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

في بيروت بتاريخ 9 يناير 1968  فيما بين حكومات كل من �لمملكة �لعربية �ل�صعودية 

ودولة �لكويت ودولة ليبيا )�لمملكة �لليبية �آنذ�ك(. ون�صت �التفاقية على �أن تكون مدينة 

�لكويت مقر�ً لها.  

تهدف �لمنظمة �إلى تعاون �أع�صائها في مختلف �أوجه �لن�صاط �القت�صادي في �صناعة 

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

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

�لظروف �لمالئمة لال�صتثمار في �صناعة �لبترول في �الأقطار �الأع�صاء. 

وقد �ن�صم �إلى ع�صوية �لمنظمة في عام 1970 كل من دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة ودولة قطر 

ومملكة �لبحرين و�لجمهورية �لجز�ئرية.  و�ن�صم �إليها في عام 1972 كل من �لجمهورية �لعربية �ل�صورية 

وجمهورية �لعر�ق، و�ن�صم �إليها في عام 1973 جمهورية م�صر �لعربية، و�ن�صمت �لجمهورية �لتون�صية في 

عام 1982 )جمدت ع�صويتها في عام 1986( وتجيز �التفاقية �ن�صمام �أية دولة عربية م�صدرة للبترول 

�إلى ع�صويتها �صريطة �أن يكون �لبترول م�صدر�ً هاما لدخلها �لقومي، وبمو�فقة ثالثة �أرباع �أ�صو�ت �لدول 

�الأع�صاء على �أن يكون من بينها �أ�صو�ت جميع �لدول �الأع�صاء �لموؤ�ص�صة. 
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أجهزة المنظمة • ال�شركات املنبثقة:
�لم�صروعــــات  �لمنظمة  عــن  �نبثقت 

�لعربيـــة  �ل�صــــركة  �لتالية:  �لم�صـــتركة 

 1972 عام  في  �لبترول  لنقل  �لبحرية 

ومقرها مدينة �لكويت في دولة �لكويت، 

�ل�صفن  و�إ�صالح  لبناء  �لعربية  و�ل�صركة 

)�أ�صري( في عام 1973، ومقرها مملكة 

�لبحرين، و�ل�صركة �لعربية لال�صتثمار�ت 

 1974 عــام  في  )�أبــيــكــورب(  �لبترولية 

�لمملكة  فــي  �لــخــبــر  مــديــنــة  ومــقــرهــا 

�لعربية  و�ل�صركة  �ل�صعودية،  �لعربية 

 1975 عــام  فــي  �لبترولية  للخدمات 

ومقرها مدينة طر�بل�ص في دولة ليبيا.

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

• مجل�س الوزراء: هو �ل�صلطة �لعليا �لتي تحدد �صيا�صات �لمنظمة بتوجيه ن�صاطاتها وو�صع �لقو�عد �لتي ت�صير عليها. 
• المكتب التنفيذي : يتكون من ممثلي �لدول �الأع�صاء ويقوم برفع ما ير�ه من تو�صيات و�قتر�حات �إلى �لمجل�ص، وينظر في �لميز�نية 

�ل�صنوية ويرفعها للمجل�ص �لوز�ري ، كما يقر نظام موظفي �الأمانة �لعامة، وت�صدر قر�ر�ته باأغلبية ثلثي �أ�صو�ت �الأع�صاء جميعا.

• الأمانة العامة : ت�صطلع بالجو�نب �لتخطيطية و�الإد�رية و�لتنفيذية لن�صاط �لمنظمة، وفقا للو�ئح وتوجيهات �لمجل�ص. ويتولى �إد�رة 
�الأمانة �لعامة �أمين عام. ويعين �الأمين �لعام بقر�ر من �لمجل�ص �لوز�ري للمنظمة لفترة ثالث �صنو�ت قابلة للتجديد لمدد �أخرى. 

و�الأمين �لعام هو �لناطق �لر�صمي با�صم �لمنظمة، وهو �لممثل �لقانوني لها، وهو م�صوؤول عن مبا�صرة و�جبات من�صبه �أمام �لمجل�ص. 

ويقوم �الأمين �لعام باإد�رة �الأمانة �لعامة وتوجيهها، و�الإ�صر�ف �لفعلي على كافة وجوه ن�صاطها، وتنفيذ ما يعهد به �لمجل�ص �إليه من 

مهام. يمار�ص �الأمين �لعام وكافة موظفي �الأمانة �لعامة وظائفهم با�صتقالل تام ولل�صالح �لم�صترك للدول �الأع�صاء. يتمتع �الأمين �لعام 

و�الأمناء �لم�صاعدون في �أقاليم �لدول �الأع�صاء بكافة �لح�صانات و�المتياز�ت �لدبلوما�صية.  

• الهيئة الق�شائية: تم �لتوقيع على بروتوكول �إن�صاء �لهيئة �لق�صائية لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول في مدينة �لكويت 
بتاريخ  9 مايو 1978 ودخل حيز �لنفاذ في 20 �أبريل 1980.  وللهيئة �خت�صا�ص �إلز�مي بالنظر في �لمنازعات �لتي تتعلق بتف�صير 

وتطبيق �تفاقية �إن�صاء �لمنظمة، و�لمنازعات �لتي تن�صاأ بين ع�صوين �أو �أكثر من �أع�صاء �لمنظمة في مجال �لن�صاط �لبترولي.

35القمة األوروبية السنوية الثانية عشر للتكرير 

مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر

النقي: سعداء بمشاركتنا في
34مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرون
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أنشطة المنظمة

افتتاحية العدد

مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر
مخرجات ونتائج ايجابية تساهم في تعزيز 

التعاون العربي المشترك في مجال الطاقة

برعاية كريمة من جللة الملك محمد ال�شاد�س، ملك المملكة 

المغربية، �نعقـد موؤتمر �لطاقة �لعربي �لحادي ع�صر في مر�ك�ص، 

�لمملكـــة �لمغربية، خالل �لفترة من 1 �إلى 4 �أكتوبر 2018، تحت 

�صـــعار )الطاقة والتعاون العربي(، وتر�أ�ص �لموؤتمر معالي االأ�شتاذ 

عزي�������ز رّباح، وزي�������ر الطاق�������ة والمع�������ادن والتنمي�������ة الم�شتدامة في 

المملكة المغربية، وبح�صور مجموعة من �أ�صحاب �لمعالي وزر�ء 

�لبترول و�لطاقة و�لكهرباء، وروؤ�صاء وفود يمثلون 12 دولة عربية، 

باالإ�صـــافة �إلى عدد من روؤ�صـــاء �لمنظمـــات �لعربية و�لدولية ذ�ت 

�لعالقـــة بالنفـــط و�لغاز و�لطاقة �أو من ينـــوب عنهم ، وعدد  كبير 

من �لم�صـــوؤولين و�لخبر�ء و�لمتخ�ص�صـــين في �لموؤ�ص�صات �لعربية 

و�لدولية.

ويهدف �لموؤتمر �إلى �إيجاد �إطار موؤ�ص�صي لالأفكار و�لت�صور�ت 

�لعربيـــة حـــول ق�صـــايا �لنفـــط و�لطاقـــة لبلـــورة روؤى متو�ئمـــة 

ب�صـــاأنها، وتن�صـــيق �لعالقات بين �لموؤ�ص�صـــات �لعربية �لعاملة في 

�لن�صـــاطات �لمرتبطـــة بالطاقة و�لتنمية، وربط �صيا�صـــات �لطاقة 

بق�صـــايا �لتنمية، ودر��صة �الحتياجات �لعربية من �لطاقة حا�صر�ً 

وم�صـــتقباًل وو�صـــائل تلبيتها، و�لتعـــرف على �الإمكانيـــات �لعربية 

�لمتوفرة و�لجهود �لمبذولة لتطوير م�صـــادر �لطاقة و�لتن�صيق بين 

هـــذه �لجهود، و�لتعرف على �الأبعاد �لدوليـــة للطاقة و�آثارها على 

�لدول �لعربية.

وقـــد قامت �الأمانة �لعامة لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة 

�القت�صـــادي  لالإنمـــاء  �لعربـــي  و�ل�صـــندوق  )�و�بـــك(،  للبتـــرول 

و�الجتماعـــي، وجامعة �لدول �لعربية، و�لمنظمـــة �لعربية للتنمية 

�ل�صـــناعية و�لتعدين، ووز�رة �لطاقة و�لمعادن و�لتنمية �لم�صتد�مة 

في �لمملكة �لمغربية باالإعد�د و�لتنظيم للموؤتمر. 

 ناق�ص �لموؤتمر وعلى مدى ثالثة �أيام مجموعة من �لق�صايا في 

�صـــناعة �لطاقة �لعربية و�لعالمية، ومن �أبرزها مو�صوع �لتحوالت 

�لرئي�صية في �أ�صو�ق �لنفط و�لغاز �لطبيعي و�نعكا�صاتها على �لدول 

�لعربية �لم�صـــدرة للنفط، حيث �أكد �لموؤتمر على �أهمية �لمتابعة 

�لل�صـــيقة لتلـــك �لتحوالت وبذل كافة �لجهود �لممكنة لال�صـــتفادة 

منها لما فيه �صـــالح �قت�صـــاد�تنا كدول تعتمد �عتماد� كبير� على 

�لعو�ئد �لنفطية، باالإ�صـــافة �إلى �أهمية مو��صـــلة �صيا�صات �إ�صالح 

�أ�صـــعار �لطاقة في �ل�صـــوق �لمحليـــة. كما تم �لتاأكيـــد على �أهمية 

�ال�صـــتمر�ر فـــي عمليات �لتو�صـــع في ��صـــتغالل م�صـــادر �لطاقة 

�لمتجددة بهدف تنويع م�صـــادر �لطاقة وخلق ر�فد قوي للم�صادر 

�لبترولية لي�صاهم في تعزيز م�صادر �لدخل عبر تحرير �لمزيد من 

�لنفط و�لغاز من �أجل �لت�صدير.

وناق�ص �لموؤتمر مو�صـــوع  �أمن �لطاقة ك�صر�كة عالمية، و�لذي 

يعد من �أكثر �لتحديات �القت�صـــادية و�ل�صيا�صـــية ذ�ت �الأهمية في 

�لوقت �لر�هن، ودعا �إلى �أهمية وجود �صـــر�كة ��صتر�تيجية عالمية 

طويلـــة �الأمـــد بيـــن �لمنتجين و�لم�صـــتهلكين للطاقـــة، وبما يخدم 

�لم�صـــالح �لم�صتركة لكافة �الأطر�ف �لفاعلة في �صوق �لطاقة من 

م�صدرين ومنتجين وكذلك �صركات �لطاقة �لعالمية. 

وحظـــى مو�صـــوع متطلبات �ال�صـــتثمار في قطـــاع �لطاقة في 

�لـــدول �لعربية، باهتمام خا�ص حيث تقدر قيمة �ال�صـــتثمار�ت في 

م�صـــاريع �لطاقة قيـــد �لتنفيذ حاليـــاً، بحو�لـــي 345 مليار دوالر 

خالل �الأعو�م �لخم�صـــة �لمقبلة، وي�صـــكل �لقطاع �لنفطي �لح�صة 

�الأكبر من �ال�صـــتثمار�ت �لتي تبلغ قيمتها 131 مليار دوالر، و�أ�صار 

�لموؤتمر �لى �ن ��صـــتثمار�ت �لنفط و�لغاز تو�جه تحديات رئي�صـــية 

نتيجـــة �رتباطها باأ�صـــعار �لنفـــط، كما تو�جه تمويل �لم�صـــروعات 

�لنفطية �صـــعوبات نتيجة لتر�جع �لت�صـــنيف �الئتماني لدى بع�ص 

�لدول �لعربية، وقد �أو�صـــى �لموؤتمر باأهمية دعم جهود �الإ�صـــالح 

�القت�صـــادي وتر�صيد �النفاق وت�صـــجيع �لقطاع �لخا�ص للم�صاركة 

في �لم�صاريع �لبترولية.

وتطرق �لموؤتمر لمو�صـــوع م�صـــادر �لطاقة في �لدول �لعربية 

و�لعالـــم: �لو�قع و�الآفاق، حيث تمتلك �لـــدول �لعربية ما يزيد عن 
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49% من �حتياطيات �لنفط �لتقليدي ونحو 28% من �حتياطيات 
�لغـــاز �لطبيعـــي في �لعالم، وال تـــز�ل �الإمكانيـــات و�عدة لتحقيق 

�لمزيد من �الكت�صـــافات فـــي حال توفر �لمناخ �لمنا�صـــب لتطوير 

�ال�صـــتثمار�ت في مجالي �ال�صتك�صاف و�الإنتاج، وهي بذلك ت�صكل 

منطقـــة ��صـــتر�تيجية الأمـــن �لطاقـــة �لعالمي، ودعـــا �لموؤتمر �إلى 

�أهمية زيادة �لتعاون بين �لدول �لعربية وتبادل �لخبر�ت في مجال 

�ل�صناعة �لبترولية.

والحـــظ �لموؤتمـــر �ن �ل�صـــناعات �لبترولية �لالحقة �صـــهدت 

تطـــور�ت كبيـــرة عربياً ودوليـــاً خالل �لعقد �لما�صـــي، تركزت في 

�إن�صـــاء م�صـــاف جديدة عالية �لتعقيد وتطوير �لم�صافي �لقائمة،   

وال تـــز�ل �صـــناعة تكريـــر �لنفط في �لـــدول �لعربيـــة بحاجة �إلى 

�لمزيـــد مـــن �الإجـــر�ء�ت �لتـــي تمكنها من �لو�صـــول �إلى م�صـــتوى 

�لم�صافي �لعالمية �لمتطورة، ودعا �لموؤتمر �إلى ��صتمر�ر �العتماد    

على �لغاز �لطبيعي نظر�ً لكونه �أحد �لبد�ئل �القت�صـــادية و�لبيئية 

في �صـــوء �الكت�صـــافات �ل�صـــخمة �لمحتملة في �لمنطقة �لعربية، 

�إلى جانب �لتطور �لملحوظ في �صناعة �لبتروكيماويات في �لدول 

�لعربية.

وفـــي مجال �لتعاون فـــي مجال �لطاقـــة �لكهربائية، فقد دعا 

�لموؤتمـــر �إلـــى �أهمية �الإ�صـــر�ع في �النتهـــاء من �الأطـــر �لقانونية 

و�لت�صـــريعية الإن�صـــاء �ل�صـــوق �لعربي �لم�صـــتركة للكهرباء، ودعوة 

�لـــدول �لعربيـــة لتنفيذ خارطـــة �لطريق �لتي �عتمدهـــا �لمجل�ص 

�لـــوز�ري �لعربـــي للكهرباء، و�صـــرورة �لتعاون بين �لـــدول �لعربية 

لتبادل �لمعلومات فيما يخ�ص منظومات �لتوليد و�لنقل و�لطاقات 

�لمتجددة، وتحديثها ب�صـــكل م�صـــتمر من �أجل �ال�صـــتغالل �الأمثل 

لل�صعات �لمتاحة على خطوط �لربط �لكهربائي.

وفـــي مو�صـــوع �إد�رة �لطلب علـــى �لطاقة في �لـــدول �لعربية، 

فقـــد الحظ �لموؤتمر وجود زيادة في ��صـــتهالك �لطاقة في �لدول 

�لعربيـــة، و�أو�صـــى باأهمية تطوير بر�مج تر�صـــيد وتح�صـــين كفاءة 

��صتخد�م �لطاقة في جميع �لقطاعات ال �صيما �لقطاع �ل�صناعي، 

و�أن تبا�صـــر �لـــدول �لعربية في �إ�صـــالح ت�صـــعير �لطاقـــة، و�لرفع 

�لتدريجـــي �لكامل لدعم �لطاقة، و�أن يتـــم تعوي�ص �لنظام �لحالي 

للدعم ب�صـــبكات �أمان �جتماعي موجهة باالأ�صـــا�ص لحماية �صريحة 

ذوي �لدخل �لمحدود وتح�صين م�صتوى معي�صتهم.

�أمـــا على �صـــعيد �لطاقة و�لبيئـــة و�لتنمية �لم�صـــتد�مة، فقد 

��صـــتعر�ص �لموؤتمر مو�صـــوع �لتطور�ت في �تفاقية �الأمم �لمتحدة 

�الإطاريـــة لتغير �لمناخ بعد �تفاق باري�ص، و�نعكا�صـــاتها �لمبا�صـــرة 

علـــى م�صـــار �لعالقات �لدولية ب�صـــكل عـــام وعلى �لـــدول �لعربية 

�لمنتجة للبترول ب�صكل خا�ص، حيث تُلزم �التفاقية �لجديدة جميع 

�لدول �الأطـــر�ف في �التفاقية �لغنية و�لفقيـــرة )�لدول �لمتقدمة 

و�لـــدول �لناميـــة( على حد �صـــو�ء بتخفي�ـــص �نبعاثاتها من غاز�ت 

�الحتبا�ص �لحر�ري، حيث �أ�صـــارت ن�ص �لمادة �لثانية في �تفاقية 

باري�ص، باأن �لهدف �لعالمي هو �أن ال يتجاوز �رتفاع درجة �لحر�رة 

درجتيـــن مئويتين بـــل و�لعمل على جعل هـــذ� �الرتفاع عند حدود 

1.5 درجة. �الأمر �لذي يلزم جميع �لدول ب�صخ �لمزيد من �الأمو�ل 
لتحقيق هذ� �لهدف.

وقد �أكد �لموؤتمر على �لجهود �لم�صـــتمرة للدول �لعربية ممثلة 

فـــي �لمجموعة �لتفاو�صـــية �لعربيـــة لتغير �لمناخ، و�لتي تن�صـــب 

علـــى �لوفـــاء بالتز�ماتها في تنفيـــذ �التفاقـــات و�اللتز�مات �لتي 

تمـــت �لم�صـــادقة عليها من قبل �لدول �لعربيـــة لدليل على �أهمية 

�لـــدور �لذي تلعبه في مجال ق�صـــايا �لتغير�ت �لمناخية و�لحفاظ 

على بيئة خالية من �لملوثات مع �الأخذ في �العتبار �لتد�بير �لتي 

�صتقدم عليها �لدول �ل�صناعية تحت مظلة �التفاق �لجديد.

وفي خ�صم هذه �لتحديات فقد �أكد �لموؤتمر على �أهمية  حاجة 

�لدول �لعربية �إلى �تخاذ موقف موحد وثابت وو��صح خالل موؤتمر 

  )COP24(  أطر�ف �تفاقية �الأمم �لمتحدة �الإطارية لتغير �لمناخ�

فـــي بولند� خالل دي�صـــمبر 2018، و�لتاأكيد علـــى �لثو�بت �لمتفق 

عليهـــا من خالل تحديد �الأهد�ف �لمن�صـــودة بو�صـــوح فيما يتعلق 

بالق�صايا �لتنموية كالتنوع �القت�صادي وتاأثير�ت تد�بير �ال�صتجابة 

و�لدعم �لمالي و�لتقني مع �صرورة �لتو�زن عند تناول �لمو�صوعات 

�لمختلفـــة و�لتي تطـــرح �أثناء جولـــة �لمفاو�صـــات و�لحر�ص على 

�لتباين في �لن�صـــو�ص �لتفاو�صـــية ما بين �لدول �لمتقدمة و�لدول 

�لنامية و��صتخد�م �لوثائق و�الأدو�ت �لتي يتم �التفاق عليها كاأ�صا�ص 

تفاو�صـــي ومن �أهمها مبد�أ �لم�صـــوؤولية �لم�صـــتركة ولكن �لمتباينة 

وغير ذلك مما �تفقت عليها �لمجموعة �لتفاو�صـــية �لعربية لتغير 

�لمناخ �أثناء جوالت �لمفاو�صات �لمتعلقة بالمناخ.

�ن �الأمانة �لعامة لمنظمة �أو�بك، �إذ ت�صـــيد بالنتائج �الإيجابية 

و�لم�صـــجعة �لتي خرج بهـــا موؤتمر �لطاقة �لعربي �لحادي ع�صـــر، 

وتعرب عن تقديرها وثناءها �لكبير لجاللة �لملك محمد �ل�صاد�ص، 

ملك �لمملكـــة �لمغربية على رعايته للموؤتمـــر، وللمملكة �لمغربية 

�ل�صـــقيقة على ��صت�صافة �لموؤتمر ولجميع ما قدمته من ت�صهيالت 

ودعـــم الإنجـــاح �لموؤتمر، وقد كان للدور �لحيـــوي و�لفاعل لمعالي 

رئي�ـــص �لموؤتمر معالي �الأ�صـــتاذ عزيز رّباح، وزير �لطاقة و�لمعادن 

و�لتنمية �لم�صتد�مة، �الأثر �لكبير في نجاح �أعمال �لموؤتمر. 

 وتاأمـــل بـــاأن تتهيـــاأ �لظروف �لمالئمـــة في �لمنطقـــة �لعربية 

لترجمة �لتو�صـــيات �ل�صـــادرة عن �لموؤتمر على �أر�ص �لو�قع، و�أن 

تجد �صدى جيد� لدى �صناع �لقر�ر و�لم�صوؤولين عن قطاع �لطاقة 

في �لدول �لعربية، وقد جاءت تلك �لتو�صيات كي تعبر عن تطلعات 

�لـــدول �لعربية نحو تحقيق �لرفاه و�لتقدم، ولر�صـــم خارطة طريق 

لمو�جهـــة �لتحديـــات �لحاليـــة و�لم�صـــتقبلية في �صـــناعة �لطاقة 

�لعربيـــة، و�إلى حيـــن �نعقاد �لموؤتمـــر �لقادم فاإن �الآمـــال معقودة 

باأن ي�صـــهد �لتعـــاون �لعربي في مجال �لطاقـــة �لمزيد من �لتقدم 

�لملمو�ص وعلى �أ�صا�ص من �لتعاون �لمدرو�ص. 
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أنشطة المنظمة

مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر
 » مراكش 2018«

الطاقة والتعاون العربي
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تح�������ت رعاي�������ة �شامية من �شاحب الجللة المل�������ك محمد ال�شاد�س، ملك المملكة المغربي�������ة، عق�د موؤتمر الطاقة 

العربي الحادي ع�شر في مدينة مراك�س، المملكة المغربية، خلل الفترة من 21 محرم 1440 هجرية اإلى 24 محرم 

1440 هجرية، الموافق 1 اإلى 4 اأكتوبر 2018 ميلدية، تحت �شعار )الطاقة والتعاون العربي(.
وق�������د قامت االأمانة العام�������ة لمنظمة االأقطار العربي�������ة الم�شدرة للبت�������رول )اأوابك(، وال�شن�������دوق العربي للإنماء 

االقت�ش�������ادي واالجتماعي، وبالتع�������اون والتن�شيق مع جامعة ال�������دول العربية، والمنظمة العربي�������ة للتنمية ال�شناعية 

والتعدين، ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية الم�شتدامة في المملكة المغربية باالإعداد والتنظيم للموؤتمر.
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أنشطة المنظمة

�فتتـــح �لموؤتمـــر معالي االأ�شتاذ عزيز رب�������اح، وزير �لطاقة 

و�لمعادن و�لتنمية �لم�صـــتد�مة فـــي �لمملكة �لمغربية ورئي�ص 

�لموؤتمر بكلمة رحب فيها باأ�صـــحاب �لمعالـــي وزر�ء �لبترول 

و�لطاقة و�لكهرباء �لعرب، وبوفود �لدول �لعربية �لم�صـــاركة، 

وبجميـــع �لم�صـــاركين فـــي �لموؤتمـــر، كما �أعرب عـــن تمنيات 

�شاح�������ب الجلل�������ة الملك محم�������د ال�شاد�س، مل�������ك المملكة 

المغربية، بالنجاح الأعمال �لموؤتمر. 

