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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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ف��ي م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات
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سعادة األمين العام: دور محوري لصناعة البترول العربية على الصعيد العالمي

�صكل �لتطور �ل�صريع و�لمتالحق لتكنولوجيا 

جديد�،  و�ق��ع��اً  �الت�صال  وو�صائل  �لمعلومات 

و�أحدث تغير�ت جوهرية على �ل�صاحة �لدولية، 

�لمعلومات  و�أ�صبحت  �لعولمة،  بف�صل  وذل��ك 

�الإعالم  و�صائل  تبثها  �لتي  �لمتدفقة  �لرقمية 

�لقطاعات  كافة  تغمر  �نقطاع  بال  و�الت�صال 

ت�صوغ  �أن  وت��ك��اد  و�ل�صناعية،  �الق��ت�����ص��ادي��ة 

وتر�صم طرق �لم�صتقبل لكثير من �لمجتمعات.  

�لرقمية  �لمعلومات  تلك  �أ�صبحت  وبالنتيجة 

في ظل �لعولمة من بين �أهم محفز�ت �لتنمية، 

و�لتنمية  �القت�صادي  �لرقي  لتحقيق  ومطلبا 

�لم�صتد�مة.  

انشاء مركز متكامل 
ل�من والسالمة 

في أسري



كلمة العدد

العالم البترولي العربي

̀```ات ̀```دي ̀```ح ̀```ت ̀````ة ال ̀````ه ̀````واج ف̀``````ي م

�صكل �لتطور �ل�صريع و�لمتالحق لتكنولوجيا �لمعلومات وو�صائل �الت�صال و�قعاً جديد�، و�أحدث تغير�ت جوهرية 

�الإعالم  و�صائل  تبثها  �لتي  �لمتدفقة  �لرقمية  �لمعلومات  و�أ�صبحت  �لعولمة،  بف�صل  وذلك  �لدولية،  �ل�صاحة  على 

و�الت�صال بال �نقطاع تغمر كافة �لقطاعات �القت�صادية و�ل�صناعية، وتكاد �أن ت�صوغ وتر�صم طرق �لم�صتقبل لكثير 

من �لمجتمعات.  وبالنتيجة �أ�صبحت تلك �لمعلومات �لرقمية في ظل �لعولمة من بين �أهم محفز�ت �لتنمية، ومطلبا 

لتحقيق �لرقي �القت�صادي و�لتنمية �لم�صتد�مة.  

وفي هذ� �لمنظور، لم تقف �صناعة �لنفط و�لغاز و�لطاقة بعيدة عن تطور�ت �لعولمة، بل خا�صت غمارها، 

وتاأثرت جميع حلقاتها وقطاعاتها بها، ومن بينها قطاع �الإعالم �لبترولي �لذي �أ�صبح بف�صل ذلك تاأثيره و��صحا. فقد 

�نتقلت عملية ن�صر �لبيانات و�لمعلومات �لبترولية من نطاقها �لمحدود على م�صتوى �لدول و�لمنظمات و�لوكاالت 

�لمتخ�ص�صة و�ل�صحافة �القت�صادية و�لمتخ�ص�صين لتمتد نحو �آفاق و��صعة، وباتت ت�صمل حتى غير �لمخت�صين في 

هذ� �لمجال. وقد تم ذلك بف�صل ما بات يطلق عليها »و�صائل �لتو��صل �الجتماعي  Social Media«، حيث �أ�صحت 

�أخبار �لطاقة و�ل�صناعة �لنفطية متد�ولة ب�صكل مو�صع في �لف�صاء �لرقمي، لكن لي�س من دون دفع �صريبة عالية 

�لكلفة. فاأخبار ومعلومات �لطاقة وبياناتها لم تعد ت�صدر عن �لموؤ�ص�صات و�لهيئات ذ�ت �ل�صلة بالمو�صوع فح�صب، 

بل �أ�صبحت تن�صر في بع�س �الأحيان من دون تدقيق وال توثيق،  فمن �الأخبار ما هو �صادر عن جهات ر�صمية يمكن 

�العتماد عليها، ومنها ما تن�صره جهات غير ر�صمية �أو مهنية، وبالتالي ال يمكن ��صتخد�مها كم�صلمات، و�إنما تتم 

�الإ�صارة �إليها باعتبارها �أخبار� عامة حول قطاع �ل�صناعة �لنفطية و�لطاقة في �لعالم، كاختطاف قر��صنة �لبحر 

لناقلة بترول �أو تعر�س �أنبوب نفط �أو غاز لالعتد�ء �أو �غالق م�صفاة نفط ب�صبب كارثة طبيعية، �أو تعر�س من�صاآت 

نفط و�إنتاج الإع�صار �أو عا�صفة قوية.  ونتيجة لذلك �ختلطت عمومية �لمعلومات باالأخبار �لعامة لدى �لجمهور 

�لمتلقي، وغابت �أو تكاد �لمعلومات �ل�صحيحة �لمتحقق من �صدقها ومو�صوعيتها، وهو ما خلق تحديات و��صكاليات 

جديدة لالعالم �لبترولي عالميا وعربيا. 

�إن �لنقل �لحرفي لبع�س �أخبار �لطاقة و�لبترول من م�صادر غير ر�صمية وغير معروفة لدى �لجهات �لمعنية، 

قد ي�صب في خانة تحقيق �أهد�ف وتثبيت مو�قف من جهات معينة ترمي �إلى �الإخالل باإنجاز�ت وتطلعات �لدول 

�لمنتجة و�لم�صدرة للبترول وربما ب�صناعة �لبترول �إجماال. 

�لكتاب  بع�س  لدى  �لمهني  �لعلمي  و�لو�قع  �ل�صخ�صية  �لتوجهات  بين  للمزج  نزوعا  هناك  باأن  �لقول  ويمكن 

�لمتخ�ص�صين في تحليل ق�صايا �صناعة �لطاقة و�لبترول �لعالمية، فالعديد من �أخبار �ل�صناعة �لبترولية �لمن�صورة 

قد ال تعبر باالأ�صا�س عن �لو�قع �لعلمي و�لمهني، فعلى �صبيل �لمثال بع�س �لق�صايا �لبيئية، حيث نجد �أن �لبع�س 

يحاول في كتابته �أن  يبين باأن هناك ر�بطا مبا�صر� بين �لزيادة في ��صتهالك �لوقود �الأحفوري )�لنفط �لخام و�لغاز 

�لطبيعي �أ�صا�صا( وظاهرة �لتغير�ت �لمناخية من باب ت�صببها في حدوث �نبعاثات غاز�ت �لدفيئة كغاز ثاني �أك�صيد 

�لكربون، ويقوم في �صبيل تثبيت حجته باإغفال �لعديد من �لجو�نب �لعلمية �الأخرى �لمرتبطة بهذه �لظاهرة، ويبالغ 

في �لتركيز على �لملوثات و�النبعاثات وت�صخيم �لو�قع. كما يالحظ كذلك �أن هناك �غفال لما تبذله �لدول �لعربية 

�لنظيفة  �لطاقات  و�لتركيز على  �لبيئة،  للمحافظة على  �لدولية  �لمعايير  تطبيق  �لتز�م في  من  للبترول  �لمنتجة 

كا�صتخد�م تكنولوجية ��صطياد غاز ثاني �أك�صيد �لكربون وتخزينه، و�لعمل على �ال�صتفادة من �لم�صادر �لمتوفرة 

�لطاقات  وهذه   . �لحر�رية  و�لطاقة  �لرياح  وطاقة  �ل�صم�صية،  كالطاقة  �لمتجددة  �لطاقات  ��صتخد�م  في  لديها 

�لمتجددة مكملة للطاقة �الأحفورية وعلى �الأخ�س �لنفط و�لغاز، ولي�صت بديلة.



في  �لفعالة  �لم�صاركة  على  وعملت  فيها،  �لبيئي  �لمو�صوع  تاأثير  �لمنظمة  في  �الأع�صاء  �لدول  �أدركت  لقد 

�لمحافل  في  �الأخرى  �لنامية  و�لدول  �أوبك  منظمة  مع  بالتن�صيق  وعملت  �لجانب،  بهذ�  �لخا�صة  �لمفاو�صات 

�لبترول  في  توؤثر  �لتي  �التفاقيات  تجعل  �أن  من  تمكنت  �أنها  هو  هنا  يعنينا  وما  بالم�صاألة.  �لمهتمة  �لدولية 

كيوتو،  وبروتوكول   ،UNFCCC �لمناخي  للتغير  �الإطارية  �لمتحدة  �الأمم  �تفاقية  و�أهمها  وتجارته  و��صتهالكه 

تن�س على �صرورة حماية م�صالح �لدول �لنامية �لمنتجة و�لم�صدرة للنفط، وتجنب و�صع قيود �أو ت�صريعات على 

للبترول.  �لم�صتهلكة  �لنامية  �لدول 

لقد �أدت �لتطور�ت �لتي �صهدتها �صناعة �لطاقة �لعالمية منذ عقدين تقريبا �إلى �إحد�ث �نعكا�س مبا�صر على 

و�قعها، وذلك في ظل تحوالت �صيا�صات �لطاقة في �لدول �ل�صناعية �لرئي�صية، وزيادة �لطلب على �لبترول في �لدول 

�لنا�صئة )ومن بينها في �الأ�صا�س �ل�صين و�لهند(، وتز�يد �الهتمام �لدولي بق�صايا �لبيئة و�لتغير �لمناخي، و�تفاقيات 

منظمة �لتجارة �لعالمية وما يت�صل بذلك من بنود ب�صاأن حماية حقوق �لملكية �لفكرية. 

وال �صك �أن مثل هذه �لق�صايا ت�صع �العالم �لبترولي �لعربي �أمام تحديات جديدة، وتدعوه لتبني خطاب �عالمي 

جديد ي�صجع مبادر�ت �لتعاون �لبترولي �لعربي من جهة، ويعبر بمو�صوعية عن و�قع و�آفاق �ل�صناعة �لبترولية �لعربية 

من جهة �أخرى.  

تجربتها  من  و�نطالقا  )�أو�بك(،  للبترول  �لم�صدرة  �لعربية  �الأقطار  منظمة  باأن  �لقول  يمكن  �لمجال  وفي هذ� 

�لعريقة، وما تمتلكه من ر�صيد وتجربة ثريين على �صعيد �العالم �لبترولي �لعربي، هي من �صمن �لمرجعيات �الأ�صا�صية 

في هذ� �لمجال، حيث �أنها كانت حري�صة منذ تاأ�صي�صها في عام 1968 على �أن تكون �أحد خطوط �لدفاع �لرئي�صية عن 

�لم�صالح و�لق�صايا �لبترولية لدولها �الأع�صاء، وتبنت طيلة �لعقود �لما�صية خطاباً �إعالمياً مو�صوعياً ومتزناً يعتمد 

على تقديم �لحقائق �لمو�صوعية �لمجردة عن �ل�صناعة �لبترولية �لعربية، مدعمة �إياها بالبيانات و�الأرقام �لموثوقة 

من م�صادرها �لر�صمية �لمبا�صرة من �لدول �الأع�صاء بالمنظمة ومن م�صادر معلومات �لطاقة �لدولية �الأخرى، حيث 

يتم ن�صر �لمعلومات بعد تحليلها ومر�جعتها من قبل �لخبر�ء و�لمخت�صين باالأمانة �لعامة للمنظمة.

لقد كان �هتمام �الأمانة �لعامة للمنظمة بالجانب �العالمي جلياً وو��صحاً من خالل ��صد�ر�تها �ل�صهرية و�لف�صلية 

و�ل�صنوية �لمتخ�ص�صة في متابعة تطور�ت �صناعة �لطاقة عربياً وعالمياً، باالإ�صافة لموقعها على �ل�صبكة �اللكترونية 

�لنفط  �صناعة  بيانات  قاعدة  م�صروع  موؤخر�  �لمنظمة  �أطلقت  �لخ�صو�س  هذ�  وفي  و�النجليزية.  �لعربية  باللغتين 

و�لطاقة على موقعها �الإلكتروني �لذي يهدف الإتاحة �لفر�صة �أمام �أكبر عدد من �لمتخ�ص�صين لالطالع على �لمعلومات 

و�لبيانات �لمتوفرة لدى بنك معلومات �الأمانة �لعامة و�ال�صتفادة منها. 

وعلى �صعيد �لتاأهيل و�لتدريب فاإن ملتقى �أ�صا�صيات �صناعة �لنفط و�لغاز �لذي يعقد كل عامين، يعتبر فر�صة 

جيدة لموظفي �إد�ر�ت �العالم �لبترولي في �لدول �الأع�صاء لال�صتفادة من �لملتقى �لذي خ�ص�س محور�ً رئي�صياً منه 

للحو�ر ب�صاأن �لق�صايا �لر�هنة لالعالم �لبترولي، كما كان للمنظمة تجربة ر�ئدة بالم�صاركة في تاأ�صي�س »لجنة �لتن�صيق 

و�لتخطيط لالإعالم �لبترولي �لمنبثقة عن دول �لخليج �لعربية«. 

�إن �الأمانة �لعامة لمنظمة �أو�بك، وهي تتابع �لتطور�ت �لحديثة في ميد�ن �الإعالم �لبترولي، لتاأمل باأن تكلل �لجهود 

�لمتخ�ص�صة  �لعربية  و�لمنظمات  �لدول  �صعيد  على  �لعربية  �لبترولي  �العالم  �أجهزة  بين  �لتن�صيق  لتفعيل  �لر�مية 

»��صتر�تيجية  باعتماد  �لعربية  �لخليج  �لتعاون لدول  �الأع�صاء في مجل�س  للدول  �لر�ئدة  بالمبادرة  بالتوفيق، وت�صيد 

�العالم �لبترولي في دول مجل�س �لتعاون«، و�لتي ت�صع خارطة طريق لتن�صيق �صيا�صات �العالم �لبترولي �لخليجي، 

وما يوؤمل هو �أن تكون هذه �لمبادرة بمثابة نو�ة لعمل عربي م�صترك على نطاق �أو�صع، �الأمر �لذي �صي�صاهم في تن�صيق 

�لمو�قف �لعربية على �صعيد �الإعالم �لبترولي. 
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تلبي���ة لدع���وة كريم���ة م���ن �صعادة �الأ�صت���اذ �لدكتور �أحم���د �ل�صباغ، مدي���ر �لمعهد �لم�ص���ري لبحوث �لبت���رول، �صارك �صع���ادة �الأمين 

�لع���ام للمنظم���ة �الأ�صت���اذ عبا�س علي �لنق���ي،  في فعاليات الم�ؤتمر الدولي ال�ش�������ابع ع�ش�������ر للبترول، �لذي �نعقد ف���ي مدينة �لقاهرة 

بجمهوري���ة م�ص���ر �لعربي���ة، بقاعة �لموؤتمر�ت في معهد �لبح���وث �لبترولية، خالل �لفترة 9-11 فبر�ي���ر 2014 تحت �صعار “البترول 

والث�������روة المعدني�������ة والتنمي�������ة«، تحت رعاية معال���ي �أ.د. رمزي ج���ورج ��صتينو وزير �لبحث �لعلم���ي و�لتكنولوجي���ا، ومعالي �لمهند�س 

�صري���ف ��صماعي���ل وزير �لبترول و�لث���روة �لمعدنية، �لذي �أناب عنه �لمهند�س محمد �صعفان رئي����س �ل�صركة �لقاب�صة للبتروكيماويات.

