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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. 

 ت�شدر الن�شرة ال�شهرية عن الأمانة العامة ملنظمة الأقطار 

العربية امل�شدرة للبرتول - اإدارة الإعالم واملكتبة
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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.

الرشيدي:  نخطط إلنفاق 112 مليار دوالر 
على المشاريع النفطية

االجتماع المائة لمجلس وزراء منظمة األوابك على مستوى المندوبين

10

اكتشاف نفطي كبير 
في مملكة البحرين 67
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أنشطة المنظمة

افتتاحية العدد

تقرير األمين العام الرابع واألربعين
أوابك...خمسة عقود من العمل العربي المشترك

�صدر موؤخر�ً عن �الأمانة �لعامة لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول )�أو�بك(، تقرير �الأمين 

�لعام �ل�صنوي �لر�بع و�الأربعين لعام 2017، ويهدف �لتقرير �إلى �إبر�ز �لجهود �لحثيثة للدول �الأع�صاء 

في �لمنظمة لتطوير �صـــناعاتها �لبترولية من خالل ما قامت بتنفيذه من م�صـــروعات بترولية طموحة 

لتطوير طاقتها �الإنتاجية وفي �ل�صـــناعات �لبترولية �لالحقة، وكذلك ��صـــتعر��ص جهودها للعمل على 

�صـــمان ��صتقر�ر و�إعادة �لتو�زن لل�صـــوق �لنفطية وبالتعاون مع �لدول �لمنتجة و�لم�صدرة للبترول من 

مختلف دول �لعالم.

وذكر �صعادة �الأ�صتاذ/ عبا�ص علي �لنقي، �الأمين �لعام للمنظمة في كلمة له في مقدمة �لتقرير، �ن 

�صـــدور �لتقرير ياأتي وقد �أتمت �لمنظمة �أعو�مها �لخم�صين »�ليوبيل �لذهبي«، حيث �أقامت �لمنظمة 

�حتفالية بهذه �لمنا�صـــبة �لتاريخية �لهامة، بح�صور �أ�صـــحاب �لمعالي �أع�صاء مجل�ص وزر�ء �لمنظمة 

و�أ�صـــحاب �ل�صـــعادة �أع�صـــاء �لمكتب �لتنفيـــذي، ومجموعة من كبار �لم�صـــوؤولين في قطـــاع �لبترول 

و�لطاقة في �لدول �الأع�صاء.

و�أ�صـــاد �صـــعادة �الأمين �لعام باالإنجاز�ت و�لمبادر�ت �القت�صـــادية �لعربية �لم�صهودة �لتي حققتها 

�لمنظمة على مدى �لخم�صـــة عقود �لما�صـــية وفي مقدمتها �ن�صاء �ل�صـــركات �لعربية �لمنبثقة عنها، 

ورعايتها وتنظيمها لمجموعة كبيرة ومتنوعة من �لموؤتمر�ت و�لندو�ت �لمتخ�ص�صة ومن بينها موؤتمر 

�لطاقة �لعربي بدور�ته �لمتالحقة، و�عد�دها لح�صيلة وفيرة من �لدر��صات �لفنية و�القت�صادية، �إلى 

جانـــب تو�جدها �لفاعل في �لمحافل �لدولية ذ�ت �ل�صـــلة ب�صـــناعة �لطاقـــة و�لنفط و�لغاز �لطبيعي 

وق�صـــايا �لبيئة و�لتغير �لمناخي و�لتنمية �لم�صـــتد�مة، معرباً عن ثقته باأن �لمنظمة �صتو��صـــل تاأدية 

ر�صـــالتها في ت�صـــجيع �لتعاون بين �لدول �الأع�صـــاء في مختلف �أوجه �لن�صاط �القت�صادي في �صناعة 

�لبترول، وذلك بف�صل �لدعم �لقوي و�لم�صتمر من �لدول �الأع�صاء في �لمنظمة.

و�أ�صار �لتقرير �إلى �أن �أهم ما يميز عام 2017 بالن�صبة للدول �الأع�صاء في منظمة �أو�بك من �لناحية 

�القت�صادية، هو ��صتمر�ر بع�ص �لدول �الأع�صاء في تطبيق �صيا�صات وبر�مج �قت�صادية طموحة بهدف 

مو�جهة �لتحديات �القت�صادية �ل�صعبة و�لتي تمر بها معظم دول �لعالم، نتيجة لتر�جع �أ�صعار �لنفط 

عام 2014 وما بعد، كما تميز عام 2017 با�صـــتمر�ر �لجهود �لفاعلة للدول �الأع�صـــاء وكذلك �الأمانة 

�لعامة للمنظمة  في �لمحافل �لدولية ذ�ت �ل�صلة ب�صناعة �لنفط و�لغاز و�لبيئة و�لتنمية و�لم�صتد�مة 

و�تفاقيـــة �الأمـــم �لمتحدة �الإطارية لتغير �لمناخ ) UNFCCC (، وذلك في �طار م�صـــاعيها �لر�مية 

لتو�صيح و�إبر�ز وجهة نظر �لدول �لعربية في مختلف ق�صايا �لطاقة في �لمحافل �لدولية.
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و�أ�صـــار �لتقرير �إلى �أن �ل�صـــوق �لنفطية �لعالمية قد �صهدت ��صـــتقر�ر�ً ن�صبياً خالل �لن�صف �الأول 

من عام 2017، وذلك تز�مناً مع بدء �صـــريان �تفاق خف�ص �الإنتاج �لذي تو�صـــلت �إليه �لدول �الأع�صاء 

في منظمة �أوبك مع منتجي �لنفط من خارجها في نهاية عام 2016، و�نعكا�صـــاً ال�صـــتمر�ر �لتعافي 

في معدالت �أد�ء �القت�صاد �لعالمي، و�إن كان ب�صكل متو��صع ن�صبياً. �أما خالل �لن�صف �لثاني من عام 

2017، فقد بد�أت �ل�صـــوق �لنفطية �لعالمية في �التجاه نحو ��صـــتعادة �لتو�زن ب�صـــكل ملحوظ، وياأتي 
ذلك �نعكا�صاً لقر�ر تمديد �تفاق خف�ص �الإنتاج، مع �لتح�صن �لكبير في �اللتز�م بهذ� �التفاق، �إ�صافة 

�إلـــى �الرتفـــاع �لملحوظ فـــي �لطلب �لعالمي على �لنفـــط، وهو ما �نعك�ص ب�صـــكل �إيجابي على حركة 

�لتجارة �لنفطية وعلى معدالت �الأد�ء �القت�صادي �لعالمي. 

و�أو�صـــح �لتقرير �ن �جمالي �حتياطي �لنفط في �لدول �الأع�صـــاء في منظمة �الأو�بك قد بلغت 

706.84 مليار برميل في عام 2017، ت�صكل 48.8 % من �جمالي تقدير�ت �الحتياطيات �لعالمية 
�لموؤكدة من �لنفط، بينما بلغت تقدير�ت �حتياطي �لغاز �لطبيعي في دول �أو�بك خالل نف�ص �لفترة 

نحو 53 تريليون متر مكعب ت�صـــكل حو�لي 27% من �جمالي �حتياطي �لعالم من �لغاز �لطبيعي، 

وبلغ �جمالي ��صتهالك �لطاقة في �لدول �الأع�صاء خالل عام 2017 نحو  13 مليون برميل مكافئ 

نفط/ يوم. 

كما ��صـــتعر�ص �لتقرير �أعمال �أجهزة �لمنظمة و�لقر�ر�ت و�لتو�صـــيات �ل�صادرة عن مجل�ص وزر�ء 

�لمنظمـــة و�لمكتـــب �لتنفيذي، وما قامـــت �الأمانة �لعامة بتنظيمه من فعاليات و�جتماعات تن�صـــيقية 

لل�صـــركات �لعربيـــة �لمنبثقة عـــن �لمنظمة، وق�صـــايا �لبيئة و�لتغيـــر�ت �لمناخية، ومر�كـــز �الأبحاث 

و�لدر��صـــات �لبتروليـــة �لعربيـــة، و��صـــتثمار �لغاز �لطبيعـــي، وبنـــك �لمعلومات، و�الإعـــالم �لبترولي 

وغيرها من �لمو��صـــيع، �إلى جانب م�صـــاركتها في عدد من �الجتماعات و�لموؤتمر�ت �لعربية و�لدولية 

�لمتخ�ص�صة بالبترول و�لطاقة. 

ولفت �لتقرير �إلى �أن �الأمانة �لعامة قد �أعدت خالل عام 2017 عدد 7 در��صات و5 �أور�ق بحثية 

تناولت �لعديد من �لمو��صيع ذ�ت �ل�صلة بال�صناعات �لبترولية �صو�ء من �لناحية �لفنية و�القت�صادية 

و�نعكا�صاتها على �لدول �الأع�صاء في �لمنظمة، وو��صلت جهودها في تطوير بنك �لمعلومات و�أن�صطة 

�الإعالم و�لمكتبة و�لموقع �اللكتروني وو�صائل �لتو��صل �الجتماعي. 

كما ��صتعر�ص �لتقرير �لنتائج �لمالية و�الإد�رية لل�صركات �لعربية �لمنبثقة عن �لمنظمة وما �أنجزته 

من م�صاريع و�أبرز �لتحديات �لتي تو�جهها في �ل�صوق �لبترولية. 

و�الأمانة �لعامة لمنظمة �أو�بك، وقد �أ�صــــدرت تقرير �الأمين �لعام �ل�صــــنوي �لر�بع و�الأربعين لعام 

2017، فاإنهــــا تاأمــــل باأن ي�صــــاهم هذ� �لتقرير في تعريــــف �لقارئ بالتطور�ت �لجارية في �صــــناعة 
�لطاقــــة و�لبتــــرول �لعربيــــة و�لدوليــــة، و�أن يقدم لقر�ئــــه �لمعلومــــات و�لبيانات �لموثوقــــة �لتي قد 

يحتاجونها لزيادة ح�صــــيلتهم في هذ� �لمجال �لحيوي، ويمكنهم من �لتو��صــــل �لم�صتمر مع �الأمانة 

�لعامة لمنظمة �أو�بك. 
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الرشيدي:
 نخطط إلنفاق 112 مليار دوالر على المشاريع النفطية

ذك�������ر معالي المهند��������س بخيت الر�شي�������دي، وزير 

النف�������ط ووزي�������ر الكهرباء والم�������اء في دول�������ة الكويت، 

اأن ب�������لده تخطط لرف�������ع اإنتاج الغ�������از الطبيعي غير 

الم�شاح�������ب لنح�������و 500 مليون ق�������دم مكعبة يوميا 

بحلول نهاية العام الجاري )2018(، مبينًا ان قطاع 

التكري�������ر والبتروكيماويات ي�شتهلك نحو 60 % من 

اإنتاج الغاز الطبيعي في دولة الكويت بينما ي�شتهلك 

قطاع توليد الكهرباء الن�شبة المتبقية وهي %40.

و�أ�صـــاف معاليه في كلمة له في �فتتاح »موؤتمر ومعر�ص 

�لكويـــت للنفط و�لغاز �لخام�ـــص«، �لذي عقد موؤخر�ً �أن عام 

2017 يعـــد عالمة فارقة في تاريخ �أ�صـــو�ق �لنفط �لعالمية 
حيـــث و�فقت منظمة �لبلد�ن �لم�صـــدرة للنفط )�أوبك( على 

خف�ص في م�صـــتويات �الإنتاج �بتـــد�ء من يناير 2017 وذلك 

فـــي موؤتمرها �لـ 171 و�لـــذي �نعقد في 30 نوفمبر 2016 

في فيينا وتبع ذلك مو�فقة 11 دولة من �لدول غير �الأع�صاء 

بالمنظمة على �جر�ء تعديالت طوعية على م�صتويات �الإنتاج 

وذلك في 10 دي�صمبر 2016.

و�أو�صح �أن �تفاق خف�ص �الإنتاج �صاعد جنبا �إلى جنب مع 

تنامي �لطلب على �لنفط في عملية �إعادة �لتو�زن �ل�صـــاملة 

فـــي �أ�صـــو�ق �لنفـــط �لتـــي 

ن�صهدها حالياً، م�صير�ً �إلى 

�أهمية هـــذه �لتطور�ت في 

تحقيـــق ��صـــتقر�ر �ل�صـــوق 

�لنفطية وتعافي �القت�صـــاد 

�لعالمي.

و�أ�صـــار �إلى �أن �صركات 

�أ�صـــبحت  �لوطنية  �لنفـــط 

العبـــاً رئي�صـــياً فـــي تطوير 

و�لم�صدرة  �لنفط  �صـــناعة 

�لرئي�صـــية للنفـــط و�لغـــاز، 

توقعـــات  �أن  �إلـــى  الفتـــا 

�صناعة �لنفط ت�صير �إلى �أن 

�حتياجات �لعالم لمزيد من 

�لطاقة �صـــوف تتو�صـــع في 

�لم�صـــتقبل و�أن �لوقود �الأحفوري �صـــيظل �لم�صدر �لرئي�صي 

للطاقة وعليه فت�صـــتمر �صـــركات �لنفط �لوطنية بدورها في 

تحديد م�صتقبل �إمد�د�ت �لنفط و�لغاز �لعالمية.

و��صـــتعر�ص معاليـــه في كلمته �لتوجهات �ال�صـــتر�تيجية 

لموؤ�ص�صـــة �لبتـــرول �لكويتيـــة لعـــام 2040، حيـــث تخطـــط 

�لموؤ�ص�صـــة الإنفاق نحـــو 34 مليار دينار كويتي )نحو 112،2 

مليـــار دوالر �أمريكي( على مد�ر �ل�صـــنو�ت �لخم�ص �لمقبلة 

ت�صـــمل ما يقارب من 70 % للتو�صع في ن�صاط �ال�صتك�صاف 

و�الإنتاج د�خل وخارج دولة �لكويت موؤكد� �لتز�م دولة �لكويت 

بالم�صـــاهمة في �أمن �الإمـــد�د�ت �إلى �الأ�صـــو�ق �لدولية من 

خالل مو��صلة �ال�صتثمار في تو�صيع قدر�تها.
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�أعلن معالي ال�شيخ محم�������د بن خليفة اآل خليفة، وزير 

النفط ف�������ي مملكة البحري�������ن، �أن كميات �لنفـــط �لخفيف 

و�لغاز �لم�صـــاحب �لتي تم �كت�صـــافها موؤخـــر�ً تعتبر �الأكبر 

في تاريخ �لبحرين،  وقد تتجاوز 80 مليار برميل وذلك في 

بع�ص �لمكامن غير �لتقليدية، م�صـــير�ً �إلى �أن �لم�صـــوحات 

�لجيولوجية �أ�صـــفرت عن �كت�صاف �آخر يحتوي على كميات 

كبيـــرة من �لغاز فـــي �لطبقات �لعميقة مـــن حقل �لبحرين 

تقـــدر بيـــن 10 �إلـــى 20 تريليون قـــدم مكعب، منوهـــاً باأن 

�الكت�صاف �لنفطي �لجديد من �لنفط �ل�صخري في منطقة 

خليـــج �لبحريـــن �لو�قعة فـــي �لمنطقة �لغربيـــة من حدود 

مملكة �لبحرين وبم�صـــاحة ت�صل �إلى 

2000 كيلو متر مربع. 
و�أ�صـــاف �أن فريق �ال�صتك�صـــاف 

بالهيئـــة �لوطنية للنفـــط و�لغاز يقوم 

حالياً ببذل جهود م�صاعفة للو�صول 

بالحقل �لمكت�صف �إلى مرحلة �النتاج 

خالل 5 �صـــنو�ت، وفـــي ذ�ت �لوقت 

يجري �لعمـــل على در��صـــة �لجدوى 

�القت�صادية لهذ� �الكت�صاف.