و�أ�صـــار معاليه �إلى �أن �لموؤتمر يعتبر منا�صبة جيدة لتبادل 

�لـــروؤى و�الطالع علـــى تجارب وخبـــر�ت �لـــدول �لعربية في 

مجال �صـــناعة �لطاقة، ودعا معاليه �إلى �أهمية زيادة �لتعاون 

بين �لدول �لعربية في قطاع �لطاقة وبما ي�صاهم في مو�جهة 

�لتحديات �لحالية و�لم�صتقبلية في هذ� �لقطاع �لحيوي.

و�أعرب معاليه عن �أمنياته باأن يخرج �لموؤتمر وبما ي�صـــمله 

مـــن �أور�ق عمل وجل�صـــات وز�رية وجل�صـــات فنية، بتو�صـــيات 
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علمية وعملية ذ�ت فعالية لزيادة �لنمو و�لتطور لوطننا �لعربي.

ثم �ألقـــى معالي الدكتور كمال ح�شن عل�������ي، �الأمين �لعام 

�لم�صـــاعد، كلمـــة معال�������ي ال�شيد اأحم�������د اأبوالغي�������ط، �المين 

�لعام لجامعة �لدول �لعربية، نيابة عن �لموؤ�ص�صـــات �لمنظمة 

و�لر�عية للموؤتمر، 

عبـــر فيها عن �أ�صـــمى �آيـــات �المتنان و�لتقدير ل�صـــاحب 

�لجاللة �لملك محمد �ل�صـــاد�ص، ملك �لمملكة �لمغربية، على 

تف�صله برعاية �أعمال �لموؤتمر.

 و�أ�صـــار في كلمتـــه �إلى �أن �لموؤتمر �لحادي ع�صـــر ينعقد 

فـــي ظل تطور�ت مت�صـــارعة ت�صـــهدها �صـــناعة �لطاقة على 

�ل�صـــعيدين �لعربـــي و�لدولـــي. وتطرق معاليه �لى موؤ�صـــر�ت 

�لطاقـــة �لرئي�صـــية في �لـــدول �لعربيـــة، و�إلى �لـــدور �لر�ئد 

لل�صـــناعة �لبترولية في منظومة �لطاقـــة و�إلى تعزيز �لتعاون 

فـــي مجاالتهـــا. و�أكـــد باأن ما �صـــيتم تد�وله فـــي �لموؤتمر من 

مو�صوعات، �صيخ�صع للنقا�ص �لعلمي، مما يمنح هذ� �لموؤتمر 

�صبل �لنجاح، ويجعل منه منبر�ً للبحث �لمفيد، ولبنة هامة في 

م�صيرة �لتعاون �القت�صادي و�لتنموي �لعربي. 

ح�ش�������ر الموؤتمر اأ�شحاب المعالي وال�شعادة وزراء البترول 

والطاق�������ة والكهرباء، وروؤ�صـــاء وفود يمثلـــون 12 دولة عربية، 

وعدد مـــن كبـــار �لم�صـــوؤولين في �لمنظمـــات و�لموؤ�ص�صـــات 

�لعربية، و�لهيئات �الإقليمية و�لدولية. كما �صارك فيه عدد من 

خبر�ء �لطاقة وممثلون عن �صـــركات ومر�كـــز �أبحاث بترولية 

عربية و�أجنبية. وقد تحدث في �لجل�صـــة �الفتتاحية �أ�صحاب 

�لمعالي �لوزر�ء و�أ�صحاب �ل�صعادة روؤ�صاء �لوفود م�صتعر�صين 

�لو�صـــع �لحالي و�الآفاق �لم�صتقبلية لقطاع �لطاقة، و�لخطط 

�لهادفة لتطوير هذ� �لقطاع في دولهم. 

ناق��������س الموؤتم�������ر اأو�شاع الطاقة مـــن جو�نبهـــا �لمتعددة 

ذ�ت �ل�صـــلة بالتحـــوالت في �أ�صـــو�ق �لنفط و�لغـــاز �لطبيعي 

و�نعكا�صـــاتها علـــى قطـــاع �لطاقـــة �لعربـــي، و�أمـــن �لطاقـــة 

ك�صـــر�كة عالميـــة، و�ال�صـــتثمار�ت �لالزمـــة لتطويـــر قطـــاع 

�لطاقة في �لدول �لعربية، كما ناق�ص �لمو�صـــوعات �لمتعلقة 

بم�صـــادر �لطاقة �لمختلفة بما فـــي ذلك �لطاقات �لمتجددة،  

و�ل�صـــناعات �لبترولية �لالحقـــة، و�لتعاون بين �لدول �لعربية 

في مجـــال �لطاقة �لكهربائية، و�إد�رة �لطلب على �لطاقة في 

�لدول �لعربية، باالإ�صافة �إلى �الأمور �لمتعلقة بالطاقة و�لبيئة 

وق�صـــايا �لتغيـــر�ت �لمناخية مـــن مختلف �أوجههـــا و�لتنمية 

�لم�صتد�مة.

وق�������د خل�س الموؤتم�������ر اإلى ا�شدار البي�������ان الختامي الذي 

ت�شم�������ن مجموعة م�������ن التو�شي�������ات واال�شتنتاج�������ات التي تم 

التو�ش�������ل اإليها خ�������لل الجل�شات الوزاري�������ة والجل�شات الفنية 

للموؤتمر.

تطورات متسارعة تشهدها 
صناعة الطاقة على الصعيدين 

العربي والدولي
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 �ألقـــى معالي االأ�شت�������اذ عزيز رباح، وزيـــر �لطاقة و�لمعادن 

و�لتنميـــة �لم�صـــتد�مة فـــي �لمملكـــة �لمغربية ورئي�ـــص موؤتمر 

�لطاقـــة �لعربي �لحادي ع�صـــر كلمة في �فتتـــاح �لموؤتمر، نقل 

خاللهـــا تحيات ر�عي �لموؤتمر �صـــاحب �لجاللة �لملك محمد 

�ل�صاد�ص، ملك �لمملكة �لمغربية، �إلى �أ�صحاب �لمعالي �لوزر�ء 

و�أع�صاء �لوفود �لم�صاركين في �أعمال �لموؤتمر متمنيا للموؤتمر 

�لنجاح و�لتوفيق.

ورحب معاليه باأع�صـــاء �لوفود �لم�صاركة في �لموؤتمر، كما 

�صـــكر �لموؤ�ص�صـــات �لمنظمـــة و�لر�عية للموؤتمـــر على جهودها 

�لمبذولة لتنظيم هذ� �لموؤتمر كل 4 �صـــنو�ت في �حدى �لدول 

�لعربية.

و�أ�صار في كلمته �إلى �أن موؤتمر �لطاقة �لعربي �لحادي ع�صر، 

يعتبر منا�صـــبة جيـــدة لتعزيز �لتعـــاون و�لتكامل �القت�صـــادي بين �لدول 

�لعربيـــة ال�صـــيما في مجـــال �لطاقة بعيد�ً عـــن �لخالفات �ل�صيا�صـــية، كما يعد 

فر�صـــة جيـــدة لتبادل �لخبـــر�ت و�الطالع على �لتجـــارب �لعربية و�لدولية في �صـــناعة 

�لطاقة. 

و��صتعر�ص معاليه في كلمته �الأو�صاع �لحالية و�الآفاق �لم�صتقبلية لقطاع �لطاقة في 

�لمملكة �لمغربية، و�أو�صـــح �ن �ال�صـــتثمار �لمرتقب في قطاع �لطاقة بالمغرب حتى عام 

2030 يقـــدر بحو�لي 40 مليار دوالر �أمريكي، مخ�ص�صـــة لم�صـــاريع توليد �لكهرباء من 
م�صـــادر �لطاقات �لمتجددة مما يمثل فر�صا ��صتثمارية كبيرة للقطاعين �لعام و�لخا�ص 

�لوطني وكذلك �ل�صركات �لعالمية.

و�أ�صاف �ن �لمملكة تو��صل جهودها �لحثيثة لتطوير �لت�صريعات و�لقو�نين �القت�صادية 

بهدف توفير �لمناخ و�الإطار �لمالئمين لت�صجيع �لم�صتثمرين �لمحليين و�الجانب.

و�أ�صار �إلى �أن قطاع �لطاقة في �لمغرب يت�صم بالطلب �لمتز�يد على �لطاقة وهيمنة 

م�صـــادر �لطاقـــة �الحفوريـــة خا�صـــة )�لنفـــط و�لغاز( على ميـــز�ن �لطاقة، و�أو�صـــح �ن 

�ال�صتهالك �الجمالي للمملكة �لمغربية من �لطاقة �الأولية بلغ حو�لي 2،8 مليون طن في 

عام 2017، وتمثل �لم�صادر �لبترولية حو�لي 55،9 % من هذ� �ال�صتهالك يليها �لفحم 

�لحجري بن�صبة %25،5 

و�أ�صـــاف �أن �لطاقـــات �لمتجـــددة �لمتمثلة في طاقـــة �لرياح و�لطاقـــة �لكهرومائية 

و�لطاقة �ل�صم�صـــية �صاهمت بن�صـــبة 5،8% في عام 2017، وهي ن�صبة جيدة بالمقارنة 

مع �العو�م �لتي �صبقتها.

و�ختتم معاليه كلمته عن �أمله باأن يخرج �لموؤتمر بتو�صيات علمية وعملية ت�صاهم في 

تطوير �صناعة �لطاقة في �لدول �لعربية.

معالي األستاذ عزيز رباح:
مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر مناسبة جيدة لتعزيز 

التعاون االقتصادي بين الدول العربية
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�ألقـــى معالي االأ�شتاذ/ عبدالرحمن بن محمد عبدالكريم، 

الم�شت�شار ل�شوؤون ال�شركات في الوزارة، كلمةفي �فتتاح �لموؤتمر 

نيابـــة عن معالي المهند�س خالد ب�������ن عبدالعزيز الفالح وزير 

الطاق�������ة وال�شناع�������ة والث�������روة المعدنية في المملك�������ة العربية 

ال�شعودية، �أ�صـــار خاللها �إلى �أن �لدول �لعربية �لمنتجة للنفط 

تمتلك فر�صـــا جيدة للتعاون على �ال�صـــتمر�ر فـــي �لقيام بدور 

�إيجابـــي نحو ��صـــتقر�ر �ل�صـــوق و�ل�صـــناعة �لنفطيـــة، وتعزيز 

�لتعاون �لدولي في هذ� �ل�صـــاأن، كما �أن عليها �لعمل مًعا لدعم 

��صـــتمر�ر �لنفط م�صـــدًر� رئي�ًصـــا للطاقة، مع �لعمل على جعل 

�لنفط �أكثر كفاءًة، و�أو�صع نفعاً، ف�صاًل عن كونه �صديًقا للبيئة، 

وذلك من خالل �ال�صـــتفادة من �لبحـــوث �لتطبيقية و�لتقنيات 

�لمتقدمة و�لتعاون في مجال تطويرها.

و�صدد على دور �لمملكة في �لحفاظ على تو�زٍن �إيجابٍي بين م�صالح 

�لمنتجيـــن و�لم�صـــتهلكين فـــي �أ�صـــو�ق �لطاقة �لعالميـــة، و�لتز�مهـــا بتعزيز 

��صـــتقر�ر �ل�صوق، و�لم�صاعدة على مو�جهة �أي نق�ص قد ين�صاأ في �لمعرو�ص 

فيها، حيث ت�صعى �لمملكة د�ئماً، للمحافظة على توّفر �إمد�د�تها من �لطاقة 

عالمياً.

وقـــال:” فيمـــا يخ�ص قطـــاع �لطاقة، ترتكـــز روؤية �لمملكـــة 2030 �لتي 

�نطلقـــت قبـــل ثالثة �أعو�م علـــى عدٍد من �لركائز �ال�صـــتر�تيجية �لرئي�صـــة، 

وت�صـــمل تنويع مزيج م�صـــادر �لطاقة، وجعل هذ� �لمزيـــج �أكثر فاعليًة، و�أقل 

تاأثيًر� على �لبيئة، مع زيادة كفاءة توليد �لطاقة �لكهربائية.

ونـــوه �إلى جهود �لمملكة في تعزيز �لمحتوى �لمحلي، �لب�صـــري و�لمادي، 

فـــي م�صـــروعات �ل�صـــناعة �لنفطيـــة، لتحقيـــق �أكبـــر عائٍد ممكـــن من هذه 

�ل�صـــناعة للمملكة و�صعبها، �إ�صـــافة �إلى جهود بناء �صل�صلة �لقيمة �لمتكاملة، 

�لتي ت�صـــمل جميع قطاعات �ل�صـــناعة �لنفطية، بدء�ً مـــن �لتنقيب و�الإنتاج، 

ومرور�ً بالمعالجة و�لنقل و�لتكرير، وو�صـــوالً �إلى تطوير �لمنتجات وتوفيرها 

للم�صتهلكين.

و�أ�صـــار �إلى �أن �أمام �لـــدول �لعربية �لعديد من �لفر�ـــص �لو�عدة للتعاون 

فـــي تطوير �صـــناعة �لنفـــط و�لغاز، وتطبيـــق �لتقنيات �لمتقدمـــة في جميع 

قطاعـــات هـــذه �ل�صـــناعة، ومنها، على �صـــبيل �لمثال ال �لح�صـــر، تلك �لتي 

تركز على تح�صـــين �لقدر�ت �لعربية في �كت�صـــاف �حتياطيات �لنفط و�لغاز، 

و��صتخر�جهما، و��صتخال�ص �لُم�صتقات منهما.

معالي األستاذ/  عبد الرحمن بن محمد عبد الكريم:
الدول العربية تمتلك فرصا جيدة للمساهمة في تحقيق 

االستقرار في السوق العالمية للنفط
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�ألقى معال�������ي االأ�شتاذ/ م�شطفى قيطون�������ي، وزير الطاقة 

في الجمهورية الجزائري�������ة الديمقراطية ال�شعبية، كلمة في 

�لموؤتمر رحب خاللها بالدور �لحيوي و�لفاعل لموؤتمر �لطاقة 

�لعربـــي وعبر دور�ته �لمتالحقة في تهيئة �لحو�ر في ق�صـــايا 

�لطاقة على �لم�صتويين �الإقليمي و�لدولي. 

وقدم معاليه في كلمته لمحة عامة عن �الإنجاز�ت و�لفر�ص 

�ال�صـــتثمارية �لو�عدة في قطـــاع �لطاقة فـــي �لجز�ئر، مبيناً 

�ن جهـــود �لتنقيب نجحت في تحقيق حو�لي 25 �كت�صـــافا 

نفطياً وغازيا خالل �ل�صـــنو�ت �لع�صـــر �لما�صية، و�أو�صح 

�أن �لجز�ئـــر تنتج حو�لي 150 مليون طن مكافئ نفط 

�صـــنويا، ولديهـــا 4 مجمعات الإ�صـــالة �لغاز �لطبيعي 

بطاقـــة 56 مليـــون متـــر مكعـــب )م3( �صـــنويا، كما 

تمتلـــك 6 م�صـــافي بطاقة تبلغ �أكثر مـــن 30 مليون طن 

�صنوياً، وهي �لقدرة �لتي �صيتم تعزيزها لت�صل �إلى 50 مليون 

طن �صنويا على �لمدى �لمتو�صط. 

وقـــال باأن قدرة �إنتاج �لكهرباء فـــي �لجز�ئر قد بلغت 18 

�ألف ميغاو�ت، في حين يجري �نجاز 8 محطات �إنتاج جديدة 

لتعزيـــز �لنظام �لكهربائي وزيادة �الإنتاج لي�صـــل �إلى 25 �ألف 

ميغاو�ت في عام 2025، مو�صحا باأن معدل �لربط بالكهرباء 

في �لجز�ئر و�صل �إلى 99 % بينما تجاوز معدل �لربط بالغاز 

�لطبيعي 60 % على �لم�صتوى �لوطني. 

و��صـــتعر�ص معاليه �لبرنامج �لوطنـــي للطاقات �لمتجددة 

في �لجز�ئر و�لذي من �لموؤمل �أن ي�صاهم برفع قدر�ت �الإنتاج 

�إلى 22 �ألف ميغاو�ت من م�صـــادر �لطاقات �لمتجددة بحلول 

عـــام 2030، كما لقت �إلـــى �لجهود �لتي قامـــت بها �لجز�ئر 

و�لتـــي نجحت من خاللهـــا باإنتـــاج 400 ميغاو�ت من �لطاقة 

�ل�صم�صية.

معالي األستاذ مصطفى قيطوني:

مشاريع واعدة للطاقة في الجزائر
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��صـــتعر�ص معال�������ي الدكت�������ور محم�������د �شالح ال�ش�������ادة، وزير 

الطاقة وال�شناعة في دولة قطر، في كلمته �لمالمح �لرئي�صـــية 

ال�صـــتر�تيجية قطر �لوطنية للطاقة لعـــام 2030، و�لتي تهدف 

�إلـــى تحقيـــق �ال�صـــتغالل �الأمثل للمـــو�رد �لطبيعيـــة، وتخطي 

تحديات �لتنمية وتطوير �لقدرة �لت�صغيلية ل�صركات �لطاقة في 

دولة قطر.

 و�أو�صـــح �ن ��صـــتر�تيجية �لطاقة ت�صـــتند �إلى عدة عو�مل 

مـــن بينهـــا، كفـــاءة ��صـــتخد�م �لمـــو�رد �لطبيعيـــة �لمتاحـــة، 

و�لتحديـــث �لم�صـــتمر للت�صـــريعات �لنافذة بهـــدف مو�كبة 

�لتطـــور�ت �لمختلفة وتعظيم �ل�صـــر�كة بيـــن �لقطاعين 

�لعام و�لخا�ـــص، و�لتركيز على تطوير قدر�ت �لعمالة 

�لماهرة في �صـــوق �لعمل �لمحلية، وتحقيق �ال�صتقر�ر 

�لمالي من خالل �لتر�صـــيد �لم�صتمر لالإنفاق من خالل توفير 

�لمدخول �لالزم لتمويل �لم�صاريع و�لبر�مج �لمختلفة في �لدولة.

�لعديد و�أ�صـــار معاليه �إلى �أن ��صـــتر�تيجية قطر �لوطنيـــة للطاقة لعام 2030،  تو�جه 

من �لتحديات �لمحلية من بينها، تاأثير �الأمالح �لناتجة عن تحلية �لمياه، وتلوث �لهو�ء نتيجة 

لتلـــك �لعمليـــات وزيادة معدالت �نبعاثات غاز ثاني �أك�صـــيد �لكربون، و�رتفاع من�صـــوب مياه 

�لبحر، وتاأثير معالجة عمليات �ل�صرف على �لبيئة.

كما ا�شتعر�س معاليه �أهم �لتحديات �لعالمية �لتي تو�جه ��صتر�تيجية �لطاقة في دولة 

قطر، ومن بينها مو�جهة تقلبات �آثار �أ�صـــعار �لمو�د �لهيدروكربونية، وتقلب معدالت �لطلب 

و�أثرهـــا على مدخول �لدولة و�قت�صـــاديات �لم�صـــروعات فيها، وخف�ص �لتكلفة �لت�صـــغيلية 

مع �لحفاظ على م�صـــتوى �ل�صـــالمة في �لت�صغيل و��صتخد�م �أف�صـــل �لتكنولوجيا �لمتوفرة، 

وكفاءة �الإنتاج و�صـــالمة �لموجود�ت و�ال�صـــول، وجذب �لقوى �لعاملة �لمتخ�ص�صة �لموؤهلة 

بما ي�صاهم في �لمحافظة على مكانة دولة قطر في �ل�صوق �لعالمية للغاز �لطبيعي �لم�صال.

و�أو�صـــح معاليه �ن من بين �أهد�ف ��صـــتر�تيجية قطر �لوطنية للطاقة لعام 2030، هو 

�لتو�صع في تطوير و��صتخد�م �لطاقة �لمتجددة و�لمكملة لم�صادر �لطاقة �لرئي�صية )�لنفط 

و�لغاز(، خا�صـــة �لطاقة �ل�صم�صـــية حيث تطمح دولة قطر ال�صـــتخد�م ما بين 700 – 750 

ميغاو�ت بال�صـــاعة لتغذية �ل�صـــبكة �لرئي�صـــية كمرحلة �أولى.  موؤكد� �أن دولة قطر تو��صـــل 

جهودهـــا لتعظيم قيمة �لمـــو�د �لهيدروكربونية لرفع كفاءة �لت�صـــغيل، و�لتخفي�ص من حرق 

�لغاز �لم�صاحب، ودمج �ل�صركات، وجذب �لكفاء�ت �لمتخ�ص�صة في قطاع �لطاقة.

وتوقـــع معاليـــه �أن يرتفـــع �نتاج دولة قطر من �لغاز �لطبيعي �لم�صـــال لي�صـــل �إلى 110 

ماليين طن �صنويا بحلول عام 2024.

كمـــا ��صـــتعر�ص معاليه في كلمته جهـــود دولة قطر لتطوير قطاع �ل�صـــناعات �لبترولية 

�لالحقة ) �لتكرير و�لبتروكيماويات(، وكذلك قطاع �لطاقة �لكهربائية.

معالي الدكتور محمد صالح السادة:

استراتيجية قطر للطاقة 2030
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أنشطة المنظمة

�ألقـــى معالي ال�شفير الدكت�������ور كمال ح�شن عل�������ى، االأمين 

الع�������ام الم�شاعد رئي��������س القطاع االقت�شادي كلمة �لموؤ�ص�صـــات 

�لمنظمة و�لر�عية لموؤتمر �لطاقة �لعربي �لحادي ع�صـــر، نيابة 

عن معال�������ي االأ�شتاذ، اأحمد اأبو الغي�������ط، االأمين العام لجامعة 

الدول العربية، عبر خاللها عن �أ�صـــمى �آيات �المتنان و�لتقدير 

ل�صـــاحب �لجاللـــة �لملـــك محمـــد �ل�صـــاد�ص، ملـــك �لمملكـــة 

�لمغربيـــة، على تف�صـــل جاللته برعاية موؤتمـــر �لطاقة �لعربي 

و�لذي يعقد للمرة �الأولى في �لمملكة �لمغربية.

 كما تقدم بالتهنئة لمعالي االأ�شتاذ عزيز رباح، وزير �لطاقة 

و�لمعـــادن و�لتنمية �لم�صـــتد�مة فـــي �لمملكـــة �لمغربية، على 

رئا�صـــته الأعمال �لموؤتمر، ثم ��صـــتعر�ص �لتطـــور�ت �لتاريخية 

و�أهد�ف موؤتمر �لطاقة �لعربي.  

