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

�لتي ت�صير عليها. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التطورات في مخزون النفط العالمي

وانعكا�ضاته على الدول الأع�ضاء في المنظمة

ت�ص���عى كافة �لدول �لم�ص���تهلكة للنفط لتاأمين �المد�د�ت �لنفطية �إليها �ص���من مفهوم �أمن �لطاقة، كما ت�صعى 

�ل���دول �لم�ص���درة للنفط جاهدة لتاأمي���ن هذه �المد�د�ت وذلك بالنظر لمكانة �لنفط ك�ص���لعة ��ص���تر�تيجية تمثل 

�لمحرك �الأ�صا�ص���ي لالقت�ص���اد �لعالمي، و�لم�ص���در �لرئي�ص���ي للطاقة في �لوقت �لر�هن ولعق���ود عديدة مقبلة، 

وتو��ص���ل �لدول �لمنتجة و�لم�ص���درة للنفط م�ص���اعيها في هذ� �ل�صاأن حر�صاً منها على ��صتقر�ر �ل�صوق �لبترولية 

ورفع معدالت �لنمو �القت�صادي �لعالمي.

و�ص���هدت �أ�ص���و�ق �لطاق���ة �لعالمية  منذ بد�ية �لن�ص���ف �لثان���ي من عام  2014، تطور�ت مهم���ة   من �أبرزها 

�لتر�جع �لكبير في �أ�ص���عار �لنفط، حيث بلغ �لمعدل �ل�ص���نوي ل�صعر �صلة خامات �أوبك خالل عام 2014 نحو 96 

دوالر/برميل، وهو �أقل م�ص���توى له منذ عام 2010، وقد ��ص���تمر هذ� �لتر�جع خالل �لربع �الأول من عام 2015 

لي�صل �لمعدل �إلى حو�لي 51 دوالر/ برميل،  كما �صهدت  �أ�صو�ق �لطاقة �لعالمية ب�صكل عام �لعديد من �لتقلبات 

�لتي �أّثرت على حركة �لتجارة ومعدالت �الأد�ء �القت�صادى �لعالمى. 

وق���د ب���رز تطور جديد في �ل�ص���وق �لنفطية وهو زيادة توجه دول �لعالم �لم�ص���تهلكة و�لم�ص���درة على حد 

�ص���و�ء نحو بناء مخزون نفطي �ص���و�ء على �أر��ص���يها �أو في مو�ق���ع �أخرى  بغر�س تاأمي���ن �مد�د�تها �لنفطية، 

بعد �أن كان هذ� �لتوجه مقت�ص���ر�ً على �لدول �لم�ص���تهلكة �لرئي�ص���ية �الأع�صاء في منظمة �لتعاون �القت�صادي 

و�لتنمي���ة،  وذل���ك لدو�عي عديدة م���ن �أبرزها �لدو�عي �الأمني���ة لالإمد�د�ت، والأغر��س �لم�ص���اربة، وتحقيق 

م�ص���تويات مرتفعة من �الأرباح، �الأمر �لذي جعل من �لمخزون �لنفطى �أحد �لعنا�ص���ر �لرئي�ص���ية �لموؤثرة على 

حرك���ة �الأ�ص���عار في �ل�ص���وق �لنفطية �لعالمية من جه���ة، وعلى �المد�د�ت �لنفطية للدول �لم�ص���درة من جهة 

�أخ���رى، �إل���ى جانب تعاظم دوره �ال�ص���تر�تيجي في زيادة قدرة �ل���دول على �لتعامل م���ع �لتقلبات �لطارئة في 

�ل�صوق �لنفطية. 

وبناء على ت�ص���نيف �لمخزونات �لنفطية وفق �أهد�ف �الحتفاظ بها فاإنها تق�ص���م �إلى نوعين �أولهما  �لمخزون 

غير �لقابل للت�ص���رف وي�ص���تمل على �لمخزون �ال�ص���تر�تيجي، و�لمخزون �لت�ص���غيلي �الأدن���ي، وثانيهما �لمخزون 

�لقابل للت�ص���رف وي�ص���تمل على �لمخزون �لتجاري ومخزون �لدول �لمنتجة. وي�صتحوذ �لمخزون �لتجاري للبلد�ن 

�ل�صناعية على �لجزء �الأكبر من �جمالي �لمخزون �لتجاري �لعالمي وبن�صبة 44% مقابل حو�لي 39% لبقية دول 

�لعالم، وحو�لي 17% للمخزون على متن �لناقالت )�لعائم(. 

وقد �صهد  �إجمالي �لمخزونات �لنفطية �لعالمية ) �لتجارية و�ال�صتر�تيجية ( �رتفاعاً في عام 2014 �رتفاعاً  



يبلغ 8040 مليون برميل مع نهاية �لربع �لر�بع من �لعام، ويمثل ذلك �رتفاعاً بنحو 195 مليون برميل، �أي بن�صبة 

2.5% بالمقارنة بالربع �لر�بع من �لعام �ل�ص���ابق. وبلغ  مخزون �لنفط �لعائم 1037 مليون برميل في نهاية عام 
2014 ، بزيادة 48 مليون برميل مقارنة مع نهاية عام 2013. وفي نهاية عام 2014 بلغ م�صتوى  كفاية �لمخزون 

�لتجاري في �لدول �ل�صناعية  حو�لي 58.2 يوم من �ال�صتهالك.

 وتحتل �لواليات �لمتحدة �الأمريكية  �لمرتبة �الأولى عالميا على �ص���عيد �الحتفاظ بالمخزون �ال�ص���تر�تيجي 

�لنفطي وبن�صبة بلغت 39 % من �جمالي �لمخزن �ال�صتر�تيجي �لعالمي في نهاية  �لربع �لر�بع من  عام 2014،  

يذك���ر �ن �لوالي���ات �لمتحدة كانت �أول دولة في �لعالم ت�ص���رع في بناء مخزون نفطي وذلك خالل �لن�ص���ف �الأول 

من �ص���بعينيات �لقرن �لما�ص���ي،  وي�صار في هذ� �ل�ص���دد �إلى �أن �الإد�رة �الأمريكية قامت منذ عام 2004 باتخاذ 

مو�قف �أكثر مرونة الإطالق كميات من �لمخزون �ال�صتر�تيجي للتعوي�س عن �لنق�س في �الإمد�د�ت، مما �أدى �إلى 

�إ�صفاء �صبغة تجارية على �لمخزون �ال�صتر�تيجي �الأمريكي. وعلى �صعيد �آخر فاإن �إعالن �ل�صين وللمرة �الأولى 

عن حجم مخزونها �لنفطي ي�صكل متغير� مهما جدير بالمتابعة وذلك بالنظر �إلى موقع �ل�صين في �صوق �لطاقة 

�لعالمية، وعلى �عتبارها من �لبلد�ن �الأ�صرع نمو�ً في �لطلب على �لنفط و�لغاز. 

من جانبها فاإن �لدول �الأع�صاء في منظمة �أو�بك، وبحكم مكانتها �لرئي�صية  في �صناعة �لنفط �لعالمية، فاإنها 

م�ص���تمرة في جهودها �لحثيثة لتزويد �ل�ص���وق �لنفطية �لعالمية باإمد�د�ت نفطية �آمنة وم�ص���تقرة، وما نود �لتاأكيد 

عليه هنا باأن �لتحديات �لحالية �لتي تو�جه �ل�صوق �لنفطية و�أ�صو�ق �لطاقة �لعالمية، قد فر�صت م�صاعب جديدة 

على �لدول �لمنتجة و�لم�صدرة للنفط، ومن �صمنها �لدول �الأع�صاء في منظمة �أو�بك، وهو ما يدفعنا �إلى �لتاأكيد 

على �أهمية زيادة �لتعاون بين مختلف �الأطر�ف للعمل على �إيجاد �ص���وق نفطية متو�زنة وم�ص���تقرة تلبي تطلعات 

�لمنتجين و�لم�صتهلكين على حد �صو�ء.

 �ن �الأمانة �لعامة لمنظمة �أو�بك وهي تتابع �لتطور�ت �لجارية على �ص���عيد �لمخزون �لنفطي في �الأ�ص���و�ق 

�لعالمية، فاإنها ت�ص���يد بما تبذله �لدول �الأع�ص���اء من جهود لتاأمين و�ص���ول �لنفط �إلى �لم�ص���تهلكين ب�صورة �آمنة 

وم�ص���تقرة، وتقوم من جهتها بمتابعة مو�ص���وع �لتطور�ت في �لمخزون �لنفطي �لعالمي و�نعكا�ص���اته على �لدول 

�الأع�ص���اء في �لمنظمة، وقد �أعدت حول هذ� �لمو�ص���وع �لعديد من �لدر��ص���ات �لتي تناولت تطور�ت �لمخزون 

�لنفطي �لعالمي على مدى  �ل�ص���نو�ت �ل�ص���ابقة، لتعطي �ص���ورة و��صحة لو�صع �ص���وق �لنفط �لعالمي لتكون عوناً 

لر��صمي �صيا�صات �لطاقة �لم�صتقبلية في �لدول �الأع�صاء في �لمنظمة.
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استعراض واقع وآفاق االعالم البترولي  الخليجي
 في ظل التطورات الراهنة في صناعة الطاقة العالمية

برعايـــــــة �ساميـــــة من خادم الحرميــــن ال�سريفـــــــين الملـــــــك �سلمان بـــن عبــــدالعـــــزيـــــــز 

اآل �سعود، عاهل المملكة العربية ال�سعودية، حفظه اهلل، وبح�سور اأ�سحاب المعالي وزراء 

البتـــــــرول والطاقة والنفط في دول مجل�ـــــــس التعاون لدول الخليـــــــج العربية، ا�ست�سافت 

المملكـــــــة العربية ال�سعوديـــــــة فعاليات »ملتقى االعـــــــلم البترولي الثانـــــــي لدول مجل�س 

التعاون لدول الخليج العربية«، الذي اأقيم في مدينـــة الريا�س، خلل الفترة مــــن 2 اإلى 

4 جمـــــــادى االآخرة 1436هــــــــ الموافق 22  اإلى 24 مار�ـــــــس 2015.  تحت �سعار »االإعلم 
البترولي الخليجي... ق�سايـــــــا وتحديــــــــات«. وقد �ساركت االأمــــــانة العامة لمنظمة اأوابك 

ـــــــي، وع�ســــوية كل  بوفـــــــد ر�سمي برئا�ســـــــة �سعادة االأميـــــن العـــــــام، االأ�ستاذ عبا�س علي النقـــــ

مـــــــن، مديـــــــــر اإدارة االإعلم والمكتبة ال�سيد/ عبد الكريـــــــم عايد، ومحـــــرر م�سوؤول متابعة 

ال�سحـــــــف ال�سيد/ اأحمد الظفيري.  وقد  تراأ�س �سعادة االأمين العام  الجل�سة االأولى من 

اليوم الثالث للملتقى وكانت بعنوان »�سورة العرب والبترول في االإعلم االأجنبي«.

ملتقى االعالم البترولي الثاني
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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�فتت���ح �لملتق���ى معال���ي �لمهند����س علي ب���ن �بر�هي���م �لنعيم���ي، مرحباً 

بالح�ص���ور من �أ�صحاب �لمعالي �لوزر�ء و�لم�ص���وؤولين و�لمخت�صين في قطاع 

�العالم �لبترولي، ومتمنيا لهم طيب �الإقامة في �لمملكة �لعربية �ل�ص���عودية. 

و��ص���تعر�س معاليه في كلمته �لتطور�ت �لحالية في �ل�صوق �لنفطية �لعالمية، 

مفن���د�ً �الأقاوي���ل و�الإدع���اء�ت �لمن�ص���وبة �إلى �ل���دول �لمنتجة للنفط ب�ص���اأن 

م�ص���وؤوليتها عن �نخفا�س �أ�ص���عار �لنفط في �ل�ص���وق �لعالمية، موؤكد�ً حر�س 

�لدول �لمنتجة للنفط على ��ص���تقر�ر �ل�ص���وق �لنفطية �لعالمية، وعلى �يجاد 

ت���و�زن بين م�ص���تويات �لعر�س و�لطلب، وعلى ترك م�ص���األة تحديد �الأ�ص���عار 

لل�صوق �لنفطية.

و�أ�صار معاليه باأن �ل�صوق �لنفطية �لعالمية تعر�صت في �لما�صي لمو�قف 

م�ص���ابهة لحالة �نخفا�س �الأ�ص���عار �لحالية، وقد تمكنت �لدول �الأع�ص���اء في 

منظمة �أوبك من �لتعامل مع تلك �الأو�ص���اع بنجاح بف�ص���ل �لتن�صيق �لم�صتمر 

بين �لدول �الأع�صاء بالمنظمة.

