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

في بيروت بتاريخ 9 يناير 1968  فيما بين حكومات كل من �لمملكة �لعربية �ل�صعودية 

ودولة �لكويت ودولة ليبيا )�لمملكة �لليبية �آنذ�ك(. ون�صت �التفاقية على �أن تكون مدينة 

�لكويت مقر�ً لها.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�الأع�صاء على �أن يكون من بينها �أ�صو�ت جميع �لدول �الأع�صاء �لموؤ�ص�صة. 
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أجهزة المنظمة • ال�شركات املنبثقة:
�لم�صروعــــات  �لمنظمة  عــن  �نبثقت 

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

 1972 عام  في  �لبترول  لنقل  �لبحرية 

ومقرها مدينة �لكويت في دولة �لكويت، 

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

)�أ�صري( في عام 1973، ومقرها مملكة 

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

 1974 عــام  في  )�أبــيــكــورب(  �لبترولية 

�لمملكة  فــي  �لــخــبــر  مــديــنــة  ومــقــرهــا 

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

 1975 عــام  فــي  �لبترولية  للخدمات 

ومقرها مدينة طر�بل�ص في دولة ليبيا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وتطبيق �تفاقية �إن�صاء �لمنظمة، و�لمنازعات �لتي تن�صاأ بين ع�صوين �أو �أكثر من �أع�صاء �لمنظمة في مجال �لن�صاط �لبترولي.

المؤتمر العربي الدولي  
22الخامس عشر للثروة المعدنية

االجتماع الـ 101 لمجلس وزراء منظمة األوابك

المؤتمر الصحفي المشترك لوزراء النفط 
20والطاقة في اإلمارات والعراق والجزائر
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أنشطة المنظمة

افتتاحية العدد

قـراءة في اجتماعات
 منظمة األوابك ديسمبر 2018 

حظي �الجتمــــاع �لو�حد بعد �لمائة لمجل�ص وزر�ء 

منظمــــة �الأقطار �لعربية �لم�صــــدرة للبترول )�أو�بك(، 

و�لــــذي ��صت�صــــافته دولــــة �لكويــــت في 23 دي�صــــمبر 

2018، بمتابعة و�هتمام ر�صــــمي و�عالمي كبير وذلك 
بالنظر للمكانة �لمرموقة للدول �الأع�صاء في �لمنظمة 

في �صــــناعة �لنفط و�لغــــاز �لطبيعي �إقليميــــا ودولياً، 

وكذلك ب�صــــبب �لتطور�ت �لحالية �لتي تمر بها �ل�صوق 

�لنفطية �لعالمية ال�صــــيما �لتعــــاون �لمثمر و�لبناء بين 

�لدول �لمنتجة للنفط من د�خل وخارج منظمة �لبلد�ن 

�لم�صــــدرة للنفط )�أوبك( لتخفي�ص �نتاج �لنفط فيما 

يعرف بـ )�أوبك +(.

وقد توج ذلك �الهتمام بت�صــــرف �أ�صحاب �لمعالي 

�أع�صاء مجل�ص وزر�ء �لمنظمة بمقابلة �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ �شب�������اح االأحم�������د الجابر ال�شب�������اح، اأمير دولة 

الكويت، حفظه اهلل، وذلك بعد �نتهاء �الجتماع، حيث 

رحب �صموه بانعقاد �جتماع مجل�ص وزر�ء �لمنظمة في 

دولة �لكويت معرباً عن تقدير �صــــموه للجهود �لحثيثة 

�لتــــي تبذلهــــا دول منظمة �أوبــــك و�أو�بك، في �صــــبيل 

�لم�صــــاهمة و�لعمــــل على ��صــــتقر�ر �ل�صــــوق �لبترولية 

�لعالمية.  

وفــــي ظل �الأجو�ء �اليجابية �لم�صــــاحبة لالجتماع 

فقد كانت �لت�صــــريحات �ل�صحفية الأ�صحاب �لمعالي 

وزر�ء �لنفــــط و�لطاقــــة في �لدول �الأع�صــــاء بمنظمة 

�أو�بــــك على هام�ــــص �الجتماع، بمثابة ر�صــــائل طماأنة 

لل�صــــوق �لنفطية �لعالمية ومنا�صبة جيدة للتعرف على 

مو�قــــف �لــــدول �لعربيــــة �لمنتجة و�لم�صــــدرة للنفط 

على �صــــعيد �لتطور�ت �لجارية في �ل�صناعة �لنفطية 

�لعالمية ال�صيما في مو�صوع �نتاج �لنفط من �لم�صادر 

غير �لتقليدية )�لنفط �ل�صــــخري(، و�نعكا�صــــاته على 

�لطلب �لعالمي على �لنفط.

ونود �الإ�صارة في هذ� �ل�صاأن �إلى �لموؤتمر �ل�صحفي 

�لم�صترك و�لناجح �لذي عقده �أ�صحاب �لمعالي وزر�ء 

�لنفط و�لطاقة و�ل�صــــناعة في دولة �الإمار�ت �لعربية 

�لمتحــــدة وجمهوريــــة �لعر�ق و�لجمهوريــــة �لجز�ئرية 

�لديمقر�طية �ل�صــــعبية، وبم�صــــاركة من محافظ دولة 

�لكويــــت، ومحافــــظ �لمملكــــة �لعربية �ل�صــــعودية في 

منظمة �أوبك، وذلك للحديث وت�صليط �ل�صوء حول �آخر 

�لتطور�ت ب�صاأن �لتعاون بين �لدول �لمنتجة للنفط من 

د�خل وخارج �أوبك ومن بينها �لدول �لعربية �الأع�صــــاء 

في منظمة �أو�بك، ولقد �صهدنا �هتمام و�صائل �العالم 

�لدولية بمتابعة ون�صر ما تم ��صتعر��صه خالل �لموؤتمر 

مــــن بيانات وموؤ�صــــر�ت حديثة حــــول �لعر�ص و�لطلب 

�لعالمي على �لنفط.
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وعلى �صعيد �آخر فلقد كان �الجتماع �لـ 101 لمجل�ص 

وزر�ء منظمة �أو�بك، منا�صــــبة جيدة ال�صتعر��ص و�لتعرف 

علــــى �لجهود �لكبيــــرة �لذي بذلتهــــا �لمنظمة على مدى 

عــــام كامل، حيث قامت �الأمانة �لعامة بتنظيم �لعديد من 

�لموؤتمر�ت و�الجتماعات �لتن�صــــيقية، ومن �أهمها موؤتمر 

�لطاقــــة �لعربــــي �لحادي ع�صــــر �لــــذي عقد فــــي مدينة 

مر�ك�ــــص، �لمملكة �لمغربية، كما قامت خالل عام 2018 

باإنجاز 8 در��صات فنية و�قت�صادية حول �لنفط و�لطاقة،  

�إلى جانب �عد�د مجموعة من �الأور�ق �لفنية �لتي قدمت 

خالل م�صــــاركات �الأمانة �لعامة في �لموؤتمر�ت �الإقليمية 

و�لدولية �لمتخ�ص�صة بالنفط و�لغاز و�لطاقة.

كما و��صلت �الأمانة �لعامة للمنظمة وتنفيذ�ً لتعليمات 

مجل�ص وزر�ء �لمنظمة متابعة �صوؤون �لبيئة وتغّير �لمناخ 

وملـــف تطور�ت �تفاقية �الأمم �لمتحـــدة �الإطارية لتغير 

�لمناخ و�عد�د �لتقارير �لدورية ب�صاأنها، و�لتي من �أهمها 

م�صـــاركة �الأمانة �لعامة في موؤتمر �الأطر�ف في �تفاقية 

 ،)COP-24( الأمـــم �لمتحـــدة �الإطارية لتغّير �لمنـــاخ�

�لذي ُعقد في مدينة كاتوفيت�صـــي، بولند�، في دي�صـــمبر 

2018. هذ� وقد عقدت �الأمانة �لعامة فعالية هامة على 
هام�ص �لموؤتمر، وبالتعاون مع وز�رة �لطاقة و�ل�صـــناعة 

و�لثروة �لمعدنية في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية، بعنو�ن 

“��صـــتخد�م �لتقنيـــات �لحديثة لتخفي�ـــص �نبعاثات غاز 

ثاني �ك�صـــيد �لكربون”، وقد �صـــارك في تقديم �لفعالية 

مجموعة من �لخبر�ء و�لمتخ�ص�صين من �لمملكة �لعربية 

�ل�صعودية، ومملكة �لبحرين، ودولة �لكويت.

وتجدر �الإ�صــــارة �إلى �أن �الأمانة �لعامة للمنظمة تقوم 

ومنــــذ �صــــنو�ت باإعــــد�د �لدر��صــــات �لمتخ�ص�صــــة حول 

�صــــناعة �لنفط و�لغاز و�أنو�ع �لطاقة �الأخرى باالإ�صــــافة 

�إلى �عد�د �لدر��صــــات حول �ل�صــــحة و�ل�صــــالمة و�لبيئة 

وو�صــــائل تح�صين �لمنتجات �لنفطية، ويتم �در�ج مو�صوع 

�لبيئة وتغير �لمناخ �صــــمن �لمحاور �لرئي�صية للموؤتمر�ت 

و�لندو�ت �لعلمية �لتي تعقدها �لمنظمة.

  و�الأمانــــة �لعامة وقد �صــــهدت ختــــام �جتماع مجل�ص 

وزر�ء منظمة �أو�بك على �أر�ص دولة �لكويت، فاإنها �إذ تعبر 

عــــن عميق �متنانها وعظيم �صــــكرها لدولة �لكويت �أمير� 

وحكومة و�صــــعبها على �حت�صــــانها الجتماعات �لمنظمة 

ولتقديمها كافة �لت�صــــهيالت �لالزمة لنجاحها، و�ل�صــــكر 

مو�صول الأ�صحاب �ل�صعادة �أع�صاء �لمكتب �لتنفيذي على 

ما بذلــــوه من جهود �ثناء �جتماعاتهم �لتح�صــــيرية قبيل 

�نعقاد �جتماع مجل�ص وزر�ء �لمنظمة، ومما ال �صــــك فيه 

باأن تلك �لجهود �لمت�صــــافرة �نما ت�صاهم في ��صتمر�رية 

�لمنظمــــة في �أد�ء ر�صــــالتها ومهامها علــــى �لوجه �الأكمل 

و�لذي يتما�صى مع تطلعات �لدول �الأع�صاء.
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ا�شتقب�������ل ح�شرة  �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح االأحمد الجابر ال�شباح، اأمير دولة الكويت حفظه اهلل، في ق�شر بيان 

بتاريخ 23 دي�شمبر 2018 معالي وزير المالية ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء باالإنابة الدكتور نايف فلح الحجرف، 
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يرافقه اأ�شحاب المعالي وزراء النفط والطاقة في الدول االأع�شاء بمنظمة االأقطار العربية الم�شدرة للبترول »اأوابك« 

الم�شاركين في االجتماع ال�101 لمجل�س وزراء المنظمة والذي عقد بدولة الكويت.

بع�������ث معالي المهند�س �شهيل بن محم�������د فرج المزروعي، وزير 

الطاق�������ة وال�شناعة في دولة االإمارات العربية المتحدة ببرقية اإلى 

ح�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح االأحمد الجابر ال�شباح، اأمير 

دولة الكويت حفظه اهلل ورعاه، اأعرب فيها نيابة عن معالي الوزراء، 

ع�������ن اأ�شمى اآيات التقدير واالمتن�������ان وجزيل ال�شكر والتقدير على 

ما اأحيطوا به من ح�شن ا�شتقبال وكرم الوفادة في دولة الكويت.
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االجتماع الـ 101 لمجلس وزراء منظمة األوابك
عق�������د مجل�س وزراء منظمة االأقطار العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك( اجتماعه الواحد بعد المائة في دولة 

الكويت، بتاريخ 16 ربيع االآخر 1440 هجرية الموافق 23 كانون االأول/دي�شمبر 2018 ميلدية، برئا�شة معالي 

المهند�س �شهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة وال�شناعة في دولة االإمارات العربية المتحدة، التي لها 

رئا�شة الدورة لعام 2018.
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�فتتح معالي �لرئي�ص �الجتماع مرحباً باأ�صحاب �لمعالي �لوزر�ء 

وروؤ�صـــاء �لوفـــود، و�أعرب عن �ل�صـــكر و�لتقدير لدولـــة �لكويت على 

كـــرم �ل�صيافة وح�صـــن �ال�صتقبال، متمنياً �لتوفيـــق و�لنجاح الأعمال 

�الجتمـــاع، موؤكد�ً على �أن هدف �لمنظمـــة �الأ�صمى هو تعاون �لدول 

�الأع�صـــاء في مختلف �أوجه �لن�صاطات �لمتعلقة بال�صناعة �لبترولية 

لما في ذلك م�صلحتها وتطلعات �صعوبها.

و�أعقبه �شعادة االأ�شتاذ عبا�س علي النقي، �الأمين �لعام للمنظمة، 

حيـــث رحب باأ�صحـــاب �لمعالي �لوزر�ء وروؤ�صـــاء �لوفود في �جتماع 

مجل�ـــص وزر�ء �لمنظمـــة، كمـــا رحب بمعالـــي االأ�ش�������تاذ ثامر عبا�س 

الغ�شب�������ان، نائب رئي�ص مجل�ص �لـــوزر�ء ل�صوؤون �لطاقة، وزير �لنفط 

بجمهوريـــة �لعـــر�ق، وبمعالي المهند�س �ش�������عد بن �ش�������ريدة الكعبي، 

وزيـــر �لدولة ل�صوؤون �لطاقة للبترول في دولة قطر، �لع�صو �لمنتدب 

و�لرئي�ـــص �لتنفيذي لقطر للبتـــرول ، �للذ�ن ي�صاركان في �جتماعات 

مجل�ـــص وزر�ء �لمنظمة للمرة �الأولـــى، كما �أعرب �صعادته عن �صكره 

وتقديره لدولة �لكويت، �لتي تحت�صن �جتماعات �لمنظمة، على كرم 
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�لوفـــادة وح�صن �ال�صتقبال، متمنياً لدولـــة �لكويت مزيد�ً من �لتقدم 

و�لرخـــاء و�ال�صتقر�ر، ومتمنياً الأعمال �الجتماع �لوز�ري كل �لتوفيق 

و�لنجاح.

