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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 

العربية امل�شدرة للبرتول - اإدارة الإعالم واملكتبة
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أجهزة المنظمة • ال�شركات املنبثقة:
�لم�صروعــــات  �لمنظمة  عــن  �نبثقت 

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

 1972 عام  في  �لبترول  لنقل  �لبحرية 

ومقرها مدينة �لكويت في دولة �لكويت، 

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

)�أ�صري( في عام 1973، ومقرها مملكة 

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

 1974 عــام  في  )�أبــيــكــورب(  �لبترولية 

�لمملكة  فــي  �لــخــبــر  مــديــنــة  ومــقــرهــا 

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

 1975 عــام  فــي  �لبترولية  للخدمات 

ومقرها مدينة طر�بل�ص في دولة ليبيا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

المؤتمر والمعرض الدولي للبترول
 والغاز )بتروليا اكسبو(

وزارة الطاقة والصناعة االماراتية و»آيرينا« توقعان مذكرة 
811تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة

دولة الكويت والمملكة العربية السعودية توقعان اتفاقية “المنطقة المقسومة”  
6ومذكرة استئناف انتاجها النفطي
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افتتاحية العدد

الصين العمالق القادم
 في صناعة الغاز الطبيعي المسال

يتابـــع �لمهتمون ب�صـــناعة �لغاز �لطبيعي �لم�صـــال عن كثب �لتطور�ت �لمت�صـــارعة في 

��صـــتهالك �ل�صـــين من �لغاز �لطبيعي �لم�صـــال، حيث �أظهرت �لبيانات �ل�صادرة حديثاً �ن 

�ل�صـــين ��صـــتوردت كميات قيا�صية من �لغاز �لطبيعي �لم�صال في دي�صمبر 2019، متقدمة 

على �ليابان كاأكبر م�صـــتورد للغاز �لطبيعي �لم�صـــال عالمياً ولل�صـــهر �لثاني على �لتو�لي. 

وبح�صـــب �لبيانات �لمن�صـــورة فقد ��صتوردت �ل�صـــين 7.198 مليون طن من �لغاز �لم�صال 

في دي�صـــمبر 2019، بزيادة حو�لي 16% عـــن و�رد�ت نوفمبر 2019، بينما بلغت و�رد�ت 

�ليابان 6.574 مليون طن في دي�صـــمبر 2019 بزيادة نحو 7% عن �صـــهر نوفمبر 2019. 

ويعـــود �لتر�جـــع فـــي و�رد�ت �ليابان من �لغاز �لطبيعي �لم�صـــال بعد ��صـــتئناف �لعمل في 

بع�ص محطات �لطاقة �لنووية �لتي �أغلقت ب�صبب حادث محطة فوكو�صيما وكذلك �إع�صار 

ت�صونامي.

كمـــا �أظهرت �لبيانات �ن �ل�صـــين ��صـــتهلكت �أكثر من 280 مليار متـــر مكعب من �لغاز 

�لطبيعي في 2018، وتعتبر و�حدة من �أكبر �أ�صو�ق �لغاز �لطبيعي و�لغاز �لطبيعي �لم�صال 

في �لعالم، حيث �صـــجلت قدرة ��صـــتيعاب �لغاز �لطبيعي �لم�صال �ل�صنوية في �ل�صين زيادة 

ملحوظة في عام 2018 بمقد�ر 10 ماليين طن بالمقارن مع عام 2017. 

لقـــد بد�أت �ل�صـــين منذ عام 2006 بزيادة �العتماد علـــى �لغاز �لطبيعي لدو�عي بيئية 

وبهـــدف تقليـــل �النبعاثـــات �لناتجة عن ��صـــتخد�م �لفحم، وقد نتج عن ذلـــك �لحاجة �إلى 

��صتير�د �لغاز �لطبيعي �لم�صال بمقد�ر 1 مليون طن في �ل�صنة في عام 2006 ليقفز �لرقم 

�إلـــى 65 مليون طن في �ل�صـــنة في عام 2019، �الأمر �لـــذي يظهر �لقفزة �لهائلة في حجم 

�لو�رد�ت �ل�صـــينية من �لغاز �لطبيعي �لم�صـــال. حيث تتوقع وكالة �لطاقة �لدولية �أن ياأتي 

ثلث �لطلب �لعالمي على �لغاز �لطبيعي �لم�صـــال من �ل�صـــين في غ�صـــون �لخم�ص �صنو�ت 

�لقادمة.

وتمتلك �لدول �لعربية �لم�صـــدرة للغاز فر�صاً و�عدة للمزيد من �لتعاون و�ل�صر�كات 



5
السنة 46 - العدد 1

�ال�صـــتر�تيجية مع �ل�صـــين في �صناعة �لغاز �لطبيعي �لم�صال، في ظل ما تمتلكه �لدول 

�لعربية من �حتياطيات كبيرة موؤكدة من �لغاز �لطبيعي تقدر وفقاً للتقرير �الإح�صـــائي 

�ل�صـــنوي لعام 2019 �ل�صـــادر عـــن �الأمانة �لعامـــة لمنظمة �الأو�بك بحو�لـــي �أكثر من 

54558 مليار متر مكعب في نهاية عام 2018، ت�صـــكل حو�لي 27% من �الحتياطيات 
�لموؤكدة من �لغاز �لطبيعي من �جمالي �لعالم، وبلغ �جمالي �صـــادر�ت �لدول �الأع�صـــاء 

في منظمة �الأو�بك من �لغاز �لطبيعي �لم�صـــال في نهاية عام 2018 بلغ 10710 �ألف 

متر مكعب. 

وتعتبر �ل�صـــين �أحدى �لوجهات �لرئي�صـــية للغاز �لطبيعي �لم�صـــال من �لدول �لعربية، 

خا�صـــة دولة قطر و�لتي وقعت مع �ل�صـــين عقد�ً طويل �الأجل الإمد�دها بالغاز، �صت�صـــتورد 

بموجبه �ل�صـــين قر�بة 3.4 ماليين قدم مربعة من �لغاز �صـــنوياً �إلى غاية عام 2040. كما 

وقعت كل �لمملكة �لعربية �ل�صعودية ودولة �لكويت ودولة �المار�ت �لعربية �لمتحدة ومملكة 

�لبحريـــن وجمهورية �لعر�ق و�لجمهورية �لجز�ئرية على عقود و�تفاقيات ومذكر�ت تفاهم 

مع �ل�صين للتعاون في مجال �صناعة �لغاز �لطبيعي.

وعلى نف�ص م�صـــار �لزيادة في ��صتهالك �لغاز �لطبيعي في �ل�صين، فاإن هناك تحديات 

تلوح باالأفق في مو�صـــوع ت�صـــدير �لغاز �لطبيعي �لم�صـــال �إلى �ل�صـــين، في ظل �لتناف�ص 

بيـــن مجموعة من �لدول �لم�صـــدرة للغاز ومن بينها �لدول �لعربية و�أ�صـــتر�ليا وبع�ص دول 

كومنولث �لدول �لم�صـــتقلة ورو�صيا، حيث د�صنت رو�صـــيا و�ل�صين موؤخر�ً خط �أنابيب »قوة 

�صـــيبيريا” �لذي �صـــينقل �لغاز �لرو�صي للمقاطعات �ل�صمالية �ل�صـــرقية في �ل�صين بطاقة 

قدرها 38 مليار متر مكعب.

وبناء على ما تقدم فاإن �لتطور�ت �لجارية على زيادة �لو�رد�ت �ل�صينية من �لغاز �لطبيعي 

�لم�صــــال، تعتبر تحوالً هاماُ على �صــــعيد �صناعة �لطبيعي في �لعالم، وناأمل �ن تتمكن �لدول 

�لعربية من �ال�صتفادة من �لفر�ص �ال�صتثمارية �لمتاحة مع �لجانب �ل�صيني.  
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دولة الكويت والمملكة العربية السعودية توقعان اتفاقية 
“المنطقة المقسومة”  ومذكرة استئناف انتاجها النفطي

وقعت دولة الكويت والمملك�������ة العربية ال�شعودية، 

ي�������وم 24 دي�شمب�������ر 2019، اتفاقية ملحق�������ة باتفاقية 

تق�شيم المنطقة المحايدة واتفاقية تق�شيم المنطقة 

المغمورة المحاذية للمنطقة المق�شومة بين البلدين 

ومذك�������رة تفاه�������م بين الحكومتي�������ن تتعل�������ق باإجراءات 

ا�شتئناف االنت�������اج النفطي ل�������دى الجانبين. وقد وقع 

االتفاقية الملحقة ع�������ن الجانب الكويتي معالي وزير 

الخارجية ال�شيخ الدكتور اأحمد نا�شر محمد االأحمد 

ال�شب�������اح، وعن الجان�������ب ال�شعودي �شم�������و وزير الطاقة 

االأمير عبدالعزيز بن �شلمان اآل �شعود، كما وقع �شموه 

مذك�������رة التفاه�������م م�������ع نظي�������ره معالي الدكت�������ور خالد 

الفا�شل وزي�������ر النفط وزير الكهرب�������اء والماء في دولة 

الكويت.
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وقـــد �أكد �لجانبان �ن توقيع �التفاقية �لملحقة ومذكرة 

�لتفاهم يعد تج�صيد� للعالقات �الأخوية �لمتميزة و�لخا�صة 

�لتي تجمع �لبلدين �ل�صقيقين ومن خالل �لتعاون �لكبير بين 

فرق �لعمل �ل�صيا�صـــية و�لفنية و�لقانونية من كال �لجانبين 

�لتـــي بذلـــت جهود� كبيرة فـــي تحقيق روؤيـــة �لقيادتين في 

�لبلديـــن �ل�صـــقيقين وبمـــا يتو�فـــق و�لم�صـــالح �لم�صـــتركة 

للبلدين و�ل�صعبين �ل�صقيقين.

