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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.

المؤتمر والمعرض الدولي الحادي عشر للكيمياء 
في الصناعة

وزير الطاقة السعودي:
السعودية نموذج عالمي

68لالقتصاد الدائري منخفض الكربون

12المؤتمر الدولي الثالث عشر لهندسة المناجم والبترول والفلزات
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افتتاحية العدد

تنمية الموارد البشرية في الصناعة البترولية العربية

�لر�هنـــة  �لمرحلـــة  فـــي  �لبتروليـــة  �ل�صـــناعة  تتميـــز 

باعتمادها على تقنيات معقدة وكثيفة �لمعرفة تتطلب وجود 

توجه ��صتر�تيجي لتقديم �لمزيد من �لدعم �لمادي و�لمادي 

و�لمعنـــوي لتنميـــة �لمو�رد �لب�صـــرية �لعاملة في �ل�صـــناعة 

�لبتروليـــة ولمر�كـــز �الأبحـــاث ومعاهـــد �لتدريـــب �لنفطي، 

وكذلك �لتوجه نحو �ن�صـــاء �لمزيد من �لمر�كز �لجديدة من 

�أجل �صـــمان م�صتقبل �ل�صـــناعة �لبترولية. ويحظى مو�صوع 

تنمية �لمو�رد �لب�صرية في �ل�صناعة �لبترولية باأهمية خا�صة 

لدى �لدول �الأع�صـــاء في منظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة 

للبتـــرول )�أو�بك(، وذلـــك بالنظر للمكانة �لهامة لل�صـــناعة 

�لبترولية على م�صـــتوى �قت�صـــاد�ت �لدول �الأع�صـــاء وعلى 

�عتبـــاره �أحد مجاالت �لعمل �الأكثر جذباً للكو�در �لب�صـــرية 

�لعاملة، و�يماناً من �لدول �الأع�صـــاء باأهمية دعم �لعن�صـــر 

�لب�صـــري ون�صاطات �لتدريب و�لبحث �لعلمي و�لتطوير على 

مختلف �لم�صتويات �لوظيفية.  

وتولـــي �لدول �الأع�صـــاء فـــي منظمة �الأو�بـــك �هتماماً 

ملحوظاً بتعزيز �أن�صطة �لبحث �لعلمي البتكار تقنيات جديدة 

قادرة على تطوير فر�ص تر�صـــيد ��صتهالك �لطاقة، وخف�ص 

�النبعاثات في من�صـــاآت �ل�صـــناعة �لبترولية و�لبتروكيماوية 

بكافة مر�حلها، وذلك �نطالقاً من قناعتها �لر��صخة باأهمية 

�لمحافظة على �صـــحة و�صالمة �الن�صان و�لحفاظ على بيئة 

نظيفة خالية من �لملوثات.  

 وترجمـــة لهـــذه �لروؤيـــة فقـــد �أولـــت معظم �ل�صـــركات 

�لبترولية �لعربية مو�صـــوع تطوير مو�ردها �لب�صرية �هتماماً 

كبيـــر�ُ و�عتبـــر كاأحـــد �الأولويـــات �لرئي�صـــية فـــي خططها 

�ال�صـــتر�تيجية �لتنموية، وذلك عبر �ن�صـــاء دو�ئر م�صـــتقلة 

ومر�كز للتدريب �لبترولي مجهزة باأحدث �لو�صـــائل �لعلمية 

و�الي�صـــاحية، وتهيئـــة بر�مج تدريبية مكثفـــة وطويلة �الأمد 

للعامليـــن في مختلف �لوظائـــف �لفنية و�الإد�ريـــة بالتعاون 

مع �لموؤ�ص�صـــات �لتدريبية �القليميـــة و�لدولية، �الأمر �لذي 

�صـــاهم ب�صـــورة فاعلة في توطيـــن �ل�صـــناعة �لبترولية في 

دولنا �الأع�صاء، وكانت �أحد �لعو�مل �لتي �صاهمت في �ن�صاء 

�لعديد من �ل�صركات �لنفطية �لوطنية في عقد �ل�صبعينيات 

مـــن �لقرن �لما�صـــي، كما �صـــاهم هـــذ� �لتوجـــه في دخول 

�ل�صـــركات �لنفطيـــة �لعربية في �صـــر�كات ��صـــتر�تيجية مع 

�صركات �لبترول �لعالمية.

والريـــب �ن �لجهـــود �لمتو��صـــلة للـــدول �الأع�صـــاء في 

منظمة �الأو�بك لتوظيف �البتكار�ت و�أحدث �لتقنيات في كل 

عملياتها �لت�صـــغيلية في �ل�صناعة �لبترولية لتعزيز قدر�تها 

ورفع �لكفاءة وزيادة �الإنتاج، ياأتي قناعة منها باأن ��صتمر�رية 

دول �أو�بـــك كمـــزود رئي�صـــي مرهون بعدة عو�مـــل من بينها 

�متالكهـــا لكو�در ب�صـــرية موؤهلة قادرة على �ال�صـــتفادة من 

�لو�صائل �لتكنولوجية �لحديثة في جميع مر�حل �ل�صناعة.

وعلـــى �صـــعيد منظمـــة �الأو�بك، فـــاإن �الهتمـــام بتنمية 

�لمو�رد �لب�صرية �لعربية ياأتي �صمن �أولويات عمل �لمنظمة، 

حيث �أ�صـــارت �لمادة �لثانية من �تفاقية �ن�صاء �لمنظمة �إلى 

"دور �لمنظمـــة في �تاحة فر�ص �لتدريـــب و�لعمل لمو�طني 
�لدول �الأع�صـــاء �لتي تتوفر فيها �مكانيات ذلك«، وتحقيقا 

لهذ� �لغر�ص تقوم �الأمانة �لعامة ومنذ �صنو�ت طويلة بتنظيم 

�لعديد من �لموؤتمر�ت وور�صـــات �لعمـــل �لتدريبية لمختلف 

�لم�صـــتويات �لوظيفية في �ل�صناعة �لبترولية �لعربية، ومن 

بين هذه �الأن�صـــطة ياأتي ملتقى �أ�صا�صـــيات �صـــناعة �لنفط 
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و�لغـــاز �لـــذي يعقد كل عامين بغر�ص �طـــالع �لعاملين في 

�صـــناعة �لنفط �لعربية على �لجو�نب و�الأن�صطة �لمختلفة 

ل�صـــناعة �لنفـــط و�لغـــاز، كمـــا تعقـــد ور�صـــات تدريبيـــة 

للمفاو�صـــين �لعـــرب فـــي مفاو�صـــات تغير �لمنـــاخ، وبنك 

�لمعلومات، و�صناعة �لغاز �لطبيعي وغيرها. 

وتجدر �الإ�صارة �إلى وجود معاهد للتدريب �لبترولي في 

معظم �لدول �الأع�صـــاء في �لمنظمة وتحظى تلك �لمعاهد 

ب�صمعة علمية ومهنية، وقد حر�صت �الأمانة �لعامة لمنظمة 

�الأو�بـــك على عقد �جتماعات تن�صـــيقية بين تلك �لمعاهد 

ولعـــدة دور�ت وتاأمـــل بان تتهياأ �لظـــروف الإعادة عقد تلك 

�الجتماعات.

