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اخبار الدول االعضاء

في هذا العدد

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

د
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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. 

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

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

 1972 عام  في  �لبترول  لنقل  �لبحرية 

ومقرها مدينة �لكويت في دولة �لكويت، 

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

)�أ�صري( في عام 1973، ومقرها مملكة 

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

 1974 عــام  في  )�أبــيــكــورب(  �لبترولية 

�لمملكة  فــي  �لــخــبــر  مــديــنــة  ومــقــرهــا 

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

 1975 عــام  فــي  �لبترولية  للخدمات 

ومقرها مدينة طر�بل�ص في دولة ليبيا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

المزروعي: استضافة اإلمارات لـ »مؤتمر الطاقة 
8العالمي« يتوج جهودها في القطاع

تعيين معالي األستاذ/ محمد عرقاب، 
6وزيرا للطاقة في الجمهورية الجزائرية

14االجتماع الـ 153 للمكتب التنفيذي لمنظمة األوابك
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المنتدى الدولي الثاني للحزام والطريق للتعاون الدولي 

»التعاون في الحزام والطريق: تشكيل مستقبل أكثر اشراقا«

 �صـــهدت دول �لعالـــم خالل �صـــهر �أبريل 2019 

حدثا �قت�صـــادياً فريد�ً من خالل ��صت�صافة �ل�صين 

لفعاليات �لمنتدى �لدولـــي �لثاني للحز�م و�لطريق 

للتعـــاون �لدولـــي »حـــز�م و�حـــد – طريـــق و�حد«، 

تحت �صـــعار »�لتعاون في �لحز�م و�لطريق: ت�صكيل 

م�صـــتقبل �أكثـــر �إ�صـــر�قا«، بح�صـــور حو�لي 40 من 

روؤ�صاء �لدول و�لحكومات وم�صاركة رفيعة �لم�صتوى 

الأكثـــر من 180 دولة ومنظمة دولية، ومن �صـــمنهم 

مجموعـــة مـــن �أ�صـــحاب �لفخامـــة و�ل�صـــمو قادة 

وروؤ�صاء حكومات بع�ص �لدول �الأع�صاء في منظمة 

�الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول )�أو�بك(.

وتعتبـــر مبادرة »حـــز�م و�حد – طريـــق و�حد«، 

و�لتـــي �أعلن عنها للمرة �الأولى في عام 2013، من 

�أكبر و�أهم �لم�صـــروعات �القت�صادية �ال�صتر�تيجية 

�لطموحـــة �لتي طرحت في تاريخ �ل�صـــين، وتهدف 

�إلى بناء �صـــبكة دولية من �لتجـــارة و�لبنية �لتحتية 

�لتـــي تربـــط قـــار�ت �آ�صـــيا و�أوروبـــا و�أفريقيا على 

طـــول م�صـــار�ت »طريق �لحرير« �لتجـــاري �لقديم، 

وتت�صـــمن فرعيـــن رئي�صـــيين، وهمـــا حـــز�م طريق 

�لحرير �القت�صادي �لبري، وطريق �لحرير �لبحري. 

وتركز �لمبادرة على �ال�صـــتثمار في قطاعات �لبنية 

�لتحتيـــة، و�لبنـــاء، و�لتعليـــم، وقطاع �لمو��صـــالت 

)�ل�صكك �لحديدية و�ل�صيار�ت(، و�لعقار�ت، وقطاع 

�لطاقة و�لحديد و�ل�صـــلب، وتغطي هـــذه �لمبادرة 

حو�لي 68 دولة، ت�صـــكل حو�لي 65 % من �جمالي 

�صكان �لعالم. 

و�أظهرت �لبيانات �ل�صادرة عن �لم�صلحة �لعامة 

للجمارك �ل�صـــينية �أن حجم �لتبـــادل �لتجاري بين 

�ل�صـــين و�لدول �لعربية قد �صـــهد زيـــادة ملحوظة 

خـــالل عام 2018، حيث بلغ حجم �لتجارة �لثنائية 

بيـــن �لجانبين حو�لي 197.7 مليـــار دوالر �أمريكي 

خـــالل �الأ�صـــهر �لع�صـــرة �الأولـــى من عـــام 2018، 

متجـــاوز�ً �جمالـــي حجـــم �لتجـــارة بيـــن �لجانبين 

فـــي عام 2017 حيـــث �صـــجل 191.3 مليار دوالر 

�أمريكـــي. وبلغـــت قيمة �ل�صـــادر�ت �ل�صـــينية �إلى 

�لـــدول �لعربيـــة 85.8 مليـــار دوالر �أمريكي خالل 

�لفترة مـــن يناير �إلى �أكتوبر 2018، بينما و�صـــلت 

و�رد�تها من �لدول �لعربية �إلى 111.9 مليار دوالر 

�أمريكي. وحققت 20 دولة عربية �زدياد� في حجم 

تجارتهـــا مـــع �ل�صـــين ، حيث �رتفع حجـــم �لتجارة 

بين �ل�صـــين وبع�ص �لدول �لعربية وبن�صب متفاوتة، 

ومن بين هـــذه �لدول، �لمملكة �لعربية �ل�صـــعودية، 

دولة �لكويت، دولة قطر، �صـــلطنة عمان، جمهورية 

�لعر�ق، جمهورية م�صر �لعربية.

ونظـــر�ً لمـــا تمثله �ل�صـــين كالعب رئي�صـــي في 

�لطلـــب �لعالمـــي علـــى �لنفـــط و�لغاز، فقـــد �أولت 
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�لـــدول �لعربية ب�صـــكل عام و�لدول �الأع�صـــاء في 

منظمة �الأو�بك ب�صـــكل خا�ص �لتعاون مع �ل�صين 

فـــي مجـــال �لطاقـــة �أهمية خا�صـــة، ويعـــزز من 

فر�ـــص هذ� �لتعاون مـــا تمتلكه �لدول �لعربية من 

�حتياطيـــات موؤكدة من �لنفـــط و�لغاز، وما تتمتع 

به �ل�صـــين من تقنيات حديثة في مختلف مر�حل 

�ل�صـــناعة �لنفطيـــة من �لتنقيب و�ال�صتك�صـــافات 

و�لنقل و�لتكرير و�لت�صنيع و�صناعة معد�ت �لنفط 

وغيرها من �لمميـــز�ت �الأخرى؛ �الأمر �لذي يهياأ 

�أر�صية جيدة للتعاون �لبناء بين �لجانبين. 

 وقـــد جـــاء تاأ�صـــي�ص منتدى �لتعاون �ل�صـــيني 

�لعربـــي في عام 2004 كاإطار للتعاون �لجماعي، 

وي�صـــمل مجاالت عديـــدة و�نبثقت عنـــه �أكثر من 

10 �آليات. فيما �صـــهد عام 2010 �إقامة عالقات 
للتعاون �ال�صتر�تيجي بين �ل�صين و�لدول �لعربية 

قائمة على �لتعاون �ل�صـــامل و�لتنمية �لم�صـــتركة، 

�الأمر �لذي �أدخل �لتعاون �لجماعي بين �لجانبين 

�إلـــى مرحلـــة جديدة من �لتطـــور و�لتقدم �لنوعي 

على نحو �صامل، وقد �صبق لالأمانة �لعامة لمنظمة 

�الأقطـــار �لعربية �لم�صـــدرة للبتـــرول )�و�بك( �أن 

�صـــاركت في عدة فعاليات للجنة �لطاقة �لمنبثقة 

عن منتدى �لتعاون �لعربي �ل�صيني.

�لجدير بالذكر �أن �القت�صـــاد �ل�صـــيني ي�صهد 

مرحلـــة �نتقالية من �قت�صـــاد يعتمـــد على قطاع 

�لت�صـــدير �إلـــى �قت�صـــاد مدعـــوم باال�صـــتهالك 

�لمحلـــي، �الأمر �لذي يحفـــز �لنمو في �لطلب في 

بع�ص �لقطاعات ويبطئ وتيرة �لنمو في قطاعات 

�أخـــرى، كما قد يوؤدي �إلـــى تغير في مزيج �لطلب 

علـــى �لمنتجات �لنفطية عن طريق ت�صـــارع �لنمو 

في بع�ص �لمنتجات على ح�صاب منتجات �أخرى، 

حيـــث من �لمتوقـــع �أن يوؤدي �لنمـــو �لمتز�يد في 

�صـــريحة �لطبقة �لمتو�صطة �إلى �لتز�يد في حجم 

مبيعات �ل�صـــيار�ت �لجديدة وبالتالي نمو �لطلب 

علـــى �لغازولين، وكذلك زيـــادة �لطلب على وقود 

�لطائر�ت ب�صـــبب زيـــادة على �لنقـــل �لجوي، في 

مقابـــل تر�جـــع �لطلب علـــى �لديزل و�لـــذي كان 

محـــركاً �أ�صا�صـــياً للنمو في �لطلب �ل�صـــيني على 

�لنفط خالل �لفترة �ل�صابقة. 

�ن �الأمانـــة �لعامـــة لمنظمة �الأقطـــار �لعربية 

�لم�صـــدرة للبترول )�أو�بك(، وهي تتابع �لتطور�ت 

�لجاريـــة في �لتعاون بين �لدول �لعربية و�ل�صـــين 

فـــي مجـــال �لطاقـــة ب�صـــكل خا�ـــص و�القت�صـــاد 

ب�صـــكل عـــام، فاإنها �إذ تثمـــن عالياً جهـــود �لدول 

�الأع�صـــاء بالمنظمة في هـــذ� �ل�صـــاأن، وتاأمل �أن 

تتهيـــاأ �لظروف �لمالئمة لتبـــادل �لخبر�ت �لفنية 

بين �لجانبين وبما ي�صـــاهم في تطوير �ل�صـــناعة 

�لبتروليـــة �لعربيـــة، وتوؤكد على �أهمية �لتن�صـــيق 

ودعـــم كل طرف لالآخر في �لمحافل �لدولية ومع 

�لمنظمات ذ�ت �ل�صـــلة في مجاالت �لطاقة وبما 

يعزز �لم�صـــالح �لم�صتركة للطرفين وال يوؤثر على 

م�صـــالحهما �لوطنية، كمـــا تود �الإ�صـــادة بانعقاد 

�لمنتدى �لدولي �لثانـــي للحز�م و�لطريق للتعاون 

�لدولـــي »حز�م و�حد – طريق و�حد«، وما �حتو�ه 

من م�صـــامين ومبادر�ت �إيجابيـــة لتعزيز �لتعاون 

�القت�صـــادي �لدولـــي تكـــون �لـــدول �لعربية �أحد 

�الأطر�ف �لفاعلة فيه. 
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بعـــث �شعادة االأ�شت�������اذ/ عبا�س علي النقي، �الأميـــن �لعام لمنظمة 

�الأو�بـــك ببرقيـــة تهنئة �إلى �شعادة ال�شيد/ نا�ش�������ر �شلطان ال�شويدي، 

وذلـــك بمنا�صـــبة تعيينه بمن�صـــب �لرئي�ـــص �لتنفيذي للهيئـــة �لوطنية 

للنفـــط و�لغاز بمملكة �لبحرين بدرجة وكيـــل وز�رة. كما بعث ببرقية 

تهنئـــة �إلى �شعادة ال�شيد/ فيحان محمد الفيحاني، بمنا�صـــبة تعيينه 

بمن�صـــب نائب �لرئي�ص �لتنفيذي لال�صتر�تيجيات و�لعالقات �لدولية 

بالهيئة �لوطنية للنفط و�لغاز بدرجة وكيل م�صاعد، كما ي�صغل �شعادة 

االأ�شتاذ/ فيحان الفيحاني �أي�صـــاً من�صـــب ممثل مملكة �لبحرين في 

�لمكتب �لتنفيذي لمنظمة �الأو�بك. 

وقد بعث �شعادة ال�شيد/ نا�شر �شلطان ال�شويدي، و�شعادة ال�شيد/ 

فيحان محمد الفيحاني، ببرقيتي �صـــكر جو�بية �صمناها تقديرهما و�صكرهما للم�صاعر �الأخوية ل�صعادة �الأمين 

�لعام ومتمنين �لمزيد من �لتقدم و�لنماء للمنظمة.

