
النقي: الغاز الطبيعي
من ركائز التنمية 
االقتصادية العربية

األمير عبدالعزيز بن سلمان: مستقبل مشرق لدول مجلس 
التعاون الخليجي والمنطقة تمضي نحو االزدهار

ق��م��ة األم����م ال��م��ت��ح��دة ال��م��ع��ن��ي��ة ب��ال��م��ن��اخ



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

أجهزة المنظمة

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

9 يناير 1968  فيما بين حكومات كل من �لمملكة �لعربية �ل�صعودية ودولة �لكويت ودولة ليبيا )�لمملكة 
�لليبية �آنذ�ك(. ون�صت �التفاقية على �أن تكون مدينة �لكويت مقر�ً لها.  

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

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

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

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

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

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

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

عام 1982 )توقف ن�صاطها منذ عام 1987( وتجيز �التفاقية �ن�صمام �أية دولة عربية م�صدرة للبترول 

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

�الأع�صاء على �أن يكون من بينها �أ�صو�ت جميع �لدول �الأع�صاء �لموؤ�ص�صة. 

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

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

�لتي ت�صير عليها. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�خت�صا�س �إلز�مي بالنظر في �لمنازعات �لتي تتعلق بتف�صير وتطبيق �تفاقية �إن�صاء �لمنظمة، و�لمنازعات 

�لتي تن�صاأ بين ع�صوين �أو �أكثر من �أع�صاء �لمنظمة في مجال �لن�صاط �لبترولي.

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

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

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

للخدمات �لبترولية في عام 1975 ومقرها مدينة طر�بل�س في ليبيا.
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�كت�صبت قمة �الأمم �لمتحدة �لمعنية بالمناخ 

�لتي �نعقدت في �لمقر �لد�ئم لالأمم �لمتحدة في 

و�ل�صتين  �لتا�صعة  �ل��دورة  هام�س  على  نيويورك 

خا�صة  �أهمية  �لمتحدة  لالأمم  �لعامة  للجمعية 

يعقد  دول��ي  �جتماع  �أرف��ع  �عتبارها  على  وذل��ك 

�لخم�س  خ��الل  �لمناخ  تغير  ظ��اه��رة  لمناق�صة 

�لرفيع  �لم�صتوى  �إلى  وبالنظر  �لما�صية،  �صنو�ت 

�لحكومات  وروؤ�صاء  �لدول  قادة  �لح�صور من  من 

و�لمنظمات �لدولية و�صركات �لقطاع �لخا�س.  

التقرير السنوي للشركة العربية لالستثمارات البترولية 
)أبيكورب( لعام 2013
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كلمة العدد

قمة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ

�كت�ص���بت قم���ة �الأمم �لمتح���دة �لمعنية بالمناخ �لتي �نعق���دت في �لمقر �لد�ئم لالأم���م �لمتحدة في 

نيويورك على هام�س �لدورة �لتا�ص���عة و�ل�صتين للجمعية �لعامة لالأمم �لمتحدة �أهمية خا�صة وذلك على 

�عتبارها �أرفع �جتماع دولي يعقد لمناق�صة ظاهرة تغير �لمناخ خالل �لخم�س �صنو�ت �لما�صية، وبالنظر 

�إلى �لم�ص���توى �لرفيع من �لح�ص���ور من قادة �لدول وروؤ�ص���اء �لحكومات و�لمنظمات �لدولية و�ص���ركات 

�لقطاع �لخا�س،  

وتهدف �لقمة �إلى تعبئة �الإر�دة �ل�صيا�ص���ية وتحفيز وت�ص���جيع وت�صريع �لتد�بير و�لمبادر�ت و�لخطط 

و�لم�ص���اريع �لدولية ب�صاأن �لحد من �نبعاثات غاز�ت �لدفيئة و�لتكيف مع هذه �الجر�ء�ت، وذلك تمهيد�ً 

لمباحثات موؤتمر �الأطر�ف في �التفاقية �الإطارية لالأمم �لمتحدة ب�ص���اأن تغير �لمناخ �لتي �صت�صت�ص���يفها 

�لعا�صمة �لفرن�صية باري�س في دي�صمبر 2015 . 

وقد �ص���عت �لقمة �إلى �لتو�ص���ل لروؤية م�ص���تركة بين دول �لعالم لتحقيق تنمية �قت�ص���ادية باإنبعاثات 

منخف�صة من �لكربون وذلك في ما ي�صاهم ب�صورة فاعلة بالن�صبة لظاهرة تغير �لمناخ، مع �لتركيز على 

خف�س �الإنبعاثات، وتعبئة �الأمو�ل و�الأ�صو�ق، وت�صعير �لكربون.

 لق���د �أب���رزت قمة �الأمم �لمتحدة �لمعنية بالمناخ وجود نقاط �لتق���اء بين دول �لعالم في �لعديد من 

�لمو��ص���يع ذ�ت �ل�ص���لة، ومن بينها �أهمية تكثيف �لجهود �لدولية لمو�جهة ق�ص���ية تغير �لمناخ، ووجود 

تر�ب���ط بي���ن مكافحة �لتغير �لمناخ���ي ومقاومة �لفقر ودعم خطط �لتنمية �لم�ص���تد�مة، و�اللتز�م ببقاء 

�حتر�ر كوكب �الأر�س دون 2 درجة، و�اللتز�م باعتماد �تفاق دولي في موؤتمر �الأطر�ف في �تفاقية �الأمم 

�لمتحدة �الطارية لتغير �لمناخ �لذي �صيعقد في مدينة باري�س عام 2015، و�لتو�صل لم�صودة �أولى لهذ� 

�التفاق في موؤتمر �الأطر�ف في �تفاقية �الأمم �لمتحدة �الطارية لتغير �لمناخ  )COP20(، �لذي �صيعقد 

في مدينة ليما - �لبيرو في دي�صمبر 2014. 

 م���ن جانبها �ص���جلت وفود �لدول �الأع�ص���اء في منظم���ة �الأقطار �لعربية �ل�ص���درة للبترول )�أو�بك(، 

ح�صور�ً فاعاًل في �لقمة و�أبرزت �لكلمات �لتي �ألقاها �أ�صحاب �لفخامة و�ل�صمو روؤ�صاء �لدول، و�أ�صحاب 

�لمعالي وزر�ء �لبترول و�لطاقة في �لدول �الأع�صاء، بو�صوح عن مو�قف هذه �لدول ب�صاأن مو�صوع تغير 

�لمناخ، فهي �إذ ت�صاطر �لمجتمع �لدولي �هتمامه بمو�صوع ظاهرة تغير �لمناخ على �عتبارها من �لق�صايا 

�لعالمية �لرئي�ص���ية، فاإنها توؤمن �إيماناً ر��ص���خاً باأن �الجر�ء�ت �لر�مية للحد من �نبعاثات غاز�ت �لدفيئة 

يجب �ن تتم من غير �لتاأثير على �لنمو �القت�ص���ادي و�الجتماعي للدول �لنامية �أو على زعزعة ��ص���تقر�ر 

�ص���وق �لطاقة �لعالمي، كما توؤكد على �أهمية �لتعامل مع ظاهرة �لتغير �لمناخي وفقاً لمبد�ً »�لم�ص���وؤولية 

�لم�صتركة ولكن �لمتباينة«، وعلى �أهمية عدم تاأثير �جر�ء�ت �ال�صتجابة للتغير �لمناخي على �قت�صاد�ت 

وم�صتقبل �لتنمية �لم�صتد�مة للدول �الأع�صاء.



وي�ص���ار في هذ� �ل�ص���دد �إلى �أن �لدول �الأع�ص���اء ف���ي منظمة �أو�بك قد �تخ���ذت �لعديد من �لخطو�ت 

�لعملية نحو �لتكيف و�لتنوع �القت�صادي، وذلك بما يتما�صى مع متطلبات �لتنمية �لم�صتد�مة ودعم �لجهود 

�لدولي���ة لمو�جهة ظاهرة �لتغير �لمناخي، ونذكر منها رفع كفاءة ��ص���تخد�م �لطاقة، و��ص���تخد�م �لطاقات 

�لمتجددة )�ل�ص���م�س و�لرياح(، وت�صجيع تقنيات �حتجاز �لكربون و��صتخد�مه وتخزينه، و�لتحول من �لوقود 

�ل�صائل �إلى �لغاز، وت�صجيع �لبحث و�لتطوير في مجال �لطاقة �لنظيفة. 

كما ��صت�ص���افت �لدول �الأع�ص���اء في منظمة �أو�بك �لعديد من �لفعاليات �لدولية ذ�ت �ل�ص���لة بتن�ص���يق 

�لجهود �لدولية لمو�جهة ظاهرة تغير �لمناخ، ومن �أهمها ��صت�صافة دولة قطر للدورة �لثامنة ع�صرة لموؤتمر 

�الأط���ر�ف ف���ي �تفاقية �الأمم �لمتحدة �الطارية لتغير �لمناخ )COP18( ، كما ��صت�ص���افت دولة �الإمار�ت 

�لعربية �لمتحدة �الجتماع �لوز�ري �لتح�صيري رفيع �لم�صتوى خالل �لفترة 4-5 مايو 2014، وذلك تمهيد�ً 

لقمة �الأمم �لمتحدة �لمعنية بالمناخ لعام 2014.  

من جانبها تحر�س �الأمانة �لعامة لمنظمة �أو�بك على تنظيم �للقاء�ت �لتن�ص���يقية بين �لدول �الأع�ص���اء 

ف���ي �لمنظم���ة قبل �نعقاد �جتماعات موؤتمر �الأطر�ف لتغير �لمناخ، كما تحر�س على �لم�ص���اركة و�لتو�جد 

�لفاع���ل ف���ي �لمحاف���ل �لعربية و�لدولية �لمعنية ب�ص���ير �لمفاو�ص���ات حول ظاهرة تغير �لمن���اخ، كما تقوم 

�الأمان���ة �لعامة للمنظمة بالم�ص���اركة وعقد �الجتماعات و�للقاء�ت �لدورية بين �لدول �الأع�ص���اء وبالتعاون 

مع �لمجموعة �لعربية �لمنبثقة عن جامعة �لدول �لعربية �أو مجموعة �ل� 77 و�ل�صين، �أو بالتن�صيق �لكامل 

مع كل من منظمة �لبلد�ن �لم�ص���درة للنفط )�أوبك(، ومجل�س �لتعاون لدول �لخليج �لعربية ، خا�ص���ة قبيل 

�نعقاد �الجتماع �ل�صنوي لموؤتمر �أطر�ف �تفاقية �الأمم �لمتحدة �الإطارية لتغير �لمناخ، وذلك بهدف تن�صيق 

وتوحيد �لمو�قف بين �لدول �الأع�صاء و�لدول �لعربية.

ومع قرب �نعقاد موؤتمر ليما في دي�ص���مبر 2014، و�لذي يحظى باأهمية كبرى في �ص���ير �لمفاو�ص���ات 

�لدولي���ة ب�ص���اأن تغير �لمناخ، ف���اإن �لدول �لنامية ومن بينها �لدول �لعربية بحاجة �إلى زيادة وتيرة �لتن�ص���يق 

و�الت�ص���االت به���دف حماي���ة و�لدفاع عن م�ص���الحها في هذ� �لمحف���ل �لدولي، و�لتاأكيد على �لم�ص���وؤولية 

�لتاريخية للدول �ل�ص���ناعية عن حدوث هذه �لظاهرة، و�أهمية �لتز�م �لدول �ل�ص���ناعية بم�ص���وؤولياتها تجاه 

�لدول �لنامية.   

 �ن �الأمان���ة �لعامة لمنظمة �أو�بك وهي تتابع تطور�ت ملف �لمفاو�ص���ات �لدولية ب�ص���اأن �تفاقية �الأمم 

�لمتحدة �الإطارية ب�صاأن تغير �لمناخ، �إذ توؤكد على �أهمية مر�عاة �لمبادئ �لعامة لالتفاقية �الطارية لتغير 

�لمناخ وفي مقدمتها مبد�أ �الن�ص���اف و�لم�ص���وؤولية �لم�ص���تركة ولكن �لمتباينة، و�لتاأكيد على �أحقية �لدول 

�لنامية في تحقيق �لتنمية �لم�صتد�مة بما يتو�فق و�أولويتها �لوطنية و��صتر�تيجياتها �لتنموية. 

كم���ا تاأم���ل باأن توفق دولها �الأع�ص���اء في �لدفاع عن م�ص���الحها ف���ي �الجتماعات �لقادم���ة لموؤتمر�ت 

�الأطر�ف ب�ص���اأن تغير �لمناخ، وذلك وفق �إطار مو�ص���وعي و�صامل ي�صاهم في حماية �صناعتها �لبترولية من 

�أية �جر�ء�ت قد تعود بال�صرر على هذه �ل�صناعة �لحيوية.
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�أكد �ص���احب �ل�ص�������مو �لملكي �الأمي�����ر عب��د�لعزي���ز 

بن �ص���لمان بن عبد�لعزيز، م�ص��اعد وزير �لبترول و�لثروة 

�لمعدنية ل�ص���وؤون �لبترول في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية، 

ب���اأن م�ص���تقبل �لمملكة �لعربي���ة �ل�ص���عودية ودول مجل�س 

�لتع���اون �لخليجي �ص���يظل م�ص���رًقا في ظ���ل حر�س هذه 

�ل���دول عل���ى �لعمل بجد من خ���الل دورها كدوٍل رئي�ص���ة 

م�صدرة في �صناعة �لطاقة في �لوقت �لذي ت�صطلع بدور 

�أكبر في �القت�صاد �لعالمي.

و�أو�ص���ح �ص���موه خالل �لكلمة �لتي �ألقاه���ا في موؤتمر 

»�لخليج �لعرب���ي و�لتحديات �الإقليمية« �لذي نظمه معهد 

�لدر��ص���ات �لدبلوما�ص���ية في �لفترة م���ن 18 �إلى 22 ذي 

�لقع���دة 1435ه� ، �لمو�فق13 - 17 �ص���بتمبر2014  في  

مدينة �لريا�س، باأنه على �لرغم من �لتوقعات �لمت�ص���ائمة 

�لناتجة عن �الأو�ص���اع �لجيو�صيا�ص���ية �لحالي���ة، و�لتباطوؤ 

�لملمو�س في تعافي �القت�صاد، و�عتقاد �لبع�س �أن �لوفرة 

�لحالية في �لبترول �لخام من �صاأنها �أن توؤدي �إلى �حتمال 

�إغ���ر�ق �ص���وق �لنف���ط �لعالمية، ف���اإن �لمملك���ة وجير�نها 

م���ن دول مجل�س �لتع���اون �لخليجي �صتم�ص���ي قدًما نحو 

�الزدهار لعقود مقبلة.

وقال �صموه، تُ�ص���ير هذه �الأنماط من �لعر�س و�لطلب 

�إلى �أن �أ�صا�صات �أ�صو�ق �لطاقة في �الأجل �لطويل ال تز�ل 

قوي���ة، الفًت���ا �إل���ى �أنه على غر�ر �أي �ص���وق �أخ���رى، يمكن 

�أن توؤث���ر عو�م���ل موؤقت���ة على تقلبات �ل�ص���عر ف���ي �الأجل 

�لق�صير. »ولكن بالن�صبة �إلى منتج وم�صّدر رئي�س للبترول 

مث���ل �لمملك���ة �لعربي���ة �ل�ص���عودية، �لت���ي من م�ص���لحتها 

��صتقر�ر �ل�صوق في �الأجل �لطويل، فاإن �لتقلبات �ليومية، 

و�الأ�ص���بوعية �أو حتى �ل�ص���هرية، ال تعني �لكثير. وت�ص���ّمن 

خطاب �صموه �إ�صار�ت �إيجابية عديدة، منها:

• هناك طبقة متو�ص���طة متنامية عالمًيا، ال�ص���يما 	

في �آ�ص���يا حيث يمكن �عتب���ار 525 مليون فرد - 

األمير عبدالعزيز بن سلمان:
مستقبل مشرق لدول مجلس التعاون الخليجي

والمنطقة تمضي نحو االزدهار

�لم�صدر : موقع �صركة �أر�مكو �ل�صعودية

المملكة العربية ال�ضعودية
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�أي �أكث���ر من �ص���كان �التح���اد �الأوروبي قاطبًة – 

من �لطبقة �لمتو�ص���طة. ومن �لم�صتبعد �أن يتغير 

ه���ذ� �التج���اه، بل يتوق���ع �أن ينمو حج���م �لطبقة 

�لمتو�ص���طة في �لعالم من �لم�صتوى �لر�هن 1.8 

مليار ن�صمة �إلى 3.2 مليار ن�صمة في عام 2020، 

و�إلى 4.9 مليار ن�ص���مة في عام 2030. فالطاقة 

هي �لمحرك �لذي �ص���يدفع ويعزز �القت�صاد في 

هذه �الأ�صو�ق.

• رغم �الكت�ص���افات �الأخيرة في �أمريكا �ل�صمالية 	

و�الإمكان���ات �لتقني���ة �لمتوفرة لزي���ادة �الإنتاج، 

فق���د كانت »بال���كاد كافي���ة لتعوي����س معدالت 

�النخفا����س ف���ي �لحق���ول �لقائمة« ف���ي �أنحاء 

�لعال���م. ه���ذ� باالإ�ص���افة �إل���ى خف����س بع����س 

�ل�ص���ركات �لرئي�صة في �ل�ص���ناعة ال�صتثمار�تها 

في قطاع �لتنقيب، �لذي من �ص���اأنه �أن ي�ص���من 

م���ورًد�  باعتباره���ا   - �لخلي���ج  ودول  للمملك���ة 

وحي���ًد� يملك طاقة �إنتاجي���ة �حتياطية للبترول 

- مكانتها ك���دول موؤثرة تلعب دوًر� محورًيا في 

�الأ�ص���و�ق �لعالمية.

• ه���ذه �لطاق���ة �الحتياطية تعزز �أي�ًص���ا من مكانة 	

�لمملك���ة ف���ي �ل�ص���وق، كم���ا ظه���ر ذل���ك عندما 

�رتف���ع �لطلب �لعالمي بمق���د�ر 8 ماليين برميل 

ف���ي �ليوم بين عام���ي 2002 و 2007، ونجحت 

�لمملك���ة �لعربية �ل�ص���عودية و�لمنتجون في دول 

مجل����س �لتعاون �لخليجي في زيادة �الإنتاج خالل 

فترة زمنية ق�صيرة ن�صبًيا.