ثم ��ص���تعر�س معاليه مو�صوع �العالم �لبترولي، مبيناً باأن �نعقاد �لموؤتمر 

ياأت���ي تنفيذ�ً ال�ص���تر�تيجة �العالم �لبترولي �لخليجي، �لتي �أقرها �أ�ص���حاب 

�لجاللة و�ل�ص���مو قادة دول مجل�س �لتعاون �لخليجي، و�لتي تهدف �إلى تاأكيد 

�لر�ص���الة �العالمي���ة �لبترولي���ة �لخليجي���ة �لموحدة، وت�ص���عى �إلى �لتن�ص���يق 

و�لتع���اون بين �ل���دول �لخليجي���ة بهدف تاأ�ص���ي�س منظومة �عالمي���ة بترولية 

خليجية موحدة، قادرة على تو�صيح مو�قف دول مجل�س �لتعاون.

ودع���ا معال���ي �لمهند����س علي ب���ن �بر�هيم �لنعيم���ي، �إلى �ن�ص���اء جمعية 

متخ�ص�صة لالإعالم �لبترولي ت�صم �العالميين �لخليجيين و�لعرب و�الأجانب، 

تعمل على تاأهيل و�صقل �العالميين �لمتخ�ص�صين في قطاع �لنفط و�لطاقة، 

مبدي���ا ��ص���تعد�د �لمملك���ة �لعربي���ة �ل�ص���عودية لدعم هذ� �لمقت���رح في حال 

�لمو�فقة عليه.

 وق���د �أبدى �أ�ص���حاب �لمعال���ي وزر�ء �لبترول �لخليجيي���ن �لمو�فقة على 

�لمقترح �ل�ص���عودي، مثمنين دور �لمملكة �لعربية �ل�ص���عودية في دعم وتطوير 

�صناعة �لبترول �لخليجية و�لعربية و�لدولية.

ال�ضوق النفطية 

تعر�ضت في 

الما�ضي لمواقف 

�ضبيهة  بالو�ضع 

الحالي

النعيمي:
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فعاليات الملتقى:

ناق�س �لملتقى وعلى مدى ثالثة �أيام ومن خالل �لجل�صات و�لحلقات �لنقا�صية وور�س 

�لعمل مجموعة من �لمو��ص���يع و�لق�ص���ايا ذ�ت �ل�ص���لة بمو�ص���وع �الع���الم �لبترولي، وتم 

�لتد�ول بين �لم�ص���اركين حول �ص���بل تقوية �أو��ص���ر �لتعاون بين �لدول �لخليجية في قطاع 

�الع���الم �لبترول���ي، و��ص���تعر�س �لم�ص���اركين �أهم �لتحدي���ات على هذ� �ل�ص���عيد في ظل 

�لتطور�ت �لمتالحقة على �صعيد �العالم �لدولي، خا�صة في ما يت�صل بتنامي دور �صبكات 

�لتو��ص���ل �الجتماعي وزيادة تاأثيرها على �لقطاع �لكبير من م�ص���تخدمي هذه �ل�ص���بكات 

بحيث �أ�صبحت على مدى قريب من �ز�حة و�صائل �العالم �لتقليدية من موقعها �لحالي.

حلقة النقا�س الوزارية:

عق���دت ف���ي �لي���وم �الأول للملتقى 

بم�ص���اركة  �لوز�ري���ة  �لنقا����س  حلق���ة 

�أ�ص���حاب �لمعال���ي �لمهند����س علي بن 

�إبر�هي���م �لنعيم���ي، و�لمهند�س �ص���هيل 

و�لدكت���ور  �لمزروع���ي،  محم���د  ب���ن 

عبد�لح�ص���ين بن علي ميرز�،  و�لدكتور 

محمد بن �صالح �ل�صادة، و�لدكتور علي 

�لعمي���ر، وقد �أن���اب عن �الأمي���ن �لعام 

لمجل�س �لتعاون، �ل�ص���يد/ عبد�هلل  بن 

جمعة �ل�ص���بلي، �الأمين �لعام �لم�صاعد 

لل�ص���وؤون �القت�صادية،  و�أد�رها �الأ�صتاذ 

يا�ص���ر �لعمرو. وقد ��صتعر�صت �لحلقة 

مو�ص���وع �ص���بل تطوير �لعمل �الإعالمي 

�لبترولي �لخليجي ف���ي ظل �لتطور�ت 

�لر�هن���ة في �ص���ناعة �لطاق���ة و�لنفط 

�لعالمية.

3
سنة 41 - العدد
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الموافقة 

على مقترح ان�ضاء 

جمعية متخ�ض�ضة 

في الإعالم 

البترولي
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العام، االأ�ستاذ    تراأ�س �سعادة االأمين 

عبا�س علي النقي، �لجل�ص���ة �الأولى لليوم 

�لثال���ث �ص���من فعاليات �لملتق���ى وكانت 

بعن���و�ن »�ســـــــورة العـــــــرب والبتـــــــرول فـــــــي 

االإعلم االأجنبي«، وق���د قدم �لورقة في 

هذه �لجل�ص���ة د. ب�ص���ام فت���وح، من معهد 

�أك�صفورد لدر��صات �لطاقة، و�لمناق�صون 

في هذه �لجل�ص���ة: دياال �ص���باغ من وكالة 

�لخلي���ج، د. حم���زة بيت �لم���ال �إعالمي 

م���ن جامعة �لملك �ص���عود، ور�نيا �لجمل 

م���ن رويترز . وقد ��ص���تعر�س د.فتوح في 

ورقته �النطباعات و�لت�ص���ور�ت �لخاطئة 

عن �لدول �لمنتجة و�لم�ص���درة للبترول في منظمة �أوبك وخ�صو�ص���اً دول مجل�س �لتعاون 

�لخليجي في �أجهزة �العالم �لغربية. وقد ركز د. فتوح في ورقته على ثالث نقاط رئي�صية 

وه���ي �لفهم �لخاطئ ل�ص���يطرة �أوبك و�ل�ص���عودية على �ل�ص���وق �لنفطي���ة، و�لفهم �لخاطئ 

للمنظوم���ة �لت���ي تعمل من خاللها �ل�صيا�ص���ة �لنفطي���ة �لخليجية، و�لفه���م �لخاطئ حول 

�عتماد �لدول �لغربية على �لنفط »�لعربي«.

جل�ضة » �ضورة العرب والبترول في الإعالم الأجنبي«
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المعر�س الم�ضاحب:

�ص���اركت �الأمانة �لعامة لمنظمة �أو�بك في �لمعر�س �لم�ص���احب للملتقى، وقد ت�صمن جناح �لمنظمة مجموعة من 

�لدر��ص���ات و�ال�ص���د�ر�ت �العالمية للمنظمة، باالإ�ص���افة �إلى عر�س مرئي عن ن�ص���اطات �لمنظمة، وقد حظي جناح 

�لمنظمة باإقبال جيد من �لزو�ر و�لم�صاركين، وتم �لرد على كافة �ال�صتف�صار�ت �لمتعلقة باأعمال ون�صاطات �لمنظمة.

البيان الختامي :

خل����س ملتق���ى �العالم �لبترول���ي �لثاني لدول مجل�س �لتع���اون لدول �لخليج �لعربية، �إلى ��ص���د�ر �لبيان 

�لختامي للملتقى و�لذي �أو�ص���ى باإن�ص���اء جمعية �العالميين �لبتروليين و�إطالق جائزة للمتميزين في �العالم 

�لبترول���ي، و�لعمل على ت�ص���حيح �ص���ورة �ل���دول �لخليجية في �الع���الم �لعالمي، وعقد ور����س عمل ودور�ت 

تدريبي���ة في مجال �العالم �لبترولي، وت�ص���جيع �لكو�در �لمتخ�ص�ص���ة ودعم عقد �لموؤتمر�ت �لمتخ�ص�ص���ة، 

وتحفيز �لم�صوؤولية �الجتماعية لل�صركات �لبترولية، و�ال�صتفادة من �لثورة �لرقمية في �العالم وتوفير م�صادر 

�عالمية بترولية ر�ص���مية لمنع �ل�ص���ائعات، وتوطيد �لعالقات بين �لوز�ر�ت و�ل�ص���ركات و�لجامعات و�لمر�كز 

�لعلمية ذ�ت �ل�صلة بال�صناعة �لبترولية. 

هذا و�ستعقد الدورة القادمة للملتقى في دولة االمارات العربية المتحدة عام 2017م.
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Articles

ال�شتثمار  يف عمليات الإنتاج

 وال�شتك�شاف والتكرير لعام 2013 

ج. هورو، �س. �سريبوتوفييز، �س. �سيلفا

باال�سرتاك مع ج. مي�سونييه

تطوير �شناعة تكرير النفط يف الدول العربية...

احلا�شر  وامل�شتقبل  )2 - 2(

عماد  مكي

�شادرات النفط والغاز الطبيعي من الدول الأع�شاء

واملمرات املائية العاملية لل�شحنات البرتولية

مظفر  الربازي

 

Investment in exploration, production

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

and G. MAISONNIER

Development of the Petroleum Industry in Arab Countries, 

Current and Future Perspective (2-2)
Emad Makki

Directions of Oil and Natural Gas Exports from OAPEC Member 

Countries and Global Transit Chokepoints

 Mouzaffar H Albarazi

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

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

لل�صروط التالية:

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

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

باللغة �لعربية.

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

ترقم  �ن  على   )Simpelified Arabic( بخط   A4 ورق 

�ل�صفحات ترقيما مت�صل�صاًل.

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

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

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

من دون �لرجوع �إلى �لبحث �لرئي�صي، 

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

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

متن �لبحث �لرئي�صي.

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

و�الإ�صارة بان تت�صمن:

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

�لطبعة / �صنة �لن�صر/ رقم �ل�صفحة.

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

�ل�صفحة عند تكرر ��صتعماله.

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

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

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

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

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

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

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

�الأبحاث �لمن�صورة لموجبات فنية.

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

وفق �الآلية �لتالية:

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

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

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

على ن�صرها وموعد ن�صرها �لمتوقع.

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

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

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

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

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

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

فيه بحثه.

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

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

 الهاتف:  24959000 )965+(  اأو  24959728 )965+( الفاك�س: 24959747 )965+( 

distribute@oapecorg.org البريد االلكتروني

النفط والتعاون العربي
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دولة الكويت

برعاية �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ �صباح �الأحمد �لجابر �ل�صباح، �أمير دولة �لكويت، وبح�صور 

�صمو �ل�صيخ جابر �لمبارك �لحمد �ل�صباح، رئي�س مجل�س �لوزر�ء بدولة �لكويت، �أقامت �صركة 

�لبترول �لوطنية �لكويتية �حتفاال يوم 3 مار�س 2015، بمنا�صبة و�صع حجر �الأ�صا�س لم�صروع 

�لوقود �لبيئي، بح�صور �أ�صحاب �لمعالي �لوزر�ء وروؤ�صاء �ل�صركات �لنفطية في دولة �لكويت. 

وق���د �ألقى معالي �لدكتور علي �ص���الح �لعمير، وزير �لنفط ووزير �لدولة ل�ص���وؤون مجل�س 

�الأمة بدولة �لكويت، كلمة خالل �الحتفال ذكر فيها باأن م�صروع �لوقود �لبيئي يعتبر من �أكبر 

�لم�ص���اريع في دولة �لكويت وبا�ص���تثمار�ت تقدر بحو�لي 4680 مليون دينار كويتي، يتم �نفاق 

حو�لي 20% منها في �ل�ص���وق �لمحلية، و�أو�ص���ح معاليه  باأن �لم�ص���روع ي�صكل لبنة مهمة في 

�إط���ار �لجه���ود �لت���ي يبذلها �لقائمون على �ص���ناعة �لنفط في دولة  �لكويت لتطوير �ص���ناعة 

�لتكري���ر وزي���ادة كفاءة �لمنتج���ات �لبترولية، �أماًل في تعزيز قدرتها �لتناف�ص���ية في �الأ�ص���و�ق 

�لعالمية وبما يمكنها من �لدخول �إلى �أ�صو�ق جديدة كان ي�صعب �لو�صول �إليها.

