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اأبرمت  التي  التفاقية  بموجب  للبترول  الم�سدرة  العربية  الأقطار  منظمة  تاأ�س�ست 

في بيروت بتاريخ 9 يناير 1968  فيما بين حكومات كل من المملكة العربية ال�سعودية 

ودولة الكويت ودولة ليبيا )المملكة الليبية اآنذاك(. ون�ست التفاقية على اأن تكون مدينة 

الكويت مقراً لها.  

تهدف المنظمة اإلى تعاون اأع�سائها في مختلف اأوجه الن�ساط القت�سادي في �سناعة 

البترول، وتقرير الو�سائل وال�سبل للمحافظة على م�سالح اأع�سائها الم�سروعة في هذه ال�سناعة منفردين 

ومجتمعين، وتوحيد الجهود لتاأمين و�سول البترول اإلى اأ�سواق ا�ستهالكه ب�سروط عادلة ومعقولة، وتوفير 

الظروف المالئمة لال�ستثمار في �سناعة البترول في الأقطار الأع�ساء. 

وقد ان�سم اإلى ع�سوية المنظمة في عام 1970 كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر 

ومملكة البحرين والجمهورية الجزائرية.  وان�سم اإليها في عام 1972 كل من الجمهورية العربية ال�سورية 

وجمهورية العراق، وان�سم اإليها في عام 1973 جمهورية م�سر العربية، وان�سمت الجمهورية التون�سية في 

عام 1982 )جمدت ع�سويتها في عام 1986( وتجيز التفاقية ان�سمام اأية دولة عربية م�سدرة للبترول 

اإلى ع�سويتها �سريطة اأن يكون البترول م�سدراً هاما لدخلها القومي، وبموافقة ثالثة اأرباع اأ�سوات الدول 

الأع�ساء على اأن يكون من بينها اأ�سوات جميع الدول الأع�ساء الموؤ�س�سة. 
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أجهزة المنظمة • الûسركات املنبãقة:
الم�سروع����ات  المنظمة  ع��ن  انبثقت 

العربي���ة  ال�س����ركة  التالية:  الم�س���تركة 

 1972 عام  في  البترول  لنقل  البحرية 

ومقرها مدينة الكويت في دولة الكويت، 

ال�سفن  واإ�سالح  لبناء  العربية  وال�سركة 

)اأ�سري( في عام 1973، ومقرها مملكة 

البحرين، وال�سركة العربية لال�ستثمارات 

 1974 ع��ام  في  )اأب��ي��ك��ورب(  البترولية 

المملكة  ف��ي  ال��خ��ب��ر  م��دي��ن��ة  وم��ق��ره��ا 

العربية  وال�سركة  ال�سعودية،  العربية 

 1975 ع��ام  ف��ي  البترولية  للخدمات 

ومقرها مدينة طرابل�ص في دولة ليبيا.

تمار�ص المنظمة ن�ساطاتها واخت�سا�ساتها من خالل اأربعة اأجهزة هي: 

• مجل�س ال�زراA: هو ال�سلطة العليا التي تحدد �سيا�سات المنظمة بتوجيه ن�ساطاتها وو�سع القواعد التي ت�سير عليها. 
• المكتب التنفيò… : يتكون من ممثلي الدول الأع�ساء ويقوم برفع ما يراه من تو�سيات واقتراحات اإلى المجل�ص، وينظر في الميزانية 

ال�سنوية ويرفعها للمجل�ص الوزاري ، كما يقر نظام موظفي الأمانة العامة، وت�سدر قراراته باأغلبية ثلثي اأ�سوات الأع�ساء جميعا.

• الأمانة العامة : ت�سطلع بالجوانب التخطيطية والإدارية والتنفيذية لن�ساط المنظمة، وفقا للوائح وتوجيهات المجل�ص. ويتولى اإدارة 
الأمانة العامة اأمين عام. ويعين الأمين العام بقرار من المجل�ص الوزاري للمنظمة لفترة ثالث �سنوات قابلة للتجديد لمدد اأخرى. 

والأمين العام هو الناطق الر�سمي با�سم المنظمة، وهو الممثل القانوني لها، وهو م�سوؤول عن مبا�سرة واجبات من�سبه اأمام المجل�ص. 

ويقوم الأمين العام باإدارة الأمانة العامة وتوجيهها، والإ�سراف الفعلي على كافة وجوه ن�ساطها، وتنفيذ ما يعهد به المجل�ص اإليه من 

مهام. يمار�ص الأمين العام وكافة موظفي الأمانة العامة وظائفهم با�ستقالل تام ولل�سالح الم�سترك للدول الأع�ساء. يتمتع الأمين العام 

والأمناء الم�ساعدون في اأقاليم الدول الأع�ساء بكافة الح�سانات والمتيازات الدبلوما�سية.  

• ال¡يÄة الق†سائية: تم التوقيع على بروتوكول اإن�ساء الهيئة الق�سائية لمنظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول في مدينة الكويت 
بتاريخ  9 مايو 1978 ودخل حيز النفاذ في 20 اأبريل 1980.  وللهيئة اخت�سا�ص اإلزامي بالنظر في المنازعات التي تتعلق بتف�سير 

وتطبيق اتفاقية اإن�ساء المنظمة، والمنازعات التي تن�ساأ بين ع�سوين اأو اأكثر من اأع�ساء المنظمة في مجال الن�ساط البترولي.

الذكرى الواحد والخمسون
12 �نشاء منظمة ا�وابك

القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية (بيروت)

توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة للتعاون في مجال 
7النفط والغاز بين مملكة البحرين  وشركة ايني 

16
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أنشطة المنظمة

افتتاحية العدد

تطورات صناعة الغاز الطبيعي المسال
في الدول العربية: الواقع واآلفاق

 حظيت �سناعة الغاز الطبيعي الم�سال ومنذ انطالقتها 

قبل اأكثر من خم�س���ة عقود باهتمام خا�ص من قبل الدول 

الأع�س���اء في منظمة الأقطار العربية الم�س���درة للبترول 

)اأواب���ك( الم�س���درة للغ���از الطبيعي، والت���ي كانت المهد 

الأول لنطالقة تلك ال�سناعة الهامة حيث تم ت�سدير اأول 

�س���حنة عالمية من الغاز الطبيعي الم�سال في الجمهورية 

الجزائري���ة الديمقراطية ال�س���عبية في ع���ام 1964، ومن 

ثم توالت العديد من الدول العربية بالدخول في �س���ناعة 

الغاز الطبيعي الم�سال.

وقد �س���هدت التجارة العالمية للغاز الطبيعي الم�سال 

نموا مت�س���ارعاً، واأ�سحت مناف�س���اً لتجارة الغاز الطبيعي 

التقليدي���ة عبر خط���وط الأنابيب، حيث ت�س���تحوذ تجارة 

الغاز الطبيعي الم�س���ال في المرحل���ة الراهنة على قرابة 

ثلث اجمال���ي التجارة العالمية للغ���از الطبيعي، وقد عزز 

ه���ذا الأمر الطلب العالمي المتزاي���د على الغاز الطبيعي 

الم�س���ال، حيث ت�س���ير التوقعات اإل���ى اأن الطلب العالمي 

عل���ى الغاز الطبيعي الم�س���ال �س���يتجاوز 500 مليون طن 

�س���نوًيا بحلول عام 2035، مقابل 300 مليون طن �س���نوًيا 

ف���ي عام 2017. كما عززت م�س���اعي الدول الم�س���توردة 

للغ���از الطبيعي لتنويع م�س���ادر امداداتها وعدم العتماد 

كلي���ا على واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب ذات الطابع 

الإقليمي، بغية تحقيق اأمنها في مجال الطاقة، من تحقيق 

التطورات الراهنة على �سعيد الغاز الطبيعي الم�سال.

لقد �ساهمت الدول الأع�ساء في منظمة الأوابك وعلى 

مدى عق���ود طويلة في تزويد ال�س���وق العالمية بامدادات 

اآمنة وموثوقة من الغاز الطبيعي الم�سال، و�سطرت دورها 

الريادي في هذه ال�سناعة باأحرف من نور، وكان لها الدور 

الأب���رز في توفي���ر امدادات الغاز الم�س���ال اإلى الأ�س���واق 

المختلفة وذلك من خالل تنفيذها ل�سل�س���ة من الم�ساريع 

الكب���رى والناجح���ة والفريدة على الم�س���توى العالمي من 

حي���ث حج���م الإنتاج و�س���خامة ال�س���تثمارات، م�س���تندة 

عل���ى ما تمتلك���ه م���ن مقوم���ات كامتالكه���ا لحتياطيات 

غازي���ة كبيرة، وتوفر البنية التحتية، وقربها من الأ�س���واق 

العالمية، والأهم من ذلك وجود اإرادة �سلبة وحقيقية لدى 

�س���انعي ال�سيا�س���ات ومتخذي القرار في الدول الأع�ساء 

في منظمة الأوابك لتحقيق ال�س���تغالل الأمثل لم�س���ادر 

الغاز الطبيعي، حيث ت�س���ير البيانات باأن �سادرات الدول 

العربية ا�س���تاأثرت على حوالي 36% من اجمالي التجارة 

العالمية في عام 2017، وتحتل دولة قطر المرتبة الأولى 

عالميا على �س���عيد انتاج الغاز الطبيعي الم�س���ال وبطاقة 

ت�س���ديرية تق���در بحوال���ي 77 مليون طن/ ال�س���نة حالياً 

، وتاأت���ي كل م���ن دولة قط���ر والجمهوري���ة الجزائرية في 

المرتبة الأولى والثانية لت�س���دير الغاز الطبيعي الم�س���ال 

اإلى قارة اأوروبا. 
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ومن جانب اآخر ت�س���هد الدول العربية الم�س���درة للغاز 

الطبيعي الم�س���ال، مجموعة من التحدي���ات اأبرزها وجود 

طفرة في المدادات في ال�سواق العالمية وذلك بعد ت�سغيل 

الم�ساريع الجديدة في كل من ا�ستراليا، ورو�سيا، بالإ�سافة 

اإلى دخول الوليات المتحدة المريكية كالعب رئي�سي في 

�س���ناعة الغاز الطبيعي الم�س���ال، وقد اأدى ذلك اإلى زيادة 

التناف�س���ية، و�س���كل مزيدا من ال�س���غط على الأ�سعار، كما 

�سهدت ح�سة الدول العربية تراجعاً في الأ�سواق العالمية، 

حي���ث من المتوقع اأن توؤدي الطفرة في المدادات الحالية 

اإلى حدوث فائ�ص في المعرو�ص حتى عام 2023.

 كم���ا ان���ه من المتوق���ع اأن تحدث فجوة بي���ن العر�ص 

والطلب بعد عام 2023، في �س���وء توقعات ا�ستمرار نمو 

الطل���ب العالم���ي على الغ���از الطبيعي الم�س���ال بما يفوق 

الم���دادات خا�س���ة في ظ���ل التراجع الحال���ي في تنفيذ 

م�ساريع جديدة، نتيجة تراجع اأ�سعار النفط والغاز، حيث 

اأ�س���بحت �س���ركات النفط العالمية اأكثر حذراً نحو �س���خ 

ا�ستثمارات جديدة في م�ساريع باهظة التكاليف كم�ساريع 

ال�سالة.

وعل���ى الرغم من تلك التحديات فاإن الدول الأع�س���اء 

في منظمة الأوابك تبدو الأكثر ا�س���تعداًد لقيادة الم�سهد 

العالم���ي في �س���ناعة الغاز الطبيعي الم�س���ال في مرحلة 

م���ا بع���د 2023 ، وذلك من خالل ما اأعلنته من م�س���اريع 

كب���رى لإ�س���الة الغاز، نذكر م���ن بينها اعت���زام دولة قطر 

رفع طاقتها الت�س���ديرية م���ن  77  اإلى 110 مليون طن/ 

ال�س���نة بحلول عام 2023،  وتوقيع كال من �س���ركة اأدنوك 

الإماراتية و�س���ركة اأرامكو ال�س���عودية على اتفاقية تفاهم 

ل�ستك�س���اف فر�ص التع���اون المحتملة ف���ي مجال اأعمال 

الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي الم�س���ال، كما تعمل مملكة 

البحرين على افتتاح  وحدة عائمة للغاز الطبيعي الم�سال 

تعتبر الأولى من نوعها في مملكة البحرين، بالإ�سافة اإلى 

ذل���ك فقد وقع���ت الجمهورية الجزائري���ة على عدة عقود 

لتمديد عقود ت�سدير وبناء المزيد من وحدات انتاج الغاز 

الطبيعي الم�سال.

والأمان���ة العامة لمنظمة اواب���ك وهي تتابع التطورات 

الجاري���ة على �س���عيد �س���ناعة الغ���از الطبيعي الم�س���ال 

ف���ي ال���دول الأع�س���اء فاإنه���ا اإذ ت�س���يد بم���ا تحق���ق من 

نتائ���ج طيبة ف���ي هذا الجانب، وتاأمل ب���اأن تتهياأ الظروف 

القت�س���ادية العالمية لكي تتمكن الدول من �س���خ المزيد 

من ال�س���تثمارات في هذا القطاع، كما تدعو اإلى المزيد 

من التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية 

ب�س���كل عام والدول الأع�س���اء ب�س���كل خا�ص على �سعيد 

�س���ناعة النفط والغاز ب�سكل عام و�سناعة الغاز الطبيعي 

الم�سال ب�سكل خا�ص ، نظرا لما تحمله تلك ال�سناعة من 

اآفاق كبيرة وواعدة لتدعيم اقت�ساداتنا الوطنية.
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اأعلنت وزارة الطاقة وال�س���ناعة والثروة المعدنية ال�س���عودية 

موؤخ���راً ع���ن زي���ادة الحتياطي���ات الثابتة من النف���ط والغاز في 

المملك���ة العربية ال�س���عودية، مبين���ة ان تلك الزي���ادة جاءت بعد 

خ�س���وع احتياطي���ات النف���ط والغاز ف���ي منطقة امتي���از اأرامكو 

ال�سعودية لعملية الم�سادقة الم�ستقلة التي اأجرتها �سركة ديغويلر 

اآند ماكنوتن )دي اآند اإم( الرائدة في مجال ال�ست�سارات.

