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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.
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كلمة العدد

ال�ضتثمارات البترولية العربية ..

الواقع والطموح

 تحتل �صناعة �لبترول مكانة كبيرة على �صعيد �القت�صاد �لعالمي منذ بد�يات �لقرن �لما�صي، و�أعتبر 

�لنفط �لخام �صلعة ��صتر�تيجية هامة وم�صدر مهم من م�صادر �لطاقة �لعالمية وذلك بالنظر �لى حجم 

�لن�صاطات  في  للطاقة  كم�صدر  وال�صتخد�مه  �لطاقة،  جهة  من  �لم�صادر  بقية  مع  بالمقارنة  ��صتهالكه 

و�ل�صناعات �لتي تحتاج �إلى �لطاقة ب�صكل مكثف ك�صناعتي �الألمنيوم و�لحديد و�ل�صلب من جهة �أخرى. 

�صي�صاهم  �لطبيعي(  و�لغاز  )�لنفط  �الأحفوري  �لوقود  �ن  �لدولية  �لطاقة  ووكاالت  �لهيئات  وتتوقع معظم 

ولعقود قادمة في تلبية �لزيادة في �لطلب �لعالمي على �لطاقة، خا�صة في قطاع �لنقل �لذي يعتبر قاطرة 

�لطلب �لعالمي على �لنفط، وقطاع توليد �لكهرباء �لذي يعتمد ب�صورة كبيرة على �لغاز �لطبيعي. 

 وال ريب �ن مثل هذه �لتوقعات ب�صاأن م�صتقبل �لطلب �لعالمي على �لطاقة تحتم على �لدول �الأع�صاء 

في منظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول )�أو�بك( مو��صلة م�صاعيها �لحثيثة للم�صاهمة في �لجهود 

�لر�مية ال�صتقر�ر �ل�صوق �لبترولية وللحفاظ على موقعها �لعالمي �لر�ئد على م�صتوى �الحتياطيات �لموؤكدة 

للنفط و�لغاز �لطبيعي، حيث بلغت �الحتياطيات �لنفطية �لموؤكدة للدول �الأع�صاء في منظمة �أو�بك في 

�لعالمية  �لنفطية  �الحتياطيات  �جمالي  من   %  55 ت�صكل  برميل  مليار   700 حو�لي   2012 عام  نهاية 

�لموؤكدة، فيما بلغ �جمالي �حتياطياتها �لموؤكدة من �لغاز �لطبيعي في نهاية عام 2012 حو�لي 53 تريليون 

متر مكعب 27،6 % من �جمالي �حتياطيات �لغاز �لطبيعي �لعالمية �لموؤكدة.

وعلى مدى �لعقود �لما�صية، لم تاأل �لدول �الأع�صاء في منظمة �أو�بك جهد�ً في �صبيل تطوير �صناعتها 

�لبترولية وذلك عبر تنفيذها للعديد من �لم�صاريع �لر�ئدة وهو ما نتج عنه تحقيقها للعديد من �النجاز�ت 

�لم�صهودة، حيث تمكنت �لدول �الأع�صاء مجتمعة في عام 2012 من تحقيق 79 �كت�صافاً نفطياً مهماً، من 

بينها 57 �كت�صاف في جمهورية م�صر �لعربية، وحققت خالل نف�س �لفترة 56 �كت�صافاً غازياً مهماً تركز 

�النجاز�ت  هذه  �ن  ريب  وال  �لديمقر�طية،  �لجز�ئرية  و�لجمهورية  �لعربية  م�صر  جمهورية  في  معظمها 

�لم�صهودة لدولنا �الأع�صاء على �صعيد �ل�صناعة �لبترولية قد تحققت بف�صل جهودها �لو��صحة على �صعيد 

تاأهيل بنيتها �ل�صناعية �لتحتية، ومو�كبتها للتطور�ت �لتكنولوجية في ميد�ن �صناعة �لبترول. 

 ولعلنا نذكر من بين �لم�صروعات �لبترولية �لعربية �لمتميزة �لتي �أنجزتها �لدول �الأع�صاء في منظمة 

�أن  �ل�صعودية، حيث من �لمتوقع  �أو�بك موؤخر�ً، م�صروع تطوير حقل منيفة �لمغمور في �لمملكة �لعربية 

ت�صل طاقته �النتاجية �لكاملة و�لمقدرة بحو�لي 900 �ألف برميل في �ليوم في نهاية �لعام �لحالي 2014، 

�لغاز على  �أهم م�صاريع  �إلى �صو�ئل و�لذي ي�صنف من بين  �لغاز  �للوؤلوؤة في دولة قطر لتحويل  وم�صروع 

��صتثمار�تها  لرفع  توجهاتها  عن  �الأع�صاء  �لدول  معظم  �عالن  �إلى  �الإ�صارة  تجدر  كما  �لعالم،  م�صتوى 

�لبترولية بهدف زيادة �نتاجها من �لنفط �لخام و�لغاز �لطبيعي.

�إحدى  وهي  )�أبيكورب(،  �لبترولية  لال�صتثمار�ت  �لعربية  �ل�صركة  عن  �صادرة  حديثة  در��صة  وت�صير 

�ل�صركات �لعربية �لمنبثقة عن منظمة �الأو�بك �إلى �أن حجم �ال�صتثمار�ت �لر�أ�صمالية في قطاع �لطاقة في 



�لدول �لعربية �صيبلغ خالل �لفترة ما بين عامي 2013 – 2017 حو�لي 740 مليار دوالر، وت�صتاأثر �صل�صلة 

�لنفط و�لغاز �لطبيعي على ثلث قيمة �ال�صتثمار�ت، وتت�صدر �لمملكة �لعربية �ل�صعودية �لدول �لعربية من 

�لعربية �لمتحدة بحو�لي  تليها دولة �الإمار�ت  165 مليار دوالر،  ��صتثمار�ت �لطاقة بحو�لي  حيث حجم 

107 مليار دوالر، ثم �لجمهورية �لجز�ئرية �لديمقر�طية بم�صاريع تقدر بحو�لي 71 مليار دوالر، وتظهر 
هذه �الأرقام مدى جدية �لدول �الأع�صاء بالم�صي قدماً بتنفيذ م�صاريعها �لبترولية على �لرغم من �لتطور�ت 

�لجيو�صيا�صية �لتي تمر بها بع�س �لمناطق �لعربية منذ �أكثر من عامين و�لتي �أدت �إلى تر�جع �ال�صتثمار 

�الأجنبي �لمبا�صر �إلى حد ما، حيث حلت مجموعة �لدول �لعربية خالل عام 2012 في �لمرتبة �لخام�صة 

على م�صتوى �لعالم من بين �صبع مجموعات جغر�فية، وت�صدرت كل من �لمملكة �لعربية �ل�صعودية ودولة 

�الإمار�ت �لعربية �لمتحدة قائمة �لدول �لعربية من حيث جاذبية �ال�صتثمار�ت �الأجنبية تركز معظمها في 

�ل�صناعة �لبترولية.

هياكلها  تطوير  �صعيد  على  �الأع�صاء  لدولنا  �لبارزة  �لجهود  �إلى  �الإ�صارة  تجدر  �أخرى  جهة  ومن   

�القت�صادية و�الإد�رية وذلك �صمن خططها �لر�مية لتحقيق �لتنمية �لم�صتد�مة ب�صورة فاعلة وملمو�صة وهو 

ما �صينعك�س ب�صورة �يجابية على مختلف مجاالت �ال�صتثمار وفي مقدمتها �ال�صتثمار�ت �لبترولية.

وفي مقابل ما قامت وتقوم به �لدول �لمنتجة و�لم�صدرة للبترول من جهود لتزويد �ل�صوق �لبترولية 

بامد�د�ت �منة وم�صتقرة، فمن �لمهم �لتاأكيد على �أهمية �صمان �لطلب من قبل �لدول �لم�صتهلكة �لرئي�صية، 

وذلك ل�صمان �لمردود �القت�صادي �لمالئم لهذه �ال�صتثمار�ت �لبترولية �ل�صخمة في جميع مر�حل �ل�صناعة 

�لبترولية من ��صتك�صاف و�نتاج وتكرير وغيرها من �الأن�صطة �لبترولية.

وفي هذ� �ل�صاأن فاإن �لدول �لم�صدرة للبترول ومن بينها �لدول �الأع�صاء في منظمة �أو�بك توؤكد على 

�أهمية ��صتمر�ر جوالت �لحو�ر بين �لدول �لمنتجة و�لدول �لم�صتهلكة فيما يخ�س و�قع و�آفاق �ل�صناعة 

�لبترولية وذلك ل�صمان م�صتقبل �أف�صل لهذه �ل�صناعة.

و�الأمانة �لعامة لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول )�أو�بك(، وهي تتابع �لتطور�ت �لجارية على 

�صعيد �ال�صتثمار�ت �لبترولية �لعربية و�لدولية، فاإنها تثمن عالياً �لجهود �لطيبة لدولنا �الأع�صاء في هذ� 

دول  �لبترولية من  بال�صناعة  �ل�صلة  ذ�ت  �لدولية  �الأطر�ف  كافة  لت�صافر جهود  وتدعو مجدد�ً  �لمجال، 

منتجة وم�صتهلكة ومنظمات دولية و�صركات بترولية وطنية ودولية للم�صاهمة في تحقيق �ال�صتقر�ر لل�صوق 

�لبترولية �لعالمية.

ويعتبر موؤتمر �لطاقة �لعربي �لعا�صر و�لذي �صيعقد في مدينة �أبوظبي بدولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

خالل �لفترة 27-29 �أكتوبر 2014، برعاية م�صتركة بين منظمة �أو�بك، و�ل�صندوق �لعربي لالنماء �القت�صادي 

اللتقاء  مهما  منبر�ً  و�لتعدين،  �ل�صناعية  للتنمية  �لعربية  و�لمنظمة  �لعربية،  �لدول  وجامعة  و�الجتماعي، 

نخبة من �أ�صحاب �لمعالي وزر�ء �لبترول و�لطاقة و�لكهرباء في �لدول �لعربية، وروؤ�صاء �لمنظمات �لدولية 

�لمتخ�ص�صة بالطاقة و�لبترول ونخبة من خبر�ء �القت�صاد و�لطاقة، و�صيتم ��صتعر��س عدد من ق�صايا �لطاقة 

�لر�هنة ومن بينها مو�صوع �ال�صتثمار�ت �لبترولية �لالزمة لتطوير قطاع �لطاقة في �لدول �لعربية.
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وق����د ج����رى خ����الل �للق����اء �ط����الع �لجان����ب �الإمار�تي على 

��ص����تعد�د�ت �الأمانة �لعامة و�آخر �لتطور�ت ب�صاأن موؤتمر �لطاقة 

�لعربي �لعا�ص����ر �لذي �ص����يعقد في مدينة �أب����و ظبي خالل �لفترة 

27 – 29 �أكتوب����ر2014، تح����ت رعاية �ص����مو �ل�ص����يخ محمد بن 
ر��ص����د �آل مكتوم نائب رئي�����س �لدولة رئي�س مجل�س �لوزر�ء حاكم 

دبي  وبتنظيم م�ص����ترك بين منظمة �الأو�بك و�ل�ص����ندوق �لعربي 

لالإنماء �القت�صادي و�الجتماعي، وجامعة �لدول �لعربية، و�لمنظمة �لعربية للتنمية �ل�صناعية و�لتعدين، 

وبح�ص����ور �أ�ص����حاب �لمعالي وزر�ء �لطاقة و�لبترول في �لدول �لعربية ومجموعة من روؤ�ص����اء �لمنظمات 

�لدولي����ة �لمتخ�ص�ص����ة بالطاق����ة و�لبترول ونخب����ة من �لخبر�ء و�لمخت�ص����ين في �ص����ناعة �لطاقة �لعرب 

و�الأجانب. 