حفل وضع حجر األساس لمشروع الوقود البيئي

 BP أعلنت موؤ�ص�صة �لبترول �لكويتية في 17 مار�س 2015 عن تجديدها لعدد من �لعقود �لخا�صة بتزويد �صركة�

�لبريطانية بمنتجي وقود �لطائر�ت وزيت �لغاز بقيمة نحو مليار دوالر �أمريكي. و�أ�ص���ارت �لموؤ�ص�ص���ة باأن تلك �لعقود 

�ص���تتيح  لمنت���ج وقود �لطائ���ر�ت �لكويتي بالتدفق خالل نظام �ص���ركة BP �إلى مطار دبي وع���دد كبير من �لمطار�ت 

�الأوروبية �لتي تعتمد على نظام �صركة BP في تزويد �لطائر�ت بالوقود. 

وفي تطور �آخر �أعلنت موؤ�ص�صة �لبترول �لكويتية �الأ�صعار �لجديدة لغاز �لبترول �لم�صال )�لبروبان و�لبيوتان( 

ل�ص���هر مار�س 2015. حيث �ص���يباع غاز �لبروبان ب��ص���عر 500 دوالر �أمريكي للطن �لمتري �لو�حد خالل مار�س 

2015، بارتف���اع 50 دوالر� مقارن���ة ب�ص���هر فبر�ي���ر 2015 �لذي بلغ 450 دوالر�. و�ص���يباع غاز �لبيوتان ب��ص���عر 
460 دوالر �أمريك���ي للطن �لمتري �لو�حد خالل مار�س 2015 بانخفا�س 20 دوالر مقارنة ب�ص���هر فبر�ير 2015 

�ل���ذي بل���غ 480 دوالر. 
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جمهورية م�ضر العربية

دولة الإمارات العربية المتحدة

بح�ص���ور معالي �لمهند�س �ص���ريف ��صماعيل، وزير �لبترول و�لثروة �لمعدنية في جمهورية م�صر �لعربية، ومعالي 

�لدكتور علي �صالح �لعمير، وزير �لنفط ووزير �لدولة ل�صوؤون مجل�س �الأمة في دولة �لكويت، وقعت �لهيئة �لم�صرية 

�لعام���ة للبت���رول �تفاقية مع �ص���ركة كويت �نرج���ي، للتنقيب عن �لنفط و�لغاز في منطق���ة �المتياز في �لقطاع 9 في 

محافظة �لب�ص���رة بجمهورية �لعر�ق، وبمقت�ص���ى �التفاقية �صتدخل �لهيئة �لم�ص���رية �لعامة للبترول ك�صريك بح�صة 

10% مع �ص���ركة كويت �نرجي و�ص���ركة Dragon Oil �لقاب�ص���ة، وقد وقع �التفاقية كل من �ص���عادة �لمهند�س طارق 
�لمال، �لرئي�س �لتنفيذي للهيئة �لم�صرية �لعامة للبترول، ود. من�صور بوخم�صين رئي�س �صركة كويت �نرجي.

اتفاقية شراكة مصرية كويتية للتنقيب عن النفط في العراق

حققت �ص���ركة جنوب �لو�دي �لقاب�ص���ة للبترول �كت�ص���افا 

بترولي���ا جدي���د� �طل���ق عليه ��ص���م )ملك( في منطق���ة �متياز 

غ�����رب ع����س �لمالحة �لتابعة ل�ص���ركة Aminex �الإنجليزية 

)30 ك���م من �لغردقة( ليكون بذلك ر�بع �كت�ص���اف بترولي في 

جنوب م�ص���ر، بعد �كت�ص���افات �لبركة وغرب �لبركة و�أمبو  و

Weeme ، و�أظه���رت �الختب���ار�ت تدفق �لنف���ط من �لحقل 
بمع���دل 430 ب/ ي من �لنفط �لخ���ام �لخفيف عالى �لجودة 

بدرج���ة API 40 وباحتياطي���ات تق���در بحو�ل���ى 9,6 مليون 

برمي���ل، ومن �لمخطط ب���دء �الإنتاج �لتجاري من �الكت�ص���اف 

�لجديد خالل �لربع �لثانى من �لعام �لحالي2015. 

شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(
وقعت �ص���ركة بترول �أبوظب���ي �لوطنية )�أدنوك(، 

�تفاقي���ة �لدعم �لفني لتطوير م�ص���روع حقلي �لحيل 

 Occidental Petroleum   وغ�ص���ة، مع �ص���ركة

�الأميركية، بتكلفة �جمالية 500 مليون دوالر. وت�ص���مل �التفاقية �لقيام باأن�صطة 

م�ص���ح زلز�لي ثالثي �الأبعاد، و�أن�ص���طة حف���ر �آبار تقييمية، و�جر�ء �لدر��ص���ات 

�لتح�صيرية و�لهند�صية �لالزمة لتطوير �لحقلين، ويتوقع �النتهاء من �لدر��صات 

�لتقييمية �لالزمة في نهاية عام 2017.
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مملكة البحرين

الجمهورية العربية ال�ضورية

معالي الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا
استدامة البيئة على رأس أولويات مملكة البحرين

تعيين سعادة المهندس خالد العليج ممثال للجمهورية العربية السورية
في المكتب التنفيذي للمنظمة

�أك���د معالي �لدكتور عبد�لح�ص���ين بن عل���ي ميرز�، وزير �لطاقة ف���ي مملكة �لبحرين، 

باأن بالده و�ص���عت ��صتد�مة �لبيئة على �صلم �أولوياتها، وتو��صل م�صاعيها �لدوؤوبة لتحقيق 

�الأه���د�ف �الإنمائي���ة لالألفية �لتابعة لالأمم �لمتحدة، وق���د ترجم ذلك عبر تنفيذ مبادر�ت 

�لكفاءة في ��ص���تخد�م �لطاقة بهدف تحقيق �ال�ص���تغالل �الأمثل للثروة �لهيدروكربونية في 

مملكة �لبحرين.

و�أ�ص���اف معالي���ه في كلمت���ه �لتي �ألقاها ف���ي �فتتاح ندوة �لطاق���ة �لمتجددة من �أجل 

�لتنمية و�ال�ص���تد�مة، �لتي عقدت في مملكة �لبحري���ن يوم �الأحد 15 فبر�ير 2015، باأن 

�لهيئ���ة �لوطنية للنفط و�لغ���از �لبحرينية وقعت في ع���ام 2011 �تفاقية تعاون في مجال 

�لمحافظ���ة على �لطاقة م���ع برنامج �الأمم �لمتحدة �الإنمائ���ي )UNDP(، تم على �أثرها 

تاأ�ص���ي�س وحدة �لطاقة �لم�ص���تد�مة، و�لتي تعتبر �لمرجع �لرئي�صي لتجميع بيانات �لطاقة 

في �لبحرين. 

كم���ا ��ص���تعر�س معاليه في كلمت���ه و�قع و�آفاق �لطاقات �لمتجددة في منطقة �ل�ص���رق 

�الأو�ص���ط، مو�ص���حاً باأن دول �لمنطقة تمتلك �إمكانيات كبيرة في �لطاقة �ل�صم�صية وطاقة 

�لري���اح، كم���ا قدم معاليه لمحة عامة عن ��ص���تخد�مات م�ص���ادر �لطاق���ات �لمتجددة في 

مملكة �لبحرين، مو�صحاً باأن دول مجل�س �لتعاون �لخليجي تتبنى �لعديد من �لم�صاريع في 

مختلف م�صادر �لطاقة بهدف تحقيق ��صتد�مة �لطاقة في �لمنطقة.

عينت �لجمهورية �لعربية �ل�ص���ورية �ص���عادة �لمهند�س خالد �لعليج، معاون وزير �لنفط 

و�لثروة �لمعدنية ل�صوؤون �لنفط و�لغاز، ممثاًل لها في �لمكتب �لتنفيذي لمنظمة  �الأقطار 

�لعربية �لم�ص���درة للبترول ) �أو�بك(، خلفاً ل�صعادة �لدكتور ح�صن زينب، وذلك �عتبار�ً من 

تاريخ 24 فبر�ير 2015.

وقد بعث �ص���عادة �الأ�صتاذ عبا�س علي �لنقي، �الأمين �لعامة للمنظمة ببرقية تهنئة �إلى 

�ص���عادة �لمهند����س خالد �لعليج، هناأه فيها على من�ص���به �لجديد ومتمني���ا له دو�م �لتقدم 

و�لتوفيق، كما بعث ببرقية �ص���كر �إلى �ص���عادة �لدكتور ح�صن زينب، �أعرب فيها عن تقديره 

�لجزيل لما قام به �ص���عادته من ��ص���هامات طيلة فترة تمثيله لبالده في �لمكتب �لتنفيذي 

للمنظمة.
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أنشطة المنظمة

�أ�صدرت �الأمانة �لعامة لمنظمة 

بعن���و�ن  در��ص���ة  موؤخ���ر�ً  �أو�ب���ك 

»�لو�قع و�الآفاق �لم�صتقبلية للطلب 

عل���ى �لنفط و�لغ���از �لطبيعي في 

�لدول �ل�ص���ناعية و�النعكا�ص���ات 

عل���ى �ل���دول �الأع�ص���اء«. تهدف 

�لدر��ص���ة ب�ص���كل رئي�ص���ي  �إلى 

عر����س وتحليل للو�ق���ع و�الآفاق 

عل���ى  للطل���ب  �لم�ص���تقبلية 

�لنف���ط �لخام و�لغ���از �لطبيعى 

ف���ى �ل���دول �ل�ص���ناعية، وفق 

�لت�ص���نيف �ل���ذى يتك���ون من 

ثالثة مجموعات رئي�صية وهى 

�ل�ص���ناعية،  �الأمريكتين  دول 

ودول �أوروبا �ل�صناعية، ودول 

�ل�ص���ناعية،  �لهادئ  �آ�ص���يا/ 

م���ع �لتركيز عل���ى �لواليات 

و�التح���اد  �الأمريكي���ة  �لمتح���دة 

�الوروب���ى و�لياب���ان، وذل���ك للتع���رف عل���ى �النعكا�ص���ات 

�لمحتمل���ة لتط���ور �لطلب �لم�ص���تقبلى عل���ى �لنفط �لخام 

و�لغاز �لطبيعى في �لدول �ل�ص���ناعية على �لدول �الأع�صاء 

فى �لمنظمة.

تقع �لدر��صة في خم�صة �أجز�ء رئي�صية، خ�ص�س �لجزء 

�الأول من �لدر��صة لعر�س وتحليل للموؤ�صر�ت ذ�ت �لعالقة 

ب�صناعة �لنفط �لخام و�لمتمثلة فى �الحتياطيات �لموؤكدة 

و�الإنت���اج و�ال�ص���تهالك و�لتج���ارة ف���ى �لدول �ل�ص���ناعية 

خ���الل �لفترة )2003-2012(، كما تم ��ص���تعر��س �الآفاق 

�لم�ص���تقبلية لطل���ب �لدول �ل�ص���ناعية عل���ى �لنفط �لخام 

وفق���اً ل�ص���يناريو �الأ�ص���ا�س لمنظم���ة �لبل���د�ن �لم�ص���درة 

للبترول”�أوب���ك” و�ل�ص���ادر ف���ى تقريره���ا �آف���اق �لنف���ط 

�لعالم���ى لع���ام 2013، مع مقارن���ة نتائج هذ� �ل�ص���يناريو 

بنتائج �ل�ص���يناريوهات �الأخرى فى �لتقرير. وتناول �لجزء 

�لثاني من �لدر��صة عر�س وتحليل لموؤ�صر�ت �الحتياطيات 

و�ال�ص���تهالك  و�الإنتاج  �لموؤكدة 

وتج���ارة �لغ���از �لطبيع���ى ف���ي 

�لدول �ل�ص���ناعية  خالل �لفترة 

)2003-2012(، مع ��صتعر��س 

�الآفاق �لم�ص���تقبلية لطلب �لدول 

�ل�ص���ناعية عل���ى �لغ���از �لطبيعى 

خ���الل �لفت���رة )2035-2011(. 

وكر����س �لج���زء �لثال���ث لدر��ص���ة 

�نعكا�صات تطور �لطلب �لم�صتقبلى 

على �لنفط �لخ���ام و�لغاز �لطبيعى 

ف���ي �لدول �ل�ص���ناعية عل���ى �لدول 

�الأع�ص���اء ف���ى �لمنظم���ة، و�لتى تم 

�يجازه���ا ف���ى ع���دة جو�ن���ب، وهي 

�لعائ���د�ت  �النعكا����س عل���ى جان���ب 

�لنفطي���ة، ومعدل �لنمو �القت�ص���ادي، 

�لخ���ام،  �لنف���ط  تكري���ر  و�ص���ناعة 

و�تجاهات �ص���ادر�ت �لغ���از �لطبيعي، 

و�صناعة �لبتروكيماويات.كما ��صتعر�س 

�لجزء �لر�بع من �لدر��صة نتائج تحليل 

�لو�قع و�الآفاق �لم�صتقبلية للطلب على �لنفط �لخام و�لغاز 

�لطبيعي في �لدول �ل�ص���ناعية و�النعكا�ص���ات على �لدول 

�الأع�صاء. و�ختتمت �لدر��صة بتقديم �لجزء �لخام�س لعدد 

من �لتو�صيات �لختامية. 

