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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

أجهزة المنظمة

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

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

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

�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. 

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

æ مجل�س الوزراء: هو �ل�صلطة �لعليا �لتي تحدد �صيا�صات �لمنظمة بتوجيه ن�صاطاتها وو�صع �لقو�عد 

�لتي ت�صير عليها. 

æ المكتب التنفيذي : يتكون من ممثلي �لدول �الأع�صاء ويقوم برفع ما ير�ه من تو�صيات و�قتر�حات �إلى 

�لمجل�س، وينظر في �لميز�نية �ل�صنوية ويرفعها للمجل�س �لوز�ري ، كما يقر نظام موظفي �الأمانة �لعامة، 

وت�صدر قر�ر�ته باأغلبية ثلثي �أ�صو�ت �الأع�صاء جميعا.

للو�ئح  وفقا  �لمنظمة،  لن�صاط  و�لتنفيذية  و�الإد�ري��ة  �لتخطيطية  بالجو�نب  ت�صطلع  الأمانة العامة :   æ

�لمجل�س  من  بقر�ر  �لعام  �الأمين  ويعين  عام.  �أمين  �لعامة  �الأمانة  �إد�رة  ويتولى  �لمجل�س.  وتوجيهات 

�لوز�ري للمنظمة لفترة ثالث �صنو�ت قابلة للتجديد لمدد �أخرى. و�الأمين �لعام هو �لناطق �لر�صمي 

�لمجل�س.  �أمام  و�جبات من�صبه  مبا�صرة  لها، وهو م�صوؤول عن  �لقانوني  �لممثل  �لمنظمة، وهو  با�صم 

ويقوم �الأمين �لعام باإد�رة �الأمانة �لعامة وتوجيهها، و�الإ�صر�ف �لفعلي على كافة وجوه ن�صاطها، وتنفيذ 

ما يعهد به �لمجل�س �إليه من مهام. يمار�س �الأمين �لعام وكافة موظفي �الأمانة �لعامة وظائفهم با�صتقالل 

�لدول  �أقاليم  في  �لم�صاعدون  و�الأمناء  �لعام  �الأمين  يتمتع  �الأع�صاء.  للدول  �لم�صترك  ولل�صالح  تام 

�الأع�صاء بكافة �لح�صانات و�المتياز�ت �لدبلوما�صية.  

æ الهيئة الق�ضائية: تم �لتوقيع على بروتوكول �إن�صاء �لهيئة �لق�صائية لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة 

1980.  وللهيئة  �أبريل   20 �لنفاذ في  1978 ودخل حيز  9 مايو  بتاريخ   للبترول في مدينة �لكويت 

�خت�صا�س �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.

�نبثقت عن �لمنظمة �لم�صروع����ات �لم�ص���تركة �لتالية:  �ل�ص����ركة �لعربي���ة لنقل �لبترول في عام 1972 ومقرها مدينة æ ال�ضركات املنبثقة:

�لعربية  و�ل�صركة  �لبحرين،  مملكة  ومقرها   ،1973 عام  في  )�أ�صري(  �ل�صفن  و�إ�صالح  لبناء  �لعربية  و�ل�صركة  �لكويت، 

لال�صتثمار�ت �لبترولية )�أبيكورب( في عام 1974 ومقرها مدينة �لخبر في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية، و�ل�صركة �لعربية 

للخدمات �لبترولية في عام 1975 ومقرها مدينة طر�بل�س في ليبيا.

المؤتمر العربي الدولي الثالث عشر للثروة المعدنية
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�لعربية  �لمنطقة  في  �لنفط  �كت�صاف  ق�صة  تعود 

نقطة  بمثابة  وك��ان��ت  �لما�صي،  �ل��ق��رن  ب��د�ي��ات  �إل���ى 

�لعالمية،  �لبترولية  �ل�صناعة  تحول جوهرية في م�صار 

و�إيذ�ناً ببد�ية م�صيرة طويلة من �لتحوالت �القت�صادية 

من  جعلت  �لعربية،  �لمنطقة  في  �لموؤثرة  و�الجتماعية 

�الأول��ى  �لوجهة  �لحقبة  تلك  ومنذ  �لعربية  �لمنطقة 

�لتي  �لم�صاهد  ت��ز�ل  وال  �لعالمية.  �لنفط  ل�صركات 

تعر�صها �الأفالم �لوثائقية �لقديمة عن �لفرق �لميد�نية 

للتنقيب عن �لنفط �لتي كانت تجوب �أعماق �ل�صحر�ء 

}�لجائزة  عن  بحثاً  �لما�صي  �لقرن  مطلع  في  �لعربية 

�لكبرى« ماثلة في �الأذهان.

المؤتمر العربي الدولي الثالث عشر للثروة المعدنية
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كلمة العدد

اآفاق الكت�ضافات النفطية في المنطقة العربية

في Xل تطورات الطاقة العالمية 

تع���ود ق�ص���ة �كت�ص���اف �لنف���ط ف���ي �لمنطق���ة 

�لعربية �إل���ى بد�يات �لقرن �لما�ص���ي، وكانت بمثابة 

نقط���ة تحول جوهرية في م�ص���ار �ل�صناعة �لبترولية 

�لعالمي���ة، و�إيذ�ناً ببد�ية م�صيرة طويلة من �لتحوالت 

�القت�صادي���ة و�الجتماعي���ة �لموؤث���رة ف���ي �لمنطق���ة 

�لعربي���ة، جعل���ت م���ن �لمنطق���ة �لعربي���ة ومنذ تلك 

�لحقب���ة �لوجه���ة �الأول���ى ل�صركات �لنف���ط �لعالمية. 

وال ت���ز�ل �لم�صاهد �لتي تعر�صه���ا �الأفالم �لوثائقية 

�لقديم���ة عن �لف���رق �لميد�نية للتنقي���ب عن �لنفط 

�لتي كانت تجوب �أعماق �ل�صحر�ء �لعربية في مطلع 

�لقرن �لما�صي بحثاً عن }�لجائزة �لكبرى« ماثلة في 

�الأذهان.

وقد ب���د�أت عجلة �الكت�صاف���ات �لنفطية �لعربية 

بال���دور�ن بد�ي���ة م���ن �كت�ص���اف حق���ل جم�ص���ة ف���ي 

جمهوري���ة م�صر �لعربية ع���ام 1907، وحقل كركوك 

في جمهورية �لعر�ق عام 1927، مرور�ً بحقل عو�لي 

ف���ي مملكة �لبحري���ن عام 1932، ومن ث���م �كت�صاف 

حق���ل برقان في دولة �لكويت عام 1938 )ثاني �أكبر 

حق���ل نفطي في �لعالم( ، وحق���ل �لغو�ر في �لمملكة 

�لعربي���ة �ل�صعودية عام 1948 )�أكبر حقل نفطي في 

�لعال���م(، باالإ�صافة لما تحقق م���ن �كت�صافات نفطية 

مهم���ة �أخ���رى حّولت �لمنطقة �لعربي���ة بموجبها �إلى 

موق���ع �ل�صد�رة عل���ى �صعيد �الحتياطي���ات �لنفطية 

�لعالمية.

وحقق���ت �ل���دول �لعربي���ة وف���ي طليعته���ا �لدول 

�الأع�ص���اء في منظم���ة �الأو�بك، وعلى م���دى �لعقود 

وم�صه���ودة  متتالي���ة  �نج���از�ت  �لما�صي���ة  �لطويل���ة 

عل���ى �صعيد ��صاف���ة �حتياطيات مهم���ة على ثروتها 

�لهيدروكربوني���ة، وذلك نتيجة لالكت�صافات �لبترولية 

�لجديدة ولنجاحها في تطوير وتعزيز �لقدرة �النتاجية 

لحقوله���ا �لقائمة، �الأمر �لذي �نعك����س �يجابيا على 

��صتقر�ر �مد�د�ت �لنفط و�لغاز �لعالمية. 

ويع���ود �لف�صل ف���ي ه���ذه �لنجاح���ات �لمحققة 

ˆ �صبحان���ه وتعال���ى وثم���رة جه���ود �لمخل�صين من 

�لعاملي���ن في �ل�صناعة �لبترولي���ة �لعربية، وبالتعاون 

مع �ل�ص���ركات �لعالمي���ة ذ�ت �لخب���ر�ت �لطويلة في 

�صناعة �لطاقة، و�لتي عملت في �لم�صاريع �لبترولية 

�لعربية بح�ص���ب طبيعة �لعق���ود �لنفطية و�لمتعارف 

 Concession( عليه���ا دولياً وهي، عقود �المتي���از

�النت���اج   ف���ي  �لم�صارك���ة  وعق���ود   ،)Agreement
)Production sharing agreement(، وعقود 
 Technical Services( لخدمات �لبترولية �لفنية�

Agreement(. كما تحققت هذه �النجاز�ت نتيجة 
لال�صتثم���ار�ت �لمالي���ة �لكبيرة �لت���ي �صختها �لدول 

�الأع�صاء في جميع مر�حل �ل�صناعة �لبترولية.

وتظه���ر �لبيان���ات �لمتوفرة ل���دى �الأمانة �لعامة 

لمنظم���ة �الأو�بك، ب���اأن �لدول �الأع�ص���اء تمكنت من 

تحقي���ق نتائ���ج جي���دة في ع���ام 2013 عل���ى �صعيد 

�أن�صط���ة �لتنقي���ب و�لتطوي���ر عل���ى �لياب�ص���ة وف���ي 

�لمغم���ورة، وباإجمالي 34 �كت�صافا جديد للنفط و10 

�كت�صاف���ات للغ���از، �أم���ا عل���ى �صعيد �ل���دول �لعربية 

فق���د حققت كل من عم���ان و�ليمن �كت�صاف���اً نفطياً، 

مم���ا يرفع عدد �كت�صاف���ات �لنفط في �لدول �لعربية 

مجتمعة �إلى حو�لي 36 �كت�صافاً.

ونذك���ر م���ن �الكت�صاف���ات  �لنفطي���ة �لمهمة في 

�ل���دول �الأع�ص���اء �لت���ي تحققت خالل ع���ام 2013،    

�الكت�ص���اف �لنفط���ي في حو����س �أمقي���د م�صعود في 

�لجمهوري���ة �لجز�ئري���ة )112 كم م���ن حقل حا�صي 

م�صع���ود(، وباحتياطي���ات تق���در بحو�ل���ي 1.3 مليار 

برميل، وتمكنت دولة قطر من تحقيق �كت�صاف غازي 

جدي���د ف���ي �لقاط���ع 4 )بالق���رب من حق���ل �ل�صمال 

�لعم���الق(، �صمن مياه عمقها 70 متر�ً، باحتياطيات 

مكت�صفة تقدر بحو�لي 71 مليار متر مكعب.

 كم���ا �نج���زت �ل���دول �الأع�صاء في ع���ام 2013 



ع���دد� م���ن �لم�صاري���ع �لكبرى في �نت���اج �لنف���ط و�لغاز من 

�لمغم���ورة، ومن بينها �لمملكة �لعربي���ة �ل�صعودية من خالل 

م�صروعي غاز كر�ن �لذي ينتج بمعدل 4.2 مليون متر مكعب 

م���ن �لغاز يومياً، وم�ص���روع منيفة �لذي ينت���ج حو�لي ن�صف 

ملي���ون برميل من �لنفط �لثقي���ل يومياً، و�صوف ت�صل طاقته 

�الإنتاجية �إلى 900 �ألف ب/ي من �لنفط، وحو�لي 65 �ألف 

ب/ي م���ن �لمتكثفات، �إ�صافة �إلى معالجة 2.55 مليون متر 

مكعب يومياً من �لغاز �لمر�فق في �لعام �لحالي 2014.  

وم���ن �لموؤكد باأن هذه �لم�صاري���ع وغيرها �صوف ت�صاهم 

في رف���د �لطاقات �الإنتاجي���ة �لحالية لهذه �ل���دول بكميات 

جدي���دة من �لنفط و�لغ���از ال غنى عنها لال�صتهالك �لمحلي 

�أو لالأ�صو�ق �لعالمية.

وعل���ى �لرغم مم���ا تحقق من �كت�صاف���ات نفطية وغازية 

كبيرة في �لمنطقة �لعربية، �إال �أن �لمنطقة �لعربية وبح�صب 

تقدي���ر�ت بع����س �ل���وكاالت و�لهيئات �لدولي���ة �لمتخ�ص�صة 

بتقدي���ر �الحتياطيات �لنفطية ومن بينه���ا هيئة �لم�صوحات 

�لجيولوجي���ة �الأمريكي���ة، ال ت���ز�ل تمتل���ك �مكاني���ات كبيرة 

الكت�ص���اف �لمزي���د م���ن �الحتياطي���ات �لنفطي���ة و�لغازي���ة، 

وقدرت ه���ذه �لكميات في ع���ام 2009 بحو�لي 269 مليار 

برمي���ل من �لنفط و�صو�ئل �لغاز، وحو�لي 43.5 تريليون متر 

مكعب من �لغاز �لطبيعي. 

وم���ن جهة �أخرى ف���اإن �لتطور�ت في �نتاج �لنفط و�لغاز 

من �لم�صادر غير �لتقليدية، خا�صة فيما يتعلق باإنتاج �لنفط 

�ل�صخري و�لغاز �ل�صخري في �لواليات �لمتحدة،  في محل 

�عتب���ار من قبل �ل���دول �الأع�صاء في �لمنظمة، وتعتبر �ن ما 

يت���م من تطور�ت على ه���ذ� �ل�صعيد يندرج في �إطار ��صافة 

مزي���د م���ن �لكميات �إل���ى �حتياطي �لنفط و�لغ���از �لعالمي، 

وي�صاهم ف���ي تاأمين �لطلب �لعالم���ي �لمتز�يد على �لطاقة، 

وكذل���ك �صيوؤدي �إلى تعزيز �ال�صتثم���ار�ت طويلة �الأجل �لتي 

تتطلبها �صناعة �لطاقة.

�إن �الأمان���ة �لعام���ة للمنظم���ة وه���ي تر�ص���د �لتطور�ت 

�لعربية و�لعالمية في ��صتك�صاف و�نتاج �لنفط و�لغاز، لت�صيد 

بالجهود �لمبذولة من �لدول �الأع�صاء، وتوؤكد باأن �ال�صتغالل 

�الأمثل للمو�رد �لهيدروكربونية يعتبر �أحد �لعو�مل �لرئي�صية 

لتحقي���ق �أه���د�ف �لتنمي���ة �لم�صتد�م���ة �لمتمثلة ف���ي �لنمو 

�القت�ص���ادي و�الجتماعي، و�لحف���اظ على �لمو�رد �لطبيعية 

و�لبيئة.

 ووفق���اً لدر��ص���ة �أعدته���ا �الأمانة �لعام���ة للمنظمة عن 

“�لح���و�ر بي���ن �ل���دول �لمنتجة و�ل���دول �لم�صتهلك���ة للنفط 
و�أهميت���ه ف���ي ��صتقر�ر �ل�ص���وق �لبترولي���ة �لعالمي���ة«، فاإن 

��صتم���ر�ر �ل���دول �الأع�صاء في �صخ مزيد م���ن �ال�صتثمار�ت 

�لمالي���ة في مختل���ف مر�حل �ل�صناع���ة �لبترولية ومن بينها 

قط���اع �ال�صتك�ص���اف مرهون ب�ص���كل �أ�صا�صي بتهيئ���ة �أجو�ء 

�ل�صفافية و�لح���و�ر �لمبا�صر مع �لدول �لم�صتهلكة �لرئي�صية 

ب�ص���اأن م�صتقبل �لطل���ب �لعالمي على �لنف���ط و�لغاز، وذلك 

بن���اء على قاعدة �أمن �المد�د�ت مقاب���ل �أمن �لطلب كما �أن 

�لتباي���ن ف���ي وجهات �لنظ���ر �إن وجدت بين �ل���دول �لمنتجة 

و�ل���دول �لم�صتهلكة للنفط بالن�صبة لق�صايا �لطاقة يجب �أال 

يوؤث���ر في تو�زن �ل�صوق �لبترولي���ة �لدولية وما قد يوؤثر ذلك 

على �النتاج و�الأ�صعار، ومن جهة �أخرى فاإن مو�صوع �لتعاون 

بي���ن �لجانبين يزد�د �أهمي���ة خالل �لفتر�ت �لتي ت�صهد فيها 

�أ�ص���و�ق �لطاقة ب�صف���ة عامة و�أ�صو�ق �لنف���ط ب�صفة خا�صة 

�ال�صطر�بات و�لتذبذبات �ل�صديدة، �لتي تحدث لعدة عو�مل 

م���ن بينه���ا غياب �ل�صفافي���ة �لكاملة �لت���ي ت�صاعد على فهم 

تطور�ت �ل�صوق �لنفطية.

وتوؤك���د �الأمانة �لعام���ة للمنظمة حر�صها على دعم كافة 

�لجه���ود �لدولي���ة لت�صجي���ع �لحو�ر بي���ن �ل���دول �لم�صتهلكة 

و�ل���دول �لمنتج���ة للنفط، وق���د �صاركت موؤخ���ر�ً في منتدى 

�لطاقة �لدولي �لر�بع ع�صر �لذي �أقيم في �لعا�صمة �لرو�صية 

مو�صك���و، وبم�صاركة و��صعة من �أ�صح���اب �لمعالي و�ل�صعادة 

�ل���وزر�ء وكب���ار �لم�صوؤولي���ن ف���ي �ل���دول �لمنتج���ة و�لدول 

�لم�صتهلك���ة للنف���ط و�الأمناء �لعامين للمنظم���ات و�لوكاالت 

�لدولية �لمتخ�ص�صة بالطاقة و�لنفط.  
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معالي-ال�صيï-احمد-بن-محمد-اآل-خليفة

ذك���رت �ح�صائي���ة ر�صمي���ة حديثة �صادرة ع���ن �لجهاز 

�لمركزي للمعلومات بمملكة �لبحرين باأن �لقيمة �لم�صافة 

للنف���ط �لخام و�لغاز �لطبيعي في �لناتج �لمحلي �الإجمالي 

القت�صاد �لبحرين قد �رتفعت في 2012 بنحو 12%، من 

2.8 ملي���ار دينار �إل���ى 3.2 مليار دينار، لت�ص���ّكل ما ن�صبته 
26 % م���ن �إجمال���ي �لناتج �لمحلي، ولتحق���ق بذلك �أعلى 

�ير�د�ت مالية في تاريخ مملكة �لبحرين.

وتنتج �لبحرين من �لنفط �لخام 198 �ألف ب/ي، منها 

150 �أل���ف ب/ي من حق���ل �أبو�صعفة، ونحو 48 �ألف ب/ي 
من حق���ل �لبحرين. وحقل �أبو�صعفة هو حقل م�صترك بين 

�لبحري���ن و�ل�صعودية يبلغ �إنتاج���ه 300 �ألف ب/ي، ويوزع 

�الإنتاج منا�صفة لكل دولة 150 �ألف برميل.

ويت���م ت�صدير ح�صة �لبحرين م���ن �إنتاج حقل �أبو�صعفة 

مبا�ص���رة �إلى �الأ�ص���و�ق �لعالمية على �صكل نفط خام، فيما 

يت���م بيع �لنفط �لخام من حق���ل �لبحرين على �صركة نفط 

�لبحرين بابكو، ويتم تكريره في �لم�صفاة، ومن ثم ت�صديره 

كم�صتقات نفطية.

�أم���ا �نتاج �لغاز �لطبيعي فيتم ��صتهالكه في �الأ�صو�ق 

�لمحلي���ة، من قبل �لمحط���ات �لكهربائية و�لتي ت�صتخدم 

�لغ���از في �نت���اج �لكهرب���اء، وكذلك ��صتخ���د�م �لغاز في 

�لم�صان���ع �لكب���رى، مث���ل �صرك���ة نفط �لبحري���ن )بابكو( 

)جيب���ك(  �لبتروكيماوي���ات  ل�صناع���ة  �لخلي���ج  و�صرك���ة 

و�ل�صناع���ات �الأخ���رى.

وياأت���ي ��صته���الك هيئة �لكهرب���اء و�ص���ركات �لكهرباء 

�لخا�ص���ة �الأخرى في �لمرتبة �الأول���ى )�أي بن�صبة %35(، 

تليها �صركة �ألمنيوم �لبحرين )�ألبا( ثم �صركة نفط �لبحرين 

)بابكو( و�صركة �لخليج ل�صناع���ة �لبتروكيماويات )جيبك( 

وعدد من �ل�صركات �ل�صناعية �لعاملة في �لبحرين. 