بابكـــو  �صـــركة  �أن  �إلـــى  و�أ�صـــار 

وبالتعاون مع �ل�صـــركات �لعالمية في 

هذ� �لمجال وفي �إطار جهود �لتنقيب 

عـــن �لغـــاز �لطبيعـــي فـــي �لطبقات 

�لعميقـــة، وبتوجيهـــات من �صـــاحب 

�ل�صـــمو �لملكـــي ولـــي �لعهـــد رئي�ص 

�للجنـــة �لعليا للثرو�ت �لطبيعية و�الأمن �القت�صـــادي قامت 

بتح�صين �لم�صوحات �لجيولوجية من خالل ��صتغالل �أحدث 

�لتقنيات �لمتاحة وحفر عدد من �الآبار �ال�صتك�صـــافية �لتي 

�أ�صفرت عن تحقيق تلك �الكت�صافات �لنفطية و�لغازية.

و�صـــدد على �أن �لهيئة �لوطنية للنفط و�لغاز �صتو��صـــل 

بر�مجهـــا في مجـــال �لتنقيب عن �لنفط و�لغـــاز باالعتماد 

علـــى �صـــركاتها �لوطنية وباال�صـــتفادة من خبر�ت �صـــركات 

�لخدمـــات �لنفطيـــة �لعالميـــة. منوهـــا باأنها تمثل فر�صـــة 

��صتثمارية ل�صركات �لنفط �لعالمية و�ل�صناديق �ال�صتثمارية 

للم�صاهمة في تطوير و�إنتاج هذ� �لمورد �لحيوي و�لهام.

اكتشاف نفطي كبير في مملكة البحرين
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وقعـــت �صـــركة �أر�مكو �ل�صـــعودية يـــوم �الأربعاء 

11�أبريـــل 2018، على مذكـــرة تفاهم مع مجموعة 
�صـــركات ر�تانجيـــري �لتكريـــر و�لبتروكيميائيـــات 

�لمحـــدودة، �لمكونـــة مـــن تحالـــف مـــن �صـــركات 

بترول هنديـــة كبرى هي: موؤ�ص�صـــة �لنفط �لهندية 

�لمحدودة، و�صـــركة بهار�ت بتروليوم كوربوري�صـــن 

�لمحدودة، و�صركة هندو�صتان بتروليوم كوربوري�صن 

�لمحدودة. 

وتن�ص مذكرة �لتفاهم هذه على تطوير م�صفاة 

�صـــخمة ومجمع بتروكيميائيات متكامل في مدينة 

ر�تانجيـــري في �ل�صـــاحل �لغربي مـــن �لهند، ومن 

�لمحتمـــل �أن ت�صـــعى �أر�مكو �ل�صـــعودية �إلى �صـــم 

�صريك ��صتر�تيجي كم�صتثمر في �لم�صفاة.

و�صـــتكون �لم�صـــفاة قـــادرة علـــى معالجة 1.2 

مليـــون برميل من �لنفط �لخام في �ليوم، و�صـــتوفر 

�لم�صفاة مجموعة من �لمنتجات �لنفطية �لمكررة، 

بمـــا في ذلك �لبنزين و�لديزل. وتلبي منتجات هذه 

�لم�صـــفاة �لمعاييـــر �الأوروبية لكفـــاءة �لوقود، كما 

�صـــتوفر �لم�صـــفاة �للقيم لمجمع �لبتروكيميائيات 

�لمتكامـــل �لـــــذي تبلـــغ طاقته �الإنتاجيـــة نحو 18 

مليون طن �صنوياً من �لمنتجات �لبتروكيميائية.

وباالإ�صـــافة �إلى �لم�صـــفاة ووحد�ت �لتك�صـــير 

ومر�فق معالجة �لمو�د �لبتروكيميائية، �صيت�صـــمن 

�لم�صروع تطوير �لمر�فق �لمرتبطة بالم�صفاة مثل 

�لمر�فـــق �للوج�صـــتية ومحطة توزيـــع �لنفط �لخام 

و�لمنتجات �لنفطية وم�صـــروع توفير �لمياه، ف�صاًل 

عن مر�فق �لمنافع �لمركزية و�لم�صتركة.

و�صيُ�صـــنف هـــذ� �لم�صـــروع، حـــال �كتمالـــه، 

�صـــمن �أكبر م�صـــاريع �لتكريـــر و�لبتروكيميائيات 

في �لعالم، �إذ تم ت�صـــميمه لتلبية �لطلب �لمتز�يد 

على �لوقـــود و�لبتروكيميائيات في �لهند، ويُتوقع 

�أن تبلغ تكلفة �لم�صـــروع نحو 44 مليار دوالر.

شركة أرامكو السعودية 

تطوير مصفاة ضخمة في الهند

æ حفل �لتوقيع بح�صور معالي �لمهند�ص خالد �لفالح æ

المؤسسات المنظمۀ والراعیۀ للمؤتمر

سيعقد مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر في مدينة مراكش، المملكة المغربية، خالل الفترة من 
1– 4 تشرين ا�ول/ أكتوبر 2018، وشعاره «الطاقة والتعاون العربي».

وسيبحث المؤتمر أوضاع الطاقة من جوانبها العديدة ذات الصلة بالتطورات الراهنة والمستقبلية 
في أسواق النفط والغاز الطبيعي وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، وأمن الطاقة كشراكه 
المؤتمر  سيناقش  كما  العربية.  الدول  في  الطاقة  قطاع  لتطوير  الالزمة  واالستثمارات  عالمية، 
في  الالحقة  البترولية  والصناعات  والعالمية،  العربية  الطاقة  بمصادر  الصلة  ذات  الموضوعات 
الدول العربية والعالم، والتعاون العربي في مجال الطاقة الكهربائية، وإدارة الطلب على الطاقة 

في الدول العربية، با¯ضافة إلى قضايا الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة.
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أنشطة المنظمة

افتتح االجتماع �شعادة الدكتور مطر حامد النيادي، بكلمة 

رحب فيها باأ�صحاب �ل�صعادة �أع�صاء ممثلي �لدول �الأع�صاء في 

�الجتماع �لمائة لمجل�ص وزر�ء �لمنظمة وب�صـــعادة �الأمين �لعام 

للمنظمة، و�أبدى �صـــكره وتقديره لالأمانة �لعامة على �لتح�صير 

�لجيد لهذ� �الجتماع، كما تقدم بال�صـــكر �لجزيل لدولة �لكويت 

على ��صت�صافتها لهذ� �الإجتماع .

 و�أعقبـــه �شعادة االأ�شتاذ عبا�س عل�������ي النقي، االأمين العام 

للمنظم�������ة، حيث رحب باأ�صـــحاب �ل�صـــعادة �لح�صـــور، معرباً 

عن تقديره و�صـــكره لمعالي �لمهند�ص بخيت �صبيب �لر�صيدي، 

وزيـــر �لنفط ووزيـــر �لكهرباء و�لماء في دولـــة �لكويت، ولكافة 

�لم�صوؤولين في وز�رة �لنفط، على ح�صن �لوفادة وكرم �ل�صيافة 

وتقديم كافة �لت�صهيالت لالجتماع. 

ثـــم تطـــرق  �لمجل�ص �إلـــى مناق�صـــة �لمو��صـــيع �لمدرجة 

علـــى جدول �الأعمال، حيث �صـــادق على �لح�صـــابات �لختامية 

للمنظمـــة )�المانة �لعامة و�لهيئة �لق�صـــائية( لعام 2017. كما  

��صتعر�ص  تقرير�ً حول »�الأو�صاع �لبترولية �لعالمية« .

و�طلـــع �لمجل�ـــص علـــى تقرير حـــول �العد�د و �لتح�صـــير 

لموؤتمر �لطاقة �لعربي �لحادي ع�صـــر، �لذي �صـــيعقد بم�صـــيئة 

�هلل تعالـــى في مدينة مر�ك�ـــص، �لمملكة �لمغربية خالل �لفترة 

االجتماع المائة لمجلس وزراء منظمة األوابك 
على مستوى المندوبين

عقد مجل�س وزراء منظمة االأقطار العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك( اجتماعه المائة على م�شتوى مندوبي معالي الوزراء، بتاريخ 14 

�شعب�������ان 1439 هجرية المواف�������ق 30 ني�شان/اأبريل 2018 ميلدية في دولة الكويت، برئا�شة �شع�������ادة الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل 

وزارة الطاقة وال�شناعة وممثل دولة االإمارات العربية المتحدة في المكتب التنفيذي للمنظمة، التي لها رئا�شة الدورة لعام 2018. 

�شعادة االأ�شتاذ عبا�س علي النقي

االأمين العام للمنظمة

مـــن 1-4 /10/ 2018 ، كمـــا �طلــــع �لمجل�ـــص علــــى تقاريـر 

�أن�صــــطة �الأمانــــة �لعامـة للمنظمـة خـــالل �لربع �الول من عام 

2018، و�عتمـــد تو�صـــيات �لمكتـــب �لتنفيذي ب�صـــاأنها،  ومنها 
متابعة مو�صـــوع �صـــوؤون �لبيئة وتغّير �لمنـــاخ، و�لفعاليات �لتي 

نظمتها �أو �صاركت فيها �الأمانة �لعامة وكذلك �صيـر �لعمـل فـي 

بنك �لمعلومات، و�للقاء�ت على �صـــعيد جامعة �لدول �لعربية، 

كمـــا �طلع �لمجل�ص على �لدر��صـــات �القت�صـــادية و�لفنية �لتي 

�أنجزتها �الأمانة �لعامة خالل �لربع �الول من عام 2018.
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وقـــد �أعرب �لمجل�ص عن مباركته لالأمانة �لعامة بمنا�صـــبة 

فوز �لمنظمة بدرع و�صـــهادة في مجال �صـــناعة �لغاز �لطبيعي 

�لم�صـــال، خالل م�صـــاركة �لمنظمة في فعاليات �لقمة �لعالمية 

�لثالثة للغاز �لم�صال �لتي عقدت في مدينة هامبورغ، جمهورية 

�ألمانيا ، خالل �لفترة من 25 – 26 �أبريل 2018

وجديـــر بالذكـــر فقـــد �صـــبق و�أن قـــرر �أ�صـــحاب �لمعالي 

�لوزر�ء في �جتماعهم �لتا�صـــع و�لت�صـــعين �لذي عقد في دولة 

�لكويـــت بتاريـــخ 2017/12/10 على عقـــد �الجتماع �لو�حد 

بعـــد �لمائـــة لمجل�ـــص وزر�ء �لمنظمة في دولـــة �لكويت بتاريخ 

.2018/12/23
و�ختتـــم �لمجل�ص �جتماعه معرباً عن تقديره و�صـــكره �إلى 

دولـــة �لكويـــت ال�صت�صـــافتها هذ� �الجتمـــاع، كمـــا �أعرب عن 

تقديره و�صكره لمعالي �لمهند�ص بخيت �صبيب �لر�صيدي، وزير 

�لنفط ووزير �لكهرباء و�لماء في دولة �لكويت، ول�صعادة �ل�صيخ 

طالل نا�صر �لعذبي �ل�صباح، وكيل وز�رة �لنفط بالوكالة وممثل 

دولـــة �لكويت فـــي �لمكتب �لتنفيذي للمنظمـــة، ولكافة �الأخوة 

و�الأخـــو�ت في �لوز�رة على ح�صـــن �ال�صـــتقبال و�لتنظيم وكرم 

�ل�صيافة و�لوفادة. 

�شعادة الدكتور مطر حامد النيادي

�شعادة المهند�س نا�شر بن ابراهيم الفوزان

�شعادة ال�شيخ م�شعل بن جبر اآل ثاني

�شعادة ال�شيد/ فيحان محمد الفيحاني

�شعادة المهند�س عبداهلل الخطاب

�شعادة ال�شيخ طلل النا�شر العذبي ال�شباح

�شعادة ال�شيد/ محمد راأ�س الكاف

�شعادة ال�شيد / �شفاء عبد الرحمن احمد

�شعادة الجيولجي اأ�شرف محمود محمد فرج

دولة االإمارات العربية المتحدة

المملكة العربية ال�شعودية

دولة قطر

مملكة البحرين

الجمهورية العربية ال�شورية

دولة الكويت

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية

جمهورية العراق

جمهورية م�شر العربية

الجتماع الـ 150 للمكتب التنفيذي

عقد �لمكتب �لتنفيذي لمنظمة �الأو�بك �جتماعه �لـ 150 في دولة �لكويت يومي 12 – 13 �صعبان 1439 هجرية 

�لمو�فق 28 – 29 ني�صان / �أبريل 2018 ميالدية، وتر�أ�ص �الجتماع �صعادة �لدكتور مطر حامد �لنيادي، وكيل وز�رة 

�لطاقة و�ل�صناعة وممثل دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة في �لمكتب �لتنفيذي للمنظمة، �لتي لها رئا�صة �لدورة لعام 

2018، وهو �جتماع مخ�ص�ص للتح�صير الجتماع مجل�ص وزر�ء �لمنظمة )على م�صتوى �لمندوبين(.
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ا�شتقبل معالي الدكتور/ اأحمد اأبو الغيط، 

االأمين العام لجامعة الدول العربية، في مكتبه 

ي�������وم الثلثاء 17 اأبريل 2018، �شعادة ال�شيد/ 

عبا��������س عل�������ي النق�������ي، االأمين الع�������ام لمنظمة 

االأقط�������ار العربية الم�شدرة للبت�������رول )اأوابك(، 

في لقاء �شه�������د ا�شتعرا�س اأوج�������ه التعاون بين 

جامعة الدول العربية ومنظمة اأوابك.