برامج رفع ا�ستهلك الطاقة

�أكد م�ص���اعد وزير �لبت���رول و�لثروة �لمعدنية ل�ص���وؤون 

�لبت���رول، �أن �لمملك���ة و�لدول �الأخرى ف���ي مجل�س �لتعاون 

�لخليج���ي تعم���ل بج���د عل���ى �إع���د�د بر�م���ج لرف���ع كفاءة 

��صتهالك �لطاقة، م�صيًر� �إلى جهود تعزيز كفاءة ��صتهالك 

�لطاق���ة وزيادة دور �لطاق���ة �لمتجددة و�لطاقة �لنووية في 

مزي���ج �لطاقة. وقال �إن ه���ذ� �الأمر يتز�من مع جهود تنويع 

�القت�صاد بطرق �صتى، بما فيها:

• �ال�ص���تثمار ف���ي �لمنتجات �لمك���ررة و�لكيميائيات، 	

كما يت�ص���ح م���ن �إط���الق م�ص���روعات عمالقة مثل 

�ص���د�رة وبترور�بغ ويا�صرف و�صاتورب وجاز�ن في 

�لمملكة.

• �إن�ص���اء تجمع���ات ومناطق �ص���ناعية تحي���ط بمناطق 	

�ص���ناعة �لبت���رول )مث���ل �لتجمع���ات �ل�ص���ناعية في 

�لمملكة �لتي �صت�ص���اعد في تو�ص���ع قطاعات عديدة، 

مث���ل ��ص���تخر�ج �لمع���ادن وت�ص���نيعها، وم�ص���روعات 

و�لبال�ص���تيك  �ل�صم�ص���ية،  و�لطاق���ة  �ل�ص���يار�ت، 

و�لتغليف، وغير ذلك(.

• دع���م �لمملكة للتدريب ومر�ك���ز �لبحوث ومختبر�ت 	

�لبحث و�لتطوير د�خل �لمملكة وخارجها.

• �ص���خ ��ص���تثمار�ت �ص���خمة ف���ي �لتعدي���ن و�الأحجار 	

�لكريم���ة في �لمملكة عبر �إن�ص���اء بنية تحتية، وذلك 

ي�صمل: محطات توليد �لكهرباء، ومر�فق �إنتاج �لمياه 

ومعالجتها وتوزيعها، و�لطرق و�الت�صاالت.

• ��صتمر�ر �ال�صتثمار في تطوير وتحديث �صناعة �لنقل 	

ف���ي �لمملكة، بما في ذل���ك �لمر�فق متعددة �لنماذج 

في �لمدن �القت�صادية في �لمملكة.

واختتم �سم�������وه كلمته بالتاأكيد مج�������دًدا على الو�سع 

الق�������وي للمنطق�������ة اليوم وف�������ي الم�ستقبل، قائ�������ًل اإن دول 

مجل��������س التعاون الخليج�������ي لن تفقد موقعه�������ا المتمّيز 

عل�������ى ال�ساحتين الدولية واالإقليمي�������ة، و�ست�ستمر في اأداء 

دور رئي��������س في ال�ساحات ال�سيا�سية واالقت�سادية والطاقة 

العالمية.

ح�������ددت �سركة اأرامك�������و ال�سعودية �سعر البروبان في عق�������ود ت�سرين االأول /اأكتوبر 2014 عن�������د 735 دوالرًا للطن 

بانخفا��������س ع�سرة دوالرات عن م�ستوى اأيلول /�سبتمبر  2014، وتعتبر اأ�سعار اأرامكو للبروبان معيار قيا�سي لت�سعير 

مبيعات ال�سرق االأو�سط من غاز البترول الم�سال اإلى اآ�سيا.
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وتن�س مذك���رة �لتفاهم على �لتعاون وتبادل �لمعلومات و�لخبر�ت بين �لجانبين 

في مجال �لطاقة �لنظيفة وكفاءة �لطاقة و�حتجاز ثاني �أك�ص���يد �لكربون وتخزينه، 

�إ�ص���افة �إلى ت�صجيع �لتعاون بين �لموؤ�ص�صات �لتعليمية ومر�كز �الأبحاث في �لبلدين 

�ل�صديقين. 

ج���اء ذلك خالل �لزيارة �لتي ق���ام بها معالي 

وزير �لطاق���ة بدولة �الإم���ار�ت �لعربية �لمتحدة 

�إلى �لوالي���ات �لمتحدة �الأمريكية على ر�أ�س وفد 

ر�ص���مي �ص���م كبار �لم�ص���وؤولين في وز�رة �لطاقة 

�المار�تي���ة، وقد بح���ث معالي �لمهند�س �ص���هيل 

ب���ن محم���د ف���رج فار����س �لمزروعي م���ع نظيره 

�الأميرك���ي �أوجه �لتعاون �لم�ص���ترك بين �لبلدين 

�ل�ص���ديقين في مج���ال �لطاق���ة �لنظيفة وكفاءة 

�لطاق���ة و�ص���بل تعزيزه���ا، كم���ا ت�ص���من برنامج 

�لزي���ارة م�ص���اركة معال���ي �لمهند����س �ص���هيل بن 

محم���د ف���رج �لمزروعي و�لوف���د �لمر�فق له في 

�لحلقة �لنقا�ص���ية ومو�ص���وعها )�لحو�ر �ال�ص���تر�تيجي �لوز�ري للطاقة بين دولة 

�الإم���ار�ت �لعربي���ة �لمتح���دة و�لوالي���ات �لمتح���دة �الأميركي���ة( 

وتاأت���ي �لزي���ارة في �إطار �لعالقات �لمتميزة بين �لبلدي���ن وحر�س وز�رة �لطاقة 

بدول���ة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة على �لتعاون مع �لعديد من �لدول �ل�ص���ديقة في 

مجال �لمياه و�لطاقة �لنظيفة وكفاءة �لطاقة.

دولة اإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة 
توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة والمياه

وقع�������ت دول�������ة االإم�������ارات العربي�������ة 

المتح�������دة  والوالي�������ات  المتح�������دة 

ب�س�������اأن  تفاه�������م  مذك�������رة  االأميركي�������ة 

التعاون في مج�������االت الطاقة والمياه، 

وق�������د وق�������ع االتفاقية م�������ن جانب دولة 

االإم�������ارات العربي�������ة المتح�������دة معالي 

وزي�������ر الطاق�������ة، المهند��������س �سهيل بن 

محم�������د ف�������رج فار�س المزروع�������ي، ومن 

جان�������ب الواليات المتح�������دة االأميركية 

معالي وزي�������ر الطاقة، ايرن�ست مونيز . 

دولة الإمارات العربية المتحدة
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فوز مدينة أبوظبي باستضافة
مؤتمر القمة العالمية للطاقة 2019

ف���ازت مدينة  �أبوظبي با�صت�ص���افة موؤتمر »�لقمة 

�لعالمي���ة للطاق���ة 2019«، و�ل���ذي يعق���د كل ثالث 

�ص���نو�ت، ويعتب���ر موؤتم���ر �لطاقة �لعالم���ي �لمنتدى 

للق���ادة و�لمفكري���ن لو�ص���ع حل���ول  �لعالم���ي �الأول 

للق�ص���ايا �لمتعلق���ة بالطاقة. وتعتبر دول���ة �الإمار�ت 

�لعربية �لمتحدة �أول دولة ع�ص���و في منظمة �لبلد�ن 

�لم�ص���درة للنف���ط )�أوبك( ت�صت�ص���يف ه���ذ� �لحدث 

�لمهم منذ 90 عاماً.

م���ن جانب���ه �أع���رب معال���ي �لمهند�س �ص���هيل بن 

محمد ف���رج فار����س �لمزروعي وزي���ر �لطاقة بدولة 

�الم���ار�ت �لعربي���ة �لمتحدة ورئي����س �للجنة �لوطنية 

لمجل����س �لطاقة �لعالمي، ع���ن فرحته بهذ� �النجاز، 

موؤك���د�ً �أن ه���ذ� �لفوز ج���اء نتيجة توجه���ات �لقيادة 

�لحكيم���ة لدولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة وت�ص���افر 

�لجه���ود و�لعمل �لجاد من قبل فريق �لعمل �أع�ص���اء 

�للجنة �لوطنية لمجل�س �لطاقة �لعالمي.

كما وج���ه معالي وزير �لطاقة �ل�ص���كر �إلى جميع 

�ل���دول �لت���ي قامت بالت�ص���ويت ل�ص���الح �لعا�ص���مة 

�الإمار�تية، و�إلى فريق �لعمل �أع�ص���اء �للجنة �لوطنية 

لمجل�س �لطاقة �لعالمي.

ي�ص���ار �إل���ى �أن �ل���دورة �الأول���ى لموؤتم���ر �لطاق���ة 

�لعالم���ي �نطلقت ف���ي عام 1923 وعق���د حتى �الآن 

ف���ي 20 مدينة كان �آخرها في عام 2013 في مدينة 

د�يج���و �لكورية بم�ص���اركة �أكثر من  7000 م�ص���ارك 

من 120 دولة و�أكثر من 30 وزير�ً من مختلف �أنحاء 

�لعالم.
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من  ف��د�ن  �أل��ف   330 نحو  �لم�صترك  �لم�صروع  هذ�  وي�صمل 

�المتياز�ت �لتي تقوم Chevron Canada Limited بت�صغيلها 

�لغنية بالمكثفات �لنفطية في حو�س دوفرني  في منطقة كيبوب 

باألبرتا. وكان برنامج �لحفر �ال�صتك�صافي �لمكثف �لذي تم �إنجازه 

في هذه �لمنطقة خالل �ل�صنو�ت �لخم�س �الأخيرة قد �أ�صفر عن 

�الأخرى  �الآب��ار  جانب  �إلى  �الآب��ار،  هذه  وت�صاهي  م�صجعة.  نتائج 

�لتي يتنامى عددها في منطقة كيبوب من حيث محتوياتها �لغنية 

بالمكثفات �لنفطية، �أف�صل �الآبار �لموجودة في حو�س �إيجل فورد 

للغاز و�لنفط �ل�صخري في �لواليات �لمتحدة �الأميركية.

�أكتوبر  �صهر  حتى  بئر�ً   13 و��صتكمال  بئر�ً   16 حفر  وت��م 

2014 با�صتخد�م تقنية �لتك�صير �لهيدروليكي �لمتعدد �لمر�حل. 
وهناك حالياً 10 �آبار تم ربطها ب�صبكة كثيفة من �الأنابيب ومر�فق 

�إلى 7.5  �إنتاجها �الأولي �لحالي  �لمعالجة �لمحلية، وي�صل معدل 

مليون قدم مكعب من �لغاز �لطبيعي في �ليوم و 1300 برميل من 

�لمكثفات في �ليوم.

حفر  برنامج   Chevron Canada Limited وبا�صرت 

 2014 �لفترة ما بين  �إنجازه خالل  تقييمي �صامل �صتمتد عملية 

�لتطوير  عملية  تتو��صل  �أن  ذلك،  عقب  �لمزمع،  ومن   .2017 و 

�المتياز �صمن مر�حل  تطوير مجمل  يجري  بحيث  متدرج  ب�صكل 

�صت�صهم  �الإنتاج  من  ح�صتها  �أن  كوفبك  تقدير�ت  وتوؤكد  متتالية. 

ب�صكل ملمو�س في تحقيق هدفها �ال�صتر�تيجي للو�صول �إلى معدل 

�إنتاج قدره 200،000 برميل نفط مكافئ في �ليوم.

�صعود  نو�ف  �ل�صيخ  كوفبك  ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  وقال 

�لنا�صر �ل�صباح �إن كوفبك تو��صل من خالل هذه �لخطوة �ل�صير 

�لم�صروع  و�صيوفر هذ�  �ال�صتر�تيجية،  �أهد�فها  تحقيق  في  قدماً 

و�الإنتاج  �الحتياطيات  �صعيد  على  �الأم��د  وطويلة  ملمو�صة  زي��ادة 

�صمن بيئة عمل �إيجابية ومتدنية �لمخاطر باالإ�صافة �إلى تدفقات 

م�صتقباًل  ن�صمن  بذلك  ونحن  قادمة،  لعقود  وثابتة  قوية  نقدية 

ز�هر�ً لل�صركة.

به كوفبك في  تقوم  ��صتثمار  �أول  تعتبر  �لتي  �ل�صفقة،  وهذه 

�أمريكا �ل�صمالية، �صتتيح لل�صركة �لفر�صة الكت�صاب خبر�ت ثمينة 

في مجال تكنولوجيا �لوقود �ل�صخري من خالل عملها مع م�صغل 

عالمي في هذ� �لمجال. كما �صي�صهم �لموظفون �لكويتيون �لذين 

بتعزيز عملية  كند�  �لم�صروع في  �صيفرون في هذ�  �صيعملون مع 

نقل �لعلم و�لمهار�ت �إلى �لقطاع �لنفطي �لكويتي. ويتوقع �أن يتم 

��صتكمال �ل�صفقة خالل �صهر نوفمبر 2014.

�لخارجية  �لبترولية  لالإ�صتك�صافات  �لكويتية  �ل�صركة  وتعتبر 

)كوفبك( �صركة عالمية تعمل في مجال ��صتك�صاف وتطوير و�نتاج 

�لنفط �لخام و�لغاز �لطبيعي خارج دولة �لكويت. وتن�صط »كوفبك« 

�الإ�صتك�صاف  قطاع  في  م�صروعاً   60 ولديها  بلد�ً   14 في  حالياً 

و�الإنتاج �لعالمي.

 وتو��صل كوفبك �لعمل بقوة لبلوغ �أهد�فها وتحقيق خططها 

�الإ�صتر�تيجية �لر�مية لزيادة �إنتاجها لغاية 200 �ألف برميل نفط 

نفط  برميل  مليون   650 قدرها  و�حتياطيات  �ليوم  في  مكافئ 

مكافئ بحلول عام 2020 بما ي�صمن لها تقديم �لمزيد من �لقيمة 

للقطاع �لنفطي �لكويتي.

ك�وف��ب���ك
تدخل إنتاج النفط الصخري في كندا
�ل�صركات  �إحدى  )كوفبك(،  �لخارجية  �لبترولية  �لكويتية لال�صتك�صافات  �ل�صركة  �أعلنت 

�تفاق  �إلى  تو�صلت  كند�«  »كوفبك  �لتابعة  �صركتها  �أن  �لكويتية،  �لبترول  لموؤ�ص�صة  �لتابعة 

للدخول في �صر�كة ��صتر�تيجية مع �صركة Chevron Canada Limited ، وهي �صركة 

�ل�صخرية  �لمو�رد  لتطوير   ،  Chevron Corporation ل�صركة  بالكامل  ومملوكة  تابعة 

ح�صة  على  �ال�صتحو�ذ  خالل  من  كند�  في  دوفرني  حو�س  في  �لنفطية  بالمكثفات  �لغنية 

بن�صبة 30 % من مجمل �أ�صول Chevron Canada Limited وذلك مقابل مبلغ �إجماله 

1.5 مليار دوالر �أميركي، يجري �صد�ده على مدى فترة من �لزمن.
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ويهدف الموؤتمر اإلى :

• اإيجاد اإطار موؤ�س�سي للأفكار والت�سورات العربية حول ق�سايا النفط والطاقة لبلورة روؤى متوائمة ب�ساأنها.	

• تن�سيق العلقات بين الموؤ�س�سات العربية العاملة في الن�ساطات المرتبطة بالطاقة والتنمية.	

• ربط �سيا�سات الطاقة بق�سايا التنمية.	

• درا�سة االحتياجات العربية من الطاقة حا�سرا وم�ستقبل وو�سائل تلبيتها.	

• التعرف على االإمكانيات العربية المتوفرة والجهود المبذولة لتطوير م�سادر الطاقة، والتن�سيق بين هذه الجهود.	

• التعرف على االأبعاد الدولية للطاقة واآثارها على الدول العربية.	

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

�صعار »الطاقة والتعاون العربي«. و�صيتناول �لموؤتمر �لتطور�ت �لر�هنة في �أ�صو�ق �لطاقة و�نعكا�صاتها على �لدول �لعربية، 

و�ال�ص���تثمار�ت �لالزمة لتطوير قطاع �لطاقة في �لدول �لعربية، وق�ص���ايا �لطاقة و�لبيئة و�لتنمية �لم�صتد�مة. كما يناق�س 

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

�إلى �لربط �لكهربائي بين �لدول �لعربية، و�لتطور�ت �لتكنولوجية و�نعكا�صاتها على قطاع �لطاقة. 

تحت رعاية

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئي�س دولة االإمارات العربية المتحدة
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جمهورية م�ضر العربية

�صهد معالي وزير �لبترول و�لثروة �لمعدنية 

بجمهوري���ة م�ص���ر �لعربية، �لمهند�س �ص���ريف 

��ص���ماعيل، توقيع عقد م�ص���روع �ن�ص���اء وحدة 

جديدة الإنتاج �لبوتاجاز بمعمل تكرير �ل�صوي�س 

لت�ص���نيع �لبترول بتكلفة ��صتثمارية حو�لى 36 

مليون دوالر وبطاقة �إنتاجية حو�لى 200 �ألف 

طن �ص���نوياَ . وذلك بح�ص���ور كبار �لم�ص���وؤولين 

في قطاع �لبترول �لم�ص���ري. و�أكد معالي وزير 

�لبت���رول و�لثروة �لمعدنية عق���ب توقيع �لعقد 

�أن���ه يجرى حالياً �ال�ص���ر�ع بتنفيذ خطة تطوير 

معام���ل �لتكري���ر �لقائم���ة و�ص���خ ��ص���تثمار�ت 

جديدة ال�صافة وحد�ت �نتاجية متطورة و�لتى 

تق���در ��ص���تثمار�تها على مد�ر �ل�ص���نو�ت �لخم����س �لقادمة 

بحو�لى 12،5 مليار دوالر م�صير�ً �إلى تطوير وتحديث معامل 

�لتكرير ب�ص���فة م�ص���تمرة باعتبارها من �أهم عنا�صر �لبنية 

�الأ�صا�ص���ية �لبترولية للحفاظ عليها وزيادة �لقيمة �لم�صافة 

ل�ص���الح �القت�ص���اد �لم�ص���رى فى تلك �لمرحلة، خا�صة �أن 

�لم�صروعات �لجديدة تتمتع بجدوى �قت�صادية عالية وتمثل 

نموذجاً فى �لت�ص���غيل �القت�صادى �ل�صليم �لى جانب دورها 

�له���ام فى تاأمين �لطلب �لمتز�ي���د على �لمنتجات �لبترولية 

و�لح���د من ��ص���تير�دها على �لمديين �لمتو�ص���ط و�لطويل. 

