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في هذا العدد

منظمة ا�قطار العربية المصدرة للبترول

د
د
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اأبرمت  التي  التفاقية  بموجب  للبترول  الم�صدرة  العربية  الأقطار  منظمة  تاأ�ص�صت 

في بيروت بتاريخ 9 يناير 1968  فيما بين حكومات كل من المملكة العربية ال�صعودية 

ودولة الكويت ودولة ليبيا )المملكة الليبية اآنذا∑(. ون�صت التفاقية على اأن تكون مدينة 

الكويت مقراً لها.  

تهدف المنظمة اإلى تعاون اأع�صائها في مختلف اأوجه الن�صاط القت�صادي في �صناعة 

البترول، وتقرير الو�صائل وال�صبل للمحافظة على م�صالح اأع�صائها الم�صروعة في هذه ال�صناعة منفردين 

ومجتمعين، وتوحيد الجهود لتاأمين و�صول البترول اإلى اأ�صواق ا�صتهالكه ب�صروط عادلة ومعقولة، وتوفير 

الظروف المالئمة لال�صتثمار في �صناعة البترول في الأقطار الأع�صاء. 

وقد ان�صم اإلى ع�صوية المنظمة في عام 1970 كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر 

ومملكة البحرين والجمهورية الجزائرية.  وان�صم اإليها في عام 1972 كل من الجمهورية العربية ال�صورية 

وجمهورية العراق، وان�صم اإليها في عام 1973 جمهورية م�صر العربية، وان�صمت الجمهورية التون�صية في 

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

اإلى ع�صويتها �صريطة اأن يكون البترول م�صدراً هاما لدخلها القومي، وبموافقة ثالثة اأرباع اأ�صوات الدول 

الأع�صاء على اأن يكون من بينها اأ�صوات جميع الدول الأع�صاء الموؤ�ص�صة. 

 QÉ£bC’ا áª¶æŸ áeÉ©ال áfÉeC’ا øY ájô¡سûال Iôسûæال QóسüJ 

áÑàµŸاh ΩÓYE’ا IQاOEا - ∫hÎÑ∏ل IQóسüŸا á«Hô©ال

(ISSN 1018-595X)

 جمي™ حق�ق الطب™ fiف�ظة، ول يج�ز اإعادة الن�شر 

اأو القتبا�س دون اإذن خطي م�شبق من املنظمة.  

(kاOóY 11) …وæا∑ ال�سÎسT’ا

 ójÈال QوLCا πªسûjh

الدول العربية 

الدول الأجنبية 

لالأفراد: 10 دنانري كويتية اأو ما يعادلها بالدولر 

للم�ؤ�ش�شات: 15 دينارا كويتيا اأو ما يعادلها بالدولر 

لالأفراد: 40 دولرا اأمريكيا 

للم�ؤ�ش�شات: 60 دولرا اأمريكيا

ت�ج¬ طلبات ال�شرتا∑ اإىل: 

ق�شم الت�زي™ – اإدارة الإعالم واملكتبة،

منظمة الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول 

�س.ب. 20501 ال�صفاة، الكويت 13066 - دولة الكويت

هاتف:  24959724  )965+(

فاك�س:  24959755  )965+( 

:Êالربيد الإلكرتو

distribute@oapecorg.org
م�ق™ املنظمة :

www.oapecorg.org

oapec@oapec1

10
13

التطورات البترولية

ملحق الجداول

المحتويات

السنة 46 - العدد 5-4

2

46السنة
٤-٥العدد

أبريل - مايو
٢٠٢٠

جهود الشركات البترولية العربية
في ظل جائحة فيروس كورونا المستجدفي ظل جائحة فيروس كورونا المستجد

COVID-19

4 أخبار الدول ا�عضاء



3
السنة 46 - العدد 5-4

أجهزة المنظمة :á≤ãÑæŸا äÉcôسûال •
الم�صروع����ات  المنظمة  ع��ن  انبثقت 

العربي���ة  ال�ص����ركة  التالية:  الم�ص���تركة 

 1972 عام  في  البترول  لنقل  البحرية 

ومقرها مدينة الكويت في دولة الكويت، 

ال�صفن  واإ�صالح  لبناء  العربية  وال�صركة 

)اأ�صري( في عام 1973، ومقرها مملكة 

البحرين، وال�صركة العربية لال�صتثمارات 

 1974 ع��ام  في  )اأب��ي��ك��ورب(  البترولية 

المملكة  ف��ي  ال��خ��ب��ر  م��دي��ن��ة  وم��ق��ره��ا 

العربية  وال�صركة  ال�صعودية،  العربية 

 1975 ع��ام  ف��ي  البترولية  للخدمات 

ومقرها مدينة طرابل�س في دولة ليبيا.

تمار�س المنظمة ن�صاطاتها واخت�صا�صاتها من خالل اأربعة اأجهزة هي: 

• ée∏�¢ الوQRاA: هو ال�صلطة العليا التي تحدد �صيا�صات المنظمة بتوجيه ن�صاطاتها وو�صع القواعد التي ت�صير عليها. 
• الÖàµª الò«Øæà… : يتكون من ممثلي الدول الأع�صاء ويقوم برفع ما يراه من تو�صيات واقتراحات اإلى المجل�س، وينظر في الميزانية 

ال�صنوية ويرفعها للمجل�س الوزاري ، كما يقر نظام موظفي الأمانة العامة، وت�صدر قراراته باأغلبية ثلثي اأ�صوات الأع�صاء جميعا.

• ا’áfÉeC ال©áeÉ : ت�صطلع بالجوانب التخطيطية والإدارية والتنفيذية لن�صاط المنظمة، وفقا للوائح وتوجيهات المجل�س. ويتولى اإدارة 
الأمانة العامة اأمين عام. ويعين الأمين العام بقرار من المجل�س الوزاري للمنظمة لفترة ثالç �صنوات قابلة للتجديد لمدد اأخرى. 

والأمين العام هو الناطق الر�صمي با�صم المنظمة، وهو الممثل القانوني لها، وهو م�صوؤول عن مبا�صرة واجبات من�صبه اأمام المجل�س. 

ويقوم الأمين العام باإدارة الأمانة العامة وتوجيهها، والإ�صراف الفعلي على كافة وجوه ن�صاطها، وتنفيذ ما يعهد به المجل�س اإليه من 

مهام. يمار�س الأمين العام وكافة موظفي الأمانة العامة وظائفهم با�صتقالل تام ولل�صالح الم�صتر∑ للدول الأع�صاء. يتمتع الأمين العام 

والأمناء الم�صاعدون في اأقاليم الدول الأع�صاء بكافة الح�صانات والمتيازات الدبلوما�صية.  