وكانت المملكة العربية ال�سعودية قد اأعلنت في 31 دي�سمبر 

2017 اأن احتياطي���ات النفط والغاز بلغ���ت 266.3 مليار برميل 
من النفط و307.9 تريليونات قدم مكعبة قيا�سية من الغاز، منها 

260.9 ملي���ار برمي���ل من النف���ط و302.3 تريلي���ون قدم مكعب 
قيا�س���ية من الغاز تمثل تقديرات الحتياطيات الثابتة من النفط 

والغاز في منطقة امتياز اأرامكو ال�س���عودية. وعقب الم�س���ادقة، 

زادت احتياطيات منطقة امتياز اأرامكو ال�س���عودية في نهاية عام 

2017  بواق���ع 2.2 مليار برميل اأو ما يعادل 263.1 مليار برميل 
من النفط و319.5 تريليون قدم مكعبة قيا�سية من الغاز.

وبالإ�س���افة اإلى احتياطيات منطقة امتياز اأرامكو ال�سعودية، 

تمتل���ك المملكة العربية ال�س���عودية اأي�ًس���ا ن�س���ف الحتياطيات 

النفطي���ة في المنطقة المق�س���مة المملوكة بالم�س���اركة للمملكة 

العربي���ة ال�س���عودية ودولة الكويت، علًما باأن ح�س���ة المملكة من 

الحتياطيات النفطية في المنطقة المق�س���مة )البرية والبحرية 

مجتمعة( تبلغ 5.4 مليار برميل بالإ�سافة اإلى موارد الغاز البالغة 

5.6 تريليون قدم مكعبة.
وعليه، �س���يوؤدي اإدراج المراجعة التي اأجرتها �سركة ديغويلر 

اآن���د ماكنوت���ن لحتياطي���ات النف���ط ف���ي منطقة امتي���از اأرامكو 

ال�س���عودية اإل���ى رفع اإجمال���ي الحتياطيات النفطي���ة الثابتة في 

المملك���ة اعتب���اًرا من نهاي���ة عام 2017 اإلى نح���و 268.5 مليار 

برميل من النفط و325.1 تريليون قدم مكعبة قيا�سية من الغاز. 

من جانبه ذكر معالي المهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح، 

وزي�������ر الطاقة وال�صناعة والث�������روة المعدنية في المملكة العربية 

ال�صعودية، اإلى اأن هذه المراجعة قد �س���لطت ال�س���وء اأي�ساً على 

ثالث حقائق مهمة اأخرى هي:

• اأن هذه الحتياطات ال�سخمة هي اأي�ساً من بين الأقل تكلفة 	

على م�س���توى العالم، مدعومة بوفورات الحجم الرائدة في 

العالم.

• اأن كثافة انبعاثات الكربون ال�سادرة عن اأعمال اإنتاج النفط 	

وما يرتبط بها من اأعمال الحرق في ال�س���عالت في اأرامكو 

ال�سعودية تعد من اأقل المعدلت على م�ستوى العالم، وحث 

�س���ناعة البترول حول العالم على ا�ستخدام هذه المقايي�ص 

البيئية اإلى جانب الربحية.

• اأن ذل���ك ه���و بمثابة تقدي���ر لالأهمية التي توليه���ا المملكة 	

لمعايير النزاهة والن�س���باط والتميز البيئي الرائدة عالمياً 

لأعمال اأرامكو ال�سعودية وموظفيها.

واأ�ساف معاليه ” توؤكد هذه الم�سادقة المبررات التي تجعل 

كل برميل تنتجه المملكة وال�س���ركة هو الأكثر ربحية في العالم، 

والأ�س���باب التي تجعلنا نوؤمن باأن اأرامكو ال�س���عودية هي ال�سركة 

الأكثر قيمة في العالم، بل والأكثر اأهمية.”

زيادة احتياطيات النفط والغاز في المملكة العربية السعودية
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   قام معالي ال�صيخ محمد بن خليفة اآل خليفة، وزير النفط بمملكة البحرين، بتوقيع 

مذك���رة التفاه���م مع �صركة اإيني الإيطالية يوم الأح���د 13 يناير 2019 ، للتعاون في مجال 

النفط والغاز وتنفيذ م�ساريع التنقيب ل�ستخراج النفط والغاز في القاطع البحري ال�سمالي، 

وقد وقع عن جانب �سركة ايني ال�سيد كلوديو دي�سكلزي الرئي�ص التنفيذي لل�سركة.

 وذكر معالي ال�صيخ محمد بن خليفة اآل خليفة اآل خليفة في ت�س����ريح �س����حفي باأن 

ر م�س����احته بحوالي 2800 كيلومتر مربع وبعمق يتراوح ما  القاطع البحري ال�س����مالي تُقدَّ

بين 10 اأمتار و70 متر، حيث ل تزال هذه الم�ساحة غير م�ستك�سفة اإلى حد كبير، منوِّهاً 

رة مع �سركة اإيني الإيطاليه تُعدُّ خطوة اإيجابية في الطريق ال�سحيح  باأن توقيع هذه المذكَّ

نحو تعزيز التعاون وال�س����تثمار وعقد النقا�س����ات ال�س����املة لمراجعة جميع الجوانب ذات 

ال�س����لة بال�س����روط التقنية والتجارية لال�ستك�س����اف والتطوير المحتملين في اإطار زمني 

�ص. ُمخَفّ

 كما اأكد معاليه اأن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تولي اهتماماً بالغاً في توطيد العالقات 

وتعزيز التعاون مع جميع ال�س���ركات النفطية العالمية وتقديم �سبل الدعم والم�ساندة كافة، 

من اأجل تاأمين احتياجات المملكة من الطاقة ل�س���مان ا�ستدامة النمو القت�سادي وتحقيق 

روؤي���ة مملك���ة البحرين 2030 وذل���ك من خالل ال�ستك�س���اف والتنقيب ع���ن النفط والغاز 

في المناطق الياب�س���ة والبحرية وزيادة محفظة ال�س���ركة القاب�س���ة للنفط والغاز بتاأ�س���ي�ص 

المزيد من ال�س���ركات المتخ�س�س���ة في ال�س���ناعات النفطية وتنفيذ العديد من الم�س���اريع 

ذات العالقة.

توقيع مذكرة التفاهم بين مملكة البحرين  وشركة ايني
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إنشاء أول مصنع إلنتاج البولي بروبيلين في الجزائر

معالي ال�صتاذ/ م�صطفى قيطوني،

وزير الطاقة الجزائري

  وقعت �س���ركة �صوناطراك الجزائرية عقدا مع �سركة توتال 

الفرن�س���ية ل

بروبيلي���ن ف���ي الجزائر، وقد اطلق على ال�س���ركة الجديدة ا�س���م 

»�س���وناطراك توت���ال بوليمي���ر«، بملكية م�س���تركة 51% للجزائر 

و49%  ل�سركة توتال.

ووفقا ل�س���ركة �س���وناطراك ف�ستتولى ال�س���ركة الجديدة بناء 

واإدارة مجم���ع لنزع الهيدروجين من غ���از البروبان واإنتاج البولي 

بروبيلين في منطقة اأرزيو قرب مدينة وهران )400 كلم �س���مال 

غرب العا�سمة الجزائرية(، وذلك في مجمع ت�سييل الغاز وم�سفاة 

النفط في تلك المنطقة، و�سي�س���اهم الم�سروع في تاأمين الطلب 

المحل���ي على البول���ي بروبيلين والذي يتم ا�س���تيراده حاليا، كما 

�سي�ساهم الم�سروع في توفير العديد من فر�ص العمل الوظيفية. 

و�س���تعمل �س���ركة �س���وناطراك على توفير 640 األف طن من 

غاز البروبان الم�س���ال �س���نويا للم�س���روع وذلك من من�ساآت الغاز 

الطبيع���ي التابع���ة لها في منطق���ة اأرزيو، ما ي�س���مح باإنتاج 550 

األف طن �س���نويا من البولي بروبيلين، والتي �ست�س���وقها ال�س���ركة 

الجديدة. 



السنة 45 - العدد 1

9

استعراض زيادة التعاون في مجال الطاقة
 بين العراق واألردن

عق���د معالي الأ�صت�������اذ/ ثامر عبا�س الغ�صب�������ان، نائب رئي�س 

ال�������وزراء ل�صوؤون الطاق�������ة وزير النفط بجمهورية العراق، جل�س���ة 

مباحث���ات مع معالي الأ�صت�������اذة/ هالة زواتي، وزي�������رة الطاقة في 

المملكة الأردنية الها�صمية، وقد تم خالل المباحثات ا�ستعرا�ص 

زي���ادة التعاون بين البلدين ال�س���قيقين في مج���ال النفط والغاز 

والكهرباء. 

وقد اأكد معالي الأ�صتاذ/ ثامر عبا�س الغ�صبان، في ت�سريح 

�س���حفي عقب الجتماع على حر�ص بالده على توطيد العالقات 

ف���ي مج���ال الطاقة )النف���ط الغ���از والكهرباء( مع الأ�س���قاء في 

المملك���ة الأردني���ة الها�س���مية، م�س���يراُ اإل���ى اأن المباحثات بين 

الجانبي���ن كان���ت مثمرة و�س���يجنى الطرفان ثماره���ا قريبا على 

الم�ستويين الفني والقت�سادي . 

واأ�س���اف معاليه ان���ه تم مناق�س���ة تزويد المملك���ة الردنية 

الها�س���مية بالنف���ط العراقي وف���ق مذكرة تفاهم �س���يتم توقيعها 

لحق���ا بع���د الح�س���ول عل���ى موافقة حكوم���ة البلدي���ن، وكذلك 

م�س���روع مد انب���وب الت�س���دي���ر )الرميلة – العقبة( ف�س���اًل عن 

م�س���روع الربط الكهربائي بين البلدين، بالإ�س���افة اإلى موا�سيع 

ت�سمل اآفاق التعاون على الم�ستوى الفني ل�ستخراج النفط والغاز 

وم�ساريع الطاقات المتجددة. 

م���ن جانبها ذكرت معالي الأ�صت�������اذة/ هالة زواتي ، ان زيارتها 

لجمهوري���ة العراق تاأتي ف���ي اإطار تعزيز العالق���ات الثنائية بين 

البلدين ال�سقيقين، وا�ستكمال للزيارات  التي قام بها جاللة ملك 

الردن ورئي����ص الوزراء الردني لبحث الموا�س���يع ذات الهتمام 

الم�س���ترك بي���ن البلدين في مج���الت الطاقة والنف���ط والغاز ، 

موؤكدة على اأهمية تعزيز التعاون بين البلدين لما فيه من م�سالح 

م�س���تركة على م�س���تويات التعاون القت�س���ادي والفني . وعبرت 

عن اأملها باأن توؤدي المباحثات اإلى التعجيل في تنفيذ الم�ساريع 

الم�س���تركة بع���د التف���اق على الخط���وات واللي���ات الفنية لهذه 

الم�ساريع. 
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ذك���رت وزارة البت�������رول والثروة المعدنية بجمهورية م�صر العربية عبر موقعها اللكتروني، انها تمكنت خالل 

عام 2018 من تحقيق 61 اكت�ساف جديد للنفط والغاز الطبيعي بواقع 43 اكت�ساف للنفط الخام و18 اكت�ساف 

للغاز الطبيعي، حيث �ساهمت تلك الكت�سافات في تعزيز احتياطيات واإنتاج م�سر من الثروة البترولية. 

واأ�س���ارت الوزارة ان متو�س���ط اإنتاج م�س���ر من النفط الخام والمتكثفات يبلغ حالياً حوالى 660 األف ب/ي، 

وياأتي ذلك نتيجة للمجهودات التي بذلت خالل العام في مجال البحث وال�ستك�ساف والتنمية حيث تم و�سع 36 

بئراً ا�ستك�س���افية جديدة منتجة للنفط الخام على خريطة الإنتاج بمتو�س���ط مبدئى 27 األف ب/ي ، بالإ�س���افة 

الى 175 بئراً تنموية بمتو�سط مبدئى 113 الف ب/ي ، كما نجحت جهود قطاع البترول في  تعوي�ص التناق�ص 

الطبيعى لالإنتاج من الحقول القديمة نتيجة انخفا�ص �سغوط الخزانات حيث �ساهم برنامج تح�سين اأداء اأن�سطة 

الإنت���اج في م�س���روع التطوير والتحديث للقط���اع في تعوي�ص هذا التناق�ص بما يقرب م���ن 100 األف برميل من 

النفط الخام.

واأو�س���حت الوزارة ان عام 2018 �س���هد تحقيق الكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج محلياً بنهاية �سهر 

�سبتمبر 2018 بف�سل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجياً نتيجة النتهاء من تنمية وو�سع مراحل جديدة من 

اربعة حقول كبرى في البحر الأبي�ص المتو�سط على خريطة الإنتاج وهو ما اأدى اإلى التوقف عن ا�ستيراد الغاز 

الطبيعي الم�س���ال لأول مرة منذ اأكثر من 3 �س���نوات وبالتالي تر�سيد ا�ستخدام النقد الأجنبي الموجه لال�ستيراد 

وتقليل فاتورة ال�ستيراد التي ت�سكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة .

زي ادة ملحوظة في احتياطيات مصر من النفط والغاز 
الطبيعي خالل عام 2018

معالي المهند�س طارق المال

وزير البترول والثروة المعدنية
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أنشطة المنظمة

الذكرى الواحد والخمسون
 إلنشاء منظمة األوابك

�صاد± يوم التا�صع من يناير 2019 الòكرi الواحد والخم�صين لإن�صاء منظمة الأقطار العربية الم�صدرة 

للبت�������رول )اأوابك( في عام 1968، بموجب التفاقية التي اأبرم�������ت في مدينة بيروت بين كل من المملكة 

العربي�������ة ال�صعودية، ودولة الكوي�������ت، ودولة ليبيا )المملك�������ة الليبية اآنòاك(، ب�صاأن ان�ص�������اء منظمة عربية 

اقليمية متخ�ص�صة ذات طابع دولي، واختيرت دولة الكويت لتكون المقر الرئي�صي للمنظمة،  وقد ان�صم 

اإلى ع�صوية المنظمة في عام 1970 كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين 

والجمهوري�������ة الجزائرية الديمقراطية ال�صعبية، وان�صم اليها في عام 1972 كل من الجمهورية العربية 

ال�صورية وجمهورية العراق، وان�صمت اليها جمهورية م�صر العربية في عام 1973، وان�صمت الجمهورية 

التون�صية في عام 1982 )جمدت ع�صويتها منò عام 1986 بناء على طلبها(.