تلقـــى �شع�������ادة االأ�شتاذ/عبا�س عل�������ي النقي، 

�الأمين �لعام لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة 

للبترول )�أو�بك(، برقية �صكر جو�بية من معالي 

االأ�شت�������اذ/ محم�������د عرق�������اب، وزيـــر �لطاقة في 

�لجمهوريـــة �لجز�ئرية �لديمقر�طية �ل�صـــعبية، 

وذلك رد�ً على برقية �صعادته �لمهنئة له بمنا�صبة 

تعيينه بمن�صبه �لجديد.

 و�أعـــرب معالي وزير الطاق�������ة بالجمهورية 

الجزائري�������ة فـــي برقيتـــه عـــن خال�ـــص �صـــكره 

وتقديـــره ل�صـــعادة �الأميـــن �لعام على م�صـــاعره 

�لطيبة و�لنبيلة، متمنياً ل�صعادته موفور �ل�صحة 

و�ل�صـــعادة ومتمنيا ودو�م �لتوفيق و�لنجاح، ولمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة للبترول )�أو�بك( �لمزيد 

مـــن �لتقدم و�الزدهار، كمـــا �أكد معاليه على حر�ص �لجمهورية �لجز�ئرية على �ال�صـــتمر�رية في تقديم 

�لدعم و�لم�صاندة لن�صاطات �لمنظمة وتطوير عملها بما يعود بالفائدة على �لدول �الأع�صاء.

مـــن جهـــة �أخرى، دعا معالي االأ�شتاذ/ محمد عرقاب، في ت�صـــريحات �صـــحفية �إلى �أهمية تر�صـــيد 

��صتهالك �لطاقة �لكهربائية في �لجز�ئر حيث فاق �ال�صتهالك في فترة �لذروة 14 �ألف ميغاو�ت، موؤكد� 

�أن ذلك يعد كثير� لبلد مثل �لجز�ئر.

 و�أو�صح معاليه �أنه ال يمكن �العتماد فقط على �لطاقة �لكهربائية �لناتجة عن تحويل �لغاز �لطبيعي 

)تقدر حاليا بن�صبة 99 %( لتح�صين �ال�صتهالك حيث البد من �العتماد على م�صادر �لطاقات �لمتجددة 

خا�صة �لطاقة �ل�صم�صية ال�صيما بمناطق �لجنوب.

فيحان محمد �لفيحانينا�صر �صلطان �ل�صويدي

تعيين معالي األستاذ/ محمد عرقاب، 
وزيرا للطاقة في الجمهورية الجزائرية
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�أعلنـــت جمهورية م�صـــر �لعربية عن 

طرح مز�يـــدة عالمية للبحـــث و�لتنقيب 

عـــن �لنفـــط و�لغـــاز فـــي 10 قطاعات 

بالبحـــر �الأحمر للمرة �الأولى، وذلك في 

�إطار تنفيذ ��صـــتر�تيجية وز�رة �لبترول 

و�لثـــروة �لمعدنيـــة �لم�صـــرية لتحقيق 

�ال�صـــتفادة �القت�صـــادية �لمثلـــى مـــن 

جميع �الإمكانات و�لثـــرو�ت �لطبيعية 

للم�صـــاهمة فـــي �لتنمية �لم�صـــتد�مة 

لجمهورية م�صر �لعربية. 

وذكـــرت �صـــركة جنـــوب �لـــو�دي 

�لم�صرية �لقاب�صة للبترول، باأنه قد 

تم طرح �لمز�يدة بخريطة مو�صحة 

�لمناطـــق و�أن نمـــوذج �التفاقيـــات 

�صـــيكون طبقـــاً القت�صـــام �الإنتـــاج 

�لمعمول به في م�صر، كما تم �إتاحة 

�الطـــالع على �لمعلومات و�صـــر�ء 

حـــزم �لبيانات �لخا�صـــة بمناطق 

�لمز�يدة من �صركة جنوب �لو�دي 

بد�ية من تاريـــخ طرح �لمز�يدة، 

علـــى  �لح�صـــول  يمكـــن  فيمـــا 

�لبيانـــات �الأ�صا�صـــية للمناطـــق 

و�إجـــر�ء�ت و�صـــروط �لمز�يدة 

بو��صـــطة  �التفاقيـــة  ونمـــوذج 

�لموقـــع �الإلكترونـــي لل�صـــركة

  www .ganope .com
�أغ�صـــط�ص   1 تحديـــد  وتـــم 

2019 كموعـــد نهائي لتلقى 
�لعرو�ص و�إقفال �لمز�يدة .

اعالن مصر أول مزايدة عالمية للبحث 
واالستكشاف بالبحر األحمر
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سهيل المزروعي: استضافة اإلمارات لـ »مؤتمر الطاقة 
العالمي« يتوج جهودها في القطاع

و�صدد معاليه على حر�ص �للجنة �لتنظيمية للموؤتمر على 

تقديم �لن�صـــخة �الأكثر فعالية في تاريخ �لموؤتمر وخلق تاأثير 

م�صـــتد�م يو�كب روؤية قيادتنا �لر�صـــيدة �لر�مية �إلى تر�صـــيخ 

مكانة �لدولة كالعب �أ�صا�صي في م�صهد �لطاقة �لعالمي.

جاء ذلك خالل �للقاء �الإعالمي �لذي ��صت�صافته وز�رة 

�لطاقـــة و�ل�صـــناعة بتاريخ 19 مار�ـــص 2019، حيث �أطلع 

معاليه �لح�صور على �آخر �لتطور�ت �لمتعلقة باال�صتعد�د�ت 

ال�صت�صـــافة �لموؤتمر، كما ��صـــتعر�ص برنامج �لموؤتمر �لذي 

يقام تحت �صـــعار »�لطاقة من �أجل �الزدهار«، م�صـــير� �إلى 

�أن �إمارة �أبو ظبي �صتحت�صـــن خـــالل �لموؤتمر �أبرز �لجهات 

�لفاعلـــة عالميـــا مـــن مختلف قطاعـــات �لطاقـــة، بما في 

ذلـــك قادة �لحكومـــات و�لقطاع من قارتي �آ�صـــيا و�أفريقيا، 

و�لخبـــر�ء  و�لمبتكريـــن  �الأعمـــال  ورو�د  و�لم�صـــتثمرين 

و�لطالب.

و�أو�صـــح معاليه �أن برنامـــج �لموؤتمر يرتكز حول مفهوم 

�البتـــكار، وبما يج�صـــد �أهـــد�ف دولة �الإمار�ت باأن ت�صـــبح 

�لدولـــة �الأكثر �بتكار� في �لعالم بحلـــول �لعام 2021، ومن 

هذ� �لمنطلق تتنوع مو��صـــيع �لموؤتمر حول �لتحول �لرقمي 

و�القت�صـــاد �لهيدروجيني، و�لحد من �النبعاثات �لكربونية، 

وقو�عـــد �لبيانـــات �لمت�صل�صـــلة، و�إنترنت �الأ�صـــياء و�لذكاء 

�ال�صطناعي، وكيفية �ال�صتفادة من هذ� �لتطور �لتكنولوجي 

الإيجاد حلول لتحديات �لطاقة، كما �صتن�صـــم الأف�صـــل 100 

�صـــركة نا�صـــئة في مجال تحول �لطاقـــة ورو�د �الأعمال من 

جميـــع �أنحاء �لعالم لعر�ص منتجاتهـــم وخدماتهم في مركز 

�البتكار.

وذكر �أن موؤتمر �لطاقة �لعالمي ي�صـــكل من�صـــة �لحو�ر 

�لعالمية �لتي تجمع روؤ�صـــاء �لدول و�لـــوزر�ء ورو�د �لقطاع 

وقادة �لفكـــر �إلى جانب �لمو�طنيـــن �لمهتمين و�لمنظمات 

غيـــر �لحكوميـــة مـــن جميـــع �أنحـــاء �لعالم لبحث ق�صـــايا 

�لطاقة وحلولها ب�صـــكل �أف�صـــل من منظور عالمي . متوقعا 

م�صاركة �أكثر من 160 متحدث رفيع �لم�صتوى في فعاليات 

�لموؤتمـــر، و�أكثـــر مـــن 70 وزير� من مختلف �أنحـــاء �لعالم، 

لمناق�صـــة جميع �لتحديات و�لفر�ص �لتـــي يو�جهها �لعالم، 

وذلك عبر م�صـــاركة �أحدث �التجاهات و�لتقنيات �لمبتكرة 

وتوقعات �لقطاع.

و�صي�صهد �ليوم �لثاني للموؤتمر م�صاركة 40 وفد� وز�ريا 

�آ�صـــيويا في �لـــدورة �لثامنـــة الجتماع �لطاولة �لم�صـــتديرة 

لـــوزر�ء �لطاقـــة بدول �آ�صـــيا، �إ�صـــافة �إلى تاأكيد م�صـــاركة 

�ل�صـــين و�ليابان وكوريـــا و�لهند في �لمعر�ص، ف�صـــال عن 

ذلك �صيتم ت�صهيل م�صاركة وفود من قارة �أفريقيا من خالل 

برنامج �لدول �لنامية.

وقـــال معال�������ي �شهي�������ل المزروع�������ي: “ نحـــن فخـــورون 

اأكد معالي المهند�س �شهيل بن محمد فرج فار�س المزروعي، 

العربية المتحدة،  االإم��ارات  وزير الطاقة وال�شناعة بدولة 

ورئي�س موؤتمر الطاقة العالمي الرابع والع�شرين، عزم دولة 

االإمارات العربية المتحدة على تتويج دورها المتزايد وقيادة 

الجهود العالمية للت�شدي لتحديات الطاقة ور�شم ملمح 

م�شتقبل اأكثر ازدهارا لقطاع الطاقة، مع ا�شت�شافة »موؤتمر 

»والذي   2019 اأبوظبي  الرابع والع�شرين  العالمي  الطاقة 

زاي�������د  ال�شي��خ خليفة بن  ال�شمو  يقام تحت رعاية �شاحب 

اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« خلل الفترة من 9 اإلى 

2019 في مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س. 12 �شبتمبر 
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با�صت�صـــافة موؤتمـــر �لطاقـــة �لر�بـــع و�لع�صـــرين فـــي دولة 

�الإمـــار�ت �لعربيـــة �لمتحدة و�لذي �صـــينعقد في �صـــبتمبر 

باأبوظبـــي. ونحـــن متفائلون بالجهـــود �لتي تـــم بذلها لهذ� 

�ليـــوم لجعل هذ� �لحدث بم�صـــتوى عالمـــي. ويركز برنامج 

�لموؤتمـــر علـــى �لبحـــث عن طرق جديـــدة لالبتـــكار و�إد�رة 

“مع�صـــلة �لطاقة” وجميع �لتحديات و�لفر�ص �لم�صتقبلية 
�لتـــي يو�جههـــا �لعالـــم، و�صـــيطرح �لموؤتمر روؤيـــة مختلف 

�لالعبيـــن �لفاعليـــن، مـــن رو�د �الأعمال �إلى �لم�صـــتثمرين 

و�صـــناع �ل�صيا�صـــات و�لمنظمات غيـــر �لحكومية و�الأفر�د، 

حـــول هذه �لمع�صـــلة ومحاولة �إيجاد حلول م�صـــتد�مة لها، 

وي�صـــتمد موؤتمر هذ� �لعام �أهميته مـــن خالل فتح �لمجال 

�أمـــام هذه �لجهـــات �لفاعلـــة للتعاون معا و�لتفكير ب�صـــكل 

غير تقليدي في كيفية ت�صـــخير �لتقنيات �لحديثة و�البتكار 

ل�صمان ��صتد�مة �لطاقة«.

