واردات الغاز الطبيعي الم�سيل
بلغت �صادر�ت ��صتر�ليا �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية خالل �صهر نوفمبر 2018  حو�لي 3.352 

مليون طن، لتاأتي في �لمرتبة �الأولى بن�صبة 31% من �إجمالي و�رد�ت �ليابان وكوريا �لجنوبية 

خالل �ل�صهر، تليها قطر بن�صبة 17.9% ثم ماليزيا بن�صبة %13.5 .

هذ� وقد بلغت �صادر�ت �لدول �لعربية �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية حو�لي 2.767 مليون طن 

لت�صاهم بما ن�صبته 27% من �إجمالي و�رد�ت تلك �لدول خالل �ل�صهر.

4.2 �سافي عائد ال�سحنات الفورية لم�سدري الغاز الطبيعي الم�سيل
وفيما يتعلق ب�صافي عائد �ل�صحنات �لفورية �لمحقق لعدد من �لدول �لم�صدرة للغاز �لطبيعي 

�لم�صيل في �أ�صو�ق �صمال �صرق �أ�صيا، فتاأتي رو�صيا في �لمرتبة �الأولى محققة �صافي عائد في 

حدود 9.31 دوالر/ مليون و ح ب في نهاية �صهر نوفمبر 2018، تليها �إندوني�صيا ب�صافي عائد 

و��صتر�ليا  ب،  ح  و  مليون  دوالر/   8.93 عائد  ثم ماليزيا ب�صافي  8.99 دوالر/ مليون و ح ب، 
ب�صافي عائد 8.81 دوالر/ مليون و ح ب. فيما بلغ �صافي �لعائد لقطر 8.26 دوالر/ مليون و ح 

ب، وللجز�ئر 7.44 دوالر/ مليون و ح ب. 

كوريا  و  �ليابان  �إلى  �لم�صيل  �لطبيعي  للغاز  �لم�صدرة  �لرئي�صية  �لدول   )7( الجدول  ويو�صح 

�لجنوبية و�ل�صين، و�صافي �لعائد لها في نهاية �صهر نوفمبر 2018:

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

*  عائد�ت �لت�صدير مطروحاً منها تكاليف �لنقل ور�صوم �الإتاوة.
 World Gas Intelligence لم�صدر:  �أعد�د مختلفة من�

في نهاية شهر نوفمبر 2018

الكميات الم�ستوردة

) األف طن (

�سافي العائد من بيع �سحنات الغاز 

الطبيعي الم�سيل الفورية في ا�سواق �سمال 

�سرق اآ�سيا

)Ü دوالر / م و ح( االإجماليكوريا الجنوبيةاليابان

6345395210297اإجمالي الواردات، منها:

234585231978.81ا�ستراليا

753109518488.26قطر

85953413938.93ماليزيا

4951416369.31رو�سيا

2871214088.99اندون�سيا
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* The OPEC basket of crudes (effective June 16, 2005) is comprised of 
Algeria's Saharan Blend, Iraq's Basra Light, Kuwait Export,   Libya's Es 
Sider, Qatar Marine, Saudi's Arabian Light, UAE's Murban,  Iran Heavy, 
Indonesia's Minas, Nigeria's Bonny Light, and Venezuela's Merey.Effective 
1 January and  mid of October 2007,Angola’s Girassol and Ecuadorian 
Oriente crudes have been incorporated to become the 12th  and 13th crudes 
comprising the new Opec Basket.As of Jan.2009, the basket excludes the 
Indonesian crude. As of  Jan. 2016, the basket price includes the Indonesian 
crude. As of July 2016 the basket price includes the Gabonese crude.
As of January 2017, the basket price excludes the Indonesian crude 
«Minas». As of June 2017,The basket price includes  the Equatorial Guinean 
crude «Zafiro»». As of June 2018, the basket includes the Congolese crude 
«Djeno».