وي�صتخدم �لغ���از �لطبيعي كلقيم لتوليد �لطاقة و�إعادة 

حقن �الآبار �لنفطية ولالأغر��س �ل�صناعية �الأخرى.

مملكة البحرين
2013

�أعلن�����ت رئا�ص���ة �لجمهوري���ة �لجز�ئ�����رية ف���ي مايو 2014 

عن �صدور �لت�صكيل �ل���وز�ري �لجديد للحكوم��ة برئا�صة معالي 

عبد�لمال���ك �ص���الل، وق���د ت���م بموج������ب �لت�صك���ي���ل �لجدي����د 

��صتمر�ر معالي-الدكت����ور-يو�ص�����������ف-يو�ص�������ف����ي،  في من�صب وزير 

�لطاق���ة، �لذي ي�صغله منذ مايو 2010.

وقد بع���ث �صع���ادة �الأمي������ن �لعام للمنظمة �الأ�صت���اذ عبا�س علي 

�لنق���ي، ببرقية تهنئة لمعال���ي �لدكتور يو�صف يو�صفي، هناأه على 

من�صبه �لجديد ومتطلع����اً �إلى ��صتمر�ر �لجمه���ورية �لجز�ئرية 

في دعم �أعمال �لمنظمة، وقد رد معاليه ببرقية �صكر جو�بية.

تحقق ايرادات مالية قياسية في عام



سنة 40 - العدد 5 
ال

7

ن�صرة �صهرية �صادرة عن منظمة �الأقطار �لعربية �مل�صدرة للبرتول

اء
ض

ألع
ل ا

دو
ر ال

خبا
أ

االجتماع التاسع لمجموعة اوسلو الحصاءات الطاقة

الطاقة ركيزة أساسية للتنمية واالزدهار في العالم
ذك���ر �صع���ادة �لدكتور مطر 

وز�رة  وكي���ل  �لني���ادي  حام���د 

�لطاق���ة وممثل دول���ة �الإمار�ت 

في �لمكتب �لتنفيذي للمنظمة، 

�أن بالده وعلى �لرغم من كونها 

من �ل���دول �لرئي�صية �لم�صدرة 

للنفط وع�صويتها في منظمتي 

�نه���ا  �إال  و�الأو�ب���ك،  �الأوب���ك 

�تخ���ذت قر�رها باعتماد �صيا�ص���ة تنويع م�صادر �لطاقة، 

وبم���ا يتنا�صب مع طبيعتها �لجغر�فية و�لمناخية و�حتلت 

به���ذه �ل�صيا�صة مكانة متقدمة بي���ن دول �لمنطقة، الفتا 

�لى �أن دولة �الإمار�ت ت�صعى �إلى تحقيق ن�صبة 24 % من 

م�صادر �لطاقة �لنظيفة بحلول عام 2021.

و�أ�ص���اف �صع���ادة �لدكت���ور �لني���ادي في كلم���ة له في 

�الجتم���اع �لتا�صع لمجموع���ة �و�صلو الح�ص���اء�ت �لطاقة 

�ل���ذي ��صت�صافت���ه مدينة �أبوظبي في �صه���ر مايو 2014، 

ب���اأن �لطاق���ة تعتبر ركيزة ��صا�صي���ة للتنمية و�الزدهار في 

دول �لعال���م حيث ت�صع���ى �لدول �لغنية بم�ص���ادر �لطاقة 

�إل���ى �لمو�زنة بين �حتياجاتها من م�ص���ادر �لطاقة لتلبية 

متطلب���ات �لتنمي���ة �القت�صادية �لم�صتد�م���ه وبين دورها 

�لعالم���ي كم���زود للطاق���ة وت�صع���ى للمحافظ���ة على هذه 

�لمو�رد باال�صتخد�م �المثل لها.

و�أ�ص���ار �صعادت���ه �لى �أن���ه نتيجة للتط���ور �القت�صادي 

�لم�صتم���ر وزيادة عدد �ل�صكان  في دولة �الإمار�ت �لعربية 

�لمتحدة فقد �رتفع �لطلب على 

�لطاقة �لكهربائية لي�صل �لحمل 

�الق�صى �إلى 19 غيغاو�ت،  وقال 

�ن���ه م���ن �لمتوق���ع �ن يت�صاعف 

هذ� �لطلب خالل �لع�صر �صنو�ت 

�لقادم���ة، كما �رتفع �لطلب على 

�لم�صتق���ات �لبترولية في �لدولة 

لي�صل في عام 2013 �إلى 15.2 

ملي���ون ط���ن متري �صن���وي بزيادة تبل���غ 2.6 % عن حجم 

�لطلب في عام 2012.

و�أك���د �صعادت���ه  �أن �لتطور�ت في �لتقني���ات �لحديثة 

�صاهم���ت ف���ي فتح �آفاق جدي���دة في �إنت���اج �لنفط و�لغاز 

�لطبيع���ي عل���ى نح���و �صاع���د عل���ى تط���ور �الحتياطيات 

�لهيدروكربونية ف���ي �لمكامن �لمعقدة، وفي �لمقابل �أدى 

�لتطور ف���ي تقنيات �ال�صتك�ص���اف و�ال�صتغالل �إلى ظهور 

م�صادر هيدروكربونية غير تقليدية مثل �لنفط �ل�صخري 

و�لغاز �ل�صخري.

ولف���ت �صعادت���ه �ل���ى �أن �نت���اج �لنف���ط و�لغ���از من 

�لم�ص���ادر غير �لتقليدية للطاق���ة ال ي�صكل تهديد�ً على 

�النت���اج من �لم�ص���ادر �لتقليدية، كم���ا ال ت�صكل تهديد�ً 

عل���ى عو�ئد �لدول �لم�صدرة للنفط و�لغاز، م�صير�ً �إلى 

�أن �لطاقة تمثل ع�صب عملية �لنمو و�لتطور في �لعالم 

و�أن �لطل���ب �لعالمي على م�ص���ادر �لطاق����ة �لمختلف��ة 

في �رتفاع م�صتمر.
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�أعلن���ت وز�رة �لنف���ط بجمهورية �لع���ر�ق على موقعها 

�اللكترون���ي ع���ن �لكمي���ات �لم�ص���درة من �لنف���ط �لخام 

و�الإي���ر�د�ت �لمتحققة ل�صهر مار����س/ �أذ�ر 2014 ح�صب 

�الح�صائي���ة �لنهائية �ل�ص���ادرة من �صرك���ة ت�صويق �لنفط 

�لعر�قي���ة، حيث بلغ���ت �أربعة و�صبعون  ملي���ون  وثالثمائة 

�ألف برميل فيما بلغت �الير�د�ت �لمتحققة �صبعة  مليار�ت 

وخم�صمائة و�صبعة مليون دوالر.

وتوزع���ت �لكمي���ات بي���ن �ص���ادر�ت نف���ط �لب�ص���رة 

باإجمال���ي ثالث���ة و�صبعون مليون وخم�صمائ���ة �لف برميل، 

و�ير�د�ت بلغت �صبعة مليار�ت و�ربعمائة وت�صعة وع�صرون 

ملي���ون دوالر، و�صادر�ت نفط كرك���وك باإجمالي ثمانمائة 

�ل���ف برميل حي���ث حققت �ي���ر�د�ت بلغت �رب���ع و�صبعون 

ملي���ون دوالر، وبلغ مع���دل �صعر �لبيع مائ���ة وو�حد دوالر 

و�صتة وثالثون �صنت للبرميل �لو�حد.

وذكر �لمتح���دث �لر�صمي باأ�صم وز�رة �لنفط �لعر�قية 

�ل�صي���د عا�صم جه���اد �ن �لكميات �لم�ص���درة و�الإير�د�ت 

�لمتحقق���ة ل�صه���ر مار����س/ �آذ�ر 2014 �صجلت �نخفا�صا 

مقارن���ة ب�صه���ر فبر�ي���ر/ �صب���اط 2014،  ب�صب���ب تكر�ر 

��صتهد�ف �ل�صادر�ت عبر خط جيهان – كركوك.

و�أ�صار �ل�صيد عا�صم جهاد  �إلى �أن �لكميات �لم�صدرة 

من �لنفط �لخام ت���م تحميلها بو��صطة �ل�صركات �لنفطية 

�لعالمي���ة و�لبال���غ عدده���ا 30 �صرك���ة نفطية م���ن مو�نئ 

�لب�ص���رة وخور �لعمية  و�لعو�م���ات �الأحادية على �لخليج 

�لعرب���ي، ومين���اء جيه���ان �لترك���ي عل���ى �لبح���ر �الأبي�س 

�لمتو�ص���ط، وبو��صطة �ل�صاحن���ات �لحو�صية �إلى  �لمملكة 

�الأردنية. 

وزارة النفط العراقية تعلن عن صادراتها 
النفطية لشهر مارس 2014

�أعلن���ت �صرك���ة Shell ع���ن ت�صدي���ر �أول �صح����نة من نف���ط حقل مج����ن���ون �لذي تديره 

بالتع���اون م���ع �صرك���ات نف���ط �لجن���وب، وPetronas، ومي�صان للنفط. وتاأتي هذه �لخطوة 

بعد �أن و�صل معدل �إنتاج �لنفط من حقل مجنون �إلى 210 �ألف ب/ي وهو ما يزيد كثير�ً عن 

�لح���د �لتجاري �لمقرر لبدء �ال�صتثمار �لتجاري و��صترد�د �لنفقات و�لبالغ 175 �ألف ب/ي. 

وقد تم حفر 18 بئر�ً جديد�ً في �لحقل منذ نهاية عام 2013.

 ت�صتع���د �صرك���ة Terraseis الإج���ر�ء م�ص���ح زلز�لي ثالث���ي �الأبعاد 

يت�صم���ن ��صتخ���د�م تقنية �لم�صح متعدد �لمكون���ات )3C( الأول مرة في 

 LUKOIL Overseas إقلي���م كرد�صتان �لع���ر�ق. بينما بد�أت �صرك���ة�

بعملي���ات �لم�ص���ح ثنائي �الأبعاد ف���ي �لقاطع 10 جنوب���ي �لعر�ق،  وتبلغ 

، ويمتد بين محافظتي �لمثنى وذي قار 
2
م�صاحت���ه  حو�لي 5.6 �ألف ك���م

)120 كم �إلى �لغرب من مدينة �لب�صرة(.

وتت�صم���ن �لعملي���ات �إج���ر�ء م�صح على 2000 ك���م طولي خالل 16 

�صهر�ً وذلك �صمن جزء �لز�مي من برنامج ��صتك�صاف �لقاطع �لذي يمتد لخم�س �صنو�ت مع خيار �لتمديد ل�صنتين.

جمهورية العراق
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ويهدف-الموؤتمر-اإلى-:

اإيجاد-اإطار-موؤ�ص�صي-لالأفكار-والت�صورات-العربية-حول-ق�صايا-النفط-والطاقة-لبلورة-روؤى-متوائمة-ب�صاأنها.• 

تن�صيق-العالقات-بين-الموؤ�ص�صات-العربية-العاملة-في-الن�صاطات-المرتبطة-بالطاقة-والتنمية.• 

ربط-�صيا�صات-الطاقة-بق�صايا-التنمية.• 

درا�صة-االحتياجات-العربية-من-الطاقة-حا�صرا-وم�صتقبال-وو�صائل-تلبيتها.• 

التعرف-على-االإمكانيات-العربية-المتوفرة-والجهود-المبòولة-لتطوير-م�صادر-الطاقة،-والتن�صيق-بين-هò√-الجهود.• 

التعرف-على-االأبعاد-الدولية-للطاقة-واآثارها-على-الدول-العربية.• 

�صيعقد موؤتمر �لطاقة �لعربي �لعا�صر في مدينة �أبوظبي خالل �لفترة  21 – 23 كانون �الأول/ دي�صمبر 2014، تحت 

�صعار }الطاقة-والتعاون-العربيz. و�صيتناول �لموؤتمر �لتطور�ت �لر�هنة في �أ�صو�ق �لطاقة و�نعكا�صاتها على �لدول �لعربية، 

و�ال�صتثم���ار�ت �لالزم���ة لتطوير قطاع �لطاقة في �لدول �لعربية، وق�صايا �لطاقة و�لبيئة و�لتنمية �لم�صتد�مة. كما يناق�س 

�لموؤتم���ر �أو�ص���اع �لطاقة في �لدول �لعربية من ناحية �لم�صادر �لمتاحة و��صتهالك �لطاقة و�إمكانيات تر�صيده، باالإ�صافة 

�إلى �لربط �لكهربائي بين �لدول �لعربية، و�لتطور�ت �لتكنولوجية و�نعكا�صاتها على قطاع �لطاقة. 
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�أعلن���ت �صركة قطر للبترول في 9 مايو 

2014 ع���ن خطتها ال�صتثم���ار �أكثر من 40 
ملي���ار ري���ال قطري )11 ملي���ار دوالر( في 

م�ص���روع الإعادة تطوير حق���ل “بو �لحنين” 

�لبح���ري )120 كيلومت���ر �ص���رق �ل�صاح���ل 

�لقطري(. ويعتبر �لم�صروع �لذي يمّر حالًيا 

في مرحل���ة �الإعد�د للدر��ص���ات �لهند�صّية 

�الأولّية، و�ح����ًد� من �أكبر �لم����ص��اريع �لتي 

تديره���ا وتنفذه���ا �صركة قط������ر للبترول، 

ويه���دف �إل���ى �إطالة عم���ر �لحق���ل وزيادة 

�إنتاج���ه من �لنفط حيث يبل���غ �إنتاج �لحقل 

حاليا نح���و 40.000 �أل���ف ب/ي، وت�صعى 

�ل�صركة لزيادت���ه �إلى 90.000 �ألًف  ب/ي 

بحلول �لعام 2020.

ويت�صم���ن �لم�صروع �إن�ص���اء مر�فق �إنتاج 

بحرّية مركزية، ومحطة برّية جديدة لمعالجة 

�صو�ئ���ل �لغ���از �لطبيعي ف���ي م�صيعي���د، �إلى 

جانب تنفيذ عملي���ات حفر كبيرة لما يقارب 

150 بئًر� جديدة تمتّد حتى �لعام 2028.  
م���ن جهته ذك���ر معال���ي وزي���ر �لطاقة 

و�ل�صناع���ة بدولة قط���ر �لدكتور محمد بن 

�صال���ح �ل�ص���ادة، �إن ه���ذ� �لم�ص���روع يعتبر 

جزء� م���ن �إ�صتر�تيجية �صركة قطر للبترول 

للتطوير و�الإنتاج، و�لمبنية على �أ�صا�س 

لالحتياطيات  �الأمث���ل  �ال�صتغ���الل 

عبر �أط���ول فترة ممكن���ة لالإنتاج 

�لم�صت���د�م، و�صي�صاهم في تعزيز 

مكانة دول���ة قطر كمزود عالمي 

�آمن للغاز و�لنفط.

بهدف اإلستفادة المثلى من احتياطيات النفط في دولة قطر

قطر للبترول تعلن عن خطة استثمارية بأكثر
من 40 مليار ريال قطري لتطوير حقل «بو الحنين»

معالي-الدكتور-محمد-�صالح-ال�صادة
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توقيع عقود مشروع الوقود البيئي
في دولة الكويت

تحت رعاية وح�ص���ور معالي وزير �لنفط ووزير �لدولة 

ل�ص���وؤون مجل�س �الأمة �لدكتور علي �صالح �لعمير، تم توقيع 

عقود تنفيذ م�ص�������روع-الوقود-البيئ�������ي-في-دولة-الكويت، بين 

�صركة �لبترول �لوطني���ة �لكويتية )�أحدى �ل�صركات �لتابعة 

لموؤ�ص�ص���ة �لبترول �لكويتية( و�ل�صركات �لفائزة بمناق�صات 

�لم�ص���روع، في 13 �أبريل 2014، وذلك في �لمقر �لرئي�صي 

ل�صرك���ة �لبترول �لوطنية بمدين���ة �الأحمدي، وبح�صور كبار 

�لم�صوؤولي���ن في �لقط���اع �لنفطي بدولة �لكوي���ت، و�صفر�ء 

�ل���دول �لت���ي تنتم���ي �إليها �ل�ص���ركات �لفائ���زة بمناق�صات 

�لم�صروع، وجمع غفير من �ل�صخ�صيات �لعاملة في �لقطاع 

�لنفط���ي �لكويت���ي و�الإعالميين ووكاالت �الأنب���اء �لعالمية. 

وبلغ���ت �لقيم���ة �الجمالية للم�صروع نح���و 3.4 مليار دينار 

كويتي موزعة كما يلي:

1- تجمع-حزمة-م�ص�������فاة-ميناء-عب�������داˆ-)1(-بقيادة-.

�صركة-Petrofac-بقيمة-1.07-مليار-د.∑-.

2- تجم�������ع-حزم�������ة-ميناء-عب�������داˆ-)2(-بقيادة-�ص�������ركة-.

Flour-بقيمة-962-مليون--د.∑-.-
3- تجم�������ع-حزمة-م�ص�������فاة-مين�������اء-االأحم�������دي-بقيادة-.

�صركة-JGC-بقيمة-1.36-مليار-د.∑-.

ويعتب���ر م�ص���روع �لوق���ود �لبيئ���ي �أح���د �أه���م �لم�صاريع 

�ال�صتر�تيجية ل�صركة �لبت���رول �لوطنية، ويهدف �إلى تطوير 

وتو�صع���ة م�صفات���ي ميناء عب���د�ˆ ومين���اء �الأحمدي ودعم 

ربطهم���ا لي�صبح���ا مجمع���اً تكريري���اً متكام���اًل ق���ادر�ً على 

�الإيفاء بمتطلبات �الأ�صو�ق �لعالمية و�لمحلية من �لمنتجات 

�لبترولية كماo ونوعاً في �لم�صتقبل �لمنظور، و�الرتقاء باالأد�ء 

�لفن���ي و�القت�صادي لزيادة �لق���درة �لتناف�صية وتحقيق �أعلى 

عائ���د ممكن مع �لمحافظ���ة على �أعل���ى �لمقايي�س لكل من 

�الأد�ء �لبيئي وم�صتوي���ات �ل�صالمة، وذلك لتنفيذ �لتوجهات 

�ال�صتر�تيجية لموؤ�ص�صة �لبترول �لكويتية.

ويت�صم���ن نط���اق �أعم���ال �لم�ص���روع �إج���ر�ء �لتحديثات 

و�لتطوي���ر �لالزم لمختلف وحد�ت م�صفاتي ميناء �الأحمدي 

ومين���اء عب���د�ˆ، و��صتبد�ل �لوح���د�ت �لقديم���ة، و�إ�صافة 

وح���د�ت ت�صنيعي���ة جدي���دة بهدف رف���ع �لق���درة �لتحويلية 

للم�صاف���ي، الإنتاج �لمنتجات �لبترولية عالية �لجودة و�الأكثر 

ت�ص���دد�ً م���ن �لناحية �لبيئية. ومن �لمق���رر �كتمال �لم�صروع 

في عام 2018، و�صتبل���غ �لطاقة �لتكريرية لم�صفاتي ميناء 

�الأحمدي وميناء عبد�ˆ ثمانمائة �ألف ب/ي.  

معالي-الدكتور-علي-�صالح-العمير
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كما عقد خالل نف�س �لفترة �الجتماع �لت�صاوري �لخام�س 

الأ�صح���اب �لمعال���ي �لوزر�ء �لع���رب �لمعنيين ب�ص���وؤون �لثروة 

�لمعدنية، وبم�صاركة وفود ر�صمية من �لدول �لعربية. 

يه���دف �لموؤتمر �إلى تبادل �لمعرف���ة و�لتجارب وتفعيل 

�لتعاون بي���ن �لموؤ�ص�صات �لعربية و�لدولي���ة �لمعنية بقطاع 

�لث���روة �لمعدنية، وللتعريف بو�قع �لقطاع �لمعدني وتاأثيره 

عل���ى �قت�ص���اد�ت �ل���دول �لعربي���ة و�لتروي���ج للم�صروعات 

�لتعديني���ة و�إز�ل���ة �لمعوق���ات �لت���ي تعتر����س �ال�صتثمار�ت 

�لعربية و�الأجنبية في هذ� �لقطاع، وللتعرف على �لتقنيات 

�لحديث���ة في مج���ال �ال�صتك�ص���اف و�لتنقيب ع���ن �لثرو�ت 

�لمعدنية في �لدول �لعربية.