• ال¡»áÄ ال≥†سá«FÉ: تم التوقيع على بروتوكول اإن�صاء الهيئة الق�صائية لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول في مدينة الكويت 
بتاريخ  9 مايو 1978 ودخل حيز النفاذ في 20 اأبريل 1980.  وللهيئة اخت�صا�س اإلزامي بالنظر في المنازعات التي تتعلق بتف�صير 

وتطبيق اتفاقية اإن�صاء المنظمة، والمنازعات التي تن�صاأ بين ع�صوين اأو اأكثر من اأع�صاء المنظمة في مجال الن�صاط البترولي.

استهالك الطاقة في القطاع الصناعي
في الدول ا�عضاء في منظمة أوابك

تسمية سعادة المهندس شريف سليم العلماء
45ممثال لدولة االمارات العربية المتحدة في المكتب التنفيذي لمنظمة ا�وابك

6جهود الشركات البترولية العربية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19
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تلقت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة 

للبت���رول )اأواب���ك(، بتاري���خ 17 فبراي���ر 2020، خطاباً من 

معال�������ي الأ�شتاذ ثامر، نائب رئي�س ال��������زراء ل�ش�ؤون الطاقة، 

وزير النفط، وقد ت�صمن الخطاب ت�صمية �شعادة المهند�س 

ن�شي�������ر عزي�������ز جب�������ار، وكيل مدي�������ر ع�������ام دائ�������رة الدرا�شات 

والتخطي�������ط والمتابعة في وزارة النف�������ط العراقية، ممثاًل 

لجمه�رية العراق في المكتب التنفيذي لمنظمة الأوابك، 

خلفًا ل�شعادة الأ�شتاذ محم�د عبد الأمير ها�شم.

من جانبها بعثت الأمانة العامة ببرقية تهنئة اإلى �شعادة 

المهند�س ن�شير عزيز جبار ، بمنا�ص���بة ت�صميته لبالده في 

المكتب التنفيذي للمنظمة، متمنية ل�ص���عادته دوام ال�صحة 

والعافية والمزيد من التطور والنماء لجمهورية العراق.

تسمية سعادة الدكتور مجلد ميلود
 ممثال  للجمهورية الجزائرية في المكتب التنفيذي لمنظمة األوابك

تسمية سعادة المهندس نصير عزيز جبار 
ممثال  لجمهورية العراق في المكتب التنفيذي لمنظمة األوابك

تسمية سعادة المهندس شريف سليم العلماء
ممثال لدولة االمارات العربية المتحدة في المكتب التنفيذي لمنظمة األوابك

تلق���ت الأمان���ة العامة لمنظمة الأقط���ار العربية الم�ص���درة للبترول )اأوابك( خطاب���اً من معالي 

الأ�شت�������اذ محمد عرقاب، وزير الطاقة في الجمه�ري�������ة الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية بتاريخ 19 

مايو 2020، وقد ت�ص���من الخطاب ت�ص���مية �شع�������ادة الدكت�ر مجلد ميل�د، المدي�������ر العام للدرا�شات 

ال�شت�شرافي�������ة ب��������زارة الطاقة الجزائري�������ة، ممثاًل للجمه�ري�������ة الجزائرية في المكت�������ب التنفيذي 

لمنظمة الأوابك، خلفاً ل�صعادة الأ�صتاذ محمد راأ�س الكاف.

من جانبه بعث �شعادة الأ�شتاذ علي �شبت بن �شبت الأمين العامة لمنظمة الأوابك ببرقية تهنئة 

اإلى �ص���عادة الدكتور مجلد ميلود، بمنا�ص���بة ت�ص���ميته لبالده في المكتب التنفيذي للمنظمة، متمنياً 

ل�صعادته دوام ال�صحة والعافية والمزيد من التطور والنماء للجمهورية الجزائرية.

تلق���ت الأمانة العام���ة لمنظمة الأقطار العربية الم�ص���درة للبت���رول )اأوابك( 

خطاب���اً من معال�������ي المهند�س �شهيل محمد المزروعي، وزي�������ر الطاقة وال�شناعة 

بدول�������ة المارات العربية المتحدة بتاريخ 14 مايو 2020، وقد ت�ص���من الخطاب 

ت�ص���مية �شعادة المهند�س �شري�������ف �شليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة وال�ص���ناعة 

بدول���ة الم���ارات العربية المتح���دة، ممثاًل لدولة الم���ارات العربية المتحدة في 

المكتب التنفيذي لمنظمة الأوابك، خلفاً ل�صعادة الدكتور مطر حامد النيادي.

م���ن جانبه بع���ث �شعادة الأ�شتاذ علي �شبت بن �شب�������ت الأمين العامة لمنظمة 

الأواب�������ك ببرقي���ة تهنئة اإل���ى �شعادة المهند��������س �شريف �شليم العلماء، بمنا�ص���بة 

ت�ص���ميته لبالده ف���ي المكتب التنفيذي للمنظمة، متمنياً ل�ص���عادته دوام ال�ص���حة 

والعافية والمزيد من التطور والنماء لدولة المارات العربية المتحدة.
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استهالك الطاقة في القطاع الصناعي
في الدول األعضاء في منظمة أوابك

تهدف الدرا�ص���ة بالدرجة الأولى اإلى التعرف على حجم 

ا�ص���تهال∑ الطاقة في القطاع ال�صناعي في الدول الأع�صاء 

نظ���را لما يمثل���ه هذا القطاع م���ن اأهمية �ص���واء من ناحية 

م�ص���اهمته في اقت�ص���ادات ال���دول الأع�ص���اء، اأو من ناحية 

ح�ص���ته في ال�صتهال∑ النهائي من الطاقة في هذه الدول. 

وتت�ص���من هذه الدرا�ص���ة ثمانية اأجزاء. يق���دم الجزء الأول 

لمح���ة عن النات���ج المحل���ي الإجمالي في الدول الأع�ص���اء 

بالأ�ص���عار الثابتة والأ�ص���عار الجارية، بالإ�ص���افة اإلى القيمة 

الم�ص���افة للقطاع ال�ص���ناعي وح�ص���تها في الناتج المحلي 

الإجمالي في هذه الدول. ويلقي الجزء الثاني ال�ص���وء على 

اإنت���اج الطاقة ف���ي هذه الدول ح�ص���ب الم�ص���ادر المتاحة. 

