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في هذا العدد

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

د
د
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غال

�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.

6االجتماع الرابع والخمسين بعد المائة للمكتب التنفيذي لمنظمة أوابك

االجتماع التنسيقي السادس والعشرون لخبراء البيئة 
وتغير المناخ  في الدول األعضاء بالمنظمة

تسمية سعادة الشيخ د. نمر فهد المالك الصباح
810ممثال لدولة الكويت في المكتب التنفيذي لمنظمة األوابك
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افتتاحية العدد

طفرة إنتاج الغاز الطبيعي من المصادر غير التقليدية في الواليات المتحدة 
االمريكية وانعكاساتها على السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال

�عتمـــد �لعالـــم علـــى م�صـــادر �لغـــاز �لتقليدية على 

مـــد�ر عقود لتلبية �حتياجاته من هـــذ� �لمورد �لحيوي، 

وهـــي ال تز�ل ت�صـــاهم بالن�صـــيب �الأكبر فـــي �إنتاج �لغاز 

�لطبيعي في عالم �ليوم، حيث تعد �الأ�صهل و�الأقل تكلفة 

فـــي �ال�صـــتخر�ج مقارنة ببقية �لم�صـــادر غير �لتقليدية 

كونها تنطوي على بع�ص �ل�صـــعوبات �لفنية و�القت�صادية 

ال�صـــتخر�جها. �إال �أن �لتطور �لتقني مهـــد �لطريق �أمام 

��صـــتغالل �لم�صـــادر غيـــر �لتقليدية وباالأخ�ص م�صـــادر 

�ل�صـــجيل �أو ما يعرف با�صم م�صـــادر )�لغاز �ل�صخري(، 

لت�صـــيف مورد�ً جديـــد�ً للغاز يمكن ��صـــتغالله في تلبية 

�حتياجات �لعالم من �لطاقة لعقود مقبلة. 

وال �صـــك �أن �لطفـــرة �لتي �صـــهدها �لعالم في مجال 

��صـــتغالل �لم�صادر غير �لتقليدية يعود في �لمقام �الأول 

�إلى �لتجربة �لر�ئدة بقيادة �لواليات �لمتحدة �الأمريكية 

فـــي تطوير تقنيـــات �لحفـــر �الأفقي �لموجه و�لت�صـــقيق 

�لهيدروليكـــي. ومع �صـــعود �أ�صـــعار �لغـــاز �لطبيعي في 

�ل�صوق �الأمريكي، بات ��صتغالل �لم�صادر غير �لتقليدية 

مجديـــاً مـــن �لناحيـــة �القت�صـــادية. وبا�صـــتغالل هـــذه 

�لتقنيات في تطوير م�صـــادر �ل�صجيل على نطاق و��صع، 

حققت �لواليات �لمتحدة طفرة غير م�صـــبوقة في �إنتاج 

�لغـــاز، حتى تمكنت من ت�صـــدر دول �لعالـــم كاأكبر منتج 

للغـــاز �لطبيعـــي منذ عـــام 2009، متفوقة على رو�صـــيا 

�التحاديـــة �لتي ظلـــت محتفظة بهذه �لمكانة ل�صـــنو�ت 

عديـــدة، و�أ�صـــبحت ت�صـــاهم بنحـــو 25% مـــن �الإنتـــاج 

�لعالمي للغاز �لطبيعي، وتحولت �إلى م�صدر �صاف للغاز 

)Net exporter( في عام 2017. 

وفـــي �إطار �صـــعي �الأمانـــة �لعامة لمنظمـــة �الأقطار 

�لعربية �لم�صدرة للبترول )�أو�بك(  �لمتو��صل نحو ر�صد 

وتحليـــل �أبرز �لمتغيـــر�ت و�لتطور�ت في �صـــناعة �لغاز 

�لطبيعـــي عالميـــاً، وما لذلك من تد�عيات و�نعكا�صـــات 

على �لم�صتويين �الإقليمي و�لدولي، فقد �أ�صدرت موؤخر�ً 

در��صـــة بعنو�ن »طفرة �إنتاج �لغاز �لطبيعي من م�صـــادره 

غير �لتقليدية في �لواليات �لمتحدة، و�نعكا�صـــاتها على 

�ل�صـــوق �لعالمي للغـــاز �لطبيعي �لم�صـــال«، �لتي تتناول 

تطور�ت �صـــناعة �لغاز �لطبيعي فـــي �لواليات �لمتحدة 

في �لعقـــد �الأخير، وتجربتها في تطوير �لم�صـــادر غير 

�لتقليدية وباالأخ�ص م�صـــادر �ل�صجيل )�لغاز �ل�صخري(، 

وما �أ�صـــفرت عنه من تد�عيات على �لم�صتوي �لد�خلي، 

و�لم�صتوى �لدولي.

فعلى �ل�صعيد �لد�خلي في �لواليات �لمتحدة، �أ�صبح 

�لغـــاز �لطبيعي �لوقود �لرئي�صـــي �لم�صـــتخدم في قطاع 

توليد �لكهرباء بح�صـــة 35.1% في عام 2018 مقارنة 

بــــ 21% فـــي عـــام 2008، وذلك على ح�صـــاب ح�صـــة 

�لفحم �لتي تر�جعت ب�صكل حاد لت�صل �إلى 27.4% عام 

2018 مقارنـــة بـ 48.2% عـــام 2008. بل ومن �لمتوقع 
�أن ي�صـــتمر �إيقاف محطـــات �لكهرباء �لعاملة بالفحم مع 

ت�صـــغيل محطـــات توليد جديـــدة تعمل بالغـــاز �لطبيعي 

ومعها محطات �لطاقة �لمتجددة، ليهيمن �لغاز �لطبيعي 

و�لطاقـــة �لمتجـــددة في قطـــاع �لكهرباء فـــي �لواليات 

�لمتحدة خالل �لعقود �لمقبلة بح�صة 50% بحلول عام 

2050، وذلـــك خالفاً للعقود �ل�صـــابقة �لتي هيمن فيها 
�لفحم و�لطاقة �لنووية.
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�أما على �ل�صـــعيد �لخارجي، فقد د�صـــنت �لواليات 

�لمتحدة مرحلة جديدة في تاريخها في مجال �صـــناعة 

�لغاز �لطبيعي �لم�صال، بعد ت�صغيل �أول م�صاريع �الإ�صالة 

فـــي والية لويزيانا عـــام 2016، و�لتي �أعقبها ت�صـــغيل 

م�صـــاريع �أخرى في والية ميريالند وتك�صـــا�ص، وتمكنت 

في فتـــرة وجيزة من �ختـــر�ق كافة �الأ�صـــو�ق �لعالمية، 

بل وت�صـــّدر مكانة متقدمة بين مجموعة �لدول �لكبرى 

�لم�صـــدرة للغاز لت�صبح ر�بع �أكبر م�صدر للغاز �لطبيعي 

�لم�صـــال عالميـــاً بعد دولة قطـــر، و�أ�صـــتر�ليا وماليزيا 

بح�صـــة �صـــوقية 6%. كما ظهر تاأثير دخـــول �لواليات 

�لمتحـــدة جليـــاً على نمو حجم مبيعـــات �لغاز �لطبيعي 

�لم�صال في �ل�صوق �لفورية وق�صيرة �الأجل، و�لتي ظلت 

�صبه م�صـــتقرة عند 28% من �إجمالي �لتجارة �لعالمية 

خالل �ل�صنو�ت �الأخيرة حتى عام 2017، حيث �رتفعت 

ح�صـــة مبيعـــات �ل�صـــوق �لفورية وق�صـــيرة �الأجـــل �إلى 

32% عـــام 2018، بعـــد �أن و�صـــل �إجمالـــي �لمبيعات 
�إلـــى حو�لي 99.3 مليون طن بزيـــادة 21.7 مليون طن 

عن مبيعات عام 2017.  و�أ�صـــبحت �لواليات �لمتحدة 

ثانـــي �أكبر مـــوّرد لمبيعات �لغاز �لطبيعي �لم�صـــال في 

�ل�صـــوق �لفورية وق�صيرة �الأجل بعد �أ�صتر�ليا م�صتحوذة 

على ح�صة �صوقية قدرها 13.5% في �ل�صوق �لفورية. 

