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اخبار الدول االعضاء

في هذا العدد

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

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

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

�لكويت مقر�ً لها.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1972 عام  في  �لبترول  لنقل  �لبحرية 

ومقرها مدينة �لكويت في دولة �لكويت، 

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

)�أ�صري( في عام 1973، ومقرها مملكة 

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

 1974 عــام  في  )�أبــيــكــورب(  �لبترولية 

�لمملكة  فــي  �لــخــبــر  مــديــنــة  ومــقــرهــا 

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

 1975 عــام  فــي  �لبترولية  للخدمات 

ومقرها مدينة طر�بل�ص في دولة ليبيا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

توقيع العقد االستشاري لتطوير مصفاة 
8كركوك

الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة 
»إيني« اإليطالية توقعان اتفاقية استكشاف 

6ومشاركة اإلنتاج بالقاطع البحري رقم 1
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افتتاحية العدد

الطاقات المتجددة في الدول العربية الواقع واآلفاق

�صـــهدت معـــدالت ��صـــتهالك �لطاقة في �الأ�صـــو�ق 

�لمحليـــة، في معظـــم �لـــدول �لعربية خا�صـــة في دول 

مجل�ـــص �لتعاون لدول �لخليج �لعربية، �رتفاعاً ملحوظاً 

خالل �ل�صنو�ت �الأخيرة، خ�صو�صا ��صتهالك �لمنتجات 

�لنفطيـــة و�لغاز �لطبيعـــي و�لطاقـــة �لكهربائية، وذلك 

بالمقارنة مع �لكثير من دول �لعالم وجاءت تلك �لزيادة 

مدفوعـــة بجملـــة من �لعو�مـــل، منها �لتز�يد �ل�صـــكاني 

و�لنمو �القت�صـــادي وم�صتويات �الأ�صعار �لمحلية للطاقة 

للم�صـــتهلك �لنهائي غير �لمتنا�صـــقة مع �لكلفة �لفعلية، 

�الأمر �لذي �أدى �إلى ت�صاعف ��صتهالك �لطاقة في هذه 

�لدول خالل �لفترة 2000 - 2018 �إذ ت�صاعد من 7.6 

مليـــون برميـــل مكافئ نفـــط في �ليوم عـــام 2000 �إلى 

14.7 مليون برميل مكافـــئ نفط في �ليوم عام 2018، 
بالمقارنة مع ن�صـــبة زيادة بحـــدود 40% للعالم �أجمع. 

و�أ�صـــبح ذلـــك ي�صـــكل عبئاً علـــى تلك �لدول فـــي تلبية 

هـــذ� �لطلـــب �لمحلي �لمرتفـــع و�لذي يتوقـــع �أن يزد�د 

في �لم�صـــتقبل في حالة �ال�صـــتمر�رية على نف�ص نمط 

�ال�صتهالك �لحالي. 

وعلـــى �لرغـــم من تو�فـــر م�صـــادر �لطاقـــة �الأولية 

�لمتمثلـــة فـــي �لنفط و�لغـــاز �لطبيعي بالـــدول �لعربية 

ب�صـــكل كبير، حيث تمتلك �لدول �الأع�صـــاء في منظمة 

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

موؤكـــدة من �لنفط تقدر بنحـــو 705 مليار برميل �أي ما 

ي�صكل 48% من �الإجمالي �لعالمي. وقد بلغ �نتاج هذه 

�لـــدول من �لنفـــط �لخام نحو 24.7 مليـــون برميل في 

�ليوم عام 2018، �أو ما يمثل 28% من �النتاج �لعالمي، 

و��صـــتحو�ذ �لدول �الأع�صـــاء على نحو 53 تريليون متر 

مكعب مـــن �الحتياطيـــات �لموؤكدة من �لغـــاز �لطبيعي 

عـــام 2018، �أي ما ي�صـــكل 26.4% مـــن �الحتياطيات 

�لعالمية.  �إال �أن �عتماد �قت�صاد�ت �أغلب �لدول �لعربية 

على عو�ئد �ل�صادر�ت �لبترولية كم�صدر رئي�صي للدخل 

ي�صـــتدعي و�صـــع �صيا�صات خا�صـــة حول هذ� �لمو�صوع 

بمـــا في ذلك رفع كفاءة �ال�صـــتخد�م �الأمثل لهذه �لثروة 

�لنا�صـــبة عبر �لتطويع �لمنا�صـــب الآليـــات �إد�رة �لطلب 

على �لطاقة من جهة، بما في ذلك ��صـــتخد�م م�صـــادر 

�لطاقـــات �لمتجددة كطاقات مكملـــة للطاقة �لتقليدية 

ت�صاعد في مقابلة �لطلب �لمحلي �لمتز�يد على �لطاقة 

من جهة �أخرى. 

وتتجه معظم �لدول �لعربية نحو �لم�صـــي قدماً في 

خيار ��صتغالل �لمو�رد �لمتاحة من �لطاقات �لمتجددة 

�إلـــى مزيـــج �لطاقـــة للم�صـــاهمة في تحقيـــق �الأهد�ف 

�لوطنية �لمتعلقة بتاأمين وتنويع م�صـــادر �لطاقة، وخلق 

ر�فـــد قوي للم�صـــادر �لبترولية وبالتالـــي تعزيز وتنويع 

م�صادر �لدخل عبر تحرير �لمزيد من �لنفط و�لغاز من 

�أجل �لت�صـــدير، حيث تمتلك �لدول �لعربية مو�رد كبيرة 

لم�صـــادر �لطاقة �لمتجددة، وخا�صة �لطاقة �ل�صم�صية 

وطاقات �لرياح، �لتي توفر ر�فد�ً مهماً للنفط و�لغاز في 

مزيج �لطاقة �لمحلي.

وخـــالل عام 2017 تبو�أت جمهورية م�صـــر �لعربية 

�صد�رة ترتيب �لدول �لعربية من حيث �إجمالي �لطاقات 

�لمركبة من �لطاقات �لمتجددة بن�صـــبة بلغت 24.2 %، 

ثم �لمملكة �لمغربية بن�صبة 16.7 %، وجمهورية �لعر�ق 
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بن�صـــبة 15.1 %، وجمهورية �ل�صـــود�ن بن�صـــبة 13.9 

%، و�لجمهوريـــة �لعربية �ل�صـــورية بن�صـــبة 10.3 %. 
كمـــا �رتفعـــت �لطاقة �لمركبة مـــن طاقة �لرياح     في 

�لـــدول �لعربيـــة بمعـــدل 5.7 %، حيث بلغـــت في عام 

2017 2295 ميغـــاو�ط بالمقارنة مع 2165 ميغاو�ط 
فـــي عام 2016، وذلك بعد دخول عدد من �لم�صـــاريع 

الإنتاج طاقة �لرياح مرحلة �لت�صغيل في عدد من �لدول 

�لعربية.

و�صـــهدت �لدول �لعربية خالل عـــام 2017 ومطلع 

عـــام 2018 تطـــور�ت ملحوظة في �صـــناعة  �لطاقات 

�لمتجـــددة ، حيـــث ��صـــتكملت دولة �الإمـــار�ت �لعربية 

�لمتحـــدة ثاني �أكبر محطـــة الإنتاج �لطاقة �ل�صم�صـــية 

بقـــدرة 200 ميغـــاو�ط، و�أقامـــت �لمملكـــة �الأردنيـــة 

�لها�صمية �أكبر م�صروع في �لعالم لتو�صيل �لكهرباء �إلى 

مخيمـــات �لالجئيـــن بطاقة 12.9 ميغـــاو�ط في نهاية 

عام 2017.

كما �أعلنت �لعديد من �لدول �لعربية عن م�صروعات 

جديـــدة، حيـــث �أعلنت �لمملكة �لعربية �ل�صـــعودية عن 

مناق�صة الإنتاج 300 ميغاو�ط من �لكهرباء من �لطاقة 

�ل�صم�صية �لكهرو�صوئية، كما �أعلنت �لمملكة في بد�يات 

عام 2018 عن خطط الإطالق مناق�صـــة جديدة الإنتاج 

3.3 غيغـــاو�ط من �لطاقة �ل�صم�صـــية �لكهرو�صـــوئية.  
و�فتتحت جمهورية م�صر �لعربية م�صروع �إنتاج �لطاقة 

�ل�صم�صـــية �لكهرو�صـــوئية بقريـــة »بنبنـــان« بمحافظة 

�أ�صـــو�ن، على م�صـــاحة 8434 فد�ن، وي�صتهدف توليد 

1465 ميغـــاو�ط، وقـــد بـــد�أ �لعمل في �لم�صـــروع في 
مار�ـــص 2018، وتبلغ تكلفة �لم�صـــروع حو�لي 2 مليار 

دوالر، وفاز �لم�صروع موؤخر�ً بجائزة �أف�صل م�صروع من 

�لبنك �لدولي لعـــام 2019. كما �فتتحت دولة �لكويت 

�لمرحلـــة �الأولى من مجمع �ل�صـــقايا للطاقة �لمتجددة 

بقـــدرة �جماليـــة 70 ميغـــاو�ت ومن �لمتوقع �أن ت�صـــل 

�لطاقـــة �الإنتاجية �الجمالية للمحطة بمرحلتها �الأولى 

244 غيغاو�ت/ �صاعة �صنويا. 
   وتعـــد �ل�صـــود�ن من �لـــدول �لعربيـــة �لر�ئدة في 

توليد �لكهرباء با�صتخد�م �لكتلة �لع�صوية بطاقة مركبة 

190 ميغاو�ط، تليها دولة قطر بطاقة مركبة تبلغ نحو 
38 ميغاو�ط، ثم �صـــورية في �لمرتبة �لثالثة بطاقة  7 
ميغـــاو�ط، فاالأردن بطاقة 4 ميغاو�ط، ثم لبنان بطاقة 

2 ميغاو�ط، و�أخير�ً �الأمار�ت بطاقة 1 ميغاو�ط.
و�الأمانة �لعامة لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة 

للبتـــرول )�أو�بـــك( وهي تتابـــع �لتطور�ت في �صـــناعة 

�لطاقـــات �لمتجددة في �لـــدول �لعربية، فاإنها �إذ تقدر 

عاليـــاً ما تحقق من نتائج �إيجابية في هذ� �ل�صـــاأن، مع 

�لتاأكيد مرة �أخرى على �أن �لطاقة �لمتجددة تعتبر جزء� 

متممـــا ولي�ص بديـــاًل عن �لطاقة �لتقليديـــة �الأحفورية 

�لتي �صـــتظل تقـــوم بدورها كم�صـــدر رئي�صـــي للطاقة 

و�لم�صـــدر �الأكثر �أهمية في مزيج �لطاقة �لم�صـــتهلكة 

عالمياً لعقود طويلة قادمة وفقا للدر��صـــات و�لتوقعات 

�لتـــي تقوم بها �لمر�كز �لمتخ�ص�صـــة في مجال �لنفط 

و�لطاقة. 