وبعـــد �إقر�ر جـــدول �الأعمـــال قـــام �لمجل�ص بتـــد�ول ومناق�صة 

�لمو��صيـــع �لمدرجة �أدناه وبالتالـــي �إقر�رها، ومن �أهمها �لم�صادقة 

على مح�صر �الجتماع �لمائة لمجل�ص وزر�ء �لمنظمة �لذي ُعقد على 

م�صتوى �لمندوبين في دولة �لكويت بتاريخ 30 ني�صان/�أبريل 2018، 

و�عتمـــاد م�صـــروع �لميز�نيـــة �لتقديريـــة للمنظمة )�الأمانـــة �لعامة 

و�لهيئة �لق�صائية( لعـــام 2019، �إعادة تعيين مكتب �لب�صام و�صركاه 

مدققـــاً لح�صابات �لمنظمة )�الأمانة �لعامـــة و�لهيئة �لق�صائية( لعام 

.2019
وقـــد �طلع �لمجل�ص علـــى تقرير �الأمانة �لعامـــة للمنظمة حول 

“�الأو�صاع �لبتروليـــة �لعالمية”. كما �طلع على تقرير �الأمانة �لعامة 
للمنظمـــة ب�صاأن وقائـــع موؤتمر �لطاقة �لعربي �لحـــادي ع�صر، �لذي 

عقد في مدينة مر�ك�ص، �لمملكة �لمغربية، خالل �لفترة من 1 – 4 

ت�صرين �الأول/�أكتوبر 2018.
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كما اطلع المجل�س على تقارير ن�شاط االأمانة العامة للمنظمة 

في المجاالت التالية:

• �لدر��صـــات �لتي �أنجزتها �الأمانة �لعامة خالل عام 2018 	

حيـــث تم �إنجـــاز 8 در��صات فنيـــة و�قت�صادية حول �لنفط 

و�لطاقة.

• متابعـــة �صـــوؤون �لبيئـــة وتغّيـــر �لمنـــاخ، و�لتي مـــن �أهمها 	

مخرجـــات موؤتمـــر �الأطر�ف فـــي �تفاقية �الأمـــم �لمتحدة 

�الإطارية لتغّير �لمناخ )COP-24( و�لذي ُعقد في مدينة 

كاتوفيت�صـــي، بولند�، خالل �لفترة من 3 �إلى 14 دي�صـــمبر 

.2018
• �صير �لعمل في بنك �لمعلومات وتطوير ن�صاطاته.	

• �لفعاليات �لتي نظمتها و�لتي �صـــاركت فيها �الأمانة �لعامة 	

خـــالل �لن�صـــف �لثانـــي من عـــام 2018، وقـــد بلغت 14 

فعالية.

• �طلع على �لتقرير �ل�صنوي �لذي ��صتعر�ص ن�صاط �ل�صركات 	

�لعربيـــة �لمنبثقة عن �لمنظمة خالل عام 2017 و�لن�صف 

�الأول مـــن عـــام 2018، و�أحيـــط علمـــاً بنتائـــج �الجتماع 

�لتن�صيقـــي �ل�صنـــوي �ل�صابـــع و�الأربعـــون لتلـــك �ل�صركات 

�لـــذي ُعقد في مدينة مر�ك�ص، �لمملكـــة �لمغربية، بتاريخ 

2018/10/4 و�لتـــي جـــاء فيهـــا �ال�صتمر�ر فـــي �لتن�صيق 
و�لتعـــاون بيـــن هـــذه �ل�صـــركات فـــي �لمجـــاالت �لمتعلقة 

بن�صاطاتها.

• تمديـــد فتـــرة ��صـــر�ف جمهوريـــة �لعـــر�ق علـــى معهـــد 	

�لنفـــط �لعربـــي للتدريـــب لمدة �صنـــة �عتبار�ً مـــن تاريخ 

.2019/1/1
 و�صتتولى مملكة �لبحرين رئا�صة �لدورة �لقادمة لمجل�ص �لوزر�ء 

و�لمكتـــب �لتنفيذي للمنظمـــة، وذلك لمدة عام �عتبار�ً من �أول �صهر 

كانون �لثاني/يناير 2019.

وقد �تفق على عقد �الجتماع �لقادم لمجل�ص وزر�ء �لمنظمة في 

دولة �لكويت بتاريخ 2019/12/22.
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

وعلـــى بركة �هلل نفتتح �الجتماع �لو�حد بعد �لمائـــة لمجل�ص وزر�ء منظمة �الأقطار 

�لعربية �لم�صدرة للبترول،

اأ�شحاب المعالي الوزراء، وروؤ�شاء الوفود، واأ�شحاب ال�شعادة..

ال�شيدات وال�شادة الح�شور الكريم..

ال�شلم عليكم ورحمة واهلل وبركاته،

يطيـــب لي في �لبد�يـــة �أن �أرحب بكم بمنا�صبة �نعقاد �الجتمـــاع �لو�حد بعد �لمائة 

لمجل�ـــص وزر�ء �لمنظمـــة �لذي يُعقد في دولة �لكويت �ل�صـــقيقة مهنئاً �لجميع ب�صـــالمة 

�لو�صول ومتمنياً لهم طيب �الإقامة.

و�أرجو �أن ت�صمحو� لي باأن �أعبر وبا�صمكم جميعاً عن خال�ص �ل�صكر و�لتقدير لدولة 

�لكويت �ل�صـــقيقة �أمير�ً وحكومة و�صـــعباً و�أخ�ص بال�صـــكر و�لتقدير معالي �الأخ �لدكتور 

نايف فالح �لحجرف، وزير �لمالية، وزير �لنفط ووزير �لكهرباء و�لماء باالإنابة في دولة 

�لكويت، و�لم�صوؤولين في وز�رة �لنفط على كرم �ل�صيافة وح�صن �ال�صتقبال وتقديم كافة 

�لت�صهيالت النعقاد �جتماعنا هذ� في دولة �لكويت �ل�صقيقة.

اأ�شحاب المعالي الوزراء وروؤ�شاء الوفود،

كمـــا ي�صعدنـــي �أن �أرحـــب بمعالي وزر�ء �لـــدول �الأع�صاء �لح�صـــور، و�أتقدم بجزيل 

�ل�صكـــر و�لتقدير لالأخ �صعادة �الأمين �لعـــام للمنظمة �الأ�صتاذ عبا�ص علي �لنقي ولجميع 

�لعامليـــن فـــي �الأمانة �لعامـــة للمنظمة علـــى جهودهم في �الإعـــد�د و�لتح�صير لجدول 

�أعمال هذ� �الجتماع.

اأ�شحاب المعالي،

لقـــد �نتهى �أول �أم�ص �الإخوة �أ�صحاب �ل�صعادة �أع�صاء �لمكتب �لتنفيذي من �جتماع 

�لمكتـــب وتو�صلـــو� بف�صـــل �هلل �صبحانـــه وتعالى ثم بجهودهـــم �لطيبة �إلـــى �لتو�صيات 

�لمنا�صبة ب�صاأن �لمو�صوعات �لعديدة �لمطروحة على جدول �أعمال �جتماعنا هنا، مما 

ي�صهـــل عملنا لهذ� �ليوم، و�صوف نقـــوم بتد�ولها تمهيد�ً التخاذ �لقر�ر�ت �لمنا�صبة �لتي 

مـــن �صاأنهـــا دعم �لمنظمة في بلوغ �أهد�فها وتحقيـــق م�صالح �لدول �الأع�صاء من خالل 

مـــا قامـــت بجهود و��صحة خالل هـــذه �ل�صنة تركزت على �إعـــد�د �لكثير من �لدر��صات 

�القت�صادية و�لفنية ودورها �لو��صح في تن�صيق مو�قف دولنا �الأع�صاء خالل �جتماعات 

ومفاو�صـــات موؤتمـــر�ت �لتغّير�ت �لمناخيـــة وخا�صة �لموؤتمر �الأخيـــر COP24  �لذي 

�نتهـــت �أعماله �الأ�صبـــوع �لما�صي، خا�صة فـــي ظل �لتطور�ت �القت�صاديـــة و�لمتغير�ت 

�لدولية. 

وقبـــل �أن نبـــد�أ �أعمال �جتماعنا ��صمحو� لي �أن �أعطـــي �لكلمة ل�صعادة �الأمين �لعام 

للمنظمة، متمنياً لكم �لتوفيق.

وال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

كلمة معالي المهندس سهيل بن محمد فرج المزروعي
رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة

وزير الطاقة والصناعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة
في افتتاح االجتماع الواحد بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة
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�شكرًا معالي الرئي�س، 

اأ�شحاب المعالي الوزراء وروؤ�شاء الوفود، 

اأ�شحاب ال�شعادة، ال�شيدات وال�شادة،

ال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

ي�صعدني �أن �أ�صارككم معالي �لرئي�ص �لترحيب باأ�صحاب �لمعالي �أع�صاء مجل�ص وزر�ء 

�لمنظمـــة �لموقـــر فـــي �جتماعه �لو�حد بعد �لمائـــة �لذي يُعقد في دولـــة �لكويت، متمنياً 

لمعاليكم والأ�صحاب �لمعالي �لوزر�ء وروؤ�صاء �لوفود جميعاً طيب �الإقامة والجتماعكم هذ� 

كَل �لتوفيق و�لنجاح.

و��صمحو� لي في �لبد�ية �أن �أعبر عن فائق �ل�صكر و�لتقدير لدولة �لكويت، على ��صت�صافتها 

�لكريمـــة الجتماعاتنـــا هذه على �أر�صها �لطيبة، مع تمنياتنا لهـــا بالمزيد من �لتقدم و�لرخاء. كما 

�أتقدم بال�صكر و�لتقدير لمعالي �لوزير ولالإخوة و�الأخو�ت في وز�رة �لنفط بدولة �لكويت على جهودهم 

�لمبذولة لت�صهيل عقد �جتماعاتنا على �لنحو �لذي يكفل لها �لنجاح، �آمال من �هلل �لعلي �لقدير �أن يوفقكم 

جميعاً في �جتماعكم هذ� للو�صول به �إلى �أف�صل �لنتائج �لتي من �صاأنها تحقيق �الأهد�ف �لتي �أن�صئت من 

�أجلها �لمنظمة، ولما فيه خير وم�صلحة دولنا �الأع�صاء.

معالي الرئي�س، اأ�شحاب المعالي الوزراء وروؤ�شاء الوفود،

ي�صعدنـــي �أن �أرحـــب بمعالي �الأ�صتاذ ثامر عبا�ص �لغ�صبان، نائب رئي�ـــص مجل�ص �لوزر�ء ل�صوؤون �لطاقة 

ووزير �لنفط في جمهورية �لعر�ق، وبمعالي �لمهند�ص �صعد بن �صريدة �لكعبي، وزير �لدولة ل�صوؤون �لطاقة، 

�لع�صو �لمنتدب و�لرئي�ص �لتنفيذي لقطر للبترول في دولة قطر، �للذ�ن ي�صاركان في �جتماعات مجل�صكم 

�لموقـــر للمـــرة �الأولى، متمنياً لهما �لتوفيـــق و�لنجاح، كما �أتقدم بال�صكر و�لتقديـــر �إلى �أ�صالفهم �أ�صحاب 

�لمعالي �لوزر�ء �ل�صابقين على دورهم �لبارز وجهودهم �لتي بذلوها في دعم عمل ون�صاط �لمنظمة، خالل 

فترة م�صاركتهم في �جتماعات مجل�صكم �لموقر. 

معالي الرئي�س، اأ�شحاب المعالي الوزراء وروؤ�شاء الوفود،

تلقيـــت بتاريخ 2018/12/18 خطاباً مـــن معالــــي �لمهند�ص خالد بن عبـــد �لعـــزيـــز �لفالــح،   

وزيـــر �لطاقة و�ل�صناعـــة و�لثــــروة �لمعدنية في �لمملكة �لعربيـــة �ل�صعــوديـــة، يكلف فــيه معالي �الأ�صتـــاذ 

عبـــد �لرحمـــن بن محمد عبد �لكريم، �لم�صت�صار ل�صوؤون �ل�صركات، برئا�صة وفد �لمملكة �لعربية �ل�صعودية 

لهذ� �الجتماع. 

معالي الرئي�س، اأ�شحاب المعالي الوزراء وروؤ�شاء الوفود،

�أمـــام معاليكـــم م�صروع جدول �أعمال �الجتمـــاع �لو�حد بعد �لمائة لمجل�صكـــم �لموقر، و�لذي يت�صمن 

عــــدد�ً من �لمو��صيــــع ت�صتعـر�ص فيها �الأمانة �لعامة �لن�صاطات و�الأعمال �لتي �أنجزتها خالل عام 2018، 

باالإ�صافـــة �إلـــى م�صـــروع ميز�نية �لمنظمة )�الأمانة �لعامـــة و�لهيئة �لق�صائية( لعـــام 2019، وقد �صبق و�أن 

تد�ر�ص �أ�صحاب �ل�صعادة �الإخوة �أع�صاء �لمكتب �لتنفيذي خالل �الأيام �لما�صية �لبنود �لمدرجة على جدول 

�الأعمـــال وبذلـــو� فيها جهد�ً ملمو�صاً وتو�صلو� ب�صاأنها �إلى �لتو�صيـــات �لمعرو�صة على معاليكم، مرة �أخرى 

نرحـــب بكـــم جميعاً ونتمنى لكم طيب �الإقامة في بلدكم �لثاني دولـــة �لكويت والجتماعكم هذ� كل �لتوفيق 

و�لنجاح. 