51
من اليمين جلو�ساً: اأ�سحاب المعالي وزراء النفط والبترول في الدول الموؤ�س�سة، الأ�ستاذ عبد الرحمن العتيقي )دولة الكويت(، الأ�ستاذ خليفة 

علي مو�سى - دولة ليبيا )المملكة الليبية( اآنذاك، ال�سيخ اأحمد زكي يماني )المملكة العربية ال�سعودية(.
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وذكر �صعادة الأ�صتاذ/عبا�س علي النقي، الأمين العام 

لمنظمة الأوابك، في ت�س���ريح �سحفي باأن ان�ساء منظمة 

اأوابك يعتبر نقطة تحول جوهرية في م�سيرة العمل العربي 

الم�س���ترك، وذلك من خالل تركيز المنظمة على التعاون 

بين الدول الع�س���اء بق�س���د تحقيق الم�س���الح والمنافع 

القت�س���ادية الم�س���تركة، وقد تم ذلك عن طريق تاأ�سي�ص 

مجموعة من ال�س���ركات المنبثقة عن الدول الأع�ساء في 

المنظمة وهي، ال�سركة العربية البحرية لنقل البترول في 

عام 1972 ومقرها في مدينة الكويت، وال�س���ركة العربية 

لبناء وا�س���الح ال�س���فن )اأ�س���ري( في عام 1973 ومقرها 

في مدينة المنامة في مملكة البحرين، وال�س���ركة العربية 

لال�س���تثمارات البترولي���ة في ع���ام 1974 ومقرها مدينة 

الخبر في المملكة العربية ال�س���عودية، وال�س���ركة العربية 

للخدم���ات البترولي���ة في ع���ام 1975 ومقرها في مدينة 

طرابل����ص ف���ي دول���ة ليبيا، كم���ا اأ�س�س���ت المنظمة معهد 

النفط العرب���ي للتدريب في عام 1978 ومقره في مدينة 

بغداد في جمهورية العراق.

حي���ث �س���اهمت تل���ك ال�س���ركات ف���ي تعزيز م�س���يرة 

ال�سناعة البترولية العربية، وذلك من خالل ما نفذته من 

م�س���اريع بترولية م�س���تركة اأو منفردة في تمويل م�س���اريع 

بترولي���ة ف���ي العديد من ال���دول العربية الأع�س���اء وغير 

الأع�ساء على حد �سواء.

واأ�س���اف الأمين العام اأن المنظمة ته���دف اإلى تعاون 

الدول الأع�ساء في مختلف اأوجه الن�ساط القت�سادي في 

�س���ناعة البت���رول وتحقيق اأوثق العالق���ات فيما بينها في 

هذا المجال وتقرير الو�سائل وال�سبل المتاحة للمحافظة 

على م�س���الح اأع�س���ائها الم�س���روعة في هذه ال�س���ناعة، 

منفردي���ن اأو مجتمعي���ن، وتوحيد الجهود لتاأمين و�س���ول 

البترول اإلى اأ�س���واق ا�س���تهالكه ب�س���روط منا�سبة وتوفير 

الظ���روف المالئمة لراأ�ص المال والخبرة لال�س���تثمار في 

�سناعة البترول في الدول الأع�ساء.

واأ�س���ار اإلى اأن المنظمة ت�سلك عدة �سبل بغية تحقيق 

ه���ذه الأه���داف ومن بينه���ا، اتخ���اذ الج���راءات الكفيلة 

بتن�س���يق ال�سيا�سات القت�س���ادية البترولية لأع�سائها ما 

اأمك���ن، واتخاذ الجراءات الكفيل���ة بالتوفيق بين الأنظمة 

القانونية المعمول بها في الدول الأع�ساء اإلى الحد الذي 

يمكن المنظمة من ممار�سة ن�ساطها، وم�ساعدة الأع�ساء 

على تبادل المعلومات والخب���رات واإتاحة فر�ص التدريب 
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والعمل لمواطني الأع�ساء في الدول الأع�ساء التي تتوفر 

فيه���ا امكانيات ذلك، وتعاون الدول الأع�س���اء في حل ما 

يعتر�س���هم من م�سكالت في �سناعة البترول، والإفادة من 

موارد الدول الأع�س���اء والمكانيات الم�ستركة في ان�ساء 

م�سروعات في مختلف اأوجه الن�ساط في �سناعة البترول 

والغاز يقوم بها جميع الأع�ساء اأو من يرغب منهم بذلك.

واأكد على حر�ص المنظمة على دعم وتنمية عالقاتها 

وات�س���التها مع العالم الخارج���ي وذلك لطرح وجهة نظر 

ال���دول العربي���ة الم�س���درة للبترول حول ق�س���ايا الطاقة 

والتنمية، وا�ستك�س���اف اآفاق التعاون القت�س���ادي والتقني 

بين الدول الأع�س���اء والبلدان الم�س���تهلكة للنفط وكذلك 

البلدان النامية.

كم���ا اأكد عل���ى حر�ص الأمان���ة العام���ة للمنظمة على 

متابع���ة كافة التط���ورات الجارية في ال�س���ناعة البترولية 

العالمية، وتقوم بر�سد انعكا�ساتها على اقت�سادات الدول 

الأع�س���اء، وذلك من خالل ما تقوم به من درا�س���ات فنية 

واقت�س���ادية في هذا ال�س���اأن، حيث تقوم باإعداد درا�سات 

فنية واقت�س���ادية حول ال�سناعة البترولية والغاز والطاقة 

بمعدل ما بين 8 اإلى 10 درا�سات �سنوياً.

وق���ال ان الأمان���ة العام���ة تق���وم بمتابع���ة التطورات 

الجاري���ة على �س���عيد اتفاقية الأمم المتح���دة الإطارية 

ب�س���اأن تغي���ر المن���اخ UNFCCC وبروتوك���ول كيوت���و 

واتف���اق باري�ص، وذل���ك تنفيذاً لتوجيه���ات مجل�ص وزراء 

منظمة الأوابك، بهدف تو�س���يح مواقف الدول الأع�ساء 

حيال تلك الق�س���ايا وبالتن�س���يق الم�ستمر مع المجموعة 
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التفاو�س���ية العربي���ة وجامع���ة ال���دول العربي���ة ومنظمة 

البلدان الم�س���درة للنفط )اأوبك( ومجل�ص التعاون لدول 

الخليج العربية، حيث يتم عقد اجتماعات تن�س���يقية مع 

تل���ك الجهات لمناق�س���ة م�س���ودة القرارات والموا�س���يع 

الت���ي يتم التفاو�ص ب�س���اأنها والحر�ص على عدم �س���دور 

قرارات من موؤتمرات الأطراف من �س���اأنها اأن توؤثر �سلباً 

على اقت�س���ادات الدول الأع�س���اء. حيث �ساركت الأمانة 

العام���ة موؤخراً ف���ي موؤتمر الأطراف ف���ي اتفاقية الأمم 

المتحدة الإطارية لتغّير المناخ )COP-24( الذي ُعقد 

في مدينة كاتوفيت�سي، بولندا، في دي�سمبر 2018. وقد 

عقدت الأمانة العامة فعالية هامة على هام�ص الموؤتمر، 

وبالتعاون مع وزارة الطاقة وال�س���ناعة والثروة المعدنية 

ف���ي المملك���ة العربي���ة ال�س���عودية، بعنوان “ا�س���تخدام 

التقني���ات الحديثة لتخفي�ص انبعاثات غاز ثاني اك�س���يد 

الكربون”، وقد �س���ارك في تقديم الفعالية مجموعة من 

الخبراء والمتخ�س�س���ين من المملكة العربية ال�سعودية، 

ومملكة البحرين، ودولة الكويت.

واأعرب في ختام ت�سريحه عن خال�ص تقديره وامتنانه 

لل���دول الأع�س���اء في المنظم���ة على ما تقدم���ه من دعم 

كبي���ر للمنظمة، الأمر الذي مكنها من اأداء ر�س���التها على 

الوجه الأكمل، كما تقدم بال�سكر لكافة الأجهزة الرئي�سية 

بالمنظمة وهي مجل�ص الوزراء والمكتب التنفيذي والأمانة 

العامة والهيئة الق�س���ائية، على جهودها الحثيثة لت�س���يير 

عمل المنظمة.
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أنشطة المنظمة

   تلبي���ة لدع���وة كريمة من معال�������ي الدكتور/ اأحمد 

اأب�������و الغيط، الأمي�������ن الع�������ام لجامعة ال�������دول العربية، 

�سارك �صعادة الأ�صتاذ/ عبا�س علي النقي، الأمين العام 

لمنظمة اأوابك، في ح�سور الجل�سة الفتتاحية لأعمال 

ال���دورة الرابع���ة للقمة العربي���ة التنموية: القت�س���ادية 

والجتماعية، وذلك في يوم 20 يناير 2019، في مدينة 

بي���روت، الجمهورية اللبنانية، وذلك بح�س���ور مجموعة 

من اأ�س���حاب ال�س���مو والفخامة روؤ�ساء وكبار الم�سولين 

في الدول والمنظمات العربية المتخ�س�سة. 

وذك���ر �صعادة الأ�صتاذ/ عبا�س علي النقي، ان القمة 

العربية التنموي���ة: القت�س���ادية والجتماعية تعتبر من 

الفعاليات العربية الر�س���مية الهام���ة، وتهدف اإلى زيادة 

التع���اون بي���ن ال���دول العربية ف���ي مختل���ف القطاعات 

القت�سادية والتنموية، موؤكداً على حر�ص منظمة اأوابك 

على الم�س���اركة ف���ي فعالي���ات تلك القمة من���ذ دورتها 

الأولى، واأ�س���اد بالنتائج والتو�س���يات ال�سادرة عن تلك 

القمم. 

القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية )بيروت(
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القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية )بيروت(

ف���ي اإطار الجهود المتوا�س���لة والرامية لر�س���د ومتابعة التطورات 

البترولي���ة عل���ى الم�س���توى العرب���ي والعالم���ي، والحر����ص على ن�س���ر 

المعلومات والبيانات الإح�س���ائية المتعلقة بم�س���ادر الطاقة المختلفة 

للباحثين والعاملين والمخت�سين في مجال الطاقة وال�سناعة البترولية، 

اأ�س���درت الأمان���ة العامة لمنظم���ة الأقطار العربية الم�س���درة للبترول 

)اأوابك( ، تقريرها الإح�س���ائي ال�س���نوي لعام 2018، والذي يت�س���من 

بيان���ات الدول الأع�س���اء ف���ي منظمة اأواب���ك والدول العربي���ة الأخرى 

بالإ�س���افة اإل���ى البيان���ات الإجمالية لمنظمة الدول الم�س���درة للبترول 

)اأوبك( والدول الأخرى للفترة من 2013 اإلى 2017. 

وم���ن منطلق حر�ص الأمان���ة العامة لمنظمة اأوابك على اإ�س���فاء 

الم�س���داقية وال�س���فافية لبيانات �س���ناعة النفط و الطاقة، لما لذلك 

من دور في ر�سم ال�سيا�سات القت�سادية الناجعة، فقد قامت بتحديث 

بيانات التقرير بالعتماد، وب�سكل اأ�سا�سي، على ا�ستمارة جمع بيانات 

الطاق���ة المع���دة من قب���ل الأمانة العام���ة لمنظمة اأواب���ك، والبيانات 

الت���ي توفرها الأوراق القطرية المقدمة من الدول العربية اإلى موؤتمر 

الطاقة العربي الحادي ع�سر الذي عقد في مدينة مراك�ص – المملكة 

المغربي���ة خالل الفترة 1-4 ت�س���رين اأول/اكتوبر 2018 ، بالإ�س���افة 

اإلى البيانات ال�س���ادرة عن الموؤ�س�س���ات الوطنية العربية و الم�س���ادر 

الثانوية الأخرى.

ي�س���تعر�ص التقرير الح�سائي ال�سنوي لمنظمة اأوابك لعام 2018 

في ق�س���مه الأول بع�ص الموؤ�س���رات العامة للدول الأع�س���اء في منظمة 

اأوابك، ويتناول الق�س���م الثاني البيان���ات المتعلقة بالحتياطي والإنتاج، 

والكت�س���افات الجديدة. حيث ق���در احتياطي الدول العربية من النفط 

الخ���ام ف���ي نهاية ع���ام 2017 بحوال���ي 714.4 مليار برميل، م�س���كاًل 

انخفا�ساً ن�سبته 0.2 % بالمقارنة بعام 2016. ويمثل احتياطي الدول 

العربية في عام 2017 من النفط الخام نحو 48.9 % من الحتياطي 

العالمي البالغ 1460.8 مليار برميل.

 كم���ا �س���هد احتياطي الغ���از الطبيعي في ال���دول العربية في عام 

2017 انخفا�س���اً طفيفاً اأي�س���اً بالمقارنة بعام 2016 اأي بن�س���بة 0.4 
% لي�س���ل اإلى 54.2 تريليون متر مكعب، م�س���كاًل ن�س���بة 27.5 % من 

الحتياطي العالمي. 