وت�صجع �الأمانة �لعامة لمنظمة �الأو�بك مو�صوع �لتعاون 

بين �لدول �الأع�صـــاء في ميد�ن �لتدريب �لبترولي، وت�صعى 

جاهدة للتن�صـــيق بين معاهد تدريب �لنفط �لعربية و�إتاحة 

�لمجـــال لتبادل �لخبر�ت و�لمهـــار�ت �لتجارب، وفي زيادة 

�أو��صـــر �لتعاون بين �لكو�در �لب�صرية �لعربية في �ل�صناعة 

�لبتروليـــة، وتاأمل بـــاأن تتهياأ �لظروف للمزيـــد من �لتكامل 

و�لتن�صيق بين معاهد �لتدريب �لبترولي �لعربية، و�صيتحقق 

ذلـــك من خالل تبـــادل �لمدربين و�لمتدربيـــن وفتح قنو�ت 

لتبادل �لمعلومات حول �لمناهج �لتدريبية، و�ال�صـــتفادة من 

و�صائل �لتو��صـــل �الجتماعي �لتي تتيح م�صاركة �لمتدربين 

من خالل �لبث �لمبا�صر للمحا�صر�ت.

وتاأكيـــد�ً على �هتمـــام �الأمانة �لعامـــة لمنظمة �الأو�بك 

بمو�صـــوع تنمية �لمو�رد �لب�صـــرية في �ل�صـــناعة �لبترولية 

�لعربيـــة، فقـــد قامـــت بتوقيع »مذكـــرة تفاهم« مـــع مركز 

�لتعـــاون �لبترولـــي �ليابانـــي ) JCCP ( لتنفيـــذ مجموعة 

من �الأن�صـــطة �لعلمية كالموؤتمر�ت و�لبر�مج �لتدريبية، كما 

وقعت “مذكرة تفاهـــم” �أخرى في مجال �العالم �لبترولي 

مـــع �الأمانة �لعامة لمجل�ص �لتعاون لـــدول �لخليج �لعربية، 

وت�صـــمنت �لمذكـــرة �لتعـــاون بيـــن �لجانبين فـــي مجاالت 

�لتدريـــب وتنمية �لمو�رد �لب�صـــرية. و�إلى جانب ذلك تقدم 

�الأمانـــة �لعامة للمنظمة ��صـــهاماتها �لعلميـــة �لمتميزة في 

مختلـــف �لموؤتمـــر�ت �لعلمية �لمتخ�ص�صـــة �لتي ت�صـــارك 

بهـــا على �ل�صـــعيدين �لعربي و�لدولي. كمـــا بادرت �الأمانة 

�لعامة �إلى عقد �الجتماع �لتن�صيقي �الأول لم�صوؤولي معاهد 

ومر�كز �لبحوث �لبترولية في �لدول �الأع�صاء، بهدف بحث 

�أطر �لتعاون �لممكنة بين معاهد ومر�كز �لبحوث �لبترولية 

فـــي �لـــدول �الأع�صـــاء، وتعظيم �ال�صـــتفادة مـــن �لقدر�ت 

�لمتاحـــة، و�لتن�صـــيق وتبـــادل �لخبر�ت في مجـــال �لبحث 

�لعلمـــي لمو�جهـــة �لتحديات �لتي تعتر�ص �صـــناعة �لنفط 

و�لغاز في �لدول �الأع�صاء. 

و�الأمانة �لعامة لمنظمـــة �الأو�بك وهي تتابع �لتطور�ت 

في تنمية �لمو�رد �لب�صـــرية �لبتروليـــة �لعربية، فاإنها تثمن 

�لجهـــود ملمو�صـــة في هذ� �لجانب، وتوؤكـــد �ن �لتعاون في 

مجال تنمية �لمو�رد �لب�صـــرية في �ل�صناعة �لبترولية ياأتي 

كاأحـــد �الأولويات فـــي �لتعاون بين �لدول �الأع�صـــاء، وتاأمل 

بـــاأن تتهيـــاأ �لظروف لمزيد من �لتعاون بيـــن �لدول �لعربية 

على �صـــعيد �لتدريب �لبترولي، وبما ي�صـــاعد على مو�جهة 

�لتحديات �لحالية و�لم�صـــتقبلية في �صناعة �لبترول تحت 

قيـــادة كو�در ب�صـــرية موؤهلة علمياً وعمليـــاً، كما تدعو �إلى 

دعـــم مر�كز �لدر��صـــات و�الأبحاث �لبتروليـــة �لعربية �لتي 

تعتبر ر�فد�ً ود�عماً رئي�صياً لل�صناعة �لبترولية �لعربية.



أخبار الدول األعضاء

السنة 45 - العدد 11

6

جاء ذلك خلل كلمة ل�شموه في موؤتمر “مبادرة م�شتقبل 

اال�شتثمار«، �لذي عقد في مدينة �لريا�ص، �لمملكة �لعربية 

�ل�صـــعودية خالل �لفترة من 29 - 31 �أكتوبر 2019. ولفت 

�صموه �إلى �أن �ل�صعودية تقوم باإ�صالح منظومة �لطاقة لديها 

بالكامل، ويت�صـــمن ذلك تطوير بر�مـــج عديدة مثل برنامج 

تكامـــل منظومة �لكهرباء �لذي �صـــيعمل علـــى �إعادة هيكلة 

�لقطـــاع بهدف جعله �أكثر كفاءة، م�صـــدد� علـــى �أن �لتركيز 

ين�صـــب على تح�صـــين كفاءة �لطاقة في قطاعات �ل�صناعة 

و�الإن�صـــاء�ت و�لنقـــل، و�لتـــي يعـــود �إليها ن�صـــبة 94 % من 

��صتخد�م �لطاقة في �لمملكة.

و�أو�صـــح �ن ق�صـــايا �لتغيـــر �لمناخـــي تعتبـــر مـــن �أبرز 

�لق�صـــايا في �ل�صاحة �لدولية، م�صدد�ً على �صرورة معالجة 

هذه �لق�صـــايا و�لعمل على تعزيز ��صـــتد�مة �لطاقة بالرغم 

�لتحديـــات �لتي نو�جهها، مبينا �أن �ل�صـــعودية تطرح مفهوم 

�القت�صـــاد �لد�ئري �لمنخف�ص �لكربون لتحقيق �لمزيد من 

�ال�صتد�مة بالنظام �القت�صادي، وهو �إطار يجري من خالله 

معالجة �النبعاثات �لكربونية �لناتجة من جميع �لقطاعات، 

�الحتبا�ـــص  لظاهـــرة  �لم�صـــببة  �لغـــاز�ت  �أنـــو�ع  وجميـــع 

�لحـــر�ري. و�صـــدد على �أن هذ� �لمفهـــوم يتحقق عن طريق 

�ال�صـــتر�تيجيات �الأربع �لمعروفة، وت�صـــمل �لخف�ص و�إعادة 

�ال�صتخد�م و�لتدوير و�لتخل�ص، م�صير� �إلى مثل هذ� �لنظام 

�لد�ئـــري �لُمحكم �صي�صـــاعد على ��صـــتعادة �لتـــو�زن لدورة 

�لكربون بالطريقة نف�صها �لتي تحدث في �لطبيعة.