وذكـــر �شم�������و االأمي�������ر عبدالعزي�������ز ب�������ن �شلم�������ان، وزير 

الطاق�������ة في المملكة العربية ال�شعودية، في كلمة له على 

هام�ـــص حفل �العالن عن ��صـــتئناف �لعمليـــات �النتاجية 

فـــي �لمنطقـــة �لمق�صـــومة بمنطقـــة �لوفـــرة، �نـــه خالل 

مرحلة �لمفاو�صـــات بين دولة �لكويـــت و�لمملكة �لعربية 

�ل�صـــعودية ب�صاأن �لمنطقة �لمق�صومة في �ل�صنو�ت �لقليلة 

�لما�صـــية “لم نكن نبحث عن �تفاق بل تو�فق مع �ال�صقاء 

�لكويتيين”، الفتا �لى �ن �لفرق بينهما �صا�صـــع. مو�صـــحا 

�ن �لو�صـــول �لى �تفاق تعني �ن هناك فريقين يتفاو�صان 

و�لتو�فـــق يعنـــي �ن هنـــاك طرفين يعمـــالن كفريق و�حد 

وي�صـــعيان للو�صول �لى ترتيبات م�صتد�مة م�صتقرة لتعزيز 

�لتعاون بينهما.

و�أكـــد �ن �لعالقـــة �الخوية بين �شاح�������ب ال�شمو ال�شيخ 

�شباح االأحمد ال�شباح، اأمير دولة الكويت، وخادم الحرمين 

ال�شريفين المل�������ك �شلمان بن عبدالعزي�������ز، ملك المملكة 

العربية ال�شعودية، تعد قدوة ل�صعبي �لبلدين، معتبر� �ياها 

��صا�ص �ل�صر�كة �لكويتية �ل�صعودية و�أبلغ تج�صيد لها. وقال 

�ن لقاءه �ليوم ب�صاحب �ل�صمو �أمير دولة �لكويت بعد توقيع 

�تفاقية �لمنطقة �لمق�صومة و��صتماعهم لتوجيهاته ��صعرهم 

باالأبـــوة �لحقة، م�صـــير�ً �إلى �ن ما يربـــط �لبلدين �أكبر من 

�لحـــدود و�الوطان ويربطنا �لدم و�لتاريخ �لم�صـــترك. وبين 

�نه من باب ن�صـــبة �لف�صـــل �إلى �أهله فقد كان ل�صمو �الأمير 

محمد بن �صـــلمان �ل �صـــعود، ولي �لعهـــد، وزير �لدفاع في 

�لمملكـــة �لعربيـــة �ل�صـــعودية، دور بارز في �لتو�صـــل لهذ� 

�التفاق ومذكرة �لتفاهم.
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�صـــهد معال�������ي المهند��������س �شهيل بن محمد ف�������رج فار�س 

المزروع�������ي وزير الطاق�������ة وال�شناعة، ومعالـــي �لدكتور ثاني 

بـــن �أحمـــد �لزيودي وزيـــر �لتغير �لمناخـــي و�لبيئة في دولة 

�المـــار�ت �لعربيـــة �لمتحدة �لتوقيع علـــى مذكرة تفاهم بين 

وز�رة �لطاقة و�ل�صـــناعة و�لوكالة �لدولية للطاقة �لمتجددة 

»�آيرينـــا« لتعزيز �لتعاون في مجـــال �لطاقة �لمتجددة وذلك 

خالل فعاليات �أ�صبوع �أبوظبي لال�صتد�مة.

وتهـــدف مذكرة �لتفاهـــم - �لتي وقعها �شع�������ادة الدكتور 

مطر حامد النيادي وكيل وز�رة �لطاقة و�ل�صـــناعة و�صـــعادة 

فر�ن�صي�صـــكو ال كاميـــر� مدير عـــام �لوكالـــة �لدولية للطاقة 

�لمتجددة “�آيرينا« - �إلى تقوية وتعزيز �لتعاون وعالقة �لعمل 

بيـــن �لوز�رة و »�آيرينا« لتطوير منتجات �لمعرفة و�لتحليالت 

وتبـــادل �لمعلومات وتنظيم ور�ص �لعمـــل للفعاليات �لمتعلقة 

بالطاقة �لمتجددة.

وي�صـــمل �لتعـــاون بين �لطرفيـــن خارطة طريـــق �لطاقة 

�لمتجددة لدولة �الإمار�ت مع مر�عاة خ�صـــائ�ص �لطلب على 

�لتبريـــد و�لتكنولوجيـــا �لمرتبطة به في �لدولة، و�صيا�صـــات 

ن�صـــر �لطاقـــة �لمتجددة بما فـــي ذلك �ل�صيا�صـــات �لحالية 

و�لمخططة لدعم ن�صر �لطاقة �لمتجددة وخطط و�إجر�ء�ت 

�لربـــط �لكهربائـــي وتبـــادل �لطاقـــة لتعزيز تكامـــل �لطاقة 

�لمتجددة �لمتغيرة، و�أثر �لطاقة �لمتجددة على قدرة �صبكات 

�لنقل على �لثبات و�لحلول �لتقنية و�لت�صغيلية �لممكنة 

كمـــا تن�ـــص �لمذكـــرة علـــى �لتعـــاون مـــن خـــالل تبادل 

�لمعلومـــات وت�صـــمل �لمعلومـــات �لكميـــة حـــول �لبيانـــات 

و�الح�صـــائيات و�لتكاليـــف و�لفو�ئد و�لمعلومـــات �لتحليلية 

بما في ذلك تقنيات و�صيا�صـــات �لطاقة �لمتجددة و�الأدو�ت 

�لماليـــة و�لتد�بيـــر �لتنظيميـــة بمـــا في ذلك كفـــاءة �لطاقة 

وت�صـــميم �ل�صـــوق ومرونـــة �لنظام و�لتخطيـــط طويل �الأجل 

لح�ص�ص عالية من �لطاقة �لمتجددة.

وقـــال معالي المهند�س �شهيل ب�������ن محمد المزروعي �إن 

توقيـــع مذكـــرة �لتفاهـــم مع �يرينـــا ياأتي �ن�صـــجاما مع روؤية 

�الإمـــار�ت وتوجهـــات �لقيـــادة �لر�صـــيدة �لر�ميـــة �إلى تعزيز 

�لتنمية �لم�صـــتد�مة في �لدولة و��صتخد�م �لطاقة �لمتجددة 

ودعم وتطوير �ل�صيا�صـــات �لتنظيمية �لمتخ�ص�صة. و�أ�صاف 

معاليـــه باأن �لمذكرة تهدف �لى تبـــادل �لمعلومات و�لبيانات 

�لمفتوحة و�ال�صـــتفادة من �لخبر�ت �لمتميزة و�الطالع على 

�لتجارب و�أف�صـــل �لممار�صـــات في مجال �لطاقة �لمتجددة 

�صـــعيا مـــن �لطرفين لتحقيق روؤية �المـــار�ت 2021 �لر�مية 

الن ت�صـــبح �لدولـــة و�حدة من �أف�صـــل دول �لعالم �لتي تنعم 

ببيئة م�صتد�مة.

وقال �شعادة الدكتور مطر حامد النيادي، �إن �لهدف من 

هـــذه �لمذكرة هو تنظيـــم وتحقيق تعاون �أو�صـــع بين �لوز�رة 

و�الأمانة �لعامة للمنظمة �يرينا بما ي�صاهم في �ال�صتفادة من 

�لخبر�ت �لمتوفرة في �لوز�رة و�لمنظمة لمناق�صـــة �لق�صايا 

�لمتعلقة بالطاقة �لمتجددة في �لمنطقة وكيفية �ال�صـــتفادة 

منها �أكثر.

وزارة الطاقة والصناعة االماراتية و»آيرينا« توقعان مذكرة 
تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة
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  وقعت �شركة قطر للبترول �تفاقية بيع و�صـــر�ء طويلة 

�الأمد مع موؤ�ش�شة البترول الكويتية لتوريد ما ي�صـــل �إلى      

3 ماليين طن من �لغاز �لطبيعي �لم�صال �صنوياً �إلى دولة 
�لكويت.

وقد وقـــع �التفاقية كل من معال�ي الدكتور خالد علي 

الفا�ش�������ل، وزير النف�������ط ووزي�������ر الكهرباء والم�������اء، رئي�س 

مجل�س اإدارة موؤ�ش�شة البترول الكويتية ومعالي المهند�س 

�شعد ب�������ن �شريده الكعب�������ي، وزير الدولة ل�ش�������وؤون الطاقة، 

الع�ش�������و المنتدب والرئي��������س التنفيذي لقط�������ر للبترول 

ورئي�س مجل�س اإدارة قطر غاز، وذلك في حفل خا�ص �أقيم 

بهذه �لمنا�صبة في مدينة �لكويت.

ووفـــق �التفاقيـــة �لتي تبلـــغ مدتها 15 عاما، �صـــتبد�أ 

�صـــحنات �لغـــاز �لطبيعي �لم�صـــال بالو�صـــول �إلى محطة 

�ال�صـــتقبال في مجمـــع �لغاز �لطبيعي �لم�صـــال في ميناء 

�لزور �لكويتي �عتبـــار�ً من �لعام 2022، وذلك بما يدعم 

تلبيـــة �لطلـــب �لمتز�يد علـــى �لطاقة في دولـــة �لكويت، 

خا�صة في قطاع توليد �لكهرباء.