وثمن معالي وزير الطاقة وال�شناعة حر�ص �لموؤ�ص�صات 

و�لهيئات �الإمار�تيـــة �لر�ئدة في قطاع �لطاقة و�لقطاعات 

ذ�ت �ل�صـــلة علـــى دعـــم ��صت�صـــافة �لموؤتمر، و�لتي ت�صـــم 

�صـــركات وجهات بارزة تمثل طيـــف �لطاقة �لكامل، بما في 

ذلـــك قطاع �لنفـــط و�لغاز “�أدنـــوك”، و�لطاقـــة �لمتجددة 

“مبادلـــة” و�لطاقـــة �لنوويـــة “موؤ�ص�صـــة �الإمـــار�ت للطاقة 
�لنوويـــة”، �لكهرباء و�لميـــاه “د�ئرة �لطاقة فـــي �أبو ظبي، 

وهيئة كهرباء ومياه دبي«.

و�لجديـــر بالذكر �أن �للجنة �لتنظيميـــة لموؤتمر �لطاقة 

�لعالمي �لر�بع و�لع�صـــرين قد تم ت�صـــكيلها بموجب مر�صوم 

�تحادي في �أو�ئل عام 2017 لتعمل كهمزة و�صل بين مجل�ص 

�لطاقة �لعالمي وموؤتمر �لطاقة �لعالمي �لر�بع و�لع�صـــرين، 

برئا�صـــة �صـــعادة �لدكتور مطر حامد �لنيـــادي، وكيل وز�رة 

�لطاقة و�ل�صـــناعة وممثل دولة �الإمـــار�ت �لعربية �لمتحدة 

في �لمكتب �لتنفيذي لمنظمة �الأو�بك. 

ويعـــد موؤتمر �لطاقـــة �لعالمي - �لـــذي يعقد كل ثالث 

�صـــنو�ت - �أكبـــر و�أعـــرق تجمع معنـــي بالطاقة فـــي �لعالم 

و�أكثرها تاأثير�، وتعتبر هذه �لدورة هي �الأولى �لتي يتم فيها 

��صت�صـــافة �لموؤتمر في مدينة من منطقة �ل�صرق �الأو�صط، 

فيما �صـــتكون دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة �أول دولة في 

منظمة »�أوبك« و�أول دولة عربية ت�صت�صـــيف �لموؤتمر طو�ل 

تاريخه �لذي يمتد �إلى 94 عاما، وي�صـــتمد �لموؤتمر مكانته 

�لمميـــزة خالفـــا لموؤتمر�ت �لطاقـــة �الأخرى مـــن خــــالل 

تنـــــاولـــه جميـــع �أطيـــاف �لطاقة، مـــن �لنفط و�لغـــاز �إلى 

�لطاقة �لمتجددة و�لنووية، لي�صكل من�صة مثالية لمحادثات 

�أكبـــر و�أكثــــر تنــــوعا فـــي مجــــال �صـــناعة �لطاقـــــة، وتم 

فتـــح باب �لت�صـــجيل لدورة 2019 عبـــر �لموقع �الإلكتروني 

.www.wec24.org
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�أعلـــن معال�������ي المهند�س خالد بن عبدالعزي�������ز الفالح، وزير �لطاقة و�ل�صـــناعة 

و�لثـــروة �لمعدنية بالمملكة �لعربية �ل�صـــعودية عن �كت�صـــاف كميـــات كبيرة من �لغاز 

لال�صـــتثمار في �لبحر �الأحمر، م�صـــير�ً �إلى �أن �صركة �أر�مكو �ل�صعودية ب�صدد تكثيف 

عمليـــات �ال�صتك�صـــاف خـــالل �لعاميـــن 

�لقادميـــن، وذلك بعد �لتاأكد من در��صـــة 

�لجدوى �ال�صتثمارية من هذ� �لم�صروع.

و�أو�صـــح �أن كميات �لنفط في �لبحر 

�الأحمر قليلة ومكلفة في عمليات �الإنتاج 

�لتـــي تتر�وح بيـــن 30- 40 دوالر�، نظر� 

لوجوده في مناطق عميقة في قاع �لبحر 

ما بين عمق 1200- 1500 متر.

و�أ�صـــاف �أن �شرك�������ة اأرامكو ال�شعودية 

ت�صـــتهدف �ال�صـــتثمار في جنوب �فريقيا 

�لقـــارة  فـــي  للدخـــول  من�صـــة  لتكـــون 

�الأفريقية �لتي تحمل فر�صـــا ��صتثمارية 

و�عـــدة، مبينـــا �أن �لتوجـــه �لعالمي يركز 

علـــى �لتكرير في م�صـــافي �لنفط وذلك 

لتعوي�ـــص �لفروقات بين �أ�صـــعار �لنفـــط �لتي تتر�وح بيـــن 1 - 2 دوالر في �لبرنامج 

نتيجة �لمو��صفات في �لمو�د �لخام.

وتوقـــع �رتفـــاع �لطلب على �لديـــزل في �الأ�صـــو�ق �لعالمية، م�صـــير� �إلى �أن عام 

2020 �صـــتو�جه �صناعة �لم�صـــتقات �لنفطية تحدي كبير لوجود فروقات بين �الأنو�ع 
�لمختلفة، فيما �صينخف�ص �لطلب على �لزيت �لثقيل ووقود �ل�صفن، مبيناً �أن �لطلب 

�لمتوقع على �لديزل �صيعيد تاأهيل �لم�صافي لمو�جهة �لتغير�ت �لحا�صلة في �ل�صوق 

�لعالمية.

وبين �أن ��صـــتحو�ذ�ت �أر�مكو �ل�صـــعودية في �لعالم م�صتمرة ولديها فر�ص و�عدة 

في رو�صـــيا و�لهند وباك�صتان و�ندوني�صـــيا باالإ�صافة لم�صاريع في مجال ت�صييل �لغاز 

في �أمريكا، م�صـــير� �إلى �أن �أر�مكو �ل�صـــعودية تعمل على �لبيع �لمبا�صـــر للغاز وذلك 

للتعامـــل �لمبا�صـــر مع �لعمالء عبر �ل�صـــر�ء مـــن �لمنتجين و�لبيع للعمـــالء بهو�م�ص 

ربحية، بغر�ص �لتعرف على �ل�صوق قبل �ال�صتثمار �لمبا�صر في �إنتاج �لغاز �لم�صال.

ولفت �إلى خطط �صر�ء م�صنع للبتروكيماويات في جنوب �أفريقيا، مبينا �أن �لجهات 

�لمرخ�صـــة عر�صـــت �لمو�قع على �ر�مكو �ل�صعودية، حيث تقوم �ل�صركة في �لمرحلة 

�لر�هنة بدر��صـــة �لجدوى للم�صـــروع للتعرف على �لجدوى �القت�صـــادية، م�صيفا �أن 

�لجزم بالجدوى �القت�صادية مرهونة با�صتكمال �لدر��صات �لمتعلقة بالم�صروع.

الفالح:
اكتشاف كميات من الغاز في البحر األحمر

شركة ارامكو 
تستهدف 
االستثمار في 
جنوب افريقيا
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�أعلنت قطر للبترول موؤخر�ً �إطالق �لمناق�صــــات �لخا�صة 

باأعمال �لهند�صــــة و�لم�صــــتريات و�لبناء الأربعــــة خطوط �إنتاج 

�صــــخمة للغاز �لطبيعي �لم�صال �لتابعة لم�صروع تو�صعة حقل 

�ل�صمال.

وتم �طالق �لمناق�صات من خالل ثالثة تحالفات م�صتركة، 

   Chiyoda Corporation وهي تحالف ت�صيود� كوربوري�صن

وتكنيب فر�ن�ص  Technip France S.A ؛ وتحالف �صركة 

JGC و�صـــركة هيوند�ي للهند�صة و�لبناء �لمحدودة؛ وتحالف 
�صـــركات Saipem S.p.A  ومكديرموت �ل�صـــرق �الأو�صـــط 

و�صـــركة  CTCI Corporation. وتغطي هذه �لمناق�صـــة 

�أعمال �لهند�صة و�لم�صتريات و�لبناء الأربعة خطوط �نتاج للغاز 

�لطبيعـــي �لم�صـــال، مع بنـــاء مر�فق معالجة �لغاز و�ل�صـــو�ئل، 

و�إنتاج وتجزئة �الإيثان وغاز �لبترول �لم�صال، وم�صنع للهيليوم، 

و�لمر�فق و�لبنية �لتحتية لدعم وحد�ت �لمعالجة. 

�لجديــــر بالذكر �أن بناء خطوط �النتــــاج �الأربعة ياأتي في 

�إطــــار تنفيذ خطط قطــــر للبترول �لر�مية لرفــــع طاقة �نتاج 

دولة من �لغاز �لطبيعي �لم�صال من 77 مليون طن �صنوياً �إلى 

110 مليون طن �صنوياً بحلول �لعام 2024.
وفــــي معر�ــــص تعليقه على �إطــــالق هذه �لمناق�صــــة، قال 

معالي المهند�س �شعد بن �شريده الكعبي، وزير �لدولة ل�صوؤون 

�لطاقة، �لع�صــــو �لمنتدب و�لرئي�ص �لتنفيذي لقطر للبترول “ 

�إن هذه �لمناق�صــــة ت�صكل خطوة هامة نحو تنفيذ خطة قطر 

للبترول الإنجاز م�صــــروع تو�صعة حقل �ل�صــــمال، و�لتي �صتتوج 

باإر�صــــاء عقد �أعمال �لهند�صة و�لم�صــــتريات و�لبناء في �صهر 

ينايــــر 2020 . وي�صــــرنا م�صــــاركة 3 تحالفات من �ل�صــــركات 

�لعالمية في هذه �لمناق�صــــة، و�لتــــي نرجو �أن يقود تو�جدها 

�إلى مناق�صة تناف�صية.«

و�أ�صــــاف “�إن هذ� �الإطالق دليل حا�صــــم على �لتز�م قطر 

للبتــــرول بتنفيــــذ هــــذ� �لم�صــــروع �لعمالق، كما �أنــــه ياأتي في 

وقت ت�صــــير فيه جميع �الأن�صــــطة �لمتعلقة بم�صــــروع تو�صــــعة 

حقل �ل�صــــمال وفقاً للخطة �لمو�صــــوعة. وي�صــــعدني �أن �أعلن 

�أنه �صــــيتم �الإعالن قريباً عن منح �لمزيد من �لعقود �لمتعلقة 

بهذ� �لم�صروع.«

وياأتــــي �إطــــالق هذه �لمناق�صــــة فــــي �أعقاب منــــح �لعقود 

لت�صنيع وتركيب ثماني قو�ئم لمن�صات �الإنتاج �لبحرية �لتابعة 

لم�صــــروع تو�صعة حقل �ل�صمال �إلى �صركة ماكديرموت �ل�صرق 

�الأو�صــــط، و�إر�صاء عقد �الأ�صــــغال �لمبكرة في موقع �لم�صروع 

على تحالف �صركتي �تحاد �لمقاولين  و�لتي�صير للمقاوالت.

قطر للبترول:
إطالق المناقصات الخاصة بخطوط إنتاج الغاز الطبيعي 

المسال لمشروع توسعة حقل الشمال
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�أعلنت �ل�صركة �لعربية 

�لبتروليـــة  لال�صـــتثمار�ت 

)�أبيكـــورب(، وهـــي �حدى 

�ل�صـــركات �لمنبثقـــة عـــن 

�لعربية  �الأقطـــار  منظمـــة 

�لم�صدرة للبترول )�أو�بك(،  

عـــن تحقيقهـــا �أرباحاً في 

عـــام 2018 تعـــد �الأعلـــى 

فـــي تاريخها وتبلغ 182.3 

مليون دوالر، بزيادة بن�صبة 

76 %، مقارنـــة ب�صـــافي 
�أربـــاح عـــام 2017. ويعود 

�أحـــد �أ�صـــبابها �إلى مكا�صـــب ر�أ�ص �لمال بقيمـــة 86.7 مليون 

دوالر، من خالل �صـــفقة بيع ح�صـــتها �ال�صـــتثمارية من �أ�صهم 

�ل�صـــركة �لوطنيـــة للخدمـــات �لبترولية، �لتي تتخـــذ من دولة 

�الإمـــار�ت �لعربيـــة �لمتحدة مقـــر�ً لها، باالإ�صـــافة �إلى �لنمو 

�لملحـــوظ في �صـــافي �إيـــر�د�ت �لفو�ئد وتوزيعـــات �الأرباح، 

بن�صبة 67 %، و51 % على �لتو�لي.

