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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

أجهزة المنظمة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لتي ت�صير عليها. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لال�صتثمار�ت �لبترولية )�أبيكورب( في عام 1974 ومقرها مدينة �لخبر في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية، و�ل�صركة �لعربية 

للخدمات �لبترولية في عام 1975 ومقرها مدينة طر�بل�س في ليبيا.
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�لطاقة  موؤتمر   ، �لمتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت 

 23 �ل��ى   21 من  �لفترة  خ��الل  �لعا�صر،  �لعربي 

و�لتعاون  �لطاقة  �صعار  تحت   ،2014 دي�صمبر 

�لعربي وبرعاية �صامية من ح�صرة �صاحب �ل�صمو 
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يعق���د في مدينة �بوظبي عا�ص���مة دولة �الإمار�ت �لعربي���ة �لمتحدة ، موؤتمر 

الطاق�������ة العرب�������ي العا�سر، خالل �لفت���رة من 21 �لى 23 دي�ص���مبر 2014، تحت 

�ص���عار »الطاقة والتعاون العربي«، وبرعاية �ص���امية من ح�ص���رة �ص���احب �ل�صمو 

�ل�ص���يخ/ خليف���ة بن ز�يد بن �ص���لطان �آل نهي���ان ، رئي�س دولة �الإم���ار�ت �لعربية 

�لمتحدة حفظه �هلل، وبم�ص���اركة وفود ر�ص���مية من �لدول �لعربية �الأع�ص���اء في 

جامعة �لدول �لعربية، ومن �لمنظمات �الإقليمية و�لدولية �لمتخ�ص�صة بالطاقة .

ويعتب���ر موؤتم���ر �لطاقة �لعربي من���ذ �نطالقة دورته �الأول���ى في مدينة 

�بوظب���ي ع���ام 1979 ، ومن ثم �نعقاده ف���ي �لعديد من �لعو��ص���م �لعربية 

بمثاب���ة �لذ�ك���رة �لحية ل�ص���ناعة �لطاقة �لعربية على م���دى �أكثر من ثالثة 

عق���ود، حيث �ص���هدت خاللها �ص���ناعة �لطاق���ة �لعربي���ة و�لدولية تطور�ت 

متالحقة ، تم ر�صدها وتوثيقها من خالل �لدر��صات و�أور�ق �لعمل و�الأور�ق 

�لُقطري���ة �لت���ي قدمت من �لدول و�لخب���ر�ء �لعرب و�الأجان���ب �لذين �أثرو� 

�لموؤتمر باآر�ئهم �لعلمية �ل�ص���ديدة وروؤيتهم �لو��ص���حة �لمعالم لو�قع و�أفاق 

�صناعة �لطاقة �لعربية .

�ن نج���اح موؤتمر �لطاقة �لعربي في �ال�ص���تمر�ر وبثب���ات والأكثر من ثالثة 

عق���ود متتالي���ة وباإقبال متز�يد من دورة الأخرى ، ج���اء نتيجة للعمل �لدوؤوب 

من �لجهات �لم�ص���رفة على �لموؤتمر وهي منظمة �أو�بك، و�ل�ص���ندوق �لعربي 

لالإنم���اء �القت�ص���ادي و�الجتماعي باالإ�ص���افة �ل���ى جامعة �ل���دول �لعربية ، 

و�لمنظمة �لعربية للتنمية �ل�ص���ناعية و�لتعدين ، وبف�ص���ل �لدعم �لكبير من 

قبل �لدول �لعربية ، حتى �أ�صبح �لموؤتمر عالمة فارقة على �صعيد �لموؤتمر�ت 

�لعربية ، و�أد�ة رئي�صية لر�صد �لتطور�ت �لعربية في �صناعة �لطاقة.

يعقد موؤتمر �لطاقة �لعربي �لعا�ص���ر في ظل ظروف ��ص���تثنائية تمر بها 

�ص���ناعة �لنفط و�لغاز �لعربية و�لدولية ، فاأ�صعار �لنفط تتعر�س لتر�جعات 



م�ص���تمرة في �أ�ص���و�ق �لنف���ط �لعالمية من جه���ة، وهناك �هتم���ام دولي متز�يد 

لمو�ص���وع �إنتاج �لنفط و�لغاز من �لم�ص���ادر غير �لتقليدية ، �لى جانب �لمرحلة 

�لدقيقة �لتي تمر بها جوالت �لمفاو�صات �لدولية حول �التفاقية �الطارية ب�صاأن 

تغير �لمناخ. وغيرها من �لق�ص���ايا �لر�هنة في �صناعة �لطاقة �لعالمية ، و�لتي 

�صوف يتم تناولها عبر �لجل�صات �لفنية و�لحلقات �لنقا�صية في �لموؤتمر. 

وال ريب �ن �لم�ص���اركة �لفاعلة و�لبارزة الأ�ص���حاب �لمعالي وزر�ء �لبترول 

و�لطاق���ة ف���ي �ل���دول �الأع�ص���اء ف���ي �لمنظم���ة و�ل���دول �لعربية ، وروؤ�ص���اء 

�لمنظمات �لدولية �لمتخ�ص�ص���ة في �لطاقة و�القت�ص���اد، �ص���وف ت�صاهم في 

�إثر�ء �لمناق�ص���ات و�لمد�والت في �لموؤتمر ، و�ص���وف يك���ون لها عظيم �الأثر 

في �لخروج بتو�ص���يات وت�ص���ور�ت مو�صوعية عن و�قع �صناعة �لطاقة عربيا 

وعالميا. 

من جانبها �أعدت �للجنة �لمنظمة للموؤتمر ممثلة في �الأمانة �لعامة لمنظمة 

�و�بك و�ل�ص���ندوق �لعرب���ي لالإنماء �القت�ص���ادي و�الجتماع���ي ، �لعدة العتماد 

�الأور�ق �لعلمي���ة �لت���ي �ص���تعر�س �أمام �لموؤتم���ر ، وتبذل جه���ود� حثيثة لتامين 

��ص���تقبال �صيوف �لموؤتمر بال�ص���ورة �لالئقة الإبر�زه �إعالميا وذلك بالتعاون مع 

�لدولة �لم�صيفة ، ممثلة بوز�رة �لطاقة بدولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة ، �لتي 

�أكملت ��صتعد�د�تها ال�صت�صافة �لموؤتمر . 

�ن �الأمان���ة �لعام���ة لمنظم���ة �أو�بك ، لتاأمل ومع قرب �نعق���اد موؤتمر �لطاقة 

�لعربي �لعا�صر، بان تكلل �لجهود �لمبذولة لتاأمين م�صاحة من �لحو�ر �لبناء بين 

�لدول �لعربية في مجال �لطاقة ، و�أن ي�ص���هم �لموؤتمر في �إي�ص���اح �لجهود �لتي 

تبذله���ا �لدول �لعربية �لم�ص���درة للبترول، لتاأمين �إمد�د�ت �آمنة وم�ص���تقرة من 

�لنفط و�لغاز �لطبيعي . 
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اجتماع منظمة أوبك

قررت منظم���ة �لبلد�ن �لم�ص���درة للنفط 

)�وب���ك( ف���ي �جتماعها �العتي���ادي �ل� 166، 

�لذي �نعقد  بتاريخ بتاريخ 27 نوفمبر 2014، 

في مقرها في مدينة فيينا - �لنم�صا، ، �الإبقاء 

على �صقف �الإنتاج �لحالي للدول �الأع�صاء في 

�لمنظم���ة و�لبالغ 30 مليون ب/ي، وذلك كما 

�تفق عليه في دي�صمبر 2011.

و�أ�ص���ار �لبي���ان �ل�ص���ادر ع���ن �الجتم���اع  

�إلى ��ص���تعد�د �لدول �الأع�ص���اء ف���ي �لمنظمة 

لال�ص���تجابة �ل�ص���ريعة الأية تطور�ت يمكن �أن 

توؤثر �صلباً على ��صتقر�ر �ل�صوق �لنفطية، وعلى 

�ص���رورة توخي �لحذر حول �أوجه عدم �ليقين 

و�لمخاطر �لمرتبطة بالتطور�ت �لم�ص���تقبلية 

في �القت�ص���اد �لعالم���ي، وقد وج���ه �لموؤتمر 

�الأمانة �لعامة لمنظمة �أوبك ب�صاأن مو��صلتها 

لر�صد وتوثيق �لتطور�ت في �لعر�س و�لطلب، 

باالإ�ص���افة �إلى ر�ص���د �لعو�مل غير �الأ�صا�صية 

كن�صاط �لم�صاربة و�بقاء �لدول �الأع�صاء على 

�طالع تام بهذه �لتطور�ت. 

االجتماع الوزاري الـ 166 لمجلس وزراء منظمة أوبك
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ويهدف الموؤتمر اإلى :

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

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

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

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

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

• التعرف على االأبعاد الدولية للطاقة واآثارها على الدول العربية.	

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

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

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

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

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

تحت رعاية

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئي�س دولة االإمارات العربية المتحدة
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المملكة العربية ال�شع�دية

�أكد �ص���احب �ل�ص���مو �لملكي �الأمير �صلمان 

بن عبد�لعزيز، ولي �لعهد، ورئي�س وفد �لمملكة 

�لعربي���ة �ل�ص���عودية نياب���ة عن خ���ادم �لحرمين 

�لملك عبد�هلل بن عبد�لعزيز �إلى قمة �لع�صرين 

ف���ي كلمته �لتي �ألقاها �أمام قمة دول �لع�ص���رين 

�لت���ي عق���دت ف���ي مدينة برزب���ن �ال�ص���تر�لية، 

ب���اأن �لمملكة م�ص���تمرة في �صيا�ص���تها �لنفطية 

�لمتو�زن���ة ودوره���ا �الإيجاب���ي و�لموؤث���ر لتعزيز 

��ص���تقر�ر �ص���وق �لنف���ط �لعالم���ي، و�الأخذ في 

�العتبار م�ص���الح �لدول �لمنتجة و�لم�ص���تهلكة 

للطاقة، ومن �أجل ذلك ��صتثمرت �لمملكة ب�صكل 

كبير لالحتفاظ بطاقة �إنتاجية �إ�ص���افية لتعزيز 

��صتقر�ر �أ�صو�ق �لطاقة �لعالمية، وبالتالي دعم 

�لنمو �القت�صادي �لعالمي وتعزيز ��صتقر�ره.

و�أ�ص���ار �ص���موه �إلى �أن �قت�ص���اد �لمملك���ة  حقق خالل 

�ل�ص���نو�ت �الأخيرة نمو�ُ قويا خا�ص���ة �لقطاع غير �لنفطي، 

معرب���اً عن �الرتياح لالأو�ص���اع �لمالية �لعام���ة �لجيدة في 

�لمملك���ة نتيجة لل�صيا�ص���ات �القت�ص���ادية �لت���ي �نتهجتها 

�لمملكة �لعربية �ل�صعودية.

و�أ�صار �صموه باأن تعزيز �إمكانيات �لو�صول �إلى م�صادر 

طاقة م�ص���تد�مة وموثوقة وبتكاليف معقولة، خا�صة للدول 

�لفقي���رة، يعتبر �ص���رطا �أ�صا�ص���يا لخف�س �لفق���ر وتحقيق 

�لتنمي���ة، موؤك���د�ً في �لوقت ذ�ته على �ل���دور �لمهم للوقود 

�الأحف���وري ف���ي مزي���ج �لطاقة �لعالم���ي وم�ص���اهمته في 

تو�زنه، وفي �ص���مان �أمن �إمد�د�ت �لطاقة، وتمكين �لدول 

�لنامية من �لح�صول على �لطاقة بتكاليف محفزة للتنمية.

و�ص���دد �ص���موه على ق�صية  تر�صيد ��ص���تهالك �لطاقة 

و�ص���رورة �لعم���ل عل���ى رفع كف���اءة ��ص���تخد�م �لطاقة في 

جميع دول �لعالم، مع مر�عاة �لظروف �لد�خلية لكل دولة، 

مو�ص���حاً �ن �لمملكة بد�أت في تنفيذ برنامج وطني �صامل 

لتر�ص���يد ورف���ع كفاءة ��ص���تخد�م �لطاقة، م���ع �الأخذ بعين 

�العتبار متطلبات �لتنمية �لمحلية.

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز
المملكة مستمرة في دورها االيجابي لتعزيز 

استقرار سوق النفط العالمي

�أظهرت بيانات ن�ص���رتها مبادرة �لبيانات �لم�ص���تركة )جودي(، �رتفاع �ل�صادر�ت �لنفطية للملكة �لعربية �ل�صعودية 

بنحو 59 �ألف ب/ي في �ص���بتمبر2014، بينما و��ص���لت م�ص���افي �لتكرير �لمحلية ��صتهالك كميات كبيرة من �لخام. 

و�ص���حنت �لمملكة 6.722 مليون ب/ي من �لخام في �ص���بتمبر 2014 �رتفاعا من 6.663 مليون في �أغ�صط�س 2014، 

لكن �نخفا�صا من 6.989 مليون ب/ي في يوليو 2014. وز�د �الإنتاج �إلى 9.704 مليون ب/ي في �صبتمبر 2014 من 

9.597 مليون برميل في �أغ�صط�س 2014، لكنه �نخف�س من 10.005 مليون في يوليو 2014.
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معالي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي
استقرار أسعار النفط من مصلحة المنتجين 

والمستهلكين
�ألق���ى معال���ي �لمهند�س عل���ي بن �إبر�هيم �لنعيم���ي وزير �لبترول و�لث���روة �لمعدنية 

بالمملك���ة �لعربية �ل�ص���عودية، كلم���ة �أمام �لمنتدى �لوز�ري �لر�بع للغ���از، �لذي �أقيم في 

مدينة �أكابولكو بالمك�صيك، ونظمه منتدى �لطاقة �لدولي و�تحاد �لغاز �لعالمي.

