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في هذا العدد

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

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

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

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

�لكويت مقر�ً لها.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1972 عام  في  �لبترول  لنقل  �لبحرية 

ومقرها مدينة �لكويت في دولة �لكويت، 

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

)�أ�صري( في عام 1973، ومقرها مملكة 

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

 1974 عــام  في  )�أبــيــكــورب(  �لبترولية 

�لمملكة  فــي  �لــخــبــر  مــديــنــة  ومــقــرهــا 

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

 1975 عــام  فــي  �لبترولية  للخدمات 

ومقرها مدينة طر�بل�ص في دولة ليبيا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مشاركة معالي المهندس طارق المال في 
9مؤتمر الغاز الطبيعي في البحر المتوسط

وزيرا الطاقة السعودي والروسي
6 يبحثان التعاون المشترك بين البلدين 
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أمن الطاقة ودوره
 في تأمين مستقبل الصناعة البترولية

لعبـــت �ل�صناعة �لبترولية ومنذ عقـــود طويلة دور�ً 

رئي�صياً في م�صـــيرة �لتنمية �القت�صادية و�الجتماعية، 

�أو للـــدول �لم�صـــتوردة  للـــدول �لمنتجـــة و�لم�صـــدرة 

و�لم�صـــتهلكة علـــى حد �صـــو�ء، وقد برهنـــت عبر تلك 

�ل�صـــنو�ت باأنها �صـــلعة ��صـــتر�تيجية رئي�صـــية وبمثابة 

�لمحـــرك �لرئي�صـــي لالقت�صـــاد �لعالمـــي فـــي �لوقت 

�لحا�صر ولعقود طويلـــة قادمة، وباأنها �لوقود �الأن�صب 

من حيـــث تكلفـــة �الإنتـــاج وم�صتـــوى �الأ�صعـــار، ولهذ� 

فقد بـــرز مو�صوع �أمـــن �لطاقة �لعالمـــي باعتباره من 

�لمو��صيـــع ذ�ت �الأهميـــة �لق�صـــوى، و�لـــذي يعـــرف  

باأنـــه �أمن �المـــد�د�ت و�صـــرورة ��صتمر�ريتها وتدفقها 

وو�صولها �إلى مر�كز ��صتهالكها في مختلف دول �لعالم 

دون �نقطاع وب�صكل �آمن. ونود �لتاأكيد في هذ� �لجانب 

على �صرورة �أن ي�صمل مفهوم �أمن �لطاقة �لوجه �الآخر 

لـــه وهو �أمن �لطلب على �لنفط و�لطاقة، وذلك بهدف 

تحقيق �لمزيد من �ل�صمانات لال�صتثمار�ت و�لم�صاريع 

�ل�صـــخمة �لتـــي تنفذها �لدول �لمنتجـــة للنفط و�لغاز 

لتاأمين �صادر�تها �لبترولية.  

وتجـــدر �الإ�صـــارة في هـــذ� �لجانـــب �إلـــى �لمكانة 

�لهامـــة للدول �الأع�صـــاء في منظمة �الأقطـــار �لعربية 

�لم�صـــدرة للبترول )�أو�بك( على �صعيد �أ�صو�ق �لنفط 

و�لغـــاز �لطبيعـــي �لعالميـــة، حيث تمتلـــك �حتياطيات 

موؤكدة مـــن �لنفط تقدر بنحو 705 مليـــار برميل )�أي 

ما ي�صكل 48% من �الإجمالي �لعالمي(. وقد بلغ �نتاج 

هذه �لدول مـــن �لنفط �لخام نحو 24.7 مليون برميل 

فـــي �ليوم عـــام 2018 �أو ما يمثل 28% من �الإجمالي 

�لعالمـــي.  وفيمـــا يخ�ص �لغـــاز �لطبيعي، فـــاإن �لدول 

�الأع�صـــاء ت�صـــتحوذ على نحـــو 53 تريليون متر مكعب 

مـــن �الحتياطيـــات �لموؤكدة عام 2018 �أي ما ي�صـــكل 

ح�صة 26.4% من �الإجمالي �لعالمي.

�أمـــن  �أن تهـــدد  �لتـــي يمكـــن  وتتعـــدد �لمخاطـــر 

�لطاقـــة و�لتي قـــد تكون فنية �أو جيولوجيـــة �أو تقنية، 

�أو �قت�صـــادية، �أو بيئية �أو لها عالقة مبا�صـــرة بعو�مل 

�لجغر�فيا �ل�صيا�صية، وفي ذ�ت �لوقت تتنوع �ل�صيا�صات 

�لتـــي يمكـــن �نتهاجها لتقليـــل تلك �لمخاطـــر، كما �ن 

هنالـــك �لكثير من �الإجر�ء�ت �لتي ت�صـــاعد في تعزيز 

�أمن �لطاقة ب�صكل عام، ومنها تح�صين كفاءة ��صتخد�م 

�لطاقة و�لعمل على ��صتغالل مو�رد �لطاقات �لمتجددة 

كم�صادر مكملة لم�صادر �لوقود �الحفوري.

وتو�جـــه �لدول �لعربية تحديات كبيرة ومتعددة في 

�صناعة �لطاقة، ال �صـــيما �لنمو �ل�صنوي و�لمرتفع في 

�لطلـــب على �لطاقـــة �لكهربائية، �الأمـــر �لذي يتطلب 

منهـــا بـــذل �لمزيد من �لجهـــود لتوعيـــة �لمجتمع في 

مو�صـــوع تر�صيد ��صتهالك �لطاقة، وتاأمين �حتياجاتها 
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مـــن �لطاقـــة �لكهربائيـــة مـــن خالل ت�صـــجيع وجذب 

�ال�صتثمار�ت �لعربية و�الأجنبية، وكذلك بدعم وت�صريع 

تنفيذ �التفاقيات �لفنية و�التفاقيات �لتجارية �لموقعة 

لتبـــادل �لطاقة �لكهربائية بين �لدول �لعربية،  بهدف 

�لحد من �لتكاليف �لر�أ�صـــمالية و�لتكاليف �لت�صغيلية 

الإنتـــاج �لكهربـــاء لمقابلـــة �لطلـــب �لم�صـــتقبلي على 

�لكهربـــاء في �لمنطقـــة �لعربية، و�لذي مـــن �لمتوقع 

�أن يرتفع بن�صـــب مرتفعة مـــن جهة، ولتحقيق وفر في 

��صتخد�م �لطاقة �الأولية من جهة �أخرى.

مـــن جانبهـــا فقـــد �أولـــت �الأمانة �لعامـــة لمنظمة 

�الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة للبترول )�أو�بك(، �هتماماً 

خا�صـــاً بمو�صـــوع �أمن �لطاقـــة، وذلك مـــن خالل ما 

تقـــوم باإعد�ده من در��صـــات و�أور�ق علمية ذ�ت �صـــلة 

بالمو�صـــوع، وتـــود �الأمانـــة �لعامـــة �لتاأكيـــد في هذ� 

�لجانـــب على �أهمية تعزيـــز �لتعاون بيـــن �لمنظمات 

و�لموؤ�ص�صات �لعربية و�الإقليمية و�لدولية �لمتخ�ص�صة 

في مجال �لطاقة من �أجل تي�صير �لو�صول �إلى بحوث 

وتكنولوجيا �لطاقة �لنظيفة، بما في ذلك تلك �لمتعلّقة 

بالطاقـــة �لمتجـــددة، و�لكفاءة في ��صـــتخد�م �لطاقة 

وتكنولوجيـــا �لوقـــود �الأحفوري �لمتقدمـــة و�الأنظف 

مثل تقنية ��صطياد وتخزين غاز ثاني �أك�صيد �لكربون 

 ،Carbon Capture and Storage “CCS”
وت�صـــجيع �ال�صـــتثمار فـــي �لبنـــى �لتحتيـــة للطاقـــة 

وتكنولوجيا �لطاقـــة �لنظيفة من �أجل تقديم خدمات 

�لطاقة �لحديثة و�لم�صتد�مة للجميع. وهذ� دون �صك 

�صـــيقود �لى تحقيق �أمن �لطاقة �لعالمي ب�صـــقيه �أمن 

�لطلب و�أمن �المد�د�ت.

و�الأمانة �لعامة لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة 

للبترول )�أو�بك(، وهي تتابع ملف �لتطور�ت في ملف 

�أمن �لطاقة على �ل�صعيدين �الإقليمي و�لدولي، فاإنها 

�إذ ت�صـــيد بالجهـــود �لكبيرة للدول �الأع�صـــاء ودورها 

�لحيوي في �لمحافظة على ��صتقر�ر �ل�صوق �لعالمية 

للطاقـــة مـــن خـــالل تزويدهـــا مختلـــف دول �لعالم 

باإمد�د�ت �آمنة وم�صتقرة من �لنفط و�لغاز، �إلى جانب 

م�صـــاعيها �لد�ئمة لزيادة م�صاحات �لحو�ر و�لتن�صيق 

مع �لـــدول �لم�صـــتوردة من خالل تو�جدهـــا �لفاعل 

فـــي �لمحافل �لدولية ذ�ت �ل�صـــلة ب�صـــناعة �لطاقة 

و�لنفـــط و�لغاز علـــى وجه �لتحديـــد. وتوؤكد مجدد�ً 

بـــاأن تعزيـــز �لتعاون و�لحـــو�ر بين �أطـــر�ف �لمعادلة 

�لنفطية من منتجين وم�صتهلكين وم�صتثمرين ي�صاهم 

ب�صـــورة فاعلـــة مو�جهـــة تحديـــات �صـــناعة �لطاقة 

خا�صـــة �لتحديات �القت�صـــادية وتتمثـــل في تذبذب 

�أ�صـــعار �لنفط و�لطاقة في �الأ�صو�ق �لعالمية وكذلك 

�لم�صـــاهمة في نقل وتبادل �لخبـــر�ت و�لتكنولوجيا 

وبمـــا ي�صـــاهم في نهاية �لمطاف فـــي تحقيق مفهوم 

�أمن �لطاقة.
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وزيرا الطاقة السعودي والروسي
 يبحثان التعاون المشترك بين البلدين 

عقـــد في �لعا�صـــمة �لرو�صـــية مو�صـــكو �الجتماع �ل�صـــاد�ص للجنة �ل�صـــعودية 

�لرو�صـــية �لم�صـــتركة �لمعنية بالتعـــاون �لتجاري و�القت�صـــادي و�لعلمـــي، برعاية 

م�صتركة لمعالي المهند�س خالد الفالح وزير الطاقة وال�شناعة والثروة المعدنية 

في المملكة العربية ال�شعودية، ونظيره الرو�شي األك�شندر نوفاك.

