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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

أجهزة المنظمة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لتي ت�صير عليها. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

للخدمات �لبترولية في عام 1975 ومقرها مدينة طر�بل�س في ليبيا.
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تعتبر �لتنمية بمفهومها �ل�صامل �الجتماعي 

للدول  رئي�صياً  هدفاً  و�لثقافي  و�القت�صادي 

�ال�صتغالل  لتحقيق  �ل�صبيل  كافة، فهي  �لعربية 

�القت�صادي �الأمثل للمو�رد �القت�صادية للدولة، 

لتطوير  �صاملة  ��صتر�تيجية  تر�صم  وبو��صطتها 

�لمهار�ت و�لقدر�ت �لب�صرية الأفر�د �لمجتمع. 

المزروعي:  اهتـمام اماراتي باستـثمارات الطاقة في العراق



كلمة العدد

تنمية الموارد الب�ضرية في ال�ضناعة البترولية العربية

اإ�ضاءات م�ضرقة.. وتحديات م�ضتمرة

تعتبر �لتنمية بمفهومها �ل�ص���امل �الجتماعي و�القت�صادي و�لثقافي هدفاً رئي�صياً للدول �لعربية 

كافة، فهي �ل�ص���بيل لتحقيق �ال�صتغالل �القت�ص���ادي �الأمثل للمو�رد �القت�صادية للدولة، وبو��صطتها 

تر�صم ��صتر�تيجية �صاملة لتطوير �لمهار�ت و�لقدر�ت �لب�صرية الأفر�د �لمجتمع. 

وهي �ل�ص���امن للم�ص���اركة �لفاعلة من موؤ�ص�صات �لدولة وموؤ�ص�ص���ات �لمجتمع �لمدني، وتطوير 

�لبن���ى �لتحتية، و�الرتقاء بقطاع �لبحث �لعلمي وتعميم ��ص���تخد�م �لتكنولوجيا �لمتطورة في جميع 

�لمر�فق �ل�صناعية و�لخدمية.  

وتو�جه �لدول �لعربية تحديات حقيقية في مجال �لتنمية �لب�ص���رية، ناتجة عن �لزيادة �لم�ص���تمرة 

و�ل�صريعة في عدد �ل�صكان، وما ين�صاأ عن ذلك من زيادة في معدالت ��صتهالك �لطاقة، و�ل�صغط على 

�لبنية �لتحتية، و�رتفاع معدالت �لبطالة، وتر�جع م�صتوى �لتعليم وزيادة ن�صبة �الأمية في بع�س �لدول.  

وي�ص���نف تقرير برنامج �الم���م �لمتحدة �النمائي لعام 2012 �لدول �لعربية �ص���من �لدول ذ�ت 

�لتنمية �لب�صرية �لمتو�صطة، وهو ما يبين مدى �لحاجة الإعادة ر�صم �ل�صيا�صات �ل�صكانية و�لتعليمية 

في �لدول �لعربية.  

وتحظى �ل�صناعة �لبترولية باأهمية كبرى في �قت�صاد�ت �لدول �لعربية، وعاماًل م�صتركاً وموؤثر�ً 

على جميع �لقطاعات �القت�صادية، كما تنبع �أهميتها العتبارها عامل جذب رئي�صي للكو�در �لب�صرية 

�لعربية، وهي م�ص���األة ذ�ت �أبعاد �قت�ص���ادية، حيث ي�ص���ير �أحد �لتقارير �ل�صادرة عن منظمة �لعمل 

�لدولي���ة �إل���ى �أن كل وظيفة جديدة في مجال �النتاج �أو �لتكرير تنتج عنها تهيئة عدة فر�س وظيفية 

جديدة غير مبا�صرة في مجاالت بترولية �أخرى.

وتتميز �ل�صناعة �لبترولية كونها ذ�ت طابع دولي و�نت�صار جغر�في و��صع، وتتطلب توفر روؤو�س �أمو�ل 

�ص����خمة، وتعتمد على تكنولوجيا حديثة في جميع مر�حل �ل�ص����ناعة من �ال�صتك�ص����اف و�النتاج مرور�ً 

بال�صناعات �لبترولية �لو�صيطة و�لالحقة حتى و�صول �لمنتج �إلى �لم�صتهلك �لنهائي. وهذه �لمميز�ت 

توجب على من يدير �آلة �ل�ص����ناعة �لبترولية �أن يكون مو�كباً لحركة �لتطور �لم�ص����تمر لل�صناعة. حيث 

�أف�ص����ت �لتطور�ت �لمت�ص����ارعة �لتي �صهدتها �صناعة �لبترول �لعالمية �إلى ن�صوء تحديات غير م�صبوقة 

تتركز ب�صورة كبيرة على �لقدر�ت و�المكانيات �لب�صرية للعاملين في �ل�صناعة �لنفطية.

وعلى �ص���عيد �لدول �الأع�ص���اء بمنظمة �الأو�بك و�لتي تتميز بمكانة مهمة على �ص���عيد �ص���ناعة 

�لبترول �لعالمية، فاإن مكانة �لدول �الأع�صاء في منظمة �أو�بك في �الأ�صو�ق �لعالمية تجعلها تحمل 

على عاتقها مهمة مو��صلة دورها �اليجابي بالم�صاهمة في ��صتقر�ر �ل�صوق �لبترولية �لعالمية،  مع 

بذل كافة �لجهود �لممكنة للمحافظة على �لبترول كم�صدر �أ�صا�صي للطاقة، وال ريب �ن ��صتمر�رية 



دول �أو�بك كمزود رئي�ص���ي مرهون بعدة  عو�مل من بينها �متالكها لكو�در ب�ص���رية موؤهلة قادرة على 

�ال�صتفادة  من �لو�صائل �لتكنولوجية �لحديثة في جميع مر�حل �ل�صناعة.

ولمو�جهة هذ� �لتحدي فقد �أولت معظم �لموؤ�ص�ص���ات �لبترولية �لعربية مو�ص���وع تطوير مو�ردها 

�لب�ص���رية �هتماماً كبير�ُ و�عتبر كاأحد �الأولويات �لرئي�صية في خططها �ال�صتر�تيجية �لتنموية، وذلك 

عبر �ن�ص���اء دو�ئر م�ص���تقلة ومر�كز للتدريب �لبترولي مجهزة باأحدث �لو�ص���ائل �لعلمية و�الي�صاحية، 

وتهيئ���ة بر�م���ج تدريبية مكثفة وطويلة �الأمد للعاملين في مختلف �لوظائف �لفنية و�الإد�رية  بالتعاون 

مع �لموؤ�ص�صات �لتدريبية �القليمية و�لدولية. 

وعلى �صعيد منظمة �الأو�بك، فاإنها لم تاأل جهد� في دعم �لجهود �لر�مية لتنمية �لمو�رد �لب�صرية 

�لعربية، حيث �أ�ص���ارت �لمادة �لثانية من �تفاقية �ن�ص���اء �لمنظمة �إلى دور �لمنظمة في �تاحة فر�س 

�لتدري���ب و�لعم���ل لمو�طني �لدول �الأع�ص���اء �لتي تتوفر فيها �مكانيات ذل���ك. وتحقيقا لهذ� �لغر�س 

فقد �أن�ص���اأت �لمنظمة في عام 1978 معهد� للتدريب �لبترولي مقره في �لعا�ص���مة �لعر�قية بغد�د، 

كما تقوم �الأمانة �لعامة ومنذ �صنو�ت طويلة بعقد �الجتماع �ل�صنوي لمدر�ء معاهد �لتدريب �لبترولية 

�لعربية و�لذي يهدف �لى بحث �مكانيات �لتعاون بين �لمعاهد �لتدريبية بغية �ال�ص���تفادة من �لفر�س 

�لمتاحة في مجال �لتدريب بالقطاع �لنفطي.

وتعق���د �الأمان���ة �لعام���ة �لعدي���د م���ن �لموؤتمر�ت و�لبر�م���ج �لتدريبي���ة �لتي تخاط���ب مختلف 

�لم�ص���تويات �لوظيفي���ة ف���ي �ل�ص���ناعة �لبترولي���ة �لعربي���ة، ومن بين هذه �الأن�ص���طة ياأت���ي ملتقى 

�أ�صا�ص���يات �ص���ناعة �لنفط و�لغاز �لذي يعقد كل عامين بغر�س �إطالع �لعاملين في �صناعة �لنفط 

�لعربي���ة عل���ى �لجو�ن���ب و�الأن�ص���طة �لمختلفة ل�ص���ناعة �لنفط و�لغاز، وم�ص���اعدتهم عل���ى تنمية 

قدر�ته���م وتو�ص���يع �أفقه���م �لوظيف���ي و�لمهني، عن طريق �لوق���وف على �لمر�ح���ل �لمختلفة لهذه 

�ل�ص���ناعة م���ن ��صتك�ص���اف و�إنتاج وتكرير ونق���ل، وقد عقدت �لدورة �ل� 22 �الأخي���رة من �لملتقى 

في عام 2013 في دولة �لكويت. 

  �إن �المان���ة �لعام���ة وه���ي تتابع �لتط���ور�ت �لجارية على �ص���عيد بر�مج تنمية �لمو�رد �لب�ص���رية 

�لبترولي���ة �لعربية، فاإنها تثمن عاليا ما تحقق من جهود ملمو�ص���ة في ه���ذ� �لجانب، وتاأمل باأن تتهياأ 

�لظ���روف لمزي���د من �لتع���اون بين �لدول �لعربية على �ص���عيد �لتدريب �لبترولي، وبما ي�ص���اعد على 

مو�جهة �لتحديات �لحالية و�لم�ص���تقبلية في �ص���ناعة �لبترول تحت قيادة كو�در ب�صرية موؤهلة علمياً 

وعملي���اً، كما تدعو �إلى دعم مر�كز �لدر��ص���ات و�الأبح���اث �لبترولية �لعربية �لتي تعتبر ر�فد�ً ود�عماً 

رئي�صياً لل�صناعة �لبترولية �لعربية.
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ذك���ر �ص���عادة �الأمين �لع���ام لمنظمة �الأقط���ار �لعربية �لم�ص���درة للبترول )�أو�بك(، �الأ�ص���تاذ 

عبا����س عل���ي �لنق���ي، �ن �لتع���اون في مج���ال �لطاق���ة يعتبر من �أه���م مجاالت �لتع���اون بين 

�ل���دول �لعربي���ة،  بالنظ���ر للم���و�رد و�لث���رو�ت �لطبيعي���ة �لمتو�ف���رة في �لعديد م���ن �لدول 

�لعربي���ة، ومن بينها �لمو�رد �لهيدروكربونية )�لنفط و�لغ���از �لطبيعي(، و�لطاقات �لمتجددة 

)�ل�ص���م�س و�لطاقة �لحر�رية و�لرياح(، وغيرها باالإ�ص���افة لموقعه���ا �لجغر�في �لمتميز بين 

دول �لعال���م وكثافة مو�ردها �لب�ص���رية، و�لرو�ب���ط �لتاريخية �لوثيقة بين �ل�ص���عوب �لعربية.

في حديث صحفي مع جريدة                          الكويتية:

سعادة األمين العام:

و�أ�صار �صعادته في مقابلة �صحفية ن�صرت موؤخر�ً في جريدة �الأنباء �لكويتية، �ن منظمة �الأو�بك 

ته���دف �إل���ى زيادة تعزيز �لتعاون بين دولها �الأع�ص���اء في مختلف �أوجه �لن�ص���اط �القت�ص���ادي في 

�ص���ناعة �لبترول، وتقرير �لو�صائل للمحافظة على م�صالح �أع�صائها �لم�صروعة في هذه �ل�صناعة 

منفردين ومجتمعين، وتوحيد �لجهود لتاأمين و�ص���ول �لبترول �إلى �أ�صو�ق ��صتهالكه ب�صروط عادلة 

ومعقولة، وتوفير �لظروف �لمالئمة لال�صتثمار في �صناعة �لبترول في �لدول �الأع�صاء.

و�أكد �صعادة �الأ�صتاذ عبا�س علي �لنقي على حر�س �لدول �لمنتجة و�لم�صدرة للبترول ومن 

خالل منظمة �لبلد�ن �لم�صدرة للنفط )�أوبك( على �ال�صتمر�ر بدورها �اليجابي كمزود عالمي 

رئي�ص���ي وفعال للنفط على �لرغم من حالة عدم �ليقين �لتي تحيط �أحيانا باالقت�ص���اد �لعالمي، 

وبخا�ص���ة من دول منظم���ة �لتعاون �القت�ص���ادي و�لتنمية، و�لتي نتجت ع���ن مر�جعات متكررة 

خالل �ل�صنة لمعدالت �لنمو �القت�صاد �لعالمي، حيث توؤثر هذه �لمعدالت ب�صورة مبا�صرة على 

م�صتوى �لطلب �لعالمي على �لنفط.

 وفي ظل بع�س �لموؤ�صر�ت �اليجابية لتح�صن �القت�صاد �لعالمي خا�صة في �لدول �لم�صتهلكة 

�لرئي�صية للنفط فيتوقع �أن ي�صتمر �لطلب �لعالمي على �لنفط �إيجابياً وب�صكل محدود في عام 

2014، و�الأمر كذلك بالن�ص���بة للعر�س حيث من �لمتوقع �أن ت�ص���هد �ل�ص���وق �لنفطية زيادة في 
�نتاج بع�س �لدول �لمنتجة للنفط في منطقة �ل�صرق �الأو�صط.

وم���ن �لجان���ب �الآخر، فاإن ن�ص���بة �لنمو ف���ي �لطلب على �لنفط تتف���اوت وفقا للمجموعات 

�لدولية ومن بينها �لبلد�ن �ل�صناعية و�لبلد�ن �لنامية و�لدول �لمتحولة �صناعياً.

و�أو�ص���ح �ص���عادة �الأمين �لعام �ن هناك تاأثير كبير للتقلبات �القت�ص���ادية على �أ�صعار �لنفط 

و�لغاز، حيث �ص���هدت دول �لعالم منذ �أو�خر عام 2008 �الأزمة �لمالية �لعالمية، �لتي �أنعك�صت 

تاأثير�تها �ل�صلبية على �أ�صو�ق �لنفط �لعالمية في حينها حيث تر�جع �لطلب و�نخف�صت �الأ�صعار 

ب�صورة ملمو�صة، وت�صببت في توقف �أو �ألغاء �لعديد من �لم�صاريع �لبترولية في �لدول �لمنتجة 

للنفط، �إال �أن �لتعافي �لذي �ص���هده �القت�ص���اد �لعالمي بعد ذلك �ص���اهم في عودة �ال�ص���تقر�ر 

لل�صوق �لنفطية. 

األوابك تسعى إلى زيادة تعزيز 
التعاون بين دولها األعضاء
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يهدف �لمنتدى �لى �لتعرف على �لفر�س �ال�صتثمارية  لدى �لجانبين و��صتعر��س و�قع 

و�آفاق �لتعاون في قطاعات �لخدمات �للوج�صتية و�ل�صحة، و�لتعليم، و�لطاقة.

وقد �ألقى �صعادة �الأمين �لعام للمنظمة كلمة ��صتعر�س خاللها و�قع و�آفاق �صناعة �لنفط 

و�لغاز في دول مجل�س �لتعاون �لخليجي، م�صير�ً �إلى �لموقع �لمهم �لذي تتبو�أه هذه �لدول على 

�صعيد �صناعة �لطاقة �لعالمية، وتطرق في كلمته �إلى م�صتقبل �لطلب �لعالمي على �لطاقة في 

ظل �لتطور�ت �القت�صادية و�لتكنولوجية �لعالمية، كما ��صتعر�س في كلمته مجاالت �لتعاون 

في مجال �لطاقة بين دول مجل�س �لتعاون و�ألمانيا.

وقد �ص���در عن �لمنتدى عدد من �لتو�ص���يات �لتي دعت �إلى �أهمية دعم مناخ �ال�ص���ثمار 

و�ل�ص���فافية في بيئة �الأعمال �لتجارية، وت�صجيع �لمبادر�ت �القت�صادية و�لم�صاريع �لم�صتركة، 

وتنفي���ذ در��ص���ات �لجدوى �القت�ص���ادية �لم�ص���تركة بي���ن �لجانبين، و�ال�ص���تفادة من �لخبر�ت 

�اللماني���ة �لعريق���ة ف���ي هذ� �لجان���ب، وتعزيز دور �لقط���اع �لخا�س �لخليج���ي و�الألماني في 

�لتنمية �القت�صادية، وت�صجيع �ال�صتثمار في �لموؤ�ص�صات �ل�صغيرة و�لمتو�صطة كونها �لمحرك 

�الأ�صا�صي لعجلة �لتنمية �القت�صادية في دول �لمجل�س.