و��ص���تعر�س معاليه في كلمته �لمكانة �لرئي�ص���ية لبالده على �ص���عيد �صناعة �لنفط، 

و�ل�ص���ناعات �لبترولي���ة �لالحق���ة )�لتكري���ر و�لبتروكيماوي���ات(، و�لجهود �لت���ي يبذلها 

�لقائم���ون عل���ى �ص���ناعة �لبترول ف���ي �لمملكة �لعربية �ل�ص���عودية، لتطوير �ل�ص���ناعات 

�لبترولية.

و�أ�ص���ار معال���ي �لمهند�س علي �لنعيمي، �إلى �ل���دور �لمتنامي للغاز في تاأمين �لطلب 

�لمحلي �لمتز�يد على �لطاقة في �لمملكة �لعربية �ل�ص���عودية، و�عتباره �لوقود �لمف�صل 

لتولي���د �لكهرباء وتحلية �لمياه، و�لحافز الإيجاد �ص���ناعات جدي���دة، وتوفير �لمزيد من 

فر����س �لعمل، ال �ص���يما �لمجمعات �ل�ص���ناعية �لتحويلية، كما يتم ��ص���تخد�م �لغاز في 

تطوير �لمزيد من �ل�صناعات �لمعدنية في مختلف �أنحاء �لمملكة. 

وتطرق معاليه في كلمته �إلى �لتطور�ت �لر�هنة في �صوق �لنفط �لعالمية، قائاًل »�أود 

�أن �أختتم كلمتي بتعليق مقت�صب حول �صوق �لنفط �لعالمية و�ل�صيا�صة �لنفطية �ل�صعودية، 

حيث تعر�صا في �الأ�صابيع �الأخيرة لقدر كبير من �لتخمينات �لقا�صية وغير �لدقيقة رغم 

�أن �ل�صيا�ص���ة �لنفطية �ل�صعودية ظلت ثابتة على مدى �لعقود �لقليلة �لما�صية ولم تتغير 

�ليوم، م�ص���ير�ً �إلى �أن �لمملكة ال تحدد �ص���عر �لنفط، بل �ل�ص���وق هي �لتي تحدده، وقال 

»نحن نبذل ق�ص���ارى جهدنا مع �لمنتجين �الآخرين ل�ص���مان ��صتقر�ر �الأ�صعار لم�صلحة 

�لمنتجين و�لم�صتهلكين و�ل�صناعة ككل، كما ت�صّعر �صركة �أر�مكو �ل�صعودية نفطها وفًقا 

الإجر�ء�ت �لت�صويق �ل�صليمة، �آخذة بعين �العتبار مجموعة من �لعو�مل �لعلمية و�لعملية، 

بما في ذلك حالة �ل�ص���وق وهو�م�س �أرب���اح �لتكرير و�لعالقات طويلة �الأمد مع �لعمالء، 

و�لحديث عن حرب �أ�ص���عار هو دليل على �ص���وء فهم - متعمد �أو غير متعمد - ولي�س له 

�أي �أ�صا�س في �لو�قع، فنحن ال ن�صعى لت�صيي�س �لنفط، �أو �لتاآمر �صد �الآخرين، و�لم�صاألة 

بالن�صبة لنا م�صاألة عر�س وطلب، �إنها عمل مجرد وتجارة مح�صة«.

و�أختتم معاليه كلمته موؤكد�ً، باأن ��صتقر�ر �ل�صوق �لنفطية م�صاألة �صرورية للمنتجين 

و�لم�ص���تهلكين و�لم�ص���تثمرين، وت�ص���اعد على �لنمو �القت�ص���ادي �لعالم���ي بعيد �لمدى، 

وبال���ذ�ت �قت�ص���اد�ت �لدول �لنامية و�لنا�ص���ئة، ولذلك فمن �الأهمية بمكان �أن تو��ص���ل 

�ل���دول م���ن �أوبك ومن خارجها �لحو�ر فيما بينها، منتجة كانت �أو م�ص���تهلكة، حيث كان 

لمنت���دى �لطاقة �لدولي دوره �لفعال في �لما�ص���ي في جم���ع �لدول مًعا على مائدة هذ� 

�لحو�ر، و�أنا على يقين من �أنه �صيو��صل �أد�ءه لهذ� �لدور �لمهم في �لم�صتقبل«.
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دولـــــة قطــــــر

ذك���ر معالي �لدكتور محمد بن �ص���الح �ل�ص���ادة وزير �لطاقة و�ل�ص���ناعة ، باأن 

ب���الده ر�ص���مت خطط���ا طوحة لتعزي���ز مكانتها كالعب رئي�ص���ي في هذه �ص���ناعة 

�لبتروكيماويات �لعالمية، وفتحت فر�صاً جديدة لمزيد من �لتطوير في �لقطاع من 

�صاأنه �أن يت�صمن زيادة �نتاج �لبتروكيماويات في �لدولة. 

و��ص���تعر�س معالي���ه في كلمت���ه �لتي �ألقاها ف���ي �لجل�ص���ة �الفتتاحية للمنتدى 

�ل�ص���نوي �لتا�ص���ع لالتحاد �لخليج���ي للبتروكيماويات و�لكيماوي���ات )جيبكا( �لذي 

عق���د موؤخ���ر� في دبي، دولة �الم���ار�ت �لعربية �لمتحدة، �النجاز�ت �لتي حققتها دولة قطر في هذ� �لمجال مو�ص���حا �أنها 

�صتتخذ خطو�ت �أخرى نحو تنفيذ روؤية قطر �لوطنية 2030، الفتا �لى �أن �إن�صاء �صركة قابكو في دولة قطر قبل 40 عاما 

مثل بد�ية ل�ص���ناعة �لبتروكيماويات �لخليجية، قبل �أن تلجاأ دولة قطر �لى تطوير �ل�ص���ناعات �لبتروكيماوية عبر �صيا�ص���ة 

بعيدة �لنظر لال�صتفادة من �الإمكانات �لكبيرة من �لمو�رد �لهيدروكربونية لديها. 

وتوق���ع معالي���ة �أن يزي����د �إنت���اج �لمو�د �لكيماوي�����ة و�لبتروكيم����اوية في منطقة دول �لخليج �لعربي بن�ص���بة قدرها نحو 

50 %، كم���ا توق���ع �أن ينت���ج �لقطاع بدول �لخليج �أكثر من 190 مليون طن بحلول �لعام 2020، مو�ص���حا �أن �لنمو �لمذكور 
يعتب���ر نتيج���ة لجه���ود وتخطيط جيدين من قبل دول مجل�س �لتعاون لدول �لخليج �لعربية، �ص���منت من خالله و�ص���ع جميع 

�للبنات �لتاأ�صي�صية مو�صعها �ل�صحيح قبل �القد�م على �لتحدي في هذ� �لقطاع. 

وبين �أن عو�مل عديدة �صاعدت على نمو �صناعة �لبتروكيماويات في منطقة �لخليج �لعربي من بينها توفر �لمو�د �لخام 

)�للقيم( ، �إلى جانب عو�مل �أخرى �صاعدت في خلق ق�صة نجاح مقنعة، جعلت من هذ� �لقطاع ثاني �أكبر قطاع �صناعي في 

�لمنطقة، باإنتاج �صنوي قيمته نحو 100 مليار دوالر. 

ولفت معالي �لدكتور �ل�ص���ادة �إلى �أنه في عام 2012، ��ص���تثمرت �ل�صناعات في هذ� �لقطاع نحو 380 مليون دوالر وهو 

ما ي�ص���كل زيادة بن�ص���بة 30 % مقارنة مع عام 2011، وذلك بن�ص���بة تزيد بكثير على �لمعدل �لعالمي لنمو �النفاق في هذ� 

�لمجال �لذي ال يتعدى 10 %، لكنه لفت �لى �أن �لتحدي �لحقيقي هو �أن تظل �ل�ص���ناعة في �لمنطقة ت�ص���ير في �التجاه 

�ل�ص���حيح، خا�ص���ة في �ص���وء �لنمو �لكبير �لذي �ص���هدته �ص���ناعة �لبتروكيماويات في منطقة �لخليج في �ل�ص���نو�ت �ل� 25 

�لما�صية، وفي ظل توقعات بنمو ثابت في �لم�صتقبل �لقريب. 

و�ص���دد على �أن �الأهمية �ال�ص���تر�تيجية لال�ص���تثمار�ت في هذ� �لقطاع تتطلب �لنظر �إلى �التجاهات �لعالمية �ل�صائدة، 

ومتابعة �لعديد من �لتطور�ت �لتي توؤثر على �ل�صناعة في �لقطاع، مثل ق�صايا نمو �القت�صاد �لعالمي، و�لطلب �لم�صتقبلي 

على �لبتروكيماويات، وتاأثير �لقدرة �لتناف�صية وغيرها. 

ونبه �لدكتور �ل�صادة �إلى �أن تاأثير �إنتاج �لغاز �ل�صخري في �لواليات �لمتحدة على �صناعة �لبتروكيماويات، وعلى �لقدرة 

�لتناف�صية للمنتجات �لبتروكيماوية في �لمنطقة يعد و�حد� من �لتطور�ت �لهامة في هذ� �الإطار، �إلى جانب �لتاأثير �لمحتمل 

من �إنتاج �لبولي �إيثلين �لقائم على �لفحم في �ل�ص���ين، و�لذي » يمكن �أن يعزز �ص���ناعة �لبال�ص���تيك لديها، ويمكن �أن ي�صبح 

بديال منخف�س �لتكلفة ن�صبيا لمنتجات �لمنطقة، �أو تلك �لمنتجة با�صتخد�م �لغاز �ل�صخري في �أمريكا �ل�صمالية. 

و�أكد �أن تلك �لعو�مل و�لتطور�ت مجتمعة يمكن �أن ت�ص���كل تحديا خطير� �أمام �ص���ناعة �لبتروكيماويات و�لكيماويات في 

منطقة �لخليج �لعربي، وتوؤثر على قدرتها �لتناف�ص���ية، �إال �أنه من �الأهمية بمكان لهذ� �لمنتدى �لر�ئد �لنظر بعين �العتبار 

في هذه �لتطور�ت لحماية �ل�صناعة في �لمنطقة، و�لم�صالح �لم�صتركة لجميع مكونات �التحاد و�أ�صحاب �لم�صلحة«.

نمو متسارع لصناعة البتروكيماويات 
في منطقة الخليج العربي
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�أعلنت �ص���ركة قطر غاز عن ت�صغيل م�ص���روع ��صترجاع �لغاز �لمتبخر 

�أثناء �ل�صحن ب�صكل �آمن في مدينة ر�أ�س لفان �ل�صناعية. بتكلفة �جمالية 

تبل���غ ملي���ار دوالر �أمريكي، وذلك به���دف �يقاف حرق �لغ���از في محطة 

�لغاز �لطبيعي �لم�ص���ال. و�ص���ارك في تنفيذ �لم�صروع كل من �صركة قطر 

  ،Shell و�صركة ،ConocoPhillips و�ص���ركة ،Total و�ص���ركة ،ExxonMobil للبترول، و�ص���ركة

و�صيتولى ت�صغيل هذه �لمر�فق �صركتا قطر غاز ور��س غاز.

 وقد بد�أت مر�فق م�ص���روع ��ص���ترجاع �لغاز �لمتبخر �أثناء �ل�ص���حن �لعمل بنجاح في �الأ�صبوع �الأول 

م���ن �أكتوب���ر 2014،  ويت���م �الآن ��ص���تعادة ما يقارب 100 ملي���ون قدم مكعب يومًيا م���ن �لغاز �لطبيعي 

و��ص���تخد�مها كوقود في خطوط �إنتاج �لغاز �لطبيعي �لم�ص���ال، وكانت هذه �لكمية تحترق وتُهَدر �أثناء 

عمليات تحميل �ص���فن �لغاز �لطبيعي �لم�ص���ال.  وعلى مد�ر 30 �ص���نة �صيوفر م�ص���روع ��صترجاع �لغاز 

�لمتبخر �أثناء �ل�صحن ما يقارب تريليون قدم مكعب من �لغاز لدولة قطر. 

م���ن جهة �أخرى، �أعلنت �ص���ركة قط���ر غاز موؤخر�ً، عن قيامها وللمرة �الأول���ى بتوريد �لغاز �لطبيعي 

�لم�ص���ال �إلى �ص���ركة بترول �ص���ينية خا�ص���ة )غير حكومية(. وهي �ص���ركة JOVO لتخزين ونقل �لغاز 

�لطبيعي �لم�ص���ال �لمحدودة، وهي �ص���ركة �صينية خا�صة وقد تم بيع �ل�ص���حنة �لتي تبلغ 64.000 متر 

مربع بنظام »�لت�صليم على ظهر �لناقلة« وتم تحميلها على ناقلة �لغاز �لطبيعي �لم�صال Lerici بميناء 

ر��س لفان يوم 22 �أكتوبر 2014،  بعد توقيع عقد �لبيع و�ل�صر�ء بين قطرغاز و�صركة JOVO في �أو�ئل 

�صيف عام 2014. �صيتم ت�صليم �ل�صحنة في محطة �صركة JOVO ال�صتقبال �لغاز �لطبيعي �لم�صال. 

 ومن �لجدير بالذكر، �ن هذه هي �ل�صفقة �الولى من نوعها �لتي تعقدها قطر غاز مع �صركة خا�صة 

م�ص���توردة للغاز �لطبيعي �لم�ص���ال بال�ص���ين حيث كانت قطر غاز تقوم بتوريد �لغاز �لطبيعي ل�ص���ركات 

�لنفط و�لغاز �لمملوكة للدولة.
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المهندس سهيل بن محمد فرج المزروعي
مشاريع لتطوير حقول الغاز الطبيعي في دولة 

االمارات العربية المتحدة 
ذك���ر معال���ي وزي���ر �لطاق���ة بدول���ة �الم���ار�ت �لعربية 

�لمتحدة، معالي �لمهند�س �صهيل بن محمد فرج �لمزروعي، 

باأن �ص���ركة بت���رول �أبوظب���ي �لوطنية )�أدنوك( و�ل�ص���ركات 

�لعامل���ة ف���ي قطاع �لطاق���ة �المار�تي ��ص���تثمرت نحو 70 

ملي���ار دوالر في تطوي���ر حقول جديدة وزي���ادة �إنتاج بع�س 

�لحقول �لحالية للنفط و�لغاز.