وقد تم خالل �الجتماع مناق�صـــة �لعديد من �لمو��صيع ذ�ت �الهتمام �لم�صرك 

من �لجانبين، كما تم ��صـــتعر��ص فر�ص تعزيز �لتعاون �القت�صـــادي و�ال�صـــتثماري، 

و�لم�صروعات �لم�صـــتركة في مجاالت �لطاقة و�ل�صناعة و�لزر�عة، ومتابعة تنفيذ 

�لم�صاريع �لتي تم �التفاق عليها في �الجتماعات �ل�صابقة للجنة �لم�صتركة.

من جهته �أ�صـــاد معالي المهند�س خالد الفالح خالل موؤتمر �صـــحفي م�صترك 

عقده مع نظيره �لرو�صـــي بالعالقات �القت�صادية �لجيدة لبالده مع رو�صيا، م�صير�ً 

�إلى �أن �لتعاون بين �لبلدين �صي�صـــهد تقدماً كبير�ً في مجال �ال�صـــتثمار�ت، وذلك 

تطبيقا لروؤية �لمملكة 2030.

مـــن جانبـــه توقع األك�شندر نوفاك �أن تتو�صـــل مو�صـــكو و�لريا�ـــص خالل �لعام 

�لحالـــي 2019، �إلى �تفاقات لم�صـــاريع مختلفة �أبرزها فـــي مجال �لطاقة، موؤكد� 

�ن مجاالت �لتعاون بين رو�صـــيا و�ل�صـــعودية متنوعة وغنية، حيـــث يناق�ص �لبلد�ن 

م�صـــاركة �لمملكة في م�صـــاريع للبتروكيماويات وت�صييل �لغاز و�لزر�عة في رو�صيا، 

م�صدد�ً على �أن �ل�صعودية تعد �صريكاً مهماً لرو�صيا في منطقة �لخليج.
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وقعت جمهوري�������ة العراق على مذكرة للتفاهم في مجال 

�لنفـــط و�لغاز مع �شلطنة عمان، وقد مثل جمهورية العراق 

معالي االأ�شت�������اذ ثامر عبا�س الغ�شبان نائ�������ب رئي�س الوزراء 

ل�ش�������وؤون الطاقة ووزير النفط، ومثل �ش�������لطنة عمان معالي 

الدكتور محمد بن حمد الرمحي، وزير النفط والغاز. 

و�أكد معالي االأ�ش�������تاذ ثامر عبا�س الغ�شبان نائب رئي�ص 

�لوزر�ء ل�صـــوؤون �لطاقة ووزيـــر �لنفط في جمهورية �لعر�ق، 

في ت�صريح �صحفي حر�ص �لوز�رة على توطيد �لعالقات مع 

دول �لجـــو�ر ودول �القليم �لعربي، وبما ي�صـــاهم في تطوير 

�صناعة �لنفط و�لغاز في بالده. 

 و�أ�صـــاف معاليه �ن مذكـــرة �لتفاهم �لتي تـــم توقيعها 

تهدف �إلى تعزيز �أو��صر �لتعاون بين �لبلدين �ل�صقيقين في 

مجـــال �لنفط و�لغاز باالإ�صـــافة �لى ت�صـــدير �لنفط �لخام 

�لعر�قي �إلى �صـــلطنة عمان و��صـــتير�د �لم�صـــتقات �لنفطية 

من �ل�صلطنة و�ن�صاء م�صـــتودعات ومحطات لتخزين �لنفط 

�لخام و�لمنتجات �لنفطية في كال �لبلدين .

و�أو�صـــح �ن مذكرة �لتفاهم �أ�صـــارت �إلى در��صة �مكانية 

�ن�صاء م�صفاة نفط م�صتركة في �صلطنة عمان لتكرير �لنفط 

�لخام �لم�صـــتورد من �لعر�ق، باالإ�صافة �لى ��صتك�صاف �آفاق 

�لتعاون �لم�صـــترك و�لفر�ص �ال�صتثمارية �لمحلية في مجال 

�صـــناعة �لنفط و�لغاز، و�ال�صـــتثمار في ��صتك�صـــاف و�نتاج 

�لنفط و�لغاز وتكرير وت�صنيع وتخزين وت�صويق �لنفط �لخام 

و�لمنتجات �لنفطية لدى كال �لبلدين . 

وتابع معاليه قائاًل »�ن مذكرة �لتفاهم ت�صمنت �أي�صاً 

نقـــل �لتكنولوجيا �لحديثة وتبـــادل �لمعلومات و�لخبر�ت 

بيـــن �لطرفين وتعزيـــز �لتعاون �لتقني فـــي مجال �لنفط 

و�لغـــاز و�عد�د �لبحوث �لعلمية �لم�صـــتركة وتنظيم ور�ص 

عمـــل ونـــدو�ت ودور�ت تدريبيـــة فـــي مجـــاالت �لتعاون 

�لم�صترك«.

مـــن جانبه ذكر معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي 

وزير النفط والغاز في �شلطنة عمان، �ن بالده تحر�ص على 

تطويـــر �لعالقـــات مع جمهورية �لعر�ق فـــي كافة �لمجاالت 

وياأتي توقيع مذكرة �لتفاهم مع وز�رة �لنفط �لعر�قية كاإحدى 

�بو�ب �لتعاون �لم�صترك مع جمهورية �لعر�ق، و�صنعمل على 

تعزيز هذه �لعالقات وتطويرها بما يخدم م�صـــلحة �لبلدين 

�لم�صتركة . 

توقيع مذكرة للتفاهم في مجال النفط والغاز بين 
جمهورية العراق وسلطنة عمان
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ذكر معالي الدكتور خالد الفا�ش�������ل وزير النفط ووزير الكهرباء 

والم�������اء في دول�������ة الكويت �ن بـــالده ب�صـــدد توقيع �تفاقيـــة نفطية 

م�صـــتركة مع جمهورية العراق فور �تمام در��صـــة تتعلق بو�صع حقول 

�ل�صـــمال. و�أ�صاف معاليه في ت�صريح �صحفي عقب جل�صة مباحثات 

مع �لجانب �لعر�قي على هام�ص زيارة �ش�������احب ال�شمو ال�شيخ �شباح 

االأحمد الجابر ال�ش�������باح، اأمير دولة الكوي�������ت لجمهورية العراق، �ن 

توقيـــع وز�رة �لنفط �لكويتية �تفاقية م�صـــتركة مـــع �لجانب �لعر�قي 

بعد �تمام �صـــركة نفط �لكويت در��صـــة �الإنتـــاج �لنفطي في �لحقول 

�لم�صتركة ب�صمالي �لكويت. 

و�أو�صـــح �نـــه تم خـــالل جل�صـــة �لمباحثات ��صـــتعر��ص مجاالت 

�لتعاون �لم�صترك بين �لبلدين في قطاعي �لنفط و�لكهرباء، وك�صف 

عـــن وجود خطـــو�ت جادة لربـــط جمهوريـــة �لعر�ق ب�صـــبكة �لربط 

�لكهربائي �لخليجية. 

الفاضل: دولة الكويت بصدد توقيع اتفاقية نفطية 
مشتركة مع جمهورية العراق
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�صـــارك معالي المهند�س طارق المل وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية م�ش�������ر العربية في جل�صـــة 

مناظرة ��صـــتر�تيجية �صـــمن فعاليات �ليوم �لثالث من موؤتمر �لغاز �لطبيعي في �لبحر �لمتو�صط تحت عنو�ن »دور 

الغاز الم�ش�������ال في تاأمين امدادات الغاز بالبحر المتو�ش�������ط«، و�لذى نظمه مر�صد �لطاقة �لمتو�صطي بالتعاون مع 

�التحاد �الوروبي في �لعا�صـــمة �لفرن�صـــية باري�ص، وبم�صـــاركة مجموعة من كبار �لم�صوؤولين عن قطاع �لطاقة في 

�أوروبا.

و��صـــتعر�ص معاليه خالل �لجل�صـــة �لجهود �لم�صرية في دعم �لتعاون �القليمي ال�صتغالل مو�رد �لغاز بمنطقة 

�صرق �لمتو�صط ، م�صير�ً �إلى مبادرة تاأ�صي�ص �أول منتدى ي�صم �لدول �لمنتجة للغاز في منطقة �صرق �لمتو�صط في 

يناير 2019 ومقره �لقاهرة وي�صـــم 7 دول بالمنطقة مو�صـــحا �ن �لمجال مفتوح لجميع دول �لمتو�صط للم�صاركة 

في �لمنتدى.