وتاأتـــي هـــذه �لتطور�ت لتعطـــي دليال و��صـــحاً على �أن 

طفرة �لغاز �ل�صـــخري في �لواليات �لمتحدة قد �متدت 

�آثارها �إلى كافة �أ�صـــو�ق �لطاقـــة �لعالمية، وعززت من 

مكانـــة �لواليـــات �لمتحـــدة كالعـــب موؤثر في �ل�صـــوق 

�لعالمي للغاز �لطبيعي �لم�صال.

وقد تو�صـــلت �لدر��صة �إلى �أن م�صـــاريع �الإ�صالة في 

�لواليـــات �لمتحدة تتطلب تكاليف ر�أ�صـــمالية �أقل حيث 

�أن بع�صـــها قائم على ��صـــتغالل مر�فئ كانت ت�صـــتخدم 

في �ل�صـــابق في ��صتقبال �لغاز �لطبيعي �لم�صال عندما 

كانت �لواليات �لمتحدة دولة م�صـــتوردة للغاز �لم�صـــال، 

وبالتالي �أمكن �ال�صتفادة من �لبنية �لتحتية �لقائمة من 

�صهاريج تخزين، و�أر�صفة تحميل، وخطوط �أنابيب لنقل 

�لغاز، وتنفيذ م�صـــاريع ت�صـــدير بتكلفة ر�أ�صـــمالية �أقل. 

وقد و�صـــل عدد �لم�صـــاريع قيد �الإن�صـــاء في �لواليات 

�لمتحدة عام 2019 �إلى �أربعة م�صـــاريع، و�صت�صاهم في 

جعل �لواليات �لمتحدة ثالث �أكبر م�صّدر للغاز �لطبيعي 

�لم�صـــال بحلول عام 2021 بطاقـــة �إجمالية 74 مليون 

طن/�ل�صنة، بعد �أ�صتر�ليا ودولة قطر.

وقد �ختتمت �لدر��صـــة باأنه من �لمتوقع �أن ي�صـــتمر 

�لطلب �لعالمي على �لغاز �لطبيعي �لم�صـــال في �لنمو، 

بما يفوق �الإمد�د�ت، لتن�صـــاأ فجوة بين �لعر�ص و�لطلب 

ت�صـــل �إلى 80 مليون طن/�ل�صـــنة بحلول عام 2025 ثم 

�إلـــى 125 مليون طن/�ل�صـــنة بحلول عام 2030، ويعود 

ذلـــك �إلى تر�جـــع �ال�صـــتثمار�ت في عدد من م�صـــاريع 

�الإ�صـــالة في بع�ص �لمناطق ب�صـــبب تقلبات �الأ�صعار في 

�ل�صـــنو�ت �الأخيـــرة و�لتي دفعـــت بع�ص �ل�صـــركات �إلى 

تقلي�ص ��صـــتثمار�تها، وهي فر�صة �صـــانحة �أمام �لدول 

�لعربيـــة �لتي التز�ل ت�صـــيطر على ثلث حجـــم �لتجارة 

�لعالمية للغاز �لطبيعي �لم�صـــال، لال�صـــتثمار في تنفيذ 

م�صـــاريع ت�صدير جديدة ل�صغل �لفجوة �لمتوقعة وتاأمين 

�إمد�د�ت �لعالم من هذه �لطاقة �الأقل تلويثاً للبيئة. لكن 

�صيتطلب ذلك نجاح �ل�صركات �لمطورة لم�صاريع �الإ�صالة 

فـــي �إبـــر�م عقـــود تجارية طويلـــة �الأمد مع �لم�صـــترين 

�لمحتمليـــن لتوفيـــر �لتمويـــل �لـــالزم للتنفيذ و�صـــمان 

�الأ�صو�ق �لالزمة، وهو ما يعد تحدياً �أمام تلك �ل�صركات 

حيـــث بات �لم�صـــترون يميلون في �لوقـــت �لر�هن نحو 

�إبر�م عقود ق�صيرة �الأمد �أو �ل�صر�ء من �ل�صوق �لفورية 

في ظل وفرة �الإمد�د�ت وتعدد �لم�صادر. 

�إن �الأمانة �لعامة لمنظمة �الأو�بك ت�صـــعى دوما نحو 

�إبر�ز �أخر و�أهم �لم�صـــتجد�ت �لتـــي تطر�أ على خريطة 

�لطاقة �لعالمية، ودر��صة تد�عيتها و�نعكا�صاتها، و�إبر�ز 

�لتجـــارب �لتي يمكـــن للـــدول �لعربية �ال�صـــتفادة منها 

بما يكفل م�صـــالحها ومكانتها �لمتقدمة كم�صـــدر �آمن 

وم�صـــتد�م يعتمد عليه في �صمان توفير م�صادر �لطاقة 

�لتقليدية ومن �أهمها �لنفط و�لغاز.
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االجتماع الرابع والخمسين بعد المائة للمكتب 
التنفيذي لمنظمة أوابك

عقد االجتماع الراب�������ع والخم�شين بعد المائة للمكتب 

التنفي�������ذي لمنظمة االأقط�������ار العربية الم�ش�������درة للبترول 

)اواب�������ك(، يومـــي  �ل�صـــبت و�الأحـــد 19-20 �أكتوبر 2019 

ميالديـــة، في دولـــة �لكويت، وذلك برئا�صـــة �شعادة االأ�شتاذ 

/ فيح�������ان محمد الفيحان�������ي، ممثل مملك�������ة البحرين في 

المكت�������ب التنفيذي، �لتي لها رئا�صـــة �لـــدورة لعام 2019، 

وبح�صور �أ�صحاب �ل�صعادة �أع�صاء �لمكتب �لتنفيذي. 

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

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

�لمكتـــب �لتنفيذي �لم�صـــاركين باالجتمـــاع، ومهنئا �لجميع 

ب�صالمة �لو�صول متمنيا لهم طيب �الإقامة في دولة �لكويت، 

ووجـــه �ل�صـــكر لدولة �لكويـــت ممثلة فـــي وز�رة �لنفط على 

ح�صـــن �ل�صـــيافة وكرم �لوفادة، و�أ�صـــار في كلمته �إلى ماآثر 

�لمغفـــور له بـــاإذن �هلل تعالى �ل�صـــيخ طالل نا�صـــر �لعذبي 

�ل�صـــباح، ممثل دولة �لكويت �ل�صـــابق في �لمكتب �لتنفيذي 

للمنظمة،  كما وجه �ل�صكر �إلى �صعادة االأ�شتاذ/ عبا�س علي 

النقي، �الأمين �لعام للمنظمـــة و�لعاملين في �الأمانة �لعامة 

للمنظمة على �لتح�صـــير�ت �لجيدة �لتي قامو� بها من �أجل 

ت�صهيل �نعقاد هذ� �الجتماع.

و�عقبـــه بعد ذلـــك �شعادة االأ�شتاذ/ عبا��������س علي النقي، 

االأمين العام للمنظمة بكلمة رحب فيها باأ�صحاب �ل�صعادة 

رئي�ص و�أع�صـــاء �لمكتـــب �لتنفيذي في �الجتمـــاع �لـ 154، 

كما تقدم بال�صـــكر �لجزيل لدولة �لكويت على ��صت�صـــافتها 

�الجتماع، متمنيا �لتوفيق الجتماع �لمكتب �لتنفيذي.

و��صـــتعر�ص �شعادة االأ�شتاذ/ عبا�س علي النقي، بعد ذلك 

�أهم �لمو��صيع �لمعرو�صة للنقا�ص، حيث �أ�صار �صعادته �إلى �أن 

�الجتماع مخ�صـــ�ص للنظر في �لميز�نيـــة �لتقديرية للمنظمة 

)�الأمانة �لعامة و�لهيئة �لق�صائية( لعام 2020، كما ��صتعر�ص 

�الجتماع ن�صاطات �الأمانة �لعامة خالل �لعام �لحالي 2019.