و�أ�صـــارت �أبيكـــورب �أنه نتيجة لذلك قفـــز �إجمالي �لدخل 

للعـــام 2018 �إلـــى نحو 252.7 مليون دوالر، مـــا يعادل زيادة 

بن�صبة 78 %، مقارنة بنتائج �لعام 2017. 

وذكـــر ال�شيد/ عابد ال�شعدون، رئي��������س مجل�س اإدارة �شركة 

اأبيكورب: قائاًل “حّققت �ل�صركة هذ� �لعام �أقوى �أد�ء مالي في 

تاريخ �ل�صـــركة حيث �صجلت نمو�ً كبير�ً في �صافي �الأرباح �إلى 

182.3 مليون دوالر، و�رتفعت قيمة �إجمالي �الأ�صـــول بن�صـــبة 
11 %. كمـــا نجحـــت �أبيكـــورب في تحقيق نتائـــج مالية قوية، 
وتمكنت من تعزيز �الأرباح وزيادة �لمكا�صب �لم�صتد�مة تما�صياً 

مع �لروؤية �ال�صتر�تيجية لل�صركة و�أهد�فها ، وفي �لوقت نف�صه، 

ر�ّصخت �أبيكورب مكانتها �لر�ئدة كبنك تنموي متعدد �الأطر�ف 

د�عم لقطاع �لطاقة و�ال�صتد�مة في �لعالم �لعربي”.

كما �رتفعت قيمة �الأ�صول بن�صبة 11 %، �إلى 6.95 مليار 

دوالر، بحلول 31 دي�صـــمبر 2018. ويعود ذلك ب�صكل رئي�صي 

�إلـــى نمـــو محفظة تمويل �ل�صـــركات �لتي و�صـــلت قيمتها �إلى 

3.49 مليـــار دوالر، وهو ما ي�صـــكل نحـــو 50 % من �لميز�نية 
�لعمومية. 

�أن  �أبيكورب  و�أو�صحت 

�لمحفظـــة تنوعت ب�صـــكل 

�صـــناعات  لت�صـــمل  جيـــد 

وقطـــاع  و�لغـــاز  �لنفـــط 

�لطاقة بمفهومه �الأو�صـــع. 

وقد حققت �ل�صركة تح�صناً 

ملحوظاً فـــي �أد�ء محفظة 

�نخف�صـــت  �لقرو�ص حيث 

�لمتعثرة  �لقرو�ـــص  ن�صـــبة 

مـــن  �لمحفظـــة  �صـــمن 

2.05 % للعـــام 2017 �إلى 
0.34% للعام 2018.

مـــن جهتـــه، ذكر الدكت�������ور اأحمد عل�������ي عتيق�������ة، الرئي�س 

التنفي�������ذي ل��شركة اأبيكورب، قائاًل” �ن �لنتائج �ل�صـــنوية �لتي 

�أحرزناهـــا هذ� �لعام هي دليل و��صـــح علـــى �لجهود �لدوؤوبة 

�لتي بذلها فريق �لعمل باأكمله، وهي موؤ�صر قوي �أي�صاً يعك�ص 

نجاح ��صـــتر�تيجية �أبيكورب �ل�صـــاملة، و�اللتـــز�م باإطار متين 

للحوكمة”. و�أ�صاف “ ونتيجة لهذ�، قفز �إجمالي �لدخل للعام 

2018 �إلـــى نحو 252.7 مليون دوالر، ما يعادل زيادة بن�صـــبة 
78 %، مقارنـــة بنتائج �لعـــام 2017. وتمكنا على مد�ر �لعام 
مـــن تحقيق كفاء�ت ت�صـــغيلية كبيرة، ب�صـــفة خا�صـــة في �أد�ء 

محفظتي �ال�صتثمار و�لتمويل«.

�أما على �صـــعيد �لتمويل، فقد �أنجزت �صـــركة �أبيكورب 5 

�صـــفقات تمويل متو�صـــطة �الأجل، بقيمـــة �إجمالية بلغت 1.3 

مليار دوالر من �الأ�صـــو�ق �لدولية، وو�ّصعت قاعدة م�صتثمريها، 

م�صـــجلة �إقباالً الفتاً من قبل �لم�صتثمرين في �أ�صو�ق �لواليات 

�لمتحدة و�أوروبا و�آ�صيا و�ل�صين. وقد تمت هذه �ل�صفقات من 

خالل كثير من طرق �الإقر��ص، بما في ذلك �صند�ت »ديم �صوم« 

باالأ�صـــو�ق �الآ�صيوية وبر�مج �ل�صـــكوك �لعامة RegS وبر�مج 

�ل�صند�ت �لدولية 144A، �لتي ت�صمل �ل�صوق �الأميركية.

وفي �صـــهر �صـــبتمبر عام 2018، �أعلنت وكالة موديز عن 

تاأكيد ت�صـــنيف �أبيكورب �الئتماني عنـــد Aa3. ورفع �لنظرة 

�لم�صتقبلية من م�صتقرة �إلى �إيجابية. جاء هذ� نتيجة للتح�صن 

�لم�صـــتمر في و�صـــع �ل�صـــيولة لدى �أبيكورب، وتنويع وتو�صيع 

قاعدة م�صادر �لتمويل. 

شركة أبيكورب تحقق أرباحًا قياسية خالل 2018

ال�شيد/ عابد ال�شعدون

 رئي�ص مجل�ص �إد�رة �صركة �أبيكورب

الدكتور اأحمد علي عتيقة

�لرئي�ص �لتنفيذي لـ�صركة �أبيكورب
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عقـــد المكت�������ب التنفي�������ذي لمنظمة اأواب�������ك �جتماعه 

�لــــ153 في دولـــة �لكويت يومي 20 - 21 �صـــعبان 1440 

هجرية �لمو�فق 25 - 26 ني�صان / �أبريل 2019 ميالدية، 

برئا�صـــة �شعادة االأ�شتاذ/ فيحان محم�������د الفيحاني، نائب 

�لرئي�ـــص �لتنفيـــذي لال�صـــتر�تيجيات و�لعالقـــات �لدولية 

فـــي �لهيئة �لوطنيـــة للنفط و�لغاز وممثـــل مملكة �لبحرين 

فـــي �لمكتـــب �لتنفيذي للمنظمـــة، �لتي لها رئا�صـــة �لدورة 

لعام 2019، وبح�صـــور �أ�صـــحاب �ل�صـــعادة �أع�صاء �لمكتب 

�لتنفيذي. 

�فتتـــح �الجتمـــاع �شع�������ادة االأ�شت�������اذ/ فيح�������ان محم�������د 

الفيحان�������ي، بكلمة رحب فيها باأ�صـــحاب �ل�صـــعادة �أع�صـــاء 

�لمكتب �لتنفيذي ومهنئا �لجميع ب�صـــالمة �لو�صول ومتمنياً 

لهـــم طيب �الإقامة في دولة �لكويت و�لتوفيق في �جتماعهم، 

كما تقدم بال�صكر لدولة �لكويت على ح�صن �ال�صتقبال وكرم 

�ل�صـــيافة، ول�صـــعادة �الأمين �لعام ومنت�صـــبي �الأمانة �لعامة 

للمنظمة علـــى جهودهم �لحثيثة �لمبذولة من �أجل ت�صـــهيل 

�صير �أعمال هذ� �الجتماع.

و��صـــتعر�ص �شعادة االأ�شتاذ/ فيحان محمد الفيحاني ، 

بعـــد ذلك �أهم �لبنود �لمعرو�صـــة للنقا�ـــص و�لبحث، وكذلك 

�لتو�صـــيات و�لقـــر�ر�ت �لتـــي �صـــيتم رفعها لمجل�ـــص وزر�ء 

�لمنظمة لمناق�صتها و�لمو�فقة عليها.

 ثـــم تحدث �شعادة االأ�شتاذ/ عبا��������س علي النقي، �الأمين 

�لعـــام للمنظمـــة، مرحبـــاً ب�صـــعادة رئي�ص و�أع�صـــاء �لمكتب 

�لتنفيذي فـــي �جتماعهم �لـ 153، ومهنئاً �لجميع ب�صـــالمة 

�لو�صـــول ومتمنيـــاً لهم طيب �الإقامة فـــي دولة �لكويت. كما 

تقدم بال�صـــكر لدولة �لكويت على ��صت�صـــافتها الجتماعات 

�لمنظمـــة، متمنيـــا �أن تكلـــل �جتماعات �لمكتـــب �لتنفيذي 

بالتوفيق و�لنجاح. 

وقد �تخذ �لمكتب �لتنفيذي �لتو�صـــيات �لمنا�صبة ب�صاأن 

�لبنود �لمعرو�صة في جدول �الأعمال.

االجتماع الـ 153 للمكتب التنفيذي لمنظمة األوابك
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�شعادة الدكتور مطر حامد النيادي

�شعادة المهند�س نا�شر بن ابراهيم الفوزان

�شعادة ال�شيخ م�شعل بن جبر اآل ثاني

�شعادة ال�شيد/ فيحان محمد الفيحاني

�شعادة المهند�س عبداهلل الخطاب

�شعادة ال�شيخ طلل النا�شر العذبي ال�شباح

�شعادة ال�شيد/ محمد راأ�س الكاف

�شعادة ال�شيد / �شفاء عبد الرحمن احمد

�شعادة الجيولجي اأ�شرف محمود محمد فرج

دولة االإمارات العربية المتحدة

المملكة العربية ال�شعودية

دولة قطر

مملكة البحرين

الجمهورية العربية ال�شورية

دولة الكويت

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية

جمهورية العراق

جمهورية م�شر العربية



أنشطة المنظمة

السنة 45 - العدد 4

16

عقـــد مجل�ـــص وزر�ء منظمة �الأقطـــار �لعربية �لم�صـــدرة 

للبتـــرول )�أو�بـــك( �جتماعه �لثانـــي بعد �لمائة على م�صـــتوى 

مندوبي �أ�صـــحاب �لمعالي �لوزر�ء، بتاريخ 22 �صـــعبان 1440 

هجرية �لمو�فق 27 ني�صـــان / �أبريل 2019 ميالدية في دولة 

�لكويت، برئا�صـــة �صـــعادة �الأ�صـــتاذ/ فيحان محمد �لفيحاني، 

نائب �لرئي�ـــص �لتنفيذي لال�صـــتر�تيجيات و�لعالقات �لدولية 

فـــي �لهيئـــة �لوطنية للنفـــط و�لغـــاز وممثل مملكـــة �لبحرين 

في �لمكتـــب �لتنفيذي للمنظمة، �لتي لها رئا�صـــة �لدورة لعام 

 .2019
�فتتـــح �الجتماع �صـــعادة رئي�ـــص �لمكتـــب �لتنفيذي بكلمة 

رحـــب فيها باأ�صـــحاب �ل�صـــعادة ممثلي �لدول �الأع�صـــاء في 

�الجتماع �لثاني بعد �لمائة لمجل�ص وزر�ء �لمنظمة، وب�صـــعادة 

�الأميـــن �لعام للمنظمة، و�أبدى �صـــكره وتقديره لالأمانة �لعامة 

علـــى �لتح�صـــير �لجيد لهـــذ� �الجتمـــاع، كما تقدم بال�صـــكر 

�لجزيـــل لدولة �لكويت ولمعالي �لدكتور خالد علي �لفا�صـــل، 

وزير �لنفط ووزير �لكهرباء و�لماء في دولة �لكويت، ول�صعادة 

�ل�صـــيخ طالل نا�صـــر �لعذبـــي �ل�صـــباح، وكيـــل وز�رة �لنفط 

بالوكالـــة وممثل دولة �لكويت في �لمكتب �لتنفيذي للمنظمة، 

ولكافـــة �الأخـــوة و�الأخو�ت في �لوز�رة على ��صت�صـــافتها لهذ� 

�الجتماع. 