و�أكـــد على �أن تبني هـــذ� �لنموذج �ل�صـــمولي، يعد �أمر� 

�صـــروريا الأنه بم�صـــتوى �أهمية م�صـــادر �لطاقة �لمتجددة، 

وبدرجـــة �لتقدم نف�صـــها �لتـــي حققتها هذه �لم�صـــادر في 

�الأعـــو�م �الأخيرة، م�صـــير� �إلـــى �أن �لعالـــم ال يمكنه تحقيق 

�لتـــو�زن بيـــن �لم�صـــادر و�لم�صـــارف عـــن طريـــق �لطاقة 

�لمتجـــددة وخف�ـــص �النبعاثـــات فقط. و�أو�صـــح �أن �لحلول 

�لمرتكـــزة �إلى �لطبيعة �صت�صـــاهم في �لتخل�ص من �لكربون 

كجزء من �القت�صاد �لد�ئري �لمنخف�ص �لكربون، و�نطالقا 

من هذ� �الأمر، يتم �لتو�صـــع في �لمز�رع ومروج �لح�صـــائ�ص 

�لبحريـــة و�ل�صـــعاب �لمرجانيـــة في كل مـــن �لبحر �الأحمر 

و�لخليج �لعربي.

وزير الطاقة السعودي:

السعودية نموذج عالمي
لالقتصاد الدائري منخفض الكربون

االأمي�������ر  الملك�������ي  ال�شم�������و  �شاح�������ب  ق�������ال 

عبدالعزيز بن �شلمان اآل �شعود، وزير الطاقة 

ف�������ي المملكة العربي�������ة ال�شعودي�������ة، اأن بلده 

خطت خطوات جادة الإ�شلح اأ�شعار الطاقة 

في ع�������ام 2016 بهدف تر�شي�������د اال�شتهلك 

ولتاأكيد ا�شتدام�������ة النمو االقت�شادي، مبينا 

اأن انت�������اج النف�������ط ف�������ي المملكة يبل�������غ اأكثر 

من 10 ملي�������ون ب/ي، وتمتلك احتياطيات 

نفطية تقدر بحوالي  267 مليار برميل.
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ذكـــر معالي المهند�س �شهيل بن محمد فرج فار�س المزروعي وزير الطاقة وال�شناعة في 

دول�������ة االمارات العربية المتحدة، �أن بالده تتبو�أ مكانة ر�ئدة في قطاع �لطاقة على م�صـــتوى 

�لعالـــم وذلـــك نظر�َ لدورها فـــي �إيجاد حلول لتحديات ��صـــتد�مة �لطاقة وتنويع م�صـــادرها 

و�صياغة م�صهد جديد للطاقة عنو�نه �ال�صتد�مة و�لحفاظ على �لبيئة.

و�أ�صاف معاليه في كلمة له بمنا�صبة »اليوم العالمي للطاقة 2019” وهي �لمبادرة �لتي 

�عتمدها �شاحب ال�شمو ال�شيخ محمد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س 

ال�������وزراء حاكم دبي مـــع 54 دولة خالل �عالن دبي في 22 �أكتوبر عـــام 2012، �إن �الإمار�ت 

حري�صـــة على تنويع م�صـــادر �لطاقة وخف�ص �نبعاثات غاز ثاني �أك�صيد �لكربون بهدف تعزيز 

تناف�صية �لدولة وتحقيق موؤ�صر �صعادة �لمجتمع عبر �نتهاج مفاهيم �لتنمية �لم�صتد�مة.

و�صدد على �أن �لروؤية �ال�صت�صر�فية للقيادة �لر�صيدة لعبت دور� محوريا في تحقيق �لتنمية 

�لم�صـــتد�مة وخف�ـــص �لب�صـــمة �لكربونية في �لدولة وذلـــك في �إطار ��صـــتر�تيجية �الإمار�ت 

للطاقة 2050 و�لتي ت�صـــتهدف خف�ص �النبعاثات �لكربونية من عملية �إنتاج �لكهرباء بن�صـــبة 

70% خالل �لعقود �لثالثة �لمقبلة وتوليد 50% من �لطاقة عبر م�صادر خ�صر�ء.
و�أ�صار �إلى �أن وز�رة �لطاقة و�ل�صناعة �أطلقت بالتعاون مع �ل�صركاء �لعديد من �لمبادر�ت 

و�لبر�مج لتر�صـــيخ مفهوم تر�صـــيد ��صتهالك �لمو�رد لي�صـــبح ثقافة مجتمعية وت�صجيع �أفر�د 

�لمجتمع على �تباع نمط حياة م�صوؤول في ��صتهالك �لطاقة.

سهيل المزروعي:

اإلمارات لها دور فاعل في صياغة
مشهد جديد للطاقة عنوانه االستدامة
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وقـــال معالي الوزي�������ر �أن �ل�صـــناعات �لكيميائية  تعتبر 

فـــي �لوقت �لحالي من �ل�صـــناعات �لمتعـــددة ذ�ت �لمجال 

�لو��صـــع �لتي تخدم �لب�صـــرية في �صـــتى �لمجاالت، م�صير�ً 

معاليـــه �إلى �نه مع �لتطور �ل�صـــريع في عالم �لرقمنة �ليوم 

�دى �إلـــى ظهور �لعديد من �لتحديـــات �لكبيرة في مختلف 

�لمجاالت وال �صيما في �ل�صناعة �لكيميائية �لذي ي�صتدعي 

منـــا �لعمل �لجاد لدر��صـــة هذه �لتحديات و�لم�صـــي قدما 

نحو تذليل هذه �لتحديات عبر �ال�صـــتخد�م �المثل للطاقة 

و�ال�صتفادة من �لخبر�ت و�لتكنولوجيا �لحديثة وما توفرها 

هذه �لتكنولوجيات مـــن �مكانات كبيرة لمعالجة �لتحديات 

�لحالية و�لم�صتقبلية.

 و�أ�صـــاف �أن وجود تقنيات �لذكاء �ال�صـــطناعي وتوفر 

�لمعلومات و�لثورة �ل�صناعية �لر�بعة �ليوم �دى �إلى ت�صجيع 

تبـــادل �البتكار حـــول مجموعة متنوعة من �لمو��صـــيع في 

�لكيميـــاء و�لهند�صـــة �لعمليـــة �لمتخ�ص�صـــة ذ�ت �ل�صـــلة 

بال�صناعات �لبترولية و�لبتروكيماوية. 