معالي المهند�س �شعد بن �شريده الكعبي، وزير الدولة 

ل�ش�������وؤون الطاقة، الع�ش�������و المنتدب والرئي��������س التنفيذي 

لقط�������ر للبت�������رول، رّحـــب بالتوقيـــع علـــى هـــذه �التفاقية 

قائاًل: »ن�صـــعر ببالغ �ل�صـــعادة و�العتز�ز بت�صافر جهودنا 

مع موؤ�ص�صـــة �لبتـــرول �لكويتية، ونتطلَّع �إلـــى توريد �لغاز 

�لطبيعي �لم�صـــال ب�صـــكل موثوق ومعتمد عليـــه �إلى دولة 

�لكويت �ل�صقيقة لعقود قادمة.«

و�أ�صـــاف معال�������ي الوزي�������ر الكعب�������ي: »�صت�صـــاهم هذه 

�التفاقيـــة في تعزيـــز عالقتنا �لمتميزة مـــع دولة �لكويت 

وذلـــك من خالل توريـــد �لغاز �لطبيعي �لم�صـــال حتى ما 

بعد �لن�صـــف �لثاني من �لعقد �لقـــادم، وفي نف�ص �لوقت 

فاإنهـــا تعك�ـــص متانة �صـــر�كتنا و�لتز�منا في دعـــم نمّوها 

و�حتياجاتها. كما تعك�ص هذه �التفاقية �لمرونة و�لقدر�ت 

�لعاليـــة �لتـــي نتميز بها في توفير كميـــات �لغاز �لطبيعي 

�لم�صـــال للكويت بمـــا يوفر مرونـــة و�أمن �الإمـــد�د لدعم 

نموها �لقوي.«

مـــن جانبه، قال معالـي الدكت�������ور خالد علي الفا�شل، 

وزي�������ر النفط ووزير الكهرباء والم�������اء، رئي�س مجل�س اإدارة 

موؤ�ش�ش�������ة البترول الكويتية: »بناء على خطة دولة �لكويت 

�لطموحـــة للنمو �القت�صـــادي وتاأمين حاجتهـــا �لمتز�يدة 

من �لطاقة �لنظيفة كالغاز �لطبيعي، جاء �صـــعي موؤ�ص�صة 

�لبترول �لكويتية ال�صـــتير�د �لغاز �لطبيعي باالإ�صـــافة �إلى 

تنفيذ روؤيتها �لمتمثلة في �لمحافظة على �لبيئة من خالل 

تقليل �النبعاثات �ل�صارة وتح�صين جودة �لهو�ء«.

وتعزز هذه �التفاقية �لعالقات �الأخوية �لقوية و�لثابتة 

بيـــن دولة قطـــر ودولة �لكويت، وكذلـــك عالقات �لتعاون 

�لقائمة بين موؤ�ص�صة �لبترول �لكويتية وقطر للبترول.

قطر للبترول ومؤسسة البترول الكويتية توقعان اتفاقية لتزويد دولة 
الكويت بثالثة ماليين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا لمدة 15 عاما
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وقعت جمهورية م�صر �لعربية على 4 �تفاقيات بترولية 

جديدة للبحـــث عن �لنفط و�لغاز �لطبيعي و�إنتاجهما في 

مناطـــق �ل�صـــحر�ء �لغربية وخليج �ل�صـــوي�ص وو�دي �لنيل 

با�صـــتثمار�ت حدها �الأدنى 155 مليون دوالر ومنح توقيع 

حو�لـــى 10،5 مليون دوالر وت�صـــمل حفر 30 بئر�ً. وذلك 

كما يلي:

االتفاقية االأولى بمنطقة �متياز جنوب �صـــرق �صـــيوة 

بال�صـــحر�ء �لغربية مـــع �لهيئة �لم�صـــرية �لعامة للبترول 

و�صركة �أيوك با�صتثمار�ت حدها �الأدنى حو�لى 17 مليون 

دوالر ومنحـــة توقيع حو�لى 1،2 مليون دوالر لحفر 4 �آبار 

جديدة. 

االتفاقية الثانية بمنطقـــة �متياز تنمية غرب �لرز�ق 

بال�صـــحر�ء �لغربية مـــع �لهيئة �لم�صـــرية �لعامة للبترول 

و�صركة �أيوك با�صتثمار�ت حدها �الأدنى حو�لى 34 مليون 

دوالر ومنحة توقيع 5 مليون دوالر لحفر 13 بئر�ً جديد�ً. 

االتفاقية الثالثة بمنطقة �متياز �صـــمال بنى �صـــويف 

بمنطـــة و�دي �لنيل مـــع �لهيئة �لم�صـــرية �لعامة للبترول 

و�صـــركة ميرلون �لفيوم با�صتثمار�ت حدها �الأدنى حو�لى 

36 مليـــون دوالر ومنحة توقيـــع 2،3 مليون دوالر لحفر 8 
�آبار جديدة. 

االتفاقي�������ة الرابع�������ة بمنطقـــة �متيـــاز جنـــوب �صـــرق 

ر�أ�ـــص �لع�ص بخليج �ل�صـــوي�ص بين �صـــركة جنـــوب �لو�دي 

�لم�صـــرية �لقاب�صة للبترول و�صركتي با�صيفيك وزد �إن بي 

با�صتثمار�ت حدها �الأدنى حو�لى 68 مليون دوالر ومنحة 

توقيع 2 مليون دوالر لحفر 5 �آبار جديدة.

مـــن جانبه �أكد معال�������ي المهند�س ط�������ارق المل، وزير 

البت�������رول والثروة المعدنية ف�������ي جمهورية م�شر العربية، 

على �أهمية ��صـــتد�مة قطاع �لبترول في توقيع �التفاقيات 

�لبتروليـــة �لجديدة باعتبارها �لركيزة �الأ�صا�صـــية وحجر 

�لز�وية �لتي تقوم عليها �الأن�صـــطة �لبترولية �لمختلفة من 

�أعمـــال بحث و��صتك�صـــاف وتنمية و�إنتاج مما ي�صـــهم في 

تعزيز وتعظيم �حتياطي و�إنتاج م�صـــر مـــن �لنفط و�لغاز 

لي�صـــتمر قطـــاع �لبترول كاأحد �لرو�فـــد �لهامة في جذب 

�ال�صتثمار�ت �الأجنبية ودعم �القت�صاد �لقومي.

التوقيع على 4 اتفاقيات للبحث النفط والغاز الطبيعي
 في جمهورية مصر العربية



11
السنة 46 - العدد 1

تلبية لدعوة مـــن �للجنة �لمنظمة، 

�صـــارك �شع�������ادة االأ�شت�������اذ عبا��������س علي 

النقي، االأمين العام لمنظمة االأقطار 

العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك( في 

فعاليـــات �لموؤتمر و�لمعر�ـــص �لدولي 

)بترولي�������ا اك�شب�������و(،  و�لغـــاز  للبتـــرول 

�لـــذي عقد في مدينة �لد�ر �لبي�صـــاء، 

�لمملكـــة �لمغربيـــة خـــالل �لفترة من 

23 – 26 ينايـــر 2020، برعاية وز�رة 
�لطاقة و�لمعـــادن و�لبيئة في �لمملكة 

�لمغربية.

�صـــارك في �لموؤتمر معالي الدكتور 

خال�������د الفا�ش�������ل، وزي�������ر النف�������ط ووزير 

الكهرب�������اء والم�������اء ف�������ي دول�������ة الكويت، 

ومعال�������ي االأ�شت�������اذ عزي�������ز رب�������اح، وزي�������ر 

الطاقة والمع�������ادن والبيئة في المملكة 

المغربية، و�شعادة الدكتور نمر المالك 

ال�شب�������اح، وكي�������ل وزارة النفط وممثل دول�������ة الكويت في المكتب 

التنفيذي لمنظمة االأوابك، باالإ�صافة �إلى مجموعة من �لخبر�ء 

و�لمخت�صين في �صناعة �لطاقة من �لدول �لعربية و�الأجنبية.

المؤتمر والمعرض الدولي للبترول والغاز )بتروليا اكسبو(

وقـــد �ألقـــى �شعادة االأ�شت�������اذ عبا�س علي النق�������ي، كلمة في 

�فتتـــاح �لموؤتمـــر ��صـــتعر�ص من خاللهـــا �لتطـــور�ت �لحالية 

و�الفاق �لم�صـــتقبلية ل�صـــناعة �لنفط و�لغاز على �ل�صـــعيدين 

�لعربي و�لدولي.