و�أعقبه �صـــعادة �الأ�صـــتاذ/ عبا�ص علي �لنقي، �الأمين �لعام 

للمنظمة، حيث رحب باأ�صـــحاب �ل�صعادة �لح�صور، معرباً عن 

�صكره وتقديره لمعالي �لدكتور خالد علي �لفا�صل، وزير �لنفط 

ووزير �لكهرباء و�لماء في دولة �لكويت، ول�صعادة �ل�صيخ طالل 

نا�صر �لعذبي �ل�صباح، وكيل وز�رة �لنفط بالوكالة وممثل دولة 

�لكويت فـــي �لمكتب �لتنفيـــذي للمنظمة ولكافة �لم�صـــوؤولين 

فـــي �لوز�رة على ح�صـــن �لوفادة وكرم �ل�صـــيافة وتقديم كافة 

�لت�صهيالت لالجتماع.

ثم تطرق �لمجل�ص �إلى مناق�صـــة �لمو��صـــيع �لمدرجة على 

جدول �الأعمال وقد �أ�صـــدر �لمجل�ص على م�صـــتوى �لمندوبين 

قـــر�ره رقم 102/1 بالم�صـــادقة علـــى �لح�صـــابات �لختامية 

للمنظمة )�الأمانة �لعامة و�لهيئة �لق�صائية( لعام 2018.

�طلع �لمجل�ـــص على تقرير حول ن�صـــاطات �الأمانة �لعامة 

للمنظمة خالل �لن�صف �الأول من عام 2019 و�عتمد تو�صيات 

�لمكتب �لتنفيذي ب�صاأنها، ومنها تقرير حول �الأو�صاع �لبترولية 

�لعالمية، متابعة مو�صوع �صوؤون �لبيئة وتغّير �لمناخ، و�لفعاليات 

�لتي نظمتها �أو �صـــاركت فيها �الأمانة �لعامة، ومن بينها تنظيم 

�الأمانة �لعامة لموؤتمر “تح�صين �الأد�ء في �ل�صناعات �لبترولية 

�لالحقة”، �لذي عقد في دولة �لكويت خالل �لفترة من 12 – 

14 مار�ص 2019، برعاية معالي �لدكتور خالد علي �لفا�صل، 
وزيـــر �لنفط ووزير �لكهرباء و�لماء فـــي دولة �لكويت، وكذلك 

�صير �لعمل في بنك �لمعلومات، و�للقاء�ت على �صعيد جامعة 

�لدول �لعربية.

كمـــا �طلع �لمجل�ص على �لدر��صـــات �القت�صـــادية و�لفنية 

�لتـــي �أنجزتهـــا �الأمانة �لعامة خـــالل �لن�صـــف �الأول من عام 

2019، حيـــث بلـــغ عدد تلـــك �لدر��صـــات 4 در��صـــات. وهي، 
در��صـــة “تطـــور ��صـــتهالك �لطاقـــة �الأولية في دولـــة �لكويت 
و�آفاقه �لم�صـــتقبلية«، در��صـــة »دور �ال�صتثمار �لمح�صن للنفط 

في تطويـــر �الحتياطيات �لهيدروكروبونية«، در��صـــة »تقنيات 

معالجة مياه �ل�صرف �ل�صناعي لم�صروعات �لبتروكيماويات«، 

در��صـــة »و�قع و�آفـــاق �لطاقـــات �لمتجددة في مزيـــج �لطاقة 

�لعالمي و�النعكا�صات �لمحتملة على �ل�صناعة �لنفطية«.

�طلـــع �لمجل�ص على تقرير حول توقيـــع مذكرة تفاهم بين 

�الأمانة �لعامة للمنظمة و�الأمانة لمجل�ص �لتعاون لدول �لخليج 

�لعربيـــة فـــي مجال �الإعـــالم �لبترولي، و�أعـــرب �لمجل�ص عن 

ترحيبـــه بتوقيع �لمذكرة و�أثنى على جهـــود �الأمانة �لعامة في 

�لتعاون مع �لمنظمات �لعربية و�لدولية �لمتخ�ص�صة.

وجديـــر بالذكـــر فقـــد �صـــبق و�أن قـــرر �أ�صـــحاب �لمعالي 

�لـــوزر�ء في �الجتماع �لو�حد بعـــد �لمائة �لذي عقد في دولة 

�لكويـــت بتاريـــخ 2018/12/23 على عقـــد �الجتماع �لثالث 

بعـــد �لمائة لمجل�ـــص وزر�ء �لمنظمة في دولـــة �لكويت بتاريخ 

.2019/12/22
و�ختتـــم �لمجل�ص �جتماعه معرباً عن تقديره و�صـــكره مرة 

�أخرى �إلى دولة �لكويت ال�صت�صافتها هذ� �الجتماع، كما �أعرب 

عن تقديره و�صـــكره لمعالي �لدكتور خالد علي �لفا�صـــل، وزير 

�لنفط ووزير �لكهرباء و�لماء في دولة �لكويت، ول�صعادة �ل�صيخ 

طـــالل نا�صـــر �لعذبي �ل�صـــباح، وكيـــل وز�رة �لنفـــط بالوكالة 

وممثل دولـــة �لكويت في �لمكتب �لتنفيـــذي للمنظمة، ولكافة 

�الأخوة و�الأخو�ت في �لوز�رة على ح�صـــن �ال�صتقبال و�لتنظيم 

وكرم �ل�صيافة و�لوفادة.

االجتماع الثاني بعد المائة لمجلس وزراء منظمة األوابك
)على مستوى المندوبين(
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بناًء على دعوة �لجهة �لمنظمة » يورو بتروليوم كون�صلتنت 

»، �صـــاركت �الأمانة �لعامة لمنظمة �الأو�بك في منتدى �ل�صرق 

�الأو�صـــط للتكنولوجيا- للتكريـــر و�لبتروكيماويات، �لذي عقد 

فـــي �إمـــارة �أبو ظبي- دولة �الإمـــار�ت �لعربية �لمتحدة، خالل 

�لفتـــرة مـــن 26-28 فبر�ير 2019، وقد ت�صـــمنت �لفعاليات 

حلقتان نقا�صـــيتان، و�أربع جل�صـــات ل�صـــناعة �لتكريـــر، و�أربع 

جل�صات ل�صناعة �لبتروكيماويات.

ناق�صـــت �لحلقة �لنقا�صـــية �الأولي و�لتـــي حملت عنو�ن 

» طـــرق �لدعـــم �لفني لزيادة �لعمر �الفتر��صـــي لالأ�صـــول 

�لم�صـــتخدمة فـــي �ل�صـــناعات �لالحقة«، تطور�ت �أ�صـــو�ق 

�لمنتجات �لبترولية، و�لبتروكيماويات، و�التجاهات وتنبوؤ�ت 

�ل�صـــناعة، ودور �ل�صـــركاء �ال�صـــتر�تيجيين و�ال�صـــتثمار�ت 

�الأجنبية في تطوير �ل�صناعة، و�لتحول نحو ��صتنباط طرق 

جديدة للربحيـــة، و�لتنوع في �عمال �ل�صـــناعات �لالحقة، 

وتحويل �لمنتجات �إلى منتجات جديدة.

 بينمـــا خ�ص�صـــت �لحلقة �لنقا�صـــية �لثانيـــة تحت عنو�ن 

»تكامـــل �صـــناعات �لتكريـــر و�لبتروكيماويات »، ال�صـــتعر��ص 

�لتكنولوجيـــات �لحديثـــة الإنتـــاج �لبوليمـــر�ت �ال�صـــتهالكية 

و��صـــتخد�ماتها �لمختلفة، وناق�صـــت �أي�صـــاً تكنولوجيا تحويل 

�لنفـــط �لخـــام �إلـــى كيماويـــات، و�لنمـــو �لمطرد لل�صـــيار�ت 

�لكهربائيـــة، و�لتو�صـــعات �لجديدة للم�صـــروعات ودورها في 

تغيير �الأ�صو�ق.  كما تم عر�ص نحو 16 عر�ص تقديمي تناولت 

�أحدث �لتطور�ت في تقنيات �ل�صناعات �لبترولية �لالحقة. 

يذكر �أن �لمنتدى يعقد ب�صـــفة دوريـــة كل عام، ويعد هذ� 

�لعام هو �لعام �لعا�صـــر، و�صاركت فيه �صركة »�أدنوك« ك�صريك 

�إ�صتر�تيجي للمنتدى، و�صم �لمنتدى كبار �ل�صركات �الإقليمية، 

و�لعالمية �لمرخ�صـــة، و�صـــركات �لتكنولوجيـــا، لعر�ص �أحدث 

تطـــور�ت �لتكنولوجيات في قطاع �لتكريـــر و�لبتروكيماويات، 

ومناق�صـــة �تجاهـــات �الأ�صـــو�ق و�لتحديـــات، و�لفر�ص لمزيد 

من �لنمو، و�لكفاءة، وتح�صـــين �الأد�ء في �ل�صـــناعة. وقد مثل 

�الأمانة �لعامة للمنظمة في ح�صـــور �لمنتدى �لدكتور / يا�صر 

بغد�دي – خبير �صناعات نفطية / �إد�رة �ل�صوؤون �لفنية.

مشاركة منظمة أوابك في منتدى الشرق األوسط 
للتكنولوجيا- للتكرير والبتروكيماويات
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�أ�صـــدرت �الأمانة �لعامة �أحدث در��صـــاتها بعنو�ن “تقنيات 

معالجة مياه �ل�صرف �ل�صناعي لم�صروعات �لبتروكيماويات”، 

تهدف �لدر��صـــة �إلى تقييم �لطرق �لمختلفة و�لم�صتخدمة في 

عمليات معالجة مياه �ل�صـــرف �ل�صناعي �لناتجة من �صناعة 

�لبتروكيماويات، و�إعادة ��صتخد�مها مره �أخرى، بهدف �لحد 

من �لتلوث، وتح�صين �لبيئة.

حيث تعد �لمياه �أحد �أهم عو�مل �لتنمية �لم�صـــتد�مة، 

لذ� فاإن �لحاجة ما�صة لتر�صيد ��صتخد�م �لمتاح مـن هذه 

�لمو�رد �لمائية وب�صـــكل خا�ص في �لدول �لعربية، و�لتي 

تعاني �صـــحاً وندرة فـــي �لمو�رد �لمائيـــة �لمتاحة بها، 

نظر�ً الأن معظم �أر��صـــيها في نطاق �لمناطق �لقاحلة 

و�صـــبه �لقاحلة �لتي تت�صـــم بانخفا�ـــص �الأمطار، لذ� 

فقـــد تنامت �أهميـــة معالجة و�إعادة ��صـــتخد�م مياه 

�ل�صـــرف �ل�صـــحي، و�ل�صـــناعي، و�تجهـت معظـم 

دول �لعــالـــم �إلــــى �لتخطـيط، و�الإد�رة �ل�صــــليمة 

�لمتكاملة الإعــادة ��صـــــتخد�م مياه �ل�صرف بعــد 

معالجتهــا بكفاءة.

ت�صـــمنت �لدر��صـــة تحديد �أنو�ع �لملوثات 

�ل�صـــناعي  �ل�صـــرف  ميـــاه  فـــي  �لمختلفـــة 

�لناتجة عن مختلـــف �لوحد�ت �الإنتاجية في 

�صـــناعة �لبتروكيماويات، وطرق، و�أ�صـــاليب، 

وم�صتويات، وتقنيات �لمعالجة �لتقليدية و�لحديثة �لم�صتخدمة. 

حيـــث تعد �صـــناعة �لبتروكيماويات �صـــناعة معقدة، ومتكاملة 

وت�صمل �لعديد من �لعمليات �ل�صناعية، و�لمنتجات، وت�صتخدم 

فيهـــا �أنـــو�ع مختلفة مـــن �لمو�د �الأوليـــة )�للقائـــم(، و�لعو�مل 

�لحفازة، و�الإ�صافات، و�لكيماويات.