و�أ�ص���اف �أن م�ص���روع �لوحدة �لجديدة الإنتاج �لبوتاجاز يعد 

باكورة م�ص���روعات �لتطوير و�الح���الل و�لتجديد �لمخطط 

تنفيذه���ا بمعمل تكري���ر �ل�ص���وي�س لزيادة كفاءت���ه وتعظيم 

قدرته عل���ى توفير �لمنتجات �لبترولي���ة عالية �لقيمة �لتى 

يحتاجها �ل�ص���وق �لمحلي، و�أنه ج���اري حاليا �العد�د للبدء 

ف���ى تنفيذ عدد من �لم�ص���روعات �الأخرى الن�ص���اء وحد�ت 

�نتاجية جديدة وتطوي���ر �لوحد�ت �لقائمة بعد �النتهاء من 

�لدر��ص���ات �لالزمة �إلى جانب عملي���ات تطوير نظم �الأمن 

�ل�صناعى و�ل�ص���المة �لجارية حاليا بالمعمل لتحقيق �أعلى 

درجات �لت�صغيل �الآمن.

 م���ن جانب���ه �أو�ص���ح �لمهند����س محم���د عر�ب���ى رئي�س 

�ص���ركة �ل�صوي�س لت�ص���نيع �لبترول �أن �لوحدة �لجديدة تاأتى 

�ص���من �ولويات �لم�صروعات �ال�ص���تثمارية �لمقرر تنفيذها 

خالل �لع���ام �لمالى 2015/2014 و�ص���تحل محل �لوحدة 

14 بمجم���ع �لتفحي���م بالمعم���ل و�لتى تمار����س عملها منذ 
�كثر من ن�ص���ف قرن، الفتا �إلى �أن �لوحدة �لجديدة �صتقوم 

على �ال�ص���تفادة من �لغاز�ت �لمنتج���ة من وحد�ت �لتفحيم 

و�لتقطي���ر بالمعمل النت���اج �لبوتاجاز باال�ص���افة �لى �نتاج 

�لنافتا و�لغاز�ت �لم�صتخدمة فى عمليات �لت�صغيل، و�أ�صاف 

�أنه روعى فى �لم�ص���روع �لجديد �تباع �الأ�ص����س �القت�صادية 

�ل�ص���ليمة فى �لت�ص���غيل، ومن �لمخطط �النتهاء من تنفيذه 

خالل 29 �صهر�ُ . 

توقيع عقد مشروع انشاء وحدة جديدة إلنتاج البوتاجاز

حققت �ص���ركة عجيبة للبترول رقماً قيا�ص���ياً جديد�ً فى معدالت �نتاجها و�لتى �رتفعت �إلى حو�لى 67،6 �ألف ب/ ي 

من �لنفط �لخام من حقولها في �ل�ص���حر�ء �لغربية وخليج �ل�ص���وي�س. وياأتي �لنجاح فى رفع معدالت �الإنتاج على �ص���وء 

�لنتائ���ج �الإيجابي���ة �لت���ى تحققت فى حقل �إمرى �لعميق بال�ص���حر�ء �لغربية و�لذى �أ�ص���اف �أكثر من 10 �أالف ب/ ي من 

�لنفط �لخام من بئرين جديدين بالحقل �إمرى-15 و�إمرى -9 بعد حفرهما وربطهما على �الإنتاج، وهو ما يعتبر �نعكا�صاً 

ال�صتر�تيجية قطاع �لبترول لتحقيق �ال�صتغالل �القت�صادي �الأمثل للثروة �لبترولية.
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ذك���ر معال���ي وزير �لبترول و�لث���روة �لمعدنية بجمهورية م�ص���ر �لعربية، �لمهند�س 

�ص���ريف ��ص���ماعيل باأن هناك فر����س جيدة للبحث و�ال�صتك�ص���اف ف���ي مناطق �لبحر 

�لمتو�ص���ط ودلت���ا �لنيل �لبري���ة و�لبحرية و�ل�ص���حر�ء �لغربية، م�ص���ير�ً �إل���ى �أن نتائج 

�لمز�يدة �لعالمية �لتي طرحها كل من �يجا�س وهيئة �لبترول كانت جيدة و�أثبتت وجود 

�هتمام �ل�صركات �لعالمية لال�صتثمار فى قطاع �لبترول �لم�صرى. 

و�أو�صح معاليه في كلمة �ألقاها خالل �للقاء �لذى نظمته د�نة غاز بمنا�صبة فوزها 

بمنطقتي���ن ف���ى �لمز�يدة �لعالمية الإيجا����س للبحث عن �لبترول و�لغ���از وتوقيع �تفاق 

جديد مع �ل�ص���ركة �لم�ص���رية �لقاب�ص���ة للغاز�ت �لطبيعية وهيئة �لبترول لزيادة �نتاج �لغاز �لطبيعى من مناطق �متيازها 

�لقائمة، باأن قطاع �لبترول �لم�ص���ري �ص���يقوم خالل �لفترة �لمقبلة ب�ص���د�د حو�لى مليار دوالر من م�ص���تحقات �ل�ص���ركاء 

�الأجانب ومن �لم�ص���تهدف �ص���د�د جزء �أخر من �لم�صتحقات قبل نهاية �لعام �لحالي 2014، كمل �صي�صعى قطاع �لبترول 

�إلى تخفي�س �لم�صتحقات  فى نهاية �لعام �لحالى �إلى حو�لى 3 مليار دوالر بما �صيوؤدى �إلى تحفيز �ل�صركاء �الأجانب على 

�صخ �لمزيد من �ال�صتثمار�ت بما ي�صهم فى زيادة �النتاج وبالتالى تقليل فاتورة �ال�صتير�د. 

و�أو�ص���ح معالي���ه �أن قطاع �لبترول حري�س عل���ى طرح �لمز�يد�ت و�التفاقيات �لبترولي���ة باعتبارها حجر �لز�وية فى 

تحقيق �الكت�ص���افات و�أن هناك �لعديد من �لفر�س �ال�ص���تثمارية �صيتم طرحها فى �لموؤتمر �القت�صادى فى فبر�ير 2015 

فى م�صروعات �لبتروكيماويات و�لتكرير و�لبنية �ال�صا�صية وهى كلها م�صروعات ذ�ت جدوى �قت�صادية مرتفعة.

وتقدم معالي �لوزير بال�صكر و�لتقدير لحكومة و�صعب دولة �المار�ت �لعربية �لمتحدة على �لدعم �لذي قدموه لم�صر 

خالل �لفترة �لما�ص���ية و�لتعاون �لبناء بين قطاع �لبترول و�ص���ركة د�نة غاز �المار�تية �لتى حققت نجاحات و�كت�ص���افات 

للغاز و�لبترول فى مناطق �متيازها منذ بد�ية عملها فى م�صر. 

الجمهورية الجزائرية

 18 تحقيقها  عن  �صوناطر�ك  �صركة  ذكرت 

يناير  من  �لفترة  في  وغ��ازي��اً   نفطياً  �كت�صافاً 

�أن  �ل�صركة  و�أو�صحت   ،2014 �أغ�صط�س  �إل��ى 

من  �الأول  �لن�صف  ف��ي  �لمحققة  �الكت�صافات 

�لعام �لحالي، وعددها 13، ت�صم 7 �آبار للزيوت، 

ميا  وو�د  و�إل��ي��زي  بركين  بمنطقة  غ��از  �آب��ار  و6 

�لمجاورة لحقول حا�صي م�صعود )جنوب �لبالد( 

للتنقيب، وكذلك بحو�س قور�رة  نا�صجة  تُعّد مناطق  �لتي 

تم  �أنه  �ل�صركة  و�أ�صارت  �لجز�ئري.  �لغربي  �لجنوب  في 

خالل �صهري يوليو و�أغ�صط�س ت�صجيل 5 �كت�صافات �أخرى 

يرفع  مما  �لتقييم،  ب�صدد  ت��ز�ل  ال  و�لغاز  �لزيوت  الآب��ار 

18 منذ بد�ية  �إلى  �لعدد �الإجمالي لالكت�صافات �لجديدة 

�لمحروقات  كميات  باأن  �صوناطر�ك  ونوهت   .2014 عام 

من خالل �الكت�صافات 13 �لمحققة في �لن�صف �الأول من 

نفط  معادل  طن  مليون   235 بحو�لي  تقدر  �لحالي  �لعام 

طن  مليون  و159  و�لمحتملة،  �لموؤكدة  �الحتياطات  من 

معادل نفط ممكنة، وكانت �صوناطر�ك حققت في 2013 

 29 منها  ج��دي��ًد�،  �كت�صافا   32 مجموعه  ما 

 93 حفر  �إل��ى  باالإ�صافة  �لخا�س،  بمجهودها 

بئر� منها 85 بالمجهود �لخا�س لل�صركة.

�صركت�����ا  �أعلن����ت  �أخ����رى  جه�����ة  م��ن 

 ، �لرو�صية   GAZPROMص�����ون���اط����ر�ك، و�

عن تحقيقهما �كت�صافاً في حو�س بركين )250 

في  نفطي  حقل  �كبر  م�صعود  حا�صي  من  كلم 

�لجز�ئر(، وقد جرت عملية �لتنقيب على عمق 4120 متر�ً، 

في  �كت�صافات  تحقيق  لهما  �صبق  �ل�صركتان  �أن  �إلى  وي�صار 

نف�س �لمنطقة.

�لدكتور  �لطاقة  وزير  معالي  �صرح  �آخر  تطور  وفي 

للطاقة  محطة  �أول  �صتمتلك  بالده  باأن  يو�صفي،  يو�صف 

مفاعالت  �ن�صاء  ب�صدد  وهي   .2029 عام  قبل  �لنووية 

�لب�صرية  �ل��ك��ف��اء�ت  ت��دري��ب  ف��ي  و�ال�صتثمار  تجريبية 

عدة  وقعت  قد  �لجز�ئر  �لهدف،  وكانت  لهذ�  تح�صبا 

�لطاقة  ��صتخد�م  مجال  في  للتعاون  دولية  �تفاقيات 

�صلمية.  الأغر��س  �لنووية 
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�أعلنت �صركة »ميدكو �نرجي �نترنا�صيونال �الندوني�صية - فرع ليبيا، عن �كت�صاف حقل نفطي جديد   في منطقة �المتياز 

بجب���ل نفو�ص���ة )حو�س غد�م����س( بمنطقة �المتي���از )47( باحتياطي يقدر ب� 250 ملي���ون برميل من �لنفط و�لغاز، و�أ�ص���ارت 

�ل�ص���ركة، في بيان �ص���حفي �إلى �أن �لبئر �لجديد يمكنه �نتاج ب�ص���كل �أولي 3300 ب/ي  من �لنفط �لخام، باال�صافة �إلى 140 

�ألف قدم مكعب يوميا من �لغاز.

وكانت �ل�صركة �الندوني�صية قد �صرعت منذ عام 2012 في تطوير من�صاأة �الإنتاج �لخا�صة بها، و�لتي تحتوي على 26 بئر� 

نفطيا ومن �لمقرر ��صتكمالها في 2015 و�إنتاج نحو 50 �ألف برميل مبدئيا في ذ�ت �لعام. وتقدر �لتكلفة �الإجمالية لال�صتثمار 

بالم�صروع 800 مليون دوالر، تمولها �ل�صركة �الندوني�صية بال�صر�كة مع �لموؤ�ص�صة �لليبية للنفط و�لموؤ�ص�صة �لليبية لال�صتثمار.

دولـــــــة قطــــــــــر

جمهورية العراق

دولة ليبيا

�أعلنت موؤ�ص�ص���ة »قطر للبترول« �أ�ص���عارها 

�لر�ص���مية لنفط���ي قطر �لب���ري و�لبحري وذلك 

عن �ص���هر �ص���بتمبر 2014، حيث حددت �ص���عر 

نفط���ي قط���ر �لبري و�لبح���ري كما يل���ي: نفط 

قط���ر �لب���ري 96.95 دوالر� للبرمي���ل مقارن���ة 

ب���� 103.20 دوالر للبرمي���ل �أ�ص���عار �أغ�ص���ط�س 

2014، متر�جع���ا بن�ص���بة 6.05%.،  وح���ددت 
�صعر �لنفط �لبحري عند م�صتوى 94.95 دوالر� 

للبرمي���ل بنف�س �لفترة مقارنة ب� 101.70 دوالر 

للبرميل ��صعار �أغ�صط�س 2014 متر�جعاً بن�صبة %6.6..

وفي تطور �آخر وقعت �ص���ركة قطر للبترول مع �صركة �لخليج 

�لعالمية للحفر، �لتابعة ل�ص���ركة �لخلي���ج �لدولية للخدمات، على 

�أربعة عقود جديدة لتوفير خدمات من�صات �لحفر، وعلى تمديد 

�أربعة عقود قائمة �أخرى، ولمدة خم�س �ص���نو�ت لكل عقد، وذلك 

بقيمة �جمالية تبلغ خم�صة مليار�ت ومائتي مليون 

ري���ال قطري. وبناء على �لعقود �لجديدة �ص���توفر 

�ص���ركة �لخلي���ج �لعالمي���ة للحف���ر من�ص���تي حفر 

بحريتين جديدتين هما دخان، وحالول، ومن�ص���تين 

بريتين جديدتين هما )GDI-7 و GDI-8(. بينما 

�صي�ص���مح تمديد �لعق���ود �الأخرى في �ال�ص���تمر�ر 

بتقدي���م �لخدم���ات �لتي تق���وم بها �أربع من�ص���ات 

 GDI-3 و GDI-2 و GDI-1 حفر برية )وهي

GDI-4و(. وق���د قام بالتوقي���ع على هذه �لعقود 
كل م���ن معال���ي �لدكتور محمد بن �ص���الح �ل�ص���ادة، وزير �لطاقة 

و�ل�ص���ناعة، رئي�س مجل�س �إد�رة قطر للبترول و�لع�ص���و �لمنتدب، 

و�ل�صيد �إبر�هيم جا�صم �لعثمان، �لرئي�س �لتنفيذي ل�صركة �لخليج 

�لعالمية للحفر بح�ص���ور �لمهند�س �ص���عد �ص���ريدة �لكعبي، مدير 

م�صاريع �لنفط و�لغاز في قطر للبترول.

�أعلنت �ص���ركة كويت �نرجي �أن �ئتالف �ل�ص���ركات �لذي يجمع �ص���ركتي كويت �نرجي )�لم�ص���ّغل 

بح�ص���ة ت�ص���غيلية 70% و Dragon Oil بح�ص���ة 30% ق���د حق���ق �أول �كت�ص���اف نفط���ي في بئر 

فيحاء-1 في �لرقعة �ال�صتك�ص���افية رقم 9 �لكائنة في �لب�ص���رة )جنوب �لعر�ق(، وذلك �صمن �لخطة 

�ال�ص���تر�تيجية لالئتالف لمو��صلة عمليات �لحفر من �أجل �لو�صول �لى �أهد�ف �أكثر عمقاً للح�صول 

على �لبيانات �لالزمة لتقييم �الكت�صاف ب�صكل �صامل وو�صع �لخطة �لالزمة.

وتمكن �الئتالف من تحقيق �الكت�صاف على عمق 2700 متر على م�صتوى مكمن �لم�صرف، حيث 

بلغ �النتاج من خالل �لفحو�صات �الأولية حو�لي 2000 برميل من �لنفط �لخام يومياً وبكثافة ع�صرين 

درجة بقيا�س معهد �لبترول �الأمريكي، و�صيو��صل �الئتالف �لعمل على �جر�ء فحو�صات دقيقة في مكمن �لم�صرف قبل نهاية عام 2014 .

من جهة �أخرى �أعلنت وز�رة �لنفط بجمهورية �لعر�ق عن �لكميات �لم�ص���درة من �لنفط �لخام و�الير�د�ت �لمتحققة  ل�ص���هر �أغ�ص���ط�س 

2014، وذلك بح�ص���ب �الح�ص���ائية �ل�ص���ادرة عن �ص���ركة ت�ص���ويق �لنفط �لعر�قية  )�ص���ومو( ، حيث  بلغ مجموع  كمية �ل�صادر�ت �لنفطية 
)73.6   ثالثة  و�ص���بعون مليون و�ص���تمائة  �ألف برميل(، باإيرد�ت بلغت 7.172  )�ص���بعة  مليار�ت ومائة و�ثنان و�صبعون مليون دوالر(، وبلغ 

معدل �ص���عر �لبيع 97.446 دوالر للبرميل �لو�حد، وقد تم تحميل �لكميات من قبل 33 �ص���ركة نفطية عالمية، من مو�نئ �لب�ص���رة وخور 

�لعمية  و�لعو�مات �الحادية على �لخليج �لعربي.
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Articles

ال�شتثمار  يف عمليات الإنتاج

 وال�شتك�شاف والتكرير لعام 2013 

ج. هورو، �س. �سريبوتوفييز، �س. �سيلفا

باال�سرتاك مع ج. مي�سونييه

تطوير �شناعة تكرير النفط يف الدول العربية...

احلا�شر  وامل�شتقبل  )2 - 2(

عماد  مكي

�شادرات النفط والغاز الطبيعي من الدول الأع�شاء

واملمرات املائية العاملية لل�شحنات البرتولية

مظفر  الربازي

 

Investment in exploration, production

 and refining in 2013
G. HUREAU, S. SERBUTOVIEZ, C. SILVA,

and G. MAISONNIER

Development of the Petroleum Industry in Arab Countries, 

Current and Future Perspective (2-2)
Emad Makki

Directions of Oil and Natural Gas Exports from OAPEC Member 

Countries and Global Transit Chokepoints

 Mouzaffar H Albarazi

ال�صناعة  يف  واملخت�صني  الباحثني  كافة  دعوة  العربي  والتعاون  النفط  ي�صر جملة 

وفقا  العلمية  وتقاريرهم  اأبحاثهم  ن�صر  يف  للم�صاركة  الإمنائية  والق�صايا  البرتولية 

لل�صروط التالية:

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

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

باللغة �لعربية.

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

ترقم  �ن  على   )Simpelified Arabic( بخط   A4 ورق 

�ل�صفحات ترقيما مت�صل�صاًل.

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

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

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

من دون �لرجوع �إلى �لبحث �لرئي�صي، 

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

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

متن �لبحث �لرئي�صي.

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

و�الإ�صارة بان تت�صمن:

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

�لطبعة / �صنة �لن�صر/ رقم �ل�صفحة.

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

�ل�صفحة عند تكرر ��صتعماله.

ود �لبحث بقائمة �لم�صادر منف�صلة عن �لهو�م�س وفي  6 - يزَّ
حالة وجود م�صادر �أجنبية ت�صاف قائمة بها منف�صلة عن 

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

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

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

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

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

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

�الأبحاث �لمن�صورة لموجبات فنية.

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

وفق �الآلية �لتالية:

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

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

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

على ن�صرها وموعد ن�صرها �لمتوقع.

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

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

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

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

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

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

فيه بحثه.

