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

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

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

�لكويت مقر�ً لها.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1972 عام  في  �لبترول  لنقل  �لبحرية 

ومقرها مدينة �لكويت في دولة �لكويت، 

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

)�أ�صري( في عام 1973، ومقرها مملكة 

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

 1974 عــام  في  )�أبــيــكــورب(  �لبترولية 

�لمملكة  فــي  �لــخــبــر  مــديــنــة  ومــقــرهــا 

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

 1975 عــام  فــي  �لبترولية  للخدمات 

ومقرها مدينة طر�بل�ص في دولة ليبيا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مباحثات سعودية عراقية
8في مجال الطاقة

االجتماع التنسيقي الخامس والعشرون لخبراء البيئة 
وتغّير المناخ في الدول األعضاء

»اشراقة جديدة« االحتفال بتصدير أول 
6شحنة نفط خفيف في دولة الكويت
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أنشطة المنظمة

افتتاحية العدد

مكانة الدول األعضاء في منظمة األوابك
في ميزان الطاقة العالمي

تحتــــل �لدول �الأع�صــــاء في منظمــــة �الأقطار 

�لعربية �لم�صــــدرة للبترول )�أو�بك(، مكانة هامة 

في �أ�صــــو�ق �لنفــــط و�لغــــاز �لطبيعــــي �لعالمية، 

فهــــي تقــــع فــــي منطقــــة تتر�بــــط فيهــــا �لعو�مل 

�القت�صــــادية و�ل�صيا�صــــية و�الأمنيــــة. و�الأهميــــة 

�لحاليــــة و�لم�صــــتقبلية تت�صــــح مــــن �لموؤ�صــــر�ت 

�لرئي�صــــية للطاقــــة �لمتمثلة فــــي �الحتياطيات، 

و�الإنتــــاج و�ال�صــــتهالك و�ل�صــــادر�ت مــــن �لنفط 

و�لغاز �لطبيعي.

ووفقاً لتقرير �الأمين �لعام �ل�صــــنوي لمنظمة 

�أو�بــــك لعــــام 2017، فقــــد بلغــــت �الحتياطيات 

�لموؤكــــدة من �لنفــــط �لخام في �لدول �الأع�صــــاء 

بمنظمــــة �أو�بــــك في نهايــــة عــــام 2017 حو�لي 

706 مليار برميل م�صــــتاأثرة بح�صة 48.8% من 
�الإجمالــــي �لعالمــــي �لذي بلــــغ 1449.51 مليار 

برميل في ذ�ت �لعام، وت�صــــتاأثر خم�صة من �لدول 

�الأع�صاء في منظمة �أو�بك وهي �لمملكة �لعربية 

�ل�صــــعودية، وجمهوريــــة �لعر�ق، ودولــــة �لكويت، 

ودولــــة �الإمــــار�ت �لعربية �لمتحــــدة، ودولة ليبيا 

بالح�صــــة �الأكبر من �حتياطيــــات �لعالم �لموؤكدة 

من �لنفط، �الأمر �لذي يوؤكد على �لمكانة �لهامة 

لدول �أو�بك على �صعيد �صناعة �لنفط �لعالمية.

وبالن�صبة للغاز �لطبيعي فقد بلغت �حتياطيات 

دول �أو�بــــك فــــي نهايــــة عــــام 2017 حو�لي 53 

تريليــــون متر مكعب، ت�صــــكل نحــــو 27.2 % من 

�الإجمالــــي �لعالمــــي �لــــذي بلــــغ 196.8 تريليون 

متــــر مكعــــب. وبلغ �إنتــــاج �لنفط �لخام و�صــــو�ئل 

�لغــــاز �لطبيعي، فــــي �لدول �الأع�صــــاء في نهاية 

عام 2017 نحو 23 مليون ب/ي، �أي ما ي�صــــكل 

حو�لي 29% من �الإجمالــــي �لعالمي �لبالغ نحو 

79.8 مليون ب/ي. 
�أمــــا علــــى �صــــعيد ��صــــتهالك �لطاقــــة فــــي 

�لــــدول �الأع�صــــاء حيث تعتبــــر م�صــــادر �لطاقة 

�لطبيعــــي(  و�لغــــاز  )�لنفــــط  �لهيدروكربونيــــة 

�لم�صــــدر �صــــبه �لوحيد �لذي تعتمد عليه �لدول 

�الأع�صاء لتلبية متطلبات �لطاقة، فقد بلغ معدله 

نحــــو 13 مليون برميل مكافــــئ نفط يومياً )ب م 

ن ي( في نهايــــة عام 2017، منها 6.1 مليون ب 

م ن ي مــــن �لمنتجــــات �لنفطية و6.9 مليون ب م 

ن ي مــــن �لغــــاز �لطبيعي، وقد ��صــــتهلكت �لدول 

�لعربيــــة مجتمعة في عــــام 2016 حو�لي %11 

من �جمالي ��صــــتهالك �لعالم من �لغاز �لطبيعي. 

فيما ت�صكل بقية م�صادر �لطاقة )�لفحم و�لطاقة 

�لكهرومائية( دور� �صــــئيال في ميز�ن �لطاقة في 
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�لدول �الأع�صــــاء وبن�صــــبة ال تتجــــاوز 0.8% من 

�جمالــــي ��صــــتهالك �لطاقة فــــي دول �و�بك في 

نهاية عام 2017.

وبلغت قيمة �صـــادر�ت �لنفط �لخام في �لدول 

�الأع�صاء في عام 2017 نحو 344.4 مليار دوالر، 

بالمقارنة مع 282.9 مليار دوالر في عام 2016، 

وذلك نتيجة لزيادة م�صتويات �أ�صعار �لنفط خالل 

عـــام 2017 بن�صـــبة 29% ويمثـــل ذلـــك �رتفاعا 

بمقد�ر 61.5 مليار دوالر �أي بن�صبة %21.7. 

وبنــــاء على ما تقــــدم من بيانات، فــــاإن �لدور 

�لمحــــوري �لــــذي تتمتــــع بــــه دول �أو�بــــك علــــى 

�صــــعيد ميــــز�ن �لطاقة �لعالمي �صــــيفر�ص عليها 

بــــذل �لمزيد من �لجهد نحو مقابلة �ال�صــــتهالك 

�لمتز�يد من م�صــــادر �لطاقة �لتي تعد �لمحرك 

�لرئي�صــــي لنمو �القت�صــــاد �لعالمي، وكذلك على 

�صــــعيد �نتــــاج �لنفــــط �لخــــام و�لغــــاز �لطبيعي، 

حيث ت�صــــير معظم توقعات �لمنظمات و�لهيئات 

�لمتخ�ص�صــــة بالطاقة �إلــــى �أن معظم �لزيادة في 

�حتياجات �لعالم من �لطاقة لعقود عديدة قادمة 

�صــــيتم تلبيتها من �أنو�ع �لوقود �الأحفوري )�لنفط 

و�لغــــاز و�لفحم( �لــــذي من �لمتوقــــع �أن يحافظ 

علــــى ح�صــــة 80% في مزيــــج �لطاقــــة �لعالمي 

م�صــــتقباًل. ومن �لمتوقع �أن ي�صــــكل �لنفط و�لغاز 

وحدهما ن�صبة 65% من �إجمالي م�صادر �لطاقة 

�لم�صتهلكة بحلول عام 2035 بح�صب �لعديد من 

�لتوقعات. 

و�الأمانــــة �لعامــــة لمنظمــــة �الأقطــــار �لعربية 

�لم�صــــدرة للبتــــرول )�أو�بــــك(، وهــــي تتابــــع عن 

قــــرب �لتطــــور�ت فــــي �ل�صــــناعة �لبتروليــــة في 

�لــــدول �الأع�صــــاء، فاإنهــــا �إذ ت�صــــيد بمــــا حققته 

�لدول �الأع�صــــاء من �إنجاز�ت ملمو�صــــة في هذ� 

�لقطاع، وتود �الإ�صارة باأن �إعد�د توقعات �لطاقة 

علــــى �لمدى �لطويل وعلى �صــــرورتها �لق�صــــوى 

للمنتجيــــن و�لم�صــــتهلكين لغر�ــــص �لتخطيط من 

نو�ح مختلفة، �إال �أنــــه يكتنفها حاالت عديدة من 

عدم �لتاأكد و�ليقين عما يحمله �لم�صتقبل، �الأمر 

�لــــذي ي�صــــتوجب �لنظر �إليها بحــــذر عند �إعد�د 

خطط �الإنتاج و�ال�صــــتثمار للمــــدى �لبعيد وذلك 

باأن تكون تلك �لتوقعات مبنية على فر�صيات �أكثر 

�قتر�باً من �لو�قع و�أف�صــــل ��صت�صر�قاً للم�صتقبل 

مع �الأخــــذ في �العتبــــار �لتغير�ت في �لم�صــــهد 

�القت�صادي �لعالمي وتحوالت �لطاقة و�لتطور�ت 

�لتقنيــــة �لمتالحقة وتوجهات �صيا�صــــات �لطاقة 

و�لبيئة وغيرها.
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ذكر معالي المهند�س بخيت الر�شيدي، وزير النفط وزير الكهرباء والماء في دولة الكويت، �إن ت�صدير �لنفط 

�لخفيف يعد نتاجا لتطوير حقول �لغاز �لجور��صية في �صمال �لبالد.

و�أ�صـــاف معاليه في كلمة له خالل حفل ت�صـــدير �أول �صحنة نفط خفيف “��صر�قة جديدة«، برعاية وح�صور 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح االأحمد الجابر ال�شباح، اأمير دولة الكويت، �أن �لطاقة �الإنتاجية للغاز �لجور��صـــي 

بلغت نحو 500 مليون قدم مكعب يوميا ونحو 175 �ألف برميل يوميا من �لنفط �لخفيف.

و�أو�صـــح �أن ح�صـــور �صمو �أمير �لبالد حفل تد�صـــين هذ� “�النجاز �لجديد �لذي حققه �لقطاع �لنفطي يعبر 

عن �إيمان �صموه بما للقطاع �لنفطي من �أهمية ودور كبير في دعم �القت�صاد �لوطني”. وذكر �إن �لقطاع �لنفطي 

ي�صـــعى �إلـــى دفـــع عجلة �لتنفيـــذ لعدد من �لم�صـــاريع �لكبرى مثل �لوقـــود �لبيئي لتحديث ورفع كفاءة م�صـــافي 

�صـــركة �لبترول �لوطنية �لكويتية وم�صـــفاة �لزور �لجديدة �لتي تعد من �أ�صـــخم �لم�صـــافي في �لعالم. و�أ�صـــاف 

�ن �لم�صـــروعين �صـــيعمالن بعد ت�صـــغيلهما على رفع �لطاقة �لتكريرية د�خل �لكويت �لى 1.44 مليون برميل من 

�لنفط يوميا.

و�أ�صار باأنه من �لمتوقع في نهاية �ل�صنة �لمالية �لحالية تر�صية عقد تنفيذ م�صروع �لدبدبة للطاقة �ل�صم�صية، 

و�لذي �صـــيتم ت�صـــييده د�خل مجمع �ل�صقايا للطاقات �لمتجددة �لتابعة لمعهد �لكويت لالأبحاث �لعلمية، كخطوة 

�أولى للو�صول �إلى �نتاج 15% من �لطاقة �لكهربائية عن طريق م�صادر �لطاقات �لمتجددة.

»اشراقة جديدة« االحتفال بتصدير أول شحنة نفط 
خفيف في دولة الكويت
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تعيين معالي المهندس سعد بن شريدة الكعبي
بمنصب وزير الدولة لشؤون الطاقة في دولة قطر

بعـــث �شع�������ادة االأ�شتاذ/عبا�س عل�������ي النقي، االأمي�������ن العام 

لمنظمة االأقطار العربي�������ة الم�شدرة للبترول )اأوابك(، ببرقية 

تهنئـــة �إلى معال�������ي المهند�س �شع�������د بن �شري�������دة الكعبي، وزير 

الدولة ل�شوؤون الطاقة بدولة قطر، بمنا�صبه تعيينه في من�صبه 

�لجديد، متمنيا له دو�م �لتوفيق و�لنجاح و��صتمر�ر دعم معاليه 

لن�صاط �لمنظمة.