وال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

كلمة سعادة األستاذ عباس علي النقي
األمين العام للمنظمة

في افتتاح االجتماع الواحد بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة
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عقـــد �لمكتـــب �لتنفيـــذي لمنظمة �الأقطـــار �لعربيـــة �لم�صدرة 

للبتـــرول )�و�بك(، �جتماعه �لثاني و�لخم�صـــين بعـــد �لمائة في دولة 

�لكويـــت، بتاريـــخ 13 ربيع �الآخر 1400 هـجريـــة �لمو�فق 20 كانون 

�الأول/دي�صـــمبر 2018 ميالدية، برئا�صة �شعادة الدكتور مطر حامد 

النيادي، وكيل وز�رة �لطاقة و�ل�صناعة وممثل دولة �الإمار�ت �لعربية 

�لمتحدة في �لمكتب �لتنفيذي، و�لتي لها رئا�صة �لدورة لعام 2018، 

وذلك للتح�صير لالجتماع �لو�حد بعد �لمائة لمجل�ص وزر�ء �لمنظمة.

�فتتح �ش�������عادة الدكتور مطر حامد النيادي �الجتماع بكلمة رحب 

فيهـــا باأ�صحاب �ل�صعـــادة �أع�صاء �لمكتب �لتنفيـــذي وب�صعادة �الأمين 

�لعـــام للمنظمة، ووجه �ل�صـــكر لدولـــة �لكويت ممثلة بـــوز�رة �لنفط، 

ولالأمانة �لعامة للمنظمة على كرم �لوفادة وحفاوة �ال�صتقبال.

و�أعقبه �شعادة االأ�شتاذ عبا�س ع�لي النق��ي، �الأمين �لعام للمنظمة 

بكلمـــة رحـــب فيها �أ�صـــحاب �ل�صـــعادة �أع�صـــاء �لمكتـــب �لتنفيذي، 

متمنيـــاً لهـــم طيب �الإقامة فـــي دولة �لكويت، و�لتوفيـــق و�لنجاح في 

�الجتماع. كما تقدم بال�صكر و�لتقدير لدولة �لكويت على ��صت�صافتها 

الجتماعات �لمنظمة، وعلى حفاوة �ال�صـــتقبال وكرم �لوفادة، وخ�ص 

بال�صـــكر �شع�������ادة ال�شيخ طلل نا�ش�������ر العذبي ال�شب�������اح، ممثل دولة 

�لكويـــت في �لمكتـــب �لتنفيذي، وكيل وز�رة �لنفـــط بالوكالة، وجميع 

منت�صـــبي وز�رة �لنفط بدولة �لكويت، على جهودهم في ت�صـــهيل عقد 

�جتماعات �لمنظمة بال�صورة �لمطلوبة. 

ثم ��صـــتعر�ص �شعادة االأ�شتاذ عبا�س ع�ل�������ي النق��ي، بعد ذلك �أهم 

�لبنود �لمعرو�صة للنقا�ص و�لبحث، وكذلك �لتو�صيات و�لقر�ر�ت �لتي 

�صـــيتم رفعها لمجل�ـــص وزر�ء �لمنظمة لمناق�صـــتها و�لمو�فقة عليها، 

ومـــن �أهمهـــا �لميز�نية �لتقديريـــة للمنظمة )�الأمانـــة �لعامة و�لهيئة 

�لق�صـــائية( لعـــام 2019، وقد �تخـــذ �لمكتب �لتنفيذي �لتو�صـــيات 

�لمنا�صبة ب�صاأن �لبنود �لمعرو�صة في جدول �الأعمال. 

االجتماع الـ 152 للمكتب التنفيذي لمنظمة أوابك
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جـــاء ذلـــك خـــالل �لموؤتمر �ل�صحفـــي �لذي عقـــده وزر�ء 

�لنفـــط و�لطاقة فـــي كل من دولة �الإمـــار�ت �لعربية �لمتحدة 

وجمهوريـــة �لعـــر�ق و�لجمهوريـــة �لجز�ئريـــة �لديمقر�طيـــة 

�ل�صـــعبية، �إلى جانب محافـــظ دولة �لكويت ومحافظ �لمملكة 

�لعربية �ل�صعودية في منظمة �أوبك، للحديث عن �أ�صعار �لنفط 

و�لقر�ر�ت �لتي تو�صلت �إليه �لدول من د�خل وخارج �لمنظمة 

وذلك علـــى هام�ص �الجتمـــاع �لـ101 لمجل�ـــص وزر�ء منظمة 

�الأقطـــار �لعربية �لم�صـــدرة للبترول )�أو�بـــك( �لذي عقد في 

�لكويت يوم �الأحد 23 دي�صمبر 2018 .

وقـــال �لمزروعـــي �إن دول �تفـــاق خف�ـــص �الإنتـــاج قدمت 

تنـــازالت فـــي خف�ـــص �النتـــاج الإنعا�ـــص �ل�صناعـــة �لنفطيـــة 

و��صتقر�ر �الأ�صو�ق مو�صحا �أنه تم تحديد �صهر �أكتوبر كمرجع 

لن�صب �لخف�ص. 

و�أ�صاف �أنه تم ��صتثناء ثالث دول من قر�ر خف�ص �الإنتاج 

وهـــي �إيـــر�ن وفنزويال ودولة ليبيا موؤكـــد� �أن جميع �لدول تم 

�إخبارهـــا بن�صب �لخف�ص �لجديـــدة و�أن كافة �لدول �الأع�صاء 

المؤتمر الصحفي المشترك لوزراء النفط والطاقة في اإلمارات والعراق والجزائر

تأكيد على االلتزام باتفاق خفض انتاج النفط
في دول أوبك وخارجها

ذك�������ر معال�������ي المهند�س �شهيل محمد المزروع�������ي، وزير الطاقة وال�شناعة في دول�������ة االمارات العربية 

المتح�������دة، اإن ن�شبة خف��������س انتاج النفط للدول االأع�ش�������اء بمنظمة البلدان الم�ش�������درة للنفط )اأوبك( 

�شتبلغ 3 % فيما �شتبلغ تلك للدول من خارج المنظمة 2 % وذلك اعتبارا من �شهر يناير 2019 وفقًا 

للتفاق بين المنظمة وكبار المنتجين من خارجها ولمدة �شتة اأ�شهر.

معالي �لمهند�ص �صهيل محمد �لمزروعي
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في �أوبك وخارجها متلزمون بالح�ص�ص �الإنتاجية �عتبار� من 

يناير �لمقبل ) 2019  (.

وحـــول مطالبة �لرئي�ـــص �الأمريكي دونالـــد تر�مب بزيادة 

�الإنتـــاج لخف�ص �الأ�صعار قـــال »نحن ال ننظر �إال �إلى معطيات 

وتو�زن �ل�صـــوق ون�صب �ال�صتثمار فنحـــن ملتزمون �أمام دولنا 

لتحقيق م�صالحها«.

وبين �أن �أوبك و�لدول �لم�صدرة من خارج �لمنظمة �أثبتو� 

للعالـــم �لتز�مهم خالل �لعامين �لما�صيين و�أنهم قادرون على 

تجديـــد هـــذ� �اللتز�م مجدد� م�صير� �إلـــى �أن هناك 24 دولة 

ملتزم باتفاق خف�ص �الإنتاج و�أن هناك �جماعا في دول �أوبك 

ومن خارجها على �إعادة �لنظر في م�صتويات �الإنتاج للحفاظ 

على �ل�صوق وم�صالح �لدول �أمام �صعوبها.

و�أفاد باأن ما حدث من هبوط حاد لالأ�صعار خالل �صهري 

�أكتوبـــر ونوفمبر 2018 دفـــع �أوبك �إلى �لبحث حول �الأ�صباب 

حيـــث قام مركز �الأبحـــاث �لخا�ص بالمنظمـــة بدر��صة �الأمر 

مو�صحـــا �أن �لزيادة �لحالية فـــي �لمخزون �لعالمي بلغت 37 

مليون برميل مقارنة ب 340 مليون برميل منذ بد�ية �التفاق 

خالل عامين.

و�أ�صار �إلى �أن �لواليات �لمتحدة �الأميركية �أ�صبحت �أكبر منتج 

للنفط وبلغ �نتاج �لنفط �ل�صخري حو�لي 8 مليون برميل يوميا 

 بزيادة لم تكن متوقعة« موؤكد� “�أننا ال نجابه �لنفط �ل�صخري«.

ولفـــت �إلى �أن �رتفـــاع �أ�صعار �لنفط من �صاأنـــه �حد�ث تباطوؤ 

في �نتاج �لنفط �ل�صخري �إذ �صتكون هناك “معاناة في بع�ص 

�لحقول و�أن �أول من يتاألم �صيكون بع�ص �لمنتجين في �لنفط 

�ل�صخري«.

وتوقـــع �لمزروعي تو�زن �ل�صوق فـــي �لربع �الأول من عام 

2019 م�صيـــر� �لـــى �أن قـــر�ر �أوبـــك و�لمنتجين مـــن خارجها 

بالخف�ص  1،2  مليون برميل يوميا �صيعيد �لتو�زن �لى �ل�صوق.

و�أ�صـــار �إلـــى “�أن دول �لخف�ـــص �صتلتـــزم بن�صبة 100 % 

و�أن هـــذه �لدول في �التفـــاق �ل�صابق �لتزمت بالخف�ص بن�صبة 

116% في �لمتو�صط في حين بلغ �اللتز�م في بع�ص �ل�صهور 
ن�صبة 150 %«.

من جهته قال معالي االأ�ش�������تاذ ثامر الغ�شبان نائب رئي�ص 

�لوزر�ء ل�صوؤون �لطاقة وزير �لنفط في جمهورية �لعر�ق خالل 

�لموؤتمـــر، �إنه من �لطبيعي وجود فتـــر�ت النخفا�ص �الأ�صعار 

و�رتفاعهـــا م�صير� �لى �أن مر�كز �الأبحاث لديها �صيناريوهات 

و�ن )�وبـــك( منتجـــة لثلث �إنتاج �لعالم فقـــط وهناك موؤثر�ت 

�أخرى.

و�أ�صاف الغ�شبان �أنه رغم �ل�صعوبات �القت�صادية �لحادة 

�لتي تمر بها بالده وبروز ما ي�صمى بتنظيم �لدولة �الإ�صالمية 

)د�ع�ـــص( و�لقتال معها خالل �الأعو�م �لما�صية و�لتي تز�منت 

مـــع �النخفا�ص �لحـــاد في �أ�صعار �لنفـــط �إال �أن �لعر�ق �لتزم 

بخف�ص �الإنتاج.

وتابـــع “�ليوم �لعر�ق يقـــف موقفا م�صوؤوال لخف�ص �الإنتاج 
باعتبـــاره دولـــة موؤ�ص�صة الأوبـــك” موؤكد� �أن هبـــوط �الأ�صعار 

�صيجعـــل �ال�صتثمـــار�ت تتوقـــف و�أن )�أوبك( لي�صـــت �لوحيدة 

�لم�صيطـــرة على �الإنتاج في �لعالم حيـــث �نها تنتج ثلث �نتاج 

�لعالم فقط وهناك دول �أخرى موؤثرة في ��صعار �لنفط.

من جانبه �أكد معالي االأ�ش�������تاذ م�ش�������طفى قيطوني وزير 

�لطاقة فـــي �لجمهورية �لجز�ئرية فـــي �لموؤتمر �لتز�م بالده 

باتفـــاق خف�ص �النتاج م�صيـــر� �إلى �أنها ت�صعـــى دوما لتقارب 

وجهـــات �لنظر بين جميع �الطر�ف و�اللتز�م باالتفاق. معرباً 

عـــن �صكره لدولة �لكويـــت ول�صمو �أمير �لبـــالد �ل�صيخ �صباح 

�الأحمد �لجابر �ل�صباح على ح�صن �ل�صيافة و�ال�صتقبال.

معالي �الأ�صتاذ م�صطفى قيطونيمعالي �الأ�صتاذ ثامر �لغ�صبان
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المؤتمر العربي الدولي
 الخامس عشر للثروة المعدنية

فخام�������ة  وح�ش�������ور  برعاي�������ة 

الرئي��������س عب�������د الفتاح ال�شي�ش�������ي، 

العربية،  رئي��������س جمهورية م�ش�������ر 

عق�������دت المنظمة العربية للتنمية 

ال�ش�������ناعية والتعدي�������ن »الموؤتم�������ر 

العرب�������ي الدول�������ي الخام�س ع�ش�������ر 

والمعر��������س  المعدني�������ة  للث�������روة 

مدين�������ة  ف�������ي  ل�������ه«،  الم�ش�������احب 

القاه�������رة خلل الفت�������رة من 26 – 

28 نوفمب�������ر 2018، وال�������ذي اأقيم 
تحت �شعار »اال�ش�������تثمار التعديني 

والتنمية االقت�ش�������ادية في الوطن 

العرب�������ي«، وق�������د تراأ��������س الموؤتم�������ر 

معال�������ي المهند��������س ط�������ارق المل، 

وزير البترول والثروة المعدنية في 

جمهورية م�شر العربية. 
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وقد �صارك في �أعمـــال �لموؤتمر مجموعة من 

وزر�ء �لثـــروة �لمعدنيـــة �لعرب وكبـــار �لم�صئولين 

بالمنظمـــات و�لموؤ�ص�صـــات �لعربيـــة في مقدمتهم 

معالي المهند��������س خالد بن عبدالعزي�������ز الفالح، 

المعدني�������ة  والث�������روة  وال�ش�������ناعة  الطاق�������ة  وزي�������ر 

بالمملكة العربية ال�ش�������عودية، و�ش�������عادة االأ�شتاذ /

عبا�س علي النقي، االأمين العام لمنظمة اأوابك.  