تر�سل المقاالت والمراجعات با�سم رئي�س التحرير، مجلة النفط والتعاون العربي، اأوابك،

�س. ب: 20501 ال�سفاة- الرمز البريدي: 13066 دولة الكويت

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

distribute@oapecorg.org البريد االلكتروني

النفط والتعاون العربي
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االجتماع ال� 139  للمكتب التنفيذي لمنظمة أوابك
عق���د �لمكتب �لتنفي���ذي لمنظمة �الأقط���ار �لعربية �لم�ص���درة للبترول 

)�أو�ب���ك( �جتماع���ه �ل� 139 ، في دول���ة �لكويت بالمق���ر �لد�ئم للمنظمات 

�لعربية، وذلك يومي 17 و 18 ذو �لحجة 1435 هجرية �لمو�فق 11 – 12 

�أكتوبر 2014، وتر�أ�س �الجتماع �صعادة �الأ�صتاذ ح�صن محمد �لرفيعي، ممثل 

جمهوري���ة �لعر�ق في �لمكتب �لتنفيذي، �لت���ي تتر�أ�س بالده �لدورة �لحالية 

للمنظمة لع���ام 2014 )�لمجل�س �لوز�ري و�لمكتب �لتنفيذي(، و�ص���ارك في 

�الجتماع �أ�صحاب �ل�ص���عادة �أع�صاء �لمكتب �لتنفيذي للمنظمة ممثلين عن 

دولهم :

الدكتور مطر حامد النيادي   دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة

مملكة �لبحرين االأ�ستاذ علي عبدالجبار ال�سواد 

�لجمهورية �لجز�ئرية االأ�ستاذ عبدالقادر لعلم  

�لمملكة �لعربية �ل�صعودية المهند�س نا�سر بن ابراهيم الفوزان 

جمهورية �لعر�ق االأ�ستاذ  ح�سن محمد الرفيعي 

دولة قطر ال�سيخ م�سعل بن جبر اآل ثاني 

دولة �لكويت ال�سيخ طلل نا�سر العذبي ال�سباح 

دولة ليبيا المهند�س  محمد كامل الزنداح 

جمهورية م�صر �لعربية  المهند�س عمرو عبد الحليم  

االأ�ستاذ  ح�سن محمد الرفيعي

جمهورية �لعر�ق
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وم���ن �أهم �لمو��ص���يع �لت���ي بحثها 

�الجتماع م�ص���روع �لميز�نية �لتقديرية 

و�لهيئ���ة  �لعام���ة  )�الأمان���ة  للمنظم���ة 

ومناق�ص���ة   ،2015 لع���ام  �لق�ص���ائية( 

مذكرة �ص���عادة �الأمين �لع���ام للمنظمة 

ب�ص���اأن تحديد مو�ص���وع �لبحث �لعلمي 

لجائزة �أو�بك �لعلمية لعام 2015.

�فتت���ح �الجتماع �ص���عادة �الأ�ص���تاذ 

ح�ص���ن محم���د �لرفيع���ي بكلم���ة رحب 

فيها باأ�صحاب �ل�صعادة �أع�صاء �لمكتب 

�لتنفي���ذي، وتق���دم بال�ص���كر �لجزيل لدول���ة �لكويت على 

��صت�صافتها �جتماع �لمكتب �لتنفيذي للمنظمة، وتقديمها 

كافة �لت�ص���هيالت لعقد �الجتماع على �أر��صيها، كما تقدم 

بال�ص���كر �لجزيل لالأمانة �لعامة على جهودها �لطيبة في 

تنظي���م �الجتم���اع، متمني���ا �لتوفيق و�لنجاح  فيما �ص���يتم 

�لتو�ص���ل له من خالل �لمناق�ص���ات لما فيه خير لم�صلحة  

�لمنظمة و�لدول �الأع�صاء.

كما �ألقى �صعادة �الأمين �لعام للمنظمة �الأ�صتاذ عبا�س 

علي �لنقي كلمة رحب فيها باأ�ص���حاب �ل�ص���عادة �أع�ص���اء 

�لمكت���ب �لتنفيذي، متمني���اً لهم �لتوفيق ف���ي مد�والتهم، 

و�لو�ص���ول �إل���ى م���ا فيه خير وم�ص���لحة �لدول �الأع�ص���اء 

و�لمنظم���ة، وعب���ر �ص���عادته ع���ن خال�س �ص���كره و�متنانه 

لدولة �لكويت على ��صت�صافتها الجتماعات �لمنظمة، كما 

وجه �ل�ص���كر الإد�رة �لمق���ر �لد�ئم للمنظمات �لعربية على 

جهودها في �نجاح �الجتماع.

الدكتور مطر حامد النيادي  

دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة

ال�سيخ م�سعل بن جبر اآل ثاني 

دولة قطر

االأ�ستاذ علي عبدالجبار ال�سواد 

مملكة �لبحرين

ال�سيخ طلل نا�سر العذبي ال�سباح 

دولة �لكويت

االأ�ستاذ عبدالقادر لعلم 

�لجمهورية �لجز�ئرية

المهند�س  محمد كامل الزنداح 

دولة ليبيا

المهند�س نا�سر بن ابراهيم الفوزان

�لمملكة �لعربية �ل�صعودية

المهند�س عمرو عبد الحليم 

جمهورية م�صر �لعربية 
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عق���د في مقر �الأمانة �لعام���ة لمنظمة �الأقطار �لعربية 

�لم�ص���درة للبت���رول )�أو�بك( ف���ي دولة �لكوي���ت، يومي 13 

و14 ت�ص���رين �الأول/�أكتوبر 2014، �الجتماع �لر�بع ع�ص���ر  

للخبر�ء ح���ول بحث �إمكانيات �لتعاون في مجال ��ص���تثمار 

�لغ���از �لطبيعي في �لدول �الأع�ص���اء، وح�ص���ره ممثلون من 

�لدول �الأع�ص���اء في �لمنظم���ة، وقد �فتتح �ص���عادة �الأمين 

�لعام للمنظمة، �الأ�صتاذ عبا�س علي �لنقي، �الجتماع بكلمة 

�أكد فيها على حر�س �الأمانة �لعامة للمنظمة  على ت�صجيع 

�لتعاون �لعربي �لم�ص���ترك في مجال �صناعة �لغاز، و�صعيها 

�إل���ى توفير �لبيانات و�لمعلوم���ات  ومتابعة كافة �لتطور�ت 

�لعربية و�لعالمية في �ص���ناعة �لغاز �لطبيعي، وذلك �إيمانا 

منه���ا باأهمي���ة �لغ���از �لطبيعي كر�ف���د من رو�ف���د �لتنمية 

�القت�صادية �لعربية.

و�أ�ص���اف �صعادته في كلمة له خالل �فتتاح �الجت�ماع،  

باأن �الأمانة �لعامة حر�صت على عقد هذ� �الجتماع ب�صفة 

دوري���ة منذ ع���ام 2001، وذل���ك بهدف بح���ث �إمكانيات 

�لتع���اون في مج���ال ��ص���تثمار �لغاز �لطبيع���ي في �لدول 

�الأع�ص���اء، م���ن خالل ��ص���تعر��س �أح���دث �لتطور�ت في 

�ص���ناعة �لغاز في �لدول �الأع�ص���اء بالمنظمة، وما ينبثق 

ع���ن ذلك من مناق�ص���ات فنية وتبادل ل���الآر�ء، و�لخبر�ت 

ووجهات �لنظر بين �لم�ص���اركين، مما ي�ص���هم ب�صكل فعال 

ف���ي تعزيز مج���االت �لتع���اون وتوثيق �لعالق���ات، و�إيجاد 

�لبيئ���ة �لمنا�ص���بة للتع���اون �لعربي �لم�ص���ترك في مجال 

��صتثمار �لغاز. 

االجتماع ال�14 للخبراء حول بحث إمكانيات التعاون في مجال استثمار الغاز الطبيعي في الدول األعضاء

النقي: الغاز الطبيعي من ركائز التنمية 
االقتصادية العربية
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كما ��ص���تعر�س �ص���عادته بع�س �لموؤ�ص���ر�ت �لهامة في 

�ص���ناعة �لغ���از �لطبيع���ي خالل ع���ام 2013 �لذي �ص���هد 

تر�جع���ا في معدل نمو �لطلب �لعالمي على �لغاز �لطبيعي 

حي���ث بلغ نح���و 1.4% مقارنة ب� 2.2% عام 2012، بينما 

في �لمقابل �ص���هد �إنتاج �لغاز �لطبيع���ي عالميا نمو�ً قدره 

1.1%، وهو �أقل من متو�صط معدل �لنمو على مدى �لع�صر 
�ص���نو�ت �لما�ص���ية، و�لذي بلغ نحو 2.6%.  وقد �ص���هدت 

�لتج���ارة �لعالمي���ة للغ���از �لطبيع���ي بنوعي���ه )عبر خطوط 

�الأنابيب و�لم�ص���يل( نمو�ً بلغت ن�ص���بته نحو 1.8%. ولفت 

�ص���عادته �إل���ى تز�يد �لطل���ب �لمحلي على �لغ���از في بع�س 

�لدول �لعربية �لم�صدرة للغاز مما �أدى �إلى تر�جع �إجمالي 

�ص���ادر�تها ف���ي ع���ام 2013 بنح���و 4% عن ع���ام 2012، 

وت�ص���كل �ص���ادر�ت �لغاز �لطبيعي من �ل���دول �لعربية نحو 

20% من �إجمالي �لتجارة �لعالمية.
وف���ي ختام كلمته تمنى للم�ص���اركين �لنجاح في تحقيق 

�أهد�ف �الجتماع وما يتناوله من مر�جعة تطور�ت �ص���ناعة 

�لغاز �لطبيعي في �لدول �الأع�صاء، وطيب �الإقامة في دولة 

�لكويت.

�سارك في االجتماع متخ�ص�ص���ون في �ص���ئون �لغاز من 

مملك���ة �لبحري���ن، �لمملك���ة �لعربية �ل�ص���عودية، جمهورية 

�لعر�ق، دولة قطر، دولة �لكويت، جمهورية م�ص���ر �لعربية، 

�إ�صافة �إلى ممثلي �الأمانة �لعامة للمنظمة، وقدم �لم�صاركون 

ف���ي �الجتماع �أور�ق عم���ل تناولت تطور�ت �ص���ناعة �لغاز 

�لطبيعي في بلد�نهم، كما قدمت �الأمانة �لعامة ورقة عمل 

تناولت ملخ�س در��ص���ة »و�قع و�آفاق �صناعة �لغاز �لطبيعي 

في �لدول �لعربية«،  وحظيت �الأور�ق �لمقدمة بمناق�ص���ات 

م�صتفي�صة ومد�خالت بناءة. 

وفي خت�������ام االجتماع تو�ص���ل �لم�ص���اركون �إلى بع�س 

�ال�ص���تنتاجات �لتي ت�ص���ير �إل���ى �هتمام �لدول �الأع�ص���اء 

بزي���ادة �حتياطياته���ا من م���و�رد �لغاز �لطبيع���ي، وكيفية 

�لخط���ط  تبن���ي  خ���الل  م���ن  �لم���و�رد  ه���ذه  ��ص���تغالل 

�ال�ص���تر�تيجية، و�ال�صتمر�ر في تنفيذ �لم�صاريع �لتنموية. 

كما �أكد �لم�ص���اركون عل���ى �أهمية تعزيز �لتع���اون �لثنائي 

�أو متع���دد �الأطر�ف بين �لدول �الأع�ص���اء في مجال �لغاز 

�لطبيع���ي، و�ل���ذي �ص���هد نم���و�ً ملحوظاً ف���ي تنفيذ بع�س 

�لم�صاريع �لعربية �لم�صتركة. 
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زيارة وفد مركز التعاون الياباني للبترول لألمانة العامة

��صتقبل �صعادة �الأمين �لعام �الأ�صتاذ/ عبا�س علي �لنقي، وفد� من مركز �لتعاون 

�لياباني للبترول JCCP �صم كل من �ل�صادة: �إيجي هير� �أوكا، �لم�صت�صار �لخا�س، 

مدير مركز �لتعاون �لياباني للبترول،  ت�صيو�صي �أوتا مدير �لتعاون �لفني ، جوني�صي 

كا�صويا �لمدير �لعام )مكتب �لريا�س(

 وقد رحب �ص���عادة �الأمين �لعام بالوفد ، وهناأ �ل�ص���يد/ �أوكا على توليه من�صبه 

�لجدي���د كمدير لمركز �لتعاون �ليابان���ي للبترول، و�أعرب عن حر�س �لمنظمة على 

��ص���تمر�ر �لتعاون مع �لمركز  في �ص���بيل تعظيم �ال�ص���تفادة من �لتعاون �لم�ص���ترك 

بين �لجانبين، كما �أثنى على جهود �ل�صيد/ يو�صيد�  �لمدير �ل�صابق للمركز، ودوره 

�لبارز في �إنجاح �لفعاليات �لم�ص���تركة �لتي �أنجزت خالل فترة عمله، وقد �ص���ارك 

في �للقاء من  �الأمانة �لعامة الأو�بك �لدكتور/ �صمير �لقرعي�س، مدير �إد�رة �ل�صوؤون 

�لفنية في �لمنظمة. 

كما بحث �لجانبان �ص���بل تعزيز فر�س �لتعاون �لم�ص���تقبلية بين منظمة �الأقطار 

�لعربية �لم�صدرة للبترول )�أو�بك( ومركز �لتعاون �لياباني في �إطار مذكرة �لتفاهم 

�لمبرمة بين �لطرفين،  و��صتعر�صا �الإجر�ء�ت �لتي يمكن �تخاذها الإنجاح  �لفعاليات 

�لمدرج���ة ف���ي خطة �لعمل له���ذ� �لعام، و�لتي م���ن بينها موؤتمر  »خيار�ت تر�ص���يد 

��صتهالك �لطاقة في �صناعة تكرير �لنفط« �لذي �صيعقد في مملكة �لبحرين خالل 

�لفترة 3-5 �صباط/ فبر�ير 2015،.
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�جتمع���ت لجنة تحكيم �لبحوث �لمق�دمة �إلى جائزة �أو�ب�ك �لعلمية لعام 2014، 

في مقر �لمنظمة �لد�ئم في دولة �لكويت، بتاريخ 16 ت�ص���رين �الأول/�أكتوبر 2014 

برئا�ص���ة �ص���عادة �الأمين �لعام لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�ص���درة للبترول )�أو�بك( 

وع�ص���وية كل من �لدكتور/ �ص���مير محمود �لقرعي�س مدير �إد�رة �ل�ص���وؤون �لفنية- 

)�أو�بك(، و�لمهند�س/عماد نا�ص���يف مكي، خبير �أول تكرير- �إد�رة �ل�صوؤون �لفنية- 

)�أو�ب���ك(، و�لدكتور/ ماأمون عب�ص���ي حلبي، باحث رئي�ص���ي، مرك���ز �أبحاث �لبترول، 

معهد �لكويت لالأبحاث �لعلمية – دولة �لكويت، و�لدكتور/ محمد محمود �ل�صكري، 

�أ�صتاذ متفرغ، ق�صم �لبتروكيماويات، معهد بحوث �لبترول- جمهورية م�صر �لعربية. 

وبع���د مد�ولة مالحظات �ل�ص���ادة �أع�ص���اء �للجن���ة تم �إعد�د �لتقري���ر �لنهائي حول 

م�صتوى �لبحوث �لمقدمة لعر�صه على �لمكتب �لتنفيذي لالإطالع ورفعه �إلى مجل�س 

وزر�ء �لمنظمة �لذي �صينعقد في �أبو ظبي بتاريخ 2014/12/21 الإعالن �لنتائج، 

علماً �أن مو�صوع �لبحث �لعلمي لجائزة عام 2014 كان بعنو�ن �لتكامل بين �صناعتي 

�لتكرير و�لبتروكيماويات.

تج�������در االإ�س�������ارة اإلى اأن جائزة اأواب�������ك العلمية تاأتي ا�ستم�������رارًا ل�سيا�سة منظمة 

االأقطار العربية الم�سدرة للبترول في ت�سجيع البحث العلمي بتخ�سي�س جائزتين 

تقديريتين كل �سنتين، قيمة الجائزة االأولى �سبعة اآالف دينار كويتي )اأي مايعادل 

حوالي خم��������س وع�سرون األف دوالر اأمريكي(، وقيمة الجائ�������زة الثانية خم�سة اآالف 

دينار كويتي )اأي حوالي ثمانية ع�سر األف دوالر اأمريكي(. 

 إجتماع لجنة تحكيم البحوث المقدمة
إلى جائزة أوابك العلمية لعام 2014 
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تلبي���ة لدعوة من �الأمانة �لعامة لمجل�س �لتعاون بدول 

�لخلي���ج �لعربي���ة، �ص���اركت �الأمان���ة �لعام���ة للمنظمة في 

�الجتم���اع �الأول بين لجنة �لمخت�ص���ين باالإعالم �لبترولي 

ب���دول مجل�س �لتع���اون ل���دول �لخليج �لعربي���ة، ومنظمة 

�الأقطار �لعربية �لم�ص���درة للبترول )�أو�بك(، �لذي �نعقد 

يوم���ي 21 – 22 �أكتوبر 2014 ، في مقر �الأمانة �لعامة 

لمجل����س �لتع���اون �لخليجي في مدين���ة �لريا�س، �لمملكة 

�لعربية �ل�ص���عودية، و�ص���ارك في �الجتماع �أع�ص���اء لجنة 

�لمخت�ص���ين باالإعالم �لبترولي، م���ن دول مجل�س �لتعاون 

�لخليج���ي، منظم���ة �الأو�ب���ك، و�الأمان���ة �لعام���ة لمجل�س 

�لتعاون لدول �لخليج �لعربي.

يهدف االجتماع �إلى ��صتعر��س �صبل �لتعاون في مجال 

�الع���الم �لبترول���ي بين �الأمان���ة �لعامة للمنظم���ة ومجل�س 

�لتعاون لدول لخليج �لعربية، وقد �طلع وفد �الأمانة �لعامة 

عل���ى عر����س تقديمي عن ��ص���تر�تيجية �الع���الم �لبترولي 

لمجل����س �لتعاون �لخليجي، و�لذي يت�ص���من بند�ً عن تفعيل 

�لتع���اون �العالم���ي بين �لمجل����س و�لمنظمة، م���ن جانبها 

قدم���ت �الأمانة �لعامة للمنظمة عر�س تقديمي عن �أهد�ف 

ون�صاطات �لمنظمة.