وبالن�صبة لمعظم �لدول �لعربية �لمنتجة و�لم�صدرة 

للنفـــط و�لغاز، فاإن �لدخول ب�صـــكل �أكبر في �صـــناعة 

�لطاقـــة �لمتجددة يتخطى �لمردود �لبيئي �إلى �لتركيز 

على ت�صدير كميات �أكبر من �لنفط و�لغاز كمو�د �أولية 

بدالً من ��صتخد�مهما محلياً لتوليد �لطاقة �لكهربائية. 

�أما بالن�صـــبة للـــدول �لعربية �لم�صـــتوردة للطاقة، فاإن 

دخولهـــا ميد�ن �صـــناعة �لطاقة �لمتجددة ي�صـــاعدها 

على تلبية جزء كبير من متطلبات �لطاقة في �أ�صو�قها 

�لمحلية، عالوة على تخفيف حدة �ال�صتير�د �إلى جانب 

�لتنوع في م�صادر �لطاقة �الأخرى.
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 قامـــت الهيئ�������ة الوطنية للنفط والغ�������از بتوقيع �تفاقية 

��صتك�صاف وم�صاركة �الإنتاج مع �شركة اإيني االإيطالية وذلك 

على خلفية �لدر��صـــة �لم�صـــتركة �لتي �جرتها �صـــركة �يني 

خـــالل عام 2016 ومذكـــرة �لتفاهم �لتي تـــم توقيعها بين 

�لجانبين في يناير 2019، لممار�صـــة �أن�صـــطة �لتنقيب عن 

�لنفـــط و�إنتاجه في �لقاطع �لبحري رقم 1 �صـــمالي مملكة 

�لبحريـــن و�لمزمـــع بدئها بعد �لح�صـــول علـــى �لمو�فقات 

�لت�صريعية �لنهائية. 

وقـــد قام معال�������ي ال�شيخ محمد بن خليف�������ة اآل خليفة 

وزير �لنفط بتوقيع �التفاقية في مدينة ميالن بايطاليا يوم 

�الربعـــاء �لمو�فـــق 1 مايو 2019 نيابة عـــن �لهيئة �لوطنية 

للنفط و�لغاز و�ل�صـــيد كلوديو دي�صـــكلزي �لرئي�ص �لتنفيذي 

ل�صـــركة �إيني �اليطالية وبح�صـــور عدد من �لم�صوؤولين من 

�لهيئـــة �لوطنية للنفط و�لغاز و�صـــركة تطوير و�صـــركة �يني 

�اليطالية.  

ر  وقال معالي الوزير باأن �لقاطع �لبحري �ل�صـــمالي تُقدَّ

م�صـــاحتة بـــــ 2800 كيلومتـــر مربع وبعمق يتـــر�وح ما بين 

10 �أمتـــار و70 متـــر،  ونـــوه معالي �لوزير �إلـــى �أن �لعالقة 

�ال�صـــتر�تيجية مع �صـــركة �إيني �اليطالية تعد خطوة مهمة 

و�يجابية نحو ��صتثمار �لمو�رد �لطبيعية �لبحرية في مملكة 

�لبحريـــن وذلك لما تتمتـــع به �إيني ك�صـــركة طاقة متكاملة 

كبـــرى من �صـــمعة طيبة وخبر�ت عديدة متخ�ص�صـــة عالية 

�لم�صـــتوى في هذ� �ل�صـــان، م�صـــير�ً �لى �أن هذه �التفاقية 

�صـــتمكن �صركة �يني من ��صتك�صـــاف وتقييم وتطوير و�إنتاج 

ونقل �لنفط من �لقاطع �لبحري رقم 1. متمنياُ كل �لتوفيق 

و�لنجـــاح للجانبيـــن لتحقيق ما ي�صـــبون �ليه مـــن تطلعات 

م�صتقبلية في هذ� �لخ�صو�ص.

 و�أكد معال�������ي ال�شيخ محمد بن خليف�������ة اآل خليفة �أن 

�لهيئة �لوطنية للنفط و�لغاز تولي �هتماماً بالغاً في توطيد 

�لعالقـــات وتعزيـــز �لتعاون مع جميـــع �ل�صـــركات �لنفطية 

�لعالمية وتقديم �صـــبل �لدعم و�لم�صـــاندة مـــن �أجل تاأمين 

�حتياجـــات �لمملكـــة من �لطاقة ل�صـــمان ��صـــتد�مة �لنمو 

�القت�صادي وتحقيق روؤية مملكة �لبحرين 2030.

وتجدر �الإ�صارة �إلى �أن �شركة اإيني االإيطاليه تعد و�حدة 

من �أكبر �صـــركات �لطاقة �لمتكاملة حيث ت�صـــغل عملياتها 

في 70 دولة من مختلف دول �لعالم.

الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة »إيني« اإليطالية توقعان 
اتفاقية استكشاف ومشاركة اإلنتاج بالقاطع البحري رقم 1
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ُعقـــد في مدينة جدة بتاريـــخ 19 مايو 2019 �الجتماع 

�لر�بع ع�صـــر للجنـــة �لوز�رية �لم�صـــتركة لمر�قبـــة �الإنتاج، 

برئا�صـــة معالي المهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير 

�لطاقة و�ل�صـــناعة و�لثـــروة �لمعدنية فـــي �لمملكة �لعربية 

�ل�صـــعودية، ومعالي الك�شندر نوفاك وزير �لطاقة �لرو�صي، 

وع�صـــوية وزر�ء �لطاقة و�لبترول لـــكل من جمهورية �لعر�ق 

ودولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة ودولة �لكويت و�لجمهورية 

�لجز�ئرية ونيجيريا وكاز�خ�صـــتان، وم�صـــاركة وزر�ء �لطاقة 

و�لبتـــرول في �صـــلطنة عمان، ومملكة �لبحريـــن، وفنزويال، 

ودولـــة ليبيـــا، وجنـــوب �ل�صـــود�ن، و�أذربيجـــان، وبرونـــاي، 

باالإ�صافة �إلى �الأمين �لعام لمنظمة �أوبك.

وفي كلمته �الفتتاحية �أكد معالي المهند�س الفالح على 

�لهدف �لم�صترك لمجموعة �أوبك )+(، يتمثل في �لمحافظة 

على ��صـــتقر�ر �أ�صـــو�ق �لنفط �لعالمية، ممـــا يحقق �لفائدة 

لكل من �لم�صـــتهلكين و�لمنتجين، �إ�صافة �إلى �لتقدم �لكبير 

�لـــذي �أحرزتـــه �لمجموعة بالرغم مـــن �لتحديات �لخطيرة 

�لتي و�جهتها.

وطالـــب معاليه في كلمته دول �لعالـــم باإد�نة �الأعمال 

�لتخريبيـــة �لتـــي وقعـــت �لمملكـــة �صـــحيتها قبـــل �إنعقاد 

�الإجتمـــاع، بالرغم من عدم تاأثيرها على �إمد�د�ت �لنفط، 

حيـــث �أن هـــذه �الأعمـــال �لتخريبيـــة توؤثر علـــى �إمد�د�ت 

�لطاقة �إلـــى �لعالم، وتعر�ص �القت�صـــاد �لعالمي لمخاطر 

�إ�صافية.

و�أكدت �للجنة �لوز�رية �لم�صـــتركة لمر�قبة �تفاق خف�ص 

�الإنتاج عقب �نتهاء �جتماعها، �لتز�مها بتحقيق �لتو�زن في 

�ل�صوق، و�لعمل على ��صتقر�ره، على �أ�صا�ص م�صتد�م.

و�أعربت �للجنة �لوز�رية �لم�صـــتركة عن �رتياحها ب�صاأن 

�لـــدور �لمهم �لذي لعبـــه “�إعالن �لتعاون” في عملية تعافي 

�صـــوق �لنفـــط �لتـــي �صـــهدها �لربـــع �الأول من عـــام 2019 

بالمقارنـــة مـــع �لربـــع �الأخيـــر مـــن عـــام 2018، مدعوماً 

بالم�صـــتوى �لعالـــي من �اللتز�م لتعديـــالت �الإنتاج �لطوعية 

من جانب �لدول �لم�صـــاركة، حيث و�صـــل معدل �اللتز�م في 

�صـــهر �أبريل �لما�صـــي �إلى 168%، وبلغ �لمعدل �لمتو�صط 

لالمتثال 120% منذ يناير 2019 حتى �الآن.