وي�ص���تعر�س الج���زء الثال���ث تط���ورات ال�ص���تهال∑ النهائي 

ف���ي الدول الأع�ص���اء ح�ص���ب الم�ص���ادر ووفق���ا للقطاعات 

القت�ص���ادية الم�ص���تهلكة للطاقة. بينما يرك���ز الجزء الرابع 

على ال�ص���تهال∑ النهائي من الطاقة في القطاع ال�ص���ناعي 

ح�صب الم�ص���ادر وتبعا لل�صناعات الرئي�ص���ية المكونة لهذا 

القط���اع في الدول الأع�ص���اء. وي�ص���تكمل الج���زء الخام�س 

ال�ص���ورة بتقدي���م خال�ص���ة ع���ن ال�ص���تهال∑ النهائ���ي من 

الطاقة في بقية القطاعات القت�ص���ادية. وي�صتعر�س الجزء 

ال�صاد�س ا�صتهال∑ الطاقة في القطاع الو�صيط الذي يتكون 

ب�ص���ورة اأ�صا�ص���ية م���ن محطات الكهرباء وم�ص���انع ت�ص���ييل 

الغ���از وم�ص���افي التكرير بالإ�ص���افة اإلى الفاق���د في عملية 

التحويل. اأما الجزء ال�صابع فيعطي �صورة عن اإنتاج الطاقة 

وال�ص���تهال∑ النهائ���ي م���ن الطاق���ة، وبالذات ف���ي القطاع 

ال�صناعي وال�ص���ناعات الرئي�صية الم�صتهلكة للطاقة، وذلك 

لكل دولة من الدول الأع�ص���اء ب�صورة منفردة. ويقدم الجزء 

الثامن بيانات عن موؤ�صر كثافة ا�صتخدام الطاقة في القطاع 

ال�ص���ناعي في الدول الأع�صاء. واأخيرا، توجز الدرا�صة اأهم 

النتائج التي تو�ص���لت لها، كما تقدم بع�س التو�ص���يات ب�صاأن 

ا�صتهال∑ الطاقة في القطاع ال�صناعي في الدول الأع�صاء.  

استهالك الطاقة في القطاع الصناعي

طاقة في القطاع الصناعي
استهالك ال
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جهود الشركات البترولية العربية في ظل 
جائحة فيروس كورونا المستجد

COVID-19
 )COVID-19( شلت ال�شركات البترولية العربية م�شاريعها البترولية، في ظل جائحة فيرو�س ك�رونا الم�شتجدUوا

وذل�������ك في اإطار التزامها بالم�شاهمة في تزويد ال�ش��������ق النفطية العالمية باإمدادات اآمنة وم�شتقرة من النفط والغاز، 

حي�������å و�شعت �شل�شلة من الخطط والإج�������راءات ال�قائية والحترازية الم�شددة لم�اUشلة العمل من جهة وللمحافظة 

.iشحة و�شالمة العاملين بال�شركات البترولية العربية من جهة اأخرU على
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 وفي ما يلي بع�س الن�شاطات لل�شركات العربية البترولية 

.)COVID-19( التي تمت في ظل جائحة ك�رونا

    ذك���ر معال�������ي ال�شي�������خ 

محمد بن خليف�������ة اآل خليفة، 

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

البحرين، خ���الل ندوة له عبر 

�ص���بكة النترنت نظمتها غرفة 

التجارة المريكية في البحرين، 

كورون���ا  فيرو����س  جائح���ة  اأن 

 )COVID-19( الم�ص���تجد 

اأدت اإلى انخفا�س الطلب على النفط ب�ص���كل ل مثيل له في 

الع�ص���ر الحديث، وتعتبر هذه الموؤ�ص���رات مقلقة لل�ص���ناعة 

النفطي���ة مم���ا يوؤثر بال �ص���ك ف���ي ازدهار ونمو الم�ص���اريع 

النفطي���ة التطويرية. وعل���ى هذا الأ�ص���ا�س اتخذت منظمة 

ال���دول الم�ص���درة للبترول )اأوبك( قرارات بهذا ال�ص���اأن في 

اجتماعها الأخير في �ص���هر مار�س 2020 ، بتخفي�س اإنتاج 

النف���ط 10 ماليين برميل يومي���اً اعتباراً من الأول من مايو 

2020 ولفترة مبدئية ل�ص���هرين. معرباً عن اأمله باأن تنح�صر 
ه���ذه الجائح���ة العالمية ع���ن قريب ويزدهر القت�ص���اد من 

جديد.

المهند�س  معال�������ي  واأ�ص���ار 

�شع�������د الكعب�������ي، وزي�������ر الدول�������ة 

الع�ش��������  الطاق�������ة،  ل�ش��������ؤون 

المنت�������دب والرئي�س التنفيذي 

ل�شرك�������ة قطر للبت�������رول، خالل 

عب���ر  موؤخ���راً  عق���دت  ن���دوة 

الت�صال المرئي نّظمها مجل�س 

الأعمال الأمريكي القطري، اأن 

التطورات الأخيرة لن تعيق دولة قطر، واأ�صاف: »نحن نعمل 

عل���ى المدى البعيد، نح���ن منتج للغاز �ص���احب كلفة الإنتاج 

الأقل ويمكننا تحمل �ص���دمات ال�ص���وق، نحن في و�صع مالي 

جيد للغاية وما زلنا نبحث عن فر�س ا�صتثمارية جيدة.« ورداً 

على �ص���وؤال ب�ص���اأن احتمالية ا�ص���طرار دولة قطر لتخفي�س 

انتاجه���ا من الغاز ب�ص���ب الأ�ص���عار المتدنية وزي���ادة العر�س 

ق���ال معاليه »في مثل هذا ال�ص���يناريو، كوننا منتجاً منخف�س 

التكلف���ة، �صي�ص���طر كثير م���ن المنتجين الأعل���ى تكلفة اإلى 

تقلي����س اإنتاجه���م ولي�س نحن، ول يمكن اأن ن�ص���طر لخف�س 

اإنتاجنا لهذا ال�صبب«. واأ�صاف قائاًل: »في الواقع، نحن نعمل 

على التو�صع وربما اإنتاج اأكثر من 126 مليون طن �صنوياً.«

المهند�س  معال�������ي  وذك���ر 

ط�������ارق الم�������ال، وزي�������ر البترول 

ف�������ي  المعدني�������ة  والث�������روة 

في  العربية  م�ش�������ر  جمه�رية 

ت�ص���ريح �ص���حفي »ان تر�صيد 

تكالي���ف  وخف����س  الإنف���اق 

الإنتاج اأ�ص���بح اأمراً �ص���رورياً 

ف���ي مواجهة التحدي���ات التي 

ت�ص���هدها ال�ص���ناعة البترولي���ة، لي�س بم�ص���ر فقط، واإنما 

على الم�ص���توى العالمي ف���ي ظل اأزمة كورونا والنخفا�س 

الحاد في م�ص���تويات الأ�ص���عار العالمي���ة للبترول، ووجود 

فائ�س كبير من المعرو�س في اأ�ص���واق البترول العالمية«.  