وي�صـــغل معال�������ي المهند��������س �شع�������د ب�������ن �شري�������دة الكعبي، 

من�صب �لع�صـــو �لمنتـــدب و�لرئي�ص �لتنفيذي لقطـــر للبترول، 

حيـــث �لتحـــق في عـــام 1986 ب�صـــركة قطر للبتـــرول كطالب 

مبتعـــث لدر��صـــة هند�صـــة �لبترول و�لغـــاز �لطبيعـــي بجامعة 

والية بن�صـــلفانيا )PENN STATE( فـــي �لواليات �لمتحدة 

�الأميركية، وح�صل في عام 1991 ح�صل من �لجامعة �لمذكورة 

على بكالوريو�ص هند�صة �لبترول و�لغاز �لطبيعي. وفور تخرجه 

�ن�صـــم مبا�صـــرة �إلى �صـــركة قطر للبترول، حيـــث تقلد �لعديد 

من �لمنا�صـــب �لفنية و�الإ�صـــر�فية، و��صـــتملت مهام عمله على 

�الإ�صر�ف على جميع �أن�صطة تطوير غاز حقل �ل�صمال وتطوير 

حقول �لنفط وعمليات �ال�صتك�صاف في �لدولة.

ك�صف معالي االأ�شتاذ/م�شطفى قيطوني، وزير الطاقة 

في الجمهوري�������ة الجزائرية الديمقراطي�������ة ال�شعبية، عن 

و�صــــع خطة لال�صــــتثمار في قطاع �لطاقة خالل �ل�صنو�ت 

من 2018 �إلى 2020 ، بقيمة 75 مليار دوالر، يخ�صــــ�ص 

منها 56 مليار دوالر لقطاع �لمحروقات.

و�أ�صاف معاليه خالل موؤتمر �صحفي عقده بعد �نتهاء 

�أعمــــال �الجتماع �ل�صــــنوي �لثالث للحو�ر �ل�صيا�صــــي رفيع 

�لم�صــــتوي حول �لطاقــــة بين �لجز�ئر و�التحــــاد �الوروبي 

و�لذي عقد موؤخر�ً في �لجز�ئر، �أن بالده تتمتع باإمكانيات 

كبيرة في مجال �نتاج وت�صــــدير �لطاقــــة باأنو�عها وتتطلع 

�إلــــى تعزيز �لتعاون مــــع جميع �لدول وفــــي مقدمتهم دول 

�التحاد �الأوروبي، كما �أكد حر�ص �لجز�ئر على �لم�صاهمة 

فــــي تاأمين �المــــد�د�ت �لنفطية و�لغازية لل�صــــوق �لعالمية 

وذلك عبر3 �أنابيب تربطها بقارة �أوروبا.

قيطوني : استثمارات جزائرية ضخمة في قطاع الطاقة
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بهدف تعزيــــز �لتعــــاون و�لتكامل �القت�صــــادي وبما يخدم 

م�صالح �لعمل و�الأهد�ف �لم�صتركة .

و�أ�صــــاف الغ�شب�������ان �أنــــه بحث مــــع �لفالح عــــدد�ً من 

�لمو��صــــيع ذ�ت �الهتمام �لم�صــــترك ومنها تعزيز �لتعاون 

في مجــــال �لنفــــط و�لطاقــــة و�ل�صــــناعات �لبتروكيماوية 

و�لمعــــادن و�لتدريب وبناء �لقــــدر�ت للعاملين في �لقطاع 

�لنفطــــي، و�مكانية �لتعاون في مجــــال �لربط �لكهربائي ، 

ف�صــــاًل عن �لتن�صــــيق �لم�صــــترك لمو�جهة �لتحديات �لتي 

تو�جه �ل�صوق �لنفطية �لعالمية، وهناك تطابق في وجهات 

�لنظر بين �لبلدين حول �صرورة و�صع �لحلول و�لمعالجات 

�لو�قعيــــة للتحديات �لتي تو�جه �ل�صــــوق �لنفطية �لعالمية 

بالتعاون مع �لمنتجين �الآخرين �صو�ء في منظمة “ �أوبك” 

�أومــــن خارجها، وبما يحقق �لتو�زن �لمطلوب في ��صــــو�ق 

�لنفط �لعالمية و��صتقر�ر �أ�صعار �لنفط .

من جهتــــه قال معال�������ي وزير الطاق�������ة ال�شعودي خالد 

الفال�������ح �ن زيارته �إلى بغد�د تهدف �لــــى تعزيز �لعالقات 

�لثنائية بين �لبلدين �ل�صــــقيقين في �لمجاالت كافة، ناقاًل 

مباحثات سعودية عراقية في مجال الطاقة

عقد معالي االأ�شتاذ/ ثامر عبا�س الغ�شبان، نائب رئي�س الوزراء ل�شوؤون الطاقة وزير النفط في جمهورية 

العراق، اجتماعا مع معالي المهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة وال�شناعة والثروة المعدنية 

في المملكة العربية ال�شعودية، والذي قام بزيارة ر�شمية اإلى جمهورية العراق يوم 10 نوفمبر 2018.

وذكــــر معالي االأ�شتاذ / ثامر عبا��������س الغ�شبان، خالل 

�لموؤتمــــر �ل�صــــحفي �لذي عقــــده مع نظيــــره وزير �لطاقة 

�ل�صــــعودي، �أن جمهوريــــة �لعر�ق تتطلع �لــــى بناء عالقات 

متميــــزة مع دول �لجو�ر ومنها �لمملكة �لعربية �ل�صــــعودية 
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تحيــــات وتهنئــــة خــــادم �لحرمين 

وولــــي �لعهد ودعمهمــــا للحكومة 

�لعر�قية �لجديدة  .

و�أ�صــــاف �لفالح باأن �نت�صــــار 

�لعر�ق على �الرهاب هو �نت�صــــار 

لنــــا وللمنطقة وللعالــــم، و�أن ذلك 

�صــــوف يعزز من فر�ص �ال�صتثمار 

فــــي �لعــــر�ق، ونتطلــــع الن نكون 

�لبنــــاء  م�صــــاريع  فــــي  �صــــريكاً 

و�العمار، وهناك رغبة كبيرة من 

�صــــركات �لقطاع  �لعام و�لخا�ص 

باال�صــــتثمار  �ل�صــــعودية  فــــي 

و�لم�صــــاركة في تنفيذ �لم�صاريع  

بالتعاون مع �ال�صــــقاء في �لعر�ق، 

م�صــــير�ً �لــــى �أنــــه بحــــث �مكانية 

م�صاركة �صركتي “�أر�مكو” و”�صابك” في قطاع �ل�صناعات 

و�لخدمــــات �لنفطيــــة ، ف�صــــاًل عــــن �لتعــــاون فــــي مجال 

�ل�صــــناعات �لبتروكيماويــــة و�لمعادن وغير ذلك ،م�صــــدد�ً 

على �صــــرورة �لتعجيل بو�صع مذكرة �لتفاهم �لموقعة بين 

�لبلدين قيد �لتنفيذ خالل �لفترة �لقريبة �لقادمة .

و�أكــــد �لفالح �نــــه بحث مع نظيره �لغ�صــــبان �صــــرورة 

�لتو��صــــل و�لتن�صيق �لم�صترك بينهما قبل �نعقاد �الجتماع 

�لقادم لمنظمة “ �أوبك” ، و�لتد�ول بخ�صو�ص و�صع �ل�صوق 

�لنفطيــــة �لعالميــــة و�لتحديــــات �لتــــي تو�جههــــا ، و�يجاد 

�لحلول �لمنا�صبة من �أجل ��صتقر�ر �ال�صو�ق �لعالمية.

  كما ��صـــتقبل معالي االأ�شتاذ /عادل عبدالمهدي، رئي�س 

ال�������وزراء بجمهورية الع�������راق، يوم 10 نوفمبـــر 2018، معالي 

المهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة وال�شناعة 

والثروة المعدنية بالمملكة العربية ال�شعودية، و�لوفد �لمر�فق 

له، وذلك بح�صـــور معال�������ي االأ�شتاذ/ ثامر عبا��������س الغ�شبان، 

نائ�������ب رئي�س ال�������وزراء ل�شوؤون الطاقة وزي�������ر النفط بجمهورية 

الع�������راق. وقد جرى خالل �للقاء بحـــث �لعالقات �لثنائية بين 

�لبلدين، كما تم بحث �لتطور�ت في �ل�صوق �لنفطية �لعالمية، 

ومجـــاالت �لتعاون �لممكنة بين �لبلدين �ل�صـــقيقين في مجال 

�صناعة �لطاقة و�لنفط و�لكهرباء. 

بعــــث �شع�������ادة االأ�شتاذ/عبا�س علي النقي، االأمين الع�������ام لمنظمة االأقطار العربية 

الم�شدرة للبترول )اأوابك(، برقية تهنئ�������ة اإلى معالي االأ�شتاذ/ ثامر عبا�س الغ�شبان، 

نائ�������ب رئي�س مجل�س الوزراء ل�شوؤون الطاقة وزير النفط بجمهورية العراق، بمنا�صــــبة 

تعيينه في من�صــــبه �لجديد، ومتمنياً له دو�م �لتوفيق و�لنجاح، و��صــــتمر�ر دعم معاليه 

لن�صاط �لمنظمة.

ي�صــــار �إلــــى �أن معال�������ي االأ�شت�������اذ / ثام�������ر عبا��������س الغ�شبان، حا�صــــل على �صــــهادة 

�لبكالوريو�ــــص تخ�صــــ�ص �لجيولوجيا - جامعة لندن، و�صــــهادة �لماج�صــــتير تخ�صــــ�ص 

هند�صــــة خز�نــــات �لنفط – �لكلية �لملكية بجامعة لندن. وتــــدرج في �لعمل في وز�رة 

�لنفط بجمهورية �لعر�ق منذ عام 1973.

تعيين معالي األستاذ/ ثامر عباس الغضبان
بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة بجمهورية العراق
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 قام معالي ال�شيخ محمد بن خليفة اآل خليفة وزير النفط 

في مملكة البحرين، بتوقيع مذكرة تفاهم مع �ل�صـــندوق �لمناخ 

�الأخ�صـــر وذلـــك فـــي يوم �الأحـــد 21 �أكتوبـــر 2018 ، وقد قام 

بتوقيـــع �لمذكرة عن �صـــندوق �لمناخ �الأخ�صـــر، ال�شيد/ خافير 

مانزانار�س، المدير التنفيذي ل�شندوق المناخ االأخ�شر، وذلك 

بهـــدف تحديد �الأطـــر �لفنية و�لموؤ�ص�صـــية و�لمالية للم�صـــاريع 

�لتـــي تهدف �إلى �لتخفيف و�لتكيف مع �لتغير�ت �لمناخية، وقد 

ح�صر حفل �لتوقيع عدد من �لم�صوؤولين من �لجانبين.

جـــاء ذلك على هام�ص ��صت�صـــافة مملكة �لبحرين، لالجتماع 

�لحادي و�لع�صـــرين ل�صـــندوق �لمناخ �الأخ�صـــر خالل �لفترة من 

16 – 20 �أكتوبـــر 2018 بم�صـــاركة مجموعة مـــن ممثلي �لدول 
و�لمنظمات �لدولية ذ�ت �لعالقة. 

ن معالـــي �لوزيـــر �لتعـــاون �لوثيـــق �لقائم مع  مـــن جانبـــه ثمَّ

�ل�صندوق �الأخ�صر و�لذي تمثَّل في �لعديد من �لجو�نب �لتنموية 

ذ�ت �لعالقـــة بالت�صـــدي لظاهرة �لتغير�ت �لمناخية خا�صـــة لما 

ة للدول  يُمثِّلُـــه �صـــندوق �لمناخ �الأخ�صـــر من �آليـــة تمويليـــة ُمهمِّ

توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للنفط 
والغاز البحرينية وصندوق المناخ األخضر 

 عقد معال�������ي المهند�س ط�������ارق المل، وزير 

البت�������رول والث�������روة المعدني�������ة بجمهوري�������ة م�شر 

العربي�������ة، �جتماعـــا مع معال�������ي المهند�س خالد 

ب�������ن عبدالعزيز الفالح، وزي�������ر الطاقة وال�شناعة 

والثروة المعدنية في المملكة العربية ال�شعودية، 

وذلك على هام�ص موؤتمر �أبوظبي �لدولي للبترول 

)�أديبـــك 2018(، �لذي عقد موؤخر�ً في �أبوظبي، 

دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة.

 وقد ��صـــتعر�ص �لوزير�ن �آخر �لم�صـــتجد�ت 

في �أ�صـــو�ق �لبتـــرول �لعالمية، حيث تـــم �لتاأكيد 

على �أهمية �ال�صـــتمر�ر في دعم جهود ومبادر�ت 

�لتعـــاون بيـــن دول �أوبك وخـــارج �أوبـــك لتحقيق 

��صـــتقر�ر �الأ�صـــو�ق و�لتو�زن بين �لعر�ص و�لطلب بما ينعك�ص �يجاباً 

على كافة �أطر�ف �ل�صناعة �لبترولية.