استعراض أوجه التعاون بين جامعة الدول العربية 
ومنظمة أوابك

وقـــد تم خـــالل �للقـــاء �إطـــالع معالي �الأميـــن �لعام 

لجامعـــة �لدول �لعربية على �آخر �لم�صـــتجد�ت �لمتعلقة 

بالتح�صـــير و�الإعـــد�د لموؤتمـــر �لطاقة �لعربـــي �لحادي 

ع�صر �لمقرر عقده في مدينة مر�ك�ص، �لمملكة �لمغربية، 

خالل �لفترة من 1 �إلى 4 �أكتوبر 2018، تحت رعاية كل 

من منظمة �أو�بك، و�ل�صندوق �لعربي لالإنماء �القت�صادي 

و�الجتماعـــي، وجامعة �لدول �لعربية، و�لمنظمة �لعربية 

للتنمية �ل�صناعية و�لتعدين. 

حيث �أكد معاليه على م�صـــاركته فـــي �لموؤتمر و�إلقاء 

كلمـــة فـــي �لجل�صـــة �الفتتاحية نيابـــة عن �لموؤ�ص�صـــات 

�لمنظمة و�لر�عية للموؤتمر،  كما تم خالل �للقاء �لتد�ول 

ب�صـــاأن تعزيز �لتعـــاون �لقائم بين جامعـــة �لدول �لعربية 

ومنظمـــة �أو�بك في �لمجاالت ذ�ت �الهتمام �لم�صـــترك 

وخا�صـــة تلك  �لمتعلقة بمو��صـــيع �لطاقة و�صوؤون �لبيئة 

وتغير �لمناخ. 

وقد �شارك باالجتماع م�������ن جانب االأمانة العامة كل 

من، ال�شيد/عبدالفتاح دندي، مدير االإدارة االقت�شادية، 

وال�شيد/عبدالكريم عايد، مدير اإدارة االإعلم والمكتبة، 

والم�شرف على ال�ش�������وؤون االإدارية، وال�شيد/ محي الدين 

العطار، من مكتب القاهرة.

تلبيـــة لدعـــوة معالـــي �لدكتـــور �أحمـــد �أبو�لغيـــط، �الأمين 

�لعـــام لجامعة �لدول �لعربية، �صـــاركت �الأمانة �لعامة لمنظمة 

�الأقطـــار �لعربية �لم�صـــدرة للبترول ) �أو�بـــك (، في فعاليات 

»ور�صة عمل لمناق�صة وتطوير �لوثيقة �الأولية للخطة �لتنفيذية 

لال�صـــتر�تيجية �لعربية للبحث �لعلمي و�لتكنولوجي و�البتكار« 

�لتي عقدت في �لقاهرة، جمهورية م�صر �لعربية، خالل �لفترة 

من 16 �إلى 18 �أبريل 2018.

�صارك في ور�صة �لعمل كل من �الأمانة �لعامة لجامعة �لدول 

�لعربيـــة، و�لمنظمـــة �لعربية للتربية و�لثقافـــة و�لعلوم و�إتحاد 

مجال�ـــص �لبحث �لعلمي �لعربية، و�لبرلمان �لعربي، وعدد من 

منظمات �لعمل �لعربي �لم�صـــترك �الأخرى �لعاملة تحت مظلة 

جامعة �لدول �لعربية، و�التحاد�ت و�لرو�بط و�لمر�كز �لعربية 

�لمتخ�ص�صة.

هدفت �لور�صة ب�صـــكل رئي�صي �إلى در��صة وتطوير �لوثيقة 

�الأوليـــة للخطـــة �لتنفيذيـــة لال�صـــتر�تيجية �لعربيـــة للبحـــث 

�لعلمي و�لتكنولوجي و�البتـــكار، تمهيد� العتمادها من جهات 

�الخت�صا�ص و�لمبا�صرة في تنفيذها ومتابعتها بح�صب �الآليات 

�لمعتمـــدة، كما هدفت �إلى عر�ص مجموعة من �لم�صـــروعات 

�لتنفيذيـــة �لتي تحظـــى باأهمية و�أولوية عربيـــة في �أي مجال 

مـــن مجـــاالت �لبحـــث و�لتطويـــر و�البتـــكار �لتـــي ت�صـــمنتها 

�ال�صتر�تيجية. 

وقد مثل االأمانة العامة في هذه الور�شة، ال�شيد/عبدالفتاح 

دن�������دي، مدير االإدارة االقت�شادي�������ة، وال�شيد/عبدالكريم عايد، 

مدير اإدارة االإعلم والمكتبة، والم�شرف على ال�شوؤون االإدارية.

“الوثيقة األولية للخطة التنفيذية لالستراتيجية ورشة عمل حول 
العربية للبحث العلمي والتكنولوجي واالبتكار”
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تلبية لدعوة كريمة من معالي ال�شيد/  دارميندرا برادان  

وزي�������ر البترول والغاز ف�������ي جمهورية الهن�������د، والدكتور �شان 

 ،)IEF( جان�شينج، االأمين الع�������ام لمنتدى الطاقة العالمي

�صـــارك �شع�������ادة االأمي�������ن العام لمنظم�������ة االأقط�������ار العربية 

الم�شدرة للبت�������رول )اأوابك(، ال�شيد/عبا�س علي النقي، في 

�الجتماع �لوز�ري �ل�صـــاد�ص ع�صـــر لمنتدى �لطاقة �لدولي، 

�لـــذي ��صت�صـــافته جمهورية �لهنـــد بالتعاون مـــع جمهورية 

�ل�صـــين وجمهورية كوريـــا، في �لعا�صـــمة �لهندية نيودلهي، 

خـــالل �لفتـــرة من 10 �إلـــى 12 �أبريل 2018، تحت �صـــعار 

»م�صـــتقبل �أمـــن �لطاقـــة �لعالمـــي: �لتحـــول و�لتكنولوجيـــا 

و�ال�صتثمار«. 

وق�������د �شارك باالجتمـــاع مجموعة من �أ�صـــحاب �لمعالي 

وزر�ء �لطاقة و�لنفط و�لغاز في �لدول �الأع�صاء في منتدى 

IEF، ومن بينهم مجموعة من �أ�صحاب �لمعالي وزر�ء �لنفط 
و�لطاقة في �لدول �الأع�صـــاء في منظمة �الأو�بك، باالإ�صافة 

�إلى روؤ�صاء �لمنظمات �لدولية �لمتخ�ص�صة بالطاقة.

وقد ناق�س �الجتماع مجموعة من �لق�صـــايا ذ�ت �ل�صلة 

بالتطـــور�ت �لر�هنـــة و�لم�صـــتجد�ت فـــي �صـــناعة �لطاقة 

�لعالميـــة، و�ل�صيا�صـــات �النتقاليـــة و�لتكنولوجيـــا �لجديدة 

و�آثارها على ��صـــتقر�ر �الأ�صو�ق و�ال�صـــتثمار�ت �لم�صتقبلية 

فـــي قطـــاع �لطاقة، كما تـــم �لنقا�ـــص وتبادل �لروؤى ب�صـــاأن 

م�صـــتقبل �أمـــن �لطاقـــة �لعالمـــي و�لتحديات �القت�صـــادية 

و�ل�صكانية و�لبيئية �لم�صتقبلية.

�فتتـــح �الجتماع معالي ال�شيد/ نارين�������درا مودي، رئي�س 

وزراء جمهوري�������ة الهن�������د، حيـــث ��صـــتعر�ص روؤيتـــه للطاقـــة 

و�لتـــي تقوم على �أربع ركائز، هـــي: �لطاقة، وكفاءة �لطاقة، 

و��صـــتد�مة �لطاقـــة، و�أمن �لطاقـــة، ودعا �إلـــى �لعمل على 

�إيجاد عالقة قوية متبادلة بين �لمنتجين و�لم�صتهلكين ليعم 

�لخير على �لجميع، كما دعا �إلى �ال�صتخد�م �الأمثل لمن�صة 

منتـــدى �لطاقـــة �لمحايدة مـــن �أجل ت�صـــكيل �إجماع عالمي 

حول »�لت�صعير �لم�صـــوؤول« �لذي يخدم �لم�صالح �لم�صتركة 

لكل من �لمنتجين و�لم�صتهلكين على حد �صو�ء.

االجتماع الوزاري السادس عشر لمنتدى الطاقة العالمي
تحقيق أمن الطاقة العالمي وتوليد المعرفة من خالل الحوار
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ورشة العمل اإلقليمية التدريبية العاشرة لتنمية 
قدرات المفاوضين العرب حول قضايا تغير المناخ

ا�شت�شافت االأمان�������ة العامة لمنظمة االأقط�������ار العربية الم�شدرة 

للبترول )اأوابك(، بمقرها في دول�������ة الكويت، »ور�شة العمل االإقليمية 

التدريبي�������ة العا�ش�������رة لتنمية قدرات المفاو�شي�������ن العرب حول ق�شايا 

تغير المناخ«، خلل الفترة من 3 اإلى 5 اأبريل 2018.  وذلك بالتعاون 

وم�شارك�������ة مجموعة م�������ن المنظمات الدولي�������ة والعربية المتخ�ش�شة 

م�������ن بينها جامعة الدول العربية، ولجنة االأمم المتحدة االقت�شادية 

واالجتماعي�������ة لغرب�������ي اآ�شي�������ا ) االإ�شك�������وا(، ومنظمة االأم�������م المتحدة 

للتربية والعل�������وم والثقافة، وبرنامج االأمم المتح�������دة للبيئة والهيئة 

العامة للبيئة في دولة الكويت.
æ صعادة �الأ�صتاذ/ عبا�ص علي �لنقي - �الأمين �لعام للمنظمة� æ
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 �فتتـــح �شعادة االأمين العام لمنظم�������ة االأوابك، ال�شيد/ 

عبا��������س عل�������ي النقي، �أعمـــال �لور�صـــة بكلمة �أ�صـــار خاللها 

�إلى �أن �نعقاد هذه �لور�صـــة �لتدريبيـــة وغيرها من �لبر�مج 

�لتدريبية للمفاو�صـــين �لعرب في ق�صايا تغير �لمناخ، يعتبر 

فر�صـــة �صانحة لتد�ر�ص �لق�صايا و�لمو�صوعات �لتي تتطلب 

�لتن�صيق �لم�صبق وتوحيد �لمو�قف فيما بين دولنا �الأع�صاء 

كـــي نتمكن من �لحفاظ على م�صـــالحنا وم�صـــالح �الأجيال 

�لمقبلـــة من �صـــعوبنا، خا�صـــة و�أن موؤتمر �الأطـــر�ف �لقادم 

COP24 �صـــيناق�ص كيفية تطبيق �تفاق باري�ص، �الأمر �لذي 
يتطلب منا جميعا �لمتابعة عن كثب حول �صـــير �لمفاو�صات 

لتحقيق �لفائدة �لمرجوة �لتي تر�عي م�صالح �لدول �لنامية 

ب�صـــكل عام و�لدول �لعربية وخا�صـــة تلـــك �لتي تعتمد على 

مـــورد وحيـــد و�صـــبه وحيـــد فـــي �قت�صـــادياتها ومو�زناتها 

لالأغر��ص �لتنموية.

و�أ�صـــاف قائاًل “ �إن �لجهود �لم�صـــتمرة للدول �الأع�صاء 

في منظمة �الأو�بك، و�لتي تن�صـــب علـــى �لوفاء بالتز�ماتها 

في تنفيذ �التفاقات و�اللتز�مات �لتي تمت �لم�صـــادقة على 

�التفاقيـــة مـــن قبل �أكثر دولنا �الأع�صـــاء لهـــي دليل على �أن 

هذ� �التفاق يحقق هدفاً م�صـــتركاً للحفاظ على بيئة خالية 

مـــن �لتلوث، و�أن ناأخذ بعين �العتبار �لتد�بير �لتي �صـــتقدم 

عليها �لدول �ل�صناعية �لمتقدمة في هذ� �ل�صاأن تحت مظلة 

�التفاق �لجديد �أو �أي تفاهم �أو قر�ر الحق جديد”. 

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

• مناق�صـــة �آخر �لتطور�ت ب�صاأن ق�صايا �لتفاو�ص باتفاق 	

باري�ص خا�صـــة �لمتعلقة بالتكيـــف و�لتخفيف و�لتمويل 

و�لتكنولوجيـــا و�أ�صـــو�ق �لكربـــون و�لتجـــارة و�لحـــو�ر 

�لتي�صيري  لعام 2018 و�لق�صايا �لتفاو�صية �الأخرى.

• �ال�صـــتجابة، 	 بتد�بيـــر  �لمتعلقـــة  �لم�صـــائل  معالجـــة 

و�لتد�بير �لمت�صـــلة بالتجارة في �لبلد�ن �لنامية �صمن 

�لم�صـــاهمات �لمحددة وطنياً )NDC’s(، بما في ذلك 

�لتد�بير �لمتعلقة بقطاع �لطاقة و�ل�صيا�صات �ل�صناعية 

�ل�صـــديقة للبيئـــة و�لم�صـــتريات �لحكومية �لخ�صـــر�ء 

و�الإجر�ء�ت �لمالية و�لتجارية و�لتعاون �لدولي.

• مناق�صـــة �الآثار �لمحتملة لتد�بير �ال�صـــتجابة و�لتنويع 	

�القت�صـــادي، و�إدر�ج �لتد�بيـــر �لمت�صـــلة بالمنـــاخ في 

�التفاقات �لمت�صلة بالتجارة.



السنة 44 - العدد 4

16

أنشطة المنظمة

• مناق�صـــة �إمكانية و�صـــع “�إطار للتكيف” )�أي م�صفوفة 	

للتكيـــف( لتوجيه �لبلد�ن �لنامية عند تقديم مقترحات 

�لتمويـــل وتوجيه �لبلد�ن �لمانحة في تقييم �لم�صـــاريع 

وتمويلها.