تناولت-المحاور-الرئي�صية-للموؤتمر-عددًا-من-الموا�صيع-

من-بينها:

من�������اñ-اال�ص�������تثمار-والفر��������ص-المتاحة-ف�������ي-القطاع-• 

المعدني-في-الدول-العربية.

التج�������ارب-العالمية-في-قطاع-التعدي�������ن-ودورها-في-• 

التنمية-الم�صتدامة.

جيولوجي�������ة-االأحزمة-المعدني�������ة-في-الوطن-العربي-• 

وامكانياتها-المحتملة.

الم�ص�������وحات-الجيولوجية-وا�صتك�ص�������اف-وا�صتخراج-• 

الخامات-المعدنية.

وق���د تر�أ�س �الأمي���ن �لعام للمنظم���ة، جل�صة �لعمل 

�لثالثة للموؤتمر وكانت بعنو�ن-}الموارد-المعدنية-كاأحد-

م�ص�������ادر-الطاقة-المكملةz، و�صاركه في رئا�صة �لجل�صة 

�صعادة �لوكي���ل �لم�صاعد ل�صوؤون �لمعادن بوز�رة �لنفط 

و�لمع���ادن بالجمهورية �ليمني���ة، �لدكتور يحيى ح�صين 

�الأعج���م، وقدم���ت خ���الل �لجل�ص���ة �أربع���ة �أور�ق عمل 

تناول���ت �الآف���اق �لحالي���ة و�لم�صتقبلي���ة ال�صتخد�مات 

�لطاقة من �لم�صادر �لمكملة في �لدول �لعربية.

و�صدر-في-نهاية-الموؤتمر-البيان-الختامي �لذي �أكد 

المؤتمر العربي الدولي الثالث عشر للثروة المعدنية
�صع���ادة  م���ن  كريم���ة  لدع���وة  تلبي���ة 

مدير ع���ام �لمنظمة �لعربي���ة للتنمية 

�ل�صناعية و�لتعدين )�إيدمو(، �الأ�صتاذ 

محم���د ب���ن يو�ص���ف، �ص���ارك �صع���ادة 

�الأمين �لعام للمنظمة، �الأ�صتاذ عبا�س 

علي �لنقي في �أعمال �لموؤتمر �لعربي 

�لدولي �لثالث ع�ص���ر للثروة �لمعدنية 

�ل���ذي  ل���ه،  �لم�صاح���ب  و�لمعر����س 

�أقي���م في مدينة مر�ك����س في �لمملكة 

�لمغربية خالل �لفترة من 28 �إلى 30 

�بري���ل 2014، تح���ت رعاية �صاحب �لجاللة �لملك محم���د �ل�صاد�س، ملك �لمملكة �لمغربية، و�لذي نظمته �لمنظمة �لعربية للتنمية 

�ل�صناعية و�لتعدين وبالتعاون مع وز�رة �لطاقة و�لمعادن و�لماء و�لبيئة بالمملكة �لمغربية، ووز�رة �لبترول و�لثروة �لمعدنية بالمملكة 

�لعربية �ل�صعودية. وبم�صاركة �أ�صحاب �لمعالي وزر�ء �لتعدين في �لدول �لعربية، وكبار �لم�صوؤولين في �لهيئات �لعربية و�لدولية ذ�ت 

 .zلعالقة بمجال �لتعدين، وقد �نعقد �لموؤتمر تحت �صعار }الثروة-المعدنية-امكانات-واعدة-لتنمية-م�صتدامة�
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على �أهمية ت�صجي���ع �ال�صتثمار وو�صع حو�فز جديدة 

لال�صتثم���ار وتب�صي���ط �الجر�ء�ت في قط���اع �لمعادن 

و�ال�صتف���ادة من �الأبحاث �لت���ي تقوم باإعد�دها مر�كز 

�لبح���وث �لعربي���ة �لمتخ�ص�ص���ة �إلى جان���ب ت�صجيع 

�لتعاون و�لتن�صيق بين مر�كز �الأبحاث �لعربية.

 كما دعا �لبيان �لختامي �إلى تكثيف عمليات �لم�صح 

�لجيولوج���ي ال�صتك�ص���اف �لم���و�رد �لهيدروكربوني���ة 

ف���ي �ل���دول �لعربية، و�إلى �أهمي���ة �لتن�صيق في مجال 

�ال�صت�صع���ار عن بع���د، ونظم �لمعلوم���ات �لجغر�فية، 

وت�صجيع �إعد�د �لدر��ص���ات حول �لتكامل �لعربي في 

قط���اع �لتعدين بالتن�صيق مع �لمنظمة �لعربية للتنمية 

�ل�صناعية و�لتعدين.

ق���ام �لموؤتمر �لعربي �لدولي �لثالث 

ع�ص���ر للث���روة �لمعدنية بتقدي���م جائزة 

�لتمي���ز ف���ي مج���ال �لث���روة �لمعدني���ة 

لمعالي وزير �لبت���رول و�لثروة �لمعدنية 

بالمملكة �لعربي���ة �ل�صعودية، �لمهند�س 

علي بن �بر�هي���م �لنعيمي، وذلك نظير 

جهود معاليه في تطوير منظومة �لعمل 

�لعرب���ي �لم�صترك في قط���اع �لتعدين، 

حيث كان معالية رئي�صاً الأول ندوة تعقد 

على م�صتوى �لوط���ن �لعربي عن فر�س 

�ال�صتثم���ار�ت �لتعديني���ة، ورئي�صاً الأول 

�جتم���اع ت�ص���اوري وز�ري عربي للوزر�ء 

�لعرب �لمعنيين بقطاع �لثروة �لمعدنية، 

وكذلك تروؤ�ص���ه الجتماعات �للجن���ة �ال�صت�صارية لقطاع 

�لثروة �لمعدنية على م���دى ثالثة �أعو�م متتالية، بو�صفه 

�أول وزير يقوم برئا�صة هذه �الإجتماعات، ورعايته لخم�س 

ور����س عم���ل نظمته���ا وز�رة �لبت���رول و�لث���روة �لمعدنية 

�ل�صعودية لتاأهيل وتدريب �لكو�در �لعربية.

وق���د �ألقى معال���ي وزير �لبت���رول و�لث���روة �لمعدنية 

بالمملك���ة �لعربية �ل�صعودي���ة، �لمهند�س علي بن �بر�هيم 

�لنعيمي، كلمة في هذه �لمنا�صبة �صكر فيها �لقائمين على 

�لموؤتمر، وذكر فيها �ن �لمملكة �لعربية �ل�صعودية و�صعت 

م���ن خالل نظام �ال�صتثمار �لتعدين���ي والئحته �لتنفيذية، 

مو�د�ً و�إجر�ء�ت تoو�زن بي���ن ��صتغالل �لثرو�ت �لمعدنية، 

وتحقي���ق �الأه���د�ف �لتنموية مع �لمحافظ���ة على �لبيئة، 

و�أ�ص���ار �إلى جهود �لمملكة في مج���ال تحقيق �ال�صتغالل 

�الأمث���ل لثرو�تها �لمعدني���ة، و�صد �الحتياج���ات �لمحلية 

من �لخامات �لمعدني���ة و�ل�صناعات �لمرتبطة بها كمو�د 

�لبن���اء، وع���دم ت�صدير �لخامات �الأولي���ة �إلى �لخارج، بل 

تحويلها �إلى منتجات م�صنعة، ذ�ت قيمة م�صافة عالية.

جائزة التميز في مجال الثروة المعدنية
لمعالي المهندس علي بن ابراهيم النعيمي



ن�صرة �صهرية �صادرة عن منظمة �الأقطار �لعربية �مل�صدرة للبرتول

سنة 40 - العدد 5 
ال

14

ة 
ظم

من
 ال

طة
ش

أن

وق�������د-ناق�ص-الموؤتمر خالل جل�صاته ع���دد�ً من �لمو��صيع 

تمحورت ب�صكل رئي�صي حول �نعكا�صات �لتطور�ت �ل�صيا�صية 

�لت���ي م���رت به���ا �لمنطق���ة �لعربي���ة خ���الل �الأع���و�م �لقليلة 

�لما�صية، على و�قع وم�صتقبل �لعالقات �لعربية �الأوروبية من 

مختلف جو�نبها �ل�صيا�صية و�القت�صادية و�لثقافية.

ومن-بين-اأهم-الموا�صيع-التي-ناق�صها-الموؤتمر:

االآفاق-االقت�صادية-للعالم-العربي.• 

اأوروبا-والعال�������م-العربي،-تقوية-الروابط-ال�صيا�ص�������ية-• 

واال�صتثمارية.

اأهمي�������ة-منطقة-البحر-االأبي�ص-المتو�ص�������ط---في-ربط-• 

اأوروبا-والعالم-العربي.

تعزي�������ز-العالق�������ات-االقت�ص�������ادية-بين-العال�������م-العربي-• 

واأوروبا-بهدف-دعم-االقت�صاد-اليوناني.

ا�صتراتيجيات-الطاقة:-العب-رئي�صي-للتنمية-الم�صتدامة.• 

م�صاريع-البنية-التحتية-والنقل-في-العالم-العربي.• 

وق���د �صارك �صعادة �الأمين �لعام للمنظمة، �الأ�صتاذ عبا�س 

علي �لنق���ي كمتحدث رئي�صي في جل�صة )توقعات-الطاقة-في-

المنطقة-العربي�������ة(، حيث قدم كلمة تناول���ت �صناعة �لنفط 

و�لغ���از على �ل�صعيدين �لعربي و�لدول���ي، و��صتعر�س خاللها 

و�ق���ع و�آف���اق �لطاقة في �ل���دول �الأع�صاء بمنظم���ة �الأقطار 

�لعربية �لم�صدرة للبترول )�أو�بك(، حيث �أ�صار �إلى �أن �لهدف 

�لرئي�ص���ي للمنظم���ة هو تع���اون �لدول �الأع�ص���اء في مختلف 

�أن�صطة �ل�صناعة �لبترولية.

كم���ا ��صتعر����س �صعادت���ه �لم�صاري���ع �لعربي���ة �لم�صتركة 

�لمنبثق���ة ع���ن �ل���دول �الأع�ص���اء بالمنظمة، وه���ي )�ل�صركة 

�لعربية �لبحرية لنقل �لبترول، �ل�صركة �لعربية لبناء و��صالح 

�ل�صف���ن )�أ�ص���ري(، �ل�صركة �لعربي���ة لال�صتثم���ار�ت �لبترولية 

)�أبيك���ورب(، �ل�صركة �لعربية للخدم���ات �لبترولية )�أبي�صكو(، 

ومعهد �لنفط �لعربي للتدريب.

وق���ال �صعادت���ه �ن لل���دول �لعربية دور رئي�ص���ي في تلبية 

�لطل���ب �لعالم���ي �لمتز�يد على �لطاقة، حي���ث ت�صتاأثر �لدول 

�لعربي���ة بحو�ل���ي 57 % من �الحتياطي���ات �لنفطية �لموؤكدة 

في �لعالم، وبحو�لي 32% من �نتاج �لنفط �لعالمي، وت�صتاأثر 

بحو�ل���ي 29 % من �حتياطيات �لغ���از �لطبيعي �لموؤكدة في 

�لعالم، وبحو�لي 17% من �الإنتاج �لعالمي )�لم�صوق(.

ووفق���اً لمعظم �لوكاالت و�لهيئ���ات �لدولية �لمتخ�ص�صة، 

فم���ن �لمتوق���ع �أن يرتفع �لطلب �لعالمي عل���ى �لطاقة بن�صبة 

52% خ���الل �لفترة بين عامي 2010 و 2035. �أما بالن�صبة 
لم�ص���ادر �لطاقة �لمتجددة كطاقة �لرياح و�لطاقة �ل�صم�صية، 

و�لطاق���ة �لحر�ري���ة �الأر�صي���ة، فمن �لمتوق���ع �أن تنمو بن�صبة 

تف���وق �ل� 7% �صنوياً، ويرتبط ذل���ك بمقد�ر �لدعم و�لحو�فز 

�لحكومية �لمقدمة.

و�أكد �صعادته �ن �لدول �الأع�صاء بالمنظمة، �صوف ت�صتمر 

بدوره���ا كمورد �آم���ن وم�صتقر للنف���ط و�لغ���از، وذلك بف�صل 

�لجه���ود �لحثيثة �لتي تقوم به �لدول �الأع�صاء لزيادة قدر�تها 

�النتاجية وتطوير مر�فقها �لبترولية. 

ويمث���ل مو�صوع �لموؤتمر ومح���اوره �أهمية بالغة للجانب 

�الأوروبي ب�صب���ب �الأهمية �ال�صتر�تيجي���ة للمنطقة �لعربية، 

ورغب���ة �لجان���ب �الأوروبي ف���ي تعزيز �لعالق���ات �ل�صيا�صية 

و�القت�صادي���ة م���ع �لدول �لعربي���ة، ولبلوغ ه���ذه �لغاية فاإن 

�لجه���ود ترك���ز في �تجاه تهيئة من���اخ ��صتثمار م�صتقر و�آمن 

في �لمنطقة �لعربية.

بمشاركة األمين العام للمنظمة
مؤتمر دولي يناقش آفاق العالقات العربية األوروبية 

 تلبي���ة لدعوة من �لجه���ات �لمنظمة و�لر�عية، �صارك �صعادة 

�الأمين �لعام للمنظمة �الأ�صتاذ عبا�س علي �لنقي في فعاليات 

�لموؤتم���ر �القت�صادى �لدولى-}اأوروب�������ا-والعالم-العربى:-تقوية-

عالق�������ات-اال�ص�������تثمار-وال�صيا�ص�������ة-واالأعمالz، �ل���ذي �أقيم في 

�لعا�صم���ة �ليوناني���ة �أثين���ا، يومي 5- 6 ماي���و 2014،  �لذي 

نظمت���ه مجل���ة The Economist، وبرعاي���ة م�صتركة من 

�لرئا�ص���ة �ليونانية لمجل�س �التحاد �الأوروبي، وجامعة �لدول 

�لعربية، وبم�صاركة مجموعة من �لم�صوؤولين رفيعي �لم�صتوى 

من �التحاد �الأوروبي و�لدول �لعربية.



ن�صرة �صهرية �صادرة عن منظمة �الأقطار �لعربية �مل�صدرة للبرتول

سنة 40 - العدد 5 
ال

15

ة 
ظم

من
 ال

طة
ش

أن

وق�������د-ت�ص�������من-االجتم�������اع--4-جل�ص�������ات-عام�������ة-تناول�������ت-

الموا�صيع-التالية:-

جغر�في���ة �لطاق���ة �لجدي���دة: ��صتم���ر�ر �لعم���ل • 

كالمعتاد، �أم ع�صر جديد في �لعر�س و�لطلب في 

قطاع �لطاقة? 

�نت���اج �لغاز و�لنفط من �لم�ص���ادر غير �لتقليدية، • 

�لنظرة �لم�صتقبلية و�لمخاطر و�المكانيات.

 �لتح���ول �لى �قت�صاد منخف�س �لكربون حقيقة �أم • 

خيال علمي.

�الد�رة �لحكومي���ة �لفاعل���ة للطاقة �لعالمية،  دور • 

منتدى �لطاقة �لدولي.

كم���ا ت�صم���ن �الجتم���اع �ل���وز�ري عقد جل�ص���ة خا�صة 

لالإعالن عن �طالق مبادرة بيانات �لغاز �لم�صتركة )جودي 

للغاز(.

وقد عقدت جل�صة حو�ر م�صترك بين �أ�صحاب �لمعالي 

�ل���وزر�ء و�لروؤ�صاء �لتنفيذيين لل�ص���ركات �لنفطية �لكبرى، 

االجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي الـ 14

الجغرافيا الجديدة ومستقبل أمن الطاقة العالمي
تلبي���ة لدعوة كريمة من معال���ي وزير �لطاقة بجمهورية رو�صيا �التحادي���ة، �ل�صيد/ �لك�صندر 

نوف���اك، و�صع���ادة �الأمين �لعام لمنتدى �لطاقة �لدولي، �ل�صيد/�ل���دو فلوري�س، �صارك �الأمين 

�لع���ام للمنظمة، �الأ�صتاذ/ عبا�س علي �لنقي في فعالي���ات �الجتماع �لوز�ري لمنتدى �لطاقة 

�لدولي �لر�بع ع�صر، �لذي عقد في �لعا�صمة �لرو�صية مو�صكو، يومي 15 و 16 مايو 2014،  

وبم�صاركة وفود ر�صمية يتر�أ�صها �أ�صحاب �لمعالي وزر�ء �لطاقة و�لبترول في �لدول �الأع�صاء 

.zفي منتدى �لطاقة �لدولي، وقد عقد �الجتماع �لوز�ري تحت �صعار }الجغرافيا-الجديدة-وم�صتقبل-اأمن-الطاقة-العالمي
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وذل���ك للمرة �الأولى منذ �ن�صاء منتدى �لطاقة �لدولي، كما 

عقد على هام�س �لمنتدى �لعديد من �للقاء�ت �لثنائية بين 

وزر�ء �لدول �لمنتجة و�لدول �لم�صتهلكة وروؤ�صاء �ل�صركات 

�لنفطي���ة به���دف بح���ث �لعالق���ات و�لم�صاري���ع �لنفطي���ة 

�لم�صتركة بين �لجانبين.

كم���ا ت�صم���ن �الجتم���اع 3 جل�ص���ات مو�زي���ة تناول���ت 

�لمو��صيع �لتالية: 

الطاقة-الم�ص�������تدامة-للجميع..ما-ي�ص�������لح-للواقع---

الحا�صر-وماذا-يحتاج-للتطوير.

تو�ص�������يع-نطاق-ن�ص�������ر-الطاقة-النظيفة..-ال�صراكات---

بين-القطاعين-العام-والخا�ص.-

بني�������ة-الطاق�������ة-الجدي�������دة،-بن�������اء-اأنظم�������ة-وطنية---

واقليمية-قوية.

  وخ���الل �لمنتدى �ألقى بع����س �أ�صحاب �لمعالي وزر�ء 

�لطاق���ة و�لنف���ط بالدول �الأع�ص���اء في �لمنظم���ة، كلمات 

��صتعر�ص���و� خالله���ا و�قع و�آف���اق �صناعة �لنف���ط �لعربية 

و�لعالمية، نذكر منها ما يلي:   

معالي وزير الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة

 الأ�ضتاذ �ضهيل بن محمد فرج المزروعي 

حي���ث ��صتعر����س معاليه في كلمته �لت���ي �ألقاها في 

�لمنتدى تجربة دولة �الإمار�ت ف���ي تخفي�س �النبعاثات 

�لغازي���ة، و�لمبادر�ت �لت���ي تم تطبيقه���ا وكان لها �الأثر 

�لكبي���ر في تخفي����س �نبعاث���ات ثاني �أك�صي���د �لكربون، 

م�صي���ر�ً �إل���ى �أن �الأه���د�ف �لوطني���ة لب���الده تتمثل في 

توفي���ر م���ا ن�صبت���ه 24% م���ن �لطاق���ة �لكهربائي���ة من 

م�ص���ادر خالية تماماً م���ن �النبعاث���ات �لكربونية بحلول 

ع���ام 2021. 
و�ص���دد معالي���ه في خت���ام كلمت���ه على �أهمي���ة ت�صافر 

�لمجتم���ع �لدولي في �لجهود �لر�مية لتخفي�س  �النبعاثات 

�لغازية وت�صجيع �القت�صاد �الأخ�صر .

معال��ي وزي��ر البت��رول والث��روة المعدني��ة بالمملك��ة 

العربية ال�ضعودية

 المهند�س علي بن اإبراهيم النعيمي

ذك���ر معاليه ب���اأن منتدى �لطاق���ة �لدولي يوف���ر �لبنية 

�لمثالية للحو�ر بين قادة و�صناع �صيا�صات �لطاقة �لعالمية، 

وي�صع���ى لمو�كب���ة �لتغي���ر�ت �القت�صادي���ة �لمت�صارعة في 

�لعالم. 