وق�������د خل��������س االجتم�������اع �إل���ى تقدي���م مجموع���ة م���ن 

�لتو�ص���يات �لتي �صوف ت�صاهم في تفعيل �لتعاون �العالمي 

بين �لمنظمة و�لمجل�س، وفي نهاية �الجتماعات تقدم وفد 

�الأمان���ة �لعام���ة للمنظمة بال�ص���كر �لجزي���ل لالأمانة �لعامة 

لمجل�س �لتعاون على ح�صن �ال�صتقبال وكرم �ل�صيافة.

مث�������ل االأمان����������ة العام�����������ة للمنظم�����������ة ف����������ي االجتم����اع، 

ال�سيد/ عبدالكري�������م عايد، مدير اإدارة االإع�������لم والمكتبة، 

وال�سيد/ نا�سر بخيت، م�سوؤول الن�سرة ال�سهرية.

استعراض أوجه التعاون االعالمي
بين أوابك ومجلس التعاون الخليجي
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�فتت���ح �ص���عادة �الأمي���ن �لع���ام للمنظمة �الأ�ص���تاذ عبا�س علي �لنق���ي �الجتماع بكلم���ة رحب فيها 

بالم�ص���اركين و�أ�صار �إلى �أن �الأمانة �لعامة للمنظمة د�أبت وكعادتها على تنظيم هذه �الجتماعات قبل 

 ،)UNFCCC( موعد �الجتماع �ل�صنوي لموؤتمر �أطر�ف �تفاقية �الأمم �لمتحدة �الإطارية لتغّير �لمناخ

و�لذي �صيعقد هذ� �لعام في مدينة ليما بجمهورية �لبيرو خالل �لفترة من 1 �إلى 12 دي�صمبر 2014، 

وذلك بهدف تد�ر�س �لمو��ص���يع �لمت�ص���عبة و�ل�صائكة و�لتي تتطلب بطبيعتها تن�صيقاً م�صبقاً فيما بين 

�لدول �الأع�صاء و�لمنظمات �الإقليمية كي تتمكن من حماية م�صالحها �لمختلفة.

و�صدد في كلمته �إلى �لحاجة �إلى موقف موحد في موؤتمر ليما 2014 �لذي �صتخرج عنه �لم�صودة 

�الأول���ى م���ن وثيقة �التف���اق �لمناخي بعد ع���ام 2020، و�لتاأكيد عل���ى �أهمية وفاء �ل���دول �لمتقدمة 

بالتز�ماته���ا نحو �التفاقية و�لتقدم ببرنامج طموح من �الأن�ص���طة لتلبية �حتياجات �لدول �لنامية في 

�ص���وء �لتحديات �لتي تهدد هذه �لدول خا�ص���ة �لظو�هر �لجوية و�لتغير�ت �لمناخية و�صرورة تعزيز 

�آلية و�ر�صو للخ�صائر و�الأ�صر�ر �لدولية من خالل �لتمويل ونقل �لتكنولوجيا وبناء �لقدر�ت. 

بع���د ذل���ك قدمت �الأمان���ة �لعامة لمنظم���ة �أو�بك ورقتي عمل، ت�ص���منت �لورقة �الأولى خم�ص���ة 

 UNFCCC محاور رئي�صية، تطور�ت مفاو�صات �تفاقية �الأمم �لمتحدة �الإطارية ب�صاأن تغير �لمناخ

وقم���ة �لمن���اخ �لتي عق���دت في نيويورك في �ص���بتمبر 2014 ومالمح �التفاقي���ة �لجديدة �لمقترحة 

ف���ي باري����س 2015 وموق���ف �ل���دول و�لمجموعات �لتفاو�ص���ية و�لموق���ف �لتفاو�ص���ي �لعربي تجاه 

�لمفاو�ص���ات، بينم���ا تناولت �لورقة �لثانية ت�ص���ور�ت �لهيئة �لحكومية �لدولي���ة �لمعنية بتغير �لمناخ 

)IPCC( و�ل�ص���يناريوهات �لمتوقعة لتخفيف �الإنبعاثات وتاأثيرها على �لطلب �لعالمي على �لطاقة 

ب�ص���ورة �إجمالية لغاية عام 2100 و�لطلب �لعالمي على �لنفط وفق هذه �ل�ص���يناريوهات و�لتاأثير�ت 

�ل�صلبية لتد�بير �ال�صتجابة من قبل �لدول �لمتقدمة على �لتنمية �القت�صادية و�الجتماعية في �لدول 

�الأع�صاء.  

كما �ألقيت ورقتي عمل من جامعة �لدول �لعربية، ومجل�س �لتعاون لدول �لخليج �لعربية، تناولت 

جهود �لدول �لعربية في مو�جهة �الآثار �لمحتملة لظاهرة تغير �لمناخ.

وق���د �ص���در ع���ن �الجتماع عدد من �لتو�ص���يات �لت���ي تحث على تن�ص���يق �لمو�ق���ف �لعربية في 

�جتماعات موؤتمر �أطر�ف �تفاقية �الأمم �لمتحدة �الإطارية لتغير �لمناخ.

مث�������ل االأمان�������ة العامة للمنظمة ف�������ي االجتماع ال�سيد/ عب�������د الكريم عايد، مدي�������ر اإدارة االإعلم 

والمكتبة، والدكتور ماجد را�سي الخبير باالإدارة االقت�سادية.

االجتماع التنسيقي الواحد والعشرون
لخبراء البيئة في الدول األعضاء

تنفي�������ذاً لخطة عمل االأمانة العامة لمنظمة االأقطار العربية الم�س�������درة للبترول )اأوابك( لعام 2014، ُعقد االجتماع 

التن�سيقي الواحد والع�سرون لخبراء البيئة في الدول االأع�ساء بم�ساركة ممثلين عن جامعة الدول العربية واالأمانة العامة 

لمجل��������س التعاون لدول الخليج العربية في مدينة القاهرة – جمهورية م�سر العربية خلل الفترة 27-28 ت�سرين االأول/

اأكتوب�������ر 2014، بم�ساركة مخت�سين من مملكة البحرين، الجمهورية الجزائري�������ة الديمقراطية ال�سعبية، المملكة العربية 

ال�سعودية، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية م�سر العربية، جامعة الدول العربية، مجل�س التعاون لدول الخليج العربية، 

باالإ�سافة اإلى وفد االأمانة العامة للمنظمة. 
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االجتماع التنسيقي ال� 43 للشركات المنبثقة عن المنظمة

القمة السنوية الثالثة إلدارة وتخفيض حرق الغاز على الشعلة

عقدت �الأمانة �لعامة لمنظمة �أو�بك، �الجتماع 

�لتن�صيقي �ل�ثالث و�الأربعين لل�صركات �لمنبثقة عن 

�لمنظمة، في 29 �أكتوبر 2014، في مدينة �لقاهرة 

بجمهوري���ة م�ص���ر �لعربية، وذلك بح�ص���ور مدر�ء 

�ل�صركات �لمنبثقة عن �لمنظمة �أو من ينوب عنهم 

و�ل�ص���ركات هي: �ل�ص���ركة �لعربي���ة �لبحرية لنقل 

�لبترول، و�ل�صركة �لعربية لال�صتثمار�ت �لبترولية 

)�أبيكورب(، و�ل�صركة �لعربية للخدمات �لبترولية، 

و�ل�ص���ركة �لعربية لبناء و��صالح �ل�صفن، و�ل�صركة 

�لعربية للحفر و�ص���يانة �الآبار، و�ل�ص���ركة �لعربية 

لكيماوي���ات �لمنظف���ات، و�ل�ص���ركة �لعربية لج�س 

�الآب���ار، و�ل�ص���ركة �لعربية لخدمات �ال�صتك�ص���اف 

�لجيوفيزيائي. 

يه���دف �الجتم���اع �إل���ى �لتع���رف على ن�ص���اط 

�ل�ص���ركات �لمنبثقة ع���ن �لمنظم���ة، و�لعمل على 

تحقي���ق تعاون �أكب���ر بينها كلم���ا كان ذلك ممكنا، 

وم���ن ثم رف���ع تقرير بالتو�ص���يات و�ال�ص���تنتاجات 

�إلى �جتم���اع مجل�س وزر�ء �لمنظم���ة �لقادم، وقد 

تم خالل �الجتماع ��ص���تعر��س �ص���بل �لتعاون بين 

�ل�ص���ركات �لمنبثق���ة ع���ن �لمنظمة، و��ص���تعر��س 

ن�صاط �ل�صركات خالل عام 2013 و�لن�صف �الأول 

من �لعام �لحالي 2014. 

�صاركت �الأمانة �لعامة لمنظمة �أو�بك، في فعاليات، 

�لقم����ة �ل�ص���نوي�ة �لثالث�ة الإد�رة وتخفي�����س ح�رق �لغ�از 

عل����ى �ل�ص���عل�ة،  �لت���ي عقد ف���ي مدينة �أبوظب���ي، دولة 

�الإمار�ت �لعربية �لمتحدة، خالل �لفترة من26 �إلى 29 

�أكتوب���ر 2014، و�لت�ي نظمه�ا �لمرك����ز �لدول�ي لالن�تاج 

و�لج�ودة. 

ت�ص���منت �لفعالي���ات �أربع���ة ع�ص���ر عر�ص���اً تقديمياً، 

وحلقتي نقا�س، �إ�ص���افة �إلى ور�ص���تي عمل. وقد �صاركت 

�الأمان���ة �لعام���ة لمنظم���ة �أو�ب���ك بتقديم كلم���ة �الفتتاح 

�لرئي�ص���ية في �لموؤتمر، و�لتي ت�ص���منت عر�ص���اً بعنو�ن: 

»ح���رق �لغ���از من عدمه، ه���ل هذ� هو �ل�ص���وؤ�ل؟« قدمها 

�لمهند�س تركي حم�س – خبير ��صتك�ص���اف و�إنتاج باإد�رة 

�ل�ص���وؤون �لفني���ة، و�ل���ذي مث���ل �الأمانة �لعام���ة في حلقة 

�لنقا����س �الأول���ى ف���ي �لموؤتم���ر �لتي د�رت ح���ول �لطرق 

�لم�ص���تخدمة حالياً لتخفي�س حرق �لغ���از، وتناولت عدة 

نقاط كان من �أهمها:

• تحديد �إجمالي م�ص���تويات حرق �لغاز في �لمنطقة، 	

وتفّهم �ال�صتر�تيجيات �لمتبعة لمزيد من �لتخفي�س 

في حجم �لغاز �لمحروق.

• تحدي���د �لتقنيات �لمثلى �لم�ص���تخدمة ال�ص���ترجاع 	

�لغاز وتخفي�س �لحرق.

• دور �ل�ص���ركات في �لح���د من �لحرق غير �لمخطط 	

للغاز، و�لحد من �لتاأثير�ت �لبيئية.

• دور منتجي �لتقنيات �لجديدة، و�ل�ص���ركات �لعاملة، 	

في تح�صين �إد�رة عمليات حرق �لغاز.

• �أم���ا حلقة �لنقا�س �لثانية، فحملت عنو�ن: تخفي�س 	

�نبع���اث غ���از�ت �لدفيئ���ة �لناتجة عن ح���رق �لغاز. 

ود�رت محاورها حول:

• تحديد وتحليل �لم�صتوى �لحالي من �نبعاث غاز�ت 	

�لدفيئة �لناتجة عن حرق �لغاز.

• م���ا �لذي يمكن لل�ص���ركات �أن تفعله لتخفي�س �الآثار 	

�لبيئية لعملها.

• هل هن���اك تقني���ات �أو ��ص���تر�تيجيات معينة يمكن 	

لل�صركات �إتباعها في هذ� �لمجال.

• �لح���د من حرق �لغاز على �ل�ص���علة، ه���ل هو توجه 	

بيئي �أو �إ�صتر�تيجية �قت�صادية.
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��ص���تهل �لتقرير بكلمة ل�ص���عادة �لدكتور عابد بن عبد�هلل 

�ل�صعدون، رئي�س مجل�س �إد�رة  �ل�صركة �لعربية لال�صتثمار�ت 

�لبترولي���ة، �أ�ص���ار فيها �إلى �أن �ل�ص���ركة �ص���جلت نتائج مالية 

قيا�ص���ية ف���ي ع���ام 2013، م���ع زي���ادة �ص���افي �لدخ���ل �إلى 

م�ص���تويات جيدة بلغت 112.06 مليون دوالر �أمريكي مقارنة 

مع 108.89 مليون دوالر �أمريكي في عام 2012. كما �ص���هد 

�إجمالي �أ�ص���ول �ل�صركة في 31 دي�صمبر 2013، نمو�ً بن�صبة 

11.8 ملي���ار دوالر �أمريك���ي لي�ص���ل �إل���ى 5.67 ملي���ار دوالر 
�أمريك���ي، بينما بلغ �إجمالي حقوق �لم�ص���اهمين 1.81 مليار 

دوالر �أمريك���ي، بن�ص���بة زيادة 38% عن م�ص���تو�ه بنهاية عام 

2012. ويعزى هذ� �الرتفاع �إلى نجاح �ل�ص���ركة في �لح�صول 
عل���ى ��ص���تثمار�ت جديدة، �إ�ص���افة �إل���ى �إع���ادة تقييم بع�س 

��ص���تثمار�ت �ل�ص���ركة �لمبا�ص���رة وغير �لمدرجة في �الأ�صو�ق 

�لمالية بقيمتها �ل�صوقية �لعادلة، مما �أ�صفر عن �رتفاع �لقيمة 

�ل�صوقية للمحفظة �ال�صتثمارية لل�صركة من 318 مليون دوالر 

�أمريكي �إلى 823 مليون دوالر �أمريكي.

من جانبه ذكر �ص���عادة �الأ�ص���تاذ �أحمد بن حمد �لنعيمي، 

�لرئي�س �لتنفيذي و�لمدير �لعام ل�ص���ركة �أبيكورب، باأن �صركة 

�أبيكورب تو��صل م�صاعيها �لر�مية �إلى تو�صيع نطاق ��صتثمار�تها 

و�أن�ص���طتها �لتمويلية لتغطي قطاع���ات جديدة للنفط و�لغاز، 

ع���الوة عل���ى دعم �لم�ص���اريع �لتي �صت�ص���اهم في ف���ي تعزيز 

�مكانيات �ل�ص���ناعات �لو�ص���طى و�لالحقة و�لتي من �ص���اأنها 

تعزيز �لعو�ئد �القت�صادية لمو�رد �لطاقة في �لدول �لعربية. 

و�أ�ص���ار �لنعيمي �إلى �أن �بيكورب ��ص���تحوذت في عام 2013 

على 6% من �الأ�ص���هم في �صركة �لت�ص���نيع وخدمات �لطاقة 

�ل�ص���عودية )طاقة(، كما ز�دت �أبيكورب ح�ص���تها في ر�أ�صمال 

�ل�ص���ركة �لم�ص���رية ميثانك�س الإنتاج �لميثان���ول )�يميثانك�س( 

من 7 % �إلى 17%. و�أو�ص���ح �لنعيمي باأن �أبيكورب حر�صت 

تاأ�صي�ص���ها  من���ذ 

�لم�ص���اهمة  عل���ى 

ب�ص���كل ملمو�س في 

م�ص���روعات  دع���م 

�صناعة �لطاقة في 

�لعربية.  �لمنطق���ة 

وقد ��صتثمرت عن 

طريق �لم�صاهمات 

نح���و  �لمبا�ص���رة 

0.5 مليار دوالر �أمريكي في 22 م�ص���روعاً م�صتركاً في مجال 
�صناعة �لنفط و�لغاز بتكلفة تزيد عن 16 مليار دوالر.     

نمو الأعمال 

حقق ن�ص���اط �صركة  �أبيكورب في مجال عمليات �لتمويل 

�أد�ًء قوي���اً ف���ي ع���ام 2013، حي���ث  �ص���هد �جمال���ي �لدخل 

�لمتحق���ق من ن�ص���اط تمويل �لم�ص���روعات وتموي���ل �لتجارة 

�لدولية �رتفاعاً قيا�صياً بلغ 66.7 مليون دوالر �أمريكي، بينما 

�رتفع �ص���افي �أ�صول محفظة �لقرو�س �إلى 2.92 مليار دوالر 

 J.P. أمريكي. وفي ظل �التفاقية �لمبرمة بين �أبيكورب وبنك�

Morgan في عام 2012، توفر �أبيكورب لعمالئها مجموعة 
متكاملة من منتجات وخدمات �لتمويل، بما في ذلك خطابات 

�الئتمان، وخطابات �ل�ص���مان وخطابات �الئتمان لل�صادر�ت، 

وتت�صمن تقديم �لم�صورة و�لتفاو�س و�صمان �لقيمة.

كما ��ص���تحدثت �ل�صركة في عام 2013 �صمانات �لقيمة 

�لمتبقي���ة فيم���ا يتعلق ب�ص���ندوق �أبيك���ورب لنق���ل �لمنتجات 

�لبترولية. كما تجدر �الإ�ص���ارة �إلى �أن �أبيكورب �ص���اركت منذ 

تاأ�صي�صها بنحو 10.5 مليار دوالر في عمليات تمويل مبا�صرة 

وم�ص���تركة لم�صروعات قطاع �لطاقة بقيمة �إجمالية تزيد عن 

130 مليار دوالر �أمريكي.

التقرير السنوي للشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب( لعام 2013

تنويع لالستثمارات ...تدعيم فرص النمو

���ها 

���اهمة 

���كل ملمو�س في 

���روعات 

لطاقة في 

لعربية. 

تثمرت عن 

اهمات 

نح���و  ���رة 

ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORPORATION 

Annual
Report
2013

التقريـر
السـنوي

2013

تنويع لالستثامرات ... تدعيم فرص النمو

اأ�س�������درت ال�سركة العربية لل�ستثمارات البترولية )اأبيك�������ورب( التقرير ال�سنوي لعام 

2013 والذي ت�سمن ا�ستعرا�سًا �سامًل لما قامت به ال�سركة من م�ساريع واتفاقيات 
في الع�������ام الما�سي، كم�������ا ت�سمن التقرير تحلي�������ل �سامًل لواقع واآف�������اق ا�ستثمارات 

الطاقة في الدول العربية في منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا.
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�سادية

✍ انخف�س المعدل ال�سهري الأ�سعار �سلة اأوبك بن�صبة 4.6 % )4.9 دوالر للبرميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 100.8 دوالر للبرميل خالل 
�صهر �أغ�صط�س 2014.

✍ انخف�س الطلب العالمي على النفط خالل �صهر �أغ�صط�س 2014 بمقد�ر 0.3 مليون ب/ي، �أي بن�صبة    0.3 % لي�صل �إلى 93.8 مليون ب/ي.

✍ ارتفعت الكميات المعرو�سة من النفط خالل �صهر �أغ�صط�س 2014 بمقد�ر 0.2 مليون ب/ي ،�أي بن�صبة 0.2 % لت�صل �إلى 94.4 مليون ب/ي.