ي�صار �إلى �أن �الجتماع �لقادم للمكتب �لتنفيذي �لـ 155 

�صـــيعقد في دولة �لكويت يومي 19 - 20 دي�صـــمبر 2019 

و�صـــيعقبه �الجتماع �لـ 102 لمجل�ص وزر�ء �لمنظمة، و�لذي 

�صيعقد في دولة �لكويت بتاريخ 22 دي�صمبر 2019.

سعادة األستاذ/ عباس علي النقي
االأمني العام ملنظمة االقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك(
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سعادة المهندس/ ناصر بن ابراهيم الفوزان
اململكة العربية ال�صعودية

سعادة الجيولوجي/ أشرف محمود محمد فرج
جمهورية م�صر العربية

سعادة االستاذ/ محمد رأس الكاف
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية

سعادة الشيخ الدكتور/ نمر فهد المالك الصباح
دولة الكويت

سعادة االستاذ/ فيحان محمد الفيحاني
مملكة البحرين

سعادة الشيخ/ مشعل بن جبر آل ثاني
دولة قطر

سعادة الدكتور/ مطر حامد النيادي
دولة االإمارات العربية املتحدة

سعادة المهندس/ محمود عبد األمير هاشم
جمهورية العراق
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تسمية سعادة الشيخ د. نمر فهد المالك الصباح
ممثال لدولة الكويت في المكتب التنفيذي لمنظمة األوابك

تلقت �الأمانة �لعامة لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة )�أو�بك(، خطاباً من معالي الدكتور 

خال�������د علي الفا�شل، وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بدولة الكويت، بتاريخ 8 �أكتوبر 2019، 

وت�صـــمن �لخطـــاب ت�شمية �شعادة ال�شيخ د. نمر فهد المالك ال�شب�������اح، ممثًل لدولة الكويت في 

المكتب التنفيذي لمنظمة االأوابك، خلفاً للمرحوم باإذن �هلل تعالى ال�شيخ طلل نا�شر العذبي 

ال�شباح.

وقـــد بعث �شعادة االأ�شت�������اذ/ عبا�س علي النق�������ي، االأمين العام لمنظمة االأواب�������ك ببرقية �إلى 

�شعادة ال�شيخ د. نمر فهد المالك ال�شباح، عبر فيها عن �أطيب �لتهاني وخال�ص �الأمنيات ل�صعادة 

�ل�صـــيخ د.نمر فهد �لمالك �ل�صـــباح بمنا�صبة ت�صـــميته ممثاًل لدولة �لكويت في �لمكتب �لتنفيذي 

لمنظمة �الأو�بك.

نها �متنانه   مـــن جانبه بعث �شع�������ادة ال�شيخ د. نمر فهد المالك ال�شباح، ببرقية جو�بية �صـــمَّ

بتهنئة �صعادة �الأمين �لعام متمنياً �ل�صد�د و�لتوفيق في هذه �لمهمة.
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بناء على دعوة موجهة من �صـــركة Offshore Network Ltd.، �صـــاركت �الأمانة �لعامة لمنظمة �الأقطار �لعربية 

 OWI( لم�صـــدرة للبتـــرول/ �أو�بـــك في موؤتمر: الريادة ف�������ي اإعادة تاأهيل االآبار ف�������ي ال�شرق االأو�شط و�شم�������ال اأفريقيا�

MENA 2019( و�لذي عقد في دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة/ �أبو ظبي، خالل يومي 6 و7 �أكتوبر/ت�صـــرين �الأول 
2019. ح�صر �لموؤتمر عدد كبير من �لم�صاركين، حيث ت�صمن اأربعة محاور، هي:

1 .Production Enhancement Solutions حلول تح�صين �الإنتاج

2 .Digitalization لرقمنة�

3 .Collaboration Between Organizations لتعاون بين �لمنظمات�

4 .?Late Life Recovery or P&A ال�صتخال�ص في �لمر�حل �لمتاأخرة �أم هجر �الآبار؟�

وقـــد �شارك�������ت االأمانة العامة في المحور الثان�������ي للموؤتمر بورقة حملت عنو�ن: ال�������دور الحالي للحقول الذكية في 

Current Role of Smart Fields in the Upstream Industry مجال اال�شتك�شاف واالإنتاج

قدمها المهند�س تركي ح�شن الحم�س، خبير بترول/ ��صتك�صـــاف و�إنتاج، كما ت�صـــمن �لموؤتمر كذلك جل�صة تدريبية 

�صملت ور�صة عمل د�رت حول م�صاعدة �ل�صركات على مو�جهة �لتحديات �الإقليمية �لحرجة.

مؤتمر الريادة في إعادة تأهيل اآلبار في الشرق 
 )OWI MENA 2019(  األوسط وشمال أفريقيا

دولة االمارات العربية المتحدة، اأبو ظبي: 6و7 ت�شرين االأول / اأكتوبر 2019 
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االجتماع التنسيقي السادس والعشرون لخبراء البيئة 
وتغير المناخ  في الدول األعضاء بالمنظمة

في اإطار خطة عمل االأمانة العامة 

لمنظمة االأقطار العربية الم�شدرة 

 ،2019 ل���ع���ام  )اأواب����������ك(  ل���ل���ب���ت���رول 

ع��ق��دت االأم���ان���ة ال��ع��ام��ة »االج��ت��م��اع 

ال��ت��ن�����ش��ي��ق��ي ال�������ش���اد����س وال���ع�������ش���رون 

ل��خ��ب��راء ال��ب��ي��ئ��ة وت��غ��ي��ر ال��م��ن��اخ في 

ال���������دول االأع�����������ش�����اء ب���ال���م���ن���ظ���م���ة«، 

ف��ي دول��ة  ف��ي مقر المنظمة  وذل���ك 

اأك��ت��وب��ر   14 –  13 ال��ك��وي��ت، ي��وم��ي 

���ش��ع��ادة  االج��ت��م��اع  وت���راأ����س   .2019
االأ�شتاذ/ عبا�س علي النقي، االأمين 

وبم�شاركة  االأواب���ك،  لمنظمة  العام 

ممثلين عن دولة الكويت، والمملكة 

العربية ال�شعودية، ودولة قطر، واالأمانة العامة لمجل�س التعاون لدول الخليج العربية، واأدار االجتماع ال�شيد/عبدالكريم 

عايد، مدير اإدارة االعلم والمكتبة بمنظمة االوابك. 
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ياأتـــي �الجتمـــاع قبيـــل �نعقاد موؤتمـــر �الأطر�ف في 

 COP( تفاقية �الأمـــم �لمتحدة �الإطارية لتغير �لمنــــاخ�

25(، �لمقرر عقده في مدينة مدريد – مملكة �أ�صـــبانيا، 
خـــالل �لفتـــرة مـــن 2 �إلـــى 13 دي�صـــمبر 2019، وق�������د 

بحث االجتماع م�شتجدات م�ش�������روع االتفاقية الجديدة 

لتغير المن�������اخ المبنية على )اتفاق باري��������س( وتاأثيراتها 

المحتملة على الدول االأطراف في االتفاقية.