وقـــد وجهت �للجنـــة �لوز�رية �لم�صـــتركة لمر�قبة �تفاق 

خف�ص �الإنتاج من �للجنة �لفنية، ومن �الأمانة �لعامة لمنظمة 

�أوبك، �ال�صـــتمر�ر فـــي متابعة وتحليل �لتطور�ت في �صـــوق 

�لنفط، وب�صـــفة خا�صـــة متابعة تقدير�ت �لمخزون �لنفطي 

خـــالل �الأ�صـــابيع �لمقبلة، بغر�ـــص تمكين �للجنـــة �لوز�رية 

فـــي �جتماعها �لمقبل من رفع تو�صـــياتها للموؤتمر �لوز�ري 

الأوبـــك، و�الجتمـــاع �لوز�ري لـــدول �أوبك، و�لـــدول �لمنتجة 

مـــن خـــارج �لمنظمـــة، و�لمقـــرر عقده فـــي يوليـــو 2019، 

بخ�صو�ص �الإجر�ء�ت �لمنا�صـــبة �لو�جب �تباعها من جانب 

 �لـــدول �لم�صـــاركة خالل �لن�صـــف �لثاني من عـــام 2019.

و�أعربـــت �للجنـــة �لوز�رية �لم�صـــتركة عن تقديرهـــا �لبالغ 

للترتيبات �للوج�صتية �لممتازة وح�صن �ال�صت�صافة.

اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض اإلنتاج: 
توازن سوق النفط يبقى محور تركيزنا
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�أكـــد معالي االأ�شتاذ ثامر الغ�شبان، نائب رئي�ص �لوزر�ء 

ل�صـــوؤون �لطاقـــة وزير �لنفـــط في جمهوريـــة �لعر�ق حر�ص 

�لـــوز�رة على �لتعجيل بم�صـــاريع �لنهو�ص بقطاع �لم�صـــافي 

و�صـــوالً �لى تغطية �لحاجـــة �لمحلية ، ف�صـــاًل عن  تطوير 

وتح�صـــين �لمنتجات �لنفطية و�الرتقاء بها �لى �لمو��صفات 

�لعالميـــة �لمعتمـــدة ، جـــاء ذلك خـــالل ح�صـــوره ورعايته 

لمر��صـــيم �لتوقيع على �لعقد �ال�صـــتثماري لم�صـــروع ن�صب 

وحدة �لهدرجة و�الزمرة وتح�صـــين �لبنزين لم�صفاة كركوك 

�لنفطـــي بطاقة تحويلية 12 �لـــف برميل باليوم من �لبنزين 

�لمح�صن، ف�صاًل عن ن�صب وحدة للغاز �ل�صائل بطاقة 160 

طن باليوم .

و�أ�صـــاف معاليه �أن هذ� �لعقد ينتج ويوفر كمية 1.600 

مليـــون لتر باليوم من �لبنزين �لمح�صـــن بدرجة 95 �أوكتاين 

تغطي جزء كبير من حاجة كركوك و�لمحافظات �لمجاورة، 

م�صـــير� �أن �لوز�رة ما�صـــية بالنهو�ص بالم�صـــافي �لعر�قية 

وزيـــادة �لطاقـــة �النتاجيـــة منها من خالل ��صـــافة وحد�ت 

جديـــدة للم�صـــافي �لحاليـــة، �أو من خالل �ن�صـــاء عدد من 

�لم�صافي �لجديدة بتكنلوجيا عالمية متقدمة.

مـــن جانبـــه قال وكيل ال�������وزارة ل�ش�������وؤون الت�شفية حامد 

يون��������س �أن قيمة �لعقد �ال�صـــتثماري �لذي �أبرم بين �صـــركة 

م�صافي �ل�صمال وبين �صركة �لبرهم )A.B.C( قر�بة 400 

مليـــون دوالر، ومدة �لتنفيذ 24 �صـــهر�ً. و�أ�صـــاف يون�ص �أن 

هذ� �لم�صـــروع ياأتي �صمن خطة �لوز�رة لت�صجيع �ال�صتثمار 

�لمحلي فـــي �لم�صـــاهمة بتطوير قطاع �لت�صـــفية و�لنهو�ص 

بهـــا، و�أن هـــذ� �لقطاع ي�صـــهد حالياً �لعديد من �لم�صـــاريع 

�لتطويرية و�لتاأهيل �صـــوف ت�صـــهم في زيادة �النتاج �لمحلي 

و�لتقليل من ن�صبة �ال�صتير�د �لخارجي، وهذ� ما يوفر �لعملة 

�ل�صـــعبة للخزينـــة �لعامـــة ، و�أن هذ� �لم�صـــروع يجد حلوالً 

ومعالجات لكميات �لنافثا �لمتوفرة كناتج عر�صي للت�صفية 

وتحوليها �لى طاقة  مفيدة من �لبنزين و�لغاز �ل�صائل .

فيما �أكد مدير عام �صـــركة م�صافي �ل�صمال قا�صم عبد 

�لرحمن �أن �صـــركته �صـــتقوم برفـــد وتزويد هذ� �لم�صـــروع 

�ال�صـــتثماري بمادة �لنافثا و�لغازولين �لطبيعي وبمعدل 12 

�لـــف برميل باليوم، لغر�ص تحويله �لى بنزين مح�صـــن وغاز 

�صائل يغطي جزء كبير من حاجة �لمنطقة �ل�صمالية.

مـــن جهتـــه �أكد ال�شي�������د/ �شوان عزيز، مدير عام �صـــركة 

�لبرهـــم )A.B.C (، �أن �لم�صـــروع يعتمـــد �أحدث �لتقنيات 

و�لمعد�ت في قطاع �لم�صافي، معبر�ً عن �صعادته بم�صاركة 

�لقطـــاع �لخا�ـــص �لعر�قـــي فـــي �ال�صـــتثمار في �لم�صـــاريع 

�لنفطية �لكبيرة وبما يحقق �لفائدة لل�صعب �لعر�قي .

توقيع العقد االستشاري لتطوير مصفاة كركوك
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�أعلنت �شركة قطر للبترول موؤخر� عن �إر�صاء عقد �لت�صاميم �لهند�صية �الأ�صا�صية 

للمن�صاآت �ل�صـــطحية للمن�صات وخطوط �الأنابيب �لبحرية �لخا�صة بم�صروع تو�صعة 

حقـــل �ل�صـــمال. و ي�صـــمل نطاق هـــذ� �لعقد �لذي منح ل�صـــركة مكديرموت �ل�صـــرق 

�الأو�صـــط �لمحدودة: �لت�صـــميم �لهند�صي للمن�صاآت �ل�صـــطحية لثماني من�صات غير 

ماأهولـــة، و�أربعة خطوط �أنابيب رئي�صـــية بُقطر 38 بو�صـــة، و�أربعـــة خطوط �أنابيب 

فرعية )تربط بين �لحقول( بُقطر 28 بو�صة، ومن �لمتوقع �أن ي�صتغرق تنفيذ �لعقد 

12 �صهر�ً.
وفـــي معر�ـــص تعليقه على هذ� �الإعالن، ذكر معال�������ي المهند�س �شعد بن �شريده 

الكعبي وزير �لدولة ل�صوؤون �لطاقة �لع�صو �لمنتدب و�لرئي�ص �لتنفيذي ل�صركة قطر 

للبترول »  �صـــّكل �لمن�صـــاآت �ل�صـــطحية للمن�صـــات وخطوط �الأنابيب �لبحرية جزء�ً 

مهماً من م�صـــروع تو�صعة حقل �ل�صمال، ونحن �صعيدون بم�صاركة �صركة مكديرموت 

في هذ� �لم�صروع �لكبير«.

و�أ�صاف معاليه “ ياأتي منح هذ� �لعقد في �أعقاب مجموعة من �لعقود ودعو�ت 

�لمناق�صات �لتي ت�صكل جميعها عالمات فارقة مهمة نحو تحقيق ��صتر�تيجية قطر 

للبترول طويلة �لمدى لرفع طاقة قطر �الإنتاجية من �لغاز �لطبيعي �لم�صال من 77 

�إلى 110 مليون طن �صـــنوياً، و�لتي ت�صـــير ب�صكل جيد وفقاً للخطة �لمو�صوعة وعلى 

جميع �لم�صـــتويات«. يذكر �أنه قد تم تكليف �صـــركة قطر غاز بتنفيذ هذ� �لم�صـــروع 

�لعمالق نيابة عن �صركة قطر للبترول.