✍ ارتفعت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر يوليو 2014 بنحو 1.7 % لتبلغ 7.4 مليون ب/ي، بينما تراجعت وارداتها من 
المنتجات النفطية بنحو 11.5 % لتبلغ حو�لى 1.7 مليون ب/ي.

لي�صل  �ل�صابق  بال�صهر  مقارنة  برميل  مليون   24 بحو�لى   2014 يوليو  �صهر  خالل  ال�سناعية  الدول  في  النفطي  التجاري  المخزون  ارتفع   ✍
وال�سين  اأفريقيا  وجنوب  والتنمية  االقت�سادي  التعاون  منظمة  بلدان  في  االإ�ستراتيجي  المخزون  ا�ستقر  بينما  برميل،  مليون   2679 �إلى 

1758 مليون برميل.  عند  

✍ ارتفع المتو�سط ال�سهري لل�سعر الفوري للغاز الطبيعي �لم�صجل في مركز هنري بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر �أغ�صط�س 2014 بمقد�ر 0.1 دوالر 
لكل مليون )و ح ب( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 3.85 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

ب(،  ح  )و  مليون  لكل  دوالر   0.04 بمقد�ر   2014 يوليو  �صهر  خالل  اليابان  في  الم�سيل  الطبيعي  الغاز  ا�ستيراد  اأ�سعار  متو�سط  انخف�س   ✍
 0.3 اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في كوريا الجنوبية بمقد�ر  16.1 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، و انخف�س متو�سط  �إلى  لي�صل 

16.3 دوالر لكل مليون )و ح ب( ،كما انخف�س متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في  دوالر لكل مليون )و ح ب( ، لي�صل �إلى 

ال�سين بمقد�ر 0.9 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 10.3 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

✍ بلغت �سادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�سيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�سين حوالى 4.098 مليون طن خالل �صهر يوليو 2014 
،م�صتاأثرة بح�صة 34.6 % من �الإجمالى.

أوال : أسواق النفط

– الأ�ضعار  1

1-1 اأ�سعار النفط الخام

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

�ل�صهر  باقى  تر�جعه خالل  و��صل  ثم  للبرميل،  دوالر   104.5 م�صجاًل   ،2014 �أغ�صط�س 

كما  للبرميل،  دوالر   99.2 بلغ حو�لى  �لر�بع عندما  �الأ�صبوع  فى  م�صتوياته  �أدنى  م�صجاًل 

يو�صح �ل�صكل )1(:

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

�أغ�صط�س  �صهر  خالل  �أوبك  خامات 

2014 تر�جعاً بمقد�ر4.9 دوالر للبرميل 
�أي  �ل�صابق،  �ل�صهر  باأ�صعار  مقارنة 

دوالر   100.8 �إلى  لي�صل   %4.6 بن�صبة 

للبرميل، م�صجال تر�جعاً بنحو 6.8 دوالر 

للبرميل �أي بن�صبة 6.3% مقارنة بمعدله 

�لم�صجل خالل �ل�صهر �لمماثل من �لعام 

ما  منذ  له  م�صتوى  �أقل  وهو  �لما�صي، 

يزيد عن عام. وقد كان لوفرة �الإمد�د�ت 

�نقطاعها  ب�صاأن  �لمخاوف  تر�جع  مع 

دور�ً  �لتكرير  م�صافى  طلب  ،و�صعف 

�صهر  خالل  �الأ�صعار  تر�جع  فى  رئي�صياً 

�أغ�صط�س 2014.

املوؤ�ضرات الرئي�ضية

الشكل - 1:
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اأغ�ضط�س يوليو يونيو مايو اإبريل مار�س فرباير
يناير

2014 دي�ضمرب نوفمرب اأكتوبر �ضبتمرب
اأغ�ضط�س

2013

100.8 105.6 107.9 105.4 104.3 104.2 105.3 104.7 107.7 105.0 106.7 108.7 107.5 �صعر �صلة �أوبك

)4.9( )2.3( 2.5 1.1 0.1 )1.2( 0.7 )3.0( 2.7 )1.7( )2.0( 1.2 3.0  �لتغري عن �ل�صهر

�ل�صابق

)6.8( 1.2 6.9 4.7 3.2 )2.2( )7.4( )4.6( 1.1 )1.9( )1.7( )2.0( )2.0(
 �لتغري عن �ل�صهر

 �ملماثل من �لعام

�ل�صابق

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

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

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

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

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

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

الجدول - 1 

شكل - 2 

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

بال�صهر �لمماثل من �لعام �ل�صابق:

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

للفترة 2012 - 2014.

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

تر�جع���ت �الأ�ص���عار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �ص���هر يولي���و 2014 بنحو 7.2 دوالر 

للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 5.3% لت�صل �إلى 128.2 دوالر للبرميل، 

كما تر�جعت �أ�ص���عار زيت �لغاز بنحو 3.3 دوالر للبرميل �أي بن�ص���بة 2.7% لتبلغ 117.6 
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دوالر للبرميل، وتر�جعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لى 4.8 دوالر للبرميل �أي بن�صبة %4.8 

لتبلغ 94.5 دوالر للبرميل.

-  �سوق روتردام

�صهدت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز تر�جعاً في م�صتوياتها خالل �صهر يوليو 2014 

بنحو 2.3 دوالر للبرميل مقارنة باأ�ص���عار �ل�ص���هر �ل�ص���ابق �أي بن�ص���بة 1.8% لت�ص���ل �إلى 

128.1 دوالر للبرميل،  كما تر�جعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 2.4 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 
2.0% لتبل���غ 119.2 دوالر للبرمي���ل، وتر�جع���ت �أ�ص���عار زيت �لوقود بحو�ل���ي 4.9 دوالر 

للبرميل �أي بن�صبة 5.0% لتبلغ 93.8 دوالر للبرميل.

-  �سوق حو�س البحر المتو�سط

�صهدت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز تر�جعاً في م�صتوياتها خالل �صهر يوليو 2014 

بنحو 3.5 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 2.7% لت�صل �إلى 122.9 

دوالر للبرميل، كما تر�جعت �أ�ص���عار زيت �لغاز بنحو 3.0 دوالر للبرميل �أي بن�صبة %2.4 

لتبلغ 119.8 دوالر للبرميل، وتر�جعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 5.7 دوالر للبرميل �أي 

بن�صبة 5.7% لتبلغ 94.5 دوالر للبرميل.

-  �سوق �سنغافورة

�صهدت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز تر�جعاً في م�صتوياتها خالل �صهر يوليو 2014  

بنحو 1.7 دوالر للبرميل مقارنة باأ�ص���عار �ل�ص���هر �ل�صابق �أي بن�صبة 1.4% لت�صل �إلى 122.0 

دوالر للبرميل، كما تر�جعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 2.0 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 1.6% لتبلغ 

120.2 دوالر للبرمي���ل، وتر�جع���ت �أ�ص���عار زيت �لوقود بحو�لي 2.7 دوالر للبرميل �أي بن�ص���بة 
2.8% لتبلغ 94.5 دوالر للبرميل.

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

�لمعدل �ل�صهري لالأ�صعار 

�لفورية للغازولين �لممتاز 

خ���الل �لفترة م���ن يوليو 

2013  �إلى  يوليو 2014 
�لرئي�ص���ية  �الأ�ص���و�ق  في 

�الأربعة:

�لجدول  يو�ص���ح  كما 

)4( في �لملحق �لمتو�صط 

�ل�صهري لالأ�صعار �لفورية 

للمنتج���ات �لنفطي���ة في 

�الأ�صو�ق �لمختلفة للفترة 

 .2014-2012

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

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

)للناق���الت �لكبيرة بحمولة 230 – 280 �ألف طن �ص���اكن( خالل �ص���هر يوليو 2014 بمقد�ر 

9 نقاط مقارنة باأ�ص���عار �ل�صهر �ل�ص���ابق ،�أى بن�صبة 22.5%،م�صجلة 49 نقطة على �لمقيا�س 
�لعالم���ي)*(،  كم���ا �رتفعت �أ�ص���عار �ص���حن �لنفط �لخام �لمتجه من مو�نئ �ل�ص���رق �الأو�ص���ط  

�إل���ى �تج���اه �لغ���رب )للناقالت �لكبي���رة بحمولة 270 – 285 �ألف طن �ص���اكن( خالل �ص���هر 

يوليو 2014  بمقد�ر 3 نقاط مقارنة باأ�ص���عار �ل�ص���هر �ل�صابق، �أي بن�صبة 11.1% م�صجلة 30 

نقط���ة على �لمقيا�س �لعالمي. و �رتفعت �أ�ص���عار �ص���حن �لنفط �لخ���ام �لمنقولة د�خل منطقة 

�لبحر �الأبي�س �لمتو�ص���ط بناقالت �ص���غيرة �أو متو�ص���طة �لحجم )80-85 �أل����ف طن �صاكن( 

بمقد�ر 21 نقطة مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 25.6% م�صجلة 103 نقطة على 

�لمقيا�س �لعالمي.

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

�صهر يوليو 2013 �إلى �صهر يوليو 2014: 

1-4 اأ�سعار �سحن المنتجات النفطية 

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

�ل�ص���رق  )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �ص���اكن( خالل �ص���هر يوليو 2014 بمقد�ر 6 

نقاط مقارنة باأ�ص���عار �ل�ص���هر �ل�ص���ابق، �أي بن�صبة 5.5% م�ص���جلة 104 نقطة على �لمقيا�س 

 .)World Scale(لعالمي�

كما تر�جعت �أ�ص���عار �ص���حن �لمنتج���ات �لنفطي���ة �لمنقولة د�خل منطق���ة �لبحر �الأبي�س 

�لمتو�ص���ط )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �ص���اكن( خالل �ص���هر يوليو 2014  بمقد�ر 

4 نقاط على �لمقيا�س �لعالمي،  �أي بن�ص���بة 3.2% مقارنة باأ�ص���عار �ل�ص���هر �ل�ص���ابق،  لت�صل 

 WS-( لمقيا����س �لعالم���ي� )*(

طريق���ة  ه���و   )World Scale
�أ�ص���عار  الحت�ص���اب  م�ص���تخدمة 

�ل�ص���حن، حي���ث �أن نقط���ة عل���ى 

�لمقيا�س �لعالم���ي تعني 1% من 

�صعر �لنقل �لقيا�صي لذلك �التجاه 

في كت���اب World Scale �لذي 

ين�صر �ص���نويا، ويت�صمن قائمة من 

�الأ�صعار ب�ص���يغة دوالر/طن تمثل 

�التجاه���ات  ل���كل   –  WS  100
�لرئي�صية في �لعالم.
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�إلى م�ص���توى 120 نقطة، وتر�جعت �أي�ص���اً �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة من �لبحر 

�لمتو�ص���ط �إلى �ص���مال غرب �أوروبا )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر 

يوليو 2014 بمقد�ر 4 نقاط على �لمقيا�س �لعالمي ، �أي بن�صبة 3.0% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر 

�ل�صابق،  لت�صل �إلى م�صتوى 130 نقطة.

و يو�ص���ح �ل�ص���كل )5( �أ�ص���عار �ص���حن �لمنتجات �لنفطية في �التجاهات �لمختلفة خالل 

�لفترة من �صهر  يوليو 2013 �إلى �صهر يوليو 2014.

يو�ص���ح �لج���دوالن )5( و )6( في �لملحق �تجاهات �أ�ص���عار �ص���حن كل م���ن �لنفط �لخام 

و�لمنتجات �لنفطية للفترة 2012- 2014.

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

2 - العر�س و الطلب  

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

مقارنة   %  0.3 بن�صبة  �أي  ب/ي،  مليون   0.3 بمقد�ر  تر�جعه  �إل�ى   2014 �أغ�صط�س 

بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إل�ى 93.8 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 0.6 

مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر             من �لع�ام �لما�صي.

تر�جع طلب مجموعة �لدول �ل�صناعية خالل �صهر �أغ�صط�س 2014 بمقد�ر 0.1 مليون 

ب/ي، �أي بن�صبة 0.2% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 46.4 مليون ب/ي 

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

بقية دول �لعالم �الأخرى بمقد�ر 0.2 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.4% مقارنة بم�صتويات 

�ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 47.4 مليون ب/ي ،مرتفعاً بحو�لي 0.6 مليون ب/ي مقارنة 

بال�صهر �لمناظر من �لعام �لما�صي.

شكل - 5 
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التغري عن

اأغ�ضط�س 2013 

اأغ�ضط�س

2013
التغري عن

يوليو  2014 

يوليو

2014
اأغ�ضط�س

2014

0.0 46.4 -0.1 46.5 46.4 طلب الدول ال�سناعية

0.6 46.8 -0.2 47.6 47.4 باقي دول العامل

0.6 93.2 -0.3 94.1 93.8 اإجمايل الطلب العاملي

-0.1 36.9 0.2 36.6 36.8  اإمدادات اأوبك

-0.2 30.5 0.2 30.1 30.3 نفط خام

0.1 6.4 0.0 6.5 6.5 �سوائل الغاز و متكثفات

2.7 52.6 0.2 55.1 55.3 اإمدادات من خارج اأوبك

0.1 2.2 -0.2 2.5 2.3 عوائد التكرير

2.8 91.6 0.2 94.2 94.4 اإجمايل العر�س العاملي

-1.6 0.1 0.6 املوازنة

Energy Intelligence Briefing September 14  2014 ،:مل�صدر�

�صهر  �لنفط خالل  من  �لمعرو�صة  �لكميات  �رتفاع  �إلى  �الأولية  �لتقدير�ت  ت�صير  بينما 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر  �أي بن�صبة %0.2  �أغ�صط�س 2014 بمقد�ر 0.2 مليون ب/ي 

مليون ب/ي   2.8 بحو�لي  مرتفع  م�صتوى  وهو  مليون ب/ي،   94.4 �إلى  لت�صل  �ل�صابق 

مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

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

و �صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �صهر �أغ�صط�س 2014 بمقد�ر 0.2 مليون ب/ي �أي بن�صبة 

0.5% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 36.8 مليون ب/ي ،م�صكلة تر�جعاً 
بنحو 0.1 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق، بينما ��صتقر �إجمالى 

�إمد�د�ت �لدول �لمنتجة من خارج �أوبك خالل �صهر �أغ�صط�س 2014 عند 57.6 مليون 

ب/ي ،وهو نف�س م�صتوى �ل�صهر �ل�صابق ،مرتفعاً بنحو 2.8     مليون ب/ي مقارنة بال�صهر 

�لمناظر من �لعام �ل�صابق. 

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

2014 فائ�صاً قدره 0.6 مليون ب/ي ،مقارنة بفائ�س قدره 0.1 مليون ب/ي خالل �ل�صهر 
�ل�صابق وعجز�ً قدره 1.6 مليون ب/ي خالل �ل�صهر �لمماثل من �لعام �ل�صابق ،وذلك كما 

يت�صح من �لجدول )2(  و�ل�صكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط                                         )مليون برميل/ اليوم( الجدول - 2 

يو�صح �لجدوالن )7( و )8( م�صتويات �لطلب و�لعر�س �لعالمي للنفط  للفترة 2012- 2014.
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3 -  تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية

الواليات المتحدة االأمريكية 

�رتفعت و�رد�ت �لواليات �لمتحدة �الأمريكية من �لنفط �لخام خالل �صهر يوليو 2014 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 7.4  بحو�لى 125 �ألف ب/ى �أى بن�صبة %1.7 

مليون ب/ي، بينما تر�جعت و�رد�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 221 �ألف ب/ي �أى 

بن�صبة 11.5% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لي 1.7 مليون ب/ي. 

وعلى جانب �ل�صادر�ت، �رتفعت �صادر�ت �لواليات �لمتحدة من �لنفط �لخام خالل �صهر 

يوليو 2014 بحو�لى 151 �ألف ب/ي مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 262 �ألف 

ب/ي، كما �رتفعت �صادر�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 59 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 

2% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 3.1 مليون ب/ي.  وبذلك �نخف�س �صافي 
�لو�رد�ت �لنفطية للواليات �لمتحدة خالل �صهر يوليو 2014 بحو�لي 306 �ألف ب/ي، 

�أي بن�صبة 5% مقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 5.7 مليون ب/ي.

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

�ل�صعودية   �لعربية  �لمملكة  تليها  منه،  �الأخيرة  و�رد�ت  �جمالي  من   %39 بن�صبة  �لخام 

بن�صبة 25 % ،ثم �لمك�صيك بن�صبة 10% ،بينما ��صتحوذت �لبلد�ن �الأع�صاء في منظمة 

�أوبك على حو�لي 43% من �إجمالي و�رد�ت �لنفط �لخام للواليات �لمتحدة. 

اليابان 

�رتفعت و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام خالل �صهر يوليو 2014 بحو�لي 87 �ألف ب/ي، 

�أي بن�صبة 3 % بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 3.1 مليون ب/ي. كما �رتفعت �لو�رد�ت 

مع  بالمقارنة   %12 بن�صبة  �أي  �ألف ب/ي،   65 بحو�لى  �لنفطية  �لمنتجات  من  �ليابانية 

العرض والطلب العالمي على النفط                                                                                                         )مليون ب/ي (  شكل - 6 



33

التطورات البترولية

سنة 40 - العدد10 
ال

املنتجات النفطية النفط اخلام

 التغري عن

يونيو 2014

يونيو

2014
يوليو

2014
 التغري عن

يونيو 2014

يونيو

2014
يوليو

2014

0.280 -   1.152 -   1.432 -   0.026 - 7.120 7.094 الواليات املتحدة االأمريكية

0.053 0.103 0.156 0.087 3.011 3.097 اليابان

0.162 -   0.297 0.135 0.070 - 5.680 5.610 ال�سني

�ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 631 �ألف ب/ي، وهو �أعلى م�صتوى تحقق منذ مار�س 2014.

وعلى جانب �ل�صادر�ت، �رتفعت �صادر�ت �ليابان من �لمنتجات �لنفطية خالل �صهر يوليو  

2014 بنحو 12 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 3% لتبلغ 475 �ألف ب/ي، و بذلك �رتفع �صافي 
�لو�رد�ت �لنفطية لليابان خالل �صهر يوليو 2014  بحو�لي 140 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 

4.5% لي�صل �إلى 3.2 مليون ب/ي. 
�لرئي�صى  �لمزود  �ل�صعودية هى  �لعربية  �لمملكة  �ل��و�رد�ت، فقد ظلت  لم�صادر  وبالن�صبة 

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

�لعربية �لمتحدة بن�صبة 27% ثم قطر بن�صبة 11% من �جمالي و�رد�ت �ليابان من �لنفط 

�لخام. 