من جانبه ثمن �ص����عادة �الأمين �لعام للمنظمة �الأ�ص����تاذ عبا�س علي �لنقي هذه �لزيارة وتقدم بال�صكر 

و�لعرفان لدولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة على ��صت�صافتها لموؤتمر �لطاقة �لعربي �لعا�صر و�أ�صار �صعادته 

في هذ� �ل�ص����دد �إلى �أن �أر�س دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة قد �ص����هدت �نطالق �لدورة �الأولى لموؤتمر 

�لطاقة �لعربي في عام 1979.  

ومن ذلك �لوقت حر�ص����ت دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة على تقديم �لدعم �لكامل لموؤتمر �لطاقة 

�لعربي، وذلك من خالل م�ص����اركة �لوفود �لر�صمية وتقديم �الأور�ق �لقطرية وم�صاركة م�صوؤولين وباحثين 

�إمار�تيين في تقديم محا�صر�ت بالموؤتمر.

النقي: دور كبير لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
في دعم مؤتمر الطاقة العربي

 �أ�صتقبل �صعادة �الأمين 

�لعام �الأ�صتاذ عبا�س علي 

�لنقي، في مكتبه يوم 

�الأربعاء 15 يناير 2014، 

وفد�ً من وز�رة �لطاقة 

بدولة �الإمار�ت �لعربية 

�لمتحدة برئا�صة �صعادة 

�لدكتور مطر بن حامد 

�لنيادي وكيل وز�رة �لطاقة 

وممثل دولة �الإمار�ت 

�لعربية �لمتحدة في 

�لمكتب �لتنفيذي. 
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 �أ�صدر �صاحب �ل�صمو �أمير دولة �لكويت �ل�صيخ �صباح �الأحمد �لجابر �ل�صباح �لمر�صوم رقم 

)2( ل�ص���نة 2014 ب�ص���اأن تعديل �لحكومة �لكويتية، وقد جرى بمقت�صاه تعيين معالي �لدكتور علي 

�ص���الح �لعمير وزير�ً للنفط ووزير� للدولة ل�ص���وؤون مجل�س �الأمة، خلفاً لمعالي �ل�ص���يد/ م�صطفى 

جا�صم �ل�صمالي نائب رئي�س مجل�س �لوزر�ء ووزير �لنفط بدولة �لكويت.

 وق���د بع���ث �ص���عادة �الأمي���ن �لع���ام للمنظمة �ل�ص���يد عبا����س علي �لنق���ي ببرقي���ة تهنئة 

لمعال���ي �لدكت���ور علي �ص���الح �لعمير، با�ص���مه ونيابة عن �لعاملين باالأمان���ة �لعامة لمنظمة 

�الأقط���ار �لعربية �لم�ص���درة للبترول )�أو�بك(، بمنا�ص���بة تقلده �لمن�ص���ب �لجديد، ومتطلعاً 

ل���ى مو��ص���لة م�ص���يرة �لدعم و�لم�ص���اندة �لت���ي تقدمها دول���ة �لكويت الأعمال ون�ص���اطات  �إ

ن�ص���اأت  �لمنظم���ة، وه���و ما ي�ص���اهم في �لم�ص���ي قدماً في تحقيق �لغايات و�الأهد�ف �لتي �أ

من �أجلها �لمنظمة. 

  معالي �لدكتور علي �ص���الح �لعمير من �ل�صخ�ص���يات �الأكاديمية �لمعروفة في دولة �لكويت، 

وحا�ص���ل على �ص���هادتي �لماج�ص���تير و�لدكتور�ه في مجال �لكيمياء �لتحليلية من جامعة كنت في 

�لمملك���ة �لمتحدة، و�ص���بق لمعاليه �أن �ص���غل �لعديد من �لمنا�ص���ب في دول���ة �لكويت، من �أبرزها 

ع�ص���ويته في مجل�س �الأمة بدولة �لكويت الأكثر من ف�ص���ل ت�ص���ريعي، حيث تر�أ�س خاللها �لعديد 

من �للجان �لبرلمانية من بينها لجنة �لبيئة، كما �ص���غل قبل ذلك من�ص���ب مدير �لمختبر�ت بمعهد 

�لكوي���ت لالأبح���اث �لعلمية خالل �لفترة من ع���ام 1996 �إلى ع���ام 2006، ولمعالي �لدكتور علي 

�ص���الح �لعمير �لعديد من �الأبحاث و�ال�ص���هامات �لعلمية �لمن�ص���ورة في مجالت علمية دولية في 

مجاالت �لماء و�لبيئة و�الأغذية.

تعيين معالي الدكتور علي صالح العمير
وزيرا للنفط ووزيرا للدولة لشؤون مجلس األمة 
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المنتدى االقتصادي العربي اإلفريقي

و�لذي نظمه �ل�ص���ندوق �لكويتي بالتعاون مع �لجامعة �لعربية ومنظمة �التحاد �الأفريقي تحت 

�ص���عار »ما ور�ء �لوعود .. �لتطلع �إلى �ص���ر�كة عربية و�أفريقية فعالة« تحت رعاية �صمو �ل�صيخ جابر 

�لمبارك �ل�صباح رئي�س مجل�س �لوزر�ء وبح�صور معالي �ل�صيخ �صالم �لعبد�لعزيز �صعود �ل�صباح نائب 

رئي�س مجل�س �لوزر�ء ووزير �لمالية.

�ص���ارك ف���ي �لمنت���دى وزر�ء وكب���ار م�ص���ئولي �لحكومات وق���ادة �لقطاع �لعام وق���ادة كبرى 

موؤ�ص�ص���ات �لقطاع �لخا�س، و�لموؤ�ص�صات �لمتخ�ص�صة �لعربية و�الأفريقية، و�لمنظمات �الإقليمية 

و�لدولية، و�لم�صت�ص���ارين �لمخت�ص���ين باال�صتثمار و�لم�صت�ص���ارون �القت�صاديون، ووكاالت ترويج 

�ال�ص���تثمار ومجال�س �الأعمال و�لمجموعات �القت�ص���ادية �الإقليمية ومنظمات �لمجتمع �لمدني. 

��ص���تمل برنامج �لعمل على عدد من �لمو��ص���يع �لمتنوعة من �ص���منها �لتعاون �الإنمائي �لعربي 

�الأفريقي ، و�صيا�ص���ة وقو�نين ولو�ئح �ال�صتثمار في �لدول �الأفريقية، و�ال�صتثمار�ت �لثنائية �لعربية 

�الأفريقي���ة، و�لتع���اون �لثنائ���ي �لعربي �الأفريق���ي في مجال �الأم���ن �لغذ�ئ���ي، ودور �لمنظمات غير 

�لحكومي���ة في �لم�ص���اعدة �الإنمائي���ة. و في نهاية فعاليات���ه خرج �لمنتدى بعدد من �لتو�ص���يات تم 

�إحالتها �إلى �جتماع �لقمة �لعربية �الأفريقية �لثالثة، �لتي عقدت �أي�صا في دولة �لكويت خالل �لفترة 

19 - 20 نوفمبر 2013.

مثل االأمانة العامة في المنتدى ال�سيد عبدالفتاح دندي، مدير االإدارة االقت�سادية.

تلبية لدعوة كريمة من 

�ل�صندوق �لكويتي للتنمية 

�القت�صادية �لعربية، �صاركت 

�الأمانة �لعامة للمنظمة في 

فعاليات �لمنتدى �القت�صادي 

�لعربي �الإفريقي �لذي عقد 

بدولة �لكويت خالل �لفترة 

11-12 نوفمبر 2013. 
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قامت �لموؤ�ص�ص����ة �لعربية ل�ص����مان �ال�صتثمار و�ئتمان �ل�ص����ادر�ت بالتعاون مع �لمعهد �لعربي للتخطيط وهيئة ت�صجيع 

�ال�ص����تثمار �لمبا�ص����ر في دولة �لكويت بتنظيم �لملتقى �لذي يهدف �إلى �ال�ص����تفادة من �لتجارب �لعربية �لناجحة في مجال 

ت�صجيع وجذب �ال�صتثمار �الأجنبي ودر��صة �أهم معوقات �ال�صتثمار �لتخطيطية و�لت�صريعية و�لموؤ�ص�صية �إلى جانب معالجة 

�أوجه �لق�صور في �لبيئة �ال�صتثمارية �لعربية. كما يهدف �لملتقى �أي�صا �إلى �إعادة �صياغة �ل�صيا�صات �ال�صتثمارية في �لدول 

�لعربية في �إطار �صيا�صات و��صتر�تيجيات �لخطط �لتنموية وتحويل �لفر�س �ال�صتثمارية �لمتاحة في �لدول �لعربية عموما 

و�لدول �لم�صتقبلة لروؤو�س �الأمو�ل �إلى م�صاريع �صر�كة د�عمة للعملية �لتنموية. 

تم �لتطرق في �لملتقى �إلى عدد من �لمو��ص����يع �لمهمة من خالل �أربع جل�ص����ات، �الأولى كانت بعنو�ن )�لدول �لعربية..

منطق����ة جاذبة لال�ص����تثمار..بين فج����وة �لجاذبية وفجوة �الأد�ء( ، و�لجل�ص����ة �لثاني����ة بعنو�ن )�لترويج لال�ص����تثمار في �إطار 

�ل�صيا�صات و�لخطط �لتنموية(، وبحثت �لجل�صة �لثالثة �لفر�س وتحديات �لترويج لال�صتثمار في �لمنطقة �لعربية، و�لجل�صة 

�لر�بعة و�الأخيرة بعنو�ن )�ال�ص����تثمار �الأجنبي �لمبا�ص����ر .. ق�صايا محورية( وفي ختام ��صدر �لملتقى �لعربي لال�صتثمار في 

دورة �نعقاده �الأولى عدة تو�صيات من �أهمها �لت�صخي�س �لمو�صوعي لتحديات �ال�صتثمار و�ن�صاء مر��صد قطرية لال�صتثمار 

وتهئية �لبيئة �ل�صيا�ص����ية �لمو�تية لال�ص����تثمار وتفعيل �لتعاون �لعربي �لم�ص����ترك في مجال �ال�ص����تثمار وو�صع �ليات عملية 

لتنفيذ �لتو�صيات.

وق�������د مث�������ل االأمانة العامة في هذا الملتق�������ى كل من ال�سيد عبدالفتاح دندي، مدي�������ر االإدارة االقت�سادية، وال�سيد 

عبدالكريم عايد مدير اإدارة االإعلم والمكتبة. 