واأ�صاف » ان ا�صتمرار العمل في حفر الآبار ال�صتك�صافية 

لتحقي���ق اكت�ص���افات جدي���دة للزي���ت الخام يعد الو�ص���يلة 

الرئي�ص���ية لزيادة مع���دلت الإنتاج، بالإ�ص���افة اإلى تنفيذ 

اأعمال اإ�ص���الح الآبار وا�ص���تخدام التكنولوجيات الحديثة 

واإيج���اد حل���ول غي���ر تقليدي���ة لمواجهة تح���دي التناق�س 

الطبيع���ي للحق���ول الحالية المنتجة«. و�ص���دد على اأهمية 

اللت���زام الكام���ل با�ص���تراطات الأم���ن وتطبي���ق معايي���ر 

ال�ص���المة وال�ص���حة المهني���ة وحماي���ة البيئ���ة، واللت���زام 

بكافة الإج���راءات الوقائية والحترازي���ة لفيرو�س كورونا 

للحفاظ على �ص���حة العاملين.

من جهته���ا اأعلنت �شركة 

ال�شع�دية  العربي�������ة  الزي�������ت 

نتائجها  ال�شع�دية«،  »اأرامك� 

المالي���ة للربع الأول من عام 

2020، موؤك���دة قوة مركزها 
المال���ي وقدراته���ا الت�ص���غيلية رغ���م بيئ���ة القت�ص���اد الكلّي 

ال�ص���عبة وانخفا�س الطلب على الطاقة اإثر جائحة فيرو�س 

كورونا الم�ص���تجد )كوفيد- 19(. وذك���ر المهند�س اأمين بن 

ح�ص���ن النا�ص���ر، رئي�س اأرامكو ال�ص���عودية وكبي���ر الإداريين 

التنفيذيي���ن، ف���ي معر�س تعليق���ه على النتائ���ج قائاًل: »لقد 

حققت ال�ص���ركة اأرباح���اً وتدفقات نقدية ح���ّرة قويين، رغم 

�ص���عف الطلب على الطاقة وانخفا�س اأ�ص���عار النفط. وفي 

الوقت نف�ص���ه، تظل ال�ص���ركة ملتزمة ب�ص���المة موظفيها مع 

ا�ص���تمرارها في تنفيذ اإ�صتراتيجيتها طويلة المدى والرامية 

اإلى خلق القيمة لجميع م�صاهميها«.
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اإنتاج م�صروع الوقود البيئي من وحدة اإنتاج الفحم البترولي 

بم�ص���فاة ميناء الأحمدي التي تم ت�صغيلها مطلع �صهر اأبريل 

2020، بطاقة اإنتاجية ت�ص���ل اإلى 37 األف ب/ي. واأ�ص���ادت 
ال�ص���ركة بجهود العاملين في ال�ص���ركة التي توجت بت�صدير 

هذه ال�ص���حنة رغم تداعيات اأزمة فيرو�س كورونا الم�صتجد 

)كوفي���د- 19(، والت���ي طال���ت تاأثيراته���ا �ص���ركات القطاع 

النفطي الكويتي ب�صكل عام.

  ووا�ص���لت �شرك�������ة �ش�ناط�������را∑ 

الجزائرية اأعمالها في ظل اإجراءات 

احترازية م�ص���ددة حفاظا على �صحة 

العاملي���ن، وم���ن بي���ن اأب���رز النتائ���ج 

خ���الل الفترة الحالي���ة، التوقيع على 

مذك���رة تفاهم مع �ص���ركة ل���و∑ اأويل 

الرو�ص���ية للتع���اون لبح���ث اإمكانيات 

التع���اون بي���ن الجانبي���ن ف���ي مجال 

في عمليات ال�صتك�ص���اف واإنت���اج المحروقات في داخل 

وخارج الجزائر. كما اأعلنت �ص���ركة �ص���وناطرا∑ موؤخرا 

عن زيادة ح�ص���تها في خط اأنابي���ب ميد غاز الذي ينقل 

الغاز الطبيعي من الجزائر اإلى اإ�ص���بانيا لت�ص���ل الن�ص���بة 

اإل���ى %51، وذل���ك في اإط���ار الجه���ود الرامي���ة لتعزيز 

مكانته���ا كم���ورد رئي�ص���ي وموث���وق للغ���از الطبيع���ي اإلى 

اأوروب���ا.

   اأم���ا �شرك�������ة اأدن��������∑ الإماراتي�������ة 

فذك���رت انها قامت بت�ص���ريع العتماد 

عل���ى تطبيق التكنولوجي���ا الرقمية في 

اأن�ص���طتها ا�ص���تجابة للو�ص���ع الحال���ي 

من خالل تقديم تجربة رقمية �صل�ص���ة 

وممتعة للعمالء تعزيزاً لموقعها كموزع 

وق���ود بالتجزئ���ة عالم���ي الم�ص���توى، 

حيث يعد ت�ص���جيع ا�ص���تخدام الهاتف 

المتح���ر∑ والتكنولوجيا الحديثة الت���ي تتيح التزود بالوقود 

والدفع بدون لم�س اأحد اأ�ص����س ا�ص���تراتيجية ال�صركة لدعم 

ا�ص���تخدامات التكنولوجيا الرقمية، وهو م���ا نتج عنه زيادة 

عدد م�ص���تخدمي محفظة اأدن���و∑ الذكية، التي تحتوي على 

خيار الدفع با�ص���تخدام الهاتف المتحر∑ و«برنامج مكافاآت 

اأدن���و∑«، باأكثر من 100 األف عميل خ���الل الربع الأول من 

العام الحالي 2020.

�شرك�������ة  واأعلن���ت     

البترول ال�طنية الك�يتية 

نجاحه���ا  ع���ن  موؤخ���راً 

بت�ص���دير اأول �ص���حنة من الفحم البترولي عالي الجودة اإلى 

الأ�ص���واق العالمية، واأو�ص���حت ال�ص���ركة اإن ت�صدير ال�صحنة 

ت���م بعد ا�ص���تيفاء كاف���ة المتطلبات وال�ص���تراطات الالزمة 

للت�صدير، وتبل≠ كمية ال�صحنة 15 طن متري، وتعتبر باكورة 
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التطورات البترولية في ا�سواق العالمية*

*اإعداد الإدارة القت�شادية

أوًال: أسواق النفط العالمية

1- اأ�شعار النفط

ت�صير اأحدç التقديرات الأولية لمنظمة اأوبك، اإلى ارتفاع المتو�صط ال�صهري ل�صعر �صلة خاماتها اإلى 25.17 دولر للبرميل • 

ارتفاع  اإلى  التوقعات   çاأحد ال�صابق. بينما ت�صير  بال�صهر  42.5% مقارنة  تبل≠ نحو  بن�صبة  اأي   ،2020 خالل �صهر مايو 

المتو�صط ال�صهري ل�صعر �صلة خاماتها اإلى 34.73 دولر للبرميل خالل �صهر يونيو 2020، اأي بن�صبة تبل≠ نحو 38% مقارنة  

بال�صهر ال�صابق. كما تتوقع المنظمة تراجع المتو�صط ال�صنوي ل�صعر �صلة خامات اأوبك في عام 2020 اإلى 39.47 دولر 

للبرميل، وهو م�صتوى يقل بنحو 24.57 دولر للبرميل اأو بن�صبة 38.4% مقارنة بعام 2019.