* ت�سمل �سلة اأوبك اعتبارا من 16 يونيو 2005 على الخامات التالية : العربي 
ال�سدرة  الخفيف،  الب�سرة  الجزائري،  ال�سحراء  مزيج  ال�سعودي،  الخفيف 

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

الفنزويلي، بوني الخفيف النيجيري، خام مينا�ش االندوني�سي.واعتبارا من بداية 

و خام  االنغولي  غيرا�سول  اأ�سيف خام   2007 اأكتوبر  �سهر  ومنت�سف  يناير  �سهر 

اورينت. االكوادوري، و في يناير 2009 تم ا�ستثناء الخام االندوني�سي من ال�سلة، 

 2016 يوليو  وفي  جديد،  من  االندوني�سي  الخام  ا�سافة  تم   2016 يناير  وفي 

وفي  االندوني�سي،  الخام  ا�ستثناء  تم   2017 يناير  وفي  الجابوني،  الخام  اأ�سيف 

يونيو  وفي  اأوبك،  �سلة  اإلى  »زافيرو«  اال�ستوائية  غينيا  خام  ا�سيف   2017 يونيو 

نوع   15 تتاألف من  لت�سبح  اأوبك  �سلة  اإلى  »دجينو«  الكونغو  اأ�سيف خام   2018
من النفط الخام.

االقت�سادية،  االدارة  للبترول،  الم�سدرة  العربية  االقطار  منظمة  الم�سدر: 

وتقارير اأوبك.

 Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

�جلدول - 2:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك،  2017- 2018 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 2017 -2018
($ / Barrel - دوالر / برميل(

2018 2017 �ال�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month 2018 2017 �الأ�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month

75.1 46.7 1 
   

يوليو

July

65.5 53.1 1 

 يناير 

January
74.1 45.5  2 66.8 52.1  2
71.0 46.9  3 67.2 52.1  3
72.8 48.0 4 67.6 52.5  4
71.9 49.9 1 

 

�غ�صط�س

August

63.9 52.9  1

 فرب�ير 

February
70.4 50.2  2 61.3 53.2  2
72.1 48.7  3 63.1 53.7  3
75.0 49.7 4 63.6 53.6  4
75.2 51.7  1

�صبتمرب

September

62.5 52.0 1

 مار�س 

March
76.2 52.8  2 62.3 49.2 2
76.7 54.2 3 65.1 48.7 3
80.6 55.8 4 66.4 49.5 4
83.2 54.4 1 

 �كتوبر 

October

65.1 51.6 1
  

�بريل

April

81.4 54.4  2 67.7 53.4 2
78.9 55.7  3 69.5 51.5 3
76.4 56.3 4 70.9 49.4 4
70.5 61.7 1 

 نوفمرب  

November

73.5 48.1 1

مايو

May
66.5 60.3  2 75.6 47.6 2
62.8 60.9  3 76.3 50.0 3
58.8 61.4 4 73.9 51.1 4
60.0 60.8 1 

 دي�صمرب 

December

73.6 46.5 1

 يونيو 

  June
59.1 61.7  2 73.8 45.2 2
55.2 62.2  3 71.0 43.4 3
51.3 64.0 4 74.9 44.6 4

20172018

52.466.9January يناير 

53.463.5February فرب�ير 

50.363.8March مار�س 

51.468.4April �بريل 

49.274.1May مايو 

45.273.2June يونيو 

46.973.3July يوليو 

49.672.3August �غ�صط�س 

53.477.2September �صبتمرب 

55.579.4October �كتوبر 

60.765.3November نوفمرب 

62.156.9December دي�صمرب 

52.064.7First Quarter �لربع �الأول 

48.671.9Second Quarter �لربع �لثانى 

50.074.2Third Quarter �لربع �لثالث 

59.467.2Fourth Quarter �لربع �لر�بع 

52.469.5Annual Average املتو�سط ال�سنوي 

�جلدول - 1: �ملعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة �أوبك* ، 2017 - 2018

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2017 -2018
($ / Barrel - دوالر / برميل(
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�جلدول - 3:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك وبع�س �أنو�ع �لنفوط �الأخرى 2018-2016