ترسية  عقد توسعة حقل الشمال لـ »قطر للبترول«
 على »مكديرموت«
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المؤتمر والمعرض الثاني لكفاءة الطاقة 
في جمهورية مصر العربية

افتت�������ح معالي المهند�س طارق المل، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية م�شر 

العربية، الموؤتمر والمعر�س الثاني لكفاءة الطاقة بقطاع البترول »EPEEC 2019« والذى 

عق�������دت فعالياته على مدار يومي 22 و23 اأبريل تحت �شع�������ار “من النجاح اإلى اال�شتدامة” 

بم�شارك�������ة العديد من ال�شركات الم�شرية والعالمية وممثلي اكثر من 100 �شركة من �شركات 

قط�������اع البترول وممثلي عدد كبير م�������ن المنظمات الكبرى وموؤ�ش�ش�������ات التمويل الدولية في 

مقدمته�������ا االتح�������اد االأوروبي والبنك االأوروبي الإع�������ادة االعمار والتنمي�������ة وموؤ�ش�شة التمويل 

الدولية التابعة للبنك الدولي ومنظمة اليونيدو ووكالة التعاون الدولي اليابانية “ الجايكا” 

، ويه�������دف الموؤتمر اإلى ا�شتعرا�س اأحدث التكنولوجي�������ات واالآليات العالمية في مجال كفاءة 

الطاق�������ة وتبادل الخبرات ووجه�������ات النظر من خلل جل�شات نقا�شية عل�������ى مدار يومين الى 

جانب المعر�س الم�شاحب الذى ي�شم 19 جناحًا لل�شركات الم�شاركة. 
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و�أكد المهند�س طارق المل 

فـــي كلمته �الفتتاحيـــة �أن قطاع 

�لبترول تبنى على مد�ر �لعامين 

�لما�صـــيين تنفيذ ��صـــتر�تيجية 

متكاملـــة تدعم تحقيـــق �أهد�ف 

روؤية م�صر 2030 وفى مقدمتها 

تحقيق �لتنمية �لم�صتد�مة حيث 

تهدف �ال�صـــتر�تيجية �إلى زيادة 

دور �لقطـــاع فـــي عملية �لتنمية 

�ل�صـــاملة وتعظيم �ال�صتفادة من 

ثرو�ت م�صر �لطبيعية و�أ�صولها 

ب�صكل م�صتد�م وزيادة عو�ئدها. 

 و�أ�صاف �لمال �أنه �يماناً من 

قطـــاع �لبترول باأهمية تح�صـــين 

تـــم  �لطاقـــة  ��صـــتخد�م  كفـــاءة 

تخ�صـــي�ص برنامج له �صمن م�صـــروع تطوير وتحديث قطاع 

�لبترول و�لذى ��صـــتطاع خالل عامين تحقيق نتائج �يجابية 

من �أهمها وفر في ��صتهالك �لطاقة بلغت قيمته 350 مليون 

جنيه �صـــنويا من خالل تطبيق �جر�ء�ت تر�صيد �ال�صتهالك 

في 13 �صـــركة بترولية م�صـــير� �لى بدء تنفيذ م�صـــروعات 

لتر�صـــيد �لطاقة بتمويل من �لبنك �الوروبي الإعادة �العمار 

و�لتنميـــة فـــي كل من �صـــركتي �ل�صـــوي�ص لت�صـــنيع �لبترول 

وجا�صـــكو وقرب �النتهاء من در��صة تح�صين كفاءة ��صتخد�م 

�لطاقـــة وتحديث �لوحـــد�ت �الإنتاجية بمعمل �الإ�صـــكندرية 

للبترول ، وتم �ن�صـــاء نظام موؤ�ص�صـــي لكفاءة �لطاقة ي�صـــمل 

تاأ�صي�ص �د�ر�ت معنية بكفاءة �لطاقة بالوز�رة وهيئة �لبترول 

و�ل�صركات �لقاب�صة وجارى ��صتكمال �ن�صاء �الد�ر�ت بكافة 

�صـــركات �لقطـــاع، ف�صـــاًل عن رفـــع درجة �لوعـــى وتدعيم 

�لقـــدر�ت لدى �لعاملين في مجال كفاءة ��صـــتخد�م �لطاقة 

مـــن خالل عقد ور�ص عمل وتنظيم ندو�ت تعريفية بالتعاون 

مع �لموؤ�ص�صات و�ل�صركات �لعالمية �لمعنية. 
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اكتشاف حقل جديد للغاز في الجزائر
�أعلن معالي �الأ�صتاذ/ محمد عرقاب، 

وزيـــر �لطاقة قي �لجمهورية �لجز�ئرية، 

عن �كت�صاف حقل جديد للغاز في والية 

تندوف )جنوب غربي �لبالد(. و�أ�صـــاف 

معاليه �ن هذ� �الكت�صـــاف يعتبر محطة 

لالقت�صـــاد  بالن�صـــبة  هامـــة  تاريخيـــة 

�لوطنـــي و�لمحلي كونـــه �الأول في والية 

تندوف. وقد نتج عن  �الختبار�ت نتائج 

مب�صـــرة للغايـــة للحقل �لـــذي يمتد على 

م�صـــاحة 140 كلم مربع، مبينا �ن �صركة 

�صوناطر�ك، �صـــتقوم باإجر�ء �لمزيد من 

�لتقييمـــات لطاقة �لحقل �الإنتاجية قبل 

تحديد موعد لبدء �الإنتاج.
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و�لتقى �لوفد بممثلي �الإد�رة �لوطنية للطاقة و�لمنظمة 

�لعالمية لتطوير �لربط �لبيني للطاقة و�لموؤ�ص�صـــة �لوطنية 

�ل�صينية للنفط �لبحري و�صركة ت�صاينا هو�ديان �لذين عبرو� 

عن �هتمامهم بالموؤتمر و�أكدو� رغبتهم في �لم�صاركة.

وتعتبـــر �ل�صـــين �أكبـــر منتـــج للطاقة في �لعالـــم وتملك 

�أ�صـــخم محطات توليد �لطاقة �لكهرومائيـــة وطاقة �لرياح 

و�لطاقة �ل�صم�صية و�أ�صخم معدل �إنتاج في �لعالم. و�صيوفر 

�لجنـــاح �ل�صـــيني �لـــذي ينظمه مجل�ـــص �لكهرباء �ل�صـــيني 

ل�صركات �لطاقة �ل�صـــينية من�صة مثالية ال�صتعر��ص �أحدث 

تقنياتها في مجال �إنتاج �لطاقة ونقلها �أمام قادة �لقطاع من 

مختلف �أنحاء �لعالم.

من جانبه قال يانغ كون �لرئي�ص �لتنفيذي لمجل�ص كهرباء 

�ل�صين “�صت�صهم م�صاركتنا في هذ� �لحدث بتعزيز تو��صلنا 

مع مجتمع �لطاقة �لعالمي و��صـــتعر��ص �إنجاز�ت �صـــركات 

�لطاقة �ل�صـــينية وتقدمها �أمام �لعالم، باالإ�صافة �إلى تعزيز 

�لتعاون �لم�صترك بين �صـــركات �لطاقة �ل�صينية ونظر�ئها، 

ورفع �لوعي حول �أهمية مبادرة “�لحز�م و�لطريق”، ونتمنى 

�أن يحقق �لموؤتمر �لنجاح �لمنتظر«.

وقـــال �صـــعادة �لدكتور مطـــر �لنيـــادي “تحظى دولة 

�الإمار�ت بعالقة ��صتر�تيجية فعالة مع �ل�صين باعتبارها 

نقطـــة �اللتقـــاء بين �ل�صـــرق و�لغرب، ومـــن �أو�ئل �لدول 

�لتـــي تفاعلت مع مبـــادرة “�لحز�م و�لطريـــق”، كما �أنها 

ع�صـــو موؤ�ص�ص في �لبنك �الآ�صـــيوي لال�صتثمار في �لبنية 

�لتحتية«.

و�أ�صـــاف: “�صيو��صـــل موؤتمر �لطاقة �لعالمي على هذ� 

�لنحـــو من خـــالل �لجمع بيـــن مختلف �أطيـــاف �لطاقة في 

�لعا�صـــمة �أبوظبي، لمناق�صة م�صـــتقبل كافة م�صادر �لطاقة 

لجميع �لمجتمعات في �لعالم، وخالل �لزيارة �إلى �ل�صـــين، 

�متدت �لمناق�صـــات مع قادة قطاع �لطاقة في �ل�صـــين �إلى 

�ال�صـــتعد�د�ت و�لزخم �لمتنامي حول �لموؤتمر، و��صتعر��ص 

�لفر�ص �لتي يوفرها لهم، وكلنا ثقة باأننا �صن�صـــهد م�صـــاركة 

�صينية �صخمة خالل فعاليات �لموؤتمر«.

مشاركة نخبة من شركات النفط الصينية

WEC24 في 
اأك�������د قادة قط�������اع الطاقة ال�شيني ان�شمامه�������م اإلى الح�شور االآ�شيوي الق�������وي للم�شاركة في 

فعالي�������ات الدورة الرابعة والع�شرين من موؤتمر الطاق�������ة العالمي )WEC24( الذي �شيعقد في 

اأبوظبي خلل الفترة من 9 اإلى 12 �شبتمبر 2019.  جاء ذلك خلل الزيارة الثانية لوفد اللجنة 

التنظيمية لموؤتمر الطاقة العالمي الرابع والع�شرين اأبوظبي 2019 اإلى ال�شين برئا�شة �شعادة 

الدكت�������ور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة وال�شناعة ورئي�س اللجنة التنظيمية للموؤتمر 

وممثل دولة االإمارات العربية المتحدة في المكتب التنفيذي لمنظمة االأوابك.
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االجتماع العلمي الدولي الـ 34 للمتخصصين في الغاز

�صاركت االأمانة العامة لمنظمة 

االأواب�������ك فـــي فعاليـــات �الجتمـــاع 

�لعلمي �لدولي �لـ 34 للمتخ�ص�صين 

في �لغـــاز �لـــذي �نعقد فـــي مدينة 

�أوباتيـــا، كرو�تيـــا خـــالل �لفترة من 

تحـــت   ،2019 �أيار/مايـــو   10-8
رعايـــة رئي�ـــص جمهوريـــة كرو�تيـــا 

وبتنظيـــم هيئـــة �لغـــاز �لكرو�تيـــة، 

وبم�صـــاركة مجموعـــة مـــن �لخبر�ء 

و�لمتخ�ص�صـــين مـــن مختلـــف دول 

�لعالم، وقد �فتتـــح �الجتماع وزير �لبيئة و�لطاقة �لكرو�تي 

حيث �ألقى كلمة �صـــدد فيها علـــى �أهمية �لغاز في منظومة 

�لطاقة �الأوروبية. 