وق���د �ألقى �صعادة �الأمين �لعام للمنظم���ة �الأ�صتاذ عبا�س علي �لنقي، كلمة في �فتتاح �لموؤتمر 

)مرف���ق ن�صه���ا(، قدم خاللها روؤي���ة �صاملة عن �الأو�ص���اع �لحالية و�لم�صتقبلي���ة ل�صناعة �لبترول 

و�لطاق���ة  في �ل���دول �الأع�صاء بمنظمة �الأو�بك، حيث �أ�صار �إل���ى �لمكانة �لمهمة للدول �الأع�صاء 

بالمنظم���ة على �صعيد �صناع���ة �لطاقة �لعالمية وذلك بف�صل ما تمتلكه م���ن �حتياطيات بترولية 

كبيرة، وما تقوم باإنتاجه وت�صديره من �مد�د�ت بترولية �آمنة وم�صتقرة لل�صوق �لعالمية، و��صتعر�س 

�صع���ادة �الأمي���ن �لع���ام للمنظمة في كلمته بع����س �لبيانات �الح�صائية �لحديث���ة عن �الحتياطيات 

و�النتاج   في �لدول �الأع�صاء بالمنظمة.

من جانبه �أ�صار �لمهند�س محمد �صعفان، خالل �لكلمة �لتي �ألقاها نيابة عن معالي �لمهند�س 

�صري���ف ��صماعي���ل، �إلى �ل���دور �لرئي�صي �لذي تلعبه �لتكنولوجيا �لحديث���ة في توفير �لطاقة �لتي 

ت�صاه���م في تنمية �لدول ونم���و �قت�صادها، وفي زيادة �الإنتاج وتلبية �لطلب �لعالمي �لمتز�يد على 

�لنف���ط و�لغاز �لطبيعي وتحقيق �ال�صتخ���د�م �المثل للثرو�ت �لطبيعية �لمتاحة باالإ�صافة �إلى رفع 

�لجدوى �القت�صادية للمنتجات، مع مر�عاة �لمتطلبات �القليمية.

المؤتمر الدولي السابع عشر عن “البترول والثروة المعدنية و التنمية”

دور محوري لصناعة البترول العربية
على الصعيد العالمي
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و�أ�ص���ار �لمهند����س محمد �صعفان، �إلى �أن تنمية مو�رد �لطاقة �الأولية وح�صن �إد�ر�تها من �أهم 

ركائ���ز �لتنمي���ة �لم�صتد�مة خا�صة خالل �لمرحلة �لقادمة �لت���ي تتطلب قفز�ت جديدة لالقت�صاد 

�لم�ص���ري للم�صاهمة في تحقيق �الأهد�ف �لمن�صودة من �رتق���اء بم�صتوى معي�صة �لفرد و�لنهو�س 

بالمجتمع.

وف���ي كلم���ة لمعالي �أ.د. رمزي جورج ��صتينو �أكد فيها عل���ى �أهمية �لجهود �لعلمية �لتي يقوم 

به���ا �لباحثي���ن في جمهورية م�ص���ر �لعربية، و�عتبرها �أحد �ل�صبل �لمهم���ة لبناء �قت�صاد �لمعرفة 

وتحقي���ق �ل�صي���ادة �لوطنية باعتب���ار �لبحث �لعلمي و�صيل���ة لغد �أف�صل، وعلى م�صت���وى �لم�صاريع 

�لبحثية �لتطبيقية، �أ�صار �إلى �أن م�صروع )مبادرة �ال�صتثمار و�البتكار(، يعتبر من �لنماذج �لم�صرفة 

للم�صاريع �لتي تحقق �لربط �لعلمي بال�صناعة، حيث وفر �لم�صروع �لعديد من �لكيماويات لقطاع 

�لبترول و�لتي كانت ت�صتورد بماليين �لدوالر�ت و�لتي من �صاأنها تحقيق �أهد�ف ��صتر�تيجية ت�صب 

في �صالح �القت�صاد �لم�صري.

 تناولت �لمحاور �لرئي�صية للموؤتمر عدد� من �لمو��صيع من بينها:

• �لتكنولوجي���ا �لنظيف���ة في مختل���ف �الأن�صطة �لبترولي���ة )�ال�صتك�ص���اف ، �النتاج، تنمية 	

�لحقول �لبترولية، �لنقل و�لتخزين، �لت�صنيع و�لبتروكيماويات(.

• تر�صيد ��صتخد�م �لطاقة في �لمجاالت �لمختلفة و�لطاقة �لجديدة و�لمتجددة.	

• دور تقنية �لنانو في مجال �لبترول و�لكيمياء.	

• تدوير و�إعادة ��صتخد�م �لمخلفات �لبترولية و�لكيميائية.	

• �لغاز �لطبيعي ودوره في �لتنمية.	

• �لوقود �لحيوي وتطبيقات �لبيوتكنولوجي في �صناعة �لبترول.	

• �لعو�مل �لحفازة وتطبيقاتها.	

• معالجة �لمياه و�لمحافظة على �لبيئة.	

• �لكيمياء �لع�صوية و�لتطبيقية ودورها في �لتنمية. �لكيمياء �لفيزيائية و�لتحليلية.	

وق���د قدم���ت خالل �لموؤتمر 170 بحثا في 25 جل�صة علمي���ة تناولت �لمو��صيع �لمدرجة في 

�لمحاور �لرئي�صية للموؤتمر.

 اأه�������دى المعه�������د الم�ش�������ري لبح�ث 

البترول، درع التميز ل�شعادة الأمين 

العام للمنظمة الأ�ش�������تاذ عبا�س علي 

النقي، وقد ثمن �شعادته هذه البادرة 

الطيب�������ة من المعه�������د متمنيا مزيدًا 

من التعاون م�شتقباًل.
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�إ�صمحو� لي في �لبد�ية �أن �أتقدم بخال�س �ل�صكر و�لتقدير لمعهد بحوث �لبترول في جمهورية م�صر �لعربية لدعوته 

�لكريم���ة لن���ا للم�صاركة في هذ� �لح���دث �لبترولي �لهام وكذلك نتق���دم بال�صكر �لجزيل للجن���ة �لتنظيمية على �لتنظيم 

و�الإعد�د �لجيدين لفعاليات �لموؤتمر �لدولي �ل�صابع ع�صر حول »�لبترول و�لثروة �لمعدنية و �لتنمية«. 

اأ�شحاب المعالي ، الح�ش�ر الكريم،،

ي�صعدن���ي �أن �أقدم ف���ي هذه �لكلمة �لمخت�صرة نبذة �صريعة عن منظمة �الأقط���ار �لعربية �لم�صدرة للبترول )�أو�بك( 

و�لتطرق �إلى �لو�صع �لحالي للبترول و�لغاز للدول �الأع�صاء في �لمنظمة.

فمنظم���ة �الأقط���ار �لعربي���ة �لم�صدرة للبترول )�أو�ب���ك(، منظمة �إقليمي���ة متخ�ص�صة ذ�ت طابع دول���ي مقرها دولة 

�لكوي���ت، �أن�صئ���ت »باتفاقية« بين دول تنت���ج وت�صدر �لبترول، وتهدف �إلى �لتعاون فيما بينه���ا، وتوحيد جهودها، لتحقيق 

�أف�صل �ل�صبل لتطوير �ل�صناعة �لبترولية في �صتى مجاالتها، ولالإفادة من مو�ردها و�إمكاناتها الإقامة �لم�صاريع �لم�صتركة، 

وخل���ق �صناع���ة بترولية متكاملة، عن طري���ق �لتكامل �القت�صادي �لعربي �لمن�صود، و�إع���د�د �لدر��صات �لبترولية وتنظيم 

�لموؤتمر�ت و�الجتماعات �لتن�صيقية فيما بين دولها.

يبل���غ عدد �لدول �الأع�صاء حالياً ع�ص���ر دول منتجة وم�صدرة للبترول، وهي: دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة، مملكة 

�لبحري���ن، �لجمهورية �لجز�ئرية، �لمملك���ة �لعربية �ل�صعودية، �لجمهورية �لعربية �ل�صورية، جمهورية �لعر�ق، دولة قطر، 

دولة �لكويت ، دولة ليبيا، جمهورية م�صر �لعربية، باالإ�صافة �إلى تون�س �لتي ع�صويتها غير فعالة في �لوقت �لحا�صر.

وق���د قام���ت �لمنظمة بتاأ�صي����س �لعديد من �لم�صروعات �لعربي���ة �لم�صتركة �لناجحة مثل �ل�صرك���ة �لعربية �لبحرية 

لنق���ل �لبت���رول ، و�ل�صركة �لعربية لال�صتثمار�ت �لبترولي���ة »�أبيكورب« ، و�ل�صركة �لعربية لبناء و�إ�صالح �ل�صفن »�أ�صري« ، 

و�ل�صرك���ة �لعربي���ة للخدمات �لبترولية ، ومعهد �لنفط �لعربي. كم���ا �أن �لمنظمة تقوم بتخ�صي�س »جائزة �أو�بك �لعلمية« 

للم�صتركين و�لفائزين من مو�طني �لدول �لعربية في مجال �لبحوث �لمتعلقة بالبترول و�لطاقة و�لغاز.

اأ�شحاب المعالي ، الح�ش�ر الكريم،،

�صوف نتطرق باخت�صار �إلى �لمحاور �لرئي�صية �لتالية، وهي:

ال��شع الحالي للدول الأع�شاء في اأوابك في ال�ش�ق البترولية العالمية:

وفق بيانات عام  2012 ، بلغ عدد �صكان �لدول �الأع�صاء في منظمة �أو�بك مجتمعة نحو 239 مليون ن�صمة، يمثلون 

66 % م���ن �إجمال���ي �صكان �ل���دول �لعربية. وبلغ �إجمالي �لنات���ج �لمحلي �الإجمالي لدول �لمنظم���ة حو�لي 2334 مليار 
دوالر، ما ي�صكل 87 % من �إجمالي �لناتج �لمحلي �لعربي مقا�صا باالأ�صعار �لحالية.

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 

�شعادة المهند�س محمد �شعفان، رئي�س مجل�س اإدارة �شركات البتروكيماويات القاب�شة ، 

ممثل معالي المهند�س/ �شريف اإ�شماعيل - وزير البترول والثروة المعدنية

معالي الدكت�ر / رمزي ج�رج اإ�شتين� - وزير البحث العلمي والتكن�ل�جيا  

الأ�شتاذ الدكت�ر / اأحمد محمد ال�شباغ - مدير معهد بح�ث البترول

البروفي�ش�ر/ محم�د �شقر -  رئي�س اأكاديمية البحث العلمي والتكن�ل�جيا   

ال�شيدات وال�شادة،، 

الح�ش�ر الكريم،، ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، واأ�شعد اهلل �شباحكم،،

كلمة سعادة  األمين العام في المؤتمر الدولي السابع عشر 
 “البترول والثروة المعدنية و التنمية”
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تحتل �لدول �الأع�صاء في �أو�بك مكانة هامة في �أ�صو�ق �لنفط و�لغاز �لطبيعي �لعالمية. فهي تقع في منطقة تتر�بط 

فيه���ا �لعو�مل �القت�صادية و�ل�صيا�صية و�الأمنية. و �الأهمي���ة �لحالية و�لم�صتقبلية تت�صح من �لموؤ�صر�ت �لرئي�صية للطاقة 

�لمتمثلة في �الحتياطيات، و�الإنتاج و�ال�صتهالك و�ل�صادر�ت من �لنفط و�لغاز �لطبيعي.

ففيم���ا يتعل���ق باالحتياطي���ات �لموؤك���دة من �لنف���ط �لخام فقد بلغ���ت حو�لي 703 مليار برمي���ل في عام 2013 

م�صتاأث���رة بح�ص���ة 55% م���ن �الإجمال���ي �لعالمي �ل���ذي بلغ 1277.7 ملي���ار برميل في ذ�ت �لعام. يذك���ر �أن خم�صة 

�أع�ص���اء ف���ي منظمة �أو�بك وه���ي �لمملكة �لعربي���ة �ل�صعودية، �لعر�ق، �لكوي���ت، �الإمار�ت �لعربي���ة �لمتحدة، وليبيا 

ت�صتح���وذ عل���ى حو�ل���ي 53 % من �حتياطيات �لعال���م �لموؤكدة من �لنفط. �الأمر �لذي ي�ص���ع بلد�ن �أو�بك في �لقمة 

مقارنة بالمجموعات �لدولية �الأخرى. 

وبالن�صب���ة للغ���از �لطبيعي فقد و�صلت �حتياطيات دول �أو�بك منه نح���و 53 تريليون متر مكعب عام 2013، م�صكلة 

ح�صة 26.6 % من �الإجمالي �لعالمي �لذي بلغ 198.8 تريليون متر مكعب . 

و فيما يخ�س �إنتاج �لنفط �لخام و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي، فقد و�صل �إنتاج �لدول �الأع�صاء من �لنفط �لخام و�صو�ئل 

�لغ���از �لطبيع���ي ف���ي عام 2013  �إلى ما يزي���د عن 25 مليون ب/ي، �أي ما ي�صكل حو�ل���ي 29 % من �الإجمالي �لعالمي 

�لبالغ نحو 85.6 مليون ب/ي. 

وفيما يخ�س �إنتاج دول �أو�بك من �لغاز �لطبيعي �لم�صوق، �لذي ال ي�صمل �لكميات �لمعاد حقنها و�لمحروقة، فيبلغ 

في �لوقت �لحا�صر نحو 566 مليار متر مكعب، لت�صكل بذلك ح�صتها من �الإجمالي �لعالمي نحو 16.4 %. 