 تتكـــون �لدر��صـــة من ثالثة ف�صـــول، تناول �لف�صـــل �الأول 

تعريف مفهوم جودة �لمياه، و��صـــتخد�مات �لمياه في �صـــناعة 

�لبتروكيماويات، وت�صـــنيفها طبقاً ال�صتخد�ماتها �لنهائية، كما 

تطرق لبع�ص �لمفاهيم �لهامة فيما يتعلق با�صتخد�مات �لمياه 

في �لعمليات �ل�صناعية. وتناول �لف�صل �لثاني ��صتعر��ص �أنو�ع 

�لملوثات �لمختلفة �لناتجة عن �صناعة �لبتروكيماويات، وطرق، 

و�أ�صاليب، وم�صتويات، وتقنيات معالجة مياه �ل�صرف �ل�صناعي 

�لتقليدية و�لحديثة �لم�صـــتخدمة.  بينما تناول �لف�صـــل �لثالث 

دراسة بعنوان

»تقنيات معالجة مياه الصرف الصناعي لمشروعات البتروكيماويات«

ت�صليط �ل�صـــوء على بع�ص �لنماذج �لناجحة ودر��صات حاالت 

�عتمدت في معالجة مياه �ل�صـــرف �ل�صناعي بها على تطبيق 

�لتقنيـــات �لحديثة، وخا�صـــًة تقنيـــات �لتدويـــر �لكامل للمياه 

و�لذي �أ�صبح �صائعا حديثاً، وذلك بهدف �إبر�ز �لفو�ئد �لبيئية 

و�القت�صادية �لناجمة عن تطبيق تلك �ال�صتر�تيجيات �لناجحة 

في �صـــناعة �لبتروكيماويات، و�ل�صناعات �لبترولية �لالحقة. 

وفي �لختام ��صتعر�صـــت �لدر��صة بع�ص �ال�صتنتاجات، و�أهمها 

�أنه يمكـــن تحقيق �الكتفاء �لذ�تي من �لمياه عن طريق تطبيق 

مفهـــوم �إعادة �لتدوير �لكامل للمياه في �لموقع، و�أن �صيا�صـــة 

و��صـــتر�تيجيات �لتدويـــر �لكامـــل للميـــاه يعد ��صـــتثمار�ً بيئياً 

مربحاً.
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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 8.7% )5.1 دوالر للبرميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 63.8 دوالر للبرميل خالل �صهر فبر�ير 2019.	

• ارتفع الطلب العالمي على النفط خالل �صهر فبر�ير 2019 بمقد�ر 1 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 1% لي�صل �إلى 101 مليون ب/ي.	

• ارتفعت الكميات المعرو�شة من النفط خالل �صهر فبر�ير 2019 بمقد�ر 0.1 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.1% لت�صل �إلى 100.6 مليون ب/ي.	

• ارتفع اإنتاج الواليات المتحدة من النفط ال�شخري خالل �صهر فبر�ير 2019 بنحو 1.1% ليبلغ حو�لي 8.3 مليون ب/ي، بينما انخف�س عدد الحفارات العاملة بنحو 	

15 حفاره مقارنة بال�صهر �ل�صابق ليبلغ نحو 937 حفار.
• ارتفعت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر يناير 2019 بنحو 2.6% لتبلغ 7.7 مليون ب/ي، كما ارتفعت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو 	

17.3% لتبلغ حو�لى 2.1 مليون ب/ي.
• انخف�س المخزون التجاري النفطي في الدول ال�شناعية خالل �صهر فبر�ير 2019 بحو�لي 23 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2850 مليون برميل، 	

بينما �رتفع المخزون االإ�شتراتيجي في دول منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية وجنوب �أفريقيا و�ل�صين بحو�لي 1 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 

1830 مليون برميل.
• انخف�س المتو�شط ال�شهري لل�شعر الفوري للغاز الطبيعي �لم�صجل في مركز هنري بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر فبر�ير 2019 لي�صل �إلى 2.69 دوالر لكل مليون 	

)و ح ب(. 

• ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في اليابان خالل �صهر يناير 2019 بمقد�ر 0.01 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 11.22 دوالر لكل مليون 	

)و ح ب(، كما ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغ���از الطبيعي الم�شيل في كوريا الجنوبية بمقد�ر 0.23 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 11.25 دوالر لكل مليون 

)و ح ب(. وا�شتقر متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في ال�شين عند نف�ص م�صتوى �ل�صهر �ل�صابق وهو 8.53 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

• بلغت �شادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�شيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�شين حوالى 4.292 مليون طن خالل �صهر يناير 2019، م�صتاأثرة بح�صة 	

23.9% من �الإجمالى.

املوؤ�شرات الرئي�شية

أوال : أسواق النفط

– الأ�شعار  1

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

�إلى �أعلى م�صتوياته  2019، لي�صل �إلى 61.9 دوالر للبرميل، وو��صل �الرتفاع بعد ذلك لي�صل 
دوالر   65.0 �إلى  �إنخف�ص  ثم  �لثالث،  �الأ�صبوع  للبرميل خالل  دوالر   66.2 وهو  �ل�صهر  خالل 

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 فبر�ير 2019 �رتفاعاً بمقد�ر 5.1 

للبرميل،  �إلى 63.8 دوالر  �أي بن�صبة 8.7%، لي�صل  �ل�صابق،  �ل�صهر  باأ�صعار  للبرميل مقارنة  دوالر 

بنحو  �رتفاعاً  بذلك  م�صجال 

�أي  للبرميل،  دوالر   0.3
بمعدله  مقارنة   %0.5 بن�صبة 

�لم�صجل خالل �ل�صهر �لمماثل 

كان  وقد  �لما�صي.  �لعام  من 

�لتو�فق  ��صتمر�ر  من  لكاًل 

بين  �ل�صديد  و�اللتز�م  �لقوي 

وبع�ص  �أوبك  منظمة  دول 

خارجها  من  �لنفط  منتجي 

�الإنتاج  بتعديالت  يتعلق  فيما 

�لتعاون”،  “�إعالن  خالل  من 

نق�ص  ب�صاأن  �لمخاوف  وتز�يد 

تز�مناً  �لم�صتقبلية  �الإمد�د�ت 

غير  �الإنقطاعات  �رتفاع  مع 

عو�مل  ب�صبب  لها  �لمخطط 

دور�ً  وجيو�صيا�صية،  فنية 

�الأ�صعار  �رتفاع  في  رئي�صياً 

خالل �صهر فبر�ير 2019.                

)دوالر/برميل(المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك،  2018-2019 الشكل - 1:
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مالحظة: ت�صم �صلة �أوبك، �عتبار� من 16 يونيو 2005 ، �إحدى ع�صر نوعاً من �لنفط �لخام بدال من �ل�صبعة خامات �ل�صابقة. وتمثل �ل�صلة �لجديدة خامات �لدول �الأع�صاء 

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

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

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

2018 �أ�صيف خام �لكونغو “دجينو”، وفي يناير 2019 تم ��صتثناء خام قطر �لبحري من �صلة �أوبك لت�صبح تتاألف من 14 نوع من �لنفط �لخام.

التغير في أسعار سلة أوبك، 2018-2019                                    )دوالر/برميل(

التغير في أسعار سلة أوبك، 2019-2018 

الجدول - 1 

الشكل - 2 

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

.2019 - 2017

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

�رتفعت �الأ�صعار �لفورية للغازولني �ملمتاز خالل �صهر فرب�ير 2019 بنحو 7.1 دوالر للربميل مقارنة 

باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 11.2% لت�صل �إىل 70.3 دوالر للربميل، كما �رتفعت �أ�صعار زيت 

�أ�صعار زيت  �أي بن�صبة 8.1% لتبلغ 75.9 دوالر للربميل، و�رتفعت  �لغاز بنحو 5.7 دوالر للربميل 

�لوقود بنحو 8 دوالر للربميل �أي بن�صبة 14.6% لتبلغ 62.9 دوالر للربميل. 

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

وبال�صهر �لمماثل من �لعام �ل�صابق:

)دوالر/برميل(

فرباير
يناير

2019 دي�شمرب نوفمرب اأكتوبر �شبتمرب اأغ�شط�س يوليو يونيو مايو اإبريل مار�س
فرباير

2018

63.8 58.7 56.9 65.3 79.4 77.2 72.3 73.3 73.2 74.1 68.4 63.8 63.5 �شعر �شلة اأوبك

5.1 1.8 )8.4( )14.1( 2.2 4.9 )1.0( 0.1 )0.9( 5.7 4.7 0.3 )3.4( التغري عن ال�شهر ال�شابق

0.3 )8.2( )5.2( 4.6 23.9 23.7 22.7 26.4 28.0 24.9 17.1 13.4 10.1 التغري عن ال�شهر املماثل من العام ال�شابق
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-  �شوق روتردام

�رتفعت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �صهر فبر�ير 2019 بنحو 6.2 دوالر للبرميل مقارنة 

باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 9.1% لت�صل �إلى 74.4 دوالر للبرميل، كما �رتفعت �أ�صعار زيت �لغاز 

بنحو 5.6 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 7.4% لتبلغ 80.8 دوالر للبرميل، و�رتفعت �أ�صعار زيت �لوقود 

بحو�لى 6.5 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 11.8% لتبلغ 61.4 دوالر للبرميل.

-  �شوق حو�س البحر المتو�شط

�رتفعت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �صهر فبر�ير 2019 بنحو 5.2 دوالر للبرميل مقارنة 

باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 8.8% لت�صل �إلى 64.4 دوالر للبرميل، كما �رتفعت �أ�صعار زيت 

�لغاز بنحو 6 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 8% لتبلغ 80.9 دوالر للبرميل، و�رتفعت �أ�صعار زيت �لوقود 

بنحو 6.3 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 10.9% لتبلغ 64.1 دوالر للبرميل.

-  �شوق �شنغافورة

�رتفعت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �صهر فبر�ير 2019 بنحو 5.2 دوالر للبرميل مقارنة 

باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 8.5% لت�صل �إلى 66.3 دوالر للبرميل، كما �رتفعت �أ�صعار زيت 

�أ�صعار زيت  �أي بن�صبة 8.9% لتبلغ 78.4 دوالر للبرميل، و�رتفعت  �لغاز بنحو 6.4 دوالر للبرميل 

�لوقود بحو�لى 6.1 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 10.6% لتبلغ 63.9 دوالر للبرميل.

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

2018  �إلى  فبر�ير 2019 في �الأ�صو�ق �لرئي�صية �الأربعة: 

المعدل الشهري لألسعار الفورية للغازولين الممتاز، 2019-2018 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 )2019-2017(. 

)دوالر/برميل(
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الشكل - 4  )نقطة على المقياس العالمي ( )*(المعدل الشهري ألسعار شحن النفط الخام، 2019-2018

1-3 اأ�شعار �شحن النفط الخام 

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

�لكبيرة بحمولة 230 – 280 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر فبر�ير 2019 بمقد�ر 4 نقاط مقارنة 

باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 7.1% م�صجلة 52 نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي، و�نخف�صت �أ�صعار 

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

بن�صبة  �أي  �ل�صابق،  �ل�صهر  باأ�صعار  مقارنة  نقطة   36 بمقد�ر  �صاكن(  طن  �ألف   85-80( �لحجم  

27.5% م�صجلة 95 نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي. 
�لغرب  �تجاه  �إلى  �الأو�صط   �ل�صرق  مو�نئ  من  �لمتجه  �لخام  �لنفط  �صحن  �أ�صعار  �رتفعت   بينما 

�ل�صهر  باأ�صعار  نقطتان مقارنة  بمقد�ر  �صاكن(  �ألف طن   285 –  270 �لكبيرة بحمولة  )للناقالت 

�ل�صابق، �أي بن�صبة 8.3% م�صجلة 26 نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي. 

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

�لمختلفة خالل �لفترة من �صهر فبر�ير 2018 �إلى �صهر فبر�ير 2019: 

1-4 اأ�شعار �شحن المنتجات النفطية 

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

)للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر فبر�ير 2019 بمقد�ر 34 نقطة ،�أي بن�صبة 

 .)World Scale( 23.1% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، م�صجلة 113 نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي
كما �نخف�صت �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة د�خل منطقة �لبحر �الأبي�ص �لمتو�صط )للناقالت 

بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر فبر�ير 2019  بمقد�ر 17 نقطة ،�أي بن�صبة 9.6% مقارنة 

)*( �لمقيا�ص �لعالمي )WS- World Scale( هو طريقة م�صـــتخدمة الحت�صـــاب �أ�صـــعار �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 160 نقطة، و �نخف�صت �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة 

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

17 نقطة، �أي بن�صبة 9.1% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، م�صجلة 170 نقطة 
ويو�صح ال�شكل )5( �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية في �التجاهات �لمختلفة خالل �لفترة من �صهر  

فبر�ير 2018 �إلى �صهر فبر�ير 2019.