Table - 3:  Spot Prices for OPEC and Other  Crudes، 2016-2018   

)$/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

قطر 

�لبحري

Marine

موربان

�الإمار�تي

Murban

�ل�صدرة 

�لليبي

Es Sider

دبى

Dubai
برنت

Brent

غرب 

تك�صا�س

WTI

40.740.944.239.439.241.444.842.641.343.743.2Average 2016متو�سط عام 2016

52.452.754.251.951.752.954.952.953.254.250.9Average 2017متو�سط عام 2017

52.452.354.851.751.553.456.053.153.754.652.5January 2017يناير 2017 

53.453.655.152.752.954.156.353.554.455.153.4Februaryفرباير

50.350.751.449.849.950.953.050.051.251.649.6Marchمار�ش

51.451.651.850.850.852.454.351.052.352.651.1Aprilاأبريل

49.249.349.848.648.750.252.048.950.550.548.6Mayمايو

45.245.246.144.644.446.347.944.946.446.445.2Juneيونيو

46.947.148.046.446.247.549.047.047.648.546.7Julyيوليو

49.649.651.349.348.749.751.550.350.251.748.0Augustاأغ�سط�ش

53.453.356.353.052.252.954.955.153.556.149.7September�سبتمرب

55.555.757.955.054.555.157.456.555.657.351.6Octoberاأكتوبر

60.761.163.260.259.660.562.861.660.862.656.7Novemberنوفمرب

62.162.564.761.460.961.563.863.161.664.157.9Decemberدي�سمرب

69.570.371.268.460.969.271.969.569.470.964.9Average 2018متو�سط عام 2018

66.967.469.966.165.766.468.868.266.269.163.7January 2018يناير 2018 

63.564.066.062.362.163.165.964.462.765.262.2Februaryفرباير

63.864.466.762.362.263.466.364.962.865.962.8Marchمار�ش

68.468.972.167.167.067.671.070.468.371.666.3Aprilاأبريل

74.174.777.372.872.673.476.775.374.276.969.9Mayمايو

73.274.373.471.972.472.976.272.373.674.267.7Juneيونيو

73.374.273.972.072.373.176.072.473.174.371.0Julyيوليو

72.373.472.671.171.872.574.970.772.572.668.0Augustاأغ�سط�ش

77.278.279.676.276.876.578.877.177.278.870.2September�سبتمرب

79.480.081.178.378.678.981.379.679.481.170.8Octoberاأكتوبر

65.366.465.064.165.265.968.163.165.864.756.8Novemberنوفمرب

56.958.256.456.157.157.359.355.757.357.049.5Decemberدي�سمرب

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports. امل�سدر: منظمة االأقطار العربية امل�سدرة للبرتول،  االإدارة االإقت�سادية،  وتقارير اأوبك. 
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 Source: OPEC - Monthly Oil Market Report الم�سدر: تقرير اأوبك ال�سهري ، اأعداد مختلفة.

�جلدول  - 4:  �ملتو�صط �ل�صهري لال�صعار �لفورية للمنتجات �لنفطية فى �ال�صو�ق �ملختلفة،  2017 - 2018

Table - 4: Average Monthly Market Spot Prices of Petroleum Products,   2017 -2018
($ / Barrel - دوالر / برميل(

الغازولني  املمتازال�س�ق

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

دي�صمرب

2017

75.375.856.3Singapore�صنغافورة

Dec.-17
80.476.654.5Rotterdamروترد�م

71.775.955.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
75.973.654.4US 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

يناير

2018

78.681.758.9Singapore�صنغافورة

Jan.-18
85.682.257.7Rotterdamروترد�م

77.181.559.2Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
83.878.956.9US Gulf�خلليج �المريكي

فرب�ير

2018

77.078.057.0Singapore�صنغافورة

Feb.-18
82.877.555.2Rotterdamروترد�م

73.377.656.3Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
80.872.554.2US Gulf�خلليج �المريكي

مار�س

2018

77.178.356.9Singapore�صنغافورة

Mar.-18
79.378.655.2Rotterdamروترد�م

73.878.756.4Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
82.573.052.8US Gulf�خلليج �المريكي

�بريل

2018

81.584.061.1Singapore�صنغافورة

April-18
90.785.558.7Rotterdamروترد�م

82.585.659.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
91.380.152.6US Gulf�خلليج �المريكي