ودع���ا معالي���ه جمي���ع دول �لعالم للتعاون م���ع �لمنتدى 

به���دف تحقي���ق �أهد�ف���ه وتعزي���ز هياكله عل���ى �ل�صعيدين 

�الإقليم���ي و�لعالمي، م�صيًر� �إل���ى وجود �الإمكانية باأن يكون 

�لمنت���دى �كثر مرونة وقوة، وت�صاه���م بارتقاءه �إلى م�صاف 

�لمنظمات �لدولية �لكاملة.
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معالي وزي��ر النفط ووزير الدول��ة ل�ضوؤون 

مجل�س المة بدولة الكويت

 الدكتور علي �ضالح العمير

حيث �أكد معاليه على �أهمية حو�ر �لدول 

�طار  في  للنفط  �لم�صدرة  و�ل��دول  �لمنتجة 

تعزيز  بهدف   وذلك  �لدولي،  �لطاقة  منتدى 

�لتعاون بين �لالعبين �ال�صا�صيين في �ال�صو�ق 

�ل�صفافية  تعزيز  في  وللم�صاهمة  �لنفطية، 

�الأ�صو�ق  في  �لتذبذب  مخاطر  من  و�لتقليل 

�لعالمية. 

و�أ�ص���اف معاليه باأن دول���ة �لكويت مهتمة 

بالتو�صع في مجال �صادر�ت �لنفط و�لغاز في 

�الأ�ص���و�ق �الآ�صيوي���ة، وعلى ��صتع���د�د للتعامل 

مع �لتحدي���ات �لتي تفر�صه���ا �لمتغير�ت في 

�الأ�ص���و�ق �لعالمي���ة. و�أ�صار معالي���ه �إلى توجه 

دول���ة �لكويت الإنت���اج 4 ماليي���ن برميل نفط 

يومي���ا حتى ع���ام 2020 م�صدد�ً عل���ى �لتز�م 

�لكوي���ت بتعهد�ته���ا ف���ي مج���ال �صم���ان �من 

�لطاقة.

و�أو�ص���ح معاليه ب���اأن قارة �آ�صي���ا ت�صتهلك 

75 % م���ن �ل�ص���ادر�ت �لنفطي���ة �لكويتي���ة 
م�صي���ر� �لى �هتمام �لكوي���ت بتطوير �ل�صر�كة 

�ال�صتر�تيجية مع قارة �آ�صيا.

ا�ص�������تعر�ص-البيان-الختامي-ال�ص�������ادر-ع�������ن-منتدى-الطاقة-

الدولي-الرابع-ع�ص�������ر،-عددًا-من-الق�ص�������ايا-والموا�صيع-المهمة-

ذات-ال�ص�������لة-ب�ص�������ناعة-الطاقة-والنفط-العالمية،-حيث-اأ�ص�������ار-

اإلى-اأن-م�ص�������تويات-العر�ص-والطلب-العالمي-�ص�������تظل-ت�ص�������كل-

اأ�صا�ص-عدم-اال�صتقرار-في-بلورة-ال�صيا�صات-الوطنية-في-مجال-

الطاق�������ة،-وتوقع-اأن-يتراوح-حجم-الطلب-العالمي-على-النفط-

في-عام-2035-بين-90---110-مليون-ب/-ي-

ودعا-البي�������ان-الختامي-اإلى-اأهمية-تدعي�������م-الحوار-القائم-

بين-الم�ص�������وؤولين-ال�صيا�ص�������يين-وروؤ�صاء-�ص�������ركات-الطاقة-اأثناء-

بلورة-التوقعات-والوق�������وف-على-المتغيرات-في-مجال-الطاقة،-

م�صددًا-على-�صرورة-توفر-اال�ص�������تعدادات-للتعامل-مع-امكانية-

تغيير-م�صارات-تدفق-الطاقة-خالل-ال�صنوات-الع�صر-القادمة.-

وكما-اأ�صار-البيان-اإلى-اأن-ارتفاع-مكانة-م�صادر-الطاقة-البديلة-

للنف�������ط-والغاز-تعني-حدوث-تطور-في-المجال-التكنولوجي-من-

�ص�������اأنه-ان-يزيد-م�ص�������توى-اأمن-الطاقة-وينع�ص-االأ�صواق-العالمية-

للطاقة،-م�صددًا-على-�ص�������رورة-ان�صجام-ا�صتثمار-م�صادر-الطاقة-

البديل�������ة-مع-متطلبات-حماي�������ة-البيئة-موؤكدًا-عل�������ى-حقيقة-ان-

م�ص�������ادر-الطاقة-البديل�������ة-ال-تعالج-م�ص�������كلة-تلبية-االحتياجات-

وتاأمين-المخزون-اال�صتراتيجي-من-الطاقة.

واأو�صح-البيان-الختامي-باأن-التدفق-المتوقع-للغاز-الم�صال-

لالأ�صواق-العالمية-�صيوؤدي-الى-تغيير-في-موازين-القوى-في-�صوق-

الغ�������از-العالمية-في-حين-ان-عقود-الطاق�������ة-طويلة-االأجل-قادرة-

على-�ص�������مان-اال�صتقرار-في-مجال-العر�ص-والطلب-وت�صاعد-في-

�صمان-�صالمة-اال�صتثمارات-في-مجال-الطاقة.

ودع�������ا-البيان-اإلى-�ص�������رورة-دع�������م-الدول-لم�ص�������اريع-الطاقة-

المتج�������ددة-ومنها-الطاقة-ال�صم�ص�������ية-والرياح،-كم�������ا-اأكد-على-

الحاجة-اإلى-و�ص�������ع-اآليات-مالية-ت�ص�������مح-بالتو�صل-الى-م�صادر-

طاقة-نظيفة-واالنتقال-بها-الى-م�صتويات-اأرفع.

البيان الختامي 

لمنتدى الطاقة الدولي الرابع ع�ضر
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وقعت �ل�صركة  �لعربية لبناء و��صالح �ل�صفن )�أ�صري( 

عقد�ً مع �صركة Seven Seas لت�صييد مر�فق متخ�ص�صة 

تت�صم���ن ور�صة لت�صكيل �لمعادن وور�صة الأعمال �لنجارة 

وور�ص���ة لتجهيز معد�ت نظم �لتدفئ���ة و�لتهوية وتكييف 

�لهو�ء، باالإ�صافة �لى �لمخازن و�لمكاتب �لهند�صية �لتي 

�ص���وف يك���ون لها عظيم �الأث���ر في رفع م�صت���وى وجودة 

ونوعي���ة �لتجهي���ز�ت �لخا�ص���ة باأماك���ن �الإعا�صة ونظم 

تكيي���ف �لهو�ء �لتي تقدمها �ل�صرك���ة لزبائنها من مالك 

�ل�صفن و�أب���ر�ج �لحفر، وتم تد�صين �لمر�فق في �حتفال 

ح�صره كبار �لم�صوؤولين في �ل�صركتين

وذك���ر �لرئي����س �لتنفي���ذي ل�صرك���ة �أ�ص���ري �ل�صيد/ 

نيل�س كري�صتيان بيرغ، �ن هذ� هو �لتطوير �لثالث �صمن 

م�ص���روع جوبيتر، وهو �لمبادرة �لت���ي طرحت في بد�ية 

�لع���ام 2014 و�لهادفة لجعل �أ�صري �ل�صركة �لر�ئدة في 

�ل�صرق �الو�صط في مج���ال توفير مقاولين متخ�ص�صين 

في موقع �لعمل، م�صيفاً �أن �ل�صركة كانت قد �أعلنت عن 

تطويرين مهمين �صمن هذ� �لبرنامج هما مر�فق �صركة 

Solas �لجدي���دة �لت���ي ه���ي �الآن قيد �الإن�ص���اء، وور�صة 
“�أي ب���ي بي” �لتي ت���م �فتتاحها م���وؤخ���ر�ً، وتاأتي مر�فق 
Seven Seas لت�صكل �لتطوير �لثالث �لذي يتم �الإعالن 
عن���ه وهناك �لمزيد م���ن هذه �لم�صروع���ات �لتي �صيتم 

�الإعالن عنها خالل �الأ�صهر �لمقبلة من �لعام �لجاري.

و�أ�صاف �لرئي�س �لتنفيذي ل�صركة �أ�صري، �ن �ل�صركة 

ت�صعى �لى �إقامة �صر�كات تجارية و�قت�صادية مع مختلف 

�ل�صركات �لت����ي تع���مل ب�صكل مب���ا�صر �أو غير م���با�ص����ر 

 Seven Seas ف���ي �ل�صن���اعات �لبح��رية مث������ل �صركة

و Solas IBB، مو�صح���اً �أنه���ا تع���د خط���و�ت مكّمل���ة 

لعملي���ات �لتطوير �لتي تعمل �أ�صري على تنفيذها �صمن 

��صتر�تيجيته���ا �لجديدة �لهادفة �لى تنويع م�صادر دخل 

�ل�صرك���ة، معرباً عن تطلعه �إلى �أن تحقق هذه �ل�صر�كات 

مجتمع���ة �لمزيد م���ن �لنمو في �أعم���ال �ل�صركة �لعربية 

لبناء و�إ�صالح �ل�صفن.

منشآت جديدة في شركة
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�أع���ل���ن���ت �ل�����ص��رك��ة �ل��ع��رب��ي��ة 

لال�صتثمار�ت �لبترولية }�أبيكورب«، 

تنمية  كم�صرف  ت�صنف  �ل��ت��ي 

ملكيته  ت��ع��ود  �الأط����ر�ف  متعدد 

ل���ل���دول �ل��ع�����ص��ر �الأع�������ص���اء في 

م��ن��ظ��م��ة �الأق�����ط�����ار �ل��ع��رب��ي��ة 

�ل��م�����ص��درة ل��ل��ب��ت��رول )�أو�ب�����ك(. 

�تفاقية  توقيعها  ع��ن  م���وؤخ���ر�ً 

�صركة  مع  �ال�صتثماري  للتعاون 

�صنو�ت. و�صتعمل   3 لمدة  ت�صتمر  لفترة مبدئية  باور«، وذلك  }�أكو�  �لدولية  و�لطاقة  �لمياه  �أعمال 

توليد  �أكو�باور في مختلف م�صاريع  ��صتثماري مع �صركة  �أبيكورب بموجب هذه �التفاقية ك�صريك 

�لطاقة وتحلية �لمياه، وعبر حدود �لنطاق �لجغر�في �الأ�صا�صي الأعمال �أكو� باور، كما ت�صمل �لمبادرة 

�ال�صتثمار في مر�فق توليد �لطاقة �لتي تعمل بالوقود �الأحفوري �أو بم�صادر �لطاقة �لمتجددة. وتاأتي 

�لر�مية  �أبيكورب  ل�صركة  �لجديدة  �ال�صتثمارية  �لتوجهات  مع  تما�صياً  �لم�صترك  �ال�صتثمار  مبادرة 

لتعزيز وتنويع �ال�صتثمار�ت من خالل توفير فر�س ��صتثمارية في �لمنطقة �لعربية، وهو ما ي�صاهم 

في دعم مكانة �ل�صركة في قطاع توليد �لطاقة وتحلية �لمياه في منطقة �ل�صرق �الأو�صط.

اتفاقيات بين أبيكورب وشركات استثمارية سعودية

�أع��ل��ن��ت ���ص��رك��ة �أب��ي��ك��ورب عن 

�إج�����ر�ء�ت �صفقة  ب��ن��ج��اح  �ك��م��ال��ه��ا 

بقيمة  �آج��ل  ثنائي  مر�بحة  تمويل 

مليون   267( �صعودي  ري��ال  مليار 

�أحكام  مع  متو�فقة  �أمريكي(  دوالر 

��صتحقاق  الأجل  �الإ�صالمية  �ل�صريعة 

م���دت���ه 5 ����ص���ن���و�ت م����ع م�����ص��رف 

�ل��ر�ج��ح��ي �ل�����ص��ع��ودي وذل����ك وف��ق 

�صروط تناف�صية.

وذكر �لرئي�س �لتنفيذي و�لمدير 

بن  �أحمد  �ل�صيد  الأب��ي��ك��ورب،  �لعام 

�ل�صفقة  ه��ذه  ب��اأن  �لنعيمي،  حمد 

تعتبر �متد�د�ً ل�صفقات �صابقة بين �لجانبين، حيث �صاهم م�صرف �لر�جحي في دعم 

جميع �ل�صفقات �الإ�صالمية �لكبرى �لتي قامت بها �أبيكورب للتمويل �الآجل في �لفترة 

�الأخيرة.
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ذك�������ر-معالي-وزي�������ر-البترول-والث�������روة-المعدنية-ف�������ي-المملكة-

العربي�������ة-ال�ص�������عودية،-المهند�ص-على-ب�������ن-اإبراهي�������م-النعيمى،-اأن-

نجاح-المملكة-في-تزويد-دول-العالم-باإمدادات-موثوقة-واآمنة-من-

الموارد-الطبيعية-من-نفط-وغاز-ومعادن،-�ص�������اهم-ب�ص�������ورة-فاعلة-

في-تعزيز-النمو-االقت�صادى-في-المملكة-والعالم-على-حد-�صواء.-

واأ�ص�������تعر�ص-معالي�������ه-ف�������ى-كلمت�������ه-الت�������ي-األقاه�������ا-ف�������ي-معهد-

-Clingendael Institute for International Relations
في-اله�������اي---هولندا،-ع�������ددًا-من-الم�ص�������اريع-البترولي�������ة-الحالية-

والم�ص�������تقبلية-في-المملكة-والتي-تمهد-لو�ص�������ع-اأ�ص�ص-اقت�صادية-

بعيدة-المدى-واأكثر-ا�ص�������تدامة،-ومن-بينها-التو�صع-في-ال�صناعات-

البترولي�������ة-الالحق�������ة-)التكري�������ر-والبتروكيماوي�������ات(-بالتعاون-مع-

�ص�������ركات-البترول-العالمية،-وبناء-مجمعات-�ص�������ناعية-متكاملة-اأو-

تطويرها-وتو�صعتها،-مو�صحًا-ان-المملكة-توا�صل-العمل-بتطبيق-

ال�صيا�ص�������ات-االقت�صادية-وال�صناعية-بالتناغم-بين-االأولويات-على-

ال�صعيدين-المحلي-والدولي.

واأك�������د-معاليه-عل�������ى-االهتم�������ام-الكبير-الòي-تولي�������ه-المملكة-

للم�ص�������ائل-المتعلقة-بالبيئة-والمناñ،-في-Xل-اعتماد-العالم-على-

ا�ص�������تهال∑-النفط-والغ�������از-الطبيعي،-موؤكدًا-عل�������ى-الدور-الحيوي-

للتقنيات-الحديث�������ة-في-التخفيف-من-االآثار-الجانبية-ال�ص�������لبية-

الناجمة-عن-ا�ص�������تهال∑-الطاق�������ة،-مبينًا-دع�������م-المملكة-لعدد-من-

االأبح�������اث-في-مج�������ال-تقنيات-ا�ص�������طياد-ثان�������ي-اك�ص�������يد-الكربون-

-.)CCS(-وتخزينه

واأ�ص�������ار-معالية-اإل�������ى-اأن-انتاج-النفط-ال�ص�������خري-في-الواليات-

المتح�������دة-االأميركي�������ة-ي�ص�������اهم-في-توفي�������ر-مزيد-م�������ن-االمدادات-

النفطي�������ة-ف�������ي-ال�ص�������وق-العالمية،-وف�������ي-تاأمين-الطل�������ب-العالمي-

المتزاي�������د-عل�������ى-الطاقة-نتيج�������ة-الزيادة-الم�ص�������تمرة-في-�ص�������كان-

العالم،-مو�ص�������حا-اأن-النفط-ال�صخرى-ي�ص�������اعد-على-تحديد-حد-

اأدنى-الأ�ص�������عار-النفط،-وهòا-�صيوؤدى-بدور√-اإلى-تعزيز-اال�صتثمارات-

طويلة-االأمد-التى-تتطلبها-�صناعة-الطاقة.

-وا�ص�������اف-معالية-اإلى-اإن-اأهم-ما-فى-االأمر-يكمن-فى-ا�صتقرار-

االأ�ص�������عار،-فالتقلب�������ات-الحادة-لي�ص�������ت-ف�������ى-�ص�������الح-اأى-طرف-من-

االأطراف-على-االطالق.

النعيمي : اهتمام كبير للمملكة
في قضايا البيئة والتغير المناخي

تقدم���ت رو�صي���ا ر�صمياً ف���ي 30 �أبري���ل 2014 ب�صكوى 

لمنظم���ة �لتج���ارة �لعالمية �ص���د �التح���اد �الأوروبي حول ما 

ي�صم���ى }�لحزمة �لثالثة من قو�عد �صوق �لطاقة« في �التحاد 

�الأوروب���ي و�لت���ي تحظ���ر جم���ع �أي �صركة طاقة بي���ن تقديم 

�الإم���د�د�ت )�لوقود( و�متالك �لبني���ة �الأ�صا�صية مثل خطوط 

�الأنابي���ب )خدم���ة( �الأمر �لذي تعتبره رو�صي���ا تمييز�ً �أوروبياً 

�صد م���وردي �لطاقة �الأجان���ب في �صوق �التح���اد �الأوروبي، 

ف���ي حين ترى �لمفو�صية �الأوروبية �أن �صركة �لنفط �لرو�صية 

Gazprom �لت���ي �صت�ص���ارك في م�صروع خ���ط �أنابيب غاز 
South Stream  �صتقوم بدور مورد �لغاز و�متالك خطوط 

�أنابيب نقل �لغاز في نف�س �لوقت.

و�إذ� ل���م يتم �لتو�ص���ل �إلى �تفاق بين �لطرفين خالل �صهرين 

م���ن تاريخ تقدي���م �ل�صكوى �صت�ص���كل لجنة من منظم���ة �لتجارة 

�لعالمي���ة لبحث �لق�صية و�إ�صد�ر حك���م فيها وفقاً لقو�عد هيئة 

�لمنازع���ات �لمركزية في �لمنظم���ة، علماً باأن �لهيئة نظرة فيما 

�صبق في خم�صة ق�صايا تتعلق بمو��صيع �لطاقة ومن �أهمها  قيام 

�لياب���ان في 13 �صبتمبر 2010 ب�صكوى �صد كند� حول �لتد�بير 

�لت���ي تم�س قط���اع �لطاقة �لمتج���ددة وكذلك ف���ي 22 دي�صمبر 

2010 تقدم���ت �لوالي���ات �لمتح���دة ب�صكوى �ص���د �ل�صين ب�صاأن 
�لتد�بير �لمتعلقة بمعد�ت طاقة �لرياح وفي 19 دي�صمبر 2013 

تقدم���ت �الأرجنتين ب�صكو�ها �صد �التحاد �الأوروبي حول تد�بير 

مكافحة �الإغر�ق على وقود �لديزل �لحيوي في �الأرجنتين.

منظمة التجارة العالمية تبحث موضوع
الحزمة الثالثة من قواعد سوق الطاقة 
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ذك���ر �صعادة �لدكتور مطر بن حامد �لنيادي، وكيل وز�رة �لطاقة، وممثل دولة �الإمار�ت 

�لعربي���ة �لمتحدة في �لمكتب �لتنفيذي لمنظم���ة �الأو�بك �أن وز�رة �لطاقة �المار�تية تعمل 

وبالتع���اون مع �لجهات �لحكومي���ة ذ�ت �ل�صلة ب�صناعة �لطاقة، على �عد�د مظلة ت�صريعية 

متكامل���ة ل�صيا�صات �لطاق���ة، تحدد عبرها �الأطر �لتنظيمية لقطاع �لطاقة بدولة �الإمار�ت 

�لعربي���ة �لمتحدة، وبما ي�صم���ل عمليات �إنتاج �لطاقة و�لم�صادر �لم�صتخدمة و�إعادة تدوير 

�لنفاي���ات و�لن�ص���ب �لم�صتهدفة لتر�صي���د �ال�صتهالك، مو�صح���اً باأن لجن���ة )و�صع �صيا�صة 

�الإمار�ت للطاقة(، و�لمنبثقة عن وز�رة �لطاقة �المار�تية حددت بع�س �لن�صب �لم�صتهدفة 

خالل �لفترة �لمقبلة. 

و�أ�ص���ار �لنيادي، في ت�صريحات �صحفية عل���ى هام�س �فتتاح �لقمة �لعالمية لالقت�صاد 

�الأخ�ص���ر �لت���ي �نعق���دت في �إمارة دبي في �أبري���ل �لما�صي، �إلى �أن ب���الده تبنت عدد� من 

�لم�صاري���ع �لطموح���ة الإنت���اج �لكهرباء م���ن �لمو�رد �لنظيف���ة )�لطاقة �ل�صم�صي���ة، �لطاقة 

�لنووية(، وذلك بهدف �لو�صول النتاج 24 % من �إجمالي �لطاقة من م�صادر نظيفة بحلول 

�لعام 2021، كما �أ�صار في �لوقت ذ�ته �إلى مبادرة ��صتخد�م �لفحم �لنظيف في �إمارة دبي. 