و�أو�صـــح �أن �البتـــكار و�البـــد�ع و�الطـــالع علـــى �حدث 

ما تو�صـــلت �ليـــه �لتقنيـــات �لحديثـــة وتبـــادل �لمعلومات 

و�لخبـــر�ت وتدريـــب �لكو�در �لب�صـــرية �لقادرة على �صـــنع 

م�صـــتقبل �صـــناعي و�عد تعتبر من �هم �الدو�ت �لتي يجب 

علينـــا �لتفكير بها ب�صـــكل جاد للو�صـــول �إلـــى �على معايير 

�لتقدم و�لنماء و�الزدهار في هذه �ل�صناعة �لحيوية، م�صيد� 

معاليـــه باأد�ء �ل�صـــركات �لنفطية �لبحرينيـــة �لتابعة للهيئة 

�لوطنية للنفط و�لغاز في ��صـــتخد�م �ف�صـــل �لممار�صـــات 

و�لتكنولوجيـــات �لمتطـــورة لتح�صـــين عملهـــا فـــي مختلف 

�لميادين م�صـــتخدمة بذلك �لتقنيات �ل�صـــديقة للبيئة مثل 

�التجاهات �لمتقدمة في �لتقاط �لكربون �أو �ال�صـــتخال�ص 

�لمعـــزز للنفط في مجـــال �لبتروكيماويات و�لتكرير. مثمناً 

عاليا �ل�صـــو�عد �لبحرينية �لمخل�صـــة و�لطاقات �ل�صبابية 

�لمبدعة �لتي �صـــاهمت في تحقيـــق �لعديد من �النجاز�ت 

�لوطنية في هذ� �لمجال.

وفـــي خت�������ام كلمته اأع�������رب معال�������ي ال�شي�������خ محمد بن 

خليفة اآل خليف�������ة، عن عظيم �ل�صـــكر و�لتقدير و�المتنان 

للقيادة على �لدعم و�لم�صاندة �لذي يحظى به قطاع �لنفط 

و�لغـــاز في مملكـــة �لبحرين و�لتـــي جاءت بنتائـــج �إيجابية 

م  في �صـــمان ��صـــتد�مة �لنمو �القت�صـــادي فيهـــا، كما وقدَّ

معالي �لوزير �صـــكره وتقديره لرئي�ص �لموؤتمر �ل�صـــيد فهد 

�لمحي�ـــص على جهوده �لمتميزة في �الإعد�د و�لتنظيم وعلى 

ح�صـــن �لترتيبات لهذه �لفعالية �لكبيرة، وكذلك للمتحدثين 

�لرئي�صيين وروؤ�صاء �لجل�صـــات و�لوفود �لم�صاركة و�لجهات 

�لعار�صـــة، متمنياً لهم كل �لتوفيـــق و�لنجاح وطيب �الإقامة 

في ربوع بلدهم �لثاني مملكة �لبحرين.

مملكة البحرين

المؤتمر والمعرض الدولي الحادي عشر 
للكيمياء في الصناعة

 اأناب �شاحب ال�شمو الملكي االأمير 

خليفة بن �شلم�������ان اآل خليفة رئي�س 

ال�������وزراء الموق�������ر حفظ�������ه اهلل ورعاه 

معال�������ي ال�شي�������خ محمد ب�������ن خليفة 

اآل خليف�������ة وزير النف�������ط في مملكة 

البحري�������ن الفتتاح فعاليات الموؤتمر 

والمعر��������س الدول�������ي الح�������ادي ع�شر 

للكيمياء في ال�شناع�������ة تحت �شعار 

)ايج�������اد حل�������ول تقني�������ة ع�������ن طريق 

الم�������واد المبتك�������رة( وذلك ف�������ي يوم 

الثلثاء 29 اأكتوبر 2019 .
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ذكـــر معال�������ي االأ�شتاذ محم�������د عرقاب، وزي�������ر الطاقة ف�������ي الجمهورية 

الجزائرية �ن حجم �ل�صادر�ت �لنفطية و�لغازية في بالده قد �صهد تر�جعا 

بن�صـــبة 9% خالل �لت�صـــع �الأ�صـــهر �الأولى من عام 2019، وذلك ب�صـــبب 

خف�ـــص �نتـــاج �لجز�ئر بن�صـــبة 2% مقابل حدوث �رتفاع في �ال�صـــتهالك 

�لمحلي بن�صبة 8 % خالل نف�ص �لفترة. حيث بلغ �جمالي �إير�د�ت �لطاقة 

24.6 مليـــار دوالر خالل �لفترة من يناير �إلى �صـــبتمبر 2019، مقابل 29 
مليار دوالر خالل نف�ص �لفترة من عام 2018.

و�أ�صـــاف �ن �جمالي �صادر�ت قطاع �لطاقة بلغ 67 مليون طن مكافئ 

نفط بنهاية �صبتمبر 2019، مقابل 74 مليون طن مكافئ نفط خالل نف�ص 

�لفترة من عام 2018. و��صـــتقر �نتاج �لنفط و�لغاز عند 140 مليون طن 

مكافئ نفط، مقابل 143 مليون طن من �صـــهر �إلى �صـــبتمبر 2018، كما 

بلغ �ال�صتهالك �لمحلي 45 مليون طن مكافئ نفط خالل �لت�صعة �الأ�صهر 

�الأولـــى من عـــام 2019 مقابـــل 42 مليون طن مكافئ نفـــط خالل نف�ص 

�لفترة من عام 2018. مو�صـــحا معاليه “هذه الو�شعية ت�شتوجب الزيادة 

في اإنتاج البترول والغاز«.

عرقاب :

 تراجع حجم صادرات النفط والغاز 
في الجزائر خالل عام 2019
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ذكـــر معال�������ي المهند��������س �شع�������د ب�������ن �شري�������ده الكعبي، 

وزي�������ر الدولة ل�ش�������وؤون الطاقة، الع�شو المنت�������دب والرئي�س 

التنفيذي ل�شرك�������ة قطر للبترول، �ن �صـــركة قطر للبترول 

ت�صـــعى لتحقيـــق �أعلـــى �لمعاييـــر �لبيئيـــة وتنفيذ �أف�صـــل 

�لممار�صات في �أعمالها للم�صاهمة في تقليل �الآثار �لبيئية. 

معبـــر�ً عن �عتز�زه بـــاأن تكون بالده و�حدة من �أو�ئل �لدول 

�لتي تقت�صـــر تقديم �لوقـــود �لبحري علـــى �لدرجات �لتي 

تتو�فق مـــع معايير �لمنظمة �لبحريـــة �لدولية لعام 2020 

لمحتوى كبريت ال يتجاوز 0،5%. و�أ�صاف »ناأمل �أن ي�صكل 

هذ� خطوة �أ�صا�صـــية نحو حماية �لبيئة في �لمنطقة وحول 

�لعالـــم وذلك بالتـــو�زي مع �الأهـــد�ف �لبيئيـــة لروؤية قطر 

�لوطنية 2030.«

جاء ذلك في ت�صريح �صـــحفي لمعاليه بمنا�صبة �عالن 

�صـــركة قطر للبترول عـــن بدء تزويد �ل�صـــفن بزيت �لوقود 

�لبحـــري منخف�ـــص �لكبريت من مينـــاء مدينة ر��ـــص لّفان 

�ل�صـــناعية، وقد بد�أ توفير هـــذ� �لوقود قبل �لموعد �لذي 

حددتـــه �لمنظمـــة �لبحريـــة �لدولية )IMO( لبـــدء �لعمل 

بمعاييرهـــا �لعالمية �لجديدة ب�صـــاأن �لحد من �لكبريت في 

�لوقود �لبحري بن�صـــبة ال تتجاوز 0،5%، و�لذي �صـــيدخل 

حيز �لتنفيذ في 1 يناير 2020. 