وقـــد مثل �الأمانـــة �لعامة في �الجتمـــاع المهند�س وائل 

حام�������د عبد المعطي، خبير �صـــناعات غازيـــة،  حيث قدم 

ورقة عن »الدور الحالي والم�شتقبلي للمنطقة العربية في 

تلبي�������ة احتياجات اأوروبا من الغاز«، وتناولت �لورقة تطور�ت 

�صـــناعة �لغاز في �لـــدول �لعربية ودورها فـــي تلبية �لطلب 

�الأوروبي على �لغاز.  

وت�صمن �الجتماع تقديم مجموعة من �لعرو�ص �لتقديمية 

كما عقدت جل�صات نقا�صية تناولت �الأو�صاع �لحالية و�الآفاق 

�لم�صـــتقبلية ل�صـــناعة �لغاز في �لعالم و�التحـــاد �الأوروبي، 

و��صـــتخد�م �لغاز مع م�صـــادر �لطاقة �لمتجددة، و�لتقنيات 

�لذكيـــة فـــي منظومات �لغاز، كمـــا تطرقت �لجل�صـــات �إلى 

مو�صـــوعات �أخرى مثل �البتكار ونقل �لتقنيات ودورهما في 

�صناعة �لغاز و�إمكانية ��صتخد�م �لغاز في مجال �لنقل، وقد 

�أقيـــم على هام�ص �الجتماع معر�ص �صـــم نحو 45 جناح من 

20 دولة.
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

• ارتفع المعدل ال�شهري الأ�شعار �شلة اأوبك بن�صبة 4.1% )2.6 دوالر للبرميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 66.4 دوالر للبرميل خالل �صهر مار�ص 2019.	

• انخف�س الطلب العالمي على النفط خالل �صهر مار�ص 2019 بمقد�ر 1.3 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 1.3% لي�صل �إلى 99.9 مليون ب/ي.	

• انخف�شت الكميات المعرو�شة من النفط خالل �صهر مار�ص 2019 بمقد�ر 0.7 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.7% لت�صل �إلى 99.5 مليون ب/ي.	

• ارتفع اإنتاج الواليات المتحدة من النفط ال�شخري خالل �صهر مار�ص 2019 بنحو 3.5% ليبلغ حو�لي 8.3 مليون ب/ي، بينما انخف�س عدد الحفارات العاملة 	

بنحو 22 حفاره مقارنة بال�صهر �ل�صابق ليبلغ نحو 915 حفار.

• المنتجات 	 وارداتها من  ارتفعت  مليون ب/ي، بينما   6.7 لتبلغ   %12.6 بنحو   2019 فبر�ير  �صهر  النفط الخام خالل  الواليات المتحدة من  انخف�شت واردات 

النفطية بنحو 6.1% لتبلغ حو�لى 2.2 مليون ب/ي.

• انخف�س المخزون التجاري النفطي في الدول ال�شناعية خالل �صهر مار�ص 2019 بحو�لي 26 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2849 مليون برميل، 	

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

1833 مليون برميل.
• ارتفع المتو�شط ال�شهري لل�شعر الفوري للغاز الطبيعي �لم�صجل في مركز هنري بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر مار�ص 2019 لي�صل �إلى 2.95 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 	

• انخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في اليابان خالل �صهر فبر�ير 2019 بمقد�ر 0.19 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 11.03 دوالر 	

لكل مليون )و ح ب(، بينما ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في كوريا الجنوبية بمقد�ر 0.53 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 11.78 

دوالر لكل مليون )و ح ب(. وارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في ال�شين بمقد�ر 2.1 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 10.61 دوالر لكل 

مليون )و ح ب(.

• بلغت �شادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�شيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�شين حوالى 4.567 مليون طن خالل �صهر فبر�ير 2019، م�صتاأثرة 	

بح�صة 29.5% من �الإجمالى.

املوؤ�شرات الرئي�شية

أوال : أسواق النفط

– الأ�شعار  1

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

�إلى �أعلى م�صتوياته  2019، لي�صل �إلى 65.1 دوالر للبرميل، وو��صل �الرتفاع بعد ذلك لي�صل 
دوالر   66.8 �إلى  �إنخف�ص  ثم  �لثالث،  �الأ�صبوع  للبرميل خالل  دوالر   67.2 وهو  �ل�صهر  خالل 

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

�ل�صهري  �لــمــعــدل  �صهد 

�أوبـــك  خــامــات  �صلة  الأ�ــصــعــار 

 2019 مـــار�ـــص  �ــصــهــر  خـــالل 

دوالر   2.6 بــمــقــد�ر  �رتــفــاعــاً 

للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر 

من  �لمماثل  و�ل�صهر  �ل�صابق 

بن�صبة  �أي  �لــمــا�ــصــي،  ــام  ــع �ل

 66.4 ــــى  �إل لــيــ�ــصــل   ،%4.1
لكاًل  كان  وقد  للبرميل.  دوالر 

�لقوي  �اللــتــز�م  ��صتمر�ر  من 

وبع�ص  �أوبك  منظمة  دول  بين 

خارجها  مــن  �لنفط  منتجي 

�الإنتاج  بتعديالت  يتعلق  فيما 

�لتعاون”،  “�إعالن  خــالل  من 

�لنفط  على  �لطلب  ــاع  ــف و�رت

وبخا�صة من دول �أ�صيا �لهادي، 

دور�ً رئي�صياً في �رتفاع �الأ�صعار 

خالل �صهر مار�ص 2019.     

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

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

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

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

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

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

التغير في أسعار سلة أوبك، 2019-2018 

الجدول - 1 

الشكل - 2 

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

.2019 - 2017

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

�رتفعت �الأ�صعار �لفورية للغازولني �ملمتاز خالل �صهر مار�ص 2019 بنحو 15.7 دوالر للربميل مقارنة 

باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 22.3% لت�صل �إىل 86 دوالر للربميل، كما �رتفعت �أ�صعار زيت �لغاز 

بنحو 0.8 دوالر للربميل �أي بن�صبة 1.1% لتبلغ 76.7 دوالر للربميل، و�رتفعت �أ�صعار زيت �لوقود 

بنحو 0.05 دوالر للربميل �أي بن�صبة 0.08% لتبلغ 62.9 دوالر للربميل. 

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

بال�صهر �لمماثل من �لعام �ل�صابق:

)دوالر/برميل(

مار�س فرباير
يناير

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

2018

66.4 63.8 58.7 56.9 65.3 79.4 77.2 72.3 73.3 73.2 74.1 68.4 63.8 �شعر �شلة اأوبك

2.6 5.1 1.8 )8.4( )14.1( 2.2 4.9 )1.0( 0.1 )0.9( 5.7 4.7 0.3 التغري عن ال�شهر ال�شابق

2.6 0.3 )8.2( )5.2( 4.6 23.9 23.7 22.7 26.4 28.0 24.9 17.1 13.4 التغري عن ال�شهر املماثل من العام ال�شابق
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-  �شوق روتردام

�رتفعت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �صهر مار�ص 2019 بنحو 6.7 دوالر للبرميل مقارنة 

باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 9% لت�صل �إلى 81.1 دوالر للبرميل، كما �رتفعت �أ�صعار زيت �لغاز 

�لوقود  �أ�صعار زيت  و�رتفعت  للبرميل،  81.8 دوالر  لتبلغ   %1.2 بن�صبة  �أي  للبرميل  1 دوالر  بنحو 

بحو�لى 1.6 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 2.6% لتبلغ 63 دوالر للبرميل.

-  �شوق حو�س البحر المتو�شط

�رتفعت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �صهر مار�ص 2019 بنحو 8.1 دوالر للبرميل مقارنة 

باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 12.6% لت�صل �إلى 72.5 دوالر للبرميل، كما �رتفعت �أ�صعار زيت 

�لغاز بنحو 0.8 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 1% لتبلغ 81.7 دوالر للبرميل، و�رتفعت �أ�صعار زيت �لوقود 

بنحو 0.4 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 0.6% لتبلغ 64.5 دوالر للبرميل.

-  �شوق �شنغافورة

�رتفعت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �صهر مار�ص 2019 بنحو 8.1 دوالر للبرميل مقارنة 

باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 12.2% لت�صل �إلى 74.4 دوالر للبرميل، كما �رتفعت �أ�صعار زيت 

�أ�صعار زيت  �أي بن�صبة 2.9% لتبلغ 80.7 دوالر للبرميل، و�رتفعت  �لغاز بنحو 2.3 دوالر للبرميل 

�لوقود بحو�لى 2.2 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 3.4% لتبلغ 66.1 دوالر للبرميل.

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

مار�ص 2018  �إلى  مار�ص 2019 في �الأ�صو�ق �لرئي�صية �الأربعة: 

المعدل الشهري لألسعار الفورية للغازولين الممتاز، 2019-2018 الشكل - 3 

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

�لنفطية في �الأ�صو�ق �لمختلفة خالل �لفترة )2019-2017(. 

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

1-3 اأ�شعار �شحن النفط الخام 

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

�لكبيرة بحمولة 230 – 280 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر مار�ص 2019 بمقد�ر 8 نقاط مقارنة 

باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 15.4% م�صجلة 60 نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي، و�رتفعت �أ�صعار 

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

�لحجم  )80-85 �ألف طن �صاكن( بمقد�ر 4 نقاط مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة %15.4 

م�صجلة 30 نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي. 