مايو

2018

87.690.368.1Singapore�صنغافورة

May-18
96.691.365.7Rotterdamروترد�م

87.591.566.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
96.685.552.6US Gulf�خلليج �المريكي

يونيو

2018

83.587.169.2Singapore�صنغافورة

Jun.-18
93.788.865.9Rotterdamروترد�م

85.188.267.4Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
94.382.863.5US Gulf�خلليج �المريكي

يوليو

2018

83.186.570.5Singapore�صنغافورة

July-18
93.888.067.5Rotterdamروترد�م

86.088.268.4Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
94.283.566.2US Gulf�خلليج �المريكي

�أغ�صط�س

2018

84.888.069.1Singapore�صنغافورة

Aug.-18
95.088.565.7Rotterdamروترد�م

87.888.766.4Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
91.685.162.6US Gulf�خلليج �المريكي

�صبتمرب

2018

89.593.470.7Singapore�صنغافورة

Sep.-18
95.092.967.8Rotterdamروترد�م

87.493.068.7Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
91.389.665.2US Gulf�خلليج �المريكي

�أكتوبر

2018

87.696.976.8Singapore�صنغافورة

Oct.-18
91.297.273.1Rotterdamروترد�م

82.596.874.3Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
89.693.369.2US Gulf�خلليج �المريكي

نوفمرب

2018

68.782.168.3Singapore�صنغافورة

Nov.-18
76.886.462.6Rotterdamروترد�م

67.585.164.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
71.080.059.5US 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
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 Source: OPEC Monthly Oil Market Report (various issues) امل�سدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�سهري ملنظمة اأوبك. 

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

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

�جلدول - 5 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �لنفط �خلام  2017 - 2018 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2017 - 2018
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�س �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�سط 2017

December 2017 100 25 52 دي�صمرب 2017

Average 2018 115 25 57 متو�سط 2018

January 2018 98 21 44 يناير 2018

February 96 19 39 فرب�ير

March 87 19 40 مار�س

Arpil 80 20 41 �أبريل

May 110 19 44 مايو

June 93 22 51 يونيو

July 111 19 49 يوليو

August 115 24 54 �أغ�صط�س

September 107 22 55 �صبتمرب

October 129 33 83 �أكتوبر

November 155 41 93 نوفمرب

December 195 38 87 دي�صمرب

�جلدول - 6 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �ملنتجات �لنفطية، 2017 - 2018 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2017 - 2018
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�س �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 171 130 121 متو�سط 2017

December 2017 207 197 130 دي�صمرب 2017

Average 2017 161 151 119 متو�سط 2018

January 2018 194 184 92 يناير 2018

February 166 156 107 فرب�ير

March 161 151 116 مار�س

Arpil 145 138 110 �أبريل

May 151 141 113 مايو

June 145 135 117 يونيو

July 138 128 118 يوليو

August 130 120 101 �أغ�صط�س

September 130 120 110 �صبتمرب

October 162 150 124 �أكتوبر

November 172 164 132 نوفمرب

December 233 223 183 دي�صمرب

Direction

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

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

�جلدول - 7 : �لطلب �لعاملي على �لنفط خالل �لفرتة 2017 - 2018    

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

* اأرقام تقديرية. 
امل�سدر: منظمة االأقطار العربية امل�سدرة للبرتول - االإدارة االقت�سادية، 

وتقارير ال�سناعة النفطية.

*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  

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

OAPEC 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1       �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       �لدول �لعربية �الأخرى

OECD 47.9 48.4 48.2 47.2 47.7 47.4 48.0 47.7 47.1 47.0  منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية

North America 25.5 25.6 25.7 25.4 25.2 25.0 25.1 25.1 25.0 24.5  �أمريكا �ل�صمالية

Western Europe 14.3 14.5 14.7 14.2 14.0 14.3 14.4 14.8 14.3 13.9  �أوروبا �لغربية

Pacific 8.0 8.3 7.7 7.6 8.5 8.1 8.4 7.9 7.8 8.6  �ملحيط �لهادي

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

 Middle East &
other Asia 21.8 21.8 21.8 21.8 21.7 21.4 21.4 21.5 21.3 21.0 �ل�صرق �الو�صط ودول 