ووجهـــت قطر للبترول �لدعوة لجميع مالكي وم�صـــغلي 

�ل�صـــفن، �لذيـــن ي�صـــعون �إلـــى �اللتـــز�م بمعاييـــر �لمنظمة 

�لبحريـــة �لدوليـــة با�صـــتخد�م �لوقـــود �لبحـــري منخف�ص 

�لكبريت، لال�صـــتفادة من �لخدمات �لمتاحة في ميناء ر��ص 

لّفان و�لمو�نئ �الأخرى في �لدولة �صـــو�ء كانت �صفنهم تزور 

�لمو�نئ �لقطرية �أو تمر عبر مياه دولة قطر.

قطر للبترول: 

بدء تزويد السفن بزيت الوقود البحري منخفض 
الكبريت  من ميناء مدينة راس لّفان الصناعية
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و�أو�صـــح النقي في كلمة له خالل م�صـــاركته في �لموؤتمر 

�لدولـــي �لثالث ع�صـــر لهند�صـــة �لمناجم و�لبتـــرول و�لفلز�ت 

»م�شتقبل الطاقة والتعدين التحديات والروؤى الم�شتقبلية«، 

�لـــذي عقد فـــي جمهــــورية م�صـــر �لعربية خـــالل �لفترة من 

25–27 �أكتوبـــر 2019، �ن �لطريق نحو مو��صـــلة دول �أو�بك 
جهودهـــا للمحافظـــة علـــى ثروتهـــا �لبترولية محفـــوف بعدد 

مـــن �لتحديـــات، من بينها �لق�صـــايا �لبيئية و�لتـــي يتم ربطها 

مبا�صـــرة بالتغير�ت �لمناخيـــة بالرغم من �لتـــز�م �لعديد من 

�لدول �لعربية �لمنتجة للنفط و�لغاز بتطبيق �لمعايير �لدولية 

للحفـــاظ على بيئة نظيفة خالية من �لملوثات، و��صـــتخد�مها 

�أحدث �لتكنولوجيات �لتي من �صـــاأنها تح�صـــين نوعية �لنفط 

وتخفي�ص ن�صبة �النبعاثات. مبينا �ن تلك �لجهود تتما�صى مع 

�التفاقيات �لدولية كاتفاقية �الأمم �لمتحدة �الإطارية للتغير�ت 

�لمناخية وبروتوكول كيوتو �لمنبثق عنها و�لذي من �لمقرر �أن 

تنتهي مدته في عام 2020 ليحل محله �تفاق باري�ص. 

وتطـــرق فـــي كلمته �إلـــى مو�صـــوع �لزيادة �لم�صـــتمرة في 

المؤتمر الدولي الثالث عشر لهندسة المناجم والبترول والفلزات

“ مستقبل الطاقة والتعدين التحديات والرؤى المستقبلية«

اأك�������د �شعادة االأمين العام لمنظم�������ة االأوابك، االأ�شتاذ/ عبا�س علي النق�������ي، ان الدول االأع�شاء في 

المنظم�������ة تحتل مكانة هامة ف�������ي اأ�شواق الطاقة العالمية، بف�شل ما تمتلك�������ه من احتياطيات كبيرة 

م�������ن النفط والغاز، مو�شح�������ا ان تلك المكانة تجعلها تحمل على عاتقه�������ا مهمة موا�شلة اال�شطلع 

بدوره�������ا االيجابي نحو ا�شتقرار ال�شوق البترولية العالمية مع بذل كافة الجهود الممكنة للمحافظة 

عل�������ى النفط والغاز كم�شدرين اأ�شا�شيين للطاقة نظرًا لم�شاهمتهما الكبيرة في التنمية االقت�شادية 

واالجتماعية لتلك الدول. 



13
السنة 45 - العدد 11

معـــدالت ��صـــتهالك �لطاقـــة فـــي 

�لعربيـــة،  �لـــدول  مـــن  �لعديـــد 

مدفوعـــة بجملة مـــن �لعو�مل من 

بينها �لنمو �ل�صـــكاني و�القت�صادي 

�الأ�صـــعار  �لمت�صـــارع، وم�صـــتويات 

�لمحليـــة للطاقة غير �لمتنا�صـــقة 

مـــع �لكلفـــة، ممـــا �أدى �إلـــى تز�يد 

��صـــتهالك �لطاقـــة فـــي �لمنطقة 

�لعربية بحو�لي �ل�صعف منذ بد�ية 

�لقـــرن �لحالـــي مـــن 7.6 مليـــون 

برميل مكافـــئ نفط في �ليوم عام 

2000 �إلـــى 14.7 مليـــون برميـــل 
مكافئ نفط في �ليوم عام 2018. 

و�صـــدد �ن �الرتفاع �لم�صـــتمر 

لم�صـــادر  �لمحلـــي  لال�صـــتهالك 

�لطاقة بهذه �لمعـــدالت �لمرتفعة 

يهدد �صادر�ت �لنفط و�لغاز للدول �لعربية وما قد يعني ذلك 

مـــن �نخفا�ص فـــي عو�ئدها �لت�صـــديرية، وهو �أمـــر ال يمكن 

��صتد�مته على �الأمد �لبعيد، مو�صحا �ن رفع كفاءة ��صتخد�م 

�لطاقـــة �أحد �لحلول �ل�صـــرورية و�لممكنة لتفادي �أو تخفيف 

عبء تنامي حجم �ال�صتهالك غير �ل�صروري.

وفيمـــا يتعلـــق ب�صـــناعة �لطاقـــة �لمتجـــددة، قـــال �لنقي 

�نهـــا �أ�صـــبحت تحتل جزء�ً هاماً من �صيا�صـــات �لطاقة للدول 

�لم�صتهلكة وت�صاهم بح�صة ملمو�صة من مزيج �لطاقة �لعالمي، 

وبخا�صة في توليد �لكهرباء، ولكنها تعتبر مكمل لو�صع �لطاقة 

�إجماالً ولي�ص كبديل للطاقة �لتقليدية �الأحفورية �لتي �صـــتظل 

تقوم بدورها كم�صـــدر رئي�صي للطاقة و�لم�صدر �الأكثر �أهمية 

في مزيج �لطاقة �لم�صتهلكة عالمياً لعقود طويلة قادمة وفقا 

للدر��صـــات و�لتوقعات �لتي تقوم بها �لمر�كز �لمتخ�ص�صة في 

مجال �لنفط و�لطاقة.