�فتتـــح �شع�������ادة االأمي�������ن الع�������ام للمنظم�������ة االأ�شتاذ /

عبا�س عل�������ي النقي �الجتماع بالترحيب بال�صـــادة ممثلي 

�لدول �الع�صـــاء موؤكد� علـــى �أن تد�عيـــات تغير �لمناخ 

تعتمـــد على تعاون مكونـــات �لمجتمع �لدولـــي و�لتعامل 

مـــع �لتكنولوجيات �لحديثة و��صـــتخد�مها من �أجل كفاءة 

�لطاقة ومعالجة �لق�صـــايا �لمتعلقة بالتلوث �لبيئي، وبما 

�ن �لعالـــم �صـــيظل معتمـــد�ً على �لنفط و�لغاز كم�صـــدر 
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رئي�صي للطاقة لعقود طويلة قادمة حيث �صي�صهد �لطلب 

�لعالمي علـــى �لطاقة خالل �لعقديـــن �لمقبلين �رتفاعاً 

ملحوظـــاً ولتلبية هذ� �الرتفاع فـــي �لطلب يحتاج �لعالم 

�إلى ��صـــتجابة �صاملة تعتمد على مزيج �أكثر تنوعاً ي�صمل 

�لم�صـــادر �لمختلفة للطاقة، و�لحاجة �إلى خريطة عمل 

وطنيـــة و�قليميـــة ودوليـــة لتخفيـــف �النبعاثـــات بكافة 

��صـــكالها و�أنو�عها وم�صـــادرها بطريقة من�صفة وعادلة 

ومتو�فقـــة مـــع �أهد�ف �لتنمية �لم�صـــتد�مة مـــع مر�عاة 

م�صـــالح �لـــدول �لتـــي تعتمد �قت�صـــاد�تها علـــى �لوقود 

�الحفوري ب�صكل رئي�صي.

كمـــا ��صـــتعر�ص ال�شيد/ عب�������د الكريم عاي�������د، مدير 

اإدارة االإع�������لم والمكتب�������ة في منظم�������ة االأوابك، تطور�ت 

�تفـــاق باري�ـــص 2015 خـــالل �إجماع �لدورة �لخم�صـــين 

للهيئـــة �لفرعيـــة للتنفيـــذ و�لهيئـــة �لفرعيـــة للم�صـــورة 

�لعلميـــة  و�لتكنولوجية خالل �إجتماع بون  يونيو 2019، 

و�لتطور�ت الجتماعات رفيعة �لم�صـــتوى )قمة نيويورك( 

�لتـــي عقدتهـــا �الأمـــم �لمتحـــدة خـــالل �لـــدورة �لـ 74 

ـــدرت ق�صـــية  للجمعيـــة �لعامة لالأمم �لمتحدة حيث ت�صَّ

�لبيئـــة وحماية �لمناخ جدول �عمالها، وق�صـــايا �لتجارة 

�لدولية �لتي �صـــهدتها �ل�صـــاحة �لدولية خالل �لن�صـــف 

�الأخير من عام 2019، كما تم مناق�صـــة �لتحرك �لعربي 

في مفاو�صات تغير �لمناخ.

بعد ذلك �ألقى ال�شيد/عادل الب�شتكي، ممثل االأمانة 

العامة لمجل��������س التعاون لدول الخلي�������ج العربية، كلمة 

عن �أهمية �لتن�صـــيق مع �لمجموعات �القليمية و�لدولية 

كالمجموعـــة �لعربية، ومجموعة �لـ 77 و�ل�صـــين و�أوبك 

و�لدول مت�صـــابهة �لتفكيـــر و�لدفاع عن م�صـــالح �لدول 

وحيدة �لدخل خا�صة تلك �لدول �لتي تعتمد على م�صدر 

�حادي �لدخل وهو �لوقود �الأحفوري.

كمـــا اأ�شارت اال�شتاذة / ب�ش�������رى الهنائي من المملكة 

العربي�������ة ال�شعودية، �صـــمن ورقتي �لعمـــل �لتي قدمتها 

حـــول متابعة �ل�صـــفافية، �إطار �ل�صـــفافية �لجديد تحت 

�طار �تفاق باري�ص و�لمادة �ل�صاد�صـــة �لمتعلقة باأ�صـــو�ق 

�لكربون.

وبعـــد نقا�ـــص م�صـــتفي�ص حـــول �لق�صـــايا �لمتعلقـــة 

باتفاقية تغير �لمناخ �أكد �لم�صـــاركون في �الجتماع على 

عنا�صر �لموقف �لتفاو�صي �لعربي �لذي تمت �لم�صادقة 

عليـــه في �جتماعات �لمجل�ص �القت�صـــادي و�الجتماعي 

لجامعة �لدول �لعربية  

هـــذ� و�صـــوف تقـــوم �الأمانـــة �لعامة للمنظمـــة برفع 

�لنتائج و�لتو�صـــيات �ل�صادرة عن �الجتماع �لتن�صيقي �لـ 

26 لخبـــر�ء �لبيئة وتغيـــر �لمناخ، �إلـــى �الجتماع �لقادم 
لمجل�ـــص وزر�ء �لمنظمة �لمقرر عقده في 22 دي�صـــمبر 

2019 في دولة �لكويت.
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تلبية لدعـــوة من منتدى �لطاقـــة �لدولي )IEF(، وفي 

�إطار ممار�صـــة دورها ك�صـــريك منت�صـــب للمبادرة، �صاركت 

�الأمانة �لعامة لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة للبترول 

)�أو�بـــك( في “الموؤتمر الدولي الرابع ع�شر لمبادرة بيانات 

المنظمات الم�شترك�������ة” )JODI( �لتي عقدت في مدينة 

�لقاهرة – جمهورية م�صر �لعربية، خالل �لفترة 20 – 21 

ت�صرين �أول/�أكتوبر2019. 

قام بتنظيم �لموؤتمر منتدى �لطاقة �لدولي بالتعاون مع 

�لمنظمـــات �لر�عية لمبادرة بيانات �لمنظمات �لم�صـــتركة 

)JODI( ووز�رة �لبتـــرول و�لثـــروة �لمعدنيـــة بجمهوريـــة 
م�صر �لعربية. 

�صارك في �الجتماع كل من معالي وزير البترول والثروة 

المعدني�������ة  في جمهورية م�شر العربي�������ة، المهند�س طارق 

الم�������ل، و�شعادة الدكت�������ور �شون، اأمين ع�������ام منتدى الطاقة 

العالمي، وممثلي عن �لمنظمات �لم�صـــاركة في �لمبادرة، 

و�لتـــي ت�صـــم كل مـــن منظمـــة �لـــدول �لم�صـــدرة للبترول 

)�أوبك(، ومنتدى �لدول �لم�صـــدرة للغـــاز، و�لوكالة �لدولية 

للطاقـــة، ومنتـــدى �لطاقـــة �لعالمي، ومديريـــة �لمعلومات 

�الإح�صـــائية بالمفو�صـــية �الأوروبية )يورو�صتات(، و�ل�صعبة 

�الإح�صـــائية باالأمـــم �لمتحـــدة، ومنظمة �أمريـــكا �لالتينية 

المؤتمر الدولي الرابع عشر 
)JODI( لمبادرة البيانات المشتركة

للطاقة، ومنتدى �لتعاون �القت�صادي لدول �آ�صيا و�لمحيط 

�لهادئ. كما �صـــاركت كل من �لمفو�صـــية �الأفريقية للطاقة 

ومنظمة �لدول �لعربية �لم�صـــدرة للبترول )�أو�بك( ب�صـــفة 

�صريك منت�صب في �لمبادرة. 

وركز �الجتماع على مبادرة بيانات �لمنظمات �لم�صتركة 

)JODI( ودورها �لفّعال في �صمان �أمن و��صتد�مة �إمد�د�ت 
�لطاقـــة مـــن خـــالل تعزيـــز �لتعاون بيـــن �لـــدول �لمنتجة 

و�لم�صـــتهلكة للطاقة في مجـــال تبادل �لبيانات �لخا�صـــة 

ب�صـــناعة �لنفط و�لغاز ب�صفافية تامة، حيث �أن تو�فر مثل 

هذه �لبيانـــات �لموثوقة و�لدقيقة ي�صـــاعد �لحكومات في 

و�صع �ل�صيا�صات و�لروؤى �لم�صتقبلية �لناجعة للطاقة. 