ال�سين 

�نخف�ص���ت و�رد�ت �ل�ص���ين من �لنفط �لخام خالل �ص���هر يوليو 2014 بحو�لي 70 �ألف 

ب/ي، �أي بن�ص���بة 1% بالمقارنة مع �ل�ص���هر �ل�ص���ابق لتبلغ 5.6 مليون ب/ي، كما �نخف�ص���ت 

�لو�رد�ت �ل�ص���ينية من �لمنتجات �لنفطية خالل �صهر يوليو 2014 بحو�لي 162 �ألف ب/ي، 

�أي بن�صبة 17% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 797 �ألف ب/ي.

وعلى جانب �ل�ص���ادر�ت ،��صتقرت �ل�صادر�ت �ل�ص���ينية من �لمنتجات �لنفطية عند نف�س 

م�ص���توى �ل�ص���هر �ل�ص���ابق وهو 662 �ألف ب/ي. وبذلك بلغ �صافي �لو�رد�ت �لنفطية �ل�صينية 

خالل �ص���هر يوليو 2014 حو�لي 6 مليون ب/ي منخف�صة بحو�لي 4% عن م�صتوياتها لل�صهر 

�ل�صابق. 

وبالن�ص���بة لم�ص���ادر �لو�رد�ت، فقد ظلت �لمملكة �لعربية �ل�صعودية هى �لمزود �لرئي�صى 

لل�ص���ين بالنف���ط �لخام بن�ص���بة 16% من �جمال���ي و�رد�ت �الأخيرة منه ، يليها �أنجوال بن�ص���بة 

12%، و �لعر�ق بن�صبة %10 .
ويو�ص���ح �لجدول )3( �صافي �لو�رد�ت )�ل�صادر�ت( من �لنفط �لخام و�لمنتجات �لنفطية 

للواليات �لمتحدة و�ليابان و�ل�صين خالل �صهر يوليو 2014 مقارنة بال�صهر �ل�صابق.

الجدول - 3 صافي الواردات)الصادرات( النفطية لبعض  دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية و الصين                     )مليون برميل / اليوم ( 

�مل�صدر : �لتقرير �ل�صهري ملنظمة �أوبك، �أعد�د خمتلفة 2014.
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4 - المخزون 

يوليو  �صهر  خالل  �ل�صناعية  �ل��دول  في  �لنفطي  �لتجاري  �لمخزون  �إجمالي  �رتفع 

برميل،  مليون   2679 �إلى  لي�صل  �ل�صابق  �ل�صهر  برميل عن  مليون   24 بحو�لى   2014
م�صكاًل �رتفاعاً بمقد�ر 6 مليون برميل عن م�صتويات �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صى، 

يذكر �أن �إجمالي �لمخزون �لتجاري من �لنفط �لخام  في �لدول �ل�صناعية قد �نخف�س 

خالل �صهر يوليو 2014  بحو�لي 13 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1002 

مليون برميل، بينما �رتفع �إجمالي مخزونها �لتجاري من �لمنتجات  �لنفطية بحو�لي 37 

مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1677 مليون برميل.

 وقد �رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �الأمريكتين بحو�لى 13 مليون برميل عن 

�لنفط  من  برميل  مليون   516 منها  برميل،  مليون   1394 عند  لي�صتقر  �ل�صابق  �ل�صهر 

�لخام و 878 مليون برميل من �لمنتجات، و �رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �لدول 

برميل  مليون   890 عند  لي�صتقر  �ل�صابق  �ل�صهر  عن  برميل  مليون   8 بحو�لى  �الأوروبية 

منها 327 مليون برميل من �لنفط �لخام و 563 مليون برميل من �لمنتجات، كما �رتفع 

�لمخزون �لتجاري �لنفطي في بلد�ن منطقة �لمحيط �لهادي بمقد�ر 3 مليون برميل عن 

�ل�صهر �ل�صابق ليبلغ 395 مليون برميل منها 159 مليون برميل من �لنفط �لخام  و 236 

مليون برميل من �لمنتجات �لنفطية.

 2014 يوليو  �صهر  �لعالم خالل  دول  بقية  في  �لنفطي  �لتجاري  �لمخزون  �نخف�س 

بمقد�ر 25 مليون برميل لي�صل �إلى 2352 مليون برميل ،بينما �رتفع �لمخزون �لتجاري 

�لنفطي على متن �لناقالت بمقد�ر 30 مليون برميل لي�صل �إلى 1023 مليون برميل. 

وبذلك ي�صجل م�صتوى �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لعالمى �نخفا�صا بمقد�ر 1 مليون 

برميل خالل �صهر يوليو 2014 مقارنة بم�صتو�ه �لم�صجل خالل �ل�صهر �ل�صابق  لي�صل �إلى 

5030  مليون برميل، وهو م�صتوى مرتفع بمقد�ر 157 مليون برميل عن م�صتويات �ل�صهر 
�لمماثل من �لعام �لما�صي. 

و��صتقر �لمخزون �ال�صتر�تيجي في بلد�ن منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية وجنوب 

�أفريقيا و�ل�صين عند 1758 مليون برميل، و هو م�صتوى مرتفع  بمقد�ر 33 مليون برميل 

عن م�صتوياته في �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي.

وبذلك ي�صل �إجمالي �لمخزون �لعالمي في نهاية �صهر يوليو 2014 �إلى 7811 مليون 

برميل م�صجال بذلك �رتفاعاً بنحو 28 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق، و �رتفاعاً 

بنحو 176 مليون برميل مقارنة بال�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

ويبين �ل�صكل )7( و�لجدول )9( في �لملحق م�صتويات �لمخزون �لمختلفة في نهاية 

�صهر يوليو 2014.
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* كما هو في مركز هنري.
** تم تحويل خام غرب تك�سا�س اإلى مليون )و ح ب( على اأ�سا�س اأن البرميل يحتوي 5.80 مليون )و ح ب (.

World Gas Intelligence September 3 ،2014 : الم�سدر

اأغ�ضط�س

دي�ضمربنوفمرباأكتوبر�ضبتمرب2013
يناير

اأغ�ضط�سيوليويونيومايواأبريلمار�سفرباير2014

3.43.63.73.64.23.35.83.84.74.64.13.83.9�لغاز �لطبيعي *

18.418.317.316.216.816.417.417.317.617.618.117.716.6خام غ. تك�صا�س**

16.717.017.719.119.419.020.718.318.017.216.917.416.4زيت  وقود منخف�س �لكربيت )0.3 %(

ثانيا: سوق الغاز الطبيعي

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

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

�الأمريكي خالل �ص���هر �أغ�ص���ط�س 2014 بمقد�ر 0.1 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر 

�ل�صابق لي�صل �إلى 3.85 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

ولدى مقارنة �لمتو�ص���ط �ل�ص���هري ل�ص���عر �لغاز �لطبيعي بالمتو�ص���ط �ل�ص���هري لخام غرب 

تك�ص���ا�س �لمتو�ص���ط من جهة، وباأ�ص���عار زيت �لوقود ذو �لمحتوى �لكبريتي �لمنخف�س من جهة 

�أخرى،  يت�صح �نخفا�س �أ�صعار �لغاز �لطبيعي عن �الأول بنحو 12.7 دوالر لكل مليون )و ح ب(، و 

�نخفا�صه عن �لثاني بحو�لي 12.4 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، كما هو مو�صح في �لجدول )4( :

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر يوليو 2014 شكل - 7 

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس وزيت الوقود في السوق األمريكي، 2013-2014     ) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 4

 )مليون برميل ( 
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وت�ص���ير �الأ�ص���عار �لم�صتقبلية للغاز �لطبيعي �لم�صجلة في �لثامن من �صهر �صبتمبر 2014  

�أن م�ص���توياتها في �ص���وق �لتبادل �لقاري في لندن ) ICE ( �ص���وف تفوق مثيالتها في �ص���وق 

نايمك�س في �لواليات �لمتحدة خالل �لفترة �لممتدة من �ص���هر �أكتوبر 2014  �إلى �ص���هر يوليو 

2015 لي�ص���ل �أعلى م�ص���توى للفروق���ات �إلى 6.17 دوالر لكل مليون وح���دة حر�رية بريطانية 
خالل �صهر فبر�ير 2015، كما يو�صح �ل�صكل )8(:

)دوالر لكل مليون و ح ب ( األسعار المستقبلية للغاز الطبيعي المسجلة في 8 سبتمبر  2014

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

�صهد متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته �ليابان في �صهر يوليو 2014  

�نخفا�ص���اً طفيف بمقد�ر 0.04 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�ص���هر �ل�ص���ابق لي�ص���ل �إلى 

16.1 دوالر/ ملي���ون و ح ب، كم���ا �نخف����س متو�ص���ط �أ�ص���عار �لغ���از �لطبيعي �لم�ص���يل �لذي 
��ص���توردته كوريا �لجنوبية بمقد�ر 0.3 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�ص���هر �ل�صابق لي�صل 

�إل���ى 16.3 دوالر/ ملي���ون و ح ب، و�نخف����س متو�ص���ط �أ�ص���عار �لغاز �لطبيعي �لم�ص���يل �لذي 

��ص���توردته �ل�ص���ين بمقد�ر 0.9 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�ص���هر �ل�ص���ابق لي�ص���ل �إلى 

10.3 دوالر/ مليون و ح ب. 
وم���ن جه���ة �أخرى، �رتفعت �لكميات �لم�ص���توردة م���ن �لغاز �لطبيعي �لم�ص���يل في �ليابان 

و كوريا �لجنوبية و�ل�ص���ين من �لم�ص���ادر �لمختلفة خالل �ل�ص���هر بمقد�ر 1.484 مليون طن 

�أي بن�ص���بة 14.3% مقارنة بال�صهر �ل�صابق حيث و�ص���لت �لكميات �لم�صتوردة في �صهر يوليو 

2014  �إلى 11.855 مليون طن.
وقد بلغت �صادر�ت �لدول �لعربية �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و�ل�صين خالل �صهر يوليو 

2014 حو�لي 4.098 مليون طن لت�ص���اهم بما ن�صبته 34.6% من �إجمالي �لكميات �لم�صدرة 
�إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �ل�صهر.

 ويو�صح �لجدول )5( �لكميات �لم�صتوردة من �لغاز �لطبيعي �لم�صيل و�أ�صعاره في كل من 

�ليابان وكوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �لفترة 2014-2009 :

World Gas Intelligence September 10، 2014  :امل�سدر

شكل - 8 
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متو�ضط اأ�ضعار ال�ضتريادالكميات امل�ضتوردة 

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�ضنيكوريااليابانالإجمايلال�ضنيكوريااليابان

200964492258475532958719.010.04.4

20107000832466929511176910.810.46.1

 201178411366791221512730514.712.59.1

201287184363991469813828116.614.510.8

8230398215051371715.914.811.5يناير 2013

7525414414121308116.515.013.3فرباير

7739417412571317016.315.210.5مار�س

7050351315591212216.214.310.9اأبريل

6421291513521068816.214.69.1مايو

6442278812501048016.614.911.0يونيو

7412242613471118516.214.910.8يوليو

7249327116891220915.614.711.5اأغ�سط�س

6582247615171057515.014.911.8�سبتمرب

7538318913561208315.214.49.4اأكتوبر

7217327713181181215.414.59.5نوفمرب

8085402024351454016.414.613.8دي�سمرب

8179445126521528016.715.513.3يناير 2014

7511419414981320316.816.511.7فرباير

8044411514791363816.616.512.0مار�س

7212322013751180716.816.410.8اأبريل

6495221215791028616.316.311.4مايو

6821220713431037116.116.611.2يونيو

7838218218351185516.116.310.3يوليو

   World Gas Intelligence   امل�سدر : اأعداد خمتلفة من

كمية وأسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في اليابان وكوريا والصين 2014-2009  الجدول - 5
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منظمة اأوبك

�أظهرت نتائج �لم�ص���ح �ل�ص���هري لوكالة رويترز �رتفاع �نتاج �لدول �الأع�صاء في منظمة �أوبك  810 �الف ب/ ي 

في �صهر �صبتمبر بالمقارنة مع �صهر �أغ�صط�س2014 ، مدعومة بزيادة �المد�د�ت �لنفطية من دولة ليبيا وجمهورية 

�لعر�ق، بينما ��صتقرت بقية �لدول �الأع�صاء في �أوبك على نف�س م�صتويات �نتاجها. بينما بقيت �مد�د�ت �لمعرو�س 

من �لنفط �أعلى من �لم�صتوى �لم�صتهدف للمنظمة و�لبالغ 30 مليون ب/ي.

منحت �ص���ركة BP Oman عقد عمل ل�صركة �أبر�ج لخدمات �لطاقة �لعمانية بقيمة 

300 مليون دوالر �أمريكي تتولى بموجبه �ص���ركة �أبر�ج تزويد �ص���ركة BP Oman  بثالث 
  KCA Deutag تفاقية مع �ص���ركة�  BP Oman من�ص���ات حف���ر. كم���ا �أبرمت �ص���ركة

بقيمة 400 مليون ريال عماني، وتن�س �التفاقية على قيام �ص���ركة KCA Deutag ببناء 

وت�ص���غيل خم�س من�ص���ات حفر لم�ص���روع خز�ن في منطقة نزوى، وحفر حو�لي 300 بئر 

خالل �لخم�ص���ة ع�ص���ر �ص���نة �لقادمة لرفع م�ص���توى �الإنتاج �إلى نحو مليار قدم مكعب من 

�لغاز يوميا و25 �ألف ب/ي  من �لغاز �لمكثف.

وف���ي تطور ت�ص���تعد �ص���ركة �لنفط �لعمانية لال�صتك�ص���اف و�الإنتاج، �لب���دء في مرحلة 

�الإنت���اج �لتجاري ف���ي حقل غاز �أبو طبول ذي �لمكامن �لكتيمة و�لذي يقع �ص���من منطقة 

�المتياز )60(، لت�صبح بذلك      �أول �صركة عمانية تنتج �لغاز غير �لتقليدي بعد نجاحها 

في ��ص���تغالل �إمكانات �لحقل �لذي يتو�جد �ص���من مكامن كتيمة، حيث يحتجز �لغاز في 

م�صامات مجهرية بين ثنايا �ل�صخور على عمق كبير.

�ضلطنة عمان

رو�ضيا

�أظهرت بيانات وز�رة �لطاقة 

�لرو�ص���ية ب���اأن �إنتاج رو�ص���يا من 

�لنف���ط �لخ���ام بل���غ 10.6 مليون 

 2014 �ص���بتمبر  ف���ي  ب/ي 

ملي���ون ب/ ي   10.52 مقاب���ل  

في �أغ�ص���ط�س 2014 ، م�ص���جاًل 

زيادة بن�صبة 0.8%. كما �أظهرت 

�لبيان���ات �أن � �نت���اج رو�ص���يا من 

�لغ���از �لطبيعي بل���غ 1.47 مليار 

متر مكعب يومًيا في �صهر �صبتمبر 

بالمقارن���ة م���ع  1.38 مليار متر 

مكعب في �صهر �أغ�صط�س. 

ال�ضين

 China National Offshore أعلنت �صركة�

ع���ن   Oil Corporation  )CNOOC( 

�كت�صاف حقل غاز �صخم في �لمياه �لعميقة ب�صمال 

بحر �ل�ص���ين �لجنوبي با�صم حقل )لينغ �صوي 17-

2(، ويعتب���ر هذ� �لحقل �كت�ص���افا هاما للتنقيب عن 
�لنفط و�لغاز في �لمياه �لعميقة �ل�صينية، و�أو�صحت 

�ل�ص���ركة �أن من�ص���ة �لحفر �لبحرية )�أوف�ص���ور �أويل 

981( �لتابعة لها �ص���جلت في �كت�ص���اف هذ� �لحقل 
ثالثة �أرقام قيا�صية، فقد حققت نجاحها �الأول في 

�ختبار �لمياه �لعميقة، كما �كت�ص���فت �لمن�ص���ة �أول 

حق���ل غاز عالي �لم���ردود �أثن���اء �لتنقيب، ونجحت 

بتحقيق هذ� �الكت�ص���اف با�ص���تخد�م �أجهزة �ختبار 

�صينية �ل�صنع للمرة �الأولى. 
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* The OPEC basket of crudes )effective June 16, 2005( is 
comprised of Algeria›s Saharan Blend,   
Iraq›s Basra Light, Kuwait Export,   Libya›s Es Sider, Qatar 
Marine, Saudi›s Arabian Light, UAE›s Murban,
Iran Heavy, Indonesia›s Minas, Nigeria›s Bonny Light, and 
Venezuela›s Merey.Effective 1 January and 
mid of October 2007,Angola’s Girassol and Ecuadorian 
Oriente crudes have been incorporated to become the 12th 
and 13th crudes comprising the new Opec Basket.As of 
Jan.2009, the basket excludes the Indonesian crude.

 : التالية  علىاخلامات   2005 يونيو   16 من  اعتبارا  اأوبك  �سلة  ت�سمل    ¿

العربي اخلفيف ال�سعودي، مزيج ال�سحراء اجلزائري، الب�سرة اخلفيف،  

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

الثقيل، مريي  الفنزويلي، بوين اخلفيف النيجريي، 

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

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

من 12 نوعا من اخلام.

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

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

�جلدول - 1: �ملعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة خامات �أوبك* ، 2013 - 2014 )دوالر / برميل(

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*
  2013 -2014 )$ / Barrel( 

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

 2013- 2014 )دوالر / برميل(
 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 
2014 -2013  )$ / Barrel(

�ل�صهر

Month
�الأ�صبوع

Week 2014 2013 �ل�صهر

Month
�ال�صبوع

Week 2014 2013

 يناير 

Jan.

1 104.3 108.7
   

يوليو

July

1 108.0 101.7

 2 104.1 108.2  2 105.7 104.5
 3 105.2 109.7  3 104.6 105.7
 4 104.7 111.4 4 105.3 105.6

 فرب�ير 

Feb.

 1 103.1 113.4
 

�غ�صط�س

Aug

1 104.5 105.3
 2 105.4 114.5  2 102.4 106.9
 3 106.7 112.7  3 101.2 107.5
 4 106.4 109.3 4 99.2 110.9

 مار�س 

March

1 105.7 107.0

�صبتمرب

Sep.

 1 111.3
2 104.0 106.4  2 110.0
3 103.2 105.9 3 107.9
4 103.6 106.3 4 106.3

  

�بريل

April

1 102.8 105.9
 �كتوبر 

Oct.

1 107.3
2 103.6 102.3  2 107.3
3 105.4 97.2  3 106.1
4 105.2 99.0 4 106.1

  

مايو

May

1 104.0 102.0

 نوفمرب  

Nov.