 و�أو�صح معاليه �ن �صناعة �لبترول و�لغاز �لم�صرية ت�صهد تغير�ت �يجابية على �صعيد �ال�صتثمار وهو ما يعد 

موؤ�صر�ً قوياً على نجاح خطط �الإ�صالحات في ��صتقطاب �لعديد من �صركات �لبترول �لعالمية للدخول في مجال 

�لبحث و�ال�صتك�صاف في م�صر للمرة �الأولى، باالإ�صافة �إلى زيادة �ل�صركات �لعالمية �لعاملة ال�صتثمار�تها، م�صير�ً 

�إلى �أن جميع هذه �لنجاحات �لتي تحققت في قطاع �لبترول و�لغاز في م�صـــر تعد نتيجة مبا�صـــرة لالإ�صـــالحات 

�القت�صـــادية �لتي نفذتها �لدولة و�أن قطاع �لبترول و�لغاز بدوره �صـــرع في تنفيذ �إ�صالحات عديدة لزيادة قدر�ته 

كقطاع جاذب لال�صتثمار وتحقيق هدف م�صر �لقومي في �لتحول لمركز �قليمي لتجارة وتد�ول �لغاز و�لبترول.

و�أكد �أن هذه �الإ�صـــالحات يتم تنفيذها على كافة �لمحاور وبالتو�زي مع ��صـــالحات ت�صريعية حيث تم �إ�صد�ر 

قانون لتنظيم �أن�صطة �صوق �لغاز وتاأ�صي�ص جهاز م�صتقل لتنظيم �ل�صوق، باالإ�صافة �إلى تنفيذ عدة حلول لتخفي�ص 

مديونيـــات وم�صـــتحقات �ل�صـــركاء �الأجانب �لمتر�كمة من �صـــنو�ت �صـــابقة و�لتي كانت م�صـــدر�ً للقلق من جانب 

�ل�صـــركات �الأجنبية وتحدياً كبير�ً للحكومة �لم�صـــرية ، كما �أكد معاليه �أن تنفيذ كافة هذه �الإ�صالحات جاء تباعاً 

وب�صكل عاجل دون �إبطاء مما لفت �أنظار �لعالم كله لما يحدث في م�صر و�صاهم في ��صتمر�ر تدفق �ال�صتثمار�ت 

�الأجنبية �إلى قطاع �لبترول و�لغاز. 

مشاركة معالي المهندس طارق المال في مؤتمر الغاز 
الطبيعي في البحر المتوسط
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وقعـــت وز�رة �لطاقـــة و�ل�صـــناعة و�لثـــروة �لمعدنيـــة 

بالمملكة �لعربية �ل�صعودية موؤخر�ً على عقد �لم�صاركة في 

موؤتمر �لطاقة �لعالمي �لر�بع و�لع�صـــرين، �لذي �صيعقد في 

دولـــة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة، �أبوظبي، خالل �لفترة من 

9 �إلى 12 �صبتمبر2019 . 
وقـــد وقع �لعقـــد كل من �ش�������عادة الدكت�������ور مطر حامد 

النيادي، رئي�س اللجنة التنظيمية لموؤتمر الطاقة العالمي 

الرابع والع�ش�������رين اأبوظبي 2019 و�ش�������عادة الدكتور يا�شر 

التركي الم�شت�ش�������ار في وكالة الوزارة ل�شوؤون الكهرباء بوزارة 

الطاقة وال�ش�������ناعة والث�������روة المعدني�������ة بالمملكة العربية 

ال�شعودية، وبح�شور عدد من الم�شوؤولين من الجانبين.

وذكـــر �ش�������عادة الدكت�������ور مط�������ر الني�������ادي في ت�صـــريح 

�صـــحفي، �إن عقد �لم�صـــاركة �لذي تم توقيعه مع �الأ�صـــقاء 

في �لمملكة �لعربية �ل�صـــعودية يمثل �إ�صـــافة كبيرة لموؤتمر 

�لطاقة �لعالمي و�ل�صركات �لم�صاركة، م�صير� �إلى �أن قطاع 

�لطاقـــة فـــي �لمملكـــة يعتبر مـــن �لقطاعـــات �لمهمة على 

م�صتوى �لعالم وم�صاركته تحت جناح و�حد ي�صم 22 �صركة 

وموؤ�ص�صة �صعودية في �لموؤتمر و�لمعر�ص �لم�صاحب يعطي 

فر�صـــة كبيرة للم�صـــاركين للتعرف �إلى �لخبر�ت �ل�صعودية 

في هذ� �لقطاع �لحيوي.

و�أ�صاف �أن قطاع �لطاقة في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية 

قطـــاع نـــام متطور في مختلف �لمجاالت �صـــو�ء في �لنفط 

و�لغاز و�لطاقة �لمتجددة وكفاءة �لطاقة، الفتا �إلى �لبر�مج 

و�لمبـــادر�ت �لكثيرة و�لمهمـــة �لتي �أبرزتهـــا روؤية �لمملكة 

2030 في ظـــل �هتمام �لجهات و�لموؤ�ص�صـــات �لمعنية في 
�لمملكة بتنفيذ هذه �لروؤية.

و�أ�صار رئي�ص �للجنة �لتنظيمية لموؤتمر �لطاقة �لعالمي 

�لر�بع و�لع�صـــرين �أبوظبي 2019 �إلـــى �أن �لمملكة �لعربية 

�ل�صـــعودية �صـــوف ت�صـــتعر�ص خبر�تهـــا في قطـــاع �لطاقة 

باالإ�صافة �إلى �لتقنيات و�الأبحاث �ل�صعودية �لمتطورة فيما 

يتعلـــق بالهيدروجيـــن وحجز �لكربـــون و�إعادة ��صـــتخد�مه 

وتطوير بع�ص �ل�صـــيار�ت ذ�ت �لكفاءة �لعالية و�ال�صتهالك 

�الأقل من �لجازولين و�لمدن �لذكية و�لم�صتد�مة.

وقـــال الني�������ادي: »�صـــعد�ء بم�صـــاركة �لمملكـــة �لعربية 

�ل�صـــعودية في هذ� �لموؤتمر �لمهم من خالل وز�رة �لطاقة 

و�ل�صـــناعة و�لثـــروة �لمعدنيـــة وقادة �لطاقة فـــي �لمملكة 

كمتحدثيـــن مـــن بينهـــم معالـــي �لمهند�ـــص خالد بـــن عبد 

�لعزيـــز �لفالح وزير �لطاقة و�ل�صـــناعة و�لثـــروة �لمعدنية، 

وكذلك �لرئي�ص �لتنفيذي ل�صـــركة �أر�مكو وعدد من �لكو�در 

�ل�صعودية ذ�ت �لخبر�ت �لكبيرة في قطاع �لطاقة«.

اعالن مشاركة المملكة العربية السعودية 
”WEC24   “ في مؤتمر الطاقة العالمي
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وقعت �شركة �شوناطراك الجزائرية موؤخر� على �تفاقية لتجديد عقود توريد �لغاز �لطبيعي ل�صركة 

�ينال �اليطالية لمدة 8 �صنو�ت بكميات 3 مليار متر مكعب �صنويا. ويمتد �لعقد لمدة 8 �صنو�ت �عتبار� 

من بد�ية �صـــهر يناير 2020، في حيت ينتهي �لعقد �لحالي بين �ل�صـــركتين في نهاية �صـــهر دي�صـــمبر 

.2019
وذكر ال�ش�������يد/ ر�شيد ح�شي�ش�������ي، �لرئي�ص �لتنفيذي ل�صركة �صـــوناطر�ك، �ن تجديد هذ� �لعقد ي�صع 

�صـــوناطر�ك في موقع مهم في �صـــوق �لغاز �الإيطالية. حيث �صـــتقوم �صـــوناطر�ك بتزويد �إيطاليا عبر 

�صـــركتي )�يني و�إينال( بما يفوق 12 مليار متر مكعب �صـــنويا من �لغاز �لطبيعي. فاإن هذ� �لعقد يخ�ص 

�لغاز �لطبيعي �لذي �صيتم ت�صديره عبر �أنبوب �لغاز ”�نريكو ماتيي« �لر�بط بين �لجز�ئر و�يطاليا عبر 

�لمتو�صط مرور� بتون�ص.

�لجدير بالذكر �ن �صركة �صوناطر�ك قامت في 16 مايو/ 2019، بتجديد عقود توريد �لغاز ل�صالح 

�إيني �اليطالية لمدة 10 �صنو�ت بكميات تقدر بـ 9 مليار�ت متر مكعب كل عام. كما جددت �صوناطر�ك 

في 11 يونيو 2019 عقود توريد �لغاز �إلى �صـــركة ”غالب“ �لبرتغالية لمدة ع�صـــر �صـــنو�ت �عتبار� من 

مطلع 2020، وبكميات �صنوية تقدر بـ 2.5 مليار متر مكعب، كما جددت خالل عام 2018 عقود توريد 

�لغاز �لطبيعي �إلى �إ�صـــبانيا لفترة 9 �صـــنو�ت �أخرى �عتبار� من 2019، بكميات تقدر بـ 85 مليار متر 

مكعب �صنويا.