وقـــد �صهـــد �لموؤتمـــر على مـــدى 3 �أيـــام 12 

جل�صـــة نقا�صيـــة و��صتعر��صـــاَ الأور�ق عمل بحثية 

تناولت كافة مجاالت �صناعة �لتعدين، �إ�صافة �لى 

�لتكنولوجيـــات �لم�صتخدمـــة في هـــذه �ل�صناعة، 

وناق�ـــص �لموؤتمر تعزيـــز دور �ل�صناعات �لتعدينية 

في زيادة �لقيمـــة �لم�صافة من �لثرو�ت �لتعدينية 

وتوفيـــر فر�ـــص عمل جديـــدة، وتطويـــر ��صتغالل 

وت�صويـــق �لثـــرو�ت �لمعدنيـــة �لعربيـــة، و�لتن�صيق 

و�لتكامل �لعربي في تنفيذ �لم�صروعات �لتعدينية 

وتحقيق �لتنمية �لم�صتد�مة و�لم�صئولية �لمجتمعية 

وتاأهيل �لكو�در �لب�صرية �لعربية �لعاملة في قطاع 

�لتعدين.
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ذكـــر معالي الدكت�������ور خالد علي الفا�ش�������ل، وزير النف�������ط ووزير الكهرب�������اء والماء 

ف�������ي دول�������ة الكوي�������ت، �أن دولة �لكويـــت تدعـــم كل �لجهـــود و�لتوجهات �لمعنيـــة باإعادة 

�لتـــو�زن و�ال�صتقـــر�ر �إلى �أ�صو�ق �لنفط بما يحقق �لم�صلحـــة و�لمنفعة للدول �لمنتجة 

و�لم�صتهلكـــة. م�صـــدد�ً على �لتز�م �لكويت بتعهد�تهـــا بموجب �التفاق �لجديد �لذي تم 

�لتو�صـــل �إليـــه بين �أوبك وكبار �لمنتجين من خارجهـــا في فيينا دي�صمبر 2018 و�لذي 

يق�صـــي بخف�ـــص �إجمالي �النتاج بنحو 1،2 مليون برميل يوميا �عتبار� من يناير 2019 

ولمدة �صتة �أ�صهر.

 و�أ�صـــاف معاليـــه فـــي �أول ت�صريح �صحفي لـــه بعد توليه حقيبـــة وز�رة �لنفط �إن 

دولة �لكويت �صتلتزم بالكامل بح�صتها من �لتخفي�صات �لمتفق عليها �لبالغة نحو %3 

متوقعـــا تح�صـــن �الأو�صـــاع في �أ�صو�ق �لنفط فـــي ظل �اللتز�م باالتفـــاق �لجديد مطلع 

�لعـــام �لمقبل مع نمو �لطلـــب �لعالمي �لمتوقع خالل �لعام �لقادم. و�أ�صاف “�أعتقد �أن 

�الأ�صـــو�ق �لنفطية حالها �ليوم �أف�صل مما كانت عليه قبل عامين �أو ثالثة وذلك بف�صل 

�لتعـــاون غيـــر �لم�صبـــوق بين �لدول �لمنتجـــة للنفط خالل �لعاميـــن �لما�صيين �إذ �أدى 

�اللتز�م �لعالي بالتخفي�صات ل�صحب �لفائ�ص بالمخزون �لنفطي عالميا«.

و�أ�صـــار �إلـــى �أن دولة �لكويـــت تر�أ�صت �أعمال �للجنتين �لوز�ريـــة و�لفنية �لم�صتركة 

لمر�قبـــة تنفيـــذ �تفـــاق خف�ص �النتاج خـــالل 2017 وماز�لت ع�صو� فعـــاال في هاتين 

�للجنتين مبينا �أن هذ� �التفاق ينتهي بنهاية دي�صمبر 2018.

من جانبه بعث �ش�������عادة االأ�شتاذ/عبا�س علي النقي، االأمين العام لمنظمة االأقطار 

العربي�������ة الم�ش�������درة للبترول )اأواب�������ك(، ببرقية تهنئـــة �إلى معالي الدكت�������ور خالد علي 

الفا�ش�������ل، وزي�������ر النفط ووزير الكهرب�������اء والماء في دولة الكوي�������ت، بمنا�صبه تعيينه في 

من�صبـــه �لجديـــد، متمنياً لـــه دو�م �لتوفيـــق و�لنجاح و��صتمـــر�ر دعم معاليـــه لن�صاط 

�لمنظمة تحقيقاً الأهد�فها في خدمة �لعمل �لعربي �لم�صترك.

معالي د. خالد الفاضل
توقعات بتحسن السوق النفطية مع بداية عام 2019 

معالي �لدكتور خالد علي �لفا�صل
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�تفـــق ممثلو �لدول �الأطـــر�ف على تفعيل �تفـــاق باري�ص للمناخ 

�لمبـــرم عام 2015، و و�صع كتاب قو�عد م�صتركة يهدف �لى تنفيذ 

مقـــرر�ت �تفاق باري�ص للحـــد من �رتفاع درجة حر�رة �الأر�ص بحيث 

ال تزيد عن �لدرجتين مئويتين. 

و�أن هـــذ� �التفـــاق �صيلزم �لدول �الأطـــر�ف �لموقعة على �تفاق 

باري�ـــص بتخفي�ص معـــدل �نبعاثات غاز ثاني �أك�صيـــد �لكربون، وكما 

�صدد �لموؤتمر على �لحاجة �لى خف�ص �نبعاثات ثاني �أك�صيد �لكربون 

بمعـــدل �لن�صف قبـــل عام 2030 من �أجل �لو�صول �إلى هدف �لحد 

من �رتفاع درجة حر�رة �الأر�ص بمعدل 1.5 درجة.

وق�������د اتفقت الحكومات والدول االأع�ش�������اء عل�������ى مجموعة من 

المبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاق باري�س لتغير المناخ لعام 2015 

والتي من اأهمها:

• �إعـــد�د كتيب للقو�عد مت�صمن مبادئ توجيهية وتقنية مف�صلة 	

والزمـــة لقيا�ص �لتخفيف وح�صاب �لتمويـــل و�صمان �ل�صفافية 

ونطاق و�أ�صاليب �لتقييم �لدوري الآلية �لتكنولوجيا و�إطارها.

• تاأ�صي�ـــص لجنـــة د�ئمـــة للت�صـــدي ولتقييـــم �الآثـــار �ل�صلبيـــة 	

 KATOWICE TECHNICAL( �ال�صتجابـــة  لتد�بيـــر 

 )COMMITTEE
• ��صتمر�ريـــة برنامـــج تد�بير �ال�صتجابـــة )FORUM( و�إقر�ر 	

عدد من ور�ص �لعمل.

• �در�ج �الآثـــار �ل�صلبية لتد�بير �ال�صتجابة في �إجر�ء�ت �اللتز�م 	

 COMPLIANCE – TRANSPARENCY و�ل�صفافية

)COP-24( مؤتمر األطراف الرابع والعشرين
�ش�������اركت االأمانة العامة للمنظمة ب�ش�������فتها منظمة حكومي�������ة دولية )IGO( ممثلة باالأمين العام للمنظمة ال�ش�������يد عبا�س علي 

النقي وال�شيد/ عبد الكريم عايد، مدير اإدارة االإعلم والمكتبة في اأعمال الدورة الرابعة والع�شرين لموؤتمر االأطراف في اتفاقية االأمم 

المتحدة االإطارية ب�شاأن تغير المناخ )COP-24( والدورة الرابعة ع�شر لموؤتمر االأطراف العامل بو�شفه اجتماعا الأطراف بروتوكول 

كيوتو واتفاق باري�س والدورة التا�ش�������عة واالأربعين لكل من الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للم�ش�������ورة العلمية والتكنولوجية 

وبرنامج عمل اتفاق باري�س في مدينة كاتوفيت�ش�������ي – جمهورية بولندا من 2 الى 15 دي�ش�������مبر/ كانون االأول 2018 وح�شور اأكثر من 

20،000 م�شارك من بينهم حوالي 14،000 م�شوؤول حكومي واأكثر من 7000 ممثل من هيئات ووكاالت االأمم المتحدة والمنظمات 
الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني و 1500 اإعلمي.
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• �لتاأ�صي�ـــص للتمايز مـــا بين �لدول 	

�لناميـــة و�لـــدول �ل�صناعية فيما 

يخ�ـــص �ل�صفافيـــة وتمتـــع �لدول 

�لنامية بالمرونة �لو�ردة في ن�ص 

�تفاق باري�ـــص دون تحديد موعد 

زمني.

• تفعيل �لفو�ئد �لم�صاحبة للتكيف 	

�النبعاثـــات  تخفيـــف  ب�صـــورة 

و�در�جهـــا   )CO-BENEFITS(

في �إجر�ء�ت �ل�صفافية وتعليمات 

�لم�صاهمات �لوطنية.

• لالحتياجـــات 	 بدر��صـــة  �لقيـــام 

�لماليـــة للـــدول �لناميـــة كل �أربع 

�صنو�ت 

• �التفاق علـــى �إطار �لتكنولوجيا وتفعيل دورهـــا وت�صهيل نقلها 	

للدول �لنامية.

• تاأ�صي�ص �آلية لتقديم �لمعلومات عن �لمو�رد �لمالية �لم�صتقبلية 	

�لمتاحة للدول �لنامية بح�صب �لمادة )9.5( من �تفاق باري�ص.

هذ� وقد تم �إقر�ر هذه �لحزمة من �الإجر�ء�ت بقر�ر و�حد وهو 

ما كانت ت�صر عليه �لمجموعة �لعربية في جميع جوالت �لتفاو�ص.

ومن �لمو��صيـــع �لمهمة للدول �الأطر�ف خا�صة �لدول �لمنتجة 

للوقـــود �الأحفوري مو�صوع تقرير IPCC �للجنة �لحكومية �لدولية 

�لمعنية بتغير �لمناخ حول مو�صوع �لدرجة و�لن�صف، و�صتكون هدف 

�لمفاو�صات �لقادمة في بون 2019.

 )COP-25( كما تم �التفاق على عقد موؤتمر �الأطر�ف �لقادم

في ت�صيلي خالل �لفترة من 11-22 نوفمبر 2019.

كم�������ا عق�������دت االأمانة العامة فعالي�������ة هامة م�ش�������تركة على هام�س 

الموؤتم�������ر وبالتعاون مع وز�رة �لطاقــــة و�ل�صناعة و�لثروة �لمعدنية في 

�لمملكة �لعربية �ل�صعودية فعالية م�صتركة على هام�ص موؤتمر �الأطر�ف 

يــــوم 10 دي�صمبــــر 2018، بعنــــو�ن »ا�ش�������تخدام التقني�������ات الحديث�������ة 

لتخفي��������س انبعاث�������ات غاز ثان�������ي اأك�ش�������يد الكربون« �صارك فيهــــا �أربعة 

متحدثيــــن من �صــــركات نفطية في �لدول �الأع�صــــاء )المملكة العربية 

ال�ش�������عودية – مملكة البحري�������ن – دولة الكوي�������ت( وبم�صاركة وح�صور 

مجموعة من �لخبر�ء و �لمتخ�ص�صين ومفاو�صي �لدول �الأطر�ف. 

وفيما يلي اأهم ما جاء بالفعالية:

• مـــن �صركـــة �أر�مكو �ل�صعوديـــة،  قدم �ل�صيد/ عـــادل �لغامدي 	

ورقـــة حول »برنامـــج تخفي�ص معدل ��صتهـــالك �لوقود مركز� 

على م�صاألة �حر�ق �لغاز«.

• كمـــا قدمت �أي�صـــا �لدكتورة / يا�صمين �لدو�صـــري، من �صركة 	

�أر�مكو ورقة حول »تحقيق �الأرباح من غاز ثاني �أك�صيد �لكربون 

�لم�صتخـــرج من خـــالل �آليات �حتجـــاز �لكربـــون و��صتخد�مه 

.”)CCUS( وعزله

• ومـــن دولة �لكويت قدم �ل�صيد/ بدر �لنجار من �صركة ناقالت 	

�لنفـــط �لكويتيـــة ورقة ب�صـــاأن »�لتحديات �لبيئيـــة �لتي تو�جه 

�صناعة �لنقل �لبحري ومبادر�ت تح�صين كفاءة �لطاقة«.

• ومـــن مملكـــة �لبحرين قـــدم �ل�صيد / ح�صين مكـــي من �لهيئة 	

�لوطنيـــة للنفـــط و�لغـــاز ورقة بعنـــو�ن »جهود قطـــاع �لبترول 

لمو�جهة م�صكلة تغير �لمناخ«.

• كمـــا ناق�ـــص �لم�صاركون خالل �لفعاليـــة دور �لنفط و�لغاز في 	

.)CCUS( مزيج �لطاقة �لعالمي وم�صتويات �لتقدم �لتقني لـ
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��صتقبـــل �ش�������عادة االأ�ش�������تاذ عبا�س عل�������ي النقي، االأمي�������ن العام 

للمنظمة في مقر �الأمانة �لعامة في دولة �لكويت �شعادة المهند�س 

محم�������د بن عمر االأمي�������ن الع�������ام للمنظمة العربي�������ة لتكنولوجيات  

االت�ش�������ال والمعلوم�������ات، يوم �الأربعـــاء �لمو�فـــق 5 دي�صمبر2018، 

وذلك للتباحث حول مختلف �أوجه �لتعاون �لممكنة بين �لمنظمتين. 