• تطويـــر مهـــار�ت �لم�صـــوؤولين �لعرب فـــي �لتفاو�ص 	

حول �لق�صايا �لنا�صـــئة في مفاو�صات تغير �لمناخ، 

ومناق�صـــة نتائج �لـــدورة �لثالثة و�لع�صـــرين لموؤتمر 

ن�ـــص  م�صـــودة  ومر�جعـــة   ،)COP23( �الأطـــر�ف 

�لتفاو�ص، و�إعد�د �لدول �الأع�صاء للحو�ر �لت�صهيلي 

�لموؤديـــة   2018 لعـــام  �لتح�صـــيرية  و�لجل�صـــات 

�إلـــى �لـــدورة �لر�بعة و�لع�صـــرين لموؤتمـــر �الأطر�ف 

.)COP24(

وقد �شاركت المنظمة بورقة عمل في ور�صة �لعمل �الإقليمية 

�لتدريبية �لعا�صـــرة لتنمية قدر�ت �لمفاو�صـــين �لعرب حول 

ق�صـــايا تغير �لمناخ باإ�صم »تبعات �شيا�شات التغير المناخي 

واتفاقية باري�س على القطاع النفطي العربي«.

كما عقد على هام�س اأعمال الور�شة االإقليمية االجتماع 

التن�شيق�������ي الع�شري�������ن للمجموع�������ة العربي�������ة التفاو�شي�������ة 

التفاقي�������ة االأمم المتح�������دة االإطارية لتغي�������ر المناخ، وذلك 

ا�شتع�������دادا للجتماع التح�شيري ال�������ذي �شيعقد في مدينة 

ب�������ون االألماني�������ة ف�������ي نهاي�������ة �شهر اأبري�������ل الج�������اري 2018، 

ا�شتعدادا لموؤتمر اأطراف اتفاقية االأمم المتحدة االإطارية 

ب�شاأن تغي�������ر المناخ )COP24(  الذي �شيعقد في بولندا ، 

دي�شمبر 2018.
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ح�صـــلت منظمة �الأقطـــار �لعربية �لم�صـــدرة للبترول )�أو�بك( 

خالل م�صاركتها  في فعاليات �لقمة �لعالمية �لثالثة للغاز �لم�صال 

�لتـــي عقدت في مدينة هامبـــورغ، جمهورية �ألمانيا، خالل �لفترة 

من 25 – 26 �أبريل 2018، على درع و�صهادة تقديرية في مجال 

�صناعة �لغاز �لطبيعي �لم�صال.

وقد نالت منظمة �أو�بك �لجائزة عن طريق �لت�صـــويت �ل�صري 

من قبل �لم�صاركين وبعد مناف�صة كبيرة من �لمنظمات �الأخرى.

وذكر �شعادة ال�شيد /عبا�س علي النقي، االأمين العام لمنظمة 

االأقطار العربية الم�شدرة للبترول )اوابك(، في ت�صـــريح �صحفي  

بـــاأن فوز �لمنظمة بهذه �لجائـــزة �لدولية �لهامة، يعتبر دلياًل على 

�لتو�جـــد �لفاعل لمنظمـــة �أو�بك في �لمحافل �لدولية، وي�صـــاهم  

في زيادة �أوجه �لتعاون �لم�صـــترك في مجال �ل�صناعات �لبترولية 

بيـــن �لدول �لعربيـــة و�لدول �الأوروبية، معرباً عن �أمله باأن ت�صـــهد 

�لعالقـــات بيـــن �لجانبين �لمزيـــد من �لتقدم ال �صـــيما في مجال 

��صتخد�م �لتكنولوجيا في �ل�صناعة �لبترولية.  

فوز منظمة أوابك
 بجائزة دولية في مجال الطاقة
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واأ�ش�������اف خ�������لل كلمته �لتـــي �ألقاها في �فتتـــاح ملتقى 

�لنفط و�لغاز في �صـــرق �لمتو�صط، �لذي عقد في �لعا�صمة 

�للبنانيـــة بيـــروت، يوم 28 مار�ـــص 2018، �أن لبنـــان تتمتع 

كغيرها من �لدول �لعربية بوفرة م�صـــادر �لطاقات �لجديدة 

و�لمتجـــددة و�لتي هـــي بحاجة لال�صـــتغالل �الأمثل لتحقيق 

�أمن �لطاقة، مما يمهد �لطريق �أمام تنمية �قت�صـــادية قوية 

وم�صـــتد�مة، تكون لها تاأثير�ت �إيجابية على �قت�صـــاد �لبالد 

ب�صكل عام وعلى �لمو�طن ب�صكل خا�ص.

وتط�������رق �شعادة االأمين العام خـــالل ورقة علمية قدمها 

للملتقى، �إلى �لو�صـــع �لم�صـــتقبلي للدول �لعربية في �ل�صوق 

�لبتروليـــة �لعالميـــة، مبينـــاً �ن معظـــم توقعـــات �لمنظمات 

و�لهيئات �لمتخ�ص�صـــة بالطاقة ت�صير �إلى �أن معظم �لزيادة 

فـــي �حتياجـــات �لعالم من �لطاقة �صـــيتم تلبيتهـــا من �أنو�ع 

�لوقـــود �الحفـــوري )�لنفط و�لغـــاز و�لفحم( لعقـــود عديدة 

قادمة، و�لذي من �لمتوقع �أن يحافظ على ح�صة 80 % في 

مزيج �لطاقة �لعالمي م�صتقباًل. 

ومـــن �لمتوقع �أن ت�صـــاهم �لدول �الأع�صـــاء في منظمة 

�أوبك و�لتي ت�صـــم 7 دول عربية �أع�صاء في منظمة �أو�بك 

نحـــو 78% مـــن �لنمـــو فـــي �الإنتـــاج �لعالمي مـــن �لنفط 

�لتقليـــدي وغير �لتقليـــدي خالل �لفتـــرة 2040-2016، 

وبالن�صبة لالإنتاج �لعالمي من �لغاز �لطبيعي، فمن �لمتوقع 

�أن ت�صـــاهم �لـــدول �لعربية بحو�لي 22% مـــن �لزيادة في 

النقي :
دور متنامي لصناعة النفط والغاز في لبنان المستقبل

اأ�ش�������اد �شعادة االأ�شتاذ/عبا�س علي النق�������ي، االأمين العام لمنظمة االأقطار العربي�������ة الم�شدرة للبترول )اأوابك( 

بالنجاح�������ات التي حققتها لبنان موؤخرًا في ن�ش�������اط اال�شتك�شاف واالإنتاج والمتمثلة ف�������ي موافقة مجل�س الوزراء 

اللبنان�������ي عل�������ى منح اأول رخ�شتي�������ن الكت�شاف واإنت�������اج النف�ط والغ�از ف�������ي القاطعي����ن 4 و9 في المي�������اه االإقليمية 

اللبناني�������ة، االأمر الذي �شي�شاهم ف�������ي ت�شريع دخول لبنان اإلى نادي الدول المنتج�������ة والم�شدرة للنفط والغاز في 

الم�شتقبل القريب.
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�الإنتاج �لعالمي من �لغاز خالل �لفترة 2016 – 2040.

كم�������ا ا�شتعر�ش�������ت الورقة مجموعـــة من �لمو��صـــيع من 

بينهـــا �أمن �لطاقة ب�صـــقيه )�أمن �المـــد�د�ت و�أمن �لطلب(، 

و�ال�صـــتثمار�ت و�لم�صـــاريع �لبترولية، و�لطلب �لم�صـــتقبلي 

على �لطاقة و�لنفط، وكفاءة �لطاقة في �لدول �لعربية.

وخ�صـــ�ص �لجـــزء �الأخيـــر مـــن �لورقـــة للحديـــث عـــن 

�لتحديـــات �لمتعلقـــة بالق�صـــايا �لبيئية وربطهـــا بالتغير�ت 

�لمناخيـــة، حيث تـــم �لتاأكيد على �لتـــز�م �لعديد من �لدول 

�لعربية �لمنتجـــة للبترول بتطبيق �لمعايير �لدولية للحفاظ 

علـــى بيئة خاليـــة من �لملوثـــات و��صـــتخد�م تكنولوجيا من 

�صـــاأنها �لح�صـــول على نوعية من �لوقود و�لطاقة منخف�صة 

�النبعاثـــات، ولذلك ال يمكن �الإ�صـــر�ر على �لربط بين بيئة 

خالية من �النبعاثات و��صـــتهالك �لوقود �الحفوري خا�صـــة 

�لنفط �لخام.

 و�صـــددت �لورقة على �أهمية �لتفهم لق�صايا �لتغير�ت 

�لمناخيـــة �لمطروحـــة في �صـــكلها �لحالي، و�لتـــي تعتبر 

�تفاقيـــة �الأمـــم �لمتحـــدة �الإطاريـــة للتغيـــر�ت �لمناخية 

و�الأدو�ت �لقانونيـــة �لمنبثقة عنها مـــن �أهم �الأدو�ت �لتي 

قد يكون لها بع�ص �لتاأثير�ت على ��صتهالك �لطاقة وعلى 

�الأخ�ـــص �لنفط �لخـــام على �لمـــدى �لبعيد عنـــد تطبيق 

تلـــك �الأدو�ت، وبالتالي على �قت�صـــاد�ت �لـــدول �لمنتجة 

و�لم�صدرة للبترول.

النقي :
 لبنان تتمتع كغيرها 

من الدول العربية 
بوفرة مصادر 

الطاقات الجديدة 
والمتجددة
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 عقد مجل�ص �إد�رة �ل�صـــركة �لعربية لبناء و��صـــالح �ل�صـــفن )�أ�صـــري(، �جتماعه �لـ151، يوم 15 

مار�ص 2018 وذلك في مقر �ل�صـــركة بمنطقة �لحد )مملكة �لبحرين(، برئا�صـــة �صـــعادة �ل�صيخ دعيج 

بن �صـــلمان بن دعيج �آل خليفة رئي�ص مجل�ص �إد�رة �ل�صـــركة، وبح�صـــور �ل�صادة �أع�صاء مجل�ص �الد�رة 

و�الد�رة �لتنفيذية لل�صركة.

وقد تم �لتطرق خالل �الجتماع �إلى مجمل �لتطور�ت و�الو�صـــاع �اليجابية �لتي مرت بها �ل�صـــركة 

وخا�صة في �لن�صف �لثاني من �ل�صنة �لما�صية 2017 وكذلك �لربع �الأول من �لعام �لجاري )2018(.

و�أ�صار �صعادة �ل�صيخ دعيج بن �صلمان �آل خليفة، �لى �أنه من �لمتوقع تح�صن �لظروف �القت�صادية 

وظروف �لعمل �لخا�صـــة باأن�صـــطة �ل�صـــركة وخا�صة في �لم�صـــاريع �لجديدة �لتي ح�صلت و�صتح�صل 

عليها �ل�صـــركة في �لفترة �لقادمة من هذه �ل�صـــنة 2018، ��صافة �إلى ��صتمر�ر تح�صن ��صعار �لبترول 

عالوة على تكثيف �ن�صـــطة �ل�صـــركة في مجال ��صـــالح �ل�صـــفن ومن�صـــات حفر �لبترول و�لم�صـــاريع 

�لجديدة.

و�أ�صـــاف �نـــه مـــن �لمتوقع �ن تحقق �ل�صـــركة نتائج جيدة خالل �لعام �لحالي 2018. خا�صـــة �ن 

�ل�صركة م�صتمرة في تطبيق خارطة �لطريق �لجديدة الأعمالها و�أن�صطتها في �ل�صنة �لحالية و�ل�صنو�ت 

�لالحقة.

االجتماع الـ 151 لمجلس إدارة شركة أسري
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توقع�������ت ال�شركة العربي�������ة لل�شتثمارات البترولية »اأبيكورب«، احدى ال�ش�������ركات المنبثقة عن الدول 

االأع�ش�������اء في منظمة االأقط�������ار العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك(، اأن تبل�������غ اال�شتثمارات في منطقة 

ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا 260 مليار دوالر لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

و�أظهر �لتقرير �ل�صهري الأبيكورب �لخا�ص بقطاع �لطاقة 

فـــي �لمنطقـــة �أن �لطلب علـــى �لكهرباء في زيادة م�صـــتمرة 

وبوتيرة مت�صـــارعة؛ وذلك ب�صـــبب نمو عدد �ل�صكان و�رتفاع 

م�صتويات �لدخل، و�إن�صاء �لمزيد من �لم�صانع.

وقالت �أبيكـــورب �إن �لقدرة �الإنتاجية للطاقة في منطقة 

�ل�صـــرق �الأو�صـــط و�صـــمال �أفريقيا بحاجة �إلى �لنمو بن�صبة 

6.4% فـــي كل عام مـــا بيـــن 2018 و2022، وهو ما يعادل 
117 جيجا و�ط؛ وذلك من �أجل تلبية �لطلب �لمتز�يد.

و�أ�صـــافت �أبيكورب �أنه لكـــي يتحقق ذلك يجب �أن توجد 

��صتثمار�ت بقيمة 152 مليار دوالر للو�صول �إلى هذه �لنتائج، 

مع توفر 108 مليار�ت دوالر لتغطية تكاليف �لنقل و�لتوزيع.

ووفقـــاً للتقرير، توقع �صـــندوق �لنقد �لدولي زيادة �لنمو 

�القت�صادي بن�صـــبة 3.2% خالل عامي 2018 و2019، مع 

�حتمالية و�صول �لنمو �إلى ن�صبة 3.5% بحلول عام 2022. 

و�أ�صارت �إلى �أن زيادة �لقدرة �الإنتاجية للطاقة في منطقة 

�لخليج �صتتطلب ��صتخد�م �لم�صادر �لتقليدية لتوليد �لطاقة 

باالإ�صافة �إلى م�صادر �لطاقة �لمتجددة.

ولفتت �أبيكورب �إلى �أن �لمملكة �لعربية �ل�صعودية تت�صدر 

قائمـــة �لدول �الأكثر ��صـــتثمار�ً في هذ� �لقطـــاع، متوقعة �أن 

تبلـــغ ��صـــتثمار�تها 21 مليار دوالر، و�لتـــي تزيد من قدرتها 

�الإنتاجية �إلى 92 جيجاو�ط.

�لعربيـــة  �ل�صـــركة  و�أو�صـــحت 

لال�صـــتثمار�ت �لبتروليـــة �أن دولـــة 

�الإمار�ت �لعربية �لمتحدة �صـــتحتاج 

�إلـــى ��صـــتثمار مـــا ال يقـــل عن 33 

مليار دوالر على �لمدى �لمتو�صـــط؛ لتلبية �حتياجات �لقدرة 

�الإنتاجية �الإ�صافية �لتي ت�صل قيمتها �إلى 16 جيجا و�ط. 

وقـــدرت �أبيكـــورب �أن هنـــاك 10 جيجاو�ط مـــن �لقدرة 

�الإنتاجيـــة للطاقـــة بدولـــة �الإمـــار�ت �لعربيـــة �لمتحدة قيد 

�لتنفيذ، بما في ذلك 5.6 جيجاو�ط من �لطاقة �لنووية. 