الملتقى العربي لالستثمار:
ف����ج����وة ج���اذب���ي���ة االس���ت���ث���م���ار

�صاركت �الأمانة �لعامة للمنظمة في فعاليات �لملتقى �لعربي لال�صتثمار: فجوة جاذبية �ال�صتثمار، �لذي عقد 

في دولة �لكويت خالل �لفترة من 11 �إلى 12 كانون �الأول/دي�صمبر 2013  بم�صاركة عدد من وزر�ء �ال�صتثمار 

وروؤ�صاء جهات ت�صجيع �ال�صتثمار و�لتخطيط في �لدول �لعربية، وممثلي �لغرف �لتجارية و�ل�صناعية و�لزر�عية 

ورجال �الأعمال و�لم�ص���تثمرين �لعرب وممثلي �لمنظمات �القليمية و�لخبر�ء في �لدول �لعربية ذ�ت �ل�ص���لة.
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اجتماع اللجنة العليا المشتركة لإلعداد للدورة الرابعة 
لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة 

في �إط����ار �الإعد�د لل����دورة �لر�بعة لموؤتمر �لتع����اون �لعربي 

�ل�ص����يني في مجال �لطاقة عق����د �جتماع في مقر جامعة �لدول 

�لعربية ف����ي �لقاهرة يوم 2013/12/11 �ص����م �لجانب �لعربي 

فقط من �للجنة �لعليا �لم�صتركة و�لذي ح�صره وفد من �لمملكة 

�لعربية �ل�صعودية برئا�صة وكيل وز�رة �لمياه و�لكهرباء، باالإ�صافة 

�إل����ى �لجامع����ة �لعربية  ممثلة بمدير �إد�رة �لطاقة ورئي�س ق�ص����م 

�لكهرباء في �الإد�رة، ومنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول 

»�أو�بك« ممثلة بال�صيد علي رجب �لخبير �القت�صادي في �الإد�رة 

�القت�صادية، و�لهيئة �لعربية للطاقة �لذرية ممثلة بالمدير �لعام. 

ت����م خ����الل �الجتماع ، مناق�ص����ة �لمحاور �لرئي�ص����ية �لتي �ص����يتم 

تناوله����ا �ص����من فعاليات �ل����دورة �لر�بعة للموؤتم����ر و�لمتمثلة في 

�ل�ص����ر�كات و�لتعاون �لعربي �ل�ص����يني في مج����ال �لبترول و�لغاز 

�لطبيع����ي، وتقنيات و�قت�ص����اديات �لطاق����ة �لكهربائية، وتقنيات 

و�قت�صاديات �لطاقة �لمتجددة، و�ال�صتخد�مات �ل�صلمية للطاقة 

�لذرية.

يذك����ر �أن ت�ص����كيل �للجن����ة �لعلي����ا ج����اء بن����اء على م����ا ورد في 

�لمادة �ل�صاد�ص����ة م����ن مذكرة �لتفاه����م بين جامعة �ل����دول �لعربية 

و�لهيئ����ة �لوطني����ة للطاقة �ل�ص����ينية �لتي تم �لتوقي����ع عليها بتاريخ 

2010/1/28 عل����ى هام�س �لدورة �لثاني����ة لموؤتمر �لتعاون �لعربي 
�ل�ص����يني في مجال �لطاقة �لذي عقد ف����ي �لخرطوم خالل �لفترة  

نيط باللجنة مهام �لتح�صير و�الإعد�د 
ُ
26 – 2010/1/28.  وقد �أ

و�لمتابعة لموؤتمر �لتعاون �لعربي �ل�صيني في مجال �لطاقة.

في �إطار �صعيها �لدوؤوب لن�صر بيانات �لطاقة وجعلها في متناول �لباحثين و�لعاملين و�لمخت�صين 

في مجال �لطاقة و�ل�ص����ناعة �لنفطية، �أ�صدرت �الأمانة �لعامة لمنظمة �الأو�بك )التقرير االإح�سائي 

ال�سن�������وي لع�������ام 2013(، �لذي يت�ص����من في �أجز�ئه �لت�ص����عة بيانات �لطاقة في �لدول �الأع�ص����اء في 

�لمنظمة و�لدول �لعربية �الأخرى ومجموعة بلد�ن منظمة �لدول �لم�صدرة للبترول )�أوبك( و�الإجمالي 

�لعالمي للفترة من 2008 �إلى 2012.

 وف����ي هذ� �ل�ص����ياق، قام����ت �الأمانة �لعامة بتحديث �لبيانات �لو�ردة ف����ي �لتقرير باالعتماد على  

�لبيانات �لمبا�ص����رة �لتي ترد من �لدول �الأع�ص����اء من خالل م�ص����روع ��ص����تمارة جمع بيانات �لطاقة، 

وعلى �لبيانات �ل�ص����ادرة من �لموؤ�ص�ص����ات �لوطنية �لعربية و�لم�ص����ادر �لثانوية �الأخرى في حال عدم 

توفر �الأولى، وقد ق�ُ�صم �لتقرير �الح�صائي �ل�صنوي �إلى 9 �أجز�ء رئي�صية، حيث تم  في �لجزء �الأول 

من �لتقرير تقديم موؤ�صر�ت عامة للدول �الأع�صاء في منظمة �أو�بك، وفي جزئه �لثاني تم ��صتعر��س 

�لبيان����ات �لمتعلقة باالحتياطي و�الإنتاج، و�الكت�ص����افات �لجديدة، وتن����اول �لتقرير في �لجزء �لثالث، 

عمليات ت�صنيع �لنفط و�لغاز �لطبيعي، �أما في �لجزء �لر�بع فقد ��صتعر�س �لتقرير ��صتهالك �لنفط 

و�لطاقة في �الأقطار �الأع�ص����اء و�لدول �لعربية �الأخرى، مت�ص����منا ��ص����تهالك �لنفط �لخام و�لم�صتقات �لنفطية ح�صب �لمنتج، و��صتهالك 

�لغاز �لطبيعي و�لفحم، و�لطاقة �لكهرومائية، كما ��صتعر�س �لتقرير في �لجزء �لخام�س، تجارة �لنفط و�لغاز �لطبيعي في �لدول �الأع�صاء 

و�لدول �لعربية �الأخرى، م�ص����تماًل على بيانات �ص����ادر�ت وو�رد�ت �لنفط �لخام، و�لم�ص����تقات �لنفطية، و�لغاز �لطبيعي، وقد �حتوى �لجزء 

�ل�ص����اد�س على �لبيانات �لمتعلقة بمتو�ص��������ط �أ�ص����عار �لنفوط �لفورية �لعربية، و�لعالم�����ية و�الأ�صعار �لفورية ل�ص�لة خامات �أوب�ك �ل�صهرية، 

و�ل�صنوية، و�أ�صع��ار منتج�ات �لط�اقة بالعم�لة �لمحلي�ة وبالدوالر �الأمريكي للفترة )2013-2010(.

 ف�صال عن ذلك، ت�صمن �لتقرير في جزئيه �ل�صابع و�لثامن �لبيانات �الإح�صائية �لخا�صة بعمليات نقل �لنفط و�لغاز �لطبيعي من حيث 

عدد �لناقالت، وحمولتها، و�صبكة خطوط �الأنابيب �لمتوفرة في �الأقطار �الأع�صاء في �لمنظمة، كما ��صتعر�س �لبيانات �لمتعلقة بالطاقة 

�لكهربائية، من حيث �لقدرة �لمركبة، و�لحمل �الأق�ص����ى، و�لطاقة �لمولدة و�لم�ص����تهلكة، وقدر�ت �لتوليد �لمركبة بح�ص����ب نوع �لتوليد، �أما 

�لجزء �لتا�صع و�الأخير فقد خ�ص�س لعر�س معامالت �لتحويل �لم�صتخدمة في �لتقرير و�لم�صادر وبع�س �لتعريفات �لفنية و�القت�صادية.

التقرير االحصائي السنوي 2013

نظرة عامة على احصاءات الطاقة العربية والدوليةنظرة عامة على احصاءات الطاقة العربية والدولية
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المؤسسات المشرفة:
æ جامعة الدول العربية æ ال�سندوق العربي للإمناء االقت�سادي واالجتماعي æ املنظمة العربية للتنمية ال�سناعية والتعدين æ منظمة االأقطار العربية امل�سدرة للبرتول
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ن�صرة �صهرية �صادرة عن منظمة �الأقطار �لعربية �مل�صدرة للبرتول

التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�سادية

✍ انخف�س المعدل ال�سهري الأ�سعار �سلة اأوبك بن�صبة 1.6 % )1.7 دوالر للبرميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 105 دوالر للبرميل خالل �صهر 
نوفمبر 2013.

✍ ارتفع الطلب العالمي على النفط خالل �صهر نوفمبر 2013 بمقد�ر 0.9 مليون ب/ي ، �أي بن�صبة 1 % لي�صل �إلى 93.5 مليون ب/ي.

✍ ارتفعت الكميات المعرو�سة من النفط خالل �صهر نوفمبر 2013 بمقد�ر 1.1 مليون ب/ي ، �أي بن�صبة 1.2 % لت�صل �إلى 94.1 مليون ب/ي.

✍ انخف�ست واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر �أكتوبر 2013 بنحو %2.6 لتبلغ7.7 مليون ب/ي، بينما ارتفعت وارداتها من 
المنتجات النفطية بنحو 8 %  لتبلغ حو�لى 2.0 مليون ب/ي.

✍ ا�ستقر المخزون التجاري النفطي في الدول ال�سناعية خالل �صهر �أكتوبر 2013 عند 2644 مليون برميل، وهو نف�س �لم�صتوى �لذى تحقق خالل 
�ل�صهر �ل�صابق، بينما ارتفع المخزون االإ�ستراتيجي في بلدان منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية وجنوب اأفريقيا وال�سين بمقدار 8 مليون 

برميل ليبلغ 1926 مليون برميل. 

✍ انخف�س المتو�سط ال�سهري لل�سعر الفوري للغاز الطبيعي �لم�صجل في مركز هنري بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر نوفمبر 2013 بمقد�ر0.05 
دوالر لكل مليون )و ح ب( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 3.62 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

✍ ارتفع متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في اليابان خالل �صهر �أكتوبر 2013 بمقد�ر 0.3 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 15.2 
دوالر لكل مليون )و ح ب( ، بينما انخف�س متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في كوريا الجنوبية بمقد�ر 0.5 دوالر لكل مليون )و ح 

ب(، لي�صل �إلى 14.4 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، كما انخف�س متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في ال�سين بمقد�ر 2.4 دوالر لكل 

مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 9.4 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

✍ بلغت �سادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�سيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�سين حوالى        4.727 مليون طن خالل �صهر �أكتوبر 
2013 ،م�صتاأثرة بح�صة 39.1 % من �الإجمالى.