�لتفاهم  �لعديد من �التفاقيات ومذكر�ت  �لتوقيع على  �لمنتدى  وقد جرى على هام�س 

الإقامة م�صاريع م�صتركة بين �لجانبين �لخليجي و�اللماني. 

المنتدى الخليجي – األلماني لألعمال واالستثمارات
بن���اء عل���ى دع���وة كريم���ة من �ص���عادة 

�لدكت���ور عب���د �لعزي���ز بن عثم���ان بن 

�ص���قر، رئي�س مركز �لخليج لالأبحاث، 

�ص���ارك �ص���عادة �الأمين �لعام للمنظمة 

�الأ�صتاذ عبا�س علي �لنقي في فعاليات 

�لمنتدى �لخليج���ي �الألماني لالأعمال 

ف���ي  �نعق���د  �ل���ذي  و�ال�ص����تثمار�ت، 

�لعا�صم�ة �الألمانية برلين خالل �لفترة 

م���ن 12-13 مار����س 2014، برعاي���ة 

م�ص���تركة من مركز �لخلي���ج لالأبحاث، 

وغرف���ة �لتجارة و�ل�ص���ناعة �لعربية – 

�الألمانية )غرف���ة(، و�تحاد غرف دول 

مجل����س �لتعاون �لخليجي، وبم�ص���اركة 

رفيعة من كبار �لم�صوؤولين من �لجانبين.
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جاء ذلك خالل افتتاح موؤتمر م�ساريع الطاقة في العراق، �لذي �نعقد موؤخر� في مدينة دبي،  

بم�ص���اركة �الأ�ص���تاذ معالي وزير �لطاقة بدولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة �الأ�ص���تاذ �صهيل محمد بن 

فرج �لمزروعي، �لذي �أناب عنه �ص���عادة ر��ص���د عبد�هلل �لمطرو�صي وكيل �لوز�رة �لم�صاعد ل�صوؤون 

�لخدمات �لموؤ�ص�ص���ية و�لم�صاندة، وبح�صور معالي وزير �لكهرباء بجمهورية �لعر�ق، �الأ�صتاذ كريم 

عفتان �لجميلي.

و��ص���تعر�س معالي وزير �لطاقة �المار�تي في كلمته توجهات بالده نحو �عتماد �صيا�صة لتنويع 

م�ص���ادر �لطاقة لديها بما يتنا�ص���ب مع طبيعتها �لجغر�فية و�لمناخية، الفتا �إلى �أن دولة �الإمار�ت 

�لعربي���ة �لمتح���دة كانت �ص���باقة على م�ص���توى �لمنطقة في ��ص���تخد�م تطبيقات م�ص���ادر �لطاقة 

�ل�صم�صية و�لطاقة �لنووية لتوليد �لطاقة �لكهربائية. 

ولفت معاليه �إلى �أن دولة �المار�ت وبهدف لتعزيز ��ص���تقر�ر �الأ�ص���و�ق �لعالمية ت�صعى �إلى رفع 

طاقته���ا �الإنتاجي���ة من �لنفط �لخام لت�ص���ل �إلى 3.5 ملي���ون برميل يوميا في ع���ام 2017، وذلك 

��ص���تجابة من دولة �الم���ار�ت و�لدول �لمنتجة للنفط للطلب �لعالم���ي �لمتز�يد على �لنفط و�لغاز 

�لطبيعي.

 وحول �نعكا�ص���ات زيادة �نتاج �لنفط و�لغاز من �لم�ص���ادر غير �لتقليدية على �صناعة �لطاقة 

المزروعي:  اهتــمـام اماراتــي
باستـثمــارات الطــاقــة فــي العــراق

�أكد عدد من �لم�صوؤولين عن قطاع �لطاقة في دولة �المار�ت �لعربية �لمتحدة وجمهورية �لعر�ق عن تطلعهم لتعزيز �أو��صر �لتعاون 

بي���ن بلديهما في مختلف مجاالت �لطاقة، وذلك بالنظر �إلى �لرو�بط �لم�ص���تركة ف���ي قطاع �لطاقة �لتي تربط بين �لبلدين، كونهما 

من كبار منتجي وم�صدري �لنفط في �لعالم، وع�صوين في منظمتي �أوبك و�الأو�بك، ووجود توجهات لدى كال �لبلدين لزيادة �لطاقة 

�النتاجية للنفط.

æ معالي �الأ�صتاذ �صهيل محمد بن فرج �لمزروعي ææ معالي �الأ�صتاذ كريم عفتان �لجميلي æ
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�لعالمية، �أ�ص���ار معاليه باأن �رتفاع تكلفة �إنتاج �لنفط �ل�ص���خري و�الآثار �لبيئية �لمترتبة عليه تدل 

عل���ى �أن���ه ربم���ا يو�جه تحديات كبيرة �أو يكون عل���ى نطاق �أقل ال يوؤهله �إل���ى مز�حمة �إنتاج �لنفط 

�لتقليدي، ولفت معاليه �إلى �أن �الأثر �لمحتمل للغاز �ل�ص���خري على �أ�ص���عار �لغاز �لتقليدي مختلفة 

�إلى حد ما، حيث �أن �أ�صعار �لغاز �لتقليدي �رتفعت خالل �ل�صنو�ت �لما�صية نتيجة الرتفاع �لطلب 

على �لغاز �لطبيعي وب�ص���بب �ص���عى بع�س �لمنتجين �إلى ربط �أ�ص���عار �لغاز �لطبيعي باأ�صعار �لنفط 

�لخام، وقال �إن �لتطور�ت �لجارية في �إنتاج �لغاز �ل�ص���خري �إذ� ُقدر له �أن ي�ص���تمر �ص���يكون له �أثر 

�إيجابي في ��ص���تقر�ر �أ�ص���عار �لغاز على نحو ي�ص���اعد با�ص���تخد�م �لغاز في مجاالت �أو�ص���ع كزيادة 

��صتخد�مه في �إنتاج �لكهرباء �أو في قطاع �لمو��صالت.

و�أك���د معاليه �أن �لتحديات �لم�ص���تقبلية في �لمنطقة �ص���تكون في �إيج���اد منظومة متو�زنة من 

م�ص���ادر توليد �لطاقة لتحقيق �ال�صتد�مة وتقنين �ال�صتخد�م �الأمثل للمو�رد و�إنتهاج �صيا�صة تقنين 

�لدعم لهذه �لخدمات �الأ�صا�ص���ية و�لذي �ص���يوؤدي �إلى تقليل �ال�ص���تهالك و�لمحافظة على �لمو�رد 

�لطبيعية .

م���ن جانبه �أ�ص���اد معالي وزي���ر �لكهرباء في جمهورية �لعر�ق �الأ�ص���تاذ كري���م عفتان �لجميلي،       

في ت�صريحات �صحفية على هام�س �لموؤتمر بالتعاون �لثنائي في مختلف مجاالت م�صادر �لطاقة 

�الحفوري���ة )�لنف���ط و�لغاز( و�لطاقات �لمتجددة بين �لعر�ق و�المار�ت، م�ص���ير� �إلى قيام عدد من 

�ل�صركات �الإمار�تية بتنفيذ م�صروعات رئي�صية في قطاع �لطاقة �لعر�قي. 

 و�أعرب معاليه  عن رغبة بالده بزيادة �أو��ص���ر �لتعاون في مجال �لطاقة مع مختلف �لجهات 

�القليمي���ة و�لعالمي���ة و�القليمي���ة، ومن بينها م�ص���روع �لربط �لكهربائ���ي �لثماني، باالإ�ص���افة �لى 

�لم�صاريع �لربط �لثنائية مع �لدول �لمجاورة للعر�ق.

دولة اإلمارات 
العربية المتحدة 

سباقة على 
مستوى المنطقة 

في استخدام 
تطبيقات مصادر 

الطاقات المتجددة 
في توليد الطاقة 

الكهربائية
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  �أك���د معال���ي وزي���ر �لبترول و�لث���روة �لمعدني���ة بجمهورية م�ص���ر �لعربية �لمهند�س �ص���ريف 

��ص���ماعيل �ن �ال�ص���تمر�ر فى و�ص���ع �التفاقيات �لبترولية �لجديدة حيز �لتنفيذ يعطى دفعات 

قوي���ة الأن�ص���طة �لبح���ث و�ال�صتك�ص���اف ع���ن �لنفط و�لغ���از �لطبيعي ف���ي بالده به���دف زيادة 

�النت���اج لتاأمي���ن �لطل���ب �لمحلي على �لطاقة، باالإ�ص���افة �إل���ى �لعمل على جذب ��ص���تثمار�ت 

�أجنبي���ة جدي���دة ف���ى �إط���ار جه���ود �لتنمي���ة للنهو����س باقت�ص���اد جمهوري���ة م�ص���ر �لعربي���ة.

توقيع 3 اتفاقيات بترولية جديدة فى مناطق 
سيناء وخليج السويس والبحر المتوسط

ج���اء ذلك ف���ي ت�ص���ريحات �ص���حفية  لمعالي �لمهند�س �ص���ريف 

��صماعيل بعد توقيعه على 3 �تفاقيات بترولية للهيئة �لم�صرية �لعامة 

للبترول و�ل�ص���ركة �لقاب�ص���ة للغاز�ت �لطبيعية )�إيجا�س(، للتنقيب عن 

�لنف���ط و�لغ���از �لطبيعي ف���ى مناطق �ص���يناء وخليج �ل�ص���وي�س و�لبحر 

�لمتو�ص���ط مع �ص���ركات م�ص���رية وعالمية باجمالي ��ص���تثمار�ت 165 

ملي���ون دوالر ومن���ح توقيع قدرها 8 مليون دوالر لحفر 4 �آبار جديدة ، 

وذلك على �لنحو �لتالي:

�تفاقي���ة بي���ن هيئ���ة �لبترول و�ص���ركات د�ن���ا بترولي���م �الإنجليزية 

وبتروكلتك �اليرلندية و بي بي �الأ�ص���تر�لية بمنطقة �صهل �لقاع ب�صيناء 

با�ص���تثمار�ت حده���ا �الأدنى 15 ملي���ون دوالر ومنح���ة توقيع 3 مليون 

دوالر لحفر بئرين جديدين.

  �تفاقية بين �ل�صركة �لقاب�صة للغاز�ت �لطبيعية )�يجا�س( و�صركة 

�أي���وك �الإيطالي���ة بمنطقة �ص���روق �لبحرية في �لمي���اه �لعميقة بالبحر 

�لمتو�ص���ط با�ص���تثمار�ت حدها �الأدنى 150 مليون دوالر ومنحة توقيع 

5 مليون دوالر لحفر بئرين جديدين. 
 �تفاقية تعديل التفاقية �ل�صركة �لعامة للبترول لمد عقد ��صتغالل 

بمنطقة �أم �لي�صر غرب خليج �ل�صوي�س لمدة 15 عام.

 و�أ�ص���ار معال���ي �لمهند����س �ص���ريف ��ص���ماعيل �إلى �أن���ه بتوقيع 

�التفاقي���ة �الأولى يكون قطاع �لبترول �لم�ص���ري قد �نتهى من توقيع 

�ل� 21 �تفاقية �لتى �ص���بق �ص���دور قر�ر�ت ب�صاأنها من فخامة رئي�س 

�لجمهورية فى �ص���بتمبر 2013 باإجمالى ��ص���تثمار�ت حدها �الأدنى 

713 ملي���ون دوالر ومن���ح توقي���ع قدرها 123.5 ملي���ون دوالر لحفر 
109 بئ���ر�ً ��صتك�ص���افية، بينم���ا تمث���ل �التفاقيتي���ن �لثاني���ة و�لثالثة 
باك���ورة توقي���ع �ل���� 8 �تفاقي���ات �لجديدة �لت���ى و�فق عليها �ل�ص���يد 

فخام���ة رئي����س �لجمهوري���ة مطلع ع���ام 2014 و�أ�ص���در قو�نين بها 

و�ص���يتم توقيعها تباعاً .

وبذلك ي�ص���ل �جمالى عدد �التفاقي���ات �لبترولية �لتى تم توقيعها 

خالل فترة عمل �لحكومة �لحالية �إلى 23 �تفاقية باإجمالي ��صتثمار�ت 

تقدر ب� 863 مليون دوالر ومنح توقيع قدرها 128.5 مليون دوالر لحفر 

111 بئر�ً جديدة. ويعك�س توقيع هذه �التفاقيات قدرة جمهورية م�صر 
�لعربية على جذب �ال�ص���تثمار�ت �الأجنبية وثقة �ل�صركات �لعالمية فى 

وجود �حتماالت بترولية و�عدة بمناطق م�صر �لمختلفة. 

برقية تهنئة لمعالي وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية
بعث �سعادة االأمين العام لمنظمة االأوابك االأ�ستاذ عبا�س علي النقي، ببرقية تهنئة 

اإلى معالي المهند�س �سريف ا�سماعيل، بمنا�سبة تجديد تعيينه وزيرًا للبترول والثروة 

المعدنية، بجمهورية م�س�������ر العربية، واأدائه للق�سم الد�ستوري في الحكومة الم�سرية 

الجدي�������دة برئا�سة معالي المهند�س ابراهيم محلب. وقد اأعرب �سعادة االأمين العام عن 

خال�س تقديره للجه�������ود التي تقوم بها جمهورية م�سر العربية وبقية الدول االأع�ساء 

في تقدي�������م الدعم والت�سهيلت اللزمة لتنفيذ الفعالي�������ات و االأن�سطة  التي تقوم بها 

المنظمة. 
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و�أ�ص���ار معالي���ه خالل كلمته ف���ي موؤتمر ومعر�س بتروتك 2014، �ل���ذي �نعقد في مدينة 

نيودله���ي بجمهوري���ة �لهن���د في يناي���ر 2014، �إلى �ن �لموؤ�ص���ر�ت �لحالية تظه���ر �أن مملكة 

�لبحرين قد تتجه �إلى ��ص���تير�د �لغاز �لطبيعي في �لم�ص���تقبل لتلبية �لطلب �لمحلي �لمتز�يد 

على �لطاقة، حيث قامت �لهيئة �لوطنية للنفط و�لغاز باإعد�د �لدر��صات و�لت�صور�ت �لخا�صة 

ببناء محطة للغاز �لطبيعي �لم�ص���ال في �لمملكة، كما نوه بالتوجه �لخا�س با�ص���تخد�م فر�س 

�لطاق���ة �لمتج���ددة ف���ي �لمملكة، حيث تم �النته���اء موؤخر�ً من �لم�ص���روع �لتجريبي الإنتاج 5 

ميغ���او�ط م���ن �لطاقة �ل�صم�ص���ية كمرحل���ة �أولى، موؤكد�ً عل���ى �أهمية تغيير ثقافة ��ص���تهالك 

�لطاقة في خ�ص���م ت�صاعد تكاليف �لطاقة و�لحاجة �لملحة لل�صيطرة على �نبعاثات �لكربون 

وذلك من �أجل �لحد من ��صتهالك �لطاقة وتعزيز كفاءة ��صتخد�مها.

و��صت�ص���هد معال���ي �ل�ص���يخ �أحمد بن محم���د �آل خليفة بالعديد من �لبر�م���ج و�لمبادر�ت 

�لت���ي ت�ص���ب في هذ� �التجاه، ومنها برنامج �ال�ص���تخد�م �الأمثل للطاقة ف���ي مملكة �لبحرين 

)KEEP(، �ل���ذي تم تد�ص���ينه موؤخر�ً بالتعاون مع �لبنك �لدول���ي، وكذلك قيام وز�رة �لمالية 

باإع���د�د خطة خم�ص���ية  للح���د من ��ص���تهالك �لكهرباء د�خ���ل مبنى �لوز�رة بن�ص���بة 40 %، 

وذلك كتجربة يمكن تعميمها فيما بعد على مختلف �لمباني و�لمن�ص���ئات �لحكومية، حيث تم 

��ص���تبد�ل م�صابيح �لفلور�ص���نت بم�صابيح )�أل.�إي.دي( �الأقل ��ص���تهالكا للطاقة مع ��صتخد�م 

�أنظم���ة �لعزل �لح���ر�ري لتقليل �نتقال �لح���ر�رة �لخارجية �إلى د�خل �لمبنى، كما �أ�ص���ار �إلى 

وجود م�ص���اريع �أخرى مماثلة في موؤ�ص�ص���ات �لقطاعين �لعام و�لخا�س، باالإ�صافة �إلى م�صروع 

تح�صين �لبيئة �لخ�صر�ء في مملكة �لبحرين.

معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة

ذكر معالي �ل�ص���يخ �أحمد بن محمد �آل خليفة وزير �لمالية �لوزير �لم�ص���رف على 

�ص���ئون �لنف���ط و�لغاز بمملك���ة �لبحرين، �ن بالده �أعدت خطة ��ص���تر�تيجة لتامين 

�مد�د�تها من �لطاقة ب�ص���ورة �آمنة وم�ص���تد�مة، وفي مقدمته���ا تعزيز �إنتاج حقل  

�لبحري���ن �لذي يحظى باأهمية كبرى على �ص���عيد �القت�ص���اد �لوطن���ي �لبحريني.

استراتيجية بحرينية
لتــأميــن مصــادر الطـاقـــة
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�أعلنت �صركة قطرغاز في 4 فبر�ير 2014 عن توقيع �تفاقية بيع و�صر�ء طويلة 

�الأمد  للغاز �لطبيعي �لم�صال بين قطرغاز 3 و�صركة توهوكو للطاقة �لكهربائية 

 .)Tohoku Electric Power(

اتفاقية بيع وشراء طويلة األمد
للغاز الطبيعي المسال بين قطر واليابان

وق���د وق���ع �التفاقية ع���ن �لجانب 

�لقط���ري معال���ي �لدكت���ور محمد بن 

�صالح �ل�صادة، وزير �لطاقة و�ل�صناعة 

ورئي����س مجل�س �د�رة �ص���ركة قطرغاز 

للطاق���ة  توهوك���و  �ص���ركة  وع���ن   ،3
�لكهربائي���ة، �ل�ص���يد/ ماكوت���و كاي���و�، 

�لمدير �لعام لل�صركة.

له���ذه �التفاقي���ة �ص���تقوم  ووفق���اً 

قط���ر غ���از 3 بتوري���د �ص���حنات �لغاز 

�لطبيعي �لم�ص���ال �إلى �ص���ركة توهوكو 

للطاق���ة �لكهربائي���ة لم���دة 15 عام���ا 

�عتبار�ً من عام 2016، و�ص���يتم توريد 

هذه �ل�ص���حنات من قطر غاز 3 )خط 

�النتاج رقم 6(، وهو م�ص���روع م�صترك 

بين كل من �ص���ركة قطر للبترول و�ص���ركة كونوكو فيليب�س �الأمريكية و�صركة ميت�صوي �ليابانية، 

و�لذي بد�أ �النتاج في يناير 2010، و�ص���يتم توريد �ل�ص���حنات على متن ناقالت �لغاز �لطبيعي 

�لم�صال طر�ز كيو- فلك�س.

من جانبه رحب معالي �لدكتور محمد بن �ص���الح �ل�ص���ادة بتوقيع هذه �التفاقية و��صفاً 

�إياها م�ص���اهمة �أخرى نحو �أمن �لطاقة �لعالمي، و�أ�ص���اف معالي �لدكتور �ل�صادة، �ن هذه 

�التفاقي���ة ت�ص���اهم ف���ي تعزيز  �لعالقة بين �ص���ركة قطرغاز و�أحد كب���ار عمالئها، وتبرهن 

�أي�ص���ا عل���ى �لتز�م قطر غ���از �لم�ص���تمر بتوريد �لغاز �لطبيعي �لم�ص���ال �إل���ى �ليابان على 

�لمدى �لطويل.

وقال �ل�ص���يخ خالد بن خليفة �آل ثاني، �لرئي�س �لتنفيذي ل�ص���ركة قطر غاز، �ن �ل�ص���ركة 

حققت �نجاز�ً ر�ئعاً في تطوير �صر�كتها مع �صركة توهوكو للطاقة �لكهربائية، و�لتي بد�أت منذ 

عام 1994 عندما تم توقيع �تفاقية مع �تحاد �ل�ص���ركات �ليابانية و�لذي ي�ص���م �صركة توهوكو 

للطاقة �لكهربائية.

وتعتب���ر �ص���ركة توهوكو للطاقة �لكهربائي���ة و�حدة من �تحاد �ل�ص���ركات �ليابانية �لثمانية 

و�لتي وقعت �تفاقيات وعقود بيع و�صر�ء مع قطرغاز1 في عام 1994. 
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وقع���ت �ل�ص���ركة �لكويتية لنفط �لخليج �لتابعة لموؤ�ص�ص���ة �لبت���رول �لكويتية في �الأول من 

فبر�ير 2014، عقد�ً مع �ص���ركة وي�ص���ترن جيكو �لتابعة ل�ص���ركة �ص���لمبرجر، لتنفيذ عمليات 

للم�ص���ح �لزلز�لي �لمتطور ثالثي �الأبعاد �ص���يغطي م�صاحة تقدر بحو�لي 4612 كيلومتر مربع 

في �لمنطقة �لبرية �لمق�صومة بعمليات �لوفرة �لم�صتركة وبقيمة �جمالية تقدر بحو�لي 225 

مليون دوالر.

وذكر �لمتحدث �لر�ص���مي في �ل�ص���ركة �لكويتية لنفط �لخليج �ل�ص���يخ علي حمود �ل�صباح 

في ت�ص���ريح �ص���حفي �ن عمليات �الإعد�د للم�صروع �ص���تتم بد�ية من �صهر مار�س 2014 ومن 

بينها �لعمليات �للوج�صتية و�لم�صح و��صتك�صاف �الألغام وغيرها، وتوقع �ن تكون بد�ية �لم�صح 

�لزلز�لي �لفعلي خالل �لربع �لثالث من �لعام �لحالي 2014 و�أن يتم �إنجاز �لم�صروع في مدة 

ال تتجاوز �لعامين، م�ص���ير� �إلى �أن �ل�ص���ركة �نتهت من �إعد�د �لوثائق �لخا�ص���ة لتنفيذ �لم�صح 

�لزلز�لي في منطقة �لعمليات �لم�صتركة بالتن�صيق مع �صركة �صيفرون �لعربية �ل�صعودية.

و�أ�ص���ار �لمتحدث �لر�ص���مي �إلى �ن �لطبيعة �لجيولوجية لحق���ول �لوفرة تختلف عن بقية 

مناط���ق دول���ة �لكويت �الأمر �لذي يجعل ه���دف �إد�رة �لعمليات �لم�ص���تركة �لتركيز على حفر 

�آب���ار جدي���دة و��ص���تخد�م تكنولوجيا �أعل���ى في �لجودة و�لكف���اءة تحافظ وتع���زز من �لثرو�ت 

�لهيدروكربوني���ة في مكامن تلك �لمنطقة وتخدم جهود �ال�صتك�ص���اف وتقييم �إمكانات �الإنتاج 

بها.

و�أ�صاف قائاًل �ن �لم�صح �لزلز�لي ثالثي �الأبعاد مو�صوع �لعقد يعد �الأكبر في تاريخ دولة 

�لكويت �إذ �نه �ص���يغطي م�ص���احة تقدر بحو�لي 4612 كيلومتر مرب���ع، كما �نه يعد �الأكبر في 

تاريخ �لتنقيب ل�ص���ركة �صيفرون �لعربية �ل�ص���عودية �ل�صريك في �لمنطقة �لمق�صومة و�صيحتل 

�لمرتبة �لخام�صة عالميا في تاريخ �لم�صوحات �لزلز�لية �لبرية.

وبخ�ص���و�س �لتقنيات �لعملية �لم�ص���تخدمة في �لم�صح قال �ل�صيخ علي حمود �ل�صباح �نه 

�ص���يتم ��ص���تخد�م �أحدث �لتقنيات �لمتاحة ف���ي هذ� �لمجال مثل تقنيات �ال�صت�ص���عار �لفريد 

موؤك���د� �أن ه���ذ� �لم�ص���ح يعتبر �الأكثر تحديا م���ن ناحية �لتنفيذ كونه �ص���يتم في حقول منتجة 

للبترول في مدينة �لخفجي مرور� بمز�رع �لوفرة ومدينة �لخير�ن وفي �ل�صبخات.

 و�أ�صار �لمتحدث �لر�صمي �إلى �أن م�صروع �لم�صح �لزلز�لي �لجديد �صوف ي�صاهم في فتح 

�آف���اق جديدة �أم���ام فر�س تنقيبية جديدة للنفط و�لغاز في مكام���ن عميقة لم تختبر بعد كما 

�أنه �ص���يوفر توقعات مدرو�صة للمكامن �لحالية و�ص���يدعم برنامج تطويرها و�لتعريف �لهيكلي 

�لجديد للمنتجة منها.

الشركة الكويتية لنفط الخليج وشيفرون السعودية
عمليات مسح زلزالي شاملة

في منطقة العمليات المشتركة البرية
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ذك���ر �لرئي�س �لتنفيذي ل�ص���ركة نفط �لكويت 

تنف���ذ  �ل�ص���ركة  �ن  ها�ص���م،  ها�ص���م  �لمهند����س 

حاليا عدد�ً من �لم�ص���اريع �ال�ص���تر�تيجية �ص���من 

��صتر�تيجيتها للعام 2020 ومن �أبرزها:

• م�ص���روع تطوير حقول �ل�ص���مال، �لذي 	

يه���دف �إل���ى رف���ع �لطاق���ة �النتاجي���ة 

ل�ص���مال �لكويت �إلى 1 مليون ب/ي في 

عام 2018-2017 .

• م�صروع �ن�صاء 3 مر�كز تجميع ومحطة 	

لتعزيز �صغط �لغاز ومعمل لحقن �لمياه 

�لم�صاحبة.

•  م�ص���روع �لمحافظ���ة على �ص���غط مكم���ن و�رة  )جنوب 	

و�صرق �لكويت(.

• م�ص���روع تحديث مر�فق �النتاج �لحالية ال�صتيعاب �لمياه 	

�لم�ص���احبة لالإنت���اج و�لمحافظة على �لق���درة �النتاجية 

لحقل برقان �لكبير.

و�أ�صاف �لمهند�س ها�صم ها�صم في لقاء �صحفي مو�صع ن�صرته 

مجلة عالم �لموؤ�ص�ص���ة �لتابعة لموؤ�ص�صة �لبترول �لكويتية، �ن �صركة 

نف���ط �لكويت �نتهت م���ن �لمرحلة �الأولى من برنامج تطوير مكامن 

�لغاز �لحر �لجور��ص���ية �لحالية في �ص���مال �لكويت، وهي �لمكامن 

�لتي تنتج حاليا نحو 145 مليون قدم مكعب من 

�لغاز �لحر يوميا، باال�صافة �إلى حو�لي 55 �ألف 

ب/ي من �لنفط �لخفيف و�لمكثفات، وتوقع �أن 

تنتهي �ل�ص���ركة من �لمرحل���ة �لثانية من برنامج 

�لتطوير في عام 2017 لت�صل �لطاقة �النتاجية 

�لى نحو 600 مليون قدم مكعب من �لغاز �لحر 

يوميا، باالإ�صافة �إلى حو�لي 200 �ألف ب/ي من 

�لنفط �لخفيف و�لمكثفات.

و�أ�ص���ار �لرئي����س �لتنفي���ذي ل�ص���ركة نفط 

�لكوي���ت �أن �ل�ص���ركة تعمل حاليا على در��ص���ة 

خط���ط وبر�م���ج تطوير �لمرحل���ة �لثالثة وهي 

�لمرحل���ة �لمتوق���ع �النتهاء منه���ا في عام 2020 لت�ص���ل �لطاقة 

�النتاجي���ة �لكلية من �لمكامن �لجور��ص���ية للغ���از �لطبيعي �لحر 

في �ص���مال �لكويت �لى ما يعادل مليار قدم مكعب من �لغاز �لحر 

يوميا، باالإ�صافة �لى حو�لي 300 �ألف ب/ي من �لنفط �لخفيف. 

وتوقع �لمهند�س ها�ص���م ها�ص���م �أن ت�ص���يف �ال�صتك�ص���افات �لتي 

تعم���ل عليها �ل�ص���ركة �حتياطيات جديدة للغ���از �لطبيعي بطاقة 

�نتاج ��ص���افية تق���در ب 1.5 ملي���ار قدم مكعب م���ن �لغاز يوميا 

عند تطويرها في عام 2030، مبينا �ن كميات �لغاز �لم�ص���احب 

�لمنتج���ة تعتمد عل���ى كميات �لنفط وخا�ص���ية مع���دل �لغاز �لى 

�لنفط للمكمن �لمنتج.

مشاريع رأسمالية ضخمة لشركة نفط الكويت

دمج مؤسستي شالكو ونفط الشارقة الوطنية
�أ�ص���در �ص���احب �ل�ص���مو �ل�ص���يخ �لدكت���ور �ص���لطان ب���ن محمد 

�لقا�ص���مي ع�ص���و �لمجل�س �الأعلى حاكم �ل�ص���ارقة مر�ص���وما �أميرياً 

ب�ص���اأن دمج موؤ�ص�صتا �ل�ص���ارقة لت�صييل �لغاز »�صالكو« ونفط �ل�صارقة 

�لوطنية في موؤ�ص�ص���ة و�حدة ت�صمى موؤ�ص�ص���ة نفط �ل�صارقة �لوطنية 

)Sharjah National Oil Corporation( ، وتعرف �لموؤ�ص�صة 

با�ص���م  “SNOC “ ومقرها �لرئي�صي في مدينة �ل�صارقة ويجوز �أن 

تن�صئ فروعاً د�خل وخارج �الإمارة .

وتخت�س موؤ�ص�ص���ة نفط �ل�ص���ارقة �لوطنية باأعمال �ال�صتك�ص���اف 

و�لتنقيب و�ال�صتخر�ج وهند�صة �لت�صغيل و�لت�صييد وعمليات �ل�صيانة 

و�لتدريب ونقل وتوزيع وتكرير وتخزين و�ص���ر�ء وبيع ومقاي�صة و�إنتاج 

و��ص���تالم وت�ص���ليم وتجميع كافة مركب���ات �لهيدروكربون���ات وجميع 

�لن�ص���اطات �لمرتبطة بها وت�صميم وهند�صة و�إن�صاء وت�صغيل و�صيانة 

�لمعمل �لمملوك للموؤ�ص�صة ال�صتخال�س غاز �لبترول �ل�صائل و�لبترول 

�لمكثف من �لغاز �لطبيعي وبيع و�ص���ر�ء وتجارة وت�ص���ويق ونقل �لغاز 

�لطبيعي وغاز �لبترول �ل�ص���ائل و�لبترول �لمكثف و��صتير�د وت�صدير 

�لمو�د �لالزمة ل�صناعة �لنفط و�لغاز �لطبيعي.

كما تهدف �لموؤ�ص�ص���ة �إلى عقد تحالفات و�إن�ص���اء �ل�ص���ركات مع 

�لموؤ�ص�ص���ات و�ل�صركات �لمماثلة د�خل وخارج �لدولة و�ال�صتثمار في 

�لموؤ�ص�صات و�ل�صركات و�لمن�صاآت �لتي لها نف�س �الأهد�ف ويجوز لها 

عمل جميع �الأمور �لم�صابهة لتلك �لتي تمار�صها �لموؤ�ص�صة ب�صرط �أن 

تكون تلك �الأعمال �لم�ص���ابهة قانونية د�خل وخارج �لدولة وممار�صة 

�أي �ص���الحيات �أخرى تكون موؤدية لتحقيق �الأغر��س �لمذكورة �أعاله 

ب�ص���كل كامل �أو جزئي و�أية �خت�صا�ص���ات �أخرى ي�ص���در بها قر�ر من 

�لحاكم �أو من مجل�س �لنفط في �الإمارة.



15

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

سنة 40 - العدد 3 
ال

اء
ض

ألع
ل ا

دو
ر ال

خبا
أ

الجهورية الجزائرية

دعت �لجز�ئر �ل�ص���ركات �لمهتمة �إلى تقديم عرو�ص���ها للتنقيب عن �لنفط و�لغاز �لطبيعي في 31 منطقة، وحددت 

�ل�صاد�س من �آب/ �أغ�صط�س 2014 كموعد نهائي لما يعتبر ر�بع جولة عرو�س بترولية من نوعها في �لبالد.

الجمهورية العربية ال�ضورية

ذكر معالي وزير �لنفط و�لثروة �لمعدنية في �صورية 

خ���الل �جتماعه م���ع �إد�رة �ل�ص���ركة �ل�ص���ورية لتخزين 

وتوزي���ع �لم���و�د �لبترولية )محروق���ات( ومديري فروع 

�ل�ص���ركة في �لمحافظات، �أن تغير�ت طر�أت على و�قع 

�إنت���اج �لنفط نتيجة �الأح���د�ث �لر�هنة �أدت �إلى تر�جع 

�إنت���اج �لنف���ط بن�ص���بة 96% من 385 �أل���ف ب/ي قبل 

�الأحد�ث �إلى 14 �ألف ب/ي في �صهر فبر�ير 2014.