رحب �صعادة االأ�ش�������تاذ عبا�س النقي بال�صيــــف �لكريم في مقر 

�الأمانــــة �لعامــــة فــــي دولــــة �لكويت وقدم لــــه �ل�صكر علــــى حر�صه 

علــــى زيارة �أو�بــــك، و�أعرب ل�صعادتــــه عن �هتمام �أو�بــــك بالتعاون 

مــــع �لمنظمــــات �لعربيــــة �ل�صقيقة فــــي �إطار تعزيز �لعمــــل �لعربي 

�لم�صترك.

ومـــن جانبه اأعرب �ش�������عادة المهند�س محمد بن عمر عن �صكره 

وتقديره ل�ش�������عادة االأ�ش�������تاذ  عبا�س علي النقي االأمين العام الأوابك  

ال�صتقباله و�إتاحة �لفر�صة له لزيارة مقر �لمنظمة وتقديم نبذة عن 

�لمنظمـــة �لعربية لتكنولوجيات �الت�صـــال و�لمعلومات بهدف بحث 

فر�ص �لتعاون بين �لمنظمتين.  �صارك في ح�صور المقابلة الدكتور 

/ �شمير القرعي�س مدير اإدارة ال�شوؤون الفنية في اأوابك . 

قـــدم �ش�������عادة المهند��������س محمد بن عم�������ر نبذة عـــن �لمنظمة 

�لعربيـــة لتكنولوجيات �الت�صال و�لمعلومات �أفاد فيها باأن �لمنظمة  

هـــي �إحدى �لمنظمات �لتابعة لجامعة �لـــدول �لعربية وهي منظمة 

حكوميـــة مقرهـــا �لجمهوريـــة �لتون�صيـــة  و�أن�صئت فـــي عام 2001 

وبـــد�أت �أعمالها في عـــام 2008 وتعمل على �تاحـــة ودعم �لفر�ص 

للدول �لعربية لال�صتفادة من �لثورة �ل�صناعية �لر�بعة )تكنولوجيات 

�الت�صـــال و�لمعلومـــات( في �لدول �لعربية من خـــالل �عد�د بر�مج 

تدريبية وموؤتمر�ت لم�صاعدة �لدول �لعربية على �ال�صتفادة �لق�صوي 

من �لتكنولوحيات �لرقمية مثل �ل�صبكات 5G، و�لحو�صبة �ل�صناعية، 

و�إمكانية توظيفها من قبل �لهيئات و�لموؤ�ص�صات �لعربية، وقد قامت 

�لمنظمـــة باعد�د �لعديد من تلك �لبر�مج �لتدريبية، وكذلك تنظيم 

بع�ـــص �لموؤتمـــر�ت في مجـــال �لزر�عة �لذكيـــة، و�لخدمات �لمالية 

�لرقمية )رقمنة �لقطاع �لمالي(.  

كمـــا خ�ص�صـــت �لمنظمـــة جائـــزة الأف�صـــل بنك عربـــي بهدف 

ت�صجيـــع �لموؤ�ص�صـــات على �ال�صتفـــادة من هـــذه �لتكنولوجيات في 

مجال “�التجاه �لمالي �لم�صفر” وتعزيز مجال �لثقة �لرقمية.  كما 

تقـــوم �لمنظمـــة على دعم �إمكانيـــة �ن�صاء مركـــز �إقليمي في مجال 

تكنولوجيات �الت�صال و�لمعلومات، وقامت �لمنظمة في هذ� �الطار 

بتنظيم �لمنتدى �لعربي �الفريقي للثقة �لرقمية، ونجحو� في تقديم 

�لدعـــم لبع�ـــص �لدول �لعربيـــة �لتي تحتاج دعـــم، وت�صعى �لمنظمة 

ال�صد�ر كتاب �أبي�ص حول �القت�صاد �لرقمي. 

وفي ختام �لمقابلة �أكد �ش�������عادة  االأمين العام االأ�ش�������تاذ / عبا�س 

علي النقي على حر�صه �ل�صديد على �لتعاون مع �لمنظمة ، وتعزيز 

�أو��صر �لتعاون بين �لمنظمتين.   

زيارة  سعادة المهندس محمد بن عمر
 األمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات   االتصال والمعلومات

 إلى مقر  األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 
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االجتماع التمهيدي إلعداد التقرير االقتصادي العربي 
الموحد لعام 2019

�صـــاركت �الأمانـــة �لعامـــة لمنظمـــة �الأو�بك فـــي �الجتماع 

�لتمهيـــدي الإعد�د �لتقريـــر �القت�صادي �لعربـــي �لموحد لعام 

2019 و�لذي ُعقد بمقر �ل�صندوق �لعربي لالإنماء �القت�صادي 
و�الجتماعي في دولة �لكويت خالل �لفترة من 4 – 6 دي�صمبر 

2018. و�صارك في �الجتماع ممثلون عن كل من �الأمانة �لعامة 
لجامعـــة �لدول �لعربية، و�صـــندوق �لنقد �لعربي، و�ل�صـــندوق 

�لعربـــي لالإنمـــاء �القت�صـــادي و�الجتماعـــي، ومثـــل �لمنظمة 

في هـــذ� �الجتماع ال�ش�������يد عبد الفت�������اح دندي، مدي�������ر االإدارة 

االقت�شادية، وال�شيد ماج�������د عامر باحث اقت�شادي في االإدارة 

االقت�شادية.

 وتـــم خـــالل �الجتمـــاع مناق�صـــة محتويـــات �لف�صـــول �لتي 

�صيت�صمنهـــا تقرير عام 2019، وتـــم �عتماد هياكلها وفق �ل�صيغ 

�لتـــي عر�صتها �لموؤ�ص�صات �لتي تعدهـــا، ومنها �لف�صل �لخام�ص 

�لـــذي تقـــوم باإعد�ده �الأمانـــة �لعامـــة لمنظمة �أو�بـــك و�لمتعلق 

بالتطـــور�ت في مجـــال �لنفط و�لطاقـــة، و�لذي يغطـــي �لو�صع 

�لعـــام لال�صتك�صـــاف و�الحتياطيـــات و�الإنتـــاج عربيـــاً وعالمياً، 

و�لطلـــب على �لطاقة، و�لمخزونـــات �لنفطية �لعالمية )�لتجارية 

و�الإ�صتر�تيجيـــة(، و�صـــادر�ت �لنفـــط و�لغـــاز �لطبيعـــي، وقيمة 

�ل�صـــادر�ت �لنفطيـــة �لعربيـــة. باالإ�صافـــة �إلى �إعـــد�د �لجزئية 

�لخا�صـــة بال�صناعـــات �لهيدروكربونيـــة �صمـــن �لف�صـــل �لر�بع 

�لمتعلق بالقطاع �ل�صناعي.

ناق�ـــص �الجتماع بع�ص �لمقترحـــات �لمتعلقة بالتطوير، ومن 

بينها �لنظـــر في �إمكانية �إن�صاء قاعدة بيانـــات خا�صة بالتقرير، 

وكذلـــك �ال�صتمر�ر في �إعد�د �لنو�فـــذ في �لتقرير بحيث تتناول 

كل نافـــذة �أهـــم �لم�صتجد�ت �لمرتبطة بمو�صـــوع كل ف�صل. كما 

يوؤخـــذ فـــي �العتبـــار �إن �أمكن �أن تتنـــاول كافة ف�صـــول �لتقرير 

�لمو�صوعات �لتـــي لها �رتباط بف�صل �لمحور، وفي هذ� �ل�صياق 

تـــم �التفـــاق على �أن يكون ف�صل �لمحور فـــي تقرير عام 2019، 

حول مو�صـــوع “م�صاهمة �ل�صمول �لمالي فـــي �لنمو �القت�صادي 

في �لدول �لعربية”. 

�صاركت �الأمانة �لعامة لمنظمة �أو�بك في ور�صة �لعمل �لتدريبية 

�ل�صابعة ع�صر، �لتي عقدت في مدينة بيروت – �لجمهورية �للبنانية 

في �لفترة من 11 �إلى 14 دي�صمبر 2018. وقد قام بتنظيم �لور�صة 

منتدى �لطاقة �لدولي، و�لمنظمات �لر�عية لمبادرة بيانات �لطاقة 

�لم�صتركـــة )JODI(، ووز�رة �لطاقة �للبنانية، و�للجنة �القت�صادية 

و�الجتماعيـــة لدول غـــرب �آ�صيا )�الإ�صكو�(، بح�صـــور �أكثر من 40 

متخ�ص�صـــاً من مكاتب �الإح�صاء �لوطنية، ووز�ر�ت �لطاقة و�لنفط 

و�لمنظمات �الإقليمية و�لدولية.

 وقد ركزت �لور�صة على �لمنهجيات �الإح�صائية �لم�صتخدمة 

في �إعد�د ��صتبيان �لنفط و�لغاز �لخا�ص بمبادرة JODI، و�عد�د 

ميز�ن �لطاقة و�لموؤ�صر�ت �لخا�صة بها وتحليلها ون�صرها، وزيادة 

�الت�صاق في �لمعلومات �الإح�صائية للطاقة �إقليمياً ودولياً.

وقد تناولت الور�شة المحاور التالية:

• �أهمية �صفافيات بيانات �لطاقة.	

• �الح�صاء�ت �ل�صهرية �لمتعلقـــة بالنفط و�لغاز �لطبيعي 	

و�لمنتجات �لنفطية.

• ميز�ن �لطاقة وح�صاباتها.	

• تطور موؤ�صر�ت كفاءة �لطاقة.	

وقد مّثـل �الأمانة �لعامة في هذه �لور�صة ال�ش�������يد / فوؤاد علي 

عب�������د الرحم�������ن – باحث اقت�ش�������ادي اأول، من خـــالل تقديم ورقة 

عمـــل بعنو�ن »تجربة منظمة �أو�بك فـــي �إعد�د �إح�صاء�ت �لنفط 

و�لطاقة وقاعدة �لبيانات �لمبا�صرة«.

ورشة العمل التدريبية السابعة عشر لدول الشرق األوسط 
)MENA( وشمال افريقيا
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

• ارتفع المعدل ال�شهري الأ�شعار �شلة اأوبك بن�صبة 2.9% )2.2 دوالر للبرميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 79.4 دوالر للبرميل خالل �صهر �أكتوبر 2018.	

• ارتفع الطلب العالمي على النفط خالل �صهر �أكتوبر 2018 بمقد�ر 1.9 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 1.9% لي�صل �إلى 101.1 مليون ب/ي.	

• ارتفعت الكميات المعرو�شة من النفط خالل �صهر �أكتوبر 2018 بمقد�ر 0.4 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.4% لت�صل �إلى 101.4 مليون ب/ي.	

• ارتفع اإنتاج الواليات المتحدة من النفط ال�شخري خالل �صهر �أكتوبر 2018 بنحو 1.7% ليبلغ حو�لي 7.8 مليون ب/ي، كما ارتفع عدد الحفارات العاملة بنحو 	

8 حفار�ت مقارنة بال�صهر �ل�صابق ليبلغ 947 حفار.
• 7.5 مليون ب/ي، كما انخف�شت وارداتها من المنتجات 	 لتبلغ   %4.3 بنحو   2018 �أكتوبر  انخف�شت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر 

النفطية بنحو 21% لتبلغ حو�لى 2 مليون ب/ي.

• ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول ال�شناعية خالل �صهر �أكتوبر 2018 بحو�لي 6 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2872 مليون برميل، 	

بينما �نخف�ص المخزون االإ�شتراتيجي في دول منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية وجنوب �أفريقيا و�ل�صين بحو�لي 5 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل 

�إلى 1841 مليون برميل.

• ارتفع المتو�شط ال�شهري لل�شعر الفوري للغاز الطبيعي �لم�صجل في مركز هنري بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر �أكتوبر 2018 لي�صل �إلى 3.28 دوالر لكل مليون 	

)و ح ب(. 

• ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في اليابان خالل �صهر �أكتوبر 2018 بمقد�ر 0.3 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 10.9 دوالر لكل 	

مليون )و ح ب(، و ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في كوريا الجنوبية بمقد�ر 0.4 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 11.1 دوالر لكل 

مليون )و ح ب(. بينما ا�شتقر متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في ال�شين عند نف�ص م�صتوى �ل�صهر �ل�صابق وهو 8.5 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

• �أكتوبر 2018، م�صتاأثرة بح�صة 	 بلغت �شادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�شيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية حوالى 1.961 مليون طن خالل �صهر 

13.1% من �الإجمالى.