و�أ�ص���ار �صعادت���ه �إلى �أن دولة �الإم���ار�ت �لعربية �لمتحدة �أ�صبحت مح���ور�ً دولياً للفكر 

�لمتج���دد ف���ي قطاع �لطاقة، وت�صعى حالياً الإطالق مبادرة عالمية تاأخذ بيد �لعالم للتنمية 

نح���و �القت�ص���اد �الأخ�صر، م�صي���ر�ً �إلى مجموعة م���ن �لتحديات �لتي تو�ج���ه �لتحول نحو 

�القت�ص���اد �الأخ�ص���ر ومن بينها غي���اب �الأطر �لتنظيمي���ة و�لت�صريعي���ة و�ل�صيا�صات �لعامة 

ونق�س �ل�صر�كات �لدولية.

النيادي: دولة اإلمارات تستعد إلطالق
 مبادرة عالمية نحو االقتصاد األخضر
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  ت�صم���ن �الجتماع �لوز�ري رفيع �لم�صتوى مناق�صات 

م�صتفي�ص���ة ح���ول 9 من �لق�صاي���ا ذ�ت �لتاأثير �لكبير في 

�لح���د م���ن تد�عيات ظاه���رة تغير �لمناخ، وه���ي ) كفاءة 

�لطاقة، و��صتخد�م �الأر��صي و�لغابات، و�لتمويل، و�لطاقة 

�لمتج���ددة، و�لزر�ع���ة، و�لمرون���ة ف���ي �لتكي���ف و�لنقل، 

وق�صية �لملوثات �لمناخية ق�صيرة �الأجل، و�لمدن(. 

وقد �أكدت �لمناق�صات �لتي جرت في �جتماع �أبوظبي 

�ل���وز�ري على �لتر�بط �لوثيق بي���ن تد�عيات تغير �لمناخ 

وق�صاي���ا �لتنمي���ة �الأ�صا�صي���ة مث���ل �أمن �لطاق���ة و�لمياه 

و�لغذ�ء. 

وق���د �ألق������ى �صمو �ل�صيخ عبد�ˆ ب���ن ز�يد �آل نهيان 

وزي���ر �لخارجية بدولة �الإمار�ت �لعربي���ة �لمتحدة، كلمة 

مناقشات دولية مستفيضة في اجتماع أبوظبي 
الوزاري رفيع المستوى بشأن تغير المناخ

ا�صت�ص�������افت-دولة-االإمارات-العربية-المتحدة-خالل-الفترة-4-

– 5-مايو-2014،-اأعمال-االجتماع-الوزاري-رفيع-الم�ص�������توى-
ب�ص�������اأن-تغير-المن�������اñ،-وذلك-�ص�������عيًا-لتقديم-حل�������ول-طموحة-

وفاعلة-لمواجهة-تداعيات-Xاهرة-تغير-المناñ،-وقد-بل≠-عدد-

الم�ص�������اركين-في-االجتماع-حوالي-1100-م�صار∑--من-القادة-

ال�صيا�ص�������يين،-من-بينهم-100-وزير-من-مختلف-دول-العالم،-

ومن-�صمنهم-مجموعة-من-اأ�ص�������حاب-المعالي-وزراء-الطاقة-

والبت�������رول-والطاقة-ف�������ي-الدول-االأع�ص�������اء-بمنظمة-االأوابك،-

باالإ�ص�������افة-لكب�������ار-رجال-االأعم�������ال-ونخبة-من-�ص�������ناع-القرار-

م�������ن-مختلف-اأنحاء-دول-العالم،-ومن-بين-كبار-ال�صخ�ص�������يات-

الم�ص�������اركة-في-االجتماع-نائ���ب-الرئي�����ص-االأمريك����ي-االأ�صب���ق-

اآل-غ�������ور،-ورئي��������ص-ال�������وزراء-البريطان�������ي-االأ�ص�������ب���ق-توني-بلير،-

ورئي�ص-المك�صيك-ال�صابق-فيلبي-كالديرون.
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في �ليوم �الأول لالجتماع �لوز�ري، �أكد من خاللها على 

�أهمي���ة تع���اون وتكاتف جميع دول �لعال���م في مو�جهة 

ظاه���رة �لتغير �لمناخي، مو�صحاً حر�س حكومة بالده 

على �صمان �لرفاهي���ة لمو�طنيها  على �لمدى �لبعيد، 

و�نطالق���اً م���ن هذه �لروؤي���ة فاإن دولة �الم���ار�ت تدعم 

كاف���ة �لجهود و�لبر�مج �القليمية و�لدولية �لتي ت�صاهم 

في �لحد من تد�عيات تغير �لمناخ.

كما �أك���د �صموه قيام �لدولة بتنوي���ع م�صادر �لطاقة 

ون�ص���ر م�صاري���ع �لطاق���ة �لمتج���ددة و�لطاق���ة �لبديل���ة 

و�لتقنيات �لنظيفة، بما في ذلك بناء �لقدر�ت في مجال 

�لطاقة �لنووية �ل�صلمي���ة حيث تتمثل �الأهد�ف �لوطنية 

ف���ي توفير م���ا ن�صبته 24% من �لطاق���ة �لكهربائية من 

م�صادر خالية تماماً من �النبعاثات �لكربونية بحلول عام 

2021، وكذل���ك تد�صي���ن و�حدة من ��صخ���م �لمحطات 
للطاق���ة �ل�صم�صي���ة ف���ي �لعال���م و�الأولى م���ن نوعها في 

منطقة �ل�صرق �الأو�صط وبقدرة 100 ميغاو�ت.

م���ن جهته ذك���ر �الأمي���ن �لع���ام لالأمم �لمتح���دة بان 

ك���ي مون ف���ي كلمته �لتي �ألقاها في خت���ام �الجتماع، �ن 

�جتم���اع �أبوظبي لع���ب دور�ً محورياً ف���ي ح�صد �لجهود 

قب���ل �نعقاد قمة �لقادة لتغير �لمناخ �لمزمع �إقامتها في 

�صبتمب���ر 2014 في نيوي���ورك و�لتي دع���ا �إليها ل�صمان 

نج���اح �لموؤتمر �لحادي و�لع�صري���ن  )COP21( للدول 

�الأطر�ف �لم�صاركة في �تفاقية �الأمم �لمتحدة �الإطارية 

لتغير �لمناخ  �لمقرر عقده في باري�س 2015.

و�أ�ص���اد �الأمين �لعام بجه���ود دولة �الإمار�ت �لعربية 

�لمتح���دة، و��صف���اً �إياها بالبطل �لعالم���ي في �لمعركة 

�صد تغي���ر �لمناخ خا�صة في مج���ال �لطاقة �لمتجددة 

و�لتنمي���ة �لم�صتد�م���ة، م�صير�ً �إل���ى �أن �جتماع �أبوظبي 

يع���د خط���وة مهمة في �لطري���ق �إلى �صياغ���ة تو�فق في 

�الآر�ء ب�صاأن كيفية معالجة ظاهرة تغير �لمناخ. 

ودع���ا جمي���ع �لم�صاركي���ن �إل���ى ��صتله���ام �لدرو����س 

و�لتج���ارب �لم�صتفادة من �جتم���اع �أبوظبي و�ال�صتمر�ر 

في �لتع���اون و�إطالق �لمب���ادر�ت و�لم�صاري���ع ��صتعد�د�ً 

لقمة �لمناخ في نيوي���ورك وموؤتمري �الأطر�ف �لمقبلين 

في ليما وباري�س. 

وف���ي كلمة له بمنا�صبة ختام �الجتماع �لوز�ري رفيع 

�لم�صت���وى، ذكر معال���ي �لدكتور �صلط���ان �أحمد �لجابر 

وزي���ر �لدولة و�لمبع���وث �لخا�س ل�ص���وؤون �لطاقة وتغير 

�لمن���اخ بدولة �المار�ت �لعربي���ة �لمتحدة، باأن �الجتماع 

�لذي حمل عن���و�ن �النطالقة “من �أبوظبي” يعك�س ثقة 

�لعال���م بجهود بالده وقدرتها عل���ى تقديم قيمة �إ�صافية 

للجهود �لهادف���ة للت�صدي لتحديات تغير �لمناخ و�إر�صاء 

�لركائ���ز �ل�صحيحة ل�صمان نج���اح �الجتماعات �لمقبلة 

ذ�ت �ل�صلة، معتب���ر�ً �الجتماع بمثابة �نطالقًة �صحيحة 

ومبني���ًة على �أ�ص����س �صلبة و�صليمة وقام���ت خالله دولة 

�الإم���ار�ت بدور ري���ادي يتنا�صب مع �لنهج �ل���ذي �أر�صته 

�لقيادة �ل�صيا�صية لدولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة.
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد-االإدارة-االقت�صادية

✍ انخف�ص-املعدل-ال�صهري-الأ�صعار-�صلة-اأوبك بن�صبة 1.1 % )1.2 دوالر للربميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إىل 104.2 دوالر للربميل خالل 

�صهر مار�س 2014.

✍ انخف�ص-الطلب-العاملي-على-النفط-خالل �صهر مار�س 2014 مبقد�ر 2.5 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 2.7 % لي�صل �إىل 90.1 مليون ب/ي.

✍-انخف�صت-الكميات املعرو�صة-من-النفط خالل �صهر مار�س 2014 مبقد�ر 0.6 مليون ب/ي ،�أي بن�صبة 0.6 % لت�صل �إىل 92.9 مليون ب/ي.

✍-انخف�صت-واردات-الواليات-املتحدة-من-النفط-اخلام خالل �صهر فرب�ير 2014 بنحو 1.3% لتبلغ 7.3 مليون ب/ي، بينما-ارتفعت-وارداتها-من-

املنتجات-النفطية بنحو 4%  لتبلغ حو�ىل 1.7 مليون ب/ي.

✍-انخف�ص-املخزون-التجاري-النفطي-يف-الدول-ال�صناعية-خالل �صهر فرب�ير 2014 بحو�ىل 13 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 2506 

مليون برميل،-بينما-ارتفع-املخزون-االإ�صرتاتيجي-يف-بلدان-منظمة-التعاون-االقت�صادي-والتنمية-وجنوب-اأفريقيا-وال�صني-مبقدار 3 مليون برميل 

ليبلغ 1870مليون برميل. 

✍ انخف�ص-املتو�صط-ال�صهري-لل�صعر-الفوري-للغاز-الطبيعي �مل�صجل يف مركز هرني بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر مار�س 2014 مبقد�ر 2.03 دوالر 

لكل مليون )و ح ب( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إىل 3.79 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

✍-ارتفع-متو�صط-اأ�صعار-ا�صترياد-الغاز-الطبيعي-امل�صيل-يف-اليابان-خالل �صهر فرب�ير 2014 مبقد�ر0.1 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إىل 16.8 

دوالر لكل مليون )و ح ب( ،-كما-ارتفع-متو�صط-اأ�صعار-ا�صترياد-الغاز-الطبيعي-امل�صيل-يف-كوريا-اجلنوبية مبقد�ر 1.0 دوالر لكل مليون )و ح ب(، 

لي�صل �إىل 16.5 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، بينما-انخف�ص-متو�صط-اأ�صعار-ا�صترياد-الغاز-الطبيعي-امل�صيل-يف-ال�صني مبقد�ر 1.6 دوالر لكل 

مليون )و ح ب(، لي�صل �إىل 11.7 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

✍-بلغت-�صادرات-الدول-العربية-من-الغاز-الطبيعي-امل�صيل-اإىل-اليابان-و-كوريا-اجلنوبية-وال�صني-حواىل 5.478 مليون طن خالل �صهر فرب�ير 2014، 

م�صتاأثرة بح�صة 41.5% من �الإجماىل.

أوال : أسواق النفط

– الأ�ضعار  1

1-1-اأ�صعار-النفط-الخام

�صهد �لمعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة �أوبك تر�جعاً خالل �الأ�صبوع �الأول من �صهر مار�س 

2014، م�صجاًل 105.7 دوالر للبرميل، ثم ��صتمر فى �لتر�جع لي�صل �إلى �أدنى م�صتوياته فى 
�الأ�صبوع �لثالث عندما بلغ حو�لى 103.2 دوالر للبرميل، قبل �أن يعاود �الرتفاع خالل �الأ�صبوع 

�لر�بع لي�صل �إلى 103.6 دوالر للبرميل كما يو�صح �ل�صكل )1(:

المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك,  2014-2013 
�صلة  الأ�صعار  �ل�صهري  �لمعدل  �صهد 

 2014 �أوبك خالل �صهر مار�س  خامات 

للبرميل  دوالر   1.2 بمقد�ر  �نخفا�صاً 

مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 

1.1% لي�صل �إلى 104.2 دوالر للبرميل، 
دوالر   2.2 بنحو  �ن��خ��ف��ا���ص��اً  م�صجال 

للبرميل �أي بن�صبة 2.1% مقارنة بمعدله 

�لم�صجل خالل �ل�صهر �لمماثل من �لعام 

�لما�صي. وقد كان للمخاوف ب�صاأن تر�جع 

�لنمو �القت�صادى فى �ل�صين، و�نخفا�س 

ط��ل��ب م�����ص��اف��ى �ل��ت��ك��ري��ر، و�الن��ق��ط��اع 

و�ل��ت��وت��ر�ت  �الم�����د�د�ت،  ف��ى  �لم�صتمر 

�لجيو�صيا�صية دور�ً رئي�صياً فى �نخفا�س 

�الأ�صعار خالل �صهر مار�س 2014.

املوؤ�ضرات الرئي�ضية

الشكل - 1:
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مار�س فرباير
يناير

2014 دي�ضمرب نوفمرب اأكتوبر �ضبتمرب اأغ�ضط�س يوليو يونيو مايو اإبريل
مار�س

2013

)1.2( 0.7 )3.0( 2.7 )1.7( )2.0( 1.2 3.0 3.4 0.4 )0.4( )5.3( )6.4(  �لتغري عن �ل�صهر

�ل�صابق

)2.2( )7.4( )4.6( 1.1 )1.9( )1.7( )2.0( )2.0( 4.9 7.1 )7.4( )17.1( )16.6(
 �لتغري عن �ل�صهر

 �ملماثل من �لعام

�ل�صابق

مالحظة: ت�صم �صلة �أوبك، �عتبار� من 16 يونيو 2005 ، �إحدى ع�صر نوعاً من �لنفط �لخام بدال من �ل�صبعة خامات �ل�صابقة . وتمثل �ل�صلة 

�لجديدة خامات �لدول �الأع�صاء مقّومة وفقاً  الأوز�ن ترجيحية تاأخذ في �العتبار �إنتاج و�صادر�ت �لدول �الأع�صاء. و�عتبار� من بد�ية يناير 2007 

�أ�صيف خام غير��صول �النغولي �إلى �صلة �أوبك �لجديدة، و في منت�صف �صهر �أكتوبر 2007 �أ�صيف خام �أورينت �الإكو�دوري، وفي يناير 2009 تم  

��صتثناء �لخام �الندوني�صي من �ل�صلة  لت�صبح تتاألف من 12 نوع من �لنفط �لخام.

التغير في أسعار سلة أوبك، 2013-2014                                  )دوالر/برميل(

التغير في أسعار سلة أوبك، 2013-2014                             )دوالر/برميل(

الجدول - 1 

شكل - 2 

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

و بال�صهر �لمماثل من �لعام �ل�صابق:

�الأخرى  �لنفوط  بع�س  و  �أوبك  ل�صلة  �لفورية  �الأ�صعار  �لملحق  في   )3( �لجدول  يو�صح 

للفترة   2012 - 2014.

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

9.2 دوالر  2014 بنحو  للغازولين �لممتاز خالل �صهر فبر�ير  �لفورية  �رتفعت �الأ�صعار 

للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 7.7% لت�صل �إلى 128.9 دوالر للبرميل، 

لتبلغ 121.0  كما �رتفعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 0.3 دوالر للبرميل �أي بن�صبة %0.2 
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دوالر للبرميل، و�رتفعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لى 4.1 دوالر للبرميل �أي بن�صبة %4.1 

لتبلغ 102.9 دوالر للبرميل. 

---�صوق-روتردام

فبر�ير  �صهر  خالل  م�صتوياتها  في  �رتفاعاً  �لممتاز  للغازولين  �لفورية  �الأ�صعار  �صهدت 

لت�صل  2014 بنحو 3.4 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة %2.9 
�أ�صعار زيت �لغاز بنحو 1.5 دوالر للبرميل �أي  �إلى 119.9 دوالر للبرميل، كما �رتفعت 

بن�صبة 1.2% لتبلغ 123.3 دوالر للبرميل، و�رتفعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 5.2 دوالر 

للبرميل �أي بن�صبة 5.6% لتبلغ 97.6 دوالر للبرميل.

---�صوق-حو�ص-البحر-المتو�صط

فبر�ير  �صهر  خالل  م�صتوياتها  في  �رتفاعاً  �لممتاز  للغازولين  �لفورية  �الأ�صعار  �صهدت 

2014  بنحو 3.1 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 2.7% لت�صل 
�أ�صعار زيت �لغاز بنحو 1.0 دوالر للبرميل �أي  �إلى 116.4 دوالر للبرميل، كما �رتفعت 

بن�صبة 0.8% لتبلغ 124.1 دوالر للبرميل، و�رتفعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 6.0 دوالر 

للبرميل �أي بن�صبة 6.5% لتبلغ 98.9 دوالر للبرميل.

---�صوق-�صنغافورة

فبر�ير  �صهر  خالل  م�صتوياتها  في  �رتفاعاً  �لممتاز  للغازولين  �لفورية  �الأ�صعار  �صهدت 

2014  بنحو 1.7 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 1.4% لت�صل 
�أ�صعار زيت �لغاز بنحو 1.2 دوالر للبرميل �أي  �إلى 119.7 دوالر للبرميل، كما �رتفعت 

بن�صبة 1% لتبلغ 124.2 دوالر للبرميل، بينما تر�جعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 0.2 

دوالر للبرميل �أي بن�صبة 0.2% لتبلغ 96.3 دوالر للبرميل.

  ويو�صح �ل�صكل )3( المعدل الشهري لألسعار الفورية للغازولين الممتاز، 2013-2014     )دوالر/برميل(

�لمعدل �ل�صهري لالأ�صعار 

�لفورية للغازولين �لممتاز 

فبر�ير  من  �لفترة  خالل 

2013 �إلى فبر�ير 2014  
�لرئي�صية  �الأ�صو�ق  في 

�الأربعة:

�لجدول  يو�صح  كما 

)4( في �لملحق �لمتو�صط 

�ل�صهري لالأ�صعار �لفورية 

في  �لنفطية  للمنتجات 

�الأ�صو�ق �لمختلفة للفترة 

 .2014-2012

شكل - 3 
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المعدل الشهري ألسعار الشحن النفط الخام، 2013-2014                                        )نفطة على المقياس العالمي ( )*( شكل - 4 

1-3-اأ�صعار-�صحن-النفط-الخام-
تر�جعت �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمتجه من مو�نئ �ل�صرق �الأو�صط  �إلى �تجاه �ل�صرق 

)للناقالت �لكبيرة بحمولة 230 – 280 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر فبر�ير 2014 بمقد�ر 

نقطة و�حدة مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق ،�أى بن�صبة 1.8%،م�صجلة 56 نقطة على �لمقيا�س 

�لعالمي)*(،  كما تر�جعت �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمتجه من مو�نئ �ل�صرق �الأو�صط  �إلى 

270 – 285 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر فبر�ير  �لكبيرة بحمولة  )للناقالت  �لغرب  �تجاه 

م�صجلة 35  2014  بمقد�ر نقطة و�حدة مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة %2.8 
نقطة على �لمقيا�س �لعالمي. و تر�جعت �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمنقولة د�خل منطقة 

�لبحر �الأبي�س �لمتو�صط بناقالت �صغيرة �أو متو�صطة �لحجم )80-85 �ألف طن �صاكن( خالل 

 %50.6 بن�صبة  �أي  �ل�صابق،  �ل�صهر  باأ�صعار  87 نقطة مقارنة  2014  بمقد�ر  �صهر فبر�ير 

م�صجلة 85 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي.