 

جمهورية العراق

�أعلن���ت وز�رة �لنف���ط �لعر�قي���ة ع���ن ب���دء �الإنتاج  

�لمعج���ل من حق���ل حمرين �لنفطي، موؤك���دة �أن خطط 

�ل���وز�رة �لر�مية �إلى تطوير �لحقول في �ص���مال �لعر�ق 

�أثم���رت عن ب���دء �الإنتاج م���ن هذ� �لحقل بهدف �ص���خ 

�لنفط عبر �ص���بكة �الأنابيب �لوطنية. و�أو�صحت �لوز�رة 

�أن ذلك ياأتي �ص���من خططها لتاأهي���ل وتطوير �لحقول 

وزيادة �الإنتاج �لنفطي �صمن قاطع عمليات �صركة نفط 

�ل�صمال.

م���ن جه���ة �أخرى فاز �ئتالف من 4 �ص���ركات كورية 

 Hyundai Engineering جنوبية  برئا�صة �ص���ركة

and Construction Co.، Ltd، بعقد لبناء م�صفاة 
لتكري���ر �لنفط في مدينة كربالء )120 كيلومتر جنوب 

بغد�د( بقيمة 6.04 مليار دوالر، وت�ص���تغرق مدة �نجاز 

�لم�ص���روع 54 �ص���هر�ً، و�ص���وف تقوم �لم�ص���فاة بتكرير 

140 �أل���ف برمي���ل نفط خ���ام يومياً، وتحويل���ه �إلى غاز 
�لبترول �لم�صال و�لبنزين و�لديزل و�لمنتجات �لبترولية 

�الأخ���رى، ويمث���ل �لعقد �أكبر عقد فردي لم�ص���روع بناء 

من�صاأة �صناعية تفوز به �صركات كورية جنوبية.

ذكرت �ص���ركة Apache Corporation �أن نتائج �لحفر 

�الأخي���رة �لتي تو�ص���لت لها، و�لمو�فقات �لجديدة �لتي ح�ص���لت 

عليها من �لحكومة �لم�صرية لثالثة �متياز�ت �إ�صافة �إلى تو�صعة 

من�صاآت معالجة �لغاز �لطبيعي في منطقة غرب كلب�صه، �صاهمت 

مجتمع���ة ف���ي تمهيد �لطريق نح���و متابعة نمو ��ص���تثمار�تها في 

�ل�ص���حر�ء �لغربي���ة في �لعام �لج���اري 2014. وتت�ص���من �الآبار 

�لناجحة لل�صركة حفر �أعمق بئر لها في �ل�صحر�ء �لغربية، وحفر 

�أول بئر �أفقي �صمن برنامج ي�صتهدف �ل�صخور �لكتيمة �لحاملة 

لم�صادر تقليدية وغير تقليدية من �لهيدروكربونات.

و�أ�صارت �ل�صركة �إلى �أن �الكت�صافات �لجديدة هي:

1X-Apries �لو�ق���ع ف���ي حو�س �صو�ص���ان �ص���من �متياز 
خالدة ف���ي �لمغمورة، وقد �أنتج �لبئر عند �ختباره 4389 ب/ي 

م���ن �لنفط، و400 �أل���ف متر مكعب في �ليوم من �لغاز، و�خترق 

26.5 م من �ل�صماكة �لفعالة �صمن رمال من ع�صر �لباليوزوئيك. 
وبلغت كلفة حفر و�إكمال �لبئر نحو خم�صة ماليين دوالر.

1X-NTRK-H �لو�قع في حو�س مطروح �ص���من �متياز 
�ص���مال طارق، و�أنتج عند �ختباره حو�ل���ي 566 �ألف متر مكعب 

في �ليوم من �لغاز، و250 ب/ي من �لمتكثفات، وذلك من 18.3 

م �ص���من �صخور ت�صكيلة �صفا �ل�صفلى �لمت�صققة �لعائدة للع�صر 

NTRK- لجور��صي. و�أتى هذه �لبئر بعد �الإعالن عن �كت�صاف�

1X-G، و�لذي �أنتج من �ص���خور نطاق �ص���فا �لعليا، وحفر �إلى 
عمق 4788 م، بكلفة حفر و�إكمال ناهزت �صبعة ماليين دوالر.

م���ن جهة �أخرى وقعت �ص���ركة Dana Gas  على �تفاقية 

�متي���از �لقاط���ع 6 م���ن منطق���ة �متياز حق���ل �ص���مال �لعري�س 

�لبح���ري قبالة �ص���و�حل دلت���ا �لنيل، وذكرت �ل�ص���ركة �أنها قد 

ب���د�أت بالعم���ل على �لمرحلة �ال�صتك�ص���افية �لتي �ص���وف تمتد 

الأربع �ص���نو�ت وتت�ص���من �إجر�ء م�ص���وحات زلز�لي���ة وحفر بئر 

��صتك�ص���افي. تبلغ م�ص���احة �لقاطع 6 حو�لي 2980 كم مربع، 

ويق���ع �ص���من مي���اه يبلغ عمقها �الأق�ص���ى نح���و 1000 م. كما 

ح�ص���لت �ل�ص���ركة عل���ى ترخي����س لتطوير حقل بل�ص���م، و�لذي 

يق���ع �ص���من منطقة �متياز غرب �لمنزلة ف���ي دلتا �لنيل، وتبلغ 

م�ص���احته 32 ك���م مرب���ع مربع���اً، ليبل���غ عدد رخ����س �لتطوير 

�لحالية لل�صركة 13 رخ�صة.

جمهورية م�ضر العربية 
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و�أ�ص���ار معالي���ه ف���ي كلم���ة ل���ه خ���الل �فتتاح���ه االجتماع 

التن�سيق�������ي لمجموع�������ة الفكر المتق�������ارب من ال�������دول النامية 

)LMDCs(، �لذي ��صت�صافته وز�رة �لبترول و�لثروة �لمعدنية 

بالمملكة �لعربية �ل�ص���عودية، في 11 فبر�ير 2014، وبم�صاركة 

26 دول���ة، عل���ى �أهمي���ة تكاتف �لمجتم���ع �لدول���ي للمحافظة 
عل���ى �النتعا����س �القت�ص���ادي �لعالم���ي، �عتماد�ً عل���ى �لركائز 

نة للتنمية �لم�ص���تد�مة ب�ص���ورة متما�صكة و�صاملة  �لثالث �لمكوِّ

)�القت�صادية، �الجتماعية، �لبيئية(. 

و�ص����دد معالي����ه عل����ى �أهمية �لمب����ادئ �لو�ردة ف����ي �التفاقية 

�الإطارية للتغير �لمناخي، وخا�صة تلك �لمبادئ �لمتعلقة باالإن�صاف 

و�لم�ص����وؤوليات �لم�صتركة و�لمتباينة، ف�صاًل عن �لظروف �لوطنية 

�لخا�صة بكلِّ دولة من �لدول �لمعنية، �إ�صافة �إلى م�صوؤولية �لدول 

�الأط����ر�ف �لو�ردة في �لدول �لمرفق 1 )وهي �لدول �ل�ص����ناعية( 

باأخذ زمام �لمبادرة فيما يتعلق بخف�س �النبعاثات �لغازية وتوفير 

�لتموي����ل وبناء �لق����در�ت، وم�ص����اندة عملية نق����ل �لتقنية �لالزمة 

لتحقيق هذ� �لهدف �إلى �لدول �لنامية«. 

و��ص���تعر�س معاليه �أهم �لنتائج �لت���ي تمخ�س عنها موؤتمر 

�لدول �الأطر�ف �لم�ص���اركة في �تفاقية �الأمم �لمتحدة �الإطارية 

لتغي���ر �لمن���اخ �ل���ذي �نعق���د ف���ي و�ر�ص���و، وتن���اول �لتوقع���ات 

�لم�ص���تقبلية �لمتعلق���ة بظاهرة تغيُّر �لمن���اخ، موؤكد�ً �أهمية عام 

2014 فيم���ا يتعلق بالعم���ل نحو تحقيق �لهدف �لم�ص���ترك في 
موؤتم���ر �لدول �الأطر�ف �لم�ص���اركة في �تفاقي���ة �الأمم �لمتحدة 

�الإطاري���ة لتغي���ر �لمناخ �لذي �ص���يعقد في باري����س عام 2015 

من �أجل �لو�ص���ول �إلى �تفاقية ما بعد عام 2020، م�ص���ير�ً �إلى 

�لتقدم �لملمو�س �لذي تم تحقيقه في موؤتمر و�ر�ص���و، حيث تم 

�التفاق على خارطة طريق لعام 2015. 

�أما على �صعيد �لفريق �لعامل �لمعني بمنهاج ديربان للعمل 

�لمعزز )فريق �لعمل �لمعزز(، فقد تمكنت �لدول ذ�ت �لمو�قف 

�لم�ص���تركة م���ن تغيير م�ص���طلح �لتز�مات �إلى �إ�ص���هامات، وهو 

�الأم���ر �لذي �أغلق �لباب �لمتعلق بنقل �الأعباء �لم�ص���تقبلية �إلى 

�لدول �لنامية، كما نجحت �لمجموعة في تر�صيخ �أهمية و�صائل 

�لتنفيذ �لم�صتقبلية.

 �أم���ا فيم���ا يتعلق بالجانب �لمالي فق���د حققت �لمجموعة 

تقدًم���ا عل���ى �ص���عيد �لتموي���ل قري���ب �لم���دى، لل���دول �لنامية 

�لم�ص���تحقة، ومه���دت �لطري���ق كذل���ك �أمام تح�ص���ين �لعن�ص���ر 

�لتقن���ي، كما نجح���ت في مجاالت ر�ص���د �النبعاث���ات و�الإبالغ 

عنها و�لتحقق منها )�لر�ص���د و�الإبالغ و�لتحقق(، ب�ص���ورة غير 

�إلز�مية على �لدول �لنامية، ونجحنا �أي�ًص���ا على �ص���عيد تد�بير 

�ال�صتجابة من خالل تقوية موقفنا وتعزيزه د�خل �لمنتدى. 

ل �الأ�صا�س �لذي  ولفت معاليه �إلى �أن هذه �الإنجاز�ت ت�صكِّ

ت�ص���تند �إليه مجموعة �لفكر �لمتقارب من �لدول �لنامية في 

موؤتمر �لدول �الأطر�ف �لم�ص���اركة في �تفاقية �الأمم �لمتحدة 

�الإطارية لتغير �لمناخ �لذي �ص���يعقد في باري�س عام 2015، 

م�ص���دد�ً على �أن هذ� �لت�صامن �ص���وف يمكن دول �لمجموعة 

من �لمحافظة على هذه �الإنجاز�ت و�لعمل من خاللها لتكون 

بمثابة �للبنات �لتي نبني عليها �تفاقية ما بعد عام 2020. 

أكد أهمية المبادئ الواردة في االتفاقية اإلطارية للتغير المناخي

النعيمي: تعاون بناء بين مجموعة الفكر 
المتقارب من الدول النامية

�أكد معالي وزير �لبترول و�لثروة �لمعدنية بالمملكة 

�لعربية �ل�صعودية �لمهند�س علي بن �إبر�هيم �لنعيمي، 

على �أهمية ��صتمر�رية جهود �لمجتمع �لدولي لمو�جهة 

�الآثار �ل�صلبية �لمحتملة �لم�صاحبة لظاهرة �لتغيُّر 

�لمناخي، مو�صحاً �ن خف�س �نبعاث �لغاز�ت �لم�صببة 

لظاهرة �الحتبا�س �لحر�ري يعتبر �أحد �لتحديات 

�لمهمة �لتي يو�جهها �لعالم في �لقرن �لحادي 

و�لع�صرين،  
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�أعلن كل  من �الأمين �لعام لالأمم �لمتحدة بان كي مون، ومعالي �لدكتور �صلطان �أحمد �لجابر، 

وزير �لدولة و�لمبعوث �لخا�س ل�صوؤون �لطاقة وتغير �لمناخ، بدولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة، عن 

�ختيار �لعا�ص���مة �الإمار�تية �أبوظبي ال�صت�ص���افة �الجتماع �لوز�ري رفيع �لم�صتوى يومي 4-5 مايو 

2014، وذلك تح�ص���ير�ً ل� »قمة القادة لتغير المناخ« �لمزمع �قامتها في  23 �ص���بتمبر 2014 في 
نيوي���ورك، بالتز�م���ن مع �نعقاد �لدورة �ل� 69 للجمعية �لعامة لالأمم �لمتحدة، وذلك قبل يوم و�حد 

من بدء �لمناق�صة �لعامة للجمعية �لعامة و�لتي ت�صتقطب عدد�ً كبير�ً من روؤ�صاء �لدول و�لحكومات 

و�لم�ص���وؤولين �لحكوميي���ن من كافة �أنحاء �لعالم، و�ص���تركز �لقمة على �إيج���اد حلول عملّية و�تخاذ 

�إجر�ء�ت وقائية ت�ص���هم في �لت�ص���دي لظاهرة تغير �لمناخ مع �إي�ص���اح �لفو�ئد �القت�ص���ادية لتلك 

�الإجر�ء�ت وتو�صيح �أبعادها �الجتماعية و�لتنموية.

و�صي�ص���م �الجتم���اع �لوز�ري �لتح�ص���يري وزر�ء �لدول �الأع�ص���اء في �الأم���م �لمتحدة وقادة 

�الأعمال و�ل�صركات وقطاع �لتمويل وموؤ�ص�صات �لمجتمع �لمدني، حيث �صيتم مناق�صة مجموعة 

م���ن �الإج���ر�ء�ت �لمقترحة للح���د من تد�عيات تغير �لمناخ، وتعزيز م�ص���اركة بل���د�ن �لعالم في 

مختلف �لمبادر�ت �لمتعلقة بهذه �لظاهرة من �أجل �لو�ص���ول �إلى �إجر�ء�ت عملية يتم �عتمادها 

خالل �لقمة.

وذك���ر �الأمي���ن �لعام لالأمم �لمتحدة في ت�ص���ريح �ص���حفي، �ن �لمبادرة �لت���ي تقدمت بها دولة 

�الإمار�ت �لعربية �لمتحدة ال�صت�صافة �الجتماع �لوز�ري �لتح�صيري تعتبر �إ�صافًة مهمة لقمة �لقادة 

لتغير �لمناخ. ويعد هذ� �الجتماع خطوة مهمة على طريق ��صتقطاب �أكبر زخم ممكن الإنجاح �لقمة 

�لمقبلة معرباً عن تطلعه لم�صاركه و��صعة من مختلف دول �لعالم.

من جانبه �أ�ص���ار معالي �لدكتور �ص���لطان �أحمد �لجابر، �إلى �ن ��صت�ص���افة بالده لالجتماع 

�ل���وز�ري رفي���ع �لم�ص���توى �لذي ينعقد تح�ص���ير� ل� )قمة �لق���ادة لتغير �لمناخ( �ص���يعزز �لجهود 

�لعالمية �لمبذولة خالل موؤتمر �الأطر�ف في �تفاقية �المم �لمتحدة �الطارية ب�صاأن تغير �لمناخ 

)COP21 ( �لمقرر عقده في مدينة باري�س عام 2015، و�لذي �صيختتم �لمفاو�صات �لمتعلقة 

بالتو�صل �إلى �تفاق ملزم قانونيا حول �لمناخ لتنفيذه بعد عام 2020، و�لمتوقع �أن ي�صم �لعديد 

من �الجر�ء�ت و�لخطو�ت �لعملية �لتي �صيتم �العالن عنها خالل )قمة �لقادة لتغير �لمناخ(.

علماً باأن موؤتمر �الأطر�ف �لقادم )COP20( �صيعقد في مدينة ليما في �لبيرو خالل �لفترة 

من 1-12 دي�صمبر 2014.

اختيار مدينة أبوظبي الستضافة االجتماع الوزاري 
رفيع المستوى بشأن تغير المناخ
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�سادية

✍ انخف�س املعدل ال�سهري الأ�سعار �سلة اأوبك بن�صبة 2.7% )3.0 دوالر للربميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إىل 104.7 دوالر للربميل خالل �صهر يناير 2014.

✍ انخف�س الطلب العاملي على النفط خالل �صهر يناير 2014 مبقد�ر 20 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة  0.02 % لي�صل �إىل 92.2 مليون ب/ي.

✍ ارتفعت الكميات املعرو�سة من النفط خالل �صهر يناير 2014 مبقد�ر 0.4 مليون ب/ي ،�أي بن�صبة0.4 % لت�صل �إىل 93.8 مليون ب/ي.