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

)للناقالت �لكبيرة بحمولة 270 – 285 �ألف طن �صاكن( عند نف�ص م�صتويات �ل�صهر �ل�صابق م�صجلة 

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

�لمختلفة خالل �لفترة من �صهر مار�ص 2018 �إلى �صهر مار�ص 2019: 

1-4 اأ�شعار �شحن المنتجات النفطية 

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

)للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر مار�ص 2019 بمقد�ر نقطة و�حدة ،�أي بن�صبة 

 .)World Scale( 0.9% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، م�صجلة 112 نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي
بينما �رتفعت �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة د�خل منطقة �لبحر �الأبي�ص �لمتو�صط )للناقالت 

بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر مار�ص 2019  بمقد�ر 7 نقاط ،�أي بن�صبة 4.4% مقارنة 

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

في كتاب World Scale �لذي ين�صر �صنويا، ويت�صمن قائمة من �الأ�صعار ب�صيغة دوالر/طن تمثل WS 100 – لكل �التجاهات �لرئي�صية في �لعالم.
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باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، م�صجلة 167 نقطة، و �رتفعت �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة من 

�لبحر �لمتو�صط �إلى �صمال غرب �أوروبا )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( بمقد�ر 6 

نقاط، �أي بن�صبة 3.5% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، م�صجلة 176 نقطة 

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

مار�ص 2018 �إلى �صهر مار�ص 2019.

)نقطة على المقياس العالمي ( 

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

�لمنتجات �لنفطية للفترة 2017- 2019.

2 - العر�س و الطلب  

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

�ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %1.3 بن�صبة  �أي  1.3 مليون ب/ي،  �إنخفا�صه بمقد�ر  �إلـى   2019
�إلـى 99.9 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 0.9 مليون ب/ي مقارنة  �ل�صابق لي�صل 

بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

�رتفع طلب مجموعة �لدول �ل�صناعية خالل �صهر مار�ص 2019 بمقد�ر 0.1 مليون ب/ي، 

�أي بن�صبة 0.2% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق و�ل�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق لي�صل �إلى 

48.2 مليون ب/ي. بينما �نخف�ص طلب بقية دول �لعالم �الأخرى بمقد�ر 1.4 مليون ب/ي، �أي 
بن�صبة 2.6% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 51.7 مليون ب/ي، مرتفعاً بحو�لي 

0.8 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

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

2019 بمقد�ر 0.7 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.7% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلـى 99.5 
مليون ب/ي، م�صكلة �رتفاعاً بحو�لي 1.4 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

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

و �صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �صهر مار�ص 2019 بمقد�ر 0.7 مليون ب/ي، �أي بن�صبة %1.9 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 35.2 مليون ب/ي، م�صكلة �نخفا�صاً بحو�لي 1.4 

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

م�صكلة  ب/ي،  مليون   64.3 وهو  �ل�صابق  �ل�صهر  م�صتوى  نف�ص  عند  �أوبك  خارج  من  �لمنتجة 

�رتفاعاً بحو�لي 2.8 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق .

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

2019 عجز قدره 0.4 مليون ب/ي، مقارنة بعجز قدره 1 مليون ب/ي خالل �ل�صهر �ل�صابق 
يت�صح من  كما  وذلك  �ل�صابق،  �لعام  �لمماثل من  �ل�صهر  مليون ب/ي خالل   0.9 قدره  وعجز 

الجدول )2( وال�شكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط  الجدول - 2 

التغري عن

مار�س 2018

مار�س

2018
التغري عن

فرباير 2019

فرباير

2019
مار�س

2019

0.1 48.1 0.1 48.1 48.2 طلب الدول ال�شناعية

0.8 50.9 1.4- 53.1 51.7 باقي دول العامل *

0.9 99.0 1.3- 101.2 99.9 اإجمايل الطلب العاملي

1.4- 36.6 0.7- 35.9 35.2 اإمدادات اأوبك :

1.5- 31.2 0.6- 30.3 29.7 نفط خام

0.1 5.4 0.1- 5.6 5.5 �شوائل الغاز و مكثفات

2.7 59.2 0.0 61.9 61.9 اإمدادات من خارج اأوبك

0.1 2.3 0.0 2.4 2.4 عوائد التكرير

1.4 98.1 0.7- 100.2 99.5 اإجمايل العر�س العاملي

(0.9) (1.0) (0.4) املوازنة

 )مليون برميل/ اليوم(

Energy Intelligence Briefing Apr. 8  2019 ،:مل�صدر�

* يت�صمن 0.2 مليون ب/ي من �لنفط �ملطلوب لتاأمني نظام �إمد�د�ت �لنفط �خلام و�ملنتجات و �ملخزونات �ال�صرت�تيجية.
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يو�صح الجدوالن )7( و )8( م�صتويات �لطلب و�لعر�ص �لعالمي للنفط  للفترة 2017- 2019.

• اإنتاج النفط ال�شخري فى الواليات المتحدة االأمريكية 	

 2019 مار�ص  �صهر  �ل�صخري خالل  �لنفط  من  �الأمريكية  �لمتحدة  �لواليات  �إنتاج  �رتفع 

حو�لي  ليبلغ  �ل�صابق  �ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %3.5 بن�صبة  �أى  ب/ي  �ألف   291 بحو�لى 

�لعام  من  �لمناظر  بال�صهر  مقارنة  مليون ب/ي   1.4 بنحو  �رتفاعاً  م�صكاًل  8.3 مليون ب/ي، 
�ل�صابق، بينما �نخف�ص عدد �لحفار�ت �لعاملة خالل �صهر مار�ص 2019 بنحو 22 حفاره مقارنة 

بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق، لي�صل �إلى 915 حفارة، وهو م�صتوى مرتفع بنحو 36 حفارة مقارنة 

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

 )مليون ب/ي ( العرض والطلب العالمي على النفط 

الجدول - 3 إنتاج النفط الصخرى فى الواليات المتحدة األمريكية *

EIA، Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions April 2019 :مل�صدر�

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

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

شكل - 6 

التغري عن

مار�س 2018

مار�س

2018
التغري عن

فرباير 2019

فرباير

2019
مار�س

2019

1.393 6.898 0.291 8.200 8.291 اإنتاج النفط ال�شخري

36 879 )22( 937 915 عدد احلفارات العاملة )حفارة(

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

الواليات المتحدة االأمريكية 

�نخف�صت و�رد�ت �لواليات �لمتحدة �الأمريكية من �لنفط �لخام خالل �صهر فبر�ير 2019 بحو�لى 

6.7 مليون ب/ي،  لتبلغ نحو  �ل�صابق  �ل�صهر  مقارنة بم�صتويات  963 �ألف ب/ي �أى بن�صبة %12.6 
مقارنة   %6.1 بن�صبة  �أى  ب/ي  �ألف   125 بحو�لى  �لنفطية  �لمنتجات  من  و�رد�تها  �رتفعت  بينما 

بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لي 2.2 مليون ب/ي. 

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

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 3 مليون  2019 بحو�لى 797 �ألف ب/ي �أى بن�صبة %35.4 
ب/ي، كما �رتفعت �صادر�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 73 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 1.5% مقارنة 

�لنفطية  �لو�رد�ت  �صافي  �نخف�ص  وبذلك  ب/ي.  مليون   5 حو�لى  لتبلغ  �ل�صابق  �ل�صهر  بم�صتويات 

للواليات �لمتحدة خالل �صهر فبر�ير 2019 بحو�لي 1.7 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 66% مقارنة مع 

�ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 865 �ألف ب/ي.

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

55% من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه، تليها �لمك�صيك بن�صبة 10% ثم �لمملكة �لعربية �ل�صعودية 
بن�صبة 9%، بينما ��صتحوذت �لدول �الأع�صاء في منظمة �أوبك على حو�لي 24% من �إجمالي و�رد�ت 

�لنفط �لخام للواليات �لمتحدة �الأمريكية. 

اليابان 

�ألف ب/ي   157 بنحو   2019 فبر�ير  �صهر  �لخام خالل  �لنفط  �ليابان من  و�رد�ت  �نخف�صت 

بالمقارنة بال�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 5% لتبلغ 3.1 مليون ب/ي، بينما �رتفعت �لو�رد�ت �ليابانية من 

�لمنتجات �لنفطية )باإ�صتثناء غاز �لبترول �لم�صال( بحو�لى 21 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 3% بالمقارنة 

مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 621 �ألف ب/ي.

إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية شكل - 7 
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وعلى جانب �ل�صادر�ت، �رتفعت �صادر�ت �ليابان من �لمنتجات �لنفطية خالل �صهر فبر�ير 

�نخف�ص �صافي  وبذلك  �ألف ب/ي.   671 لتبلغ   %5 بن�صبة  �أي  �ألف ب/ي،   32 بنحو   2019
�لو�رد�ت �لنفطية لليابان خالل �صهر فبر�ير 2019 بحو�لي 168 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة %5.2 

لي�صل �إلى 3 مليون ب/ي.

بن�صبة  �الأولى  �لمرتبة  في  �ل�صعودية  �لعربية  �لمملكة  تاأتي  �لو�رد�ت،  لم�صادر  وبالن�صبة 

37% من �جمالي و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام، تليها �المار�ت �لعربية �لمتحدة بن�صبة %26 
ثم �لكويت بحو�لى 10% من �إجمالي و�رد�ت �لنفط �لخام لليابان.

ال�شين

�ألف ب/ي   197 بنحو   2019 فبر�ير  �صهر  �لخام خالل  �لنفط  من  �ل�صين  و�رد�ت  �رتفعت 

بالمقارنة بال�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 2% لتبلغ 10.3 مليون ب/ي، بينما �نخف�صت �لو�رد�ت �ل�صينية 

من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 265 �ألف ب/ي بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 1.1 مليون ب/ي.