وتابـــع �أن �لعمـــل على تطويـــر �نتاج و��صـــتخد�م �لطاقات 

�لجديـــدة و�لمتجـــددة ي�صـــاعد علـــى تنـــوع م�صـــادر �لطاقة، 

وهناك �لعديد من �لدول �الأع�صاء في منظمة �أو�بك وغيرها 

مـــن �لـــدول �لعربية �الأخرى خطت خطـــو�ت كبيرة في مجال 

�لطاقات �لجديدة و�لمتجددة خا�صة في مجال تطوير �لطاقة 

�ل�صم�صـــية و�لحر�ريـــة وطاقة �لريـــاح باالإ�صـــافة �إلى �لطاقة 

�لنووية لتوليد �لطاقة �لكهربائية.

واختت�������م كلمته موؤكـــد�ً على �أهميـــة تعزيز �لتعـــاون بين 

و�لدوليـــة  و�الإقليميـــة  �لعربيـــة  و�لموؤ�ص�صـــات  �لمنظمـــات 

�لمتخ�ص�صـــة في مجال �لطاقة و�لمر�كز �لبحثية و�لجامعات 

�لمتخ�ص�صـــة من �أجل تي�صير �لو�صول �إلى بحوث وتكنولوجيا 

�لطاقـــة �لنظيفـــة، بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك �لمتعلّقـــة بالطاقـــة 

�لمتجددة، و�لكفاءة في ��صـــتخد�م �لطاقة وتكنولوجيا �لوقود 

�الأحفـــوري �لمتقدمـــة و�الأنظف مثل تقنية ��صـــطياد وتخزين 

 CCS“ Carbon Capture“ غـــاز ثاني �أك�صـــيد �لكربـــون

and Storage ، وت�صـــجيع �ال�صـــتثمار فـــي �لبنـــى �لتحتيـــة 
للطاقـــة وتكنولوجيا �لطاقـــة �لنظيفة من �أجل تقديم خدمات 

�لطاقة �لحديثة و�لم�صتد�مة للجميع. 
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بنـــاء على �لدعـــوة �لموجهة من جامعة ال�������دول العربية 

�صـــاركت االأمانة العام�������ة لمنظمة االأوابك، فـــي االجتماع 

الثالث والع�ش�������رون للمجموعة التفاو�شي�������ة العربية، �لذي 

عقـــد في مدينـــة �لقاهـــرة، جمهورية م�صـــر �لعربية خالل 

�لفتـــرة من 1 -7 نوفمبر 2019، بم�صـــاركة �أع�صـــاء �لفريق 

�لتفاو�صـــي �لعربي �لمعنـــي بمتابعة �تفاقيـــة باري�ص للتغير 

�لمناخي.

 وقد تر�أ�ص االجتماع ال�شيد/ اأيمن �ش�شلي، من �لمملكة 

�لعربيــــة �ل�صــــعودية ورئي�ص �لفريــــق �لتفاو�صــــي �لعربي في 

�تفاقية تغير �لمناخ باالإ�صــــافة �إلى ممثلي من �لدول �لعربية 

وجامعــــة �لدول �لعربية ومنظمة �ال�صــــكو� ومنظمة �الأو�بك، 

وقــــد مثــــل �الأمانة �لعامة في االجتم�������اع ال�شيد/ عبدالكريم 

عايد، مدير �إد�رة �العالم و�لمكتبة.  

وقد ناق�ص �الجتماع مجموعة من �لمو��صــــيع ذ�ت �ل�صلة 

بالتطور�ت �لحالية في مفاو�صــــات تغير �لمناخ على �ل�صعيد 

�لدولي و�لتحرك �لعربي �لمطلوب.

وفــــي هذ� �لخ�صــــو�ص قدم ممثــــل �الأمانــــة �لعامة ورقة 

تناولــــت مخرجات بــــون 2019 ولمحة عن �أ�صــــو�ق �لكربون 

و�لق�صــــايا �لتي لم تحل في مفاو�صــــات �لمادة �ل�صاد�صة من 

�التفاقية وتقرير IPCC حول مو�صــــوع �لدرجتين و�لدرجة 

و�لن�صــــف وقمة �لمناخ في نيويورك �صبتمبر 2019 وق�صايا 

�لتجارة �لدولية ذ�ت �لتاأثير على �صير مفاو�صات تغير �لمناخ،  

وبعد نقا�صــــات م�صتفي�صــــة قــــام �لفريق �لعربي �لتفاو�صــــي 

باإعد�د خطة لتحرك �لمجموعة �لعربية �لتفاو�صــــية �لعربية 

في مفاو�صــــات تغير �لمناخ و�لتعامل مع ق�صــــايا تغير �لمناخ 

و�لتي مــــن �أهمها �أهمية �حتر�م وتن�صــــيط مبادىء �التفاقية 

و�لدعــــوة �إلــــى معالجة متو�زنــــة لجميع �لق�صــــايا و�الهتمام 

بمو�صوع �لتكيف و�لتمويل بموجب �تفاق باري�ص.

اجتماع الفريق العربي التفاوضي الثالث والعشرين، وورشة العمل الثالث 
عشر للمجموعة العربية التفاوضية حول تقييم احتياجات تمويل المناخ
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ُعقـــد �الجتماع �لتن�صـــيقي �ل�صـــنوي �لثامـــن و�الأربعون 

لل�صـــركات �لعربية �لمنبثقة عن �لمنظمة في مدينة �لقاهرة 

- جمهورية م�صـــر �لعربية  بتاريـــخ 2019/10/28، وذلك 

برئا�صـــة �صـــعادة �الأ�صـــتاذ عبا�ص علي �لنقـــي، �الأمين �لعام 

لمنظمة �الأو�بك، وبح�صـــور �ل�صـــادة ممثلي �ل�صـــركات، كما 

ح�صـــر �الجتمـــاع �ل�صـــيد مدير عـــام معهد �لنفـــط �لعربي 

للتدريب.

وقد تم خالل �الجتماع ��صتعر��ص �أن�صطة تلك �ل�صركات 

عـــن عـــام 2018 و�لن�صـــف �الأول من عـــام 2019 و�لنتائج 

�لت�صـــغيلية و�لماليـــة �لتـــي تـــم تحقيقهـــا، باالإ�صـــافة �إلـــى 

��صـــتعر��ص �أوجه �لتعاون و�لتن�صـــيق وبحـــث �لمعوقات �لتي 

يو�جههـــا كل منهم علماً باأن �الأمانة �لعامة للمنظمة �صـــوف 

تقـــوم برفع تقرير حـــول وقائع هذ� �الجتمـــاع للعر�ص على 

مجل�ص وزر�ء �لمنظمـــة �لموقر في �جتماعه �لقادم �لمزمع 

عقده في دي�صمبر 2019.