م�ّث�������ل االأمانة العامة لمنظمة اأوابك في هذا االجتماع 

ال�شيد محمد عامر – مبرمج نظ�������م -االإدارة االقت�شادية، 

وذل�������ك من خلل تقديم ورقة ف�������ي الجل�شة االفتتاحية تم 

من خاللها ��صتعر��ص دور بنك معلومات �الأمانة �لعامة في 

جمع بيانات �صـــناعة �لنفط و�لطاقة في �لدول �الأع�صـــاء 

و�لـــدول �لعربية �الأخرى.  كما �صـــاركت �الأمانة �لعامة في 

فعاليات �لمعر�ص �لمقام على هام�ص �الجتماع، من خالل 

توفير بع�ص �لمطبوعات �الإح�صـــائية و�لتعريفية �ل�صادرة 

عن �لمنظمة.
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صدور تقرير األمين العام السنوي الخامس 
واألربعون لمنظمة أوابك

اأ�شدرت االأمانة العامة لمنظمة االأقطار العربية الم�شدرة 

للبت�������رول ) اأوابك( ، )تقرير االأمي�������ن العام ال�شنوي الخام�س 

واالأربع�������ون( لعام 2018، وال�������ذي يق�������دم ا�شتعرا�شًا �شامًل 

لمجمل التط�������ورات العربية والدولية ف�������ي �شناعة النفط 

والغ�������از الطبيع�������ي والطاقة خ�������لل ع�������ام 2018، ويتناول 

بالتحلي�������ل المتعم�������ق والمو�شوع�������ي االآف�������اق الحالي�������ة 

والم�شتقبلي�������ة ل�شناع�������ة البترول في ال�������دول االأع�شاء 

بالمنظم�������ة في ظل التطورات الراهن�������ة في االقت�شاد 

العالمي وفي �شناعة الطاقة والبترول العالمية. 

مطبوعات حديثة
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وذكر �شع�������ادة االأ�شت�������اذ/ عبا�س علي النق�������ي، االأمين العام 

لمنظم�������ة اأواب�������ك، في كلمة له فـــي مقدمة �لتقرير �ن �أ�صـــو�ق 

�لنفـــط �لعالمية �صـــهدت تقلبات ملحوظة خـــالل عام 2018، 

حيث �صـــهدت تح�صـــنا ملحوظا خـــالل �لربـــع �الأول من �لعام، 

تز�مناً مع قر�ر تمديد �تفاق خف�ص �الإنتاج �لذي تو�صـــلت �إليه 

دول مجموعـــة )�أوبـــك( مـــع بع�ص منتجي �لنفـــط من خارجها 

�أو مـــا يعـــرف ب )�أوبك +( حتـــى نهاية عـــام 2018 من جهة، 

و�نعكا�صـــاً الرتفاع �لطلب �لعالمي على �لنفط مع تح�صـــن �أد�ء 

�القت�صـــاد �لعالمـــي �لذي بد�أ في عام 2017 و�كت�صـــب مزيد�ً 

من �لقوة من جهة �أخرى. و��صـــتمر هذ� �النتعا�ص خالل �لربع 

�لثاني من عام 2018، و�لذي �صهد تعديل �تفاق خف�ص �الإنتاج 

بيـــن دول �أوبك ومنتجي �لنفط من خارجها، على خلفية تز�يد 

�لمخاوف ب�صـــاأن نق�ص �إمد�د�ت �لنفط �لعالمية. وخالل �لربع 

�لثالث من �لعام، تاأثرت �أ�صو�ق �لنفط ن�صبياً بت�صاعد �لتوتر�ت 

�لجيو�صيا�صـــية و�لتوتر�ت حول �لتجارة بين �لواليات �لمتحدة 

�الأمريكيـــة و�ل�صـــين . �أمـــا �لربع �لر�بع من �لعام نف�صـــه، فقد 

�صـــهد تز�يـــد �لتوقعـــات ب�صـــاأن �نخفا�ص نمو �لطلـــب �لعالمي 

علـــى �لنفط، وتجدد �لمخاوف ب�صـــاأن �رتفـــاع �إمد�د�ت �لنفط 

�لعالمية، وقد ترتب على ذلك �لتو�صل �إلى �تفاق جديد لخف�ص 

�الإنتـــاج بيـــن دول �أوبك ومنتجـــي �لنفط مـــن خارجها، بهدف 

�لمحافظـــة على تو�زن �ل�صـــوق �لنفطية، ياأتـــي ذلك تز�مناً مع 

حالة عدم �ليقين ب�صـــاأن نمو �أد�ء �القت�صاد �لعالمي، و�لتي قد 

تنعك�ص ب�صكل �صلبي على �ل�صوق �لنفطية �لعالمية. 

يتاأل�������ف تقرير االأمي�������ن العام من جزئي�������ن رئي�شيين، حيث 

يتكون الجزء االأول والمعن�������ون ب� التطورات الدولية في مجال 

النفط والطاقة، من ثلثة ف�شول، وذلك كما يلي:

العالمي�������ة  النفطي�������ة  ال�ش�������وق  تط�������ورات  االأول:  الف�ش�������ل 

وانعكا�شاتها على الدول االأع�شاء:

 ي�صـــتعر�ص هذ� �لف�صل �ل�صوق �لنفطية �لعالمية و�لعو�مل 

�لرئي�صـــية �لموؤثـــرة عليـــه على  مدى عام كامل، حيث �صـــهدت 

�أ�صـــعار �لنفط �لعالمية �رتفاعات متتالية �إلى م�صـــتويات كانت 

�صـــائدة قبل عام 2014، لي�صـــل �لمعدل �ل�صـــهري ل�صـــعر �صلة 

خامـــات �أوبك خالل �صـــهر ت�صـــرين �الأول/ �أكتوبـــر �إلى 79.4 

دوالر/ برميـــل، وهـــو �أعلى م�صـــتوى لـــه منذ �ل�صـــهر �لمناظر 

مـــن عام 2014، متاأثـــرة بعو�مل عديدة ومت�صـــابكة لها عالقة 

و�رتباط باأ�صا�صيات �ل�صوق. وتظهر �لبيانات �الأولية لم�صتويات 

�لطلب و�لعر�ص من �لنفط �لخام في عام 2018 فائ�صـــاً قدره 

1.4 مليون برميل/يوم، مقارنة بفائ�ص قدره 500 �ألف برميل/
يـــوم في عام 2017، حيث �صـــجل �لطلـــب �لعالمي على �لنفط 

نمـــو�ً بنحو 1.5 مليون برميل/يوم، لي�صـــل م�صـــتو�ه �إلى 98.8 

مليـــون برميل/يوم عام 2018. و��صـــتمرت وفـــرة �الإمد�د�ت، 

حيـــث �رتفـــع �إجمالي �المـــد�د�ت �لنفطية بمعـــدل 2.4 مليون 

برميل/يوم، لتبلغ 100.2 مليون برميل/يوم. 

كما ي�صتعر�ص �لف�صل تطور�ت ��صتهالك �لطاقة في �لدول 

�لعربية خالل �لفترة 2014-2018 حيث يقدم �صورة �إجمالية 

عن ��صتهالك �لطاقة في �لدول �لعربية، كما يلقي �ل�صوء على 

��صـــتهالك �لطاقـــة وعلى كثافة ��صـــتخد�م �لطاقـــة في �لدول 

�الأع�صـــاء وتطور�ت �أ�صـــعار �لمنتجات �لبترولية في �الأ�صـــو�ق 

�لمحلية للدول �الأع�صاء في عام 2018.  

الف�شل الثاني: التطورات العالمية والعربية في ا�شتك�شاف 

واحتياطي وانتاج م�شادر الطاقة: 

ي�صـــتعر�ص هذ� �لف�صـــل �لتطور�ت �لعالميـــة و�لعربية في 

��صتك�صاف و�حتياطي و�نتاج م�صادر �لطاقة، حيث �أ�صار �إلى �أن 
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عام 2018 �صهد نوعاً من �لتفاوؤل بعد �لتح�صن �لن�صبي �لذي 

�صـــهدته �أ�صـــعار �لنفط، و�نعك�ص هذ� �لتفـــاوؤل على �لتوقعات 

للم�صـــاريع �لم�صـــتقبلية في �لعالم بالرغم من بع�ص �لتعثر�ت 

�لتي ت�صـــهدها �الأ�صـــو�ق �لعالميـــة. كما �أ�صـــار �لتقرير �إلى �أن 

�لدول �الأع�صاء في منظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول 

)�و�بك( �صـــهدت �لعديـــد من �لفعاليات �لمرتبطة بال�صـــناعة 

�لبترولية ال�صيما في مجال �ال�صتك�صاف و�الإنتاج. 