وتـــزود �لجمهوريـــة �لجز�ئرية �أوروبـــا بالغاز عبر ثالثة �أنابيب، �الأول نحـــو �إيطاليا ويمر عبر تون�ص 

و�صـــوال �إلى جزيرة �صقلية، و�لثاني ي�صلها باإ�صـــبانيا مرور� باالأر��صي �لمغربية، و�لثالث ي�صلها بمدينة 

�لميرية �الإ�صبانية مبا�صرة من بلدة بني �صاف �ل�صاحلية )غرب(.

سوناطراك : تجديد عقد توريد الغاز 
لشركة اينال االيطالية
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�أكـــد معال�������ي المهند�س طارق الم�������ل، وزير البترول 

والثروة المعدنية في جمهورية م�ش�������ر العربية، �أن فوز 

�صـــركات �لبترول �لم�صـــرية بعقود جديدة خارج م�صر 

ياأتـــي في �طـــار �لروؤية �ال�صـــتر�تيجية لـــوز�رة �لبترول 

للتو�صـــع فـــي حجم �أعمال �صـــركاتها في �لخارج ��صـــتثمار�ً لما تمتلكه مـــن خبر�ت عالمية 

وكو�در ب�صرية متميزة و كفاءة �أد�ء وتو�فر �صابقة �أعمال قوية لديها في تنفيذ �لم�صروعات 

د�خلياً وخارجياً باأعلى معايير �لجودة وفى توقيتات زمنية قيا�صـــية، م�صـــيفاً �ن ��صـــتثمار 

�مكانيات �ل�صـــركات �لم�صـــرية في �لم�صـــروعات �لخارجية ي�صـــهم في تحقيق �أعلى قيمة 

م�صـــافة لالقت�صـــاد �لقومي وتدعيم �صـــجلها �لم�صرف في تنفيذ �لم�صـــروعات على مد�ر 

�لفتر�ت �لما�صية بما يوؤهلها ال�صتمر�ر �لتو�جد بقوة و�لفوز بمزيد من �لم�صروعات. 

جاء ذلك في ت�صريح �صحفي لمعاليه بمنا�صبة فوز �شركة انبى بمناق�شة عالمية كبرى 

لتنفيذ م�شروع بترولي جديد في المملكة العربية ال�شعودية لمعالجة �لنفط �لخام لزيادة 

معدالت �النتاج بقيمة تتجاوز ن�صف مليار دوالر بعد مناف�صة مع عدد من �ل�صركات �ل�صعودية 

و�لعالمية، �أ�صفرت عن �ختيار �لعر�ص �لمقدم من �صركة �نبى كمقاول عام للم�صروع بنظام 

ت�صـــليم مفتاح. وي�صمل نطاق �أعمال �نبى في �لم�صروع �لت�صميمات �الأ�صا�صية و�لتف�صيلية 

و�صـــر�ء �لمهمات و�أعمال �لتنفيذ وتجارب ما قبل �لت�صـــغيل و�لمعاونة في �لت�صغيل، وبفوز 

�صركة �نبى بالم�صروع �صي�صل �جمالي حجم �عمالها في تنفيذ �لم�صروعات �لبترولية في 

�ل�صعودية �لى �أكثر من 1,25 مليار دوالر. 

ويمثل هذ� �لم�صـــروع ي نقلة نوعية جديدة ل�صـــركة �نبي من حيـــث �لحجم و�لتقنيات 

�لفنية �لتي �صـــيتم تنفيذ �لم�صروع بها لين�صم لقاطرة �لم�صروعات �لبترولية في �ل�صعودية 

�لتي نفذتها �ل�صركات �لبترولية �لم�صرية بمعايير عالمية. 

انبى تفوز بتنفيذ مشروع جديد
 بالمملكة العربية السعودية
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�أعلنت �ل�صركة �لكويتية لال�صتك�صافات �لبترولية �لخارجية )كوفبك( �أن �صركتها �لتابعة )كوفبك 

ماليزيا - �أ�ص كيه 410 بي- �لمحدودة( حققت �إنجاز� مهما يتمثل في �كت�صـــاف كميات وفيرة من 

�لغاز بالبئر �ال�صتك�صـــافية �الأولى )الند ليبه – 1 �أر دي �أل 2( في عقد م�صـــاركة �الإنتاج في قطاع 

)�أ�ـــص كيـــه 410 بي(. ويقع قطاع )�أ�ص كيه 410 بي( في مياه �صـــحلة تبعـــد نحو 90 كيلومتر� من 

�صاحل �صير�و�ك ويغطي منطقة �صا�صعة تبلغ م�صاحتها 1870 كيلومتر� مربعا في مقاطعة لوكونيا 

�لو�صطى �لغنية بالغاز. وتبلغ ح�صة �صركة كوفبك من �لقطاع حو�لي %42 .

و�أ�صافت �ل�صركة �ن عمليات حفر �لبئر بد�أت في مار�ص 2019 م�صتهدفة �لغاز غير �لم�صاحب 

في �لتكوينات �الأولية من مكامن �لنفط و�لغاز على عمق 3810 �أمتار مو�صـــحة �نه تبين من هذ� 

�الكت�صاف �لجديد وجود كميات كبيرة من �لغاز تقدر بعدة مليار�ت من �الأقد�م �لمكعبة حيث تتدرج 

�لتكوينـــات و�لطبقات �لمنتجة للغاز عموديا على مـــدى 252 متر�. وذكرت �نه تم �ختبار �إمكانات 

�لبئر و�لتي �أظهرت معدل �صـــخ م�صـــتقر� بمعدل 3ر41 مليون قدم مكعب قيا�صي في �ليوم �إ�صافة 

�إلى 246 برميال من �لمكثفات في �ليوم من خالل فوهة يبلغ حجمها 64/40 �إن�ص.

يذكر �ن �ل�صـــركة �لكويتية لال�صتك�صـــافات �لبترولية �لخارجية )كوفبك( من �ل�صـــركات �لتابعة 

لموؤ�ص�صة �لبترول �لكويتية.

)كوفبك( تحقق اكتشافا مهما للغاز 
في قطاع )أس كيه 410 بي( بماليزيا
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  �أعلنت �صركة قطر غاز للت�صغيل �لمحدودة )قطر غاز( عن نجاحها والأول مرة في تاريخ 

�صناعة �لغاز �لطبيعي �لم�صال، في عملية ت�صليم �صحنة و�حدة من �لغاز �لطبيعي �لم�صال 

�إلى عدة  مو�نئ با�صـــتخد�م �أكبر ناقلة �لغاز �لطبيعي �لم�صـــال من طر�ز كيو ماك�ص، �لتي 

تبلغ حمولتها �الإنتاجية 266 �ألف متر مكعب مما ي�صـــمح لها بت�صـــليم �صـــحنتين تقليديتين 

من ذ�ت �لحمولة في رحلة و�حدة.

وقـــد قامـــت �صـــركة قطر غـــاز بتحميل �ل�صـــحنة من مينـــاء ر��ص لفان فـــي دولة قطر 

علـــى متـــن ناقلة »مكين�ص“ مـــن طر�ز كيو ماك�ص فـــي تاريخ 12 مايو 2019. وتم ت�صـــليم 

�ل�صحنتين �إلى محطتي بر�صلونة وكرتاجينا ال�صتالم �لغاز �لطبيعي �لم�صال في �إ�صبانيا في 

30 مايو 2019 و1 يونيو 2019 على �لتو�لي. 
من جانبه �أكد �صـــعادة �ل�صـــيخ خالد بن خليفة �آل ثاني، �لرئي�ص �لتنفيذي ل�صركة قطر 

غاز، في ت�صريح �صحفي على حر�ص �صركة قطر غاز على تقديم حلول مبتكرة ت�صاهم في 

توفير �لمزيد من �لكفاءة و�لمرونة و�ال�صـــتغالل �الأمثل للمو�رد، م�صـــيفا ” �ن هذ� �النجاز 

دليـــل علـــى �لتز�منا بالمحافظـــة على مكانتنا كال�صـــركة �لر�ئدة في مجال �صـــناعة �لغاز 

�لطبيعي �لم�صال في �لعالم.«

ناقلة »كيو ماكس« تسلم شحنة واحدة من الغاز 
الطبيعي المسال إلى عدة موانئ 
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المنتدى الدولي ألمن الطاقة

تلبية لدعوة من اللجنة المنظمة، �ش�������ارك 

�ش�������عادة اال�ش�������تاذ عبا�س عل�������ي النق�������ي االأمين 

العام لمنظمة االأوابك ف�������ي فعاليات المنتدى 

الدول�������ي الأمن الطاقة ال�������ذي عقد في المملكة 

االأردنية الها�ش�������مية يوم 20 يونيو 2019 تحت 

�ش�������عار »اأمن الطاقة _ االأبعاد الجيو�شيا�ش�������ية 

وا�ش�������تمرارية التزويد«. واأ�ش�������رف على المنتدى 

كل م�������ن موؤ�ش�ش�������ة كون�������راد ادي�������ور ومركز حلف 

النات�������و والجامع�������ة االردنية والمعه�������د العربي 

لدرا�ش�������ات االأم�������ن. وق�������د عقد المنت�������دى تحت 

رعاية معالي المهند�ش�������ة عادلة الزواتي، وزيرة 

الطاقة والثروة المعدنية في المملكة االأردنية 

الها�شمية. وبم�شاركة مجموعة من الم�شوؤولين 

والمخت�ش�������ين في �ش�������ناعة الطاق�������ة من الدول 

العرببة واالجنبية.
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�فتتح �لمنتدى بكلمة لمعالي  �لمهند�صة عادلة �لزو�تي، 

��صتعر�صـــت خاللها و�قع و�آفاق �صناعة �لطاقة في �الأردن 

مبينـــة �ن �الأردن ي�صـــتورد 92 % من �لطاقة �لم�صـــتخدمة 

على �أر��صـــيه بقيمة �جمالية تبلغ نحو ثالثة مليار�ت دينار 

�صـــنويا �أي بما يعادل 10% من �لناتـــج �لمحلي �الإجمالي، 

مبينـــة �أن ذلك يعتبر �أحد �لتحديات �لرئي�صـــية �لتي تو�جه 

�صناعة �لطاقة في �الردن.