و�أ�صار معالي المهند�س المل، �إلى �أن �للقاء ناق�ص كذلك تعزيز 

�أوجـــه �لتعاون بيـــن �لبلدين فـــي مختلف مجاالت �صـــناعة �لبترول 

و�لغـــاز، موؤكـــد�ً علـــى �أهمية �لعمـــل على نقـــل وتبـــادل �لمعلومات 

و�لخبر�ت �لفنية في �أن�صطة �لبحث و�ال�صتك�صاف و�لتعدين، كما تم 

��صـــتعر��ص مجاالت �لتعاون �لقائمة  بين �لبلدين في مجال �لبترول 

وخا�صـــة م�صـــروع �صـــوميد لنقل وتد�ول �لخام في منطقتي �ل�صخنة 

و�صيدي كرير و�لذي ي�صهد حالياً تو�صعات ��صتر�تيجية لزيادة قدرته 

على ��صـــتقبال وتخزين وتد�ول �لمنتجـــات �لبترولية في �إطار خطة 

تحويل م�صر لمركز �إقليمي لتجارة وتد�ول �لطاقة.

 و�أ�صـــاف �ن جمهوريـــة م�صـــر �لعربية تولى �أهميـــة للتعاون مع 

�لمملكـــة �لعربية �ل�صـــعودية في مجال �لتعدين، و�لذي تقوم م�صـــر 

حاليـــاً بالعمل على تطوير ��صـــتر�تيجيات �لعمـــل فيه لجذب �لمزيد 

من �ال�صتثمار�ت و�لتو�صع في ��صتغالل وت�صنيع �لثرو�ت �لتعدينية.

جلسة مباحثات بين وزيري البترول المصري والسعودى

�لنامية لتنفيذ م�صـــروعات تنموية ُم�صـــتد�مة في مجالي �لتكيف 

و�لتخفيـــف من �آثار �لتغير�ت �لمناخية وتحقيق �لتز�ماتها باتفاق 

باري�ص للمناخ.

يُذكـــر �أن �صـــندوق �لمنـــاخ �الأخ�صـــر يهـــدف �إلـــى ت�صـــجيع 

�لـــدول على �لتحول �لنموذجي نحو م�صـــار�ت �إنمائية منخف�صـــة 

�النبعاثات، وقادرة على �لتكيف مع �لتغير�ت �لمناخية، كما يقدم 

�ل�صـــندوق �لدعم للبلد�ن �لنامية للحد �أو �لتخفيف من �نبعاثات 

�لغاز�ت �لدفيئة و�لتكيف مع �آثار �لتغير�ت �لمناخية. 
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اإلعالن عن فتح باب التسجيل 
) WEC24( لمؤتمر الطاقة العالمي

مط�������ر  الدكت�������ور  �شع�������ادة  �أطلـــق 

حام�������د النيادي، وكي�������ل وزارة الطاقة 

وال�شناع�������ة، وممث�������ل دول�������ة االإمارات 

المكت�������ب  ف�������ي  المتح�������دة  العربي�������ة 

اأواب�������ك،  لمنظم�������ة  التنفي�������ذي 

رئي�ـــص �للجنـــة �لتنظيميـــة لموؤتمـــر 

�لطاقـــة �لعالمـــي �لر�بع و�لع�صـــرين 

�لت�صـــجيل  ر�بـــط   ،)WEC24(

للموؤتمر �لذي ت�صت�صـــيفه �لعا�صـــمة 

�صـــبتمبر  فـــي  �أبوظبـــي  �المار�تيـــة 

2019، وقد تم �فتتـــاح �لر�بط على 
هام�ـــص �أ�صـــبوع �لطاقـــة �لعالمي �لـــذي عقد موؤخر�ً فـــي مدينة 

ميالنو �اليطالية.

وتعتبر هذه �لدورة هي �الأولى �لتي يتم فيها ��صت�صافة موؤتمر 

�لطاقة �لعالمي في دولة بمنطقة �ل�صـــرق �الأو�صـــط، حيث تعتبر 

دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة �أول دولة في منظمة �أوبك و�أو�بك 

وكذلـــك �أول دولة عربية ت�صت�صـــيف �لموؤتمر طيلـــة تاريخه �لذي 

يمتد �إلى 95 عاماً.

�لجديـــر بالذكـــر �أن �الأمانة �لعامة لمنظمـــة �الأقطار �لعربية 

�لم�صـــدرة للبترول )�و�بك(، �صـــبق و�أن �أعلنت عن م�صـــاركتها في 

�لموؤتمـــر كعار�ـــص، حيـــث تم �الإعـــالن عن ذلك خـــالل �حتفالية 

�أقيمـــت على هام�ـــص موؤتمر �لطاقة �لعربي �لحادي ع�صـــر �لذي 

عقد موؤخر�ً في مدينة مر�ك�ص، �لمملكة �لمغربية.

 
For more information please visit www.wec24.org or email: info@wec24.org 

 

24th WORLD ENERGY CONGRESS 
The triennial World Energy Congress is the World Energy Council’s global flagship event and 
offers a unique platform for global energy leaders to explore new energy futures, critical 
innovation areas and new strategies. In 2019, the 24th World Energy Congress will be held in 
Abu Dhabi under the patronage of H.H. Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, President of the 
United Arab Emirates. 

Under the theme “Energy for Prosperity”, the Congress is be a global leadership forum that 
defines the strategy for a collaborative, sustainable and innovative energy future that enables 
societal, commercial and community prosperity. The Congress creates opportunities for global 
dialogue and consensus-building as we work together to address the World Energy Trilemma 
and deliver practical solutions for sustainable, secure and inclusive energy systems that provide 
prosperity for all. 
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أنشطة المنظمة

تنفيـــذ�ً لخطة عمل �الأمانـــة �لعامة لمنظمة �الأو�بك لعام 

2018، ُعقد �الجتماع �لتن�صيقي �لخام�ص و�لع�صرون لخبر�ء 
�لبيئـــة وتغّيـــر �لمنـــاخ في �لدول �الأع�صـــاء، وذلـــك في مقر 

�لمنظمة في دولة �لكويت يومي 29-30 �أكتوبر 2018. وقد 

�صـــارك في �الجتمـــاع ممثلون عن مملكـــة �لبحرين، �لمملكة 

�لعربية �ل�صعودية، دولة قطر، دولة �لكويت، جمهورية �لعر�ق، 

وممثـــل عن مجل�ص �لتعاون لدول �لخليج �لعربية، باالإ�صـــافة 

�إلى ممثل عن �الأمانة �لعامة لمنظمة �الأو�بك. 

�فتتح �الجتماع �شعادة االأ�شتاذ/ عبا�س علي النقي، االأمين 

العام للمنظمة، بكلمة رحب خاللها بال�صادة �لح�صور، و�أكد 

على ��صـــتمر�ر �لمنظمة فـــي �لقيام بالدور �لتن�صـــيقي �لذي 

د�أبت على �لقيام به بعقد هذه �الجتماعات �لتن�صيقية لتعزيز 

�لعمـــل �لعربي �لم�صـــترك ب�صـــاأن مختلف �لق�صـــايا �لمتعلقة 

بمفاو�صات تغّير �لمناخ.

بعـــد ذلك قدم كل مـــن ال�شيد/عبد الكري�������م عايد، مدير 

اإدارة االإع�������لم والمكتبة في منظم�������ة االأوابك، وال�شيد/عادل 

الب�شتك�������ي، ممث�������ل االأمانة العام�������ة لمجل�س التع�������اون لدول 

الخليج العربية، واالأ�شتاذ/ �شريف الخياط من دولة الكويت، 

�أور�ق عمـــل تناولـــت �لتطـــور�ت في �تفاقية �الأمـــم �لمتحدة 

�الإطارية لتغير �لمناخ، و�نعكا�صاتها على �لقطاع �لنفطي في 

�لدول �لعربية. 

االجتماع التنسيقي الخامس والعشرون لخبراء البيئة 
وتغيّر المناخ في الدول األعضاء

وقد �أكد �لم�صـــاركون في �الجتماع على عنا�صر �لموقف 

�لتفاو�صـــي �لعربي �لذي تمت �لم�صـــادقة �صادق عليه خالل 

�لـــدورة 30 لمجل�ـــص �لوزر�ء �لعرب �لم�صـــوؤولين عن �صـــوؤون 

�لبيئـــة في �جتماعها �لـــذي �نعقد بتاريـــخ 5 �أكتوبر 2018. 

كمـــا �حيط �لم�صـــاركون في �الجتمـــاع علمـــاً بالفعالية �لتي 

�صـــتعقدها �الأمانة �لعامة لمنظمة �الأو�بك بالتعاون مع �لدول 

�الأع�صـــاء وبالم�صـــاركة مع �لمملكة �لعربية �ل�صعودية خالل 

موؤتمـــر �الأطر�ف �لقـــادم )COP-24( �لمزمـــع عقدها في 

بولند� يوم 10 دي�صمبر 2018 حول تكنولوجيا �لنفط و�لغاز 

و�لتغير�ت �لمناخية.
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عقد �الجتماع �لتن�صـــيقي �ل�صـــابع ل�صباط �ت�صال �لدول 

�الأع�صاء في مجال بنك �لمعلومات لمنظمة �الأقطار �لعربية 

�لم�صـــدرة للبترول )�أو�بك(، في دولة �لكويت يومي 16- 17 

�يلول / �صـــبتمبر 2018. وبالنيابة عـــن �شعادة االأمين العام 

االأ�شتاذ/عبا�س علي النقي، رحب ال�شيد / عبدالفتاح دندي، 

مدي�������ر االدارة االقت�شادي�������ة في بد�ية �الجتماع بالم�صـــاركين 

م�صير�ً �إلى �أهمية هذ� �الجتماع، ومتمنياً �أن يحقق �الأهد�ف 

�لمرجوة منه.  كما �أ�صـــار �إلى �لنتائج �لتي تحققت من خالل 

تنفيـــذ �لتو�صـــيات �ل�صـــادرة عـــن �الجتماعـــات �لتن�صـــيقية 

�ل�صابقة، و��صتعر�ص �لخطو�ت �لتي قامت بها �الأمانة �لعامة 

لتطوير بنك �لمعلومات.    

�صـــارك في �الجتماع 7�صباط �ت�صـــال من كل من مملكة 

�لبحريـــن، �لجمهوريـــة �لجز�ئرية، دولة �لكويـــت، وجمهورية 

م�صر �لعربية.

هدف �الجتماع ب�صكل �أ�صا�صي �إلى متابعة ومر�جعة تنفيذ 

�لتو�صـــيات �ل�صادرة عن �الجتماعات �لتن�صـــيقية �ل�صابقة، 

وتقييـــم �آليـــة متابعة �لتدفق �ل�صـــل�ص للبيانات �الإح�صـــائية 

من �لدول �الأع�صـــاء، و�لبحث عن �لطرق �لكفيلة با�صتمر�ر 

نجاح عملية �لتو��صـــل مع �صباط �ت�صـــال �لدول �الع�صاء. 

كما هدف �أي�صاً �إلى �لتد�ر�ص و�لت�صاور ب�صاأن �إيجاد �لحلول 

�لمنا�صبة للثغر�ت �لفنية و�لنو�ق�ص �الإح�صائية �لتي ظهرت 

خـــالل تنفيذ �لمر�حـــل �ل�صـــابقة لتطبيق �لنظـــام. وكذلك 

�ال�صـــتماع �إلى �لمالحظات و�لت�صـــور�ت �لم�صـــتقبلية حول 

تطويـــر تطبيق �لنظام �صـــعيا لتوفير متطلبـــات و�حتياجات 

�لدول �الأع�صـــاء من �لبيانات �الح�صـــائية �لمتعلقة بالنفط 

و�لطاقة.

 وقد خل�ص �الجتماع �إلى عدد من �لتو�صيات، من �أهمها 

�ال�صـــتمر�ر في تزويد �الأمانة �لعامـــة بالمعلومات و�لبيانات 

�الإح�صائية �لمتعلقة بالنفط و�لغاز �لطبيعي وم�صادر �لطاقة 

�الأخـــرى، و�لعمل على تذليل كافة �ل�صـــعاب �لتي تحول دون 

�لو�صول �ل�صل�ص �إلى تلك �لمعلومات و�لبيانات. 

وقد مثل االمانة العامة في هذا االجتماع كل من ال�شيد 

/ ف�������وؤاد عبدالرحمن الداود ، باحث اقت�شادي اأول، وال�شيد / 

محمد جهاد عامر، مبرمج نظم.