و�أو�صـــح �لتقريـــر �ن عدد فرق �لم�صـــح �لزلز�لـــي �لعاملة 

في �لعالم قد �صـــهدت تر�جعاً بحو�لي 1% وذلك من متو�صط 

378 فرقـــة/ �ل�صـــهر عـــام 2017، �إلى 374 فرقة/ �ل�صـــهر 
عـــام 2018. حيث تر�جع �لعدد في كل من رو�صـــيا، و�ل�صـــرق 

�الأق�صى، و�أمريكا �لالتينية، بينما �رتفع عدد �لفرق �لعاملة في 

كند� و�أفريقيا، وبقي على حاله في منطقة �ل�صـــرق �الأو�صـــط، 

وبلغ عدد �لفرق �لعاملة في �لمغمورة 57 فرقة/ �ل�صهر، تمثل 

15% مـــن �إجمالـــي عدد �لفـــرق �لعاملة، وذلـــك مقابل 316 
فرقة/ �ل�صهر عملت على �لياب�صة.

�أمـــا على �صـــعيد �حتياطيات �لنفط فت�صـــير �لتقدير�ت 

�إلـــى �رتفاع �حتياطيات �لنفط في �لعالم بن�صـــبة لم تتجاوز 

0.66%، وذلك مـــن 1460.8 مليار برميل عام 2017، �إلى 
1470.5 مليار برميـــل عام 2018. فيما قدرت �حتياطيات 
�لنفط في �لدول �الأع�صـــاء فـــي منظمة �الأو�بك بنحو 705 

مليـــار برميـــل في عـــام 2018، وهو ما يمثـــل 47.9% من 

�إجمالـــي �الحتياطيـــات �لعالميـــة. �أمـــا �حتياطيـــات �لنفط 

في �لـــدول �لعربية مجتمعة فقـــدرت بحو�لي 714.5 مليار 

برميـــل، تمثل نحو 48.6% من �إجمالـــي �حتياطيات �لعالم 

مـــن �لنفـــط �لتقليـــدي.

وبالن�صـــبة الحتياطيات �لغاز �لطبيعي فت�صـــير �لتقدير�ت 

�إلـــى �رتفاع �حتياطي �لغاز �لطبيعي في �لعالم بن�صـــبة %1.9 

مـــن 197 تريليـــون متر مكعـــب عام 2017 �إلـــى حو�لي 201 

تريليون متر مكعب عام 2018. وكان للواليات �لمتحدة �لدور 

�الأكبر في �رتفاع هذه �لتقدير�ت، �إذ �رتفعت �حتياطياتها من 

9 تريليـــون متـــر مكعب عـــام 2017، �إلى نحـــو 12.3 تريليون 
متـــر مكعـــب عـــام 2018، �أي بزيـــادة تعادل �أكثـــر من %36. 

كمـــا �رتفعت �حتياطيات �ل�صـــين بن�صـــبة 2% تقريباً من 5.8 

تريليـــون متر مكعب عام 2017، �إلى ما يقارب 6 تريليون متر 

مكعب عام 2018.

الف�شل الثالث: التطورات العالمي�������ة والعربية في ال�شناعات 

النفطية اللحقة:

يقـــدم هذ� �لف�صـــل لمحة عامـــة عن �لتطـــور�ت �لعالمية 

)�لتكريـــر  �لالحقـــة  �لنفطيـــة  �ل�صـــناعات  فـــي  و�لعربيـــة 

و�لبتروكيماويات(، حيث �صـــجل �إجمالي �لطاقة �لتكريرية في 

�لعالم �رتفاعاً �صافياً قـدره 873 �ألف ب/ي، ون�صبته %0.95 

عـن م�صـــتو�ه في عام 2017، حيث بلـــغ في نهاية عام 2018 

حو�لي 92.89 مليون ب/ي، مقابل 92.02 مليون ب/ي نهاية 

عـــام 2017. كما �رتفع �إجمالي عدد م�صـــافي �لنفط �لعاملة 

فـــي �لعالـــم �إلى 637 م�صـــفاة فـــي عـــام 2018 مقابل 634 

م�صفاة في عام 2017.

و�أو�صـــح �لتقرير �صـــناعة تكريـــر �لنفط  �صـــهدت خالل عام 

2018 توجـــه معظـــم مناطق �لعالم نحو تنفيذ م�صـــاريع تح�صـــين  
�الأد�ء �لت�صـــغيلي، وتعظيـــم �لتكامـــل بيـــن عمليـــات �لتكريـــر في 

م�صـــافي �لنفـــط �لقائمة، و�لتي تت�صـــمن �لتو�صـــع فـــي �لعمليات 

�لتحويليـــة �لالحقة، وذلـــك بتاأثير عاملين �أ�صا�صـــيين هما، تنامي 

�لت�صدد في �لت�صريعات �لبيئية، و��صتقر�ر �أ�صعار �لنفط �لخام عند 

قيم منخف�صة طو�ل �لعام. 



17
السنة 45 - العدد 10

�أمـــا الج�������زء الثان�������ي مـــن �لتقرير فيت�صـــمن موجـــز�ً عن 

�لموؤتمـــر�ت و�لندو�ت و�الجتماعات �لتي نظمتها �أو �صـــاركت 

فيهـــا �الأمانة �لعامة للمنظمة خالل عـــام 2018، ومن �أهمها 

�جتماعـــات مجل�ـــص �لـــوزر�ء و�لمكتـــب �لتنفيـــذي للمنظمة، 

وموؤتمـــر �لطاقـــة �لعربـــي �لحادي �لعا�صـــر، �لـــذي �نعقد في 

مدينـــة مر�ك�ص، �لمملكـــة �لمغربية خالل �لفتـــرة من1 �إلى 4 

�أكتوبر 2018، و�الجتماعات �لتن�صـــيقية �لتي نظمتها �الأمانة 

�لعامة على �صعيد خبر�ء �صناعة �لغاز وخبر�ء �لبيئة و�لتغير 

�لمناخـــي، و�صـــباط �الت�صـــال لبنـــك �لمعلومـــات وغيرها، 

باالإ�صـــافة �إلـــى �لدر��صـــات و�لتقارير �لفنية و�القت�صـــادية 

و�لبيئيـــة �لتي �أعدتها �الأمانة �لعامة للمنظمة �أو �صـــاركت 

فـــي �إعد�دهـــا ومـــن بينها »�لتقريـــر �القت�صـــادي �لعربي 

�لموحد«. 

كما يتناول �لتقرير وب�صـــورة مف�صلة �لنتائج �لمالية 

و�الإد�رية لل�صركات �لعربية �لمنبثقة عن �لمنظمة وهي 

)�ل�صـــركة �لعربيـــة �لبحرية لنقل �لبترول – �ل�صـــركة 

�لعربيـــة لبناء و��صـــالح �ل�صـــفن )�أ�صـــري(، �ل�صـــركة 

�لعربية لال�صـــتثمار�ت �لبترولية )�أبيكورب(، �ل�صركة 

�لعربية للخدمات �لبترولية )�أب�صـــكو(. ومعهد �لنفط �لعربي 

للتدريب.

وقـــد �أعربت �الأمانة �لعامة للمنظمة عن تطلعها باأن تكون 

�لن�صـــخة �لجديدة من »تقرير �الأمين �لعام �ل�صـــنوي« �إ�صـــافة 

مميزة للمكتبة �لعربية، و�أن ي�صاهم �لتقرير في تزويد �لباحثين 

و�لمهتميـــن ب�صـــناعة �لطاقـــة عموما و�صـــناعة �لنفط و�لغاز 

ب�صـــفة خا�صة، بمرجع علمي موثوق يت�صـــمن كافة �لتطور�ت 

�لتي تمت في هذ� �لقطاع خالل عام 2018.