ومن �أهم ما خل�ص���ت �إليه �لدر��صة �أن �لطلب �لعالمي 

عل���ى �لنفط �لخام و�لغاز �لطبيعي م���ن �لمتوقع �أن يتركز 

خ���الل �لعقدين �لقادمين في �ل���دول �لنامية، حيث يتوقع 

�أن ينم���و طلب مجموع���ة �لدول �لنامية على  �لنفط �لخام 

بمع���دل نم���و �ص���نوي 2.2% وعلى �لغ���از �لطبيعي بمعدل 

2.3% �ص���نوياً في حين �ص���يبقى معدل �لطل���ب في �لدول 
�ل�ص���ناعية محدود�ً، �الأمر �لذي �ص���ينعك�س على �لخارطة 

�لعالمي���ة لتج���ارة �لنفط �لخام و�لغ���از �لطبيعي من جهة، 

وعلى �أ�ص���و�ق �صادر�ت �لدول �الأع�ص���اء من �لنفط �لخام 

و�لغاز �لطبيعي من جهة �أخرى. 

دراسة »الواقع واآلفاق المستقبلية للطلب على النفط والغاز الطبيعي 
في الدول الصناعية واالنعكاسات على الدول األعضاء”

لعامة لمنظمة 

بعن���و�ن  ���ة 

تقبلية للطلب 

لطبيعي في 

���ات 

���اء«. تهدف 

���ي  �إلى 

آفاق 

عل���ى  للطل���ب  ���تقبلية 

لطبيعى 

ل�ص���ناعية، وفق 

ل���ذى يتك���ون من 

ية وهى 

التح���اد 

وكر����س 

�

على 

ف���ي 

�ال

�يجازه���ا ف���ى ع���دة جو

�النعكا����س عل���ى 

�لنفطي���ة، 

و�ص���ناعة 

و�تجاهات �ص���ادر

 الواقع وافاق المستقبلية للطلب على

في الدول الصناعية واالنعكاسات على الدول ا�عضاء
الواقع وافاق المستقبلية للطلب على
الواقع وافاق المستقبلية للطلب على

في الدول الصناعية واالنعكاسات على الدول ا�عضاء

في الدول الصناعية واالنعكاسات على الدول ا�عضاء

في الدول الصناعية واالنعكاسات على الدول ا�عضاء

في الدول الصناعية واالنعكاسات على الدول ا�عضاء

في الدول الصناعية واالنعكاسات على الدول ا�عضاء

في الدول الصناعية واالنعكاسات على الدول ا�عضاء

في الدول الصناعية واالنعكاسات على الدول ا�عضاء

في الدول الصناعية واالنعكاسات على الدول ا�عضاء

في الدول الصناعية واالنعكاسات على الدول ا�عضاء

في الدول الصناعية واالنعكاسات على الدول ا�عضاء

في الدول الصناعية واالنعكاسات على الدول ا�عضاء

في الدول الصناعية واالنعكاسات على الدول ا�عضاء

النفط الخام والغاز الطبيعيفي الدول الصناعية واالنعكاسات على الدول ا�عضاء

اآذار / مار�س 2014
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أنشطة المنظمة

�ص���در موؤخر� �لتقرير �القت�ص���ادي �لعربي �لموحد لع���ام 2014، و�لذي 

ي�ص���ارك ف���ي �إعد�ده 4 من موؤ�ص�ص���ات �لعمل �لعربي �لم�ص���ترك هي، جامعة 

�لدول �لعربية، و�ل�صندوق �لعربي لالإنماء �القت�صادي و�الجتماعي، و�صندوق 

�لنق���د �لعربي، ومنظمة �الأقطار �لعربية �لم�ص���درة للبترول )�أو�بك(، ويتاألف 

�لتقري���ر من 13 ف�ص���اًل، ويق���دم تحلياًل للتط���ور�ت �القت�ص���ادية في �لدول 

�لعربية خالل عام 2013. وقد تم �ختيار مو�ص���وع ��ص���الحات دعم �لطاقة 

ف���ي �لدول �لعربية، كمحور رئي�ص���ي لتقرير ع���ام 2014، كما يتطرق �لتقرير 

لمو�صوع �لتعاون �لعربي في مجال كفاءة �لطاقة.

وي�صير �لتقرير في �لف�صل �لخا�س بالتطور�ت في مجال �لنفط و�لطاقة، 

و�ل���ذي �أعدت���ه �الأمان���ة �لعامة لمنظمة �أو�بك، باأن �ل�ص���وق �لنفطية �ص���هدت 

خالل عام 2013 حالة من �ال�ص���تقر�ر و�لتو�زن �لن�صبي، رغم �لتعافي �لبطئ 

لالقت�ص���اد �لعالم���ي، حي���ث �رتفعت خالل �لع���ام كل م�ص���تويات �لطلب على 

�لنف���ط �إلى نحو 89.9 ملي���ون ب/ي و�المد�د�ت �لنفطية �إلى نحو 90 مليون 

ب/ي. و�ص���هدت �أ�صعار �لنفط والأول مرة منذ عام 2009 �نخفا�صاً متو��صعاً 

لي�ص���ل �لمعدل �ل�ص���نوي ل�صعر �ص���لة خامات �أوبك �إلى 105.9 مليون دوالر/

برمي���ل، وذلك في ظ���ل وفرة �المد�د�ت �لتي نتجت ب�ص���ورة رئي�ص���ية نتيجة 

لزي���ادة �المد�د�ت م���ن دول خارج �أوبك. كما �ن �أ�ص���عار �لنف���ط تاأثرت بعدة 

عو�مل من بينها ما له عالقة باأ�صا�ص���يات �ل�ص���وق، باالإ�صافة �إلى عو�مل �أخرى من �أهمها 

�الأو�صاع �لجيو�صيا�صية، وحاالت عدم �ال�صتقر�ر في بع�س �لمناطق �لعربية.

وخ���الل ع���ام 2013 حققت �لدول �لعربية 36 �كت�ص���افاً نفطياً و 12 �كت�ص���افاً للغاز، 

و�نخف�ص���ت ح�صة �لدول �لعربية من �جمالي �الحتياطي �لموؤكد من �لنفط �إلى %55.8، 

كما تر�جعت ح�ص���تها من �الحتياطي �لموؤكد من �لغاز �لطبيعي �إلى 27.3 %، و�نخف�س 

�نت���اج �لنف���ط �لخام لل���دول �لعربية لي�ص���كل 30.3% من �جمالي �النت���اج �لعالمي خالل 

عام 2013، بينما �رتفعت ح�ص���تها من كميات �لغاز �لم�ص���وق �إلى 17.2 % من �الجمالي 

�لعالمي خالل عام 2012. 

ويلف���ت �لتقرير �إلى �ن ��ص���تهالك �لطاقة في �لدول �لعربي���ة �رتفع خالل عام 2013 

بمع���دل 4.9% لي�ص���ل �إل���ى 14.1 )ملي���ون ب م ن ي(. وظ���ل �لغ���از و�لنفط �لم�ص���در�ن 

�الأ�صا�ص���يان �للذ�ن تعتمد�ن عليهما �لدول �لعربية لتغطية �حتياجاتهما من �لطاقة، حيث 

�صكلت ح�صتهما مجتمعة 98.5% من �جمالي م�صادر �لطاقة. و�صهدت �لمعدالت �ل�صنوية 

الأ�ص���عار غالبية نفوط �لت�صدير �لرئي�ص���ية في �لدول �لعربية خالل عام 2013 �نخفا�صاً 

في م�ص���توياتها والأول مرة منذ عام 2009، وق���د �نعك�س ذلك بمجمله على �جمالي قيمة 

�ل�صادر�ت �لنفطية للدول �لعربية و�لتي �نخف�صت بن�صبة 6% خالل �لعام.

التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2014
اصالحات دعم الطاقة في الدول العربية
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الشركات العربية المنبثقة

��ص���تقبلت �أحو��س �ل�ص���ركة �لعربية لبناء و��ص���الح �ل�صفن )�أ�ص���ري( موؤخر�ً �ل�صفينة 

)�لجابري���ة 2(، �لتابع���ة ل�ص���ركة ناقالت �لنف���ط �لكويتية، و�لتي تعتبر �أول �ص���فينة يجري 

��ص���الحها بموج���ب �التفاقية �لت���ي وقعت موؤخر�ً بي���ن �لجانبين بقيم���ة 33 مليون دوالر 

�أمريكي، الإ�ص���الح 19 �صفينة تابعة ل�صركة �لناقالت على مدى عامين ون�صف �لعام. وقد 

قام �ص���عادة �ل�ص���يخ دعيج بن �ص���لمان �آل خليفة، رئي�س مجل�س �إد�رة �صركة �أ�صري، بزيارة 

�ل�صفينة ير�فقه عدد من �لم�صوؤولين بال�صركة، حيث ذكر في ت�صريح �صحفي  باأن �تفاقية 

)�أ�صري – �لناقالت( تعتبر مثاالً حياً للتعاون �القليمي �لناجح بين �ل�صركات �لمتخ�ص�صة 

في قطاع �ل�صناعة في منطقة دول مجل�س �لتعاون �لخليجي، ودليل على �ل�صمعة �لطيبة 

ل�صركة �أ�صري في مجال �إ�صالح �ل�صفن في �لخليج �لعربي. 

الشركة العربية لالستثمارات البترولية »أبيكورب«
�أعلنت �ل�صركة �لعربية لال�صتثمار�ت �لبترولية "�أبيكورب"، �حدى �لم�صروعات �لعربية 

�لم�ص���تركة �لمنبثق���ة عن �لدول �الأع�ص���اء في منظمة �أو�بك، ف���ي 15 فبر�ير 2015، عن 

م�صاركتها في �صفقة �إعادة تمويل ناجحة بقيمة 200 مليون دوالر ل�صالح �ل�صركة �لوطنية 

للخدمات �لبترولية )NPS(، وبالتعاون مع عدد من �لبنوك �لعربية و�الأجنبية. وتت�ص���من 

�ل�صفقة عملية �إعادة تمويل �إ�صالمي بفائدة ثابتة بقيمة 150 مليون دوالر، باالإ�صافة �إلى 

تمويل بقيمة 50 مليون دوالر لدعم ر�أ�س مال �لعمليات �لت�صغيلية.

الشركة العربية لبناء واصالح السفن )أسري(
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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 25.3% )15.1 دوالر للبرميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 44.4 دوالر للبرميل خالل 
�صهر يناير 2015.

✍ انخف�س الطلب العالمي على النفط خالل �صهر يناير 2015 بمقد�ر 1.4 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 1.5 % لي�صل �إلى 93.2 مليون ب/ي.
✍ ارتفعت الكميات المعرو�سة من النفط خالل �صهر يناير 2015 بمقد�ر 0.1 مليون ب/ي ،�أي بن�صبة 0.1 % لت�صل �إلى 96.6 مليون ب/ي.

✍ ارتفعت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر دي�صمبر 2014 بنحو 2.8% لتبلغ  7.5 مليون ب/ي، كما ارتفعت وارداتها من 
المنتجات النفطية بنحو 27.3% لتبلغ حو�لى 2.1 مليون ب/ي.

✍ انخف�س المخزون التجاري النفطي في الدول ال�سناعية خالل �صهر دي�صمبر 2014 بحو�لى 5 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 
2701 مليون برميل، بينما ارتفع المخزون االإ�ستراتيجي في دول منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية وجنوب اأفريقيا وال�سين بحو�لى 2 مليون 

برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1758 مليون برميل. 

✍ انخف�س المتو�سط ال�سهري لل�سعر الفوري للغاز الطبيعي �لم�صجل في مركز هنري بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر يناير 2015 بمقد�ر 0.19 دوالر 
لكل مليون )و ح ب( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 3.00 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

✍ ارتفع متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في اليابان خالل �صهر دي�صمبر 2014 بمقد�ر 0.03 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 
15.6 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، كما ارتفع متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في ال�سين بمقد�ر 0.5 دوالر لكل مليون )و ح ب( 
، لي�صل �إلى 12.1 دوالر لكل مليون )و ح ب( ،وارتفع متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في كوريا الجنوبية بمقد�ر 0.2 دوالر لكل 

مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 16.1 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

✍ بلغت �سادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�سيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�سين حوالى 5.412 مليون طن خالل �صهر دي�صمبر 
2014، م�صتاأثرة بح�صة 37.2% من �الإجمالى.