)نقطة على المقياس العالمي ( 

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

�لنفطية للفترة 2017- 2019.

2 - العر�س و الطلب  

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

2019 �إلـى �رتفاعه بمقد�ر 1 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 1% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق 
بال�صهر  1.2 مليون ب/ي مقارنة  101 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي  �إلـى  لي�صل 

�لمناظر من �لعام �ل�صابق.

�رتفع طلب مجموعة �لدول �ل�صناعية خالل �صهر فبر�ير 2019 بمقد�ر 1.1 مليون ب/ي، 

�أي بن�صبة 2.3% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 48.5 مليون ب/ي، 

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

بقية دول �لعالم �الأخرى بمقد�ر 0.1 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.2% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر 

�ل�صابق لي�صل �إلى 52.5 مليون ب/ي، مرتفعاً بحو�لي 0.9 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر 

من �لعام �ل�صابق.

المعدل الشهري ألسعار شحن المنتجات النفطية، 2018-2019 الشكل - 5 
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كما ت�صير �لتقدير�ت �الأولية �إلى �رتفاع �لكميات �لمعرو�صة من �لنفط خالل �صهر فبر�ير 

2019 بمقد�ر 0.1 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.1% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلـى 
100.6 مليون ب/ي، م�صكلة �رتفاعاً بحو�لي 2.5 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام 

�ل�صابق.

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

و �صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �صهر فبر�ير 2019 بمقد�ر 0.2 مليون ب/ي، �أي بن�صبة %0.6 

 0.7 بحو�لي  36 مليون ب/ي، م�صكلة �نخفا�صاً  �إلى  �ل�صابق لت�صل  �ل�صهر  مقارنة بم�صتويات 

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

�أوبك بمقد�ر 0.3 مليون ب/ي �أي بن�صبة 0.5% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر  �لمنتجة من خارج 

�ل�صابق لت�صل �إلى 64.6 مليون ب/ي، م�صكلة �رتفاعاً بحو�لي 3.2 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر 

�لمناظر من �لعام �ل�صابق .

�لخام خالل �صهر فبر�ير  �لنفط  و�لعر�ص من  �لطلب  لم�صتويات  �الأولية  �لبيانات  وتظهر 

2019 عجز قدره 0.4 مليون ب/ي، مقارنة بفائ�ص قدره 0.5 مليون ب/ي خالل �ل�صهر �ل�صابق 
يت�صح من  كما  وذلك  �ل�صابق،  �لعام  �لمماثل من  �ل�صهر  مليون ب/ي خالل   1.7 قدره  وعجز 

الجدول )2( وال�شكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط  الجدول - 2 

التغري عن

فرباير 2018

فرباير

2018
التغري عن

يناير 2019

يناير

2019
فرباير

2019

0.3 48.2 1.1 47.4 48.5 طلب الدول ال�شناعية

0.9 51.6 0.1- 52.6 52.5 باقي دول العامل *

1.2 99.8 1.0 100.0 101.0 اإجمايل الطلب العاملي

0.7- 36.7 0.2- 36.2 36.0 اإمدادات اأوبك :

0.8- 31.2 0.2- 30.6 30.4 نفط خام

0.1 5.5 0.0 5.6 5.6 �شوائل الغاز و مكثفات

3.2 59.0 0.3 61.9 62.2 اإمدادات من خارج اأوبك

0.0 2.4 0.0 2.4 2.4 عوائد التكرير

2.5 98.1 0.1 100.5 100.6 اإجمايل العر�س العاملي

(1.7) 0.5 (0.4) املوازنة

 )مليون برميل/ اليوم(

Energy Intelligence Briefing Mar. 7  2019 ،:مل�صدر�

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

• اإنتاج النفط ال�شخري فى الواليات المتحدة االأمريكية 	

 2019 �ل�صخري خالل �صهر فبر�ير  �لنفط  �الأمريكية من  �لمتحدة  �لواليات  �إنتاج  �رتفع 

بحو�لى 95 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 1.1% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق ليبلغ حو�لي 8.3 مليون 

ب/ي، م�صكاًل �رتفاعاً بنحو 1.8 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق، بينما 

�نخف�ص عدد �لحفار�ت �لعاملة خالل �صهر فبر�ير 2019 بنحو 15 حفاره مقارنة بم�صتويات 

937 حفارة، وهو م�صتوى مرتفع بنحو 75 حفارة مقارنة بال�صهر  �إلى  لي�صل  �ل�صابق،  �ل�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 March 2019 :مل�صدر�

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

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

شكل - 6 

التغري عن

فرباير 2018

فرباير

2018
التغري عن

يناير 2019

يناير

2019
فرباير

2019

1.757 6.661 0.095 8.323 8.418 اإنتاج النفط ال�شخري

75 862 )15( 952 937 عدد احلفارات العاملة )حفارة(

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

الواليات المتحدة االأمريكية 

�رتفعت و�رد�ت �لواليات �لمتحدة �الأمريكية من �لنفط �لخام خالل �صهر يناير 2019 بحو�لى 

196 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 2.6% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ نحو 7.7 مليون ب/ي، 
كما �رتفعت و�رد�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 303 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 17.3% 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 يناير 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 2.2  2019 بحو�لى 199 �ألف ب/ي �أى بن�صبة %8.1 
مليون ب/ي، كما �نخف�صت �صادر�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 674 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 

�صافي  �رتفع  وبذلك  مليون ب/ي.   5 لتبلغ حو�لى  �ل�صابق  �ل�صهر  مقارنة بم�صتويات   %12.1
�لو�رد�ت �لنفطية للواليات �لمتحدة خالل �صهر يناير 2019 بحو�لي 1.4 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 

114% مقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2.6 مليون ب/ي.
وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، فقد ظلت كند� �لمزود �لرئي�صي للواليات �لمتحدة بالنفط �لخام 

بن�صبة 53% من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه، تليها �لمملكة �لعربية �ل�صعودية بن�صبة 10% ثم 

من  فنزويال بن�صبة 8%، بينما ��صتحوذت �لدول �الأع�صاء في منظمة �أوبك على حو�لي %30 

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

اليابان 

�رتفعت و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام خالل �صهر يناير 2019 بنحو 255 �ألف ب/ي 

�لو�رد�ت  �نخف�صت  بينما  مليون ب/ي،   3.2 لتبلغ   %9 بن�صبة  �أي  �ل�صابق،  بال�صهر  بالمقارنة 

�أي  �ألف ب/ي،   65 بحو�لى  �لم�صال(  �لبترول  غاز  )باإ�صتثناء  �لنفطية  �لمنتجات  من  �ليابانية 

إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية شكل - 7 
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بن�صبة 10% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 600 �ألف ب/ي.

وعلى جانب �ل�صادر�ت، �رتفعت �صادر�ت �ليابان من �لمنتجات �لنفطية خالل �صهر يناير 

2019 بنحو 28 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 5% لتبلغ 639 �ألف ب/ي. وبذلك �رتفع �صافي �لو�رد�ت 
�لنفطية لليابان خالل �صهر يناير 2019 بحو�لي 162 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 5.3% لي�صل �إلى 

3.2   مليون ب/ي.
بن�صبة  �الأولى  �لمرتبة  في  �ل�صعودية  �لعربية  �لمملكة  تاأتي  �لو�رد�ت،  لم�صادر  وبالن�صبة 

42% من �جمالي و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام، تليها �المار�ت �لعربية �لمتحدة بن�صبة %26 
ثم قطر بحو�لى 8% من �إجمالي و�رد�ت �لنفط �لخام لليابان.

ال�شين

�نخف�صت و�رد�ت �ل�صين من �لنفط �لخام خالل �صهر يناير 2019 بنحو 272 �ألف ب/ي 

�لو�رد�ت  �رتفعت  بينما  مليون ب/ي،   10.1 لتبلغ   %3 بن�صبة  �أي  �ل�صابق،  بال�صهر  بالمقارنة 

�ل�صينية من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 66 �ألف ب/ي بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 1.3 

مليون ب/ي.

بينما   .  2019 يناير  �صهر  خالل  خام  نفط  �ل�صين  ت�صدر  لم  �ل�صادر�ت،  جانب  وعلى 

�نخف�صت �صادر�ت �ل�صين من �لمنتجات �لنفطية بنحو 110 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 8% لتبلغ 

�لو�رد�ت �لنفطية لل�صين خالل �صهر يناير 2019  1.4 مليون ب/ي. وبذلك �نخف�ص �صافي 
بحو�لي 96 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 0.9% لي�صل �إلى 10 مليون ب/ي.

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

للواليات �لمتحدة و�ليابان و�ل�صين خالل �صهر يناير 2019 مقارنة بال�صهر �ل�صابق.

)مليون برميل / اليوم (  الجدول - 4

�مل�صدر : �لتقرير �ل�صهري ملنظمة �أوبك، �أعد�د خمتلفة 2018 و 2019.

 4 - المخزون 

�نخف�ص �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �لدول �ل�صناعية خالل �صهر فبر�ير 2019 

م�صتوى  وهو  برميل،  مليون   2850 �إلى  لي�صل  �ل�صابق  �ل�صهر  عن  برميل  مليون   23 بحو�لي 

مرتفع بنحو 5 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 فبر�ير 2019 

�نخف�ص  بينما  برميل،  مليون   1103 �إلى  لي�صل  �ل�صابق  �ل�صهر  برميل عن  مليون   22 بحو�لي 

�إجمالي مخزونها �لتجاري من �لمنتجات �لنفطية بحو�لي 45 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق 

لي�صل �إلى 1747 مليون برميل.

املنتجات النفطية النفط اخلام

التغري عن

دي�شمرب 2018

دي�شمرب

 2018
يناير

 2019
التغري عن

دي�شمرب 2018

دي�شمرب

 2018
يناير

 2019

0.976 -3.811 -2.835 0.394 5.015 5.409 الواليات املتحدة االأمريكية

-0.093 0.054 -0.039 0.255 2.995 3.250 اليابان

0.176 -0.189 -0.013 -0.272 10.331 10.059 ال�شني

 صافي الواردات)الصادرات( النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين
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برميل عن  مليون   12 بحو�لى  �الأمريكتين  في  �لنفطي  �لتجاري  �لمخزون  �نخف�ص  وقد   

�ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 1532 مليون برميل، منها 620 مليون برميل من �لنفط �لخام و912 

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

7 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند  936 مليون برميل، منها 328 مليون برميل من 
�لنفط �لخام و 608 مليون برميل من �لمنتجات. و�نخف�ص �لمخزون �لتجاري �لنفطي في دول 

منطقة �لمحيط �لهادي بحو�لى 18 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 382 مليون 

برميل، منها 155 مليون برميل من �لنفط �لخام و 227 مليون برميل من �لمنتجات. 

�رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي في بقية دول �لعالم خالل �صهر فبر�ير 2019 بمقد�ر 70 

مليون برميل لي�صل �إلى 2983 مليون برميل، بينما �نخف�ص �لمخزون �لتجاري �لنفطي على متن 

�لناقالت بمقد�ر 38 مليون برميل لي�صل �إلى 1167 مليون برميل. 

�ل�صهر  عن  برميل  مليون   47 بحو�لي  �لعالمى  �لتجاري  �لمخزون  �إجمالي  يرتفع  وبذلك 

�ل�صابق لي�صل �إلى 5833 مليون برميل، م�صجاًل بذلك �رتفاعاً بمقد�ر 257 مليون برميل عن 

م�صتويات �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

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

و�ل�صين خالل �صهر يناير 2019 بمقد�ر 1 مليون برميل لي�صل �إلى 1830 مليون برميل، م�صجاًل 

بذلك �نخفا�صاً بمقد�ر 22 مليون برميل عن م�صتويات �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

8831 مليون  �إلى   2019 �لعالمي في نهاية �صهر فبر�ير  �إجمالي �لمخزون  وبذلك ي�صل 

برميل م�صجال بذلك �رتفاعاً بنحو 11 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق، و�رتفاعاً بنحو 221 

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          

فبر�ير 2019.