شكر وتقدير
تلقت االأمانة العامة لمنظمة االأوابك كتاب �شكر من �شعادة ال�شيخ 

دعيج بن �شلمان اآل خليف�������ة، رئي�س مجل�س اإدارة ال�شركة العربية لبناء 

واإ�ش�������لح ال�شفن )اأ�شري(، اأعرب فيها عن �شكره وثناوؤه على المعلومات 

القيمة الواردة في تقرير االأمين العام ال�شنوي الخام�س واالأربعين لعام 

.2018
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مطبوعات حديثة

تناولت هذه �لدر��صـــة �لمفهـــوم �لعام للحقول 

�لرقمية ومدى �لحاجة لها. 

ق�شمت الدرا�شة اإلى ثلثة ف�شول:

الف�ش�������ل االأول: �هتـــم هـــذ� �لف�صـــل بتعريف 

�لحقـــول �لرقمية وتقديـــم لمحـــة تاريخية عنها 

غطـــت مرحلة مـــا قبـــل �لثمانينات و�صـــوالً �إلى 

�لوقت �لر�هن. 

الف�ش�������ل الثاني: نظر هذ� �لف�صـــل في مدى 

�لحاجة للحقول �لرقمية، و�أهمية �لحقول �لرقمية 

من وجهة نظر �ل�صناعة �لبترولية. كما بين �أهم 

�لتحديات �لتـــي تو�جه �لحقول �لرقمية، وبحث 

في مو�صـــوع بيئة �لعمل �لتعاونية، و�لتعاون بين 

�ل�صركات �لبترولية و�صركات �لبرمجيات، وذلك 

للو�صـــول �إلى �إي�صـــاح مفهوم �لثورة �ل�صـــناعية 

�لر�بعة ودورها في �صل�صلة �لقيمة، وخل�ص �إلى 

بيان �أ�صـــ�ص �لتطبيق �لمرحلي لتقنيات �لحقول 

�لرقمية. وجرى من خالله �إي�صـــاح �أن �لحقول �لرقمية لي�صـــت مجرد مفهوم ب�صيط، فتكاليفها توحي باأن تطبيق 

هذ� �لمفهوم لن يكون بدياًل عن �لخبرة. كما �أن �ل�صـــوؤ�ل عما يمكن عمله يجب �أن ي�صـــتبدل بال�صـــوؤ�ل عما ينبغي 

عمله، �إذ �أن �لزيادة �لكبيرة في �عتماد �لحو�صـــبة �ل�صـــحابية من قبل �صـــركات �ل�صـــناعة �لبترولية تبدو كاأمر ال 

مفر منه.

الف�شل الثالث: تناول هذ� �لف�صل عدة تجارب عربية وعالمية في مجال تطبيق تقنية �لحقول �لرقمية، في 

م�صعى لتو�صيح �صورة هذه �لتقنية. كما نظر في مبادرة �لتحول �لرقمي �لتي تبناها �لمنتدى �القت�صادي �لعالمي 

منذ ب�صـــع �صـــنو�ت، مركز�ً على جزئية �لنفط و�لغاز �صـــمن �لمبادرة. وبين �أن تطبيق تقنيات �لحقول �لرقمية 

ي�صـــاهم في �نخفا�ص تكاليف �لت�صـــغيل، وو�صع �لحقول على �الإنتاج ب�صكل مبكر، وي�صاهم في رفع معدل �الإنتاج 

ورفـــع معامل �ال�صـــتخال�ص.  و�نخفا�ص ر�أ�ص �لمـــال �لالزم لعمليات �لتطوير، وتخفي�ـــص تكاليف عمليات هجر 

�لحقول. عالوة على ذلك، يمكن تحقيق زيادة كبيرة في قيمة �الأ�صول و�لممتلكات عندما تتم �إد�رة �لمكامن في 

�لوقت �لفعلي.

ونظـــر�ً ال�صـــتخد�م �لعديد من �لم�صـــطلحات �لتقنية في مجـــال �لمعلوماتية، فقد تمت �ال�صـــتعانة بقامو�س 

مرجان: م�شطلحات تكنولوجيا المعلومات وتحديثاته �لالحقة. وتم �إدر�ج �صـــرح مب�صـــط لبع�ص �لم�صطلحات 

�لمتخ�ص�صة �لتي وردت، وذلك �صمن هو�م�ص �لدر��صة، ثم �أفرد جدول ي�صم �لم�صطلحات �لتي وردت فيها.

الحقول الرقمية

دولة الكويت : �وز/ يوليو 2019
دولة الكويت : �وز/ يوليو دولة الكويت : �وز/ يوليو دولة الكويت : �وز/ يوليو دولة الكويت : �وز/ يوليو 20192019دولة الكويت : �وز/ يوليو 2019

Digital Oil Fields
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الشركات العربيةالمنبثقة

رفعـــت وكالة موديز لخدمات الم�شتثمرين، ت�صـــنيفها 

لل�صـــركة �لعربيـــة لال�صـــتثمار�ت �لبتروليـــة )�أبيكورب( من 

»Aa3« �إلـــى »Aa2« بنظـــرة م�صـــتقبلية م�صـــتقرة، وذلـــك 

على �صـــوء �لتح�صن �لثابت في �لو�صـــع �لتمويلي و�ل�صيولة 

و�أد�ء �أ�صـــولها �لقوي. كما حافظت �أبيكورب على ت�صـــنيف 

»Prime-1« للديون ق�صيرة �الأجل. 

ووفقـــاً لوكالة “موديز”، ت�صـــمل �لعو�مل �لرئي�صـــة 

�لتي �أدت �إلى رفع ت�صـــنيف �أبيكورب، �لتح�صـــن �لثابت 

�لذي �أحرزته �ل�صـــركة على �صـــعيد �ل�صـــيولة ومحفظة 

�لتمويـــل مـــن خـــالل تنويـــع م�صـــادر تمويلها، مـــا �أتاح 

تقلي�ـــص �عتمادهـــا على ود�ئـــع �لجملة ق�صـــيرة �الأجل 

بنحـــو كبير، ف�صـــاًل عـــن تحقيق �لتطابق بين �الأ�صـــول 

و�اللتز�مـــات ق�صـــيرة �الأجل. وقد �أخذ رفع �لت�صـــنيف 

فـــي عيـــن �العتبـــار �أي�صـــاً �أد�ء �أبيكـــورب �لقـــوي في 

�الأ�صـــول �لتنموية، �الأمر �لذي �أدى �إلى تقليل �أ�صـــولها 

�لما�صـــية،  �لثـــالث  �ل�صـــنو�ت  خـــالل  �لعاملـــة  غيـــر 

وتوقعـــت �لوكالـــة ��صـــتمر�ر �ل�صـــركة فـــي �لتمويل ذي 

�لجـــودة �لعاليـــة و�الأد�ء �لقـــوي.

وقـــال الرئي��������س التنفي�������ذي ل��شركة اأبيك�������ورب، الدكتور 

اأحمد علي عتيقة، �إن رفع وكالة موديز �لت�صنيف �الئتماني 

الأبيكورب �إلى Aa2 بنظرة م�صـــتقبلية م�صتقرة يوؤكد متانة 

�ل�صـــركة �لماليـــة وفعاليـــة نمـــوذج �أعمالها. فعلـــى �لرغم 

من تحديات �ل�صـــوق على �ل�صـــعيدين �لعالمـــي و�الإقليمي، 

��صـــتطعنا �أن نرفـــع �لت�صـــنيف �الئتمانـــي لل�صـــركة ونعزز 

ربحيتها ب�صكل كبير. وبهذ� �الإنجاز �لمهم �أ�صبحت �أبيكورب 

من �أعلى �لموؤ�ص�صـــات ت�صنيفاً على م�صتوى منطقة �ل�صرق 

�الأو�صط و�صمال �أفريقيا.