✍ انخف�ست واردات الواليات املتحدة من النفط اخلام خالل �صهر دي�صمرب 2013 بنحو 3.7 % لتبلغ 7.3 مليون ب/ي، كما انخف�ست وارداتها من 

املنتجات النفطية بنحو 16 %  لتبلغ حو�ىل 1.6 مليون ب/ي.

✍ انخف�س املخزون التجاري النفطي يف الدول ال�سناعية خالل �صهر دي�صمرب 2013 بحو�ىل 63 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 2541 

مليون برميل، بينما ارتفع املخزون االإ�سرتاتيجي يف بلدان منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية وجنوب اأفريقيا وال�سني مبقدار 9 مليون برميل 

ليبلغ 1952مليون برميل. 

✍ انخف�س املتو�سط ال�سهري لل�سعر الفوري للغاز الطبيعي �مل�صجل يف مركز هرني بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر يناير 2014 مبقد�ر 1.0 دوالر لكل 

مليون )و ح ب( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إىل 3.29 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

✍ ارتفع متو�سط اأ�سعار ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سيل يف اليابان خالل �صهر دي�صمرب 2013 مبقد�ر1.0 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إىل 16.4 

دوالر لكل مليون )و ح ب( ، كما ارتفع متو�سط اأ�سعار ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سيل يف كوريا اجلنوبية مبقد�ر 0.1 دوالر لكل مليون )و ح ب(، 

لي�صل �إىل 14.6 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، وارتفع متو�سط اأ�سعار ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سيل يف ال�سني مبقد�ر 4.3 دوالر لكل مليون )و ح 

ب(، لي�صل �إىل 13.8 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

✍ بلغت �سادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي امل�سيل اإىل اليابان و كوريا اجلنوبية وال�سني حواىل 5.540 مليون طن خالل �صهر دي�صمرب 2013، 

م�صتاأثرة بح�صة 38.1 % من �الإجماىل.

املوؤ�ضرات الرئي�ضية

أوال : أسواق النفط

– الأ�ضعار  1

1-1 اأ�سعار النفط الخام

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

2014، م�صجاًل 104.3 دوالر للبرميل، و��صتمر فى �لتر�جع خالل �الأ�صبوع �لثانى م�صجاًل 
104.1 دوالر للبرميل، ثم �رتفع خالل �الأ�صبوع �لثالث لي�صل �إلى �أعلى م�صتوياته وهو 105.2 
دوالر للبرميل، قبل �أن يعاود �لتر�جع خالل �الأ�صبوع �لر�بع لي�صل �إلى 104.7 دوالر للبرميل 

كما يو�صح �ل�صكل )1(:

المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك,  2014-2013  الشكل - 1:
�صهد �لمعدل �ل�صهري الأ�صعار �صلة 

خامات �أوبك خالل �صهر يناير 2014 

للبرميل  دوالر   3.0 بمقد�ر  �نخفا�صاً 

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

بن�صبة 2.7% لي�صل �إلى 104.7 دوالر 

 4.6 بنحو  �نخفا�صاً  م�صجال  للبرميل، 

دوالر للبرميل �أي بن�صبة 4.2% مقارنة 

بمعدله �لم�صجل خالل �ل�صهر �لمماثل 

من �لعام  �لما�صي. وقد كان للمخاوف 

�لطلب  و�صعف  �لعر�س  �رتفاع  ب�صاأن 

لم�صافى  �لدورية  �ل�صيانة  وعمليات 

�لتكرير دور�ً رئي�صياً فى تر�جع �الأ�صعار 

خالل �صهر يناير 2014.
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يناير

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

2013

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

�ل�صابق

)4.6( 1.1 )1.9( )1.7( )2.0( )2.0( 4.9 7.1 )7.4( )17.1( )16.6( )4.7( )2.5(
 �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، 

وبال�صهر �لمماثل من �لعام �ل�صابق:

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

.2014 - 2012

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

�رتفعت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �صهر دي�صمبر 2013 بنحو 5.7 دوالر 

للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 5% لت�صل �إلى 119.8 دوالر للبرميل، 

كما �رتفعت �أ�ص���عار زيت �لغاز بنحو 4.1 دوالر للبرميل �أي بن�ص���بة 3.5% لتبلغ 123.2 
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دوالر للبرمي���ل ، و�رتفع���ت �أ�ص���عار زيت �لوقود بحو�ل���ى 1.7 دوالر للبرميل �أي بن�ص���بة 

1.7% لتبلغ 99.5 دوالر للبرميل. 

-  �سوق روتردام

�ص���هدت �الأ�ص���عار �لفورية للغازولين �لممتاز �رتفاعاً في م�صتوياتها خالل �صهر دي�صمبر 

2013 بنحو 2 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 1.7% لت�صل �إلى 
120.9 دوالر للبرميل، كما �رتفعت �أ�ص���عار زيت �لغاز بنحو 3 دوالر للبرميل �أي بن�ص���بة 
2.5% لتبل���غ 125.5 دوالر للبرمي���ل، و�رتفعت �أ�ص���عار زيت �لوق���ود بحو�لي 1.5 دوالر 

للبرميل �أي بن�صبة 1.6% لتبلغ 95.0 دوالر للبرميل.

-  �سوق حو�س البحر المتو�سط

�ص���هدت �الأ�ص���عار �لفورية للغازولين �لممتاز �رتفاعاً في م�صتوياتها خالل �صهر دي�صمبر 

2013  بنحو 3.1 دوالر للبرميل مقارنة باأ�ص���عار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 2.7% لت�صل 
�إل���ى 115.5 دوالر للبرمي���ل، كما �رتفعت �أ�ص���عار زيت �لغاز بنح���و 3 دوالر للبرميل �أي 

بن�ص���بة 2.4% لتبلغ 126.3 دوالر للبرميل، و�رتفعت �أ�ص���عار زي���ت �لوقود بحو�لي 2.8 

دوالر للبرميل �أي بن�صبة 2.9% لتبلغ 98.9 دوالر للبرميل.

-  �سوق �سنغافورة

�ص���هدت �الأ�ص���عار �لفورية للغازولين �لممتاز �رتفاعاً في م�صتوياتها خالل �صهر دي�صمبر 

2013  بنحو 3.8 دوالر للبرميل مقارنة باأ�ص���عار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 3.3% لت�صل 
�إل���ى 118.7 دوالر للبرميل، كما �رتفعت �أ�ص���عار زيت �لغاز بنحو 2.3 دوالر للبرميل �أي 

بن�ص���بة 1.9% لتبلغ 127.5 دوالر للبرميل، و�رتفعت �أ�ص���عار زي���ت �لوقود بحو�لي 0.7 

دوالر للبرميل �أي بن�صبة 0.7% لتبلغ 97.0 دوالر للبرميل.

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

�لمعدل �ل�صهري لالأ�صعار 

�لفورية للغازولين �لممتاز 

خالل �لفترة من دي�صمبر 

دي�ص���مبر  �إل���ى     2012
�الأ�ص���و�ق  ف���ي    2013

�لرئي�صية �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 

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

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

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

�لمقيا�س  على  نقطة   63 5%،م�صجلة  بن�صبة  �أى  �ل�صابق،  �ل�صهر  باأ�صعار  مقارنة  نقاط   3
�إلى  �ل�صرق �الأو�صط   �لمتجه من مو�نئ  �لنفط �لخام  �أ�صعار �صحن  �لعالمي)*(،  و�رتفعت 

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

م�صجلة 39  �أي بن�صبة %2.6  2013  بمقد�ر نقطة و�حدة مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، 
نقطة على �لمقيا�س �لعالمي. كما �رتفعت �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمنقولة د�خل منطقة 

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

�صهر دي�صمبر 2013  بمقد�ر 35 نقطة مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة %48.6 

م�صجلة 107 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي.

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

�صهر دي�صمبر 2012 �إلى �صهر دي�صمبر 2013: 

 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.

1-4 اأ�سعار �سحن المنتجات النفطية 

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

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

10 نقاط مقارنة باأ�صع�ار �ل�صه�ر �ل�ص�ابق، �أي بن�صب�ة 10.9%  م�صجل��ة 102  نقط��ة  عل��ى 
 .) World Scale( لمق��يا�س �لعالمي�

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

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

41 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي،  �أي بن�صبة 32.5% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق،  لت�صل 
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�إلى م�صتوى 167 نقطة، و�رتفعت �أي�صاً �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة من �لبحر 

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

دي�صمبر 2013 بمقد�ر 41 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي،  �أي بن�صبة 30.1% مقارنة باأ�صعار 

�ل�صهر �ل�صابق،  لت�صل �إلى م�صتوى 177 نقطة.

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

�لفترة من �صهر  دي�صمبر 2012 �إلى �صهر دي�صمبر 2013.

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

و�لمنتجات �لنفطية للفترة 2013-2011.

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

2 - العر�س و الطلب  

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

�ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %0.02 بن�صبة  �أي  ب/ي،  �ألف   20 بمقد�ر  تر�جعه  �إلى   2014
�ل�صابق لت�صل �إلى 92.2 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 1.0 مليون ب/ي مقارنة 

بال�صهر �لمناظر من �لعام �لما�صي.

مليون   0.22 بمقد�ر   2014 يناير  �صهر  �ل�صناعية خالل  �لدول  تر�جع طلب مجموعة 

مليون ب/ي،    46.2 �إلى  لت�صل  �ل�صابق  �ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %0.4 بن�صبة  �أي  ب/ي، 

وهو م�صتوى مرتفع بحو�لى 0.4 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق، بينما 

�رتفع طلب بقية دول �لعالم �الأخرى خالل �ل�صهر بحو�لي 0.2 مليون ب/ي، �أي بن�صبة %0.4 

لي�صل �إلى 46.1 مليون ب/ي،  وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 0.7 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر 

�لمناظر من �لعام �لما�صي.
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التغري عن

يناير 2013 

يناير

2013
التغري عن

دي�ضمرب  2013 

دي�ضمرب

2013
يناير

2014

0.4 45.8 -0.22 46.4 46.2 طلب الدول ال�سناعية

0.7 45.4 0.2 45.9 46.1 باقي دول العامل

1.0 91.2 -0.02 92.2 92.2 اإجمايل الطلب العاملي

-0.4 36.4 -0.1 36.1 36.0  اإمدادات اأوبك

-0.6 30.3 -0.1 29.8 29.7 نفط خام

0.2 6.1 - 6.3 6.3 �سوائل الغاز و متكثفات

2.6 52.9 0.5 55.0 55.5 اإمدادات من خارج اأوبك

0.2 2.1 - 2.3 2.3 عوائد التكرير

2.4 91.4 0.4 93.4 93.8 اإجمايل العر�س العاملي

0.2 1.2 1.6 املوازنة

Energy Intelligence Briefing February 17  2014 ،:مل�صدر�

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

�ل�صابق  �ل�صهر  مقارنة بم�صتويات   %0.4 بن�صبة  �أي  0.4 مليون ب/ي  2014 بمقد�ر  يناير 

لت�صل �إلى 93.8 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 2.4 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر 

�لمناظر من �لعام �ل�صابق.

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

و �صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �صهر يناير 2014 بمقد�ر 0.1 مليون ب/ي �أي بن�صبة %0.3 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 36.0 مليون ب/ي، م�صكلة �نخفا�صاً بنحو 0.4 

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

�لمنتجة من خارج �أوبك  خالل �صهر يناير 2014 بمقد�ر 0.5 مليون ب/ي �أي بن�صبة %0.9 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 57.8 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بنحو 2.8 

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

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

2014 فائ�صاً قدره 1.6 مليون ب/ي ، مقارنة بفائ�س قدره 1.2 مليون ب/ي خالل �ل�صهر 
�ل�صابق وفائ�صاً قدره 0.2 مليون ب/ي خالل �ل�صهر �لمماثل من �لعام �ل�صابق، وذلك كما 

يت�صح من �لجدول )2(  و�ل�صكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط                                         )مليون برميل/ اليوم( الجدول - 2 

يو�صح �لجدوالن )7( و )8( م�صتويات �لطلب و�لعر�س �لعالمي للنفط  للفترة 2012- 2013.
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3 -  تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية

الواليات المتحدة االأمريكية 

تر�جع���ت و�رد�ت �لوالي���ات �لمتح���دة �الأمريكية من �لنفط �لخام خالل �ص���هر دي�ص���مبر 2013 

بحو�لى 286 �ألف ب/ى �أى بن�ص���بة 3.7% مقارنة بم�ص���تويات �ل�ص���هر �ل�صابق لتبلغ 7.3 مليون 

ب/ي، كما تر�جعت و�رد�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لي 251 �ألف ب/ي، �أي بن�ص���بة %16 

مقارنة بال�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لي 1.6 مليون ب/ي. 

وعل���ى جانب �ل�ص���ادر�ت، �رتفعت  �ص���ادر�ت �لوالي���ات �لمتحدة من �لمنتج���ات �لنفطية خالل 

�ص���هر دي�ص���مبر 2013 بحو�لى 137 �ألف ب/ى �أى بن�صبة 3% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق 

لتبلغ 3.4 مليون ب/ي. وبذلك �نخف�س �صافي �لو�رد�ت �لنفطية للواليات �لمتحدة خالل �صهر 

دي�صمبر 2013 بحو�لي 674 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 11% مقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 

5.5 مليون ب/ي.
وبالن�ص���بة لم�ص���ادر �لو�رد�ت، فقد ظلت كند� �لمزود �لرئي�صي للواليات �لمتحدة بالنفط �لخام 

بن�صبة 34% من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه ، تليها �لمملكة �لعربية �ل�صعودية  بن�صبة 21 %،  

بينما ��صتحوذت �لبلد�ن �الأع�صاء في منظمة �أوبك على حو�لي 45% من �إجمالي و�رد�ت �لنفط 

�لخام للواليات �لمتحدة. 

اليابان 

�رتفعت و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام خالل �صهر دي�صمبر 2013 بحو�لي 150 �ألف ب/ي، 

�أي بن�صبة 4 % بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 3.9 مليون ب/ي، بينما تر�جعت �لو�رد�ت 

�ليابانية من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 87 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 12% بالمقارنة مع �ل�صهر 

�ل�صابق لتبلغ 641 �ألف ب/ي. 

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

 التغري عن

نوفمرب 2013

نوفمرب

2013
دي�سمرب

2013
 التغري عن

نوفمرب 2013

نوفمرب

2013
دي�سمرب

2013

0.388 -   1.474 -   1.862 -   0.286 -   7.635 7.349 الواليات املتحدة االأمريكية

0.51 -   0.238 0.187 0.150 3.721 3.871 اليابان

0.018 0.383 0.401 0.576 5.725 6.301 ال�سني

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

2013، بنحو 36 �ألف ب/ي، �أي بن�ص���بة 7% لتبلغ 454 �ألف ب/ي. و بذلك �رتفع �ص���افي 
�لو�رد�ت �لنفطية لليابان خالل �ص���هر دي�ص���مبر 2013  بحو�لي 99 �ألف ب/ي، �أي بن�ص���بة 

2.5% لي�صل �إلى 4.1 مليون ب/ي 2013. 
وبالن�ص���بة لم�ص���ادر �لو�رد�ت، فق���د ظلت �لمملكة �لعربية �ل�ص���عودية هى �لمزود �لرئي�ص���ى 

لليابان بالنفط �لخام بن�صبة 32 % من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه ، تليها �المار�ت �لعربية 

�لمتحدة بن�صبة 20% ثم قطر بن�صبة 12% من �جمالي و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام. 

ال�سين 

�رتفعت و�رد�ت �ل�صين من �لنفط �لخام خالل �صهر دي�صمبر 2013 بحو�لي 576 �ألف ب/ي، 

�أي بن�ص���بة 10% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�ص���ابق لتبلغ 6.3 مليون ب/ي، كما �رتفعت �لو�رد�ت 

�ل�ص���ينية من �لمنتجات �لنفطية خالل �ص���هر دي�ص���مبر 2013 بحو�لي 161 �ألف ب/ي، �أي 

بن�ص���بة 17% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�ص���ابق لتبلغ 1.1 مليون ب/ي، وهو �أعلى م�صتوى تحقق 

منذ يوليو 2013. 

بينما تر�جعت �ل�صادر�ت �ل�صينية من �لنفط �لخام خالل �صهر دي�صمبر 2013 بحو�لي �ألفي 

ب/ي، �أي بن�صبة 8 % بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 22 �ألف ب/ي، و�رتفعت �ل�صادر�ت 

�ل�ص���ينية م���ن �لمنتجات �لنفطية بحو�ل���ي 143 �ألف ب/ي، �أي بن�ص���بة 26 % بالمقارنة مع 

�ل�ص���هر �ل�ص���ابق لتبلغ 699 �ألف ب/ي. وبذلك بلغ �ص���افي �لو�رد�ت �لنفطية �ل�صينية خالل 

�ص���هر دي�ص���مبر 2013 حو�لي 6.7 مليون ب/ي مرتفعة بحو�لي 10% عن م�صتوياتها لل�صهر 

�ل�صابق. 