�ن جهـــود �لـــدول �لعربية في تنميـــة مو�ردها وقدم في كلمته لمحة عامة عن �صـــناعة �لطاقة في �لدول �لعربية مو�صـــحا 

من �لطاقة لم تتوقف عند م�صـــدرها �لرئي�صـــي �لمتمثل في )�لنفط و�لغاز �لطبيعي(، بل �صـــعت �إلى توفير �لطاقة �لكهربائية 

باال�صتفادة من هذه �لثرو�ت.

و�أ�صار في كلمته �إلى �لتح�صير�ت �لجارية لعقد �لقمة �لعربية �لتنموية �القت�صادية و�الجتماعية في دورتها �لر�بعة و�لمزمع 

عقدها مع بد�يات عام 2019 في مدينة بيروت، �لجمهورية �للبنانية، وخ�ص بالذكر �لمو�صوعات �لتي تتعلق بالطاقة وهي دعم 

�ل�صـــوق �لعربية �لم�صـــتركة للكهرباء، و�لتي تقوم على �أ�صا�ص وجود �إطار ت�صـــريعي، و�إطار موؤ�ص�صي متين ي�صاحبهما بنية تحتية 

مكتملة.

و�أ�صار �إلى �أنه قد تم �لتوقيع على مذكرة �لتفاهم الإن�صاء �ل�صوق �لعربية �لم�صتركة للكهرباء من جانب ممثلي 16 دولة عربية 

في �إبريل 2017 ومن �لمتوقع �النتهاء من �لمرحلة �لتاأ�صي�صية لل�صوق بالتعاون مع كل من �ل�صندوق �لعربي لالإنماء �القت�صادي 

و�الجتماعي و�لبنك �لدولي في نهاية عام 2019، و�صـــوف يتم عر�ص �لمو�صـــوع على �لقمة �لعربية بغر�ص �لح�صـــول على قر�ر 

يت�صمن مباركة جهود �لمجل�ص و�لخطو�ت �لتي تمت في هذ� �ل�صاأن، وكذلك دعوة �لدول �لعربية العتماد خارطة �لطريق �لتي 

تو�فق عليها معالي �لوزر�ء �أع�صاء �لمجل�ص �لوز�ري �لعربي للكهرباء من خالل توقيعهم على مذكرة �لتفاهم.

كمـــا تطـــرق في كلمته �إلى �الإ�صـــتر�تيجية �لعربيـــة للطاقة �لم�صـــتد�مة 2030: وهي تطوير لالإ�صـــتر�تيجية �لعربية لتطوير 

��صـــتخد�مات �لطاقة �لمتجددة 2030 �لتي �عتمدتها �لدورة �لثالثة للقمة �لعربية �لتنموية: �القت�صـــادية و�الجتماعية بالريا�ص 

عام 2013، وقد تم �صـــياغة �ال�صـــتر�تيجية �لعربية للطاقة �لم�صـــتد�مة للفترة )2014-2030( وفق نظرة تكاملية ت�صـــتند �إلى 

مفهـــوم �لتطور �لم�صـــتد�م للطاقـــة كاأحد �أهد�ف �الأجندة �لعالمية 2030 للتنمية �لم�صـــتد�مة و��صتئنا�صـــاً بمـــا هو معلن حول 

�صيا�صات �لطاقة في �لدول �لعربية.

وقد تركزت �أهد�ف �الإ�صتر�تيجية في �صمان �لو�صول �لمي�صر و�لموثوق لخدمات �لطاقة �لحديثة لجميع �صر�ئح �لمجتمع، 

وزيادة م�صـــاهمة �لطاقات �لمتجددة في خليط �لطاقة ب�صـــكل ملحوظ، وكذلك تبني �إجر�ء�ت فّعالة لتر�صـــيد ��صتهالك �لطاقة 

وتح�صين كفاءتها.

و�ختتم كلمته معرباً عن �لرغبة �ل�صـــادقة للموؤ�ص�صـــات �لمنظمة و�لر�عية لموؤتمر �لطاقة �لعربي �لحادي ع�صـــر، باأن يخرج 

�لموؤتمر بنتائج وتو�صيات ملمو�صة تجد طريقها �إلى �أ�صحاب �لقر�ر في دولنا �لعربية. 

معالي السفير د. كمال حسن على:
كلمة المؤسسات المنظمة والراعية
 لمؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر 
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�ألقـــى �شع�������ادة االأ�شت�������اذ عبا�س عل�������ي النقي، االأمي�������ن العام 

لمنظمة اأوابك، كلمة في ختام �لموؤتمر نيابة عن �لموؤ�ص�صـــات 

�لمنظمة و�لر�عية للموؤتمر، �أعرب فيها عن �أ�صدق �آيات �ل�صكر 

و�لتقديـــر و�لعرفان �إلـــى مقام جاللة �لملك محمد �ل�صـــاد�ص، 

ملك �لمملكة �لمغربية، على تف�صـــله بالرعاية �ل�صامية لموؤتمر 

�لطاقـــة �لعربـــي �لحادي ع�صـــر، ممـــا كان لذلك �الأثـــر �لكبير 

و�لهام في �إنجاح �أعمال �لموؤتمر.

كما تقدم بال�صـــكر �لجزيل لمعالي االأ�شتاذ عزيز رباح، وزير 

الطاقة والمعادن والتنمية الم�شتدامة في المملكة المغربية، 

ورئي�ـــص �لموؤتمر، على �د�رته �لحكيمة للموؤتمر على �لرغم من 

م�صـــاغله �لكثيرة. كما خ�ص بال�صـــكر �أ�صـــحاب �لمعالي وزر�ء 

�لطاقة و�لبترول و�لكهرباء �لعرب �لم�صـــاركين في �لموؤتمر، على 

ت�صـــريفهم �لموؤتمر بالح�صور ومد�خالتهم خالل جل�صات �لموؤتمر و�لتي 

كان لها �الأثر �لبالغ في �إثر�ء �لموؤتمر بالر�أي �ل�صديد ب�صاأن �لتطور�ت �لحالية 

في �صـــناعة �لطاقـــة و�لبترول، مما �أعطـــى للموؤتمر زخماً علميـــاً و�عالمياً 

كبير�ً.

وتابع �صـــعادته قائـــاًل: »و�أغتنم هذه �لفر�صـــة كذلك الأوجه �أ�صـــمى �آيات 

�ل�صـــكر و�لتقدير الأ�صـــحاب �لمعالي روؤ�صـــاء �لجل�صـــات �لوز�رية و�لجل�صات 

�لفنية، حيث كانت لقدر�تهم وخبر�تهم �لعلمية و�لعملية وروؤيتهم �لثاقبة �الأثر 

�لكبير و�لدور �لو��صح في �د�رة تلك �لجل�صات بال�صكل �لذي جعلها تلقى كل 

�لنجاح و�لتقدير، وقد مّكن ذلك �لم�صـــاركين من ��صتعر��ص مختلف �لق�صايا 

و�لمو�صوعات ذ�ت �ل�صلة«.

و�أعـــرب �صـــعادته عـــن خال�ـــص �ل�صـــكر و�لتقديـــر لروؤ�صـــاء �لمنظمـــات 

و�لموؤ�ص�صـــات �لعربية  و�لخبر�ء و�لمخت�صـــين و�الإعالميين �لعرب و�الأجانب 

�لذين �صاركو� في �لموؤتمر، و�للجنة �لمنظمة، ولجميع منت�صبي وز�رة �لطاقة 

و�لمعـــادن و�لتنمية �لم�صـــتد�مة فـــي �لمملكة �لمغربية، ولجميع من �صـــارك 

و�صاهم  في �إنجاح هذه �لفعالية. 

سعادة األستاذ عباس علي النقي:
جهود مشتركة ساهمت في إنجاح مؤتمر الطاقة 

العربي الحادي عشر
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أنشطة المنظمة

عقـــدت �لجل�صـــة �لوز�رية �الأولـــى بتاريـــخ 1 �أكتوبر 2018، 

بعنو�ن »التحوالت في اأ�شواق النفط والغاز الطبيعي على الدول 

العربي�������ة الم�شدرة للنف�������ط«، برئا�صـــة معالي الدكت�������ور محمد 

�شالح ال�شادة، وزير الطاقة وال�شناعة في دولة قطر، وقد �صارك 

في �لجل�صـــة كمتحدث رئي�صـــي كل من، معال�������ي المهند�س طارق 

الم�������ل، وزير البترول والثروة المعدنية، جمهورية م�شر العربية. 

ومعال�������ي االأ�شتاذ / م�شطفى قيطوني، وزير الطاقة، الجمهورية 

الجزائرية، الدكتور �شون زين�شنغ، االأمين العام لمنتدى الطاقة 

الدول�������ي )IEF(، االأ�شت�������اذ/ عزي�������ز يحيائ�������ي، منظم�������ة البلدان 

الم�ش�������درة للنف�������ط )اأوبك(، وال�شي�������دة بغ ماكي، وكال�������ة الطاقة 

.)IEA( الدولية

وقـــد �ألقى ورقة �لنقا�ص �لرئي�صـــية في �لجل�صـــة الدكتور ب�شام 

فتوح، مدير معهد اأك�شف�������ورد لدرا�شات الطاقة، وهدفت �لورقة �إلى 

تقديم تحليل للتحوالت �لرئي�صية في �أ�صو�ق �لنفط و�لغاز �لطبيعي، 

وتقييـــم �النعكا�صـــات �لمحتملـــة على �قت�صـــاديات �لـــدول �لعربية 

ب�صـــكل عام وعلى قطاع �لطاقة �لعربي ب�صـــكل خا�ص. وكذلك بيان 

�لتطـــور�ت �لمحليـــة �لتي �أدت �إلى �إعادة ت�صـــكيل قطاع �لطاقة في 

عدد من �لدول �لعربية ومن �صـــمن تلك �لتطور�ت �صيا�صـــة ��صالح 

�لطاقـــة و�لرفـــع �لتدريجـــي للدعم وتز�يـــد �العتماد علـــى �لطاقة 

�لمتجددة في مزيج �لطاقة �لم�صتهلكة على �لم�صتوى �لعام.  

وا�شتعر�س معالي رئي�س الجل�شة بع�س الموؤ�شرات الرئي�شية 

في �شناعة الطاقة وذلك كما يلي:

• يبلـــغ �الإنتـــاج �لعالمي من �لنفط �لخـــام حو�لي 100 مليون 	

ب/ي، ت�صـــتاأثر دول �أوبك بحو�لي 32.5 مليون ب/ي، بينما 

ت�صتاأثر دول �أو�بك بحو�لي 32 مليون ب/ي. 

• ت�صـــير تقديـــر�ت منظمة �أوبك �إلى �ن �لطلـــب �لمتوقع على 	

�لنفط في عام 2023 �صي�صل �إلى م�صتوى 104 مليون ب/ي، 

و�صي�صتمر �الرتفاع حتى ي�صل �إلى م�صتوى 113 مليون ب/ي 

بحلول عام 2040، �الأمر �لذي ي�صـــتدعي �صـــخ ��صتثمار�ت 

�صـــخمة للو�صول �إلى م�صـــتويات �الإنتاج �لمذكورة. وب�صورة 

�أكثر تف�صـــيال، ووفقاً لتقدير�ت منظمـــة �أوبك �لتي �أعلنتها 

خـــالل �جتماع �لجز�ئر في �صـــبتمبر 2018، فـــاإن �لحفاظ 

على تو�زن �ل�صـــوق يتطلب ��صـــتثمار�ت عالمية �صخمة جد� 

ال تقل عـــن 11 تريليون دوالر �أمريكي خالل �لفترة من عام 

2018 �إلى عام 2040.  
مـــن جهتـــه ��صـــتعر�ص معال�������ي المهند�س ط�������ارق المل، في 

مد�خلته �لتطور�ت �لحالية في �أ�صـــو�ق �لنفط موؤكد� على �أهمية 

ت�صافر كافة �لجهود لتحقيق �لتو�زن في �الأ�صعار و�ال�صتقر�ر في 

�الأ�صو�ق و�صـــمان تدفق �ال�صتثمار�ت ال�صـــتمر�ر عمليات �لبحث 

و�ال�صتك�صـــاف و�لتنمية بما يخدم م�صالح كافة �الأطر�ف، موؤكد� 

حر�ص بالده على �لتعاون مع كافة �لمنتجين �صو�ء د�خل �أوبك �أو 

خارجها لتحقيق �ال�صـــتقر�ر �لمن�صود، كما �أ�صار �إلى �لدور �لمهم 

للدول �لعربية �الأع�صـــاء فـــي منظمة �أوبك في تحقيق ��صـــتقر�ر 

�المـــد�د�ت �لنفطيـــة و�لغازية في �الأ�صـــو�ق في ظـــل �الإمكانيات 

�لكبيرة �لتي تمتلكها من حيث حجم �ل�صادر�ت و�الإنتاج .

و��صتعر�ص معالي االأ�شتاذ / م�شطفى قيطوني، في مد�خلته 

تجربـــة �لجمهوريـــة �لجز�ئرية فـــي �إعادة �لنظر بدعـــم �لطاقة، 

وتوجيه �لدعم لالقت�صاد و��صتمر�ريته، كما تحدث عن ديناميكية 

�لعر�ص و�لطلب و�أهمية �لتعاون بين �لمنتجين و�لم�صـــتهلكين من 

جانب، وكذلك �لتعاون بين كافة �لمنتجين من جانب �آخر.    

الجلسة الوزارية األولى

التحوالت في أسواق النفط والغاز الطبيعي على الدول العربية المصدرة للنفط
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عقـــدت �لجل�صـــة �لوز�رية �لثانيـــة بتاريـــخ 2 �أكتوبر 2018، 

بعنو�ن »اأمن الطاق�������ة ك�شراكة عالمية«، برئا�شة معالي المهند�س 

ط�������ارق المل، وزير البت�������رول والثروة المعدني�������ة، جمهورية م�شر 

العربية، وقد �ألقى ورقة �لنقا�ص �لرئي�صـــية في �لجل�صـــة، �شعادة 

الدكت�������ور �شون زين�شن�������غ، االأمين العام لمنت�������دى الطاقة الدولي 

)IEF(، وقـــد �صـــارك في �لجل�صـــة كمتحـــدث رئي�صـــي كل من، 

�شعادة االأ�شتاذ/ �شليمان الحرب��������س، المدير التنفيذي، �شندوق 

اأوبك للتنمية الدولية )اأوفيد(، و�شعادة الدكتور اإبراهيم المهنا، 

م�شت�شار، المملكة العربية ال�شعودية.

و�أكـــد معالي رئي�ص �لجل�صـــة فـــي كلمته على �أهمية �ل�صـــر�كة 

�لعالميـــة في تاأمين �مـــد�د�ت �لطاقة باأ�صـــعار متو�زنة للمنتجين 

و�لم�صـــتهلكين و�لتـــي �أ�صـــبحت حاجـــة ملحة تحتم علـــى �لجميع 

�لتعاون و�لتن�صـــيق ال�صتمر�ر �الإمد�د�ت لدعم �قت�صاديات �لدول، 

كما �أكد على �أهمية و�صـــع خارطة طريق و��صـــحة �لمعالم تهدف 

�إلى تن�صيق ودعم �لتعاون فيما يتعلق ب�صوؤون �لنفط و�لغاز وتحديد 

�الأهد�ف و�الآليات �لالزمة لتاأمين �إمد�د�ت م�صتقبل �لطاقة.

ومن بين الموا�شيع الرئي�شية التي ناق�شتها الجل�شة:

 �أوالً: مفهـــوم �أمـــن �لطاقة مـــن منظور �لمنتجين و�لم�صـــدرين، 

مقابـــل منظـــور �لـــدول �لم�صـــتوردة و�لم�صـــتهلكة، وعلـــى 

�الأخ�ص م�صـــادر �لطاقة �لنا�صـــبة )�لنفـــط و�لغاز( و�لتي 

تعتبر �أهم و�أكبر م�صادر �لطاقة.

 ثانيـــاً: �لمخاطـــر �لتي تهـــدد �أمن �لطاقة، ومـــن بينها �لمخاطر 

�لجيولوجيـــة، و�لتقنيـــة، و�القت�صـــادية، و�لجيو�صيا�صـــية، 

و�لبيئية.

ثالثاً: دور �لتعاون و�لتن�صيق �لدولي في تحقيق �أمن �لطاقة.    

و�أكد �شعادة الدكتور �شون زين�شنغ، في مد�خلته، على �أهمية 

�لتعاون و�لحـــو�ر بين �لمنتجين و�لم�صـــتهلكين، مبينا �أن �لطاقة 

�لهيدروكربونيـــة )�لنفط و�لغاز �لطبيعي( �صـــتبقى �أ�صا�صـــية في 

مزيـــج �لطاقـــة �لعالمـــي، على �لرغـــم �لتطور�ت �لتي ت�صـــهدها 

م�صادر �لطاقات �لمتجددة. 

مـــن جانبه تحدث �شع�������ادة االأ�شتاذ/ �شليم�������ان الحرب�س، عن 

مو�صـــوع تاأمين خدمات �لطاقة في �لوطن �لعربي، ودور �صندوق 

�أوفيد في تقديم بع�ص �لحلول �لممكنة، م�صـــير�ً �إلى �أن »�لطاقة 

هـــي محرك �لنمو �القت�صـــادي و�لتقـــدم �الجتماعي، حيث تقوم 

بـــدور �أ�صا�صـــي في عمليـــة �لتكامـــل و�لنمو القت�صـــاد�ت �لدول 

�لعربية، لتتمكن من مو�جهة �لكم �لهائل من �لتحديات �لد�خلية 

و�لخارجية �لمحيطة بها«.

و��صـــتعر�ص �شع�������ادة الدكت�������ور اإبراهيم المهنا، فـــي مد�خلته 

مفهوم �أمن �لطاقة و�أهميته للدول �لغنية و�لفقيرة على حد �صو�ء، 

موؤكد�ً على �أهمية وجود طاقة �إنتاجية فائ�صة لدى بع�ص �لدول، 

خ�صو�صـــاً �لمملكة �لعربية �ل�صـــعودية، وذلك لدورها �لفاعل في 

تر�صيخ �الأمان و�ال�صتقر�ر في �ل�صوق �لبترولية. 

و�صـــدد د. المهن�������ا، علـــى �أهمية �لتعـــاون و�لتن�صـــيق �لدولي 

لتحقيق �أمن �لطاقة، م�صير�ً �إلى �أن بع�ص �لم�صكالت �القت�صادية 

�لعالميـــة �لتـــي تلوح في �الأفق كال�صـــر�عات �لتجارية بين �لدول 

�لكبرى، ت�صـــكل تهديد�ً الأمن �القت�صـــاد �لعالمي والأمن �لطاقة، 

و�لـــذي يعد �الآن جزء�ً من �القت�صـــاد �لعالمـــي، ال يمكن �لتعامل 

معه ب�صكل منف�صل.

الجلسة الوزارية الثانية

أمن الطاقة كشراكة عالمية 
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أنشطة المنظمة

عقدت �لجل�صـــة �لوز�رية �لثالثة بتاريخ 2 �أكتوبر 2018، بعنو�ن 

»متطلبات اال�شتثمار في قطاع الطاقة في الدول العربية«، برئا�صـــة 

معال�������ي الدكت�������ور محم�������د ول�������د عبدالفتاح، وزي�������ر النف�������ط والطاقة 

والمع�������ادن، الجمهورية االإ�شلمي�������ة الموريتانية، و�ش�������ارك بالجل�شة 

كمتحدث رئي�شي كل من الدكت�������ور عابد بن عبداهلل ال�شعدون، رئي�س 

مجل�س االإدارة، ال�شركة العربي�������ة لل�شتثمارات البترولية )اأبيكورب(، 

والدكتور عماد االمام، م�شت�شار اقت�شادي، ال�شندوق العربي للإنماء 

االقت�شادي واالجتماعي. 

وقـــد �ألقى ورقة �لنقا�ص �لرئي�صـــية الدكت�������ور اأحمد علي عتيقة، 

الرئي��������س التنفي�������ذي، ال�شرك�������ة العربي�������ة لل�شتثم�������ارات البترولي�������ة 

)اأبيكورب(، حيث تحدث عن �ال�صتثمار في قطاع �لطاقة في �لمنطقة 

�لعربية �لو�قع و�لتوقعات �لم�صـــتقبلية، كما ��صتعر�ص �أيرز �لتحديات 

�لتي تو�جه هذ� �لقطاع.

و�أ�صـــار د. عتيق�������ة �إلى �نـــه من �لمتوقع ت�صـــهد منطقة �ل�صـــرق 

�الأو�صـــط و�صـــمال �أفريقيا �لدخول في عدد من م�صاريع �لطاقة على 

�لرغم من �لتقلبات �لتي تخيم على �لتنبوؤو�ت �ال�صـــتثمارية للمنطقة، 

حيـــث تم تخ�صـــي�ص 345 مليار دوالر للم�صـــاريع قيـــد �لتنفيذ، كما 

خ�صـــ�ص 574 مليـــار دوالر �إ�صـــافية الأعمـــال �لتطوير، مو�صـــحا �ن 

�لمملكة �لعربية �ل�صعودية تقود قطاع �لطاقة في �لمنطقة �إلى جانب 

بقية دول مجل�ص �لتعاون لدول �لخليج �لعربية.

وا�شتعر�س د.عتيقة قطاع ا�شتثمارات الطاقة في منطقة ال�شرق 

االأو�شط و�شمال اأفريقيا ومن بينها:

• �لتحديات �لناتجة عن �الرتباط �لوثيق ال�صتثمار�ت �لطاقة 	

باأ�صعار �لنفط  �صعود�ً وهبوطا.

• �صعوبة تمويل م�صاريع �لطاقة في بع�ص دول �لمنطقة نتيجة 	

لتخفي�ص ت�صـــنيفها �الئتماني، كما تزيد �لمخاوف �ل�صيا�صية 

و�القت�صادية في �لمنطقة من حالة �لحذر لدى �لم�صتثمرين. 

و�أعرب عن �أمله في ��صتمر�ر �الإ�صالحات �لهيكلية في �قت�صاد�ت دول 

�لمنطقة حتى لوكانت بوتيرة بطيئة، حيث �نها �صت�صــــكل �الطار �لم�صــــتد�م 

لكي يحقق �القت�صاد طفرة نوعية �صو�ء من ناحية �لحجم �أو �لنوعية.

م�������ن جانب�������ه تحدث معالي رئي��������س الجل�شة فـــي مد�خلة له، عن 

مو�صـــوع ��صـــتثمار�ت �لطاقة في �لدول �لعربية وعـــن بع�ص �الآليات 

�لمطلوبة ال�صتمر�رية هذ� �ال�صتثمار. ومن �أهمها:

• �صـــن �لت�صـــريعات �لالزمـــة لت�صـــجيع �ال�صـــتثمار، وو�صـــع 	

�ال�صتر�تيجيات و�لخطط على �لمديين �لمتو�صط و�لبعيد .

• ت�صـــجيع �دخـــال �لطاقـــات �لمتجـــددة فـــي مزيـــج �لطاقة 	

وتوطين تقنياتها وبالتعاون مع �لقطاع �لخا�ص.

• �لحوكمـــة 	 وتعزيـــز  �لحكومـــي  �الإد�ري  �لجهـــاز  تطويـــر 

و��صتخد�م �لتكنولوجيا.