للبرميل(  دولر   16.3(  %47.9 بن�صبة   2020 اأبريل  �صهر  اإنخف�س خالل  قد  اأوبك  �صلة خامات  اأ�صعار  اأن معدل  يذكر 

مقارنة بال�صهر ال�صابق، لي�صل اإلى 17.7 دولر للبرميل. وقد كان ل�صتمرار فائ�س المعرو�س النفطي المتزايد في الأ�صواق 

الفورية، والتراجع الكبير في معدلت ت�صغيل م�صافي التكرير ب�صبب اإنخفا�س الطلب على النفط، وارتفاع مخزونات النفط 

العالمية، على خلفية جائحة فيرو�س كورونا الم�صتجد )Covid-19(، دوراً رئي�صياً في اإنهيار الأ�صعار خالل �صهر اأبريل 

2020 اإلى اأدنى م�صتوى لها منذ �صهر دي�صمبر 2001.

الم�صدر: منظمة الدول الم�صدرة للبترول )اأوبك(، التقرير ال�صهري

2- الطلب والعر�س

ت�صير التقديرات الأولية اإلى اإنخفا�س الطلب العالمي على النفط خالل الربع الأول من عام 2020 بمقدار 8.4 مليون • 

ب/ي، اأي بن�صبة 8.3% مقارنة بم�شت�يات الرب™ الراب™ من العام الما�شي، لي�صل اإلى حوالي 92.4 مليون ب/ي. حيث 

اإنخف�س طلب مجم�عة الدول ال�شناعية بن�صبة 6.2% لي�صل اإلى 45.3 مليون ب/ي، كما اإنخف�س طلب بقية دول العالم 

بن�صبة 10.3% لي�صل اإلى 47.1 مليون ب/ي. 

المعدل ال�شب�عي لل�شعر الف�ري ل�شلة خامات اأوبك، 2019-2020 ) دولر / برميل (
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EIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions May 2020الم�صدر: 

في حين ت�صير التوقعات اإلى اإنخفا�س الطلب العالمي على النفط خالل الربع الثاني من عام 2020 ب�صكل قيا�صي 

يبل≠ 11.1 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 12% مقارنة بم�صتويات الربع ال�صابق، لي�صل اإلى حوالي 81.3 مليون ب/ي. حيث 

يتوقع اإنخفا�س طلب مجموعة الدول ال�صناعية بن�صبة 23% لي�صل اإلى 34.9 مليون ب/ي، كما يتوقع اإنخفا�س طلب       

بقية دول العالم بن�صبة 1.5% لي�صل اإلى 46.4 مليون ب/ي. 

بمقدار •   2020 عام  من  الأول  الربع  خالل  النفط  من  العالمية  الإمدادات  اإنخفا�س  اإلى  الأولية  التقديرات  ت�صير 

600 األف ب/ي، اأي بن�صبة 0.6% مقارنة بم�صتويات الرب™ الراب™ من العام الما�شي، لت�صل اإلى حوالي 99.7 مليون 
ب/ي. حيث ارتف™ اإجمالى اإمدادات الدول المنتجة من خارê اأوبك بن�صبة 0.2% لت�صل اإلى 66.5 مليون ب/ي. بينما 

اإنخف�شت اإمدادات الدول الأع�شاء في منظمة اأوبك من النفط الخام و�ش�ائل الغاز الطبيعي بن�صبة 2.1% لت�صل 

اإلى 33.2 مليون ب/ي. 

في حين ت�صير التوقعات اإلى اإنخفا�س الإمدادات العالمية من النفط خالل الربع الثاني من عام 2020 تزامناً مع 

بدء تطبيق اإتفاق خف�س الإنتاج القيا�صي بين دول )اأوبك +( وبع�س الدول الأخرى المنتجة للنفط منذ مطلع �صهر مايو 

.2020
اإنخف�س اإنتاê ال�ليات المتحدة من النفط ال�شخري خالل �صهر اأبريل 2020 بن�صبة 2.2% مقارنة بال�صهر ال�صابق، • 

وهو الإنخفا�س ال�صهري الخام�س على التوالي، لي�صل اإلى حوالي 8.824 مليون ب/ي، كما اإنخف�س عدد الحفارات 

العاملة بنحو 187 حفارة مقارنة بال�صهر ال�صابق، وهو اأكبر اإنخفا�س على الإطالق، م�صجاًل اأدنى م�صتوى له منذ �صهر 

نوفمبر 2016 وهو 515 حفارة. هذا وت�صير التقديرات اإلى اإنخفا�س اإنتاê النفط ال�شخري الأمريكي خالل �صهر 

مايو 2020 ب�صكل حاد يبل≠ 805 األف برميل/يوم مقارنة بال�صهر ال�صابق، وهو اأكبر هبوط �صهري منذ بدء الحتفاظ 

مليون   7.822 اإلى   2020 يونيو  �صهر  اإنخفا�صه خالل  يتوقع  كما  برميل/يوم.  مليون   8.019 اإلى  لي�صل  ب�صجالت، 

برميل/يوم وهو اأدنى م�صتوى منذ �صهر اأغ�صط�س 2018.

اإنتاê النفط ال�شخري وعدد الحفارات العاملة في ال�ليات المتحدة الأمريكية

3- المخزونات النفطية

ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول ال�شناعية خالل �صهر اأبريل 2020 بحوالي 128 مليون برميل مقارنة • 

اإلى حوالي 3089 مليون برميل، كما ارتف™ المخزون الإ�شتراتيجي في دول منظمة التعاون  بال�صهر ال�صابق لي�صل 

القت�شادي والتنمية وجن�ب اأفريقيا وال�شين بحوالي 13 مليون برميل مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 1842 مليون 

برميل. 



التطورات البترولية

السنة 46 - العدد 5-4

12

4. تجارة النفط

- واردات ال�ليات المتحدة النفطية

اإنخف�شت واردات ال�ليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر اأبريل 2020 بنحو 13.2% لتبل≠ حوالي 5.4 • 

مليون ب/ي، كما اإنخف�شت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو 19.5% لتبل≠ حوالى 1.8 مليون ب/ي.