1 103.3
2 105.2 100.5  2 104.1
3 106.7 100.4  3 105.4
4 106.5 100.0 4 107.0

 يونيو 

  June

1 105.3 100.5

 دي�صمرب 

Dec.

1 108.0
2 106.9 101.5  2 106.9
3 109.7 102.4  3 107.2
4 109.6 99.7 4 109.0

20132014

.109.3104.7Jan يناير 

.112.8105.4Feb فرب�ير 

106.4104.2March مار�س 

101.1104.3April �بريل 

100.7105.4May مايو 

101.0107.9June يونيو 

104.4105.6July يوليو 

107.5100.8August �غ�صط�س 

.108.7Sept �صبتمرب 

.106.7Oct �كتوبر 

.105.0Nov نوفمرب 

.107.7Dec دي�صمرب 

Q  I 109.5104.8 �لربع �الأول 

Q  II 100.9105.9 �لربع �لثانى 

Q III 106.9 �لربع �لثالث 

Q  IV 106.4 �لربع �لر�بع 

Annual 105.9 املتو�سط ال�سنوي 
Average

 Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.
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Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

�جلدول - 3:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك وبع�س �أنو�ع �لنفوط �الأخرى 2012-2014 )دوالر/ برميل(

   Table - 3:  Spot Prices for OPEC and Other  Crudes، 2012-2014  )$/Barrel(

�صلة خامات 

�أوبك

 OPEC
 Basket of

Crudes

�لعربى 

�خلفيف

 Arabian
Light

خليط   

�ل�صحر�ء 

�جلز�ئري 

 Sahara
Blend

�لب�صرة 

�خلفيف

 Basra
Light

�لكويت 

Kuwait

قطر 

�لبحري

 Qatar
Marine

موربان

�الإمار�تي

Morban

�ل�صدرة 

�لليبي

 Lybian
Sedra

دبى

Dubai
برنت

Brent
غ. تك�صا�س

WTI

109.5110.3111.5108.0109.0109.3111.8111.9109.1111.694.2Axerage 2012متو�سط عام 2012

105.9106.6109.4103.7105.1105.4108.3108.6105.5108.797.9Axerage 2013متو�سط عام 2013

109.3110.6114.2107.5108.3107.9110.4113.0107.9113.094.8January 2013يناير 2013 

112.8114.0117.0110.5111.8110.9113.9116.3111.3106.395.3Feburaryفرباير

106.4107.6108.9104.2105.2105.4108.5108.4105.6108.492.9Marchمار�س

101.1102.0103.098.2100.1101.6104.5102.2101.7102.292.0Aprilاأبريل

100.7101.1102.898.299.8100.2102.8102.6100.3102.594.6Mayمايو

101.0101.3102.198.9100.2100.2102.6103.1100.3102.995.7Juneيونيو

104.5105.0107.6103.2103.2103.3105.6107.9103.5108.0104.5Julyيوليو

107.5108.1111.9106.1106.5106.7109.2111.1106.8111.3106.6Augustاأغ�سط�س

108.7109.5113.0106.6108.0108.2111.1111.6108.3111.9106.3September�سبتمرب

106.7107.1111.0103.7106.1106.6110.1108.7106.7109.0100.4Octoberاأكتوبر

105.0104.8109.3101.6104.7105.8109.4107.6106.0108.093.8Novemberنوفمرب

107.7108.1112.7105.1107.3107.8111.2110.4107.8110.897.7Decemberدي�سمرب

104.7105.7110.0102.7103.8104.0107.7107.9104.0108.394.9January 2014يناير 2014 

105.4106.3110.5103.4104.2104.9108.7108.5105.0108.9100.8Feburaryفرباير

104.2104.8109.0102.1103.1104.1107.6107.2104.3107.6100.5Marchمار�س

104.3104.9108.1102.1103.1104.5107.8107.4104.7107.7102.0Aprilاأبريل

105.4105.8110.4103.2104.2105.4108.4109.4105.6109.7102.0Mayمايو

107.9108.6112.7105.8106.6107.9110.7111.3108.0111.7105.2Juneيونيو

105.6107.2106.7103.8105.5106.0108.9106.2106.1106.6102.9Julyيوليو

100.8102.2100.999.2100.6101.5104.3100.6101.7101.696.4Augustاأغ�سط�س

امل�سدر: اأوابك ،  االإدارة االإقت�سادية،  وتقارير اأوبك. 
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 * زيت �لغاز يف �ل�صوق �الأمريكي على 0.05 % كربيت 

**زيت �لوقود يف �صوق �صنغافورة على 2 %  كربيت.
 امل�سدر: تقرير اأوبك ال�سهر ، اأعداد خمتلفة.

* US Gulf gasoil contains 0.05% sulfur.
** Singapure fuel oil contains 2 % sulfur.
Source: OPEC - Monthly Oil Market Report 

�جلدول  - 4:  �ملتو�صط �ل�صهري لال�صعار �لفورية للمنتجات �لنفطية فى �ال�صو�ق �ملختلفة،  2012 - 2014

Table - 4: Monthly Av. of Oil Product Prices in Different Markets   2012 -2014 )$ / bbl(

ال�ضوق
الغازولني  املمتاز

Premium
Gasoline

زيت الغاز* )50 جزء 

باملليون كربيت(

Gas Oil*
)50 PPM Sulfur (

زيت الوقود** 

)1.0  كربيت(

 Fuel Oil**
)1.0 %  Sulfur (

 Market

 متو�صط

عام

2012

123.8129.0105.6Singapure�صنغافورة
Average

2012
127.8130.0105.4Roterdamروترد�م
127.3113.6104.4Mediterranean�ملتو�صط

134.6126.3105.6US Gulfخ. �أمريكي

 متو�صط

عام

2013

119.2124.497.5Singapure�صنغافورة
Average

2012
122.3123.695.7Roterdamروترد�م
122.5114.296.5Mediterranean�ملتو�صط

129.7121.699.7US Gulfخ. �أمريكي

يوليو

2013

121.7124.295.2Singapure�صنغافورة

Jul.
2013

124.5122.695.8Roterdamروترد�م
130.0106.194.8Mediterranean�ملتو�صط

138.6120.696.9US Gulfخ. �أمريكي

�غ�صط�س

2013

117.1126.197.8Singapure�صنغافورة

Aug.

2013
126.3126.095.4Roterdamروترد�م
133.6110.296.7Mediterranean�ملتو�صط

134.8124.498.8US Gulfخ. �أمريكي

�صبتمرب

2013

117.3125.796.3Singapure�صنغافورة

Sep.

2013
122.5127.395.9Roterdamروترد�م
119.3126.499.0Mediterranean�ملتو�صط

121.1123.5101.6US Gulfخ. �أمريكي

�أكتوبر

2013

114.4125.296.9Singapure�صنغافورة

Oct.
2013

119.5124.893.9Roterdamروترد�م
114.5125.296.5Mediterranean�ملتو�صط

114.7122.298.7US Gulfخ. �أمريكي

نوفمرب

2013

114.9125.296.3Singapure�صنغافورة

Nov.

2013
118.9122.593.5Roterdamروترد�م
112.4123.396.1Mediterranean�ملتو�صط

114.1119.197.8US Gulfخ. �أمريكي

دي�صمرب

2013

118.7127.597.0Singapure�صنغافورة

Dec.

2013
120.9125.595.0Roterdamروترد�م
115.5126.598.9Mediterranean�ملتو�صط

119.8123.299.5US Gulfخ. �أمريكي

يناير

2014

118.0123.096.5Singapure�صنغافورة

 Jan.

2014
116.5121.892.4Roterdamروترد�م
113.3123.192.9Mediterranean�ملتو�صط

119.7120.798.8US Gulfخ. �أمريكي

فرب�ير

2014

119.7124.296.3Singapure�صنغافورة

Feb.

2014
119.9123.397.6Roterdamروترد�م
116.4124.198.9Mediterranean�ملتو�صط

128.9121.0102.9US Gulfخ. �أمريكي

مار�س

2014

119.4122.595.0Singapure�صنغافورة

 March
2014

120.9121.0100.1Roterdamروترد�م
115.2121.5100.7Mediterranean�ملتو�صط

126.7119.8102.4US Gulfخ. �أمريكي

�أبريل

2014

121.4124.093.8Singapure�صنغافورة

Apr.
2014

128.0122.198.1Roterdamروترد�م
122.9122.098.7Mediterranean�ملتو�صط

132.4121.1101.6US Gulfخ. �أمريكي

مايو

2014

121.4123.095.1Singapure�صنغافورة

 May
2014

127.4121.398.7Roterdamروترد�م
121.9122.299.7Mediterranean�ملتو�صط

131.3120.198.4US Gulfخ. �أمريكي

يونيو

2014

123.7122.297.2Singapure�صنغافورة

Jun.

2014
130.4121.698.7Roterdamروترد�م
126.4122.8100.2Mediterranean�ملتو�صط

135.4120.999.3US Gulfخ. �أمريكي

يوليو

2014

122.0120.294.5Singapure�صنغافورة

 Jul.
2014

128.1119.293.8Roterdamروترد�م
122.9119.894.5Mediterranean�ملتو�صط

128.2117.694.5US Gulfخ. �أمريكي
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�جلدول - 5 :  �أ�صعار �صحن �لنفط �خلام    2012  -  2014   )نقطة على �ملقيا�س �لعاملي (

Table - 5 : Spot Tanker  Crude Freight Rates  2012 - 2014  )Point on the World Scale(

* حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  230 اىل 280 األف طن �ساكن  
** حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  270 اىل 285 األف طن �ساكن  

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

* Vessels of 230 - 280 thousand dwt.
** Vessels of 270 - 285 thousand dwt.
** Vessels of 80 - 85 thousand dwt.

 )Source: OPEC Monthly Oil Market Report )various issues امل�سدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�سهري ملنظمة اأوبك. 

             Direction
Period

متو�صط / �س.غ �أوروبا 

**
Med/Med **

متو�صط /  متو�صط *

M.East/West*
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

M.East/East*
 �الجتاه     

�لفرتة

Av.2012 88 33 48 متو�سط 2012

Av.2013 86 26 41 متو�سط 2013

June 74 25 42 يونيو 2013

August 82 22 33 �أغ�صط�س

September 71 25 35 �صبتمرب

October 70 28 41 �أكتوبر

November 72 38 60 نوفمرب

December 107 39 63 دي�صمرب

Jan. 2014 175 36 57 يناير 2014

February 85 35 56 فرب�ير

March 94 31 43 مار�س

April 93 30 41 �أبريل

May 82 26 36 مايو

June 82 27 40 يونيو

July 103 30 49 يوليو

.Vessels of 30 - 35 thousand dwt ** حجم الناقلت  من 30 اىل 35 األف طن �ساكن  
 )Source: OPEC Monthly Oil Market Report )various issues امل�سدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�سهري ملنظمة اأوبك. 

�جلدول - 6 :  �أ�صعار �صحن �ملنتجات �لنفطية، 2012 -  2014  )نقطة على �ملقيا�س �لعاملي (

Table - 6  : Spot Tanker  Product Freight Rates  2012 - 2014  )Point on the World Scale(

Period
متو�صط / �س.غ �أوروبا **

Med/Med **
متو�صط /  متو�صط *

M.East/West*
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

M.East/East*

�الجتاه     

�لفرتة

Av.2012 162 153 116 متو�سط 2012

Av.2013 154 145 102 متو�سط 2013

June 138 128 95 يونيو 2013

August 152 142 102 �أغ�صط�س

September 130 120 109 �صبتمرب

October 123 113 103 �أكتوبر

November 136 126 92 نوفمرب

December 177 167 102 دي�صمرب

Jan. 2014 175 165 90 يناير 2014

February 162 152 102 فرب�ير

March 181 171 109 مار�س

April 139 129 97 �أبريل

May 126 116 111 مايو

June 134 124 110 يونيو

July 130 120 104 يوليو

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

* Estimates .
Sources: OAPEC -Economics Dept& Oil Indusrty Reports.

�جلدول - 7 : �لطلب �لعاملي على �لنفط  )2012 - 2014(    )مليون برميل يوميا (

Table -7 : World Oil Demand  2012 - 2014  )Million Barrels / Day(

2014 * 2013 2012

�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Av.
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -II
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Av.
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  

�لبلد�ن �لعربية

Arab Countries 6.6 6.6 6.5 6.6 6.6 6.4 6.4 6.3 6.4 6.4 6.2 6.2

�أقطار�أو�بك

OAPEC Members 5.7 5.7 5.6 5.7 5.7 5.5 5.5 5.4 5.5 5.5 5.3 5.3

�الأقطار �لعربية �الأخرى

Other Arab Countries 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

OECD �منظمة �ل 45.1 45.8 45.9 46.2 46.1 45.4 45.9 46.0 46.3 46.0 45.6 46.3

�أمريكا �ل�صمالية

America North 23.9 23.9 23.9 24.1 24.2 23.8 23.7 23.7 23.9 23.9 23.8 23.5

W. Europeأوروبا.غ� 13.5 13.1 13.6 13.5 13.9 13.8 13.2 13.7 13.8 13.9 13.8 13.7

�ملحيط �لهادي

Pacific Countries 7.7 8.9 8.4 8.7 8.1 7.8 8.9 8.6 8.7 8.2 8.0 9.1

�لبلد�ن �لنامية

Developing Countries 29.7 29.3 28.9 29.0 29.4 28.8 28.5 28.1 28.2 28.5 27.9 27.4

�ل�صرق �الو�صط  و�آ�صيا 

Middle East & Asia 19.3 19.2 18.9 18.8 19.3 18.8 18.7 18.4 18.4 18.8 18.3 18.1

Africa فريقيا� 3.7 3.6 3.6 3.6 3.4 3.6 3.6 3.4 3.5 3.3 3.4 3.4

�أمريكا �لالتينية

America Latin 6.7 6.5 6.5 6.6 6.8 6.5 6.2 6.3 6.4 6.5 6.2 6.0

China  ل�صني� 10.5 10.1 10.1 10.4 9.9 10.2 9.8 9.7 10.1 9.5 9.9 9.5

�الحتاد �ل�صوفي�يتي)�ل�صابق(

  Former Soviet Union 4.2 4.4 4.5 4.8 4.6 4.2 4.3 4.4 4.8 4.5 4.1 4.3

  �أوروبا �ل�صرقية

Eastern Europe 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6

World 90.1   �لعامل 90.2 90.0 91.1 90.6 89.2 89.1 88.9 90.1 89.3 88.0 88.1
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Sources: OAPEC -Economics Dept &  Oil Industry Reportsامل�سدر: اأوابك - االإدارة االقت�سادية، وتقادرير ال�سناعة النفطية

�جلدول - 8: �لعر�س �لعاملي للنفط و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي  )2012 - 2014(    )مليون برميل يوميا (

Table -8 : World Oil and LNG Supply )2012-2014(   )Million Barrels / Day(

2014* 2013 2012
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
  املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2

Q 2
 الربع 1

Q I
  املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I

الدول العربية

Arab Countries 26.4 26.4 27.0 26.3 27.4 27.4 26.8 28.8 28.9 28.9 29.1 28.6

اأوابك

OAPEC 24.9 25.1 25.7 24.9 26.1 26.1 25.6 27.4 27.5 27.5 27.6 27.0

دول عربية اأخرى

Other Arab 1.5 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.2 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6

 اأوبك

OPEC 36.4 36.6 37.2 36.2 37.9 37.6 37.3 37.1 36.9 37.0 37.2 36.8

Crude Oil نفط خام 30.6 30.9 31.6 30.5 32.1 32.1 31.6 31.2 31.0 31.2 31.5 31.2

 �سوائل غاز + نفوط غ. تقليدية

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

OECD الدول ال�سناعية 23.5 23.3 22.1 22.9 22.3 21.7 21.7 20.9 21.2 20.6 20.8 21.1

N.America اأمريكا ال�سمالية 19.5 19.1 18.0 18.8 18.3 17.6 17.6 16.5 16.8 16.5 16.4 16.5

Europe  اأوروبا 3.5 3.8 3.6 3.6 3.5 3.6 3.6 3.8 3.7 3.5 3.9 4.1

Pacific  الهادي 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.5 0.5

الدول النامية

Developing Countries 12.2 12.3 12.1 12.2 12.1 12.1 12.1 12.2 12.3 12.1 12.1 12.3

M. East -Asia  س. اأو�سط واآ�سيا� 4.8 4.9 4.9 4.9 4.8 4.9 5.1 5.1 5.2 5.1 5.1 5.1

Africa  افريقيا 2.5 2.5 2.4 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3 2.4

Latin America  اأمريكا اللتينية 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.8 4.7 4.7 4.9

   China  4.2    ال�سني 4.2 4.2 4.3 4.2 4.3 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2

FSU اأ. ال�سوفييتي ال�سابق 13.4 13.5 13.4 13.6 13.3 13.3 13.4 13.3 13.4 13.2 13.3 13.4

Eastern Europe   اأوروبا ال�سرقية 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1

عوائد التكرير

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

World      92.0   �لعامل 92.2 91.4 91.5 92.0 91.3 91.0 90.0 90.4 89.4 90.0 90.1
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1( Exculdes Oil at Sea.
2( Includes Oil at Sea and strategic reserves

* ال ي�سمل النفط على منت الناقلت
** ي�سمل النفط على منت الناقلت واملخزون اال�سرتاتيجي

Sources: Oil Market Intelligence June.  2014   امل�سدر 

�جلدول - 9: �ملخزون �لنفطي �لعاملي، يف نهاية  يوليو 2014 )مليون برميل(

Table - 9 : Global Oil Inventories،July 2014 )million b(

يوليو

2014
 July
2014

يونيو 

2014
June
2014

التغري عن يونيو 

2014
  Change from

June 2014

يوليو 

2013
 July
2013

التغري عن يوليو

2013 

Change from
July  2013

1394138113137816Americaاالأمريكتان

5079Crude)16(516532نفط خام

878849298717Productsمنتجات نفطية

89088288873Europeاأوروبا :

327319831314Crudeنفط خام

Products)11(5635630574منتجات نفطية

Pacific)13(3953923408منطقة املحيط الهادي 

Crude)2(161)5(159164نفط خام

Products)11(2362288247منتجات نفطية

267926552426736Total OECDاإجمايل الدول ال�سناعية *

98121Crude)13(10021015نفط خام

Products)15(16771640371692منتجات نفطية

2200152Rest of the world)25(23522377بقية دول العامل *

Oil at Sea)14(1023993301037نفط على منت �لناقالت

4873157Total Commercial)1(50305031اإجمايل املخزون التجاري *

175817580172533Total Strategic1�ملخزون �ال�صرت�تيجي

78117783287635176Total2اإجمايل املخزون العاملي**