ويو�صح �ل�صكل )4( �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام في �التجاهات �لمختلفة خالل �لفترة من 

�صهر فبر�ير 2013 �إلى �صهر فبر�ير 2014: 

1-4-اأ�صعار-�صحن-المنتجات-النفطية-

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

�ل�صرق  )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر فبر�ير 2014 بمقد�ر 12 

نقطة مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 13.3% م�صجلة 102 نقطة على �لمقيا�س 

 .)World Scale( لعالمي�

�الأبي�س  �لبحر  منطقة  د�خل  �لمنقولة  �لنفطية  �لمنتجات  �صحن  �أ�صعار  تر�جعت  بينما 

�لمتو�صط )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر فبر�ير 2014  بمقد�ر 

13 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي،  �أي بن�صبة 7.9% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق،  لت�صل 

 WS-( لمقيا����س �لعالم���ي� )*(

طريق���ة  ه���و   )World Scale
�أ�صع���ار  الحت�ص���اب  م�صتخدم���ة 

�ل�صح���ن، حي���ث �أن نقط���ة عل���ى 

�لمقيا�س �لعالم���ي تعني 1% من 

�صعر �لنقل �لقيا�صي لذلك �التجاه 

في كت���اب World Scale �لذي 

ين�صر �صنوي���ا، ويت�صمن قائمة من 

�الأ�صعار ب�صيغ���ة دوالر/طن تمثل 

�التجاه���ات  ل���كل   –  WS  100
�لرئي�صية في �لعالم.
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�إلى م�صتوى 152 نقطة، وتر�جعت �أي�صاً �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة من �لبحر 

�لمتو�صط �إلى �صمال غرب �أوروبا )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر 

مقارنة باأ�صعار  فبر�ير 2014 بمقد�ر 13 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي ، �أي بن�صبة %7.4 

�ل�صهر �ل�صابق،  لت�صل �إلى م�صتوى 162 نقطة.

�لمختلفة خالل  �التجاهات  في  �لنفطية  �لمنتجات  �صحن  �أ�صعار   )5( �ل�صكل  يو�صح  و 

�لفترة من �صهر  فبر�ير 2013 �إلى �صهر فبر�ير 2014.

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

�لمنتجات �لنفطية للفترة 2012- 2014.

المعدل الشهري ألسعار شحن المنتجات النفطية، 2013-2014                                  )نفطة على المقياس العالمي ( 

2 - العر�س و الطلب  

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

�ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %2.7 بن�صبة  �أي  �إلى تر�جعه بمقد�ر 2.5 مليون ب/ي،   2014
�ل�صابق لت�صل �إلى 90.1 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 0.8 مليون ب/ي مقارنة 

بال�صهر �لمناظر من �لعام �لما�صي.

مليون   1.2 بمقد�ر   2014 مار�س  �صهر  خالل  �ل�صناعية  �لدول  مجموعة  طلب  تر�جع 

ب/ي، �أي بن�صبة 2.6% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 45.3 مليون ب/ي ،وهو 

نف�س �لم�صتوى �لذى تحقق خالل �ل�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق ،كما تر�جع طلب بقية دول 

لي�صل �إلى 44.8  �لعالم �الأخرى خالل �ل�صهر بحو�لي 1.3 مليون ب/ي، �أي بن�صبة %2.8 

مليون ب/ي،  وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 0.8 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام 

�لما�صي.

شكل - 5 
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التغري عن

مار�س 2013 

مار�س

2013
التغري عن

فرباير  2014 

فرباير

2014
مار�س

2014

- 45.3 -1.2 46.5 45.3 طلب-الدول-ال�صناعية

0.8 44.0 -1.3 46.1 44.8 باقي-دول-العامل

0.8 89.2 -2.5 92.6 90.1 اإجمايل-الطلب-العاملي

-0.5 36.2 -0.8 36.5 35.7 -اإمدادات-اأوبك

-0.8 30.1 -0.8 30.1 29.3 نفط-خام

0.3 6.1 - 6.4 6.4 �صوائل-الغاز-و-متكثفات

2.4 52.6 0.3 54.7 55.0 اإمدادات-من-خارج-اأوبك

0.1 2.1 -0.1 2.3 2.2 عوائد-التكرير

2.0 90.9 -0.6 93.5 92.9 اإجمايل-العر�ص-العاملي

1.7 0.9 2.8 املوازنة

Energy Intelligence Briefing April 9  2014 ،:مل�صدر�

كما ت�صير �لتقدير�ت �الأولية �أي�صاً �إلى تر�جع �لكميات �لمعرو�صة من �لنفط خالل �صهر 

�ل�صابق  �ل�صهر  مقارنة بم�صتويات   %0.6 �أي بن�صبة  2014 بمقد�ر0.6 مليون ب/ي  مار�س 

�إلى 92.9 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 2 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر  لت�صل 

�لمناظر من �لعام �ل�صابق.

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

و �صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �صهر مار�س 2014 بمقد�ر 0.8 مليون ب/ي �أي بن�صبة %2.2 

بنحو 0.5  مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 35.7 مليون ب/ي ،م�صكلة تر�جعاً 

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

�لمنتجة من خارج �أوبك  خالل �صهر مار�س 2014 بمقد�ر 0.2 مليون ب/ي �أي بن�صبة %0.4 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 57.2 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بنحو 2.5 

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

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

2014 فائ�صاً قدره 2.8 مليون ب/ي ، مقارنة بفائ�س قدره 0.9 مليون ب/ي خالل �ل�صهر 
�ل�صابق وفائ�صاً قدره 1.7 مليون ب/ي خالل �ل�صهر �لمماثل من �لعام �ل�صابق ،وذلك كما 

يت�صح من �لجدول )2(  و�ل�صكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط                                         )مليون برميل/ اليوم( الجدول - 2 

يو�صح �لجدوالن )7( و )8( م�صتويات �لطلب و�لعر�س �لعالمي للنفط  للفترة 2012- 2013.
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3 -  تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية

الواليات-المتحدة-االأمريكية-

�نخف�صت و�رد�ت �لواليات �لمتحدة �الأمريكية من �لنفط �لخام خالل �صهر فبر�ير 2014 

بحو�لى 94 �ألف ب/ى �أى بن�صبة 1.3% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 7.3 مليون 

ب/ي، بينما �رتفعت و�رد�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لي 75 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 

4% مقارنة بال�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لي 1.7 مليون ب/ي. 
�لنفطية  �لمنتجات  من  �لمتحدة  �لواليات  �صادر�ت  �رتفعت   �ل�صادر�ت،  جانب  وعلى 

بم�صتويات  مقارنة   %2 بن�صبة  �أى  ب/ى  �ألف   91 بحو�لى   2014 فبر�ير  �صهر  خالل 

�ل�صهر �ل�صابق لتبلغ  3.7 مليون ب/ي. وبذلك �نخف�س �صافي �لو�رد�ت �لنفطية للواليات 

�لمتحدة خالل �صهر فبر�ير 2014 بحو�لي 110 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 2% مقارنة مع 

�ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 5.3 مليون ب/ي.

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

�ل�صعودية   �لعربية  �لمملكة  تليها  منه،  �الأخيرة  و�رد�ت  �جمالي  من   %37 بن�صبة  �لخام 

بن�صبة 19 % ،ثم �لمك�صيك بن�صبة 13% ،بينما ��صتحوذت �لبلد�ن �الأع�صاء في منظمة 

�أوبك على حو�لي 42% من �إجمالي و�رد�ت �لنفط �لخام للواليات �لمتحدة. 

اليابان-

 49 بحو�لي   2014 فبر�ير  �صهر  خالل  �لخام  �لنفط  من  �ليابان  و�رد�ت  �نخف�صت 

بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 3.95 مليون ب/ي ،كما  �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 1 % 

�نخف�صت �لو�رد�ت �ليابانية من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 17 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 

2% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 703 �ألف ب/ي. 

العرض والطلب العالمي على النفط                                                                                                         )مليون ب/ي (  شكل - 6 
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املنتجات النفطية النفط اخلام

-التغري-عن

يناير-2014

يناير

2014
فرباير

2014
-التغري-عن

يناير-2014

يناير

2014
فرباير

2014

0.016 ---- 1.957 ---- 1.973 ---- 0.094 ---- 7.407 7.312 الواليات-املتحدة-االأمريكية

0.099 ---- 0.254 0.155 0.049 ---- 3.999 3.950 اليابان

0.410 ---- 0.628 0.218 0.650 ---- 6.630 5.980 ال�صني

وعلى جانب �ل�صادر�ت، �رتفعت �صادر�ت �ليابان من �لمنتجات �لنفطية خالل �صهر فبر�ير  

لتبلغ 548 �ألف ب/ي، وهو �أعلى م�صتوى  2014 ،بنحو 81 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة %17 
تحقق منذ �صبتمبر 2013، و بذلك �نخف�س �صافي �لو�رد�ت �لنفطية لليابان خالل �صهر 

فبر�ير 2014  بحو�لي 148 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 3.5% لي�صل �إلى 4.1 مليون ب/ي. 

وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، فقد ظلت �لمملكة �لعربية �ل�صعودية هى �لمزود �لرئي�صى 

لليابان بالنفط �لخام بن�صبة 31 % من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه ، تليها �المار�ت 

�ليابان من  و�رد�ت  من �جمالي   %13 بن�صبة  ثم قطر   %23 بن�صبة  �لمتحدة  �لعربية 

�لنفط �لخام. 

ال�صين-

�نخف�صت و�رد�ت �ل�صين من �لنفط �لخام خالل �صهر فبر�ير 2014 بحو�لي 622 �ألف 

ب/ي، �أي بن�صبة 9% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 6 مليون ب/ي، كما �نخف�صت 

�لو�رد�ت �ل�صينية من �لمنتجات �لنفطية خالل �صهر فبر�ير 2014 بحو�لي 414 �ألف 

�أقل  �ألف ب/ي، وهو   841 لتبلغ  �ل�صابق  �ل�صهر  بالمقارنة مع   %33 بن�صبة  �أي  ب/ي، 

م�صتوى منذ �أغ�صط�س 2012.

بينما �رتفعت �ل�صادر�ت �ل�صينية من �لنفط �لخام خالل �صهر فبر�ير 2014 بحو�لي 27 

�ألف ب/ي، �أي بن�صبة 142 % بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 46 �ألف ب/ي،  وهو �أعلى 

م�صتوى منذ �أغ�صط�س 2013، و��صتقرت �ل�صادر�ت �ل�صينية من �لمنتجات �لنفطية عند 

م�صتوى 623 �ألف ب/ي. وبذلك بلغ �صافي �لو�رد�ت �لنفطية �ل�صينية خالل �صهر فبر�ير 

2014 حو�لي 6.2 مليون ب/ي منخف�صة بحو�لي 15% عن م�صتوياتها لل�صهر �ل�صابق. 
وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، فقد ظلت �لمملكة �لعربية �ل�صعودية �لمزود �لرئي�صي لل�صين 

بالنفط �لخام بن�صبة 19% من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه، يليها �نجوال بن�صبة %16، 

ورو�صيا بن�صبة %12 .

ويو�صح �لجدول )3( �صافي �لو�رد�ت ) �ل�صادر�ت ( من �لنفط �لخام و�لمنتجات �لنفطية 

للواليات �لمتحدة و�ليابان و�ل�صين خالل �صهر فبر�ير 2014 مقارنة بال�صهر �ل�صابق.

الجدول - 3 صافي الواردات)الصادرات( النفطية لبعض  دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية و الصين                     )مليون برميل / اليوم ( 

�مل�صدر : �لتقرير �ل�صهري ملنظمة �أوبك، �أعد�د خمتلفة 2014.
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4 - المخزون 

�نخف�س �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �لدول �ل�صناعية خالل �صهر فبر�ير 

2014 بحو�لى 13 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 2506 مليون برميل، 
�لعام  من  �لمماثل  �ل�صهر  م�صتويات  عن  برميل  مليون   139 بمقد�ر  �نخفا�صا  م�صكاًل 

�ل�صناعية  �لدول  في  �لخام   �لنفط  من  �لتجاري  �لمخزون  �إجمالي  �أن  يذكر  �لما�صى، 

قد �رتفع خالل �صهر فبر�ير 2014  بحو�لي 13 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل 

�إلى 944 مليون برميل، بينما تر�جع �إجمالي مخزونها �لتجاري من �لمنتجات  �لنفطية 

بحو�لي 26 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1562 مليون برميل.

 وقد ��صتقر �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �الأمريكتين عند 1270 مليون برميل، منها 

499 مليون برميل من �لنفط �لخام و 771 مليون برميل من �لمنتجات، و �رتفع �لمخزون 
�لتجاري �لنفطي في �لدول �الأوروبية بحو�لى 8 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر 

عند 886 مليون برميل منها 306 مليون برميل من �لنفط �لخام و580 مليون برميل من 

�لمنتجات. بينما �نخف�س �لمخزون �لتجاري �لنفطي في بلد�ن منطقة �لمحيط �لهادي 

بمقد�ر 21 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق ليبلغ 350 مليون برميل منها 139 مليون 

برميل من �لنفط �لخام  و 211 مليون برميل من �لمنتجات �لنفطية.

و �رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي في بقية دول �لعالم خالل �صهر فبر�ير 2014 

بمقد�ر 30 مليون برميل لي�صل �إلى 2388 مليون برميل ، كما �رتفع �لمخزون �لتجاري 

�لنفطي على متن �لناقالت بمقد�ر 17 مليون برميل لي�صل �إلى 1045 مليون برميل. 

وبذلك ي�صجل م�صتوى  �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لعالمى �رتفاعاً بمقد�ر 17 مليون 

برميل خالل �صهر فبر�ير 2014 مقارنة بم�صتو�ه �لم�صجل خالل �ل�صهر �ل�صابق  لي�صل 

�إلى 4894  مليون برميل، و هو م�صتوى منخف�س بمقد�ر 36 مليون برميل عن م�صتويات 

�ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

و�رتفع �لمخزون �ال�صتر�تيجي في بلد�ن منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية وجنوب 

�أفريقيا و�ل�صين خالل �ل�صهر بمقد�ر 3 مليون برميل لي�صل �إلى 1870 مليون برميل، و 

هو م�صتوى منخف�س  بمقد�ر 9 مليون برميل عن م�صتوياته في �ل�صهر �لمماثل من �لعام 

�لما�صي.

وبذلك ي�صل �إجمالي �لمخزون �لعالمي في نهاية �صهر فبر�ير 2014 �إلى 7809 مليون 

�ل�صابق، و�رتفاعاً  بال�صهر  37 مليون برميل مقارنة  بنحو  �رتفاعاً  برميل م�صجال بذلك 

بنحو 61 مليون برميل مقارنة بال�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

ويبين �ل�صكل )7( و�لجدول )9( في �لملحق م�صتويات �لمخزون �لمختلفة في نهاية 

�صهر فبر�ير 2014.
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* كما هو في مركز هنري.
** تم تحويل خام غرب تك�صا�س �إلى مليون )و ح ب( على �أ�صا�س �أن �لبرميل يحتوي 5.80 مليون )و ح ب (.

World Gas Intelligence April 2 ,2014 : املصدر

مار�س

دي�ضمربنوفمرباأكتوبر�ضبتمرباغ�ضط�سيوليويونيومايواأبريل2013
يناير

مار�سفرباير2014

4.04.24.03.93.63.43.63.73.64.23.35.83.8�لغاز �لطبيعي *

16.015.916.316.518.018.418.317.316.216.816.417.417.3خام غ. تك�صا�س**

18.317.116.816.316.116.717.017.719.119.419.020.718.3زيت  وقود منخف�س �لكربيت )0.3 %(

ثانيا: سوق الغاز الطبيعي

1 - الأ�ضعار الفورية و الم�ضتقبلية للغاز الطبيعي في ال�ضوق الأمريكي 

هنري  مركز  في  �لم�صجل  �لطبيعي  للغاز  �لفوري  لل�صعر  �ل�صهري  �لمتو�صط  �نخف�س 

بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر مار�س 2014 بمقد�ر 2.03 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة 

بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 3.79 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

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

�لمنخف�س من جهة  �لكبريتي  �لمحتوى  ذو  �لوقود  وباأ�صعار زيت  �لمتو�صط من جهة،  تك�صا�س 

�أخرى،  يت�صح �نخفا�س �أ�صعار �لغاز �لطبيعي عن �الأول بنحو 13.5 دوالر لكل مليون )و ح ب(، 

و�نخفا�صه عن �لثاني بحو�لي 14.5 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، كما هو مو�صح في �لجدول )4(:

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر فبراير 2014 شكل - 7 

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس وزيت الوقود في السوق األمريكي، 2013-2014     ) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 4

 )مليون برميل ( 
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وت�صير �الأ�صعار �لم�صتقبلية للغاز �لطبيعي �لم�صجلة في �ل�صابع من �صهر �بريل 2014  �أن 

م�صتوياتها في �صوق �لتبادل �لقاري في لندن ) ICE ( �صوف تفوق مثيالتها في �صوق نايمك�س 

في �لواليات �لمتحدة خالل �لفترة �لممتدة من �صهر مايو 2014  �إلى �صهر فبر�ير 2015 

لي�صل �أعلى م�صتوى للفروقات �إلى 6.32 دوالر لكل مليون وحدة حر�رية بريطانية خالل �صهر 

فبر�ير 2015 ،كما يو�صح �ل�صكل )8(:

)دوالر لكل مليون و ح ب ( األسعار المستقبلية للغاز الطبيعي المسجلة في 7 أبريل 2014

اآ�ضيا اأ�ضواق الغاز الطبيعي الم�ضيل في   .2
 

فبر�ير  �صهر  في  �ليابان   ��صتوردته  �لذي  �لم�صيل  �لطبيعي  �لغاز  �أ�صعار  متو�صط  �صهد    

2014  �رتفاعاً بمقد�ر 0.1 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 16.8            
�لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته كوريا  �أ�صعار  �رتفع متو�صط  دوالر/ مليون و ح ب ،كما 

�لجنوبية بمقد�ر 1.0 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 16.5 دوالر/ 

مليون و ح ب، بينما تر�جع متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته �ل�صين بمقد�ر 

1.6 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 11.7  دوالر/ مليون و ح ب. 
�ليابان  في  �لم�صيل  �لطبيعي  �لغاز  من  �لم�صتوردة  �لكميات  تر�جعت  �أخرى،  ومن جهة 

وكوريا �لجنوبية و�ل�صين من �لم�صادر �لمختلفة خالل �ل�صهر بمقد�ر 2079  �ألف طن �أي 

فبر�ير  �صهر  في  �لم�صتوردة  �لكميات  و�صلت  �ل�صابق حيث  بال�صهر  مقارنة   %13.6 بن�صبة 

2014  �إلى 13.203 مليون طن.
�صهر  �ل�صين خالل  و  �لجنوبية  كوريا  و  �ليابان  �إلى  �لعربية  �لدول  بلغت �صادر�ت  وقد 

من �إجمالي �لكميات  فبر�ير 2014 حو�لي 5.478 مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته %41.5 

�لم�صدرة �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �ل�صهر.

 ويو�صح �لجدول )5( �لكميات �لم�صتوردة من �لغاز �لطبيعي �لم�صيل و�أ�صعاره في كل من 

�ليابان وكوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �لفترة 2014-2009 :

World Gas Intelligence April 9،-2014--:امل�صدر

شكل - 8 
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متو�ضط اأ�ضعار ال�ضتريادالكميات امل�ضتوردة 

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�ضنيكوريااليابانالإجمايلال�ضنيكوريااليابان

200964492258475532958719.010.04.4

20107000832466929511176910.810.46.1

-201178411366791221512730514.712.59.1

201287184363991469813828116.614.510.8

8230398215051371715.914.811.5يناير-2013

7525414414121308116.515.013.3فرباير

7739417412571317016.315.210.5مار�ص

7050351315591212216.214.310.9اأبريل

6421291513521068816.214.69.1مايو

6442278812501048016.614.911.0يونيو

7412242613471118516.214.910.8يوليو

7249327116891220915.614.711.5اأغ�صط�ص

6582247615171057515.014.911.8�صبتمرب

7538318913561208315.214.49.4اأكتوبر

7217327713181181215.414.59.5نوفمرب

8085402024351454016.414.613.8دي�صمرب

8179445126521528016.715.513.3يناير-2014

7511419414981320316.816.511.7فرباير

   World Gas Intelligence---امل�صدر-:-اأعداد-خمتلفة-من

كمية وأسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في اليابان وكوريا والصين 2014-2009  الجدول - 5
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اأ�ضتراليا

�كت��صافاً   Santoss �صركة  حققت 

لل���غاز عبر �لبئ���ر �ال�صتك�صافي  جدي���د�ً 

 Amadeus Mt Kitty-1 في حو�س 
و�صط �أ�صتر�ليا. وعند �ختبار �لبئر على 

عمق 2144 م �أنتج بمعدل 14 �ألف متر 

�إلى  �لمعدل  تر�جع  ثم  �ليوم  في  مكعب 

1982 متر مكع���ب في �لي�����وم بعد ع�صر 
دقائق، ثم جرى �ختباره على عمق 2156 

�ألف متر   15 بلغ  �أول��ي  بمعدل  فاأنتج  م، 

مكعب في �ليوم، ليتر�جع �لمعدل بعدها 

�إلى 11.9 �ألف متر مكعب في �ليوم.