املوؤ�شرات الرئي�شية

أوال : أسواق النفط

– الأ�شعار  1

1-1 اأ�شعار النفط الخام
�أكتوبر  �صهر  من  �الأول  �الأ�صبوع  خالل  �رتفاعاً  �أوبك  �صلة  الأ�صعار  �الأ�صبوعي  �لمعدل  �صهد   

2018، لي�صل �إلى 83.2 دوالر للبرميل، ثم �نخف�ص خالل �الأ�صبوع �لثاني �إلى 81.4 دوالر للبرميل، 
و��صتمر في �النخفا�ص بعد ذلك لي�صل �إلى �أدنى م�صتوياته خالل �ل�صهر وهو 76.4 دوالر للبرميل 

خالل �الأ�صبوع �لر�بع من �ل�صهر، كما يو�صح ال�شكل )1(: 

�صهد �لمعدل �ل�صهري الأ�صعار �صلة خامات �أوبك خالل �صهر �أكتوبر 2018 �رتفاعاً بمقد�ر2.2 

للبرميل،  79.4 دوالر  �إلى  2.9%، لي�صل  �أي بن�صبة  �ل�صابق،  �ل�صهر  باأ�صعار  للبرميل مقارنة  دوالر 

بنحو  �رتفاعاً  بذلك  م�صجال 

�أي  للبرميل،  دوالر   23.9
بمعدله  مقارنة   %43 بن�صبة 

�لم�صجل خالل �ل�صهر �لمماثل 

كان  وقد  �لما�صي.  �لعام  من 

نق�ص  ب�صاأن  �لمخاوف  لتز�يد 

�إمد�د�ت �لنفط �لعالمية خالل 

�لن�صف �الأول من �ل�صهر، دور�ً 

�الأ�صعار  �رتفاع  في  رئي�صياً 

 2018 �أكتوبر  �صهر  خالل 

لها  م�صتوى  �أعلى  �إلى  لت�صل 

منذ �صهر �أكتوبر 2014، وذلك 

هو�م�ص  �صعف  من  بالرغم 

مخزونات  و�رتفاع  �لتكرير 

في  وبخا�صة  �لخام  �لنفط 

�الأمريكية  �لمتحدة  �لواليات 

من  �لثاني  �لن�صف  خالل 

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

مقّومة وفقاً الأوز�ن ترجيحية تاأخذ في �العتبار �إنتاج و�صادر�ت �لدول �الأع�صاء. و�عتبار� من بد�ية يناير 2007 �أ�صيف خام غير��صول �النغولي �إلى �صلة �أوبك �لجديدة، 

و في منت�صف �صهر �أكتوبر 2007 �أ�صيف خام �أورينت �الإكو�دوري، وفي يناير 2009 تم  ��صتثناء �لخام �الندوني�صي، وفي يناير 2016 تم ��صافة �لخام �الندوني�صي من 

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

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

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

التغير في أسعار سلة أوبك، 2018-2017 

الجدول - 1 

الشكل - 2 

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

.2018 - 2016

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

للربميل  دوالر   1.7 بنحو   2018 �أكتوبر  �صهر  خالل  �ملمتاز  للغازولني  �لفورية  �الأ�صعار  �نخف�صت 

مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 1.9% لت�صل �إىل 89.6 دوالر للربميل، بينما �رتفعت �أ�صعار 

زيت �لغاز بنحو 3.7 دوالر للربميل �أي بن�صبة 4.1% لتبلغ 93.3 دوالر للربميل، و�رتفعت �أ�صعار زيت 

�لوقود بنحو 4 دوالر للربميل �أي بن�صبة 6.1% لتبلغ 69.2 دوالر للربميل. 

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

وبال�صهر �لمماثل من �لعام �ل�صابق:

)دوالر/برميل(

اأكتوبر �شبتمرب اأغ�شط�س يوليو يونيو مايو اإبريل مار�س فرباير
يناير

2018 دي�شمرب نوفمرب
اأكتوبر

2017

79.4 77.2 72.3 73.3 73.2 74.1 68.4 63.8 63.5 66.9 62.1 60.7 55.5 �شعر �شلة اأوبك

2.2 4.9 )1.0( 0.1 )0.9( 5.7 4.7 0.3 )3.4( 4.8 1.3 5.2 2.1 التغري عن ال�شهر ال�شابق

23.9 23.7 22.7 26.4 28.0 24.9 17.1 13.4 10.1 14.5 10.4 17.5 7.6 التغري عن ال�شهر املماثل من العام ال�شابق



التطورات البترولية

السنة 44 - العدد 12

32

-  �شوق روتردام

للبرميل  دوالر   3.8 بنحو   2018 �أكتوبر  �صهر  �لممتاز خالل  للغازولين  �لفورية  �الأ�صعار  �نخف�صت 

مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 4% لت�صل �إلى 91.2 دوالر للبرميل، بينما �رتفعت �أ�صعار 

زيت �لغاز بنحو 4.3 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 4.6% لتبلغ 97.2 دوالر للبرميل، و�رتفعت �أ�صعار زيت 

�لوقود بحو�لى 5.3 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 7.8% لتبلغ 73.1 دوالر للبرميل.

-  �شوق حو�س البحر المتو�شط

للبرميل  دوالر   4.9 بنحو   2018 �أكتوبر  �صهر  �لممتاز خالل  للغازولين  �لفورية  �الأ�صعار  �نخف�صت 

مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 5.6% لت�صل �إلى 82.5 دوالر للبرميل، بينما �رتفعت �أ�صعار 

زيت �لغاز بنحو 3.8 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 4.1% لتبلغ 96.8 دوالر للبرميل، و�رتفعت �أ�صعار زيت 

�لوقود بنحو 4.7 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 6.8% لتبلغ 73.4 دوالر للبرميل.

-  �شوق �شنغافورة

للبرميل  دوالر   1.9 بنحو   2018 �أكتوبر  �صهر  �لممتاز خالل  للغازولين  �لفورية  �الأ�صعار  �نخف�صت 

مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 2.1% لت�صل �إلى 87.6 دوالر للبرميل، بينما �رتفعت �أ�صعار 

زيت �لغاز بنحو 3.5 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 3.7% لتبلغ 96.9 دوالر للبرميل، و�رتفعت �أ�صعار زيت 

�لوقود بحو�لى 6.1 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 8.6% لتبلغ 76.8 دوالر للبرميل.

  ويو�صح ال�شكل )3( �لمعدل �ل�صهري لالأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �لفترة من �أكتوبر 

2017  �إلى  �أكتوبر 2018 في �الأ�صو�ق �لرئي�صية �الأربعة: 

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

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

�لنفطية في �الأ�صو�ق �لمختلفة خالل �لفترة )2018-2016(. 

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

1-3 اأ�شعار �شحن النفط الخام 

�رتفعت �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمتجه من مو�نئ �ل�صرق �الأو�صط  �إلى �تجاه �ل�صرق 

بمقد�ر   2018 �أكتوبر  �صهر  �صاكن( خالل  �ألف طن   280  –  230 �لكبيرة بحمولة  )للناقالت 

28 نقطة مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 50.9% م�صجلة 83 نقطة على �لمقيا�ص 
�لعالمي، كما �رتفعت  �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمتجه من مو�نئ �ل�صرق �الأو�صط  �إلى �تجاه 

مقارنة  نقطة   11 بمقد�ر  �صاكن(  طن  �ألف   285  –  270 بحمولة  �لكبيرة  )للناقالت  �لغرب 

50% م�صجلة 33 نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي، و�رتفعت  بن�صبة  �أي  �ل�صابق،  �ل�صهر  باأ�صعار 

�أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمنقولة د�خل منطقة �لبحر �الأبي�ص �لمتو�صط بناقالت �صغيرة �أو 

متو�صطة �لحجم  )80-85 �ألف طن �صاكن( بمقد�ر 22 نقطة مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي 

بن�صبة 20.6% م�صجلة 129 نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي. 

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

�لمختلفة خالل �لفترة من �صهر �أكتوبر 2017 �إلى �صهر �أكتوبر 2018: 

1-4 اأ�شعار �شحن المنتجات النفطية 

�رتفعت �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 �أكتوبر 2018 بمقد�ر 14 نقطة ،�أي بن�صبة 12.7% مقارنة 

 .)World Scale( باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، م�صجلة 124 نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي

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

بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر �أكتوبر 2018  بمقد�ر 30 نقطة ،�أي بن�صبة 25% مقارنة 

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

في كتاب World Scale �لذي ين�صر �صنويا، ويت�صمن قائمة من �الأ�صعار ب�صيغة دوالر/طن تمثل WS 100 – لكل �التجاهات �لرئي�صية في �لعالم.
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باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، م�صجلة 150 نقطة، و �رتفعت �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة من 

�لبحر �لمتو�صط �إلى �صمال غرب �أوروبا )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( بمقد�ر 32 

نقطة، �أي بن�صبة 24.6% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، م�صجلة 162 نقطة 

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

�أكتوبر 2017 �إلى �صهر �أكتوبر 2018.

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

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

�لنفطية للفترة 2016- 2018.

2 - العر�س و الطلب  

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

�ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %1.9 بن�صبة  �أي  1.9 مليون ب/ي،  �رتفاعه بمقد�ر  �إلـى   2018
�ل�صابق لي�صل �إلـى 101.1 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 1.6 مليون ب/ي مقارنة 

بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

0.7 مليون ب/ي،  2018 بمقد�ر  �أكتوبر  �ل�صناعية خالل �صهر  �لدول  �رتفع طلب مجموعة 

مليون   47.7 �إلى  لي�صل  �ل�صابق  �ل�صهر  �ل�صابق  �ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %1.5 بن�صبة  �أي 

ب/ي، مرتفعاً بحو�لي 0.5 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق، كما �رتفع 

طلب بقية دول �لعالم �الأخرى بمقد�ر 1.2 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 2.3% مقارنة بم�صتويات 

�ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 53.4 مليون ب/ي، مرتفعاً بحو�لي 1.1 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر 

�لمناظر من �لعام �ل�صابق.

الشكل - 5 
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�أكتوبر  �إلى �رتفاع �لكميات �لمعرو�صة من �لنفط خالل �صهر  بينما ت�صير �لتقدير�ت �الأولية 

2018 بمقد�ر 0.4 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.4% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل 
�إلـى 101.4 مليون ب/ي، م�صكلة �رتفاعاً بحو�لي 3.2 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر 

من �لعام �ل�صابق.

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

�صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �صهر �أكتوبر 2018 بمقد�ر 0.2 مليون ب/ي، �أي بن�صبة %0.5 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 39.4 مليون ب/ي، م�صكلة �رتفاعاً بحو�لي 0.2 

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

�لمنتجة من خارج �أوبك بمقد�ر 0.2 مليون ب/ي �أي بن�صبة 0.3% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر 

بحو�لي 3 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر  �إلى 62 مليون ب/ي، م�صكلة �رتفاعاً  �ل�صابق لت�صل 

�لمناظر من �لعام �ل�صابق .

وتظهر �لبيانات �الأولية لم�صتويات �لطلب و�لعر�ص من �لنفط �لخام خالل �صهر �أكتوبر 2018 

فائ�ص قدره 0.3 مليون ب/ي، مقارنة بفائ�ص قدره 1.8 مليون ب/ي خالل �ل�صهر �ل�صابق 

وعجز قدره 1.3 مليون ب/ي خالل �ل�صهر �لمماثل من �لعام �ل�صابق، وذلك كما يت�صح من 

الجدول )2( وال�شكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط  الجدول - 2 

التغري عن

اأكتوبر 2017

اأكتوبر

2017
التغري عن

�شبتمرب 2018

�شبتمرب

2018
اأكتوبر

2018

0.5 47.2 0.7 47.0 47.7 طلب الدول ال�شناعية

1.1 52.3 1.2 52.2 53.4 باقي دول العامل *

1.6 99.5 1.9 99.2 101.1 اإجمايل الطلب العاملي

0.2 39.2 0.2 39.2 39.4 اإمدادات اأوبك :

0.2 32.6 0.3 32.5 32.8 نفط خام

0.0 6.6 0.1- 6.7 6.6 �شوائل الغاز و مكثفات

3.0 56.7 0.5 59.2 59.7 اإمدادات من خارج اأوبك

0.0 2.3 0.3- 2.6 2.3 عوائد التكرير

3.2 98.2 0.4 101.0 101.4 اإجمايل العر�س العاملي

(1.3) 1.8 0.3 املوازنة

 )مليون برميل/ اليوم(

Energy Intelligence Briefing Dec. 20  2018 ،:مل�صدر�

* يتضمن 0.2 مليون ب/ي من النفط املطلوب لتأمني نظام إمدادات النفط اخلام واملنتجات و اخملزونات االستراتيجية.
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يو�صح الجدوالن )7( و )8( م�صتويات �لطلب و�لعر�ص �لعالمي للنفط  للفترة 2016- 2018.

• اإنتاج النفط ال�شخري فى الواليات المتحدة االأمريكية 	

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

مليون ب/ي،   7.8 ليبلغ  �ل�صابق  �ل�صهر  بم�صتويات  1.7% مقارنة  بن�صبة  �أى  �ألف ب/ي   130
م�صكاًل �رتفاعاً بنحو 1.4 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق، كما �رتفع عدد 

�لحفار�ت �لعاملة خالل �صهر �أكتوبر 2018 بنحو 8 حفار�ت مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق، 

لي�صل �إلى 947 حفارة، وهو م�صتوى مرتفع بنحو 151 حفارة مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام 

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

 )مليون ب/ي ( العرض والطلب العالمي على النفط 

الجدول - 3 إنتاج النفط الصخرى فى الواليات المتحدة األمريكية *

EIA، Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions December 2018 :مل�صدر�

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

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

شكل - 6 

التغري عن

اأكتوبر 2017

اأكتوبر

2017
التغري عن

�شبتمرب 2018

�شبتمرب

2018
اأكتوبر

2018

1.446 6.346 0.130 7.662 7.792 اإنتاج النفط ال�شخري

151 796 8 939 947 عدد احلفارات العاملة )حفارة(

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

الواليات المتحدة االأمريكية 

�نخف�صت و�رد�ت �لواليات �لمتحدة �الأمريكية من �لنفط �لخام خالل �صهر �أكتوبر 2018 بحو�لى 

337 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 4.3% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ نحو 7.5 مليون ب/ي، 
كما �نخف�صت و�رد�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 529 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 21% مقارنة 

بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لي 2 مليون ب/ي. 