و�أ�صـــافت �ن �الأردن ي�صعى �إلى �لو�صول �لى »�أمن �لتزود 

بالطاقة« من خالل تنويع م�صـــادر �لطاقة عبر �لتركيز على 

تطويـــر �لم�صـــادر �لمحليـــة كالطاقـــة �لمتجددة، و�ل�صـــخر 

�لزيتي و�لغاز، ��صافة �لى تنويع �لم�صادر �لم�صتوردة وتحرير 

�ل�صوق و�يجاد �لتناف�صية بين �صركات �لقطاع �لخا�ص.

مـــن جهته، ذكر �صـــعادة �المين �لعـــام لمنظمة  »�أو�بك« 

�الأ�صتاذ عبا�ص علي �لنقي، �إن تو�جد �الأمانة �لعامة للمنظمة 

فـــي فعاليات �لمنتـــدى �لدولي الأمن �لطاقة، ياأتي في �إطار 

تعزيز �لتعاون بينها وبين �لموؤ�ص�صـــات و�لمنظمات �لعربية 

�لتي تولي �هتماما خا�صاَ بالق�صايا �لمتعلقة بالطاقة.

و�أ�صـــاف �ن �لدول �الأع�صـــاء في »�أو�بـــك« تحتل مكانة 

هامة في �أ�صـــو�ق �لنفط و�لغاز �لطبيعي �لعالمية بف�صل ما 

تمتلكه من �حتياطيات نفطية وغازية كبيرة.

و�أ�صـــار �لنقـــي �إلى �أن مو�صـــوع �أمن �لطاقـــة يعتبر من 

�هـــم �لمو��صـــيع �لتـــي تهتم بهـــا �لعديد مـــن �لجهات ذ�ت 

�لعالقة بالنفط و�لغاز و�لطاقة �صـــو�ء فـــي �لدول �لمنتجة 

�أو �لم�صتهلكة.

و��صـــتعر�ص �لنقي في كلمته �أهم �لتحديات �لتي تو�جه 

�صناعة �لطاقة في �لدول �لعربية ال �صيما في قطاع �لطاقة 

�لكهربائية مو�صحا �ن م�صاريع �لربط �لكهربائي تعتبر �أحد 

�أركان �لتعاون �الأ�صا�صية بين �لدول �لعربية بهدف �لحد من 

�لتكاليف �لر�أ�صمالية و�لتكاليف �لت�صغيلية الإنتاج �لكهرباء، 

و�أكـــد �لنقي في ختـــام كلمته على �أهمية تعزيز �لتعاون بين 

�لمنظمـــات �لعربية و�القليميـــة و�لدولية في مجال �لطاقة 

من �أجل مو�جهة �لتحديات �لم�صتقبلية في �صناعة �لطاقة.
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   )SBI( اجتماع الدورة الخمسين  للهيئة الفرعية للتنفيذ
)SBSTA( والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

�جتمـــاع �لـــدورة �لخم�صـــين لـــكل 

 )SBI( من �لهيئـــة �لفرعيـــة للتنفيـــذ

و�لهيئـــة �لفرعيـــة للم�صـــورة �لعلميـــة 

و�لتكنولوجية )SBSTA(. وذلك بمقر 

�الأمـــم �لمتحدة بمدينة بـــون – �لمانيا 

خالل �لفترة من 17 – 2019/6/27، 

بح�صـــور �أكثـــر مـــن 4500 م�صـــارك 

وقد �ش�������اركت االأمان�������ة العامة لمنظمة 

االواب�������ك ب�ش�������فة مراقب في اعم�������ال الدورة وقد مث�������ل االأمانة 

العامة ال�شيد/ عبدالكريم عايد. 

وناق�ـــص �لمجتمعـــون �لعديد من �لق�صـــايا لت�صـــهيل تنفيذ 

�تفاقيـــة �الأمـــم �لمتحدة �الطارية ب�صـــاأن تغير �لمنـــاخ و�تفاق 

باري�ص، �لمقرر �كتماله في موؤتمر �صانتياغو في ت�صيلي �لمزمع 

عقده خالل �صهر دي�صمبر �لقادم 2019 و�حرز مندوبو �لدول 

تقدما في عدد من �لق�صايا و�لتي من �أهمها: - 

• �لمادة �ل�صاد�صـــة مـــن �تفاق باري�ص )�لنهـــج �لتعاونية 	

�ل�صـــوقية وغير �ل�صـــوقية �أ�صـــو�ق �لكربـــون( �لجانب 

�لوحيـــد من كتـــاب �لقو�عد في باري�ص �لذي ظل غير 

مكتمـــل في نهاية COP-24 حيث يركز على قو�عد 

�لتجـــارة �لدوليـــة �لطوعية مثل تخفي�ـــص �النبعاثات 

قدمت �لدول �الأطر�ف وجهات نظرها حيال �لمادة 6 

في م�صـــاريع �لن�صو�ص تمهيد� لمناق�صتها في �جتماع 

موؤتمر �الأطر�ف �لقادم. 

• تم �عتماد �خت�صا�صـــات مر�جعة �لية و�ر�صو �لدولية 	

�لمعنية بالخ�صائر و�ال�صر�ر �لمرتبطة بتاأثير�ت تغير 

�لمنـــاخ مـــع تحديد �لنطـــاق و�لمدخـــالت و�لجو�نب 

�الأخرى ال�صتعر��ص �اللية �لمهمة للدول �لنامية. 

• و�فقـــت �لـــدول �الأطـــر�ف علـــى جـــد�ول �لتقاريـــر 	

و�لق�صـــايا �الأخرى �لمتعلقة باإطار �ل�صفافية بموجب 

�تفاق باري�ص ومناق�صتها في موؤتمر �الأطر�ف �لقادم. 

• رحبـــت �لـــدول بعمـــل كورونيفيـــا �لم�صـــترك ب�صـــاأن 	

�لزر�عة، وعقد ور�صة عمل قادمة بين �لدورتين حول 

�الإد�رة �لم�صـــتد�مة لالأر��صي و�لمياه وطر�ئق تو�صيع 

نطاق �لممار�صـــات و�لتقنيات لزيادة �لمرونة و�الإنتاج 

�لم�صتد�م. 

• خـــالف حـــول �لتمويل �لم�صـــتقبلي للميز�نيـــة الإد�رة 	

�تفاقيـــة �الأمـــم �لمتحدة �الطارية ب�صـــاأن تغير �لمناخ 

حيث �نتهت �لمفاو�صـــات بزيادة فقط 5% للفترة من 

.2021 – 2020
ل�������م تتمكن الدول االأطراف من طرح �لعديد من �لق�صـــايا 

حول م�صـــاألة ع�صوية مجل�ص � د�رة �صـــندوق �لتكيف، وكذلك 

�لتو�صـــل �لنهائي حول �الأطر �لزمنية �لم�صـــتركة للم�صاهمات 

.)NDCs( لمحددة وطنيا في �لم�صتقبل�

ام�������ا فيما يخ��������س “ التقري�������ر الخا�س للهيئ�������ة الحكومية 

الدولية المعنية بتغير المناخ )IPCC( ب�صـــاأن درجة �لحر�رة 

1،5 درجة مئوية لالحتر�ر �لعالمي فقد تم �التفاق على �الإ�صارة 
باأنه �أف�صـــل ما تو�صل �ليه �لعلم وعدم �لت�صديد على �أوجه عدم 

�ليقين. 

كما ق�������ررت ال�������دول تاأجي�������ل المناق�ش�������ات حـــول �لمر�جعة 

�لدوريـــة للهدف طويل �الجل التفاقية �الأمم �لمتحدة �الطارية 

ب�صاأن تغير �لمناخ . 

تبقى �لعديد من �لم�صكالت �لفنية دون حل و�لذي �صيتعين 

 )COP-25( لمعالجـــة �لكاملة في موؤتمر �الأطـــر�ف �لقادم�

في ت�صيلي . 
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�ش�������اركت االأمانة العامة لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة للبترول )�أو�بك( في 

�الجتماع �لمخ�ص�ص لمناق�صة �لم�صود�ت �الأولية للتقرير �القت�صادي �لعربي �لموحد 

لعـــام 2019 و�لذي ُعقد بمدينة �أبو ظبي فـــي دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة خالل 

�لفترة من 23 – 27 حزير�ن/يونيو 2019. و�صارك في �الجتماع ممثلون عن كل من 

�الأمانـــة �لعامـــة لجامعة �لدول �لعربية، و�صـــندوق �لنقد �لعربي، و�ل�صـــندوق �لعربي 

لالإنمـــاء �القت�صـــادي و�الجتماعـــي، ومثل االأمان�������ة العامة لمنظم�������ة اأوابك في هذا 

االجتماع كل من ال�ش�������يد عبد الفتاح دندي، مدير االإدارة االقت�شادية، وال�شيد ماجد 

عامر، باحث اقت�شادي في االإدارة.