وفي �ل�صـــياق ذ�ته، قال غ�صان �الأكوع، خبير قطاع �لطاقة 

في “�أبيكورب”، �إن �لتحديات �لمالية �لتي تو�جهها �لحكومات، 

دعـــت �إلـــى �تخاذ �صيا�صـــات و��صـــتر�تيجيات جديـــدة لتوفير 

�لطاقة، وتعمل �لعديد من �لدول على تطبيق خطط �إ�صالحية 

لالأ�صعار، بهدف تحرير �الأ�صعار على �لمدى �لقريب. 

و�أ�صـــاف �الأكـــوع �أنـــه بالرغـــم مـــن �أن هـــذه �لبر�مـــج 

�صـــتقلل من �لعبء �لمالي على �لحكومات، فاإنها �صت�صـــغط 

على م�صتويات طلب �لطاقة وتوؤدي �إلى �نخفا�صها، و�صتبقى 

�لخيار�ت محدودة �أمام �لحكومات على �لم�صتوى �لمتو�صط.

و�أكـــد �أن خطـــط �الإنتاج �لم�صـــتقلة للطاقة �صـــتبقى من 

�لرئي�صـــية  �الأولويـــات و�ال�صـــتر�تيجيات 

�لقـــدرة  زيـــادة  �أجـــل  مـــن  للحكومـــات 

�الإنتاجيـــة، و�لـــذي من �صـــاأنه �أن ي�صـــهم 

ب�صـــكل كبير في تخفيـــف �الأعباء �لمالية 

للدول و�لحكومات.

�أن �لحكومـــات فـــي  وبيـــن �لتقريـــر 

دول مجل�ـــص �لتعـــاون �لخليجـــي �أظهرت 

��صتجابة جيدة ومدرو�صة الرتفاع �لطلب 

علـــى �لكهربـــاء، �إال �أن �رتفـــاع �الأ�صـــعار 

�الأخير على �لكهرباء في �لمملكة �لعربية 

�ل�صعودية �صي�صـــهم في �إبطاء عملية نمو 

�لطلب. 

أبيكورب: 260 مليار دوالر استثمارات متوقعة 
بالكهرباء  في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

• انخف�س املعدل ال�شهري الأ�شعار �شلة اأوبك بن�صبة 5% )3.4 دوالر للربميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إىل 63.5 دوالر للربميل خالل �صهر فرب�ير 2018.	

• ارتفع الطلب العاملي على النفط خالل �صهر فرب�ير 2018 مبقد�ر 0.8 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.8% لي�صل �إىل 99.2 مليون ب/ي.	

• ارتفعت الكميات املعرو�شة من النفط خالل �صهر فرب�ير 2018 مبقد�ر 0.3 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.3% لت�صل �إىل 98.9 مليون ب/ي.	

• ارتفع اإنتاج الواليات املتحدة من النفط ال�شخري خالل �صهر فرب�ير 2018 بنحو 1.6% ليبلغ حو�يل 6.7 مليون ب/ي، كما ارتفع عدد احلفارات العاملة بنحو 42 	

حفار�ت مقارنة بال�صهر �ل�صابق ليبلغ   862 حفارة.

• ارتفعت واردات الواليات املتحدة من النفط اخلام خالل �صهر يناير 0182 بنحو 3% لتبلغ 8 مليون ب/ي، بينما انخف�شت وارداتها من املنتجات النفطية بنحو %2.3 	

لتبلغ حو�ىل 2.2 مليون ب/ي.

• ارتفع املخزون التجاري النفطي يف الدول ال�شناعية خالل �صهر يناير 2018 بحو�يل 18 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إىل 2871 مليون برميل، كما ارتفع 	

املخزون االإ�شرتاتيجي يف دول منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية وجنوب �أفريقيا و�ل�صني بحو�يل 2 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إىل 1850 مليون برميل.

• انخف�س املتو�شط ال�شهري لل�شعر الفوري للغاز الطبيعي �مل�صجل يف مركز هرني بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر فرب�ير 2018 مبقد�ر 1.2 دوالر لكل مليون )و ح ب( مقارنة 	

بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إىل 2.67 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

• ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شترياد الغاز الطبيعي امل�شيل يف اليابان خالل �صهر يناير 2018 مبقد�ر 0.6 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إىل 8.7 دوالر لكل مليون )و ح ب(، 	

وارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شترياد الغاز الطبيعي امل�شيل يف ال�شني مبقد�ر 0.3 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إىل 8.4 دوالر لكل مليون  )و ح ب(، كما ارتفع متو�شط اأ�شعار 

ا�شترياد الغاز الطبيعي امل�شيل يف كوريا اجلنوبية مبقد�ر 0.4 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إىل 8.7 دوالر لكل مليون  )و ح ب(

• بلغت �شادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي امل�شيل اإىل اليابان و كوريا اجلنوبية وال�شني حواىل 5.181 مليون طن خالل �صهر يناير 2018، م�صتاأثرة بح�صة %29.5 	

من �الإجماىل.

املوؤ�شرات الرئي�شية

أوال : أسواق النفط

– الأ�شعار  1

1-1 اأ�شعار النفط الخام
فبر�ير  �صهر  من  �الأول  �الأ�صبوع  خالل  �نخفا�صاً  �أوبك  �صلة  الأ�صعار  �الأ�صبوعي  �لمعدل  �صهد   

2018، لي�صل �إلى 63.9 دوالر للبرميل، ثم و��صل �النخفا�ص لي�صل �إلى �أدني م�صتوياته خالل 
�ل�صهر وهو 61.3 دوالر للبرميل خالل �الأ�صبوع �لثاني، قبل �أن يعاود �الرتفاع بعد ذلك لي�صل 

63.6 دوالر للبرميل خالل �الأ�صبوع �لر�بع من �ل�صهر، كما يو�صح ال�شكل )1(: 
�صهد �لمعدل �ل�صهري الأ�صعار �صلة خامات �أوبك خالل �صهر فبر�ير 2018 �نخفا�صاً بمقد�ر 3.4 

دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 5%، لي�صل �إلى 63.5 دوالر للبرميل، 

�رتفاعاً  بذلك  م�صجال 

للبرميل،  دوالر   10.1 بنحو 

مقارنة   %18.9 بن�صبة  �أي 

بمعدله �لم�صجل خالل �ل�صهر 

�لما�صي.  �لعام  من  �لمماثل 

وقد كان القتر�ب �إنتاج �لنفط 

م�صتوياته  من  �الأمريكي 

تر�جع  وتوقع  �لقيا�صية، 

مو�صم  بدء  مع  تز�مناً  �لطلب 

�لتكرير،  م�صافي  �صيانة 

خلفية  على  �لدوالر  و�رتفاع 

�صوق  في  �لملحوظ  �لتح�صن 

�لعمل �الأمريكي، دور�ً رئي�صياً 

خالل  �الأ�صعار  �إنخفا�ص  في 

وذلك   ،2018 فبر�ير  �صهر 

للمرة �الأولى في �صتة �أ�صهر.

)دوالر/برميل(المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك،  2017-2018 الشكل - 1:
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مالحظة: ت�صم �صلة �أوبك، �عتبار� من 16 يونيو 2005 ، �إحدى ع�صر نوعاً من �لنفط �لخام بدال من �ل�صبعة خامات �ل�صابقة. وتمثل �ل�صلة �لجديدة خامات �لدول �الأع�صاء 

مقّومة وفقاً الأوز�ن ترجيحية تاأخذ في �العتبار �إنتاج و�صادر�ت �لدول �الأع�صاء. و�عتبار� من بد�ية يناير 2007 �أ�صيف خام غير��صول �النغولي �إلى �صلة �أوبك �لجديدة، 

و في منت�صف �صهر �أكتوبر 2007 �أ�صيف خام �أورينت �الإكو�دوري، وفي يناير 2009 تم  ��صتثناء �لخام �الندوني�صي، وفي يناير 2016 تم ��صافة �لخام �الندوني�صي من 

جديد، وفي يوليو 2016 �أ�صيف �لخام �لجابوني، وفي يناير 2017 تم  ��صتثناء �لخام �الندوني�صي، وفي يونيو 2017 ��صيف خام غينيا �ال�صتو�ئية “ز�فيرو” �إلى �صلة �أوبك 

لت�صبح تتاألف من 14 نوع من �لنفط �لخام.

التغير في أسعار سلة أوبك، 2017-2018                                    )دوالر/برميل(

التغير في أسعار سلة أوبك، 2018-2017 

الجدول - 1 

الشكل - 2 

للفترة  �الأخرى  �لنفوط  بع�ص  و  �أوبك  ل�صلة  �لفورية  �الأ�صعار  �لملحق  في   )3( الجدول  يو�صح 

.2018 - 2016

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

�نخف�صت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �صهر فبر�ير 2018 بنحو 3 دوالر للبرميل مقارنة 

باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 3.6% لت�صل �إلى 80.8 دوالر للبرميل، كما �نخف�صت �أ�صعار زيت 

�لوقود بنحو 2.7 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 4.7% لتبلغ 54.2 دوالر للبرميل، و�نخف�صت �أ�صعار زيت 

�لغاز بحو�لى 6.4 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 8.1% لتبلغ 72.5 دوالر للبرميل.

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

�لمماثل من �لعام �ل�صابق:

)دوالر/برميل(

فرباير
يناير

2018 دي�شمرب نوفمرب اأكتوبر �شبتمرب اأغ�شط�س يوليو يونيو مايو اأبريل مار�س
فرباير

2017

63.5 66.9 62.1 60.7 55.5 53.4 49.6 46.9 45.2 49.2 51.4 50.3 53.4 �شعر �شلة اأوبك

)3.4( 4.8 1.3 5.2 2.1 3.8 2.7 1.7 )4.0( )2.2( 1.1 )3.1( 1.0 التغري عن ال�شهر ال�شابق

10.1 14.5 10.4 17.5 7.6 10.5 6.5 4.2 )0.6( 6.0 13.5 15.7 24.7 التغري عن ال�شهر املماثل من العام ال�شابق
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-  �شوق روتردام

�نخف�صت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �صهر فبر�ير 2018 بنحو 2.8 دوالر للبرميل مقارنة 

باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 3.3% لت�صل �إلى 82.8 دوالر للبرميل، كما �نخف�صت �أ�صعار زيت 

�لوقود بنحو 2.5 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 4.3% لتبلغ 55.2 دوالر للبرميل، و�نخف�صت �أ�صعار زيت 

�لغاز بحو�لى 4.7 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 5.7% لتبلغ 77.5 دوالر للبرميل.

-  �شوق حو�س البحر المتو�شط

�نخف�صت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �صهر فبر�ير 2018 بنحو 3.8 دوالر للبرميل مقارنة 

باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 4.9% لت�صل �إلى 73.3 دوالر للبرميل، كما �نخف�صت �أ�صعار زيت 

�لوقود بنحو 2.9 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 4.9% لتبلغ 56.3 دوالر للبرميل، و�نخف�صت �أ�صعار زيت 

�لغاز بحو�لى 3.9 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 4.8% لتبلغ 77.6 دوالر للبرميل.

-  �شوق �شنغافورة

�نخف�صت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �صهر فبر�ير 2018 بنحو 1.6 دوالر للبرميل مقارنة 

باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 2% لت�صل �إلى 77 دوالر للبرميل، كما �نخف�صت �أ�صعار زيت �لوقود 

بنحو 1.9 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 3.2% لتبلغ 57 دوالر للبرميل، و�نخف�صت �أ�صعار زيت �لغاز بحو�لى 

3.7 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 4.5% لتبلغ 78 دوالر للبرميل.
  ويو�صح ال�شكل )3( �لمعدل �ل�صهري لالأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �لفترة من فبر�ير 

2017  �إلى  فبر�ير 2018 في �الأ�صو�ق �لرئي�صية �الأربعة: 

المعدل الشهري لألسعار الفورية للغازولين الممتاز، 2018-2017 الشكل - 3 

للمنتجات  �لفورية  لالأ�صعار  �ل�صهري  �لمتو�صط  �لملحق  في   )4( الجدول  يو�صح  كما 

�لنفطية في �الأ�صو�ق �لمختلفة خالل �لفترة )2018-2016(. 

)دوالر/برميل(
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الشكل - 4  )نقطة على المقياس العالمي ( )*(المعدل الشهري ألسعار شحن النفط الخام، 2018-2017

1-3 اأ�شعار �شحن النفط الخام 

�ل�صرق  �تجاه  �إلى  �الأو�صط   �ل�صرق  مو�نئ  من  �لمتجه  �لخام  �لنفط  �صحن  �أ�صعار  �نخف�صت 

بمقد�ر   2018 فبر�ير  �صهر  �صاكن( خالل  �ألف طن   280  –  230 �لكبيرة بحمولة  )للناقالت 

�لمقيا�ص  على  نقطة   39 11.4% م�صجلة  بن�صبة  �أي  �ل�صابق،  �ل�صهر  باأ�صعار  5 نقاط مقارنة 
�لعالمي، و�نخف�صت �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمتجه من مو�نئ �ل�صرق �الأو�صط  �إلى �تجاه 

�لغرب )للناقالت �لكبيرة بحمولة 270 – 285 �ألف طن �صاكن( بمقد�ر نقطتين مقارنة باأ�صعار 

�ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 9.5% م�صجلة 19 نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي. كما �نخف�صت �أ�صعار 

�صحن �لنفط �لخام �لمنقولة د�خل منطقة �لبحر �الأبي�ص �لمتو�صط بناقالت �صغيرة �أو متو�صطة 

�لحجم )80-85 �ألف طن �صاكن( بمقد�ر نقطتين مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة %2 

م�صجلة 96 نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي.

ويو�صح ال�شكل )4( �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام )نقطة على �لمقيا�ص �لعالمى( في �التجاهات 

�لمختلفة خالل �لفترة من �صهر فبر�ير 2017 �إلى �صهر فبر�ير 2018: 

1-4 اأ�شعار �شحن المنتجات النفطية 

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

)للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر فبر�ير 2018 بمقد�ر 15 نقطة ،�أي بن�صبة 

 .)World Scale( 16.3% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، م�صجلة 107 نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي
�لمتو�صط  �الأبي�ص  �لبحر  منطقة  د�خل  �لمنقولة  �لنفطية  �لمنتجات  �صحن  �أ�صعار  �نخف�صت  بينما 

28 نقطة على  2018  بمقد�ر  �صهر فبر�ير  �صاكن( خالل  �ألف طن   35 –  30 )للناقالت بحمولة 

�لمقيا�ص �لعالمي، �أي بن�صبة 15.2% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، لت�صل �إلى م�صتوى 156 نقطة، 

)*( �لمقيا�ص �لعالمي )WS- World Scale( هو طريقة م�صتخدمة الحت�صاب �أ�صعار �ل�صحن، حيث �أن نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي تعني 1% من �صعر �لنقل �لقيا�صي لذلك �التجاه 

في كتاب World Scale �لذي ين�صر �صنويا، ويت�صمن قائمة من �الأ�صعار ب�صيغة دوالر/طن تمثل WS 100 – لكل �التجاهات �لرئي�صية في �لعالم.
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و�نخف�صت �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة من �لبحر �لمتو�صط �إلى �صمال غرب �أوروبا 

)للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( بمقد�ر 28 نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي، �أي بن�صبة 

14.4% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، لت�صل �إلى م�صتوى 166 نقطة.
ويو�صح ال�شكل )5( �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية في �التجاهات �لمختلفة خالل �لفترة من 

�صهر  فبر�ير 2017 �إلى �صهر فبر�ير 2018.