االجتماع التنسيقي السابع لضباط اتصال الدول االعضاء في مجال 
بنك المعلومات لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
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أنشطة المنظمة

تنفيـذ�ً لخطـة عمـل �الأمانة �لعامـة لعـام 2018 وتو�صيات 

�الجتماع �ل�صـــابع ع�صر للخبر�ء حول بحث �إمكانيات �لتعاون 

في مجال ��صـــتثمار �لغـــاز �لطبيعي، ُعقــــد �الجتـماع �لثامن 

ع�صـــر لفريق �لعمل �لمذكور في دولة �لكويت يوم 7 ت�صـــرين 

�لثاني/نوفمبر 2018 و�صـــارك فيه )19( مخت�صـــاً من �لدول 

�الأع�صـــاء، من كل من دولة قطر، �لمملكة �لعربية �ل�صـــعودية، 

دولة �لكويـت، عـالوة على وفد �الأمـانة �لعامـة )4(. 

ومن خالل كلمـــة �شعادة االأمين العام الت�������ي األقاها نيابة 

عنه الدكتور/ �شمي�������ر القرعي�س، مدي�������ر اإدارة ال�شوؤون الفنية 

بالمنظمة، �أكدت �الأمانة �لعامة على حر�صها على متابعة �أهم 

تطور�ت �صـــناعة �لغاز �لطبيعي، و�لم�صـــاركة في �لموؤتمر�ت 

و�لنـــدو�ت �الإقليمية و�لدولية �لمتخ�ص�صـــة لمتابعة تطور�ت 

هـــذ� �لقطـــاع �لحيوي، �لذي ي�صـــهد تطور�ً كبيـــر�ً على كافة 

�الأ�صـــعدة، و�أ�صبح يلعب دور�ً محورياً في مزيج �لطاقة، وفي 

تحقيق �أهد�ف �لتنمية �لم�صتد�مة في �لدول �لعربية.

 كمـــا تـــم ��صـــتعر��ص لمحة �صـــريعة عن �أبرز ما �صـــهدته 

�صـــناعة �لغـــاز �لطبيعي على مـــد�ر �لعام �لمن�صـــرم 2017، 

لمتابعـــة �آخر �لم�صـــتجد�ت، وما لذلك من تد�عيات مبا�صـــرة 

وغير مبا�صـــرة على نظام �لطاقة �لعالمي ب�صفة عامة، وعلى 

�لدول �الأع�صـــاء ب�صـــفة خا�صة، حيث �صـــهد �لطلب �لعالمي 

علـــى �لغـــاز �لطبيعي نمو�ً ملحوظـــاً بلغت ن�صـــبته 3%، وهو 

�لنمو �الأعلـــى منذ �الأزمة �لمالية �لعالميـــة عام 2008. وقد 

�رتفع ��صتهالك �لغاز منقاد�ً “بالطلب �لمتنامي” في �الأ�صو�ق 

�الآ�صـــيوية وبخا�صـــة �ل�صـــين �لتي حققت نمو�ً �صـــنوياً بلغت 

ن�صـــبته حو�لي 15%. كما ��صتمر �لطلب على �لغاز �لطبيعي 

في �لنمو في منطقة �ل�صـــرق �الأو�صـــط بن�صـــبة بلغت %5.7، 

وفي �أوروبا بن�صبة %5.5. 

كمـــا �صـــهدت �لتجـــارة �لعالمية للغـــاز �لطبيعـــي بنوعيه 

)عبـــر خطوط �الأنابيب و�لم�صـــيل(، فقد حققـــت نمو�ً قدره 

االجتماع الثامن عشر للخبراء حول بحث إمكانيات التعاون 
في مجال استثمار الغاز الطبيعي في الدول األعضاء 

• د. �صمير �لقرعي�ص	
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6.2%، ويعـــود ذلك �إلـــى نمو تجارة �لغاز �لطبيعي �لم�صـــيل 
بنحو 10%، وهو �لنمو �الأعلى منذ عام 2010، وذلك بف�صل 

�لنمو �لكبير على �لطلب في �ل�صـــين �لتي ��صتحوذت وحدها 

على ن�صـــف حجم �لزيادة �لعالمية عام 2017، وهو ما جعل 

�ل�صـــين تتخطى كوريا �لجنوبية وت�صـــبح ثانى �أكبر م�صـــتورد 

للغاز �لطبيعي �لم�صال خلف �ليابان. وي�صهد �ل�صوق �لعالمي 

طفـــرة في �إمـــد�د�ت �لغاز �لطبيعي �لم�صـــيل، مع ��صـــتمر�ر 

ت�صـــغيل �لم�صـــاريع �لجديدة فـــي كل من �لواليـــات �لمتحدة 

و�أ�صـــتر�ليا، وبالرغـــم مـــن ذلك، لم ي�صـــهد �ل�صـــوق �لعالمي 

تخمـــة في �لمعرو�ص، كما كان متوقعاً، ب�صـــبب تنامي �لطلب 

في �الأ�صـــو�ق �لمختلفة.  وفي ختام كلمته تمنى للم�صـــاركين 

�لنجاح و�لتوفيق في تحقيق �أهد�ف �الجتماع، وطيب �الإقامة 

في دولة �لكويت.

  هذ� وقد ��صـــتمل �الجتماع �لذي قام باإد�رته مدير �إد�رة 

�ل�صـــوؤون �لفنية على جل�صتين، ت�صمنت �لجل�صة �الأولى تقرير 

متابعة �الأمانة �لعامة الأهم �لتطور�ت �لتي �صـــهدتها �صـــناعة 

�لغـــاز �لطبيعـــي فـــي �لدول �الأع�صـــاء فـــي منظمـــة �الأقطار 

�لعربية �لم�صـــدرة للبتـــرول )�أو�بك(، ثم قـــدم ممثلو �لمملكة 

�لعربية �ل�صـــعودية �ل�صيد/ نا�صر يو�صـــف �لر��صد، و�ل�صيد/ 

�صـــعد �لع�صـــيلة مد�خلة عن �أهم �لتطور�ت في �صناعة �لغاز 

�لطبيعـــي فـــي �لمملكة ومنها �الكت�صـــافات �لجديدة، وتطوير 

�الآبار وعمليات معالجة �لغاز، باالإ�صـــافة �إلى م�صـــروع �إن�صاء 

�صـــبكة �لغـــاز  �لطبيعـــي في �لمناطـــق �ل�صـــكنية و�لقطاعات 

�لتجارية فـــي مدينة �لريا�ص الإحالل �لغـــاز �لطبيعي �لجاف 

محـــل  غـــاز �لبوتاجـــاز ) LPG(، و�صـــيقوم �لقطـــاع �لخا�ص 

بتنفيذ هذه �ل�صبكة.  كما قدم ممثل دولة قطر �ل�صيد/ عاي�ص 

ر��صـــد �لم�صاحكة ورقة بعنو�ن: م�صتجد�ت �صناعة �لغاز في 

قطر، تناول فيها �أهم �لتطور�ت �لتي �صهدتها �ل�صناعة، حيث 

��صـــتعر�ص معدالت �الإنتاج �لحالي لحقل �ل�صـــمال، و�ل�صـــعة 

�الإنتاجية للغاز �لم�صـــال في دولة قطـــر، و�أهم �الإنجاز�ت في 

�صناعة �لغاز �لقطرى. ثم قدمت �لمهند�صة/ مريم �الأن�صاري 

و�لمهند�ص/  ب�صـــام �ل�صمري من دولة �لكويت نبذة مخت�صرة 

عـــن �صـــناعة �لغـــاز �لطبيعي في دولـــة �لكويت. وفـــي نهاية 

�لجل�صـــة قدم �لمهند�ص/ و�ئل حامد، خبير �صـــناعات غازية 

بـــاإد�رة �ل�صـــوؤون �لفنية، ورقة بعنـــو�ن  “دور �لغـــاز �لطبيعي 

�لم�صـــال فـــي تلبيـــة �لطلـــب �لعالمي علـــى �لطاقـــة” تناولت 

ملخ�صـــاً عن در��صة �أعدتها �لمنظمة نهاية عام 2017. حيث 

��صتعر�صـــت �لورقة �صل�صـــلة �لقيمة ل�صـــناعة �لغاز �لطبيعي 

�لم�صـــال، وتطـــور تكاليف محطـــات �لغاز �لطبيعي �لم�صـــال، 

وتوزيع محطات �لغاز �لطبيعي �لم�صـــال عالميا، و�التجاهات 

�لحالية لل�صـــوق �لعالمي للغاز �لطبيعي �لم�صـــال، عالوة على 

�الآفاق �لم�صتقبلية لل�صوق �لعالمي للغاز �لم�صال. 

وفيما يلي ملخ�ص الأهم �ال�صـــتنتاجات و�لتو�صـــيات �لتي 

تو�صل �إليها �الجتماع:  

• �أكد �لم�صـــاركون على �أهمية م�صـــادر �لغاز �لطبيعي في 	

�لـــدول �الأع�صـــاء، و�لـــدور �لهام �لـــذي تقوم بـــه �لدول 

�الأع�صاء في ��صتك�صاف وتطوير وت�صويق �لغاز �لطبيعي، 

و�إن�صـــاء �لبنيـــة �لتحتية �لالزمـــة لذلـــك، و�أهمية تعزيز 

�لتعـــاون �لثنائـــي ومتعدد �الأطر�ف بين �لدول �الأع�صـــاء 

لتحقيق �لتكامل �لمن�صود بين كافة �لدول �لعربية. 

و�أعربـــت �الأمانـــة �لعامة عن رغبتها في ��صـــتمر�ر �لدول 

�الأع�صاء في تقديم �لمعلومات و�لبيانات، وما يتوفر لديها من 

م�صتجد�ت في �صناعة �لغاز �لطبيعي.  

وثمـــن �لم�صـــاركون جهـــود �الأمانـــة �لعامة فـــي عقد مثل 

هـــذه �الجتماعـــات و�لفعاليـــات لبحـــث و��صتك�صـــاف فر�ص 

�لتعاون �لممكنة بين �لدول �الأع�صاء في هذ� �لمجال، وطلب 

�لم�صـــاركون من �الأمانة �لعامة ��صتمر�ر تزويدهم باإ�صد�ر�تها 

من �لدر��صات و�لتقارير و�لدوريات �لمتخ�ص�صة. 
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أنشطة المنظمة

تلبيـــة لدعـــوة من �الأمانـــة �لعامة لجامعة �لـــدول �لعربية 

)�لقطاع �القت�صـــادي-�إد�رة �لطاقة-�أمانـــة �لمجل�ص �لوز�ري 

للكهرباء(، �صـــاركت �الأمانة �لعامـــة لمنظمة �أو�بك في �لدورة 

�ل�صاد�صـــة لموؤتمر �لتعاون �لعربي �ل�صيني في مجال �لطاقة، 

�لتـــي عقـــدت في مدينـــة �لقاهرة خالل �لفترة مـــن 5 �إلى 8 

نوفمبر/ ت�صرين ثاني 2018، تحت �صعار »طريق و�حد حز�م 

و�حد: فر�ص ��صتثمارية و�عدة«.

ياأتـــي �إنعقاد �لـــدورة �ل�صاد�صـــة لموؤتمر �لتعـــاون �لعربي 

�ل�صـــين في مجال �لطاقة فـــي �إطار منتدى �لتعـــاون �لعربي 

�ل�صيني، وتنفيذ�ً للبيان �لختامي �ل�صادر عن �لدورة �لخام�صة 

لموؤتمر �لتعاون �لعربي �ل�صيني في مجال �لطاقة �لتي عقدت 

في مدينة بكين – جمهورية �ل�صـــين �ل�صـــعبية، خالل  �لفترة 

من 24 – 27 ت�صرين �الأول/ �أكتوبر 2016.

�إنطلقت فعاليات �لدورة �ل�صاد�صة لموؤتمر �لتعاون �لعربي  

�ل�صيني  في مجال �لطاقة بجل�صة �إفتتاحية برئا�صة م�صتركة 

من �لجانبين �لعربي و�ل�صـــيني، حيـــث تر�أ�ص �لجانب �لعربي 

�شعادة الدكتور محمد مو�شي عمران، وكيل �أول وز�رة �لكهرباء 

و�لطاقة �لمتجددة بجمهورية م�صـــر �لعربيـــة ، وعن �لجانب 

�ل�صـــيني �ل�صـــيد ليو باهو� نائب مدير �لهيئة �لوطنية للطاقة 

في �ل�صـــين، �لى جانب ح�صـــور كل من �شع�������ادة الجيولوجي 

اأ�ش�������رف محمود فرج، وكي�������ل وزارة البترول والث�������روة المعدنية 

وممث�������ل جمهوري�������ة م�ش�������ر العربية ف�������ي المكت�������ب التنفيذي 

لمنظم�������ة اأوابك، و �شعادة ال�شفي�������ر الدكتور كمال ح�شن علي 

االأمي�������ن العام الم�شاعد لل�شئ�������ون االقت�شادية بجامعة الدول 

العربية.