وبالن�صب���ة لال�صته���الك �لمحلي من �لنفط و�لغاز �لطبيعي �لم�صدرين �لرئي�صيي���ن للطاقة في دول �أو�بك ، فقد بلغ 

معدل���ه بنح���و 12.6 ملي���ون برميل مكافئ نفط يومياً  )ب م ن ي( ع���ام 2013، منها 5.6 مليون ب م ن ي من �لمنتجات 

�لنفطي���ة و 7 ملي���ون ب م ن ي م���ن �لغ���از �لطبيعي. يذك���ر �أن ��صتهالك �لدول �الأع�صاء من هذي���ن �لم�صدرين �آخذ في 

�الرتف���اع و يع���ود ذل���ك بالدرجة �الأولى �إلى �الرتب���اط �لوثيق بين �ال�صتهالك وزي���ادة �ل�صكان و�لتو�ص���ع �لعمر�ني لتلبية 

متطلبات �لنمو �ل�صكاني �لمتز�يد،  و�رتفاع وتيرة �لن�صاط �القت�صادي. 

وبالن�صب���ة لل�ص���ادر�ت �لنفطية فقد و�صلت في عام 2012 �إلى حو�لي 20.6 مليون ب/ي م�صكلة حو�لي 32 % من 

�إجمالي �ل�صادر�ت �لنفطية �لعالمية �لتي بلغت نحو 64 مليون ب/ي. 

وق���د �صكلت �ص���ادر�ت دول �أو�بك من مجمل �لكميات �لم�صدرة من �لغاز �لطبيع���ي بنوعيه �لم�صيل و�لغازي نحو 

21 % �أي حو�لي 213 مليار متر مكعب.
هذ� بالن�صبة للو�صع �لحالي.

اأ�شحاب المعالي ، الح�ش�ر الكريم،،

�أم���ا بالن�صب���ة للو�صع �لم�صتقبلي  لل���دول �الأع�صاء في �أو�بك في �ل�صوق �لبترولية �لعالمي���ة، فاإننا نالحظ �أن �لدور 

�لمح���وري �ل���ذي تتمت���ع به دول �و�بك في �ل�ص���وق �لنفطية �لعالمية �صيفر����س عليها بذل مزيد م���ن �لجهد نحو مقابلة 

�ال�صتهالك �لمتز�يد من م�صادر �لطاقة �لتي تعد �لمحرك �لرئي�صي لنمو �القت�صاد �لعالمي.

وم���ن �لجدي���ر ذكره في هذ� �ل�صياق، �إن �لتغير�ت في �لم�صهد �لعالمي ل�صوق �لنفط و�أ�صو�ق �لطاقة عموماً �أوجدت 

فر�ص���اً وفر�ص���ت تحدي���ات على �لدول �لمنتج���ة و�لم�صدرة للنفط ومنها �ل���دول �الأع�صاء في �أو�بك. فم���ن �لو��صح �أن 

�لتقلب���ات ف���ي �أ�صو�ق �لنفط  وعدم �ال�صتق���ر�ر �أياً كان م�صدرهما و�أ�صبابهما توؤثر على �إنت���اج و�صادر�ت وعو�ئد �لنفط 

وحجم و�أنماط �ال�صتثمار في �إنتاجه وتكريره مما يوؤثر بالتالي على حجم ومعدالت �لنمو �القت�صادي وعلى ��صتر�تيجيات 

�لتنويع �القت�صادي و�أ�صاليب �إد�رة �الإير�د�ت �لنفطية. 

كما �أ�صبح م�صتقبل دور �لنفط و�لغاز عالمياً وتوقعات �لطلب و�لعر�س وتطور �الأ�صو�ق �لبترولية �لعالمية محدد�ت 

هامة ال�صتر�تيجيات �لتنمية في �لدول �لعربية �لم�صدرة للنفط.
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وت�صي���ر معظ���م توقعات �لمنظمات و�لهيئات �لمتخ�ص�ص���ة بالطاقة �إلى �أن معظم �لزيادة ف���ي �حتياجات �لعالم من 

�لطاقة لعقود عديدة قادمة �صيتم تلبيتها من �أنو�ع �لوقود �الأحفوري )�لنفط و�لغاز و�لفحم( �لذي من �لمتوقع �أن يحافظ 

عل���ى ح�ص���ة 80% ف���ي مزيج �لطاقة �لعالمي م�صتقباًل. ومن �لمتوقع �أن ي�ص���كل �لنفط و�لغاز وحدهما ن�صبة 65% من 

�إجمالي م�صادر �لطاقة �لم�صتهلكة بحلول عام 2035 بح�صب �لعديد من �لتوقعات. 

كما �أن من �لمتوقع �أن ت�صاهم دول منظمة �أوبك �لعالمية، �لتي من �صمنها �صبع دول عربية �أع�صاء في منظمة �أو�بك، 

بنحو 90% من �لنمو في �الإنتاج �لعالمي من كل من �لنفط �لتقليدي وغير �لتقليدي و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �لفترة 

2010 – 2035. و بالن�صب���ة لالإنت���اج �لعالمي من �لغاز �لطبيعي، فمن �لمتوق���ع �أن ت�صاهم �لدول �لعربية بحو�لي %22 
من �لزيادة في �الإنتاج �لعالمي من �لغاز خالل �لفترة 2010 - 2035.

و كذل���ك م���ن �لمتوقع �أن تحافظ منطقة �ل�صرق �الأو�صط، وتحديد� �لدول �الأع�صاء في منظمة �أو�بك، على ح�صتها 

م���ن �ل�ص���ادر�ت �لعالمية من �لنفط، كما �صتزيد ح�صتها من �صادر�ت �لغ���از �لعالمية من 18% في �لوقت �لحا�صر �إلى 

28% عام 2035.
وتما�صياً مع �لتوقعات �لم�صتقبلية ب�صاأن �لطلب �لعالمي على �لنفط حتى عام 2035، فاإن �لدول �الأع�صاء ت�صعى �إلى 

زيادة طاقتها �الإنتاجية للحفاظ على ح�ص�صها في �ل�صوق �لبترولية �لعالمية و�لعمل على ��صتقر�رها وتو�زنها.

ويج���در �لتنوي���ه هنا باأن �إعد�د توقعات �لطاقة على �لمدى �لطويل وعلى �صرورتها �لق�صوى للمنتجين و�لم�صتهلكين 

لغر����س �لتخطي���ط من نو�ح مختلفة، �إال �أنه يكتنفها حاالت عديدة من عدم �لتاأكد و�ليقين عما يحمله �لم�صتقبل، �الأمر 

�ل���ذي ي�صتوج���ب �لنظر �إليها بحذر عند �إع���د�د خطط �الإنتاج و�ال�صتثمار للمدى �لبعيد وذل���ك باأن تكون تلك �لتوقعات 

مبني���ة عل���ى فر�صيات �أكثر �قتر�باً من �لو�قع و�أف�صل ��صت�صر�قاً للم�صتقبل مع �الأخذ في �العتبار �لتغير�ت في �لم�صهد 

�القت�صادي �لعالمي وتحوالت �لطاقة و�لتطور�ت �لتقنية �لمتالحقة وتوجهات �صيا�صات �لطاقة و�لبيئة وغيرها.

اأ�شحاب المعالي ، الح�ش�ر الكريم،،

فيما يتعلق بالمحور �لخا�س بارتباط قطاع �لبترول بعملية �لتنمية �القت�صادية و�الجتماعية

كم���ا تعلمون ف���اإن �لطاقة هي حجر �لز�وية لعملي���ة �لتنمية �القت�صادية و�الجتماعية، ويرتب���ط قطاع �لنفط و�لغاز 

�لطبيعي بالتنمية في �لدول �لعربية ب�صكل عام و�لدول �الأع�صاء في �أو�بك ب�صكل خا�س، من خالل عن�صرين �أ�صا�صيين، 

�أولهم���ا ��صتخ���د�م �لنفط و�لغاز كم�صدر للطاقة وم���ادة �أولية في �لقطاعات �القت�صادي���ة �لمختلفة، وثانيهما من خالل 

توفيرهما للعو�ئد �لمالية للدخل �لقومي و�إنفاقها في �صتى �لمجاالت �القت�صادية و�الجتماعية. 

وقد كان للعائد�ت �لنفطية وال يز�ل دور�ً رئي�صياً في تعزيز عملية �لتنمية في �لدول �الأع�صاء من خالل م�صاهماتها 

ف���ي معدالت �لنمو �القت�صادي و�لمو�زنة �لعام���ة و�لميز�ن �لتجاري. حيث �أدى �لتح�صن �لملحوظ في �أ�صعار �لنفط �إلى 

�رتف���اع ف���ي �لعائ���د�ت �لنفطية للدول �الأع�صاء لت�صل �إل���ى حو�لي 719 مليار دوالر عام 2012، وق���د كان لذلك، �الأثر 

�اليجاب���ي عل���ى �لنات���ج �لمحلي �الإجمالي �لعربي �لذي تج���اوز حاجز 2.0 تريليون دوالر لي�صل �ل���ى 2.3 تريليون دوالر 

باأ�صعار �ل�صوق �لجارية خالل عام 2012.

وم���ن ناحي���ة �أخرى فقد �صاهمت �لعائد�ت �لنفطية وتوفر �لنفط و�لغاز �لطبيعي في تعزيز �لعمل �لعربي �لم�صترك 

ع���ن طري���ق �لتعاون �لعرب���ي في �صبكات �لنفط و�لغاز �لطبيعي �لقائمة و�لمزمع �إن�صاوؤه���ا باالإ�صافة �إلى م�صاريع �لربط 

�لكهربائي.

وفيما يتعلق بالتحديات الم�شتقبلية :

ف���اإن مكان���ة �ل���دول �الأع�صاء في منظم���ة �أو�بك في �الأ�ص���و�ق �لعالمية تجعله���ا تحمل على عاتقه���ا مهمة مو��صلة 

�ال�صط���الع بدوره���ا �اليجابي نحو ��صتق���ر�ر �ل�صوق �لبترولية �لعالمي���ة مع بذل كافة �لجهود �لممكن���ة للمحافظة على 

�لبترول كم�صدر �أ�صا�صي للطاقة نظر�ً لم�صاهمته �لكبيرة في �لتنمية �القت�صادية لتلك �لدول. و�لطريق نحو تحقيق ذلك 
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ال �صك �أنه محفوف بعدد من �لتحديات، ول�صيق �لوقت �صنركز هنا على نقطتين وهما �أوال �لمو�صوع �لمتعلق بالق�صايا 

�لبيئي���ة وربطها بالتغير�ت �لمناخية. تق���وم �لعديد من �لدول �لعربية �لمنتجة للبترول بتطبيق �لمعايير �لدولية للحفاظ 

على بيئة خالية من �لملوثات وت�صتخدم تكنولوجيات من �صانها تح�صين نوعية �لنفط وتخفي�س ن�صبة �النبعاثات ، �إال �أن 

�الإ�ص���ر�ر عل���ى �لربط بين بيئة خالية من �النبعاثات وبين ��صتهالك �لوقود �الحفوري وعلى �الأخ�س �لنفط �لخام هو ما 

يجعلن���ا �أن نكون حذري���ن تجاه ق�صايا �لتغير�ت �لمناخية �لمطروحة في �صكلها �لحالي، �إذ تعتبر �تفاقية �الأمم �لمتحدة 

�الإطارية للتغير�ت �لمناخية وبروتوكول كيوتو �لمنبثق عنها من �أهم �الأدو�ت �لتي قد تكون لها �نعكا�صات على ��صتهالك 

�لبت���رول وتجارت���ه في �لمدى �لبعيد عند تطبيق �لبروتوكول و�التفاقية، وبالتالي على �قت�صاد�ت �لدول �لعربية �لمنتجة 

للبت���رول. �لتي تعتم���د �أ�صا�صاً على هذ� �لم�صدر �إذ ي�صع �لبروتوكول و�التفاقية م�صار�ً لدول �لملحق �الأول في �التفاقية 

وه���ي �ل���دول �ل�صناعية لتخفي�س �نبعاثات ما يعرف بغ���از�ت �الحتبا�س �لحر�ري وو�صع �آلي���ات �صمن �لبروتوكول لهذ� 

�لغر����س. وتعمل �لعديد من �لدول �ل�صناعية �صم���ن �لتكتالت �القت�صادية باإ�صد�ر و�صن قو�نين للحد من �العتماد على 

�لنفط �لخام )�لوقود �الأحفوري(.

ويج���ب �أن نك���ون حذرين كدول منتج���ة للبترول و�لغاز عند تطبيق ه���ذه �التفاقيات لكون دولن���ا تعتمد �عتماد�ً 

مبا�ص���ر�ً عل���ى �لنف���ط و�لغاز كم�صدر وحي���د �أو �صبه وحيد في �قت�صادياته���ا ومو�ردها �لمالي���ة لالأغر��س �لتنموية 

و�الجتماعي���ة. 

و�لنقط���ة �الأخ���رى �لتي نرى �صرورة �الإ�صارة �إليها في هذه �لعجال���ة هي ظهور �لبترول و�لغاز �ل�صخري في �الأعو�م 

�الأخيرة كعن�صر هام في مزيج �لطاقة. حيث تعتمد �إمكانية ��صتثمار م�صادر �لبترول �ل�صخري، على �لعامل �القت�صادي 

و�لن�صج �لتقني. وقد �أدى �لتطور �لتقني في مجاالت �ال�صتك�صاف و�الإنتاج في بع�س دول �لعالم �إلى �إيجاد طرق جديدة 

رفعت جزئياً من كفاءة �ال�صتخال�س وذللت بع�س �ل�صعاب �لتي تو�جه عمليات �إنتاج هذه �لم�صادر، وح�صنت �قت�صاديات 

��صتثمارها. 