ويتبين من ��صتعر��ص �أن�صطة �ل�صركات خالل عام 2018 

و�لن�صــــف �الأول من عــــام 2019، نجاح بع�ص �ل�صــــركات في 

تحقيــــق �الأربــــاح وزيادة ن�صــــبة �لت�صــــغيل، كما تاأثــــرت بع�ص 

�ل�صــــركات بالظروف �ل�صعبة �لمحيطة لبع�ص �لدول �لعربية، 

و�لمناف�صــــة �ل�صديدة �لتي يتعر�ص لها �لبع�ص �الآخر، �إال �أنها 

ماز�لت تو��صل جهودها في تطوير وتح�صين ن�صاطها لتحقيق 

نتائج ت�صــــغيلية ومالية �أف�صــــل، هذ� وتعكــــف  �الأمانة �لعامة 

الإعد�د تقريرها عن هذ� �الجتماع م�صفوعاً ببع�ص �لتو�صيات 

لدعم م�صيرة عمل هذه �ل�صركات في �لمرحلة �لقادمة

وقـــد �نتهـــى �الجتماع بعـــد �أن قام �صـــعادة �الأمين �لعام 

باإلقاء كلمة ختامية متميناً للجميع دو�م �لتوفيق و�ل�صد�د.

االجتماع التنسيقي السنوي الثامن واألربعون 
للشركات العربية المنبثقة عن المنظمة
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• مـــا هي �أهـــم �لمالمح �لرئي�صـــية �لتـــي مرت بها 	

�صناعة �لتكرير في �لعقود �لما�صية على م�صتوى 

�لعالـــم، وكيـــف �صـــاهمت فـــي تحديد م�صـــارها 

وبنيتها؟

• ما هـــي �لتحديـــات �لتـــي تو�جه �صـــناعة تكرير 	

�لنفط في مناطق �لعالم، وما هي �لحلول �لمتبعة 

للتغلب على هذه �لتحديات و�لحد من �نعكا�صاتها 

�ل�صلبية؟

• هل يمكن �تباع �صيا�صـــة موحدة لتطوير �صـــناعة 	

�لتكرير ت�صـــلح في كافة �لظروف وتنا�صب جميع 

مناطق �لعالم؟ 

• ما طبيعة �لتطور�ت �لم�صـــتقبلية �لتي �صت�صهدها 	

�لعالـــم  مناطـــق  فـــي  �لنفـــط  تكريـــر  �صـــناعة 

و�نعكا�صـــاتها علـــى ميز�ن �لعر�ـــص و�لطلب على 

�لم�صتقات �لنفطية.

لمحة تاريخي�������ة عن تطور �شناع�������ة تكرير النفط في 

العالم

�نطلقت بد�ية �صـــناعة �لتكرير فـــي كند� عام 1846 

عند �كت�صـــاف عملية �إنتاج كيرو�صـــين �الإنـــارة من �لفحم، 

وبعـــد تطـــور عمليات �كت�صـــاف �لنفط بكميـــات كبيرة تم 

بنـــاء �أول م�صـــفاة لتكرير �لنفط في رو�صـــيا عام 1856، 

ثم في �لواليـــات �لمتحدة �الأمريكية عام 1859. تحققت 

بعـــد ذلك تطـــور�ت هامة فـــي �الأربعينيات وحتـــى بد�ية 

�ل�صـــبعينيات من �لقرن �لع�صـــرين �إلى �أن و�صـــل �إجمالي 

�لطاقة �لتكريرية في عام 1981 �إلى �أق�صى قيمة و�صلت 

�إليها بتاأثير �رتفاع معدل �لنمو �القت�صادي، وتنامي �لطلب 

على �لم�صتقات �لنفطية في �الأ�صو�ق �لعالمية.

ومـــع ظهـــور �الأزمة �لتي �أ�صـــابت �القت�صـــاد �لعالمي 

في منت�صـــف �لثمانينيات تم �إغالق �لعديد من �لم�صافي 

�ل�صـــغيرة �لحجـــم ذ�ت �لمردود �لمنخف�ـــص لعجزها عن 

�لمناف�صـــة، �أمـــا �لم�صـــافي �لكبيرة فقد ركـــزت جهودها 

علـــى تطبيق بر�مج تح�صـــين �الأد�ء و�لربحيـــة، وذلك من 

خـــالل رفـــع طاقـــة �لعمليـــات �لتحويلية �لتـــي تتكون من 

عمليات تح�صـــين �لرقـــم �الأوكتاني للغازوليـــن و�لمعالجة 

�لهيدروجينية وعمليات تك�صير �لمخلفات �لثقيلة، كما برز 

�الهتمام في تلك �لفترة بتطبيق بر�مج تر�صـــيد ��صتهالك 

�لطاقة، و��صـــتخد�م �لتقنيات �لمتطـــورة �لتي تمكنها من 

�إنتاج �لوقود �لنظيف، وتخفي�ص طرح �لملوثات �إلى �لبيئة.

�شهدت �شناعة تكري�������ر النفط خلل العقود الما�شية 

العديد من التطورات، وذلك بتاأثير دوافع عديدة اأهمها: 

• تلبيـــة متطلبـــات �لت�صـــريعات �لبيئيـــة ومعاييـــر 	

مو��صـــفات �لمنتجـــات �لنفطية، وتح�صـــين قدرة 

�لم�صفاة على �إنتاج �لوقود �لنظيف.

• تعديل هيكل �الإنتاج بما يتنا�صب مع هيكل �لطلب 	

علـــى �لمنتجات �لنفطيـــة في �الأ�صـــو�ق �لمحلية 

و�لعالمية.

• تمكيـــن �لم�صـــافي مـــن تكريـــر �لنفـــوط �لثقيلة 	

و�لحام�صية لال�صتفادة من فارق �ل�صعر لتح�صين 

ربحية �لم�صفاة.  

• تح�صـــين �الأد�ء و�لربحيـــة لمو�جهـــة �لمناف�صـــة 	

�ل�صديدة.

• تعزيـــز �لتعـــاون بيـــن �صـــركات �لنفـــط �لعالمية 	

و�لوطنيـــة فـــي �لـــدول �لنامية في مجـــال تنفيذ 

�الأو�صـــط  �ل�صـــرق  م�صـــاريع عمالقـــة كمنطقـــة 

و�ل�صين و�لهند، مدفوعة بهدف تقا�صم �لمخاطر 

وتبادل �الإمكانيات �لتي يمتلكها كل �صريك.

• �صـــعي �لحكومـــات �إلـــى تحفيز �صـــركات �لقطاع 	

�لخا�ص للم�صـــاركة في �لم�صاريع �ال�صتثمارية في 

�صناعة �لتكرير.