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

بالنفط �لخام بن�ص���بة 15% من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه ،�نجوال بنف�س �لن�ص���بة %15، 

تليهما عمان بن�صبة 11%، �لعر�ق بن�صبة %9 . 

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

للواليات �لمتحدة و�ليابان و�ل�صين خالل �صهر دي�صمبر 2013 مقارنة بال�صهر �ل�صابق.

الجدول - 3 صافي الواردات)الصادرات( النفطية لبعض  دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية و الصين                     )مليون برميل / اليوم ( 

�مل�صدر : �لتقرير �ل�صهري ملنظمة �أوبك، �أعد�د خمتلفة 2013.
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4 - المخزون 

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

 2541 عند  لي�صتقر  �ل�صابق  �ل�صهر  عن  برميل  مليون   63 بحو�لى   2013 دي�صمبر 

�ل�صهر  م�صتويات  عن  برميل  مليون   123 بمقد�ر  �نخفا�صا  م�صكاًل  برميل،  مليون 

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

مليون   39 بحو�لي    2013 دي�صمبر  �صهر  خالل  �نخف�س  قد  �ل�صناعية  �لدول  في 

برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 964 مليون برميل، كما تر�جع �إجمالي مخزونها 

�ل�صابق لي�صل  �ل�صهر  24 مليون برميل عن  �لنفطية بحو�لي  �لمنتجات   �لتجاري من 

1577 مليون برميل. �إلى 

وقد �نخف�س �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �الأمريكتين بحو�لي 41 مليون برميل عن 

�ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 1297 مليون برميل، منها 500 مليون برميل من �لنفط �لخام  

�لدول  في  �لنفطي  �لتجاري  �لمخزون  تر�جع  كما  �لمنتجات،  من  برميل  مليون  و797 

�الأوروبية بحو�لى 6 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 867 مليون برميل منها 

319 مليون برميل من �لنفط �لخام و548 مليون برميل من �لمنتجات. فى حين تر�جع 
�لمخزون �لتجاري �لنفطي في بلد�ن منطقة �لمحيط �لهادي بمقد�ر 16 مليون برميل عن 

�ل�صهر �ل�صابق ليبلغ 377 مليون برميل منها 145 مليون برميل من �لنفط �لخام  و232 

مليون برميل من �لمنتجات �لنفطية.

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

�لتجاري  �لمخزون  و�رتفع  برميل،  مليون   2363 �إلى  لي�صل  برميل  مليون   19 بمقد�ر 

�لنفطي على متن �لناقالت بمقد�ر 12 مليون برميل لي�صل �إلى 989 مليون برميل. 

وبذلك ي�صجل م�صتوى  �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لعالمى تر�جعاً بمقد�ر 44 مليون 

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

�إلى 4904  مليون برميل،     وهو م�صتوى منخف�س بمقد�ر 21 مليون برميل عن م�صتويات 

�ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

و�رتفع �لمخزون �ال�صتر�تيجي في بلد�ن منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية وجنوب 

�إلى 1952 مليون برميل،  �أفريقيا و�ل�صين خالل �ل�صهر بمقد�ر 9 مليون برميل لي�صل 

وهو م�صتوى مرتفع  بمقد�ر 121 مليون برميل عن م�صتوياته في �ل�صهر �لمماثل من �لعام 

�لما�صي.

 7845 �إلى   2013 �إجمالي �لمخزون �لعالمي في نهاية �صهر دي�صمبر  وبذلك ي�صل 

�ل�صابق،  بال�صهر  مقارنة  برميل  مليون   23 بنحو  تر�جعاً  بذلك  م�صجال  برميل  مليون 

و�رتفاعاً بنحو 130 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 دي�صمبر 2013.
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* كما هو في مركز هنري.
** تم تحويل خام غرب تك�صا�س �إلى مليون )و ح ب( على �أ�صا�س �أن �لبرميل يحتوي 5.80 مليون )و ح ب (.

World Gas Intelligence February 5 ,2014 : املصدر

يناير

دي�ضمربنوفمرباأكتوبر�ضبتمرباغ�ضط�سيوليويونيومايواأبريلمار�سفرباير2013
يناير

2014

3.33.34.04.24.03.93.63.43.63.73.64.23.3�لغاز �لطبيعي *

16.316.416.015.916.316.518.018.418.317.316.216.816.4خام غ. تك�صا�س**

19.021.018.317.116.816.316.116.717.017.719.119.419.0زيت  وقود منخف�س �لكربيت )0.3 %(

ثانيا: سوق الغاز الطبيعي

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

هنري  مركز  في  �لم�صجل  �لطبيعي  للغاز  �لفوري  لل�صعر  �ل�صهري  �لمتو�صط  �نخف�س 

بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر يناير 2014 بمقد�ر 1 دوالر لكل مليون )و ح ب( مقارنة بال�صهر 

�ل�صابق لي�صل �إلى 3.29 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

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

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

�نخفا�س �أ�صعار �لغاز �لطبيعي عن �الأول بنحو 13.1 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، و�نخفا�صه عن �لثاني 

بحو�لي 15.7 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، كما هو مو�صح في �لجدول )4(:

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

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس وزيت الوقود في السوق األمريكي، 2013-2014     ) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 4

 )مليون برميل ( 
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وت�صير �الأ�صعار �لم�صتقبلية للغاز �لطبيعي �لم�صجلة في �لعا�صر من �صهر فبر�ير 2014  

�لتبادل �لقاري في لندن ) ICE ( �صوف تفوق مثيالتها في �صوق  �أن م�صتوياتها في �صوق 

نايمك�س في �لواليات �لمتحدة خالل �لفترة �لممتدة من �صهر مار�س 2014  �إلى �صهر دي�صمبر 

بريطانية  مليون وحدة حر�رية  2014 لي�صل �أعلى م�صتوى للفروقات �إلى 6.65 دوالر لكل 
خالل �صهر دي�صمبر 2014 ، كما يو�صح �ل�صكل )8(:

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

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

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

2013  �رتفاعاً بمقد�ر 1.0 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 16.4            
دوالر/ مليون و ح ب ،كما �رتفع متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته كوريا 

�لجنوبية بمقد�ر 0.1 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 14.6 دوالر/ 

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

4.3 دوالر لكل مليون )و ح ب( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 13.8  دوالر/ مليون )و ح ب(.  
ومن جهة �أخرى، �رتفعت �لكميات �لم�صتوردة من �لغاز �لطبيعي �لم�صيل في �ليابان  كوريا 

بن�صبة  �أي  �ألف طن   2728 �ل�صهر بمقد�ر  �لمختلفة خالل  �لم�صادر  �لجنوبية و�ل�صين من 

23.1% مقارنة بال�صهر �ل�صابق حيث و�صلت �لكميات �لم�صتوردة في �صهر دي�صمبر 2013  
�إلى  14.540 مليون طن.

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

دي�صمبر 2013 حو�لي 5.540 مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته 38.1% من �إجمالي �لكميات 

�لم�صدرة �إلى �ليابان وكوريا �لجنوبية و�ل�صين خالل �ل�صهر.

 ويو�صح �لجدول )5( �لكميات �لم�صتوردة من �لغاز �لطبيعي �لم�صيل و�أ�صعاره في كل من 

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

World Gas Intelligence February 12، 2014  :امل�سدر
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متو�ضط اأ�ضعار ال�ضتريادالكميات امل�ضتوردة 

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�ضنيكوريااليابانالإجمايلال�ضنيكوريااليابان

2008696282625733369922112.513.85.4
200964492258475532958719.010.04.4
20107000832466929511176910.810.46.1
 201178411366791221512730514.712.59.1
201287184363991469813828116.614.510.8

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

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

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

7249327116891220915.614.711.5اأغ�سط�س
6582247615171057515.014.911.8�سبتمرب
7538318913561208315.214.49.4اأكتوبر
7217327713181181215.414.59.5نوفمرب
8085402024351454016.414.613.8دي�سمرب

   World Gas Intelligence   امل�سدر : اأعداد خمتلفة من

كمية وأسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في اليابان وكوريا والصين 2013-2008  الجدول - 5
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�ضلطنة عمان

بينت �لن�ص���رة �الإح�صائية �ل�صهرية �ل�ص���ادرة عن �لمركز �لوطني لالإح�صاء 

و�لمعلومات في �صلطنة عمان، �أن متو�صط �إنتاج �لبالد من �لنفط بلغ 846 �ألف 

ب/ي، �إ�ص���افة �إلى نحو 99 �ألف ب/ي من �لمتكثفات وذلك في �ص���هر دي�صمبر 

2013. كما �أ�ص���ارت �لن�ص���رة �إلى �أن و�ص���طي كميات �لغاز �لم�صوق بلغت حو�لي 
83 مليون متر مكعب في �ليوم.

اليمن
�أعلنت �ص���ركة �صافر لعمليات �ال�صتك�صاف و�الإنتاج �لحكومية �ليمنية، 

عن تحقيقها �كت�صاف �حتياطيات جديدة من �لغاز في �لقطاع 18 �لممتد 

من محافظة ماأرب �إلى محافظة �لجوف )�ص���مال �ص���رق (. وذكرت �ل�صركة 

ف���ي بيان �ص���حفي بتاريخ 18 فبر�ي���ر 2014، �إن نتائج عمليات حفر �لبئر 

�ال�صتك�ص���افية �الأولى في �لمنطقة �لغربية ف���ي �لقطاع 18 �أظهرت وجود 

عدة نطاقات هيدروكربونية وتم �ختبار �أول نطاق. و�أ�ص���ارت �إلى �أن �لبئر 

�ال�صتك�ص���افية �الأول���ى �أنتج���ت حو�لي �ص���تة ماليين قدم مكعب���ة من �لغاز 

بمعدل يومي.

و�أ�ص���افت �ل�ص���ركة �ن �لتقييم ال يز�ل في مر�حله �الأولى، و�صتو��ص���ل 

�ل�ص���ركة �ختبار �لنطاق���ات �لهيدروكربوني���ة �الأخرى في �لبئ���ر في �الأيام 

�لقادمة،ه كما �ص���تقوم بعمل ��صتك�ص���افي مكثف في �لقطاع 18 وت�صتهدف 

حفر 3 �آبار ��صتك�صافية في �لمنطقة �لغربية ومناطق �أخرى.

اأنغول
حققت �ص���ركة Cobalt International Energy �كت�صافاً جديد�ً 

للنفط في �لقاطع 21 �لو�قع في �لمياه �لعميقة تحت طبقات �لملح، وذلك 

بال�صر�كة مع �صركة  Sonangol �صاحبة �المتياز. 

يعتبر �الكت�صاف Bicuar-1A �الأول من نوعه �صمن مكمن تكون خالل 

�صو�حل  قبالة  �لتر�صيبي  �لحو�س  �نخفا�س 

�أنغوال. حفر �لبئر �إلى عمق 5739 م، 

و�خترق 56 م من �ل�صماكة �لفعالة 

متتابعة،  ت��د�خ��الت  ع��دة  ف��ي 

ح��ي��ث �أك�����دت �ل��ق��ي��ا���ص��ات 

�ل���ك���ه���رب���ائ���ي���ة �ل��ب��ئ��ري��ة 

و�ل��ع��ي��ن��ات �الأ���ص��ط��و�ن��ي��ة 

وجود  �لمو�ئع،  وتحاليل 

في  و�لمتكثفات  �لنفط 

تلك �لتد�خالت، بينما لم 

حامل  نطاق  وجود  يلحظ 

يظهر  لم  كما  �لحر  للغاز 

بالماء،  �لنفط  �لتقاء  خ��ط 

�لمعلومات  كل  تجميع  تم  وقد 

من خالل �ختبار�ت �لقاع �لمفتوح.

هيئة الربط الكهربائي الخليجي

وقع���ت هيئ���ة �لرب���ط �لكهربائ���ي لدول 

مجل����س �لتع���اون �لخليج���ي ل���دول �لخلي���ج 

�لعربية و�صركة �ص���يزي �ل�صرق �الأو�صط، في 

11 فبر�ير 2014، �تفاقية تعاون في مجاالت 
�لت�صغيل و�لتخطيط لل�صبكات �لكهربائية في 

�إطار دعم �لجهود �لر�مية �إلى �إن�ص���اء �ص���وق 

خليجية وعربية للطاقة.

وذكرت وكالة �الأنباء �المار�تية �أن �صركة 

�صيزي �ل�صرق �الأو�صط �لمتخ�ص�صة في مجال 

��صت�ص���ار�ت �نظمة �لطاقة وتطبيقاتها تقدم 

بمقت�صى �التفاقية �ال�صت�صار�ت �لمتخ�ص�صة 

و�أحدث �لخدمات �لتقنية في مجال �لعمليات 

و�لتخطيط و�لدر��ص���ات �لتح�ص���يرية بجانب 

در��صات جدوى تطوير �ل�صبكة �لعالمية للنقل 

و�لرب���ط بين دول �لخليج، و�ص���تقوم �ل�ص���ركة 

كذلك بمر�جعة �لت�ص���اميم وعمليات �لم�ص���ح 

و�لفح����س و�لتدريب ف�ص���ال عن �ال�ص���طالع 

�لمتعلق���ة  �الأخ���رى  �لمه���ام  م���ن  بالعدي���د 

باال�صتد�مة و�صالحية �لبنية �لتحتية �لمعقدة 

للطاقة �ل�ص���رورية لنقل �لكهرباء في منطقة 

�لخليج.

يذك���ر �أن هيئ���ة �لرب���ط �لكهربائي لدول 

مجل�س �لتعاون لدول �لخليج �لعربية تاأ�ص�صت 

ف���ي ع���ام 2001 تهدف للتن�ص���يق بي���ن دول 

مجل����س �لتعاون �لخليجي ف���ي مجال �لطاقة 

�لكهربائي���ة وخل���ق �ص���وق للطاق���ة بي���ن دول 

منطق���ة �لخلي���ج  �لعربي���ة وذلك م���ن خالل 

م�صروع �صبكة �لربط �لكهربائي �لخليجي.

فل�ضطين المحتلة

لتولي���د  فل�ص���طين  �ص���ركة  وقع���ت 

 Delek Group لطاق���ة عل���ى �تفاقية م���ع�

تقوم �الأخيرة بموجبها بتزويد �ل�صركة بالغاز لمدة 

ع�ص���رين عاماً، وت�صري �التفاقية بعد بدء �الإنتاج من 

حق���ل ليفياثان �لو�قع في �لمياه �لعميقة. ومن �لمقرر 

�أن تبل���غ كمي���ات �لغ���از نحو 4.75 ملي���ار متر مكعب 

�ص���وف ت�ص���تخدم لتغذية محطة توليد من �لمزمع 

بناوؤها قرب مدينة جنين في �ل�صفة �لغربية، 

وتت���ر�وح �لقيمة �الإجمالي���ة لالتفاقية 

بين 1- 1.2 مليار دوالر.
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باك�ضتان

حققت �صركة  Jura Energy �كت�صافاً للغاز و�لمتكثفات عبر �لبئر �ال�صتك�صافي Ayesha-1 في قاطع Badin IV  �لجنوبي 

في �لبالد. تم �إكمال �لبئر قبالة نطاق B في ت�صكيلة Goru �ل�صفلى من �لع�صر �لكريتا�صي. وقد �أنتج �لبئر عند و�صعه على �الختبار 

بمع���دل 323 �أل���ف مت���ر مكعب في �ليوم من �لغاز، وبلغ �ل�ص���غط �لجرياني على ر��س �لبئر حو�لي 1998 رطل/ �لبو�ص���ة �لمربعة، 

وتر�وحت ن�صبة �لمتكثفات �إلى �لغاز بين 3.6- 4.3%، بينما كانت �الإماهة في حدودها �لدنيا.

البرازيل

تقدي���ر�ت  �رتفع���ت 

�حتياط���ي �لنف���ط تح���ت طبقات 

�لملح ل�صركة Petrobras في �لبر�زيل 

بمق���د�ر 43% ف���ي ع���ام 2013 مقارن���ة 

بتقدير�ت ع���ام 2012. وكانت �ل�ص���ركة في 

عام 2013 قد حفرت 42 بئر�ً �إلى ما تحت 

طبق���ات �لمل���ح �لت���ي تمتد م���ن جنوب 

والية ��ص���بريتو �ص���انتي �إلى �صرق 

والية �صانتا كاترينا.