اإنخف�شت Uشادرات ال�ليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر اأبريل 2020 بنحو 15.8% لتبل≠ حوالي 3.1 • 

مليون ب/ي، بينما ارتفعت Uشادراتها من المنتجات النفطية بنحو 1.6% لتبل≠ حوالى 5.6 مليون ب/ي.

ثانيًا: أسواق الغاز الطبيعي العالمية

1- الأ�شعار
اإنخف�س المت��شط ال�شهري لل�شعر الف�ري للغاز الطبيعي الم�شجل في مركز هنري بال�ش�ق الأمريكي خالل �صهر • 

اأبريل 2020 لي�صل اإلى 1.74 دولر لكل مليون )و ح ب(. 

ارتف™ مت��شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في اليابان خالل �صهر مار�س 2020 بمقدار 0.28 دولر لكل • 

مليون )و ح ب(، لي�صل اإلى 9.53 دولر لكل مليون )و ح ب(،   كما ارتف™ مت��شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي 

الم�شيل في ك�ريا الجن�بية بمقدار 0.32 دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل اإلى 8.87 دولر لكل مليون )و ح ب(. 

بينما اإنخف�س مت��شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في ال�شين بمقدار 0.61 دولر لكل مليون )و ح ب(، 

لي�صل اإلى 7.82 دولر لكل مليون )و ح ب(.             

2- ال�شادرات
 • 2.561 اليابان و ك�ريا الجن�بية وال�شين حوالى  اإلى  الغاز الطبيعي الم�شيل  بلغت Uشادرات الدول العربية من 

مليون طن خالل �صهر مار�س 2020، م�صتاأثرة بح�صة 17.1% من الإجمالى.          

.Oil Market intelligence, July 2019 and May 2020الم�صدر:

التغير في المخزون النفطي في نهاية �شهر اأبريل 2020 )ملي�ن برميل(
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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». 
As of january 2019: The basket price excludes the Qatari crude "Qatar Marine".

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

الليبي،م�ربان الماراتي ، قطر البحري ، الخام الك�يتي، اليراني الثقيل، ميري  

الفنزويلي، ب�ني الخفيف النيجيري، خام مينا�س الندوني�شي.واعتبارا من بداية 

و خام  النغ�لي  غيرا�ش�ل  اأ�شيف خام   2007 اأكت�بر  �شهر  ومنت�شف  يناير  �شهر 

اورينت. الك�ادوري، و في يناير 2009 تم ا�شتثناء الخام الندوني�شي من ال�شلة، 

 2016 ي�لي�  وفي  جديد،  من  الندوني�شي  الخام  ا�شافة  تم   2016 يناير  وفي 

وفي  الندوني�شي،  الخام  ا�شتثناء  تم   2017 يناير  وفي  الجاب�ني،  الخام  اأ�شيف 

ي�ني�  وفي  اأوبك،  �شلة  اإلى  »زافيرو«  ال�شت�ائية  غينيا  خام  ا�شيف   2017 ي�ني� 

قطر  خام  ا�شتثناء  تم   2019 يناير  وفي  »دجين�«  الك�نغ�  خام  اأ�شيف   2018
البحري من �شلة اأوبك لت�شبح تتاألف من 14 ن�ع من النفط الخام.

القت�شادية،  الدارة  للبترول،  الم�شدرة  العربية  القطار  منظمة  الم�شدر: 

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

اجلدول - 2:  الأ�صعار الفورية ل�صلة اأوبك،  2019- 2020 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 2019 -2020
($ / Barrel - دولر / برميل(

2020 2019 ال�صبوع

Week 
ال�صهر

Month 2020 2019 الأ�صبوع

Week 
ال�صهر

Month

63.9 1 
   

يوليو

July

68.9 58.0 1 

 يناير 

January
66.0  2 65.6 59.3  2
64.7  3 64.4 60.8  3
64.3 4 60.3 60.5  4
58.6 1 

 

اغ�صط�س

August

55.2 61.9  1

 فرباير 

February
59.0  2 55.3 63.1  2
60.1  3 57.9 66.2  3
59.7 4 53.6 65.0  4
59.4  1

�صبتمرب

September

51.3 65.1 1

 مار�س 

March
61.5  2 34.7 66.6 2
65.7 3 28.7 67.2 3
63.1 4 25.7 66.8 4
59.2 1 

 اكتوبر 

October

22.3 68.8 1
  

ابريل

April

59.7  2 18.9 70.4 2
60.7  3 14.1 70.5 3
61.0 4 14.9 73.1 4
62.3 1 

 نوفمرب  

November

21.5 70.2 1

مايو

May
62.7  2 24.1 71.7 2
63.3  3 28.6 70.2 3
64.1 4 29.1 67.1 4
63.7 1 

 دي�صمرب 

December

34.7 61.8 1

 يونيو 

  June
65.8  2 61.5 2
67.7  3 62.9 3
68.3 4 65.3 4

20192020

58.765.1January يناير 

63.855.3February فرباير 

66.433.9March مار�س 

70.817.7April ابريل 

70.025.2May مايو 

62.934.7June يونيو 

64.7July يوليو 

59.6August اغ�صط�س 

62.4September �صبتمرب 

59.9October اكتوبر 

62.9November نوفمرب 

66.5December دي�صمرب 

63.051.5First Quarter الربع الأول 

67.925.9Second Quarter الربع الثانى 

62.2Third Quarter الربع الثالث 

63.1Fourth Quarter الربع الرابع 

64.0Annual Average املت��شط ال�شن�ي 

اجلدول - 1: املعدل الأ�صبوعي لأ�صعار �صلة اأوبك* ، 2019 - 2020

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2019 -2020
($ / Barrel - دولر / برميل(
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اجلدول - 3:  الأ�صعار الفورية ل�صلة اأوبك وبع�س اأنواع النفوط الأخرى 2020-2018