تهدف هذه �لدر��صة �إلى �إلقاء �ل�صوء على �أهم �لمالمح �لتي مرت بها �صناعة تكرير �لنفط، و�ل�صعوبات 

�لتي �عتر�صت م�صيرتها في مناطق �لعالم �لرئي�صية، وهي �آ�صيا �لبا�صيفيك و�أمريكا �ل�صمالية، و�أوروبا �لغربية 

و�أوروبا �ل�صـــرقية و�أمريكا �لجنوبية و�ل�صـــرق �الأو�صـــط، و�أفريقيا، مع �الإ�صـــارة �إلى �الإجر�ء�ت �لتي �تخذت 

لتمكين �لم�صـــافي من �لتكيف مع تلك �ل�صـــعوبات، وذلك ال�صـــتخال�ص �لدرو�ص و�لعبر �لتي تمكن �لقائمين 

على هذه �ل�صـــناعة من �ختيار �لحلول �لمنا�صـــبة لمو�جهة �النعكا�صات �ل�صلبية للتحديات و�ل�صعوبات �لتي 

تعتر�صها حالياً و�لمحتمل وقوعها في �لم�صتقبل، وذلك من خالل �الإجابة على �لت�صاوؤالت �لتالية:
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

أواًل: أسواق النفط العالمية

1- اأ�شعار النفط

• ارتفع المعدل ال�شهري الأ�شعار �شلة اأوبك بن�صبة 4.7% )2.8 دوالر للبرميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 62.4 دوالر 	

للبرميل خالل �صهر �صبتمبر 2019. وقد كان لتعطل �الإمد�د�ت وتز�يد �لتوتر�ت �لجيو�صيا�صية في منطقة �ل�صرق �الأو�صط، 

دور�ً رئي�صياً في �رتفاع �الأ�صعار خالل �صهر �صبتمبر 2019.

• اإنخف�شت االإمدادات المعرو�شة من النفط خالل �صهر �صبتمبر 2019 بمقد�ر 0.7 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.7% لت�صل 	

�إلى حو�لي 100.7 مليون ب/ي. حيث �إنخف�صت �إمد�د�ت �لدول �الأع�صاء في �أوبك من �لنفط �لخام و �صو�ئل �لغاز �لطبيعي 

بن�صبة 2% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 34.5 مليون ب/ي. بينما ��صتقر �إجمالى �إمد�د�ت �لدول �لمنتجة 

من خارج �أوبك عند نف�ص م�صتوى �ل�صهر �ل�صابق وهو 66.2 مليون ب/ي.

�لم�صدر: منظمة �لدول �لم�صدرة للنفط ، �أوبك.

2- الطلب والعر�س

• اإنخف�س الطلب العالمي على النفط خالل �صهر �صبتمبر 2019 بمقد�ر 1.5 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 1.5% لي�صل �إلى 	

حو�لي 100.5 مليون ب/ي. حيث اإنخف�س طلب مجموعة الدول ال�شناعية بن�صبة 2% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق 

لي�صل �إلى 48 مليون ب/ي. كما اإنخف�س طلب بقية دول العالم االأخرى بن�صبة 0.8% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق 

لي�صل �إلى 52.5 مليون ب/ي.

المعدل اال�شبوعي لل�شعر الفوري ل�شلة خامات اأوبك، 2018-2019 ) دوالر / برميل (
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Energy Intelligence Briefing Oct. 23,2019�لم�صدر: 

• ارتفع اإنتاج الواليات المتحدة من النفط ال�شخري خالل �صهر �صبتمبر 2019 بنحو 1.1% ليبلغ حو�لي 8.8 مليون ب/ي، 	

بينما انخف�س عدد الحفارات العاملة لل�صهر �لعا�صر على �لتو�لي وبنحو 40 حفارة مقارنة بال�صهر �ل�صابق ليبلغ نحو 781 

حفارة.

.EIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions Oct. 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

• �إنخف�ص �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �لدول �ل�صناعية خالل �صهر �صبتمبر 2019 بحو�لي 27 مليون برميل مقارنة بال�صهر 	

�ل�صابق لي�صل �إلى 2947 مليون برميل، كما �نخف�ص �لمخزون �الإ�صتر�تيجي في دول منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية 

وجنوب �أفريقيا و�ل�صين بحو�لي 4 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1824 مليون برميل.

4. تجارة النفط
- واردات الواليات المتحدة النفطية

• اإنخف�شت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر �صبتمبر 2019 بنحو 4.8% لتبلغ 6.6 مليون ب/ي، كما 	

اإنخف�شت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو 17.4% لتبلغ حو�لى 2 مليون ب/ي.

• ارتفعت �شادرات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر �صبتمبر 2019 بنحو 6.5% لتبلغ 3.1 مليون ب/ي، بينما 	

اإنخف�شت �شادراتها من المنتجات النفطية بنحو 3.6% لتبلغ حو�لى 5.1 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 	

�صبتمبر 2019 لي�صل �إلى 2.56 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

• ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في اليابان خالل �صهر �أغ�صط�ص 2019 بمقد�ر 0.7 دوالر 	

لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 10.16 دوالر لكل مليون )و ح ب(، وارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي 

الم�شيل في ال�شين بمقد�ر 0.1 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 8.45 دوالر لكل مليون )و ح ب(. بينما 

اإنخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في كوريا الجنوبية بمقد�ر 0.2 دوالر لكل مليون )و ح ب(، 

لي�صل �إلى 9.20 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

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

مليون طن خالل �صهر �أغ�صط�ص 2019، م�صتاأثرة بح�صة 18.3% من �الإجمالى.

.Oil Market intelligence, Dec. 2018 and Oct. 2019�لم�صدر:

التغير في المخزون النفطي في نهاية �شهر �شبتمبر 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

83.2 1 
 �كتوبر 

October

68.8 65.1 1
  

�بريل

April

81.4  2 70.4 67.7 2
78.9  3 70.5 69.5 3
76.4 4 73.1 70.9 4
70.5 1 

 نوفمرب  

November

73.5 73.5 1

مايو

May
66.5  2 75.6 75.6 2
62.8  3 76.3 76.3 3
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 

79.4October �كتوبر 

65.3November 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

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

�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

�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
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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

September 2018 107 22 55 �صبتمرب 2018

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

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 52 �صبتمرب

�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

September 2018 130 120 110 �صبتمرب 2018

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

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

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 7.2 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 6.2 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 47.4 47.6 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 25.5 25.1 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 7.7 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 33.2 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 4.8 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 99.3 98.7 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, Nov. 2018 & Sep. 2019   امل�شدر Sources: Oil Market Intelligence, Nov. 2018 & Sep. 2019

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

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

�صبتمبر 

2019
Sep. 19

 �أغ�صط�ص
2019

Aug. 2019

�لتغير عن �أغ�صط�ص 2019

Change from
August 2019

 �صبتمبر
2018

Sep. 18

�لتغير عن �صبتمبر 2018

Change from
September 2018

17Americas 1541(1(15581559االأمريكتني:

9Crude 5572 581576نفط خام

8Products 969)6(977983منتجات نفطية

51Europe 936(7(987994اأوروبا :

30Crude 0327 357357نفط خام

21Products 609)7(630637منتجات نفطية

14Pacific 389(18(403421منطقة املحيط الهادي 

8Crude 140)16(148164نفط خام

6Products 249)2(255257منتجات نفطية

 81Total OECD 2866(27(29472974اإجمايل الدول ال�شناعية *
1

47Crude 1039(11(10861097نفط خام

35Products 1827(15(18621877منتجات نفطية

 232Rest of the world 2791(14(30233037بقية دول العامل *
1

Oil at Sea)29(1188)10(11591169نفط على منت �لناقالت

313World Commercial 1 5657(41(59706011املخزون التجاري العاملي *

Strategic Strategic)22(1846(4(18241828�ملخزون �ال�صرت�تيجي

8690263Total 2(53(89539006اإجمايل املخزون العاملي**