�صـــارك في فعاليات �لموؤتمر حو�لي250 م�صاركا يمثلون 

�لوفود �لر�صـــمية للدول �لعربية و�لموؤ�ص�صـــات �لحكومية ذ�ت 

�ل�صـــلة و�لمنظمـــات �لدوليـــة و�الإقليميـــة و�لمر�كـــز �لمعنية 

و�لمعاهـــد �الأكاديميـــة ومعاهـــد �لبحوث و�ل�صـــركات �لعاملة 

الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي 
الصيني في مجال الطاقة

�شعادة الجيولوجي اأ�شرف فرج

ممثل جمهورية م�شر العربية في المكتب التنفيذي لمنظمة اأوابك



السنة 44 - العدد 11

17

فـــي مجـــال �لطاقة من �لجانبين وعلى ر�أ�صـــها �الأمانة �لعامة 

لجامعة �لـــدول �لعربية، ومنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة 

للبترول )�أو�بك(، و�لهيئة �لعربية للطاقة �لذرية. 

 ناق�ـــص �لموؤتمـــر، عـــدد� مـــن �لمحـــاور تـــم تناولهـــا في 

خم�ص جل�صـــات رئي�صـــية في �صـــوء �أور�ق �لعمل �لمقدمة من 

�لجانبين. وقد خ�ص�صـــت �لجل�صـــة �الأولى لمو�صوع �لكهرباء 

و�لربط �لكهربائي، و�لجل�صة �لثانية حول �لطاقة �لم�صتد�مة، 

و�لجل�صة �لثالثة حول �ال�صتخد�مات �ل�صلمية للطاقة �لنووية، 

و�لجل�صـــة �لر�بعة حول �لنفـــط و�لغاز �لطبيعي و�آفاق �لتعاون 

بين �لجانبين، و�لجل�صـــة �لخام�صة حول فر�ص �ال�صتثمار في 

قطاع �لطاقة و�لم�صاريع �ال�صتثمارية في هذ� �لمجال.

وقـــد تمثلت م�صـــاركة �الأمانـــة �لعامة في �لجل�صـــة �لفنية  

�لر�بعة �لمخ�ص�صـــة للتعاون في مجال �لنفط و�لغاز �لطبيعي 

مـــن خـــالل تقديم ال�شي�������د عبدالفت�������اح دندي، مدي�������ر االإدارة 

االقت�شادية، ورقة عمل رئي�صـــية بعنو�ن »و�قع و�آفاق �لتعاون 

�لعربي �ل�صـــيني فـــي مجال �لنفـــط و�لغاز �لطبيعـــي« و�لتي 

تناولت ثالثة محاور رئي�صية، تطرق �أولها للموقع �لحالي للدول 

�لعربية في �أ�صـــو�ق �لنفـــط و�لغاز �لطبيعـــي �لعالمية و�آفاقه 

�لم�صـــتقبلية، و��صـــتعر�ص ثانيها �لمكانة �لحالية و�لم�صتقبلية 

لقطاع �لنفط و�لغاز �لطبيعي في �ل�صـــين، وخ�صـــ�ص �آخرها 

لبيان �إمكانية تعزيز �لتعاون �لعربي �ل�صيني في مجال �لطاقة 

من منطلق �أمن �الإمد�د�ت لل�صين و�أمن �لطلب بالن�صبة للدول 

�لعربية �لمنتجة و�لم�صدرة للنفط و�لغاز. 

ومن �صمن ما تم �لتاأكيد عليه في �لبيان �لختامي �ل�صادر 

عن �لدورة �ل�صاد�صة لموؤتمر �لتعاون �لعربي �ل�صيني في مجال 

�لطاقة هو �أهمية تعزيز �لتعاون في مجال �لنفط وم�صـــتقاته 

خا�صـــة و�أن هنـــاك فر�صـــاً كثيـــرة للتعاون في هـــذ� �لمجال 

بف�صـــل ما تتمتع به �لدول �لعربية من �حتياطيات موؤكدة من 

�لنفط ت�صـــكل نحو ن�صـــف �الحتياطي �لعالمي، وما تتمتع به 

�ل�صين من تقنيات حديثة في �لتنقيب و�ال�صتك�صافات و�لنقل 

و�لتكريـــر و�لت�صـــنيع و�صـــناعة معـــد�ت �لنفـــط وغيرها من 

�لمميز�ت �الأخرى؛ وكذلك �صـــرورة فتح �آفاق جديدة للتعاون 

فيمـــا يتعلق باالإمـــد�د�ت �لنفطية و�لغـــاز �لطبيعي بما يحقق 

�لنفع لكال �لجانبين، وحث �لم�صـــاركون على �أهمية �لتن�صـــيق 

ودعـــم كل طرف لالآخر فـــي �لمحافل �لدولية ومع �لمنظمات 

ذ�ت �ل�صلة في مجاالت �لطاقة بما يعزز �لم�صالح �لم�صتركة 

للطرفين وال يوؤثر على م�صالحهما �لوطنية. وفي ختام �أعمال 

�لـــدورة �ل�صاد�صـــة للموؤتمر، �تفق �لجانبان �لعربي و�ل�صـــيني 

على عقد �لموؤتمر �لقادم بم�صيئة  �هلل تعالى في عام 2020 

في جمهورية �ل�صـــين �ل�صـــعبية، على �أن يتـــم تحديد �لمكان 

و�لتاريخ الحقا.

االجتماع السنوي لمنظمة االتحاد االسالمي لمالكي البواخر
    بناء على دعوة من �شعادة االأمين العام لمنظمة االتحاد اال�شلمي لمالكي البواخر الدكتور عبداللطيف بن عبداهلل 

�شلطان، �صارك �شعادة االأ�شتاذ عبا�س علي النقي، االأمين العام للمنظمة، في �الجتماع �ل�صنوي لمنظمة �التحاد �ال�صالمي 

لمالكـــي �لبو�خـــر �لذي عقد في 31 �أكتوبـــر 2018 في مدينة دبي – دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة، بم�صـــاركة عدد من 

�لمنظمات و�ل�صركات و�لهيئات �لعربية.

    وقد قدم �شعادة االأمين العام لمنظمة اأوابك ورقة قدم خاللها نبذة عن منظمة �أو�بك، و��صتعر�صـــت مكانة �لدول 

�الأع�صاء في �لمنظمة في �أ�صو�ق �لنفط و�لغاز �لطبيعي �لعالمية، و�لدور �لرئي�صي �لذي �صتقوم به �لدول �الأع�صاء لمقابلة 

�لطلب �لعالمي �لم�صتقبلي على �لنفط و�لغاز �لطبيعي. كما قدمت �لورقة نبذة موجزة عن �ل�صركات �لعربية �لمنبثقة عن 

�لمنظمة، ودورها في �صوق �لتمويل و�ال�صتثمار�ت في قطاع �لنفط و�لغاز.
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قمة الشرق األوسط للغاز الطبيعي
والغاز الطبيعي المسال

تحت رعاية معالي الدكتور/ محمد 

ب�������ن حمد الرمحي، وزي�������ر النفط والغاز 

ف�������ي �شلطن�������ة عم�������ان، �صـــاركت االأمانة 

العربي�������ة  االأقط�������ار  لمنظم�������ة  العام�������ة 

الم�ش�������درة للبت�������رول )اأواب�������ك( في قمة 

�ل�صـــرق �الأو�صـــط للغاز �لطبيعي و�لغاز 

�لطبيعي �لم�صال، و�لتي نظمتها �ل�صركة 

�لعمانية للغاز �لطبيعي �لم�صال بالتعاون 

مـــع وز�رة �لنفط و�لغـــاز �لعمانية، �لتي 

عقدت فـــي مدينة م�صـــقط – �صـــلطنة 

عمـــان ، يومـــي 29 و30 �أكتوبر 2018، 

بمركـــز ُعمـــان للموؤتمـــر�ت و�لمعار�ص.  

�صـــارك في �لقمة نخبة كبيرة من خبر�ء 

و�صـــانعي قـــر�ر �لمخت�صـــين في �صـــناعة �لنفـــط و�لغاز في 

�صلطنة عمان وعلى م�صتوى �لعالم.   

�فتتـــح معال�������ي الدكتور/ الرمح�������ي فعاليـــات �لقمة بكلمة 

�أ�صـــار فيهـــا �إلى وجـــود �حتياطيات كبيرة من �لغـــاز �لطبيعي 

في �صـــلطنة عمان، و�أنه يجرى �لتفاو�ص مع �ل�صركاء �الأجانب 

في مجال �لبحث و�ال�صتك�صـــاف و�الإنتاج لال�صـــتفادة من هذه 

�الحتياطيات وتوفير �لكميات �لالزمة من �لغاز �لطبيعي لتلبية 

�حتياجات �لم�صـــانع �لجديـــدة �لجاري �إن�صـــاوؤها في منطقة 

�لدقـــم. و�أكـــد معاليه فـــي كلمته على �أهمية هـــذه �لقمة �لتي 

تاأتي في �لوقت �لمنا�صـــب في ظل ما ي�صـــهده �لطلب �لمتز�يد 

على �لغاز �لطبيعي و�لغاز �لم�صال و�ل�صناعات �لمرتبطة بهما 

و�الأن�صـــطة �لمتز�يدة عالمًيا في قطاع �لغاز �صـــو�ء من خالل 

ت�صييله و��صتخد�مه في �ل�صناعات �أو بناء من�صاآت تخزين. 

ح�صـــلت �لمنظمـــة خـــالل م�صـــاركتها في فعاليـــات هذه 

�لقمـــة على درع »المنظمة الحكومية الدولية المتميزة لهذا 

العام 2018«. وذلك بعد عملية ت�صـــويت بين �لم�صاركين في 

�لموؤتمـــر، حيـــث كانت منظمة �أو�بك من �لمر�صـــحين �صـــمن 

مجموعة متميزة من �لهيئات و�لموؤ�ص�صات �لدولية. 

هذ� وقد ناق�صـــت �لقمـــة �لعديد من �لمو�صـــوعات حول 

�تجاهات �صـــوق �لغـــاز �لطبيعـــي و�لغاز �لم�صـــال من منظور 

�لحكومـــة، و�صـــمان نمـــو م�صـــتد�م لل�صـــناعة و�لتطـــور�ت 

�لم�صـــتقبلية، و�إد�رة مخاطـــر �لتكنولوجيـــا مـــن منظور قادة 

�ل�صـــناعة، وتعظيم �لكفاءة وتح�صـــين �الأثر �لبيئي على جميع 

�لم�صتويات، و�إد�رة �لعمليات و�لتحديات و�لحلول في م�صانع 

�لغاز �لطبيعي، وتطوير �لبنية �لتحتية للغاز �لطبيعي �لم�صال 

في �ل�صـــرق �الأو�صط و�لعالم، ومر�قبة وتح�صين عمليات �إنتاج 

�لغـــاز و�لغاز �لطبيعي �لم�صـــال و�تجاهات �ل�صـــوق من وجهة 

نظر �لم�صتهلكين و�لم�صتخدمين �لنهائيين. 

مثل االأمانة العامة في هذه القمة الدكتور �شمير محمود 

القرعي��������س، مدير اإدارة ال�ش�������وؤون الفنية حيـــث تر�أ�ص �لحلقة 

�لنقا�صـــية �لثانية في �ليـــوم �الأول بعنو�ن: ��صـــتد�مة وتطوير 

�صـــناعة �لنفـــط و�لغـــاز و�لتي تناولـــت كيفية �إز�لـــة �لكربون 

و�إ�صفاء �لطابع �لرقمي على �ل�صناعة، و�صمان نمو �ل�صناعة 

�لم�صـــتد�مة و�لتطـــور�ت �لم�صـــتقبلية و�لتحديـــات و�لفر�ص 

�لرئي�صـــية في �ل�صـــوق �لعالمية للغاز �لطبيعي �لم�صـــال. كما 

�صارك في �لحلقة �لنقا�صية �لثالثة بعنو�ن: ��صتغالل �إمكانات 

ومو�رد �لغاز �لطبيعي حيث تناول �كت�صـــافات �لغاز في �لدول 

�الأع�صـــاء فـــي �لمنظمـــة وباقي �لـــدول �لعربية فـــي منطقة 

�ل�صرق �الأو�صط و�صمال �أفريقيا، وتمويل �أن�صطة �ال�صتك�صاف 

و�لتطوير، �إ�صافة �إلى م�صاريع تطوير �لغاز في منطقة �ل�صرق 

�الأو�صـــط: �لتحديات، �لفر�ـــص و�لخطط �لم�صـــتقبلية، ودور 

�لـــدول �لعربيـــة فـــي تاأمين �لطلـــب �الإقليمـــي و�لعالمي على 

�لطاقة. 
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تلبيـــة لدعوة من منتـــدى �لطاقة �لدولـــي )IEF(، وفي �إطار 

�لجهـــود �لتـــي تبذلهـــا �الأمانة �لعامـــة لمنظمة �الأقطـــار �لعربية 

�لم�صـــدرة للبترول )�و�بك( ب�صـــاأن �الن�صمام ك�صريك رئي�صي �لى 

جانـــب �ل�صـــركاء �لثمانية �لقائميـــن على مبادرة بيانـــات �لطاقة 

�لم�صـــتركة )JODI( بعـــد ح�صـــولها على �لع�صـــوية  كمنت�صـــب  

للمبادرة  JODI Associate ب�صـــكل ر�صـــمي ، �صـــاركت �الأمانة 

�لعامـــة في �جتماعات �لمنتدى �لدولي �لتا�صـــع حول �لطاقة من 

�أجل �لتنمية �لم�صتد�مة، وندوة مبادرة �لبيانات �لم�صتركة جودي 

�لتي عقدت على هام�ص �لمنتدى في مدينة كييف - �أوكر�نيا في 

�لفترة من 12 �إلى 15 ت�صرين �لثاني/ نوفمبر 2018.