كمـــا قـــدم معاليه لمحة عام عن �صـــناعة �لطاقة فـــي موريتانيا 

و�لجهـــود �لمبذولة لجذب كبرى �صـــركات �لطاقة �لعالمية للعمل في 

موريتانيا. 

وتن�������اول الدكت�������ور عاب�������د بن عب�������داهلل ال�شع�������دون، فـــي مد�خلته 

�لتحديـــات و�لفر�ـــص في قطـــاع ��صـــتثمار�ت �لطاقة فـــي �لمنطقة 

�لعربية، حيث �أ�صـــار �إلى �أن �لدول �لعربية تمتلك �لعديد من �لفر�ص 

�ال�صـــتثمارية �لمتاحة، خا�صة قطاع �لكهرباء حيث تقدر ن�صبة �لنمو 

فـــي �لطلب على �لكهرباء حو�لي 7-8% �صـــنوياً، �المر �لذي يتطلب 

�صـــخ ��صـــتثمار�ت تقدر بحو�لي 260 مليار دوالر، مما يتطلب �نتاج 

117 جيجـــاو�ت مـــن �لطاقـــة، وحو�لي 70 جيجاو�ت مـــن �لطاقات 
�لمتجددة لمو�كبة �لطلب �لمتز�يد على �لطاقة �لكهربائية. 

من جانبه تح�������دث الدكتور عماد االمام، في مد�خلة له عن �أهم 

تحديات �آفاق ��صـــتثمار�ت �لطاقة في دول منطقة �ل�صـــرق �الأو�صـــط 

و�صـــمال �أفريقيا، ، وتطرق للعو�مل �لدولية �لموؤثرة على �ال�صـــتثمار، 

وتاأثير �الأو�صاع �لمالية في �لدول �لعربية على توفير �ل�صيولة �لالزمة 

ل�صـــناعة �لطاقـــة، كما تطـــرق �لى �الرتبـــاط �لوثيق بين �ال�صـــتثمار 

�الأجنبي في �لدول �لعربية و�أ�صعار �لنفط.

الجلسة الوزارية الثالثة

متطلبات االستثمار في قطاع الطاقة في الدول العربية
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عقـــدت �لجل�صـــة �لفنيـــة �الأولـــى بتاريـــخ 2 �أكتوبـــر 2018، 

برئا�صـــة �شع�������ادة الدكت�������ور مط�������ر الني�������ادي، وكي�������ل وزارة الطاقة 

وال�شناع�������ة وممثل دولة االإم�������ارات العربية المتحدة في المكتب 

التنفيذي لمنظمة اأوابك، حيث ��صـــتعر�ص في مقدمة �لجل�صـــة 

�إلى دور �لتكنولوجيا �لحديثة في تطوير �صـــناعة �لطاقة ب�صـــكل 

عام و�ل�صـــناعة �لبترولية ب�صـــكل خا�ص، خا�صة في �نتاج �لنفط 

و�لغاز �ل�صـــخري، وزيادة �ال�صـــتفادة من �لغاز �لحام�ص، وتنامي 

��صـــتخد�م �لطاقـــات �لمتجـــددة كطاقـــات مكملة، و�لتو�صـــع في 

م�صـــاريع �لربط �لكهربائي بين �لـــدول، �إلى �لتطور�ت في قطاع 

�لمو��صـــالت من حيـــث تنامي ��صـــتخد�م �ل�صـــيار�ت �لتي تعمل 

بالغاز �لطبيعي وكذلك �ل�صيار�ت �لكهربائية.

وقد ت�صــــمنت الجل�شة الفنية االأولى تقديم 4 اأوراق فنية، 

حيــــث قدم الورق�������ة االأولى المهند�س ترك�������ي حم�س، من االأمانة 

العام�������ة لمنظم�������ة اأوابك، وكان�������ت بعنوان »م�ش�������ادر الطاقة في 

ال�������دول العربية والعال�������م«، وقدم في �لورقة �لمالمح �لرئي�صــــية 

ال�صــــتهالك �لطاقــــة �لعالمــــي، و�الحتياطيات �لموؤكــــدة للنفط 

و�لغاز في �لعالم ون�صــــيب �لدول �لعربية منها، وخل�صت �لورقة 

�إلــــى �أن �لمنطقــــة �لعربيــــة تحتل مكانة هامة فــــي تزويد �لعالم 

بالطاقــــة حيث ت�صــــير معظــــم �لتقدير�ت �إلــــى �أن �لنفط و�لغاز 

�صيبقيان مت�صدرين وي�صكالن �أكثر من ن�صف مزيج �لطاقة عام 

2040 وما بعد.  
وقـــدم الورق�������ة الثاني�������ة �شع�������ادة الدكتور ماج�������د عبداهلل 

المني�������ف، وكان�������ت بعن����������وان »البت����������رول والتح�������والت في نظام 

الطاقة العالمي«، وقــــد تناولت �لورقة مو�صـــوع تاأثير �لنظام 

�لتجـــاري على �لنفـــط، و�لتحوالت في نظـــام �لطاقة و�أثرها 

على تجارة و��صتثمار�ت �لنفط، و�لتي ت�صمل �صيا�صات �لطاقة 

في �لدول �لم�صـــتهلكة خا�صة �ل�صـــين حيث يتوقع �لمحا�صر 

�أن يكـــون �أثر �لتحوالت في �صيا�صـــة �لطاقة في �ل�صـــين �أكثر 

من �لدول �الأخرى. كما ��صتعر�صت �لورقة �لخيار�ت �لمتاحة 

للدول �لعربية لال�صـــتفادة من �لتحوالت �لحالية في �صـــناعة 

�لطاقة.

�أمـــا الورقة الثالثة فقدمه�������ا ال�شيد/ والتر �ش�������وزارت، �شركة 

هاليبرت�������ون، وجاءات بعن�������وان »اإدارة المكامن المت�شققة طبيعيا 

خلل عمليات الت�شقيق الهيدروليكي«.

 وقـــدم الورقة الرابع�������ة الدكتور محمد فرح�������ات، ال�شندوق 

العربي للإنماء االقت�شادي واالجتماعي، وكانت بعنوان » م�شادر 

الطاقات المتجددة في العالم العربي وا�شتخداماتها في التوليد 

الكهربائي«،  وتناولت �لورقة م�صادر �لطاقة �لمتجددة في �لعالم 

وخ�صـــائ�ص كل منهـــا و��صـــتخد�ماتها فـــي �لتوليـــد �لكهربائي، 

و��صتعر�صـــت �لورقة �الأهد�ف �لمعلنة مـــن جانب �لدول �لعربية 

للتو�صـــع في �لتوليد �لكهربائي با�صـــتخد�م تلك �لم�صادر، ونظرة 

عامة على �لم�صاريع �لمخطط لها وقيد �لتنفيذ. كما ��صتعر�صت 

�لورقـــة �أبرز �لتحديات في مجال �ن�صـــاء محطـــات �لتوليد �لتي 

تعمل بالطاقة �لمتجددة.  

الجلسة الفنية األولى

مصادر الطاقة في الدول العربية والعالم: الواقع واآلفاق
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أنشطة المنظمة

عقـــدت �لجل�صـــة �لفنية �لثانيـــة بتاريخ 2 �أكتوبـــر 2018، وكانت 

بعنـــو�ن »ال�شناع�������ات البترولية اللحق�������ة : عربيا وعالمي�������ا«، برئا�شة 

المهند��������س �شمي�������ر القط�������ب، م�شت�شار مهند��������س،  ال�شن�������دوق العربي 

للإنماء االقت�شادي واالجتماعي، و�لذي ��صتهل �لجل�صة بتقديم لمحة 

موجزة عن مر�حل تطور �ل�صناعة �لبترولية ودور �ل�صناعات �لبترولية 

�لالحقـــة في زيـــادة �أهمية �ل�صـــناعة �لبترولية وموقعها �القت�صـــادي 

�لهـــام في �لـــدول �لعربية ، ثم قدم المهند�س عم�������اد مكي، من االأمانة 

العام�������ة لمنظمة اأوابك الورقة الفنية االأول�������ى وكانت بعنوان »�شناعة 

تكرير النفط عربًيا وعالميا التحديات والفر�س«، و��صتعر�صت �لورقة 

�لمالمح �لرئي�صـــية ل�صـــناعة تكرير �لنفط في �لدول �لعربية ومناطق 

�لعالم �الخرى، مع �لتطرق لالأو�صـــاع �لحالية و�لتحديات �لم�صتقبلية. 

وخل�صـــت �لورقة لمجموعة من �ال�صـــتنتاجات من �أهمها �لتاأكيد على 

تقديم �لدعم �لكامل ل�صـــناعة تكرير �لنفـــط في �لدول �لعربية وذلك 

من خالل �ال�صتفادة من �لخبر�ت �لعالمية.

وقـــدم الورق�������ة الثانية الدكت�������ور عبدالوهاب ال�شع�������دون، بعنوان 

»ملمح وتوجهات �شناعة البتروكيماويات عالميا وعربيا وخليجيا«، 

حيـــث قدم لمحة عامة عن �صـــناعة �لبتروكيماويات عربيا وعالميا، 

وركـــزت �لورقـــة علـــى �أهـــم �لتطـــور�ت و�لم�صـــاريع فـــي �صـــناعة 

�لبتروكيماويات في دول مجل�ص �لتعاون لدول �لخليج �لعربية ب�صـــكل 

خا�ص و�لدول �لعربية ب�صـــكل عام، كما ��صـــتعر�ص مو�صـــوع �لتكامل 

بين �صـــناعة �لتكرير و�لبتروكيماويات و�لفو�ئد �القت�صادية �لمرجوة 

من هذه �لم�صاريع. 

�أمـــا الورقة الثالثة فقدمته�������ا الدكتورة لمي�������اء اأبو�شهبة، ال�شركة 

الم�شرية القاب�شة للغازات الطبيعية، بعنوان »�شناعة الغاز الطبيعي 

عربيا وعالميا، حالة جمهورية م�ش�������ر العربية كمركز اإقليمي لتجارة 

وتداول الغاز«، وت�صمنت �لورقة تقديم نبذة مخت�صرة عن تطور �صناعة 

�لغاز �لطبيعي في �ل�صـــوق �لم�صـــري، على �عتباره �أحد �أكبر �أ�صـــو�ق 

�لغاز �لطبيعي في �لمنطقة �لعربية، كما تطرقت �إلى �أهم �الكت�صافات 

�لغازيـــة �لو�عدة في جمهورية م�صـــر �لعربية بمنطقـــة �لبحر �الأبي�ص 

�لمتو�صط خالل �لفترة من عام 2016 �إلى عام 2018، وما تتبعه من 

توجه قطاع �لبترول نحو �عد�د ��صـــتر�تيجية �صاملة تهدف �إلى تطوير 

�لقطـــاع باأكملـــه و�لعمل على تعزيز �لفائدة من تلك �الكت�صـــافات، وما 

نتج عن ذلك من خطو�ت تنفيذية وم�صروعات قائمة حاليا تهدف �إلى 

تحويل م�صر على مركز �إقليمي لتجارة وتد�ول �لغاز. 

وجـــاءت الورقة الرابعة بعنوان »الحف�������اظ على الموقع التناف�شي 

لم�������وارد الطاقة البترولية العربية في عال�������م متغير«، وقدمها الدكتور 

ماأم�������ون عب�ش�������ي حلبي، واأعده�������ا بالتعاون م�������ع الدكتور �شع�������د الدين 

عكا�ش�������ة، والدكتور ح�شن قبازرد. و��صـــتهل �لورقة بالتاأكيد على �لموقع 

�لريادي لل�صـــناعة �لبترولية �لعربية، و��صتعر�صت �لتطور�ت �لرئي�صية 

في �صـــناعة �لطاقة �لعالمية خالل �لعقد �لما�صـــي ال�صيما �لتطور�ت 

فـــي �نتاج �لنفط �ل�صـــخري و�لغاز �ل�صـــخري، و�لطاقـــات �لمتجددة 

و�نعكا�صات هذ� �لتطور على �صناعة �لنفط و�لغاز �لطبيعي في �لدول 

�لعربية �لمنتجة. وخل�صـــت �لدر��صـــة �إلى مجموعة من �ال�صـــتنتاجات 

من �أهمها، �ن �ل�صـــناعة �لنفطية �صتحافظ على موقعها �لريادي على 

�لمديين �لق�صـــير و�لمتو�صط، وللمحافظة على هذ� �لموقع فاإن �الأمر 

يتطلـــب مو�كبة �ل�صـــناعة �لبتروليـــة �لعربية للتطـــور�ت �لتكنولوجية 

�لعالمية ال�صيما في قطاع �ل�صناعات �لبترولية �لالحقة وقطاع �لنقل 

تحديـــد�، وتوقعـــت �لدر��صـــة �أن يتاأثر �لطلب علـــى �لنفط بحلول عام 

2050 ب�صـــبب زيادة ��صـــتخد�م �ل�صـــيار�ت �لكهربائيـــة، ودعت �لورقة 
�إلى تقديم �لمزيد من �لدعم للموؤ�ص�صـــات ومعاهد �الأبحاث �لبترولية 

�لعربية نظر� لدورها في تقديم �لحلول �لتكنولوجية ل�صـــناعة �لطاقة 

و�لبترول.

الجلسة الفنية الثانية

الصناعات البترولية الالحقة: عربيا وعالميا
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عقدت �لجل�صـــة �لفنية �لثالثة بتاريخ 3 �أكتوبر 2018 برئا�صة 

معال�������ي الدكت�������ور محمد ولد عبدالفت�������اح، وزير النف�������ط والطاقة 

والمع�������ادن، الجمهورية االإ�شلمية الموريتانية، وتناولت �لجل�صـــة 

طبيعـــة ومكونات م�صـــروع �لربط �لكهربائـــي �لعربي �لذي يهدف 

�إلى ربط ثالث �صبكات كهربائية عربية موحدة هي م�صروع �لربط 

�لكهربائي �لثماني، وم�صـــروع ربط دول مجل�ص �لتعاون �لخليجي، 

وم�صروع ربط دول �لمغرب �لعربي.

وت�صـــمنت �لجل�صـــة تقديم ث�������لث اأوراق فنية، في مو��صـــيع 

�تفاقيـــات تبادل �لطاقة �لكهربائية بين �لدول �لعربية، وقدمتها 

�لدكتـــورة جميلـــة مطـــر، جامعة �لـــدول �لعربيـــة، حيث قدمت 

لمحة عامة عن م�صروعات �لربط �لكهربائي بين �لدول �لعربية 

و�أهميتها �القت�صادية على �عتبارها من �أهم �لم�صاريع �لتكاملية 

�لعربية، كما ��صتعر�صـــت �لورقة و�قع قطاع �لكهرباء في �لدول 

�لعربية، و�لمالمح �لرئي�صية لل�صوق �لعربية �لم�صتركة للكهرباء. 

ودعت �لى ح�صـــد �لدعـــم لل�صـــوق �لعربية �لم�صـــتركة للكهرباء 

باإطارهـــا �لت�صـــريعي و�لموؤ�ص�صـــي مرجحة ��صـــتكمال �لمرحلة 

�لتاأ�صي�صـــية لهذ� �لم�صـــروع �لعـــام �لمقبـــل 2019 بالتعاون مع 

�ل�صـــندوق �لعربـــي لالإنمـــاء �القت�صـــادي و�الجتماعـــي و�لبنك 

�لدولي.

وجـــاءت الورق�������ة الثانية بعن�������وان »تو�شعة الرب�������ط الكهربائي 

الخليجي خ�������ارج المنظوم�������ة الخليجية واإن�شاء اأ�ش�������واق اإقليمية 

للكهرب�������اء«، وقدمه�������ا الدكت�������ور محم�������د يو�ش�������ف الحم�������د، هيئ�������ة 

الرب�������ط الكهربائي لدول مجل�س التعاون ل�������دول الخليج العربية، 

و��صتعر�صـــت �لورقة م�صـــروع �لربط �لكهربائي بيـــن دول مجل�ص 

�لتعاون لدول �لخليج �لعربية، و�الآفاق �لم�صـــتقبلية لتو�صع م�صروع 

�لربط �لكهربائي �لخليجية لت�صمل بقية �لدول �لعربية و�صوالً �إلى 

قارتـــي �أفريقيـــا و�أوروبا، كما تناولت �لفر�ص �لمتاحة ال�صـــتخد�م 

م�صادر �لطاقة �لمتجددة في م�صروع �لربط �لكهربائي �لخليجي. 

�أما الورقة الثالثة فكانت بعنوان »دور �شبكات الربط الكهربائي 

العربي في تعظيم ا�شتغلل الطاقات المولدة في وحدات الطاقات 

المتج�������ددة غير المبرمج�������ة«، وقدمه�������ا الدكتور �شمي�������ر القطب، 

ال�شندوق العربي للإنم�������اء االقت�شادي واالجتماعي، تناولت هذه 

�لورقة نتائج در��صـــة تكميلية لدر��صـــة �لربط �لكهربائي �ل�صـــامل 

�لتي �نتهى �ل�صـــندوق �لعربي لالإنماء �القت�صادي و�الجتماعي من 

�عد�دهـــا في عـــام 2013، لتقدير منافع �صـــبكات �لربط �لعربي 

فـــي خف�ـــص �حتمـــال تقلي�ص �نتاج وحـــد�ت �لطاقـــات �لمتجددة 

وتعظيـــم ��صـــتغاللها، وذلك في مجموعتيـــن مرتبطتين من �لدول 

�لعربيـــة. تتكـــون �لمجموعـــة �الأولـــى مـــن دول �لمغـــرب �لعربي، 

�لمغـــرب و�لجز�ئـــر وتون�ص، بينمـــا تتكون �لمجموعـــة �لثانية من 

م�صر و�الأردن.

وتطرق �لمحا�صـــر �إلى �أنماط ��صـــتهالك �لطاقـــة �لكهربائية 

في �لدول �لعربية، وتعاظم �ال�صـــتهالك في �أوقات �لذروة م�صـــير�ً 

�إلى وجـــود تحديات حول ��صـــتجابة محطات �لتوليـــد ومحدودية 

�صـــبكات نقل �لطاقـــة و�لحاجة �إلـــى ترقيتها بما يتما�صـــى مع ما 

توفـــره �لتكنولوجيا من فو�ئد في مجـــاالت �أنظمة �لنقل و�لقيا�ص 

و�لبرمجـــة.  و�أ�صـــاف �ن �ل�صـــبكات �لكهربائيـــة �ل�صـــليمة تتمتع 

بمو��صـــفات �لمرونـــة و�لقدرة على �ال�صـــتجابة للطلـــب �لمتز�يد 

علـــى �لطاقـــة �لكهربائية عندما تكـــون هناك تغيـــر�ت وتحديات 

متعلقة بالم�صـــتقبل �لى جانب �لربط �لموثوق �أي �أن تكون �لطاقة 

�لكهربائية م�صتمرة وغير متقطعة.

الجلسة الفنية الثالثة

التعاون العربي في مجال الطاقة الكهربائية
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أنشطة المنظمة

عقدت �لجل�صـــة �لفنية �لر�بعة بتاريخ 3 �أكتوبر 2018 بعنو�ن 

»اإدارة الطل�������ب عل�������ى الط������اق������ة ف����������������ي ال������������دول العربي�������ة« برئا�شة 

الدكتور ماجد عبدالل����ه المنيف، وت�صـــمنت �لجل�صة تقديم ثلث 

اأوراق فنية:

 الورق�������ة االأولى بعنوان »توقع�������ات ا�شتهلك الطاقة في الدول 

العربي�������ة حتى عام 2040«، وقدمها االأ�شت�������اذ/ عبدالفتاح دندي، 

منظم�������ة اأوابك، وهدفـــت �لورقة �إلـــى تحليل �تجاهـــات و�أنماط 

��صـــتهالك م�صـــادر �لطاقة في �لـــدول �لعربية للفتـــرة )1980–

2017(، و�لعو�مل �لرئي�صـــية �لموؤثرة على م�صـــتويات �ال�صتهالك 
كالنمو �القت�صـــادي و�ل�صـــكاني و�ال�صـــعار �لمحلية للطاقة، وثانيا 

تقدير �جمالي �ال�صـــتهالك من م�صـــادر �لطاقة حتى عام 2040 

مـــن خالل بناء نماذج �قت�صـــادية تتـــالءم مع �أو�صـــاع �لطاقة في 

�لدول �لعربية و�لبيانات �لمتوفرة. 

وت�صـــمنت �لورقة ثالث محاور رئي�صية: �لمحور �الأول، �أنماط 

و�تجاهات ��صـــتهالك �لطاقة في �لـــدول �لعربية، �لمحور �لثاني، 

توقعات ��صـــتهالك �لطاقـــة في �لدول �لعربيـــة حتى عام 2040، 

�لمحور �لثالث، �لنتائج و�لتو�صيات.

وقـــد خل�صـــت �لورقة �إلى تقديـــم مجموعة من �لتو�صـــيات 

مـــن بينهـــا �أهمية �عتماد �صيا�صـــات متو�زنة تركز على ��صـــالح 

�الأ�صـــعار �لمحلية للوقود و�لخف�ـــص �لتدريجي للدعم �لحكومي 

الأ�صـــعار �لطاقـــة بالتز�مـــن مـــع �عتمـــاد تد�بير تخفيـــف �الآثار 

�لناجمة عن ��صـــالح �الأ�صـــعار لتعوي�ص �الأ�صـــر محدودة �لدخل 

وحمايتهـــا مـــن �ل�صـــدمات �لت�صـــخمية �لمحتملـــة. �إلـــى جانب 

�أهمية ��صـــتخد�م �لطاقـــات �لمتجددة كطاقات مكملة ولي�صـــت 

بديلـــة للنفـــط و�لغـــاز �لطبيعي، و�أخيـــر� �لتاأكيد على مو�صـــوع 

تح�صـــين كفاءة ��صـــتخد�م �لطاقة في �لدول �لعربية.

�أمـــا الورقة الثاني�������ة فكانت بعن�������وان »�شيا�ش�������ات ا�شلح دعم 

الطاق�������ة في ال�������دول العربية«، وقدمه�������ا الدكتور �ش�������ادي عبداهلل، 

�شن�������دوق النقد الدولي ) IMF(، حيث �أ�صـــارت �لورقـــة �إلى �أن 

�صيا�صـــات دعم �لطاقة في دول منطقة �ل�صـــرق �الأو�صط و�صمال 

�أفريقيا، �صاهمت في تقديم �أ�صعار مخف�صة للوقود حتى في ظل 

�لزياد�ت �الأخيرة في �أ�صـــعار �لوقـــود وبالمقارنة مع مثيالتها من 

�لمجموعات �لدولية �الأخرى، حيث يتم �لتعامل مع �لطاقة كاأحد 

و�صائل توزيع �لثروة على �أفر�د �لمجتمع. و�أ�صارت �لورقة �إلى �أن 

�صيا�صـــات دعم �لطاقة في �لمنطقة �صـــاهمت في حدوث �لعديد 

من �النعكا�صـــات �ل�صلبية على �قت�صـــاد�ت دول �لمنطقة، ال�صيما 

�ل�صـــغط علـــى �لميز�نيـــة �لعامة للدول، و�لت�صـــجيع علـــى زيادة 

�ال�صـــتهالك �لمفرط للطاقـــة وبما يوؤدي �إلى ��صـــتنز�ف �لمو�رد 

�لطبيعية، وتقلل من �لحافز لال�صتثمار في كفاءة �لطاقة و�لطاقة 

�لمتجـــددة. و�أو�صـــحت �لورقة �ن دول �لمنطقة تو�جه �صـــعوبات 

حقيقيـــة في تطبيق بع�ص �صيا�صـــات دعم �لطاقة وزيادة �أ�صـــعار 

�لوقـــود و�لتي �صـــرعت في تطبيقها منـــذ �أو�خر عام 2014. كما 

قدمـــت �لورقة لمحة عامة عن �صيا�صـــات دعم �لطاقة في بع�ص 

�لدول �لعربية و�الأجنبية.