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

)$/Barrel - دولر/ برميل(

�صلة خامات 

اأوبك

 OPEC
Basket

العربى 

اخلفيف

 Arab
Light

خليط   

ال�صحراء 

اجلزائري 

 Sahara
Blend

الب�صرة 

اخلفيف

 Basra
Light

الكويت 

Kuwait
Export

موربان

الإماراتي

Murban

ال�صدرة الليبي

Es Sider
دبى

Dubai
برنت

Brent

قطر 

البحري

Marine

غرب 

تك�صا�س

WTI

69.870.671.468.668.972.269.869.771.269.265.2Average 2018مت��شط عام 2018

64.065.064.563.664.364.763.863.564.265.257.0Average 2019مت��شط عام 2019

58.759.659.358.258.760.858.359.159.459.551.6January 2019يناير 2019 

63.864.964.363.363.965.663.264.464.065.155.0Februaryفرباير

66.467.466.466.166.868.065.466.966.167.658.2Marchمار�س

70.871.971.270.571.271.570.570.971.271.863.9Aprilاأبريل

70.070.871.269.870.169.770.369.670.971.060.7Mayماي�

62.963.564.862.762.662.863.661.664.063.554.7Juneي�ني�

64.765.663.964.464.964.963.463.263.964.857.5Julyي�لي�

59.660.858.259.260.460.258.458.958.860.854.8Augustاأغ�شط�س

62.462.762.561.962.262.462.361.162.663.16.9September�شبتمرب

59.961.060.559.560.560.959.859.559.761.854.0Octoberاأكت�بر

62.964.063.962.563.763.563.561.963.164.957.3Novemberن�فمرب

66.567.568.165.866.366.767.664.966.968.159.8Decemberدي�شمرب

65.166.665.364.165.466.163.664.164.367.257.6January 2020يناير 2020 

55.556.857.954.855.957.154.754.355.556.050.6Februaryفرباير

33.933.831.736.029.9Marchمار�س

17.721.318.817.5316.5Aprilاأبريل

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

اجلدول  - 4:  املتو�صط ال�صهري لال�صعار الفورية للمنتجات النفطية فى ال�صواق املختلفة،  2020-2018

Table - 4: Average Monthly Market Spot Prices of Petroleum Products,   2018 -2020
($ / Barrel - دولر / برميل(

الغازولني  املمتازال�سوق

Premium Gasoline
زيت الغاز

Gasoil
زيت ال�ق�د

 Fuel Oil Market

متو�صط

 عام 

2018

79.984.765.2Singapore�صنغافورة

Average
2018

87.385.962.3Rotterdamروتردام
79.185.763.5Mediterraneanالبحر املتو�صط

85.881.058.9US Gulfاخلليج المريكي

متو�صط

 عام 

2019

72.577.857.3Singapore�صنغافورة

Average
2019

79.679.560.2Rotterdamروتردام
71.479.163.4Mediterraneanالبحر املتو�صط

79.774.652.6US Gulfاخلليج المريكي

ابريل

2019

80.783.066.8Singapore�صنغافورة

April-19
93.084.564.9Rotterdamروتردام

81.983.665.7Mediterraneanالبحر املتو�صط
92.879.365.2US Gulfاخلليج المريكي

مايو

2019

76.382.464.4Singapore�صنغافورة

May-19
90.384.961.7Rotterdamروتردام

80.284.265.2Mediterraneanالبحر املتو�صط
87.278.260.6US Gulfاخلليج المريكي

يونيو

2019

67.574.959.4Singapore�صنغافورة

Jun.-19
78.376.156.9Rotterdamروتردام

70.675.662.5Mediterraneanالبحر املتو�صط
82.571.154.8US Gulfاخلليج المريكي

يوليو

2019

73.678.566.1Singapore�صنغافورة

Jul.-19
82.378.559.2Rotterdamروتردام

75.578.164.8Mediterraneanالبحر املتو�صط
88.674.958.4US Gulfاخلليج المريكي

اأغ�صط�س

2019

70.175.154.4Singapore�صنغافورة

Aug.-19
77.675.455.7Rotterdamروتردام

69.775.357.8Mediterraneanالبحر املتو�صط
79.370.745.0US Gulfاخلليج المريكي

�صبتمرب

2019

74.477.762.3Singapore�صنغافورة

Sep.-19
77.279.762.6Rotterdamروتردام

71.079.563.8Mediterraneanالبحر املتو�صط
78.175.748.6US Gulfاخلليج المريكي

اأكتوبر

2019

74.276.346.6Singapore�صنغافورة

Oct.-19
76.378.558.9Rotterdamروتردام

69.478.162.5Mediterraneanالبحر املتو�صط
77.574.942.3US Gulfاخلليج المريكي

نوفمرب

2019

76.175.438.4Singapore�صنغافورة

Nov.-19
78.278.158.6Rotterdamروتردام

71.877.362.6Mediterraneanالبحر املتو�صط
76.272.535.8US Gulfاخلليج المريكي

دي�صمرب

2019

74.878.942.2Singapore�صنغافورة

Dec.-19
77.480.465.0Rotterdamروتردام

70.379.269.7Mediterraneanالبحر املتو�صط
74.475.439.1US Gulfاخلليج المريكي

يناير

2020

71.176.350.8Singapore�صنغافورة

Jan.-20
76.276.168.1Rotterdamروتردام

69.174.971.7Mediterraneanالبحر املتو�صط
73.470.741.7US Gulfاخلليج المريكي

فرباير

2020

64.365.745.6Singapore�صنغافورة

Feb.-20
69.766.554.8Rotterdamروتردام

63.265.958.8Mediterraneanالبحر املتو�صط
69.462.143.6US Gulfاخلليج المريكي

مار�س

2020

36.445.230.7Singapore�صنغافورة

Mar.-20
40.546.430.0Rotterdamروتردام

33.345.033.4Mediterraneanالبحر املتو�صط
40.741.523.8US Gulfاخلليج المريكي

اأبريل

2020

20.531.222.8Singapore�صنغافورة

Apr.-20
27.633.122.3Rotterdamروتردام

20.529.025.4Mediterraneanالبحر املتو�صط
29.025.017.0US Gulfاخلليج 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. 

اجلدول - 5 :  اجتاهات اأ�صعار �صحن النفط اخلام  2018 - 2020 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2018 - 2020
)Point on World Scale - نقطة على املقيا�س العاملي(

             Direction
Period

البحر املتو�صط/

البحر املتو�صط ***

Med/Med ***

ال�صرق الأو�صط/ الغرب **

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

Middle East/East*
 الجتاه     

الفرتة

Average 2018 115 25 57 مت��شط عام 2018

Average 2019 117 35 66 مت��شط عام 2019

Arpil 2019 80 21 40 اأبريل 2019

May 103 19 39 مايو

June 89 20 44 يونيو

July 88 20 44 يوليو

August 76 27 57 اأغ�صط�س

September 110 30 62 �صبتمرب

October 176 83 135 اأكتوبر

November 156 56 92 نوفمرب

December 199 63 113 دي�صمرب

January 2020 151 53 93 يناير 2020

February 80 30 43 فرباير

March 142 100 127 مار�س

April 156 103 156 اأبريل

اجلدول - 6 :  اجتاهات اأ�صعار �صحن املنتجات النفطية، 2018 - 2020 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2018 - 2020
)Point on World Scale - نقطة على املقيا�س العاملي (

Period
البحر املتو�صط / �صمال - غرب اأوروبا *

Med/N-WE *
البحر املتو�صط /  البحر املتو�صط *

Med/Med*
ال�صرق الو�صط / ال�صرق * 

Middle East/East*

الجتاه     

الفرتة

Average 2018 161 151 119 مت��شط عام 2018

Average 2019 176 166 124 مت��شط عام 2019

Arpil 2019 185 175 96 اأبريل 2019

May 159 149 116 مايو

June 150 140 114 يونيو

July 163 153 96 يوليو

August 111 103 112 اأغ�صط�س

September 112 104 109 �صبتمرب

October 167 157 165 اأكتوبر

November 235 225 148 نوفمرب

December 292 283 162 دي�صمرب

January 2020 224 214 130 يناير 2020

February 195 185 100 فرباير

March 201 191 150 مار�س

April 358 348 291 اأبريل

Direction

* حجم الناقالت 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.