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

�نخف�صت �صادر�ت �ل�صين من �لمنتجات �لنفطية بنحو 292 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة %20.8 

لتبلغ 1.1 مليون ب/ي. وبذلك �رتفع �صافي �لو�رد�ت �لنفطية لل�صين خالل �صهر فبر�ير 2019 

بحو�لي 224 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 2% لي�صل �إلى 10.3 مليون ب/ي.

بن�صبة  �الأولى  �لمرتبة  في  �ل�صعودية  �لعربية  �لمملكة  تاأتي  �لو�رد�ت،  لم�صادر  وبالن�صبة 

�أنجوال  15.2% من �جمالي و�رد�ت �ل�صين من �لنفط �لخام، تليها رو�صيا بن�صبة 14.6% ثم 
بحو�لى 11.3% من �إجمالي و�رد�ت �لنفط �لخام لل�صين.

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

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

)مليون برميل / اليوم (  الجدول - 4

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

 4 - المخزون 

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

بحو�لي 26 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2849 مليون برميل، وهو م�صتوى مرتفع 

�إجمالي  �أن  يذكر  �لما�صي،  �لعام  من  �لمماثل  �ل�صهر  م�صتويات  عن  برميل  مليون    37 بنحو 

�لمخزون �لتجاري من �لنفط �لخام  في �لدول �ل�صناعية قد �نخف�ص خالل �صهر مار�ص 2019 

بحو�لي 6 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1105 مليون برميل، كما �نخف�ص �إجمالي 

مخزونها �لتجاري من �لمنتجات �لنفطية بحو�لي 20 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 

1744 مليون برميل.

املنتجات النفطية النفط اخلام

التغري عن

يناير 2019

يناير

 2019
فرباير

 2019
التغري عن

يناير 2019

يناير

 2019
فرباير

 2019

0.051 -2.835 -2.784 -1.760 5.409 3.649 الواليات املتحدة االأمريكية

-0.011 -0.039 -0.050 -0.157 3.250 3.093 اليابان

0.027 -0.013 0.014 0.197 10.059 10.256 ال�شني

 صافي الواردات)الصادرات( النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين
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برميل عن  مليون   14 بحو�لى  �الأمريكتين  في  �لنفطي  �لتجاري  �لمخزون  �نخف�ص  وقد   

�ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 1496 مليون برميل، منها 605 مليون برميل من �لنفط �لخام و 

891 مليون برميل من �لمنتجات، بينما �رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �لدول �الأوروبية 
بحو�لي 2 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 973 مليون برميل، منها 339 مليون 

برميل من �لنفط �لخام و 634 مليون برميل من �لمنتجات. و�نخف�ص �لمخزون �لتجاري �لنفطي 

في دول منطقة �لمحيط �لهادي بحو�لى 14 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 380 

مليون برميل، منها 161 مليون برميل من �لنفط �لخام و 219 مليون برميل من �لمنتجات. 

�نخف�ص �لمخزون �لتجاري �لنفطي في بقية دول �لعالم خالل �صهر مار�ص 2019 بمقد�ر 

35 مليون برميل لي�صل �إلى 2867 مليون برميل، كما �نخف�ص �لمخزون �لتجاري �لنفطي على 
متن �لناقالت بمقد�ر 7 مليون برميل لي�صل �إلى 1160 مليون برميل. 

وبذلك ينخف�ص �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لعالمى بحو�لي 61 مليون برميل عن �ل�صهر 

�ل�صابق لي�صل �إلى 5716 مليون برميل، م�صجاًل بذلك �رتفاعاً بمقد�ر 148 مليون برميل عن 

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

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

و�ل�صين خالل �صهر مار�ص 2019 بمقد�ر 1 مليون برميل لي�صل �إلى 1833 مليون برميل، م�صجاًل 

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

مليون   8710 �إلى   2019 �صهر مار�ص  نهاية  �لعالمي في  �لمخزون  �إجمالي  ي�صل  وبذلك 

برميل م�صجال بذلك �إنخفا�صاً بنحو 67 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق، و�رتفاعاً بنحو 

104 مليون برميل مقارنة بال�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 
ويبين ال�شكل )8( والجدول )9( في �لملحق م�صتويات �لمخزون �لمختلفة في نهاية �صهر 

مار�ص 2019.

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر  مارس 2019  )مليون برميل ( شكل - 8 
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ثانيا: سوق الغاز الطبيعي
1 - الأ�شعار الفورية و الم�شتقبلية للغاز الطبيعي في ال�شوق الأمريكي 

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

بال�صهر  مقارنة  ب(  ح  )و  مليون  لكل  دوالر   0.26 بنحو   2019 مار�ص  �صهر  خالل  �الأمريكي 

�ل�صابق، لي�صل �إلى 2.95 مليون )و ح ب(. 

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

تك�صا�ص �لمتو�صط، يت�صح �نخفا�ص �أ�صعار �لغاز �لطبيعي بنحو 7.1 دوالر لكل مليون )و ح ب(، 

كما هو مو�صح في الجدول )5(:

) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 5

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

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

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

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

1.2 اأ�شعار الغاز الطبيعي الم�شيل
فبر�ير  �صهر  �ليابان في  ��صتوردته  �لذي  �لم�صيل  �لطبيعي  �لغاز  �أ�صعار  �إنخف�ص متو�صط 

2019 بمقد�ر 0.19 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 11.03 دوالر/ 
مليون و ح ب، بينما �رتفع متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته كوريا �لجنوبية 

بمقد�ر 0.53 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 11.78 دوالر/ مليون و 

ح ب، و �رتفع متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته �ل�صين بمقد�ر 2.1 دوالر 

لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 10.61 دوالر/ مليون و ح ب.

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

من �لم�صادر �لمختلفة خالل �ل�صهر بمقد�ر 2.228 مليون طن �أي بن�صبة 13.7% مقارنة بال�صهر 

�ل�صابق حيث و�صلت �لكميات �لم�صتوردة في �صهر فبر�ير 2019 �إلى 15.501 مليون طن.

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

�ليابان وكوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �لفترة 2017 - 2019 :

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

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

مار�س

دي�شمربنوفمرباأكتوبر�شبتمرباأغ�شط�سيوليويونيومايواأبريل2018
يناير

مار�سفرباير2019

2.72.82.83.02.82.93.03.34.14.03.12.72.9�لغاز �لطبيعي *

10.811.412.111.712.211.712.112.29.88.58.99.510.0خام غرب تك�صا�ص**

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

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

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

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�شنيكوريااليابانالإجمايلال�شنيكوريااليابان

20178363037657382861595738.18.07.3

830242943436160327.57.97.0يناير 2017

779036002372137627.98.07.0فرباير

814335271991136617.77.86.9مار�س

657323372171110818.27.87.0اأبريل

623924882911116388.58.37.3مايو

618534603038126838.37.87.1يونيو

681727163121126548.37.97.4يوليو

725926033140130028.38.27.4اأغ�شط�س

582123683454116438.18.17.2�شبتمرب

613727603567124647.88.17.4اأكتوبر

641133284056137957.97.77.7نوفمرب

795341765029171588.18.38.1دي�شمرب

201882852443005394518109710.010.18.5

826341445184175918.78.78.4يناير 2018

829445883993168759.29.98.6فرباير

793443043254154929.59.48.7مار�س

560832173254120799.49.38.7اأبريل

640727844150133419.69.88.5مايو

554737584000133059.89.88.5يونيو

681327464150137099.810.08.5يوليو

7575292047101520510.210.28.5اأغ�شط�س

6274335843701400210.610.88.5�شبتمرب

6538379546001493310.911.18.5اأكتوبر

6345395259901628710.911.28.5نوفمرب

7254473462901827811.211.08.5دي�شمرب

7547383265801795911.211.28.5يناير 2019

7350379973521550111.011.810.6فرباير
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3.2 م�شادر واردات الغاز الطبيعي الم�شيل
بلغت �صادر�ت ��صتر�ليا �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و�ل�صين خالل �صهر فبر�ير 2019  

حو�لي 4.554 مليون طن، لتاأتي في �لمرتبة �الأولى بن�صبة 29.4% من �إجمالي و�رد�ت �ليابان 

وكوريا �لجنوبية و�ل�صين خالل �ل�صهر، تليها قطر بن�صبة 22.2% ثم ماليزيا بن�صبة %11.8 .

هذ� وقد بلغت �صادر�ت �لدول �لعربية �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و�ل�صين حو�لي 4.567 

مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته 29.5% من �إجمالي و�رد�ت تلك �لدول خالل �ل�صهر.

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

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

�إندوني�صيا  تليها   ،2019 فبر�ير  �صهر  نهاية  في  و ح ب  مليون  دوالر/   5.31 عائد في حدود 

ب�صافي عائد 5.17 دوالر/ مليون و ح ب، ثم ماليزيا ب�صافي عائد 5.12 دوالر/ مليون و ح ب، 

و��صتر�ليا ب�صافي عائد 5.10 دوالر/ مليون و ح ب. فيما بلغ �صافي �لعائد لقطر 4.87 دوالر/ 

مليون و ح ب، وللجز�ئر 4.45 دوالر/ مليون و ح ب. 