وت�صي���ر �لدر��ص���ات �إلى تو�ج���د �حتياطيات و�عدة من �لغاز �لطبيعي و�لنفط �ل�صخريي���ن في بع�س �لبلد�ن �لعربية 

كاالأردن و�لمغ���رب و�ل�صعودي���ة و�لجز�ئ���ر �إال �أن هن���اك حالة من �لترقب ب�ص���اأن �لنفط غير �لتقلي���دي )�ل�صخري( ، �إذ 

تت�ص���ارب �الأرق���ام و�لتقدير�ت ب�صاأن كلف���ة ��صتخر�جه �قت�صادياً وتاأثيره بيئياً �إ�صافة �إل���ى �أن كلفة ��صتخر�ج برميل منه 

تزيد على نظيره �لتقليدي )ما بين 80 – 85 دوالر للبرميل(. ويبدو �أن معظم �لتقارير �لتي ت�صدر عن �لنفط �ل�صخري 

فيه���ا �لكثي���ر من �لت�ص���رع و�لمبالغة، �إال �أن���ه يبقى من �ل�صروري على �ل���دول �لمنتجة و�لم�صدرة للبت���رول �لتقليدي �أن 

تر�قب �لو�صع عن كثب، وتح�صر نف�صها للتعامل مع جديد �لتطور�ت. رغم �أننا ال نعتقد باأن �لطلب �لعالمي على �لنفط 

�لتقليدي �صيتاأثر في �لمدى �لق�صير و�لمتو�صط ب�صبب ظهور �لنفط �ل�صخري بل �صيحافظ �لنفط �لتقليدي على مكانته 

لعقود طويلة قادمة.

اأ�شحاب المعالي ، الح�ش�ر الكريم،،

ختاما �أود �لتاأكيد على �أن �إيجاد �صوق نفطية متو�زنة وم�صتقرة تلبى تطلعات �لمنتجين و�لم�صتهلكين على حد �صو�ء 

يعتبر �أمر� �صروريا لحفز �لدول �لمنتجة و�لم�صدرة لزيادة ��صتثمار�تها �لنفطية، �إذ يجب �أن تكون هناك حالة من �ليقين 

عل���ى �صم���ان �لطلب �لعالمي على �لنفط في �لم���دى �لمتو�صط و�لبعيد لتبرير هذه �ال�صتثم���ار�ت �ل�صخمة في �لقطاع 

 )Energy Security( لبترول���ي، نظ���ر� لكلفته���ا �لمالية �لباهظ���ة.  بمعنى �أنه عندما نتح���دث عن مبد�أ �أمن �لطاق���ة�

 Security of“ .فاإنن���ا ن���رى ب���اأن ي�صمل ذلك �صمان �لطلب �لعالمي عل���ى �لطاقة مقابل مبد�أ �صمان �إم���د�د�ت �لطاقة

.”Demand: Versus Security of Supply

�شكرًا لح�شن ا�شتماعكم ،،، وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
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وو��صل���ت �لمنظم���ة ف���ي عام 2013 عمله���ا �لدوؤوب لتن�صي���ق �لمو�قف �لبترولي���ة بين دولها 

�الأع�ص���اء، وذل���ك من خ���الل عقد �الجتماعات �لر�صمي���ة على م�صتوى �أ�صح���اب �لمعالي �أع�صاء 

مجل����س وزر�ء �لمنظمة، و�أ�صحاب �ل�صعادة �أع�صاء �لمكت���ب �لتنفيذي، وروؤ�صاء �ل�صركات �لعربية 

�لمنبثق���ة ع���ن منظمة �الأو�بك، وروؤ�صاء معاهد �لتدريب �لبترولي���ة في �لدول �الأع�صاء، باالإ�صافة 

�إل���ى �الجتماعات �لدوري���ة �لتن�صيقية للخبر�ء و�لمتخ�ص�صين في كاف���ة مجاالت �صناعة �لبترول 

و�لبيئة و�لتغير �لمناخي في �لدول �الأع�صاء.

ــن الـــعـــربـــي والــــدولــــي ــدي ــي ــع ــص عـــلـــى ال

األوابــــك
نشاطات متعددة لمنظمة 

2013في عام
فاع���اًل  ح�ص���ور�ًً   ،2013 ع���ام  خ���الل  )�الأو�ب���ك(  للبت���رول  �لم�ص���درة  �لعربي���ة  �الأقط���ار  منظم���ة  �صجل���ت 

و�لغ���از(،  )�لنف���ط  �لطاق���ة  �صناع���ة  بتط���ور�ت  �ل�صل���ة  ذ�ت  �لدولي���ة  و�لملتقي���ات  �لموؤتم���ر�ت  �صعي���د  عل���ى 

�لبيئ���ة  ملف���ات  ومتابع���ة  للبت���رول،  �لم�صتهلك���ة  و�ل���دول  و�لم�ص���درة  �لمنتج���ة  �ل���دول  بي���ن  �لح���و�ر  وجل�ص���ات 

�لمناخ���ي.  للتغي���ر  �الإطاري���ة  �لمتح���دة  �الأم���م  �تفاقي���ة  ب�ص���اأن  �لجاري���ة  و�لتط���ور�ت  �لمناخ���ي،  و�لتغي���ر 
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�أما عل���ى �صعيد �لعمل �لعربي �لم�صترك، فقد و��صلت 

خ���الل ع���ام 2013  �لتع���اون و�لتن�صيق مع بقي���ة منظمات 

�لعمل �لعربي �لم�صترك ف���ي متابعة �لتطور�ت �القت�صادية 

و�لتنموي���ة في �ل���دول �لعربي���ة، وبحث و�قع و�آف���اق �لعمل 

�لعرب���ي �لم�صترك، وذلك من خ���الل �لم�صاركة �لفاعلة في 

�الجتماعات و�لموؤتم���ر�ت �لعربية، و�لتعاون مع �لمنظمات 

�لعربية في ��صد�ر �لتقارير �لم�صتركة ومن �أهمها ) �لتقرير 

�القت�ص���ادي �لعربي �لموحد( �لذي ب���د�أ بال�صدور منذ عام 

1980، و�ل���ذي يعتبر �أح���د �الأمثلة �لحية للتع���اون �لمثمر 
بين موؤ�ص�صات �لعم���ل �لعربي �لم�صترك، وقد �صدر موؤخر�ً 

�لن�صخة �لجديدة من �لتقرير �لعربي للعام 2013.

وعلى �ل�صعيد �لدولي وتنفيذ�ً لتوجيهات مجل�س وزر�ء 

�لمنظم���ة، فق���د و��صلت �الأمان���ة �لعامة للمنظم���ة متابعة 

تطور�ت �تفاقية �الأمم �لمتحدة �الإطارية ب�صاأن تغير �لمناخ 

وبروتوك���ول كيوت���و، و�جتماع���ات �لتنمية �لم�صتد�م���ة، وعقدت و�صاركت بالعديد م���ن �لموؤتمر�ت 

�لدولية و�الجتماعات �لتن�صيقية �لعربية و�لدولية، ومن بينها م�صاركتها في �لدورة �لتا�صعة ع�صر 

لموؤتم���ر �أط���ر�ف �تفاقية �الأمم �لمتحدة �الإطارية ب�صاأن تغير �لمناخ )COP19/CMP9(، �لذي 

�نعقد في مدينة و�ر�صو – بولند� في �صهر نوفمبر 2013.

و�صمن جهود �لمنظم���ة لت�صجيع �لحو�ر و�لتعاون �لدولي 

بين �ل���دول �لمنتج���ة و�لم�صتهلكة للبترول، فق���د �صاركت في 

�الجتماع �الأول لمجل����س �لطاقة في �لدول �لعربية و�لالتينية 

�ل���ذي �نعق���د في مدين���ة �أبوظب���ي – دولة �الم���ار�ت �لعربية 

�لمتحدة في يناير 2013 .

وتتو��ص���ل �ال�صتع���د�د�ت لتنظيم موؤتم���ر �لطاقة �لعربي، 

وبتنظي���م م�صت���رك بين منظم���ة �الأو�بك، و�ل�صن���دوق �لعربي 

لالإنم���اء �القت�ص���ادي و�الجتماع���ي، وجامعة �ل���دول �لعربية، 

و�لمنظم���ة �لعربي���ة للتنمي���ة �ل�صناعية و�لتعدي���ن، وبح�صور 

�أ�صح���اب �لمعالي وزر�ء �لطاقة و�لبترول و�لكهرباء في �لدول 

�لعربي���ة، �لذي���ن �صيتر�أ�ص���ون �لجل�ص���ات �لرئي�صي���ة للموؤتمر، 

وبم�صاركة مجموعة من �لمنظمات �لعربية و�لدولية �لمتخ�ص�صة بالطاقة، 

 و�صي�صتعر����س �لموؤتم���ر مجموعة من ق�صايا �لطاقة �لعربي���ة و�لدولية �لر�هنة و�لم�صتقبلية، 

و�صتقدم فيه مجموعة من �لدر��صات و�الأبحاث �لجديدة باالإ�صافة لالأور�ق �لقطرية للدول �لعربية 

�لم�صارك���ة في �لموؤتمر، و�لتي تت�صم���ن ��صتعر��صاً �صاماًل الأو�صاع وتطور�ت �لطاقة و�لبترول في 

كل دولة وتطورها �لتاريخي و�آفاقها �لم�صتقبلية.

وحقق���ت �الأمانة �لعامة لمنظمة �الأو�بك نتائج �يجابية على �صعيد ت�صجيع �لتعاون بين دولها 

�الأع�ص���اء ف���ي مجال تب���ادل معلومات �لطاقة، و�لخب���ر�ت �لفنية و�الإد�ري���ة، و�لتدريب �لم�صترك 

و�لمتب���ادل. حي���ث تق���وم �الأمانة �لعامة للمنظمة ووفق���اً لخطتها �ل�صنوية �لمعتم���دة من �أ�صحاب 
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�لمعالي مجل�س وزر�ء �لمنظمة، بتنظيم عدد من �لموؤتمر�ت و�لندو�ت �ل�صنوية، باالإ�صافة الإعد�د 

مجموع���ة من �لدر��صات و�الأبحاث �لعلمي���ة و�أور�ق �لعمل �لمتعلقة بالتطور�ت في �أ�صو�ق �لطاقة 

�لعالمي���ة و�أ�صو�ق �لنفط ب�صورة خا�صة و�نعكا�صها عل���ى �لدول �الأع�صاء بالمنظمة، ومن 

بين الدرا�شات التي اأنجزتها الأمانة العامة للمنظمة في عام 2013،  نذكر منها :    

æ درا�ض``ة }تط``ور Uضناع``ة تكري``ر النف``ط ف``ي ال``دو∫ العربي``ة : الحا�ض``ر 

: zوالم�ضتقبل

ت�صتعر����س �لدر��صة تطور�ت �صناع���ة تكرير �لنفط في �ل���دول �لعربية، و�ل�صعوبات 

�لت���ي �عتر�صت م�صيرتها و�الإجر�ء�ت �لتي �تخذت لتمكين �لم�صافي من �لتكيف مع تلك 

�ل�صعوبات.

æ درا�ض``ة }ال�ضتك�ض``ا± والإنتاê في 

المغم``ورة ودور√ ف``ي تطوي``ر اMتياط``ي 

:zالنفط والغاز

ت�صتعر�س �لدر��ص���ة م�صاريع �إنتاج �لنفط 

و�لغ���از من �لمغمورة عل���ى �ل�صعيدين �لعربي 

و�لدول���ي، كم���ا تتناول �أه���م �لتحدي���ات �لتي 

يو�جهه هذ� �لقطاع و�ل�صبل �لمتاحة لمو�جهة 

هذه �لتحديات.

æ درا�ض``ة }الطاbة  النووي``ة واآفاbها 

الم�ضتقبلي``ة بع``د MادK``ة فوكو�ضيم``ا 

:  zاليابانية

لق���اء �ل�ص���وء  ل���ى �إ ته���دف �لدر��ص���ة �إ

عل���ى �لطاقة �لنووية و�آفاقه���ا �لم�صتقبلية 

بع���د كارث���ة مجم���ع فوكو�صيم���ا �لياباني �لن���ووي، وت�صتعر����س �نعكا�ص���ات �لحادثة 

عل���ى ��صتخد�م���ات �لطاقة �لنووية في �ل���دول �لعربية، كما تق���دم �لدر��صة لمحة 

تاريخي���ة عام���ة عن تط���ور ��صتخد�م���ات �لطاقة �لنووي���ة على �ل�صعيدي���ن �لعربي 

و�لدول���ي. 

æ درا�ض``ة } ال``دور المتنامي ل�ضركات 

عل``≈   وانعكا�ضات``¬  الوطني``ة   البت``رو∫ 

: zضناعة البترو∫  في الدو∫ الأع�ضاءU

ت�صتعر����س �لدر��ص���ة �لدور �لمتنام���ي لل�صركات 

�لبترولي���ة �لوطني���ة �لعربية، و�نعكا�ص���ات ذلك على 

�صناع���ة �لبت���رول ف���ي �ل���دول �الأع�ص���اء بمنظم���ة 

�الأو�ب���ك، كما تقدم �لدر��صة لمح���ة تاريخية للتطور 

�لتاريخي لهذه �ل�ص���ركات، وت�صنيفها �لعالمي وذلك 

بح�ص���ب معايي���ر �لت�صغيل �الأ�صا�صي���ة و�الأد�ء �لمالي 

لل�ص���ركات.
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æ درا�ض``ة }Uض``ادرات النفط والغاز الطبيع``ي من الدو∫ الأع�ض``اء والممرات 

: zالمائية العالمية لل�ضحنات البترولية

ت�صتعر�س �لدر��صة حجم �ل�صادر�ت �لبترولية للدول �الأع�صاء بمنظمة �الأو�بك و�تجاهاتها 

وتطورها، كما تقدم لمحة عامة عن �حتياطيات و�نتاج و��صتهالك �لنفط و�لغاز �لطبيعي على 

�صعيد دول �الأو�بك و�لمجموعات �لدولية �الأخرى خالل �لفترة 2011-2000.

و�أ�ص���ارت منظمة �الأو�بك �إلى �أن �لدر��صات و�الأبح���اث و�لتقارير �لفنية و�القت�صادية 

�لت���ي تقوم باإعد�دها تعتبر من �لمر�جع �لبترولية �لموثوقة لدى دولها �الأع�صاء، وتحظى 

بدعم وتقدير من �أ�صحاب �لمعالي �أع�صاء مجل�س وزر�ء �لمنظمة، ويتم ن�صرها في مجلة 

)�لنفط و�لتعاون �لعربي( �لف�صلية �لمحكمة �ل�صادرة عن �الأمانة �لعامة  لمنظمة �الأو�بك.