ماليزيا

حقق���ت �صرك���ة Shell �كت�صافاً جديد�ً 

للغ���از ف���ي �لمي���اه �لعميق���ة عل���ى بعد 

135 ك���م قبالة �صو�ح���ل ماليزيا، وذلك 
عبر �لبئ���ر Rosmari-1 �لذي �خترق 

عمود�ً غازياً �صماكته 450 م.

الوليات المتحدة الأمريكية

 Nighthawk Energy حققت �صركة

�لبئر  ع��ب��ر  للنفط  ج��دي��د�ً  �ك��ت�����ص��اف��اً 

 ،Snow King 13-33 �ال�صتك�صافي 

 Arikaree Creek حقل  قرب  وذلك 

ف��ي والي��ة ك��ول��ور�دو، وذك���رت �ل�صركة 

ت�صكيلة   من  �لنفط  باإنتاج  بد�أ  �لبئر  �أن 

بمعدل   Mississipian Spergen
�أولي تر�وح بين 300- 400 ب/ي.

ال�ضين

حققت �صرك���ة CNOOC �كت�صافاً 

جديد�ً متو�ص���ط �لحجم للغاز �صمن 

 Bohai لق�ص���م �لجنوب���ي من بح���ر�

ف���ي مياه عمقه���ا 25 م. حف���ر �لبئر 

Bozhong 1-22 و�أكمل عند عمق 
4611 م حي���ث �خترق مكمن���اً للغاز 
ب�صماك���ة 92 م، و�أنت���ج عن���د و�صعه 

عل���ى �الختبار بمعدل 400 �ألف متر 

مكعب في �ليوم.

èالنروي

 Valemon كت�صاف���اً جديد�ً للنف���ط و�لغاز في �متي���از� Statoil حقق���ت �صرك���ة

North ف���ي بح���ر �ل�صم���ال، وبي���ن �لبئ���ر S 54-34/10 وجود عمود م���ن �لغاز 
و�لمتكثفات و�لنفط ب�صماكة 164 م �صمن مجموعة Brent من �لع�صر �لجور��صي 

�الأو�ص���ط. وقدرت �ل�صركة �أن �الحتياط���ي �الإجمالي في �الكت�صاف �لجديد يتر�وح 

بين 20- 75 مليون برميل مكافئ نفط.

المملكة المغربية

�أعلن �لمكت���ب �لوطني للهيدروكاربورنات و�لمعادن في 16 مايو 2014 

 Longreach Oil & ب���اأن �أعمال �لتنقيب عن �لغاز �لتي تق���وم بها �صركة

Gas Ltd  �لبريطاني���ة ، نت���ج عنها عالمات م�صجعة ف���ي بئر �ال�صتك�صافي 
} قم���ر1 } �لو�قع في منطقة �صيدي �لمخت���ار قرب مدينة �ل�صويرة )جنوب 

�لبالد(.

وتمث���ل هذه �الأنباء �لتي �أعلنها �لمكت���ب �أف�صل �لنتائج �لتي تم �لتو�صل 

�إليه���ا في �لمغ���رب منذ �أن بد�أت في منح �لعديد م���ن �لتر�خي�س لل�صركات 

�لنفطية �الأجنبية خالل �ل�صنو�ت �لقليلة �الأخيرة لتطوير مو�رد �لطاقة.

و�أو�ص���ح �لمكتب �أن �لبئر �ال�صتك�صافي }قمر1” �ل���ذي �أنجزته �ل�صركة 

�لبريطاني���ة ق���دم موؤ�صر�ت ع���ن وجود غاز عل���ى م�صتويين ف���ي ت�صكيالت 

جيولوجي���ة م���ن �لع�صر �لجور��صي، حيث ��صتم���ر �لتنقيب خالل �لفترة من 

20 مار�س �إلى 8 مايو 2014 على عمق 2790 متر.
ي�ص���ار �إلى �أن �لمملك���ة �لمغربية تخطط لحفر حو�ل���ي 30 بئر� للنفط 

و�لغاز في عام 2014 وذلك في �إطار تو�صعها في مجال �لتنقيب.

�ضاMل العاج

 Saphir-1XB كت�صافاً جديد�ً للنفط عبر �لبئر �ال�صتك�صافي� Total حققت �صركة

�ل���ذي حف���ر في مياه عمقه���ا 2300 م في �لقاط���ع CI-514. بلغ عم���ق �لبئر 4655 م، 

  API 340
و�خترق 40 م من �ل�صماكة �لفعالة �لحاوية  على نفط بجودة 

الأرجنتين

وقع���ت �صركة YPF �أكبر �صرك���ة منتجة لزيت �ل�صجيل )Shale Oil( في �الأرجنتين 

عل���ى عق���دين بقيمة   1.2 ملي������ار دوالر ال�صتئ����ج������ار 15 حفارة ت�صاف �إلى �أ�صطولها 

�لحال���ي �لبال���غ 65 حفارة. ويمتد �لعقد�ن لمدة خم�س �صن���و�ت مع خيار �لتمديد لثالث 

�صن���و�ت �إ�صافي���ة. وتاأتي هذه �لخطوة �صم���ن خطط �ل�صركة ال�صتثم���ار 37 مليار دوالر 

حت���ى ع���ام 2018 لتطوي���ر ت�صكيلة �صجيل Vaca Muerta  �لت���ي يقدر �حتياطي زيت 

�ل�صجي���ل فيها بنحو 27 مليار برميل، مما ي�صعها في م�صاف �أكبر تمركز لزيت �ل�صجيل 

في �لعالم. 
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ملح≤ ا÷داول
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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.

-: التالية- علىاخلامات- -2005 يونيو- -16 من- اعتبارا- اأوبك- �صلة- ت�صمل- - ٭-
العربي-اخلفيف-ال�صعودي،-مزيج-ال�صحراء-اجلزائري،-الب�صرة-اخلفيف،--

--ال�صدرة-الليبي،-موربان-االماراتي-،-قطر-البحري-،-اخلام-الكويتي،-االيراين-

الثقيل،-مريي--الفنزويلي،-بوين-اخلفيف-النيجريي،-

خام-مينا�ص-االندوني�صي.واعتبارا-من-بداية-�صهر-يناير-ومنت�صف-�صهر-اأكتوبر-

2007-اأ�صيف-خام-غريا�صول-االنغويل-و-خام-اورينت.
االكوادوري،-و-يف-يناير-2009-مت-ا�صتثناء-اخلام-االندوني�صي-من-ال�صلة-لتتاألف-

من-12-نوعا-من-اخلام.

االقت�صادية،- االدارة- للبرتول،- امل�صدرة- العربية- االقطار- منظمة- امل�صدر:-

والتقارير-اال�صبوعية-ملنظمة-الدول-امل�صدرة-للبرتول-)اوبك(.

�جلدول - 1: �ملعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة خامات �أوبك* ، 2013 - 2014 )دوالر / برميل(

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*
  2013 -2014 ($ / Barrel) 

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

 2013- 2014 )دوالر / برميل(
 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 
2014 -2013  ($ / Barrel)

�ل�صهر

Month
�الأ�صبوع

Week 2014 2013 �ل�صهر

Month
�ال�صبوع

Week 2014 2013

 يناير 

Jan.

1 104.3 108.7
   

يوليو

July

1 101.7

 2 104.1 108.2  2 104.5
 3 105.2 109.7  3 105.7
 4 104.7 111.4 4 105.6

 فرب�ير 

Feb.

 1 103.1 113.4
 

�غ�صط�س

Aug

1 105.3
 2 105.4 114.5  2 106.9
 3 106.7 112.7  3 107.5
 4 106.4 109.3 4 110.9

 مار�س 

March

1 105.7 107.0

�صبتمرب

Sep.

 1 111.3
2 104.0 106.4  2 110.0
3 103.2 105.9 3 107.9
4 103.6 106.3 4 106.3

  

�بريل

April

1 105.9
 �كتوبر 

Oct.

1 107.3
2 102.3  2 107.3
3 97.2  3 106.1
4 99.0 4 106.1

  

مايو

May

1 102.0

 نوفمرب  

Nov.

1 103.3
2 100.5  2 104.1
3 100.4  3 105.4
4 100.0 4 107.0

 يونيو 

  June

1 100.5

 دي�صمرب 

Dec.

1 108.0
2 101.5  2 106.9
3 102.4  3 107.2
4 99.7 4 109.0

20132014

.109.3104.7Jan-يناير 

.112.8105.4Feb-فرب�ير-

106.4104.2March مار�س 

101.1April �بريل 

100.7May مايو 

101.0June يونيو 

104.4July يوليو 

107.5August �غ�صط�س 

.108.7Sept �صبتمرب 

.106.7Oct �كتوبر 

.105.0Nov نوفمرب 

.107.7Dec دي�صمرب 

Q  I-109.5104.8 �لربع �الأول 

Q  II-100.9 �لربع �لثانى 

Q III-106.9 �لربع �لثالث 

Q  IV-106.4 �لربع �لر�بع 

Annual-105.9-املتو�صط-ال�صنوي-
Average

 Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.
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Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

�جلدول - 3:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك وبع�س �أنو�ع �لنفوط �الأخرى 2012-2014 )دوالر/ برميل(

   Table - 3:  Spot Prices for OPEC and Other  Crudes، 2012-2014  )$/Barrel(

�صلة خامات 

�أوبك

 OPEC
 Basket of

Crudes

�لعربى 

�خلفيف

 Arabian
Light

خليط   

�ل�صحر�ء 

�جلز�ئري 

 Sahara
Blend

�لب�صرة 

�خلفيف

 Basra
Light

�لكويت 

Kuwait

قطر 

�لبحري

 Qatar
Marine

موربان

�الإمار�تي

Morban

�ل�صدرة 

�لليبي

 Lybian
Sedra

دبى

Dubai
برنت

Brent
غ. تك�صا�س

WTI

109.5110.3111.5108.0109.0109.3111.8111.9109.1111.694.2Axerage 2012متو�صط-عام-2012

105.9106.6109.4103.7105.1105.4108.3108.6105.5108.797.9Axerage 2013متو�صط-عام-2013

109.3110.6114.2107.5108.3107.9110.4113.0107.9113.094.8January 2013يناير-2013-

112.8114.0117.0110.5111.8110.9113.9116.3111.3106.395.3Feburaryفرباير

106.4107.6108.9104.2105.2105.4108.5108.4105.6108.492.9Marchمار�ص

101.1102.0103.098.2100.1101.6104.5102.2101.7102.292.0Aprilاأبريل

100.7101.1102.898.299.8100.2102.8102.6100.3102.594.6Mayمايو

101.0101.3102.198.9100.2100.2102.6103.1100.3102.995.7Juneيونيو

104.5105.0107.6103.2103.2103.3105.6107.9103.5108.0104.5Julyيوليو

107.5108.1111.9106.1106.5106.7109.2111.1106.8111.3106.6Augustاأغ�صط�ص

108.7109.5113.0106.6108.0108.2111.1111.6108.3111.9106.3September�صبتمرب

106.7107.1111.0103.7106.1106.6110.1108.7106.7109.0100.4Octoberاأكتوبر

105.0104.8109.3101.6104.7105.8109.4107.6106.0108.093.8Novemberنوفمرب

107.7108.1112.7105.1107.3107.8111.2110.4107.8110.897.7Decemberدي�صمرب

104.7105.7110.0102.7103.8104.0107.7107.9104.0108.394.9January 2014يناير-2014-

105.4106.3110.5103.4104.2104.9108.7108.5105.0108.9100.8Feburaryفرباير

104.2104.8109.0102.1103.1104.1107.6107.2104.3107.6100.5Marchمار�ص

امل�صدر:-اأوابك-،--االإدارة-االإقت�صادية،--وتقارير-اأوبك.-
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 * زيت �لغاز يف �ل�صوق �الأمريكي على 0.05 % كربيت 

**زيت �لوقود يف �صوق �صنغافورة على 2 %  كربيت.
 امل�صدر:-تقرير-اأوبك-ال�صهر-،-اأعداد-خمتلفة.

* US Gulf gasoil contains 0.05% sulfur.
** Singapure fuel oil contains 2 % sulfur.
Source: OPEC - Monthly Oil Market Report 

�جلدول  - 4:  �ملتو�صط �ل�صهري لال�صعار �لفورية للمنتجات �لنفطية فى �ال�صو�ق �ملختلفة،  2012 - 2014

Table - 4: Monthly Av. of Oil Product Prices in Different Markets   2012 -2014 ($ / bbl)

ال�ضوق
الغازولني--املمتاز

Premium
Gasoline

زيت-الغاز* )50 جزء-

باملليون-كربيت(

Gas Oil*
)50 PPM Sulfur (

زيت-الوقود** 

)1.0--كربيت(

-Fuel Oil**
)1.0 %  Sulfur (

-Market

 متو�صط

عام

2012

123.8129.0105.6Singapure�صنغافورة
Average

2012
127.8130.0105.4Roterdamروترد�م
127.3113.6104.4Mediterranean�ملتو�صط

134.6126.3105.6US Gulfخ. �أمريكي

 متو�صط

عام

2013

119.2124.497.5Singapure�صنغافورة
Average

2012
122.3123.695.7Roterdamروترد�م
122.5114.296.5Mediterranean�ملتو�صط

129.7121.699.7US Gulfخ. �أمريكي

يناير

2013

112.8128.099.5Singapure�صنغافورة
 Jan.

2013
125.0128.599.4Roterdamروترد�م
127.1113.0100.4Mediterranean�ملتو�صط

129.4126.9102.7US Gulfخ. �أمريكي

فرب�ير

2013

133.0134.1102.1Singapure�صنغافورة
Feb.

2013
133.9133.3104.2Roterdamروترد�م
136.0116.5103.9Mediterranean�ملتو�صط

142.9132.4105.7US Gulfخ. �أمريكي

مار�س

2013

124.0124.999.5Singapure�صنغافورة
 Mar.
2013

122.5123.997.0Roterdamروترد�م
125.9107.496.7Mediterranean�ملتو�صط

139.5122.4102.4US Gulfخ. �أمريكي

�أبريل

2013

114.0118.196.4Singapure�صنغافورة
Apr.
2013

116.9117.392.3Roterdamروترد�م
121.2100.391.2Mediterranean�ملتو�صط

131.7115.398.2US Gulfخ. �أمريكي

مايو

2013

114.4117.795.9Singapure�صنغافورة
May.

2013
120.2116.594.1Roterdamروترد�م
122.7100.593.8Mediterranean�ملتو�صط

136.0114.697.9US Gulfخ. �أمريكي

يونيو

2013

118.8120.497.8Singapure�صنغافورة
 Jun
2013

120.7119.295.8Roterdamروترد�م
123.9102.595.3Mediterranean�ملتو�صط

133.6117.397.4US Gulfخ. �أمريكي

يوليو

2013

121.7124.295.2Singapure�صنغافورة
Jul.

2013
124.5122.695.8Roterdamروترد�م
130.0106.194.8Mediterranean�ملتو�صط

138.6120.696.9US Gulfخ. �أمريكي

�غ�صط�س

2013

117.1126.197.8Singapure�صنغافورة
Aug.

2013
126.3126.095.4Roterdamروترد�م
133.6110.296.7Mediterranean�ملتو�صط

134.8124.498.8US Gulfخ. �أمريكي

�صبتمرب

2013

117.3125.796.3Singapure�صنغافورة
Sep.

2013
122.5127.395.9Roterdamروترد�م
119.3126.499.0Mediterranean�ملتو�صط

121.1123.5101.6US Gulfخ. �أمريكي

�أكتوبر

2013

114.4125.296.9Singapure�صنغافورة
Oct.
2013

119.5124.893.9Roterdamروترد�م
114.5125.296.5Mediterranean�ملتو�صط

114.7122.298.7US Gulfخ. �أمريكي

نوفمرب

2013

114.9125.296.3Singapure�صنغافورة
Nov.

2013
118.9122.593.5Roterdamروترد�م
112.4123.396.1Mediterranean�ملتو�صط

114.1119.197.8US Gulfخ. �أمريكي

دي�صمرب

2013

118.7127.597.0Singapure�صنغافورة
Dec.

2013
120.9125.595.0Roterdamروترد�م
115.5126.598.9Mediterranean�ملتو�صط

119.8123.299.5US Gulfخ. �أمريكي

يناير

2014

118.0123.096.5Singapure�صنغافورة
 Jan.

2014
116.5121.892.4Roterdamروترد�م
113.3123.192.9Mediterranean�ملتو�صط

119.7120.798.8US Gulfخ. �أمريكي

فرب�ير

2014

119.7124.296.3Singapure�صنغافورة
Feb.

2013
119.9123.397.6Roterdamروترد�م
116.4124.198.9Mediterranean�ملتو�صط

128.9121.0102.9US Gulfخ. �أمريكي
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�جلدول - 5 :  �أ�صعار �صحن �لنفط �خلام    2012  -  2014   )نقطة على �ملقيا�س �لعاملي (

Table - 5 : Spot Tanker  Crude Freight Rates  2012 - 2014  )Point on the World Scale(

*-حجم-الناقلة-يرتاوح--ما-بني--230-اىل-285-األف-طن-�صاكن--
**-حجم-الناقلة-يرتاوح--ما-بني--270-اىل-285-األف-طن-�صاكن--

**-حجم-الناقلة-يرتاوح--ما-بني--80-اىل-85-األف-طن-�صاكن--

* Vessels of 230 - 285 thousand dwt.
** Vessels of 270 - 285 thousand dwt.
** Vessels of 80 - 85 thousand dwt.

 Source: OPEC Monthly Oil Market Report (various issues) امل�صدر:-اأعداد-خمتلفة-من-التقرير-ال�صهري-ملنظمة-اأوبك.-

-------------Direction
Period

متو�صط / �س.غ �أوروبا 

**
Med/Med **

متو�صط /  متو�صط *

M.East/West*
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

M.East/East*
 �الجتاه     

�لفرتة

Av.2012 88 33 48 متو�صط-2012

Av.2013 86 26 41 متو�صط-2013

Jan.-2013 80 25 39 يناير 2013

February 85 20 33 فرب�ير

March 88 20 35 مار�س

April 85 20 33 �أبريل

May 72 24 40 مايو

June 74 25 42 يونيو

July 82 27 42 يوليو

August 82 22 33 �أغ�صط�س

September 71 25 35 �صبتمرب

October 70 28 41 �أكتوبر

November 72 38 60 نوفمرب

December 107 39 63 دي�صمرب

Jan.-2014 175 36 57 يناير 2014

February 85 35 56 فرب�ير

.Vessels of 30 - 50 thousand dwt **-حجم-الناقالت--من-30-اىل-50-األف-طن-�صاكن--
 Source: OPEC Monthly Oil Market Report (various issues) امل�صدر:-اأعداد-خمتلفة-من-التقرير-ال�صهري-ملنظمة-اأوبك.-

�جلدول - 6 :  �أ�صعار �صحن �ملنتجات �لنفطية، 2012 -  2014  )نقطة على �ملقيا�س �لعاملي (

Table - 6  : Spot Tanker  Product Freight Rates  2012 - 2014  )Point on the World Scale(

Period
متو�صط / �س.غ �أوروبا **

Med/Med **
متو�صط /  متو�صط *

M.East/West*
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

M.East/East*

�الجتاه     

�لفرتة

Av.2012 162 153 116 متو�صط-2012

Av.2013 154 145 102 متو�صط-2013

Jan.-2013 183 177 109 يناير 2013

February 185 175 100 فرب�ير

March 173 163 130 مار�س

April 160 150 119 �أبريل

May 150 140 98 مايو

June 138 128 95 يونيو

July 147 136 80 يوليو

August 152 142 102 �أغ�صط�س

September 130 120 109 �صبتمرب

October 123 113 103 �أكتوبر

November 136 126 92 نوفمرب

December 177 167 102 دي�صمرب

Jan.-2014 175 165 90 يناير 2014

February 162 152 102 فرب�ير

Direction
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* اأرقام-تقديرية.-
امل�صدر:-اأوابك---االإدارة-االقت�صادية،-وتقارير-ال�صناعة-النفطية

* Estimates .
Sources: OAPEC -Economics Dept& Oil Indusrty Reports.