املوؤ�ضرات الرئي�ضية

أوال : أسواق النفط

– الأ�ضعار  1

1-1 اأ�سعار النفط الخام

�ص���هد �لمعدل �الأ�ص���بوعي الأ�صعار �ص���لة �أوبك تر�جعاً خالل �الأ�ص���بوع �الأول من �صهر نوفمبر 

2013، م�صجاًل 103.3 دوالر�ً للبرميل، وهو �أدنى م�صتوى تحقق منذ بد�ية �صهر يوليو �لما�صى، 
ثم �أخذ فى �الرتفاع خالل باقي �ل�ص���هر م�ص���جاًل �أعلى م�ص���توياته فى �الأ�ص���بوع �لر�بع عندما بلغ 

حو�لي 107 دوالر�ً للبرميل، كما يو�صحه �ل�صكل )1(:
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المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك,  2013-2012  الشكل - 1:

نوفمرب

2012
دي�سمرب فرباير مار�س ابريل مايو يونيو يوليو �سبتمرب اأكتوبر ينايراأغ�سط�سنوفمرب

2013

�صلة  الأ�صعار  �ل�صهري  �لمعدل  �صهد 

خامات �أوبك خالل �صهر نوفمبر 2013 

للبرميل  دوالر�   1.7 بمقد�ر  تر�جعاً 

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

لي�صل �إلى 105 دوالر� للبرميل،   %1.6
دوالر�   1.9 بنحو  تر�جعاً  م�صجال 

للبرميل �أي بن�صبة 1.8% مقارنة بمعدله 

�لم�صجل خالل �ل�صهر �لمماثل من �لعام  

�لما�صي. وقد كان للمخاوف ب�صاأن تعافى 

�القت�صاد �لعالمى دور رئي�صياً فى تر�جع 

�الأ�صعار خالل �صهر نوفمبر 2013.
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نوفمرب اأكتوبر �ضبتمرب اأغ�ضط�س يوليو يونيو مايو اإبريل مار�س فرباير
يناير

2013 دي�ضمرب نوفمرب

)1.7( )2.0( 1.2 3.0 3.4 0.4 )0.4( )5.3( )6.4( 3.5 2.7 )0.3( )1.5(  �لتغري عن �ل�صهر

�ل�صابق

)1.9( )1.7( )2.0( )2.0( 4.9 7.1 )7.4( )17.1( )16.6( )4.7( )2.5( )0.7( )3.2(
 �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، 2012-2013                                  )دوالر/برميل(

التغير في أسعار سلة أوبك، 2012-2013                             )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:

يو�ص���ح �لجدول )3( في �لملحق �الأ�ص���عار �لفورية ل�صلة �أوبك و بع�س �لنفوط �الأخرى للفترة   

.2013 - 2011

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

تر�جعت �الأ�ص���عار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �ص���هر �أكتوبر 2013 بنحو 6.4 دوالر للبرميل 

مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 5.3% لت�صل �إلى 114.7 دوالر للبرميل ويرجع ذلك �إلى 

�النخفا�س �لمو�ص���مي �لمتوقع في �لطلب على �لغازولين �لممتاز، كما تر�جعت �أ�ص���عار زيت �لغاز 
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بنح���و 1.3 دوالر للبرميل �أي بن�ص���بة 1.1% لتبلغ 122.2 دوالر للبرميل ، وتر�جعت �أ�ص���عار زيت 

�لوقود بحو�لى 2.9 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 2.9% لتبلغ 98.7 دوالر للبرميل. 

-  �سوق روتردام

�ص���هدت �الأ�ص���عار �لفورية للغازولين �لممتاز تر�جعاً في م�ص���توياتها خالل �ص���هر �أكتوبر 

2013 بنحو 3.0 دوالر للبرميل مقارنة باأ�ص���عار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 2.4% لت�صل 
�إلى 119.5 دوالر للبرميل، كما تر�جعت �أ�ص���عار زيت �لغاز بنحو 2.5 دوالر للبرميل �أي 

بن�ص���بة 2.0% لتبلغ 124.8 دوالر للبرميل، وتر�جعت �أ�ص���عار زيت �لوقود بحو�لي 2.0 

دوالر للبرميل �أي بن�صبة 2.1% لتبلغ 93.9 دوالر للبرميل.

-  �سوق حو�س البحر المتو�سط

�أكتوبر  �صهر  م�صتوياتها خالل  في  تر�جعاً  �لممتاز  للغازولين  �لفورية  �الأ�صعار  �صهدت 

2013  بنحو 4.8 دوالر للبرميل مقارنة باأ�ص���عار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 4.0% لت�صل 
�إلى 114.5 دوالر للبرميل، كما تر�جعت �أ�ص���عار زيت �لغاز بنحو 1.2 دوالر للبرميل �أي 

بن�ص���بة 0.9% لتبلغ 125.2 دوالر للبرميل، وتر�جعت �أ�ص���عار زيت �لوقود بحو�لي 2.5 

دوالر للبرميل �أي بن�صبة 2.5% لتبلغ 96.5 دوالر للبرميل.

-  �سوق �سنغافورة

�ص���هدت �الأ�ص���عار �لفورية للغازولين �لممتاز تر�جعاً في م�ص���توياتها خالل �ص���هر �أكتوبر 

2013  بنحو 2.9 دوالر للبرميل مقارنة باأ�ص���عار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 2.5% لت�صل 
�إلى 114.4 دوالر للبرميل، كما تر�جعت �أ�ص���عار زيت �لغاز بنحو 0.5 دوالر للبرميل �أي 

بن�صبة 0.4% لتبلغ 125.2 دوالر للبرميل، بينما �رتفعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 0.6 

دوالر للبرميل �أي بن�صبة 0.6% لتبلغ 96.9 دوالر للبرميل.

المعدل الشهري لألسعار الفورية للغازولين الممتاز، 2012-2013     )دوالر/برميل( شكل - 3 
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  ويو�ص���ح �ل�صكل )3( 

لالأ�صعار  �ل�صهري  �لمعدل 

للغ���ازولي���ن  �لف��������وري���ة 

�لممت�����از خالل �لفترة من 

�أكتوبر 2012  �إلى  �أكتوبر 

�الأ�ص���و�ق  ف���ي    2013
�لرئي�صية �الأربعة:

كم���ا يو�ص���ح �لجدول 

)4( في �لملحق �لمتو�صط 

�ل�ص���ه�����ري لالأ�ص���ع����������ار 

�لفورية للمنتجات �لنفطية 

ف���ي �الأ�ص���و�ق �لمختلف���ة 

للفترة 2013-2012. 
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المعدل الشهري ألسعار الشحن النفط الخام، 2012-2013                                        )نفطة على المقياس العالمي ( )*( شكل - 4 

1-3 اأ�سعار �سحن النفط الخام 
�رتفعت �أ�ص���عار �ص���حن �لنفط �لخام �لمتجه من مو�نئ �ل�ص���رق �الأو�ص���ط  �إلى �تجاه �ل�ص���رق 

)للناق���الت �لكبي���رة بحمولة 230 – 280 �ألف طن �ص���اكن( خالل �ص���هر �أكتوب���ر 2013 بمقد�ر 

6 نقاط مقارنة باأ�ص���عار �ل�ص���هر �ل�ص���ابق ،�أى بن�ص���بة 17.1%،م�ص���جلة 41 نقطة على �لمقيا�س 
�لعالمي)*(،  كما �رتفعت �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمتجه من مو�نئ �ل�صرق �الأو�صط  �إلى �تجاه 

�لغرب )للناقالت �لكبيرة بحمولة 270 – 285 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر �أكتوبر 2013  بمقد�ر 

3 نقاط مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 12% م�صجلة 28 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي. 
بينما تر�جعت �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمنقولة د�خل منطقة �لبحر �الأبي�س �لمتو�صط بناقالت 

�ص���غيرة �أو متو�ص���طة �لحجم )80-85 �ألف طن �صاكن( خالل �ص���هر �أكتوبر 2013  بمقد�ر نقطة 

و�حدة مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 1.4% م�صجلة 70 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي.

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

�أكتوبر   2012 �إلى �صهر �أكتوبر 2013: 

 WS-( لمقيا����س �لعالم���ي� )*(

World Scale( ه���و� طري��ق�����ة 
�أ�ص���عار  الحت��ص���اب  م�ص���تخ��دمة 

�ل�ص���حن، حي���ث �أن نقط���ة عل���ى 

 %1 تعن���ي  �لعالم���ي  �لمقيا����س 

من �ص���عر �لنقل �لقيا�ص�����ي لذلك 

 World كت�����اب  ف���ي  �التج���اه 

�ص���نوي��ا،  ين�ص���ر  �ل���ذي   Scale
ويت���ص���من قائ���م���ة من �الأ�ص���عار 

ب�ص���يغة دوالر/ط���ن تمث���ل 100 

WS – لكل �التجاهات �لرئي�صية 
في �لعالم.
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1-4 اأ�سعار �سحن المنتجات النفطية 

تراجعت �أ�ص���عار �ص���حن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة من مو�نئ �ل�ص���رق �الأو�ص���ط  �إلى �تجاه  

�ل�صرق  )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر �أكتوبر 2013 بمقد�ر 6 نقاط 

مقارنة باأ�ص���عار �ل�ص���هر �ل�ص���ابق، �أي بن�ص���بة 5.5% م�ص���جلة 103 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي 

 .)World Scale(

كما تراجعت �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة د�خل منطقة �لبحر �الأبي�س �لمتو�صط 

)للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �ص���اكن( خالل �ص���هر �أكتوبر 2013  بمقد�ر 7 نقاط على 

�لمقيا�س �لعالمي،  �أي بن�ص���بة 5.8% مقارنة باأ�ص���عار �ل�ص���هر �ل�ص���ابق،  لت�صل �إلى م�صتوى 113 



سنة 40 - العدد 1 
ال

16

ية
ول

بتر
 ال

ت
ورا

ط
الت

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

نقطة، وتر�جعت �أي�ص���اً �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة من �لبحر �لمتو�صط �إلى �صمال 

غ���رب �أوروب���ا )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �ص���اكن( خالل �ص���هر �أكتوبر 2013 بمقد�ر 

7 نقاط على �لمقيا�س �لعالمي ، �أي بن�ص���بة 5.4% مقارنة باأ�ص���عار �ل�ص���هر �ل�ص���ابق،  لت�صل �إلى 
م�صتوى 123 نقطة.

و يو�ص���ح �ل�صكل )5( �أ�ص���عار �صحن �لمنتجات �لنفطية في �التجاهات �لمختلفة خالل �لفترة 

من �صهر  �أكتوبر 2012 �إلى �أكتوبر 2013.

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

�لنفطية للفترة 2013-2011.
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المعدل الشهري ألسعار شحن المنتجات النفطية، 2012-2013                                  )نفطة على المقياس العالمي (  شكل - 5 

2 - العر�س و الطلب  

ت�ص���ير �لتقدير�ت �الأولية �لمتعلقة باإجمالي الطلب العالمي على النفط خالل �ص���هر نوفمبر 

2013 �إلى �رتفاعه بمقد�ر 0.9 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 1.0 % مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق 
لت�ص���ل �إل���ى 93.5 مليون ب/ي، وهو م�ص���توى مرتف���ع بحو�لي 1.5 مليون ب/ي مقارنة بال�ص���هر 

�لمناظر من �لعام �لما�صي.