و�أ�صاف معاليه في ت�صريح لوكالة �الأنباء �المار�تية، �نه 

�صيبد�أ هذ� �لعام �الإنتاج من حقل )�صاه( مبينا �نه �لم�صروع 

�الأول لمعالجة �لغاز �لحام�س �لذي تديره �صركة )�لح�صن( 

للغ���از فيما تعمل )�أدن���وك( على تطوير حق���ل )باب( للغاز 

�لحام�س لتكون دولة �الإم���ار�ت �لعربية �لمتحدة من �أو�ئل 

�لدول في �لمنطقة و�لعالم في تطوير مثل هذه �لحقول.

�عتم���دت  ب���الده  ب���اأن  �لطاق���ة  وزي���ر  وذك���ر معال���ي 

��ص���تر�تيجية لتنوي���ع م�ص���ادر �لغ���از، حي���ث ي�ص���كل �لغاز 

�لطبيعي في �لوقت حو�لي 50 % من �لغاز �لم�صتخدم في 

قطاع �لكهرباء و�لماء، �الأمر �لذي يدفعها لت�ص���تورد تقريبا 

ن�صف �حتياجاتها من �لغاز �لطبيعي �لم�صغوط عن طريق 

�الأنابيب و�لغاز �لطبيعي �لم�صال«

وتوق���ع �لمزروع���ي �أن يت���م تطوي���ر حقول غ���از محلية 

جديدة، و�إن�صاء م�صاريع 

جديدة ال�ص���تير�د �لغاز 

�لم�صال لمو�كبة �لطلب 

�لمتنامي على �لغاز.

وزير  معال���ي  وذك���ر 

�لطاق���ة �نه ت���م �النتهاء 

من �لدر��صات �لهند�صية 

لم�صروع »�الإمار�ت للغاز 

�لم�ص���ال« ف���ي �لفجيرة وه���و �الأكبر من نوعه ف���ي �لمنطقة 

بطاق���ة تبل���غ ت�ص���عة ماليين طن �ص���نويا وتم طرح مناق�ص���ة 

�لم�ص���روع متوقع���ا �ن يكون قر�ر �ال�ص���تثمار في �لم�ص���روع 

وتر�صيته في نهاية �لعام �لحالي �أو بد�ية عام 2015.

و�أ�ص���ار �لمزروعي �إلى �أن بالده تتطلع �إلى عدة �أ�ص���و�ق 

ال�ص���تير�د �حتياجاته���ا من �لغاز �لم�ص���ال وتنويع م�ص���ادر 

�ال�صتير�د من �لم�صادر �لتقليدية وغير �لتقليدية.

وبي���ن �لمزروع���ي �ن وز�رة �لطاقة تق���وم حاليا باإعد�د 

م�ص���روع قانون �لتر�ص���يد �لذي �ص���يكون �الأول في �لمنطقة 

متوقع���ا �أن يرفع هذ� �لقانون �إل���ى مجل�س �لوزر�ء في عام 

.2015

على �ص���عيد �آخر، �أطلق معالي �لمهند�س �ص���هيل بن محمد �لمزروعي، وزير �لطاقة بدولة �المار�ت �لعربية، موؤخر�ً �لن�صخة 

�الأول���ى م���ن تقرير )حال���ة �لطاقة 2015 بدولة �المار�ت �لعربية �لمتحدة(، وي�ص���تعر�س �لتقرير حال���ة �لطاقة و�لخطو�ت �لتي 

�تخذت في مجال �لتر�صيد وكفاءة �لطاقة وتاأمين م�صادر �لطاقة و�لحد من �آثار تغير �لمناخ.

وفي ت�ص���ريح �ص���حفي ذكر معاليه، �إن هذ� �لتقرير بن�صخته �الأولى ي�صتعر�س تجربة دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة �لر�ئدة 

في مجال �لتنمية �لم�ص���تد�مة وتميزها في مجال �لطاقة �لتقليدية و�لمتجددة من خالل و�ص���ع �إ�صتر�تيجيات و�آليات ومبادر�ت 

على �لم�صتوى �لوطني باأهد�ف و��صحة، وبم�صاركة قطاعات �لطاقة �لمختلفة في دولة �الإمار�ت.

م���ن جانب���ه، �أكد �ص���عادة �لدكتور مطر حام���د �لنيادي، وكيل وز�رة �لطاق���ة وومثل دولة �الإمار�ت �لعربي���ة �لمتحدة في 

�لمكت���ب �لتنفي���ذي لمنظم���ة �أو�بك، باأن تقرير حالة �لطاقة يج�ص���د روؤية دولة �الإمار�ت �لعربي���ة �لمتحدة لعام 2021، في 

تنوع �ص���امل ومتو�زن لم�ص���ادر مختلفة من �لطاقة �لهيدروكربونية و�لمتجددة و�لنووية لتلبية �الحتياجات �لم�ص���تقبلية علي 

�لكهرباء و�لحد من �الآثار �ل�ص���لبية للتغير �لمناخي و�ص���مان �أمن �لطاقة في �لم�ص���تقبل، حيث ي�ص���لط �لتقرير �ل�ص���وء على 

�إنجاز�ت �لدولة في مجال �لطاقة و�أف�ص���ل �لممار�ص���ات وق�ص����س �لنجاح لالأن�ص���طة �لوطنية في م�ص���يرة �لتطور في قطاع 

�لطاقة �لتي ت�صهدها �لدولة.

دولة الإمارات العربية المتحدة
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��ص���تبعد معالي �لدكتور علي �ص���الح �لعمير، وزير �لنفط ووزير �ص���وؤون مجل�س �المة 

بدولة �لكويت، �أن يوؤثر م�ص���توى �الأ�ص���عار �لحالي لل�ص���وق �لنفطية ب�ص���ورة �ص���لبية على 

�القت�صاد �لوطني �أو �لم�صاريع �ال�صتر�تيجية �لكبرى لبالده، موؤكد� باأن وز�رة �لنفط في 

دولة �لكويت تر�قب عن كثب م�صتويات �ال�صعار �لعالمية للنفط .

و�أعرب معاليه عن �أمله باأال ت�صل �ال�صعار �إلى م�صتويات ت�صكل �صرر�ً على �القت�صاد 

�لوطني مو�صحا �أن  �لعر�س و�لطلب يعتبر �لعامل �لرئي�صي �لموؤثر على م�صتويات �أ�صعار 

�لنفط في �ل�ص���وق �لنفطية �لعالمية، و�أ�ص���اف �نه كان هناك موؤ�صر�ت للتباطوؤ في �لنمو 

�لعالمي في �لوقت �لذي ت�ص���هد �ل�ص���وق �لنفطية كثرة في �النتاج حيث تنتج دول �أوبك 

وحدها ثلث �لنفط �لعالمي.

و�أ�ص���ار �لعمير �إلى �أن �نخفا�س �أ�ص���عار �لنفط �إلى حد معين قد يدفع باإتجاه خروج 

بع�س �ل�ص���ركات �لتي بد�أت في ��ص���تثمار�ت نفطية ب�ص���بب تجاوز م�صتوى تكلفة �النتاج 

وهو ما �صي�صاعد في ��صتقر�ر �ال�صعار.

دولة الك�يت

مملكة البحرين

معالي الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا 
وزيرا للطاقة بمملكة البحرين

�أ�ص���در �لعاهل �لبحريني �لملك حمد بن عي�ص���ى �آل خليفة، في 6 دي�صمبر 2014، 

�لمر�ص���وم �لملكي رقم 83 ل�ص���نة 2014 بت�ص���كيل �لحكومة �لجديدة برئا�ص���ة �صاحب 

�ل�صمو �لملكي، �الأمير خليفة بن �صلمان �آل خليفة. وقد جرى بموجب �لت�صكيل �لجديد 

��ص���ناد حقيبة وز�رة �لطاقة لمعالي �لدكتور عبد�لح�ص���ين بن علي ميرز�، خلفاً لمعالي 

�ل�صيخ �أحمد بن محمد �آل خليفة.

وقد بعث �الأمين �لعام لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول )�أو�بك(، �الأ�صتاذ 

عبا����س علي �لنقي، ببرقية تهنئة �إلى معالي �لدكتور عبد�لح�ص���ين بن علي ميرز�، هناأه 

فيها على من�صبه �لجديد، ومتطلعاً �إلى ��صتمر�ر دعم مملكة �لبحرين الأعمال ون�صاطات 

�لمنظمة، كما �أعرب �الأمين �لعام للمنظمة، عن خال�س تقديره و�ص���كره لمعالي �ل�ص���يخ 

�أحم���د ب���ن محمد �آل خليفة، عل���ى ما قدمه من دعم للمنظمة �أثناء فترة ع�ص���ويته في 

مجل�س وزر�ء �لمنظمة. 
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 الجمه�رية العربية ال�ش�رية

ذكرت ن�صرة �صادرة عن مجل�س �لوزر�ء �ل�صوري، باأن �إنتاج �لغاز �لطبيعي �نخف�س من 

543.11 ملي���ون متر مكعب خالل �ص���هر �آذ�ر لع���ام 2013 �إلى 504.1 ماليين متر مكعب 
خالل �ص���هر ني�ص���ان لعام 2013 وبن�صبة تر�جع بلغت حو�لي 7.2% في حين تر�جع �إنتاج 

�لنف���ط �لخ���ام من 229.24 �ألف طن في �ص���هر �آذ�ر لعام 2013 �إلى 74.35 �ألف طن في 

�صهر ني�صان لعام 2013 وبن�صبة تر�جع بلغت حو�لي 67.6 %.

 و�أ�ص���ارت �لن�ص���رة �إلى تر�جع ت�ص���دير �لم�ص���تقات �لنفطية لعام 2013 بن�صبة بلغت 

حو�لي 9.4%.. كما �أ�ص���ارت �إلى �نخفا�س �إجمال���ي كمية �لطاقة �لكهربائية �لمنتجة من 

2708.9 ماليي���ن )ك.و.����س( في �ص���هر �آذ�ر لعام 2013 �إل���ى 2427.9 مليون )ك. و.�س( 
وفي �صهر �آذ�ر لعام 2013 وبن�صبة تر�جع بلغت حو�لي %10.4..

الجمه�رية الجزائرية

ذك���ر معالي �لدكتور يو�ص���ف يو�ص���في، وزير �لطاق���ة  بالجمهوري���ة �لجز�ئرية، باأن 

بل���وغ �الي���ر�د�ت �لمالي���ة لب���الده م���ن �لنفط و�لغ���از �إل���ى 60 ملي���ار دوالر بنهاية عام 

�لحال���ي )2014(. مرهونة باأ�ص���عار �لنفط، موؤكد�ً في �لوق���ت ذ�ته عدم وجود تخوف 

م���ن تر�ج���ع �أ�ص���عار �لنفط عل���ى ميز�نية �لدول���ة وبر�مجها.  و�أ�ص���ار �إل���ى �أن منظمة 

�أوبك، �ص���تدر�س تر�جع �أ�ص���عار �لنفط خالل �جتماعها �لمقرر في 27 نوفمبر 2014، 

مو�ص���حاً ب���اأن �أ�ص���باب هذ� �النخفا����س تكمن في عدم �لت���و�زن بين �لعر����س و�لطلب 

وعو�مل جيو�صيا�ص���ية �أخرى. 

ودعا معالي �لدكتور يو�صف يو�صفي، �إلى �صرورة �الإ�صر�ع في �لتفكير في كيفية تنويع 

وبناء �قت�ص���اد قوي ل�ص���مان م�ص���تقبل �لجز�ئر الأن �لمحروقات لن تكون د�ئمة و�الأ�صعار 

لي�صت م�صتقرة.

 كما �كد ��ص���تعد�د �ص���ركة �ص���وناطر�ك، لحفر �أول بئر في عر�س �لبحر عام 2015، 

مو�ص���حاً �أنه تم خالل �الأ�ص���هر �لت�ص���عة �الولى من عام 2014 �كت�صاف ما يقارب مليارين 

ون�صف برميل للبترول، وهو ما �صاهم في رفع �حتياطات �لجز�ئر من �لمحروقات.

�أعلن���ت �لموؤ�ص�ص���ة �لوطني���ة للنف���ط �لليبية، باأن �ص���ركة  GXT وهى �ص���ركة 

فرعية مملوكة بالكامل ل�صركة ION Geophysica، �صتبد�أ خالل �صهر نوفمبر 

بعملي���ات �لمرحلة �الأولى للم�ص���ح �ل�ص���يزمى �لثنائي �الأبعاد ف���ي �لمياه �الإقليمية 

�لليبية في �لبحر �الأبي�س �لمتو�ص���ط، ويت�ص���من �لم�ص���روع �جر�ء م�صوحات على 

م�ص���احة 21،000 كيلو متر من �لمناطق �لبرية و�لبحرية، ويتاألف �لم�ص���روع من    

6 مر�ح���ل. وقد حدد موعد �لت�ص���ليم �لنهائي لبيانات �لمرحلة �الأولي  للم�ص���روع 
في  �أو�خر عام 2015.