وعلى �س���عيد اإنتاج النفط الخام و�س���وائل الغاز الطبيعي فقد بلغ 

اإنتاج الدول العربية في عام 2017 نحو 28.6 مليون برميل يوميا منها 

27.5 مليون برميل يومياً من الدول الأع�س���اء في اأوابك، وقد بلغ اإنتاج 
النف���ط الخام فق���ط في الدول العربية نح���و 24.3 مليون برميل يوميا 

محققا بذلك ن�سبة انخفا�ص تقدر بنحو 1.1 % بالمقارنة بعام 2016 

وي�س���كل اإنتاج الدول العربية من النف���ط الخام ما يقارب 28.5 % من 

الإنتاج العالمي. ومن جهة اأخرى بلغ اإنتاج الغاز الطبيعي الم�س���وق في 

ال���دول العربية ما يقرب من 583.4 ملي���ار متر مكعب في عام 2017 

منه���ا حوالي 549.3 مليار متر مكعب من الدول الأع�س���اء في اأوابك، 

اأي ما ي�س���كل 94.1 % من اإنتاج الدول العربية، وقد ا�س���تاأثرت الدول 

العربية بما يقارب من 15.8 % من الإنتاج العالمي البالغ 3685 مليار 

متر مكعب.

 وفيم���ا يخ�ص الن�س���اط ال�ستك�س���افي خالل ع���ام 2017، حققت 

ال���دول العربية 93 اكت�س���افاً جدي���داً، منها 63 اكت�س���افا للنفط، و30 

اكت�سافا للغاز الطبيعي ومن �سمن هذه الكت�سافات 91 اكت�سافاً جديداً 

في الدول الأع�س���اء في اأوابك، منها 63 اكت�س���افاً للنفط و28 اكت�سافاً 

للغاز الطبيعي.

ويتن���اول التقرير في ق�س���مه الثالث عمليات ت�س���نيع النفط والغاز 

الطبيع���ي، حيث بلغت الطاقات الت�س���ميمية لم�س���افي النفط القائمة 

ف���ي الدول العربية في عام 2017 حوال���ي 7832.6 األف برميل يوميا 

م�سكلة انخفا�ص بمقدار 67.8 األف ب / ي بالمقارنة بعام 2016، وبلغ 

اإنتاج الدول العربية من الم�ستقات النفطية حوالي 7635.3 األف ب/ي 

منخف�سة بحوالي 0.2 % مقارنة بعام 2016.

 كما ي�ستعر�ص التقرير في ق�سمه الرابع ا�ستهالك النفط والطاقة 

في الدول الأع�س���اء والدول العربية الأخرى، مت�سمنا ا�ستهالك النفط 

الخام والم�س���تقات النفطية بح�س���ب المنتج، وا�ستهالك الغاز الطبيعي 

والفحم والطاقة الكهرومائية.  يذكر اأن اإجمالي ا�س���تهالك الطاقة في 

عام 2017 بلغ نحو 14.7 مليون برميل مكافئ نفط يومياً، منها 7.21 

مليون ب م ن /ي من النفط الخام والم�ستقات النفطية، وما يقارب من 

7.23 مليون ب م ن /ي من الغاز الطبيعي.
يتط���رق التقري���ر ف���ي ق�س���مه الخام�ص اإل���ى تجارة النف���ط والغاز 

الطبيعي في الدول الأع�س���اء والدول العربية الأخرى، مت�سمناً بيانات 

�س���ادرات وواردات النفط الخام والم�ستقات النفطية والغاز الطبيعي. 

وفيما يخ�ص الأ�سعار، تناول التقرير في ق�سمه ال�ساد�ص متو�سط اأ�سعار 

النفوط الفورية العربية والعالمية والأ�سعار الفورية ل�سلة خامات اأوبك 

ال�س���هرية وال�سنوية، واأ�سعار منتجات الطاقة بالعملة المحلية وبالدولر 

الأمريكي للفترة من 2015 اإلى 2018.

ف�س���ال ع���ن ذلك تط���رق التقرير اإل���ى عمليات نقل النف���ط والغاز 

الطبيعي م���ن حيث عدد الناقالت وحمولتها و�س���بكة خطوط الأنابيب 

المتوف���رة في الدول الأع�س���اء، اإ�س���افة اإلى ا�س���تعرا�ص بيانات قطاع 

توليد الطاقة الكهربائية.

صدور التقرير االحصائي السنوي  لمنظمة األوابك لعام 2018

Annual Statistical Report

2018

20
18

An
nua

l St
ati

stic
al R

epo
rt



السنة 45 - العدد 1

18

أنشطة المنظمة

توقعت درا�س���ة حديثة �س���ادرة ع���ن الأمانة 

العامة لمنظمة اأوابك بعنوان »الآفاق الم�ستقبلية 

للطلب على النفط في الدول الآ�س���يوية«، ارتفاع 

الطلب على النفط بالدول الآ�س���يوية النامية بين 

عام���ي 2020 و2040 بمع���دل 1،5 %  �س���نويا 

من 23،9 مليون برميل اإلى 32،2  مليون ب/ي، 

واأو�سحت الدرا�سة انه وفقا ل�سيناريو ال�سيا�سات 

الراهن���ة فمن المتوقع ارتفاع الطلب على النفط 

بمعدل 2 % �س���نويا لي�س���ل اإلى 36،1 6 مليون 

برمي���ل نفط مكافئ يوميا عام 2040 مقارنة مع 

24،3 مليون برميل في 2020.
 واأ�س���افت الدرا�س���ة اأن ال�سين �ست�سمر في 

ت�سدر النمو في الطلب على الطاقة خالل الفترة 

بي���ن عامي 2020 و2040 عالمي���ا واإقليميا، اإذ 

من المتوقع نمو ا�س���تهالك الطاقة بواقع %0،8 

�س���نويا ح�س���ب ال�سيا�س���ات الجدي���دة و 1،4 % 

�سنويا ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الراهنة.

 واأ�س���ارت الدرا�سة اإلى اأن ا�ستهالك الطاقة 

ف���ي الدول الآ�س���يوية النامية ت�س���اعف اأكثر من 

ثالث مرات اإذ قفز من 28،1 مليون برميل مكافئ 

نفط يوميا ع���ام 2000 اإلى 88،2 مليون برميل 

عام 2016 وت�س���اعفت ح�س���ة ه���ذه الدول في 

اإجمالي ا�س���تهالك الطاق���ة في العالم من 15،4 

% اإلى 33،1 % . مبينة اأن الفحم هو الم�س���در 
الأ�سا�س���ي الذي يلبي متطلبات اقت�س���ادات هذه 

الدول م���ن الطاقة اإذ ارتفعت الأهمية الن�س���بية 

للفح���م ف���ي اإجمالي ا�س���تهالك الطاقة في هذه 

ال���دول من 50 % عام 2000 اإلى 55،7 % عام 

2016 كما ارتفعت ح�س���ة ه���ذه الدول باإجمالي 
ا�س���تهالك الفح���م بالعال���م م���ن 31،5 % اإل���ى 

65،6% ،  وبينت اأن ال�سين باتت الم�ستهلك الأكبر للفحم عالميا 
اأو اإقليميا اإذ ت�ساعفت ح�ستها في ال�ستهالك العالمي من الفحم 

م���ن 22،4 % عام 2000 اإلى 50.8%  في عام 2016 في حين 

تاأت���ي الهند ف���ي المرتبة الثاني���ة عالميا اإذ ارتفعت ح�س���تها في 

اإجمالي ا�ستهالك العالم من الفحم من 7،7% اإلى 16،8 %.

وحول ا�س���تهالك النفط في الدول الآ�سيوية النامية ا�سارت 

الدرا�س���ة ال���ى ارتفاع ا�س���تهالكها بمع���دل 4،9 % اإذ ارتفع من 

10،4 ملي���ون برمي���ل يوميا عام 2000 اإل���ى 22،5 مليون برميل 
ع���ام 2016 وازدادت ح�س���ة هذه الدول من اإجمالي ا�س���تهالك 

العالم من 13،6 %  اإلى 23،8 %، واأفادت الدرا�س���ة اأن ح�س���ة 

ال�س���ين من اإجمال���ي ا�س���تهالك العالم من النف���ط ارتفعت من 

برميل واحد من اأ�س���ل 16 برمي���ل عام 2000 اإلى برميل واحد 

من اأ�س���ل ثمانية براميل عام 2016 اإذ ارتفع ا�س���تهالك ال�سين 

بمعدل 6،2 %  �سنويا ليت�ساعف من 4،9 مليون ب/ي اإلى12،8 

مليون ب/ي. 

واأ�س���ارت اإل���ى اأن ا�س���تهالك النفط في الهن���د ارتفع بمعدل 

4،4% �سنويا حيث ت�ساعف من 2،6 مليون ب/ي عام 2000 اإلى  
4،5 ملي���ون ب/ي عام 2016 فيما ارتفعت ح�س���تها من اإجمالي 

ا�ستهالك العالم من النفط من 2،9 % اإلى 4،6 %.

در اسة اآلفاق المستقبلية للطلب على النفط في الدول اآلسيوية



السنة 45 - العدد 1

19

اأعلنت ال�س���ركة العربية لال�س���تثمارات البترولية »اأبيكورب«، 

ع���ن توفيره���ا تموياًل بقيم���ة 100 مليون دولر �س���من مجموعة 

تموي���الت مقدم���ة من ع���دد م���ن الم�س���ارف والبن���وك الدولية 

والإقليمية لم�س���روع م�س���فاة الدقم وال�س���ناعات البتروكيميائية 

ف���ي �س���لطنة عمان، وال���ذي ينفذ بال�س���راكة بين �س���ركة البترول 

الكويتية العالمية )KPI( و�س���ركة النف���ط العمانية، ويعتبر اأحد 

اأهم الم�ساريع القت�سادية في �سلطنة عمان.

و�س���اهمت “اأبيكورب”، في توفير تموي���ل بقيمة 100 مليون 

دولر للم�س���روع، حي���ث تم���ّول 50 مليون دولر منه���ا بما يتوافق 

مع اأحكام ال�س���ريعة الإ�س���المية، و50 مليون دولر اأخرى ح�سب 

�سروط التمويل التقليدي. ويعك�ص هذا الم�سروع التزام »اأبيكورب« 

الكامل بدعم وتطوير قطاع الطاقة في �س���لطنة عمان من خالل 

تخ�سي�س���ها لتمويالت تربو على 380 مليون دولر لهذا ال�س���وق 

في الوقت الحالي.

م���ن جانب���ه عبر د. اأحم���د علي عتيق���ة، الرئي����ص التنفيذي 

لأبيكورب، عن اعتزاز �س���ركة اأبيكورب بالعمل مع �سركة البترول 

الكويتي���ة العالمي���ة و�س���ركة النف���ط العمانية في هذا الم�س���روع 

اله���ام والحيوي، والذي ياأتي هذا الم�س���روع في اإطار م�س���اهمة 

“اأبيك���ورب”، المتوا�س���لة ف���ي تعزيز قط���اع الطاقة ف���ي الوطن 
العربي، بو�س���فها ال�سريك المالي المف�سل لل�سركات العاملة في 

ه���ذا القطاع.  واأ�س���اف باأن اأبيكورب نتطلع اإلى موا�س���لة تعزيز 

�س���راكاتها ال�ستراتيجية مع دولة الكويت و�س���لطنة عمان، مبيناأ 

باأن م�سروع م�سفاة الدقم �سي�ساهم في دفع عجلة نمو القت�ساد 

العماني، و�سي�س���كل حافزاً رئي�س���ياً للنمو القت�سادي في منطقة 

الخليج العربي، و�س���يتيح المزيد من الفر�ص ال�ستثمارية المهمة 

والم�ساريع الواعدة في الم�ستقبل.

»أبيكورب«:
 توفير 100 مليون دوالر لتمويل مصفاة الدقم العمانية

اأعلنت ال�س���ركة العربية لال�ستثمارات البترولية )اأبيكورب(، وهي احدى ال�سركات 

العربية المنبثقة عن منظمة اأوابك، عن تعيين د. ليلى بن علي في من�سب كبير الخبراء 

القت�ساديين ومديرة اإدارة اقت�ساديات الطاقة وال�ستدامة، وقبل ان�سمامها لأبيكورب 

عملت د. ليلى لدى �س���ركة اأرامكو ال�س���عودية كم�ست�س���ارة ل�سيا�س���ات الطاقة والغاز، 

وتتمتع د. ليلى بم�سيرة مهنية حافلة اأدارت خاللها العديد من الم�ساريع ال�ستراتيجية 

وعمل���ت على اإع���داد جملة م���ن ال�سيا�س���ات وال�س���تراتيجيات لعدد م���ن الحكومات 

و�س���ركات الطاقة الكبرى وال�س���ركات ال�سناعية والموؤ�س�سات ال�ستثمارية، كما �سغلت 

 Cambridge Energy(س���ابقاً من�سب مديرة في �سركة كامبريدج لأبحاث الطاقة�

Research Associates(،  وكذلك مع �سركة )Schlumberger( النفطية ، وهي 
ع�سو نا�سط لدى عدد من جمعيات الطاقة المرموقة .

 تعيين د. ليلى بن علي في منصب كبير الخبراء االقتصاديين بشركة أبيكورب

الشركات العربيةالمنبثقة
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد الإدارة القت�صادية

• انخف�س المعدل ال�صهري لأ�صعار �صلة اأوبك بن�سبة 17.7% )14.1 دولر للبرميل( مقارنة بال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 65.3 دولر للبرميل خالل �سهر نوفمبر 2018.	

• ارتفع الطلب العالمي على النفط خالل �سهر نوفمبر 2018 بمقدار 0.1 مليون ب/ي، اأي بن�سبة 0.1% لي�سل اإلى 101.2 مليون ب/ي.	

• ارتفعت الكميات المعرو�صة من النفط خالل �سهر نوفمبر 2018 بمقدار 0.1 مليون ب/ي، اأي بن�سبة 0.1% لت�سل اإلى 101.5 مليون ب/ي.	

• ارتفع اإنتاج الوليات المتحدة من النفط ال�صخري خالل �سهر نوفمبر 2018 بنحو 1.5% ليبلغ حوالي 7.9 مليون ب/ي، بينما انخف�س عدد الحفارات العاملة 	

بنحو 39 حفار مقارنة بال�سهر ال�سابق ليبلغ 871 حفار.