وقدم الدكتور محمد ال�شبكي، جامعة القاهرة الورقة الثالثة 

بعن�������وان  »تح�شين كفاءة ا�شتخ�������دام الطاقة في القطاع ال�شناعي 

في الدول العربية«، وتناولت �لورقة مو�صـــوع زيادة �صـــمان تو�جد 

م�صادر �لطاقة مع خف�ص حجم دعم �لدولة بدون �الخالل بالنمو 

�القت�صادي و�ل�صناعي، وذلك عن طريق �قتر�ح �آلية محفزة لرفع 

كفاءة ��صتخد�م �لطاقة في �لقطاع �ل�صناعي. 

الجلسة الفنية الرابعة

إدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية
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عقـــدت �لجل�صـــة �لفنيـــة �لخام�صـــة بتاريـــخ 3 �أكتوبر 2018 

بعنـــو�ن »الطاقة والبيئ�������ة والتنمية الم�شتدام�������ة«، برئا�شة �شعادة 

االأ�شت�������اذ /عبا��������س عل�������ي النقي، االأمي�������ن العام لمنظم�������ة االأقطار 

العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك(، وقد ��صتهلت �لجل�صة بتقديم 

بكلمـــة �شعادة االأ�شتاذ /عبا�س علي النقي، حيث �أ�صـــار �إلى �لدول 

�الأع�صـــاء فـــي �الأمم �لمتحـــدة �عتمدت فـــي تاريـــخ 25 �أيلول / 

�صـــبتمبر 2015، �أهـــد�ف �لتنمية �لم�صـــتد�مة و�لتـــي تتاألف من 

17 هدفـــاً، و�لتي بـــد�أت �عتبار�ً من بد�ية عـــام 2016 حتى عام 
2030، وذلك �صـــمن �الأبعاد �الأ�صا�صـــية للتنمية �لم�صتد�مة وهي، 
�لبعد �القت�صادي، و�لبعد �الجتماعي، و�لبعد �لبيئي، وذلك بهدف 

تمهيـــد �لطريق لحل م�صـــكلة �لفقـــر، و�الأمن �لغذ�ئـــي، و�لطاقة، 

و�لتغير�ت �لمناخية.

و�أ�صـــار �شع�������ادة االأمين العام، باأن �لهدف �ل�صـــابع من �أهد�ف 

�لتنمية �لم�صـــتد�مة قد ن�ص على »�شمان ح�شول الجميع بتكلفة 

مي�شورة على خدمات الطاقة الحديث�������ة الموثوقة والم�شتدامة«، 

و�أو�صـــح �ن �لمنطقة �لعربية تمتلك �حتياطيات كبيرة من  �لنفط 

و�لغاز �لطبيعي، تقدر بنحو 716.3 مليار برميل من �لنفط �لخام 

�أي مـــا يعادل 49.4 % مـــن �الإجمالي �لعالمي لغاية 2017 ونحو 

53.5 تريليـــون متر مكعب من �لغاز �لطبيعي �أي ما يمثل %27.2 
مـــن �الإجمالـــي �لعالمـــي في نهايـــة عـــام 2017، وتوؤكـــد �لكثير 

مـــن �لدر��صـــات و�لتوقعات �ل�صـــادرة عـــن �لمر�كز �لمتخ�ص�صـــة 

و�لمنظمـــات و�لموؤ�ص�صـــات �لعالمية �لمعنية بالنفـــط و�لطاقة �ن 

�لوقود �الحفوري �صـــيحافظ على مركـــزه في مزيج �لطاقة لعقود 

طويلـــة قادمة، باالإ�صـــافة �لـــى ذلك فاإن �لمنطقـــة �لعربية تمتلك 

�لعديد من م�صادر �لطاقة �لجديدة و�لمتجددة كالطاقة �ل�صم�صية 

وطاقة �لرياح و�لطاقة �لحر�رية وغيرها.

و�أكـــد على �هتمـــام دول �لعالم بق�صـــايا �لتغيـــر�ت �لمناخية 

وتاأثير�تهـــا �لمحتملة حيـــث قامت بتكثيف جهودها للتو�صـــل �لى 

�إجر�ء�ت من �صاأنها �لتخفيف و�لتكيف مع هذه �لق�صايا. 

هـــذ� وقامت �لدول �لعربية بالتوقيع و�لت�صـــديق على �تفاقية 

�الأمـــم �لمتحـــدة �الطاريـــة لتغيـــر �لمنـــاخ »UNFCCC« بعـــد 

�عتمادهـــا وكذلـــك على بروتوكـــول كيوتـــو و�أخير�ً علـــى �تفاقية 

باري�ـــص في عـــام 2015 خالل »COP22«، وذلـــك نظر�ً الأهمية 

تلـــك �التفاقيات، باالإ�صـــافة �إلـــى �حتمالية تاأثيرهـــا على �لطلب 

علـــى �لوقود �الحفوري وعلـــى �الأخ�ص �لنفط و�لغـــاز في �لمدى 

�لمتو�صـــط و�لبعيد وخا�صـــة عنـــد قيام �لعديد من �لدول بو�صـــع 

�صيا�صـــات و�تخاذ قر�ر�ت من �صـــاأنها �لحد من ��صـــتخد�م �لوقود 

�الحفوري.

ت�صـــمنت �لجل�صـــة تقديـــم ثلث اأوراق فنية، حيـــث قدم الورقة 

الفنية االأولى �شعادة الدكتورة نزهة الوافي، كاتبة الدولة لدى وزير 

الطاقة والمعادن والتنمي�������ة الم�شتدامة، والمكلفة بقطاع التنمية 

الم�شتدامة ف�������ي المملكة المغربية، بعن�������وان« التنمية الم�شتدامة 

حتى ع�������ام 2030 حالة المغرب«، وت�صـــمنت �لورقـــة ثالثة محاور 

رئي�صية هي: �أوالً: �عد�د �ال�صتر�تيجية �لوطنية للتنمية �لم�صتد�مة، 

الجلسة الفنية الخامسة

الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة
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أنشطة المنظمة

ثانيـــاً: �لروؤية �ال�صـــتر�تيجية ورهانـــات �لتنمية �لم�صـــتد�مة، ثالثاً: 

تنزيـــل مقت�صـــيات �ال�صـــتر�تيجية �لوطنيـــة للتنميـــة �لم�صـــتد�مة. 

و�أ�صـــارت �لمحا�صـــرة باأن �لدول �لعربية مطالبة كبقية دول �لعالم 

بتطبيق �تفاق باري�ص وكذلك �هد�ف �لتنمية �لم�صتد�مة، و�أو�صحت 

�ن �لمملكـــة �لمغربية تعتبر من �لبلـــد�ن �لر�ئدة في مجال �لتنمية 

�لم�صتد�مة في �لجانبين �لبيئي ومو�صوع تغير �لمناخ، و�أ�صافت �ن 

عام 2019 �صي�صـــهد �إ�صـــافة مفاهيم د�صتورية جديدة في �لمملكة 

�لمغربية على �صـــعيد �عتماد �لبيئة، و�لتنمية �لم�صتد�مة كحق لكل 

�لمو�طنيـــن، و�أكدت �لمحا�صـــرة علـــى �أهمية �لف�صـــل بين �لتنمية 

�القت�صـــادية و�ال�صتغالل �لمفرط للمو�رد �لطبيعية، وبينت �ن روؤية 

�ال�صتر�تيجية �لوطنية للتنمية �لم�صتد�مة للمملكة �لمغربية تت�صمن 

�النتقال نحو �القت�صاد �الأخ�صر �ل�صامل بحلول عام 2030.

�أمـــا الورقة الفنية الثانية فقدمه�������ا الدكتور محمد ال�شياد، 

م�شت�ش�������ار ال�شرك�������ة القاب�شة للنف�������ط والغاز ، مملك�������ة البحرين، 

بعن�������وان »تط�������ورات اتفاقي�������ة االأم�������م المتح�������دة االإطاري�������ة لتغير 

المناخ بعد اتفاق باري���������س«، وقد ت�صـــمـــــــنت �لمحاور �لرئي�صية 

للورقـــة، تقديـــم خلفيـــة تاريخية عـــن �تفاقية �الأمــــــــم �لمتحدة 

�الإطاريـــة لتغيـــر �لمناخ بعـــد �تفــــــاق باري�ـــص، وتوجهات �لدول 

و�لمجموعات و�لتكتالت �القت�صـــــــــادية ب�صاأن �صير �لمفاو�صات 

بعد �تفاق باري�ص ، ومدى تاأثر �ل�صـــناعة �لبتــــــرولية بتعهــــد�ت 

دول �لعالـــم بمـــا فيهـــا �لدول �الأع�صـــاء فـــي �أو�بـــك فيما خ�ص 

معالجة ظاهرة �الحتبا�ص �لحر�ري و�لم�صـــاهمة �لمحددة وطنيا 

 )Nationally Determined Contribution – NDCs(

و�لتو�فـــق �لعالمـــي علـــى �الأخـــذ بمقاربـــة �القت�صـــاد منخف�ـــص 

�لكربون، وتاأثير �صيا�صـــات �لطاقة في �لدول �لرئي�صية �لم�صتهلكة 

و�لمنتجـــة للوقود �الحفوري بعد �تفـــاق باري�ص 2015 على مزيج 

�لطاقـــة �لعالمي، و�لروؤيـــة �لطموحة التفاق باري�ـــص لتغير �لمناخ 

ب�صـــاأن تحويـــل م�صـــار�ت �لنمو في �صـــوء تعهد�ت �أغلـــب  �لدول 

�الأع�صـــاء في �التفاقية بخطط عمل وطنية )�لم�صاهمة �لمحددة 

وطنيـــاً( لمقابلة تحديات تغير �لمنـــاخ و�لتكيف مع �آثاره �لطبيعية 

و�القت�صـــادية، و�لفر�ـــص �لمتاحـــة �أمام �لدول �لعربية في �صـــوء 

تفعيـــل هذه �لمبـــادر�ت لتحقيق �لتنمية �لم�صـــتد�مة �لعالقة بين 

�لطاقة و�لبيئة.

وجـــاءت الورقة الفنية الثالث�������ة بعنوان »دور �ش�������ركات النفط 

في تخفي�س انبعاث�������ات اأوك�شيدات الكرب�������ون با�شتخدام الطاقات 

المتج�������ددة«، وقدمه�������ا الدكت�������ور اأحمد ب�������در، المدي�������ر التنفيذي، 

المرك�������ز االإقليم�������ي للطاق�������ة المتجددة وكف�������اءة الطاق�������ة، حيث 

��صـــتعر�ص جهود �صـــركات �لنفـــط و�لغاز �لعالميـــة )IOCs( في 

تقليل �النبعاثات �لغازية في �ل�صـــناعة �لبترولية، وذلك من خالل 

زيـــادة ��صـــتثمار�تها في �لتقنيـــات �لنظيفة وكفـــاءة �لطاقة وذلك 

��صتجابة لل�صغوط �لعالمية �لمتز�يدة على خف�ص �نبعاثات غاز�ت 

�لدفيئـــة و�لتخفيف مـــن �آثار تغير �لمناخ من جهة، وبهدف خف�ص 

�لتكاليف �لت�صـــغيلية للمناف�صـــة مع م�صـــادر �لطاقـــة �لمتجددة، 

بوجـــود �حتياطيـــات كبيرة من �لنفط و�لغـــاز من جهة �أخرى، كما 

��صتعر�صـــت �لورقـــة �لتحديـــات و�لمعوقات �لتي تو�جه �صـــركات 

�لنفط �لعالمية في تنفيذ م�صاريع �لتقنيات �لنظيفة.
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عقدت �لجل�صة �لختامية لموؤتمر �لطاقة �لعربي �لحادي ع�صر 

بتاريخ 3 �أكتوبر 2018، برئا�صة معالي االأ�شتاذ / عزيز رباح، وزير 

الطاق�������ة والمعادن والتنمية الم�شتدامة ف�������ي المملكة المغربية، 

الذي اأناب عنه �شع�������ادة الدكتورة نزهة الوافي، كاتبة الدولة لدى 

وزي�������ر الطاقة والمعادن والتنمي�������ة الم�شتدامة، والمكلفة بقطاع 

التنمي�������ة الم�شتدامة في المملكة المغربية، و�شارك في الجل�شة 

كل من �شعادة االأ�شتاذ /عبا�س علي النقي، االأمين العام لمنظمة 

االأقطار العربي�������ة الم�شدرة للبترول )اأواب�������ك(، ومعالي الدكتور 

كمال ح�شن علي، االأمين العام الم�شاعد، جامعة الدول العربية، 

والمهند��������س �شمير القطب، م�شت�شار مهند�س،  ال�شندوق العربي 

للإنم�������اء االقت�ش�������ادي واالجتماع�������ي، واالأ�شت�������اذ/ عبدالحمي�������د 

ثامري، مدي�������ر اإدارة الثروة المعدنية، المنظمة العربية للتنمية 

ال�شناعية والتعدين.

وقد ��صتهلت �لجل�صة بكلمة من �شعادة الدكتورة نزهة الوافي، 

حيـــث �أعربت عن �عتز�ز �لمملكة �لمغربية بانعقاد �لموؤتمر على 

�أر��صيها، خا�صة و�نه ياأتي في ظل �لتطور�ت �لحالية �لمت�صارعة 

�لتي تمر بها �صـــناعة �لطاقة على �ل�صـــعيدين �لعربي و�لدولي، 

ورحبت با�صت�صافة �لمملكة �لمغربية الأية فعاليات عربية قادمة. 

ثم �ألقى �صـــعادة �الأ�صـــتاذ /عبا�ص علي �لنقي كلمة ختامية نيابة 

عن �لموؤ�ص�صات �لمنظمة و�لر�عية للموؤتمر.

وبعد ذلك قـــام ال�شيد/عبدالكريم عايد، مدير اإدارة االإعلم 

والمكتبة، منظمة االأقط�������ار العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك(، 

بتلوة البيان الختامي للموؤتمر.

ثم �ألقت �شع�������ادة الدكتورة نزهة الوافي، كلمة رئي�س الموؤتمر 

بالنياب�������ة عن معالي االأ�شتاذ / عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن 

والتنمي�������ة الم�شتدام�������ة ف�������ي المملك�������ة المغربية، حيـــث تقدمت 

بال�صـــكر �لجزيـــل لكافة �لـــدول و�لمنظمات و�ل�صـــركات ومر�كز 

الجلسة الختامية

�الأبحاث و�لدر��صـــات �لعربية و�لدولية �لم�صاركين في �لموؤتمر، 

كما �أعربت عن �صـــكرها �لجزيل للموؤ�ص�صـــات �لمنظمة و�لر�عية 

للموؤتمـــر، وللجنـــة �لمنظمة للموؤتمر على ما قامـــو� به من جهد 

كبيـــر من �عـــد�د وتنظيم للموؤتمر وبال�صـــورة �لتي �صـــاهمت في 

نجاحه و�ل�صير به نحو بر �الأمان.

ثـــم ق�������ام ال�شيد/عبدالكريم عايد، بت�������لوة البرقية الموجهة 

من معالي االأ�شتاذ / عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية 

الم�شتدامة ف�������ي المملكة المغربية، اإلى �شاحب الجللة الملك 

محم�������د ال�شاد�س، مل�������ك المملكة المغربية، نيابة عن �أ�صـــحاب 

�لمعالي و�ل�صـــعادة وزر�ء �لبتـــرول و�لطاقة و�لكهرباء، وروؤ�صـــاء 

�لوفـــود و�لمنظمات في �لدول �لعربية �لم�صـــاركين في �لموؤتمر، 

حيث �أعربو� عن عظيم �متنانهم لجاللة �لملك ولل�صعب �لمغربي 

علـــى ما �أحيطو� به من عناية وحفاوة �أثناء وجودهم في �لمملكة 

�لمغربية.

 وليعلـــن بعد ذلك عـــن �نتهاء �أعمال موؤتمـــر �لطاقة �لعربي 

�لحادي ع�صر. 
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عقــــد �الجتمــــاع �لو�حــــد و�لخم�صــــين بعد �لمائــــة للمكتب 

�لتنفيذي لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صــــدرة للبترول )�و�بك(، 

يوم �الثنين 1 �أكتوبر 2018 ميالدية، في مدينة مر�ك�ص، �لمملكة 

�لمغربية، وذلك برئا�صــــة �شعادة الدكت�������ور مطر حامد النيادي، 

وكيــــل وز�رة �لطاقة و�ل�صــــناعة وممثل دولة �الإمــــار�ت �لعربية 

�لمتحــــدة في �لمكتب �لتنفيــــذي، �لتي لها رئا�صــــة �لدورة لعام 

2018، وبح�صور �أ�صحاب �ل�صعادة �أع�صاء �لمكتب �لتنفيذي. 
�فتتـــح �شعادة الدكتور مطر حام�������د النيادي، بكلمة رحب 

فيها باأ�صحاب �ل�صعادة �أع�صاء �لمكتب �لتنفيذي �لم�صاركين 

باالجتماع، مهنئا �لجميع ب�صـــالمة �لو�صـــول متمنيا لهم طيب 

�الإقامة في �لمملكة �لمغربية، ووجه �ل�صكر للمملكة �لمغربية 

ممثلـــة في وز�رة �لطاقة و�لمعادن و�لتنمية �لم�صـــتد�مة على 

ح�صـــن �ل�صـــيافة وكرم �لوفادة، كما وجه �ل�صـــكر �إلى �صعادة 

�الأمين �لعام للمنظمـــة و�لعاملين في �الأمانة �لعامة للمنظمة 

علـــى �لتح�صـــير�ت �لجيدة �لتـــي قامو� بها من �أجل ت�صـــهيل 

�نعقاد هذ� �الجتماع.

و�عقبـــه بعد ذلك �صـــعادة �الأمين �لعـــام للمنظمة االأ�شتاذ 

عبا�س علي النقي، مرحباً باأ�صـــحاب �ل�صعادة رئي�ص و�أع�صاء 

�لمكتـــب �لتنفيذي، في �الجتماع �لـ 151، كما تقدم بال�صـــكر 

�لجزيل للمملكة �لمغربية على ��صت�صـــافتها �الجتماع، متمنياً 

�لتوفيق الجتماع �لمكتب �لتنفيذي.

و��صـــتعر�ص �شعادة االأ�شتاذ عبا�س عل�������ي النقي، بعد ذلك 

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

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

)�الأمانـــة �لعامـــة و�لهيئة �لق�صـــائية( لعـــام 2019، وتحديد 

مجـــال �لبحث �لعلمـــي لجائـــزة �أو�بك �لعلمية لعـــام 2020، 

باالإ�صافة �إلى ��صتعر��ص ن�صاطات �الأمانة �لعامة خالل �لعام 

�لحالي 2018.

وفي هذ� �ل�صاأن فقد قرر �لمكتب �لتنفيذي �ختيار تحديد 

مجـــال »�لبحـــوث �لبيئيـــة ذ�ت �لعالقـــة بالبتـــرول و�لطاقة« 

لجائـــزة منظمـــة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة للبترول )�أو�بك( 

لعام 2020.

ي�صار �إلى �أن �الجتماع �لقادم للمكتب �لتنفيذي �لـ )152( 

�صـــيعقد في دولـــة �لكويت يومـــي 20-21 دي�صـــمبر 2018، 

و�صيعقبه �الجتماع �لـ )101( لمجل�ص وزر�ء �لمنظمة، و�لذي 

�صيعقد في دولة �لكويت بتاريخ 23 دي�صمبر 2018.

االجتماع الـ 151 للمكتب التنفيذي لمنظمة أوابك
اختيار مجال »البحوث البيئية ذات العالقة بالبترول والطاقة« لجائزة 

منظمة أوابك، للبحث العلمي لعام 2020
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ُعقد �الجتماع �لتن�صـــيقي �ل�صنوي �ل�صابع و�الأربعون لل�صركات �لعربية �لمنبثقة عن �لمنظمة 

فـــي مدينة مر�ك�ـــص – �لمملكة �لمغربية بتاريـــخ 2018/10/4، وذلك برئا�صـــة �شعادة االأ�شتاذ 

عبا�س علي النقي، �الأمين �لعام لمنظمة �الأو�بك، وبح�صور �ل�صادة ممثلي �ل�صركات، كما ح�صر 

�الجتماع �ل�صيد مدير عام معهد �لنفط �لعربي للتدريب.

وقد تم خالل �الجتماع ��صـــتعر��ص �أن�صـــطة تلك �ل�صـــركات و�أن�صطة �لمعهد عن عام 2017 

و�لن�صـــف �الأول مـــن عام 2018 و�لنتائج �لت�صـــغيلية و�لمالية �لتي تم تحقيقها، باالإ�صـــافة �إلى 

��صـــتعر��ص �أوجـــه �لتعاون و�لتن�صـــيق وبحث �لمعوقات �لتي يو�جهها كل منهـــم علماً باأن �الأمانة 

�لعامـــة للمنظمة �صـــوف تقوم برفع تقرير حول وقائع هذ� �الجتمـــاع للعر�ص على مجل�ص وزر�ء 

�لمنظمة �لموقر في �جتماعه �لقادم �لمزمع عقده في دي�صمبر 2018.