تـــم خالل �الجتماع مناق�صـــة م�صـــود�ت �لف�صـــول �لُمعـــدة من قبل �لموؤ�ص�صـــات 

�لم�صاركة و�لتي تم تبادلها قبل �الجتماع، وقد تم �إبد�ء بع�ص �لمالحظات حولها، وتم 

�التفاق على �أخذ تلك �لمالحظات و�لتعديالت �لمقترحة من قبل �لجهات �لم�صاركة 

في �إعد�د �لف�صـــول عند �عد�د �ل�صـــيغة �لنهائية في �العتبار بهدف �خر�ج �لتقرير 

بال�صكل �لمالئم.  تقوم �الأمانة �لعامة لمنظمة �أو�بك باإعد�د �لف�صل �لخام�ص �لمتعلق 

بالتطـــور�ت فـــي مجـــال �لنفط و�لطاقـــة، و�لذي يغطي �لو�صـــع �لعام لال�صتك�صـــاف 

و�الحتياطيـــات و�الإنتاج عربياً وعالمياً، و�لطلب علـــى �لطاقة، و�لمخزونات �لنفطية 

�لعالميـــة )�لتجاريـــة و�الإ�صـــتر�تيجية(، و�صـــادر�ت �لنفـــط و�لغاز �لطبيعـــي، وقيمة 

�ل�صـــادر�ت �لنفطيـــة �لعربية. باالإ�صـــافة �إلى �إعد�د �لجزئية �لخا�صـــة بال�صـــناعات 

�لهيدروكربونية �صمن �لف�صل �لر�بع �لمتعلق بالقطاع �ل�صناعي.

وقـــد �أكـــد �لمجتمعون على �أهمية مو��صـــلة تطوير �لمنهجيات �الإح�صـــائية �لمتبعة لح�صـــاب �صال�صـــل �لبيانات �القت�صـــادية 

و�الجتماعيـــة فـــي �لتقرير، باال�صـــتفادة من �لجهود �لمبذولة في �إطار مبادرة عرب�صـــتات لتعزيز �لقدر�ت �الح�صـــائية في �لدول 

�لعربية باال�صـــتعانة بالخبر�ت �الإقليمية و�لدولية. كما تم �التفاق على �ال�صـــتمر�ر في تطوير قو�عد بيانات �لتقرير �القت�صـــادي 

�لعربي �لموحد، مع م�صاركة قو�عد �لبيانات �لخا�صة بالتقرير ما بين �لموؤ�ص�صات �لم�صاركة. وكذلك مو��صلة تطوير �صبل �إعد�د 

�لتقرير �القت�صادي �لعربي �لموحد من حيث �لم�صمون و�ل�صكل. 

وفي نهاية �الجتماع تم �التفاق على عقد �الجتماع �لتمهيدي لتقرير عام 2020 خالل �لفترة من 3- 5 دي�صمبر 2019.

اجتماع مناقشة المسودات األولية 
للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2019
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

أواًل: أسواق النفط العالمية

1- اأ�شعار النفط

• ارتفع المعدل ال�شهري الأ�شعار �شلة اأوبك بن�صبة 6.6% )4.4 دوالر للبرميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 70.8 دوالر 	

للبرميل خالل �صهر �أبريل 2019. وقد كان لكل من ��صتمر�ر �اللتز�م �لقوي بين دول منظمة �أوبك وبع�ص منتجي �لنفط 

و�لتوتر�ت  �لنفط،  �لطلب على  �لتعاون«، و�رتفاع  »�إعالن  �الإنتاج من خالل  بتعديالت  يتعلق  )�أوبك +( فيما  من خارجها 

�لجيو�صيا�صية، و�إنقطاع �إمد�د�ت �لخام �لرو�صي �إلى �أوروبا �ل�صرقية و�ألمانيا عبر خط �أنابيب Druzhba  �أطول خطوط 

�أنابيب نقل �لنفط في �لعالم، على خلفية تلوث �صحنات �لنفط �لرو�صي بالكلوريد �لع�صوي و�لذي يتحول بمرور �لوقت خالل 

عملية �لتكرير �إلى حم�ص �لهيدروليك، وهو ما يمكن �أن يت�صبب في �صرر لم�صافي �لنفط، دور�ً رئي�صياً في �رتفاع �الأ�صعار 

خالل �صهر �أبريل 2019 لت�صل �إلى �أعلى م�صتوى لها منذ �صهر �أكتوبر 2018. 

�لم�صدر: منظمة �لدول �لم�صدرة للنفط ، �أوبك.

2- الطلب والعر�س

• ارتفع الطلب العالمي على النفط خالل �صهر �أبريل 2019 بمقد�ر 1.3 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 1.3% لي�صل �إلى حو�لي 	

99.7 مليون ب/ي. حيث اإنخف�س طلب مجموعة الدول ال�شناعية بن�صبة 0.8% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لي�صل 
�إلى 47 مليون ب/ي. بينما ارتفع طلب بقية دول العالم �الأخرى بن�صبة 1.7% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 

52.7 مليون ب/ي.

المعدل اال�شبوعي لل�شعر الفوري ل�شلة خامات اأوبك، 2018-2019 ) دوالر / برميل (
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• �أبريل 2019 عند نف�ص م�صتوى �ل�صهر �ل�صابق وهو 99.1 مليون 	 ا�شتقرت االإمدادات المعرو�شة من النفط خالل �صهر 

ب/ي. حيث �نخف�صت �إمد�د�ت �لدول �الأع�صاء في �أوبك من �لنفط �لخام و �صو�ئل �لغاز �لطبيعي بن�صبة 0.6% مقارنة 

بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 35.1 مليون ب/ي. بينما �رتفع �إجمالى �إمد�د�ت �لدول �لمنتجة من خارج �أوبك بن�صبة 

0.3% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 64 مليون ب/ي.

 Energy Intelligence Briefing May  20, 2019, :لم�صدر�

• ارتفع اإنتاج الواليات المتحدة من النفط ال�شخري خالل �صهر �أبريل 2019 بنحو 1.1% ليبلغ حو�لي 8.3  مليون ب/ي، 	

بينما انخف�س عدد الحفارات العاملة بنحو 6 حفار�ت مقارنة بال�صهر �ل�صابق ليبلغ نحو 909 حفاره.

.EIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions May 2019�لم�صدر:

اإنتاج النفط ال�شخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة االأمريكية

العر�س والطلب العالمي على النفط )مليون ب/ي(
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3- المخزونات النفطية

• ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول ال�شناعية خالل �صهر �أبريل 2019 بحو�لي 14 مليون برميل مقارنة بال�صهر 	

�ل�صابق لي�صل �إلى 2882 مليون برميل، بينما �نخف�ص �لمخزون �الإ�صتر�تيجي في دول منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية 

وجنوب �أفريقيا و�ل�صين بحو�لي 2 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1830 مليون برميل.

4. تجارة النفط
- واردات الواليات المتحدة النفطية

• ارتفعت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر مار�ص 2019 بنحو 0.7% لتبلغ 6.7 مليون ب/ي، بينما 	

انخف�شت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو 1.5% لتبلغ حو�لى 2.1 مليون ب/ي.

ثانيًا: أسواق الغاز الطبيعي العالمية

1- االأ�شعار
• انخف�س المتو�شط ال�شهري لل�شعر الفوري للغاز الطبيعي �لم�صجل في مركز هنري بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر 	

�أبريل 2019 لي�صل �إلى 2.65 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

• انخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في اليابان خالل �صهر مار�ص 2019 بمقد�ر 0.5 دوالر 	

لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 10.56 دوالر لكل مليون )و ح ب(، و انخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي 

الم�شيل في كوريا الجنوبية بمقد�ر 0.9 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 10.86 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

كما انخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في ال�شين بمقد�ر 0.4 دوالر لكل مليون )و ح ب(، 

لي�صل �إلى 10.17 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

2- ال�شادرات
• 	 2.943 اليابان و كوريا الجنوبية وال�شين حوالى  اإلى  الغاز الطبيعي الم�شيل  العربية من  بلغت �شادرات الدول 

مليون طن خالل �صهر مار�ص 2019، م�صتاأثرة بح�صة 20.8% من �الإجمالى.

.Oil Market intelligence, May 2019�لم�صدر:

التغير في المخزون النفطي في نهاية �شهر اأبريل 2019 )مليون برميل(
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* The OPEC basket of crudes )effective June 16, 2005( is comprised of 
Algeria's Saharan Blend, Iraq's Basra Light, Kuwait Export,   Libya's Es 
Sider, Qatar Marine, Saudi's Arabian Light, UAE's Murban,  Iran Heavy, 
Indonesia's Minas, Nigeria's Bonny Light, and Venezuela's Merey.Effective 
1 January and  mid of October 2007,Angola’s Girassol and Ecuadorian 
Oriente crudes have been incorporated to become the 12th  and 13th crudes 
comprising the new Opec Basket.As of Jan.2009, the basket excludes the 
Indonesian crude. As of  Jan. 2016, the basket price includes the Indonesian 
crude. As of July 2016 the basket price includes the Gabonese crude.
As of January 2017, the basket price excludes the Indonesian crude 
«Minas». As of June 2017,The basket price includes  the Equatorial Guinean 
crude «Zafiro»». As of June 2018, the basket includes the Congolese crude 
«Djeno».