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر  فبراير 2019  )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 

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

�الأمريكي خالل �صهر فبر�ير 2019 بنحو 0.4 دوالر لكل مليون )و ح ب( مقارنة بال�صهر �ل�صابق، 

لي�صل �إلى 2.69 مليون )و ح ب(. 

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

تك�صا�ص �لمتو�صط، يت�صح �نخفا�ص �أ�صعار �لغاز �لطبيعي بنحو 6.8 دوالر لكل مليون )و ح ب(، 

كما هو 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 يناير 2019 

بمقد�ر 0.01 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 11.22 دوالر/ مليون 

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

0.23 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 11.25 دوالر/ مليون و ح ب، 
و ��صتقر متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته �ل�صين عند نف�ص م�صتوى �ل�صهر 

�ل�صابق وهو 8.53 دوالر/ مليون و ح ب.

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

و�ل�صين من �لم�صادر �لمختلفة خالل �ل�صهر بمقد�ر 319 �ألف طن �أي بن�صبة 1.7% مقارنة 

بال�صهر �ل�صابق حيث و�صلت �لكميات �لم�صتوردة في �صهر يناير 2019 �إلى 17.959 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 2017 - 2019 :

* 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

فرباير

دي�شمربنوفمرباأكتوبر�شبتمرباأغ�شط�سيوليويونيومايواأبريلمار�س2018
يناير

فرباير2019

2.72.72.82.83.02.82.93.03.34.14.03.12.7�لغاز �لطبيعي *

10.710.811.412.111.712.211.712.112.29.88.58.99.5خام غرب تك�صا�ص**

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس في السوق األمريكي، 2019-2018
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 World Gas Intelligence امل�شدر:  اأعداد خمتلفة من

كميات وأسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في اليابان وكوريا والصين 2019-2017  الجدول - 6

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

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�شنيكوريااليابانالإجمايلال�شنيكوريااليابان

20178363037657382861595738.18.07.3

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

201882852443005394518109710.010.18.5

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

6345395259901628710.911.28.5نوفمرب

7254473462901827811.211.08.5دي�شمرب

7547383265801795911.211.28.5يناير 2019
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3.2 م�شادر واردات الغاز الطبيعي الم�شيل
  2019 يناير  �صهر  و�ل�صين خالل  �لجنوبية  كوريا  و  �ليابان  �إلى  ��صتر�ليا  �صادر�ت  بلغت 

حو�لي 6.341 مليون طن، لتاأتي في �لمرتبة �الأولى بن�صبة 35.3% من �إجمالي و�رد�ت �ليابان 

وكوريا �لجنوبية و�ل�صين خالل �ل�صهر، تليها قطر بن�صبة 17.6% ثم ماليزيا بن�صبة %10.6 .

هذ� وقد بلغت �صادر�ت �لدول �لعربية �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و�ل�صين حو�لي 4.292 

مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته 23.9% من �إجمالي و�رد�ت تلك �لدول خالل �ل�صهر.

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

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

عائد في حدود 7.23 دوالر/ مليون و ح ب في نهاية �صهر يناير 2019، تليها �إندوني�صيا ب�صافي 

عائد 7.04 دوالر/ مليون و ح ب، ثم ماليزيا ب�صافي عائد 6.99 دوالر/ مليون و ح ب، و��صتر�ليا 

ب�صافي عائد 6.94 دوالر/ مليون و ح ب. فيما بلغ �صافي �لعائد لقطر 6.61 دوالر/ مليون و 

ح ب، وللجز�ئر 6.07 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 يناير 2019:

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 يناير 2019

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( الياباناليابان
 كوريا

الجنوبية
االإجمالي

75473832658017959اإجمالي الواردات، منها:

2835778272863416.94ا�شتراليا

9291170106331626.61قطر

85949156119116.99ماليزيا

60011145811697.04اندون�شيا

6171261979407.23رو�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 

قطر  خام  ا�شتثناء  تم   2019 يناير  وفي  »دجينو«  الكونغو  خام  اأ�شيف   2018
البحري.

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

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

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

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

2019 2018 �ال�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month 2019 2018 �الأ�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month

75.1 1 
   

يوليو

July

58.0 65.5 1 

 يناير 

January
74.1  2 59.3 66.8  2
71.0  3 60.8 67.2  3
72.8 4 60.5 67.6  4
71.9 1 

 

�غ�صط�ص

August

61.9 63.9  1

 فرب�ير 

February
70.4  2 63.1 61.3  2
72.1  3 66.2 63.1  3
75.0 4 65.0 63.6  4
75.2  1

�صبتمرب

September

62.5 1

 مار�ص 

March
76.2  2 62.3 2
76.7 3 65.1 3
80.6 4 66.4 4
83.2 1 

 �كتوبر 

October

65.1 1
  

�بريل

April

81.4  2 67.7 2
78.9  3 69.5 3
76.4 4 70.9 4
70.5 1 

 نوفمرب  

November

73.5 1

مايو

May
66.5  2 75.6 2
62.8  3 76.3 3
58.8 4 73.9 4
60.0 1 

 دي�صمرب 

December

73.6 1

 يونيو 

  June
59.1  2 73.8 2
55.2  3 71.0 3
51.3 4 74.9 4

20182019

66.958.7January يناير 

63.563.8February فرب�ير 

63.8March مار�ص 

68.4April �بريل 

74.1May مايو 

73.2June يونيو 

73.3July يوليو 

72.3August �غ�صط�ص 

77.2September �صبتمرب 

79.4October �كتوبر 

65.3November نوفمرب 

56.9December دي�صمرب 

64.7First Quarter �لربع �الأول 

71.9Second Quarter �لربع �لثانى 

74.2Third Quarter �لربع �لثالث 

67.2Fourth Quarter �لربع �لر�بع 

69.8Annual Average املتو�شط ال�شنوي 

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

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

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

)$/Barrel - دوالر/ برميل(

�صلة خامات 

�أوبك

 OPEC
Basket

�لعربى 

�خلفيف

 Arab
Light

خليط   

�ل�صحر�ء 

�جلز�ئري 

 Sahara
Blend

�لب�صرة 

�خلفيف

 Basra
Light

�لكويت 

Kuwait
Export

قطر 

�لبحري

Marine

موربان

�الإمار�تي

Murban

�ل�صدرة 

�لليبي

Es Sider

دبى

Dubai
برنت

Brent

غرب 

تك�صا�ص

WTI

52.452.754.251.951.752.954.952.953.254.250.9Average 2017متو�شط عام 2017

69.870.371.268.460.969.271.969.569.470.964.9Average 2018متو�شط عام 2018

66.967.469.966.165.766.468.868.266.269.163.7January 2018يناير 2018 

63.564.066.062.362.163.165.964.462.765.262.2Februaryفرباير

63.864.466.762.362.263.466.364.962.865.962.8Marchمار�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

65.366.465.064.165.265.968.163.165.864.756.8Novemberنوفمرب

56.958.256.456.157.157.359.355.757.357.049.5Decemberدي�شمرب

58.759.659.358.258.759.560.858.359.159.451.6January 2018يناير 2019 

63.864.964.363.363.965.1065.663.264.464.055.0Februaryفرباير

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

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

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

الغازولني  املمتازال�شوق

Premium Gasoline
زيت الغاز

Gasoil
زيت الوقود

 Fuel Oil
 Market

متو�صط

 عام 

2017

68.066.351.6Singapore�صنغافورة

Average
2017

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

74.462.347.1US Gulf�خلليج �المريكي

متو�صط

 عام 

2018

79.984.765.2Singapore�صنغافورة

Average
2018

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

85.881.058.9US Gulf�خلليج �المريكي

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

2018

87.696.976.8Singapore�صنغافورة

Oct.-18
91.297.273.1Rotterdamروترد�م

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

نوفمرب

2018

68.782.168.3Singapore�صنغافورة

Nov.-18
76.886.462.6Rotterdamروترد�م

67.585.164.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
71.080.059.5US Gulf�خلليج �المريكي

دي�صمرب

2018

60.069.956.4Singapore�صنغافورة

Dec.-18
67.674.653.1Rotterdamروترد�م

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

يناير

2019

61.172.057.8Singapore�صنغافورة

Jan.-19
68.275.254.9Rotterdamروترد�م

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

فرب�ير

2019

66.378.463.9Singapore�صنغافورة

Feb.-19
74.480.861.4Rotterdamروترد�م

64.480.964.1Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
70.375.962.9US Gulf�خلليج �المريكي
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 )Source: OPEC Monthly Oil Market Report )various issues امل�شدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�شهري ملنظمة اأوبك. 

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

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

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

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

             Direction
Period

�لبحر �ملتو�صط/

�لبحر �ملتو�صط ***

Med/Med ***

�ل�صرق �الأو�صط/ �لغرب **

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

Middle East/East*
 �الجتاه     

�لفرتة

Average 2017 106 30 59 متو�شط 2017

Average 2018 115 25 57 متو�شط 2018

February 2018 96 19 39 فرب�ير 2018

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

November 155 41 93 نوفمرب

December 195 38 87 دي�صمرب

January 2019 131 24 56 يناير 2019

February 95 26 52 فرب�ير

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

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

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

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

Med/Med*
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

Middle East/East*

�الجتاه     

�لفرتة

Average 2017 171 130 121 متو�شط 2017

Average 2018 161 151 119 متو�شط 2018

February 2018 166 156 107 فرب�ير 2018

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

November 172 164 132 نوفمرب

December 233 223 183 دي�صمرب

January 2019 187 177 147 يناير 2019

February 170 160 113 فرب�ير

Direction

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

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

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

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

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

Table -7 : World Oil Demand  2017 - 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 

�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  

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

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

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

OECD 47.9 48.1 48.2 47.2 47.7 47.4 48.0 47.7 47.1 47.0  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

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

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

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

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

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

�أ�صيوية �أخري 

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

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

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

  FSU 4.8 5.0 4.9 4.7 4.7 4.7 5.1 4.8 4.4 4.5  االحتاد ال�شوفيتي ال�شابق

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

World 98.7 99.6 99.3 98.0 97.8 97.3 98.6 97.8 96.5 95.7    العامل
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�جلدول - 8: �لعر�ص �لعاملي للنفط و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �لفرتة  2017 - 2018

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

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

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

* اأرقام تقديرية. 

*2018 2017 

�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  

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

OAPEC 27.4 28.3 27.5 26.9 26.7 26.8 26.9 27.0 26.7 26.6 �لدول �الأع�صاء في �أو�بك

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FSU 14.3 14.6 14.3 14.1 14.1 14.1 14.1 13.9 14.1 14.1 االحتاد ال�شوفيتي ال�شابق

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

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

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

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

Oil Market Intelligence, February & March 2019   امل�شدر Sources: Oil Market Intelligence, February & March 2019

�لجدول - 9: �لمخزون �لنفطي �لعالمي، في نهاية �صهر فبر�ير 2019

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

فرباير 2019

Feb-19
يناير 2019

Jan-19

التغير عن يناير 2019

 Change from
January 19

فرباير 2018

Feb-18

التغير عن فرباير 2018

 Change from
February 2018

58Americas 1474(12)15321544االأمريكتني:

38Crude 14582 620606نفط خام

20Products 892)26(912938منتجات نفطية

Europe(36)7972 936929اأوروبا :

Crude)10(8338 328320نفط خام

Products)26(634)1(608609منتجات نفطية

Pacific(17)399(18)382400منطقة املحيط الهادي 

Crude)28(0183 155155نفط خام

11Products 216)18(227245منتجات نفطية

 5Total OECD 2845(23)28502873اإجمايل الدول ال�شناعية *
1

0Crude 221103 11031081نفط خام

5Products 1742(45)17471792منتجات نفطية

 253Rest of the world 702730 29832913بقية دول العامل *
1

Oil at Sea)15(1182)38(11671205نفط على منت �لناقالت

257World Commercial 1 475576 58335786املخزون التجاري العاملي *

Strategic Strategic)22(11852 18301829�ملخزون �ال�صرت�تيجي

118610221Total 2 88318820اإجمايل املخزون العاملي**