ويتبين من ��صـــتعر��ص �أن�صطة �ل�صـــركات خالل عام 2017 و�لن�صف �الأول من عام 2018، 

نجاح بع�ص �ل�صـــركات في تحقيق �الأرباح وزيادة ن�صـــبة �لت�صـــغيل، كما تاأثرت بع�ص �ل�صـــركات 

بالظروف �ل�صعبة �لمحيطة لبع�ص �لدول �لعربية، و�لمناف�صة �ل�صديدة �لتي يتعر�ص لها �لبع�ص 

�الآخر، �إال �أنها ماز�لت تو��صـــل جهودها في تطوير وتح�صـــين ن�صـــاطها لتحقيق نتائج ت�صـــغيلية 

ومالية �أف�صـــل، هذ� وتعكف  �الأمانة �لعامة الإعد�د تقريرها عن هذ� �الجتماع م�صـــفوعاً ببع�ص 

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

االجتماع التنسيقي السنوي السابع واألربعون 
للشركات العربية المنبثقة عن المنظمة
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�أعلنـــت �للجنـــة �لتنظيميـــة لموؤتمـــر �لطاقـــة �لعالمـــي �لر�بع 

و�لع�صـــرين �ليوم عن م�صـــاركة منظمة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة 

للبترول )�أو�بك( كعار�ص خالل فعاليات �لموؤتمر �لذي ت�صت�صـــيفه 

�لعا�صـــمة �الإمار�تيـــة �أبو ظبي تحت رعايـــة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ص �لدولة حفظه �هلل، وذلك في مركز 

�أبـــو ظبي �لوطنـــي للمعار�ص خالل �لفترة من 9 �إلى 12 �صـــبتمبر 

       .2019
وعلى مدى �لعقود �لخم�صـــة �لما�صـــية، مثلت منظمة �الأقطار 

�لعربيـــة �لم�صـــّدرة للبترول »�أو�بك« م�صـــالح �أكبر 11 دولة عربية 

م�صـــدرة للنفط، و�ن�صـــب تركيز �لمنظمة على �لتعاون بين �لدول 

�الع�صاء بق�صد تحقيق �لم�صالح و�لمنافع �القت�صادية �لم�صتركة، 

ومن خالل م�صاركتها في موؤتمر �لطاقة �لعالمي �لر�بع و�لع�صرين، 

�صـــتوؤكد �لمنظمـــة علـــى �لتعاون �لمثمـــر بين �لدول �الأع�صـــاء في 

تعزيز م�صـــيرة �ل�صـــناعة �لبترولية �لعربية، كما �صت�صعى �إلى توثيق 

عالقاتهـــا �لدولية ال�صتك�صـــاف �آفاق �لتعاون �القت�صـــادي و�لتقني 

لمو�كبة ورعاية �أحدث �البتكار�ت و�لتطور�ت في مجال �لطاقة.

وي�صـــكل موؤتمـــر �لطاقـــة �لعالمـــي �لر�بع و�لع�صـــرين فـــي �أبو 

ظبي فر�صـــة فريدة لمناق�صـــة �لتطور�ت �لمهمة في قطاع �لطاقة 

و�لتحديات �لتي يو�جهها و�لتي توؤثر على جميع �أطياف �لطاقة من 

خالل جمع �لقـــادة و�لالعبين �لفاعليـــن و�لموؤثرين و�لمعنيين في 

مجال �لطاقة من جميع �أنحاء �لعالم، ف�صاًل عن �إثر�ء �لمناق�صات 

لفهـــم ق�صـــايا �لطاقة وحلولها ب�صـــكل �أف�صـــل من منظـــور عالمي 

ل�صـــمان خلق م�صتقبل م�صتد�م، ويمثل �لتعاون مع منظمة »�أو�بك« 

خطـــوة جديـــدة نحو تعزيـــز �لتعاون بيـــن �لجهات �لفاعلـــة �لعامة 

و�لخا�صـــة للت�صـــدي للتحديات �لتي تو�جه م�صتقبل قطاع �لطاقة 

و�إثر�ء �لنقا�صـــات حول �لق�صايا �لرئي�صـــة �لمتعلقة بالطاقة و�لتي 

توؤثر على حياتنا وم�صتقبل �الأجيال �لمقبلة.

ومـــن جانبه، قـــال �شعادة الدكت�������ور مطر الني�������ادي وكيل وز�رة 

�لطاقة و�ل�صناعة ورئي�ص �للجنة �لتنظيمية لموؤتمر �لطاقة �لعالمي 

�لر�بع و�لع�صرين: »تلعب منظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول 

»�أو�بك« دور فاعل في تعزيز م�صـــيرة �ل�صـــناعة �لبترولية �لعربية، 

و�نطالقـــاً مـــن مكانتها �لهامة في هذ� �لمجال، نفخر بم�صـــاركتها 

في موؤتمر �لطاقة �لعالمي �لر�بع و�لع�صرين كاأحد �أهم �لعار�صين، 

ونتطلع �إلى �لتعاون معها لتناول �لدور �لحيوي �لذي يمكن �أن يلعبه 

�ال�صـــتقر�ر و�ال�صـــتثمار �لعالمي في ر�صـــم مالمح م�صتقبل �أف�صل 

ومزدهر ل�صناعة �لطاقة في �لعالم، ومن خالل من�صتها، �صت�صتهم 

»�أو�بك« في تر�صـــيخ مكانـــة �أبوظبي ودولة �الإمار�ت كمركز عالمي 

لمناق�صـــات و�صـــناعة �لطاقة، وباالإ�صـــافة �إلى ذلك، فنحن �صعد�ء 

لتبرز دور المنظمة في تعزيز مسيرة صناعة البترول العالمية

النقي: سعداء بمشاركتنا في
مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرون

بقيمة ومكانة �صركاء �لموؤتمر و�لعار�صين، و�لتي توؤكد في مجملها 

علـــى عزمنـــا توفير محيـــط ذو تاأثير كبيـــر لتكون �لـــدورة �لمقبلة 

�الأكثـــر فعالية وتنوعاً على �الإطالق، و�صنك�صـــف �لنقاب عن مزيد 

من �لد�عمين للموؤتمر مع بدء �لعد �لتنازلي النطالق �لموؤتمر �لعام 

�لمقبل«. 

ومن جانبه قال �شعادة عبا�س علي النقي، �الأمين �لعام لمنظمة 

�أو�بك: »نحن �صـــعد�ء بم�صاركتنا في موؤتمر �لطاقة �لعالمي �لر�بع 

و�لع�صـــرون في �أبوظبـــي، ونفخر باأن نكون جـــزء�ً من هذ� �لحدث 

�لهام و�لذي يجمع �لقادة و�ُصّناع �لقر�ر و�لمعنيين بق�صايا �لطاقة 

من جميع �أنحاء �لعالم، و�صن�صعى �إلى �الطالع على �لروؤى �لعالمية 

لم�صـــهد �لطاقة �لمتغير و�لتعرف عن قرب من �لالعبين �لموؤثرين 

الإبر�ز �لتحديات �لم�صتقبلية لهذ� �لقطاع«.

ومـــن �لمتوقع �أن يكون موؤتمر �لطاقة �لعالمي �أبو ظبي 2019 

�لتجمع �الأكبر �لمعني بالطاقة و�أكثرها تاأثير�ً في �لعالم، و�صـــيتيح 

�لموؤتمر للم�صاركين من �لقطاعين �لعام و�لخا�ص من جميع �أطياف 

�لطاقة ��صـــتعر��ص �لمبـــادر�ت �لمبتكرة و�لر�ميـــة �إلى دفع عجلة 

�لتحـــول في مجال �لطاقة في �لعالم، وي�صـــتقطب برنامج �لموؤتمر 

�لـــذي يمتد �إلـــى 4 �أيام 2500 عار�ـــص و500 مدير تنفيذي و70 

وزيـــر�ً و4 �آالف مندوب مـــن جميع �أنحاء �لعالم، الإثر�ء �لمحادثات 

حـــول »�لطاقة من �أجل �الزدهار« وكيفية و�صـــولها �إلى كل �لنا�ص، 

و��صت�صـــر�ف �لم�صـــتقبل لم�صـــادر �لطاقة في �لعالم، و�لبحث عن 

�صـــبل جديدة ومبتكرة لبلورة �لعمل لخلق م�صـــتقبل عادل وم�صتد�م 

للطاقة.
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بناء على �لدعوة �لموجهة من موؤ�ص�صة بالت�ص Platts �لعالمية 

�صـــارك �صـــعادة االأ�شتاذ عبا�س عل�������ي النقي �الأميـــن �لعام لمنظمة 

�الأقطـــار �لعربية �لم�صـــدرة للبترول “�أو�بك” بتقديم كلمة �صـــمن 

فعاليـــات �لقمـــة �الأوروبية �ل�صـــنوية �لثانيـــة ع�صـــر للتكرير، �لتي 

عقدت في بروك�صل -بلجيكا، يومي 13-14 �صبتمبر/�أيلول 2018، 

��صـــتعر�ص فيها تطور�ت �صناعة تكرير �لنفط في �لدول �الأع�صاء 

في �أو�بك و�لدول �لعربية ب�صكل عام، و�لتي ت�صمنت �إن�صاء م�صاف 

جديدة متطورة وتطوير �لم�صافي �لقائمة، م�صير�ً �إلى �أهمية هذه 

�لم�صـــاريع فـــي مو�جهة �لتحديـــات �لتي تعتر�ص �صـــناعة �لتكرير 

�لعربية وتعزيز دورها �لتناف�صي في �الأ�صو�ق �لعالمية.  

 كما �صـــارك �صـــعادة �الأميـــن �لعام في جل�صـــة حو�ر ناق�صـــت 

تطـــور�ت �ل�صـــوق �لعالميـــة، وتغير نمـــط حركة تجـــارة �لمنتجات 

�لبتروليـــة، و�نعكا�صـــات �لتطـــور�ت �الأخيـــرة على �لمناف�صـــة في 

�أ�صو�ق �لواليات �لمتحدة و�ل�صرق �الأو�صط ورو�صيا و�أفريقيا، و�آ�صيا 

و�أمريكا �لالتينية. و�أكد �صـــعادته على �أن �لدول �لعربية وخ�صو�صاً 

دول مجل�ص �لتعاون لدول �لخليج �لعربية ت�صتثمر �أمو�الً طائلة في 

م�صـــاريع تطوير �صناعة �لتكرير م�صاهمة منها في �صمان ��صتمر�ر 

�إمد�د �لمنتجات �لبترولية �إلى �الأ�صـــو�ق �لعالمية، وهذ� ي�صـــتوجب 

�لتعاون من قبل �لم�صـــتهلكين ل�صـــمان �أمن �لطلب على �لمنتجات 

لما فيه م�صلحة �لطرفين.

يذكـــر �أن قمة �لتكرير �الأوروبية تنظم �صـــنوياً، وي�صـــارك فيها 

مخت�صـــون مـــن مختلـــف مناطق �لعالـــم لمناق�صـــة �لتحديات �لتي 

تعتر�ص �صـــناعة تكرير �لنفـــط، وتبـــادل �الآر�ء و�لمقترحات حول 

�لحلول �لممكنة لتطوير �أد�ء هذه �ل�صناعة. وقد تناولت �لقمة في 

هذ� �لعام �لمو��صيع �لرئي�صية �لتالية:

• لمحة عامة عن �لتطور�ت �الأخيرة ل�صـــناعة �لتكرير في دول 	

�الإتحـــاد �الأوروبي، في �صـــوء �لتغير�ت �لعالمية، بما في ذلك 

حاالت �الندمـــاج، وتغير�ت �لعر�ص و�لطلـــب على �لمنتجات 

�لبترولية، وهام�ص �لربحية.

• 	 International Marineقر�ر �لمنظمة �لبحريـــة �لدولية

Organization- IMO   �لمتعلق بخف�ص محتوى �لكبريت 
في وقود �ل�صـــفن �إلى 0.5% بحلول عام 2020، و�نعكا�صاته 

على �صـــناعة تكريـــر �لنفط في �لعالم، وحجم �ال�صـــتثمار�ت 

�لالزمة لتمكين م�صـــافي �لنفط مـــن �اللتز�م بمتطلبات هذ� 

�لقـــر�ر، و�إلـــى �أي مدى �صـــيتم توفيـــر �لوقود بالمو��صـــفات 

�لمطلوبـــة، وهل �صـــتتوفر �لوحد�ت �لكافيـــة الأنظمة معالجة 

�لوقود؟

• تناف�صـــية �صـــناعة �لتكريـــر �الأوروبيـــة فـــي �صـــوء �لقر�ر�ت 	

و�ل�صيا�صات �الأخيرة �لمتعلقة بتغير �لمناخ.

القمة األوروبية السنوية الثانية عشر للتكرير 

• �لتحديـــات و�لفر�ص �لمتعلقة بتطور�ت ��صـــتهالك �لمنتجات 	

�لبترولية، خ�صو�صاً وقود �لنفاثات، و�لغازولين، و�لديزل.

• دور �لتطور�ت �الأخيرة للرقميات، ونظم �ل�صبكات �لعنكبوتية، 	

و�لذكاء �ال�صطناعي في تطوير �أد�ء  �ل�صناعات �لبترولية.

• تطور�ت �الأ�صو�ق �لعالمية وحركة �لتجارة، وطبيعة �لمناف�صة 	

في �الأ�صـــو�ق �الأمريكية، ومنطقة �ل�صـــرق �الأو�صط، ورو�صيا، 

و�أفريقيا، و�آ�صيا، و�أمريكا �لالتينية. 

• تطور�ت �ال�صـــتثمار�ت �الأخيرة في م�صـــاريع �صناعة �لتكرير 	

في �لعالم، و�لفر�ص و�لتحديات �لتي تعتر�صـــها، و�نعكا�صاتها 

على �إمد�د�ت �لمنتجات �لبترولية.

• �صـــناعة 	 فـــي  �الأخيـــرة  �لتطـــور�ت  عـــن  عامـــة  لمحـــة 

�لبتروكيماويـــات، من حيث �أهمية دور �لتكامل بين �صـــناعتي 

�لتكريـــر و�لبتروكيماويات، وحجم �لعر�ص و�لطلب، وق�صـــايا 

�لت�صعير، وتوفر �للقائم.

وفـــي ختـــام �لقمـــة ��صـــتعر�ص �لم�صـــاركون �أهـــم �لتو�صـــيات 

و�لمقترحات �لتي يمكن �أن ت�صـــاهم في تعزيز قدرة �صناعة تكرير 

�لنفـــط علـــى مو�جهـــة �لتحديات �لتي تعتر�صـــها، �أهمها �صـــرورة 

تخ�صي�ص �ال�صـــتثمار�ت �لالزمة لم�صاريع تح�صـــين درجة �لتعقيد 

�لتكنولوجـــي لم�صـــافي �لنفـــط بمـــا يمكنها مـــن تلبيـــة متطلبات 

�لت�صـــريعات �لبيئيـــة ومو�جهـــة �لمناف�صـــة �ل�صـــديدة �لناتجة عن 

دخول �لم�صافي �لجديدة �لعمالقة و�لمتطورة �لتي �أن�صئت موؤخر�ً 

ويجري �إن�صاوؤها حالياً في كل من منطقة �ل�صرق �الأو�صط و�آ�صيا.

 كما رافق �شع�������ادة االأمين العام في الم�شاركة في اأعمال القمة 

المهند��������س عماد مكي، خبي�������ر اأول تكرير ف�������ي اإدارة ال�شوؤون الفنية 

بالمنظمة.



السنة 44 - العدد 8 - 9- 10

36

أنشطة المنظمة

المكان التاريخ االجتماع

دولة �لكويت 20-21 دي�صمبر 2018
االجتماع الثاني والخم�شون بعد المائة 

للمكتب التنفيذي

دولة �لكويت 23 دي�صمبر 2018
االجتماع الواحد بعد المائة

لمجل�س وزراء المنظمة

منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول 

)اأوابك(

الفعاليات القادمة
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

• انخف�س املعدل ال�شهري الأ�شعار �شلة اأوبك بن�صبة 1.4% )1 دوالر للربميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إىل 72.3 دوالر للربميل خالل �صهر �أغ�صط�ص 2018.	

• ارتفع الطلب العاملي على النفط خالل �صهر �أغ�صط�ص 2018 مبقد�ر 0.1 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.1% لي�صل �إىل 100.6 مليون ب/ي.	

• انخف�شت الكميات املعرو�شة من النفط خالل �صهر �أغ�صط�ص 2018 مبقد�ر 0.4 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.4% لت�صل �إىل 100.4 مليون ب/ي.	

• ارتفع اإنتاج الواليات املتحدة من النفط ال�شخري خالل �صهر �أغ�صط�ص 2018 بنحو 1.7% ليبلغ حو�يل 7.4 مليون ب/ي، بينما انخف�س عدد احلفارات العاملة 	

بنحو حفارة و�حدة مقارنة بال�صهر �ل�صابق ليبلغ 941 حفارة.

• انخف�شت واردات الواليات املتحدة من النفط اخلام خالل �صهر �أغ�صط�ص 2018 بنحو 0.9% لتبلغ 8مليون ب/ي، بينما ارتفعت وارداتها من املنتجات النفطية 	

بنحو 11% لتبلغ حو�ىل 2.4 مليون ب/ي.

• ارتفع املخزون التجاري النفطي يف الدول ال�شناعية خالل �صهر يوليو 2018 بحو�يل 22 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إىل 2838 مليون برميل، 	

بينما ��صتقر املخزون االإ�شرتاتيجي يف دول منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية وجنوب �أفريقيا و�ل�صني عند نف�ص �مل�صتوى �ملحقق خالل �ل�صهر �ل�صابق وهو 

1850 مليون برميل.
• ارتفع املتو�شط ال�شهري لل�شعر الفوري للغاز الطبيعي �مل�صجل يف مركز هرني بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر �أغ�صطــ�ص 2018 لي�صل �إىل 2.96 دوالر لكـــــل 	

مليون )و ح ب(. 

• ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شترياد الغاز الطبيعي امل�شيل يف اليابان خالل �صهر يوليو 2018 مبقد�ر 0.01 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إىل 9.8 دوالر لكل مليون 	

)و ح ب(، و ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شترياد الغاز الطبيعي امل�شيل يف كوريا اجلنوبية مبقد�ر 0.2 دوالر لكل مليـــون )و ح ب(، لي�صـــــل �إىل 10 دوالر لكـــل مليــــون 

)و ح ب(. بينما ا�شتقر متو�شط اأ�شعار ا�شترياد الغاز الطبيعي امل�شيل يف ال�شني عند نف�ص م�صتوى �ل�صهر �ل�صابق وهو 8.5 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

• بلغت �شادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي امل�شيل اإىل اليابان و كوريا اجلنوبية وال�شني حواىل 3.819 مليون طن خالل �صهر يوليو 2018، م�صتاأثرة بح�صة 	

27.9% من �الإجماىل.

املوؤ�شرات الرئي�شية

أوال : أسواق النفط

– الأ�شعار  1

1-1 اأ�شعار النفط الخام
�أغ�صط�ص  �أوبك �نخفا�صاً خالل �الأ�صبوع �الأول من �صهر   �صهد �ملعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة 

�أدنى م�صتوياته خالل  �إىل  لي�صل  �الإنخفا�ص  2018، لي�صل �إىل 71.88 دوالر للربميل، و��صتمر يف 
�إىل  �ل�صهر، ثم �رتفع بعد ذلك لي�صل  �لثاين من  70.36 دوالر للربميل خالل �الأ�صبوع  �ل�صهر وهو 

74.96 دوالر للربميل خالل �الأ�صبوع �لر�بع، كما يو�صح ال�شكل )1(: 
�صهد �لمعدل �ل�صهري الأ�صعار �صلة خامات �أوبك خالل �صهر �أغ�صط�ص 2018 �نخفا�صاً بمقد�ر 

1 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 1.4%، لي�صل �إلى 72.3 دوالر للبرميل، 

بنحو  م�صجال بذلك �رتفاعاً 

�أي  للبرميل،  دوالر   22.7
مقارنة   %45.7 بن�صبة 

خالل  �لم�صجل  بمعدله 

�لعام  من  �لمماثل  �ل�صهر 

لت�صاعد  كان  �لما�صي. وقد 

تر�جع  ب�صاأن  �لمخاوف 

�لطلب على خلفية �لتوتر�ت 

بين  �لمت�صاعدة  �لتجارية 

�الأمريكية  �لمتحدة  �لواليات 

وبع�ص دول �لعالم، باالإ�صافة 

�لمخزونات  �رتفاع  �إلى 

وفرة  وتوقع  �الأمريكية 

في  رئي�صياً  دور�ً  �الإمد�دت 

خالل  �الأ�صعار  �إنخفا�ص 

�صهر �أغ�صط�ص 2018.

)دوالر/برميل(المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك،  2017-2018 الشكل - 1:
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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، وفي يناير 2016 تم ��صافة �لخام �الندوني�صي من 

جديد، وفي يوليو 2016 �أ�صيف �لخام �لجابوني، وفي يناير 2017 تم  ��صتثناء �لخام �الندوني�صي، وفي يونيو 2017 ��صيف خام غينيا �ال�صتو�ئية “ز�فيرو”، وفي يونيو 

2018 �أ�صيف خام �لكونغو “دجينو” �إلى �صلة �أوبك لت�صبح تتاألف من 15 نوع من �لنفط �لخام.

التغير في أسعار سلة أوبك، 2017-2018                                    )دوالر/برميل(

التغير في أسعار سلة أوبك، 2018-2017 

الجدول - 1 

الشكل - 2 

للفترة    �الأخرى  �لنفوط  بع�ص  و  �أوبك  ل�صلة  �لفورية  �الأ�صعار  �لملحق  في   )3( الجدول  يو�صح 

.2018 - 2016

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

�نخف�صت �الأ�صعار �لفورية للغازولني �ملمتاز خالل �صهر �أغ�صط�ص 2018 بنحو 2.6 دوالر للربميل 

مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 2.8% لت�صل �إىل 91.6 دوالر للربميل، كما �نخف�صت �أ�صعار 

�رتفعت  بينما  62.6 دوالر للربميل،  لتبلغ   %5.4 بن�صبة  �أي  3.6 دوالر للربميل  �لوقود بنحو  زيت 

�أ�صعار زيت �لغاز بنحو 1.6 دوالر للربميل �أي بن�صبة 1.9% لتبلغ 85.1 دوالر للربميل.

ويو�صح اجلدول )1( وال�شكل )2( �لتغري يف �أ�صعار �صلة �أوبك، مقارنة بال�صهر �ل�صابق، و بال�صهر 

�ملماثل من �لعام �ل�صابق:

)دوالر/برميل(

اأغ�شط�س يوليو يونيو مايو اإبريل مار�س فرباير
يناير

2018 دي�شمرب نوفمرب اأكتوبر �شبتمرب
اأغ�شط�س

2017

72.3 73.3 73.2 74.1 68.4 63.8 63.5 66.9 62.1 60.7 55.5 53.4 49.6 �شعر �شلة اأوبك

)1.0( 0.1 )0.9( 5.7 4.7 0.3 )3.4( 4.8 1.3 5.2 2.1 3.8 2.7 التغري عن ال�شهر ال�شابق

22.7 26.4 28.0 24.9 17.1 13.4 10.1 14.5 10.4 17.5 7.6 10.5 6.5 التغري عن ال�شهر املماثل من العام ال�شابق
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-  �شوق روتردام

�أغ�صط�ص 2018 بنحو 1.2 دوالر للبرميل  �رتفعت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �صهر 

مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 1.3% لت�صل �إلى 95 دوالر للبرميل، كما �رتفعت �أ�صعار زيت 

�لغاز بنحو 0.5 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 0.6% لتبلغ 88.5 دوالر للبرميل، بينما �نخف�صت �أ�صعار 

زيت �لوقود بحو�لى 1.8 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 2.7% لتبلغ 65.7 دوالر للبرميل.

-  �شوق حو�س البحر المتو�شط

�أغ�صط�ص 2018 بنحو 1.8 دوالر للبرميل  �رتفعت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �صهر 

مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 2.1% لت�صل �إلى 87.8 دوالر للبرميل، و �رتفعت �أ�صعار زيت 

�لغاز بنحو 0.5 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 0.6% لتبلغ 88.7 دوالر للبرميل، بينما �نخف�صت �أ�صعار 

زيت �لوقود بنحو 2 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 2.9% لتبلغ 66.4 دوالر للبرميل.