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

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 2.3  2018 بحو�لى 116 �ألف ب/ي �أى بن�صبة %5.4 
مليون ب/ي، كما �رتفعت �صادر�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 105 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 

5.3 مليون ب/ي. وبذلك �نخف�ص �صافي  لتبلغ حو�لى  مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق   %2
�لو�رد�ت �لنفطية للواليات �لمتحدة خالل �صهر �أكتوبر 2018 بحو�لي 1.087 مليون ب/ي، �أي 

بن�صبة 36.5% مقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1.9 مليون ب/ي.

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

بن�صبة 46% من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه، تليها �لمملكة �لعربية �ل�صعودية بن�صبة 12% ثم 

�لمك�صيك بن�صبة 10%، بينما ��صتحوذت �لدول �الأع�صاء في منظمة �أوبك على حو�لي 35% من 

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

إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية شكل - 7 
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اليابان 

ب/ي  �ألف   170 بنحو   2018 �أكتوبر  �صهر  خالل  �لخام  �لنفط  من  �ليابان  و�رد�ت  �رتفعت 

بالمقارنة بال�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 6% لتبلغ 3.1 مليون ب/ي، كما �رتفعت �لو�رد�ت �ليابانية 

من �لمنتجات �لنفطية با�صتثناء غاز �لبترول �لم�صال بحو�لى 68 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة %11 

بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 676 �ألف ب/ي.

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

�أقل م�صتوى منذ  �ألف ب/ي، وهو   418 لتبلغ  2018 بنحو 209 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة %33 
�أكتوبر 2017. وبذلك �رتفع �صافي �لو�رد�ت �لنفطية لليابان خالل �صهر �أكتوبر 2018 بحو�لي 

446 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 15.4% لي�صل �إلى 3.3 مليون ب/ي.
وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، تاأتي �لمملكة �لعربية �ل�صعودية في �لمرتبة �الأولى بن�صبة 41% من 

�جمالي و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام، تليها �المار�ت �لعربية �لمتحدة بن�صبة 25% ثم �لكويت 

بحو�لى 7% من �إجمالي و�رد�ت �لنفط �لخام لليابان.

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

للواليات �لمتحدة و�ليابان خالل �صهر �أكتوبر 2018 مقارنة بال�صهر �ل�صابق.

)مليون برميل / اليوم (  الجدول - 4

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

 4 - المخزون 

�رتفع �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �لدول �ل�صناعية خالل �صهر �أكتوبر 2018 بحو�لي 

6 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2872 مليون برميل، وهو م�صتوى منخف�ص بنحو 
56 مليون  برميل عن م�صتويات �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي، يذكر �أن �إجمالي �لمخزون 
�لتجاري من �لنفط �لخام  في �لدول �ل�صناعية قد �رتفع خالل �صهر �أكتوبر 2018 بحو�لي 46 

مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1085 مليون برميل، بينما �نخف�ص �إجمالي مخزونها 

�لتجاري من �لمنتجات �لنفطية بحو�لي 40 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1787 

مليون برميل.

 وقد �رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �الأمريكتين بحو�لى 2 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق 

لي�صتقر عند 1543 مليون برميل، منها 603 مليون برميل من �لنفط �لخام و 940 مليون برميل 

من �لمنتجات، كما �رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي في دول منطقة �لمحيط �لهادي بحو�لى 

15 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 404 مليون برميل، منها 157 مليون برميل من 
�لنفط �لخام و 247 مليون برميل من �لمنتجات. بينما �نخف�ص �لمخزون �لتجاري �لنفطي في 

املنتجات النفطية النفط اخلام

التغري عن

�شبتمرب 2018

�شبتمرب

 2018
اأكتوبر

 2018
التغري عن

�شبتمرب 2018

�شبتمرب

 2018
اأكتوبر

 2018

-0.633 -2.730 -3.363 -0.453 5.706 5.253 الواليات املتحدة االأمريكية

0.276 -0.018 0.258 0.170 2.918 3.088 اليابان

 صافي الواردات)الصادرات( النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين
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�لدول �الأوروبية بحو�لي 11 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند  925 مليون برميل، 

منها 325 مليون برميل من �لنفط �لخام و 600 مليون برميل من �لمنتجات.

�رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي في بقية دول �لعالم خالل �صهر �أكتوبر 2018 بمقد�ر 10 مليون 

برميل لي�صل �إلى 2801 مليون برميل، كما �رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي على متن �لناقالت 

بمقد�ر 33 مليون برميل لي�صل �إلى 1221 مليون برميل. 

وبذلك يرتفع �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لعالمى بحو�لي 16 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق 

لي�صل �إلى 5673 مليون برميل، م�صجاًل بذلك �نخفا�صاً بمقد�ر 20 مليون برميل عن م�صتويات 

�ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

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

برميل،  مليون   1841 �إلى  لي�صل  برميل  مليون   5 بمقد�ر   2018 �أكتوبر  �صهر  و�ل�صين خالل 

م�صجاًل بذلك �نخفا�صاً بمقد�ر 9 مليون برميل عن م�صتويات �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

وبذلك ي�صل �إجمالي �لمخزون �لعالمي في نهاية �صهر �أكتوبر 2018 �إلى 8735 مليون برميل 

م�صجال بذلك �رتفاعاً بنحو 45 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق، و�رتفاعاً بنحو 23 مليون 

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

ويبين ال�شكل )8( والجدول )9( في �لملحق م�صتويات �لمخزون �لمختلفة في نهاية �صهر �أكتوبر 

.2018

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر  أكتوبر 2018  )مليون برميل ( شكل - 8 
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ثانيا: سوق الغاز الطبيعي
1 - الأ�شعار الفورية و الم�شتقبلية للغاز الطبيعي في ال�شوق الأمريكي 

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

خالل �صهر �أكتوبر 2018 بنحو 0.28 دوالر لكل مليون )و ح ب( مقارنة بال�صهر �ل�صابق، لي�صل �إلى 

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

هو  ،كما  ح ب(  )و  مليون  لكل  دوالر   8.9 بنحو  �لطبيعي  �لغاز  �أ�صعار  �نخفا�ص  يت�صح  �لمتو�صط، 

مو�صح في الجدول )5(:

) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 5

اآ�شيا اأ�شواق الغاز الطبيعي الم�شيل في �شمال �شرق   .2
 

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

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

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

1.2 اأ�شعار الغاز الطبيعي الم�شيل
�رتفع متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته �ليابان في �صهر �أكتوبر 2018 

بمقد�ر 0.3 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 10.9 دوالر/ مليون و 

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

0.4 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 11.1 دوالر/ مليون و ح ب، 
بينما ��صتقر متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته �ل�صين عند نف�ص م�صتوى 

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

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

من �لم�صادر �لمختلفة خالل �ل�صهر بمقد�ر 931 �ألف طن �أي بن�صبة 6.6% مقارنة بال�صهر 

�ل�صابق حيث و�صلت �لكميات �لم�صتوردة في �صهر �أكتوبر 2018 �إلى 14.933 مليون طن.

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

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

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

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

اأكتوبر

دي�شمربنوفمرب2017
يناير

اأكتوبر�شبتمرباأغ�شط�سيوليويونيومايواأبريلمار�سفرباير2018

2.93.02.83.92.72.72.82.83.02.82.93.03.3�لغاز �لطبيعي *

8.99.810.011.010.710.811.412.111.712.211.712.112.2خام غرب تك�صا�ص**

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

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

متو�شط اأ�شعار ال�شتريادالكميات امل�شتوردة 

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�شنيكوريااليابانالإجمايلال�شنيكوريااليابان

20168276733257260171420416.96.96.5
724533382464130477.98.07.3يناير 2016

737029981801121698.07.86.9فرباير
795932821702129437.27.36.6مار�س
638221771861104206.46.66.6اأبريل
54552218142590985.96.06.3مايو
619324842146108236.05.76.0يونيو
64601918160499826.35.95.4يوليو

765619712257118846.76.36.0اأغ�شط�س
667122362527114347.16.86.1�شبتمرب
628231871838113077.27.36.7اأكتوبر
754534222659136267.17.56.8نوفمرب
754940263733153087.17.37.1دي�شمرب
2017696931383191132988.18.07.3

830242943436160327.57.97.0يناير 2017
779036002372137627.98.07.0فرباير
814335271991136617.77.86.9مار�س
657323372171110818.27.87.0اأبريل
623924882911116388.58.37.3مايو
618534603038126838.37.87.1يونيو
681727163121126548.37.97.4يوليو

725926033140130028.38.27.4اأغ�شط�س
582123683454116438.18.17.2�شبتمرب
613727603567124647.88.17.4اأكتوبر
641133284056137957.97.77.7نوفمرب
795341765029171588.18.38.1دي�شمرب

826341445184175918.78.78.4يناير 2018
829445883993168759.29.98.6فرباير
793443043254154929.59.48.7مار�س
560832173254120799.49.38.7اأبريل
640727844150133419.69.88.5مايو
554737584000133059.89.88.5يونيو
681327464150137099.810.08.5يوليو

7575292047101520510.210.28.5اأغ�شط�س
6274335843701400210.610.88.5�شبتمرب
6538379546001493310.911.18.5اأكتوبر
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3.2 م�شادر واردات الغاز الطبيعي الم�شيل
بلغت �صادر�ت ��صتر�ليا �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية خالل �صهر �أكتوبر 2018  حو�لي 2.927 

مليون طن، لتاأتي في �لمرتبة �الأولى بن�صبة 28.3% من �إجمالي و�رد�ت �ليابان وكوريا �لجنوبية 

خالل �ل�صهر، تليها قطر بن�صبة 18.7% ثم ماليزيا بن�صبة %11.4 .

هذ� وقد بلغت �صادر�ت �لدول �لعربية �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية حو�لي 1.961 مليون طن 

لت�صاهم بما ن�صبته 13.1% من �إجمالي و�رد�ت تلك �لدول خالل �ل�صهر.

4.2 �شافي عائد ال�شحنات الفورية لم�شدري الغاز الطبيعي الم�شيل
وفيما يتعلق ب�صافي عائد �ل�صحنات �لفورية �لمحقق لعدد من �لدول �لم�صدرة للغاز �لطبيعي 

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

حدود 9.90 دوالر/ مليون و ح ب في نهاية �صهر �أكتوبر 2018، تليها �إندوني�صيا ب�صافي عائد 

و��صتر�ليا  ب،  ح  و  مليون  دوالر/   9.62 ثم ماليزيا ب�صافي عائد  9.68 دوالر/ مليون و ح ب، 
ب�صافي عائد 9.55 دوالر/ مليون و ح ب. فيما بلغ �صافي �لعائد لقطر 9.17 دوالر/ مليون و ح 

ب، وللجز�ئر 8.57 دوالر/ مليون و ح ب. 

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

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

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

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

في نهاية شهر أكتوبر 2018

الكميات الم�شتوردة

) األف طن (

�شافي العائد من بيع �شحنات الغاز 

الطبيعي الم�شيل الفورية في ا�شواق �شمال 

�شرق اآ�شيا

)دوالر / م و ح ب( االإجماليكوريا الجنوبيةاليابان

6538379510333اإجمالي الواردات، منها:

233858929279.55ا�شتراليا

781115319349.17قطر

79637711739.62ماليزيا

4951936889.90اندون�شيا

3342545889.68رو�شيا
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* The OPEC basket of crudes )effective June 16, 2005( is comprised of 
Algeria's Saharan Blend, Iraq's Basra Light, Kuwait Export,   Libya's Es 
Sider, Qatar Marine, Saudi's Arabian Light, UAE's Murban,  Iran Heavy, 
Indonesia's Minas, Nigeria's Bonny Light, and Venezuela's Merey.Effective 
1 January and  mid of October 2007,Angola’s Girassol and Ecuadorian 
Oriente crudes have been incorporated to become the 12th  and 13th crudes 
comprising the new Opec Basket.As of Jan.2009, the basket excludes the 
Indonesian crude. As of  Jan. 2016, the basket price includes the Indonesian 
crude. As of July 2016 the basket price includes the Gabonese crude.
As of January 2017, the basket price excludes the Indonesian crude 
«Minas». As of June 2017,The basket price includes  the Equatorial Guinean 
crude «Zafiro»». As of June 2018, the basket includes the Congolese crude 
«Djeno».

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

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

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

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

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

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

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

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

نوع   15 تتاألف من  لت�شبح  اأوبك  �شلة  اإلى  »دجينو«  الكونغو  اأ�شيف خام   2018
من النفط الخام.

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

وتقارير اأوبك.

 Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

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

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

2018 2017 �ال�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month 2018 2017 �الأ�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month

75.1 46.7 1 
   

يوليو

July

65.5 53.1 1 

 يناير 

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

 

�غ�صط�ص

August

63.9 52.9  1

 فرب�ير 

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

�صبتمرب

September

62.5 52.0 1

 مار�ص 

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

 �كتوبر 

October

65.1 51.6 1
  

�بريل

April

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

61.7 1 

 نوفمرب  

November

73.5 48.1 1

مايو

May
60.3  2 75.6 47.6 2
60.9  3 76.3 50.0 3
61.4 4 73.9 51.1 4
60.8 1 

 دي�صمرب 

December

73.6 46.5 1

 يونيو 

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

20172018

52.466.9January يناير 

53.463.5February فرب�ير 

50.363.8March مار�ص 

51.468.4April �بريل 

49.274.1May مايو 

45.273.2June يونيو 

46.973.3July يوليو 

49.672.3August �غ�صط�ص 

53.477.2September �صبتمرب 

55.579.4October �كتوبر 

60.7November نوفمرب 

62.1December دي�صمرب 

52.064.7First Quarter �لربع �الأول 

48.671.9Second Quarter �لربع �لثانى 

50.074.2Third Quarter �لربع �لثالث 

59.4Fourth Quarter �لربع �لر�بع 

52.5Annual Average املتو�شط ال�شنوي 

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

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

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

)$/Barrel - دوالر/ برميل(

�صلة خامات 

�أوبك

 OPEC
Basket

�لعربى 

�خلفيف

 Arab
Light

خليط   

�ل�صحر�ء 

�جلز�ئري 

 Sahara
Blend

�لب�صرة 

�خلفيف

 Basra
Light

�لكويت 

Kuwait
Export

قطر 

�لبحري

Marine

موربان

�الإمار�تي

Murban

�ل�صدرة 

�لليبي

Es Sider

دبى

Dubai
برنت

Brent

غرب 

تك�صا�ص

WTI

40.740.944.239.439.241.444.842.641.343.743.2Average 2016متو�شط عام 2016

52.552.754.251.951.752.954.952.953.254.250.9Average 2017متو�شط عام 2017

52.452.354.851.751.553.456.053.153.754.652.5January 2017يناير 2017 

53.453.655.152.752.954.156.353.554.455.153.4Februaryفرباير

50.350.751.449.849.950.953.050.051.251.649.6Marchمار�س

51.451.651.850.850.852.454.351.052.352.651.1Aprilاأبريل

49.249.349.848.648.750.252.048.950.550.548.6Mayمايو

45.245.246.144.644.446.347.944.946.446.445.2Juneيونيو

46.947.148.046.446.247.549.047.047.648.546.7Julyيوليو

49.649.651.349.348.749.751.550.350.251.748.0Augustاأغ�شط�س

53.453.356.353.052.252.954.955.153.556.149.7September�شبتمرب

55.555.757.955.054.555.157.456.555.657.351.6Octoberاأكتوبر

60.761.163.260.259.660.562.861.660.862.656.7Novemberنوفمرب

62.162.564.761.460.961.563.863.161.664.157.9Decemberدي�شمرب

66.967.469.966.165.766.468.868.266.269.163.7January 2018يناير 2018 

63.564.066.062.362.163.165.964.462.765.262.2Februaryفرباير

63.864.466.762.362.263.466.364.962.865.962.8Marchمار�س

68.468.972.167.167.067.671.070.468.371.666.3Aprilاأبريل

74.174.777.372.872.673.476.775.374.276.969.9Mayمايو

73.274.373.471.972.472.976.272.373.674.267.7Juneيونيو

73.374.273.972.072.373.176.072.473.174.371.0Julyيوليو

72.373.472.671.171.872.574.970.772.572.668.0Augustاأغ�شط�س

77.278.279.676.276.876.578.877.177.278.870.2September�شبتمرب

79.480.081.178.378.678.981.379.679.481.170.8Octoberاأكتوبر

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

�جلدول  - 4:  �ملتو�صط �ل�صهري لال�صعار �لفورية للمنتجات �لنفطية فى �ال�صو�ق �ملختلفة،  2016 - 2018

Table - 4: Average Monthly Market Spot Prices of Petroleum Products,   2016 -2018
)$ / Barrel - دوالر / برميل(

الغازولني  املمتازال�شوق

Premium Gasoline
زيت الغاز

Gasoil
زيت الوقود

 Fuel Oil
 Market

متو�صط

 عام 

2016

56.152.937.1Singapore�صنغافورة

Average
2016

63.653.334.1Rotterdamروترد�م
56.354.434.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

63.150.132.1US Gulf�خلليج �المريكي

متو�صط

 عام 

2017

68.066.351.6Singapore�صنغافورة

Average
2017

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

74.462.347.1US Gulf�خلليج �المريكي

�أكتوبر

2017

70.070.051.9Singapore�صنغافورة

Oct.-17
76.171.750.6Rotterdamروترد�م

67.471.051.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
75.266.149.4US Gulf�خلليج �المريكي

نوفمرب

2017

75.674.056.7Singapore�صنغافورة

Nov.-17
82.975.455.6Rotterdamروترد�م

72.175.256.1Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
78.271.855.0US Gulf�خلليج �المريكي

دي�صمرب

2017

75.375.856.3Singapore�صنغافورة

Dec.-17
80.476.654.5Rotterdamروترد�م

71.775.955.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
75.973.654.4US Gulf�خلليج �المريكي

يناير

2018

78.681.758.9Singapore�صنغافورة

Jan.-18
85.682.257.7Rotterdamروترد�م

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

فرب�ير

2018

77.078.057.0Singapore�صنغافورة

Feb.-18
82.877.555.2Rotterdamروترد�م

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

مار�ص

2018

77.178.356.9Singapore�صنغافورة

Mar.-18
79.378.655.2Rotterdamروترد�م

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

�بريل

2018

81.584.061.1Singapore�صنغافورة

April-18
90.785.558.7Rotterdamروترد�م

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

مايو

2018

87.690.368.1Singapore�صنغافورة

May-18
96.691.365.7Rotterdamروترد�م

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

يونيو

2018

83.587.169.2Singapore�صنغافورة

Jun.-18
93.788.865.9Rotterdamروترد�م

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

يوليو

2018

83.186.570.5Singapore�صنغافورة

July-18
93.888.067.5Rotterdamروترد�م

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

�أغ�صط�ص

2018

84.888.069.1Singapore�صنغافورة

Aug.-18
95.088.565.7Rotterdamروترد�م

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

�صبتمرب

2018

89.593.470.7Singapore�صنغافورة

Sep.-18
95.092.967.8Rotterdamروترد�م

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

�أكتوبر

2017

87.696.976.8Singapore�صنغافورة

Oct.-18
91.297.273.1Rotterdamروترد�م

82.596.874.3Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
89.693.369.2US Gulf�خلليج �المريكي
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 )Source: OPEC Monthly Oil Market Report )various issues امل�شدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�شهري ملنظمة اأوبك. 

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

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

�جلدول - 5 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �لنفط �خلام  2016 - 2018 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2016 - 2018
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�ص �لعاملي(

             Direction
Period

�لبحر �ملتو�صط/

�لبحر �ملتو�صط ***

Med/Med ***

�ل�صرق �الأو�صط/ �لغرب **

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

Middle East/East*
 �الجتاه     

�لفرتة

Average 2016 97 37 60 متو�شط 2016

Average 2017 106 30 59 متو�شط 2017

October 2017 135 28 68 �أكتوبر 2017

November 102 28 67 نوفمرب

December 100 25 52 دي�صمرب

January 2018 98 21 44 يناير 2018

February 96 19 39 فرب�ير

March 87 19 40 مار�ص

Arpil 80 20 41 �أبريل

May 110 19 44 مايو

June 93 22 51 يونيو

July 111 19 49 يوليو

August 115 24 54 �أغ�صط�ص

September 107 22 55 �صبتمرب

October 129 33 83 �أكتوبر

�جلدول - 6 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �ملنتجات �لنفطية، 2016 - 2018 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2016 - 2018
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�ص �لعاملي (

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

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

Med/Med*
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

Middle East/East*

�الجتاه     

�لفرتة

Average 2016 146 136 100 متو�شط 2016

Average 2017 171 130 121 متو�شط 2017

October 2017 169 158 124 �أكتوبر 2017

November 156 146 126 نوفمرب

December 207 197 130 دي�صمرب

January 2018 194 184 92 يناير 2018

February 166 156 107 فرب�ير

March 161 151 116 مار�ص

Arpil 145 138 110 �أبريل

May 151 141 113 مايو

June 145 135 117 يونيو

July 138 128 118 يوليو

August 130 120 101 �أغ�صط�ص

September 130 120 110 �صبتمرب

October 162 150 124 �أكتوبر

Direction

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

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

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

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

�جلدول - 7 : �لطلب �لعاملي على �لنفط خالل �لفرتة 2016 - 2018    

Table -7 : World Oil Demand  2016 - 2018
)Million b/d - مليون برميل/ �ليوم (

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

وتقارير ال�شناعة النفطية.

*2018 2017 2016 

�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  

Arab Countries 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0  الدول العربية

OAPEC 6.2 6.2 6.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0       �لدول �الأع�صاء في �أو�بك

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

OECD 48.1 47.2 47.6 47.4 47.9 47.7 47.1 47.0 46.9 47.1 47.3 46.3 46.8  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 25.6 25.3 25.2 24.9 25.1 25.0 25.0 24.5 24.7 24.8 25.1 24.7 24.6  �أمريكا �ل�صمالية

Western Europe 14.8 14.2 14.0 14.4 14.4 14.8 14.3 13.9 14.0 14.0 14.4 14.0 13.6  �أوروبا �لغربية

Pacific 7.7 7.7 8.5 8.2 8.4 7.9 7.8 8.6 8.1 8.3 7.7 7.6 8.6  �ملحيط �لهادي

Developing Countries 32.9 32.6 32.4 32.0 32.1 32.4 32.0 31.5 31.3 31.3 31.8 31.3 31.0  الدول النامية

 Middle East &
other Asia 21.8 21.8 21.7 21.3 21.4 21.5 21.3 21.0 20.8 20.8 21.0 20.7 20.6 �ل�صرق �الو�صط ودول 

�أ�صيوية �أخري 

Africa 4.3 4.3 4.4 4.2 4.2 4.1 4.2 4.3 4.1 4.1 4.0 4.1 4.1  �فريقيا

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

 China 12.7 12.8 12.3 12.3 12.7 12.3 12.4 11.9 11.6 11.9 11.5 11.5 11.1  ال�شني 

  FSU 4.9 4.7 4.7 4.7 5.1 4.8 4.4 4.5 4.7 5.1 4.7 4.4 4.5  االحتاد ال�شوفيتي ال�شابق

Eastern Europe 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7    اأوروبا ال�شرقية

World 99.3 98.0 97.8 97.2 98.5 97.8 96.5 95.7 95.5 96.2 96.0 94.1 94.1    العامل
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�جلدول - 8: �لعر�ص �لعاملي للنفط و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �لفرتة  2016 - 2018

Table -8 : World Oil and NGL Supply, 2016-2018
)Million b/d - مليون برميل يوميا ( 

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

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

* اأرقام تقديرية. 

*2018 2017 2016 

�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  

Arab Countries 29.0 28.3 28.1 28.1 28.2 28.3 28.0 27.9 28.3 29.0 28.5 28.0 27.7 الدول العربية

OAPEC 27.7 27.0 26.8 26.8 26.9 27.0 26.7 26.6 27.0 27.7 27.2 26.7 26.4 �لدول �الأع�صاء في �أو�بك

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

OPEC * *: 38.9 38.5 38.7 38.8 38.8 39.1 38.6 38.3 38.6 39.3 38.8 38.3 38.5 االأوبك * *:

Crude Oil 32.6 32.2 32.4 32.6 32.4 32.7 32.3 32.1 32.6 33.3 32.6 32.2 32.5 �لنفط �خلام

NGLs  +non conventional Oils 6.4 6.3 6.3 6.2 6.4 6.4 6.3 6.2 6.1 6.0 6.2 6.1 6.0  �صو�ئل �لغاز �لطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 28.5 27.5 27.3 25.7 26.6 25.5 25.1 25.5 24.9 25.2 24.6 24.2 25.4 منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 24.5 23.4 22.9 21.5 22.4 21.4 20.9 21.1 20.6 20.8 20.5 20.1 21.0 �أمريكا �ل�صمالية

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

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

Developing Countries 11.3 11.5 11.5 11.4 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 12.4 12.3 12.1 12.1 الدول النامية

 Middle  East & Other Asia 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 �ل�صرق �الأو�صط ودول �آ�صيوية �أخرى

 Africa 1.6 1.5 1.5 1.5 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 2.2 2.1 2.1 2.1 �فريقيا 

Latin America 5.1 5.2 5.2 5.1 5.2 5.1 5.2 5.1 5.1 5.2 5.2 5.1 5.0 �أمريكا �لالتينية 

China 3.9 4.0 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 4.0 4.0 4.1 4.2 ال�شني

FSU 14.3 14.1 14.1 14.1 14.1 13.9 14.1 14.1 13.9 14.2 13.7 13.7 14.0 االحتاد ال�شوفيتي ال�شابق

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

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

World 99.5 98.0 97.8 96.3 97.6 96.6 96.0 95.8 95.6 97.2 95.6 94.8 96.4  العامل  
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1) Exculdes Oil at Sea.
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

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

Oil Market Intelligence, December 2018 & January 2019   امل�شدر Sources: Oil Market Intelligence, December 2018 & January 2019

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

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

اأكتوبر 2018

 Oct. 2018
�شبتمرب 2018

 Sep. 2018
التغري عن  �شبتمرب 2018

Change from  Sep. 2018
اأكتوبر 2017

 Oct. 2017
التغري عن اأكتوبر 2017

Change from  Oct. 2017

1Americas 21542 15431541االأمريكتني:

Crude)14(31617 603572نفط خام

15Products 925)29(940969منتجات نفطية

Europe(26)951(11)925936اأوروبا :

Crude)13(338)2(325327نفط خام

Products)13(613)9(600609منتجات نفطية

Pacific(31)15435 404389منطقة املحيط الهادي 

Crude)31(17188 157140نفط خام

0Products 247)2(247249منتجات نفطية

 Total OECD(56)62928 28722866اإجمايل الدول ال�شناعية *
1

Crude)58(461143 10851039نفط خام

2Products 1785(40)17871827منتجات نفطية

 36Rest of the world 102765 28012791بقية دول العامل *
1

52Oil at Sea 331169 12211188نفط على منت �لناقالت

World Commercial 1(20)165693 56735657املخزون التجاري العاملي *

Strategic Strategic)9(1850(5)18411846�ملخزون �ال�صرت�تيجي

45871223Total 2 87358690اإجمايل املخزون العاملي**