  وعل���ى �صعي���د مت�صل قدمت �الأمان���ة �لعامة خالل ع���ام 2013 �لعديد من �الأور�ق 

�لعلمية خالل �لموؤتمر�ت �لبترولية و�القت�صادية �لتي نظمتها �أو �صاركت بها، ومن بينها:

:zوالدو∫ العربية ºة بعنوان }من¶ور النفط الخام الثقيل في العالbور

     قدم���ت ه���ذه �لورق���ة �لعلمية �إلى موؤتمر )خي���ار�ت تكرير �لنفط �لثقيل 

ف���ي �ل���دول �لعربية( �لذي عقدته منظمة �الأو�بك ف���ي �لقاهرة بجمهورية م�صر 

�لعربية خالل �لفترة 12-14 فبر�ير 2013.

   ت�صمنت �لورقة تعريفاً الأهم �لمو��صفات �لتي ت�صتخدم لتقييم جودة �لنفوط 

�لخام كالكثافة و�للزوجة ومحتوى �لكبريت و�لمعادن ون�صبة ��صتح�صال �لمنتجات 

�لخفيفة �لمرغوبة كالنافثا و�لكيرو�صين و�لديزل، مع �الإ�صارة �إلى خ�صائ�س �لنفط 

�لثقي���ل ومقارنته���ا باالأنو�ع �لمتو�صطة و�لخفيفة، ولخ�ص���ت �لورقة �أهم �لتحديات 

�لتي تو�جه م�صافي �لنفط عند تكرير �لنفط �لثقيل، كما ��صتعر�صت �أهم م�صاريع 

تكرير �لنفط �لخام �لثقيل �لجاري تنفيذها في دول �الأو�بك.

ورb``ة بعنوان } ن¶``رة �ضاملة عل``≈ النفط الخام الثقي``ل في الدو∫ 

:zسUالعربية – التحديات والفر

قدم���ت هذه �لورق���ة �إلى �أ�صبوع �ل�صناعات �لبترولية �لالحقة �لذي عقد في �أبو ظبي بدولة �الإمار�ت 

�لعربي���ة �لمتح���دة خ���الل �لفترة 12-15 �أيار/ ماي���و 2013، تحت رعاية �صركة تكري���ر �أبو ظبي »تكرير« 

وع���دد من �ص���ركات �لنفط �لعالمية. وقد لخ�صت �لورقة �أهم �لتحدي���ات �لتي تو�جه م�صافي �لنفط عند 

تكري���ر �لنف���ط �لثقيل، وت�صمنت �لورق���ة ��صتعر��صاً الأهم �لخيار�ت �لمحتمل���ة لتح�صين خ�صائ�س �لنفط 

�لثقي���ل و�أنو�ع �لتقني���ات �لمتبعة و�لخ�صائ�س �لمميزة لكل تقنية من ه���ذه �لتقنيات و�آخر �لتطور�ت �لتي 

�أدخلت، وبينت �لورقة �أهم �لدو�فع �لتي تقف ور�ء تح�صين خ�صائ�س �لنفط �لخام �لثقيل قبل تكريره في 

�لم�صافي.

تناول���ت �لورق���ة بعد ذلك �أهم �لم�صاريع �ال�صتثمارية �لج���اري تنفيذها في �لدول �الأع�صاء في �أو�بك، 

و�لتي تهدف �إلى تطوير �صناعة �لتكرير وتح�صين مرونتها في تكرير �لنفط �لخام �لثقيل، مع �الإ�صارة �إلى 

�أماكن هذه �لم�صاريع مع �لتاأكيد على �الأ�صباب �لتي دفعت �لدول �الأع�صاء �إلى تكرير مثل هذه �الأنو�ع. 

:zسUالتحديات والفر :kضناعة الغاز عالمياU ة بعنوان }اآفاقbور

قدم���ت ه���ذه �لورق���ة �إلى موؤتم���ر »�آفاق تطور �صناع���ة �لغاز �لطبيع���ي: �لو�قع و�لتحدي���ات و�لفر�س 

�لمتاحة«، �لذي عقدته منظمة �الأو�بك في مملكة �لبحرين خالل �لفت�رة    28-30 �أكتوبر 2013، هدفت 

�لورقة �إلى �ط�الع �لم�صاركين على خلفية �لم�صهد �لعالمي ل�صناعة �لغاز �لطبيعي و�لتطور�ت �لهامة �لتي 

تم�ر بها وكذلك �لتحديات �لتي تو�جهها.
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وقعت �ل�صركة �لعربي���ة الإ�صالح وبناء �ل�صفن 

)�أ�صري(، وهي �أحد �ل�صركات �لمنبثقة عن منظمة 

�الأو�ب���ك، �تفاقيات خدمات مع مجموعة �صوال�س 

للخدمات �لبحرية، لمدة 5 �صنو�ت قابلة للتمديد، 

لال�صتثمار في بناء مركز خدماتها �لخا�س لزو�رق 

�لنج���اة و�أطو�ق �لنجاة و�أجه���زة مكافحة �لحريق 

و�إنق���اذ �الأرو�ح ف���ي مر�ف���ق )�أ�ص���ري(، و�صيق���ام 

�لم�ص���روع على م�صاحة تق���در بحو�لي 2000 متر مرب���ع وي�صتغرق تنفيذه ما 

بين 4 �إلى 6 ��صهر. 

 وق���د وقع �التفاقية بالنيابة عن �صركة �أ�ص���ري، كل من �لرئي�س �لتنفيذي 

لل�صرك���ة �ل�صيد/ نيلز كري�صتيان بيرج، و�لمدير �لع���ام للمو�رد �لفنية وتطوير 

�الأعم���ال �ل�صيد/ مجدي م�صطفى، وعن مجموع���ة �صوال�س �ل�صيد/ �صنجاي 

بر�بو �لمدير �لعام لمجموعة �صوال�س .

وذك���رت �صركة �أ�صري �إن هذه �التفاقية تعد باكورة �صل�صلة من �التفاقيات 

�لقادمة �لتي �صت�صكل ر�فد�ً �أ�صا�صياً لزيادة �لمو�رد �لمالية لل�صركة مما يحقق 

تطلع���ات مجل����س �د�رته���ا بقيادة �صعادة �ل�صي���خ دعيج  بن �صلم���ان �آل خليفة 

لتنوي���ع م�صادر دخل �ل�صركة، و توفير �أعم���ال جديدة للحو�س �لجاف، وتعزز 

�لقدرة �لتناف�صية الأحو��س �أ�صري في �أ�صو�ق �إ�صالح �ل�صفن و�أعمال �ل�صيانة 

في �لبحار .

انشاء مركز متكامل لألمن والسالمة في أسري
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Articles

 áYÉæ°üdG  ‘  Ú°üàîŸGh  ÚãMÉÑdG  áaÉc  IƒYO  »Hô©dG  ¿hÉ©àdGh  §ØædG  á∏› ô°ùj

 É≤ah  á«ª∏©dG  ºgôjQÉ≤Jh  º¡KÉëHCG  ô°ûf  ‘  ácQÉ°ûª∏d  á«FÉ‰E’G  ÉjÉ°†≤dGh  á«dhÎÑdG

:á«dÉàdG •hô°û∏d

1 - تن�صر �لمجلة �الأبحاث �لعلمية �الأ�صيلة في مجاالت �لنفط 
تلتزم بمنهجية  �لتي  و�لغاز و�لطاقة و�لتنمية �القت�صادية 

ومكتوبة  دوليا  عليها  �لمتعارف  وخطو�ته  �لعلمي  �لبحث 

باللغة �لعربية.

2 - ينبغي �أن ي�صتمل �لبحث على ما بين 15 �إلى 40 �صفحة 
على  مطبوعا  �ال�صل  ويقدم  �لكمبيوتر،  على  طبعها  مع 

ترقم  �ن  على   (Simpelified Arabic) بخط   A4 ورق 

�ل�صفحات ترقيما مت�صل�صاًل.

يوجز  �النكليزية،  باللغة  و�صفي  ملخ�س  تقديم  ينبغي    -  3
�لغر�س ومجال و�أ�صاليب �لبحث، و�أهم �الأفكار �لو�ردة فيه 

و�ال�صتنتاجات، على �أن يكون في حدود 2 �إلى 3 �صفحات،  

ويجب �أن يكتب ب�صيغة �لغائب، و�أن يكون و��صحا ومفهوما 

من دون �لرجوع �إلى �لبحث �لرئي�صي، 

4 - �أن تحتوى �ل�صفحة �الأول��ى من �لبحث على عنو�ن و��صم 
�لهاتف  ورقم  و�لعنو�ن،  �لعمل،  وجهة  �لباحثين  �أو  �لباحث 

و�لبريد �الإلكتروني ، مع مر�عاة عدم ذكر ��صم �لباحث في 

متن �لبحث �لرئي�صي.

5- ي�صار �إلى �لم�صادر جميعها باأرقام �لهو�م�س �لتي تن�صر في 
�أو�خر �لبحث وتر�عى �الأ�صول �لعلمية �لمتعارفة في �لتوثيق 

و�الإ�صارة بان تت�صمن:

�أ�صم �لكتاب/ �أ�صم �لموؤلف/ �أ�صم �لنا�صر /  مكان �لن�صر/ رقم 

�لطبعة / �صنة �لن�صر/ رقم �ل�صفحة.

هذ� عند ذكر �لم�صدر �أول مرة، ويذكر ��صم �لكتاب ورقم 

�ل�صفحة عند تكرر ��صتعماله.

ود �لبحث بقائمة �لم�صادر منف�صلة عن �لهو�م�س وفي  s6 - يز
حالة وجود م�صادر �أجنبية ت�صاف قائمة بها منف�صلة عن 

�لترتيب  �إعد�دها  في  وير�عى  �لعربية  �لم�صادر  قائمة 

�الأبجدي الأ�صماء �لكتب �أو �لبحوث في �لمجالت.

7-  �أرفاق ن�صخة من �ل�صيرة �لعلمية �إذ� كان �لباحث يتعاون 
مع �لمجلة للمرة �الأولى.

8- �أن ال يكون �لبحث م�صتاًل �أو مقتب�صاً من ر�صالة �أو �طروحه 
جامعية، ولم ي�صبق ن�صره، ولي�س مقدما �إلى �أية و�صيلة ن�صر 

�أخرى، وعلى �لباحث تقديم تعهد م�صتقل بذلك.

9- تعبر جميع �الفكار �لمن�صورة في �لمجلة عن �آر�ء كاتبيها وال 
تعبر بال�صرورة عن وجهة نظر جهة �الإ�صد�ر ويخ�صع ترتيب 

�الأبحاث �لمن�صورة لموجبات فنية.

10- تخ�صع �لبحوث لتقويم �صري لبيان �صالحيتها للن�صر وال 
تقبل  لم  �أم  للن�صر  قبلت  �صو�ء  ��صحابها  �إلى  �لبحوث  تعاد 

وفق �الآلية �لتالية:

مدة  خالل  للن�صر  �لمر�صلة  �لمادة  بت�صلم  �لباحث  يبلغ   -

�أق�صاها ثالثة �أ�صابيع من تاريخ �لت�صلم.

- يخطر �أ�صحاب �لبحوث �لمقبولة للن�صر بمو�فقة هيئة �لتحرير 

على ن�صرها وموعد ن�صرها �لمتوقع.

تعديالت  �ج��ر�ء  وج��وب  �لمقومون  ي��رى  �لتي  �لبحوث   -

مع  ��صحابها  �إلى  تعاد  ن�صرها  قبل  عليها  �إ�صافات  �أو 

�لمالحظات �لمحددة كي يعملو� على �عد�دها.

- �لبحوث �لمرفو�صة يبلغ ��صحابها من دون �صرورة �بد�ء �الأ�صباب.

- ي�صبح �لبحث ملكاً للمجلة بعد �لن�صر.

- يمنح لكل كاتب للبحث خم�صة �أعد�د من �لعدد �لذي ن�صر 

فيه بحثه.

تر�شل المقالت والمراجعات با�شم رئي�س التحرير، مجلة النفط والتعاون العربي، اأوابك،

�س. ب: 20501 ال�شفاة- الرمز البريدي: 13066 دولة الك�يت

 الهاتف:  24959000 )965+(  اأو  24959728 )965+( الفاك�س: 24959747 )965+( 

oapec@oapecorg.org البريد اللكتروني

النفط والتعاون العربي
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد الإدارة القت�شادية

✍ ارتفع المعدل ال�شهري لأ�شعار �شلة اأوبك بن�صبة 2.6 % )2.7 دوالر للبرميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 107.7 دوالر للبرميل خالل �صهر 

دي�صمبر 2013.

✍ ارتفع الطلب العالمي على النفط خالل �صهر دي�صمبر 2013 بمقد�ر 0.1 مليون ب/ي ، �أي بن�صبة 0.1 % لي�صل �إلى 92.8 مليون ب/ي.

✍ ارتفعت الكميات المعرو�شة من النفط خالل �صهر دي�صمبر 2013 بمقد�ر 1.1 مليون ب/ي ، �أي بن�صبة 1.2 % لت�صل �إلى 93.8 مليون ب/ي.

✍ انخف�شت واردات ال�ليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر نوفمبر 2013 بنحو 1.7 % لتبلغ 7.6 مليون ب/ي، كما انخف�شت وارداتها من 

المنتجات النفطية بنحو 6 %  لتبلغ حو�لى 1.9 مليون ب/ي.

✍ انخف�س المخزون التجاري النفطي في الدول ال�شناعية خالل �صهر نوفمبر 2013 بحو�لى 45 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 

2612 مليون برميل، بينما ارتفع المخزون الإ�شتراتيجي في بلدان منظمة التعاون القت�شادي والتنمية وجن�ب اأفريقيا وال�شين بمقدار 11 
مليون برميل ليبلغ 1946 مليون برميل. 

✍ ارتفع المت��شط ال�شهري لل�شعر الف�ري للغاز الطبيعي �لم�صجل في مركز هنري بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر دي�صمبر 2013 بمقد�ر0.6 دوالر 

لكل مليون )و ح ب( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 4.24 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

✍ ارتفع مت��شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في اليابان خالل �صهر نوفمبر 2013 بمقد�ر 0.2 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 

15.4 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، كما ارتفع مت��شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في ك�ري�����ا الجن�ب����ية بمقد�ر 0.1 دوالر لكل مليون 
)و ح ب(، لي�صل �إلى 14.5 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، وارتفع مت��شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في ال�شي������ن بمقد�ر 0.1 دوالر لكل 

مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 9.5 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

✍ بلغت �شادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�شيل اإلى اليابان و ك�ريا الجن�بية وال�شين ح�الى        4.066 مليون طن خالل �صهر نوفمبر 

2013 ،م�صتاأثرة بح�صة 34.4 % من �الإجمالى.