-  �شوق �شنغافورة

�أغ�صط�ص 2018 بنحو 1.7 دوالر للبرميل  �رتفعت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �صهر 

مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 2% لت�صل �إلى 84.8 دوالر للبرميل، كما �رتفعت �أ�صعار زيت 

�لغاز بنحو 1.5 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 1.7% لتبلغ 88 دوالر للبرميل، بينما �نخف�صت �أ�صعار زيت 

�لوقود بحو�لى 1.4 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 2% لتبلغ 69.1 دوالر للبرميل.

من        �لفترة  خالل  �لممتاز  للغازولين  �لفورية  لالأ�صعار  �ل�صهري  �لمعدل   )3( ال�شكل  ويو�صح    

�أغ�صط�ص 2017  �إلى  �أغ�صط�ص 2018 في �الأ�صو�ق �لرئي�صية �الأربعة: 

المعدل الشهري لألسعار الفورية للغازولين الممتاز، 2018-2017 الشكل - 3 

للمنتجات  �لفورية  لالأ�صعار  �ل�صهري  �لمتو�صط  �لملحق  في   )4( الجدول  يو�صح  كما 

�لنفطية في �الأ�صو�ق �لمختلفة خالل �لفترة )2018-2016(. 

)دوالر/برميل(
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الشكل - 4  )نقطة على المقياس العالمي ( )*(المعدل الشهري ألسعار شحن النفط الخام، 2018-2017

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 �أغ�صط�ص 2018 بمقد�ر 

�لمقيا�ص  نقطة على   54 10.2% م�صجلة  5 نقاط مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 
�إلى �تجاه  �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمتجه من مو�نئ �ل�صرق �الأو�صط   �لعالمي، و�رتفعت  

�لغرب )للناقالت �لكبيرة بحمولة 270 – 285 �ألف طن �صاكن( بمقد�ر 5 نقاط مقارنة باأ�صعار 

�ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 26.3% م�صجلة 24 نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي. كما �رتفعت �أ�صعار 

�صحن �لنفط �لخام �لمنقولة د�خل منطقة �لبحر �الأبي�ص �لمتو�صط بناقالت �صغيرة �أو متو�صطة 

�لحجم  )80-85 �ألف طن �صاكن( بمقد�ر 4 نقاط مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 

3.6% م�صجلة 115 نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي. 
ويو�صح ال�شكل )4( �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام )نقطة على �لمقيا�ص �لعالمى( في �التجاهات 

�لمختلفة خالل �لفترة من �صهر �أغ�صط�ص 2017 �إلى �صهر �أغ�صط�ص 2018: 

1-4 اأ�شعار �شحن المنتجات النفطية 

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

)للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر �أغ�صط�ص 2018 بمقد�ر 17 نقطة ،�أي بن�صبة 

 .)World Scale( 14.4% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، م�صجلة 101 نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي
كما �نخف�صت �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة د�خل منطقة �لبحر �الأبي�ص �لمتو�صط )للناقالت 

بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر �أغ�صط�ص 2018  بمقد�ر 8 نقاط على �لمقيا�ص �لعالمي، 

�أي بن�صبة 6.3% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، لت�صل �إلى م�صتوى 120 نقطة، و �نخف�صت �أ�صعار �صحن 

)*( �لمقيا�ص �لعالمي )WS- World Scale( هو طريقة م�صتخدمة الحت�صاب �أ�صعار �ل�صحن، حيث �أن نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي تعني 1% من �صعر �لنقل �لقيا�صي لذلك �التجاه 

في كتاب World Scale �لذي ين�صر �صنويا، ويت�صمن قائمة من �الأ�صعار ب�صيغة دوالر/طن تمثل WS 100 – لكل �التجاهات �لرئي�صية في �لعالم.
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�لمنتجات �لنفطية �لمنقولة من �لبحر �لمتو�صط �إلى �صمال غرب �أوروبا )للناقالت بحمولة 30 – 

35 �ألف طن �صاكن( بمقد�ر 8 نقاط على �لمقيا�ص �لعالمي، �أي بن�صبة 5.8% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر 
�ل�صابق، لت�صل �إلى م�صتوى 130 نقطة.

ويو�صح ال�شكل )5( �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية في �التجاهات �لمختلفة خالل �لفترة من �صهر  

�أغ�صط�ص 2017 �إلى �صهر �أغ�صط�ص 2018.

)نقطة على المقياس العالمي ( المعدل الشهري ألسعار شحن المنتجات النفطية، 2018-2017 

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

�لنفطية للفترة 2016- 2018.

2 - العر�س و الطلب  

ت�صير �لتقدير�ت �الأولية �لمتعلقة باإجمالي �لطلب �لعالمي على �لنفط خالل �صهر �أغ�صط�ص 

�ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %0.1 بن�صبة  �أي  0.1 مليون ب/ي،  �رتفاعه بمقد�ر  �إلـى   2018
�ل�صابق لي�صل �إلـى 100.6 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 0.9 مليون ب/ي مقارنة 

بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

مليون   0.3 بمقد�ر   2018 �أغ�صط�ص  �صهر  خالل  �ل�صناعية  �لدول  مجموعة  طلب  �نخف�ص 

ب/ي،  مليون   47.9 �إلى  لي�صل  �ل�صابق  �ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %0.7 بن�صبة  �أي  ب/ي، 

مرتفعاً بحو�لي 0.1 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق، بينما �رتفع طلب 

بقية دول �لعالم �الأخرى بمقد�ر 0.4 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.8% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر 

�ل�صابق لي�صل �إلى 52.7 مليون ب/ي، مرتفعاً بحو�لي 0.8 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر 

من �لعام �ل�صابق.

الشكل - 5 
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�صهر  خالل  �لنفط  من  �لمعرو�صة  �لكميات  �نخفا�ص  �إلى  �الأولية  �لتقدير�ت  ت�صير  بينما 

�أغ�صط�ص 2018 بمقد�ر 0.4 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.4% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق 

بال�صهر  مقارنة  مليون ب/ي   2.6 بحو�لي  �رتفاعاً  م�صكلة  مليون ب/ي،   100.4 �إلـى  لت�صل 

�لمناظر من �لعام �ل�صابق.

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

و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �صهر �أغ�صط�ص 2018 بمقد�ر 0.4 مليون ب/ي، �أي بن�صبة %1 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 39.2 مليون ب/ي، وهو نف�ص �لم�صتوى �لمحقق 

خالل �ل�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق. بينما �نخف�ص �إجمالى �إمد�د�ت �لدول �لمنتجة من 

خارج �أوبك بمقد�ر 0.8 مليون ب/ي �أي بن�صبة 1.3% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل 

�إلى 61.2 مليون ب/ي، م�صكلة �رتفاعاً بحو�لي 2.6 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من 

�لعام �ل�صابق .

�أغ�صط�ص  �صهر  �لخام خالل  �لنفط  من  و�لعر�ص  �لطلب  لم�صتويات  �الأولية  �لبيانات  وتظهر 

�ل�صهر  مليون ب/ي خالل   0.3 قدره  بفائ�ص  مقارنة  مليون ب/ي،   0.2 قدره  2018 عجز 
�ل�صابق وعجز قدره 1.9 مليون ب/ي خالل �ل�صهر �لمماثل من �لعام �ل�صابق، وذلك كما يت�صح 

من الجدول )2( وال�شكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط  الجدول - 2 

التغري عن

اأغ�شط�س 2017

اأغ�شط�س

2017
التغري عن

يوليو 2018

يوليو

2018
اأغ�شط�س

2018

0.1 47.8 0.3- 48.2 47.9 طلب الدول ال�شناعية

0.8 51.9 0.4 52.3 52.7 باقي دول العامل *

0.9 99.7 0.1 100.5 100.6 اإجمايل الطلب العاملي

0.0 39.2 0.4 38.8 39.2 اإمدادات اأوبك :

0.0 32.7 0.4 32.3 32.7 نفط خام

0.0 6.5 0.0 6.5 6.5 �شوائل الغاز و مكثفات

2.5 56.3 0.7- 59.5 58.8 اإمدادات من خارج اأوبك

0.0 2.3 0.1- 2.4 2.3 عوائد التكرير

2.6 97.8 0.4- 100.8 100.4 اإجمايل العر�س العاملي

(1.9) 0.3 (0.2) املوازنة

 )مليون برميل/ اليوم(

Energy Intelligence Briefing Sep. 19  2018 ،:مل�صدر�

* يت�صمن 0.2 مليون ب/ي من �لنفط �ملطلوب لتاأمني نظام �إمد�د�ت �لنفط �خلام و�ملنتجات و �ملخزونات �ال�صرت�تيجية.
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يو�صح الجدوالن )7( و )8( م�صتويات �لطلب و�لعر�ص �لعالمي للنفط  للفترة 2016- 2018.

• اإنتاج النفط ال�شخري فى الواليات المتحدة االأمريكية 	

�رتفع �إنتاج �لواليات �لمتحدة �الأمريكية من �لنفط �ل�صخري خالل �صهر �أغ�صط�ص 2018 بحو�لى 

مليون ب/ي،   7.4 ليبلغ  �ل�صابق  �ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %1.7 بن�صبة  �أى  122 �ألف ب/ي 
م�صكاًل �رتفاعاً بنحو 1.7 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق، بينما �نخف�ص 

بم�صتويات  مقارنة  و�حدة  حفارة  بنحو    2018 �أغ�صط�ص  �صهر  �لعاملة خالل  �لحفار�ت  عدد 

�ل�صهر �ل�صابق، لي�صل �إلى 941 حفارة، وهو م�صتوى مرتفع بنحو 127 حفارة مقارنة بال�صهر 

�لمناظر من �لعام �ل�صابق، وذلك كما يت�صح من الجدول )3( وال�شكل )7(: 

 )مليون ب/ي ( العرض والطلب العالمي على النفط 

الجدول - 3 إنتاج النفط الصخرى فى الواليات المتحدة األمريكية *

EIA، Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions September 2018 :مل�صدر�

 Bakken، ،ميثل �إنتاج �صت مناطق رئي�صية و�لتي �صكلت نحو %92 من �لنمو فى �إنتاج �لنفط �ملحلى فى �لواليات �ملتحدة �الأمريكية خالل �لفرتة -2011 2014 وهى مناطق *

Eagle Ford، Haynesville، Niobrara، Permian، )Utica and Marcellus( Appalachia، باال�صافة �إىل منطقةAnadarko  �لتي �أ�صبحت هدفاً للعديد من 
منتجي �لنفط �ل�صخري و�لغاز �ل�صخري خالل �ل�صنو�ت �الأخرية، ويعمل بها نحو 129 حفارة �عتبار�ً من �صهر يوليو 2017. 

شكل - 6 

التغري عن

اأغ�شط�س 2017

اأغ�شط�س

2017
التغري عن

يوليو 2018

يوليو

2018
اأغ�شط�س

2018

1.701 5.730 0.122 7.309 7.431 اإنتاج النفط ال�شخري

127 814 1- 942 941 عدد احلفارات العاملة )حفارة(

  )مليون برميل / اليوم ( 
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3 -  تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية

الواليات المتحدة االأمريكية 

 2018 �أغ�صط�ص  �لنفط �لخام خالل �صهر  �نخف�صت و�رد�ت �لواليات �لمتحدة �الأمريكية من 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ نحو 8 مليون  بحو�لى 71 �ألف ب/ي �أى بن�صبة %0.9 

ب/ي، بينما �رتفعت و�رد�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 241 �ألف ب/ي �أى بن�صبة %11 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لي 2.4 مليون ب/ي. 

�صهر         خالل  �لخام  �لنفط  من  �لمتحدة  �لواليات  �صادر�ت  �نخف�صت  �ل�صادر�ت،  جانب  وعلى 

�أغ�صط�ص 2018 بحو�لى 362 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 19.3% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق 

لتبلغ 1.5 مليون ب/ي، كما �نخف�صت �صادر�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 302 �ألف ب/ي 

�أى بن�صبة 5.8% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لى 4.9 مليون ب/ي. وبذلك �رتفع 

�ألف   833 بحو�لي   2018 �أغ�صط�ص  �صهر  خالل  �لمتحدة  للواليات  �لنفطية  �لو�رد�ت  �صافي 

ب/ي، �أي بن�صبة 26.7% مقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 4 مليون ب/ي.

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

بن�صبة 45% من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه، تليها �لمملكة �لعربية �ل�صعودية بن�صبة 10% ثم 

من  �أوبك على حو�لي %33  �لعر�ق بن�صبة 8%، بينما ��صتحوذت �لدول �الأع�صاء في منظمة 

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

إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية شكل - 7 
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اليابان 

�ألف ب/ي   465 2018 بنحو  �أغ�صط�ص  �لخام خالل �صهر  �لنفط  �ليابان من  �رتفعت و�رد�ت 

بالمقارنة بال�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 16% لتبلغ 3.4 مليون ب/ي، كما �رتفعت �لو�رد�ت �ليابانية 

من �لمنتجات �لنفطية )با�صتثناء غاز �لبترول �ل�صائل( بحو�لى 21 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة %3.7 

بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 583 �ألف ب/ي.

�صهر             خالل  �لنفطية  �لمنتجات  من  �ليابان  �صادر�ت  �رتفعت  �ل�صادر�ت،  جانب  وعلى 

لتبلغ 588 �ألف ب/ي. وبذلك �رتفع  �أغ�صط�ص 2018 بنحو 81 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة %16 

�صافي �لو�رد�ت �لنفطية لليابان خالل �صهر �أغ�صط�ص 2018 بحو�لي 405 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 

13.6% لي�صل �إلى 3.4 مليون ب/ي.
وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، تاأتي �لمملكة �لعربية �ل�صعودية في �لمرتبة �الأولى بن�صبة 34% من 

�جمالي و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام، تليها �المار�ت �لعربية �لمتحدة بن�صبة 30% ثم قطر       

بحو�لى 9% من �إجمالي و�رد�ت �لنفط �لخام لليابان.

ويو�صح الجدول )4( �صافي �لو�رد�ت )�ل�صادر�ت( من �لنفط �لخام و�لمنتجات �لنفطية للواليات 

�لمتحدة و�ليابان خالل �صهر �أغ�صط�ص 2018 مقارنة بال�صهر �ل�صابق.

)مليون برميل / اليوم (  الجدول - 4

�مل�صدر : �لتقرير �ل�صهري ملنظمة �أوبك، �أعد�د خمتلفة 2018.

 4 - المخزون 

�رتفع �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �لدول �ل�صناعية خالل �صهر يوليو 2018 بحو�لي 

22 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2838 مليون برميل، وهو م�صتوى منخف�ص بنحو 
191 مليون برميل عن م�صتويات �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي، يذكر �أن �إجمالي �لمخزون 
�لتجاري من �لنفط �لخام  في �لدول �ل�صناعية قد �نخف�ص خالل �صهر يوليو 2018 بحو�لي 

13 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1077 مليون برميل، بينما �رتفع �إجمالي مخزونها 
�لتجاري من �لمنتجات �لنفطية بحو�لي 36 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1762 

مليون برميل.

10 مليون برميل عن �ل�صهر   وقد �رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �الأمريكتين بحو�لى 

�ل�صابق لي�صتقر عند 1480 مليون برميل، منها 565 مليون برميل من �لنفط �لخام و 915 

مليون برميل من �لمنتجات، كما �رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي في دول منطقة �لمحيط 

منها  برميل،  مليون   394 عند  لي�صتقر  �ل�صابق  �ل�صهر  عن  برميل  مليون   6 بحو�لى  �لهادي 

�لمخزون  و�رتفع  �لمنتجات.  من  برميل  مليون   236 و  �لخام  �لنفط  من  برميل  158 مليون 

املنتجات النفطية النفط اخلام

التغري عن

يوليو 2018

يوليو

 2018
اأغ�شط�س

 2018
التغري عن

يوليو 2018

يوليو

 2018
اأغ�شط�س

 2018

0.543 -3.009 -2.466 0.290 6.134 6.424 الواليات املتحدة االأمريكية

-0.060 0.055 -0.005 0.465 2.927 3.392 اليابان

 صافي الواردات)الصادرات( النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين
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لي�صتقر  �ل�صابق  �ل�صهر  عن  برميل  مليون   7 بحو�لي  �الأوروبية  �لدول  في  �لنفطي  �لتجاري 

عند  965 مليون برميل، منها 354 مليون برميل من �لنفط �لخام و611 مليون برميل من 

�لمنتجات.

�رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي في بقية دول �لعالم خالل �صهر يوليو 2018 بمقد�ر 9 مليون 

برميل لي�صل �إلى 2738 مليون برميل، كما �رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي على متن �لناقالت 

بمقد�ر 9 مليون برميل لي�صل �إلى 1170 مليون برميل. 

وبذلك يرتفع �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لعالمى بحو�لي 31 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق 

لي�صل �إلى 5576 مليون برميل، م�صجاًل بذلك �نخفا�صاً بمقد�ر 254 مليون برميل عن م�صتويات 

�ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

�أفريقيا  وجنوب  و�لتنمية  �القت�صادي  �لتعاون  منظمة  دول  في  �ال�صتر�تيجي  �لمخزون  ��صتقر 

و�ل�صين خالل �صهر يوليو عند نف�ص م�صتوى �ل�صهر �ل�صابق وهو 1850 مليون برميل، م�صجاًل 

بذلك �نخفا�صاً بمقد�ر 14 مليون برميل عن م�صتويات �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

2018 �إلى 8596 مليون برميل  �لعالمي في نهاية �صهر يوليو  �إجمالي �لمخزون  وبذلك ي�صل 

 271 بنحو  و�نخفا�صاً  �ل�صابق،  بال�صهر  برميل مقارنة  مليون   41 بنحو  �رتفاعاً  بذلك  م�صجال 

مليون برميل مقارنة بال�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

ويبين ال�شكل )8( والجدول )9( في �لملحق م�صتويات �لمخزون �لمختلفة في نهاية �صهر يوليو 

.2018

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر  يوليو 2018  )مليون برميل ( شكل - 8 
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ثانيا: سوق الغاز الطبيعي
1 - الأ�شعار الفورية و الم�شتقبلية للغاز الطبيعي في ال�شوق الأمريكي 

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

خالل �صهر �أغ�صط�ص 2018 بنحو 0.13 دوالر لكل مليون )و ح ب( مقارنة بال�صهر �ل�صابق، لي�صل 

�إلى 2.96 مليون )و ح ب(. 

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

هو  ،كما  ح ب(  )و  مليون  لكل  دوالر   8.8 بنحو  �لطبيعي  �لغاز  �أ�صعار  �نخفا�ص  يت�صح  �لمتو�صط، 

مو�صح في الجدول )5(:

) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 5

اآ�شيا اأ�شواق الغاز الطبيعي الم�شيل في �شمال �شرق   .2
 

ت�صتعر�ص �لفقر�ت �لتالية �لتطور�ت في �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل في �أ�صو�ق �صمال �صرق 

�أ�صيا و�لكميات �لم�صتوردة من كل من �ليابان وكوريا �لجنوبية و�ل�صين و�لم�صادر �لرئي�صية لتلك 

�لو�رد�ت و�صافي عائد �ل�صحنات �لفورية لم�صدري �لغاز �لطبيعي �لم�صيل. 

1.2 اأ�شعار الغاز الطبيعي الم�شيل
 2018 يوليو  �صهر  �ليابان في  ��صتوردته  �لذي  �لم�صيل  �لطبيعي  �لغاز  �أ�صعار  �رتفع متو�صط 

بمقد�ر 0.01 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 9.8 دوالر/ مليون و ح 

ب، كما �رتفع متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته كوريا �لجنوبية ع بمقد�ر 

0.2 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 10 دوالر/ مليون و ح ب، بينما 
��صتقر متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته �ل�صين عند نف�ص م�صتوى �ل�صهر 

�ل�صابق وهو 8.5 دوالر/ مليون و ح ب.

2.2 الكميات الم�شتوردة من الغاز الطبيعي الم�شيل
�رتفعت �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 404 �ألف طن �أي بن�صبة 3% مقارنة بال�صهر �ل�صابق 

حيث و�صلت �لكميات �لم�صتوردة في �صهر يوليو 2018 �إلى 13.709 مليون طن.

 ويو�صح الجدول )6( �لكميات �لم�صتوردة من �لغاز �لطبيعي �لم�صيل و�أ�صعاره في كل من �ليابان 

وكوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �لفترة 2016 - 2018 :

* كما هو في مركز هنري.
** تم تحويل خام غرب تكساس إلى مليون )و ح ب( على أساس أن البرميل يحتوي 5.80 مليون )و ح ب (.

http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdM.htm  : المصدر

اأغ�شط�س

دي�شمربنوفمرباأكتوبر�شبتمرب2017
يناير

اأغ�شط�سيوليويونيومايواأبريلمار�سفرباير2018

2.93.02.93.02.83.92.72.72.82.83.02.82.9�لغاز �لطبيعي *

8.38.38.99.810.011.010.710.811.412.111.712.211.7خام غرب تك�صا�ص**

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس في السوق األمريكي، 2018-2017



السنة 44 - العدد 8 - 9- 10

49

 World Gas Intelligence امل�شدر:  اأعداد خمتلفة من

كميات وأسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في اليابان وكوريا والصين 2018-2016  الجدول - 6

متو�شط اأ�شعار ال�شتريادالكميات امل�شتوردة 

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�شنيكوريااليابانالإجمايلال�شنيكوريااليابان

20168276733257260171420416.96.96.5
724533382464130477.98.07.3يناير 2016

737029981801121698.07.86.9فرباير
795932821702129437.27.36.6مار�س
638221771861104206.46.66.6اأبريل
54552218142590985.96.06.3مايو
619324842146108236.05.76.0يونيو
64601918160499826.35.95.4يوليو

765619712257118846.76.36.0اأغ�شط�س
667122362527114347.16.86.1�شبتمرب
628231871838113077.27.36.7اأكتوبر
754534222659136267.17.56.8نوفمرب
754940263733153087.17.37.1دي�شمرب
2017696931383191132988.18.07.3

830242943436160327.57.97.0يناير 2017
779036002372137627.98.07.0فرباير
814335271991136617.77.86.9مار�س
657323372171110818.27.87.0اأبريل
623924882911116388.58.37.3مايو
618534603038126838.37.87.1يونيو
681727163121126548.37.97.4يوليو

725926033140130028.38.27.4اأغ�شط�س
582123683454116438.18.17.2�شبتمرب
613727603567124647.88.17.4اأكتوبر
641133284056137957.97.77.7نوفمرب
795341765029171588.18.38.1دي�شمرب

826341445184175918.78.78.4يناير 2018
829445883993168759.29.98.6فرباير
793443043254154929.59.48.7مار�س
560832173254120799.49.38.7اأبريل
640727844150133419.69.88.5مايو
554737584000133059.89.88.5يونيو
681327464150137099.810.08.5يوليو
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3.2 م�شادر واردات الغاز الطبيعي الم�شيل
بلغت �صادر�ت ��صتر�ليا �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �صهر يوليو 2018  حو�لي 

4.467 مليون طن، لتاأتي في �لمرتبة �الأولى بن�صبة 32.6% من �إجمالي و�رد�ت �ليابان وكوريا 
�لجنوبية و�ل�صين خالل �ل�صهر، تليها قطر بن�صبة 18.9% ثم ماليزيا بن�صبة %9.3 .