اجلدول - 7 : الطلب العاملي على النفط خالل الفرتة 2018 - 2020    

Table -7 : World Oil Demand  2018 - 2020
)Million b/d - مليون برميل/ اليوم (

* اأرقام تقديرية. 
امل�شدر: منظمة الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول - الإدارة القت�شادية، 

وتقارير ال�شناعة النفطية.

*2020 2019 2018 

الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Average
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Average

Arab Countries 6.4 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 6.9  الدول العربية

OAPEC 5.4 6.0 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 5.9       الدول الأع�صاء في اأوابك

Other Arab 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0       الدول العربية الأخرى

OECD 34.9 45.3 47.9 48.3 48.5 47.2 47.7 48.0  منظمة التعاون القت�شادي والتنمية

North America 19.0 24.5 25.6 26.0 26.0 25.3 25.1 25.6  اأمريكا ال�صمالية

Western Europe 9.7 13.0 14.3 14.3 14.8 14.3 14.1 14.3  اأوروبا الغربية

Pacific 6.3 7.9 8.0 8.1 7.7 7.6 8.5 8.1  املحيط الهادي

Developing Countries 29.5 31.6 33.1 33.1 33.3 32.8 33.0 32.6  الدول النامية

 Middle East &
other Asia 19.2 21.0 22.1 22.1 22.2 21.8 22.2 21.8 ال�صرق الو�صط ودول 

اأ�صيوية اأخري 

Africa 4.3 4.4 4.4 4.5 4.4 4.4 4.5 4.3  افريقيا

Latin America 6.0 6.3 6.6 6.5 6.9 6.6 6.4 6.5  اأمريكا الالتينية

 China 12.6 10.3 13.1 13.5 13.0 13.2 12.6 12.7  ال�شني 

  FSU 3.9 4.5 4.8 5.0 5.0 4.7 4.7 4.8  الحتاد ال�ش�فيتي ال�شابق

Eastern Europe 0.5 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7    اأوروبا ال�شرقية

World 81.3 92.4 99.7 100.8 100.5 98.6 98.8 98.8    العامل
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اجلدول - 8: العر�س العاملي للنفط و�صوائل الغاز الطبيعي خالل الفرتة  2018 - 2020

Table -8 : World Oil and NGL Supply, 2018-2020
)Million b/d - مليون برميل يوميا ( 

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

امل�شدر: منظمة الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول - الإدارة القت�شادية، وتقارير ال�شناعة النفطية

* اأرقام تقديرية. 

*2020 2019 2018 

الربع الأول

Q -I  
املعدل

Average
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Average

Arab Countries 27.2 27.9 28.1 27.6 27.8 28.0 28.7 الدول العربية

OAPEC 25.9 26.6 26.8 26.3 26.5 26.7 27.4 الدول الأع�صاء في اأوابك

Other Arab 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 الدول العربية الأخرى

OPEC 33.2 34.1 33.9 33.7 34.3 34.8 36.6 الأوبك 

Crude Oil 28.3 29.4 29.1 28.8 29.5 30.0 31.9 النفط اخلام

NGLs  +non conventional Oils 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8  �صوائل الغاز الطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 31.1 30.0 31.1 29.8 29.7 29.4 28.3 منظمة التعاون القت�شادي والتنمية

North America 26.6 25.7 26.6 25.7 25.6 25.1 24.1 اأمريكا ال�صمالية

Western Europe 4.0 3.7 3.9 3.6 3.7 3.8 3.8 اأوروبا الغربية

 Pacific 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 املحيط الهادي

Developing Countries 14.4 14.2 14.5 14.3 14.1 14.0 13.5 الدول النامية

 Middle  East & Other Asia 6.6 6.7 6.7 6.6 6.8 6.8 6.8 ال�صرق الأو�صط ودول اآ�صيوية اأخرى

 Africa 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 افريقيا 

Latin America 6.3 6.0 6.3 6.1 5.8 5.8 5.2 اأمريكا الالتينية 

China 4.2 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 4.0 ال�شني

FSU 14.5 14.4 14.4 14.3 14.2 14.6 14.3 الحتاد ال�ش�فيتي ال�شابق

Eastern Europe 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 2.3 2.2 ع�ائد التكرير

World 99.7 99.0 100.3 98.5 98.7 99.2 99.1  العامل  
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1) Exculdes Oil at Sea.
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

* ل ي�شمل النفط على منت الناقالت
** ي�شمل النفط على منت الناقالت واملخزون ال�شرتاتيجي

Oil Market Intelligence, July. 2019 & May 2020   امل�شدر Sources: Oil Market Intelligence, July 2019 & May 2020

الجدول - 9: المخزون النفطي العالمي، في نهاية �صهر اأبريل 2020

Table - 9 : Global Oil Inventories، April 2020
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية ال�صهر(

اأبريل

2020 
Apr. 20

مار�س

 2020
Mar. 20

التغير عن مار�س 2020

Change from
March 2020

اأبريل

 2019
Apr. 19

التغير عن اأبريل 2019

Change from
April 2019

166715671001534133Americasالأمريكتني:

6976444363166Crudeنفط خام

9709135790367Productsمنتجات نفطية

103410241097064Europeاأوروبا :

362359334517Crudeنفط خام

672665762547Productsمنتجات نفطية

388370183808Asiaاآ�شيا:

Crude(17)1401346157نفط خام

2482361222325Productsمنتجات نفطية

 308929611282883206Total OECDاإجمايل الدول ال�شناعية *
1

1199114752113366Crudeنفط خام

18901814761751139Productsمنتجات نفطية

 347432881862977497Rest of the worldبقية دول العامل *
1

149313331601145348Oil at Seaنفط على منت الناقالت

656362493145860703World Commercial 1املخزون التجاري العاملي *

184218291318339Strategic Strategicاملخزون ال�صرتاتيجي

9899941148888381061Total 2اإجمايل املخزون العاملي**