املوؤ�ضرات الرئي�ضية

أوال : أسواق النفط

– الأ�ضعار  1

1-1 اأ�شعار النفط الخام

�صهد �لمعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة �أوبك �رتفاعاً خالل �الأ�صبوع �الأول من �صهر دي�صمبر 

2013، م�صجاًل 108 دوالر�ً للبرميل، و تر�جع خالل �الأ�صبوع �لثانى م�صجاًل 106.9 دوالر 
للبرميل، ثم �أخذ فى �الرتفاع خالل باقي �ل�صهر م�صجاًل �أعلى م�صتوياته فى �الأ�صبوع �لر�بع 

عندما بلغ حو�لي 109 دوالر�ً للبرميل، كما يو�صح �ل�صكل )1(:

المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك,  2013-2012  الشكل - 1:
�صلة  الأ�صعار  �ل�صهري  �لمعدل  �صهد 

خامات �أوبك خالل �صهر دي�صمبر 2013 

للبرميل  دوالر�   2.7 بمقد�ر  �رتفاعاً 

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

لي�صل �إلى 107.7 دوالر�  بن�صبة %2.6 

 1.1 بنحو  �رتفاعاً  م�صجال  للبرميل، 

دوالر� للبرميل �أي بن�صبة 1.1% مقارنة 

�لمماثل  �ل�صهر  خالل  �لم�صجل  بمعدله 

لقر�ر  كان  وقد  �لما�صي.  �لعام   من 

منظمة �أوبك باالإبقاء على �صقف �إنتاجها 

�صتة  لمدة  برميل/يوم  مليون   30 عند 

�الأ�صعار  �رتفاع  فى  رئي�صياً  دور�ً  �أ�صهر 

خالل �صهر دي�صمبر 2013.
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دي�ضمرب نوفمرب اأكتوبر �ضبتمرب اأغ�ضط�س يوليو يونيو مايو اإبريل مار�س فرباير
يناير

2013
يناير

2012

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

�ل�صابق

1.1 )1.9( )1.7( )2.0( )2.0( 4.9 7.1 )7.4( )17.1( )16.6( )4.7( )2.5( )0.7(
 �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�صح �لجدول )3( في �لملحق �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك وبع�س �لنفوط �الأخرى للفترة  

.2013 - 2011

1-2  الأ�شعار الف�رية للمنتجات النفطية
- الخليج الأمريكي

تر�جع���ت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممت���از خالل �صهر نوفمبر 2013 بنحو 0.6 دوالر للبرميل 

مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 0.6% لت�صل �إلى 114.1 دوالر للبرميل ويرجع ذلك �إلى 

�النخفا����س �لمو�صمي �لمتوقع في �لطل���ب على �لغازولين �لممتاز، كما تر�جعت �أ�صعار زيت �لغاز 
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بنح���و  3.1 دوالر للبرمي���ل �أي بن�صبة 2.6% لتبل���غ 119.1 دوالر للبرميل ، وتر�جعت �أ�صعار زيت 

�لوقود بحو�لى 0.9 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 0.9% لتبلغ 97.8 دوالر للبرميل. 

-  �ش�ق روتردام

�صه���دت �الأ�صعار �لفوري���ة للغازولين �لممتاز تر�جعاً ف���ي م�صتوياتها خالل �صهر نوفمبر 

2013 بنح���و 0.6 دوالر للبرمي���ل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 0.5% لت�صل 
�إل���ى 118.9 دوالر للبرمي���ل، كما تر�جعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 2.3 دوالر للبرميل �أي 

بن�صب���ة 1.9% لتبل���غ 122.5 دوالر للبرميل، وتر�جعت �أ�صع���ار زيت �لوقود بحو�لي 0.4 

دوالر للبرميل �أي بن�صبة 0.4% لتبلغ 93.5 دوالر للبرميل.

-  �ش�ق ح��س البحر المت��شط

�صه���دت �الأ�صعار �لفوري���ة للغازولين �لممتاز تر�جعاً ف���ي م�صتوياتها خالل �صهر نوفمبر 

2013  بنح���و 2.1 دوالر للبرمي���ل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 1.8% لت�صل 
�إل���ى 112.4 دوالر للبرمي���ل، كما تر�جعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 1.9 دوالر للبرميل �أي 

بن�صب���ة 1.5% لتبل���غ 123.3 دوالر للبرميل، وتر�جعت �أ�صع���ار زيت �لوقود بحو�لي 0.4 

دوالر للبرميل �أي بن�صبة 0.4% لتبلغ 96.1 دوالر للبرميل.

-  �ش�ق �شنغاف�رة

�صه���دت �الأ�صع���ار �لفورية للغازولين �لممتاز �رتفاعاً ف���ي م�صتوياتها خالل �صهر نوفمبر 

2013  بنح���و 0.5 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 0.4% لت�صل 
�إلى 114.9 دوالر للبرميل، و��صتقرت �أ�صعار زيت �لغاز عند نف�س �لم�صتوى �لذى تحقق 

خ���الل �ل�صهر �لما�صى وه���و 125.2 دوالر للبرميل، بينما تر�جع���ت �أ�صعار زيت �لوقود 

بحو�لي 0.6 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 0.6% لتبلغ 96.3 دوالر للبرميل.

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

لالأ�صعار  �ل�صهري  �لمعدل 

�لممتاز  للغازولين  �لفورية 

خالل �لفترة م���ن نوفمبر 

نوفمب���ر  �إل���ى     2012
�الأ�ص���و�ق  ف���ي    2013

�لرئي�صية �الأربعة:

�لجدول  يو�صح  كما 

)4( في �لملحق �لمتو�صط 

�ل�صهري لالأ�صعار �لفورية 

في  �لنفطية  للمنتجات 

�الأ�صو�ق �لمختلفة للفترة 

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

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

)للناقالت �لكبيرة بحمولة 230 – 280 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر نوفمبر 2013 بمقد�ر 

19 نقطة مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق ،�أى بن�صبة 46.3%،م�صجلة 60 نقطة على �لمقيا�س 
�إلى  �الأو�صط   �ل�صرق  مو�نئ  من  �لمتجه  �لخام  �لنفط  �صحن  �أ�صعار  و�رتفعت  �لعالمي)*(  

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

2013  بمقد�ر 10 نقاط مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 35.7% م�صجلة 38 نقطة 
على �لمقيا�س �لعالمي. كما �رتفعت �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 �صهر 

نوفمبر 2013  بمقد�ر نقطتين مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 2.9% م�صجلة 72 

نقطة على �لمقيا�س �لعالمي.

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

�صهر نوفمبر   2012 �إلى �صهر نوفمبر 2013: 

 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.

1-4 اأ�شعار �شحن المنتجات النفطية 

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

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

11 نقطة مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 10.7% م�صجلة 92 نقطة على �لمقيا�س 
 .)World Scale(لعالمي�

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

�لمتو�صط )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر نوفمبر 2013  بمقد�ر 

13 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي،  �أي بن�صبة 11.5% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق،  لت�صل 
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�إلى م�صتوى 126 نقطة، و�رتفعت �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 

نوفمبر 2013 بمقد�ر 13 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي ، �أي بن�صبة 10.6% مقارنة باأ�صعار 

�ل�صهر �ل�صابق،  لت�صل �إلى م�صتوى 136 نقطة.

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

�لفترة من �صهر  نوفمبر 2012 �إلى �صهر نوفمبر 2013.

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

�لمنتجات �لنفطية للفترة 2013-2011.

المعدل الشهري ألسعار شحن المنتجات النفطية، 2012-2013                                  )نفطة على المقياس العالمي (  شكل - 5 

2 - العر�س و الطلب  

ت�صير �لتقدير�ت �الأولية �لمتعلقة باإجمالي �لطلب �لعالمي على �لنفط خالل �صهر دي�صمبر 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر  2013 �إلى �رتفاعه بمقد�ر 0.1 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.1 % 
�ل�صابق لت�صل �إلى  92.8 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 1.4 مليون ب/ي مقارنة 

بال�صهر �لمناظر من �لعام �لما�صي.

تر�جع طلب مجموعة �لدول �ل�صناعية خالل �صهر دي�صمبر 2013 بمقد�ر 0.5 مليون 

ب/ي، �أي بن�صبة 1.1% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 46.5 مليون ب/ي ،وهو 

،بينما  �ل�صابق  �لعام  �لمناظر من  بال�صهر  مقارنة  مليون ب/ي   0.7 بحو�لى  م�صتوى مرتفع 

�رتفع طلب بقية دول �لعالم �الأخرى خالل �ل�صهر بحو�لي 0.5 مليون ب/ي، �أي بن�صبة %1.1 

لي�صل �إلى 46.2 مليون ب/ي،  وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 0.7 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر 

�لمناظر من �لعام �لما�صي.
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التغري عن

دي�ضمرب 2012 

دي�ضمرب

2012
التغري عن

نوفمرب  2013 

نوفمرب

2013
دي�ضمرب

2013

0.7 45.8 -0.5 47.0 46.5 طلب الدول ال�شناعية

0.7 45.5 0.5 45.7 46.2 باقي دول العامل

1.4 91.4 0.1 92.7 92.8 اإجمايل الطلب العاملي

-0.6 36.4 0.4 35.4 35.8  اإمدادات اأوبك

-0.7 30.2 0.4 29.1 29.5 نفط خام

0.1 6.2 - 6.3 6.3 �ش�ائل الغاز و متكثفات

2.6 53.1 0.7 55.0 55.7 اإمدادات من خارج اأوبك

0.1 2.2 - 2.3 2.3 ع�ائد التكرير

2.5 91.7 1.1 92.7 93.8 اإجمايل العر�س العاملي

0.3 0.0 1.0 امل�ازنة

Energy Intelligence Briefing January 8 , 2014 ،:مل�صدر�

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

دي�صمبر   2013 بمقد�ر 1.1 مليون ب/ي �أي بن�صبة 1.2% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق 

لت�صل �إلى 93.8 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 2.1 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر 

�لمناظر من �لعام �ل�صابق.

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

�أي  0.4 مليون ب/ي  2013 بمقد�ر  �لخام و �صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �صهر دي�صمبر 

،م�صكلة  ب/ي  مليون   35.8 �إلى  لت�صل  �ل�صابق  �ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %1.1 بن�صبة 

�رتفع   كما  �ل�صابق،  �لعام  من  �لمناظر  بال�صهر  مقارنة  مليون ب/ي   0.6 بنحو  �نخفا�صاً 

بمقد�ر   2013 دي�صمبر  �صهر  خالل  �أوبك   خارج  من  �لمنتجة  �لدول  �إمد�د�ت  �إجمالى 

 58.0 �إلى  لت�صل  �ل�صابق  �ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %1.2 بن�صبة  �أي  مليون ب/ي   0.7
من  �لمناظر  بال�صهر  مقارنة  ب/ي  مليون   2.7 بنحو  مرتفع  م�صتوى  وهو  ب/ي،  مليون 

�ل�صابق.  �لعام 

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

2013 فائ�صاً قدره 1 مليون ب/ي ، مقارنة بعدم وجود فائ�س خالل �ل�صهر �ل�صابق وفائ�صاً 
قدره 0.3 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

ال�ليات المتحدة الأمريكية 

تر�جعت و�رد�ت �لواليات �لمتحدة �الأمريكية من �لنفط �لخام خالل �صهر نوفمبر 2013 بحو�لى 

129 �ألف ب/ى �أى بن�صبة 1.7% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 7.6 مليون ب/ي، كما 
تر�جعت و�رد�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لي 121 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 6% مقارنة بال�صهر 

�ل�صابق لتبلغ حو�لي 1.9 مليون ب/ي، وهو �أقل م�صتوى تحقق منذ مار�س 2012. 

وعل���ى جانب �ل�صادر�ت، تر�جعت  �ص���ادر�ت �لواليات �لمتحدة من �لمنتجات �لنفطية خالل 

�صه���ر نوفمب���ر 2013 بحو�لى 12 �أل���ف ب/ى �أى بن�صب���ة 0.3% مقارن���ة بم�صتويات �ل�صهر 

�ل�صابق لتبلغ 3.3 مليون ب/ي. و بذلك �نخف�س �صافي �لو�رد�ت �لنفطية للواليات �لمتحدة 

خالل �صهر نوفمبر 2013 بحو�لي 255 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 4% مقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق 

لي�صل �إلى 6.1 مليون ب/ي.

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

بن�صب���ة 35 % م���ن �إجمال���ي و�رد�ت �الأخيرة من���ه ، تليها �لمملكة �لعربي���ة �ل�صعودية  بن�صبة 

18 %، بينم���ا ��صتح���وذت �لبلد�ن �الأع�صاء في منظم���ة �أوبك على حو�لي 43 % من �إجمالي 
و�رد�ت �لنفط �لخام للواليات �لمتحدة. 

اليابان 

�رتفعت و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام خالل �صهر نوفمبر 2013 بحو�لي 535 �ألف ب/ي، 

�أي بن�صب���ة 17 % بالمقارن���ة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 3.7 مليون ب/ي ،كما �رتفعت �لو�رد�ت 

�لياباني���ة م���ن �لمنتج���ات �لنفطية بحو�ل���ى 138 �ألف ب/ي، �أي بن�صب���ة 23% بالمقارنة مع 

�ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 729 �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

اأكت�بر 2013

اأكت�بر

2013
ن�فمرب

2013
 التغري عن

اأكت�بر 2013

اأكت�بر

2013
ن�فمرب

2013

0.126 -   1.365 -   1.491 -   0.129 -   7.735 7.606 ال�ليات املتحدة الأمريكية

0.171 0.067 0.238 0.535 3.186 3.721 اليابان

0.123 0.260 0.383 0.930 4.795 5.725 ال�شني

وعلى جانب �ل�صادر�ت، تر�جعت �صادر�ت �ليابان من �لمنتجات �لنفطية خالل �صهر نوفمبر  

2013 ، بنح���و 32 �أل���ف ب/ي، �أي بن�صب���ة 6 % لتبلغ 491 �ألف ب/ي. و بذلك �رتفع �صافي 
�ل���و�رد�ت �لنفطي���ة لليابان خ���الل �صهر نوفمبر 2013  بحو�ل���ي 706 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 

22% لي�صل �إلى 3.96 مليون ب/ي، وهو �أعلى م�صتوى تحقق منذ مار�س 2013. 
وبالن�صب���ة لم�ص���ادر �لو�رد�ت، فق���د ظلت �لمملكة �لعربي���ة �ل�صعودية هى �لم���زود �لرئي�صى 

لليابان بالنفط �لخام بن�صبة 34 % من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه ، تليها �المار�ت �لعربية 

�لمتحدة بن�صبة 26% ثم قطر بن�صبة 12% من �جمالي و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام. 