أوال : أسواق النفط

– الأ�ضعار  1

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

�أدنى  �إلى  لي�صل  �لثانى  �الأ�صبوع  2015، م�صجاًل 46.2 دوالر للبرميل، وو��صل تر�جعه فى 
�إلى  م�صتوياته عندما بلغ 42.7 دوالر للبرميل، ثم عاود �الرتفاع خالل باقى �ل�صهر لي�صل 

43.8 دوالر للبرميل فى �الأ�صبوع �لر�بع، كما يو�صح �ل�صكل )1(:
�صهد �لمعدل �ل�صهري الأ�صعار �صلة خامات �أوبك خالل �صهر يناير 2015 تر�جعاً بمقد�ر 

 44.4 �إلى  لي�صل   %25.3 بن�صبة  �أي  �ل�صابق،  �ل�صهر  باأ�صعار  للبرميل مقارنة  15.1 دوالر 
دوالر للبرميل، م�صجال تر�جعاً بنحو 60.3 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 57.6% مقارنة بمعدله 

من المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك،  2015-2014  �لمماثل  �ل�صهر  خ��الل  �لم�صجل 

�لعام �لما�صي، وهو �أقل م�صتوى له منذ 

�صهر فبر�ير 2009.

وقد كان للمخاوف ب�صاأن تباطوؤ وتيرة 

نمو �القت�صاد �لعالمى ،ووفرة �الإمد�د�ت 

فى  �لنفط  على  �لطلب  نمو  وت��ب��اط��وؤ 

�ل�صين دور�ً رئي�صياً فى ��صتمر�ر تر�جع 

2015. وفى  يناير  �صهر  �الأ�صعار خالل 

�لوقت ذ�ته، كان لزيادة مخزونات �لنفط 

�لخام  فى �لواليات �لمتحدة �الأمريكية 

و�رتفاع �لدوالر مدعوماً بتوقعات تح�صن 

�القت�صاد �الأمريكى دور�ً فى حدوث هذ� 

�لتر�جع.

املوؤ�ضرات الرئي�ضية

الشكل - 1:
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يناير

2015 دي�ضمرب نوفمرب اأكتوبر �ضبتمرب اأغ�ضط�س يوليو يونيو مايو اإبريل مار�س فرباير
يناير

2014

44.4 59.5 75.6 85.1 96.0 100.8 105.6 107.9 105.4 104.3 104.2 105.3 104.7 �صعر �صلة �أوبك

)15.1( )16.1( )9.5( )10.9( )4.8( )4.9( )2.3( 2.5 1.1 0.1 )1.2( 0.7 )3.0(  �لتغري عن �ل�صهر

�ل�صابق

)60.3( )48.2( )29.4( )21.6( )12.7( )6.8( 1.2 6.9 4.7 3.2 )2.2( )7.4( )4.6(
 �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، 2014-2015                                  )دوالر/برميل(

التغير في أسعار سلة أوبك، 2014-2015                             )دوالر/برميل(

الجدول - 1 

شكل - 2 

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

و بال�صهر �لمماثل من �لعام �ل�صابق:

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

للفترة 2013 - 2015.

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

 23.2 بنحو   2014 دي�صمبر  �صهر  �لممتاز خالل  للغازولين  �لفورية  �الأ�صعار  تر�جعت 

دوالر   70.8 �إلى  لت�صل   %24.7 بن�صبة  �أي  �ل�صابق  �ل�صهر  باأ�صعار  مقارنة  للبرميل  دوالر 

للبرميل، كما تر�جعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 20.8 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 22.2% لتبلغ 
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72.7 دوالر للبرميل، وتر�جعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لى 16.1 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 
23.2% لتبلغ 53.3 دوالر للبرميل.

-  �سوق روتردام

�صهدت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز تر�جعاً في م�صتوياتها خالل �صهر دي�صمبر 

2014 بنحو 22.5 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 23.5% لت�صل 
�أي  �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 18.8 دوالر للبرميل  �إلى 73.3 دوالر للبرميل،  كما تر�جعت 

بن�صبة 19.5% لتبلغ 77.5 دوالر للبرميل، وتر�جعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 17 دوالر 

للبرميل �أي بن�صبة 26% لتبلغ 48.6 دوالر للبرميل.

-  �سوق حو�س البحر المتو�سط

�صهدت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز تر�جعاً في م�صتوياتها خالل �صهر دي�صمبر 

2014 بنحو 22.7 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 24.8% لت�صل 
�إلى 68.7 دوالر للبرميل، كما تر�جعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 17.9 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 

دوالر   15.7 بحو�لي  �لوقود  زيت  �أ�صعار  وتر�جعت  للبرميل،  دوالر   77.5 لتبلغ   %18.8
للبرميل �أي بن�صبة 23.7% لتبلغ 50.6 دوالر للبرميل.

-  �سوق �سنغافورة

دي�صمبر  �صهر  م�صتوياتها خالل  في  تر�جعاً  �لممتاز  للغازولين  �لفورية  �الأ�صعار  �صهدت 

2014  بنحو 18.5 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 20.5% لت�صل 
�إلى 71.9 دوالر للبرميل، كما تر�جعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 17 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 

17.8% لتبلغ 78.5 دوالر للبرميل، وتر�جعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 16.2 دوالر للبرميل 
�أي بن�صبة 22.6% لتبلغ 55.5 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 

للغازولين �لممتاز خالل 

دي�صمبر  م���ن  �ل��ف��ت��رة 

دي�صمبر  �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 خالل 

عامي 2013 و 2014. 

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

1-3 اأ�سعار �سحن النفط الخام 
�رتفعت �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 2014 بمقد�ر 

13 نقطة مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 23.2% م�صجلة 69 نقطة على �لمقيا�س 
�لعالمي، كما �رتفعت �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمتجه من مو�نئ �ل�صرق �الأو�صط  �إلى �تجاه 

مقارنة  نقاط   3 بمقد�ر  �صاكن(  �ألف طن   285  –  270 بحمولة  �لكبيرة  )للناقالت  �لغرب 

بينما  �لعالمي،  �لمقيا�س  نقطة على   36 م�صجلة   %9.1 بن�صبة  �أي  �ل�صابق،  �ل�صهر  باأ�صعار 

تر�جعت �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمنقولة د�خل منطقة �لبحر �الأبي�س �لمتو�صط بناقالت 

باأ�صعار  مقارنة  نقطة   65 بمقد�ر  �صاكن(  �ألف طن   85-80( �لحجم   متو�صطة  �أو  �صغيرة 

�ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 38.7% م�صجلة 103 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 دي�صمبر 2013 �إلى �صهر دي�صمبر 2014: 

1-4 اأ�سعار �سحن المنتجات النفطية 

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

�ل�صرق  )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر دي�صمبر 2014 بمقد�ر 

11 نقطة ،�أي بن�صبة 8.7% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، م�صجلة 115 نقطة على �لمقيا�س 
 .)World Scale( لعالمي�

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

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

35 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي،  �أي بن�صبة 18.6% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق،  لت�صل 

 WS-( لمقيا����س �لعالم���ي� )*(

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

�ل�ص���حن، حي���ث �أن نقط���ة عل���ى 

�لمقيا�س �لعالم���ي تعني 1% من 

�صعر �لنقل �لقيا�صي لذلك �التجاه 

في كت���اب World Scale �لذي 

ين�صر �ص���نويا، ويت�صمن قائمة من 

�الأ�صعار ب�ص���يغة دوالر/طن تمثل 

�التجاه���ات  ل���كل   –  WS  100
�لرئي�صية في �لعالم.
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�إلى م�صتوى 223 نقطة،    و�رتفعت �أي�صاً �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة من �لبحر 

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

دي�صمبر 2014 بمقد�ر 35 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي، �أي بن�صبة 17.7% مقارنة باأ�صعار 

�ل�صهر �ل�صابق،  لت�صل �إلى م�صتوى 233 نقطة.

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

�لفترة من �صهر  دي�صمبر 2013 �إلى �صهر دي�صمبر 2014.

يو�صح �لجدوالن )5( و )6( في �لملحق �تجاهات �أ�صعار �صحن 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 يناير 

2015 �إل�ى �نخفا�صه بمقد�ر 1.4 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 1.5 % مقارنة بم�صتويات �ل�صهر 
�ل�صابق لت�صل �إل�ى 93.2 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 0.8 مليون ب/ي مقارنة 

بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

1.2 مليون  بمقد�ر   2015 يناير  �صهر  �ل�صناعية خالل  �لدول  �نخف�س طلب مجموعة 

مليون ب/ي   45.5 �إلى  لت�صل  �ل�صابق  �ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %2.6 بن�صبة  �أي  ب/ي، 

،مرتفعاً بحو�لى 0.2 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �لما�صي، كما �نخف�س 

طلب بقية دول �لعالم �الأخرى بمقد�ر 0.2 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.4% مقارنة بم�صتويات 

�ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 47.7 مليون ب/ي، مرتفعاً بحو�لي 0.6 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر 

�لمناظر من �لعام �لما�صي.

شكل - 5 
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التغري عن

يناير 2014 

يناير

2014
التغري عن

دي�ضمرب  2014

دي�ضمرب

2014
يناير

2015

0.2 45.3 -1.2 46.7 45.5 طلب الدول ال�سناعية

0.6 47.1 -0.2 47.9 47.7 باقي دول العامل

0.8 92.4 -1.4 94.6 93.2 اإجمايل الطلب العاملي

1.1 36.0 -0.1 37.2 37.1  اإمدادات اأوبك

0.7 29.6 -0.2 30.5 30.3 نفط خام

0.4 6.4 0.1 6.7 6.8 �سوائل الغاز و متكثفات

2.8 54.4 0.2 57.0 57.2 اإمدادات من خارج اأوبك

-0.1 2.4 0.0 2.3 2.3 عوائد التكرير

3.8 92.8 0.1 96.5 96.6 اإجمايل العر�س العاملي

0.4 1.9 3.4 املوازنة

Energy Intelligence Briefing February 6  2015 ،:مل�صدر�

بينما ت�صير �لتقدير�ت �الأولية �إلى �رتفاع �لكميات �لمعرو�صة من �لنفط خالل �صهر يناير 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل  2015 بمقد�ر 0.1 مليون ب/ي �أي بن�صبة %0.1 
�إلى 96.6 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 3.8 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر 

من �لعام �ل�صابق.

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

�لخام و �صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �صهر يناير 2015 بمقد�ر 0.1 مليون ب/ي �أي بن�صبة 

0.3% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 37.1 مليون ب/ي ،م�صكلة �رتفاعاً بنحو 
�إمد�د�ت  �إجمالى  �رتفع  بينما  �ل�صابق،  �لعام  1.1 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من 
�لدول �لمنتجة من خارج �أوبك خالل �صهر يناير 2015 بمقد�ر 0.2 مليون ب/ي �أي بن�صبة 

0.3% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 59.5 مليون ب/ي ،م�صكلة �رتفاعاً بنحو 
2.7 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

يناير  �لخام خالل �صهر  �لنفط  �لطلب و�لعر�س من  �الأولية لم�صتويات  �لبيانات  وتظهر 

2015 فائ�صاً قدره 3.4 مليون ب/ي ،مقارنة بفائ�س قدره 1.9 مليون ب/ي خالل �ل�صهر 
�ل�صابق وفائ�صاً قدره 0.4 مليون ب/ي خالل �ل�صهر �لمماثل من �لعام �ل�صابق ،وذلك كما 

يت�صح من �لجدول )2(  و�ل�صكل )6(: 

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

يو�صح �لجدوالن )7( و )8( م�صتويات �لطلب و�لعر�س �لعالمي للنفط  للفترة 2012- 2014.
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3 -  تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية

الواليات المتحدة االأمريكية 

�رتفعت و�رد�ت �لواليات �لمتحدة �الأمريكية من �لنفط �لخام خالل �صهر دي�صمبر 2014 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 7.5   %2.8 �أى بن�صبة  �ألف ب/ى   208 بحو�لى 

مليون ب/ي، كما �رتفعت و�رد�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 451 �ألف ب/ي �أى 

بن�صبة 27.3% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لي 2.1 مليون ب/ي. 