دولة ليبيا
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ارتفاع كمية صادرات النفط العراقية خالل شهر نوفمبر 2014
العـــــــراق

�ص���ارك معالي �الأ�ص���تاذ/ عادل عب���د �لمهدي، وزير �لنف���ط بجمهورية 

�لع���ر�ق  في �أعمال موؤتمر قمة �الإقت�ص���اد و�لطاقة �لذي �نعقد في مدينة 

��ص���طنبول بالجمهوري���ة �لتركية، بم�ص���اركة وزر�ء وطاق���ة من مختلف دول 

�أوروبية وقد ناق�س �لموؤتمر عدد�ً من �لق�ص���ايا �لر�هنة في �ص���وق �لطاقة 

�لعالمي، ومن �أبرزها �نخفا�س �أ�ص���عار �لنفط وتد�عياتها على �قت�ص���اد�ت 

�ل���دول �لمنتج���ة و�لم�ص���تهلكة، و�ل�ص���بل �لكفيل���ة بتحقيق �ال�ص���تقر�ر في 

�أ�ص���عار �لنفط، و�أمن �لطاقة �لعالمي، وم�ص���اكل �لطاقة في �لقرن �ل� 21، 

و��ص���تثمار�تها وق�ص���ايا �لطاقة �لمتجددة.

وتح���دث معالي وزير �لنفط �لعر�قي في كلم���ة له �أمام �لموؤتمر عن و�قع 

و�آفاق �ص���ناعة �لنفط في جمهورية �لع���ر�ق، مبيناً �أهمية نفط جنوب �لعر�ق 

من جهة، و�أهمية نفط كركوك من جهة �أخرى، وموؤكد�ً على �أهمية عودة �نتاج 

نفط كركوك �لى �ل�ص���وق وبفعالية كاملة، موؤكد� �ن �ص���ناعة �لنفط �لعر�قية 

ت�ص���هد في �لمرحلة �لر�هنة نمو� غير م�صبوق على �صعيد تز�يد �نتاج �لنفط 

وهو ما �صي�صاهم في زيادة �لمو�رد �لمالية للعر�ق، 

  و�جتمع معالي �الأ�ص���تاذ/ عادل عبد �لمه���دي، على هام�س �لموؤتمر مع 

نظيره �لتركي، و��صتعر�صا �أوجه �لتعاون بين �لبلدين في �لمجاالت �القت�صادية 

و�ال�ص���تثمارية وق�صايا �لنفط و�لتبادل �لتجاري، كما تم ��صتعر��س �لم�صاعي 

�لم�صتركة لحل جميع �لم�صاكل �لعالقة بما يحقق �لم�صالح �لم�صتركة للبلدين 

و�ل�صعبين.

م���ن جهة �أخرى �أعلنت وز�رة �لنفط �لعر�قية عن  �الح�ص���ائية �الأولية 

لل�ص���ادر�ت �لنفطية ل�ص���هر نوفمبر/ ت�ص���رين �لثاني 2014، و�لتي حققت 

�رتفاع���ا ف���ي معدل �ص���ادر�ت �لنف���ط �لخام مقارنة باالأ�ص���هر �لما�ص���ية، 

حي���ث  بل���غ  2 مليون و510 �ل���ف ب/ي ، فيم���ا بلغت  كمية �ل�ص���ادر�ت 

�الجمالي���ة  75 ملي���ون و 310 �أل���ف برمي���ل )خم�ص���ة  و�ص���بعون ملي���ون 

وثالثمائ���ة وع�ص���رة  �ألف برمي���ل ( باإير�د�ت مالية بلغ���ت 5 مليار و 250 

مليون دوالر )خم�ص���ة مليار�ت ومئتان  وخم�صون  مليون دوالر. وبلغ معدل 

�لكميات �لم�ص���درة   ل�ص���هر نوفمبر/ ت�ص���رين �لثان���ي 2014 من �لمو�نئ 

�لجنوبية 74 مليون  و473 �ألف برميل )�أربعة و�ص���بعون مليون  و�أربعمائة 

وثالث���ة و�ص���بعون  �ألف  برميل( �أما �ص���ادر�ت نفط كرك���وك فكانت 836 

�أل���ف  )ثمانمائة و�ص���تة وثالثون �ألف برميل، وبلغ معدل �ص���عر �لبيع  )70 

دوالر و 4 �ص���نت( للبرميل �لو�حد.
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المؤتمر السنوي العشرين للطاقة
االتجاهات المستقبلية للطاقة:

االبتكار واألسواق والجغرافيا السياسية
تحت رعاية �لفريق �أول �ص���مو �ل�ص���يخ محمد بن ز�يد �آل نهيان، ولي عهد �أبوظبي، 

نائ���ب �لقائد �الأعل���ى للقو�ت �لم�ص���لحة، رئي�س مرك���ز �الإمار�ت للدر��ص���ات و�لبحوث 

�ال�ص���تر�تيجية، وبح�ص���ور معال���ي �لمهند�س �ص���هيل محم���د بن ف���رج �لمزروعي، وزير 

�لطاق���ة بدول���ة �المار�ت �لعربية �لمتح���دة، عقد مركز �الإمار�ت للدر��ص���ات و�لبحوث 

�ال�ص���تر�تيجية، �لموؤتم���ر �ل�ص���نوي �لع�ص���رين للطاق���ة، خ���الل �لفترة م���ن 18 �إلى 19 

نوفمب���ر 2014، ف���ي مقّر �لمركز في �أبوظبي، دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة، بعنو�ن: 

�التجاه���ات �لم�ص���تقبلية للطاقة: �البتكار و�الأ�ص���و�ق و�لجغر�فيا �ل�صيا�ص���ية. وقد مثل 

�الأمانة �لعامة لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�ص���درة للبترول في �لموؤتمر، �ص���عادة �الأمين 

�لعام، �الأ�صتاذ عبا�س علي �لنقي.  
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تناول �لموؤتمر �لطرق �لتي ت�صاهم في تحويل 

�إنت���اج وتوزيع مو�رد �لطاقة في �لعالم من خالل 

�إدخال تقنيات و�صيا�ص���ات جديدة ومبتكرة، كما 

ناق�س عدد�ً من �لتطور�ت �لر�هنة في �ص���ناعة 

�لطاقة �لعالمية م���ن بينها، �الآثار �لمترتبة على 

�لتطور �لتكنولوجي في �أ�صو�ق �لطاقة �لتقليدية، 

و�آفاق �لطاقة �لمتجددة وغير �لتقليدية، و�الآثار 

�القت�صادية و�لجيو�صيا�صية لهذه �لتحوالت على 

منطقة �لخليج �لعربي و�لعالم.

ت�سم�������ن الموؤتم�������ر اأرب�������ع جل�س�������ات، تناولت 

الموا�سيع التالية:

• الجل�سة االأولى: »�البتكار وم�صادر �لطاقة �لتقليدية«.	

• الجل�س�������ة الثاني�������ة: »�البت���كار و�لتوجه���ات ف���ي م�ص���ادر �لطاقة غي���ر �لتقليدية 	

و�لمتجددة«. 

• الجل�سة الثالثة: »�لتطور�ت �لجيو�صيا�صية �لبارزة و�لمناف�صة«.	

• الجل�س�������ة الرابعة: »تطور�ت �أ�ص���و�ق �لطاقة وتاأثير�تها عل���ى دول مجل�س �لتعاون 	

لدول �لخليج �لعربية«. 

وقد �ألقى �صعادة �الأمين �لعام، �الأ�صتاذ عبا�س علي �لنقي، كلمة في �لموؤتمر، ��صتعر�س 

فيها و�قع و�آفاق �لطاقة عربيا وعالميا.
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وقد �ألقى �ص���عادة �الأمين �لعام للمنظمة، 

�الأ�صتاذ/ عبا�س علي �لنقي، كلمة في �لحلقة 

�لنقا�ص���ية �الأول���ى، بعن���و�ن » �آف���اق �لطاق���ة 

�لعالمي���ة: طاقة جديدة، �صيا�ص���ات جديدة«، 

ذك���ر فيها ب���اأن م�ص���ادر �لطاق���ة �لمتجددة، 

و�لغ���از و�لنفط  �ل�ص���خري ب�ص���كل عام، �إلى 

جانب �لم�ص���ادر �لتكميلية �الأخرى، �ص���يكون 

له���ا دور مهم ف���ي تلبي���ة �حتياج���ات �لعالم 

�لم�ص���تقبلية م���ن �لطاق���ة، و لك���ن تظل تلك 

�لم�ص���ادر م���ن �لطاق���ة محاط���ة بع���دد من  

�لتحديات و�لقيود. 

و�أ�ص���ار ب���اأن �لطاق���ة �لمتج���ددة ت�ص���هد 

نمو� �ص���ريعا، ولكن كونه���ا تبد�أ من �إمكانيات 

تو�ج���د مح���دودة ف���اإن ح�ص���تها م���ن مزيج 

�لطاق���ة �لعالمية بحلول عام 2035 �ص���تكون 

متو��صعة. و�صتظل م�صادر �لطاقة �لمتجددة 

مكمل���ة  للوق���ود �الحف���وري )�لنف���ط و�لغاز 

و�لفحم( �لم�صدر �الأهم و�الأ�صمل.

و�ختتم كلمته باالإ�ص���ارة �إل���ى �أنه بتو�جد 

وتو�ف���ر �لحج���م �لكبي���ر م���ن �الحتياطيات 

�لموؤك���دة من �لنفط و�لغ���از �لتقليدي فاإنهما 

�ص���يظالن ولعق���ود مقبل���ة م�ص���ادر �لطاق���ة 

�لمهيمن���ة على مزيج �لطاق���ة �لعالمي لعقود 

طويلة قادمة، و�صت�صتمر في توفير جزء كبير 

م���ن �حتياجات �لطاقة في �لعالم، و�ص���تبقى 

�لمنطقة �لعربية، وال �ص���يما �لدول �الأع�صاء 

ف���ي منظمة �أو�بك �لمزود �لرئي�ص���ي للمو�رد 

�لهيدروكربونية ولعقود قادمة.

سعادة األستاذ / عباس علي النقي
دول أوابك ستبقى المزود الرئيسي للموارد 

الهيدركربونية لعقود قادمة
تلب������ي�������ة لدع�����������وة كري����م�������ة م���ن �سع�������ادة ال�سيد/ اإبراهي�������م الفا�سي 

الفهري، رئي�س معهد اأماديو��������س، �سارك �سعادة االأمين العام لمنظمة 

اأواب�������ك، اال�ستاذ/ عبا�س عل�������ي النقي، في فعالي�������ات موؤتمر اأماديو�س، 

الذي انعقد في مدينة طنجة – المملكة المغربية، خلل الفترة من 

12 اإلى 15 نوفمبر 2014.

ومن بين اأهم الموا�سيع التي ناق�سها المنتدى:

• نظام الطاقة العالمي الجديد.	

• التحديات االقت�سادية وال�سيا�سية الفريقيا النا�سئة.	

• اعادة ت�سكيل العالم العربي الدائم التغير.	

• التهديدات االأمنية الجديدة مقابل الكوارث متعددة االأقطاب.	

• مجموعة دول البريك�س واالأ�سواق النا�سئة، محرك الجنوب.	
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وق�������د �ألق������ى �الأمي��������ن �لع���ام لمنظم�������ة �أو�ب���������ك، 

االأ�ستاذ/ عبا��������س علي النقي، كلمة خالل �لمنتدى، �أ�ص���ار 

خالله���ا �إل���ى �لمكانة �لمهم���ة �لتي تحتلها �ل���دول �لعربية 

�لمنتجة للبترول، وباالأخ�س دول مجل�س �لتعاون، في ميز�ن 

�لطاقة �لعالمي نظر�ً المتالكها ن�صبة كبيرة من �حتياطات 

�لنف���ط و�لغاز �لطبيع���ي في �لعالم باالإ�ص���افة �إلى طاقتها 

�الإنتاجي���ة و�لت�ص���ديرية مم���ا يعن���ي مو��ص���لة �أد�ء دورها 

�لمحوري في ت�ص���كيل م�ص���تقبل �لطاقة في �لعالم. �أ�ص���بح 

م�صتقبل دور �لنفط و�لغاز عالمياً وتوقعات �لطلب و�لعر�س 

وتط���ور �الأ�ص���و�ق �لبترولية �لعالمية و�لظروف �ل�صيا�ص���ية 

و�الأمني���ة و�لجغر�في���ة وغيرها من �الأم���ور محدد�ت هامة 

ال�ص���تر�تيجيات �لتنمية في �لدول �لعربية �لم�صدرة للنفط 

ب�ص���كل ع���ام لما لذل���ك من تاأثير عل���ى خيار�تها بالن�ص���بة 

لالإنتاج و�ال�ص���تثمار و�ال�ص���تهالك �لمحلي و�ل�صادر�ت من 

�لنف���ط و�لغ���از وبالتال���ي �ال�ص���تمر�ر في �لتنمي���ة �لفاعلة 

�لتي ت�ص���اعد على �ال�ص���تقر�ر و �لنمو و�لرفاهية و�لتنمية 

�لم�صتد�مة في هذه �لدول.

يهدف �لمنتدى �إلى �ال�صتفادة من �لفر�س �لمتوفرة في 

دول مجل�س �لتعاون �لخليج���ي و�لمملكة �لمغربية، وتعزيز 

قن���و�ت �لتو��ص���ل، وزي���ادة حج���م �لتبادل �لتج���اري، وفتح 

�آفاق جديدة لل�ص���ر�كة و�ال�ص���تثمار �لمغربي � �لخليجي في 

�فريقيا.

ومن بين �أهم �لمحاور �لتي ناق�صها �لمنتدى:

• �آفاق �ل�صر�كة �لخليجية �لمغربية في �فريقيا.	

• �لتع���اون �لخليج���ي �لمغرب���ي ف���ي قط���اع �لطاقة 	

و�لمعادن.

• �آف���اق �لتع���اون �لخليج���ي �لمغرب���ي ف���ي قط���اع 	

�لمو��صالت و�لنقل و�ل�صكك �لحديدية.