• انخف�صت واردات الوليات المتحدة من النفط الخام خالل �سهر اأكتوبر 2018 بنحو 4.3% لتبلغ 7.5 مليون ب/ي، كما انخف�صت وارداتها من المنتجات النفطية 	

بنحو 21% لتبلغ حوالى 2 مليون ب/ي.

• ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول ال�صناعية خالل �سهر نوفمبر 2018 بحوالي 1 مليون برميل مقارنة بال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 2873 مليون برميل، 	

بينما انخف�ص المخزون الإ�صتراتيجي في دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية وجنوب اأفريقيا وال�سين بحوالي 6 مليون برميل مقارنة بال�سهر ال�سابق لي�سل 

اإلى 1835 مليون برميل.

• ارتفع المتو�صط ال�صهري لل�صعر الفوري للغاز الطبيعي الم�سجل في مركز هنري بال�سوق الأمريكي خالل �سهر نوفمبر 2018 لي�سل اإلى 4.09 دولر لكل مليون 	

)و ح ب(. 

• ارتفع متو�صط اأ�صعار ا�صتيراد الغاز الطبيعي الم�صيل في اليابان خالل �سهر اأكتوبر 2018 بمقدار 0.3 دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�سل اإلى 10.9 دولر لكل مليون 	

)و ح ب(، و ارتفع متو�صط اأ�صعار ا�صتيراد الغاز الطبيعي الم�صيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.4 دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�سل اإلى 11.1 دولر لكل مليون )و ح 

ب(. بينما ا�صتقر متو�صط اأ�صعار ا�صتيراد الغاز الطبيعي الم�صيل في ال�صين عند نف�ص م�ستوى ال�سهر ال�سابق وهو 8.5 دولر لكل مليون )و ح ب(.

• بلغت �صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�صيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية حوالى 1.961 مليون طن خالل �سهر اأكتوبر 2018، م�ستاأثرة بح�سة %13.1 	

من الإجمالى.

امل�ؤ�سرات الرئي�سية

أوال : أسواق النفط

– الأ�سعار  1

1-1 اأ�صعار النفط الخام
 �سهد المعدل الأ�سبوعي لأ�سعار �سلة اأوبك انخفا�ساً خالل الأ�سبوع الأول من �سهر نوفمبر 

2018، لي�سل اإلى 70.5 دولر للبرميل، وا�ستمر في النخفا�ص بعد ذلك لي�سل اإلى اأدنى م�ستوياته 
خالل ال�سهر وهو 58.8 دولر للبرميل خالل الأ�سبوع الرابع من ال�سهر، كما يو�سح ال�صكل )1(: 

 بمقدار             
ً
�سهد المعدل ال�سهري لأ�سعار �سلة خامات اأوبك خالل �سهر نوفمبر 2018 انخفا�ساأ

14.1 دولر للبرميل مقارنة باأ�سعار ال�سهر ال�سابق، اأي بن�سبة 17.7%، وهو اأكبراإنخفا�ص �سهري 
4.6 دولر  بنحو  ارتفاعاً  للبرميل، م�سجال بذلك  65.3 دولر  اإلى  لي�سل   ،2015 يناير  منذ �سهر 

 %7.6 بن�سبة  اأي  للبرميل، 

مقارنة بمعدله الم�سجل خالل 

العام  من  المماثل  ال�سهر 

لتزايد  كان  وقد  الما�سي. 

المخاوف ب�ساأن زيادة اإمدادات 

وتوقعات  العالمية،  النفط 

العالمي  الطلب  نمو  اإنخفا�ص 

بيانات  و�سعف  النفط،  على 

بخا�سة  العالمي  القت�ساد 

وال�سين  اليورو  منطقة  في 

والهند، ف�ساًل عن قوة الدولر 

هوام�ص  و�سعف  الأمريكي، 

في  رئي�سياً  دوراً  التكرير، 

�سهر  خالل  الأ�سعار  انخفا�ص 

نوفمبر 2018 لت�سل اإلى اأدنى 

مار�ص  �سهر  منذ  لها  م�ستوى 

.2018

)دوالر/برميل(المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك،  2017-2018 الشكل - 1:
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مالحظة: ت�سم �سلة اأوبك، اعتبارا من 16 يونيو 2005 ، اإحدى ع�سر نوعاً من النفط الخام بدل من ال�سبعة خامات ال�سابقة. وتمثل ال�سلة الجديدة خامات الدول الأع�ساء 

مقّومة وفقاً لأوزان ترجيحية تاأخذ في العتبار اإنتاج و�سادرات الدول الأع�ساء. واعتبارا من بداية يناير 2007 اأ�سيف خام غيرا�سول النغولي اإلى �سلة اأوبك الجديدة، 

و في منت�سف �سهر اأكتوبر 2007 اأ�سيف خام اأورينت الإكوادوري، وفي يناير 2009 تم  ا�ستثناء الخام الندوني�سي، وفي يناير 2016 تم ا�سافة الخام الندوني�سي من 

جديد، وفي يوليو 2016 اأ�سيف الخام الجابوني، وفي يناير 2017 تم  ا�ستثناء الخام الندوني�سي، وفي يونيو 2017 ا�سيف خام غينيا ال�ستوائية “زافيرو”، وفي يونيو 

2018 اأ�سيف خام الكونغو “دجينو” اإلى �سلة اأوبك لت�سبح تتاألف من 15 نوع من النفط الخام.

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

التغير في أسعار سلة أوبك، 2018-2017 

الجدول - 1 

الشكل - 2 

يو�سح الجدول )3( في الملحق الأ�سعار الفورية ل�سلة اأوبك و بع�ص النفوط الأخرى للفترة   

.2018 - 2016

1-2  الأ�صعار الفورية للمنتجات النفطية
- الخليج الأمريكي

انخف�ست الأ�سعار الفورية للغازولني املمتاز خالل �سهر نوفمرب 2018 بنحو 18.6 دولر للربميل 

مقارنة باأ�سعار ال�سهر ال�سابق اأي بن�سبة 20.8% لت�سل اإىل 71 دولر للربميل، كما انخف�ست اأ�سعار 

زيت الغاز بنحو 13.3 دولر للربميل اأي بن�سبة 14.3% لتبلغ 80 دولر للربميل، وانخف�ست اأ�سعار 

زيت الوقود بنحو 9.7 دولر للربميل اأي بن�سبة 14% لتبلغ 59.5 دولر للربميل. 

ال�سابق،  بال�سهر  مقارنة  اأوبك،  �سلة  اأ�سعار  في  التغير   )2( وال�صكل   )1( الجدول  ويو�سح 

وبال�سهر المماثل من العام ال�سابق:

)دوالر/برميل(

ن�فمرب اأكت�بر �سبتمرب اأغ�سط�س ي�لي� ي�ني� ماي� اإبريل مار�س فرباير
يناير

2018 دي�سمرب
ن�فمرب

2017

65.3 79.4 77.2 72.3 73.3 73.2 74.1 68.4 63.8 63.5 66.9 62.1 60.7 �صعر �صلة اأوبك

(14.1) 2.2 4.9 (1.0) 0.1 (0.9) 5.7 4.7 0.3 (3.4) 4.8 1.3 5.2 التغري عن ال�صهر ال�صابق

4.6 23.9 23.7 22.7 26.4 28.0 24.9 17.1 13.4 10.1 14.5 10.4 17.5 التغري عن ال�صهر املماثل من العام ال�صابق
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-  �صوق روتردام

انخف�ست الأ�سعار الفورية للغازولين الممتاز خالل �سهر نوفمبر 2018 بنحو 14.4 دولر للبرميل 

للبرميل، كما انخف�ست  76.8 دولر  اإلى  15.8% لت�سل  اأي بن�سبة  ال�سابق  ال�سهر  باأ�سعار  مقارنة 

اأ�سعار زيت الغاز بنحو 10.8 دولر للبرميل اأي بن�سبة 11.1% لتبلغ 86.4 دولر للبرميل، وانخف�ست 

اأ�سعار زيت الوقود بحوالى 10.5 دولر للبرميل اأي بن�سبة 14.4% لتبلغ 62.6 دولر للبرميل.

-  �صوق حو�س البحر المتو�صط

للبرميل  دولر   15 بنحو   2018 نوفمبر  �سهر  الممتاز خالل  للغازولين  الفورية  الأ�سعار  انخف�ست 

للبرميل، كما انخف�ست  67.5 دولر  اإلى  18.2% لت�سل  اأي بن�سبة  ال�سابق  ال�سهر  باأ�سعار  مقارنة 

اأ�سعار زيت الغاز بنحو 11.7 دولر للبرميل اأي بن�سبة 12.1% لتبلغ 85.1 دولر للبرميل، وانخف�ست 

اأ�سعار زيت الوقود بنحو 9.8 دولر للبرميل اأي بن�سبة 13.2% لتبلغ 64.5 دولر للبرميل.

-  �صوق �صنغافورة

انخف�ست الأ�سعار الفورية للغازولين الممتاز خالل �سهر نوفمبر 2018 بنحو 18.9 دولر للبرميل 

للبرميل، كما انخف�ست  68.7 دولر  اإلى  21.6% لت�سل  اأي بن�سبة  ال�سابق  ال�سهر  باأ�سعار  مقارنة 

اأ�سعار زيت الغاز بنحو 14.8 دولر للبرميل اأي بن�سبة 15.3% لتبلغ 82.1 دولر للبرميل، وانخف�ست 

اأ�سعار زيت الوقود بحوالى 8.5 دولر للبرميل اأي بن�سبة 11.1% لتبلغ 68.3 دولر للبرميل.

من  الفترة  خالل  الممتاز  للغازولين  الفورية  لالأ�سعار  ال�سهري  المعدل   )3( ال�صكل  ويو�سح 

نوفمبر 2017  اإلى  نوفمبر 2018 في الأ�سواق الرئي�سية الأربعة: 

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

كما يو�سح الجدول )4( في الملحق المتو�سط ال�سهري لالأ�سعار الفورية للمنتجات 

النفطية في الأ�سواق المختلفة خالل الفترة )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�صعار �صحن النفط الخام 

ارتفعت اأ�سعار �سحن النفط الخام المتجه من موانئ ال�سرق الأو�سط  اإلى اتجاه ال�سرق        

األف طن �ساكن( خالل �سهر نوفمبر 2018 بمقدار  )للناقالت الكبيرة بحمولة 230 – 280 

المقيا�ص  على  نقطة   93 م�سجلة   %12 بن�سبة  اأي  ال�سابق،  ال�سهر  باأ�سعار  نقاط مقارنة   10
العالمي، كما ارتفعت  اأ�سعار �سحن النفط الخام المتجه من موانئ ال�سرق الأو�سط  اإلى اتجاه 

الغرب )للناقالت الكبيرة بحمولة 270 – 285 األف طن �ساكن( بمقدار 8 نقاط مقارنة باأ�سعار 

ال�سهر ال�سابق، اأي بن�سبة 24.2% م�سجلة 41 نقطة على المقيا�ص العالمي، وارتفعت اأ�سعار 

�سحن النفط الخام المنقولة داخل منطقة البحر الأبي�ص المتو�سط بناقالت �سغيرة اأو متو�سطة 

الحجم  )80-85 األف طن �ساكن( بمقدار 26 نقطة مقارنة باأ�سعار ال�سهر ال�سابق، اأي بن�سبة 

20.2% م�سجلة 155 نقطة على المقيا�ص العالمي. 
ويو�سح ال�صكل )4( اأ�سعار �سحن النفط الخام )نقطة على المقيا�ص العالمى( في التجاهات 

المختلفة خالل الفترة من �سهر نوفمبر 2017 اإلى �سهر نوفمبر 2018: 

1-4 اأ�صعار �صحن المنتجات النفطية 

ارتفعت اأ�سعار �سحن المنتجات النفطية المنقولة من موانئ ال�سرق الأو�سط  اإلى اتجاه  ال�سرق  )للناقالت 

بحمولة 30 – 35 األف طن �ساكن( خالل �سهر نوفمبر 2018 بمقدار 8 نقاط ،اأي بن�سبة 6.5% مقارنة 

 .)World Scale( باأ�سعار ال�سهر ال�سابق، م�سجلة 132 نقطة على المقيا�ص العالمي

كما ارتفعت اأ�سعار �سحن المنتجات النفطية المنقولة داخل منطقة البحر الأبي�ص المتو�سط )للناقالت 

بحمولة 30 – 35 األف طن �ساكن( خالل �سهر نوفمبر 2018  بمقدار 14 نقطة ،اأي بن�سبة 9.3% مقارنة 

)*( المقيا�ص العالمي )WS- World Scale( هو طريقة م�ستخدمة لحت�ساب اأ�سعار ال�سحن، حيث اأن نقطة على المقيا�ص العالمي تعني 1% من �سعر النقل القيا�سي لذلك التجاه 

في كتاب World Scale الذي ين�سر �سنويا، ويت�سمن قائمة من الأ�سعار ب�سيغة دولر/طن تمثل WS 100 – لكل التجاهات الرئي�سية في العالم.
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باأ�سعار ال�سهر ال�سابق، م�سجلة 164 نقطة، و ارتفعت اأ�سعار �سحن المنتجات النفطية المنقولة من 

البحر المتو�سط اإلى �سمال غرب اأوروبا )للناقالت بحمولة 30 – 35 األف طن �ساكن( بمقدار 10 

نقاط، اأي بن�سبة 6.2% مقارنة باأ�سعار ال�سهر ال�سابق، م�سجلة 172 نقطة 

ويو�سح ال�صكل )5( اأ�سعار �سحن المنتجات النفطية في التجاهات المختلفة خالل الفترة من �سهر  

نوفمبر 2017 اإلى �سهر نوفمبر 2018.

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

يو�سح الجدولن )5( و )6( في الملحق اتجاهات اأ�سعار �سحن كل من النفط الخام والمنتجات 

النفطية للفترة 2016- 2018.