�رتفع طلب مجموعة الدول ال�سناعية خالل �ص���هر نوفمبر 2013 بمقد�ر 0.3 مليون ب/ي، 

�أي بن�ص���بة 0.6% مقارنة بم�ص���تويات �ل�صهر �ل�صابق لت�ص���ل �إلى 47.0 مليون ب/ي ،وهو م�صتوى 

مرتفع بحو�لى 0.6 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق ،كما �رتفع طلب بقية 

دول العالم االأخرى خالل �ل�ص���هر بحو�لي 0.6 مليون ب/ي، �أي بن�ص���بة 1.3% لي�صل �إلى 46.5 

ملي���ون ب/ي،  وه���و م�ص���توى مرتفع بحو�لي 0.9 مليون ب/ي مقارنة بال�ص���هر �لمناظر من �لعام 

�لما�صي.
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التغري عن

نوفمرب 2012 

نوفمرب

2012
التغري عن

اأكتوبر  2013 

اأكتوبر

2013
نوفمرب

2013

0.6 46.4 0.3 46.7 47.0 طلب الدول ال�سناعية

0.9 45.6 0.6 45.9 46.5 باقي دول العامل

1.5 92.0 0.9 92.6 93.5 اإجمايل الطلب العاملي

-0.6 36.7 0.2 35.9 36.1  اإمدادات اأوبك

-0.8 30.6 0.2 29.6 29.8 نفط خام

0.2 6.1 - 6.3 6.3 �سوائل الغاز و متكثفات

3.0 52.8 1.0 54.8 55.8 اإمدادات من خارج اأوبك

0.1 2.2 - 2.3 2.3 عوائد التكرير

2.5 91.6 1.1 93.0 94.1 اإجمايل العر�س العاملي

-0.4 0.4 0.6 املوازنة

Energy Intelligence Briefing December 4 , 2013 ،:مل�صدر�

كما ت�ص���ير �لتقدير�ت �الأولية �أي�ص���اً �إلى �رتفاع �لكميات �لمعرو�ص���ة من �لنفط خالل �ص���هر 

نوفمبر   2013 بمقد�ر 1.1 مليون ب/ي �أي بن�ص���بة 1.2% مقارنة بم�ص���تويات �ل�ص���هر �ل�ص���ابق 

لت�ص���ل �إل���ى 94.1 مليون ب/ي، وهو م�ص���توى مرتف���ع بحو�لي 2.5 مليون ب/ي مقارنة بال�ص���هر 

�لمناظر من �لعام �ل�صابق.

وعل���ى م�ص���توى �لمجموعات، �رتفعت �إمد�د�ت �لدول �الأع�ص���اء في  �أوب���ك من �لنفط �لخام 

و �ص���و�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �ص���هر نوفمبر 2013 بمقد�ر 0.2 مليون ب/ي �أي بن�ص���بة %0.6 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 36.1 مليون ب/ي ،م�صكلة �نخفا�صاً بنحو 0.6 مليون 

ب/ي مقارن���ة بال�ص���هر �لمناظر من �لعام �ل�ص���ابق، كما �رتفع  �إجمالى �إم���د�د�ت �لدول �لمنتجة 

من خارج �أوبك  خالل �ص���هر نوفمبر 2013 بمقد�ر 1.0 مليون ب/ي �أي بن�ص���بة 1.8% مقارنة 

بم�ص���تويات �ل�ص���هر �ل�ص���ابق لت�صل �إلى 58.1 مليون ب/ي، وهو م�ص���توى مرتفع بنحو 3.1 مليون 

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

وتظه���ر �لبيان���ات �الأولية لم�ص���تويات �لطل���ب و�لعر�س من �لنفط �لخام خالل �ص���هر نوفمبر 

2013 فائ�ص���اً ق���دره 0.6 ملي���ون ب/ي ، مقارنة بفائ�س مقد�ره 0.4 مليون ب/ي خالل �ل�ص���هر 
�ل�ص���ابق وعجز�ً قدره 0.4 مليون ب/ي خالل �ل�ص���هر �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 

تر�جع���ت و�رد�ت �لوالي���ات �لمتحدة �الأمريكي���ة من �لنفط �لخام خالل �ص���هر �أكتوبر 2013 

بحو�لى 210 �ألف ب/ى �أى بن�صبة 2.6% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 7.7 مليون 

ب/ي، بينما �رتفعت و�رد�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لي 150 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة %8 

مقارنة بال�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لي 2.0 مليون ب/ي. 

وعلى جانب �ل�ص���ادر�ت، �رتفعت  �ص���ادر�ت �لواليات �لمتحدة من �لمنتجات �لنفطية خالل 

�ص���هر �أكتوبر 2013 بحو�لى 74 �ألف ب/ى �أى بن�ص���بة 2% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق 

لتبلغ 3.358 مليون ب/ي. و بذلك �نخف�س �صافي �لو�رد�ت �لنفطية للواليات �لمتحدة خالل 

�صهر �أكتوبر 2013 بحو�لي 133 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 2% مقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لي�صل 

�إلى 6.341 مليون ب/ي.

وبالن�ص���بة لم�ص���ادر �لو�رد�ت، فقد ظلت كند� �لمزود �لرئي�ص���ي للوالي���ات �لمتحدة بالنفط 

�لخ���ام بن�ص���بة 32 % م���ن �جمالي و�رد�ت �الأخيرة من���ه ، تليها �لمملكة �لعربية �ل�ص���عودية  

بن�ص���بة 19 %،  بينما ��ص���تحوذت �لبلد�ن �الأع�صاء في منظمة �أوبك على حو�لي 47 % من 

�إجمالي و�رد�ت �لنفط �لخام للواليات �لمتحدة. 

اليابان 

تر�جعت و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام خالل �صهر �أكتوبر 2013 بحو�لي 503 �ألف ب/ي، 

�أي بن�صبة 14 % بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 3.2 مليون ب/ي ، وهو �أقل م�صتوى منذ 

�ص���هر يناير 2011، بينما ��ص���تقرت �ل���و�رد�ت �ليابانية من �لمنتجات �لنفطية عند م�ص���توى 

590 �ألف ب/ي. 

المعدل الشهري ألسعار شحن المنتجات النفطية، 2012-2013                                  )نفطة على المقياس العالمي (  شكل - 6 
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املنتجات النفطية النفط اخلام

 التغري عن

�سبتمرب 2013

�سبتمرب

2013
اأكتوبر

2013
 التغري عن

�سبتمرب 2013

�سبتمرب

2013
اأكتوبر

2013

77 1.440 -   1.363 -   0.210 -   7.914 7.704 الواليات املتحدة االأمريكية

0.077 0.010 -   0.067 -   0.503 -   3.689 3.188 اليابان

0.174 -   0.434 0.260 1.445 -   6.250 4.795 ال�سني

وعلى جانب �ل�ص���ادر�ت، تر�جعت �صادر�ت �ليابان من �لمنتجات �لنفطية خالل �صهر �أكتوبر  

2013 ، بنحو 74 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 2 % لتبلغ 523 �ألف ب/ي. و بذلك �نخف�س �صافي 
�ل���و�رد�ت �لنفطي���ة لليابان خالل �ص���هر �أكتوبر 2013  بحو�لي 426 �ألف ب/ي، �أي بن�ص���بة 

12% لي�صل �إلى    3.3 مليون ب/ي. 
وبالن�ص���بة لم�ص���ادر �لو�رد�ت، فق���د ظلت �لمملكة �لعربية �ل�ص���عودية هى �لمزود �لرئي�ص���ى 

لليابان بالنفط �لخام بن�صبة 31 % من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه ، تليها �المار�ت �لعربية 

�لمتحدة بن�صبة 23% ثم قطر بن�صبة 12% من �جمالي و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام. 

ال�سين 

تر�جعت و�رد�ت �ل�صين من �لنفط �لخام خالل �صهر �أكتوبر 2013 بحو�لي 1.4 مليون ب/ي، 

�أي بن�ص���بة 23% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�ص���ابق لتبلغ 4.8 مليون ب/ي، وهو �أقل م�صتوى منذ 

�ص���هر �أغ�ص���ط�س 2012، كما تر�جعت �لو�رد�ت �ل�ص���ينية من �لمنتجات �لنفطية خالل �صهر 

�أكتوبر 2013 بحو�لي 147 �ألف ب/ي، �أي بن�ص���بة 16% بالمقارنة مع �ل�ص���هر �ل�صابق لتبلغ 

924 �ألف ب/ي. 
بينما تر�جعت �ل�صادر�ت �ل�صينية من �لنفط �لخام خالل �صهر �أكتوبر 2013 بحو�لي 9 �أالف 

ب/ي، �أي بن�ص���بة 26.5 % بالمقارنة مع �ل�ص���هر �ل�ص���ابق لتبلغ 25 �ألف ب/ي، بينما �رتفعت 

�ل�صادر�ت �ل�صينية من �لمنتجات �لنفطية بحو�لي 28 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 4.4 % بالمقارنة 

مع �ل�ص���هر �ل�ص���ابق لتبلغ 664 �ألف ب/ي. وبذلك بلغ �صافي �لو�رد�ت �لنفطية �ل�صينية خالل 

�ص���هر �أكتوبر 2013 حو�لي 5.0 مليون ب/ي متر�جعة بحو�لي 24% عن م�ص���توياتها لل�ص���هر 

�ل�صابق. 

وبالن�ص���بة لم�ص���ادر �لو�رد�ت، فقد ظلت �لمملكة �لعربية �ل�ص���عودية �لمزود �لرئي�صي لل�صين 

بالنف���ط �لخام بن�ص���بة 22% م���ن �جمالي و�رد�ت �الأخي���رة منه ، تليها �نغوال بن�ص���بة %16 

،وعمان بن�صبة 11% ورو�صيا بن�صبة %10 . 

ويو�ص���ح �لجدول )3( �ص���افي �لو�رد�ت )�ل�ص���ادر�ت( من �لنفط �لخ���ام و�لمنتجات �لنفطية 

للواليات �لمتحدة و�ليابان و�ل�صين خالل �صهر �أكتوبر 2013 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 2013.
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4 - المخزون 

��صتقر �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �لدول �ل�صناعية خالل �صهر �أكتوبر 2013 

عند �لم�ص���توى �لذى تحقق خالل �ل�ص���هر �ل�صابق وهو 2644 مليون برميل، م�صكاًل �نخفا�صا 

بمقد�ر 52 مليون برميل عن م�ص���تويات �ل�ص���هر �لمماثل من �لعام �لما�صى، يذكر �أن �إجمالي 

�لمخزون �لتجاري من �لنفط �لخام  في �لدول �ل�صناعية قد �رتفع خالل �صهر �أكتوبر 2013  

بحو�ل���ي 33 مليون برميل عن �ل�ص���هر �ل�ص���ابق لي�ص���ل �إلى 989 مليون برمي���ل، بينما تر�جع 

�إجمال���ي مخزونه���ا �لتجاري م���ن �لمنتجات  �لنفطي���ة بحو�لي 33 مليون برميل عن �ل�ص���هر 

�ل�صابق لي�صل �إلى 1655 مليون برميل.