)نقطة على المقياس العالمي ( المعدل الشهري ألسعار شحن المنتجات النفطية، 2018-2017 

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

�لنفطية للفترة 2016- 2018.

2 - العر�س و الطلب  

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

�ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %0.8 بن�صبة  �أي  مليون ب/ي،   0.8 بمقد�ر  �إلـى �رتفاعه   2018
�ل�صابق لي�صل �إلـى 99.2 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 1.8 مليون ب/ي مقارنة 

بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

�رتفع طلب مجموعة �لدول �ل�صناعية خالل �صهر فبر�ير 2018 بمقد�ر 0.8 مليون ب/ي،   

�أي بن�صبة 1.7% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلـى 47.5 مليون ب/ي، وهو م�صتوى 

مرتفع بحو�لي 0.4 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق، بينما ��صتقر طلب 

بقية دول �لعالم �الأخرى عند نف�ص �لم�صتوى �لمحقق خالل �ل�صهر �ل�صابق وهو 51.7 مليون 

ب/ي، مرتفعاً بحو�لي 1.4 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

�صهر فبر�ير  �لنفط خالل  �لمعرو�صة من  �لكميات  �رتفاع  �إلى  �الأولية  �لتقدير�ت  ت�صير  كما 

الشكل - 5 
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2018 بمقد�ر 0.3 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.3% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل 
�إلـى 98.9 مليون ب/ي، م�صكلة �رتفاعاً بحو�لي 1.5 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من 

�لعام �ل�صابق.

وعلى م�صتوى �لمجموعات، �نخف�صت �إمد�د�ت �لدول �الأع�صاء في �أوبك من �لنفط �لخام و 

�صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �صهر فبر�ير 2018 بمقد�ر 0.5 مليون ب/ي �أي بن�صبة %1.3 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 38.2 مليون ب/ي، م�صكلة �نخفا�صاً بحو�لي 0.7 

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

�لمنتجة من خارج �أوبك بمقد�ر 0.8 مليون ب/ي �أي بن�صبة 1.3% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر 

�ل�صابق لت�صل �إلى 60.6 مليون ب/ي، م�صكلة �رتفاعاً بحو�لي 2 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر 

�لمناظر من �لعام �ل�صابق .

فبر�ير  �صهر  �لخام خالل  �لنفط  من  و�لعر�ص  �لطلب  لم�صتويات  �الأولية  �لبيانات  وتظهر 

0.2 مليون ب/ي خالل �ل�صهر  2018 عجز قدره 0.3 مليون ب/ي، مقارنة بفائ�ص قدره 
�ل�صابق وتو�زن خالل �ل�صهر �لمماثل من �لعام �ل�صابق ،وذلك كما يت�صح من الجدول )2( 

 :)6( وال�شكل 

موازنة العرض والطلب على النفط  الجدول - 2 

التغري عن

فرباير 2017

فرباير

2017
التغري عن

يناير 2018

يناير

2018
فرباير

2018

0.4 47.1 0.8 46.8 47.5 طلب الدول ال�شناعية

1.4 50.3 0.0 51.7 51.7 باقي دول العامل

1.8 97.4 0.8 98.4 99.2 اإجمايل الطلب العاملي

-0.7 38.9 - 0.5 38.7 38.2 اإمدادات اأوبك :

-0.7 32.4 - 0.4 32.1 31.7 نفط خام

0.0 6.5 - 0.1 6.6 6.5 �شوائل الغاز و مكثفات

1.9 56.3 0.6 54.6 58.2 اإمدادات من خارج اأوبك

0.1 2.3 0.1 2.3 2.4 عوائد التكرير

1.5 97.4 0.3 98.6 98.9 اإجمايل العر�س العاملي

0.0 0.2 (0.3) املوازنة

 )مليون برميل/ اليوم(
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يو�صح الجدوالن )7( و )8( م�صتويات �لطلب و�لعر�ص �لعالمي للنفط  للفترة 2015- 2017.

• اإنتاج النفط ال�شخري فى الواليات المتحدة االأمريكية 	

�رتفع �إنتاج �لواليات �لمتحدة �الأمريكية من �لنفط �ل�صخري خالل �صهر فبر�ير 2018 بحو�لى 

104 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 1.6% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق ليبلغ 6.719 مليون ب/ي، 
م�صكاًل �رتفاعاً بنحو 1.3 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق، كما �رتفع عدد 

�لحفار�ت �لعاملة خالل �صهر فبر�ير 2018 بنحو 42 حفارة مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق، 

لي�صل �إلى 862 حفارة، وهو م�صتوى مرتفع بنحو 225 حفارة مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام 

�ل�صابق،وذلك كما يت�صح من الجدول )3( وال�شكل )7(: 

 )مليون ب/ي ( العرض والطلب العالمي على النفط 

الجدول - 3 إنتاج النفط الصخرى فى الواليات المتحدة األمريكية *

EIA، Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions March 2018 :مل�صدر�

 Bakken، ،ميثل �إنتاج �صت مناطق رئي�صية و�لتي �صكلت نحو %92 من �لنمو فى �إنتاج �لنفط �ملحلى فى �لواليات �ملتحدة �الأمريكية خالل �لفرتة -2011 2014 وهى مناطق *

Eagle Ford، Haynesville، Niobrara، Permian، )Utica and Marcellus( Appalachia، باال�صافة �إىل منطقةAnadarko  �لتي �أ�صبحت هدفاً للعديد من 
منتجي �لنفط �ل�صخري و�لغاز �ل�صخري خالل �ل�صنو�ت �الأخرية، ويعمل بها نحو 129 حفارة �عتبار�ً من �صهر يوليو 2017. 

شكل - 6 

التغري عن

فرباير 2017

فرباير

2017
التغري عن

يناير 2018

يناير

2018
فرباير

2018

1.279 5.440 0.104 6.615 6.719 اإنتاج النفط ال�شخري

225 637 42 820 862 عدد احلفارات العاملة )حفارة(

  )مليون برميل / اليوم ( 
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3 -  تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية

الواليات المتحدة االأمريكية 

�رتفعت و�رد�ت �لواليات �لمتحدة �الأمريكية من �لنفط �لخام خالل �صهر يناير 2018 بحو�لى 

مليون ب/ي،   8 نحو  لتبلغ  �ل�صابق  �ل�صهر  بم�صتويات  3% مقارنة  بن�صبة  �أى  231 �ألف ب/ي 
بينما �نخف�صت و�رد�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 50 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 2.3% مقارنة 

بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لي 2.2 مليون ب/ي. 

�صهر  خالل  �لخام  �لنفط  من  �لمتحدة  �لواليات  �صادر�ت  �نخف�صت  �ل�صادر�ت،  جانب  وعلى 

�أى بن�صبة 3.4% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ  �ألف ب/ي  يناير 2018 بحو�لى 47 

�أى  �ألف ب/ي  1.4 مليون ب/ي، كما �نخف�صت �صادر�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 94 
بن�صبة 1.8% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لى 5 مليون ب/ي. وبذلك �رتفع �صافي 

�لو�رد�ت �لنفطية للواليات �لمتحدة خالل �صهر يناير 2018 بحو�لي 322 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 

9.2% مقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 3.8 مليون ب/ي.
وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، فقد ظلت كند� �لمزود �لرئي�صي للواليات �لمتحدة بالنفط �لخام 

بن�صبة 47% من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه، تليها �لمك�صيك بن�صبة 9% ثم �لمملكة �لعربية 

�ل�صعودية بن�صبة 8.6%، بينما ��صتحوذت �لدول �الأع�صاء في منظمة �أوبك على حو�لي %37 

من �إجمالي و�رد�ت �لنفط �لخام للواليات �لمتحدة �الأمريكية. 

اليابان 

�نخف�صت و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام خالل �صهر يناير 2018 بحو�لي 104 �ألف ب/ي، �أي 

بن�صبة 3% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 3.4 مليون ب/ي، بينما �رتفعت �لو�رد�ت �ليابانية 

من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 57 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 8.4% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق 

لتبلغ 722 �ألف ب/ي، وهو �أعلى م�صتوى منذ �صهر نوفمبر 2013.

إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية شكل - 7 
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يناير  �صهر  �لنفطية خالل  �لمنتجات  من  �ليابان  �صادر�ت  �نخف�صت  �ل�صادر�ت،  جانب  وعلى 

�رتفع �صافي  وبذلك  �ألف ب/ي.   523 لتبلغ   %20 بن�صبة  �أي  �ألف ب/ي،   130 بنحو   2018
 %2.4 بن�صبة  �أي  �ألف ب/ي،   83 2018 بحو�لي  يناير  لليابان خالل �صهر  �لنفطية  �لو�رد�ت 

لي�صل �إلى 3.6 مليون ب/ي.

وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، تاأتي �لمملكة �لعربية �ل�صعودية في �لمرتبة �الأولى بن�صبة 40% من 

�جمالي و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام، تليها �المار�ت �لعربية �لمتحدة بن�صبة 26% ثم قطر 

بحو�لى 7% من �إجمالي و�رد�ت �لنفط �لخام لليابان.

ال�شين 

�رتفعت و�رد�ت �ل�صين من �لنفط �لخام خالل �صهر يناير 2018 بحو�لي 1.6 مليون ب/ي، �أي 

بن�صبة 21% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 9.6 مليون ب/ي، كما �رتفعت �لو�رد�ت �ل�صينية 

من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 174 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 12% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق 

لتبلغ 1.6 مليون ب/ي.

وعلى جانب �ل�صادر�ت، بلغت �ل�صادر�ت �ل�صينية من �لنفط �لخام حو�لي 94 �ألف ب/ي. و�نخف�صت 

�ل�صادر�ت �ل�صينية من �لمنتجات �لنفطية بحو�لي 511 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 32% بالمقارنة مع 

�ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 1.1 مليون ب/ي. وبذلك بلغ �صافي �لو�رد�ت �لنفطية �ل�صينية خالل �صهر يناير 

2018 حو�لي 10 مليون ب/ي مرتفعة بنحو 29.4% عن م�صتوياتها لل�صهر �ل�صابق. 
وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، تاأتي رو�صيا في �لمرتبة �الأولى بن�صبة 15% من �إجمالي و�رد�ت 

�ل�صين من �لنفط �لخام، تليها �لمملكة �لعربية �ل�صعودية بن�صبة 14% و�أنجوال بن�صبة 9% من 

�إجمالي و�رد�ت �لنفط �لخام لل�صين.

ويو�صح الجدول )4( �صافي �لو�رد�ت )�ل�صادر�ت( من �لنفط �لخام و�لمنتجات �لنفطية للواليات 

�لمتحدة و�ليابان و�ل�صين خالل �صهر يناير 2018 مقارنة بال�صهر �ل�صابق.

)مليون برميل / اليوم (  الجدول - 4

�مل�صدر : �لتقرير �ل�صهري ملنظمة �أوبك، �أعد�د خمتلفة 2018.

 4 - المخزون 

�رتفع �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �لدول �ل�صناعية خالل �صهر يناير 2018 بحو�لي 

18 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2871 مليون برميل، وهو م�صتوى منخف�ص بنحو 
199 مليون برميل عن م�صتويات �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي، يذكر �أن �إجمالي �لمخزون 
�لتجاري من �لنفط �لخام  في �لدول �ل�صناعية قد �رتفع خالل �صهر يناير 2018 بحو�لي 17 

�إلى 1114 مليون برميل، كما �رتفع �إجمالي مخزونها  مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل 

�لتجاري من �لمنتجات �لنفطية بحو�لي 1 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1757 

مليون برميل.

املنتجات النفطية النفط اخلام

التغري عن

دي�شمرب 2017

دي�شمرب

 2017
يناير

 2018
التغري عن

دي�شمرب 2017 

دي�شمرب

 2017
يناير

 2018

0.044 -2.879 -2.835 0.278 6.382 6.660 الواليات املتحدة االأمريكية

0.187 0.012 0.199 -0.104 3.525 3.421 اليابان

0.684 -0.208 0.476 1.583 7.919 9.502 ال�شني

 صافي الواردات)الصادرات( النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين
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 وقد �نخف�ص �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �الأمريكتين بحو�لى 10 مليون برميل عن �ل�صهر 

 904 و  �لخام  �لنفط  برميل من  مليون   584 منها  برميل،  مليون   1488 لي�صتقر عند  �ل�صابق 

�لمحيط  منطقة  دول  في  �لنفطي  �لتجاري  �لمخزون  و�نخف�ص  �لمنتجات،  من  برميل  مليون 

�لهادي بحو�لى 4 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 408 مليون برميل، منها 187 

مليون برميل من �لنفط �لخام و 221 مليون برميل من �لمنتجات. بينما �رتفع �لمخزون �لتجاري 

�لنفطي في �لدول �الأوروبية بحو�لى 32 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 975 مليون 

برميل، منها 343 مليون برميل من �لنفط �لخام و 632 مليون برميل من �لمنتجات.

�رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي في بقية دول �لعالم خالل �صهر يناير 2018 بمقد�ر 66 مليون 

متن  على  �لنفطي  �لتجاري  �لمخزون  �نخف�ص  بينما  برميل،  مليون   2732 �إلى  لي�صل  برميل 

�لناقالت بمقد�ر 2 مليون برميل لي�صل �إلى 1170 مليون برميل. 

وبذلك يرتفع �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لعالمى بحو�لي 84 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق 

لي�صل �إلى 5603 مليون برميل، م�صجاًل بذلك �نخفا�صاً بمقد�ر 132 مليون برميل عن م�صتويات 

�ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

�أفريقيا  وجنوب  و�لتنمية  �القت�صادي  �لتعاون  منظمة  دول  في  �ال�صتر�تيجي  �لمخزون  �رتفع 

و�ل�صين خالل �صهر يناير 2018 بحو�لي 2 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1850 

مليون برميل، م�صجاًل بذلك �نخفا�صاً بمقد�ر 33 مليون برميل عن م�صتويات �ل�صهر �لمماثل 

من �لعام �لما�صي. 