 �صـــارك في تنظيـــم �لمنتدى �لحكومـــة �الأوكر�نيـــة و�للجان 

�الإقليميـــة �لخم�ـــص �لتابعة لالأمم �لمتحدة بال�صـــر�كة مع برنامج 

�الأمـــم �لمتحـــدة �الإنمائـــي، ومنظمـــة �الأمـــم �لمتحـــدة للتنميـــة 

�ل�صناعية )UNIDO(، ومعهد �الأمم �لمتحدة للتدريب و�لبحث 

)UNITAR(، UN Environment، و�لبنـــك �لدولي، وكالة 
�لطاقـــة �لدوليـــة )IEA(، و�لوكالـــة �لدوليـــة للطاقـــة �لمتجددة 

)IRENA(، و�لوكالـــة �لدولية للطاقـــة �لذرية )IAEA( ومرفق 

�لبيئـــة �لعالمـــي )GEF(، ومنظمـــة �الأمـــن و�لتعاون فـــي �أوروبا 

)OSCE(، و�لمفو�صـــية �الأوروبيـــة، وميثـــاق �لطاقـــة �لدولـــي، 

ومنتدى �لطاقة �لدولي )IEF(، ومركز كوبنهاغن لكفاءة �لطاقة، 

 )IIASCOM( و�لمعهـــد �لدولـــي لتحليـــل �لنظـــم �لتطبيقيـــة

.)WNA( و�لر�بطة �لنووية �لعالمية

وقـــد ركز �لمنتـــدى، على مر�جعة �لتو�صـــيات �ل�صـــادرة عن 

�لمنتدى �لدولي �لثامن حول �لطاقة من �أجل �لتنمية �لم�صـــتد�مة 

�لذي عقد في يونيو 2017، في �أ�صتانا - كازخ�صتان، و�لتو�صيات 

�ل�صـــادرة عن �لمنتدى �ل�صيا�صـــي �لرفيع �لم�صتوى ب�صاأن �لتنمية 

�لم�صتد�مة �لذي عقد في مدينة نيويورك بالواليات �لمتحدة في 

�صهر يوليو عام 2018. 

وقد ��صـــتمل �لمنتدى على جل�صـــة وز�رية �فتتاحية، وجل�صات 

عامـــة، وور�ص عمل متو�زية تم خاللها �لتـــد�ول في �أربعة محاور 

رئي�صية، وهي:

1 – �لتحول في ��صتخد�م م�صادر �لطاقة و�إز�لة �لكربون، وقد تم 
تغطية هذ� �لمحور في ع�صرة جل�صات نقا�صية.

2 - بناء �أنظمة وبنية تحتية قوية لتاأهيل ��صتخد�م م�صادر �لطاقة 
�لمتجـــددة، وقد تـــم تغطية هذ� �لمحور في �صـــبع جل�صـــات 

نقا�صية.

3 – تقريب وجهات �لنظر بين حكومات �لدول و�لم�صـــتثمرين في 
قطاع �لطاقة، وقد تم تغطية هذ� �لمحور في ع�صرة جل�صات 

نقا�صية.

4 - �لمو�صوعات �ل�صـــاخنة �لمطروحة، ومن �صمنها دور �لطاقة 

اجتماعات المنتدى الدولي التاسع حول الطاقة من أجل التنمية 
المستدامة، وندوة مبادرة البيانات المشتركة جودي
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ورشة العمل 
اإلقليمية حول 

»استخالص وقود 
ومنتجات حيوية 

من الطحالب ذات 
جدوى اقتصادية”

بنـــاًء علـــى دعـــوة مـــن معهـــد �لكويـــت 

لالأبحـــاث �لعلميـــة �صـــاركت �الأمانـــة �لعامة 

للمنظمة في فعاليات ور�صة �لعمل �الإقليمية 

حول »��صـــتخال�ص وقـــود ومنتجـــات حيوية 

من �لطحالب ذ�ت جدوى �قت�صـــادية« و�لتي 

عقدت بمقر موؤ�ص�صة �لبترول �لكويتية يومي 

12و13 نوفمبـــر 2018، وذلـــك فـــي �صـــوء 
»��صتر�تيجية وروؤية دولة �لكويت لعام 2035 

“ لتعزيز مزيج �لطاقة، للحفاظ و�ال�صتخد�م 
�لم�صـــتد�م لمو�رد دولة �لكويـــت �لبيولوجية 

وغيرهـــا مـــن �لمـــو�رد �لطبيعيـــة.   �صـــارك 

فـــي فعاليـــات ور�صـــة �لعمل عـــدد كبير من 

�لمتخ�ص�صـــين �لدوليين و�لمحليين في هذ� 

�لمجال. 

تناولـــت �الأور�ق �لمقدمـــة خالل ور�صـــة 

�لعمل فر�ص �إنتاج وقود حيوي من �لطحالب، 

ومنتجات ذ�ت قيمة �قت�صـــادية م�صافة مثل 

�لبال�صـــتيك �لحيوي، و�لبوليمر�ت �لحيوية، 

و�الأعالف �لحيو�نية و�ل�صمكية، و�لمكمالت 

�لغذ�ئيـــة، وغيرهـــا من �لمنتجـــات �لدو�ئية 

و�ل�صـــيدالنية �لم�صتخل�صـــة مـــن �لطحالب، 

خا�صـــة و�أن بيئة دولة �لكويت �لبحرية تتميز 

بوجـــود �أنـــو�ع عديـــدة من �لطحالـــب، وتعد 

بع�ص �أنو�ع هذه �لطحالب م�صـــدر� منا�صـــباً 

الإنتـــاج �أنـــو�ع مختلفـــة من �لوقـــود �لحيوي، 

و�لمنتجات ذ�ت �لجدوى �القت�صادية.  

مثـــل �الأمانـــة �لعامـــة في ور�صـــة �لعمل 

�لدكتـــور / يا�صـــر محمـــد بغـــد�دي، خبيـــر 

�صناعات نفطية من �إد�رة �ل�صوؤون �لفنية. 

�لنوويـــة في تحقيق �هد�ف �لتنمية �لم�صـــتد�مة و�إطـــار �المم �لمتحدة في 

ت�صـــنيف و�د�رة �لمو�رد �لم�صـــتد�مة، وقد تم تغطية هذ� �لمحور في ثمان 

جل�صات نقا�صية.

هدف �لمنتدى �لى توفير �لفر�صة ل�صانعي �ل�صيا�صات و�لخبر�ء من مختلف 

قطـــاع �لطاقة للتفكير في �الآثار �لمترتبة على �لتحول �ل�صـــريع في ��صـــتخد�م 

م�صـــادر �لطاقة �لمتجددة، ومر�جعة �النجاز�ت �لتي تحققت في هذ� �لمجال 

�لى �لوقت �لحا�صر، و�لعمل على �يجاد �ل�صبل �لكفيلة لتحقيق �أهد�ف �لتنمية 

�لم�صتد�مة من خالل ��صتغالل م�صادر �لطاقة �لمتجددة.

كما ��صـــتمل �لمنتدى على �للقاء �ل�صنوي لفريق �لخبر�ء �لتابع للجنة �الأمم 

�لمتحـــدة �القت�صـــادية الأوروبـــا )UNECE( �لمعنيـــة بكفـــاءة �لطاقة، وفريق 

�لخبـــر�ء �لمعنـــي بالطاقة �لمتجددة، كما ��صـــتمل �أي�صـــاً على نـــدوة ومعر�ص 

لمبادرة بيانات �لطاقة �لم�صتركة )JODI( و�لمنظمات �لر�عية لها.

مثل االأمانة العامة لمنظم�������ة اأوابك في هذا المنتدى كل من المهند�س / 

وائل حامد – خبير �شناعات غازية -اإدارة ال�شوؤون الفنية، حيث قدم ورقة عمل 

بعن�������وان: »دور الغ�������از الطبيعي في تحقيق اأهداف التنمي�������ة الم�شتدامة - حالة 

الدول العربية«، في الجل�شة الت�������ي نظمتها لجنة االأمم المتحدة االقت�شادية 

الأوروبا عن الغاز الطبيع�������ي، وا�شتعر�س فيها تطورات الغاز الطبيعي، واأهميته 

في منظومة الطاقة وتحقيق اأه�������داف التنمية الم�شتدامة في الدول العربية.  

وال�شيد / فوؤاد عبد الرحمن - باحث اقت�شادي اأول - االإدارة االقت�شادية، حيث 

ق�������دم كلمة ا�شتعر�س من خللها اأهمي�������ة جمع بيانات �شناعة النفط والطاقة، 

وبنك معلومات االأمانة العامة، وحر��������س االأمانة العامة للن�شمام الى مبادرة 

بيان�������ات الطاقة الم�شتركة )JODI( وذلك خ�������لل الندوة التي عقدتها مبادرة 

بيانات الطاقة الم�شتركة والمنظمات الراعية لها على هام�س المنتدى. 

كمـــا �صـــارك ممثال �الأمانة �لعامـــة في فعاليات �لمعر�ـــص �لمقام بالتو�زي 

مـــع ندوة مبـــادرة بيانات �لطاقة �لم�صـــتركة )JODI( �لتي ُعقـــد على هام�ص 

�لمنتـــدى، حيث ت�صـــمنت �لم�صـــاركة ��صـــتعر��ص �لموقع �اللكترونـــي لالأمانة 

�لعامة، و�ال�صـــتعر��ص �لمبا�صـــر لقاعدة بيانات بنك معلومات من على �لموقع 

�اللكترونـــي �لخا�ـــص باالأمانـــة �لعامـــة، �لى جانـــب توفير بع�ـــص �لمطبوعات 

�الإح�صائية و�لتعريفية ذ�ت �ل�صلة بن�صاط �لمنظمة.



التطورات البترولية

السنة 44 - العدد 11

22

التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

• ارتفع المعدل ال�شهري الأ�شعار �شلة اأوبك بن�صبة 6.8% )4.9 دوالر للبرميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 77.2 دوالر للبرميل خالل �صهر �صبتمبر 2018.	

• انخف�س الطلب العالمي على النفط خالل �صهر �صبتمبر 2018 بمقد�ر 0.4 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.4% لي�صل �إلى 100.2 مليون ب/ي.	

• ارتفعت الكميات المعرو�شة من النفط خالل �صهر �صبتمبر 2018 بمقد�ر 1 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 1% لت�صل �إلى 101.4 مليون ب/ي.	

• ارتفع اإنتاج الواليات المتحدة من النفط ال�شخري خالل �صهر �صبتمبر 2018 بنحو 1.4% ليبلغ حو�لي 7.5 مليون ب/ي، بينما انخف�س عدد الحفارات العاملة 	

بنحو حفارتين مقارنة بال�صهر �ل�صابق ليبلغ      939 حفارة.

• انخف�شت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر �صبتمبر 2018 بنحو 1.1% لتبلغ 7.8 مليون ب/ي، بينما ارتفعت وارداتها من المنتجات 	

النفطية بنحو 3.5% لتبلغ حو�لى 2.5 مليون ب/ي.

• ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول ال�شناعية خالل �صهر �أغ�صط�ص 2018 بحو�لي 16 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2854 مليون 	

برميل، بينما �نخف�ص المخزون االإ�شتراتيجي في دول منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية وجنوب �أفريقيا و�ل�صين بحو�لي 1 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق 

لي�صل �إلى 1849 مليون برميل.