* ت�شمل �شلة اأوبك اعتبارا من 16 يونيو 2005 على الخامات التالية : العربي 
ال�شدرة  الخفيف،  الب�شرة  الجزائري،  ال�شحراء  مزيج  ال�شعودي،  الخفيف 

الليبي،موربان االماراتي ، قطر البحري ، الخام الكويتي، االيراني الثقيل، ميري  

الفنزويلي، بوني الخفيف النيجيري، خام مينا�س االندوني�شي.واعتبارا من بداية 

و خام  االنغولي  غيرا�شول  اأ�شيف خام   2007 اأكتوبر  �شهر  ومنت�شف  يناير  �شهر 

اورينت. االكوادوري، و في يناير 2009 تم ا�شتثناء الخام االندوني�شي من ال�شلة، 

 2016 يوليو  وفي  جديد،  من  االندوني�شي  الخام  ا�شافة  تم   2016 يناير  وفي 

وفي  االندوني�شي،  الخام  ا�شتثناء  تم   2017 يناير  وفي  الجابوني،  الخام  اأ�شيف 

يونيو  وفي  اأوبك،  �شلة  اإلى  »زافيرو«  اال�شتوائية  غينيا  خام  ا�شيف   2017 يونيو 

قطر  خام  ا�شتثناء  تم   2019 يناير  وفي  »دجينو«  الكونغو  خام  اأ�شيف   2018
البحري.

االقت�شادية،  االدارة  للبترول،  الم�شدرة  العربية  االقطار  منظمة  الم�شدر: 

وتقارير اأوبك.
 Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

�جلدول - 2:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك،  2018- 2019 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 2018 -2019
)$ / Barrel - دوالر / برميل(

2019 2018 �ال�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month 2019 2018 �الأ�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month

75.1 1 
   

يوليو

July

58.0 65.5 1 

 يناير 

January
74.1  2 59.3 66.8  2
71.0  3 60.8 67.2  3
72.8 4 60.5 67.6  4
71.9 1 

 

�غ�صط�ص

August

61.9 63.9  1

 فرب�ير 

February
70.4  2 63.1 61.3  2
72.1  3 66.2 63.1  3
75.0 4 65.0 63.6  4
75.2  1

�صبتمرب

September

65.1 62.5 1

 مار�ص 

March
76.2  2 66.6 62.3 2
76.7 3 67.2 65.1 3
80.6 4 66.8 66.4 4
83.2 1 

 �كتوبر 

October

68.8 65.1 1
  

�بريل

April

81.4  2 70.4 67.7 2
78.9  3 70.5 69.5 3
76.4 4 73.1 70.9 4
70.5 1 

 نوفمرب  

November

73.5 1

مايو

May
66.5  2 75.6 2
62.8  3 76.3 3
58.8 4 73.9 4
60.0 1 

 دي�صمرب 

December

73.6 1

 يونيو 

  June
59.1  2 73.8 2
55.2  3 71.0 3
51.3 4 74.9 4

20182019

66.958.7January يناير 

63.563.8February فرب�ير 

63.866.4March مار�ص 

68.470.8April �بريل 

74.1May مايو 

73.2June يونيو 

73.3July يوليو 

72.3August �غ�صط�ص 

77.2September �صبتمرب 

79.4October �كتوبر 

65.3November نوفمرب 

56.9December دي�صمرب 

64.763.0First Quarter �لربع �الأول 

71.9Second Quarter �لربع �لثانى 

74.2Third Quarter �لربع �لثالث 

67.2Fourth Quarter �لربع �لر�بع 

69.8Annual Average املتو�شط ال�شنوي 

�جلدول - 1: �ملعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة �أوبك* ، 2018 - 2019

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2018 -2019
)$ / Barrel - دوالر / برميل(
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�جلدول - 3:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك وبع�ص �أنو�ع �لنفوط �الأخرى 2019-2017

Table - 3:  Spot Prices for OPEC and Other  Crudes، 2017-2019   

)$/Barrel - دوالر/ برميل(

�صلة خامات 

�أوبك

 OPEC
Basket

�لعربى 

�خلفيف

 Arab
Light

خليط   

�ل�صحر�ء 

�جلز�ئري 

 Sahara
Blend

�لب�صرة 

�خلفيف

 Basra
Light

�لكويت 

Kuwait
Export

قطر 

�لبحري

Marine

موربان

�الإمار�تي

Murban

�ل�صدرة 

�لليبي

Es Sider

دبى

Dubai
برنت

Brent

غرب 

تك�صا�ص

WTI

52.452.754.251.951.752.954.952.953.254.250.9Average 2017متو�شط عام 2017

69.870.371.268.460.969.271.969.569.470.964.9Average 2018متو�شط عام 2018

66.967.469.966.165.766.468.868.266.269.163.7January 2018يناير 2018 

63.564.066.062.362.163.165.964.462.765.262.2Februaryفرباير

63.864.466.762.362.263.466.364.962.865.962.8Marchمار�س

68.468.972.167.167.067.671.070.468.371.666.3Aprilاأبريل

74.174.777.372.872.673.476.775.374.276.969.9Mayمايو

73.274.373.471.972.472.976.272.373.674.267.7Juneيونيو

73.374.273.972.072.373.176.072.473.174.371.0Julyيوليو

72.373.472.671.171.872.574.970.772.572.668.0Augustاأغ�شط�س

77.278.279.676.276.876.578.877.177.278.870.2September�شبتمرب

79.480.081.178.378.678.981.379.679.481.170.8Octoberاأكتوبر

65.366.465.064.165.265.968.163.165.864.756.8Novemberنوفمرب

56.958.256.456.157.157.359.355.757.357.049.5Decemberدي�شمرب

58.759.659.358.258.759.560.858.359.159.451.6January 2019يناير 2019 

63.864.964.363.363.965.1065.663.264.464.055.0Februaryفرباير

66.467.466.466.166.867.668.065.466.966.158.2Marchمار�س

70.471.971.270.571.271.871.570.570.971.263.9Aprilاأبريل

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports. امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول،  االإدارة االإقت�شادية،  وتقارير اأوبك. 
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 Source: OPEC - Monthly Oil Market Report الم�شدر: تقرير اأوبك ال�شهري ، اأعداد مختلفة.

�جلدول  - 4:  �ملتو�صط �ل�صهري لال�صعار �لفورية للمنتجات �لنفطية فى �ال�صو�ق �ملختلفة،  2017 - 2019

Table - 4: Average Monthly Market Spot Prices of Petroleum Products,   2017 -2019
)$ / Barrel - دوالر / برميل(

الغازولني  املمتازال�شوق

Premium Gasoline
زيت الغاز

Gasoil
زيت الوقود

 Fuel Oil
 Market

متو�صط

 عام 

2017

68.066.351.6Singapore�صنغافورة

Average
2017

75.166.448.7Rotterdamروترد�م
66.666.949.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

74.462.347.1US Gulf�خلليج �المريكي

متو�صط

 عام 

2018

79.984.765.2Singapore�صنغافورة

Average
2018

87.385.962.3Rotterdamروترد�م
79.185.763.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

85.881.058.9US Gulf�خلليج �المريكي

�بريل

2018

81.584.061.1Singapore�صنغافورة

April-18
90.785.558.7Rotterdamروترد�م

82.585.659.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
91.380.152.6US Gulf�خلليج �المريكي

مايو

2018

87.690.368.1Singapore�صنغافورة

May-18
96.691.365.7Rotterdamروترد�م

87.591.566.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
96.685.552.6US Gulf�خلليج �المريكي

يونيو

2018

83.587.169.2Singapore�صنغافورة

Jun.-18
93.788.865.9Rotterdamروترد�م

85.188.267.4Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
94.382.863.5US Gulf�خلليج �المريكي

يوليو

2018

83.186.570.5Singapore�صنغافورة

July-18
93.888.067.5Rotterdamروترد�م

86.088.268.4Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
94.283.566.2US Gulf�خلليج �المريكي

�أغ�صط�ص

2018

84.888.069.1Singapore�صنغافورة

Aug.-18
95.088.565.7Rotterdamروترد�م

87.888.766.4Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
91.685.162.6US Gulf�خلليج �المريكي

�صبتمرب

2018

89.593.470.7Singapore�صنغافورة

Sep.-18
95.092.967.8Rotterdamروترد�م

87.493.068.7Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
91.389.665.2US Gulf�خلليج �المريكي

�أكتوبر

2018

87.696.976.8Singapore�صنغافورة

Oct.-18
91.297.273.1Rotterdamروترد�م

82.596.874.3Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
89.693.369.2US Gulf�خلليج �المريكي

نوفمرب

2018

68.782.168.3Singapore�صنغافورة

Nov.-18
76.886.462.6Rotterdamروترد�م

67.585.164.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
71.080.059.5US Gulf�خلليج �المريكي

دي�صمرب

2018

60.069.956.4Singapore�صنغافورة

Dec.-18
67.674.653.1Rotterdamروترد�م

58.473.254.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
62.367.551.6US Gulf�خلليج �المريكي

يناير

2019

61.172.057.8Singapore�صنغافورة

Jan.-19
68.275.254.9Rotterdamروترد�م

59.274.957.8Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
63.270.254.9US Gulf�خلليج �المريكي

فرب�ير

2019

66.378.463.9Singapore�صنغافورة

Feb.-19
74.480.861.4Rotterdamروترد�م

64.480.964.1Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
70.375.962.9US Gulf�خلليج �المريكي

مار�ص

2019

74.480.766.1Singapore�صنغافورة

Mar.-19
81.181.863.0Rotterdamروترد�م

72.581.764.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
86.076.762.9US Gulf�خلليج �المريكي

�بريل

2019

80.783.066.8Singapore�صنغافورة

April-19
93.084.564.9Rotterdamروترد�م

81.983.665.7Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
92.879.365.2US Gulf�خلليج �المريكي
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 )Source: OPEC Monthly Oil Market Report )various issues امل�شدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�شهري ملنظمة اأوبك. 