ال�شين 

�رتفعت و�رد�ت �ل�صين من �لنفط �لخام خالل �صهر نوفمبر 2013 بحو�لي 928 �ألف ب/ي، 

�أي بن�صبة 19% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 5.74 مليون ب/ي، كما �رتفعت �لو�رد�ت 

�ل�صينية من �لمنتجات �لنفطية خالل �صهر نوفمبر 2013 بحو�لي 42 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 

5% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 966 �ألف ب/ي. 
بينما تر�جعت �ل�صادر�ت �ل�صينية من �لنفط �لخام خالل �صهر نوفمبر 2013 بحو�لي �ألفين 

ب/ي، �أي بن�صب���ة 12 % بالمقارن���ة م���ع �ل�صه���ر �ل�صابق لتبلغ 15 �أل���ف ب/ي، كما تر�جعت 

�ل�ص���ادر�ت �ل�ص��يني���ة م���ن �لمنت���جات �لنفط��ي���ة بحو�لي 81 �أل���ف ب/ي، �أي بن�صبة 12 % 

بالمقارن���ة مع �ل�صه���ر �ل�صابق لتبلغ 583 �أل���ف ب/ي. وبذلك بلغ �صافي �ل���و�رد�ت �لنفطية 

�ل�صيني���ة خ���الل �صهر نوفمب���ر 2013 حو�ل���ي 6.1 مليون ب/ي مرتفع���ة بحو�لي 21% عن 

م�صتوياتها لل�صهر �ل�صابق. 

وبالن�صب���ة لم�ص���ادر �لو�رد�ت، فقد ظلت �لمملكة �لعربي���ة �ل�صعودية �لمزود �لرئي�صي لل�صين 

بالنفط �لخام بن�صبة 18% من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه ، تليها عمان بن�صبة 10% ،�ير�ن 

بن�صبة %9. 

ويو�ص���ح �لج���دول )3( �صافي �لو�رد�ت ) �ل�صادر�ت ( من �لنف���ط �لخام و�لمنتجات �لنفطية 

للواليات �لمتحدة و�ليابان و�ل�صين خالل �صهر نوفمبر 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 

�صهر  خالل  �ل�صناعية  �لدول  في  �لنفطي  �لتجاري  �لمخزون  �إجمالي  �نخف�س 

 2612 عند  لي�صتقر  �ل�صابق  �ل�صهر  عن  برميل  مليون   45 بحو�لى   2013 نوفمبر 

�ل�صهر  م�صتويات  عن  برميل  مليون   81 بمقد�ر  �نخفا�صا  م�صكاًل  برميل،  مليون 

�لمماثل من �لعام �لما�صى، يذكر �أن �إجمالي �لمخزون �لتجاري من �لنفط �لخام  في 

�لدول �ل�صناعية قد �نخف�س خالل �صهر نوفمبر 2013  بحو�لي 9 مليون برميل عن 

�إجمالي مخزونها �لتجاري  990 مليون برميل، كما تر�جع  �إلى  �ل�صهر �ل�صابق لي�صل 

�إلى  لي�صل  �ل�صابق  �ل�صهر  عن  برميل  مليون   37 بحو�لي  �لنفطية  �لمنتجات   من 

1621 مليون برميل.
35 مليون برميل  �الأمريكتين بحو�لي  �لنفطي في  �لتجاري  �لمخزون  وقد �نخف�س 

عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 1341 مليون برميل، منها 519 مليون برميل من �لنفط 

�لنفطي في  �لتجاري  �لمخزون  تر�جع  �لمنتجات، كما  برميل من  مليون   822 و  �لخام 

مليون   875 لي�صتقر عند  �ل�صابق  �ل�صهر  برميل عن  مليون   9 بحو�لى  �الأوروبية  �لدول 

برميل منها 318 مليون برميل من �لنفط �لخام و 557 مليون برميل من �لمنتجات. فى 

حين تر�جع �لمخزون �لتجاري �لنفطي في بلد�ن منطقة �لمحيط �لهادي بمقد�ر و�حد 

153 مليون برميل من  396 مليون برميل منها  ليبلغ  �ل�صابق  �ل�صهر  مليون برميل عن 

�لنفط �لخام  و 242 مليون برميل من �لمنتجات �لنفطية.

كما �رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي في بقية دول �لعالم خالل �صهر نوفمبر 2013 

�لتجاري  �لمخزون  و�رتفع   ، برميل  مليون   2373 �إلى  لي�صل  برميل  مليون   39 بمقد�ر 

�لنفطي على متن �لناقالت بمقد�ر 5 مليون برميل لي�صل �إلى 977 مليون برميل. 

وبذلك ي�صجل م�صتوى  �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لعالمى تر�جعاً بمقد�ر 6 مليون 

برميل خالل �صهر نوفمبر 2013 مقارنة بم�صتو�ه �لم�صجل خالل �ل�صهر �ل�صابق  لي�صل 

�إلى 4985  مليون برميل، وهو م�صتوى مرتفع بمقد�ر 54 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 11 مليون برميل لي�صل �إلى 1946 مليون برميل، 

�لمماثل من  �ل�صهر  126 مليون برميل عن م�صتوياته في  وهو م�صتوى مرتفع  بمقد�ر 

�لعام �لما�صي.

 7908 �إلى   2013 نهاية �صهر نوفمبر  �لعالمي في  �لمخزون  �إجمالي  وبذلك ي�صل 

�ل�صابق،  بال�صهر  مقارنة  برميل  مليون   10 بنحو  �رتفاعاً  بذلك  م�صجاًل  برميل  مليون 

و�رتفاعاً بنحو 173 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 نوفمبر 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 January 8 ,2014 : املصدر

دي�ضمرب

2012
يناير

دي�ضمربنوفمرباأكتوبر�ضبتمرباغ�ضط�سيوليويونيومايواأبريلمار�سفرباير2013

3.43.33.34.04.24.03.93.63.43.63.73.64.2�لغاز �لطبيعي *

15.216.316.416.015.916.316.518.018.418.317.316.216.8خام غ. تك�صا�س**

17.519.021.018.317.116.816.316.116.717.017.719.119.4زيت  وقود منخف�س �لكربيت )0.3 %(

ثانيا: سوق الغاز الطبيعي

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

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

�الأمريكي خالل �صهر دي�صمبر 2013 بمقد�ر 0.6 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر 

�ل�صابق لي�صل �إلى 4.24 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 15.2 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، كما هو مو�صح في �لجدول ) 4 (:

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر أكتوبر 2013 شكل - 7 

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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يناير  �صهر  من  ع�صر  �لثالث  في  �لم�صجلة  �لطبيعي  للغاز  �لم�صتقبلية  �الأ�صعار  وت�صير 

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 فبر�ير 2014  �إلى �صهر 

حر�رية  وحدة  مليون  لكل  دوالر   7.08 �إلى  للفروقات  م�صتوى  �أعلى  لي�صل   2014 نوفمبر 

بريطانية خالل �صهر نوفمبر 2014 ، كما يو�صح �ل�صكل )8(:

األسعار المستقبلية للغاز الطبيعي المسجلة في 9 ديسمبر 2013 )دوالر لكل مليون و ح ب ( شكل - 8 

اآ�ضيا اأ�ضواق الغاز الطبيعي الم�ضيل في   .2
 

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

2013  �رتفاعاً بمقد�ر0.2 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 15.4 
دوالر/  مليون و ح ب ، كما �رتفع متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته كوريا 

�لجنوبية بمقد�ر 0.1 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 14.5 دوالر / 

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

0.1 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 9.5  دوالر / مليون و ح ب. 
ومن جهة �أخرى، تر�جعت �لكميات �لم�صتوردة من �لغاز �لطبيعي �لم�صيل في �ليابان و 

كوريا �لجنوبية و�ل�صين من �لم�صادر �لمختلفة خالل �ل�صهر بمقد�ر 271 �ألف طن �أي بن�صبة 

2.2% مقارنة بال�صهر �ل�صابق حيث و�صلت �لكميات �لم�صتوردة في �صهر نوفمبر 2013  �إلى  
11.812 مليون طن.

�صهر  �ل�صين خالل  و  �لجنوبية  كوريا  و  �ليابان  �إلى  �لعربية  �لدول  بلغت �صادر�ت  وقد 

نوفمبر 2013 حو�لي 4.066 مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته 34.4% من �إجمالي �لكميات 

�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 2013-2008 :
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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
7052220811391039917.115.99.8ماي�
6647244812111030617.216.611.6ي�ني�
7150276213311124318.115.712.0ي�لي�

7319235310871075917.715.510.8اغ�شط�س
7129281313791132116.814.712.7�شبتمرب
6665270113221068815.312.98.8اأكت�بر
6665303310821078015.012.810.6ن�فمرب
7705431618271384815.414.710.7دي�شمرب

8230398215051371715.914.811.5يناير 2013
7525414414121308116.515.013.3فرباير
7739417412571317016.315.210.5مار�س
7050351315591212216.214.310.9اأبريل
6421291513521068816.214.69.1ماي�
6442278812501048016.614.911.0ي�ني�
7412242613471118516.214.910.8ي�لي�

7249327116891220915.614.711.5اأغ�شط�س
6582247615171057515.014.911.8�شبتمرب
7538318913561208315.214.49.4اأكت�بر
7217327713181181215.414.59.5ن�فمرب

   World Gas Intelligence   امل�شدر : 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 

دولة الإمارات العربية املتحدة

جمهورية العراق

ح�صلت �صركة �ينبك�س �ليابانية على مو�فقة �لحكومة �الإمار�تية على تمديد �متيازها لحقل ز�كوم �لعلوي لمدة 15 

عاماً، بحيث تنتهي فترة �المتياز بعد �لتمديد في عام 2041. ويجري �لعمل على تطوير �لحقل �لمذكور عبر �لجزر 

�ل�صناعية لرفع معدل �إنتاجه من 550 �ألف ب/ي حالياً، لي�صل �إلى 750 �ألف ب/ي عام 2017.

و�فق مجل�س �لوزر�ء �لعر�قي في �جتماعه �لمنعقد بتاريخ 7 يناير/ كانون �لثاني 2014، على منح عقد لمجموعة 

من �ل�صركات تقوده �صركة هيوند�ي �لكورية لبناء م�صفاة في محافظة كربالء )جنوب �لعر�ق(، وبطاقة �إنتاجية ت�صل 

�إلى  140 �ألف ب/ي، وبتكلفة تقديرية 6.04 مليار دوالر �أمريكي و�صوف ي�صتغرق �نجاز �لم�صروع حو�لي 54 �صهر�. 

وذكر معالي وزير �لنفط �لعر�قي �ل�صيد/ عبد �لكريم لعيبي باه�س، �ن �التحاد ي�صم 4 �صركات بقيادة �صركة  

هيوند�ي، وتوقع �أن تبد�أ �لم�صفاة باالإنتاج في عام 2019.

وتعتبر هذه �لم�صفاة �الأولى �لتي يتم تنفيذها من بين 4 م�صافي �أ�صا�صية مخطط لها في جمهورية �لعر�ق، تقدر 

�جمالي طاقتهم �الإجمالية بحو�لي 740 �ألف ب/ي، علماً بان �لت�صميم �لهند�صي �الأولي لم�صفاة كربالء قد �أنجز في 

عام 2010 من قبل  �صركة تكنيب �لفرن�صية. 

�أن �صادر�تها من �لنفط �لخام خالل �صهر كانون �الأول/دي�صمبر  �أعلنت وز�رة �لنفط �لعر�قية  �آخر،  وفي تطور 

2013 بلغت 72.6 مليون برميل، منها 64.5 مليون برميل من نفط �لب�صرة، و8.1 مليون برميل من نفط كركوك. 
و�أ�صارت �إلى معدل �صعر �لبيع و�صل �إلى 102.893 دوالر للبرميل.  

يبين �لجدول �لتالي �صادر�ت �لعر�ق �لنفطية خالل كامل عام 2013: 

ال�شهرال�شنة

املجم�عنفط كرك�كنفط الب�شرة
معدل ال�شعر

)$/للربميل(

املبلغالكميةاملبلغالكميةاملبلغالكمية

مليون دوالرمليون برميلمليون دوالرمليون برميلمليون دوالرمليون برميل

2013

64.96،7978.287073.17،667104.86كانون �لثاين/يناير
61.46،5919.61،048717،639107.59�صباط/فرب�ير

65.26،7649.81،008757،772103.63�آذ�ر/مار�س
69.56،8799.288578.77،76498.71ني�صان/�أبريل

68.16،6218.885676.97،47797.23�أيار/مايو
646،2315.856869.86،79997.41حزير�ن/يونيو

66.46،6955.6577727،272101.00متوز/يوليو
71.67،4678.4889808،356104.45�آب/�أغ�صط�س
54.65،7237.578862.16،511104.85�أيلول/�صبتمرب

63.86،539662169.87،160102.58ت�صرين �الأول/�أكتوبر
62.26،3769.294871.47،324102.58ت�صرين �لثاين/نوفمرب
64.56،6348.183672.67،470102.89كانون �الأول/دي�صمرب

كما ح�صلت �صركة  ��س.تي.�إك�س �لكورية �لجنوبية لل�صناعات �لثقيلة على عقد بقيمة 99 مليون دوالر لبناء وحدة 

معالجة غاز �لغّر�ف في �لعر�ق، فيما �أ�صارت �إلى �أنها �صتكمل �لوحدة في نهاية عام 2015. 
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دولة الكويت

دولة ليبيا

جمهورية م�ضر العربية

جمهورية باك�ضتان ال�ضالمية 

وقعت �صركة نفط �لكويت في �صهر دي�صمبر 2013 عقود� ��صت�صارية بقيمة 1.5 مليار دوالر مع 4 �صركات عالمية 

هي :

	•�صركة )�م.�ي.�صي(  �لبريطانية بقيمة 378.7 مليون دوالر. 
	•�صركة تكنيب �لفرن�صية بقيمة 400 مليون دوالر

	•�صركة وورلي بار�صونز  �الإ�صتر�لية بقيمة  400 مليون دوالر.
	•�صركة فلور �الأمريكية بقيمة 410 مليون دوالر.