• مج���االت �لتع���اون �لخليج���ي �لمغرب���ي في قطاع 	

)�الط���ار  و�لمتو�ص���طة  �ل�ص���غيرة  �لموؤ�ص�ص���ات 

�لقانوني لفتح �صركات في دول �لمجل�س و�لمملكة 

�لمغربية(.

• �لتكام���ل و�لتع���اون �لخليجي �لمغرب���ي في قطاع 	

�لزر�عة و�الأمن �لغذ�ئي.

• مجاالت �لتعاون بين �صاحبات �العمال �لخليجيات 	

و�لمغربيات.

• �لفر�س �ال�صتثمارية �لخليجية �لمغربية في قطاع 	

�لعقار و�لمقاوالت.

• �ال�صتثمار في �لقطاع �ل�صياحي و�لفندقي.	

الملتقى والمعرض الرابع لالستثمار الخليجي المغربي 
تلبي�������ة لدع�������وة كريمة من ال�سي�������د/ عبدالرحيم ح�سن نق�������ي، االأمين العام التحاد غ�������رف دول مجل�س 

التعاون الخليجي، �سارك االأمين العام لمنظمة اأوابك، االأ�ستاذ/ عبا�س علي النقي في فعاليات الملتقى 

والمعر�س الرابع لل�ستثمار الخليجي المغربي، الذي اأقيم في الدار البي�ساء – المملكة المغربية 28-

29 نوفمب�������ر 2014، تح�������ت الرعاية ال�سامية ل�ساح�������ب الجللة الملك محمد ال�ساد��������س عاهل المملكة 
المغربية، وبدعم من الحكومة المغربية.
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�سادية

✍ انخف�س المعدل ال�سهري الأ�سعار �سلة اأوبك بن�صبة 4.7% )4.8 دوالر للبرميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 96.0 دوالر للبرميل خالل �صهر 
�صبتمبر 2014.

✍ انخف�س الطلب العالمي على النفط خالل �صهر �صبتمبر 2014 بمقد�ر 1.0 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 1.1 % لي�صل �إلى 92.3 مليون ب/ي.
✍ ارتفعت الكميات المعرو�سة من النفط خالل �صهر �صبتمبر 2014 بمقد�ر 6.0 مليون ب/ي ،�أي بن�صبة 6.0 % لت�صل �إلى 8.94 مليون ب/ي.

ارتفعت وارداتها من  كما  6.7 مليون ب/ي،  4% لتبلغ  بنحو   2014 �أغ�صط�س  �صهر  ارتفعت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل   ✍
المنتجات النفطية بنحو 2.4% لتبلغ حو�لى 8.1 مليون ب/ي.

✍ ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول ال�سناعية خالل �صهر �أغ�صط�س 2014 بحو�لى 31 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 
2691 مليون برميل، بينما ا�ستقر المخزون االإ�ستراتيجي في دول منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية وجنوب اأفريقيا وال�سين عند  1758 

مليون برميل. 

✍ ارتفع المتو�سط ال�سهري لل�سعر الفوري للغاز الطبيعي �لم�صجل في مركز هنري بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر �صبتمبر 2014 بمقد�ر 0.05 دوالر 
لكل مليون )و ح ب( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 3.90 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

✍ انخف�س متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في اليابان خالل �صهر �أغ�صط�س 2014 بمقد�ر 4.0 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 
15.7 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، و انخف�س متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في كوريا الجنوبية بمقد�ر 0.1 دوالر لكل مليون )و 
ح ب( ، لي�صل �إلى 2.16 دوالر لكل مليون )و ح ب( ،بينما ارتفع متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في ال�سين بمقد�ر 1.5 دوالر 

لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 11.7 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

✍ بلغت �سادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�سيل اإلى اليابان وكوريا الجنوبية وال�سين حوالى 4.078 مليون طن خالل �صهر �أغ�صط�س 
2014 ،م�صتاأثرة بح�صة 36.5 % من �الإجمالى.

أوال : أسواق النفط

– الأ�شعار  1

1-1 اأ�سعار النفط الخام
�صهد �لمعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة �أوبك تر�جعاً خالل �الأ�صبوع �الأول من �صهر �صبتمبر 

�أدنى  2014، م�صجاًل 99.1 دوالر للبرميل، ثم و��صل تر�جعه خالل باقى �ل�صهر م�صجاًل 
م�صتوياته فى �الأ�صبوع �لر�بع عندما بلغ حو�لى 94.3 دوالر للبرميل، كما يو�صح �ل�صكل )1(:

2014 تر�جعاً  �أوبك خالل �صهر �صبتمبر  �ل�صهري الأ�صعار �صلة خامات  �لمعدل  �صهد 

بمقد�ر 4.8 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 4.7% لي�صل �إلى 96.0 

دوالر للبرميل، م�صجال تر�جعاً بنحو 12.7 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 11.7% مقارنة بمعدله 

�لم�صجل خالل �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي، وهو �أقل م�صتوى له منذ ما يزيد عن 

عام ون�صف.المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك،  2014-2013 

وقد كان لوفرة �الإمد�د�ت ،و�صعف 

وحو�س  �أ�صيا  فى  بخا�صة  �لطلب 

تر�جع  فى  رئي�صياً  دور�ً  �الأطلنطى 

 .2014 �صبتمبر  �صهر  خالل  �الأ�صعار 

وفى �لوقت ذ�ته، كان ل�صعف �لبيانات 

و�ل�صين،  �أوروبا  من  لكاًل  �القت�صادية 

بتوقعات  مدعوماً  �لدوالر  و�رتفاع 

و�ل�صيانة  �الأمريكى  �القت�صاد  تح�صن 

فى  دور�ً  �لتكرير  لم�صافى  �لمو�صمية 

حدوث هذ� �لتر�جع.

امل�ؤ�شرات الرئي�شية

الشكل - 1:
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�شبتمرب اأغ�شط�س ي�لي� ي�ني� ماي� اإبريل مار�س فرباير
يناير

2014 دي�شمرب ن�فمرب اأكت�بر
�شبتمرب

2013

96.0 100.8 105.6 107.9 105.4 104.3 104.2 105.3 104.7 107.7 105.0 106.7 108.7 �صعر �صلة �أوبك

(4.8) (4.9) (2.3) 2.5 1.1 0.1 (1.2) 0.7 (3.0) 2.7 (1.7) (2.0) 1.2  �لتغري عن �ل�صهر

�ل�صابق

(12.7) (6.8) 1.2 6.9 4.7 3.2 (2.2) (7.4) (4.6) 1.1 (1.9) (1.7) (2.0)
 �لتغري عن �ل�صهر

 �ملماثل من �لعام

�ل�صابق

مالحظة: ت�صم �صلة �أوبك، �عتبار� من 16 يونيو 2005 ، �إحدى ع�صر نوعاً من �لنفط �لخام بدال من �ل�صبعة خامات �ل�صابقة . وتمثل �ل�صلة 

�لجديدة خامات �لدول �الأع�صاء مقّومة وفقاً  الأوز�ن ترجيحية تاأخذ في �العتبار �إنتاج و�صادر�ت �لدول �الأع�صاء. و�عتبار� من بد�ية يناير 2007 

�أ�صيف خام غير��صول �النغولي �إلى �صلة �أوبك �لجديدة، و في منت�صف �صهر �أكتوبر 2007 �أ�صيف خام �أورينت �الإكو�دوري، وفي يناير 2009 تم  

��صتثناء �لخام �الندوني�صي من �ل�صلة  لت�صبح تتاألف من 12 نوع من �لنفط �لخام.

التغير في أسعار سلة أوبك، 2013-2014                                  )دوالر/برميل(

التغير في أسعار سلة أوبك، 2013-2014                             )دوالر/برميل(

الجدول - 1 

شكل - 2 

ويو�صح �لجدول )1(  و�ل�صكل )2( �لتغير في �أ�صعار �صلة �أوبك، مقارنة بال�صهر �ل�صابق، 

و بال�صهر �لمماثل من �لعام �ل�صابق:

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

للفترة 2012 - 2014.

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

 6.0 بنحو   2014 �أغ�صط�س  �صهر  �لممتاز خالل  للغازولين  �لفورية  �الأ�صعار  تر�جعت 

دوالر   122.2 �إلى  لت�صل   %4.7 بن�صبة  �أي  �ل�صابق  �ل�صهر  باأ�صعار  مقارنة  للبرميل  دوالر 

لتبلغ  �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 1.3 دوالر للبرميل �أي بن�صبة %1.1  للبرميل، كما تر�جعت 
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116.3 دوالر للبرميل، وتر�جعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لى 0.3 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 
0.3% لتبلغ 94.2 دوالر للبرميل.

-  �سوق روتردام

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

2014 بنحو 8.2 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 6.4% لت�صل �إلى 
119.9 دوالر للبرميل،  كما تر�جعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 2.5 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 
2.1% لتبلغ 116.7 دوالر للبرميل، وتر�جعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 5.2 دوالر للبرميل 

�أي بن�صبة 5.5% لتبلغ 88.6 دوالر للبرميل.

-  �سوق حو�س البحر المتو�سط

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

2014 بنحو 7.7 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 6.3% لت�صل �إلى 
115.2 دوالر للبرميل، كما تر�جعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 2.7 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 
2.3% لتبلغ 117.1 دوالر للبرميل، وتر�جعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 4.8 دوالر للبرميل 

�أي بن�صبة 5.1% لتبلغ 89.7 دوالر للبرميل.

-  �سوق �سنغافورة

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

لت�صل  2014  بنحو 10.6 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة %8.7 
�إلى 111.4 دوالر للبرميل، كما تر�جعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 2.4 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 

2.0% لتبلغ 117.8 دوالر للبرميل، وتر�جعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 1.0 دوالر للبرميل 
�أي بن�صبة 1.1% لتبلغ 93.5 دوالر للبرميل.

المعدل الشهري لألسعار الفورية للغازولين الممتاز، 2013-2014     )دوالر/برميل(

�ل�صكل  وي��و���ص��ح    

�ل�صهري  �ل��م��ع��دل   )3(

ل���الأ����ص���ع���ار �ل���ف���وري���ة 

�لممتاز خالل  للغازولين 

�أغ�صط�س  م��ن  �ل��ف��ت��رة 

�أغ�صط�س  �إل��ى     2013
�الأ����ص���و�ق  ف���ي    2014

�لرئي�صية �الأربعة:

�لجدول  يو�صح  كما 

�ل���م���ل���ح���ق  ف������ي   )4(

�ل��م��ت��و���ص��ط �ل�����ص��ه��ري 

ل���الأ����ص���ع���ار �ل���ف���وري���ة 

في  �لنفطية  للمنتجات 

�الأ�صو�ق �لمختلفة للفترة 

 .2014-2012

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

1-3 اأ�سعار �سحن النفط الخام 
��صتقرت �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 �أغ�صط�س 2014 عند 

49 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي)*(  وهو نف�س �لم�صتوى �لم�صجل خالل �ل�صهر �ل�صابق ،كما 
�لغرب  �تجاه  �إلى  �الأو�صط   �ل�صرق  �لمتجه من مو�نئ  �لخام  �لنفط  �أ�صعار �صحن  ��صتقرت 

)للناقالت �لكبيرة بحمولة 270 – 285 �ألف طن �صاكن( عند نف�س �لم�صتوى �لم�صجل خالل 

�ل�صهر �ل�صابق وهو 30 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي. فى حين تر�جعت �أ�صعار �صحن �لنفط 

�لخام �لمنقولة د�خل منطقة �لبحر �الأبي�س �لمتو�صط بناقالت �صغيرة �أو متو�صطة �لحجم  

)80-85 �ألف طن �صاكن( بمقد�ر 9 نقاط مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة %8.7 

م�صجلة 95 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي.

في  �لعالمى(  �لمقيا�س  على  )نقطة  �لخام  �لنفط  �صحن  �أ�صعار   )4( �ل�صكل  ويو�صح 

�التجاهات �لمختلفة خالل �لفترة من �صهر �أغ�صط�س 2013 �إلى �صهر �أغ�صط�س 2014: 

1-4 اأ�سعار �سحن المنتجات النفطية 

�رتفعت �أ�ص���عار �ص���حن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة من مو�نئ �ل�صرق �الأو�صط  �إلى �تجاه  

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

20 نقطة مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 19.0% م�صجلة 125 نقطة على �لمقيا�س 
 .)World Scale(لعالمي�

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

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

3 نقاط على �لمقيا�س �لعالمي،  �أي بن�ص���بة 2.5% مقارنة باأ�ص���عار �ل�ص���هر �ل�ص���ابق،  لت�صل 

 WS-( لمقيا����س �لعالم���ي� )*(

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

�ل�ص���حن، حي���ث �أن نقط���ة عل���ى 

�لمقيا�س �لعالم���ي تعني 1% من 

�صعر �لنقل �لقيا�صي لذلك �التجاه 

في كت���اب World Scale �لذي 

ين�صر �ص���نويا، ويت�صمن قائمة من 

�الأ�صعار ب�ص���يغة دوالر/طن تمثل 

�التجاه���ات  ل���كل   –  WS  100
�لرئي�صية في �لعالم.
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�إلى م�صتوى 117 نقطة، وتر�جعت �أي�صاً �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة من �لبحر 

�لمتو�ص���ط �إلى �ص���مال غرب �أوروبا )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر 

�أغ�ص���ط�س 2014 بمقد�ر 3 نقاط على �لمقيا�س �لعالمي، �أي بن�ص���بة 2.3% مقارنة باأ�ص���عار 

�ل�صهر �ل�صابق،  لت�صل �إلى م�صتوى 127 نقطة.

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

�لفترة من �صهر  �أغ�صط�س 2013 �إلى �صهر �أغ�صط�س 2014.

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

�لمنتجات �لنفطية للفترة 2012- 2014.