وعلى جانب �ل�صادر�ت، �نخف�صت �صادر�ت �لواليات �لمتحدة من �لنفط �لخام خالل �صهر 

دي�صمبر 2014 بحو�لى 12 �ألف ب/ي مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 381 �ألف 

ب/ي، كما �نخف�صت �صادر�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 118 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 

�رتفع  وبذلك  ب/ي.  مليون   3.4 حو�لى  لتبلغ  �ل�صابق  �ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %3.4
�صافي �لو�رد�ت �لنفطية للواليات �لمتحدة خالل �صهر دي�صمبر 2014 بحو�لي 789 �ألف 

ب/ي، �أي بن�صبة 15.6% مقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 5.9 مليون ب/ي.

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

�لخام بن�صبة 43% من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه، تليها �لمملكة �لعربية �ل�صعودية ثم 

�لمك�صيك بن�صبة 10%، بينما ��صتحوذت �لدول �الأع�صاء في منظمة �أوبك على حو�لي 

34% من �إجمالي و�رد�ت �لنفط �لخام للواليات �لمتحدة �الأمريكية. 

اليابان 

�رتفعت و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام خالل �صهر دي�صمبر 2014 بحو�لي 476 �ألف 

بينما  مليون ب/ي.   3.6 لتبلغ  �ل�صابق  �ل�صهر  مع  بالمقارنة   %15.5 بن�صبة  �أي  ب/ي، 

�أي بن�صبة  �ألف ب/ي،  �ل��و�رد�ت �ليابانية من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 15  �نخف�صت 

2.1% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ  685 �ألف ب/ي.

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

 التغري عن

نوفمرب 2014

نوفمرب

2014
دي�سمرب

2014
 التغري عن

نوفمرب 2014

نوفمرب

2014
دي�سمرب

2014

0.569 1.857 -   1.288 -   0.220 6.930 7.150 الواليات املتحدة االأمريكية

0.014 0.156 0.170 0.476 3.077 3.553 اليابان

0.081 0.262 0.343 0.915 6.200 7.115 ال�سني

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

دي�صمبر  2014 بنحو 30 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 6.7% لتبلغ 514 �ألف ب/ي، و بذلك 

�رتفع �صافي �ل��و�رد�ت �لنفطية لليابان خالل �صهر دي�صمبر 2014  بحو�لي 490 �ألف 

�أعلى م�صتوى منذ مار�س  �إلى 3.7 مليون ب/ي، وهو  لي�صل  بن�صبة %15.2  �أي  ب/ي، 

 .2014
وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، فقد ظلت �لمملكة �لعربية �ل�صعودية هى �لمزود �لرئي�صى 

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

من �جمالي و�رد�ت �ليابان من  ثم رو�صيا بحو�لى %11  �لعربية �لمتحدة بن�صبة %23 

�لنفط �لخام.  

ال�سين 

�رتفعت و�رد�ت �ل�صين من �لنفط �لخام خالل �صهر دي�صمبر 2014 بحو�لي 972 �ألف 

ب/ي،  �أي بن�صبة 16% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 7.2 مليون ب/ي، كما �رتفعت 

�لو�رد�ت �ل�صينية من �لمنتجات �لنفطية خالل �صهر دي�صمبر 2014 بحو�لي 152 �ألف 

ب/ي، �أي بن�صبة 16% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 1.1 مليون ب/ي.

وعلى جانب �ل�صادر�ت ،بلغت �ل�صادر�ت �ل�صينية من �لنفط �لخام حو�لى 57 �ألف ب/ي 

وذلك بعد �نقطاعها لمدة ثالثة �أ�صهر، و�رتفعت �ل�صادر�ت �ل�صينية من �لمنتجات �لنفطية 

�ألف   771 لتبلغ  �ل�صابق  �ل�صهر  بالمقارنة مع   %10 بن�صبة  �أي  �ألف ب/ي،   71 بحو�لي 

ب/ي. وبذلك بلغ �صافي �لو�رد�ت �لنفطية �ل�صينية خالل �صهر دي�صمبر 2014 حو�لي 

7.5 مليون ب/ي مرتفعة بنحو 15.4%           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% ،ورو�صيا بن�صبة %12 .
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 دي�صمبر 2014 مقارنة بال�صهر �ل�صابق.

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

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

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

2014 بحو�لى 5 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2701 مليون برميل، م�صكاًل 
�رتفاعاً بمقد�ر 135 مليون برميل عن م�صتويات �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صى، يذكر 

�أن �إجمالي �لمخزون �لتجاري من �لنفط �لخام  في �لدول �ل�صناعية قد �رتفع خالل �صهر 

دي�صمبر 2014  بحو�لي 2 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 998 مليون برميل، 

بينما �نخف�س �إجمالي مخزونها �لتجاري من �لمنتجات  �لنفطية بحو�لي 7 مليون برميل 

عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1703 مليون برميل.

 وق���د �رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفط���ي في �الأمريكتين بحو�لى 24 مليون برميل عن 

�ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 1446 مليون برميل، منها 546 مليون برميل من �لنفط �لخام 

و 900 ملي���ون برمي���ل من �لمنتجات، بينما �نخف�س �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �لدول 

�الأوروبي���ة بحو�لى 7 مليون برميل عن �ل�ص���هر �ل�ص���ابق لي�ص���تقر عن���د 870 مليون برميل 

منه���ا 298 مليون برميل من �لنفط �لخ���ام و 572 مليون برميل من �لمنتجات، و�نخف�س 

�لمخزون �لتجاري �لنفطي في دول منطقة �لمحيط �لهادي بمقد�ر 22 مليون برميل عن 

�ل�ص���هر �ل�ص���ابق ليبلغ 385 مليون برميل منها 154 مليون برميل من �لنفط �لخام و231 

مليون برميل من �لمنتجات �لنفطية.

�رتف���ع �لمخ���زون �لتجاري �لنفطي في بقية دول �لعالم خالل �ص���هر دي�ص���مبر 2014 

بمق���د�ر 51 ملي���ون برميل لي�ص���ل �إلى 2572 ملي���ون برميل ،و�رتفع �لمخ���زون �لتجاري 

�لنفطي على متن �لناقالت بمقد�ر 1 مليون برميل لي�صل �إلى 1044 مليون برميل. 

وبذلك ي�ص���جل م�صتوى �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لعالمى �رتفاعاً بمقد�ر 46 مليون 

برميل خالل �صهر دي�صمبر 2014 مقارنة بم�صتو�ه �لم�صجل خالل �ل�صهر �ل�صابق  لي�صل 

�إلى 5273  مليون برميل، وهو م�ص���توى مرتفع بمقد�ر 441 مليون برميل عن م�ص���تويات 

�ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

و�رتفع �لمخزون �ال�ص���تر�تيجي في دول منظمة �لتعاون �القت�ص���ادي و�لتنمية وجنوب 

�أفريقيا و�ل�ص���ين بمقد�ر 2 مليون برميل خالل �ص���هر دي�ص���مبر 2014 مقارنة بم�ص���تو�ه 

�لم�ص���جل خالل �ل�ص���هر �ل�ص���ابق  لي�ص���ل �إلى  1758 مليون برميل، و هو م�صتوى مرتفع  

بمقد�ر 15 مليون برميل عن م�صتوياته في �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي.

وبذلك ي�ص���ل �إجمالي �لمخزون �لعالمي في نهاية �ص���هر دي�ص���مبر 2014 �إلى 8075 

ملي���ون برمي���ل م�ص���جال بذلك �رتفاعا بنح���و 49 مليون برميل مقارنة بال�ص���هر �ل�ص���ابق، 

و�رتفاعاً بنحو 451 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 دي�صمبر 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 February 4 ,2015 : المصدر

يناير

دي�ضمربنوفمرباأكتوبر�ضبتمرباأغ�ضط�سيوليويونيومايواأبريلمار�سفرباير2014
يناير

2015

4.65.85.14.74.64.13.83.93.93.94.13.23.0�لغاز �لطبيعي *

16.417.417.317.617.618.117.716.616.114.613.110.38.2خام غ. تك�صا�س**

19.920.718.918.017.216.917.416.415.914.313.211.09.1زيت  وقود منخف�س �لكربيت )0.3 %(

ثانيا: سوق الغاز الطبيعي

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

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

بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر يناير 2015 بمقد�ر 0.19 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة 

بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 3.00 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

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

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

�أخرى،  يت�صح �نخفا�س �أ�صعار �لغاز �لطبيعي عن �الأول بنحو 5.2 دوالر لكل مليون )و ح 

ب( ، و �نخفا�صه عن �لثاني بحو�لي 6.1 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، كما هو مو�صح في 

�لجدول )4(:

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

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس وزيت الوقود في السوق األمريكي، 2014-2015     ) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 4

 )مليون برميل ( 
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وت�صير �الأ�صعار �لم�صتقبلية للغاز �لطبيعي �لم�صجلة في �لتا�صع من �صهر فبر�ير 2015  

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

نايمك�س في �لواليات �لمتحدة خالل �لفترة �لممتدة من �صهر مار�س 2015  �إلى �صهر دي�صمبر 

حر�رية  وح��دة  مليون  لكل  دوالر   4.87 حو�لى  �إل��ى  للفروقات  م�صتوى  �أعلى  لي�صل   2015
بريطانية خالل �صهر دي�صمبر 2015، كما يو�صح �ل�صكل )8(:

)دوالر لكل مليون و ح ب ( األسعار المستقبلية للغاز الطبيعي المسجلة في 9 فبراير  2015

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

دي�صمبر  �صهر  �ليابان في  ��صتوردته  �لذي  �لم�صيل  �لطبيعي  �لغاز  �أ�صعار  �صهد متو�صط 

�إلى  لي�صل  �ل�صابق  بال�صهر  2014  �رتفاعاً بمقد�ر 0.03 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة 
15.6 دوالر/ مليون  و ح ب، كما �رتفع متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته 
�ل�صين بمقد�ر 0.5 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 12.1 دوالر/ 

مليون و ح ب، و�رتفع متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته كوريا �لجنوبية 

بمقد�ر 0.2 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 16.1 دوالر/ مليون 

و ح ب. 

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

�أي  �ألف طن  وكوريا �لجنوبية و�ل�صين من �لم�صادر �لمختلفة خالل �ل�صهر بمقد�ر 2997 

مقارنة بال�صهر �ل�صابق حيث و�صلت �لكميات �لم�صتوردة في �صهر دي�صمبر  بن�صبة %25.9 

2014 �إلى 14.563 مليون طن.
�صهر  �ل�صين خالل  و  �لجنوبية  كوريا  و  �ليابان  �إلى  �لعربية  �لدول  بلغت �صادر�ت  وقد 

دي�صمبر 2014 حو�لي 5.412 مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته 37.2% 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 February 11، 2015  :امل�سدر

شكل - 8 
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متو�ضط اأ�ضعار ال�ضتريادالكميات امل�ضتوردة 

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�ضنيكوريااليابانالإجمايلال�ضنيكوريااليابان

200964492258475532958719.010.04.4
20107000832466929511176910.810.46.1
 201178411366791221512730514.712.59.1
201287184363991469813828116.614.510.8

8230398215051371715.914.811.5يناير 2013
7525414414121308116.515.013.3فرباير
7739417412571317016.315.210.5مار�س
7050351315591212216.214.310.9اأبريل
6421291513521068816.214.69.1مايو
6442278812501048016.614.911.0يونيو
7412242613471118516.214.910.8يوليو

7249327116891220915.614.711.5اأغ�سط�س
6582247615171057515.014.911.8�سبتمرب
7538318913561208315.214.49.4اأكتوبر
7217327713181181215.414.59.5نوفمرب
8085402024351454016.414.613.8دي�سمرب

8179445126521528016.715.513.3يناير 2014
7511419414981320316.816.511.7فرباير
8044411514791363816.616.512.0مار�س
7212322013751180716.816.410.8اأبريل
6495221215791028616.316.311.4مايو
6821220713431037116.116.611.2يونيو
7838218218351185516.116.310.3يوليو

7050254315821117515.716.211.7اأغ�سط�س
7276230213941097215.216.512.2�سبتمرب
6944275513811108015.916.212.3اأكتوبر
6877293217571156615.615.911.6نوفمرب
8258428920161456315.616.112.1دي�سمرب

   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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ذك���ر �لتقري���ر �ل�ص���هري لوز�رة �لنفط و�لغاز ب�ص���لطنة عمان، باأن �إنتاج �ص���لطنة عمان من 

�لنف���ط �لخ���ام و�لمكثفات �لنفطية خالل �ص���هر يناي���ر 2015  بل���غ 29,769,604 برميل �أي 

بمعدل قدره  960,310 ب/ي، وبلغ �إجمالي كميات �لنفط �لخام �لم�صدرة خالل �صهر يناير 

2015 نح���و 25,223,568 برمي���ل، �أي بمعدل ق���دره  813,663  ب /ي وذلك بارتفاع قدره  
5.10 % مقارنة ب�صهر دي�صمبر 2014 عند �حت�صاب �لمعدل �ليومي.