أنشطة المنظمة
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في �إطار �لجهود �لر�مية لر�صـــد �لتطور�ت �لبترولية على 

�لم�صـــتوى �لعربـــي و�لعالمي، و�لحر�ص على ن�صـــر �لمعلومات 

و�لبيانـــات �الإح�صـــائية �لمتعلقة بم�صـــادر �لطاقـــة �لمختلفة 

للباحثين و�لعاملين و�لمخت�صـــين في مجال �لطاقة و�ل�صناعة 

�لبتروليـــة، �أ�صـــدرت �الأمانة �لعامة لمنظمـــة �الأقطار �لعربية 

�لم�صـــدرة للبترول )�أو�بك( تقريرها �الإح�صـــائي �ل�صنوي لعام 

2019، �لذي يت�صـــمن بيانات �لدول �الأع�صاء و�لدول �لعربية 
�الأخـــرى باالإ�صـــافة �إلـــى بيانـــات �لطاقـــة �الإجماليـــة للدول 

�الأع�صـــاء في منظمة �لبلد�ن �لم�صـــدرة للنفط )�أوبك( وبقية 

دول �لعالم للفترة  من 2014 �إلى 2018.  ومن منطلق حر�ص 

�الأمانة �لعامة على �إ�صـــفاء �لم�صـــد�قية و�ل�صـــفافية لبيانات 

�صناعة �لنفط و�لطاقة، لما لذلك من دور في ر�صم �ل�صيا�صات 

�القت�صادية �لناجعة، فقد قامت �الأمانة �لعامة بتحديث بيانات 

�لتقرير باالعتماد، وب�صـــكل �أ�صا�صي على ��صتمارة جمع بيانات 

�لطاقة �لمعدة من قبل �الأمانة �لعامة، و�لبيانات �ل�صادرة عن 

�لموؤ�ص�صات �لوطنية �لعربية و�لم�صادر �لثانوية �الأخرى. 

ي�صـــتعر�ص تقريـــر عـــام 2019 فـــي ق�شم�������ه االأول بع�ـــص 

�لموؤ�صـــر�ت �لعامة للدول �الأع�صاء في منظمة �أو�بك، ويتناول 

الق�ش�������م الثان�������ي �لبيانـــات �لمتعلقـــة باالحتياطـــي و�الإنتـــاج، 

و�الكت�صـــافات �لجديدة.  حيث قدر �حتياطـــي �لدول �لعربية 

مـــن �لنفط �لخام فـــي نهاية عام 2018 بحو�لي 712.3 مليار 

برميل، م�صـــكاًل �نخفا�صاً ن�صـــبته 0.2% مقارنة بعام 2017. 

ويمثـــل �حتياطي �لـــدول �لعربية في عام 2018 نحو %57.1 

مـــن �الحتياطـــي �لعالمي �لبالغ 1248.1 مليـــار برميل. بينما 

�صـــهد �حتياطي �لغـــاز �لطبيعي فـــي �لدول �لعربيـــة في عام 

2018 �رتفاعـــاً طفيفـــاً �أي�صـــاً مقارنة بعام 2017 �أي بن�صـــبة 
0.6% لي�صـــل �إلـــى 54.6 تريليون متر مكعب، م�صـــكاًل ن�صـــبة 

27.1% من �الحتياطي �لعالمي. 
وعلى �صـــعيد �إنتـــاج �لنفط �لخام و�صـــو�ئل �لغاز �لطبيعي 

فقـــد بلـــغ �إنتـــاج �لـــدول �لعربية في عـــام 2018 نحـــو 29.2 

مليـــون برميل يوميا منهـــا 28.1 مليون برميل يومياً من �لدول 

�الأع�صـــاء فـــي �أو�بك، وقد بلـــغ �إنتاج �لنفط �لخـــام فقط في 

�لـــدول �لعربية نحول 24.8 مليـــون برميل يوميا محققا بذلك 

ن�صـــبة �رتفاع تقـــدر بنحو 1.9% مقارنة بعام 2017 وي�صـــكل 

�إنتـــاج �لدول �لعربية من �لنفط �لخـــام ما يقارب 28.2% من 

�الإنتـــاج �لعالمـــي.  ومن جهـــة �أخرى بلغ �إنتـــاج �لغاز �لطبيعي 

�لم�صـــوق في �لـــدول �لعربية ما يقرب مـــن 597.2 مليار متر 

مكعـــب في عام 2018 منها حو�لـــي 562.4 مليار متر مكعب 

من �لدول �الأع�صاء في �أو�بك، �أي ما ي�صكل 94.2% من �إنتاج 

�لـــدول �لعربية، وقد ��صـــتاأثرت �لدول �لعربيـــة بما يقارب من 

15.5% من �الإنتاج �لعالمي �لبالغ 3842 مليار متر مكعب. 
وفيما يخ�ص �لن�صـــاط �ال�صتك�صـــافي خـــالل عام 2018، 

حققت �لدول �لعربية 112 �كت�صافاً جديد�ً، منها 76 �كت�صافا 

للنفط، 36 �كت�صافا للغاز �لطبيعي ومن �صمن هذه �الكت�صافات 

109 �كت�صـــافاً جديد�ً في �لدول �الأع�صاء في �أو�بك، منها 75 
�كت�صافاً للنفط و34 �كت�صافاً للغاز �لطبيعي. 

وتنـــاول �لتقرير في ق�شمه الثالث عمليات ت�صـــنيع �لنفط 

و�لغـــاز �لطبيعي، حيث بلغت �لطاقات �لت�صـــميمية لم�صـــافي 

�لنفـــط �لقائمـــة في �لـــدول �لعربيـــة في عـــام 2018 حو�لي 

9095 �ألـــف برميـــل يوميا م�صـــكلة �رتفاعاً بمقـــد�ر 10 �آالف 
ب/ي بالمقارنـــة بعـــام 2018، وبلـــغ �إنتاج �لـــدول �لعربية من 

�لم�صـــتقات �لنفطية حو�لي 7.8 مليون ب/ي مرتفعة بحو�لي 

3.1% مقارنة بعام 2017. 
كما ي�صـــتعر�ص �لتقرير في ق�شمه الرابع ��صتهالك �لنفط 

و�لطاقة في �لدول �الأع�صاء و�لدول �لعربية �الأخرى، مت�صمنا 

��صـــتهالك �لنفط �لخام و�لم�صـــتقات �لنفطية بح�صب �لمنتج، 

و��صتهالك �لغاز �لطبيعي و�لفحم و�لطاقة �لكهرومائية. يذكر 

�أن �إجمالي ��صـــتهالك �لطاقة في عـــام 2018 بلغ نحو 14.8 

مليـــون برميل مكافئ نفط يوميـــاً، منها 7.0 مليون ب م ن/ي 

مـــن �لنفط �لخام و�لم�صـــتقات �لنفطية، ومـــا يقارب من 7.5 

مليون ب م  ن/ي من �لغاز �لطبيعي. 

تطـــرق �لتقرير في ق�شم�������ه الخام�س �إلى تجـــارة �لنفط 

و�لغاز �لطبيعي في �لدول �الأع�صاء و�لدول �لعربية �الأخرى، 

مت�صمناً بيانات �صادر�ت وو�رد�ت �لنفط �لخام و�لم�صتقات 

�لنفطيـــة و�لغـــاز �لطبيعـــي.  وفيمـــا يخ�ص �الأ�صـــعار، تناول 

�لتقرير في ق�صـــمه �ل�صاد�ص متو�صط �أ�صعار �لنفوط �لفورية 

�لعربيـــة و�لعالميـــة و�الأ�صـــعار �لفورية ل�صـــلة خامـــات �أوبك 

�ل�صهرية و�ل�صنوية، و�أ�صعار منتجات �لطاقة بالعملة �لمحلية 

وبالدوالر �الأمريكي للفترة من 2016 �إلى 2019. 

ف�صـــال عن ذلك تطـــرق �لتقرير �إلى عمليـــات نقل �لنفط 

و�لغـــاز �لطبيعـــي من حيث عـــدد �لناقالت وحمولتها و�صـــبكة 

خطـــوط �الأنابيب �لمتوفرة في �لدول �الأع�صـــاء، �إ�صـــافة �إلى 

��صتعر��ص بع�ص �لموؤ�صر�ت �القت�صادية، وبيانات قطاع توليد 

�لطاقة �لكهربائية. 

و�أعربـــت �الأمانـــة �لعامـــة عـــن �ملهـــا �أن يحقـــق �لتقرير 

�الح�صـــائي �ل�صـــنوي �لفائدة �لمرجوة منه، كما وجهت �ل�صكر 

�لجزيل للم�صـــوؤولين في �لدول �الأع�صـــاء على تعاونهم �لد�ئم 

فيمـــا يتعلق بتزويـــد �الأمانـــة �لعامـــة بالمعلومـــات و�لبيانات 

�لر�صمية �لتي �صاهمت في �إثر�ء و�إ�صفاء �لمزيد من �ل�صفافية 

على �لبيانات �لو�ردة في �لتقرير.
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�أ�صـــدرت �الأمانـــة �لعامة لمنظمـــة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة 

للبتـــرول )�وتبك( در��صـــة بعنو�ن )تر�صـــيد ��صـــتهالك �لطاقة ورفع 

كفاءة ��صـــتخد�مها فـــي �لدول �الأع�صـــاء بمنظمة �أو�بـــك: �لفر�ص 

و�لتحديـــات(، وذكرت �لدر��صـــة �ن �أهم م�صـــادر �لطاقة في �لعالم 

تتركـــز في �لدول �الأع�صـــاء، ولكنهـــا تو�جه �رتفاعاً م�صـــطرد�ً في 

معدالت نمو �ال�صتهالك �لمحلي منها، و�لتي تجاوزت معدالت �لنمو 

في �نتاجها، �الأمر �لذي قد يوؤدي �إلى تز�يد �ل�صغوط على �لح�صة 

�لمتاحة للت�صـــدير في �لم�صتقبل، وبالتالي �صيكون لها �نعكا�ص على 

م�صادر �لدخل في �لدول �الأع�صاء. 