  وق���د �رتفع �لمخ���زون �لتجاري �لنفطي في �الأمريكتين بحو�ل���ي 4 مليون برميل عن 

�ل�ص���هر �ل�ص���ابق لي�ص���تقر عن���د 1371 مليون برمي���ل، منها 524 مليون برمي���ل من �لنفط 

�لخ���ام و 847 ملي���ون برميل من �لمنتجات، بينما ��ص���تقر �لمخ���زون �لتجاري �لنفطي في 

�لدول �الأوروبية عند نف�س م�ص���توى �ل�ص���هر �ل�ص���ابق 878 مليون برمي���ل منها 312 مليون 

برمي���ل م���ن �لنفط �لخام و 566 ملي���ون برميل من �لمنتجات. فى حي���ن تر�جع �لمخزون 

�لتج���اري �لنفط���ي في بلد�ن منطق���ة �لمحيط �لهادي بمقد�ر 5 مليون برميل عن �ل�ص���هر 

�ل�ص���ابق ليبلغ 394 مليون برميل منها 153 مليون برميل من �لنفط �لخام  و 242 مليون 

برمي���ل م���ن �لمنتج���ات �لنفطي���ة.

كم���ا �رتف���ع �لمخزون �لتج���اري �لنفطي في بقي���ة دول �لعالم خالل �ص���هر �أكتوبر 2013 

بمقد�ر 34 مليون برميل لي�صل �إلى 2264 مليون برميل ، و�رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي 

على متن �لناقالت بمقد�ر 14 مليون برميل لي�صل �إلى 972 مليون برميل. 

وبذلك ي�ص���جل م�ص���توى  �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لعالمى �رتفاع���اً بمقد�ر 34 مليون 

برميل خالل �ص���هر �أكتوبر 2013 مقارنة بم�ص���تو�ه �لم�صجل خالل �ل�صهر �ل�صابق  لي�صل �إلى 

4908  مليون برميل، و هو م�ص���توى منخف�س بمقد�ر 24 مليون برميل عن م�ص���تويات �ل�صهر 
�لمماثل من �لعام �لما�صي. 

و�رتف���ع �لمخزون �ال�ص���تر�تيجي في بل���د�ن منظمة �لتعاون �القت�ص���ادي و�لتنمية وجنوب 

�أفريقي���ا و�ل�ص���ين خالل �ل�ص���هر بمق���د�ر 8 مليون برميل لي�ص���ل �إل���ى  1926 مليون برميل، 

وهو م�ص���توى مرتفع  بمقد�ر 115 مليون برميل عن م�ص���توياته في �ل�ص���هر �لمماثل من �لعام 

�لما�صي.

وبذلك ي�ص���ل �إجمالي �لمخزون �لعالمي في نهاية �ص���هر �أكتوبر 2013 �إلى 7806 مليون 

برميل م�ص���جال بذلك �رتفاعاً بنحو 56 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق، و �رتفاعاً بنحو 

139 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        

�أكتوبر 2013.
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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 December 4 ,2013 : لم�صدر�

دي�ضمربنوفمرب
يناير

نوفمرباأكتوبر�ضبتمرباغ�ضط�سيوليويونيومايواأبريلمار�سفرباير2013

3.53.43.33.34.04.24.03.93.63.43.63.73.6�لغاز �لطبيعي *

14.915.216.316.416.015.916.316.518.018.418.317.316.2خام غ. تك�صا�س**

17.517.519.021.018.317.116.816.316.116.717.017.719.1زيت  وقود منخف�س �لكربيت )0.3 %(

ثانيا: سوق الغاز الطبيعي

1 - الأ�ضعار الفورية و الم�ضتقبلية للغاز الطبيعي في ال�ضوق الأمريكي 

تر�جع �لمتو�ص���ط �ل�ص���هري لل�صعر �لفوري للغاز �لطبيعي �لم�ص���جل في مركز هنري بال�صوق 

�الأمريكي خالل �صهر نوفمبر 2013 بمقد�ر 0.05 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق 

لي�صل �إلى 3.62 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

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

�لمتو�صط من جهة، وباأ�صعار زيت �لوقود ذو �لمحتوى �لكبريتي �لمنخف�س من جهة �أخرى،  يت�صح 

�نخفا�س �أ�صعار �لغاز �لطبيعي عن �الأول بنحو 12.6 دوالر لكل مليون )و ح ب(، و �نخفا�صه عن 

�لثاني بحو�لي 15.5 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، كما هو مو�صح في �لجدول )4(:

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر أكتوبر 2013 شكل - 7 
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أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس وزيت الوقود في السوق األمريكي، 2012-2013     ) 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 �لتا�صع من �صهر دي�صمبر 2013  �أن 

م�ص���توياتها في �ص���وق �لتبادل �لقاري في لندن ) ICE ( �ص���وف تفوق مثيالتها في �صوق نايمك�س 

في �لواليات �لمتحدة خالل �لفترة �لممتدة من �صهر يناير 2014  �إلى �صهر �أكتوبر 2014 لي�صل 

�أعلى م�ص���توى للفروقات �إلى 7.48 دوالر لكل مليون وحدة حر�رية بريطانية خالل �ص���هر فبر�ير 

2014 ، كما يو�صح �ل�صكل )8(:

األسعار المستقبلية للغاز الطبيعي المسجلة في 9 ديسمبر 2013 )دوالر لكل مليون و ح ب ( شكل - 8 
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اآ�ضيا اأ�ضواق الغاز الطبيعي الم�ضيل في   .2
 

�صهد  متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته �ليابان  في �صهر �أكتوبر 2013  

�رتفاع���اً بمق���د�ر0.3 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�ص���هر �ل�ص���ابق لي�ص���ل �إلى 15.2 دوالر/  

مليون و ح ب ، بينما تر�جع متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته كوريا �لجنوبية 

بمقد�ر 0.5 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 14.4 دوالر / مليون و ح 

ب ،  كما تر�جع متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته �ل�صين بمقد�ر 2.4 دوالر 

لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 9.4  دوالر / مليون و ح ب. 

ومن جهة �أخرى، ز�دت �لكميات �لم�ص���توردة من �لغاز �لطبيعي �لم�ص���يل في �ليابان و كوريا 

�لجنوبية و�ل�ص���ين من �لم�ص���ادر �لمختلفة خالل �ل�ص���هر بمقد�ر 1.508 مليون طن �أي بن�ص���بة 

14.3% مقارنة بال�ص���هر �ل�ص���ابق حيث و�صلت �لكميات �لم�ص���توردة في �صهر �أكتوبر 2013  �إلى  
12.083 مليون طن.

وقد بلغت �ص���ادر�ت �لدول �لعربية �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و �ل�ص���ين خالل �صهر �أكتوبر 

2013 حو�لي 4.727 مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته 39.1% من �إجمالي �لكميات �لم�صدرة �إلى 
�ليابان و كوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �ل�صهر.

 ويو�ص���ح �لجدول )5( �لكميات �لم�ص���توردة من �لغاز �لطبيعي �لم�ص���يل و�أ�ص���عاره في كل من 

�ليابان وكوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �لفترة 2013-2008 :



سنة 40 - العدد 1 
ال

23

ية
ول

بتر
 ال

ت
ورا

ط
الت

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

متو�ضط اأ�ضعار ال�ضتريادالكميات امل�ضتوردة 

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�ضنيكوريااليابانالإجمايلال�ضنيكوريااليابان

2008696282625733369922112.513.85.4

200964492258475532958719.010.04.4
20107000832466929511176910.810.46.1
 201178411366791221512730514.712.59.1
201287184363991469813828116.614.510.8

8150288913031234216.713.311.6يناير 2012
766746598321315816.014.39.2فرباير
8126349411271274716.313.610.2مار�س
6906272110571068416.915.210.1اأبريل
7052220811391039917.115.99.8مايو
6647244812111030617.216.611.6يونيو
7150276213311124318.115.712.0يوليو

7319235310871075917.715.510.8اغ�سط�س
7129281313791132116.814.712.7�سبتمرب
6665270113221068815.312.98.8اأكتوبر
6665303310821078015.012.810.6نوفمرب
7705431618271384815.414.710.7دي�سمرب

8230398215051371715.914.811.5يناير 2013
7525414414121308116.515.013.3فرباير
7739417412571317016.315.210.5مار�س
7050351315591212216.214.310.9اأبريل
6421291513521068816.214.69.1مايو
6442278812501048016.614.911.0يونيو
7412242613471118516.214.910.8يوليو

7249327116891220915.614.711.5اأغ�سط�س
6582247615171057515.014.911.8�سبتمرب
7538318913561208315.214.49.4اأكتوبر

   World Gas Intelligence   امل�سدر : اأعداد خمتلفة من

كمية وأسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في اليابان وكوريا والصين 2013-2008  الجدول - 5
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ثالثا: أخبار الدول األعضاء 

اململكة العربية ال�ضعودية

اجلمهورية التون�ضية

وقعت �ل�ص���ركة �ل�ص���عودية للكهرباء )SEC ( �تفاقية �صر�ء �لطاقة لمدة 20 عاما مع �صركة �أكو� للطاقة 

)مقرها �لريا�س( بم�صاركة �صركة �صام�صونج، لتطوير وتمويل وت�صغيل وبناء محطة ر�بغ- 2 �لم�صتقلة الإنتاج 

�لكهرباء )�نظر �لجدول �لمرفق(.

وقد تم تاأ�صي�س �صركة �لمرجان للم�صروع الإنتاج �لكهرباء حيث تمتلك �ل�صركة �ل�صعودية للكهرباء ن�صبة 

50% و�الئتالف �لمكون من �أكو� و �صام�ص���ونج بن�ص���بة 50%، و�صوف يكون �لعقد وفق نظام �لبناء، و�لتملك 
و�لت�صغيل، ويقدر �إجمالي تكلفة �لم�صروع بحو�لي 1.6 مليار دوالر �أمريكي.

وقد تاأخر منح ر�بغ -2 قر�ر�ً من �أر�مكو �ل�ص���عودية ب�ص���اأن تبديل �لوقود �لمخ�ص����س للم�صروع من زيت 

�لوقود �لثقيل �إلى �لغاز.

وفي 2 كانون �الأول/ي�صمبر2013، �أعلنت �صركة �صام�صونج �أنها �صوف تقوم بعمليات �لت�صميم و�لهند�صة 

و�الإن�صاء للم�صروع بمبلغ 1.2مليار دوالر �أمريكي، ومن �لمتوقع �إن تبد�أ عملية �أنتاج �لطاقة على �صكل تجاري 

)بحدود 2.1 ميجاو�ط( من �لمحطة  في عام 2017 .

وتاأتي هذه �لخطوة من قبل �ل�صركة �ل�صعودية للكهرباء لتلبية �حتياجات �لكهرباء �لم�صتقبلية �لمتز�يدة، 

حيث من �لمتوقع �أن يزد�د �لطلب على �لكهرباء في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية  من 43 ميجاو�ط مقارنة في 

عام 2010 �إلى 85 ميجاو�ط في عام 2020 و �إلى 120ميجاو�ط في عام 2030.

برنامج ال�سركة ال�سعودية للكهرباء

�أعلنت �ص����ركة �ص����يركلي �الأيرلندية للنفط عن تو�صيع ن�صاطها �ال�صتك�صافي في �لجمهورية �لتون�صية ، بعد 

�أن ح�ص����لت على �لمو�فقات �لمتعلقة باال�صتك�ص����اف في �ص����به جزيرة كاب بون. و�صوف يد�ر �لعمل بالكامل من 

قبل �ل�صركة، و�لذي يقع في نف�س منطقة قرمبالية �لتي �نتهت �صالحية �صركة �ك�صون موبيل للتنقيب بها. علماً 

�أن �لمنطقة تحتوي على  حقل كاب بون �لغازي وحقل بللي �لنفطي، باالإ�ص����افة �إلى حقل نفط �لمنزه. وت�ص����ير 

�لتقدير�ت �إلى �أن �لمنطقة يمكن �أن تحتوي على ما ي�صل �إلى 480 مليون برميل من مكافئ �لنفط .