�ص���جل ��ص���تهالك �لمنتجات �لنفطية في كوريا �لجنوبية خالل عام 2014 �أكبر تر�جع له 

خالل �لثالثة �ص���نو�ت �لما�ص���ية على �لرغم من �نخفا�س �أ�ص���عار �لنفط. وذكرت �صركة كوريا 

�لوطنية للنفط )K.N.O.C(، �أنه تم خالل عام 2014 بيع 823 مليون برميل من �لمنتجات 

�لنفطي���ة �لمك���ررة محلي���ا بانخفا�س ن�ص���بته   0,38 % عن 2013.  من جانب���ه توقع �لمعهد 

�لك���وري القت�ص���اد �لطاق���ة �لحكومي �رتفاع �ال�ص���تهالك �لمحلي للنفط خ���الل �لعام �لحالي  

2015  بن�صبة 1,8 % على �فتر��س نمو �القت�صاد بمعدل 3,4 % وو�صول متو�صط �صعر نفط 
خام دبي وهو �لخام �لقيا�صي في �ل�صوق �لكورية �إلى  63,3 دوالر� للبرميل.

منحت �لحكومة �لباك�ص���تانية في 13 مار�س 2015 ، ترخي�س ��صتك�ص���اف و�متياز بترولي 

لل�صركة �لكويتية لال�صتك�صافات �لبترولية �لخارجية )كوفبك(، وذلك في قطاع بهار بور )�صمال 

�لبالد(، وتبلغ م�ص���احته 2261 كيلومتر مربع. وبمقت�ص���ى �التفاقية �ص���تتولى �ص���ركة كوفبك 

دور �لم�ص���غل لهذ� �لقطاع في �إطار �ص���ر�كتها مع �ص���ركة �لنفط و�لغاز �لحكومية �لباك�صتانية 

و�ل�ص���ركات �لباك�ص���تانية �لوطنية �لمتخ�ص�ص���ة في �ال�صتك�ص���اف و�الإنتاج، ليكون بذلك ثاني 

�متياز نفطي تتولى كوفبك ت�ص���غيله في باك�صتان بعد قطاع جاتي �ال�صتك�صافي ) �إقليم �ل�صند 

جنوب �صرق(.  

وفي تطور �آخر �أعلنت باك�صتان في 13 مار�س 2015 عن توقيعها �تفاقية ال�صتير�د �لغاز 

�لطبيعي �لم�ص���ال من دولة قطر، وبمقت�ص���ى �التفاقية �صت�ص���ل �أول �صحنة من �لغاز �لطبيعي 

�لم�ص���ال �إلى باك�ص���تان بحلول نهاية �ص���هر مار�س 2015، من جانبه ذكر وزير �لنفط و�لمو�رد 

�لطبيعة �لباك�صتاني باأن ��صتخد�م �لغاز �لطبيعي �لم�صال في توليد �لطاقة يعتبر �أقل كلفة من 

��صتخد�م �لديزل، وبن�صبة ت�صل �إلى 40 %. 

�ضلطنة عمان

كوريـا 

 باك�ضتان 
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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 - 2:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك،

 2014- 2015 )دوالر / برميل(
 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 
2015 -2014  )$ / Barrel(

�ل�صهر

Month
�الأ�صبوع

Week 2015 2014 �ل�صهر

Month
�ال�صبوع

Week 2015 2014

 يناير 

Jan.

1 46.2 104.3
   

يوليو

July

1 108.0

 2 42.7 104.1  2 105.7
 3 43.4 105.2  3 104.6
 4 43.8 104.7 4 105.3

 فرب�ير 

Feb.

 1 103.1
 

�غ�صط�س

Aug

1 104.3
 2 105.4  2 102.4
 3 106.7  3 101.2
 4 106.4 4 99.2

 مار�س 

March

1 105.7

�صبتمرب

Sep.

 1 99.1
2 104.0  2 96.2
3 103.2 3 95.1
4 103.6 4 94.3

  

�بريل

April

1 102.8
 �كتوبر 

Oct.

1 88.6
2 103.6  2 83.5
3 105.4  3 82.1
4 105.2 4 82.6

  

مايو

May

1 104.0

 نوفمرب  

Nov.

1 78.9
2 105.2  2 76.4
3 106.7  3 74.4
4 106.5 4 72.7

 يونيو 

  June

1 105.3

 دي�صمرب 

Dec.

1 66.7
2 106.9  2 61.3
3 109.7  3 56.3
4 109.6 4 56.2

20142014

.104.744.4Jan يناير 

.105.4Feb فرب�ير 

104.2March مار�س 

104.3April �بريل 

105.4May مايو 

107.9June يونيو 

105.6July يوليو 

100.8August �غ�صط�س 

.96.0Sept �صبتمرب 

.85.1Oct �كتوبر 

.75.6Nov نوفمرب 

.Dec دي�صمرب 

Q  I 104.8 �لربع �الأول 

Q  II 105.9 �لربع �لثانى 

Q III 100.8 �لربع �لثالث 

Q  IV 73.4 �لربع �لر�بع 

Annual 96.2 املتو�سط ال�سنوي 
Average

 Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

�جلدول - 1: �ملعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة خامات �أوبك* ، 2014 - 2015 )دوالر / برميل(

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*
  2014 -2015 )$ / Barrel( 
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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

105.9106.6109.4103.7105.1105.4108.3108.6105.5108.797.9Axerage 2013متو�سط عام 2013

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

85.185.987.683.684.086.189.186.386.787.484.4Octoberاأكتوبر

75.676.179.673.974.075.477.978.976.378.976.0Novemberنوفمرب

59.560.162.957.958.359.562.361.560.362.559.5Decemberدي�سمرب

44.444.547.942.642.345.548.446.845.647.947.3January 2015يناير 2015 

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،  2013 - 2014

Table - 4: Monthly Av. of Oil Product Prices in Different Markets   2013 -2014 )$ / bbl(

ال�ضوق
الغازولني  املمتاز

Premium
Gasoline

زيت الغاز* )50 جزء 

باملليون كربيت(

Gas Oil*
)50 PPM Sulfur (

زيت الوقود** 

)1.0  كربيت(

 Fuel Oil**
)1.0 %  Sulfur (

 Market

 متو�صط

عام

2013

119.3124.797.6Singapure�صنغافورة
Average

2012
122.6124.095.9Roterdamروترد�م
122.7114.496.7Mediterranean�ملتو�صط

129.7121.899.7US Gulfخ. �أمريكي

دي�صمرب

2013

118.7127.597.0Singapure�صنغافورة

Dec.

2013
120.9125.595.0Roterdamروترد�م
115.5126.395.9Mediterranean�ملتو�صط

119.8123.299.5US Gulfخ. �أمريكي

 متو�صط

عام

2014

110.9113.788.3Singapure�صنغافورة
Average

2012
115.1112.987.1Roterdamروترد�م
110.6113.388.1Mediterranean�ملتو�صط

118.9111.490.3US 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
122.9118.894.5Mediterranean�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

�صبتمرب

2014

110.6112.990.9Singapure�صنغافورة

Sep.

2014
117.2111.986.5Roterdamروترد�م
113.5112.288.6Mediterranean�ملتو�صط

125.2111.191.5US Gulfخ. �أمريكي

�أكتوبر

2014

101.2101.379.2Singapure�صنغافورة

Oct.
2014

103.9102.476.5Roterdamروترد�م
99.6101.676.6Mediterranean�ملتو�صط

111.9101.878.0US Gulfخ. �أمريكي

نوفمرب

2014

90.495.571.7Singapure�صنغافورة

Nov.

2014
95.896.365.6Roterdamروترد�م
91.495.466.3Mediterranean�ملتو�صط

94.093.569.4US Gulfخ. �أمريكي

دي�صمرب

2014

71.978.555.5Singapure�صنغافورة

Dec.

2014
73.377.548.6Roterdamروترد�م
68.777.550.6Mediterranean�ملتو�صط

70.872.753.3US 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 81 26 41 متو�سط 2013

November 2013 72 38 60 نوفمرب 2013

December 107 39 63 دي�صمرب

Jan. 2014 172 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 104 30 49 يوليو

August 95 30 49 �أغ�صط�س

September 83 23 39 �صبتمرب

October 93 26 47 �أكتوبر

November 168 33 56 نوفمرب

December 103 36 69 دي�صمرب

.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

November 2013 136 126 92 نوفمرب 2013

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

September 134 124 123 �صبتمرب

October 165 155 123 �أكتوبر

November 198 188 126 نوفمرب

December 233 223 115 دي�صمرب

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

�ملعدل

Av.
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�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  
�ملعدل

Av.
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  

�لبلد�ن �لعربية

Arab Countries 6.7 6.8 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 5.8 5.9 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 0.9 0.9

OECD �منظمة �ل 45.7 46.5 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 24.2 24.7 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� 13.4 13.4 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 8.1 8.4 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 29.8 29.7 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 19.4 19.2 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� 3.7 3.8 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 6.7 6.7 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� 10.4 10.8 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 4.5 4.9 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 0.7 0.7 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 91.2   �لعامل 92.7 92.0 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
  املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 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 26.5 26.6 26.7 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 25.1 25.3 25.3 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 1.4 1.3 1.4 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 36.3 36.1 36.2 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 30.5 30.2 30.3 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 5.9 5.9 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 23.9 24.5 24.0 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 19.8 20.4 20.1 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 3.6 3.6 3.4 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 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.5 0.5

الدول النامية

Developing Countries 12.3 12.5 12.3 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� 4.9 4.9 4.8 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 2.4 2.4 2.4 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 5.0 5.2 5.1 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  4.3    ال�سني 4.3 4.2 4.2 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 13.4 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 0.1 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 2.2 2.2 2.2

World      92.5   �لعامل 93.2 92.4 92.2 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 February.  2015   امل�سدر 

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

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

دي�سمرب

2014
 Dec.
2014

نوفمرب 

2014
Nov.
2014

التغري عن نوفمرب 

2014
  Change from

Nov. 2014

دي�سمرب 

2013
 Dec.
2013

التغري عن دي�سمرب

2013 

Change from
December  2013

14461422241316130Americaاالأمريكتان

546543350046Crudeنفط خام

9008792181684Productsمنتجات نفطية

8691Europe)7(870877اأوروبا :

Crude)10(2982962308نفط خام

56111Products)9(572581منتجات نفطية

3814Pacific)22(385407منطقة املحيط الهادي 

1459Crude)3(154157نفط خام

Products)5(236)19(231250منتجات نفطية

2566135Total OECD)5(27012706اإجمايل الدول ال�سناعية *

998996295345Crudeنفط خام

161390Products)7(17031710منتجات نفطية

25722521512266306Rest of the worldبقية دول العامل *

Oil at Sea)5(1044104311049نفط على منت �لناقالت

52735227464832441Total Commercialاإجمايل املخزون التجاري *

175817562174315Total Strategic1�ملخزون �ال�صرت�تيجي

80758026497624451Total2اإجمايل املخزون العاملي**
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كـل  تقديريتـين  بتخ�صيـ�ص جـائزتيـن  العلمـي  البحـث  كـل صجيع  تقديريتـين  بتخ�صيـ�ص جـائزتيـن  العلمـي  البحـث  كـل صجيع  تقديريتـين  بتخ�صيـ�ص جـائزتيـن  العلمـي  البحـث  جيع  ت� للبترول في  الم�صـدرة  العربيـة  الأقطـار  ت�صـة منظمـة  للبترول في  الم�صـدرة  العربيـة  الأقطـار  صـة منظمـة  ت�ص للبترول في  الم�صـدرة  العربيـة  الأقطـار  ت�صـة منظمـة  للبترول في  الم�صـدرة  العربيـة  الأقطـار  ـة منظمـة  صيا�صيا� يا�صيا�ص ل� ل�صتمـرارا  صتمـرارا  ل�ص ل�صتمـرارا  تمـرارا  صا�صا�

أمريكي(، وقيمـة الجـائزة الثـانيـة اأمريكي(، وقيمـة الجـائزة الثـانيـة أمريكي(، وقيمـة الجـائزة الثـانيـة  أمريكي(، وقيمـة الجـائزة الثـانيـة ر  أمريكي(، وقيمـة الجـائزة الثـانيـة ر  ألف دواألف دولألف دولألف دول ألف دوـرون  ألف دوـرون  ـرون صـرون ص أربعـة وع�اأربعـة وع�صأربعـة وع�صأربعـة وع� أربعـة وع�أي ما يعـادل  حوالي  أربعـة وع�أي ما يعـادل  حوالي  أي ما يعـادل  حوالي اأي ما يعـادل  حوالي  آاآاآلف دينـار كويتـي ) بعـة صبعـة صبعـة  صنتـين، قيمـة الجائـزة الأولى �صنتـين، قيمـة الجائـزة الأولى � نتـين، قيمـة الجائـزة الأولى �صنتـين، قيمـة الجائـزة الأولى �ص ص�ص�

أمريكي(، وبناء على قرار المكتب التنفيذي للمنظمة رقم اأمريكي(، وبناء على قرار المكتب التنفيذي للمنظمة رقم أمريكي(، وبناء على قرار المكتب التنفيذي للمنظمة رقم 139/1 أمريكي(، وبناء على قرار المكتب التنفيذي للمنظمة رقم ر  أمريكي(، وبناء على قرار المكتب التنفيذي للمنظمة رقم ر  ألف دواألف دولألف دولألف دول ألف دور  ألف دور  ر صر ص صبعة ع�صبعة ع� بعة ع�صبعة ع�ص أي ما يعادل  حوالي �اأي ما يعادل  حوالي �صأي ما يعادل  حوالي �صأي ما يعادل  حوالي � أي ما يعادل  حوالي �ف دينار كويتي )  أي ما يعادل  حوالي �ف دينار كويتي )  ة صة صة اآل صخم�صخم�

وع البحث العلمي للح�صول على جائزة عام صوع البحث العلمي للح�صول على جائزة عام صوع البحث العلمي للح�صول على جائزة عام 2016 بعنوان: أن يكون مو�اأن يكون مو�صأن يكون مو�صأن يكون مو� أكتوبر اأكتوبر أكتوبر 2014  فقد تقرر  رين الأول/صرين الأول/صرين الأول/ ص ت�ص ت� بتاريخ 12

» اإعادة تكرير زيوت التزييت الم�صتعملة، وانعكا�صاتها االقت�صادية والبيئية«

مو�صوع البحث

ـاء في منظمة صـاء في منظمة صـاء في منظمة  إطـار الجهـود التـي تبذلهـا الـدول الأع�اإطـار الجهـود التـي تبذلهـا الـدول الأع�صإطـار الجهـود التـي تبذلهـا الـدول الأع�صإطـار الجهـود التـي تبذلهـا الـدول الأع� إطـار الجهـود التـي تبذلهـا الـدول الأع�تعملـة فـي  إطـار الجهـود التـي تبذلهـا الـدول الأع�تعملـة فـي  تعملـة فـي صتعملـة فـي ص إعـادة تكريـر زيـوت التزيـيت الم�اإعـادة تكريـر زيـوت التزيـيت الم�صإعـادة تكريـر زيـوت التزيـيت الم�صإعـادة تكريـر زيـوت التزيـيت الم� إعـادة تكريـر زيـوت التزيـيت الم�هتمـام بعمليـات  إعـادة تكريـر زيـوت التزيـيت الم�هتمـام بعمليـات  أتي تنـامي ااأتي تنـامي ااأتي تنـامي ال ايـايـ

تفادة صتفادة صتفادة  ص�ص� افة وتعظيم اصافة وتعظيم اصافة وتعظيم ال أداء ال�صناعة البترولية من خالل اغتنام فر�ص القيمة الم�اأداء ال�صناعة البترولية من خالل اغتنام فر�ص القيمة الم�صأداء ال�صناعة البترولية من خالل اغتنام فر�ص القيمة الم�صأداء ال�صناعة البترولية من خالل اغتنام فر�ص القيمة الم� أداء ال�صناعة البترولية من خالل اغتنام فر�ص القيمة الم�ين  أداء ال�صناعة البترولية من خالل اغتنام فر�ص القيمة الم�ين  ين صين ص أوابك( نحو تح�اأوابك( نحو تح�صأوابك( نحو تح�صأوابك( نحو تح� الأقطار العربية الم�صدرة للبترول )

ريعات الخا�صة بحماية البيئة من التلوث. صريعات الخا�صة بحماية البيئة من التلوث. صريعات الخا�صة بحماية البيئة من التلوث.  صلتزام بمتطلبات الت�صلتزام بمتطلبات الت� من الموارد والثروات الطبيعية، عالوة على تعزيز ال

با لإغناء البحث:صبا لإغناء البحث:صبا لإغناء البحث: صيف ما يراه منا�صيف ما يراه منا� يف ما يراه منا�صيف ما يراه منا�ص أن ي�اأن ي�صأن ي�صأن ي� ية التالية، ويمكن للباحث صية التالية، ويمكن للباحث صية التالية، ويمكن للباحث  أن يغطي البحث الجوانب الرئي�اأن يغطي البحث الجوانب الرئي�صأن يغطي البحث الجوانب الرئي�صأن يغطي البحث الجوانب الرئي� يقترح 

11 الم�ستعملة.111. التزييت زيوت تكرير إعادة1اإعادةإعادة عمليات تطور عن تاريخية لمحة

جودتها..2 وتقييم الم�ستعملة الزيوت ادرسادرسادر سم�سم�

الم�ستعملة..3 الزيوت تكرير إعادة1اإعادةإعادة طرق

الم�ستعملة.4.11 التزييت زيوت تكرير إعادة1اإعادةإعادة لعملية البيئية االنعكا�سات

ناعةسناعةسناعة.5 سلل�سلل� افةسافةسافة سالم�سالم� القيمة تح�سين في ودوره���ا الم�ستعملة التزييت زي��وت تكرير اإع���ادة اإع���ادة1 إع���ادة1 لعملية اديةساديةسادية ساالقت�ساالقت� أهميةالأهميةالأهمية ا

الطبيعية. الموارد على والمحافظة البترولية،

العربية..6 والدول العالم مناطق في عملية حاالت درا�سة

يات.سيات.سيات..7 سوالتو�سوالتو� اال�ستنتاجات

)�صروط تقديم البحث(

11 االعتباريين.. خا�صسخا�صسخا�ص سأ�سأ� أ�الأ�ال ا ذلك ملسملسمل سي�سي� وال أكثر1اأكثر1اأكثر أو1اأو1اأو خ�صسخ�صسخ�ص س�س� من البحث تقديم يجوز

أجنبية1اأجنبيةأجنبية.2 أو1اأوأو عربية جهة أية1اأيةأية من جائزة نال قد يكون ال أناأنأن أنو أناأنأنو أناأنو مكرر، أوص1اأوص1اأو ص1امقتب�ص1امقتب� وغير جديدا بحثا العلمي البحث يكون أن1اأنأن يجب

ال�سابق. في

المذكورتين،.3 الجائزتين إحدىاإحدىاإحدى اباب فوزه حالة في للمنظمة بحثه رسرسر سون�سون� طبع حقوق منح على م�سبقا البحث احبساحبساحب س�س� يوافق

الحقوق بتلك رفسرفسرف سالت�سالت� حق وحده له ويكون االختراع، براءة ذلك في بما البحث في أخرىالأخرىالأخرى ا حقوقه بكامل احتفاظه مع

ماناسماناسمانا س�س� اللجنة بقرار الفائز إبالغ1اإبالغ1اإبالغ تاريخ من هرسهرسهر سأ�سأ� أ�1اأ�1ا �ستة مرور بعد اال الفائز البحث بطبع حقوقها ص1تمار�ص1تمار�ص1المنظمة وال

المرفق. النموذج ح�سب بذلك ريحاسريحاسريحا ست�ست� بحثه مع ويرفق أخرى.الأخرى.الأخرى. ا لحقوقه الفائز لممار�سة

ن
ال

ـــ
عــ

منظمة االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك(اإ

اجلائــــزة العلميــــة
ملنظمة االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك(

لعام  2016 



إن1اإن1اإن.4 - كليا أو1اأوأو جزئيا المقتب�سة الفقرات إلى1اإلىإلى يرسيرسير سي�سي� أو1اأوأو صاالقتبا�صاالقتبا�ص، عدم فيه ؤكدوؤكدوؤكد ويوي ريحاسريحاسريحا ست�ست� بحثه مع للجائزة المتقدم يرفق

يل.سيل.سيل. سبالتف�سبالتف� الم�ستخدمة المراجع ذكر مع - وجدت

درةسدرةسدرة.5 سالم�سالم� العربية أقطارالأقطارالأقطار ا لمنظمة العامة أمانةالأمانةالأمانة ا اإلى اإلى1 إلى1 البحث من الكترونية ون�سخة 1ورقية ن�سخ1 اأرب��ع اأرب��ع1 أرب��ع1 تقديم يتم

وخبرتهم البحث أو/معدي1اأو/معدي1اأو/معدي معد ؤهالتوؤهالتوؤهالت وموم عن نبذة منسمنسمن سيت�سيت� مرفق مع إنجليزيةالإنجليزيةالإنجليزية ا أو1اأو1اأو العربية اللغتين إحدىاإحدىاإحدى اباب للبترول

المهنية.

التاريخ.6 ذلك بعد يقبل وال 2016 أيار/مايو1اأيار/مايوأيار/مايو هرسهرسهر س�س� نهاية يتعدى ال بتاريخ بالجائزة اركةساركةساركة سللم�سللم� المقدمة البحوث ت�ستلم

ص1لغر�ص1لغر�ص1الجائزة. بحث أياأيأي

لجنة.7 قبل من اختيارها يتم التي وغيرها العربية الجن�سيات كافة من الفائزة البحوث حابسحابسحاب سأ�سأ� ال الأ�1 أ�1 الجوائز تمنح

ة.سة.سة. س�س� �س�س سالمتخ�سالمتخ� العلمية التحكيم

81 ال1يجوز1منح1الجائزة1لذات1الباحث1مرتين1متتاليتين.1.

المذكورة..9 روطسروطسروط سلل�سلل� م�ستوفية غير بحوث أية1اأية1اأية تهمل

من نتائج صمن نتائج صمن نتائج  أ�صحابها �اأ�صحابها �صأ�صحابها �صأ�صحابها � أ�صحابها �ميا عن البحوث الفائزة و أ�صحابها �ميا عن البحوث الفائزة و ميا عن البحوث الفائزة وصميا عن البحوث الفائزة وص إبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�اإبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�صإبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�صإبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر� إبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�تقوم الأمانة العامة للمنظمة ب إبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�اإبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�اتقوم الأمانة العامة للمنظمة باإبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�تقوم الأمانة العامة للمنظمة ب إبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�اإبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�تقوم الأمانة العامة للمنظمة ب

أعمال مجل�اأعمال مجل�صأعمال مجل�صأعمال مجل�ص وزراء المنظمة لعام 2016.  

التالي: العنوان على للمنظمة العامة أمانةالأمانةالأمانة با السالسال ساالت�ساالت� يرجى المعلومات من لمزيد

منظمة االأقطار العربية الم�صدرة للبترول )اأوابك(

اإدارة ال�صوؤون الفنية

المقر الدائم للمنظمات العربية

�ص.ب  20501 ال�صفاة 13066 دولة الكويت

هاتف: 24959715 )965(  فاك�ص: 24959755 )965(

E-mail: oapectech@oapecorg.org
WWW.oapecorg.org  :الموقع على االإنترنت

الجائزة العلمية لمنظمة االأقطار العربية الم�صدرة للبترول)اأوابك( لعام 2016

في مو�صوع 

»اإعادة تكرير زيوت التزييت الم�صتعملة، وانعكا�صاتها االقت�صادية والبيئية«

)اإقرار بالتنازل عن حق طبع ون�صر بحث علمي(

أدناهاأدناهاأدناه أنا الموقع اأنا الموقع أنا الموقع  أقر اأقر أقر 

ر للبحث العلمي المقدم من قبلي تحت عنوان:صر للبحث العلمي المقدم من قبلي تحت عنوان:صر للبحث العلمي المقدم من قبلي تحت عنوان: صبالتنازل لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول عن حقوق الطبع والن�صبالتنازل لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول عن حقوق الطبع والن�

إحدى جائزتي المنظمة لعام اإحدى جائزتي المنظمة لعام إحدى جائزتي المنظمة لعام 2016، وما يترتب عن هذا التنازل للمنظمة من حقوق. إحدى جائزتي المنظمة لعام في حالة الفوز ب إحدى جائزتي المنظمة لعام اإحدى جائزتي المنظمة لعام افي حالة الفوز باإحدى جائزتي المنظمة لعام في حالة الفوز ب إحدى جائزتي المنظمة لعام اإحدى جائزتي المنظمة لعام في حالة الفوز ب
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