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

2 - العر�س و الطلب  

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

2014 �إل�ى تر�جعه بمقد�ر 1.0 مليون ب/ي، �أي بن�ص���بة 1.1 % مقارنة بم�ص���تويات �ل�ص���هر 
�ل�ص���ابق لت�ص���ل �إل�ى 92.3 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 0.4 مليون ب/ي مقارنة 

بال�صهر �لمناظر من �لع�ام �لما�صي.

تر�جع طلب مجموعة �لدول �ل�ص���ناعية خالل �ص���هر �ص���بتمبر 2014 بمقد�ر 0.7 مليون 

ب/ي، �أي بن�ص���بة 1.5% مقارنة بم�ص���تويات �ل�ص���هر �ل�ص���ابق لت�ص���ل �إلى 45.6 مليون ب/ي 

،منخف�ص���اً بحو�لى  0.1 مليون ب/ي مقارنة بال�ص���هر �لمناظر من �لعام �لما�صي، كما تر�جع 

طلب بقية دول �لعالم �الأخرى بمقد�ر 0.3 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.6% مقارنة بم�صتويات 

�ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 46.7 مليون ب/ي ،مرتفعاً بحو�لي 0.5 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر 

�لمناظر من �لعام �لما�صي.

شكل - 5 
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التغري عن

�شبتمرب 2013 

�شبتمرب

2013
التغري عن

اأغ�شط�س  2014 

اأغ�شط�س

2014
�شبتمرب

2014

-0.1 45.7 -0.7 46.3 45.6 طلب الدول ال�سناعية

0.5 46.2 -0.3 47.0 46.7 باقي دول العامل

0.4 91.9 -1.0 93.3 92.3 اإجمايل الطلب العاملي

0.7 36.2 0.2 36.7 36.9  اإمدادات اأوبك

0.4 29.9 0.1 30.2 30.3 نفط خام

0.3 6.3 0.1 6.5 6.6 �سوائل الغاز و متكثفات

2.7 52.9 0.4 55.2 55.6 اإمدادات من خارج اأوبك

0.1 2.2 0.0 2.3 2.3 عوائد التكرير

3.5 91.3 0.6 94.2 94.8 اإجمايل العر�س العاملي

-0.6 1.0 2.4 املوازنة

Energy Intelligence Briefing October 6  2014 ،:مل�صدر�

بينم���ا ت�ص���ير �لتقدي���ر�ت �الأولية �إلى �رتفاع �لكميات �لمعرو�ص���ة من �لنفط خالل �ص���هر 

�ص���بتمبر 2014 بمقد�ر 0.6 مليون ب/ي �أي بن�صبة 0.6% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق 

لت�ص���ل �إلى 94.8 مليون ب/ي، وهو م�ص���توى مرتفع بحو�لي 3.5 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر 

�لمناظر من �لعام �ل�صابق.

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

و �صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �صهر �صبتمبر 2014 بمقد�ر 0.2 مليون ب/ي �أي بن�صبة %0.5 

مقارنة بم�ص���تويات �ل�ص���هر �ل�صابق لت�ص���ل �إلى 36.9 مليون ب/ي ،م�صكلة �رتفاعاً بنحو 0.7 

ملي���ون ب/ي مقارنة بال�ص���هر �لمناظر من �لعام �ل�ص���ابق، كما �رتف���ع �إجمالى �إمد�د�ت �لدول 

�لمنتج���ة م���ن خارج �أوبك خالل �ص���هر �ص���بتمبر 2014 بمقد�ر 0.4 مليون ب/ي �أي بن�ص���بة 

0.7% مقارنة بم�ص���تويات �ل�ص���هر �ل�صابق لت�صل �إلى 57.9 مليون ب/ي ،م�صكلة �رتفاعاً بنحو 
2.8 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

وتظهر �لبيانات �الأولية لم�ص���تويات �لطلب و�لعر�س من �لنفط �لخام خالل �صهر �صبتمبر 

2014 فائ�ص���اً قدره 2.4 مليون ب/ي ،مقارنة بفائ�س قدره 1.0 مليون ب/ي خالل �ل�ص���هر 
�ل�ص���ابق وعجز�ً قدره 0.6 مليون ب/ي خالل �ل�ص���هر �لمماثل من �لعام �ل�ص���ابق ،وذلك كما 

يت�صح من �لجدول )2(  و�ل�صكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط                                         )مليون برميل/ اليوم( الجدول - 2 

يو�صح �لجدوالن )7( و )8( م�صتويات �لطلب و�لعر�س �لعالمي للنفط  للفترة 2012- 2014.



التطورات البترولية
سنة 40 - العدد 11

ال

26

3 -  تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية

الواليات المتحدة االأمريكية 

�أغ�صط�س  �صهر  خالل  �لخام  �لنفط  من  �الأمريكية  �لمتحدة  �لواليات  و�رد�ت  �رتفعت 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ  2014 بحو�لى 287 �ألف ب/ى �أى بن�صبة %4 
7.6 مليون ب/ي، كما �رتفعت و�رد�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 41 �ألف ب/ي �أى 

بن�صبة 2.4% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لي 1.8 مليون ب/ي. 

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

�ل�صابق  �ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة  ب/ي  �أل��ف   49 بحو�لى   2014 �أغ�صط�س  �صهر 

 314 بحو�لى  �لنفطية  �لمنتجات  من  �صادر�تها  �رتفعت  كما  �ألف ب/ي،   311 لتبلغ 

 3.5 حو�لى  لتبلغ  �ل�صابق  �ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %10 بن�صبة  �أى  ب/ي  �أل��ف 

مليون ب/ي. وبذلك �نخف�س �صافي �لو�رد�ت �لنفطية للواليات �لمتحدة خالل �صهر 

�أغ�صط�س 2014 بحو�لي 35 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 0.6% مقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق 

5.6 مليون ب/ي. لي�صل �إلى 

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

�ل�صعودية  �لعربية  �لمملكة  تليها  منه،  �الأخيرة  و�رد�ت  �جمالي  من   %37 بن�صبة  �لخام 

وفنزويال بن�صبة 16% لكاًل منهما، بينما ��صتحوذت �لدول �الأع�صاء في منظمة �أوبك على 

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

اليابان 

 255 بحو�لي   2014 �أغ�صط�س  �صهر  خالل  �لخام  �لنفط  من  �ليابان  و�رد�ت  �رتفعت 

بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 3.4 مليون ب/ي. بينما  �أي بن�صبة %8  �ألف ب/ي، 

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

 التغري عن

يوليو 2014

يوليو

2014
اأغ�سط�س

2014
 التغري عن

يوليو 2014

يوليو

2014
اأغ�سط�س

2014

0.273 -   1.431 -   1.704 -   0.238 7.094 7.332 الواليات املتحدة االأمريكية

0.039 -   0.156 0.117 0.255 3.097 3.352 اليابان

0.036 -   0.135 0.099 0.313 5.610 5.923 ال�سني

�نخف�صت �لو�رد�ت �ليابانية من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 44 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 

7% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 587 �ألف ب/ي.
وعلى جانب �ل�صادر�ت، �نخف�صت �صادر�ت �ليابان من �لمنتجات �لنفطية خالل �صهر 

�أغ�صط�س  2014 بنحو 4 �أالف ب/ي، �أي بن�صبة 0.8% لتبلغ 470 �ألف ب/ي، و بذلك 

�رتفع �صافي �لو�رد�ت �لنفطية لليابان خالل �صهر �أغ�صط�س 2014  بحو�لي 216 �ألف 

ب/ي، �أي بن�صبة 7% لي�صل �إلى 3.5 مليون ب/ي. 

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

بالنفط �لخام بن�صبة 29 % من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه ، تليها �المار�ت �لعربية �لمتحدة 

بن�صبة 27% ثم قطر بن�صبة 13% من �جمالي و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام. 

ال�سين 

�رتفعت و�رد�ت �ل�صين من �لنفط �لخام خالل �صهر �أغ�صط�س 2014 بحو�لي 338 �ألف 

ب/ي، �أي بن�صبة 6% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 5.9 مليون ب/ي، كما �رتفعت 

�لو�رد�ت �ل�صينية من �لمنتجات �لنفطية خالل �صهر �أغ�صط�س 2014 بحو�لي 78 �ألف 

ب/ي، �أي بن�صبة 10% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 875 �ألف ب/ي.

وعلى جانب �ل�صادر�ت ،بلغت �صادر�ت �ل�صين من �لنفط �لخام خالل �صهر �أغ�صط�س 

2014 حو�لى 25 �ألف ب/ي وذلك عقب فترة �نقطاع د�مت خم�صة �أ�صهر، كما �رتفعت 
 %17 بن�صبة  �أي  �ألف ب/ي،   114 �لنفطية بحو�لي  �لمنتجات  �ل�صينية من  �ل�صادر�ت 

�أعلى م�صتوى منذ دي�صمبر  �ألف ب/ي، وهو  �ل�صابق لتبلغ 776    بالمقارنة مع �ل�صهر 

2009. وبذلك بلغ �صافي �لو�رد�ت �لنفطية �ل�صينية خالل �صهر �أغ�صط�س 2014 حو�لي 
6 مليون ب/ي مرتفعة بنحو 5% عن م�صتوياتها لل�صهر �ل�صابق. 

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

لل�صين بالنفط �لخام بن�صبة 15% من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه ،يليها �أنجوال بن�صبة 

13%، وعمان بن�صبة %11 .
ويو�صح �لجدول )3( �صافي �لو�رد�ت ) �ل�صادر�ت ( من �لنفط �لخام و�لمنتجات �لنفطية 

للواليات �لمتحدة و�ليابان و�ل�صين خالل �صهر �أغ�صط�س 2014 مقارنة بال�صهر �ل�صابق.

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

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

�رتفع �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �لدول �ل�ص���ناعية خالل �ص���هر �أغ�صط�س 

2014 بحو�ل���ى 31 ملي���ون برميل عن �ل�ص���هر �ل�ص���ابق لي�ص���ل �إلى 2691 ملي���ون برميل، 
م�صكاًل �رتفاعاً بمقد�ر 13 مليون برميل عن م�صتويات �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صى، 

يذك���ر �أن �إجمال���ي �لمخزون �لتجاري من �لنفط �لخام  في �لدول �ل�ص���ناعية قد �نخف�س 

خالل �صهر �أغ�صط�س 2014  بحو�لي 15 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 976 

ملي���ون برميل، بينما �رتفع �إجمالي مخزونها �لتجاري من �لمنتجات  �لنفطية بحو�لي 46 

مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1715 مليون برميل.

 وق���د �رتفع �لمخزون �لتج���اري �لنفطي في �الأمريكتين بحو�ل���ى 3 مليون برميل عن 

�ل�ص���هر �ل�ص���ابق لي�ص���تقر عند 1396 مليون برمي���ل، منها 510 ملي���ون برميل من �لنفط 

�لخ���ام و 886 ملي���ون برميل من �لمنتجات، و �رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �لدول 

�الأوروبية بحو�لى 11 مليون برميل عن �ل�ص���هر �ل�ص���ابق لي�ص���تقر عند 880 مليون برميل 

منه���ا 300 مليون برميل من �لنفط �لخ���ام و 580 مليون برميل من �لمنتجات، كما �رتفع 

�لمخزون �لتجاري �لنفطي في بلد�ن منطقة �لمحيط �لهادي بمقد�ر 17 مليون برميل عن 

�ل�صهر �ل�صابق ليبلغ 415 مليون برميل منها 166 مليون برميل من �لنفط �لخام  و 249 

مليون برميل من �لمنتجات �لنفطية.

�نخف�س �لمخزون �لتجاري �لنفطي في بقية دول �لعالم خالل �صهر �أغ�صط�س 2014 

بمق���د�ر 3 مليون برميل لي�ص���ل �إلى 2388 مليون برميل ،بينم���ا �رتفع �لمخزون �لتجاري 

�لنفطي على متن �لناقالت بمقد�ر 9 مليون برميل لي�صل �إلى 1032 مليون برميل. 

وبذلك ي�ص���جل م�صتوى �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لعالمى �رتفاعاً بمقد�ر 28 مليون 

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

�إلى 5079  مليون برميل، وهو م�ص���توى مرتفع بمقد�ر 154 مليون برميل عن م�ص���تويات 

�ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

و��ص���تقر �لمخزون �ال�صتر�تيجي في دول منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية وجنوب 

�أفريقيا و�ل�صين عند 1758 مليون برميل، و هو م�صتوى مرتفع  بمقد�ر 29 مليون برميل 

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

وبذلك ي�ص���ل �إجمالي �لمخزون �لعالمي في نهاية �ص���هر �أغ�صط�س 2014 �إلى 7870 

ملي���ون برميل م�ص���جال بذلك �رتفاعاً بنحو 38 مليون برميل مقارنة بال�ص���هر �ل�ص���ابق، و 

�رتفاعاً بنحو 203 مليون برميل مقارنة بال�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

ويبين �ل�ص���كل )7( و�لجدول )9( في �لملحق م�ص���تويات �لمخزون �لمختلفة في نهاية 

�صهر �أغ�صط�س 2014.
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* 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 ).