و�ص����تقوم �ص����ركة �صيركلي، كجزء من �التفاقية، بعمل �لم�ص����وحات �لثنائية و�لثالثية �الإبعاد، وتنفيذ �أعمال 

�لحفر �ال�صتك�صافية في غ�صون �ل�صنو�ت �لثالث �الأولى من �لترخي�س.

وق����ال �لرئي�����س �لتنفي����ذي لل�ص����ركة »نحن �ص����عد�ء �أن عطاءنا �لذي قدمن����اه قد فاز للت�ص����ريح بالعمل في 

قرمبالية في تون�س«  و�أ�صاف »نحن نعتقد �أن �لموقع تحت �ال�صتك�صاف، ولكن هنالك �حتمالية عالية، في حال 

نجحنا  فاأن  �لمنطقة �صوف تحقق لكلينا )تون�س و�صركة �صيركلي( فائدة كبيرة.«

الو�سع احلايل بداية الت�سغيل الوقود امل�ستخدم جيجاواط املحطة 

تعمل  2013 زيت �لوقود �لثقيل  1.20 ر�بغ -1

تعمل 2013 غاز 1.73 ريا�س – بي بي 11

حتت �الإن�صاء 2014 غاز 3.93 ثريا

عقد هند�صة و�صر�ء و�ن�صاء 2017 غاز 2.10 ر�بغ – 2

خمطط 2017 �صم�صي/غاز 0.55 دوبا – 1*

خمطط 2018 زيت �لوقود �لثقيل 1.70 دوبا – 2

11.20 املجموع

 )*( �لمحطة �لمقترحة متكاملة )دورة مركبة/�صم�صي(.
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دولــــة قــــطـــــر

�ضلطنة عمان

وقع���ت �ص���ركة قطر للبترول عقد مع �ص���ركة كينت���ز بمبلغ مق���د�ره 190 مليون دوالر 

�أمريكي، وذلك لتوريد وتركيب �أنظمة �لتحكم �ل�صناعية و�لحماية من �لتاآكل ل�  775 بئر� 

في �لحقل �لنفطي »دخان«.

وقد عملت �صركة كينتز مع قطر للبترول منذ عام 1997. و�صوف تقوم �ل�صركة بتنفيذ 

�لت�ص���اميم  �لهند�ص���ة، و�لم�ص���تريات، و�أعمال �لبناء ولمدة 3 �ص���نو�ت حتى عام 2016. 

و�ص���وف تعمل �ص���ركة كينتز على �الإ�ص���ر�ف وجمع �لبيانات للبنية �لتحتية ل�ص���بكة مر�قبة 

فوهات �الآبار، وتوفير �لبيانات �للحظية عن فوهات �الآبار و�إر�ص���الها مبا�ص���رة عن طريق 

�صبكة تكنولوجيا �لمعلومات �إلى قطر للبترول.

و�صت�ص���رف كينتز �أي�ص���ا على منع �ص���رر �لتاآكل �لخارجي �إلى �أغلف���ة �الآبار  في حقل 

دخان عن طريق تركيب نظام �لحماية �لكاثودية.

منحت م�ص���افي �لنفط �لعمانية و�صركة �ل�ص���ناعات �لبترولية عقد� بقيمة 2.1 مليار 

دوالر �أمريكي )هند�صة، �صر�ء وتنفيذ( منا�صفة »50:50« بين �صركة بتروفاك �لبريطانية 

ود�يليم �لكورية وذلك لتو�صعة م�صفاة �صحار.  

و�أ�ص���ارت �ص���ركة بتروفاك في 25 ت�ص���رين �لثاني/ نوفمبر �إن �لعقد يتمثل في تجديد 

�لوحد�ت �لقائمة وكذلك �إ�ص���افة وحد�ت جديدة للم�صفاة، ليتم زيادة �إنتاج �لم�صفاة �إلى 

ح���دود 70% م���ن �لطاقة �لحالية، لت�ص���ل طاقتها �الإنتاجية �إلى ح���دود 197 �ألف برميل 

يومياً.

وته���دف �لتو�ص���عة و�لتحدي���ث  �إلى زيادة حج���م وجودة وقود �لنق���ل وتقليل �لناتج من 

�لوقود �لثقيل، و�لقدرة على معالجة �لخامات �لثقيلة. و�ص���وف ت�ص���مل �لوحد�ت �لجديدة 

وحدة تقطير �لنفط �لخام ب�ص���عة 75 �ألف برميل يومياً، ووحدة �لتقطير �لفر�غي ب�ص���عة 

96.8 �أل���ف برميل يومياً، ووحدة �لتك�ص���ير �لهيدروجيني ب�ص���عة 66.4 �أل���ف برميل يومياً، 
ووحدة �إز�لة �الإ�ص���فلت ب�ص���عة 42.4 �ألف برميل يومياً. علماً �أن �لم�ص���فاة قد تم ت�صيدها 

في عام 2006.

رابعًا: األخبار العربية والعالمية
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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  �سلة  ت�سمل  ٭  
العربي اخلفيف ال�سعودي، مزيج ال�سحراء اجلزائري، الب�سرة اخلفيف،  

  ال�سدرة الليبي، موربان االماراتي ، قطر البحري ، اخلام الكويتي، االيراين 

الثقيل، مريي  الفنزويلي، بوين اخلفيف النيجريي، 

خام مينا�س االندوني�سي.واعتبارا من بداية �سهر يناير ومنت�سف �سهر اأكتوبر 

2007 اأ�سيف خام غريا�سول االنغويل و خام اورينت.
االكوادوري، و يف يناير 2009 مت ا�ستثناء اخلام االندوني�سي من ال�سلة لتتاألف 

من 12 نوعا من اخلام.

االقت�سادية،  االدارة  للبرتول،  امل�سدرة  العربية  االقطار  منظمة  امل�سدر: 

والتقارير اال�سبوعية ملنظمة الدول امل�سدرة للبرتول )اوبك(.

�جلدول - 1: �ملعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة خامات �أوبك* ، 2012 - 2013 )دوالر / برميل(

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*
  2013 -2012 )$ / Barrel( 

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

 2012- 2013 )دوالر / برميل(
 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 
2013 -2012  )$ / Barrel(

�ل�صهر

Month
�الأ�صبوع

Week 2013 2012 �ل�صهر

Month
�ال�صبوع

Week 2013 2012

 يناير 

Jan.

1 108.7 111.6
   

يوليو

July

1 101.7 96.6

 2 108.2 112.6  2 104.5 97.3
 3 109.7 111.7  3 105.7 102.1
 4 111.4 111.3 4 105.6 101.0

 فرب�ير 

Feb.

 1 113.4 115.2
 

�غ�صط�س

Aug

1 105.3 107.8
 2 114.5 117.7  2 106.9 110.8
 3 112.7 120.8  3 107.5 112.3
 4 109.3 122.3 4 110.9 110.8

 مار�س 

March

1 107.0 122.9

�صبتمرب

Sep.

 1 111.3 111.9
2 106.4 123.8  2 110.0 113.3
3 105.9 123.0 3 107.9 109.4
4 106.3 122.4 4 106.3 108.0

  

�بريل

April

1 105.9 121.9
 �كتوبر 

Oct.

1 107.3 108.3
2 102.3 119.1  2 107.3 110.2
3 97.2 116.3  3 106.1 110.2
4 99.0 116.4 4 106.1 106.2

  

مايو

May

1 102.0 115.7

 نوفمرب  

Nov.

1 103.3 105.2
2 100.5 109.8  2 104.1 106.6
3 100.4 107.5  3 105.4 108.2
4 100.0 104.9 4 107.0 107.9

 يونيو 

  June

1 100.5 96.6

 دي�صمرب 

Dec.

1 106.7
2 101.5 95.8  2 105.5
3 102.4 92.0  3 106.7
4 99.7 90.8 4 107.2

20122013

.111.8109.3Jan يناير 

.117.5112.8Feb فرب�ير 

123.0106.4March مار�س 

118.2101.1April �بريل 

108.1100.7May مايو 

94.0101.0June يونيو 

99.6104.4July يوليو 

109.5107.5August �غ�صط�س 

.110.7108.7Sept �صبتمرب 

.108.4106.7Oct �كتوبر 

.106.9105.0Nov نوفمرب 

.106.9Dec دي�صمرب 

Q  I 117.4109.5 �لربع �الأول 

Q  II 106.8100.9 �لربع �لثانى 

Q III 106.6106.9 �لربع �لثالث 

Q  IV 107.3 �لربع �لر�بع 

Annual 109.5 املتو�سط ال�سنوي 
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 2011-2013 )دوالر/ برميل(

   Table - 3:  Spot Prices for OPEC and Other  Crudes، 2011-2013  )$/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

2011107.4107.8112.9106.2105.6106.5109.7111.9106.2194.295.02011

2012109.5110.3111.5108.0109.0109.3111.8111.9109.1111.694.22012

111.8112.8111.4110.2112.0110.7113.0111.3109.9110.6100.3Januaryيناير

117.5118.0120.4116.2116.8117.0119.3120.3116.2119.6102.4Feburaryفرباير

123.0123.4126.1122.0122.3122.8125.6126.0122.5125.3106.3Marchمار�س

118.2118.9120.8116.3117.5117.4120.4120.7117.3119.7103.4Aprilاأبريل

108.1108.5110.3105.9107.6107.8110.6111.3107.7110.394.5Mayمايو

94.094.594.792.093.394.996.896.094.495.282.3Juneيونيو

99.699.999.698.298.899.5101.5102.999.2102.687.8Julyيوليو

109.5109.9112.2108.7108.9108.6110.9112.2108.6113.594.1Augustاأغ�سط�س

110.7111.3112.1109.4110.0111.2113.6112.2111.2112.994.6September�سبتمرب

108.4109.1111.4106.7107.6108.6111.4111.4108.8111.689.5Octoberاأكتوبر

106.9108.5109.4105.5106.8107.1109.7109.0107.2109.186.6Novemberنوفمرب

106.6108.4109.9105.0106.2106.3108.9109.3106.3109.388.2Decemberدي�سمرب

20132013

109.3110.6114.2107.5108.3107.9110.4113.0107.9113.094.8Januaryيناير

112.8114.0117.0110.5111.8110.9113.9116.3111.3116.395.3Feburaryفرباير

106.4107.6108.9104.2105.2105.4108.5108.4105.6108.492.9Marchمار�س

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�سط�س

108٫7109٫5113٫0106٫6108٫0108٫2111٫1111٫6108٫3111٫9106٫3September�سبتمرب

106.7107.1111.0103.7106.1106.6110.1108.7106.7109.0100.4Octoberاأكتوبر

105.0104.8109.3101.6104.7105.8109.4107.6106.0108.093.8Novemberنوفمرب

امل�سدر: اأوابك ،  االإدارة االإقت�سادية،  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�سدر: تقرير اأوبك ال�سهر ، 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 - 2013

Table - 4: Monthly Av. of Oil Product Prices in Different Markets   2012 -2013 )$ / 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

123.5128.9105.4Singapure�صنغافورة

Average
2012

127.3130.6105.0Roterdamروترد�م
126.6113.2103.8Mediterranean�ملتو�صط

133.6126.0105.3US Gulfخ. �أمريكي

�أكتوبر

2012

124.1130.9102.2Singapure�صنغافورة

Oct
2012

126.6135.4101.2Roterdamروترد�م
128.3115.899.5Mediterranean�ملتو�صط

129.9130.2103.4US Gulfخ. �أمريكي

نوفمرب

2012

119.6126.697.5Singapure�صنغافورة

 Nov.