و�أ�صـــافت �لدر��صـــة �ن �صيا�صـــات تر�صـــيد ��صـــتهالك �لطاقة 

وتعزيز كفاءة �ال�صتخد�م �لنهائي  تعتبر �أد�ة فاعلة لكبح جماح هذ� 

�لنمو �لمت�صـــارع وتقليل �لهدر في �ال�صـــتهالك، ويمكن ل�صيا�صـــات 

�لتر�صـــيد �أن توفر مورد� ��صـــافياً للطاقة من خالل �لوفر �لمحقق 

مـــن �إجمالي ��صـــتهالكها، لت�صـــكل ر�فـــد�ً قوياً لتحريـــر �لمزيد من 

�لنفـــط و�لغـــاز من �أجل �لت�صـــدير. كمـــا يمكن �أن ت�صـــاهم في رفع 

درجة �لوعي وزيادة �لممار�صـــات �لمتح�صـــرة �لتـــي تعزز من �لنمو 

�لم�صـــتد�م، وتحقق �لتـــو�زن في �لمو�زنات �لحكومية �لمخ�ص�صـــة 

الإمـــد�د �لطاقة وتوفيرها، �لى جانب خلـــق فر�ص عمل جديدة من 

خـــالل نقل �لمعرفة �لمتعلقـــة باأحدث تقنيـــات �لتعامل مع �لطاقة 

و�لعمل على تنفيذها على �لم�صـــتوى �لمحلى لزيادة �لتناف�صية على 

�لم�صتوى �لعالمي.

تهـــدف �لدر��صـــة �إلى �لنظر فـــي �الإمكانات �لمتاحة لتح�صـــين 

كفاءة �ال�صـــتخد�م �لنهائي للطاقة في �لدول �الأع�صـــاء في منظمة 

�أو�بك وتقديم جملة من �لتو�صـــيات �لتي تق�صي بانتهاج �ل�صيا�صات 

�لكفيلة برفع كفاءة �لطاقة. و�صـــيتم تغطية مو�صـــوع �لدر��صـــة من 

خالل �لمحاور �لرئي�صية �لتالية:

• �لمحور �الأول: �لتعريف بمفهوم تر�صـــيد ��صتهالك �لطاقة 	

ورفع كفاءة ��صتخد�مها و�لمكا�صب �لناجمة عنه.

• �لمحور �لثاني: ��صتعر��ص الأهم �لتطور�ت في �لموؤ�صر�ت 	

�القت�صـــادية �لرئي�صـــية بالـــدول �الأع�صـــاء خـــالل �لفترة 

.)2018-1980(

• �لمحـــور �لثالـــث: ��صـــتعر��ص �لتطـــور�ت في ��صـــتهالك 	

�لطاقة بالدول �الأع�صاء خالل �لفترة )2018-1980(.

• �لمحـــور �لر�بع: �لتوزيـــع �لقطاعي الإجمالي �ال�صـــتهالك 	

�لنهائي للطاقة في �لدول �الأع�صاء.

• �لمحـــور �لخام�ـــص: تطـــور �لموؤ�صـــر�ت �لرئي�صـــية لكفاءة 	

��صتهالك �لطاقة بالدول �الأع�صاء.

• �لمحـــور �ل�صـــاد�ص: �لفر�ـــص �لمتاحـــة لتح�صـــين كفـــاءة 	

��صتهالك �لطاقة بالدول �الأع�صاء 

• �لمحور �ل�صابع و�الأخير: �لخال�صة و�لتو�صيات	

وقد تو�صـــلت �لدر��صـــة �إلى عدد من �لتو�صـــيات �لكفيلة برفع 

كفاءة �لطاقة و�لتي من �أهمها:

يعتمد نجاح �أي �صيا�صـــة لكفاءة �لطاقـــة، �أوالً على مدى �لتز�م 

�لحكومة وم�صـــتوى �لطموح في �لتطبيـــق و�لثبات في �لدعم �لعام، 

كمـــا ينبغي لل�صيا�صـــات �أن ت�صـــتمل علـــى �أهد�ف محددة بو�صـــوح 

ومدعومـــة باأطـــر قانونيـــة وتنظيمية �صـــاملة لكفـــاءة �لطاقة. كما 

يتطلب نجاح خطط كفاءة �لطاقة وجود م�صاندة قوية من �لحكومة 

و�لموؤ�ص�صات �لد�عمة لها، وينبغي تجنب �الزدو�جية في �لمهام بين 

هذه �لجهات.

�إلـــى جانـــب �ل�صيا�صـــات �لو��صـــحة، تمثـــل �للو�ئـــح و�لقو�نين 

�الآلية �لرئي�صـــية لتعزيز كفاءة �لطاقة. وبالن�صـــبة للدول �الأع�صـــاء، 

يعتبر �إ�صـــالح �الأ�صـــعار �لمحلية للطاقة من �الأدو�ت �لمهمة لنجاح 

�ل�صيا�صـــات و�للو�ئح �لخا�صـــة بكفاءة �لطاقة وتر�صـــيد ��صتهالكها، 

حيث ال يجد �لم�صـــتهلك في �لبلد�ن ذ�ت �أ�صعار �لطاقة �لمدعومة، 

�لد�فع �لكبير لتر�صـــيد ��صـــتهالكه، وربما يكون مـــن �لممكن �إعادة 

توجيه �لدعم �لمقدم لالأ�صعار �لمحلية للوقود، لتعزيز �نت�صار تقنيات 

محـــددة في كفاءة �لطاقة ودعم �ال�صـــتثمار�ت �لتـــي يمكن �أن تغير 

في �صـــلوك �لم�صـــتهلك �لمتعلق بالطلب على �لطاقة و��صتخد�مها، 

كما يمكن للحو�فز �لمالية �لمتمثلة في �لخ�صومات �ل�صريبية على 

معد�ت و�أجهزة كفاءة �لطاقة وخف�ص ر�صـــوم �ال�صتير�د و�الإعفاء�ت 

�ل�صـــريبية �أن توؤدى �إلى خف�ص تكلفة �ال�صـــتثمار في تقنيات كفاءة 

�لطاقة وتعزيز �نت�صارها.

�إعـــد�د  يعتبـــر �لجانـــب �لمعلوماتـــي عن�صـــر�ً حيويـــاً، عنـــد 

�ال�صتر�تيجيات و�لخطط �لوطنية لكفاءة �لطاقة وتحديد �الأولويات 

وتر�تيباتها، كما �أن �لر�صـــد و�لتقييم �لم�صتمر لهذه �ال�صتر�تيجيات 

عنـــد تطبيقهـــا يعتبر عاماًل مهمـــا للتعرف على �لثغـــر�ت �لتي قد 

تبـــرز عند �لتطبيق �لفعلي، وت�صـــاعد �لبيانات �لموثوقة على �تخاد 

�لقر�ر�ت �لمدعومة بالمعلومات و�لمر�قبة �لمالئمة للتقدم �لمحرز 

في �صيا�صات كفاءة �لطاقة ل�صمان �أف�صل �لنتائج.

يبـــرز �لتبايـــن في �أنمـــاط �ال�صـــتهالك �لقطاعـــي للطاقة بين 

�لدول �الأع�صاء في �أو�بك، �طار�ً ��صتر�صادياً الأهد�ف تر�صيد ورفع 

كفـــاءة ��صـــتهالك �لطاقة بالدول �الأع�صـــاء، ويمثل بو�صـــلة �التجاه 

لل�صيا�صـــات �لناجعة �لتي تطمح �إلى �ال�صتخد�م �لفعال للطاقة عبر 

خف�ص �لكمية �لم�صـــتهلكة من �لطاقة وتقنين ��صـــتخد�مها، �صـــو�ء 

مـــن خالل رفع كفاءة ��صـــتهالك �لطاقة عن طريق ��صـــتخد�م كمية 

�أقل من �لطاقة الإنتاج نف�ص �لقدر من �لمنتجات و�لخدمات، �أو من 

خالل �لحفاظ على �لطاقة وتقنين ��صتهالكها عبر تقليل �لهدر في 

��صـــتخد�مها، و�لتي تختلف باختالف �أنماط �ال�صـــتهالك �لقطاعي 

و�لنوعي بين دولة و�أخرى.

تبـــرز �لبيانـــات �لتـــي ت�صـــير �إلـــى ح�صـــة قطاعـــي �ل�صـــناعة 

و�لبتروكيماويـــات فـــي �أغلـــب �لدول �الأع�صـــاء ب�صـــكل عـــام، ودول 

مجل�ص �لتعاون �لخليجي ب�صـــكل خا�ص، �أهمية �أن ت�صـــتهدف جهود 

و�صيا�صات �لتر�صـــيد �لتركيز على هذه �لقطاعين الأهمية ح�صتهما 

مـــن �إجمالي �ال�صـــتهالك �لنهائي للطاقة فـــي دول مجل�ص �لتعاون 

دراسة ترشيد استهالك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها
في الدول األعضاء بمنظمة أوابك: الفرص والتحديات
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�لخليجي، خا�صـــة و�أن �لقطاع �ل�صناعي بهذه 

�لـــدول يتميز ب�صـــكل عـــام بارتفاع م�صـــاهمة 

للطاقـــة  �ال�صـــتهالك  كثيفـــة  �ل�صـــناعات 

كاالإ�صـــمنت، و�لزجـــاج، و�لحديد و�ل�صـــلب، 

و�الألمنيوم، باالإ�صـــافة �إلى �لمو�د �لكيميائية 

و�لبتروكيماويـــة، وهي �صـــناعات ت�صـــتخدم 

�لطاقـــة ب�صـــكل عـــام فـــي نظم �لت�صـــخين 

و�لتبريـــد، وتوليـــد �لطاقـــة و�لكهرباء، كما 

ت�صـــتخدم �لطاقة في بع�ص �الأحيان كمادة 

خام في مدخالت �لت�صـــنيع كما هو �لحال 

في �صناعة �الأ�صمدة و�لبتروكيماويات.