World Gas Intelligence October 8 ,2014 : المصدر

�شبتمرب

دي�شمربن�فمرباأكت�بر2013
يناير

�شبتمرباأغ�شط�سي�لي�ي�ني�ماي�اأبريلمار�سفرباير2014

3.63.73.64.23.35.83.84.74.64.13.83.93.9�لغاز �لطبيعي *

18.317.316.216.816.417.417.317.617.618.117.716.616.1خام غ. تك�صا�س**

17.017.719.119.419.020.718.318.017.216.917.416.415.9زيت  وقود منخف�س �لكربيت )0.3 %(

ثانيا: سوق الغاز الطبيعي

1 - الأ�شعار الف�رية و الم�شتقبلية للغاز الطبيعي في ال�ش�ق الأمريكي 

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

�الأمريكي خالل �ص���هر �ص���بتمبر 2014 بمقد�ر 0.05 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�ص���هر 

�ل�صابق لي�صل �إلى 3.90 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

ولدى مقارنة �لمتو�ص���ط �ل�ص���هري ل�صعر �لغاز �لطبيعي بالمتو�ص���ط �ل�صهري لخام غرب 

تك�ص���ا�س �لمتو�ص���ط من جهة، وباأ�صعار زيت �لوقود ذو �لمحتوى �لكبريتي �لمنخف�س من جهة 

�أخرى،  يت�ص���ح �نخفا�س �أ�ص���عار �لغاز �لطبيعي عن �الأول بنحو 12.2 دوالر لكل مليون )و ح 

ب( ، و �نخفا�ص���ه عن �لثاني بحو�لي 12.0 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، كما هو مو�ص���ح في 

�لجدول )4(:

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر أغسطس 2014 شكل - 7 

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس وزيت الوقود في السوق األمريكي، 2013-2014     ) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 4

 )مليون برميل ( 
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وت�ص���ير �الأ�صعار �لم�صتقبلية للغاز �لطبيعي �لم�صجلة في �ل�صاد�س من �صهر �أكتوبر 2014  

�أن م�ص���توياتها في �ص���وق �لتبادل �لقاري في لندن ) ICE ( �ص���وف تفوق مثيالتها في �ص���وق 

نايمك����س ف���ي �لوالي���ات �لمتحدة خ���الل �لفترة �لممتدة من �ص���هر نوفمبر 2014  �إلى �ص���هر 

�أغ�ص���ط�س 2015 لي�ص���ل �أعلى م�ص���توى للفروقات �إلى 5.48 دوالر لكل مليون وحدة حر�رية 

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

)دوالر لكل مليون و ح ب ( األسعار المستقبلية للغاز الطبيعي المسجلة في 6 أكتوبر  2014

اآ�شيا اأ�ش�اق الغاز الطبيعي الم�شيل في   .2
 

�ص���هد متو�ص���ط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��ص���توردته �ليابان في �صهر �أغ�صط�س 

2014  �نخفا�ص���اً بمقد�ر 0.4 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�ص���هر �ل�ص���ابق لي�ص���ل �إلى 
15.7  دوالر/ ملي���ون و ح ب، كم���ا �نخف�س متو�ص���ط �أ�ص���عار �لغ���از �لطبيعي �لم�ص���يل �لذي 
��ص���توردته كوريا �لجنوبية بمقد�ر 0.1 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�ص���هر �ل�صابق لي�صل 

�إلى 16.2 دوالر/ مليون و ح ب، بينما �رتفع متو�ص���ط �أ�ص���عار �لغاز �لطبيعي �لم�ص���يل �لذي 

��صتوردته �ل�صين بمقد�ر 1.5 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 11.7 

دوالر/ مليون و ح ب. 

ومن جهة �أخرى، تر�جعت �لكميات �لم�ص���توردة من �لغاز �لطبيعي �لم�ص���يل في �ليابان و 

كوريا �لجنوبية و�ل�صين من �لم�صادر �لمختلفة خالل �ل�صهر بمقد�ر 680 �ألف طن �أي بن�صبة 

5.7% مقارنة بال�ص���هر �ل�ص���ابق حيث و�صلت �لكميات �لم�ص���توردة في �صهر �أغ�صط�س 2014  
�إلى 11.175 مليون طن.

وق���د بلغ���ت �ص���ادر�ت �لدول �لعربية �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و �ل�ص���ين خالل �ص���هر 

�أغ�صط�س 2014 حو�لي 4.078 مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته 36.5% من �إجمالي �لكميات 

�لم�صدرة �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �ل�صهر.

 ويو�صح �لجدول )5( �لكميات �لم�صتوردة من �لغاز �لطبيعي �لم�صيل و�أ�صعاره في كل من 

�ليابان وكوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �لفترة 2014-2009 :

World Gas Intelligence October 8، 2014  :امل�سدر

شكل - 8 
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مت��شط اأ�شعار ال�شتريادالكميات امل�شت�ردة 

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�شنيك�ريااليابانالإجمايلال�شنيك�ريااليابان

200964492258475532958719.010.04.4

20107000832466929511176910.810.46.1

 201178411366791221512730514.712.59.1

201287184363991469813828116.614.510.8

8230398215051371715.914.811.5يناير 2013

7525414414121308116.515.013.3فرباير

7739417412571317016.315.210.5مار�س

7050351315591212216.214.310.9اأبريل

6421291513521068816.214.69.1مايو

6442278812501048016.614.911.0يونيو

7412242613471118516.214.910.8يوليو

7249327116891220915.614.711.5اأغ�سط�س

6582247615171057515.014.911.8�سبتمرب

7538318913561208315.214.49.4اأكتوبر

7217327713181181215.414.59.5نوفمرب

8085402024351454016.414.613.8دي�سمرب

8179445126521528016.715.513.3يناير 2014

7511419414981320316.816.511.7فرباير

8044411514791363816.616.512.0مار�س

7212322013751180716.816.410.8اأبريل

6495221215791028616.316.311.4مايو

6821220713431037116.116.611.2يونيو

7838218218351185516.116.310.3يوليو

7050254315821117515.716.211.7اأغ�سط�س

   World Gas Intelligence   امل�سدر : اأعداد خمتلفة من

كمية وأسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في اليابان وكوريا والصين 2014-2009  الجدول - 5
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منظمة اأوبك

�أظهرت نتائج �لم�ص���ح �ل�ص���هري لوكالة رويترز �رتفاع �نتاج �لدول �الأع�صاء في منظمة �أوبك  810 �الف ب/ ي 

في �صهر �صبتمبر بالمقارنة مع �صهر �أغ�صط�س2014 ، مدعومة بزيادة �المد�د�ت �لنفطية من دولة ليبيا وجمهورية 

�لعر�ق، بينما ��صتقرت بقية �لدول �الأع�صاء في �أوبك على نف�س م�صتويات �نتاجها. بينما بقيت �مد�د�ت �لمعرو�س 

من �لنفط �أعلى من �لم�صتوى �لم�صتهدف للمنظمة و�لبالغ 30 مليون ب/ي.

منحت �ص���ركة BP Oman عقد عمل ل�صركة �أبر�ج لخدمات �لطاقة �لعمانية بقيمة 

300 مليون دوالر �أمريكي تتولى بموجبه �ص���ركة �أبر�ج تزويد �ص���ركة BP Oman  بثالث 
  KCA Deutag تفاقية مع �ص���ركة�  BP Oman من�ص���ات حف���ر. كم���ا �أبرمت �ص���ركة

بقيمة 400 مليون ريال عماني، وتن�س �التفاقية على قيام �ص���ركة KCA Deutag ببناء 

وت�ص���غيل خم�س من�ص���ات حفر لم�ص���روع خز�ن في منطقة نزوى، وحفر حو�لي 300 بئر 

خالل �لخم�ص���ة ع�ص���ر �ص���نة �لقادمة لرفع م�ص���توى �الإنتاج �إلى نحو مليار قدم مكعب من 

�لغاز يوميا و25 �ألف ب/ي  من �لغاز �لمكثف.

وفي تطور �أخر ت�صتعد �صركة �لنفط �لعمانية لال�صتك�صاف و�الإنتاج، �لبدء في مرحلة 

�الإنت���اج �لتجاري ف���ي حقل غاز �أبو طبول ذي �لمكامن �لكتيمة و�لذي يقع �ص���من منطقة 

�المتي���از )60(، لت�ص���بح بذلك �أول �ص���ركة عمانية تنتج �لغاز غي���ر �لتقليدي بعد نجاحها 

في ��ص���تغالل �إمكانات �لحقل �لذي يتو�جد �ص���من مكامن كتيمة، حيث يحتجز �لغاز في 

م�صامات مجهرية بين ثنايا �ل�صخور على عمق كبير.

�شلطنة عمان

رو�شيا

�أظهرت بيانات وز�رة �لطاقة 

�لرو�ص���ية ب���اأن �إنتاج رو�ص���يا من 

�لنف���ط �لخ���ام بل���غ 10.6 مليون 

 2014 �ص���بتمبر  ف���ي  ب/ي 

ملي���ون ب/ ي   10.52 مقاب���ل  

في �أغ�ص���ط�س 2014 ، م�ص���جاًل 

زيادة بن�صبة 0.8%. كما �أظهرت 

�لبيان���ات �أن � �نت���اج رو�ص���يا من 

�لغ���از �لطبيعي بل���غ 1.47 مليار 

متر مكعب يومًيا في �صهر �صبتمبر 

بالمقارن���ة م���ع  1.38 مليار متر 

مكعب في �صهر �أغ�صط�س. 

ال�شين

 China National �ص���ركة  �أعلن���ت 

  Offshore Oil Corporation  )CNOOC(

عن �كت�ص���اف حقل غاز �ص���خم ف���ي �لمياه �لعميقة 

ب�صمال بحر �ل�صين �لجنوبي با�صم حقل )لينغ �صوي 

17-2(، ويعتبر هذ� �لحقل �كت�ص���افا هاما للتنقيب 
ع���ن �لنفط و�لغ���از في �لمي���اه �لعميقة �ل�ص���ينية، 

و�أو�صحت �ل�صركة �أن من�صة �لحفر �لبحرية �لتابعة 

لها �ص���جلت في �كت�ص���اف هذ� �لحق���ل ثالثة �أرقام 

قيا�ص���ية، فق���د حقق���ت نجاحها �الأول ف���ي �ختبار 

�لمياه �لعميقة، كما �كت�صفت �لمن�صة �أول حقل غاز 

عالي �لمردود �أثناء �لتنقيب، ونجحت بتحقيق هذ� 

�الكت�صاف با�ص���تخد�م �أجهزة �ختبار �صينية �ل�صنع 

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

 : التالية  علىاخلامات   2005 يونيو   16 من  اعتبارا  اأوبك  �سلة  ت�سمل    ¿

العربي اخلفيف ال�سعودي، مزيج ال�سحراء اجلزائري، الب�سرة اخلفيف،  

  ال�سدرة الليبي، موربان االماراتي ، قطر البحري ، اخلام الكويتي، االيراين 

الثقيل، مريي  الفنزويلي، بوين اخلفيف النيجريي، 

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

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

من 12 نوعا من اخلام.

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

والتقارير اال�سبوعية ملنظمة الدول امل�سدرة للبرتول )اوبك(.

�جلدول - 1: �ملعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة خامات �أوبك* ، 2013 - 2014 )دوالر / برميل(

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*
  2013 -2014 )$ / Barrel( 

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

 2013- 2014 )دوالر / برميل(
 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 
2014 -2013  )$ / Barrel(

�ل�صهر

Month
�الأ�صبوع

Week 2014 2013 �ل�صهر

Month
�ال�صبوع

Week 2014 2013

 يناير 

Jan.

1 104.3 108.7
   

يوليو

July

1 108.0 101.7

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

 فرب�ير 

Feb.

 1 103.1 113.4
 

�غ�صط�س

Aug

1 104.5 105.3
 2 105.4 114.5  2 102.4 106.9
 3 106.7 112.7  3 101.2 107.5
 4 106.4 109.3 4 99.2 110.9

 مار�س 

March

1 105.7 107.0

�صبتمرب

Sep.

 1 99.1 111.3
2 104.0 106.4  2 96.2 110.0
3 103.2 105.9 3 95.1 107.9
4 103.6 106.3 4 94.3 106.3

  

�بريل

April

1 102.8 105.9
 �كتوبر 

Oct.

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

  

مايو

May

1 104.0 102.0

 نوفمرب  

Nov.

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

 يونيو 

  June

1 105.3 100.5

 دي�صمرب 

Dec.

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

20132014

.109.3104.7Jan يناير 

.112.8105.4Feb فرب�ير 

106.4104.2March مار�س 

101.1104.3April �بريل 

100.7105.4May مايو 

101.0107.9June يونيو 

104.4105.6July يوليو 

107.5100.8August �غ�صط�س 

.108.796.0Sept �صبتمرب 

.106.7Oct �كتوبر 

.105.0Nov نوفمرب 

.107.7Dec دي�صمرب 

Q  I 109.5104.8 �لربع �الأول 

Q  II 100.9105.9 �لربع �لثانى 

Q III 106.9100.8 �لربع �لثالث 

Q  IV 106.4 �لربع �لر�بع 

Annual 105.9 املتو�سط ال�سنوي 
Average

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

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

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

�صلة خامات 

�أوبك

 OPEC
 Basket of

Crudes

�لعربى 

�خلفيف

 Arabian
Light

خليط   

�ل�صحر�ء 

�جلز�ئري 

 Sahara
Blend

�لب�صرة 

�خلفيف

 Basra
Light

�لكويت 

Kuwait

قطر 

�لبحري

 Qatar
Marine

موربان

�الإمار�تي

Morban

�ل�صدرة 

�لليبي

 Lybian
Sedra

دبى

Dubai
برنت

Brent
غ. تك�صا�س

WTI

109.5110.3111.5108.0109.0109.3111.8111.9109.1111.694.2Axerage 2012متو�سط عام 2012

105.9106.6109.4103.7105.1105.4108.3108.6105.5108.797.9Axerage 2013متو�سط عام 2013