2 - العر�س و الطلب  

نوفمبر  �سهر  النفط خالل  على  العالمي  الطلب  باإجمالي  المتعلقة  الأولية  التقديرات  ت�سير 

ال�سهر  بم�ستويات  مقارنة   %0.1 بن�سبة  اأي  0.1 مليون ب/ي،  بمقدار  ارتفاعه  اإل�ى   2018
ال�سابق لي�سل اإل�ى 101.2 مليون ب/ي، وهو م�ستوى مرتفع بحوالي 1.1 مليون ب/ي مقارنة 

بال�سهر المناظر من العام ال�سابق.

مليون   1 بمقدار   2018 نوفمبر  اأكتوبر  �سهر  خالل  ال�سناعية  الدول  مجموعة  طلب  ارتفع 

 48.7 اإلى  لي�سل  ال�سابق  ال�سهر  ال�سابق  ال�سهر  بم�ستويات  2.1% مقارنة  بن�سبة  اأي  ب/ي، 

مليون ب/ي، مرتفعاً بحوالي 0.2 مليون ب/ي مقارنة بال�سهر المناظر من العام ال�سابق، بينما 

1.7% مقارنة  بن�سبة  اأي  0.9 مليون ب/ي،  العالم الأخرى بمقدار  انخف�ص طلب بقية دول 

0.9 مليون ب/ي  بحوالي  52.5 مليون ب/ي، مرتفعاً  اإلى  لي�سل  ال�سابق  ال�سهر  بم�ستويات 

مقارنة بال�سهر المناظر من العام ال�سابق.

الشكل - 5 
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نوفمبر  النفط خالل �سهر  المعرو�سة من  الكميات  ارتفاع  اإلى  الأولية  التقديرات  ت�سير  كما 

2018 بمقدار 0.1 مليون ب/ي، اأي بن�سبة 0.1% مقارنة بم�ستويات ال�سهر ال�سابق لت�سل 
اإل�ى 101.5 مليون ب/ي، م�سكلة ارتفاعاً بحوالي 2.5 مليون ب/ي مقارنة بال�سهر المناظر 

من العام ال�سابق.

الخام  النفط  من  اأوبك  في  الأع�ساء  الدول  اإمدادات  انخف�ست  المجموعات،  م�ستوى  وعلى 

و�سوائل الغاز الطبيعي خالل �سهر نوفمبر 2018 بمقدار 0.2 مليون ب/ي، اأي بن�سبة %0.5 

مقارنة بم�ستويات ال�سهر ال�سابق لت�سل اإلى 39.2 مليون ب/ي، م�سكلة انخفا�ساً بحوالي 0.3 

مليون ب/ي مقارنة بال�سهر المناظر من العام ال�سابق. بينما ارتفع اإجمالى اإمدادات الدول 

المنتجة من خارج اأوبك بمقدار 0.3 مليون ب/ي اأي بن�سبة 0.5% مقارنة بم�ستويات ال�سهر 

ال�سابق لت�سل اإلى 62.3 مليون ب/ي، م�سكلة ارتفاعاً بحوالي 2.8 مليون ب/ي مقارنة بال�سهر 

المناظر من العام ال�سابق .

وتظهر البيانات الأولية لم�ستويات الطلب والعر�ص من النفط الخام خالل �سهر نوفمبر 2018 

فائ�ص قدره 0.3 مليون ب/ي، مقارنة بفائ�ص قدره 0.3 مليون ب/ي خالل ال�سهر ال�سابق 

وعجز قدره 1.1 مليون ب/ي خالل ال�سهر المماثل من العام ال�سابق، وذلك كما يت�سح من 

الجدول )2( وال�صكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط  الجدول - 2 

التغري عن

ن�فمرب 2017

ن�فمرب

2017
التغري عن

اأكت�بر 2018

اأكت�بر

2018
ن�فمرب

2018

0.2 48.5 1.0 47.7 48.7 طلب الدول ال�صناعية

0.9 51.6 0.9- 53.4 52.5 باقي دول العامل *

1.1 100.1 0.1 101.1 101.2 اإجمايل الطلب العاملي

-0.3 39.5 0.2- 39.4 39.2 اإمدادات اأوبك :

-0.3 32.9 0.2- 32.8 32.6 نفط خام

0.0 6.6 0.0 6.6 6.6 �صوائل الغاز و مكثفات

2.9 57.1 0.3 59.7 60.0 اإمدادات من خارج اأوبك

-0.1 2.4 0.0 2.3 2.3 عوائد التكرير

2.5 99.0 0.1 101.4 101.5 اإجمايل العر�س العاملي

(1.1) 0.3 0.3 املوازنة

 )مليون برميل/ اليوم(

Energy Intelligence Briefing Dec. 20  2018 ،:امل�سدر

* يت�سمن 0.2 مليون ب/ي من النفط املطلوب لتاأمني نظام اإمدادات النفط اخلام واملنتجات و املخزونات ال�سرتاتيجية.
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يو�سح الجدولن )7( و )8( م�ستويات الطلب والعر�ص العالمي للنفط  للفترة 2016- 2018.

• اإنتاج النفط ال�صخري فى الوليات المتحدة الأمريكية 	

ارتفع اإنتاج الوليات المتحدة الأمريكية من النفط ال�سخري خالل �سهر نوفمبر 2018 بحوالى 

مليون ب/ي،   7.9 ليبلغ  ال�سابق  ال�سهر  بم�ستويات  مقارنة   %1.5 اأى بن�سبة  األف ب/ي   117
م�سكاًل ارتفاعاً بنحو 1.4 مليون ب/ي مقارنة بال�سهر المناظر من العام ال�سابق، بينما انخف�ص 

ال�سهر  بم�ستويات  39 حفارة مقارنة  بنحو   2018 نوفمبر  العاملة خالل �سهر  الحفارات  عدد 

ال�سابق، لي�سل اإلى 871 حفارة، وهو م�ستوى مرتفع بنحو 18 حفارة مقارنة بال�سهر المناظر من 

العام ال�سابق، وذلك كما يت�سح من الجدول )3( وال�صكل )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 January 2019 :امل�سدر

 Bakken، ،ميثل اإنتاج �ست مناطق رئي�سية والتي �سكلت نحو %92 من النمو فى اإنتاج النفط املحلى فى الوليات املتحدة الأمريكية خالل الفرتة -2011 2014 وهى مناطق *

Eagle Ford، Haynesville، Niobrara، Permian، )Utica and Marcellus( Appalachia، بال�سافة اإىل منطقةAnadarko  التي اأ�سبحت هدفاً للعديد من 
منتجي النفط ال�سخري والغاز ال�سخري خالل ال�سنوات الأخرية، ويعمل بها نحو 129 حفارة اعتباراً من �سهر يوليو 2017. 

شكل - 6 

التغري عن

نوفمرب 2017

نوفمرب

2017
التغري عن

اأكتوبر 2018

اأكتوبر

2018
نوفمرب

2018

1.400 6.509 0.117 7.792 7.909 اإنتاج النفط ال�صخري

18 853 )39( 910 871 عدد احلفارات العاملة )حفارة(

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

الوليات المتحدة الأمريكية 

انخف�ست واردات الوليات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خالل �سهر اأكتوبر 2018 بحوالى 

337 األف ب/ي اأى بن�سبة 4.3% مقارنة بم�ستويات ال�سهر ال�سابق لتبلغ نحو 7.5 مليون ب/ي، 
كما انخف�ست وارداتها من المنتجات النفطية بحوالى 529 األف ب/ي اأى بن�سبة 21% مقارنة 

بم�ستويات ال�سهر ال�سابق لتبلغ حوالي 2 مليون ب/ي. 

�سهر         خالل  الخام  النفط  من  المتحدة  الوليات  �سادرات  ارتفعت  ال�سادرات،  جانب  وعلى 

اأكتوبر 2018 بحوالى 116 األف ب/ي اأى بن�سبة 5.4% مقارنة بم�ستويات ال�سهر ال�سابق لتبلغ 

اأى  األف ب/ي   105 النفطية بحوالى  المنتجات  ارتفعت �سادراتها من  2.3 مليون ب/ي، كما 
5.3 مليون ب/ي. وبذلك انخف�ص  لتبلغ حوالى  ال�سابق  ال�سهر  مقارنة بم�ستويات   %2 بن�سبة 

مليون   1.087 بحوالي   2018 اأكتوبر  �سهر  المتحدة خالل  للوليات  النفطية  الواردات  �سافي 

ب/ي، اأي بن�سبة 36.5% مقارنة مع ال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 1.9 مليون ب/ي.

وبالن�سبة لم�سادر الواردات، فقد ظلت كندا المزود الرئي�سي للوليات المتحدة بالنفط الخام 

بن�سبة 46% من اجمالي واردات الأخيرة منه، تليها المملكة العربية ال�سعودية بن�سبة 12% ثم 

المك�سيك بن�سبة 10%، بينما ا�ستحوذت الدول الأع�ساء في منظمة اأوبك على حوالي 35% من 

اإجمالي واردات النفط الخام للوليات المتحدة الأمريكية. 

اليابان 

األف ب/ي   170 بنحو   2018 اأكتوبر  �سهر  الخام خالل  النفط  من  اليابان  واردات  ارتفعت 

بالمقارنة بال�سهر ال�سابق، اأي بن�سبة 6% لتبلغ 3.1 مليون ب/ي، كما ارتفعت الواردات اليابانية من 

المنتجات النفطية با�ستثناء غاز البترول الم�سال بحوالى 68 األف ب/ي، اأي بن�سبة 11% بالمقارنة 

مع ال�سهر ال�سابق لتبلغ 676 األف ب/ي.

إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية شكل - 7 
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وعلى جانب ال�سادرات، انخف�ست �سادرات اليابان من المنتجات النفطية خالل �سهر اأكتوبر 

2018 بنحو 209 األف ب/ي، اأي بن�سبة 33% لتبلغ 418 األف ب/ي، وهو اأقل م�ستوى منذ اأكتوبر 
2017. وبذلك ارتفع �سافي الواردات النفطية لليابان خالل �سهر اأكتوبر 2018 بحوالي 446 األف 

ب/ي، اأي بن�سبة 15.4% لي�سل اإلى 3.3 مليون ب/ي.

وبالن�سبة لم�سادر الواردات، تاأتي المملكة العربية ال�سعودية في المرتبة الأولى بن�سبة %41 

من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام، تليها المارات العربية المتحدة بن�سبة 25% ثم الكويت 

بحوالى 7% من اإجمالي واردات النفط الخام لليابان.

ال�صين

األف ب/ي   101 بنحو   2018 اأكتوبر  �سهر  الخام خالل  النفط  من  ال�سين  واردات  ارتفعت 

بالمقارنة بال�سهر ال�سابق، اأي بن�سبة 1.1% لتبلغ 9.2 مليون ب/ي، كما ارتفعت الواردات ال�سينية 

من المنتجات النفطية بحوالى 80 األف ب/ي، اأي بن�سبة 6% بالمقارنة مع ال�سهر ال�سابق لتبلغ               

1.5 مليون ب/ي.
�سهر             خالل  النفطية  المنتجات  من  ال�سين  �سادرات  انخف�ست  ال�سادرات،  جانب  وعلى 

�سافي  ارتفع  وبذلك  مليون ب/ي.   1 لتبلغ   %5 بن�سبة  اأي  األف ب/ي،   51 بنحو   2018 اأكتوبر 

 %2.9 بن�سبة  اأي  األف ب/ي،   270 بحوالي   2018 اأكتوبر  �سهر  لل�سين خالل  النفطية  الواردات 

لي�سل اإلى 9.6 مليون ب/ي، وهو اأعلى م�ستوى منذ يناير 2018.

وبالن�سبة لم�سادر الواردات، تاأتي رو�سيا في المرتبة الأولى بن�سبة 16% من اجمالي واردات 

ال�سين من النفط الخام، تليها المملكة العربية ال�سعودية بن�سبة 13% ثم العراق بحوالى 11% من 

اإجمالي واردات النفط الخام لل�سين.

النفطية  والمنتجات  الخام  النفط  من  )ال�سادرات(  الواردات  �سافي   )4( الجدول  ويو�سح 

للوليات المتحدة واليابان وال�سين خالل �سهر اأكتوبر 2018 مقارنة بال�سهر ال�سابق.

)مليون برميل / اليوم (  الجدول - 4

امل�سدر : التقرير ال�سهري ملنظمة اأوبك، اأعداد خمتلفة 2018.

 4 - المخزون 

ارتفع اإجمالي المخزون التجاري النفطي في الدول ال�سناعية خالل �سهر نوفمبر 2018 بحوالي 

1 مليون برميل عن ال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 2873 مليون برميل، وهو م�ستوى منخف�ص بنحو 
33 مليون  برميل عن م�ستويات ال�سهر المماثل من العام الما�سي، يذكر اأن اإجمالي المخزون 
التجاري من النفط الخام  في الدول ال�سناعية قد ارتفع خالل �سهر نوفمبر 2018 بحوالي 7 

مليون برميل عن ال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 1092 مليون برميل، بينما انخف�ص اإجمالي مخزونها 

التجاري من المنتجات النفطية بحوالي 6 مليون برميل عن ال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 1781 

مليون برميل.

املنتجات النفطية النفط اخلام

التغري عن

�صبتمرب 2018

�صبتمرب

 2018
اأكتوبر

 2018
التغري عن

�صبتمرب 2018

�صبتمرب

 2018
اأكتوبر

 2018

-0.633 -2.730 -3.363 -0.453 5.706 5.253 الوليات املتحدة الأمريكية

0.276 -0.018 0.258 0.170 2.918 3.088 اليابان

0.131 0.341 0.472 0.140 9.008 9.148 ال�صني

 صافي الواردات)الصادرات( النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين
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ال�سهر  برميل عن  6 مليون  الأمريكتين بحوالى  النفطي في  التجاري  المخزون  انخف�ص   وقد 

 917 و  الخام  النفط  برميل من  مليون   620 منها  برميل،  مليون   1537 لي�ستقر عند  ال�سابق 

مليون برميل من المنتجات، كما انخف�ص المخزون التجاري النفطي في الدول الأوروبية بحوالي 

2 مليون برميل عن ال�سهر ال�سابق لي�ستقر عند  923 مليون برميل، منها 322 مليون برميل 
من النفط الخام و 601 مليون برميل من المنتجات. بينما ارتفع المخزون التجاري النفطي في 

دول منطقة المحيط الهادي بحوالى 9 مليون برميل عن ال�سهر ال�سابق لي�ستقر عند 413 مليون 

برميل، منها 150 مليون برميل من النفط الخام و 263 مليون برميل من المنتجات. 