تبـــرز �لبيانات �لتي ت�صـــير �إلى �رتفاع 

ح�صـــة قطـــاع �لنقـــل و�لمو��صـــالت في 

ليبيـــا و�لعـــر�ق و�لجز�ئر ب�صـــكل خا�ص، 

�أهمية �أن تركز جهود و�صيا�صات �لتر�صيد 

ب�صـــكل �أكبر على هذه �لقطاعين الأهمية 

�ال�صـــتهالك  �إجمالـــي  مـــن  ح�صـــتهما 

�لنهائـــي للطاقـــة في هذه �لـــدول، وهي 

دول تت�صـــم بانخفا�ص �الأ�صعار �لمحلية 

للوقـــود �لم�صـــتخدم في قطـــاع �لنقل، 

حيث تنتهج �لدول �الأع�صـــاء في �أو�بك 

�صيا�صات و��صعة لدعم �أ�صعار لمختلف 

�أنـــو�ع �لوقـــود، وفـــي مقدمتها وقودي 

�لنقل �لرئي�صيين، �لغازولين و�لديزل.

هنـــاك �إمكانـــات و�عدة لتر�صـــيد 

كفـــاءة  ورفـــع  �لطاقـــة  ��صـــتهالك 

��صـــتخد�مها بالقطـــاع �ل�صـــكني في 

�أغلـــب �لـــدول �الأع�صـــاء، عن طريق 

��صتهد�فه باإ�صالح �صيا�صات �لدعم، 

حيث توؤدي �صيا�صـــات دعم �لكهرباء 

وبيعها باأ�صعار مخف�صة عن تكاليف 

ت�صـــجيع  �إلـــى  وتوزيعهـــا  �نتاجهـــا 

�الإ�صـــر�ف في ��صـــتهالك �لكهرباء 

�لـــذي يترتب عليـــه عدة نتائج �صـــلبية على 

ر�أ�صـــها �لنق�ص في كفاءة ��صتخد�م �لطاقة، وتعتبر �الأ�صعار �لمحلية 

للكهرباء للقطاع �ل�صكني في �أغلب �لدول �الأع�صاء منخف�صة ب�صكل 

كبير بالمقارنة مع �لدول �لعربية �الأخرى.

من �لممكن �أن ت�صـــتهدف جهود و�صيا�صـــات تر�صيد ورفع كفاءة 

��صتهالك �لكهرباء في �لقطاع �ل�صكني، ت�صجيع �نت�صار نظم وتقنيات 

تح�صـــين كفـــاءة �لطاقة في �لمبانـــي، وفي مقدمتهـــا تطوير كود�ت 

�لطاقـــة في �الأبنيـــة ومبادئ �لت�صـــاميم، و�لترويج للعـــزل �لحر�ري 

فـــي �لمبانـــي �لقائمة عبر �لتركيـــز على �آثاره �القت�صـــادية كتحقيق 

�لوفر للدولة وللم�صتهلك ورفع درجة �لوعي �لمجتمعي، حيث معظم 

��صـــتهالك �لكهرباء فـــي �لمباني يذهب �إلى �لتكييـــف و�لتبريد في 

�لمباني، و�الأجهزة �لكهربائية في د�خلها و�صلوكيات �لقاطنين فيها.

بالنظـــر �إلـــى �العتماديـــة �لعالية علـــى �لغاز �لطبيعـــي و�لنفط 

لتوليد �لكهرباء في �لدول �الأع�صاء، فاإن �الإمكانات �لو�عدة لتر�صيد 

�صتهالك  �

�لطاقة ورفع كفاءة ��صـــتخد�مها بهذ� 

�لقطـــاع، تتوفر �أي�صـــاً عبر �ال�صـــتثمار في �لفر�ـــص �لمتاحة لتنويع 

م�صـــادر �لطاقة �لمتجـــددة لتوليد �لكهرباء �لتـــي يعتمد عليها هذ� 

�لقطاع ب�صـــكل رئي�صـــي، وال �صـــك �أن بع�ص �الأمثلة �لحية على نجاح 

هذه �لجهود هو �النت�صار �لو��صع ل�صخانات �لمياه بالطاقة �ل�صم�صية 

و�لتـــي تعتبر تقنية ب�صـــيطة وغير مكلفة لتوليد �لطاقة من م�صـــادر 

متجددة، و�لتي ت�صتخدم على نطاق و��صع في بع�ص �لدول �الأع�صاء، 

وتعتبـــر �أد�ة مفيدة للدول �لتي ت�صـــعى لتقليـــل �عتمادها على �لغاز 

و�لكهربـــاء في ت�صـــخين �لمياه، و�صـــاهمت ب�صـــكل فاعـــل في تقليل 

�ل�صـــغط على منظومة �لطاقة �لوطنية، وخف�ص ��صـــتهالك �لطاقة 

في �لقطاع �ل�صكني كو�حد من �أهم �لقطاعات �لرئي�صية �لم�صتهلكة 

للطاقة في �لدول �الأع�صاء.
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الشركات العربيةالمنبثقة

�لبتروليـــة  �لعربيـــة لال�صـــتثمار�ت  �ل�صـــركة  �أ�صـــدرت 

)�أبيكورب(، �حدى �ل�صـــركات �لعربيـــة �لمنبثقة عن منظمة 

�الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة للبتـــرول )�أو�بك(، موؤخر�ً تقرير 

توقعات ��صتثمار�ت �لغاز �لمخطط لها و�لمقررة في منطقة 

 �ل�صـــرق �الأو�صط و�صمال �أفريقيا لالأعو�م 2019 - 2023. 

وك�صـــفت �ل�صـــركة �أن ��صـــتثمار�ت �لغـــاز �لمخطـــط لهـــا 

و�لمقـــررة فـــي منطقة �ل�صـــرق �الأو�صـــط و�صـــمال �أفريقيا 

�لمقبلـــة  �صـــنو�ت  �لخم�ـــص  خـــالل  �نخفا�صـــا  ت�صـــهد 

 بقيمـــة 70 مليـــار دوالر مقارنـــة بتوقعـــات �لعـــام 2018.

و�أ�صـــارت �أبيكورب �إلى �أن �إجمالي �ال�صـــتثمار�ت �لمخطط 

لهـــا و�لمقررة قد �نخف�ص ب�صـــكل كبير نتيجـــة دخول عدد 

مـــن كبرى �لم�صـــاريع في �لمملكـــة �لعربية �ل�صـــعودية حيز 

�لت�صـــغيل وتر�جع �لتوقعات �لخا�صة بقطاع �لغاز �الإير�ني.  

فمـــن بين �لدول �لت�صـــع �لتي قررت تنفيذ ��صـــتثمار�ت في 

�صـــناعات �لمنبع �لتي �صـــملها تقرير �لتوقعات �لذي �أ�صدر 

2018، �صجلت �صبع منها تر�جعا في �لعام �لحالي، بما في 
ذلك �إير�ن �لتي تر�جعت ح�صتها من �لم�صاريع قيد �لتنفيذ 

بن�صبة %77

ولفـــت �لتقريـــر �إلى �أن دولة �الإمـــار�ت �لعربية �لمتحدة 

ودولـــة قطر هما �لدولتـــان �لوحيدتان فـــي �لمنطقة �للتان 

�صجلتا �رتفاعا في �ال�صتثمار�ت في م�صاريع �لم�صب لقطاع 

�لغاز، بينما �صـــجل �أكبـــر تر�جع في �إجمالي �ال�صـــتثمار�ت 

�لمقـــررة في كل مـــن دولة �لكويـــت بنحـــو 80% و�لمملكة 

�لعربيـــة �ل�صـــعودية 60% و�لجمهوريـــة �لجز�ئريـــة و�إير�ن 

بنحو %50.

�أما من حيث ��صتهالك �لغاز في منطقة �ل�صرق �الأو�صط 

و�صمال �أفريقيا ككل، في�صير �لتقرير �إلى �أن �لقطاع �ل�صناعي 

ي�صـــتحوذ حاليا على نحو 30% من �إجمالي ��صتهالك �لغاز 

فـــي �لمنطقة. وقالـــت �أبيكورب �إن ��صـــتثمار�ت قطاع �لغاز 

في منطقة �ل�صرق �الأو�صط و�صمال �أفريقيا ت�صير �إلى وجود 

فر�ص و�عدة في ��صـــتثمار�ت قطاع �لبتروكيماويات، و�لتي 

�صـــجلت توقعاتهـــا زيادة قدرها 50% على �أ�صـــا�ص �صـــنوي 

مقارنـــة بتوقعات �لفتـــرة 2018-2022.  وعلى �لرغم من 

�أن �الإ�صـــالحات �لتي �صهدتها �لمنطقة �صاهمت في خف�ص 

دعم �لطاقة وتح�صـــين كفاءة �لطاقة و�لبر�مج ذ�ت �ل�صـــلة 

بالطاقـــة �لمتجـــددة، �إال �أنـــه اليـــز�ل هناك قلـــق من نق�ص 

�ال�صـــتثمار فـــي �صـــناعات �لمنبـــع لقطاع �لغـــاز، حيث من 

�لموؤكد �أن عدة م�صاريع جديدة كليا لتوليد �لطاقة �صتحتاج 

�إلـــى �إمـــد�د�ت غـــاز �إ�صـــافية، بما فـــي ذلك م�صـــاريع في 

�لمملكة �لعربية �ل�صـــعودية 12 جيجاو�ط وجمهورية م�صر 

�لعربية 9 جيجاو�ط.  وي�صار �إلى �أن زياد�ت كبيرة في هذه 

�ال�صـــتثمار�ت �صـــتاأتي من دولة قطر، و�لتي طرحت موؤخر� 

مناق�صات لمن�صاآت جديدة لمعالجة �لغاز �لطبيعي �لم�صال 

تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دوالر

أبيكورب: توقعات بإنخفاض استثمارات الغاز الطبيعي في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل الخمس سنوات المقبلة