�إلى 8623 مليون برميل  �إجمالي �لمخزون �لعالمي في نهاية �صهر يناير 2018  وبذلك ي�صل 

 226 بنحو  و�نخفا�صاً  �ل�صابق،  بال�صهر  برميل مقارنة  مليون   84 بنحو  �رتفاعاً  بذلك  م�صجال 

مليون برميل مقارنة بال�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

ويبين ال�شكل )8( والجدول )9( في �لملحق م�صتويات �لمخزون �لمختلفة في نهاية �صهر يناير 

.2018

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر يناير 2018  )مليون برميل ( شكل - 8 
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ثانيا: سوق الغاز الطبيعي
1 - الأ�شعار الفورية و الم�شتقبلية للغاز الطبيعي في ال�شوق الأمريكي 

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

بال�صهر  مقارنة  ب(  ح  )و  مليون  لكل  دوالر   1.2 بمقد�ر   2018 فبر�ير  �صهر  �الأمريكي خالل 

�ل�صابق لي�صل �إلى 2.67 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

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

�أ�صعار �لغاز �لطبيعي بنحو 8 دوالر لكل مليون )و ح ب( ،كما هو  �لمتو�صط، يت�صح �نخفا�ص 

مو�صح في الجدول )5(:

) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 5

اآ�شيا اأ�شواق الغاز الطبيعي الم�شيل في �شمال �شرق   .2
 

ت�صتعر�ص �لفقر�ت �لتالية �لتطور�ت في �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل في �أ�صو�ق �صمال �صرق 

�أ�صيا و�لكميات �لم�صتوردة من كل من �ليابان وكوريا �لجنوبية و�ل�صين و�لم�صادر �لرئي�صية لتلك 

�لو�رد�ت و�صافي عائد �ل�صحنات �لفورية لم�صدري �لغاز �لطبيعي �لم�صيل. 

1.2 اأ�شعار الغاز الطبيعي الم�شيل
�رتفع متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته �ليابان في �صهر يناير 2018 بمقد�ر 

0.6 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 8.7 دوالر/ مليون و ح ب، و�رتفع 
متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته �ل�صين بمقد�ر 0.3 دوالر لكل مليون و ح 

ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 8.4 دوالر/ مليون و ح ب، كما �رتفع متو�صط �أ�صعار �لغاز 

�لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته كوريا �لجنوبية بمقد�ر 0.4 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة 

بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 8.7 دوالر/ مليون و ح ب.

2.2 الكميات الم�شتوردة من الغاز الطبيعي الم�شيل
�رتفعت �لكميات �لم�صتوردة من �لغاز �لطبيعي �لم�صيل في �ليابان و كوريا �لجنوبية و�ل�صين من 

�لم�صادر �لمختلفة خالل �ل�صهر بمقد�ر 433 �ألف طن �أي بن�صبة 2.5% مقارنة بال�صهر �ل�صابق 

حيث و�صلت �لكميات �لم�صتوردة في �صهر يناير 2018 �إلى 17.591 مليون طن.

* كما هو في مركز هنري.
** تم تحويل خام غرب تكساس إلى مليون )و ح ب( على أساس أن البرميل يحتوي 5.80 مليون )و ح ب (.

http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdM.htm  : المصدر

فرباير

دي�شمربنوفمرباأكتوبر�شبتمرباغ�شط�سيوليويونيو مايواأبريل مار�س2017
يناير

فرباير2018

2.82.93.13.23.03.02.93.02.93.02.83.72.7�لغاز �لطبيعي *

9.28.68.88.47.88.18.38.38.99.810.011.010.7خام غرب تك�صا�ص**

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس في السوق األمريكي، 2018-2017
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 ويو�صح الجدول )6( �لكميات �لم�صتوردة من �لغاز �لطبيعي �لم�صيل و�أ�صعاره في كل من �ليابان 

وكوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �لفترة 2016 - 2018 :

 World Gas Intelligence امل�شدر:  اأعداد خمتلفة من

كميات وأسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في اليابان وكوريا والصين 2018-2016  الجدول - 6

متو�شط اأ�شعار ال�شتريادالكميات امل�شتوردة 

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�شنيكوريااليابانالإجمايلال�شنيكوريااليابان

20168276733257260171420416.96.96.5
724533382464130477.98.07.3يناير 2016

737029981801121698.07.86.9فرباير
795932821702129437.27.36.6مار�س
638221771861104206.46.66.6اأبريل
54552218142590985.96.06.3مايو
619324842146108236.05.76.0يونيو
64601918160499826.35.95.4يوليو

765619712257118846.76.36.0اأغ�شط�س
667122362527114347.16.86.1�شبتمرب

628231871838113077.27.36.7اأكتوبر

754534222659136267.17.56.8نوفمرب

754940263733153087.17.37.1دي�شمرب

2017696931383191132988.18.07.3

830242943436160327.57.97.0يناير 2017

779036002372137627.98.07.0فرباير

814335271991136617.77.86.9مار�س

657323372171110818.27.87.0اأبريل

623924882911116388.58.37.3مايو

618534603038126838.37.87.1يونيو

681727163121126548.37.97.4يوليو

725926033140130028.38.27.4اأغ�شط�س

582123683454116438.18.17.2�شبتمرب

613727603567124647.88.17.4اأكتوبر

641133284056137957.97.77.7نوفمرب

795341765029171588.18.38.1دي�شمرب

826341445184175918.78.78.4يناير 2018
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3.2 م�شادر واردات الغاز الطبيعي الم�شيل
بلغت �صادر�ت ��صتر�ليا �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �صهر يناير 2018 حو�لي 

4.512 مليون طن، لتاأتي في �لمرتبة �الأولى بن�صبة 25.6% من �إجمالي و�رد�ت �ليابان وكوريا 
�لجنوبية و�ل�صين خالل �ل�صهر، تليها قطر بن�صبة 22.5% ثم ماليزيا بن�صبة %13.7.

هذ� وقد بلغت �صادر�ت �لدول �لعربية �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و �ل�صين حو�لي 5.181 

مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته 29.5% من �إجمالي و�رد�ت تلك �لدول خالل �ل�صهر.

4.2 �شافي عائد ال�شحنات الفورية لم�شدري الغاز الطبيعي الم�شيل
وفيما يتعلق ب�صافي عائد �ل�صحنات �لفورية �لمحقق لعدد من �لدول �لم�صدرة للغاز �لطبيعي 

�لم�صيل في �أ�صو�ق �صمال �صرق �أ�صيا، فتاأتي رو�صيا في �لمرتبة �الأولى محققة �صافي عائد في 

حدود 10.32 دوالر/ مليون و ح ب في نهاية �صهر يناير 2018، تليها �إندوني�صيا ب�صافي عائد 

10.15 دوالر/ مليون و ح ب، ثم ماليزيا ب�صافي عائد 10.10 دوالر/ مليون و ح ب، و��صتر�ليا 
ب�صافي عائد 10.06 دوالر/ مليون و ح ب. فيما بلغ �صافي �لعائد لقطر 9.77 دوالر/ مليون و 

ح ب، وللجز�ئر 9.28 دوالر/ مليون و ح ب. 

كوريا  و  �ليابان  �إلى  �لم�صيل  �لطبيعي  للغاز  �لم�صدرة  �لرئي�صية  �لدول   )7( الجدول  ويو�صح 

�لجنوبية و�ل�صين، و�صافي �لعائد لها في نهاية �صهر يناير 2018:

الدول الرئيسية المصدرة للغاز الطبيعي المسيل إلي اليابان وكوريا و الصين، وصافي العائد * الجدول - 7

*  عائد�ت �لت�صدير مطروحاً منها تكاليف �لنقل ور�صوم �الإتاوة.
 World Gas Intelligence لم�صدر:  �أعد�د مختلفة من�

في نهاية شهر يناير 2018

الكميات الم�شتوردة

) األف طن (

�شافي العائد من بيع �شحنات 

الغاز الطبيعي الم�شيل الفورية في 

ا�شواق �شمال �شرق اآ�شيا

)دوالر / م و ح ب( اليابان
 كوريا

الجنوبية
االإجماليال�شين

82634144518417591اإجمالي الواردات، منها:

22624441806451210.06ا�شتراليا

11301634118839529.77قطر

1485417500240210.10ماليزيا

675188344120710.15اندون�شيا

6681946392510.32رو�شيا
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* The OPEC basket of crudes )effective June 16, 2005( is comprised 
of Algeria's Saharan Blend, Iraq's Basra Light, Kuwait Export,   
Libya's Es Sider, Qatar Marine, Saudi's Arabian Light, UAE's 
Murban,  Iran Heavy, Indonesia's Minas, Nigeria's Bonny Light, 
and Venezuela's Merey.Effective 1 January and  mid of October 
2007,Angola’s Girassol and Ecuadorian Oriente crudes have been 
incorporated to become the 12th  and 13th crudes comprising the 
new Opec Basket.As of Jan.2009, the basket excludes the Indonesian 
crude. As of  Jan. 2016, the basket price includes the Indonesian 
crude. As of July 2016 the basket price includes the Gabonese crude.
As of January 2017, the basket price excludes the Indonesian crude 
«Minas». As of June 2017,The basket price includes the Equatorial 
Guinean crude «Zafiro».

* 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 

من  لتتاألف  اأوبك  �شلة  اإلى  »زافيرو«  اال�شتوائية  غينيا  ا�شيف خام   2017 يونيو 

14 نوع من الخام.

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

وتقارير اأوبك.

 Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

�جلدول - 2:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك،  2017- 2018 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 2017 -2018
)$ / Barrel - دوالر / برميل(

2018 2017 �ال�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month 2018 2017 �الأ�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month

46.7 1 
   

يوليو

July

65.5 53.1 1 

 يناير 

January
45.5  2 66.8 52.1  2
46.9  3 67.2 52.1  3
48.0 4 67.6 52.5  4
49.9 1 

 

�غ�صط�ص

August

63.9 52.9  1

 فرب�ير 

February
50.2  2 61.3 53.2  2
48.7  3 63.1 53.7  3
49.7 4 63.6 53.6  4
51.7  1

�صبتمرب

September

52.0 1

 مار�ص 

March
52.8  2 49.2 2
54.2 3 48.7 3
55.8 4 49.5 4
54.4 1 

 �كتوبر 

October

51.6 1
  

�بريل

April

54.4  2 53.4 2
55.7  3 51.5 3
56.3 4 49.4 4
61.7 1 

 نوفمرب  

November

48.1 1

مايو

May
60.3  2 47.6 2
60.9  3 50.0 3
61.4 4 51.1 4
60.8 1 

 دي�صمرب 

December

46.5 1

 يونيو 

  June
61.7  2 45.2 2
62.2  3 43.4 3
64.0 4 44.6 4

20172018

52.466.9January يناير 

53.463.5February فرب�ير 

50.3March مار�ص 

51.4April �بريل 

49.2May مايو 

45.2June يونيو 

46.9July يوليو 

49.6August �غ�صط�ص 

53.4September �صبتمرب 

55.5October �كتوبر 

60.7November نوفمرب 

62.1December دي�صمرب 

52.0First Quarter �لربع �الأول 

48.6Second Quarter �لربع �لثانى 

50.0Third Quarter �لربع �لثالث 

59.4Fourth Quarter �لربع �لر�بع 

52.5Annual Average املتو�شط ال�شنوي 

�جلدول - 1: �ملعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة �أوبك* ، 2017 - 2018

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2017 -2018
)$ / Barrel - دوالر / برميل(
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�جلدول - 3:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك وبع�ص �أنو�ع �لنفوط �الأخرى 2018-2016

Table - 3:  Spot Prices for OPEC and Other  Crudes، 2016-2018   

)$/Barrel - دوالر/ برميل(

�صلة خامات 

�أوبك

 OPEC
Basket

�لعربى 

�خلفيف

 Arab
Light

خليط   

�ل�صحر�ء 

�جلز�ئري 

 Sahara
Blend

�لب�صرة 

�خلفيف

 Basra
Light

�لكويت 

Kuwait
Export

قطر 

�لبحري

Marine

موربان

�الإمار�تي

Murban

�ل�صدرة 

�لليبي

Es Sider

دبى

Dubai
برنت

Brent

غرب 

تك�صا�ص

WTI

40.740.944.239.439.241.444.842.641.343.743.2Average 2016متو�شط عام 2016

52.552.754.251.951.752.954.952.953.254.250.9Average 2017متو�شط عام 2017

52.452.354.851.751.553.456.053.153.754.652.5January 2017يناير 2017 

53.453.655.152.752.954.156.353.554.455.153.4Februaryفرباير

50.350.751.449.849.950.953.050.051.251.649.6Marchمار�س

51.451.651.850.850.852.454.351.052.352.651.1Aprilاأبريل

49.249.349.848.648.750.252.048.950.550.548.6Mayمايو

45.245.246.144.644.446.347.944.946.446.445.2Juneيونيو

46.947.148.046.446.247.549.047.047.648.546.7Julyيوليو

49.649.651.349.348.749.751.550.350.251.748.0Augustاأغ�شط�س

53.453.356.353.052.252.954.955.153.556.149.7September�شبتمرب

55.555.757.955.054.555.157.456.555.657.351.6Octoberاأكتوبر

60.761.163.260.259.660.562.861.660.862.656.7Novemberنوفمرب

62.162.564.761.460.961.563.863.161.664.157.9Decemberدي�شمرب

66.967.469.966.165.766.468.868.266.269.163.7January 2018يناير 2018 

63.564.066.062.362.163.165.964.462.765.262.2Februaryفرباير

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

�جلدول  - 4:  �ملتو�صط �ل�صهري لال�صعار �لفورية للمنتجات �لنفطية فى �ال�صو�ق �ملختلفة،  2016 - 2018

Table - 4: Average Monthly Market Spot Prices of Petroleum Products,   2016 -2018
)$ / Barrel - دوالر / برميل(

الغازولني  املمتازال�شوق

Premium Gasoline
زيت الغاز

Gasoil
زيت الوقود

 Fuel Oil
 Market

متو�صط

 عام 

2016

56.152.937.1Singapore�صنغافورة

Average
2016

63.653.334.1Rotterdamروترد�م
56.354.434.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