• ارتفع المتو�شط ال�شهري لل�شعر الفوري للغاز الطبيعي �لم�صجل في مركز هنري بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر �صبتمبر 2018 لي�صل �إلى 3 دوالر لكل مليون 	

)و ح ب(. 

• ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في اليابان خالل �صهر �أغ�صط�ص 2018 بمقد�ر 0.4 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 10.2 دوالر لكل 	

مليون )و ح ب(، و ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في كوريا الجنوبية بمقد�ر 0.2 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 10.2 دوالر لكل 

مليون )و ح ب(. بينما ا�شتقر متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في ال�شين عند نف�ص م�صتوى �ل�صهر �ل�صابق وهو 8.5 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

• بلغت �شادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�شيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�شين حوالى 3.644 مليون طن خالل �صهر �أغ�صط�ص 2018، م�صتاأثرة 	

بح�صة 24% من �الإجمالى.

املوؤ�شرات الرئي�شية

أوال : أسواق النفط

– الأ�شعار  1

1-1 اأ�شعار النفط الخام
�أوبك �رتفاعاً خالل �الأ�صبوع �الأول من �صهر �صبتمرب   �صهد �ملعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة 

2018، لي�صل �إىل 75.19 دوالر للربميل، و��صتمر يف �الرتفاع بعد ذلك لي�صل �إىل �أعلى م�صتوياته 
خالل �ل�صهر وهو 80.64 دوالر للربميل خالل �الأ�صبوع �لر�بع من �ل�صهر، كما يو�صح ال�شكل )1(: 

�صهد �ملعدل �ل�صهري الأ�صعار �صلة خامات �أوبك خالل �صهر �صبتمرب 2018 �رتفاعاً مبقد�ر 

دوالر   77.2 �إىل  لي�صل   ،%6.8 بن�صبة  �أي  �ل�صابق،  �ل�صهر  باأ�صعار  مقارنة  للربميل  دوالر   4.9
بذلك  م�صجال  للربميل، 

دوالر   23.7 بنحو  �رتفاعاً 

للربميل، �أي بن�صبة %44.4 

�مل�صجل  مبعدله  مقارنة 

من  �ملماثل  �ل�صهر  خالل 

كان  وقد  �ملا�صي.  �لعام 

لتز�يد �ملخاوف ب�صاأن نق�ص 

�لعاملية،  �لنفط  �إمد�د�ت 

و�الرتفاع �لن�صبي يف �لطلب 

�لعاملي على �لنفط، �إ�صافة 

�لتوتر�ت  ت�صاعد  �إىل 

�جليو�صيا�صية. دور�ً رئي�صياً 

خالل  �الأ�صعار  �رتفاع  يف 

�صهر �صبتمرب 2018 لت�صل 

منذ  لها  م�صتوى  �أعلى  �إىل 

�صهر �أكتوبر 2014.

)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”، وفي يونيو 

2018 �أ�صيف خام �لكونغو “دجينو” �إلى �صلة �أوبك لت�صبح تتاألف من 15 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

للربميل  0.3 دوالر  بنحو   2018 �صبتمرب  �صهر  �ملمتاز خالل  للغازولني  �لفورية  �الأ�صعار  �نخف�صت 

مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 0.3% لت�صل �إىل 91.3 دوالر للربميل، بينما �رتفعت �أ�صعار 

زيت �لوقود بنحو 2.6 دوالر للربميل �أي بن�صبة 4.2% لتبلغ 65.2 دوالر للربميل، و�رتفعت �أ�صعار 

زيت �لغاز بنحو 4.5 دوالر للربميل �أي بن�صبة 5.3% لتبلغ 89.6 دوالر للربميل.

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(

�شبتمرب اأغ�شط�س يوليو يونيو مايو اإبريل مار�س فرباير
يناير

2018 دي�شمرب نوفمرب اأكتوبر
�شبتمرب

2017

77.2 72.3 73.3 73.2 74.1 68.4 63.8 63.5 66.9 62.1 60.7 55.5 53.4 �شعر �شلة اأوبك

4.9 )1.0( 0.1 )0.9( 5.7 4.7 0.3 )3.4( 4.8 1.3 5.2 2.1 3.8 التغري عن ال�شهر ال�شابق

23.7 22.7 26.4 28.0 24.9 17.1 13.4 10.1 14.5 10.4 17.5 7.6 10.5 التغري عن ال�شهر املماثل من العام ال�شابق
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-  �شوق روتردام

��صتقرت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �صهر �صبتمبر 2018 عند نف�ص م�صتوى �ل�صهر 

�ل�صابق وهو 95 دوالر للبرميل، بينما �رتفعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 4.4 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 

5% لتبلغ 92.9 دوالر للبرميل، و�رتفعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لى 2.1 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 
3.2% لتبلغ 67.8 دوالر للبرميل.

-  �شوق حو�س البحر المتو�شط

�نخف�صت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �صهر �صبتمبر 2018 بنحو 0.4 دوالر للبرميل 

مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 0.5% لت�صل �إلى 87.4 دوالر للبرميل، بينما �رتفعت �أ�صعار 

زيت �لغاز بنحو 4.3 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 4.8% لتبلغ 93 دوالر للبرميل، و�رتفعت �أ�صعار زيت 

�لوقود بنحو 2.3 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 3.5% لتبلغ 68.7 دوالر للبرميل.

-  �شوق �شنغافورة

للبرميل  دوالر   4.7 بنحو   2018 �صبتمبر  �صهر  �لممتاز خالل  للغازولين  �لفورية  �الأ�صعار  �رتفعت 

مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 5.5% لت�صل �إلى 89.5 دوالر للبرميل، كما �رتفعت �أ�صعار 

زيت �لغاز بنحو 5.4 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 6.1% لتبلغ 93.4 دوالر للبرميل، و�رتفعت �أ�صعار زيت 

�لوقود بحو�لى 1.6 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 2.3% لتبلغ 70.7 دوالر للبرميل.

  ويو�صح ال�شكل )3( �لمعدل �ل�صهري لالأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �لفترة من �صبتمبر 

2017  �إلى  �صبتمبر 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 

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

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

نقطة و�حدة مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 1.9% م�صجلة 55 نقطة على �لمقيا�ص 

�لعالمي، بينما �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 8.3% م�صجلة 22 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 8 نقاط مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي 

بن�صبة 7% م�صجلة 107 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 �صبتمبر 2017 �إلى �صهر �صبتمبر 2018: 

1-4 اأ�شعار �شحن المنتجات النفطية 

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

بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر �صبتمبر 2018 بمقد�ر 9 نقاط ،�أي بن�صبة 8.9% مقارنة 

 .)World Scale( باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، م�صجلة 110 نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي

بينما ��صتقرت �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة د�خل منطقة �لبحر �الأبي�ص �لمتو�صط )للناقالت 

بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر �صبتمبر 2018  عند نف�ص م�صتوى �ل�صهر �ل�صابق وهو 120 

)*( �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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نقطة، كما ��صتقرت �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة من �لبحر �لمتو�صط �إلى �صمال غرب 

�أوروبا )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( عند نف�ص م�صتوى �ل�صهر �ل�صابق وهو 130 

نقطة.

ويو�صح ال�شكل )5( �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية في �التجاهات �لمختلفة خالل �لفترة من �صهر  

�صبتمبر 2017 �إلى �صهر �صبتمبر 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  

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

�أي بن�صبة 0.4% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر  2018 �إلـى �نخفا�صه بمقد�ر 0.4 مليون ب/ي، 
�ل�صابق لي�صل �إلـى 100.2 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 1.2 مليون ب/ي مقارنة 

بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

��صتقر طلب مجموعة �لدول �ل�صناعية خالل �صهر �صبتمبر 2018 عند نف�ص �لم�صتوى �لمحقق 

خالل �ل�صهر �ل�صابق وهو 47.9 مليون ب/ي، مرتفعاً بحو�لي 0.5 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر 

�لمناظر من �لعام �ل�صابق، بينما �نخف�ص طلب بقية دول �لعالم �الأخرى بمقد�ر 0.4 مليون 

ب/ي،  مليون   52.3 �إلى  لي�صل  �ل�صابق  �ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %0.8 بن�صبة  �أي  ب/ي، 

مرتفعاً بحو�لي 0.7 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

الشكل - 5 
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بينما ت�صير �لتقدير�ت �الأولية �إلى �رتفاع �لكميات �لمعرو�صة من �لنفط خالل �صهر �صبتمبر 

�إلـى  لت�صل  �ل�صابق  �ل�صهر  2018 بمقد�ر 1 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 1% مقارنة بم�صتويات 
بحو�لي 3.6 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من  101.4 مليون ب/ي، م�صكلة �رتفاعاً 

�لعام �ل�صابق.

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

و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �صهر �صبتمبر 2018 عند نف�ص م�صتوى �ل�صهر �ل�صابق وهو 39.2 

�لعام  �لمناظر من  بال�صهر  0.3 مليون ب/ي مقارنة  بحو�لي  �نخفا�صاً  مليون ب/ي، م�صكلة 

�ل�صابق. بينما �رتفع �إجمالى �إمد�د�ت �لدول �لمنتجة من خارج �أوبك بمقد�ر 1 مليون ب/ي �أي 

بن�صبة 1.5% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 62.2 مليون ب/ي، م�صكلة �رتفاعاً 

بحو�لي 3.8 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق .

وتظهر �لبيانات �الأولية لم�صتويات �لطلب و�لعر�ص من �لنفط �لخام خالل �صهر �صبتمبر 2018 

فائ�ص قدره 1.2 مليون ب/ي، مقارنة بعجز قدره 0.2 مليون ب/ي خالل �ل�صهر �ل�صابق وعجز 

قدره 1.2 مليون ب/ي خالل �ل�صهر �لمماثل من �لعام �ل�صابق، وذلك كما يت�صح من الجدول 

)2( وال�شكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط  الجدول - 2 

التغري عن

�شبتمرب 2017

�شبتمرب

2017
التغري عن

اأغ�شط�س 2018

اأغ�شط�س

2018
�شبتمرب

2018

0.5 47.4 0.0 47.9 47.9 طلب الدول ال�شناعية

0.7 51.6 0.4- 52.7 52.3 باقي دول العامل *

1.2 99.0 0.4- 100.6 100.2 اإجمايل الطلب العاملي

0.3- 39.5 0.0 39.2 39.2 اإمدادات اأوبك :

0.3- 32.9 0.1- 32.7 32.6 نفط خام

0.0 6.6 0.1 6.5 6.6 �شوائل الغاز و مكثفات

2.5 56.3 0.7- 59.5 58.8 اإمدادات من خارج اأوبك

0.0 2.3 0.1- 2.4 2.3 عوائد التكرير

2.6 97.8 0.4- 100.8 100.4 اإجمايل العر�س العاملي

(1.9) 0.3 (0.2) املوازنة

 )مليون برميل/ اليوم(

Energy Intelligence Briefing Oct. 23  2018 ،:مل�صدر�

* يتضمن 0.2 مليون ب/ي من النفط املطلوب لتأمني نظام إمدادات النفط اخلام واملنتجات و اخملزونات االستراتيجية.
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يو�صح الجدوالن )7( و )8( م�صتويات �لطلب و�لعر�ص �لعالمي للنفط  للفترة 2016- 2018.

• اإنتاج النفط ال�شخري فى الواليات المتحدة االأمريكية 	

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

7.5 مليون ب/ي،  ليبلغ  �ل�صابق  �ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %1.4 بن�صبة  �أى  �ألف ب/ي   102
م�صكاًل �رتفاعاً بنحو 1.5 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق، بينما �نخف�ص 

�ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة  حفارتين  بنحو   2018 �صبتمبر  �صهر  خالل  �لعاملة  �لحفار�ت  عدد 

�ل�صابق، لي�صل �إلى 939 حفارة، وهو م�صتوى مرتفع بنحو 129 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 October 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

�شبتمرب 2017

�شبتمرب

2017
التغري عن

اأغ�شط�س 2018

اأغ�شط�س

2018
�شبتمرب

2018

1.504 6.029 0.102 7.431 7.533 اإنتاج النفط ال�شخري

129 810 2- 941 939 عدد احلفارات العاملة )حفارة(

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

الواليات المتحدة االأمريكية 

 2018 �صبتمبر  �صهر  خالل  �لخام  �لنفط  من  �الأمريكية  �لمتحدة  �لواليات  و�رد�ت  �نخف�صت 

بحو�لى 87 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 1.1% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ نحو 7.8 مليون 

ب/ي، بينما �رتفعت و�رد�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 86 �ألف ب/ي �أى بن�صبة %3.5 

مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لي 2.5 مليون ب/ي. 