�أ�صيوية �أخري 

Africa 4.3 4.4 4.3 4.3 4.4 4.2 4.2 4.1 4.2 4.3  �فريقيا

Latin America 6.5 6.5 6.8 6.5 6.4 6.5 6.5 6.8 6.5 6.3  �أمريكا �لالتينية

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

  FSU 4.8 5.0 4.9 4.7 4.7 4.7 5.1 4.8 4.4 4.5  االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق

Eastern Europe 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7    اأوروبا ال�سرقية

World 98.8 99.9 99.3 98.0 97.8 97.3 98.6 97.8 96.5 95.7    العامل
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�جلدول - 8: �لعر�س �لعاملي للنفط و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �لفرتة  2017 - 2018

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

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

امل�سدر: منظمة االأقطار العربية امل�سدرة للبرتول - االإدارة االقت�سادية، وتقارير ال�سناعة النفطية

* اأرقام تقديرية. 

*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  

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

OAPEC 27.4 28.3 27.5 26.9 26.7 26.8 26.9 27.0 26.7 26.6 �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 �لدول �لعربية �الأخرى

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

Crude Oil 32.3 32.7 32.7 31.7 31.8 32.5 32.2 32.7 32.5 32.4 �لنفط �خلام

NGLs  +non conventional Oils 6.4 6.4 6.4 6.3 6.3 6.3 6.2 6.4 6.3 6.2  �صو�ئل �لغاز �لطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 28.0 28.8 28.6 27.5 27.3 25.7 26.6 25.5 25.2 25.5 منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية

North America 23.9 24.6 24.5 23.4 22.9 21.5 22.4 21.4 20.9 21.1 �أمريكا �ل�صمالية

Western Europe 3.8 3.8 3.6 3.7 3.9 3.8 3.8 3.7 3.8 4.0 �أوروبا �لغربية

 Pacific 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 �ملحيط �لهادي

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

 Middle  East & Other Asia 4.8 4.7 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 �ل�صرق �الأو�صط ودول �آ�صيوية �أخرى

 Africa 1.7 1.5 1.6 1.8 1.8 1.5 1.9 1.9 2.0 2.0 �فريقيا 

Latin America 5.2 5.2 5.1 5.2 5.2 5.1 5.2 5.1 5.1 5.1 �أمريكا �لالتينية 

China 4.0 4.0 3.9 4.0 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 ال�سني

FSU 14.3 14.6 14.3 14.1 14.1 14.1 14.1 13.9 14.1 14.1 االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق

Eastern Europe 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 اأوروبا ال�سرقية 

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

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

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

Oil Market Intelligence, March 2018 & January 2019   امل�سدر Sources: Oil Market Intelligence, March 2018 & January 2019

�لجدول - 9: �لمخزون �لنفطي �لعالمي، في نهاية �صهر دي�صمبر 2018

Table - 9 : Global Oil Inventories، December 2018
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية �ل�صهر(

ديسمبر 2018

Dec-18
نوفمبر 2018

Nov-18

التغير عن نوفمبر 2018

 Change from
November 2018

ديسمبر 2017

Dec-17

التغير عن ديسمبر 2017

 Change from
December 2017

28Americas 31498 15261523االأمريكتني:

30Crude 1579 609608نفط خام

Products(2)2919 917915منتجات نفطية

Europe(20)5943 923918اأوروبا :

1Crude 2329 330328نفط خام

Products(21)3614 593590منتجات نفطية

2Pacific 412(2)414416منطقة املحيط الهادي 

Crude(30)0189 159159نفط خام

32Products 223(2)255257منتجات نفطية

 9Total OECD 52853 28622857اإجمايل الدول ال�سناعية *
1

1Crude 31097 10981095نفط خام

9Products 31756 17651762منتجات نفطية

 277Rest of the world 192666 29432924بقية دول العامل *
1

37Oil at Sea 1172(8)12091217نفط على منت �لناقالت

286World Commercial 1 245519 58055781املخزون التجاري العاملي *

Strategic Strategic(17)1848(1)18311832�ملخزون �ال�صرت�تيجي

158539306Total 2 88458830اإجمايل املخزون العاملي**