هذ� وقد بلغت �صادر�ت �لدول �لعربية �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و �ل�صين حو�لي 3.819 

مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته 27.9% من �إجمالي و�رد�ت تلك �لدول خالل �ل�صهر.

4.2 �شافي عائد ال�شحنات الفورية لم�شدري الغاز الطبيعي الم�شيل
وفيما يتعلق ب�صافي عائد �ل�صحنات �لفورية �لمحقق لعدد من �لدول �لم�صدرة للغاز �لطبيعي 

�لم�صيل في �أ�صو�ق �صمال �صرق �أ�صيا، فتاأتي رو�صيا في �لمرتبة �الأولى محققة �صافي عائد في 

حدود 9.17 دوالر/ مليون و ح ب في نهاية �صهر يوليو 2018، تليها �إندوني�صيا ب�صافي عائد 9.0 

دوالر/ مليون و ح ب، ثم ماليزيا ب�صافي عائد 8.95 دوالر/ مليون و ح ب، و��صتر�ليا ب�صافي 

عائد 8.90 دوالر/ مليون و ح ب. فيما بلغ �صافي �لعائد لقطر 8.60 دوالر/ مليون و ح ب، 

وللجز�ئر 8.10 دوالر/ مليون و ح ب. 

كوريا  و  �ليابان  �إلى  �لم�صيل  �لطبيعي  للغاز  �لم�صدرة  �لرئي�صية  �لدول   )7( الجدول  ويو�صح 

�لجنوبية و�ل�صين، و�صافي �لعائد لها في نهاية �صهر يوليو 2018:

الدول الرئيسية المصدرة للغاز الطبيعي المسيل إلي اليابان وكوريا و الصين، وصافي العائد * الجدول - 7

*  عائد�ت �لت�صدير مطروحاً منها تكاليف �لنقل ور�صوم �الإتاوة.
 World Gas Intelligence لم�صدر:  �أعد�د مختلفة من�

في نهاية شهر يوليو 2018

الكميات الم�شتوردة

) األف طن (

�شافي العائد من بيع �شحنات 

الغاز الطبيعي الم�شيل الفورية في 

ا�شواق �شمال �شرق اآ�شيا

)دوالر / م و ح ب( اليابان
 كوريا

الجنوبية
االإجماليال�شين

68132746415013709اإجمالي الواردات، منها:

2383454163044678.90ا�شتراليا

749100583625908.60قطر

86911329312758.95ماليزيا

3532693059279.00اندون�شيا

645299.17-465رو�شيا
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* The OPEC basket of crudes )effective June 16, 2005( is comprised of 
Algeria's Saharan Blend, Iraq's Basra Light, Kuwait Export,   Libya's Es 
Sider, Qatar Marine, Saudi's Arabian Light, UAE's Murban,  Iran Heavy, 
Indonesia's Minas, Nigeria's Bonny Light, and Venezuela's Merey.Effective 
1 January and  mid of October 2007,Angola’s Girassol and Ecuadorian 
Oriente crudes have been incorporated to become the 12th  and 13th crudes 
comprising the new Opec Basket.As of Jan.2009, the basket excludes the 
Indonesian crude. As of  Jan. 2016, the basket price includes the Indonesian 
crude. As of July 2016 the basket price includes the Gabonese crude.
As of January 2017, the basket price excludes the Indonesian crude 
«Minas». As of June 2017,The basket price includes  the Equatorial Guinean 
crude «Zafiro»». As of June 2018, the basket includes the Congolese crude 
«Djeno».

* ت�شمل �شلة اأوبك اعتبارا من 16 يونيو 2005 على الخامات التالية : العربي 
ال�شدرة  الخفيف،  الب�شرة  الجزائري،  ال�شحراء  مزيج  ال�شعودي،  الخفيف 

الليبي،موربان االماراتي ، قطر البحري ، الخام الكويتي، االيراني الثقيل، ميري  

الفنزويلي، بوني الخفيف النيجيري، خام مينا�س االندوني�شي.واعتبارا من بداية 

و خام  االنغولي  غيرا�شول  اأ�شيف خام   2007 اأكتوبر  �شهر  ومنت�شف  يناير  �شهر 

اورينت. االكوادوري، و في يناير 2009 تم ا�شتثناء الخام االندوني�شي من ال�شلة، 

 2016 يوليو  وفي  جديد،  من  االندوني�شي  الخام  ا�شافة  تم   2016 يناير  وفي 

وفي  االندوني�شي،  الخام  ا�شتثناء  تم   2017 يناير  وفي  الجابوني،  الخام  اأ�شيف 

يونيو  وفي  اأوبك،  �شلة  اإلى  »زافيرو«  اال�شتوائية  غينيا  خام  ا�شيف   2017 يونيو 

نوع   15 تتاألف من  لت�شبح  اأوبك  �شلة  اإلى  »دجينو«  الكونغو  اأ�شيف خام   2018
من النفط الخام.

االقت�شادية،  االدارة  للبترول،  الم�شدرة  العربية  االقطار  منظمة  الم�شدر: 

وتقارير اأوبك.

 Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

�جلدول - 2:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك،  2017- 2018 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 2017 -2018
)$ / Barrel - دوالر / برميل(

2018 2017 �ال�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month 2018 2017 �الأ�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month

75.1 46.7 1 
   

يوليو

July

65.5 53.1 1 

 يناير 

January
74.1 45.5  2 66.8 52.1  2
71.0 46.9  3 67.2 52.1  3
72.8 48.0 4 67.6 52.5  4
71.9 49.9 1 

 

�غ�صط�ص

August

63.9 52.9  1

 فرب�ير 

February
70.4 50.2  2 61.3 53.2  2
72.1 48.7  3 63.1 53.7  3
75.0 49.7 4 63.6 53.6  4

51.7  1

�صبتمرب

September

62.5 52.0 1

 مار�ص 

March
52.8  2 62.3 49.2 2
54.2 3 65.1 48.7 3
55.8 4 66.4 49.5 4
54.4 1 

 �كتوبر 

October

65.1 51.6 1
  

�بريل

April

54.4  2 67.7 53.4 2
55.7  3 69.5 51.5 3
56.3 4 70.9 49.4 4
61.7 1 

 نوفمرب  

November

73.5 48.1 1

مايو

May
60.3  2 75.6 47.6 2
60.9  3 76.3 50.0 3
61.4 4 73.9 51.1 4
60.8 1 

 دي�صمرب 

December

73.6 46.5 1

 يونيو 

  June
61.7  2 73.8 45.2 2
62.2  3 71.0 43.4 3
64.0 4 74.9 44.6 4

20172018

52.466.9January يناير 

53.463.5February فرب�ير 

50.363.8March مار�ص 

51.468.4April �بريل 

49.274.1May مايو 

45.273.2June يونيو 

46.973.3July يوليو 

49.672.3August �غ�صط�ص 

53.4September �صبتمرب 

55.5October �كتوبر 

60.7November نوفمرب 

62.1December دي�صمرب 

52.064.7First Quarter �لربع �الأول 

48.671.9Second Quarter �لربع �لثانى 

50.0Third Quarter �لربع �لثالث 

59.4Fourth Quarter �لربع �لر�بع 

52.5Annual Average املتو�شط ال�شنوي 

�جلدول - 1: �ملعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة �أوبك* ، 2017 - 2018

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2017 -2018
)$ / Barrel - دوالر / برميل(
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�جلدول - 3:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك وبع�ص �أنو�ع �لنفوط �الأخرى 2018-2016

Table - 3:  Spot Prices for OPEC and Other  Crudes، 2016-2018   

)$/Barrel - دوالر/ برميل(

�صلة خامات 

�أوبك

 OPEC
Basket

�لعربى 

�خلفيف

 Arab
Light

خليط   

�ل�صحر�ء 

�جلز�ئري 

 Sahara
Blend

�لب�صرة 

�خلفيف

 Basra
Light

�لكويت 

Kuwait
Export

قطر 

�لبحري

Marine

موربان

�الإمار�تي

Murban

�ل�صدرة 

�لليبي

Es Sider

دبى

Dubai
برنت

Brent

غرب 

تك�صا�ص

WTI

40.740.944.239.439.241.444.842.641.343.743.2Average 2016متو�شط عام 2016

52.552.754.251.951.752.954.952.953.254.250.9Average 2017متو�شط عام 2017

52.452.354.851.751.553.456.053.153.754.652.5January 2017يناير 2017 

53.453.655.152.752.954.156.353.554.455.153.4Februaryفرباير

50.350.751.449.849.950.953.050.051.251.649.6Marchمار�س

51.451.651.850.850.852.454.351.052.352.651.1Aprilاأبريل

49.249.349.848.648.750.252.048.950.550.548.6Mayمايو

45.245.246.144.644.446.347.944.946.446.445.2Juneيونيو

46.947.148.046.446.247.549.047.047.648.546.7Julyيوليو

49.649.651.349.348.749.751.550.350.251.748.0Augustاأغ�شط�س

53.453.356.353.052.252.954.955.153.556.149.7September�شبتمرب

55.555.757.955.054.555.157.456.555.657.351.6Octoberاأكتوبر

60.761.163.260.259.660.562.861.660.862.656.7Novemberنوفمرب

62.162.564.761.460.961.563.863.161.664.157.9Decemberدي�شمرب

66.967.469.966.165.766.468.868.266.269.163.7January 2018يناير 2018 

63.564.066.062.362.163.165.964.462.765.262.2Februaryفرباير

63.864.466.762.362.263.466.364.962.865.962.8Marchمار�س

68.468.972.167.167.067.671.070.468.371.666.3Aprilاأبريل

74.174.777.372.872.673.476.775.374.276.969.9Mayمايو

73.274.373.471.972.472.976.272.373.674.267.7Juneيونيو

73.374.273.972.072.373.176.072.473.174.371.0Julyيوليو

72.373.472.671.171.872.574.970.772.572.668.0Augustاأغ�شط�س

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports. امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول،  االإدارة االإقت�شادية،  وتقارير اأوبك. 
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 Source: OPEC - Monthly Oil Market Report الم�شدر: تقرير اأوبك ال�شهري ، اأعداد مختلفة.

�جلدول  - 4:  �ملتو�صط �ل�صهري لال�صعار �لفورية للمنتجات �لنفطية فى �ال�صو�ق �ملختلفة،  2016 - 2018

Table - 4: Average Monthly Market Spot Prices of Petroleum Products,   2016 -2018
)$ / Barrel - دوالر / برميل(

الغازولني  املمتازال�شوق

Premium Gasoline
زيت الغاز

Gasoil
زيت الوقود

 Fuel Oil
 Market

متو�صط

 عام 

2016

56.152.937.1Singapore�صنغافورة

Average
2016

63.653.334.1Rotterdamروترد�م
56.354.434.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

63.150.132.1US Gulf�خلليج �المريكي

متو�صط

 عام 

2017

68.066.351.6Singapore�صنغافورة

Average
2017

75.166.448.7Rotterdamروترد�م
66.666.949.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

74.462.347.1US Gulf�خلليج �المريكي

�أغ�صط�ص

2017

67.564.247.2Singapore�صنغافورة

Aug.-17
75.264.746.6Rotterdamروترد�م

66.965.546.7Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
76.460.045.8US Gulf�خلليج �المريكي

�صبتمرب

2017

70.469.350.7Singapore�صنغافورة

Sep.-17
79.671.349.8Rotterdamروترد�م

70.370.750.0Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
84.566.448.6US Gulf�خلليج �المريكي

�أكتوبر

2017

70.070.051.9Singapore�صنغافورة

Oct.-17
76.171.750.6Rotterdamروترد�م

67.471.051.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
75.266.149.4US Gulf�خلليج �المريكي

نوفمرب

2017

75.674.056.7Singapore�صنغافورة

Nov.-17
82.975.455.6Rotterdamروترد�م

72.175.256.1Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
78.271.855.0US Gulf�خلليج �المريكي

دي�صمرب

2017

75.375.856.3Singapore�صنغافورة

Dec.-17
80.476.654.5Rotterdamروترد�م

71.775.955.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
75.973.654.4US Gulf�خلليج �المريكي

يناير

2018

78.681.758.9Singapore�صنغافورة

Jan.-18
85.682.257.7Rotterdamروترد�م

77.181.559.2Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
83.878.956.9US Gulf�خلليج �المريكي

فرب�ير

2018

77.078.057.0Singapore�صنغافورة

Feb.-18
82.877.555.2Rotterdamروترد�م

73.377.656.3Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
80.872.554.2US Gulf�خلليج �المريكي

مار�ص

2018

77.178.356.9Singapore�صنغافورة

Mar.-18
79.378.655.2Rotterdamروترد�م

73.878.756.4Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
82.573.052.8US Gulf�خلليج �المريكي

�بريل

2018

81.584.061.1Singapore�صنغافورة

April-18
90.785.558.7Rotterdamروترد�م

82.585.659.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
91.380.152.6US Gulf�خلليج �المريكي

مايو

2018

87.690.368.1Singapore�صنغافورة

May-18
96.691.365.7Rotterdamروترد�م

87.591.566.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
96.685.552.6US Gulf�خلليج �المريكي

يونيو

2018

83.587.169.2Singapore�صنغافورة

Jun.-18
93.788.865.9Rotterdamروترد�م

85.188.267.4Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
94.382.863.5US Gulf�خلليج �المريكي

يوليو

2018

83.186.570.5Singapore�صنغافورة

July-18
93.888.067.5Rotterdamروترد�م

86.088.268.4Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
94.283.566.2US Gulf�خلليج �المريكي

�أغ�صط�ص

2018

84.888.069.1Singapore�صنغافورة

Aug.-18
95.088.565.7Rotterdamروترد�م

87.888.766.4Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
91.685.162.6US Gulf�خلليج �المريكي
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 )Source: OPEC Monthly Oil Market Report )various issues امل�شدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�شهري ملنظمة اأوبك. 

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

 .Source: OPEC Monthly Oil Market Report, various issues امل�شدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�شهري ملنظمة اأوبك. 

�جلدول - 5 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �لنفط �خلام  2016 - 2018 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2016 - 2018
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�ص �لعاملي(

             Direction
Period

�لبحر �ملتو�صط/

�لبحر �ملتو�صط ***

Med/Med ***

�ل�صرق �الأو�صط/ �لغرب **

Middle East/West**
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

Middle East/East*
 �الجتاه     

�لفرتة

Average 2016 97 37 60 متو�شط 2016

Average 2017 106 30 59 متو�شط 2017

August2017 78 24 42 �أغ�صط�ص 2017

September 107 23 44 �صبتمرب

October 135 28 68 �أكتوبر

November 102 28 67 نوفمرب

December 100 25 52 دي�صمرب

January 2018 98 21 44 يناير 2018

February 96 19 39 فرب�ير

March 87 19 40 مار�ص

Arpil 80 20 41 �أبريل

May 110 19 44 مايو

June 93 22 51 يونيو

July 111 19 49 يوليو

August 115 24 54 �أغ�صط�ص

�جلدول - 6 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �ملنتجات �لنفطية، 2016 - 2018 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2016 - 2018
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�ص �لعاملي (

Period
�لبحر �ملتو�صط / �صمال - غرب �أوروبا *

Med/N-WE *
�لبحر �ملتو�صط /  �لبحر �ملتو�صط *

Med/Med*
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

Middle East/East*

�الجتاه     

�لفرتة

Average 2016 146 136 100 متو�شط 2016

Average 2017 171 130 121 متو�شط 2017

August2017 127 118 127 �أغ�صط�ص 2017

September 174 165 139 �صبتمرب

October 169 158 124 �أكتوبر

November 156 146 126 نوفمرب

December 207 197 130 دي�صمرب

January 2018 194 184 92 يناير 2018

February 166 156 107 فرب�ير

March 161 151 116 مار�ص

Arpil 145 138 110 �أبريل

May 151 141 113 مايو

June 145 135 117 يونيو

July 138 128 118 يوليو

August 130 120 101 �أغ�صط�ص

Direction

* حجم الناقلت يرتاوح ما بني  30 اىل 35 األف طن �شاكن  

* حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  230 اىل 280 األف طن �شاكن  
** حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  270 اىل 285 األف طن �شاكن  

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

* Vessels of 230 - 280 thousand dwt.
** Vessels of 270 - 285 thousand dwt.
***  Vessels of 80 - 85 thousand dwt.
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* Estimates .
Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty 
Reports.

�جلدول - 7 : �لطلب �لعاملي على �لنفط خالل �لفرتة 2016 - 2018    

Table -7 : World Oil Demand  2016 - 2018
)Million b/d - مليون برميل/ �ليوم (

* اأرقام تقديرية. 
امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول - االإدارة االقت�شادية، 

وتقارير ال�شناعة النفطية.

*2018 2017 2016 

�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  

Arab Countries 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0  الدول العربية

OAPEC 6.2 6.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0       �لدول �الأع�صاء في �أو�بك

Other Arab 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0       �لدول �لعربية �الأخرى

OECD 47.2 47.6 47.4 47.9 47.7 47.1 47.0 46.9 47.1 47.3 46.3 46.8  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 25.3 25.2 24.9 25.1 25.0 25.0 24.5 24.7 24.8 25.1 24.7 24.6  �أمريكا �ل�صمالية

Western Europe 14.2 14.0 14.4 14.4 14.8 14.3 13.9 14.0 14.0 14.4 14.0 13.6  �أوروبا �لغربية

Pacific 7.7 8.5 8.2 8.4 7.9 7.8 8.6 8.1 8.3 7.7 7.6 8.6  �ملحيط �لهادي

Developing Countries 32.7 32.4 32.0 32.1 32.4 32.0 31.5 31.3 31.3 31.8 31.3 31.0  الدول النامية

 Middle East &
other Asia 21.8 21.7 21.3 21.4 21.5 21.3 21.0 20.8 20.8 21.0 20.7 20.6 �ل�صرق �الو�صط ودول 

�أ�صيوية �أخري 

Africa 4.3 4.4 4.2 4.2 4.1 4.2 4.3 4.1 4.1 4.0 4.1 4.1  �فريقيا

Latin America 6.5 6.4 6.5 6.5 6.8 6.5 6.3 6.5 6.4 6.8 6.5 6.3  �أمريكا �لالتينية

 China 12.8 12.3 12.3 12.7 12.3 12.4 11.9 11.6 11.9 11.5 11.5 11.1  ال�شني 

  FSU 4.5 4.7 4.7 5.1 4.8 4.4 4.5 4.7 5.1 4.7 4.4 4.5  االحتاد ال�شوفيتي ال�شابق

Eastern Europe 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7    اأوروبا ال�شرقية

World 97.9 97.8 97.2 98.5 97.8 96.5 95.7 95.5 96.2 96.0 94.1 94.1    العامل
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�جلدول - 8: �لعر�ص �لعاملي للنفط و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �لفرتة  2016 - 2018

Table -8 : World Oil and NGL Supply, 2016-2018
)Million b/d - مليون برميل يوميا ( 

Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty Reports.

* Estimates  .
** Includes Equatorial Guinean which resumption its full membership in July 2017.

امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول - االإدارة االقت�شادية، وتقارير ال�شناعة النفطية

* اأرقام تقديرية. 
** ت�شمل غينيا اال�شتوائية التي عاودت االن�شمام اإىل املنظمة يف يوليو 2017.

*2018 2017 2016 

�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  

Arab Countries 28.3 28.1 28.1 28.2 28.3 28.0 27.9 28.3 29.0 28.5 28.0 27.7 الدول العربية

OAPEC 27.0 26.8 26.8 26.9 27.0 26.7 26.6 27.0 27.7 27.2 26.7 26.4 �لدول �الأع�صاء في �أو�بك

Other Arab 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 �لدول �لعربية �الأخرى

OPEC * *: 38.5 38.7 38.8 38.8 39.1 38.6 38.3 38.6 39.3 38.8 38.3 38.5 االأوبك * *:

Crude Oil 32.2 32.4 32.6 32.4 32.7 32.3 32.1 32.6 33.3 32.6 32.2 32.5 �لنفط �خلام

NGLs  +non conventional Oils 6.3 6.3 6.2 6.4 6.4 6.3 6.2 6.1 6.0 6.2 6.1 6.0  �صو�ئل �لغاز �لطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 27.5 27.3 25.7 26.6 25.5 25.1 25.5 24.9 25.2 24.6 24.2 25.4 منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 23.4 22.9 21.5 22.4 21.4 20.9 21.1 20.6 20.8 20.5 20.1 21.0 �أمريكا �ل�صمالية

Western Europe 3.7 3.9 3.8 3.8 3.7 3.8 4.0 3.8 3.9 3.6 3.7 3.9 �أوروبا �لغربية

 Pacific 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 �ملحيط �لهادي

Developing Countries 11.5 11.5 11.4 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 12.4 12.3 12.1 12.1 الدول النامية

 Middle  East & Other Asia 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 �ل�صرق �الأو�صط ودول �آ�صيوية �أخرى

 Africa 1.5 1.5 1.5 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 2.2 2.1 2.1 2.1 �فريقيا 

Latin America 5.2 5.2 5.1 5.2 5.1 5.2 5.1 5.1 5.2 5.2 5.1 5.0 �أمريكا �لالتينية 

China 4.0 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 4.0 4.0 4.1 4.2 ال�شني

FSU 14.1 14.1 14.1 14.1 13.9 14.1 14.1 13.9 14.2 13.7 13.7 14.0 االحتاد ال�شوفيتي ال�شابق

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

Processing Gains 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 عوائد التكرير

World 98.0 97.8 96.3 97.6 96.6 96.0 95.8 95.6 97.2 95.6 94.8 96.4  العامل  
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1) Exculdes Oil at Sea.
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

* ال ي�شمل النفط على منت الناقلت
** ي�شمل النفط على منت الناقلت واملخزون اال�شرتاتيجي

Oil Market Intelligence, October   2018   امل�شدر Sources: Oil Market Intelligence, October  2018

�لجدول - 9: �لمخزون �لنفطي �لعالمي، في نهاية �صهر يوليو 2018

Table - 9 : Global Oil Inventories، July 2018
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية �ل�صهر(

يوليو 2018

 July 2018
يونيو 2018

 June 2018
التغري عن  يونيو 2018

Change from  June 2018
يوليو 2017

 July 2017
التغري عن يوليو 2017

Change from  July 2017

Americas(109)101589 14801470االأمريكتني:

Crude)79(644)8(565573نفط خام

Products)30(18945 915897منتجات نفطية

Europe(38)71003 965958اأوروبا :

Crude)12(366)1(354355نفط خام

Products)26(8637 611603منتجات نفطية

Pacific(43)6437 394388منطقة املحيط الهادي 

Crude)39(197)4(158162نفط خام

Products)4(10240 236226منتجات نفطية

 Total OECD(191)223029 28382816اإجمايل الدول ال�شناعية *
1

Crude)130(1207(13)10771090نفط خام

Products(60)361822 17621726منتجات نفطية

 Rest of the world(63)92801 27382729بقية دول العامل *
1

Oil at Sea)3(91173 11701161نفط على منت �لناقالت

World Commercial 1(254)315830 55765545املخزون التجاري العاملي *

Strategic Strategic)14(01864 18501850�ملخزون �ال�صرت�تيجي

Total 2(271)418867 85968555اإجمايل املخزون العاملي**