 22 2018 بمقدار  العالم خالل �سهر نوفمبر  النفطي في بقية دول  التجاري  ارتفع المخزون 

مليون برميل لي�سل اإلى 2823 مليون برميل، بينما انخف�ص المخزون التجاري النفطي على متن 

الناقالت بمقدار 4 مليون برميل لي�سل اإلى 1217 مليون برميل. 

وبذلك يرتفع اإجمالي المخزون التجاري العالمى بحوالي 23 مليون برميل عن ال�سهر ال�سابق 

لي�سل اإلى 5696 مليون برميل، م�سجاًل بذلك ارتفاعاً بمقدار 87 مليون برميل عن م�ستويات 

ال�سهر المماثل من العام الما�سي. 

اأفريقيا  انخف�ص المخزون ال�ستراتيجي في دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية وجنوب 

برميل،  مليون   1835 اإلى  لي�سل  برميل  مليون   6 بمقدار   2018 نوفمبر  �سهر  وال�سين خالل 

م�سجاًل بذلك انخفا�ساً بمقدار 10مليون برميل عن م�ستويات ال�سهر المماثل من العام الما�سي. 

وبذلك ي�سل اإجمالي المخزون العالمي في نهاية �سهر نوفمبر 2018 اإلى 8748 مليون برميل 

م�سجال بذلك ارتفاعاً بنحو 13 مليون برميل مقارنة بال�سهر ال�سابق، وارتفاعاً بنحو 115 مليون 

برميل مقارنة بال�سهر المماثل من العام الما�سي. 

ويبين ال�صكل )8( والجدول )9( في الملحق م�ستويات المخزون المختلفة في نهاية �سهر نوفمبر 

.2018
التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر  نوفمبر 2018  )مليون برميل ( شكل - 8 
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ثانيا: سوق الغاز الطبيعي
1 - الأ�سعار الف�رية و الم�ستقبلية للغاز الطبيعي في ال�س�ق الأمريكي 

ارتفع المتو�سط ال�سهري لل�سعر الفوري للغاز الطبيعي الم�سجل في مركز هنري بال�سوق الأمريكي 

خالل �سهر نوفمبر 2018 بنحو 0.81 دولر لكل مليون )و ح ب( مقارنة بال�سهر ال�سابق، لي�سل اإلى 

4.09 مليون )و ح ب(. 
تك�سا�ص  غرب  لخام  ال�سهري  بالمتو�سط  الطبيعي  الغاز  ل�سعر  ال�سهري  المتو�سط  مقارنة  ولدى 

هو  ،كما  ح ب(  )و  مليون  لكل  دولر   5.7 بنحو  الطبيعي  الغاز  اأ�سعار  انخفا�ص  يت�سح  المتو�سط، 

مو�سح في الجدول )5(:

) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 5

اآ�سيا اأ�س�اق الغاز الطبيعي الم�سيل في �سمال �سرق   .2
 

ت�ستعر�ص الفقرات التالية التطورات في اأ�سعار الغاز الطبيعي الم�سيل في اأ�سواق �سمال �سرق 

اأ�سيا والكميات الم�ستوردة من كل من اليابان وكوريا الجنوبية وال�سين والم�سادر الرئي�سية لتلك 

الواردات و�سافي عائد ال�سحنات الفورية لم�سدري الغاز الطبيعي الم�سيل. 

1.2 اأ�صعار الغاز الطبيعي الم�صيل
ارتفع متو�سط اأ�سعار الغاز الطبيعي الم�سيل الذي ا�ستوردته اليابان في �سهر اأكتوبر 2018 

بمقدار 0.3 دولر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 10.9 دولر/ مليون و 

ح ب، كما ارتفع متو�سط اأ�سعار الغاز الطبيعي الم�سيل الذي ا�ستوردته كوريا الجنوبية بمقدار 

0.4 دولر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 11.1 دولر/ مليون و ح ب، 
بينما ا�ستقر متو�سط اأ�سعار الغاز الطبيعي الم�سيل الذي ا�ستوردته ال�سين عند نف�ص م�ستوى 

ال�سهر ال�سابق وهو 8.5 دولر/ مليون و ح ب.

2.2 الكميات الم�صتوردة من الغاز الطبيعي الم�صيل
ارتفعت الكميات الم�ستوردة من الغاز الطبيعي الم�سيل في اليابان و كوريا الجنوبية وال�سين 

من الم�سادر المختلفة خالل ال�سهر بمقدار 931 األف طن اأي بن�سبة 6.6% مقارنة بال�سهر 

ال�سابق حيث و�سلت الكميات الم�ستوردة في �سهر اأكتوبر 2018 اإلى 14.933 مليون طن.

من  كل  في  واأ�سعاره  الم�سيل  الطبيعي  الغاز  من  الم�ستوردة  الكميات   )6( الجدول  ويو�سح   

اليابان وكوريا الجنوبية و ال�سين خالل الفترة 2016 - 2018 :

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

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

ن�فمرب

دي�سمرب2017
يناير

ن�فمرباأكت�بر�سبتمرباأغ�سط�سي�لي�ي�ني�ماي�اأبريلمار�سفرباير2018

3.02.83.92.72.72.82.83.02.82.93.03.34.1الغاز الطبيعي *

9.810.011.010.710.811.412.111.712.211.712.112.29.8خام غرب تك�سا�ص**

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس في السوق األمريكي، 2018-2017
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 World Gas Intelligence امل�صدر:  اأعداد خمتلفة من

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

مت��سط اأ�سعار ال�ستريادالكميات امل�ست�ردة 

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�سنيك�ريااليابانالإجمايلال�سنيك�ريااليابان

20168276733257260171420416.96.96.5

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�صط�س

582123683454116438.18.17.2�صبتمرب

613727603567124647.88.17.4اأكتوبر

641133284056137957.97.77.7نوفمرب

795341765029171588.18.38.1دي�صمرب

826341445184175918.78.78.4يناير 2018

829445883993168759.29.98.6فرباير

793443043254154929.59.48.7مار�س

560832173254120799.49.38.7اأبريل

640727844150133419.69.88.5مايو

554737584000133059.89.88.5يونيو

681327464150137099.810.08.5يوليو

7575292047101520510.210.28.5اأغ�صط�س

6274335843701400210.610.88.5�صبتمرب

6538379546001493310.911.18.5اأكتوبر
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3.2 م�صادر واردات الغاز الطبيعي الم�صيل
بلغت �سادرات ا�ستراليا اإلى اليابان و كوريا الجنوبية خالل �سهر اأكتوبر 2018  حوالي 2.927 

مليون طن، لتاأتي في المرتبة الأولى بن�سبة 28.3% من اإجمالي واردات اليابان وكوريا الجنوبية 

خالل ال�سهر، تليها قطر بن�سبة 18.7% ثم ماليزيا بن�سبة %11.4 .

هذا وقد بلغت �سادرات الدول العربية اإلى اليابان و كوريا الجنوبية حوالي 1.961 مليون طن 

لت�ساهم بما ن�سبته 13.1% من اإجمالي واردات تلك الدول خالل ال�سهر.

4.2 �صافي عائد ال�صحنات الفورية لم�صدري الغاز الطبيعي الم�صيل
وفيما يتعلق ب�سافي عائد ال�سحنات الفورية المحقق لعدد من الدول الم�سدرة للغاز الطبيعي 

الم�سيل في اأ�سواق �سمال �سرق اأ�سيا، فتاأتي رو�سيا في المرتبة الأولى محققة �سافي عائد في 

حدود 9.90 دولر/ مليون و ح ب في نهاية �سهر اأكتوبر 2018، تليها اإندوني�سيا ب�سافي عائد 

وا�ستراليا  ب،  ح  و  مليون  دولر/   9.62 ثم ماليزيا ب�سافي عائد  9.68 دولر/ مليون و ح ب، 
ب�سافي عائد 9.55 دولر/ مليون و ح ب. فيما بلغ �سافي العائد لقطر 9.17 دولر/ مليون و ح 

ب، وللجزائر 8.57 دولر/ مليون و ح ب. 

ويو�سح الجدول )7( الدول الرئي�سية الم�سدرة للغاز الطبيعي الم�سيل اإلى اليابان و كوريا 

الجنوبية وال�سين، و�سافي العائد لها في نهاية �سهر اأكتوبر 2018:

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

*  عائدات الت�سدير مطروحاً منها تكاليف النقل ور�سوم الإتاوة.
 World Gas Intelligence الم�سدر:  اأعداد مختلفة من

في نهاية شهر أكتوبر 2018

الكميات الم�صتوردة

) األف طن (

�صافي العائد من بيع �صحنات الغاز 

الطبيعي الم�صيل الفورية في ا�صواق �صمال 

�صرق اآ�صيا

)Ü دولر / م و ح( الإجماليكوريا الجنوبيةاليابان

6538379510333اإجمالي الواردات، منها:

233858929279.55ا�صتراليا

781115319349.17قطر

79637711739.62ماليزيا

4951936889.90رو�صيا

3342545889.68اندون�صيا
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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�صمل �صلة اأوبك اعتبارا من 16 يونيو 2005 على الخامات التالية : العربي 
ال�صدرة  الخفيف،  الب�صرة  الجزائري،  ال�صحراء  مزيج  ال�صعودي،  الخفيف 

الليبي،موربان الماراتي ، قطر البحري ، الخام الكويتي، اليراني الثقيل، ميري  

الفنزويلي، بوني الخفيف النيجيري، خام مينا�س الندوني�صي.واعتبارا من بداية 

و خام  النغولي  غيرا�صول  اأ�صيف خام   2007 اأكتوبر  �صهر  ومنت�صف  يناير  �صهر 

اورينت. الكوادوري، و في يناير 2009 تم ا�صتثناء الخام الندوني�صي من ال�صلة، 

 2016 يوليو  وفي  جديد،  من  الندوني�صي  الخام  ا�صافة  تم   2016 يناير  وفي 

وفي  الندوني�صي،  الخام  ا�صتثناء  تم   2017 يناير  وفي  الجابوني،  الخام  اأ�صيف 

يونيو  وفي  اأوبك،  �صلة  اإلى  »زافيرو«  ال�صتوائية  غينيا  خام  ا�صيف   2017 يونيو 

نوع   15 تتاألف من  لت�صبح  اأوبك  �صلة  اإلى  »دجينو«  الكونغو  اأ�صيف خام   2018
من النفط الخام.

القت�صادية،  الدارة  للبترول،  الم�صدرة  العربية  القطار  منظمة  الم�صدر: 

وتقارير اأوبك.

 Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

اجلدول - 2:  الأ�سعار الفورية ل�سلة اأوبك،  2017- 2018 

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

2018 2017 ال�سبوع

Week 
ال�سهر

Month 2018 2017 الأ�سبوع

Week 
ال�سهر

Month

75.1 46.7 1 
   

يوليو

July

65.5 53.1 1 

 يناير 

January
74.1 45.5  2 66.8 52.1  2
71.0 46.9  3 67.2 52.1  3
72.8 48.0 4 67.6 52.5  4
71.9 49.9 1 

 

اغ�سط�ص

August

63.9 52.9  1

 فرباير 

February
70.4 50.2  2 61.3 53.2  2
72.1 48.7  3 63.1 53.7  3
75.0 49.7 4 63.6 53.6  4
75.2 51.7  1

�سبتمرب

September

62.5 52.0 1

 مار�ص 

March
76.2 52.8  2 62.3 49.2 2
76.7 54.2 3 65.1 48.7 3
80.6 55.8 4 66.4 49.5 4
83.2 54.4 1 

 اكتوبر 

October

65.1 51.6 1
  

ابريل

April

81.4 54.4  2 67.7 53.4 2
78.9 55.7  3 69.5 51.5 3
76.4 56.3 4 70.9 49.4 4
70.4 61.7 1 

 نوفمرب  

November

73.5 48.1 1

مايو

May
66.5 60.3  2 75.6 47.6 2
62.8 60.9  3 76.3 50.0 3
58.8 61.4 4 73.9 51.1 4

60.8 1 

 دي�سمرب 

December

73.6 46.5 1

 يونيو 

  June
61.7  2 73.8 45.2 2
62.2  3 71.0 43.4 3
64.0 4 74.9 44.6 4

20172018

52.466.9January يناير 

53.463.5February فرباير 

50.363.8March مار�ص 

51.468.4April ابريل 

49.274.1May مايو 

45.273.2June يونيو 

46.973.3July يوليو 

49.672.3August اغ�سط�ص 

53.477.2September �سبتمرب 

55.579.4October اكتوبر 

60.765.3November نوفمرب 

62.1December دي�سمرب 

52.064.7First Quarter الربع الأول 

48.671.9Second Quarter الربع الثانى 

50.074.2Third Quarter الربع الثالث 

59.4Fourth Quarter الربع الرابع 

52.5Annual Average املتو�صط ال�صنوي 

اجلدول - 1: املعدل الأ�سبوعي لأ�سعار �سلة اأوبك* ، 2017 - 2018

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2017 -2018
($ / Barrel - دولر / برميل(
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اجلدول - 3:  الأ�سعار الفورية ل�سلة اأوبك وبع�ص اأنواع النفوط الأخرى 2018-2016

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

)$/Barrel - دولر/ برميل(

�سلة خامات 

اأوبك

 OPEC
Basket

العربى 

اخلفيف

 Arab
Light

خليط   

ال�سحراء 

اجلزائري 

 Sahara
Blend

الب�سرة 

اخلفيف

 Basra
Light

الكويت 

Kuwait
Export

قطر 

البحري

Marine

موربان

الإماراتي

Murban

ال�سدرة 

الليبي

Es Sider

دبى

Dubai
برنت

Brent

غرب 

تك�سا�ص

WTI

40.740.944.239.439.241.444.842.641.343.743.2Average 2016متو�صط عام 2016

52.552.754.251.951.752.954.952.953.254.250.9Average 2017متو�صط 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�صط�س

53.453.356.353.052.252.954.955.153.556.149.7September�صبتمرب

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�صمرب

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�صط�س

77.278.279.676.276.876.578.877.177.278.870.2September�صبتمرب

79.480.081.178.378.678.981.379.679.481.170.8Octoberاأكتوبر

65.366.465.064.165.265.968.163.165.864.756.8Novemberنوفمرب

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports. امل�صدر: منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول،  الإدارة الإقت�صادية،  وتقارير اأوبك. 
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 Source: OPEC - Monthly Oil Market Report الم�صدر: تقرير اأوبك ال�صهري ، اأعداد مختلفة.