اإندوني�ضيا

�لبئ���ر  بحف���ر   Lundin Petroleum �ص���ركة   ب���د�أت 

�ال�صتك�ص���افي Balqis-01 �صمن �متياز بارونانغ في بحر ناتيور�، 

م�صتهدفة رماالً من �لع�صر �لثالثي للو�صول �إلى مكمن من �ل�صخور 

�لرملي���ة �لمتر�ص���بة في بيئ���ة نهرية في دور �الأوليغو�ص���ين �ص���من 

تر�كي���ب متطبقة رباعية �لميول، ومن �لمخطط �أن يحفر �لبئر �إلى 

عمق 2130 م ، ثم يحفر منه جذع جانبي بامتد�د 820 م.

كولومبيا

حقق���ت �ص���ركة   Canacol Energy Ltd �كت�ص���افاً جديد�ً 

للنف���ط عبر �لبئر �ال�صتك�ص���افي Leono 2 �لذي حفر في حو�س 

Llanos، و�خت���رق 37 م من �ل�ص���ماكة �لفعالة �ص���من �أربع مكامن 
منف�صلة، وبلغ �لعمق �لنهائي للبئر 3843 م. 

�أنتج �لبئر عند �ختباره بمعدل 1328 ب/ي من �لنفط وذلك 

م����ن نطاق ب�ص����ماكة 3 م تبلغ م�ص����اميته 19%، كم����ا �أنتج بمعدل 

3000 ب/ي من ت�ص����كيلة �أخرى تبلغ م�ص����اميتها 18% و�صماكتها 
�لفعالة 18 م.

الكونغو )برازافيل(

�أعلنت �صركة Eni  عن تحقيق �كت�صاف للغاز و�لنفط �لخفيف 

 Nene وذلك عبر �لبئر �ال�صتك�صافي ،Marine XII في �لقاطع

Marine 3 �ل���ذي حفر في مي�������اه عمق����ها 28 على بعد 17 كم 
من �صو�حل �لكونغو، وتم �لعثور على �لهيدروكربونات �صمن �صل�صلة 

متعاقبة من �ل�ص���خور �لحطامية �لمتو�ص���عة تح���ت طبقات �لملح 

عل���ى عمق يق���ارب 3000 م. تاأت���ي �أهمية �الكت�ص���اف �لجديد من 

 Nene كونه يوؤكد على مدى �ت�ص���اع �الت�ص���ال �لهيدروليكي لحقل

Marine ذل���ك �أن���ه يبعد 2 كم عن �الكت�ص���اف �ل�ص���ابق لل�ص���ركة 
 Nene Marine 2 و4 ك���م ع���ن �كت�ص���اف ،Nene Marine 1
�للذ�ن حققتهما �ل�ص���ركة في �ص���هر �أغ�صط�س عام 2013، وقدرت 

�الحتياط���ي �لجيولوج���ي م���ن �لنف���ط فيهما بحو�ل���ي 600 مليون 

برميل، �إ�صافة �إلى حو�لي 19.8 مليار متر مكعب من �لغاز.

ماليزيا

�أعلنت �ص���ركة Exxon Mobil Corp عن بدء �إنتاج 

�لغ���از من حق���ل د�مار قبالة �ل�ص���احل �ل�ص���رقي لماليزيا، 

حيث تمتلك �ل�ص���ركة 50% من ح�ص����س �لم�ص���روع. تبلغ 

�ال�صتطاعة �لت�صميمية للم�ص���روع قر�بة 5.66 مليون متر 

مكعب يومياً من �لغاز، وقد و�ص���عت �ل�ص���ركة خطة لحفر 

16 بئر�ً تطويرياً في �لحقل. وتاأتي هذه �لخطوة بعد و�صع 
حقل تيلوك على �الإنتاج في �صهر مار�س عام 2013، حيث 

�صي�صاهم �لحقالن في تلبية حاجة ماليزيا �لمتنامية للغاز، 

كما �صي�صجعان نمو �صناعة �لغاز في �لبالد.

المملكة المتحدة

�أطلق���ت �لمملك���ة �لمتح���دة جول���ة �لعرو����س �لثامنة 

و�لع�ص���رين م���ن نوعها لمنح تر�خي����س للتنقيب عن �لنفط 

و�لغ���از في مناطق جديدة في �لمغم���ورة. وقالت �لحكومة 

�لبريطاني���ة �إنها تتوقع �هتماماً كبير�ً بهذه �لجولة خا�ص���ة 

و�أنها منحت 219 ترخي�ص���اً في جولة عرو�س �ص���ابقة في 

�ص���هر نوفمبر ع���ام 2013. حدد �لموع���د �لنهائي لتقديم 

�لعرو����س في 25 �أبريل 2014، ومن �لمتوقع �إطالق جولة 

الحقة للتنقيب عن غاز �ل�صجيل في مطلع �ل�صيف �لمقبل.
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المتحدة الأمريكية

ح�������ددت وكال�������ة حماي�������ة البيئ�������ة 

االأمريكي�������ة �سروط�������ًا جدي�������دة ال�ستخ�������دام 

الديزل ف�������ي عمليات الت�سقي�������ق الهيدروليكي، 

وذك�������رت اأن اإر�ساء المعايير الجديدة يمكن اأن يتم 

تبنيه من قبل الوالي�������ات للتحكم بعملية الت�سقيق 

التي حف�������زت طفرة اإنتاج الغاز في البلد. وردًا على 

ذل�������ك قال بع��������س العاملين في مج�������ال الحفر اإن 

ا�ستخ�������دام الديزل ف�������ي عملي�������ات الت�سقيق قد 

توق�������ف تقريب�������ًا، واأن المعايي�������ر المقترحة 

�س�������وف ت�������وؤدي عملي�������ًا اإل�������ى تاأخي�������ر 

الح�س�������ول عل�������ى تراخي�س 

الحفر.

نيجيريا

 MOL40 باالإنتاج من حقل �بيوما �صمن ترخي�س  Island Oil and Gas plc  بد�أت �صركة

�لو�ق���ع عل���ى �لياب�ص���ة في نيجيري���ا، وذك���رت �أن �الإنتاج بد�أ من خالل �ال�ص���تخد�م �لناج���ح لالأنظمة 

�لموج���ودة ف���ي �لمنطقة و�إعادة فتح بئرين �ص���ابقين يتوقع �أن ي�ص���تقر �إنتاجهما من �لنفط عند معدل 

2500 ب/ي.

اليونان

تخط���ط �ليون���ان الإط���الق جولة عرو�س في �لن�ص���ف �لثاني من ع���ام 2014 للتنقيب عن �لنفط 

و�لغاز �لطبيعي في �ل�صو�حل �لغربية للبالد �إلى �لجنوب من جزيرة كريت، ومن �لمزمع �أن يبد�أ ن�صر 

�الإعالنات عن �لمو�صوع في �صهر يونيو، وتاأتي هذه �لخطوة كجزء من جهود �ليونان لتحفيز �لنمو في 

�لبالد بعد �نكما�س �قت�صادها بنحو �لخم�س خالل �صت �صنو�ت من �لك�صاد تركت حو�لي ربع �ل�صكان 

عاطلين عن �لعمل. وذكرت وز�رة �لطاقة �ليونانية �أن �لتقييم �الأولي لبيانات �لم�ص���ح �لزلز�لي جنوب 

�لجزيرة �لمذكورة �أظهر وجود تر�كيب جيولوجية م�صابهة لتلك �لمنتجة للنفط و�لغاز في جنوب �صرق 

�إيطاليا وفي �ألبانيا.
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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

1 101.7

 2 104.1 108.2  2 104.5
 3 105.2 109.7  3 105.7
 4 104.7 111.4 4 105.6

 فرب�ير 

Feb.

 1 113.4
 

�غ�صط�س

Aug

1 105.3
 2 114.5  2 106.9
 3 112.7  3 107.5
 4 109.3 4 110.9

 مار�س 

March

1 107.0

�صبتمرب

Sep.

 1 111.3
2 106.4  2 110.0
3 105.9 3 107.9
4 106.3 4 106.3

  

�بريل

April

1 105.9
 �كتوبر 

Oct.

1 107.3
2 102.3  2 107.3
3 97.2  3 106.1
4 99.0 4 106.1

  

مايو

May

1 102.0

 نوفمرب  

Nov.

1 103.3
2 100.5  2 104.1
3 100.4  3 105.4
4 100.0 4 107.0

 يونيو 

  June

1 100.5

 دي�صمرب 

Dec.

1 108.0
2 101.5  2 106.9
3 102.4  3 107.2
4 99.7 4 109.0

20132014

.109.3104.7Jan يناير 

.112.8Feb فرب�ير 

106.4March مار�س 

101.1April �بريل 

100.7May مايو 

101.0June يونيو 

104.4July يوليو 

107.5August �غ�صط�س 

.108.7Sept �صبتمرب 

.106.7Oct �كتوبر 

.105.0Nov نوفمرب 

.107.7Dec دي�صمرب 

Q  I 109.5 �لربع �الأول 

Q  II 100.9 �لربع �لثانى 

Q III 106.9 �لربع �لثالث 

Q  IV 106.4 �لربع �لر�بع 

Annual 105.9 املتو�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 

امل�سدر: اأوابك ،  االإدارة االإقت�سادية،  وتقارير اأوبك. 
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 * زيت �لغاز يف �ل�صوق �الأمريكي على 0.05 % كربيت 

**زيت �لوقود يف �صوق �صنغافورة على 2 %  كربيت.
 امل�سدر: تقرير اأوبك ال�سهر ، اأعداد خمتلفة.

* US Gulf gasoil contains 0.05% sulfur.
** Singapure fuel oil contains 2 % sulfur.
Source: OPEC - Monthly Oil Market Report 

�جلدول  - 4:  �ملتو�صط �ل�صهري لال�صعار �لفورية للمنتجات �لنفطية فى �ال�صو�ق �ملختلفة،  2012 - 2013

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

ال�ضوق
الغازولني  املمتاز

Premium
Gasoline

زيت الغاز* )50 جزء 

باملليون كربيت(

Gas Oil*
)50 PPM Sulfur (

زيت الوقود** 

)1.0  كربيت(

 Fuel Oil**
)1.0 %  Sulfur (

 Market

 متو�صط

عام

2012

123.8129.0105.6Singapure�صنغافورة

Average
2012

127.8130.0105.4Roterdamروترد�م
127.3113.6104.4Mediterranean�ملتو�صط

134.6126.3105.6US Gulfخ. �أمريكي

دي�صمرب

2012

118.9126.296.7Singapure�صنغافورة

Dec.

2012
120.0124.794.4Roterdamروترد�م
118.4108.792.9Mediterranean�ملتو�صط

118.2123.798.8US Gulfخ. �أمريكي

يناير

2013

112.8128.099.5Singapure�صنغافورة

 Jan.

2013
125.0128.599.4Roterdamروترد�م
127.1113.0100.4Mediterranean�ملتو�صط

129.4126.9102.7US Gulfخ. �أمريكي

فرب�ير

2013

133.0134.1102.1Singapure�صنغافورة

Feb.

2013
133.9133.3104.2Roterdamروترد�م
136.0116.5103.9Mediterranean�ملتو�صط

142.9132.4105.7US Gulfخ. �أمريكي

مار�س

2013

124.0124.999.5Singapure�صنغافورة

 Mar.
2013

122.5123.997.0Roterdamروترد�م
125.9107.496.7Mediterranean�ملتو�صط

139.5122.4102.4US Gulfخ. �أمريكي

�أبريل

2013

114.0118.196.4Singapure�صنغافورة

Apr.
2013

116.9117.392.3Roterdamروترد�م
121.2100.391.2Mediterranean�ملتو�صط

131.7115.398.2US Gulfخ. �أمريكي

مايو

2013

114.4117.795.9Singapure�صنغافورة

May.

2013
120.2116.594.1Roterdamروترد�م
122.7100.593.8Mediterranean�ملتو�صط

136.0114.697.9US Gulfخ. �أمريكي

يونيو

2013

118.8120.497.8Singapure�صنغافورة

 Jun
2013

120.7119.295.8Roterdamروترد�م
123.9102.595.3Mediterranean�ملتو�صط

133.6117.397.4US Gulfخ. �أمريكي

يوليو

2013

121.7124.295.2Singapure�صنغافورة

Jul.
2013

124.5122.695.8Roterdamروترد�م
130.0106.194.8Mediterranean�ملتو�صط

138.6120.696.9US Gulfخ. �أمريكي

�غ�صط�س

2013

117.1126.197.8Singapure�صنغافورة

Aug.

2013
126.3126.095.4Roterdamروترد�م
133.6110.296.7Mediterranean�ملتو�صط

134.8124.498.8US Gulfخ. �أمريكي

�صبتمرب

2013

117.3125.796.3Singapure�صنغافورة

Sep.

2013
122.5127.395.9Roterdamروترد�م
119.3126.499.0Mediterranean�ملتو�صط

121.1123.5101.6US Gulfخ. �أمريكي

�أكتوبر

2013

114.4125.296.9Singapure�صنغافورة

Oct.
2013

119.5124.893.9Roterdamروترد�م
114.5125.296.5Mediterranean�ملتو�صط

114.7122.298.7US Gulfخ. �أمريكي

نوفمرب

2013

114.9125.296.3Singapure�صنغافورة

Nov.

2013
118.9122.593.5Roterdamروترد�م
112.4123.396.1Mediterranean�ملتو�صط

114.1119.197.8US Gulfخ. �أمريكي

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

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

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

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

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

 )Source: OPEC Monthly Oil Market Report )various issues امل�سدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�سهري ملنظمة اأوبك. 

             Direction
Period

متو�صط / �س.غ �أوروبا 

**
Med/Med **

متو�صط /  متو�صط *

M.East/West*
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

M.East/East*
 �الجتاه     

�لفرتة

Av.2011 101 39 53 متو�سط 2011

Av.2012 88 33 48 متو�سط 2012

December 2012 85 30 48 دي�صمرب 2012

Jan. 2013 80 25 39 يناير 2013

February 85 20 33 فرب�ير

March 88 20 35 مار�س

April 85 20 33 �أبريل

May 72 24 40 مايو

June 74 25 42 يونيو

July 82 27 42 يوليو

August 82 22 33 �أغ�صط�س

September 71 25 35 �صبتمرب

October 70 28 41 �أكتوبر

November 72 38 60 نوفمرب

December 107 39 63 دي�صمرب

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

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

Table - 6  : Spot Tanker  Product Freight Rates  2011 - 2013  )Point on the World Scale(

Period
متو�صط / �س.غ �أوروبا **

Med/Med **
متو�صط /  متو�صط *

M.East/West*
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

M.East/East*

�الجتاه     

�لفرتة

Av.2011 175 166 125 متو�سط 2011

Av.2012 162 153 116 متو�سط 2012

Dec. 2012 198 188 144 دي�صمرب 2012

Jan. 2013 183 177 109 يناير 2013

February 185 175 100 فرب�ير

March 173 163 130 مار�س

April 160 150 119 �أبريل

May 150 140 98 مايو

June 138 128 95 يونيو

July 147 136 80 يوليو

August 152 142 102 �أغ�صط�س

September 130 120 109 �صبتمرب

October 123 113 103 �أكتوبر

November 136 126 92 نوفمرب

December 177 167 102 دي�صمرب

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

* Estimates .
Sources: OAPEC -Economics Dept& Oil Indusrty Reports.