109.3110.6114.2107.5108.3107.9110.4113.0107.9113.094.8January 2013يناير 2013 

112.8114.0117.0110.5111.8110.9113.9116.3111.3106.395.3Feburaryفرباير

106.4107.6108.9104.2105.2105.4108.5108.4105.6108.492.9Marchمار�س

101.1102.0103.098.2100.1101.6104.5102.2101.7102.292.0Aprilاأبريل

100.7101.1102.898.299.8100.2102.8102.6100.3102.594.6Mayمايو

101.0101.3102.198.9100.2100.2102.6103.1100.3102.995.7Juneيونيو

104.5105.0107.6103.2103.2103.3105.6107.9103.5108.0104.5Julyيوليو

107.5108.1111.9106.1106.5106.7109.2111.1106.8111.3106.6Augustاأغ�سط�س

108.7109.5113.0106.6108.0108.2111.1111.6108.3111.9106.3September�سبتمرب

106.7107.1111.0103.7106.1106.6110.1108.7106.7109.0100.4Octoberاأكتوبر

105.0104.8109.3101.6104.7105.8109.4107.6106.0108.093.8Novemberنوفمرب

107.7108.1112.7105.1107.3107.8111.2110.4107.8110.897.7Decemberدي�سمرب

104.7105.7110.0102.7103.8104.0107.7107.9104.0108.394.9January 2014يناير 2014 

105.4106.3110.5103.4104.2104.9108.7108.5105.0108.9100.8Feburaryفرباير

104.2104.8109.0102.1103.1104.1107.6107.2104.3107.6100.5Marchمار�س

104.3104.9108.1102.1103.1104.5107.8107.4104.7107.7102.0Aprilاأبريل

105.4105.8110.4103.2104.2105.4108.4109.4105.6109.7102.0Mayمايو

107.9108.6112.7105.8106.6107.9110.7111.3108.0111.7105.2Juneيونيو

105.6107.2106.7103.8105.5106.0108.9106.2106.1106.6102.9Julyيوليو

100.8102.2100.999.2100.6101.5104.3100.6101.7101.696.4Augustاأغ�سط�س

96.097.297.194.595.396.198.996.296.597.393.4September�سبتمرب

امل�سدر: اأوابك ،  االإدارة االإقت�سادية،  وتقارير اأوبك. 
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 * زيت �لغاز يف �ل�صوق �الأمريكي على 0.05 % كربيت 

**زيت �لوقود يف �صوق �صنغافورة على 2 %  كربيت.
 امل�سدر: تقرير اأوبك ال�سهر ، اأعداد خمتلفة.

* US Gulf gasoil contains 0.05% sulfur.
** Singapure fuel oil contains 2 % sulfur.
Source: OPEC - Monthly Oil Market Report 

�جلدول  - 4:  �ملتو�صط �ل�صهري لال�صعار �لفورية للمنتجات �لنفطية فى �ال�صو�ق �ملختلفة،  2012 - 2014

Table - 4: Monthly Av. of Oil Product Prices in Different Markets   2012 -2014 )$ / bbl(

ال�ش�ق
الغازولني  املمتاز

Premium
Gasoline

زيت الغاز* (50 جزء 

باملليون كربيت)

Gas Oil*
(50 PPM Sulfur )

زيت الوقود** 

)1.0  كربيت(

 Fuel Oil**
)1.0 %  Sulfur (

 Market

 متو�صط

عام

2012

123.8129.0105.6Singapure�صنغافورة
Average

2012
127.8130.0105.4Roterdamروترد�م
127.3113.6104.4Mediterranean�ملتو�صط

134.6126.3105.6US Gulfخ. �أمريكي

 متو�صط

عام

2013

119.2124.497.5Singapure�صنغافورة
Average

2012
122.3123.695.7Roterdamروترد�م
122.5114.296.5Mediterranean�ملتو�صط

129.7121.699.7US Gulfخ. �أمريكي

�غ�صط�س

2013

117.1126.197.8Singapure�صنغافورة

Aug.

2013
126.3126.095.4Roterdamروترد�م
133.6110.296.7Mediterranean�ملتو�صط

134.8124.498.8US Gulfخ. �أمريكي

�صبتمرب

2013

117.3125.796.3Singapure�صنغافورة

Sep.

2013
122.5127.395.9Roterdamروترد�م
119.3126.499.0Mediterranean�ملتو�صط

121.1123.5101.6US Gulfخ. �أمريكي

�أكتوبر

2013

114.4125.296.9Singapure�صنغافورة

Oct.
2013

119.5124.893.9Roterdamروترد�م
114.5125.296.5Mediterranean�ملتو�صط

114.7122.298.7US Gulfخ. �أمريكي

نوفمرب

2013

114.9125.296.3Singapure�صنغافورة

Nov.

2013
118.9122.593.5Roterdamروترد�م
112.4123.396.1Mediterranean�ملتو�صط

114.1119.197.8US Gulfخ. �أمريكي

دي�صمرب

2013

118.7127.597.0Singapure�صنغافورة

Dec.

2013
120.9125.595.0Roterdamروترد�م
115.5126.598.9Mediterranean�ملتو�صط

119.8123.299.5US Gulfخ. �أمريكي

يناير

2014

118.0123.096.5Singapure�صنغافورة

 Jan.

2014
116.5121.892.4Roterdamروترد�م
113.3123.192.9Mediterranean�ملتو�صط

119.7120.798.8US Gulfخ. �أمريكي

فرب�ير

2014

119.7124.296.3Singapure�صنغافورة

Feb.

2014
119.9123.397.6Roterdamروترد�م
116.4124.198.9Mediterranean�ملتو�صط

128.9121.0102.9US Gulfخ. �أمريكي

مار�س

2014

119.4122.595.0Singapure�صنغافورة

 March
2014

120.9121.0100.1Roterdamروترد�م
115.2121.5100.7Mediterranean�ملتو�صط

126.7119.8102.4US Gulfخ. �أمريكي

�أبريل

2014

121.4124.093.8Singapure�صنغافورة

Apr.
2014

128.0122.198.1Roterdamروترد�م
122.9122.098.7Mediterranean�ملتو�صط

132.4121.1101.6US Gulfخ. �أمريكي

مايو

2014

121.4123.095.1Singapure�صنغافورة

 May
2014

127.4121.398.7Roterdamروترد�م
121.9122.299.7Mediterranean�ملتو�صط

131.3120.198.4US Gulfخ. �أمريكي

يونيو

2014

123.7122.297.2Singapure�صنغافورة

Jun.

2014
130.4121.698.7Roterdamروترد�م
126.4122.8100.2Mediterranean�ملتو�صط

135.4120.999.3US Gulfخ. �أمريكي

يوليو

2014

122.0120.294.5Singapure�صنغافورة

 Jul.
2014

128.1119.293.8Roterdamروترد�م
122.9119.894.5Mediterranean�ملتو�صط

128.2117.694.5US Gulfخ. �أمريكي

�أغ�صط�س

2014

111.4117.893.5Singapure�صنغافورة

Aug.

2014
119.9116.788.6Roterdamروترد�م
115.2117.189.7Mediterranean�ملتو�صط

122.2116.394.2US Gulfخ. �أمريكي
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�جلدول - 5 :  �أ�صعار �صحن �لنفط �خلام    2012  -  2014   )نقطة على �ملقيا�س �لعاملي (

Table - 5 : Spot Tanker  Crude Freight Rates  2012 - 2014  )Point on the World Scale(

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

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

* Vessels of 230 - 280 thousand dwt.
** Vessels of 270 - 285 thousand dwt.
** Vessels of 80 - 85 thousand dwt.

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

             Direction
Period

متو�صط / �س.غ �أوروبا 

**
Med/Med **

متو�صط /  متو�صط *

M.East/West*
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

M.East/East*
 �الجتاه     

�لفرتة

Av.2012 88 33 48 متو�سط 2012

Av.2013 86 26 41 متو�سط 2013

August 2013 82 22 33 �أغ�صط�س 2013

September 71 25 35 �صبتمرب

October 70 28 41 �أكتوبر

November 72 38 60 نوفمرب

December 107 39 63 دي�صمرب

Jan. 2014 175 36 57 يناير 2014

February 85 35 56 فرب�ير

March 94 31 43 مار�س

April 93 30 41 �أبريل

May 82 26 36 مايو

June 82 27 40 يونيو

July 103 30 49 يوليو

August 95 30 49 �أغ�صط�س

.Vessels of 30 - 35 thousand dwt ** حجم الناقلت  من 30 اىل 35 األف طن �ساكن  
 )Source: OPEC Monthly Oil Market Report )various issues امل�سدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�سهري ملنظمة اأوبك. 

�جلدول - 6 :  �أ�صعار �صحن �ملنتجات �لنفطية، 2012 -  2014  )نقطة على �ملقيا�س �لعاملي (

Table - 6  : Spot Tanker  Product Freight Rates  2012 - 2014  )Point on the World Scale(

Period
متو�صط / �س.غ �أوروبا **

Med/Med **
متو�صط /  متو�صط *

M.East/West*
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

M.East/East*

�الجتاه     

�لفرتة

Av.2012 162 153 116 متو�سط 2012

Av.2013 154 145 102 متو�سط 2013

August 2013 152 142 102 �أغ�صط�س 2013

September 130 120 109 �صبتمرب

October 123 113 103 �أكتوبر

November 136 126 92 نوفمرب

December 177 167 102 دي�صمرب

Jan. 2014 175 165 90 يناير 2014

February 162 152 102 فرب�ير

March 181 171 109 مار�س

April 139 129 97 �أبريل

May 126 116 111 مايو

June 134 124 110 يونيو

July 130 120 105 يوليو

August 127 117 125 �غ�صط�س

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

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

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

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

2014 * 2013 2012

�لربع �لثالث 

 Q -II
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Av.
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -II
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Av.
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  

�لبلد�ن �لعربية

Arab Countries 6.8 6.6 6.6 6.5 6.6 6.6 6.4 6.4 6.3 6.4 6.4 6.2 6.2

�أقطار�أو�بك

OAPEC Members 5.9 5.7 5.7 5.6 5.7 5.7 5.5 5.5 5.4 5.5 5.5 5.3 5.3

�الأقطار �لعربية �الأخرى

Other Arab Countries 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

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

�أمريكا �ل�صمالية

America North 24.4 23.9 23.9 23.9 24.1 24.2 23.8 23.7 23.7 23.9 23.9 23.8 23.5

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

�ملحيط �لهادي

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

�لبلد�ن �لنامية

Developing Countries 30.4 29.7 29.3 28.9 29.0 29.4 28.8 28.5 28.1 28.2 28.5 27.9 27.4

�ل�صرق �الو�صط  و�آ�صيا 

Middle East & Asia 19.8 19.3 19.2 18.9 18.8 19.3 18.8 18.7 18.4 18.4 18.8 18.3 18.1

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

�أمريكا �لالتينية

America Latin 7.0 6.7 6.5 6.5 6.6 6.8 6.5 6.2 6.3 6.4 6.5 6.2 6.0

China  ل�صني� 10.3 10.5 10.1 10.1 10.4 9.9 10.2 9.8 9.7 10.1 9.5 9.9 9.5

�الحتاد �ل�صوفي�يتي)�ل�صابق(

  Former Soviet Union 4.6 4.2 4.4 4.5 4.8 4.6 4.2 4.3 4.4 4.8 4.5 4.1 4.3

  �أوروبا �ل�صرقية

Eastern Europe 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6

World 92.0   �لعامل 90.1 90.2 90.0 91.1 90.6 89.2 89.1 88.9 90.1 89.3 88.0 88.1
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Sources: OAPEC -Economics Dept &  Oil Industry Reportsامل�سدر: اأوابك - االإدارة االقت�سادية، وتقادرير ال�سناعة النفطية

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

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

2014* 2013 2012
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
  املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2

Q 2
 الربع 1

Q I
  املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I

الدول العربية

Arab Countries 26.4 26.4 27.0 26.3 27.4 27.4 26.8 28.8 28.9 28.9 29.1 28.6

اأوابك

OAPEC 24.9 25.1 25.7 24.9 26.1 26.1 25.6 27.4 27.5 27.5 27.6 27.0

دول عربية اأخرى

Other Arab 1.5 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.2 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6

 اأوبك

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

Crude Oil نفط خام 30.6 30.9 31.6 30.5 32.1 32.1 31.6 31.2 31.0 31.2 31.5 31.2

 �سوائل غاز + نفوط غ. تقليدية

NGLs  +n. Conventional Oils 5.8 5.7 5.7 5.7 5.8 5.6 5.6 5.8 5.9 5.8 5.7 5.6

OECD الدول ال�سناعية 23.7 23.3 22.1 22.9 22.3 21.7 21.7 20.9 21.2 20.6 20.8 21.1

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

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

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

الدول النامية

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

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

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

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

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

FSU اأ. ال�سوفييتي ال�سابق 13.4 13.5 13.4 13.6 13.3 13.3 13.4 13.3 13.4 13.2 13.3 13.4

Eastern Europe   اأوروبا ال�سرقية 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1

عوائد التكرير

Processing Gains 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

World      92.2   �لعامل 92.2 91.4 91.5 92.0 91.3 91.0 90.0 90.4 89.4 90.0 90.1
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1) Exculdes Oil at Sea.
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves

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

Sources: Oil Market Intelligence June.  2014   امل�سدر 

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

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

اأغ�سط�س

2014
 Aug.
2014

يوليو 

2014
July
2014

التغري عن يوليو 

2014
  Change from

July 2014

اغ�سط�س 

2013
 Aug.
2013

التغري عن اغ�سط�س

2013 

Change from
August  2013

13961393313942Americaاالأمريكتان

Crude)1(511)10(510520نفط خام

886873138833Productsمنتجات نفطية

880869118782Europeاأوروبا :

3000Crude)8(300308نفط خام

580561195782Productsمنتجات نفطية

415398174069Pacificمنطقة املحيط الهادي 

166163315115Crudeنفط خام

Products)6(24923514255منتجات نفطية

2691266031267813Total OECDاإجمايل الدول ال�سناعية *

96214Crude(15)976991نفط خام

Products)1(17151669461716منتجات نفطية

2247141Rest of the world(3)23882391بقية دول العامل *

103210239101319Oil at Seaنفط على منت �لناقالت

50795051284925154Total Commercialاإجمايل املخزون التجاري *

175817580172929Total Strategic1�ملخزون �ال�صرت�تيجي

78707832387667203Total2اإجمايل املخزون العاملي**