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

�لجنوبية و�ل�صين، و�صافي �لعائد لها في نهاية �صهر فبر�ير 2019:

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

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

في نهاية شهر فبراير 2019

الكميات الم�شتوردة

) األف طن (

�شافي العائد من بيع �شحنات الغاز 

الطبيعي الم�شيل الفورية في ا�شواق �شمال 

�شرق اآ�شيا

)دوالر / م و ح ب( الياباناليابان
 كوريا

الجنوبية
االإجمالي

73503799435215501اإجمالي الواردات، منها:

2324426180445545.10ا�شتراليا

1054169070334474.87قطر

98647737118345.12ماليزيا

5371213039615.17اندون�شيا

6042591309935.31رو�شيا



29
السنة 45 - العدد 5

29 السنة 43 - العدد 1

ملحق اجلداول



ملحق الجداول

السنة 45 - العدد 5

30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2019 2018 �ال�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month 2019 2018 �الأ�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month

75.1 1 
   

يوليو

July

58.0 65.5 1 

 يناير 

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

 

�غ�صط�ص

August

61.9 63.9  1

 فرب�ير 

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

�صبتمرب

September

65.1 62.5 1

 مار�ص 

March
76.2  2 66.6 62.3 2
76.7 3 67.2 65.1 3
80.6 4 66.8 66.4 4
83.2 1 

 �كتوبر 

October

65.1 1
  

�بريل

April

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

 نوفمرب  

November

73.5 1

مايو

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

 دي�صمرب 

December

73.6 1

 يونيو 

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

20182019

66.958.7January يناير 

63.563.8February فرب�ير 

63.866.4March مار�ص 

68.4April �بريل 

74.1May مايو 

73.2June يونيو 

73.3July يوليو 

72.3August �غ�صط�ص 

77.2September �صبتمرب 

79.4October �كتوبر 

65.3November نوفمرب 

56.9December دي�صمرب 

64.763.0First Quarter �لربع �الأول 

71.9Second Quarter �لربع �لثانى 

74.2Third Quarter �لربع �لثالث 

67.2Fourth Quarter �لربع �لر�بع 

69.8Annual Average املتو�شط ال�شنوي 

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

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

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

)$/Barrel - دوالر/ برميل(

�صلة خامات 

�أوبك

 OPEC
Basket

�لعربى 

�خلفيف

 Arab
Light

خليط   

�ل�صحر�ء 

�جلز�ئري 

 Sahara
Blend

�لب�صرة 

�خلفيف

 Basra
Light

�لكويت 

Kuwait
Export

قطر 

�لبحري

Marine

موربان

�الإمار�تي

Murban

�ل�صدرة 

�لليبي

Es Sider

دبى

Dubai
برنت

Brent

غرب 

تك�صا�ص

WTI

52.452.754.251.951.752.954.952.953.254.250.9Average 2017متو�شط عام 2017

69.870.371.268.460.969.271.969.569.470.964.9Average 2018متو�شط عام 2018

66.967.469.966.165.766.468.868.266.269.163.7January 2018يناير 2018 

63.564.066.062.362.163.165.964.462.765.262.2Februaryفرباير

63.864.466.762.362.263.466.364.962.865.962.8Marchمار�س

68.468.972.167.167.067.671.070.468.371.666.3Aprilاأبريل

74.174.777.372.872.673.476.775.374.276.969.9Mayمايو

73.274.373.471.972.472.976.272.373.674.267.7Juneيونيو

73.374.273.972.072.373.176.072.473.174.371.0Julyيوليو

72.373.472.671.171.872.574.970.772.572.668.0Augustاأغ�شط�س

77.278.279.676.276.876.578.877.177.278.870.2September�شبتمرب

79.480.081.178.378.678.981.379.679.481.170.8Octoberاأكتوبر

65.366.465.064.165.265.968.163.165.864.756.8Novemberنوفمرب

56.958.256.456.157.157.359.355.757.357.049.5Decemberدي�شمرب

58.759.659.358.258.759.560.858.359.159.451.6January 2019يناير 2019 

63.864.964.363.363.965.1065.663.264.464.055.0Februaryفرباير

66.467.466.466.166.867.668.065.466.966.158.2Marchمار�س

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

مار�ص

2018

77.178.356.9Singapore�صنغافورة

Mar.-18
79.378.655.2Rotterdamروترد�م

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

�بريل

2018

81.584.061.1Singapore�صنغافورة

April-18
90.785.558.7Rotterdamروترد�م

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

مايو

2018

87.690.368.1Singapore�صنغافورة

May-18
96.691.365.7Rotterdamروترد�م

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

يونيو

2018

83.587.169.2Singapore�صنغافورة

Jun.-18
93.788.865.9Rotterdamروترد�م

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

يوليو

2018

83.186.570.5Singapore�صنغافورة

July-18
93.888.067.5Rotterdamروترد�م

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

�أغ�صط�ص

2018

84.888.069.1Singapore�صنغافورة

Aug.-18
95.088.565.7Rotterdamروترد�م

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

�صبتمرب

2018

89.593.470.7Singapore�صنغافورة

Sep.-18
95.092.967.8Rotterdamروترد�م

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

�أكتوبر

2018

87.696.976.8Singapore�صنغافورة

Oct.-18
91.297.273.1Rotterdamروترد�م

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

نوفمرب

2018

68.782.168.3Singapore�صنغافورة

Nov.-18
76.886.462.6Rotterdamروترد�م

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

دي�صمرب

2018

60.069.956.4Singapore�صنغافورة

Dec.-18
67.674.653.1Rotterdamروترد�م

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

يناير

2019

61.172.057.8Singapore�صنغافورة

Jan.-19
68.275.254.9Rotterdamروترد�م

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

فرب�ير

2019

66.378.463.9Singapore�صنغافورة

Feb.-19
74.480.861.4Rotterdamروترد�م

64.480.964.1Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
70.375.962.9US Gulf�خلليج �المريكي

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
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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

March 87 19 40 مار�ص

Arpil 80 20 41 �أبريل

May 110 19 44 مايو

June 93 22 51 يونيو

July 111 19 49 يوليو

August 115 24 54 �أغ�صط�ص

September 107 22 55 �صبتمرب

October 129 33 83 �أكتوبر

November 155 41 93 نوفمرب

December 195 38 87 دي�صمرب

January 2019 131 24 56 يناير 2019

February 95 26 52 فرب�ير

March 95 30 60 مار�ص

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

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

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

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

Med/Med*
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

Middle East/East*

�الجتاه     

�لفرتة

Average 2017 171 130 121 متو�شط 2017

Average 2018 161 151 119 متو�شط 2018

March 161 151 116 مار�ص

Arpil 145 138 110 �أبريل

May 151 141 113 مايو

June 145 135 117 يونيو

July 138 128 118 يوليو

August 130 120 101 �أغ�صط�ص

September 130 120 110 �صبتمرب

October 162 150 124 �أكتوبر

November 172 164 132 نوفمرب

December 233 223 183 دي�صمرب

January 2019 187 177 147 يناير 2019

February 170 160 113 فرب�ير

March 176 167 112 مار�ص

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 �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  

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

OAPEC 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 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       �لدول �لعربية �الأخرى

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

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

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

Pacific 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 33.0 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 22.1 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 4.5 4.3 4.4 4.3 4.3 4.4 4.2 4.2 4.1 4.2 4.3  �فريقيا

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

 China 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 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 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7    اأوروبا ال�شرقية

World 99.0 98.7 99.6 99.3 98.0 97.8 97.3 98.6 97.8 96.5 95.7    العامل
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�جلدول - 8: �لعر�ص �لعاملي للنفط و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �لفرتة  2017 - 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 �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 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 26.7 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 �لدول �لعربية �الأخرى

OPEC * *: 35.7 38.7 39.1 39.0 38.1 38.1 38.7 38.4 39.1 38.8 38.6 االأوبك * *:

Crude Oil 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 5.1 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 29.5 28.0 28.8 28.6 27.5 27.3 25.7 26.6 25.5 25.2 25.5 منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 25.2 23.9 24.6 24.5 23.4 22.9 21.5 22.4 21.4 20.9 21.1 �أمريكا �ل�صمالية

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

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

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

 Middle  East & Other Asia 6.7 4.8 4.7 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 �ل�صرق �الأو�صط ودول �آ�صيوية �أخرى

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

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

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

FSU 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 اأوروبا ال�شرقية 

Processing Gains 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 99.7 98.8 100.3 99.6 97.9 97.5 96.4 97.2 96.6 96.3 96.3  العامل  
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1) Exculdes Oil at Sea.
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

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

Oil Market Intelligence, June 2018 & May 2019   امل�شدر Sources: Oil Market Intelligence, June 2018 & May 2019

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

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

مار�س 2019

Mar-19
فرباير 2019

Feb-19

التغير عن فرباير 2019

 Change from
February 19

مار�س 2018

Mar-18

التغير عن مار�س 2018

 Change from
March 2018

30Americas 1466(14)14961510االأمريكتني:

23Crude 582)1(605606نفط خام

7Products 884)13(891904منتجات نفطية

4Europe 2969 973971اأوروبا :

Crude)8(1347 339338نفط خام

12Products 1622 634633منتجات نفطية

2Pacific 378(14)380394منطقة املحيط الهادي 

0Crude 161)6(161167نفط خام

2Products 217)8(219227منتجات نفطية

 37Total OECD 2812(26)28492875اإجمايل الدول ال�شناعية *
1

15Crude 1090(6)11051111نفط خام

21Products 1723(20)17441764منتجات نفطية

 111Rest of the world 2756(35)28672902بقية دول العامل *
1

Oil at Sea)23(1183)7(11601167نفط على منت �لناقالت

148World Commercial 1 5568(61)57165777املخزون التجاري العاملي *

Strategic Strategic)22(11855 18331832�ملخزون �ال�صرت�تيجي

8606104Total 2(67)87108777اإجمايل املخزون العاملي**