�جلدول - 7 : �لطلب �لعاملي على �لنفط  )2012 - 2013(    )مليون برميل يوميا (

Table -7 : World Oil Demand  2012 - 2013  )Million Barrels / Day(

2013 * 2012

�ملعدل

Av.
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -II
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Av.
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  

�لبلد�ن �لعربية

Arab Countries 6.5 6.6 6.6 6.4 6.4 6.3 6.4 6.4 6.2 6.2

�أقطار�أو�بك

OAPEC Members 5.6 5.7 5.7 5.5 5.5 5.4 5.5 5.5 5.3 5.3

�الأقطار �لعربية �الأخرى

Other Arab Countries 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

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

�أمريكا �ل�صمالية

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

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

�ملحيط �لهادي

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

�لبلد�ن �لنامية

Developing Countries 28.9 29.0 29.3 28.7 28.3 28.1 28.2 28.5 27.9 27.4

�ل�صرق �الو�صط  و�آ�صيا 

Middle East & Asia 18.9 18.9 19.3 18.8 18.7 18.4 18.4 18.8 18.3 18.1

Africa فريقيا� 3.4 3.6 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.3 3.4 3.4

�أمريكا �لالتينية

America Latin 6.5 6.6 6.7 6.5 6.2 6.3 6.4 6.5 6.2 6.0

China  ل�صني� 10.1 10.4 9.9 10.2 9.8 9.7 10.1 9.5 9.9 9.5

�الحتاد �ل�صوفي�يتي)�ل�صابق(

  Former Soviet Union 4.5 4.8 4.6 4.2 4.3 4.4 4.8 4.5 4.1 4.3

  �أوروبا �ل�صرقية

Eastern Europe 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6

World 89.8   �لعامل 90.9 90.2 89.0 88.9 88.9 90.1 89.3 88.0 88.1
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Sources: OAPEC -Economics Dept &  Oil Industry Reportsامل�سدر: اأوابك - االإدارة االقت�سادية، وتقادرير ال�سناعة النفطية

�جلدول - 8: �لعر�س �لعاملي للنفط و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي  )2012 - 2013(    )مليون برميل يوميا (

Table -8 : World Oil and LNG Supply )2012-2013(   )Million Barrels / Day(

2013* 2012
  املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2

Q 2
 الربع 1

Q I
  املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I

الدول العربية

Arab Countries 27.0 26.3 27.4 27.4 26.8 28.8 28.9 28.9 29.1 28.6

اأوابك

OAPEC 25.7 24.9 26.1 26.1 25.6 27.4 27.5 27.5 27.6 27.0

دول عربية اأخرى

Other Arab 1.3 1.4 1.3 1.3 1.2 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6

 اأوبك

OPEC 37.4 36.5 37.9 37.8 37.4 37.1 36.9 37.0 37.2 36.8

Crude Oil نفط خام 31.6 30.6 32.1 32.1 31.6 31.2 31.0 31.2 31.5 31.2

 �سوائل غاز + نفوط غ. تقليدية

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

OECD الدول ال�سناعية 22.1 22.6 22.3 21.7 21.7 20.9 21.2 20.6 20.8 21.1

N.America اأمريكا ال�سمالية 18.0 18.6 18.3 17.6 17.6 16.5 16.8 16.5 16.4 16.5

Europe  اأوروبا 3.6 3.6 3.5 3.6 3.7 3.8 3.7 3.5 3.9 4.1

Pacific  الهادي 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.5 0.5

الدول النامية

Developing Countries 12.1 12.1 12.0 12.1 12.1 12.2 12.3 12.1 12.1 12.3

M. East -Asia  س. اأو�سط واآ�سيا� 4.9 4.8 4.8 4.9 5.1 5.1 5.2 5.1 5.1 5.1

Africa  افريقيا 2.4 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3 2.4

Latin America  اأمريكا اللتينية 4.7 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.8 4.7 4.7 4.9

   China  4.2    ال�سني 4.3 4.1 4.3 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2

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

Eastern Europe   اأوروبا ال�سرقية 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1

عوائد التكرير

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

World      91.6   �لعامل 91.4 92.1 91.6 91.3 90.0 90.4 89.4 90.0 90.1
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1( Exculdes Oil at Sea.
2( Includes Oil at Sea and strategic reserves

* ال ي�سمل النفط على منت الناقلت
** ي�سمل النفط على منت الناقلت واملخزون اال�سرتاتيجي

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

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

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

دي�سمرب

2013
 Dec.
2013

نوفمرب 

2013
Nov.
2013

التغري عن نوفمرب 

2013
  Change from

Nov. 2013

دي�سمرب 

2012
 Dec.
2012

التغري عن نوفمرب

2012 

Change from
Nov.  2012

America)68(1365)41(12971338االأمريكتان

Crude)4(504)24(500524نفط خام

Products)64(861)17(797814منتجات نفطية

Europe)35(902)6(867873اأوروبا :

30811Crude)7(319326نفط خام

Products)46(5485471594منتجات نفطية

Pacific)20(397)16(377393منطقة املحيط الهادي 

Crude)14(159)8(145153نفط خام

Products)6(238)8(232240منتجات نفطية

Total OECD)123(2664)63(25412604اإجمايل الدول ال�سناعية *

Crude)7(971)39(9641003نفط خام

Products)116(1693)24(15771601منتجات نفطية

23632344192261102Rest of the worldبقية دول العامل *

9899771295930Oil at Seaنفط على منت �لناقالت

Total Commercial)21(4925)44(49044948اإجمايل املخزون التجاري *

1952194391831121Total Strategic1�ملخزون �ال�صرت�تيجي

7715130Total2)23(78457868اإجمايل املخزون العاملي**
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اجلائــــزة العلميــــة

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

اإعـــــــــــــــــــــــــالن

جيع البحث العلمي بتخ�صي�ص جائزتني تقديريتني كل صجيع البحث العلمي بتخ�صي�ص جائزتني تقديريتني كل صجيع البحث العلمي بتخ�صي�ص جائزتني تقديريتني كل  صة منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول يف ت�صة منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول يف ت� ة منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول يف ت�صة منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول يف ت�ص صيا�صيا� يا�صيا�ص صتمرارا ل�صتمرارا ل� تمرارا ل�صتمرارا ل�ص صا�صا�

وع صوع صوع  أن يكون مو�اأن يكون مو�صأن يكون مو�صأن يكون مو� آاآاآلف دينار كويتي، تقرر  ة صة صة  صف دينار كويتي، وقيمة اجلائزة الثانية خم�صف دينار كويتي، وقيمة اجلائزة الثانية خم� آاآاآل بعة صبعة صبعة  صنتني، قيمة اجلائزة الأوىل �صنتني، قيمة اجلائزة الأوىل � نتني، قيمة اجلائزة الأوىل �صنتني، قيمة اجلائزة الأوىل �ص ص�ص�

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

»التكامل بني �صناعتي التكرير والبرتوكيماويات«

مو�صوع البحث

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

غيلي ورفع العوائد اصغيلي ورفع العوائد اصغيلي ورفع العوائد القت�صادية والربحية.  صني الأداء الت�صني الأداء الت� ني الأداء الت�صني الأداء الت�ص صتويات التكامل فيما بينهما بهدف حت�صتويات التكامل فيما بينهما بهدف حت� تويات التكامل فيما بينهما بهدف حت�صتويات التكامل فيما بينهما بهدف حت�ص أعلى م�اأعلى م�صأعلى م�صأعلى م�

با لإغناء البحث:  صبا لإغناء البحث:  صبا لإغناء البحث:   صيف ما يراه منا�صيف ما يراه منا� يف ما يراه منا�صيف ما يراه منا�ص أن ي�اأن ي�صأن ي�صأن ي� ية التالية، وميكن للكاتب صية التالية، وميكن للكاتب صية التالية، وميكن للكاتب  أن يغطي البحث اجلوانب الرئي�اأن يغطي البحث اجلوانب الرئي�صأن يغطي البحث اجلوانب الرئي�صأن يغطي البحث اجلوانب الرئي� يقرتح 

فر�ص التكامل بني م�صايف تكرير النفط ووحدات �صناعة البرتوكيماويات. 1.
اريع التكامل بني �صناعتي تكرير النفط والبرتوكيماوياتصاريع التكامل بني �صناعتي تكرير النفط والبرتوكيماوياتصاريع التكامل بني �صناعتي تكرير النفط والبرتوكيماويات صعوامل جناح م�صعوامل جناح م� 2.

الفوائد الفنية واالقت�صادية للتكامل بني �صناعتي التكرير والبرتوكيماويات. 3.
اريع التكامل مت تنفيذها يف دول العامل.صاريع التكامل مت تنفيذها يف دول العامل.صاريع التكامل مت تنفيذها يف دول العامل. ص م�ص م� صة حاالت لبع�صة حاالت لبع�ص ة حاالت لبع�صة حاالت لبع�ص صدرا�صدرا� 4.

ر والبرتوكيماويات القائمة والتي هي قيد التنفيذ يف الدول العربية.اريع التكامل بني �صناعتي التكرير والبرتوكيماويات القائمة والتي هي قيد التنفيذ يف الدول العربية.اريع التكامل بني �صناعتي التكرير والبرتوكيماويات القائمة والتي هي قيد التنفيذ يف الدول العربية. اريع التكامل بني �صناعتي التكريصاريع التكامل بني �صناعتي التكريص صمراجعة م�صمراجعة م� 5.
تنتاجات والتو�صيات.صتنتاجات والتو�صيات.صتنتاجات والتو�صيات. صاال�صاال� 6.

)�صروط تقدمي البحث(

خا�ص االعتباريني.صخا�ص االعتباريني.صخا�ص االعتباريني. صأ�صأ� أ�الأ�ال مل ذلك اصمل ذلك اصمل ذلك ا أكرث وال ي�اأكرث وال ي�صأكرث وال ي�صأكرث وال ي� أو اأو أو  خ�ص صخ�ص صخ�ص  صيجوز تقدمي البحث من �صيجوز تقدمي البحث من � 1.
أو اأو أو  أية جهة عربية اأية جهة عربية أية جهة عربية  أن ال يكون قد نال جائزة من اأن ال يكون قد نال جائزة من أن ال يكون قد نال جائزة من  أن ال يكون قد نال جائزة من أو مكرر، و أن ال يكون قد نال جائزة من اأن ال يكون قد نال جائزة من أن ال يكون قد نال جائزة من أو مكرر، و أن ال يكون قد نال جائزة من اأن ال يكون قد نال جائزة من أو مكرر، و أو مكرر، واأو مكرر، و أن يكون البحث العلمي بحثا جديدا وغري مقتب�اأن يكون البحث العلمي بحثا جديدا وغري مقتب�صأن يكون البحث العلمي بحثا جديدا وغري مقتب�صأن يكون البحث العلمي بحثا جديدا وغري مقتب�ص يجب  2.

ابق.صابق.صابق. أجنبية يف ال�اأجنبية يف ال�صأجنبية يف ال�صأجنبية يف ال�

إحدى اجلائزتني املذكورتني، اإحدى اجلائزتني املذكورتني، اإحدى اجلائزتني املذكورتني،  ار بحثه للمنظمة يف حالة فوزه بار بحثه للمنظمة يف حالة فوزه ب ر بحثه للمنظمة يف حالة فوزه بصر بحثه للمنظمة يف حالة فوزه بص صبقا على منح حقوق طبع ون�صبقا على منح حقوق طبع ون� بقا على منح حقوق طبع ون�صبقا على منح حقوق طبع ون�ص صيوافق �صاحب البحث م�صيوافق �صاحب البحث م� 3.
اع، ويكون له وح��ده حق الت�صرف بتلك �رتاع، ويكون له وح��ده حق الت�صرف بتلك �رتاع، ويكون له وح��ده حق الت�صرف بتلك  �رتأخ��رى يف البحث مبا يف ذلك ب��راءة االخ��رتأخ��رى يف البحث مبا يف ذلك ب��راءة االخ� أخ��رى يف البحث مبا يف ذلك ب��راءة االخ�الأخ��رى يف البحث مبا يف ذلك ب��راءة االخ�ال مع احتفاظه بكامل حقوقه ا

إبالغ الفائز بقرار اللجنة اإبالغ الفائز بقرار اللجنة إبالغ الفائز بقرار اللجنة  إبالغ الفائز بقرار اللجنة هر من تاريخ  إبالغ الفائز بقرار اللجنة هر من تاريخ  هر من تاريخ صهر من تاريخ ص صأ�صأ� أ�اأ�ا أ�تة  أ�تة  تة صتة ص إال بعد مرور �اإال بعد مرور �صإال بعد مرور �صإال بعد مرور � إال بعد مرور � املنظمة حقوقها بطبع البحث الفائز  إال بعد مرور � املنظمة حقوقها بطبع البحث الفائز  صاحلقوق وال متار�صاحلقوق وال متار�ص

ب النموذج املرفق.صب النموذج املرفق.صب النموذج املرفق. صأخرى. ويرفق مع بحثه ت�صريحا بذلك ح�صأخرى. ويرفق مع بحثه ت�صريحا بذلك ح� أخرى. ويرفق مع بحثه ت�صريحا بذلك ح�الأخرى. ويرفق مع بحثه ت�صريحا بذلك ح�ال ة الفائز حلقوقه اصة الفائز حلقوقه اصة الفائز حلقوقه ا صمانا ملمار�صمانا ملمار� مانا ملمار�صمانا ملمار�ص ص�ص�

إن اإن اإن  إن أو كليا -  إن أو كليا -  أو كليا - اأو كليا -  أو كليا - ة جزئيا  أو كليا - ة جزئيا  ة جزئيا صة جزئيا ص إىل الفقرات املقتب�اإىل الفقرات املقتب�صإىل الفقرات املقتب�صإىل الفقرات املقتب� إىل الفقرات املقتب�ري  إىل الفقرات املقتب�ري  ري صري ص أو ي�اأو ي�صأو ي�صأو ي� أو ي�،  أو ي�،  صؤكد فيه عدم االقتبا�صؤكد فيه عدم االقتبا�ص ؤكد فيه عدم االقتبا�وؤكد فيه عدم االقتبا�و ويرفق املتقدم للجائزة مع بحثه ت�صريحا يويرفق املتقدم للجائزة مع بحثه ت�صريحا ي 4.
تخدمة بالتف�صيل.صتخدمة بالتف�صيل.صتخدمة بالتف�صيل. صوجدت - مع ذكر املراجع امل�صوجدت - مع ذكر املراجع امل�

أقطار العربية امل�صدرة للبرتول الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول  أمانة العامة ملنظمة االأمانة العامة ملنظمة االأمانة العامة ملنظمة ا إىل ااإىل اإىل ا إىل اخة الكرتونية من البحث  إىل ااإىل اإىل اخة الكرتونية من البحث  إىل ااإىل اخة الكرتونية من البحث  خة الكرتونية من البحث صخة الكرتونية من البحث ص صخ ورقية ون�صخ ورقية ون� خ ورقية ون�صخ ورقية ون�ص أربع ن�اأربع ن�صأربع ن�صأربع ن� أربع ن�يتم تقدمي  أربع ن�اأربع ن�أربع ن�يتم تقدمي  أربع ن�اأربع ن�يتم تقدمي  5.
أو/معدي البحث وخربتهم املهنية.اأو/معدي البحث وخربتهم املهنية.أو/معدي البحث وخربتهم املهنية.أو/معدي البحث وخربتهم املهنية. ؤهالت معد وؤهالت معد ووؤهالت معد  ومن نبذة عن موومن نبذة عن مومن نبذة عن ممن نبذة عن م من نبذة عن مصمن نبذة عن مص صإجنليزية مع مرفق يت�صإجنليزية مع مرفق يت�إجنليزية مع مرفق يت� إجنليزية مع مرفق يت�الإجنليزية مع مرفق يت�ال أو ااأو اأو اأو ا إحدى اللغتني العربية اإحدى اللغتني العربية اإحدى اللغتني العربية إحدى اللغتني العربية  ابابب
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2014. 6 وال يقبل بعد ذلك  اأيار/مايو  ت�صتلم البحوث املقدمة للم�صاركة باجلائزة بتاريخ ال يتعدى نهاية �صهر 

التاريخ اأي بحث لغر�ص اجلائزة.

متنح اجلوائز الأ�صحاب البحوث الفائزة من كافة اجلن�صيات العربية وغريها التي يتم اختيارها من قبل جلنة  7 .

التحكيم العلمية املتخ�ص�صة.

ل يجوز منح اجلائزة لذات الباحث مرتني متتاليتني. 8 .

تهمل اأية بحوث غري م�صتوفية لل�صروط املذكورة. 9 .

تقــوم الأمـانة العامـة للمنظمة باإبـالغ الفائـزين و�صـرف قيـمة اجلـوائز لهم، ويعلن ر�صميا عن البحوث الفائزة 

واأ�صحابها �صمن نتائج اأعمال جمل�ص وزراء املنظمة لعام 2014. 

ملزيد من املعلومات يرجى الت�صال بالأمانة العامة للمنظمة على العنوان التايل:

منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك(

اإدارة ال�صوؤون الفنية

املقر الدائم للمنظمات العربية

�ص.ب 20501 ال�صفاة 13066 - دولة الكويت

هاتف: 24959715 )965( - فاك�ص: 24959755 )965(

oapectech@oapecorg.org :الربيد الإلكرتوين

www.oapecorg.org:املوقع على الإنرتنت

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

يف مو�صوع 

التكامل بني �صناعتي التكرير والبرتوكيماويات

)اإقرار بالتنازل عن حق طبع ون�صر بحث علمي(

اأقر اأنا املوقع اأدناه

بالتنازل ملنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول عن حقوق الطبع والن�صر للبحث العلمي املقدم من قبلي حتت عنوان:

يف حالة الفوز باإحدى جائزتي املنظمة لعام 2014، وما يرتتب عن هذا التنازل للمنظمة من حقوق.

ال�صــم  :

التوقيع :

التاريخ       /       /