2012
117.9129.595.4Roterdamروترد�م
119.8110.493.9Mediterranean�ملتو�صط

115.0123.9101.1US Gulfخ. �أمريكي

دي�صمرب

2012

118.9126.296.7Singapure�صنغافورة

Dec.

2012
120.0124.794.4Roterdamروترد�م
118.4108.792.9Mediterranean�ملتو�صط

118.2123.798.8US 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
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�جلدول - 5 :  �أ�صعار �صحن �لنفط �خلام    2011  -  2013   )نقطة على �ملقيا�س �لعاملي (

Table - 5 : Spot Tanker  Crude Freight Rates  2011 - 2013  )Point on the World Scale(

* حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  230 اىل 285 األف طن �ساكن  
** حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  270 اىل 285 األف طن �ساكن  

** حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  80 اىل 85 األف طن �ساكن  

* 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�سدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�سهري 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.2011 101 39 53 متو�سط 2011

Av.2012 88 33 48 متو�سط 2012

September2012 77 28 39 �صبتمرب 2012

October 77 25 36 �أكتوبر

November 78 30 47 نوفمرب

December 85 30 48 دي�صمرب

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

.Vessels of 30 - 50 thousand dwt ** حجم الناقلت  من 30 اىل 50 األف طن �ساكن  
 )Source: OPEC Monthly Oil Market Report )various issues امل�سدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�سهري ملنظمة اأوبك. 

�جلدول - 6 :  �أ�صعار �صحن �ملنتجات �لنفطية، 2011 -  2013  )نقطة على �ملقيا�س �لعاملي (

Table - 6  : Spot Tanker  Product Freight Rates  2011 - 2013  )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.2011 175 166 125 متو�سط 2011

Av.2012 162 153 116 متو�سط 2012

September 2012 148 143 115 �صبتمرب2012

October 189 181 118 �أكتوبر

November 177 167 136 نوفمرب

December 198 188 144 دي�صمرب

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

Direction
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* اأرقام تقديرية. 
امل�سدر: اأوابك - االإدارة االقت�سادية، وتقارير ال�سناعة 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

�لربع �لثاين 

 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 6.6 6.4 6.4 6.3 6.4 6.4 6.2 6.2

�أقطار�أو�بك

OAPEC Members 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

OECD �منظمة �ل 45.8 45.4 45.8 46.0 46.3 46.0 45.6 46.3

�أمريكا �ل�صمالية

America North 23.9 23.8 23.7 23.7 23.9 23.9 23.8 23.5

W. Europeأوروبا.غ� 13.6 13.7 13.2 13.7 13.8 13.9 13.8 13.7

�ملحيط �لهادي

Pacific Countries 8.3 7.9 8.9 8.6 8.7 8.2 8.0 9.1

�لبلد�ن �لنامية

Developing Countries 29.3 28.7 28.3 28.1 28.2 28.5 27.9 27.4

�ل�صرق �الو�صط  و�آ�صيا 

Middle East & Asia 19.3 18.8 18.7 18.4 18.4 18.8 18.3 18.1

Africa فريقيا� 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.3 3.4 3.4

�أمريكا �لالتينية

America Latin 6.7 6.5 6.2 6.3 6.4 6.5 6.2 6.0

China  ل�صني� 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 4.6 4.2 4.3 4.4 4.8 4.5 4.1 4.3

  �أوروبا �ل�صرقية

Eastern Europe 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6

World 90.2   �لعامل 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�سدر: اأوابك - االإدارة االقت�سادية، وتقادرير ال�سناعة 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
 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 26.8 29.4 28.8 28.9 28.9 29.1 28.6

اأوابك

OAPEC 25.5 28.2 27.4 27.5 27.5 27.6 27.0

دول عربية اأخرى

Other Arab 1.3 1.2 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6

 اأوبك

OPEC 37.9 37.5 37.1 36.9 37.0 37.2 36.8

Crude Oil نفط خام 32.1 31.6 31.2 31.0 31.2 31.5 31.2

 �سوائل غاز + نفوط غ. تقليدية

NGLs  +n. Conventional Oils 5.8 5.9 5.8 5.9 5.8 5.7 5.6

OECD الدول ال�سناعية 21.7 21.7 20.9 21.2 20.6 20.8 21.1

N.America اأمريكا ال�سمالية 17.6 17.6 16.5 16.8 16.5 16.4 16.5

Europe  اأوروبا 3.6 3.7 3.8 3.7 3.5 3.9 4.1

Pacific  الهادي 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.5 0.5

الدول النامية

Developing Countries 12.1 12.1 12.2 12.3 12.1 12.1 12.3

M. East -Asia  س. اأو�سط واآ�سيا� 4.9 5.1 5.1 5.2 5.1 5.1 5.1

Africa  افريقيا 2.4 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3 2.4

Latin America  اأمريكا اللتينية 4.7 4.7 4.7 4.8 4.7 4.7 4.9

   China  4.3    ال�سني 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2

FSU اأ. ال�سوفييتي ال�سابق 13.4 13.5 13.3 13.4 13.2 13.3 13.4

Eastern Europe   اأوروبا ال�سرقية 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

World      91.7   �لعامل 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�سمل النفط على منت الناقلت
** ي�سمل النفط على منت الناقلت واملخزون اال�سرتاتيجي

Sources: Oil Market Intelligence November & December.  2013   امل�سدر 

�جلدول - 9: �ملخزون �لنفطي �لعاملي، يف نهاية  �أكتوبر 2013 )مليون برميل(

Table - 9 : Global Oil Inventories،October 2013 )million b(

اأكتوبر

2013
 Oct.
2013

�سبتمرب 

2013
Sep.
2013

التغري عن �سبتمرب 

2013
  Change from

Sep. 2013

اأكتوبر 

2012
 Oct.
2012

التغري عن اأكتوبر

2012 

Change from
Oct.  2012

13711367413692Americaاالأمريكتان

5245002451410Crudeنفط خام

Products)8(855)20(847867منتجات نفطية

Europe)21(8788780899اأوروبا :

31230483120Crudeنفط خام

Products)21(587)8(566574منتجات نفطية

Pacific)34(428)5(394399منطقة املحيط الهادي 

Crude)13(1531521166نفط خام

Products)20(262)5(242247منتجات نفطية

Total OECD)52(2644264402696اإجمايل الدول ال�سناعية *

Crude)3(98995633992نفط خام

Products)49(1704)33(16551688منتجات نفطية

2264223034223628Rest of the worldبقية دول العامل *

9729581492448Oil at Seaنفط على منت �لناقالت

Total Commercial)24(49084874344932اإجمايل املخزون التجاري *

1926191881811115Total Strategic1�ملخزون �ال�صرت�تيجي

78067750567667139Total2اإجمايل املخزون العاملي**
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اجلائــــزة العلميــــة

ملنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك( لعام 2014

اإعـــــــــــــــــــــــــالن

ا�صتمرارا ل�صيا�صة منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول يف ت�صجيع البحث العلمي بتخ�صي�ص جائزتني تقديريتني كل 

�صنتني، قيمة اجلائزة الأوىل �صبعة اآلف دينار كويتي، وقيمة اجلائزة الثانية خم�صة اآلف دينار كويتي، تقرر اأن يكون مو�صوع 

البحث العلمي للح�صول على جائزة اأوابك لعام 2014 بعنوان:

»التكامل بني �صناعتي التكرير والبرتوكيماويات«

مو�صوع البحث

تواجه �صناعتا التكرير والبرتوكيماويات العديد من التحديات التي دفعت القائمني على هاتني ال�صناعتني اإىل البحث عن 

اأعلى م�صتويات التكامل فيما بينهما بهدف حت�صني الأداء الت�صغيلي ورفع العوائد القت�صادية والربحية. 

يقرتح اأن يغطي البحث اجلوانب الرئي�صية التالية، وميكن للكاتب اأن ي�صيف ما يراه منا�صبا لإغناء البحث:  

فر�ص التكامل بني م�صايف تكرير النفط ووحدات �صناعة البرتوكيماويات. 1 .

عوامل جناح م�صاريع التكامل بني �صناعتي تكرير النفط والبرتوكيماويات 2 .

الفوائد الفنية واالقت�صادية للتكامل بني �صناعتي التكرير والبرتوكيماويات. 3 .

درا�صة حاالت لبع�ص م�صاريع التكامل مت تنفيذها يف دول العامل. 4 .

مراجعة م�صاريع التكامل بني �صناعتي التكرير والبرتوكيماويات القائمة والتي هي قيد التنفيذ يف الدول العربية. 5 .

اال�صتنتاجات والتو�صيات. 6 .

)�صروط تقدمي البحث(

يجوز تقدمي البحث من �صخ�ص اأو اأكرث وال ي�صمل ذلك االأ�صخا�ص االعتباريني. 1 .

يجب اأن يكون البحث العلمي بحثا جديدا وغري مقتب�ص اأو مكرر، واأن ال يكون قد نال جائزة من اأية جهة عربية اأو  2 .

اأجنبية يف ال�صابق.

يوافق �صاحب البحث م�صبقا على منح حقوق طبع ون�صر بحثه للمنظمة يف حالة فوزه باإحدى اجلائزتني املذكورتني،  3 .

مع احتفاظه بكامل حقوقه االأخ��رى يف البحث مبا يف ذلك ب��راءة االخ��رتاع، ويكون له وح��ده حق الت�صرف بتلك 

احلقوق وال متار�ص املنظمة حقوقها بطبع البحث الفائز اإال بعد مرور �صتة اأ�صهر من تاريخ اإبالغ الفائز بقرار اللجنة 

�صمانا ملمار�صة الفائز حلقوقه االأخرى. ويرفق مع بحثه ت�صريحا بذلك ح�صب النموذج املرفق.

يرفق املتقدم للجائزة مع بحثه ت�صريحا يوؤكد فيه عدم االقتبا�ص، اأو ي�صري اإىل الفقرات املقتب�صة جزئيا اأو كليا - اإن  4 .

وجدت - مع ذكر املراجع امل�صتخدمة بالتف�صيل.

يتم تقدمي اأربع ن�صخ ورقية ون�صخة الكرتونية من البحث اإىل االأمانة العامة ملنظمة االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول  5 .

باإحدى اللغتني العربية اأو االإجنليزية مع مرفق يت�صمن نبذة عن موؤهالت معد اأو/معدي البحث وخربتهم املهنية.
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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       /       /