وذكر �لرئي�س �لتنفيذي ل�صركة نفط �لكويت �ل�صيد/ ها�صم ها�صم ، �أن �ل�صركة �صوف تحفر بحدود 250-300 بئر�ً 

للنفط في �لعام �لحالي 2014 ،  و�لتي من �صاأنها �أن يرفع �نتاج دولة �لكويت من �لنفط �لخام �إلى حدود 3.15 مليون 

ب/ي بحلول عام 2015،  باالإ�صافة �إلى  ما يتم �نتاجه من �لمنطقة �لمق�صومة و�لذي  مفمن �لمتوقع �أن ي�صل �جمالي 

�النتاج �إلى حو�لي 4.3 مليون ب/ي في عام 2013 . 

حقق �ئتالف مكون من �صركتي نفط �لهند، و�لهندية للنفط، و �صوناطر�ك �لجز�ئرية، �كت�صافاً للغاز في �لمنطقة 

96/95 في حو�س غد�م�س. و�أنتج �لبئر ب1-01/96 عند و�صعه على �الختبار بمعدل 340 �ألف متر مكعب في �ليوم 
من �لغاز، �إ�صافة �إلى 250 ب/ي من �لمتكثفات.

�أعلنت �لهيئة �لم�صرية �لعامة للبترول و�ل�صركة �لم�صرية �لقاب�صة للغاز �لطبيعي )�يجا�س( في 30 دي�صمبر/كانون 

�الأول 2013، عن طرحهما مز�د�ً عالمياً على 22 �متياز للتنقيب عن �لنفط و�لغاز �لطبيعي تت�صمن 15 حقل للنفط 

و7 حقول محتملة للغاز �لطبيعي بما في ذلك في مناطق �لمياه �لعميقة وذلك بنظام تقا�صم �الإنتاج.  

�لغربية  و�ل�صحر�ء  �ل�صوي�س  خليج  في  تقع  �لمطروحة  �لتنقيب  مناطق  �ن  ر�صمي  �عالن  في   �ل�صركتان  وذكرت 

و�لبحر �لمتو�صط ودلتا �لنيل. 

ياأتي طرح هذه �لمناق�صات �صمن جهود جمهورية م�صر �لعربية لزيادة �إنتاجها من �لنفط و�لغاز �لطبيعي وذلك 

للوفاء بالطلب �لمحلي و�لعالمي �لمتنامي على �لطاقة في �ل�صنو�ت �الأخيرة.

 با�صرت �صركة جور� للطاقة بحفر �لبئر �ال�صتك�صافي Ayesha-1 في قاطع Badin IV South �لو�قع في حو�س 

�لهندو�س �الأدنى، ومن �لمخطط �أن ي�صل �لبئر �إلى عمق 2400 م، م�صتهدفاً ت�صكيلة رملية من �لع�صر �لكريتا�صي. تبلغ 

م�صاحة �لقاطع 1265 كم مربع، ويجاور عدة حقول منتجة للنفط و�لغاز. 

رابعًا: األخبار العربية والعالمية
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جمهورية ال�ضودان الدÁقراطية  

جمهورية ال�ضني ال�ضعبية 

جمهورية كينيا

‡لكة ماليزيا 

èويÔلكة ال‡

الوليات املتحدة الأمريكية

ح�صلت �صركة �أو. �أن.جي.�صي فيدي�س على ترخي�س للعمل في قاطعين في �ل�صود�ن، �لقاطع �ال�صتك�صافي 15 في 

�لمغمورة، و�لقاطع 8 على �لياب�صة �لذي تم �لح�صول على �كت�صاف نفطي �صابق فيه. 

 Pearl River Mouth لذي يق�ع في ح�و�س� Liuhua 5-19 أعلنت �صركة كنوك عن بدء �إنتاج �لغ�از من حقل�

في بحر �ل�صين �لجنوبي �صمن مياه عمقها 185 م. ومن �لمتوقع �أن ي�صل معدل �إنتاج �لحقل �لمذكور �إلى 821 �ألف 

متر مكعب في �ليوم خالل �لعام �لجاري 2014.

�لبئرين  عبر  وذلك   ،10BB �لقاطع  في  للنفط  جديدين  �كت�صافين  تحقيق  عن  للنفط  �أفريقيا  �صركة  �أعلنت 

    .Ewoi - 1 و ،Amosing -1   ال�صتك�صافيين�

وقد بي�نت نتائج �لحف��ر و�لق�يا�ص�ات �لكه�ربائي�ة �لبئ�رية و�لعين�ات �لمكم�ني�ة �أن �لب�ئ�ر Amosing -1 ق�د �خترق 

نطاقاً نفطياً تتر�وح �صماكته بين 60- 200 م، بينما �خترق �لبئر �لثاني نطاقاً تتر�وح �صماكته بين 20- 80 م.

حققت �صركة مبادلة للبترول �الإمار�تية �كت�صافاً جديد�ً للغاز في تركيب Sintok قبالة �صو�حل �إقليم �صرو�ك، 

مدينة  من  �لغربي  �ل�صمال  �إلى  كم   240 بعد  على   SK320 �لقاطع  في  حفر  �لذي   Sintok-1 �لبئر  عبر  وذلك 

Bintulu، وبلغ �لعمق �لنهائي للبئر 2775 م. وقد �أكد تحليل �لبيانات �لبئرية وجود �لغاز في �صماكة كلية تبلغ 292 
م، بينما ت�صتمر �لدر��صات لتحديد �ل�صماكة �لفعالة للعمود �لغازي في �صبيل تقدير حجم �الكت�صاف. يذكر �أن هذ� هو 

�الكت�صاف �لثالث للغاز منذ �أن ح�صلت �ل�صركة على ترخي�س �لعمل فيه عام 2010. 

بد�أت �صركة لوندون  بحفر �لبئر �ال�صتك�صافي 2-7222/11 في �لقاطع PL659 �صمن بحر Barents �إلى �ل�صمال 

�ل�صرقي من �لنرويج. يقع �لبئر �لجديد على بعد يقارب 80 كم �إلى �ل�صمال �ل�صرقي من حقل �صينوفت ويهدف �إلى تاأكيد 

 ،Langlitinden لرملية من �لع�صر �لتريا�صي، �لو�قعة �صمن منطقة� Kobbe وجود �لهيدروكربونات في �صخور ت�صكيلة

و�لتي يتوقع �أن تحتوي على �حتياطيات جيولوجية تقارب 220 مليون برميل مكافئ نفط. 

م�ن جه�ة �أخ�رى، ب�د�أت �صرك��ة �صتات �أويل للبترول ف��ي �إكم��ال �لب��ئرين �لتنقي��بيين A 9-30/11، وS 9-30/11 . حفر 

�الأخير على بعد 13 كم �إلى �لجنوب �ل�صرقي من �كت�صاف S 8-30/11 في بحر �ل�صمال �صمن مياه عمقها 110 م. وكان 

�لهدف �لرئي�صي من �لبئر تاأكيد وجود �لنفط و�لغاز في �صخور مكامن من ع�صري �لجور��صي �الأعلى �الأو�صط، حيث �خترق 

90 م من �ل�صماكة �لفعالة �لحاملة للغاز �صمن تلك �ل�صخور، �إ�صافة �إلى 40 م من �ل�صخور �لحاملة للنفط. 

�رتفع عدد �لحفار�ت �لعاملة على �لياب�صة في �لواليات �لمتحدة لالأ�صبوع �لثاني على �لتو�لي خالل �لعام �لجاري 

2014 بعد �أن كان قد �نخف�س في �الأ�صبوع �الأول من �صهر كانون �لثاني/يناير 2014 ، �إلى 1751 حفارة. وبلغ عدد 
�لحفار�ت �لعاملة على �لياب�صة  1777 حفارة، بينما بلغ عدد �لحفار�ت �لعاملة في �لمغمورة 77 حفارة، منها 57 

حفارة في �لبحار، و20 حفارة في �لمياه �لد�خلية.
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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 ي�ني�   16 من  اعتبارا  اأوبك  �شلة  ت�شمل  ٭  
العربي اخلفيف ال�شع�دي، مزيج ال�شحراء اجلزائري، الب�شرة اخلفيف،  

  ال�شدرة الليبي، م�ربان الماراتي ، قطر البحري ، اخلام الك�يتي، اليراين 

الثقيل، مريي  الفنزويلي، ب�ين اخلفيف النيجريي، 

خام مينا�س الندوني�شي.واعتبارا من بداية �شهر يناير ومنت�شف �شهر اأكت�بر 

2007 اأ�شيف خام غريا�ش�ل النغ�يل و خام اورينت.
الك�ادوري، و يف يناير 2009 مت ا�شتثناء اخلام الندوني�شي من ال�شلة لتتاألف 

من 12 ن�عا من اخلام.

القت�شادية،  الدارة  للبرتول،  امل�شدرة  العربية  القطار  منظمة  امل�شدر: 

والتقارير ال�شب�عية ملنظمة الدول امل�شدرة 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.

1 108.0 106.7
2 101.5 95.8  2 106.9 105.5
3 102.4 92.0  3 107.2 106.7
4 99.7 90.8 4 109.0 107.2

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 107.3106.4 �لربع �لر�بع 

Annual 109.5105.9 املت��شط ال�شن�ي 
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

108.1108.5110.3105.9107.6107.8110.6111.3107.7110.394.5Mayماي�

94.094.594.792.093.394.996.896.094.495.282.3Juneي�ني�

99.699.999.698.298.899.5101.5102.999.2102.687.8Julyي�لي�

109.5109.9112.2108.7108.9108.6110.9112.2108.6113.594.1Augustاأغ�شط�س

110.7111.3112.1109.4110.0111.2113.6112.2111.2112.994.6September�شبتمرب

108.4109.1111.4106.7107.6108.6111.4111.4108.8111.689.5Octoberاأكت�بر

106.9108.5109.4105.5106.8107.1109.7109.0107.2109.186.6Novemberن�فمرب

106.6108.4109.9105.0106.2106.3108.9109.3106.3109.388.2Decemberدي�شمرب

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

100.7101.1102.898.299.8100.2102.8102.6100.3102.594.6Mayماي�

101.0101.3102.198.9100.2100.2102.6103.1100.3102.995.7Juneي�ني�

104.5105.0107.6103.2103.2103.3105.6107.9103.5108.0104.5Julyي�لي�

107.5108.1111.9106.1106.5106.7109.2111.1106.8111.3106.6Augustاأغ�شط�س

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

106.7107.1111.0103.7106.1106.6110.1108.7106.7109.0100.4Octoberاأكت�بر

105.0104.8109.3101.6104.7105.8109.4107.6106.0108.093.8Novemberن�فمرب

107.7108.1112.7105.1107.3107.8111.2110.4107.8110.897.7Decemberدي�شمرب

امل�شدر: اأوابك ،  الإدارة الإقت�شادية،  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�شدر: تقرير اأوبك ال�شهر ، 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 

بامللي�ن كربيت(

Gas Oil*
)50 PPM Sulfur (

زيت ال�ق�د** 

)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

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

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

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

* Vessels of 230 - 285 thousand dwt.
** Vessels of 270 - 285 thousand dwt.
** Vessels of 80 - 85 thousand dwt.

 Source: OPEC Monthly Oil Market Report (various issues) امل�شدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�شهري 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 مت��شط 2011

Av.2012 88 33 48 مت��شط 2012

November 2012 78 30 47 نوفمرب2012

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

November 72 38 60 نوفمرب

.Vessels of 30 - 50 thousand dwt ** حجم الناقالت  من 30 اىل 50 األف طن �شاكن  
 Source: OPEC Monthly Oil Market Report (various issues) امل�شدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�شهري 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 مت��شط 2011

Av.2012 162 153 116 مت��شط 2012

November 2012 177 167 136 نوفمرب 2012

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

November 136 126 92 نوفمرب

Direction
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* اأرقام تقديرية. 
امل�شدر: اأوابك - الإدارة القت�شادية، وتقارير ال�شناعة 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 45.8 45.4 45.8 46.0 46.3 46.0 45.6 46.3

�أمريكا �ل�صمالية

America North 23.9 23.9 23.9 23.8 23.7 23.7 23.9 23.9 23.8 23.5

W. Europeأوروبا.غ� 13.5 13.5 13.6 13.7 13.2 13.7 13.8 13.9 13.8 13.7

�ملحيط �لهادي

Pacific Countries 8.4 8.7 8.3 7.9 8.9 8.6 8.7 8.2 8.0 9.1

�لبلد�ن �لنامية

Developing Countries 28.9 29.0 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 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 90.2 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�شدر: اأوابك - الإدارة القت�شادية، وتقادرير ال�شناعة 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

 �ش�ائل غاز + نف�ط 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�شناعية 22.1 22.6 22.3 21.7 21.7 20.9 21.2 20.6 20.8 21.1

N.America اأمريكا ال�شمالية 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  س. اأو�شط واآ�شيا� 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  4.2    ال�شني 4.3 4.1 4.3 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2

FSU اأ. ال�ش�فييتي ال�شابق 13.5 13.5 13.4 13.4 13.5 13.3 13.4 13.2 13.3 13.4

Eastern Europe   اأوروبا ال�شرقية 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1

ع�ائد التكرير

Processing Gains 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

World      91.6   �لعامل 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

* ل ي�شمل النفط على منت الناقالت
** ي�شمل النفط على منت الناقالت واملخزون ال�شرتاتيجي

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

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

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

ن�فمرب

2013
 Nov.
2013

اأكت�بر 

2013
Oct.
2013

التغري عن اأكت�بر 

2013
  Change from

Oct. 2013

ن�فمرب 

2012
 Nov.
2012

التغري عن ن�فمرب

2012 

Change from
Nov.  2012

America)27(1368)35(13411376الأمريكتان

Crude(1)520(7)519526نفط خام

Products(26)848(28)822850منتجات نفطية

Europe)38(913)9(875884اأوروبا :

Crude(4)322(4)318322نفط خام

Products(34)591(5)557562منتجات نفطية

Pacific)16(412)1(396397منطقة املحيط الهادي 

Crude(10)1531512163نفط خام

Products(7)249(4)242246منتجات نفطية

Total OECD)81(2693)45(26122657اإجمايل الدول ال�شناعية *

Crude(15)1005)9(990999نفط خام

Products(67)1688(37)16211658منتجات نفطية

23732334392238135Rest of the worldبقية دول العامل *

Oil at Sea(7)9779725984نفط على منت �لناقالت

493154Total Commercial)6(49854991اإجمايل املخزون التجاري *

19461935111820126Total Strategic1�ملخزون �ال�صرت�تيجي

79087898107735173Total2اإجمايل 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       /       /