اتفاقية بترولية بين أبيكورب وسوناطراك

�أعلنت �ل�صركة �لعربية لال�صتثمار�ت �لبترولية )�أبيكورب( عن 

توقيعها �تفاقية قر�صين مع �صركة مع �صركة �صوناطر�ك �لجز�ئرية 

بقيمة �جمالية 250 مليون دوالر. وتبلغ قيمة �لقر�ص �الأول 100 

مليون دوالر و�صي�صـــتخدم لدعم �صيانة مجمع �صوناطر�ك للتكرير 

في �صـــقلية باإيطاليا و�لذي ��صتحوذت عليه من �إك�صون موبيل في 

2018. بينمـــا تبلغ قيمـــة �لقر�ص �لثانـــي 150 مليون دوالر، وهو 
خطـــاب �ئتمان ل�صـــر�ء �لم�صـــفاة ذ�تها للنفط �لخـــام من �أر�مكو 

�ل�صعودية.
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التطورات البترولية في األسواق العالمية*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

أواًل: أسواق النفط العالمية

1- اأ�شعار النفط

• 	 62.9 �إلى  لي�صل  �ل�صابق  بال�صهر  للبرميل( مقارنة  )3.0 دوالر   %5.1 بن�صبة  اأوبك  ال�شهري الأ�شعار �شلة  ارتفع المعدل 

دوالر للبرميل خالل �صهر نوفمبر 2019. وقد كان لكل من �لطلب �لمو�صمي �لقوي على �لنفط وبخا�صة من �أ�صيا، و�رتفاع 

معدالت ت�صغيل م�صافي �لتكرير �لعالمية لتلبية �لطلب على �لمنتجات �لنفطية �ل�صتوية، دور�ً رئي�صياً في �رتفاع �الأ�صعار 

خالل �صهر نوفمبر 2019 باأعلى ن�صبة زيادة �صهرية منذ �صهر �أبريل 2019.

• ارتفعت االإمدادات المعرو�شة من النفط خالل �صهر نوفمبر 2019 بمقد�ر 300 �ألف ب/ي،  �أي بن�صبة 0.3% لت�صل �إلى 	

حو�لي 101.5 مليون ب/ي. حيث �رتفع �إجمالى �إمد�د�ت �لدول �لمنتجة من خارج �أوبك بن�صبة 0.6% مقارنة بم�صتويات 

�ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 66.8 مليون ب/ي. بينما �إنخف�صت �إمد�د�ت �لدول �الأع�صاء في �أوبك من �لنفط �لخام و �صو�ئل 

�لغاز �لطبيعي بن�صبة 0.3% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 34.7 مليون ب/ي. 

�لم�صدر: منظمة �لدول �لم�صدرة للنفط ، �أوبك، �لتقرير �ل�صهري

2- الطلب والعر�س

• ارتفع الطلب العالمي على النفط خالل �صهر نوفمبر 2019 بمقد�ر 300 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 0.3% لي�صل �إلى حو�لي 	

102.1 مليون ب/ي. حيث ارتفع طلب مجموعة الدول ال�شناعية بن�صبة 0.2% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لي�صل 
�إلى 48.2 مليون ب/ي. كما ارتفع طلب بقية دول العالم بن�صبة 0.4% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 53.9 

مليون ب/ي.

المعدل اال�شبوعي لل�شعر الفوري ل�شلة خامات اأوبك، 2018-2019 ) دوالر / برميل (
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 Energy Intelligence Briefing Dec. 18  2019�لم�صدر: 

• ارتفع اإنتاج الواليات المتحدة من النفط ال�شخري خالل �صهر نوفمبر 2019 بنحو 0.7% فقط ليبلغ حو�لي 9.1 مليون 	

بال�صهر  30 حفارة مقارنة  �لتو�لي وبنحو  �لثاني ع�صر على  لل�صهر  اإنخفا�س عدد الحفارات العاملة  الرغم من  ب/ي، على 

�ل�صابق ليبلغ نحو 729 حفارة.

.EIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions Dec. 2019�لم�صدر:

اإنتاج النفط ال�شخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة االأمريكية

العر�س والطلب العالمي على النفط )مليون ب/ي(
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3- المخزونات النفطية
• اإنخف�س المخزون التجاري النفطي في الدول ال�شناعية خالل �صهر نوفمبر 2019 بحو�لي 24 مليون برميل مقارنة بال�صهر 	

و�لتنمية  �القت�صادي  �لتعاون  �الإ�صتر�تيجي في دول منظمة  �لمخزون  �نخف�ص  برميل، كما  2880 مليون  �إلى  لي�صل  �ل�صابق 

وجنوب �أفريقيا و�ل�صين بحو�لي 10 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1815 مليون برميل.

4. تجارة النفط
- واردات الواليات المتحدة النفطية

• اإنخف�شت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر نوفمبر 2019 بنحو 4.7% لتبلغ 6.0 مليون ب/ي، بينما 	

ارتفعت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو 6.7% لتبلغ حو�لى 2.4 مليون ب/ي.

• اإنخف�شت �شادرات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر نوفمبر 2019 بنحو 10.1% لتبلغ 3.1 مليون ب/ي، 	

بينما ارتفعت �شادراتها من المنتجات النفطية بنحو 3.6% لتبلغ حو�لى 5.2 مليون ب/ي.

ثانيًا: أسواق الغاز الطبيعي العالمية

1- االأ�شعار
• ارتفع المتو�شط ال�شهري لل�شعر الفوري للغاز الطبيعي �لم�صجل في مركز هنري بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر 	

نوفمبر 2019 لي�صل �إلى 2.65 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

• 	 0.14 بمقد�ر   2019 �أكتوبر  �صهر  خالل  اليابان  في  الم�شيل  الطبيعي  الغاز  ا�شتيراد  اأ�شعار  متو�شط  اإنخف�س 

دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 9.33 دوالر لكل مليون )و ح ب(، كما اإنخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز 

الطبيعي الم�شيل في كوريا الجنوبية بمقد�ر 0.6 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 9.2 دوالر لكل مليون )و 

ح ب(. بينما ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في ال�شين بمقد�ر 0.11 دوالر لكل مليون )و ح 

ب(، لي�صل �إلى 8.92 دوالر لكل مليون )و ح ب(، 

2- ال�شادرات
• 	 2.191 اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�شين حوالى  بلغت �شادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�شيل 

مليون طن خالل �صهر �أكتوبر 2019، م�صتاأثرة بح�صة 16.2% من �الإجمالى.

Oil Market intelligence, Feb. and Dec. 2019�لم�صدر:

التغير في المخزون النفطي في نهاية �شهر نوفمبر 2019 )مليون 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 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 من �شلة اأوبك لت�شبح تتاألف من 14 نوع من النفط الخام.

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

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

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

63.9 75.1 1 
   

يوليو

July

58.0 65.5 1 

 يناير 

January
66.0 74.1  2 59.3 66.8  2
64.7 71.0  3 60.8 67.2  3
64.3 72.8 4 60.5 67.6  4
58.6 71.9 1 

 

�غ�صط�ص

August

61.9 63.9  1

 فرب�ير 

February
59.0 70.4  2 63.1 61.3  2
60.1 72.1  3 66.2 63.1  3
59.7 75.0 4 65.0 63.6  4
59.4 75.2  1

�صبتمرب

September

65.1 62.5 1

 مار�ص 

March
61.5 76.2  2 66.6 62.3 2
65.7 76.7 3 67.2 65.1 3
63.1 80.6 4 66.8 66.4 4
59.2 83.2 1 

 �كتوبر 

October

68.8 65.1 1
  

�بريل

April

59.7 81.4  2 70.4 67.7 2
60.7 78.9  3 70.5 69.5 3
61.0 76.4 4 73.1 70.9 4
62.3 70.5 1 