اجلدول  - 4:  املتو�سط ال�سهري لال�سعار الفورية للمنتجات النفطية فى ال�سواق املختلفة،  2016 - 2018

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

الغازولني  املمتازال�س�ق

Premium Gasoline
زيت الغاز

Gasoil
زيت الوقود

 Fuel Oil
 Market

متو�سط

 عام 

2016

56.152.937.1Singapore�سنغافورة

Average
2016

63.653.334.1Rotterdamروتردام
56.354.434.6Mediterraneanالبحر املتو�سط

63.150.132.1US Gulfاخلليج المريكي

متو�سط

 عام 

2017

68.066.351.6Singapore�سنغافورة

Average
2017

75.166.448.7Rotterdamروتردام
66.666.949.6Mediterraneanالبحر املتو�سط

74.462.347.1US Gulfاخلليج المريكي

نوفمرب

2017

75.674.056.7Singapore�سنغافورة

Nov.-17
82.975.455.6Rotterdamروتردام

72.175.256.1Mediterraneanالبحر املتو�سط
78.271.855.0US Gulfاخلليج المريكي

دي�سمرب

2017

75.375.856.3Singapore�سنغافورة

Dec.-17
80.476.654.5Rotterdamروتردام

71.775.955.5Mediterraneanالبحر املتو�سط
75.973.654.4US Gulfاخلليج المريكي

يناير

2018

78.681.758.9Singapore�سنغافورة

Jan.-18
85.682.257.7Rotterdamروتردام

77.181.559.2Mediterraneanالبحر املتو�سط
83.878.956.9US Gulfاخلليج المريكي

فرباير

2018

77.078.057.0Singapore�سنغافورة

Feb.-18
82.877.555.2Rotterdamروتردام

73.377.656.3Mediterraneanالبحر املتو�سط
80.872.554.2US Gulfاخلليج المريكي

مار�ص

2018

77.178.356.9Singapore�سنغافورة

Mar.-18
79.378.655.2Rotterdamروتردام

73.878.756.4Mediterraneanالبحر املتو�سط
82.573.052.8US Gulfاخلليج المريكي

ابريل

2018

81.584.061.1Singapore�سنغافورة

April-18
90.785.558.7Rotterdamروتردام

82.585.659.6Mediterraneanالبحر املتو�سط
91.380.152.6US Gulfاخلليج المريكي

مايو

2018

87.690.368.1Singapore�سنغافورة

May-18
96.691.365.7Rotterdamروتردام

87.591.566.6Mediterraneanالبحر املتو�سط
96.685.552.6US Gulfاخلليج المريكي

يونيو

2018

83.587.169.2Singapore�سنغافورة

Jun.-18
93.788.865.9Rotterdamروتردام

85.188.267.4Mediterraneanالبحر املتو�سط
94.382.863.5US Gulfاخلليج المريكي

يوليو

2018

83.186.570.5Singapore�سنغافورة

July-18
93.888.067.5Rotterdamروتردام

86.088.268.4Mediterraneanالبحر املتو�سط
94.283.566.2US Gulfاخلليج المريكي

اأغ�سط�ص

2018

84.888.069.1Singapore�سنغافورة

Aug.-18
95.088.565.7Rotterdamروتردام

87.888.766.4Mediterraneanالبحر املتو�سط
91.685.162.6US Gulfاخلليج المريكي

�سبتمرب

2018

89.593.470.7Singapore�سنغافورة

Sep.-18
95.092.967.8Rotterdamروتردام

87.493.068.7Mediterraneanالبحر املتو�سط
91.389.665.2US Gulfاخلليج المريكي

اأكتوبر

2018

87.696.976.8Singapore�سنغافورة

Oct.-18
91.297.273.1Rotterdamروتردام

82.596.874.3Mediterraneanالبحر املتو�سط
89.693.369.2US Gulfاخلليج المريكي

نوفمرب

2018

68.782.168.3Singapore�سنغافورة

Nov.-18
76.886.462.6Rotterdamروتردام

67.585.164.5Mediterraneanالبحر املتو�سط
71.080.059.5US Gulfاخلليج المريكي
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 Source: OPEC Monthly Oil Market Report (various issues) امل�صدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�صهري ملنظمة اأوبك. 

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

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

اجلدول - 5 :  اجتاهات اأ�سعار �سحن النفط اخلام  2016 - 2018 

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

             Direction
Period

البحر املتو�سط/

البحر املتو�سط ***

Med/Med ***

ال�سرق الأو�سط/ الغرب **

Middle East/West**
ال�سرق الو�سط / ال�سرق * 

Middle East/East*
 الجتاه     

الفرتة

Average 2016 97 37 60 متو�صط 2016

Average 2017 106 30 59 متو�صط 2017

November 2017 102 28 67 نوفمرب 2017

December 100 25 52 دي�سمرب

January 2018 98 21 44 يناير 2018

February 96 19 39 فرباير

March 87 19 40 مار�ص

Arpil 80 20 41 اأبريل

May 110 19 44 مايو

June 93 22 51 يونيو

July 111 19 49 يوليو

August 115 24 54 اأغ�سط�ص

September 107 22 55 �سبتمرب

October 129 33 83 اأكتوبر

November 155 41 93 نوفمرب

اجلدول - 6 :  اجتاهات اأ�سعار �سحن املنتجات النفطية، 2016 - 2018 

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

Period
البحر املتو�سط / �سمال - غرب اأوروبا *

Med/N-WE *
البحر املتو�سط /  البحر املتو�سط *

Med/Med*
ال�سرق الو�سط / ال�سرق * 

Middle East/East*

الجتاه     

الفرتة

Average 2016 146 136 100 متو�صط 2016

Average 2017 171 130 121 متو�صط 2017

November 2017 156 146 126 نوفمرب 2017

December 207 197 130 دي�سمرب

January 2018 194 184 92 يناير 2018

February 166 156 107 فرباير

March 161 151 116 مار�ص

Arpil 145 138 110 اأبريل

May 151 141 113 مايو

June 145 135 117 يونيو

July 138 128 118 يوليو

August 130 120 101 اأغ�سط�ص

September 130 120 110 �سبتمرب

October 162 150 124 اأكتوبر

November 172 164 132 نوفمرب

Direction

* حجم الناقالت يرتاوح ما بني  30 اىل 35 األف طن �صاكن  

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

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

* 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.

اجلدول - 7 : الطلب العاملي على النفط خالل الفرتة 2016 - 2018    

Table -7 : World Oil Demand  2016 - 2018
)Million b/d - مليون برميل/ اليوم (

* اأرقام تقديرية. 
امل�صدر: منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول - الإدارة القت�صادية، 

وتقارير ال�صناعة النفطية.

*2018 2017 2016 

الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Average
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Average
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  

Arab Countries 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0  الدول العربية

OAPEC 6.2 6.2 6.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0       الدول الأع�ساء في اأوابك

Other Arab 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0       الدول العربية الأخرى

OECD 48.1 47.2 47.6 47.4 47.9 47.7 47.1 47.0 46.9 47.1 47.3 46.3 46.8  منظمة التعاون القت�صادي والتنمية

North America 25.6 25.3 25.2 24.9 25.1 25.0 25.0 24.5 24.7 24.8 25.1 24.7 24.6  اأمريكا ال�سمالية

Western Europe 14.8 14.2 14.0 14.4 14.4 14.8 14.3 13.9 14.0 14.0 14.4 14.0 13.6  اأوروبا الغربية

Pacific 7.7 7.7 8.5 8.2 8.4 7.9 7.8 8.6 8.1 8.3 7.7 7.6 8.6  املحيط الهادي

Developing Countries 32.9 32.6 32.4 32.0 32.1 32.4 32.0 31.5 31.3 31.3 31.8 31.3 31.0  الدول النامية

 Middle East &
other Asia 21.8 21.8 21.7 21.3 21.4 21.5 21.3 21.0 20.8 20.8 21.0 20.7 20.6 ال�سرق الو�سط ودول 

اأ�سيوية اأخري 

Africa 4.3 4.3 4.4 4.2 4.2 4.1 4.2 4.3 4.1 4.1 4.0 4.1 4.1  افريقيا

Latin America 6.8 6.5 6.4 6.5 6.5 6.8 6.5 6.3 6.5 6.4 6.8 6.5 6.3  اأمريكا الالتينية

 China 12.7 12.8 12.3 12.3 12.7 12.3 12.4 11.9 11.6 11.9 11.5 11.5 11.1  ال�صني 

  FSU 4.9 4.7 4.7 4.7 5.1 4.8 4.4 4.5 4.7 5.1 4.7 4.4 4.5  الحتاد ال�صوفيتي ال�صابق

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

World 99.3 98.0 97.8 97.2 98.5 97.8 96.5 95.7 95.5 96.2 96.0 94.1 94.1    العامل
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اجلدول - 8: العر�ص العاملي للنفط و�سوائل الغاز الطبيعي خالل الفرتة  2016 - 2018

Table -8 : World Oil and NGL Supply, 2016-2018
)Million b/d - مليون برميل يوميا ( 

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

امل�صدر: منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول - الإدارة القت�صادية، وتقارير ال�صناعة النفطية

* اأرقام تقديرية. 

*2018 2017 2016 

الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Average
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Average
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  

Arab Countries 29.0 28.3 28.1 28.1 28.2 28.3 28.0 27.9 28.3 29.0 28.5 28.0 27.7 الدول العربية

OAPEC 27.7 27.0 26.8 26.8 26.9 27.0 26.7 26.6 27.0 27.7 27.2 26.7 26.4 الدول الأع�ساء في اأوابك

Other Arab 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 الدول العربية الأخرى

OPEC * *: 38.9 38.5 38.7 38.8 38.8 39.1 38.6 38.3 38.6 39.3 38.8 38.3 38.5 الأوبك * *:

Crude Oil 32.6 32.2 32.4 32.6 32.4 32.7 32.3 32.1 32.6 33.3 32.6 32.2 32.5 النفط اخلام

NGLs  +non conventional Oils 6.4 6.3 6.3 6.2 6.4 6.4 6.3 6.2 6.1 6.0 6.2 6.1 6.0  �سوائل الغاز الطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 28.5 27.5 27.3 25.7 26.6 25.5 25.1 25.5 24.9 25.2 24.6 24.2 25.4 منظمة التعاون القت�صادي والتنمية

North America 24.5 23.4 22.9 21.5 22.4 21.4 20.9 21.1 20.6 20.8 20.5 20.1 21.0 اأمريكا ال�سمالية

Western Europe 3.6 3.7 3.9 3.8 3.8 3.7 3.8 4.0 3.8 3.9 3.6 3.7 3.9 اأوروبا الغربية

 Pacific 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 املحيط الهادي

Developing Countries 11.3 11.5 11.5 11.4 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 12.4 12.3 12.1 12.1 الدول النامية

 Middle  East & Other Asia 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 ال�سرق الأو�سط ودول اآ�سيوية اأخرى

 Africa 1.6 1.5 1.5 1.5 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 2.2 2.1 2.1 2.1 افريقيا 

Latin America 5.1 5.2 5.2 5.1 5.2 5.1 5.2 5.1 5.1 5.2 5.2 5.1 5.0 اأمريكا الالتينية 

China 3.9 4.0 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 4.0 4.0 4.1 4.2 ال�صني

FSU 14.3 14.1 14.1 14.1 14.1 13.9 14.1 14.1 13.9 14.2 13.7 13.7 14.0 الحتاد ال�صوفيتي ال�صابق

Eastern Europe 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 اأوروبا ال�صرقية 

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

World 99.5 98.0 97.8 96.3 97.6 96.6 96.0 95.8 95.6 97.2 95.6 94.8 96.4  العامل  
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1) Exculdes Oil at Sea.
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

* ل ي�صمل النفط على منت الناقالت
** ي�صمل النفط على منت الناقالت واملخزون ال�صرتاتيجي

Oil Market Intelligence, December 2018 & January 2019   امل�صدر Sources: Oil Market Intelligence, December 2018 & January 2019

الجدول - 9: المخزون النفطي العالمي، في نهاية �سهر نوفمبر 2018

Table - 9 : Global Oil Inventories، November 2018
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية ال�سهر(

نوفمبر 2018

Nov-18
أكتوبر 2018

Oct-18

التغير عن أكتوبر 2018

 Change from
October 2018

نوفمبر 2017

Nov-17

التغير عن نوفمبر 2017

 Change from
November 2017

11Americas 1526(6)15371543الأمريكتني:

10Crude 17610 620603نفط خام

1Products 916(23)917940منتجات نفطية

Europe(30)953(2)923925اأوروبا :

Crude(25)347(3)322325نفط خام

Products(5)1606 601600منتجات نفطية

Pacific(14)9427 413404منطقة املحيط الهادي 

Crude(38)188(7)150157نفط خام

24Products 16239 263247منتجات نفطية

 Total OECD(33)12906 28732872اإجمايل الدول ال�صناعية *
1

Crude(53)71145 10921085نفط خام

20Products 1761(6)17811787منتجات نفطية

 121Rest of the world 222702 28232801بقية دول العامل *
1

38Oil at Sea 1179(4)12171221نفط على منت الناقالت

87World Commercial 1 235609 56965673املخزون التجاري العاملي *

Strategic Strategic(10)1845(6)18351841املخزون ال�سرتاتيجي

138633115Total 2 87488735اإجمايل املخزون العاملي**