و�أ�صـــار تقرير وكالة موديز �إلى �أن �أبيكورب ��صـــتطاعت 

على مدى �الأعو�م �الأربعة �لما�صـــية، تنويع خيار�ت تمويلها 

من حيث �لمنتجات و�لعمالت و�لمناطق، الفتاً �إلى �أن نحو 

ن�صـــف قاعـــدة ممولي �أبيكـــورب هم حالياً مـــن خارج دول 

مجل�ص �لتعاون �لخليجي.

»Aa2« موديز ترفع تصنيف أبيكورب إلى
 بنظرة مستقبلية مستقرة
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

أواًل: أسواق النفط العالمية

1- اأ�شعار النفط

• اإنخف�س المعدل ال�شهري الأ�شعار �شلة اأوبك بن�صبة 7.9% )5.1 دوالر للبرميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 59.6 	

دوالر للبرميل خالل �صهر �أغ�صط�ص 2019. وقد كان لكالً من �لمخاوف ب�صاأن تباطوؤ �القت�صاد �لعالمي وتاأثيره �ل�صلبي على 

�لطلب على �لنفط، و�لتوتر�ت �لتجارية �لمت�صاعدة بين �لواليات �لمتحدة �الأمريكية و�ل�صين، دور�ً رئي�صياً في �إنخفا�ص 

�الأ�صعار خالل �صهر �أغ�صط�ص 2019 �إلى �أدنى م�صتوياتها في �صبعة �أ�صهر.

• ارتفعت االإمدادات المعرو�شة من النفط خالل �صهر �أغ�صط�ص 2019 بمقد�ر 1 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 1% لي�صل �إلى 	

حو�لي 101.4 مليون ب/ي. حيث �رتفعت �إمد�د�ت �لدول �الأع�صاء في �أوبك من �لنفط �لخام و �صو�ئل �لغاز �لطبيعي 

بن�صبة 1.1% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 35.2 مليون ب/ي. كما �رتفع �إجمالى �إمد�د�ت �لدول �لمنتجة 

من خارج �أوبك بن�صبة 0.8% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 66.2 مليون ب/ي.

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

2- الطلب والعر�س

• ارتفع الطلب العالمي على النفط خالل �صهر �أغ�صط�ص 2019 بمقد�ر 1.2 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 1.2% لي�صل �إلى 	

حو�لي 102.4 مليون ب/ي. حيث ارتفع طلب مجموعة الدول ال�شناعية بن�صبة 1.6% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق 

لي�صل �إلى 49.4 مليون ب/ي. كما ارتفع طلب بقية دول العالم االأخرى بن�صبة 0.8% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق 

لي�صل �إلى 53 مليون ب/ي.

المعدل اال�شبوعي لل�شعر الفوري ل�شلة خامات اأوبك، 2018-2019 ) دوالر / برميل (
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Energy Intelligence Briefing Sep. 6, 2019�لم�صدر: 

• اإنتاج الواليات المتحدة من النفط ال�شخري خالل �صهر �أغ�صط�ص 2019 بنحو 0.8% ليبلغ حو�لي 8.7 مليون 	 ارتفع 

ب/ي، بينما انخف�س عدد الحفارات العاملة لل�صهر �لتا�صع على �لتو�لي وبنحو 26 حفار مقارنة بال�صهر �ل�صابق ليبلغ نحو 

821 حفار.

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

• ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول ال�شناعية خالل �صهر �أغ�صط�ص 2019 بحو�لي 6 مليون برميل مقارنة بال�صهر 	

�ل�صابق لي�صل �إلى 2937 مليون برميل، بينما �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 1826 مليون برميل.

4. تجارة النفط
- واردات الواليات المتحدة النفطية

• اإنخف�شت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر �أغ�صط�ص 2019 بنحو 0.2% لتبلغ 6.9 مليون ب/ي، 	

كما اإنخف�شت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو 5.6% لتبلغ حو�لى 2.4 مليون ب/ي.

• ارتفعت �شادرات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر �أغ�صط�ص 2019 بنحو 1% لتبلغ 2.9 مليون ب/ي، كما 	

ارتفعت �شادراتها من المنتجات النفطية بنحو 3.1% لتبلغ حو�لى 5.2 مليون ب/ي.

ثانيًا: أسواق الغاز الطبيعي العالمية

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

�أغ�صط�ص 2019 لي�صل �إلى 2.22 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

• ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في اليابان خالل �صهر يوليو 2019 بمقد�ر 0.08 دوالر لكل 	

مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 9.46 دوالر لكل مليون )و ح ب(، وارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل 

في كوريا الجنوبية بمقد�ر 0.35 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 9.38 دوالر لكل مليون )و ح ب(. بينما 

اإنخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في ال�شين بمقد�ر 0.17 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل 

�إلى 8.36 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

2- ال�شادرات
• بلغت �صادر�ت �لدول �لعربية من �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و�ل�صين حو�لى 2.949 مليون 	

طن خالل �صهر يوليو 2019، م�صتاأثرة بح�صة 20% من �الإجمالى.

.Oil Market intelligence, Nov. 2018 and Sep. 2019�لم�صدر:

التغير في المخزون النفطي في نهاية �شهر اأغ�شط�س 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».

* 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

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

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

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 

77.2September �صبتمرب 

79.4October �كتوبر 

65.3November نوفمرب 

56.9December دي�صمرب 

64.763.0First Quarter �لربع �الأول 

71.967.9Second 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

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

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

�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

�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
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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

August 2018 115 24 54 �أغ�صط�ص2018

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

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

�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

August 2018 130 120 101 �أغ�صط�ص 2018

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

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

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 �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 7.1 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 6.1 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       �لدول �لعربية �الأخرى

OECD 47.5 47.7 47.9 48.1 48.2 47.2 47.7 47.4 48.0 47.7 47.1 47.0  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 25.7 25.3 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 14.2 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 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 32.9 33.0 32.6 32.6 32.9 32.6 32.4 32.1 32.1 32.4 32.0 31.5  الدول النامية

 Middle East &
other Asia 22.9 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 4.5 4.3 4.4 4.3 4.3 4.4 4.2 4.2 4.1 4.2 4.3  �فريقيا

Latin America 6.6 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 13.2 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 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 0.7 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 99.1 98.8 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 �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 27.8 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 26.5 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 �لدول �لعربية �الأخرى

OPEC * *: 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 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 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 29.6 29.3 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 25.6 25.1 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 3.6 3.8 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 0.4 �ملحيط �لهادي

Developing Countries 13.5 13.4 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 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 1.6 1.7 1.5 1.6 1.8 1.8 1.5 1.9 1.9 2.0 2.0 �فريقيا 

Latin America 5.3 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 4.1 4.0 4.0 3.9 4.0 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 ال�شني

FSU 14.2 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 اأوروبا ال�شرقية 

Processing Gains 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 98.6 99.3 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, Nov. 2018 & Sep. 2019   امل�شدر Sources: Oil Market Intelligence, Nov. 2018 & Sep. 2019

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

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

�أغ�صط�ص 

2019
Aug. 19

يوليو 2019
July 2019

�لتغير عن يوليو 2019

Change from
July 2019

 �أغ�صط�ص
2018

Aug. 18

�لتغير عن �أغ�صط�ص 2018

Change from
August 2018

43Americas 1505(10(15481558االأمريكتني:

7Crude 565)17(572589نفط خام

36Products 7940 976969منتجات نفطية

30Europe 10961 991981اأوروبا :

7Crude 0342 349349نفط خام

23Products 10619 642632منتجات نفطية

1Pacific 6397 398392منطقة املحيط الهادي 

Crude)21(158)11(137148نفط خام

22Products 17239 261244منتجات نفطية

 74Total OECD 62863 29372931اإجمايل الدول ال�شناعية *
1

Crude)7(1065(28(10581086نفط خام

81Products 341798 18791845منتجات نفطية

 313Rest of the world 52755 30683063بقية دول العامل *
1

Oil at Sea)3(191172 11691150نفط على منت �لناقالت

386World Commercial 1 115619 60055994املخزون التجاري العاملي *

Strategic Strategic)21(1847(4(18261830�ملخزون �ال�صرت�تيجي

258639361Total 2 90008975اإجمايل املخزون العاملي**