 نوفمرب  

November

73.5 73.5 1

مايو

May
62.7 66.5  2 75.6 75.6 2
63.3 62.8  3 76.3 76.3 3
64.1 58.8 4 73.9 73.9 4

60.0 1 

 دي�صمرب 

December

73.6 73.6 1

 يونيو 

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

20182019

66.958.7January يناير 

63.563.8February فرب�ير 

63.866.4March مار�ص 

68.470.8April �بريل 

74.170.0May مايو 

73.262.9June يونيو 

73.364.7July يوليو 

72.359.6August �غ�صط�ص 

77.262.4September �صبتمرب 

79.459.9October �كتوبر 

65.362.9November نوفمرب 

56.9December دي�صمرب 

64.763.0First Quarter �لربع �الأول 

71.967.9Second Quarter �لربع �لثانى 

74.262.2Third 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

موربان

�الإمار�تي

Murban

�ل�صدرة �لليبي

Es Sider
دبى

Dubai
برنت

Brent

قطر 

�لبحري

Marine

غرب 

تك�صا�ص

WTI

52.452.754.251.951.754.952.953.254.252.950.9Average 2017متو�شط عام 2017

69.870.371.268.460.971.969.569.470.969.264.9Average 2018متو�شط عام 2018

66.967.469.966.165.768.868.266.269.166.463.7January 2018يناير 2018 

63.564.066.062.362.165.964.462.765.263.162.2Februaryفرباير

63.864.466.762.362.266.364.962.865.963.462.8Marchمار�س

68.468.972.167.167.071.070.468.371.667.666.3Aprilاأبريل

74.174.777.372.872.676.775.374.276.973.469.9Mayمايو

73.274.373.471.972.476.272.373.674.272.967.7Juneيونيو

73.374.273.972.072.376.072.473.174.373.171.0Julyيوليو

72.373.472.671.171.874.970.772.572.672.568.0Augustاأغ�شط�س

77.278.279.676.276.878.877.177.278.876.570.2September�شبتمرب

79.480.081.178.378.681.379.679.481.178.970.8Octoberاأكتوبر

65.366.465.064.165.268.163.165.864.765.956.8Novemberنوفمرب

56.958.256.456.157.159.355.757.357.057.349.5Decemberدي�شمرب

58.759.659.358.258.760.858.359.159.459.551.6January 2019يناير 2019 

63.864.964.363.363.965.663.264.464.065.1055.0Februaryفرباير

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

70.070.871.269.870.169.770.369.670.971.060.7Mayمايو

62.963.564.862.762.662.863.661.664.063.554.7Juneيونيو

64.765.663.964.464.064.963.463.263.964.857.5Julyيوليو

59.660.858.259.260.460.258.3858.958.860.854.8Augustاأغ�شط�س

62.462.762.561.962.262.462.3261.162.663.156.9September�شبتمرب

59.961.060.559.560.560.959.859.559.761.854.0Octoberاأكتوبر

62.964.063.962.563.763.563.561.963.164.957.3Novemberنوفمرب

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

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

مار�ص

2019

74.480.766.1Singapore�صنغافورة

Mar.-19
81.181.863.0Rotterdamروترد�م

72.581.764.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
86.076.762.9US Gulf�خلليج �المريكي

�بريل

2019

80.783.066.8Singapore�صنغافورة

April-19
93.084.564.9Rotterdamروترد�م

81.983.665.7Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
92.879.365.2US Gulf�خلليج �المريكي

مايو

2019

76.382.464.4Singapore�صنغافورة

May-19
90.384.961.7Rotterdamروترد�م

80.284.265.2Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
87.278.260.6US Gulf�خلليج �المريكي

يونيو

2019

67.4974.8759.42Singapore�صنغافورة

Jun.-19
78.2976.1356.94Rotterdamروترد�م

70.5775.6462.53Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
82.4771.0554.82US Gulf�خلليج �المريكي

يوليو

2019

73.678.566.1Singapore�صنغافورة

Jul.-19
82.378.559.2Rotterdamروترد�م

75.578.164.8Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
88.674.958.4US Gulf�خلليج �المريكي

�أغ�صط�ص

2019

70.175.154.4Singapore�صنغافورة

Aug.-19
77.675.455.7Rotterdamروترد�م

69.775.357.8Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
79.370.745.0US Gulf�خلليج �المريكي

�صبتمرب

2019

74.477.761.3Singapore�صنغافورة

Sep.-19
77.279.761.6Rotterdamروترد�م

71.079.563.8Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
78.175.748.6US Gulf�خلليج �المريكي

�أكتوبر

2019

74.276.346.6Singapore�صنغافورة

Oct.-19
76.378.558.9Rotterdamروترد�م

69.478.162.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
77.574.942.3US Gulf�خلليج �المريكي

نوفمرب

2019

76.175.438.4Singapore�صنغافورة

Nov.-19
78.278.158.6Rotterdamروترد�م

71.877.362.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
76.272.535.8US 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

November 2018 155 41 93 نوفمرب 2018

December 195 38 87 دي�صمرب

January 2019 131 24 56 يناير 2019

February 95 26 52 فرب�ير

March 95 30 60 مار�ص

Arpil 80 21 40 �أبريل

May 103 19 39 مايو

June 89 20 44 يونيو

July 88 20 44 يوليو

August 76 27 57 �أغ�صط�ص

September 110 30 62 �صبتمرب

October 176 83 135 �أكتوبر

November 156 56 92 نوفمرب

�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 171 160 121 متو�شط 2017

Average 2018 161 151 119 متو�شط 2018

November 172 164 132 نوفمرب

December 233 223 183 دي�صمرب

January 2019 187 177 147 يناير 2019

February 170 160 113 فرب�ير

March 176 167 112 مار�ص

Arpil 185 175 96 �أبريل

May 159 149 116 مايو

June 150 140 114 يونيو

July 163 153 96 يوليو

August 111 103 112 �أغ�صط�ص

September 112 104 109 �صبتمرب

October 167 157 165 �أكتوبر

November 235 225 148 نوفمرب

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 - 2019    

Table -7 : World Oil Demand  2017 - 2019
)Million b/d - مليون برميل/ �ليوم (

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

وتقارير ال�شناعة النفطية.

*2019 2018 2017 

�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  

Arab Countries 7.2 7.3 7.3 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 6.3 6.3 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 1.0 1.0 1.0       �لدول �لعربية �الأخرى

OECD 48.5 47.3 47.7 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 26.1 25.4 25.2 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 14.7 14.2 14.0 14.3 14.3 14.7 14.2 14.0 14.3 14.4 14.8 14.3 13.9  �أوروبا �لغربية

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

Developing Countries 33.4 32.9 33.0 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 22.3 21.9 22.2 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 4.4 4.4 4.5 4.3 4.4 4.3 4.3 4.4 4.2 4.2 4.1 4.2 4.3  �فريقيا

Latin America 6.8 6.6 6.4 6.5 6.5 6.8 6.5 6.4 6.5 6.5 6.8 6.5 6.3  �أمريكا �لالتينية

 China 13 13.2 12.6 12.7 13.1 12.7 12.8 12.3 12.2 12.3 12.3 12.4 11.9  ال�شني 

  FSU 5.0 4.7 4.8 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 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7    اأوروبا ال�شرقية

World 100.7 98.8 98.8 98.8 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 - 2019

Table -8 : World Oil and NGL Supply, 2017-2019
)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. 

*2019 2018 2017 

�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  

Arab Countries 27.6 27.8 28.0 28.7 29.6 28.8 28.3 28.0 28.1 28.2 28.3 28.0 27.9 الدول العربية

OAPEC 26.3 26.5 26.7 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 1.3 1.3 1.3 �لدول �لعربية �الأخرى

OPEC * *: 34.2 34.8 35.5 38.7 39.1 39.0 38.1 38.1 38.7 38.4 39.1 38.8 38.6 االأوبك * *:

Crude Oil 29.4 30.0 30.7 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 4.8 4.8 4.8 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 29.7 29.6 29.3 28.0 29.5 28.6 27.5 27.3 25.7 26.6 25.5 25.2 25.5 منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 25.6 25.6 25.0 23.9 25.2 24.5 23.4 22.9 21.5 22.4 21.4 20.9 21.1 �أمريكا �ل�صمالية

Western Europe 3.5 3.6 3.9 3.8 3.9 3.6 3.7 3.9 3.8 3.8 3.7 3.8 4.0 �أوروبا �لغربية

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

Developing Countries 13.7 13.5 13.4 11.6 11.6 11.4 11.8 11.8 11.5 11.9 11.8 12.0 12.0 الدول النامية

 Middle  East & Other Asia 6.6 6.7 6.7 4.8 4.8 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 1.5 1.6 1.5 1.7 1.5 1.6 1.8 1.8 1.5 1.9 1.9 2.0 2.0 �فريقيا 

Latin America 5.5 5.3 5.2 5.2 5.3 5.1 5.2 5.2 5.1 5.2 5.1 5.1 5.1 �أمريكا �لالتينية 

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

FSU 14.3 14.2 14.6 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 0.1 0.1 0.1 اأوروبا ال�شرقية 

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

World 98.3 98.6 99.3 98.8 100.1 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, Dec. 2018 & Feb. 2019   امل�شدر Sources: Oil Market Intelligence, Dec. 2018 & Feb. 2019

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

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

نوفمبر

2019 
Nov. 19

�أكتوبر

 2019
Oct. 2019

�لتغير عن �أكتوبر 2019

Change from
October 2019

نوفمبر

 2018
Nov. 18

�لتغير عن نوفمبر 2018

Change from
November 2018

1Americas 1523(22(15241546االأمريكتني:

Crude)12(611)2(599601نفط خام

13Products 912)20(925945منتجات نفطية

44Europe 918(2(962964اأوروبا :

27Crude 328)1(355356نفط خام

17Products 590)1(607608منتجات نفطية

Pacific(22(1416 394393منطقة املحيط الهادي 

Crude)29(161)10(132142نفط خام

7Products 11255 262251منتجات نفطية

 17Total OECD 2863(24(28802904اإجمايل الدول ال�شناعية *
1

Crude)14(1100(13(10861099نفط خام

37Products 1757(10(17941804منتجات نفطية

 158Rest of the world 422919 30773035بقية دول العامل *
1

Oil at Sea)59(1217)1(11581159نفط على منت �لناقالت

175World Commercial 1 185782 59575939املخزون التجاري العاملي *

Strategic Strategic)13(1828(10(18151825�ملخزون �ال�صرت�تيجي

88828102Total 2 89308922اإجمايل املخزون العاملي**