�جلدول - 7 : �لطلب �لعاملي على �لنفط  )2012 - 2013(    )مليون برميل يوميا (

Table -7 : World Oil Demand  2012 - 2013  )Million Barrels / Day(

2013 * 2012

�ملعدل

Av.
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -II
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Av.
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  

�لبلد�ن �لعربية

Arab Countries 6.5 6.6 6.6 6.4 6.4 6.3 6.4 6.4 6.2 6.2

�أقطار�أو�بك

OAPEC Members 5.6 5.7 5.7 5.5 5.5 5.4 5.5 5.5 5.3 5.3

�الأقطار �لعربية �الأخرى

Other Arab Countries 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

OECD �منظمة �ل 45.8 46.0 46.0 45.4 45.8 46.0 46.3 46.0 45.6 46.3

�أمريكا �ل�صمالية

America North 23.9 23.9 24.1 23.8 23.7 23.7 23.9 23.9 23.8 23.5

W. Europeأوروبا.غ� 13.5 13.5 13.8 13.7 13.2 13.7 13.8 13.9 13.8 13.7

�ملحيط �لهادي

Pacific Countries 8.4 8.7 8.1 7.9 8.9 8.6 8.7 8.2 8.0 9.1

�لبلد�ن �لنامية

Developing Countries 28.9 29.0 29.4 28.7 28.3 28.1 28.2 28.5 27.9 27.4

�ل�صرق �الو�صط  و�آ�صيا 

Middle East & Asia 18.9 18.9 19.3 18.8 18.7 18.4 18.4 18.8 18.3 18.1

Africa فريقيا� 3.4 3.6 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.3 3.4 3.4

�أمريكا �لالتينية

America Latin 6.5 6.6 6.7 6.5 6.2 6.3 6.4 6.5 6.2 6.0

China  ل�صني� 10.1 10.4 9.9 10.2 9.8 9.7 10.1 9.5 9.9 9.5

�الحتاد �ل�صوفي�يتي)�ل�صابق(

  Former Soviet Union 4.5 4.8 4.6 4.2 4.3 4.4 4.8 4.5 4.1 4.3

  �أوروبا �ل�صرقية

Eastern Europe 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6

World 89.8   �لعامل 90.9 90.5 89.0 88.9 88.9 90.1 89.3 88.0 88.1
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Sources: OAPEC -Economics Dept &  Oil Industry Reportsامل�صدر:-اأوابك---االإدارة-االقت�صادية،-وتقادرير-ال�صناعة-النفطية

�جلدول - 8: �لعر�س �لعاملي للنفط و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي  )2012 - 2013(    )مليون برميل يوميا (

Table -8 : World Oil and LNG Supply )2012-2013(   )Million Barrels / Day(

2013* 2012
--املعدل

Average
-الربع 4

Q IV
-
-الربع-3

-QIII
-الربع 2

Q 2
-الربع 1

Q I
--املعدل

Average
-الربع 4

Q IV
-
-الربع-3

-QIII
-الربع 2-

QII
-الربع 1

Q I

الدول-العربية

Arab Countries 27.0 26.3 27.4 27.4 26.8 28.8 28.9 28.9 29.1 28.6

اأوابك

OAPEC 25.7 24.9 26.1 26.1 25.6 27.4 27.5 27.5 27.6 27.0

دول-عربية-اأخرى

Other Arab 1.3 1.4 1.3 1.3 1.2 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6

-اأوبك

OPEC 37.4 36.5 37.9 37.8 37.4 37.1 36.9 37.0 37.2 36.8

Crude Oil-نفط-خام 31.6 30.6 32.1 32.1 31.6 31.2 31.0 31.2 31.5 31.2

-�صوائل-غاز-+-نفوط-غ.-تقليدية

NGLs  +n.-Conventional Oils 5.8 5.9 5.8 5.8 5.8 5.8 5.9 5.8 5.7 5.6

OECD-الدول-ال�صناعية 22.1 22.6 22.3 21.7 21.7 20.9 21.2 20.6 20.8 21.1

N.America-اأمريكا-ال�صمالية 18.0 18.6 18.3 17.6 17.6 16.5 16.8 16.5 16.4 16.5

Europe--اأوروبا 3.6 3.6 3.5 3.6 3.7 3.8 3.7 3.5 3.9 4.1

Pacific--الهادي 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.5 0.5

الدول-النامية

Developing Countries 12.1 12.1 12.0 12.1 12.1 12.2 12.3 12.1 12.1 12.3

M.-East -Asia--ص.-اأو�صط-واآ�صيا� 4.9 4.8 4.8 4.9 5.1 5.1 5.2 5.1 5.1 5.1

Africa--افريقيا 2.4 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3 2.4

Latin America--اأمريكا-الالتينية 4.7 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.8 4.7 4.7 4.9

---China  ال�صني---- 4.2 4.3 4.1 4.3 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2

FSU-اأ.-ال�صوفييتي-ال�صابق 13.5 13.5 13.4 13.4 13.5 13.3 13.4 13.2 13.3 13.4

Eastern Europe---اأوروبا-ال�صرقية 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1

عوائد-التكرير

Processing Gains 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

World      لعامل� -- 91.6 91.4 92.1 91.6 91.3 90.0 90.4 89.4 90.0 90.1
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1( Exculdes Oil at Sea.
2( Includes Oil at Sea and strategic reserves

* ال-ي�صمل-النفط-على-منت-الناقالت
** ي�صمل-النفط-على-منت-الناقالت-واملخزون-اال�صرتاتيجي

Sources: Oil Market Intelligence April.  2014   امل�صدر-

�جلدول - 9: �ملخزون �لنفطي �لعاملي، يف نهاية  فرب�ير 2014 )مليون برميل(

Table - 9 : Global Oil Inventories،February 2014 )million b(

فرباير

2014
 Feb.
2014

يناير-

2014
Jan.
2014

التغري-عن-يناير-

2014
  Change from

Jan. 2014

فرباير-

2013
 Feb.
2013

التغري-عن-فرباير

2013-

Change from
Feb.  2013

America)76(1270127001346االأمريكتان

Crude(26)4994918525نفط خام

Products(50)821(8)771779منتجات نفطية

Europe)19(8868788905اأوروبا-:

Crude(1)3063024307نفط خام

Products(18)5805764598منتجات نفطية

Pacific)44(394(21)350371منطقة-املحيط-الهادي-

Crude(10)1391381149نفط خام

Products(34)245(22)211233منتجات نفطية

Total OECD)139(2645)13(25062519اإجمايل-الدول-ال�صناعية-*

Crude(37)94493113981نفط خام

Products(102)1664(26)15621588منتجات نفطية

23882358302285103Rest of the worldبقية-دول-العامل-*

1045102817939106Oil at Seaنفط على منت �لناقالت

Total Commercial)36(48944877174930اإجمايل-املخزون-التجاري-*

Total Strategic1(9)1870186731879�ملخزون �ال�صرت�تيجي

7809777237774861Total2اإجمايل-املخزون-العاملي**
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اجلائــــزة العلميــــة

ملنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك( لعام 2014

اإعـــــــــــــــــــــــــالن

جيع البحث العلمي بتخ�صي�ص جائزتني تقديريتني كل صجيع البحث العلمي بتخ�صي�ص جائزتني تقديريتني كل صجيع البحث العلمي بتخ�صي�ص جائزتني تقديريتني كل  صة منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول يف ت�صة منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول يف ت� ة منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول يف ت�صة منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول يف ت�ص صيا�صيا� يا�صيا�ص صتمرارا ل�صتمرارا ل� تمرارا ل�صتمرارا ل�ص صا�صا�

وع صوع صوع  أن يكون مو�اأن يكون مو�صأن يكون مو�صأن يكون مو� ة صة صة اآلف دينار كويتي، تقرر  صف دينار كويتي، وقيمة اجلائزة الثانية خم�صف دينار كويتي، وقيمة اجلائزة الثانية خم� بعة صبعة صبعة اآل صنتني، قيمة اجلائزة الأوىل �صنتني، قيمة اجلائزة الأوىل � نتني، قيمة اجلائزة الأوىل �صنتني، قيمة اجلائزة الأوىل �ص ص�ص�

أوابك لعام اأوابك لعام أوابك لعام 2014 بعنوان: البحث العلمي للح�صول على جائزة 

»التكامل بني �صناعتي التكرير والبرتوكيماويات«

مو�صوع البحث

إىل البحث عن اإىل البحث عن إىل البحث عن  إىل البحث عن تواجه �صناعتا التكرير والبرتوكيماويات العديد من التحديات التي دفعت القائمني على هاتني ال�صناعتني  إىل البحث عن تواجه �صناعتا التكرير والبرتوكيماويات العديد من التحديات التي دفعت القائمني على هاتني ال�صناعتني 

غيلي ورفع العوائد اصغيلي ورفع العوائد اصغيلي ورفع العوائد القت�صادية والربحية.  صني الأداء الت�صني الأداء الت� ني الأداء الت�صني الأداء الت�ص صتويات التكامل فيما بينهما بهدف حت�صتويات التكامل فيما بينهما بهدف حت� تويات التكامل فيما بينهما بهدف حت�صتويات التكامل فيما بينهما بهدف حت�ص أعلى م�اأعلى م�صأعلى م�صأعلى م�

با لإغناء البحث:  صبا لإغناء البحث:  صبا لإغناء البحث:   صيف ما يراه منا�صيف ما يراه منا� يف ما يراه منا�صيف ما يراه منا�ص أن ي�اأن ي�صأن ي�صأن ي� ية التالية، وميكن للكاتب صية التالية، وميكن للكاتب صية التالية، وميكن للكاتب  أن يغطي البحث اجلوانب الرئي�اأن يغطي البحث اجلوانب الرئي�صأن يغطي البحث اجلوانب الرئي�صأن يغطي البحث اجلوانب الرئي� يقرتح 

فر�ص التكامل بني م�صايف تكرير النفط ووحدات �صناعة البرتوكيماويات. 1.
اريع التكامل بني �صناعتي تكرير النفط والبرتوكيماوياتصاريع التكامل بني �صناعتي تكرير النفط والبرتوكيماوياتصاريع التكامل بني �صناعتي تكرير النفط والبرتوكيماويات صعوامل جناح م�صعوامل جناح م� 2.

الفوائد الفنية واالقت�صادية للتكامل بني �صناعتي التكرير والبرتوكيماويات. 3.
اريع التكامل مت تنفيذها يف دول العامل.صاريع التكامل مت تنفيذها يف دول العامل.صاريع التكامل مت تنفيذها يف دول العامل. ص م�ص م� صة حاالت لبع�صة حاالت لبع�ص ة حاالت لبع�صة حاالت لبع�ص صدرا�صدرا� 4.

ر والبرتوكيماويات القائمة والتي هي قيد التنفيذ يف الدول العربية.اريع التكامل بني �صناعتي التكرير والبرتوكيماويات القائمة والتي هي قيد التنفيذ يف الدول العربية.اريع التكامل بني �صناعتي التكرير والبرتوكيماويات القائمة والتي هي قيد التنفيذ يف الدول العربية. اريع التكامل بني �صناعتي التكريصاريع التكامل بني �صناعتي التكريص صمراجعة م�صمراجعة م� 5.
تنتاجات والتو�صيات.صتنتاجات والتو�صيات.صتنتاجات والتو�صيات. صاال�صاال� 6.

)�صروط تقدمي البحث(

خا�ص االعتباريني.صخا�ص االعتباريني.صخا�ص االعتباريني. صأ�صأ� أ�الأ�ال مل ذلك اصمل ذلك اصمل ذلك ا أكرث وال ي�اأكرث وال ي�صأكرث وال ي�صأكرث وال ي� أو اأو أو  خ�ص صخ�ص صخ�ص  صيجوز تقدمي البحث من �صيجوز تقدمي البحث من � 1.
أو اأو أو  أية جهة عربية اأية جهة عربية أية جهة عربية  أن ال يكون قد نال جائزة من اأن ال يكون قد نال جائزة من أن ال يكون قد نال جائزة من  أن ال يكون قد نال جائزة من أو مكرر، و أن ال يكون قد نال جائزة من اأن ال يكون قد نال جائزة من أن ال يكون قد نال جائزة من أو مكرر، و أن ال يكون قد نال جائزة من اأن ال يكون قد نال جائزة من أو مكرر، و أو مكرر، واأو مكرر، و أن يكون البحث العلمي بحثا جديدا وغري مقتب�اأن يكون البحث العلمي بحثا جديدا وغري مقتب�صأن يكون البحث العلمي بحثا جديدا وغري مقتب�صأن يكون البحث العلمي بحثا جديدا وغري مقتب�ص يجب  2.

ابق.صابق.صابق. أجنبية يف ال�اأجنبية يف ال�صأجنبية يف ال�صأجنبية يف ال�

إحدى اجلائزتني املذكورتني، اإحدى اجلائزتني املذكورتني، اإحدى اجلائزتني املذكورتني،  ار بحثه للمنظمة يف حالة فوزه بار بحثه للمنظمة يف حالة فوزه ب ر بحثه للمنظمة يف حالة فوزه بصر بحثه للمنظمة يف حالة فوزه بص صبقا على منح حقوق طبع ون�صبقا على منح حقوق طبع ون� بقا على منح حقوق طبع ون�صبقا على منح حقوق طبع ون�ص صيوافق �صاحب البحث م�صيوافق �صاحب البحث م� 3.
اع، ويكون له وح��ده حق الت�صرف بتلك �رتاع، ويكون له وح��ده حق الت�صرف بتلك �رتاع، ويكون له وح��ده حق الت�صرف بتلك  �رتأخ��رى يف البحث مبا يف ذلك ب��راءة االخ��رتأخ��رى يف البحث مبا يف ذلك ب��راءة االخ� أخ��رى يف البحث مبا يف ذلك ب��راءة االخ�الأخ��رى يف البحث مبا يف ذلك ب��راءة االخ�ال مع احتفاظه بكامل حقوقه ا

إبالغ الفائز بقرار اللجنة اإبالغ الفائز بقرار اللجنة إبالغ الفائز بقرار اللجنة  إبالغ الفائز بقرار اللجنة هر من تاريخ  إبالغ الفائز بقرار اللجنة هر من تاريخ  هر من تاريخ صهر من تاريخ ص صأ�صأ� أ�اأ�ا أ�تة  أ�تة  تة صتة ص إال بعد مرور �اإال بعد مرور �صإال بعد مرور �صإال بعد مرور � إال بعد مرور � املنظمة حقوقها بطبع البحث الفائز  إال بعد مرور � املنظمة حقوقها بطبع البحث الفائز  صاحلقوق وال متار�صاحلقوق وال متار�ص

ب النموذج املرفق.صب النموذج املرفق.صب النموذج املرفق. صأخرى. ويرفق مع بحثه ت�صريحا بذلك ح�صأخرى. ويرفق مع بحثه ت�صريحا بذلك ح� أخرى. ويرفق مع بحثه ت�صريحا بذلك ح�الأخرى. ويرفق مع بحثه ت�صريحا بذلك ح�ال ة الفائز حلقوقه اصة الفائز حلقوقه اصة الفائز حلقوقه ا صمانا ملمار�صمانا ملمار� مانا ملمار�صمانا ملمار�ص ص�ص�

إن اإن اإن  إن أو كليا -  إن أو كليا -  أو كليا - اأو كليا -  أو كليا - ة جزئيا  أو كليا - ة جزئيا  ة جزئيا صة جزئيا ص إىل الفقرات املقتب�اإىل الفقرات املقتب�صإىل الفقرات املقتب�صإىل الفقرات املقتب� إىل الفقرات املقتب�ري  إىل الفقرات املقتب�ري  ري صري ص أو ي�اأو ي�صأو ي�صأو ي� أو ي�،  أو ي�،  صؤكد فيه عدم االقتبا�صؤكد فيه عدم االقتبا�ص ؤكد فيه عدم االقتبا�وؤكد فيه عدم االقتبا�و ويرفق املتقدم للجائزة مع بحثه ت�صريحا يويرفق املتقدم للجائزة مع بحثه ت�صريحا ي 4.
تخدمة بالتف�صيل.صتخدمة بالتف�صيل.صتخدمة بالتف�صيل. صوجدت - مع ذكر املراجع امل�صوجدت - مع ذكر املراجع امل�

أقطار العربية امل�صدرة للبرتول الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول  أمانة العامة ملنظمة االأمانة العامة ملنظمة االأمانة العامة ملنظمة ا إىل ااإىل اإىل ا إىل اخة الكرتونية من البحث  إىل ااإىل اإىل اخة الكرتونية من البحث  إىل ااإىل اخة الكرتونية من البحث  خة الكرتونية من البحث صخة الكرتونية من البحث ص صخ ورقية ون�صخ ورقية ون� خ ورقية ون�صخ ورقية ون�ص أربع ن�اأربع ن�صأربع ن�صأربع ن� أربع ن�يتم تقدمي  أربع ن�اأربع ن�أربع ن�يتم تقدمي  أربع ن�اأربع ن�يتم تقدمي  5.
أو/معدي البحث وخربتهم املهنية.اأو/معدي البحث وخربتهم املهنية.أو/معدي البحث وخربتهم املهنية.أو/معدي البحث وخربتهم املهنية. ؤهالت معد وؤهالت معد ووؤهالت معد  ومن نبذة عن موومن نبذة عن مومن نبذة عن ممن نبذة عن م من نبذة عن مصمن نبذة عن مص صإجنليزية مع مرفق يت�صإجنليزية مع مرفق يت�إجنليزية مع مرفق يت� إجنليزية مع مرفق يت�الإجنليزية مع مرفق يت�ال أو ااأو اأو اأو ا إحدى اللغتني العربية اإحدى اللغتني العربية اإحدى اللغتني العربية إحدى اللغتني العربية  ابابب
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2014. 6 وال يقبل بعد ذلك  اأيار/مايو  ت�صتلم البحوث املقدمة للم�صاركة باجلائزة بتاريخ ال يتعدى نهاية �صهر 

التاريخ اأي بحث لغر�ص اجلائزة.

متنح اجلوائز الأ�صحاب البحوث الفائزة من كافة اجلن�صيات العربية وغريها التي يتم اختيارها من قبل جلنة  7 .

التحكيم العلمية املتخ�ص�صة.

ل يجوز منح اجلائزة لذات الباحث مرتني متتاليتني. 8 .

تهمل اأية بحوث غري م�صتوفية لل�صروط املذكورة. 9 .

تقــوم الأمـانة العامـة للمنظمة باإبـالغ الفائـزين و�صـرف قيـمة اجلـوائز لهم، ويعلن ر�صميا عن البحوث الفائزة 

واأ�صحابها �صمن نتائج اأعمال جمل�ص وزراء املنظمة لعام 2014. 

ملزيد من املعلومات يرجى الت�صال بالأمانة العامة للمنظمة على العنوان التايل:

منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك(

اإدارة ال�صوؤون الفنية

املقر الدائم للمنظمات العربية

�ص.ب 20501 ال�صفاة 13066 - دولة الكويت

هاتف: 24959715 )965( - فاك�ص: 24959755 )965(

oapectech@oapecorg.org :الربيد الإلكرتوين

www.oapecorg.org:املوقع على الإنرتنت

اجلائزة العلمية ملنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول)اأوابك( لعام 2014

يف مو�صوع 

التكامل بني �صناعتي التكرير والبرتوكيماويات

)اإقرار بالتنازل عن حق طبع ون�صر بحث علمي(

اأقر اأنا املوقع اأدناه

بالتنازل ملنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول عن حقوق الطبع والن�صر للبحث العلمي املقدم من قبلي حتت عنوان:

يف حالة الفوز باإحدى جائزتي املنظمة لعام 2014، وما يرتتب عن هذا التنازل للمنظمة من حقوق.

ال�صــم  :

التوقيع :

التاريخ       /       /