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

 .Source: OPEC Monthly Oil Market Report, various issues امل�شدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�شهري ملنظمة اأوبك. 

�جلدول - 5 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �لنفط �خلام  2017 - 2019 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2017 - 2019
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�ص �لعاملي(

             Direction
Period

�لبحر �ملتو�صط/

�لبحر �ملتو�صط ***

Med/Med ***

�ل�صرق �الأو�صط/ �لغرب **

Middle East/West**
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

Middle East/East*
 �الجتاه     

�لفرتة

Average 2017 106 30 59 متو�شط 2017

Average 2018 115 25 57 متو�شط 2018

Arpil 2018 80 20 41 �أبريل 2018

May 110 19 44 مايو

June 93 22 51 يونيو

July 111 19 49 يوليو

August 115 24 54 �أغ�صط�ص

September 107 22 55 �صبتمرب

October 129 33 83 �أكتوبر

November 155 41 93 نوفمرب

December 195 38 87 دي�صمرب

January 2019 131 24 56 يناير 2019

February 95 26 52 فرب�ير

March 95 30 60 مار�ص

Arpil 80 21 40 �أبريل

�جلدول - 6 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �ملنتجات �لنفطية، 2017 - 2019 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2017 - 2019
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�ص �لعاملي (

Period
�لبحر �ملتو�صط / �صمال - غرب �أوروبا *

Med/N-WE *
�لبحر �ملتو�صط /  �لبحر �ملتو�صط *

Med/Med*
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

Middle East/East*

�الجتاه     

�لفرتة

Average 2017 171 130 121 متو�شط 2017

Average 2018 161 151 119 متو�شط 2018

Arpil 2018 145 138 110 �أبريل 2018

May 151 141 113 مايو

June 145 135 117 يونيو

July 138 128 118 يوليو

August 130 120 101 �أغ�صط�ص

September 130 120 110 �صبتمرب

October 162 150 124 �أكتوبر

November 172 164 132 نوفمرب

December 233 223 183 دي�صمرب

January 2019 187 177 147 يناير 2019

February 170 160 113 فرب�ير

March 176 167 112 مار�ص

Arpil 185 175 96 �أبريل

Direction

* حجم الناقلت يرتاوح ما بني  30 اىل 35 األف طن �شاكن  

* حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  230 اىل 280 األف طن �شاكن  
** حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  270 اىل 285 األف طن �شاكن  

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

* Vessels of 230 - 280 thousand dwt.
** Vessels of 270 - 285 thousand dwt.
***  Vessels of 80 - 85 thousand dwt.
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* Estimates .
Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty 
Reports.

�جلدول - 7 : �لطلب �لعاملي على �لنفط خالل �لفرتة 2017 - 2019    

Table -7 : World Oil Demand  2017 - 2019
)Million b/d - مليون برميل/ �ليوم (

* اأرقام تقديرية. 
امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول - االإدارة االقت�شادية، 

وتقارير ال�شناعة النفطية.

*2019 *2018 2017 

�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  

Arab Countries 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1  الدول العربية

OAPEC 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1       �لدول �الأع�صاء في �أو�بك

Other Arab 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0       �لدول �لعربية �الأخرى

OECD 47.9 47.9 48.1 48.2 47.2 47.7 47.4 48.0 47.7 47.1 47.0  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 25.5 25.5 25.7 25.7 25.4 25.2 25.0 25.1 25.1 25.0 24.5  �أمريكا �ل�صمالية

Western Europe 14.0 14.3 14.3 14.7 14.2 14.0 14.3 14.4 14.8 14.3 13.9  �أوروبا �لغربية

Pacific 8.5 8.0 8.1 7.7 7.6 8.5 8.1 8.4 7.9 7.8 8.6  �ملحيط �لهادي

Developing Countries 33.0 32.6 32.6 32.9 32.6 32.4 32.1 32.1 32.4 32.0 31.5  الدول النامية

 Middle East &
other Asia 22.1 21.8 21.7 21.8 21.8 21.7 21.4 21.4 21.5 21.3 21.0 �ل�صرق �الو�صط ودول 

�أ�صيوية �أخري 

Africa 4.5 4.3 4.4 4.3 4.3 4.4 4.2 4.2 4.1 4.2 4.3  �فريقيا

Latin America 6.4 6.5 6.5 6.8 6.5 6.4 6.5 6.5 6.8 6.5 6.3  �أمريكا �لالتينية

 China 12.6 12.7 13.1 12.7 12.8 12.3 12.2 12.3 12.3 12.4 11.9  ال�شني 

  FSU 4.8 4.8 5.0 4.9 4.7 4.7 4.7 5.1 4.8 4.4 4.5  االحتاد ال�شوفيتي ال�شابق

Eastern Europe 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7    اأوروبا ال�شرقية

World 99.0 98.7 99.6 99.3 98.0 97.8 97.3 98.6 97.8 96.5 95.7    العامل
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�جلدول - 8: �لعر�ص �لعاملي للنفط و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �لفرتة  2017 - 2019

Table -8 : World Oil and NGL Supply, 2017-2019
)Million b/d - مليون برميل يوميا ( 

Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty Reports.
* Estimates  .

امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول - االإدارة االقت�شادية، وتقارير ال�شناعة النفطية

* اأرقام تقديرية. 

*2019 *2018 2017 

�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  

Arab Countries 28.0 28.7 29.6 28.8 28.3 28.0 28.1 28.2 28.3 28.0 27.9 الدول العربية

OAPEC 26.7 27.4 28.3 27.5 26.9 26.7 26.8 26.9 27.0 26.7 26.6 �لدول �الأع�صاء في �أو�بك

Other Arab 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 �لدول �لعربية �الأخرى

OPEC * *: 35.5 38.7 39.1 39.0 38.1 38.1 38.7 38.4 39.1 38.8 38.6 االأوبك * *:

Crude Oil 30.7 32.3 32.7 32.7 31.7 31.8 32.5 32.2 32.7 32.5 32.4 �لنفط �خلام

NGLs  +non conventional Oils 4.8 6.4 6.4 6.4 6.3 6.3 6.3 6.2 6.4 6.3 6.2  �صو�ئل �لغاز �لطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 29.3 28.0 28.8 28.6 27.5 27.3 25.7 26.6 25.5 25.2 25.5 منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 25.1 23.9 24.6 24.5 23.4 22.9 21.5 22.4 21.4 20.9 21.1 �أمريكا �ل�صمالية

Western Europe 3.8 3.8 3.8 3.6 3.7 3.9 3.8 3.8 3.7 3.8 4.0 �أوروبا �لغربية

 Pacific 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 �ملحيط �لهادي

Developing Countries 13.4 11.6 11.4 11.4 11.8 11.8 11.5 11.9 11.8 12.0 12.0 الدول النامية

 Middle  East & Other Asia 6.7 4.8 4.7 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 �ل�صرق �الأو�صط ودول �آ�صيوية �أخرى

 Africa 1.6 1.7 1.5 1.6 1.8 1.8 1.5 1.9 1.9 2.0 2.0 �فريقيا 

Latin America 5.2 5.2 5.2 5.1 5.2 5.2 5.1 5.2 5.1 5.1 5.1 �أمريكا �لالتينية 

China 4.1 4.0 4.0 3.9 4.0 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 ال�شني

FSU 14.6 14.3 14.6 14.3 14.1 14.1 14.1 14.1 13.9 14.1 14.1 االحتاد ال�شوفيتي ال�شابق

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

Processing Gains 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 عوائد التكرير

World 99.3 98.8 100.3 99.6 97.9 97.5 96.4 97.2 96.6 96.3 96.3  العامل  
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1) Exculdes Oil at Sea.
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

* ال ي�شمل النفط على منت الناقلت
** ي�شمل النفط على منت الناقلت واملخزون اال�شرتاتيجي

Oil Market Intelligence, June 2018 & May 2019   امل�شدر Sources: Oil Market Intelligence, June 2018 & May 2019

�لجدول - 9: �لمخزون �لنفطي �لعالمي، في نهاية �صهر �أبريل 2019

Table - 9 : Global Oil Inventories، April 2019
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية �ل�صهر(

أبريل 2019

Apr-19
مارس 2019

Mar-19

التغير عن مارس 2019

 Change from
March 2019

أبريل 2018

Apr-18

التغير عن أبريل 2018

Change from
April 2018

69Americas 271467 15361509االأمريكتني:

41Crude 17591 632615نفط خام

28Products 10876 904894منتجات نفطية

Europe(3(971(11(968979اأوروبا :

Crude)6(352)1(346347نفط خام

3Products 619)10(622632منتجات نفطية

Pacific(10(388(2(378380منطقة املحيط الهادي 

Crude)7(163)3(156159نفط خام

Products)3(1225 222221منتجات نفطية

 56Total OECD 142826 28822868اإجمايل الدول ال�شناعية *
1

28Crude 131106 11341121نفط خام

28Products 11720 17481747منتجات نفطية

 247Rest of the world 522715 29622910بقية دول العامل *
1

Oil at Sea)27(1172)15(11451160نفط على منت �لناقالت

304World Commercial 1 695542 58465777املخزون التجاري العاملي *

Strategic Strategic)23(1853(2(18301832�ملخزون �ال�صرت�تيجي

508566254Total 2 88208770اإجمايل املخزون العاملي**