63.150.132.1US Gulf�خلليج �المريكي

متو�صط

 عام 

2017

68.066.351.6Singapore�صنغافورة

Average
2017

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

74.462.347.1US Gulf�خلليج �المريكي

فرب�ير

2017

69.967.354.6Singapore�صنغافورة

Feb-17
75.766.149.7Rotterdamروترد�م

68.367.550.4Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
70.663.246.9US Gulf�خلليج �المريكي

مار�ص

2017

64.363.150.7Singapore�صنغافورة

Mar-17
70.162.244.9Rotterdamروترد�م

62.663.246.2Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
70.358.443.3US Gulf�خلليج �المريكي

�أبريل

2017

67.765.052.5Singapore�صنغافورة

Apr-17
75.464.147.0Rotterdamروترد�م

67.965.248.0Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
76.360.044.6US Gulf�خلليج �المريكي

مايو

2017

64.461.751.6Singapore�صنغافورة

May-17
72.661.146.3Rotterdamروترد�م

63.762.347.1Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
74.756.843.7US Gulf�خلليج �المريكي

يونيو

2017

59.858.345.3Singapore�صنغافورة

Jun-17
69.657.144.0Rotterdamروترد�م

59.958.045.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
66.952.641.8US Gulf�خلليج �المريكي

يوليو

2017

61.861.446.1Singapore�صنغافورة

Jul-17
70.360.945.0Rotterdamروترد�م

61.262.145.4Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
71.256.444.5US Gulf�خلليج �المريكي

�أغ�صط�ص

2017

67.564.247.2Singapore�صنغافورة

Aug-17
75.264.746.6Rotterdamروترد�م

66.965.546.7Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
76.460.045.8US Gulf�خلليج �المريكي

�صبتمرب

2017

70.469.350.7Singapore�صنغافورة

Sep-17
79.671.349.8Rotterdamروترد�م

70.370.750.0Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
84.566.448.6US Gulf�خلليج �المريكي

�أكتوبر

2017

70.070.051.9Singapore�صنغافورة

Oct-17
76.171.750.6Rotterdamروترد�م

67.471.051.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
75.266.149.4US Gulf�خلليج �المريكي

نوفمرب

2017

75.674.056.7Singapore�صنغافورة

Nov-17
82.975.455.6Rotterdamروترد�م

72.175.256.1Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
78.271.855.0US Gulf�خلليج �المريكي

دي�صمرب

2017

75.375.856.3Singapore�صنغافورة

Dec-17
80.476.654.5Rotterdamروترد�م

71.775.955.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
75.973.654.4US Gulf�خلليج �المريكي

يناير

2018

78.681.758.9Singapore�صنغافورة

Jan-18
85.682.257.7Rotterdamروترد�م

77.181.559.2Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
83.878.956.9US Gulf�خلليج �المريكي

فرب�ير

2018

77.078.057.0Singapore�صنغافورة

Feb-18
82.877.555.2Rotterdamروترد�م

73.377.656.3Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
80.872.554.2US Gulf�خلليج �المريكي
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 )Source: OPEC Monthly Oil Market Report )various issues امل�شدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�شهري ملنظمة اأوبك. 

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

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

�جلدول - 5 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �لنفط �خلام  2016 - 2018 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2016 - 2018
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�ص �لعاملي(

             Direction
Period

�لبحر �ملتو�صط/

�لبحر �ملتو�صط ***

Med/Med ***

�ل�صرق �الأو�صط/ �لغرب **

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

Middle East/East*
 �الجتاه     

�لفرتة

Average 2016 97 37 60 متو�شط 2016

Average 2017 106 30 59 متو�شط 2017

February 2017 103 37 71 فرب�ير 2017

March 113 28 53 مار�ص

Arpil 104 34 65 �أبريل

May 116 29 55 مايو

June 91 26 51 يونيو

July 84 26 52 يوليو

August 78 24 42 �أغ�صط�ص

September 107 23 44 �صبتمرب

October 135 28 68 �أكتوبر

November 102 28 67 نوفمرب

December 100 25 52 دي�صمرب

January 2018 98 21 44 يناير 2018

February 96 19 39 فرب�ير

�جلدول - 6 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �ملنتجات �لنفطية، 2016 - 2018 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2016 - 2018
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�ص �لعاملي (

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

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

Med/Med*
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

Middle East/East*

�الجتاه     

�لفرتة

Average 2016 146 136 100 متو�شط 2016

Average 2017 171 130 121 متو�شط 2017

February 2017 157 147 116 فرب�ير 2017

March 213 203 126 مار�ص

Arpil 197 187 107 �أبريل

May 158 147 106 مايو

June 149 139 107 يونيو

July 143 133 114 يوليو

August 127 118 127 �أغ�صط�ص

September 174 165 139 �صبتمرب

October 169 158 124 �أكتوبر

November 156 146 126 نوفمرب

December 207 197 130 دي�صمرب

January 2018 194 184 92 يناير 2018

February 166 156 107 فرب�ير

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 2015 - 2017    

Table -7 : World Oil Demand  2015 - 2017
)Million b/d - مليون برميل/ �ليوم (

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

وتقارير ال�شناعة النفطية.

*2017 2016 2015

�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  
�ملعدل

Average

Arab Countries 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0  الدول العربية

OAPEC 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0       �لدول �الأع�صاء في �أو�بك

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

OECD 47.3 47.8 47.7 46.9 47.0 46.9 47.1 47.3 46.3 46.8 46.4  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 24.9 25.2 25.2 25.0 24.5 24.7 24.8 25.1 24.7 24.6 24.6  �أمريكا �ل�صمالية

Western Europe 14.2 14.3 14.6 14.2 13.9 14.0 14.0 14.4 14.0 13.6 13.8  �أوروبا �لغربية

Pacific 8.2 8.4 7.9 7.7 8.6 8.1 8.3 7.7 7.6 8.6 8.0  �ملحيط �لهادي

Developing Countries 31.9 32.0 32.3 31.9 31.5 31.3 31.3 31.8 31.3 31.0 30.9  الدول النامية

 Middle East &
other Asia 21.2 21.3 21.4 21.2 21.0 20.8 20.8 21.0 20.7 20.6 20.3 �ل�صرق �الو�صط ودول 

�أ�صيوية �أخري 

Africa 4.2 4.3 4.1 4.2 4.3 4.1 4.1 4.0 4.1 4.1 4.0  �فريقيا

Latin America 6.5 6.5 6.8 6.5 6.3 6.5 6.4 6.8 6.5 6.3 6.6  �أمريكا �لالتينية

 China 12.3 12.6 12.3 12.4 11.9 11.6 11.9 11.5 11.5 11.1 11.1  ال�شني 

  FSU 4.7 5.1 4.8 4.4 4.5 4.7 5.1 4.7 4.4 4.5 4.6  االحتاد ال�شوفيتي ال�شابق

Eastern Europe 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7    اأوروبا ال�شرقية

World 97.0 98.4 97.8 96.3 95.7 95.4 96.2 96.0 94.1 94.1 93.7    العامل
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�جلدول - 8: �لعر�ص �لعاملي للنفط و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �لفرتة  2015 - 2017

Table -8 : World Oil and NGL Supply, 2015-2017
)Million b/d - مليون برميل يوميا ( 

Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty Reports.

* Estimates  .
** Includes Equatorial Guinean which resumption its full membership in July 2017.

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

* اأرقام تقديرية. 
** ت�شمل غينيا اال�شتوائية التي عاودت االن�شمام اإىل املنظمة يف يوليو 2017.

*2017 2016 2015
�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  
�ملعدل

Average

Arab Countries 28.1 28.1 28.3 28.0 27.9 28.3 29.0 28.5 28.0 27.7 27.4 الدول العربية

OAPEC 26.8 26.8 27.0 26.7 26.6 27.0 27.7 27.2 26.7 26.4 26.1 �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 * *: 38.6 38.8 39.1 38.6 38.3 38.6 39.3 38.8 38.3 38.5 37.6 االأوبك * *:

Crude Oil 32.3 32.4 32.7 32.3 32.1 32.6 33.3 32.6 32.2 32.5 31.5 �لنفط �خلام

NGLs  +non conventional Oils 6.3 6.4 6.4 6.3 6.2 6.1 6.0 6.2 6.1 6.0 6.0  �صو�ئل �لغاز �لطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 25.6 26.4 25.4 25.1 25.4 24.8 25.2 24.6 24.2 25.4 25.3 منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 21.4 22.2 21.3 20.9 21.1 20.6 20.8 20.5 20.1 21.0 21.1 �أمريكا �ل�صمالية

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

 Pacific 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 �ملحيط �لهادي

Developing Countries 11.9 11.9 11.9 11.9 12.0 12.2 12.4 12.3 12.1 12.1 12.3 الدول النامية

 Middle  East & Other Asia 4.9 4.8 4.8 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 5.0 �ل�صرق �الأو�صط ودول �آ�صيوية �أخرى

 Africa 1.8 1.9 1.9 1.8 1.8 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 �فريقيا 

Latin America 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.1 5.2 5.2 5.1 5.0 5.2 �أمريكا �لالتينية 

China 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 4.0 4.0 4.1 4.2 4.4 ال�شني

FSU 14.1 14.1 13.9 14.1 14.1 13.9 14.2 13.7 13.7 14.0 13.7 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 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 عوائد التكرير

World 96.5 97.5 96.7 96.0 96.0 95.8 97.2 95.6 94.8 96.4 95.7  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, February & March   2018   امل�شدر Sources: Oil Market Intelligence, February & March  2018

�لجدول - 9: �لمخزون �لنفطي �لعالمي، في نهاية �صهر يناير 2018

Table - 9 : Global Oil Inventories، January 2018
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية �ل�صهر(

يناير 2018

 Jan. 2018
دي�شمرب 2017

Dec. 2017
التغري عن  دي�شمرب 2017

Change from  Dec. 2017
يناير 2017

 Jan. 2017
التغري عن يناير 2017

Change from  Jan. 2017

Americas(135)1623(10) 14881498االأمريكتني:

Crude)81(5845795665نفط خام

Products)54(958)15(904919منتجات نفطية

Europe(50)975943321025اأوروبا :

Crude)12(34332914355نفط خام

Products)38(63261418670منتجات نفطية

Pacific(14)422(4)408412منطقة املحيط الهادي 

Crude)6(193)2(187189نفط خام

Products)8(229)2(221223منتجات نفطية

 Total OECD(199)28712853183070اإجمايل الدول ال�شناعية *
1

Crude)99(11141097171213نفط خام

Products(100)1757175611857منتجات نفطية

 2732266666266468Rest of the worldبقية دول العامل *
1

Oil at Sea)62(1232)2(11701172نفط على منت �لناقالت

World Commercial 1(132)56035519845735املخزون التجاري العاملي *

Strategic Strategic)33(1850184821883�ملخزون �ال�صرت�تيجي

Total 2(226)86238539848849اإجمايل املخزون العاملي**
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اجلائــــزة العلميــــة

ملنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك( لعام 2018

اإعـــــــــــــــــــــــــالن

ا�صتمـرارا ل�صيا�صـة منظمـة الأقطـار العربيـة الم�صـدرة للبترول في ت�صجيع البحـث العلمـي بتخ�صيـ�ص جـائزتيـن تقديريتـين كـل 

�صنتـين، قيمـة الجائـزة الأولى �صبعـة اآلف دينـار كويتـي )اأي ما يعـادل حوالي ثالثة وع�صـرون األف دولر اأمريكي(، وقيمـة الجـائزة 

الثـانيـة خم�صة اآلف دينار كويتي ) اأي مـا يعادل  حوالي �صتة ع�صر األف دولر اأمريكي(، وبنـاء علـى قـرار المكتب التنفـيذي للمنظمـة 

رقم 147/1  بتاريخ 14 اأيار/مايو 2017 فقد تقرر اأن يكون مجال البحث العلمي للح�صول على جائزة عام 2018 بعنوان:

“ البحوث القت�صادية ذات العالقة بالجوانب المختلفة للبترول والطاقة 
ومن �صمنها المدادات وال�صتهالك والأ�صعار”

مو�صوع البحث

يعد البعد القت�صادي من الأبعاد المهمة في �صناعة الطاقة ب�صكل عام، و�صناعة النفط والغاز ب�صكل خا�ص. ومن مجالت 

البحث الوا�صعة والمت�صعبة هو مجال البحوث القت�صادية ذات العالقة بالجوانب المختلفة ل�صناعة البترول والطاقة والتي 

ت�صتمل على جانب المدادات والطلب وحركة التجارة واتجاهات الأ�صعار والعائدات وال�صتثمار و�صيا�صات الطاقة المختلفة، 

وارتباط الطاقة باأهداف التنمية الم�صتدامة والعديد من الجوانب الأخرى. ويت�صعب كل جانب من جوانب البحث المقترحة 

لي�صم طيفاً وا�صعاً من المحاور التي يمكن تغطيتها. على الباحث تناول البعد القت�صادي لأحد الجوانب المتعلقة ب�صناعة 

البترول والطاقة المقترحة، والتي منها: 

11 التطورات1الحالية1والم�ستقبلية1في1اأ�سواق1الطاقة.1.

21 االمدادات1العالمية1من1م�سادر1الطاقة1المختلفة.1.

31 الطلب1العالمي1على1م�سادر1الطاقة1المختلفة:1الواقع1واالآفاق1المحتملة.1.
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51 �سيا�سات1دعم1الطاقة1واالنعكا�سات1على1االقت�سادات1الوطنية..

61 العائدات1البترولية1واالنعكا�سات1على1اقت�ساديات1الدول1المنتجة.1.

71 واقع1واآفاق1اال�ستثمارات1في1قطاع1الطاقة1وتعزيز1م�ساهمة1القطاع1الخا�ص.1.

81 �سيا�سات1الطاقة1في1الدول1الرئي�سية1الم�ستهلكة1لها1واالنعكا�سات1على1م�ستقبل1الطاقة..
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11 يجوز1تقديم1البحث1من1�سخ�ص1اأو1اأكثر1وال1ي�سمل1ذلك1االأ�سخا�ص1االعتباريين..
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النموذج1 بذلك1ح�سب1 ت�سريحا1 بحثه1 مع1 ويرفق1 االأخ��رى.1 لحقوقه1 الفائز1 لممار�سة1 �سمانا1 اللجنة1 بقرار1 الفائز1

المرفق.

41 1يرفق1المتقدم1للجائزة1مع1بحثه1ت�سريحا1يوؤكد1فيه1عدم1االقتبا�ص،1اأو1ي�سير1اإلى1الفقرات1المقتب�سة1جزئيا1اأو1كليا1.

-1اإن1وجدت1-1مع1ذكر1المراجع1الم�ستخدمة1بالتف�سيل.

جمال البحث
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