وعلى جانب �ل�صادر�ت، �رتفعت �صادر�ت �لواليات �لمتحدة من �لنفط �لخام خالل �صهر �صبتمبر 

2018 بحو�لى 631 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 41.8% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 2.1 
مليون ب/ي، كما �رتفعت �صادر�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 349 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 

7.1% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لى 5.2 مليون ب/ي. وبذلك �نخف�ص �صافي 
2018 بحو�لي 982 �ألف ب/ي، �أي  للواليات �لمتحدة خالل �صهر �صبتمبر  �لنفطية  �لو�رد�ت 

بن�صبة 24.8% مقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 3 مليون ب/ي.

وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، فقد ظلت كند� �لمزود �لرئي�صي للواليات �لمتحدة بالنفط �لخام 

بن�صبة 46% من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه، تليها �لمملكة �لعربية �ل�صعودية بن�صبة 13% ثم 

�لمك�صيك بن�صبة 11%، بينما ��صتحوذت �لدول �الأع�صاء في منظمة �أوبك على حو�لي 32% من 

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

إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية شكل - 7 
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اليابان 

�نخف�صت و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام خالل �صهر �صبتمبر 2018 بنحو 474 �ألف ب/ي 

�لو�رد�ت  �رتفعت  بينما  ب/ي،  مليون   2.9 لتبلغ   %14 بن�صبة  �أي  �ل�صابق،  بال�صهر  بالمقارنة 

�ليابانية من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 26 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 4.5% بالمقارنة مع �ل�صهر 

�ل�صابق لتبلغ 609    �ألف ب/ي.

�صبتمبر  �صهر  �لنفطية خالل  �لمنتجات  �ليابان من  �رتفعت �صادر�ت  �ل�صادر�ت،  وعلى جانب 

لتبلغ 627 �ألف ب/ي، وهو �أعلى م�صتوى منذ  2018 بنحو 39 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة %6.6 
دي�صمبر 2017. وبذلك �نخف�ص �صافي �لو�رد�ت �لنفطية لليابان خالل �صهر �صبتمبر 2018 

بحو�لي 487 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 14.4% لي�صل �إلى 2.9 مليون ب/ي.

وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، تاأتي �لمملكة �لعربية �ل�صعودية في �لمرتبة �الأولى بن�صبة 35% من 

�جمالي و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام، تليها �المار�ت �لعربية �لمتحدة بن�صبة 24% ثم قطر 

بحو�لى 8% من �إجمالي و�رد�ت �لنفط �لخام لليابان.

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

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

)مليون برميل / اليوم (  الجدول - 4

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

 4 - المخزون 

 2018 �أغ�صط�ص  �صهر  �ل�صناعية خالل  �لدول  في  �لنفطي  �لتجاري  �لمخزون  �إجمالي  �رتفع 

م�صتوى  وهو  برميل،  مليون   2854 �إلى  لي�صل  �ل�صابق  �ل�صهر  عن  برميل  مليون   16 بحو�لي 

�أن  يذكر  �لما�صي،  �لعام  �لمماثل من  �ل�صهر  برميل عن م�صتويات  مليون   156 بنحو  منخف�ص 

�صهر  خالل  �نخف�ص  قد  �ل�صناعية  �لدول  في  �لخام   �لنفط  من  �لتجاري  �لمخزون  �إجمالي 

�أغ�صط�ص 2018 بحو�لي 21 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1056 مليون برميل، 

عن  برميل  مليون   36 بحو�لي  �لنفطية  �لمنتجات  من  �لتجاري  مخزونها  �إجمالي  �رتفع  بينما 

�ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1798 مليون برميل.

 وقد �رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �الأمريكتين بحو�لى 19 مليون برميل عن �ل�صهر 

�ل�صابق لي�صتقر عند 1499 مليون برميل، منها 555 مليون برميل من �لنفط �لخام و 944 

مليون برميل من �لمنتجات، كما �رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي في دول منطقة �لمحيط 

�لهادي بحو�لى 8 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 402 مليون برميل، منها 161 

مليون برميل من �لنفط �لخام و 241 مليون برميل من �لمنتجات. بينما �نخف�ص �لمخزون 

املنتجات النفطية النفط اخلام

التغري عن

اأغ�شط�س 2018

اأغ�شط�س

 2018
�شبتمرب

 2018
التغري عن

اأغ�شط�س 2018

اأغ�شط�س

 2018
�شبتمرب

 2018

-0.264 -2.466 -2.730 -0.718 6.424 5.706 الواليات املتحدة االأمريكية

-0.013 -0.005 -0.018 -0.474 3.392 2.918 اليابان

 صافي الواردات)الصادرات( النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين
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لي�صتقر  �ل�صابق  �ل�صهر  12 مليون برميل عن  بحو�لي  �الأوروبية  �لدول  في  �لنفطي  �لتجاري 

عند  953 مليون برميل، منها 340 مليون برميل من �لنفط �لخام و 613 مليون برميل من 

�لمنتجات.

�رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي في بقية دول �لعالم خالل �صهر �أغ�صط�ص 2018 بمقد�ر 

31 مليون برميل لي�صل �إلى 2769 مليون برميل، كما �رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي على 
متن �لناقالت بمقد�ر 3 مليون برميل لي�صل �إلى 1173 مليون برميل. 

وبذلك يرتفع �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لعالمى بحو�لي 46 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق 

لي�صل �إلى 5622 مليون برميل، م�صجاًل بذلك �نخفا�صاً بمقد�ر 168 مليون برميل عن م�صتويات 

�ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

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

و�ل�صين خالل �صهر �أغ�صط�ص 2018 بمقد�ر 1 مليون برميل لي�صل �إلى 1849 مليون برميل، 

م�صجاًل بذلك �نخفا�صاً بمقد�ر 14 مليون برميل عن م�صتويات �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

وبذلك ي�صل �إجمالي �لمخزون �لعالمي في نهاية �صهر �أغ�صط�ص 2018 �إلى 8645 مليون برميل 

 149 بنحو  و�نخفا�صاً  �ل�صابق،  بال�صهر  برميل مقارنة  مليون   49 بنحو  �رتفاعاً  بذلك  م�صجال 

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

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

�أغ�صط�ص 2018.

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر  أغسطس 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 

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

خالل �صهر �صبتمبر 2018 بنحو 0.04 دوالر لكل مليون )و ح ب( مقارنة بال�صهر �ل�صابق، لي�صل �إلى 

3 مليون )و ح ب(. 
تك�صا�ص  غرب  لخام  �ل�صهري  بالمتو�صط  �لطبيعي  �لغاز  ل�صعر  �ل�صهري  �لمتو�صط  مقارنة  ولدى 

�لمتو�صط، يت�صح �نخفا�ص �أ�صعار �لغاز �لطبيعي بنحو 9.1 دوالر لكل مليون )و ح ب( ،كما هو 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 �أغ�صط�ص 2018 

بمقد�ر 0.4 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 10.2 دوالر/ مليون و 

ح ب، كما �رتفع متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته كوريا �لجنوبية بمقد�ر 

0.2 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 10.2 دوالر/ مليون و ح ب، 
بينما ��صتقر متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته �ل�صين عند نف�ص م�صتوى 

�ل�صهر �ل�صابق وهو 8.5 دوالر/ مليون و ح ب.

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

من �لم�صادر �لمختلفة خالل �ل�صهر بمقد�ر 1.5 مليون طن �أي بن�صبة 10.9% مقارنة بال�صهر 

�ل�صابق حيث و�صلت �لكميات �لم�صتوردة في �صهر �أغ�صط�ص 2018 �إلى 15.205 مليون طن.

 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 :

* 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

�شبتمرب

دي�شمربنوفمرباأكتوبر2017
يناير

�شبتمرباأغ�شط�سيوليويونيومايواأبريلمار�سفرباير2018

3.02.93.02.83.92.72.72.82.83.02.82.93.0�لغاز �لطبيعي *

8.38.99.810.011.010.710.811.412.111.712.211.712.1خام غرب تك�صا�ص**

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس في السوق األمريكي، 2018-2017
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 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
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�شط�س
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3.2 م�شادر واردات الغاز الطبيعي الم�شيل
  2018 �أغ�صط�ص  �صهر  �ل�صين خالل  و  �لجنوبية  كوريا  و  �ليابان  �إلى  ��صتر�ليا  بلغت �صادر�ت 

حو�لي 5.335 مليون طن، لتاأتي في �لمرتبة �الأولى بن�صبة 35.1% من �إجمالي و�رد�ت �ليابان 

وكوريا �لجنوبية و�ل�صين خالل �ل�صهر، تليها قطر بن�صبة 17.4% ثم �أندوني�صيا بن�صبة %8.7 .

هذ� وقد بلغت �صادر�ت �لدول �لعربية �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و �ل�صين حو�لي 3.644 

مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته 24% 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 

10.10 دوالر/ مليون و ح ب في نهاية �صهر �أغ�صط�ص 2018، تليها �إندوني�صيا ب�صافي  حدود 

عائد 9.94 دوالر/ مليون و ح ب، ثم ماليزيا ب�صافي عائد 9.88 دوالر/ مليون و ح ب، و��صتر�ليا 

ب�صافي عائد 9.84 دوالر/ مليون و ح ب. فيما بلغ �صافي �لعائد لقطر 9.55 دوالر/ مليون و ح 

ب، وللجز�ئر 9.06 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 �أغ�صط�ص 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 اغسطس 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

75752920471015205اإجمالي الواردات، منها:

3081514174053359.84ا�شتراليا

77593993626509.55قطر

53738240513249.94ماليزيا

71218239312879.88اندون�شيا

6458910.10-525رو�شيا



السنة 44 - العدد 11

3535 السنة 43 - العدد 1

ملحق اجلداول



ملحق الجداول

السنة 44 - العدد 11

36

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نوع   15 تتاألف من  لت�شبح  اأوبك  �شلة  اإلى  »دجينو«  الكونغو  اأ�شيف خام   2018
من النفط 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

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 

 

�غ�صط�ص

August

63.9 52.9  1

 فرب�ير 

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

�صبتمرب

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

54.4 1 
 �كتوبر 

October

65.1 51.6 1
  

�بريل

April

54.4  2 67.7 53.4 2
55.7  3 69.5 51.5 3
56.3 4 70.9 49.4 4
61.7 1 

 نوفمرب  

November

73.5 48.1 1

مايو

May
60.3  2 75.6 47.6 2
60.9  3 76.3 50.0 3
61.4 4 73.9 51.1 4
60.8 1 

 دي�صمرب 

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 فرب�ير 

50.363.8March مار�ص 

51.468.4April �بريل 

49.274.1May مايو 

45.273.2June يونيو 

46.973.3July يوليو 

49.672.3August �غ�صط�ص 

53.477.2September �صبتمرب 

55.5October �كتوبر 

60.7November نوفمرب 

62.1December دي�صمرب 

52.064.7First Quarter �لربع �الأول 

48.671.9Second Quarter �لربع �لثانى 

50.074.2Third 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

63.864.466.762.362.263.466.364.962.865.962.8Marchمار�س

68.468.972.167.167.067.671.070.468.371.666.3Aprilاأبريل

74.174.777.372.872.673.476.775.374.276.969.9Mayمايو

73.274.373.471.972.472.976.272.373.674.267.7Juneيونيو

73.374.273.972.072.373.176.072.473.174.371.0Julyيوليو

72.373.472.671.171.872.574.970.772.572.668.0Augustاأغ�شط�س

77.278.279.676.276.876.578.877.177.278.870.2September�شبتمرب

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

�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

مار�ص

2018

77.178.356.9Singapore�صنغافورة

Mar.-18
79.378.655.2Rotterdamروترد�م

73.878.756.4Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
82.573.052.8US Gulf�خلليج �المريكي

�بريل

2018

81.584.061.1Singapore�صنغافورة

April-18
90.785.558.7Rotterdamروترد�م

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

مايو

2018

87.690.368.1Singapore�صنغافورة

May-18
96.691.365.7Rotterdamروترد�م

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

يونيو

2018

83.587.169.2Singapore�صنغافورة

Jun.-18
93.788.865.9Rotterdamروترد�م

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

يوليو

2018

83.186.570.5Singapore�صنغافورة

July-18
93.888.067.5Rotterdamروترد�م

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

�أغ�صط�ص

2018

84.888.069.1Singapore�صنغافورة

Aug.-18
95.088.565.7Rotterdamروترد�م

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

�صبتمرب

2018

89.593.470.7Singapore�صنغافورة

Sep.-18
95.092.967.8Rotterdamروترد�م

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

September 2017 107 23 44 �صبتمرب 2017

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

March 87 19 40 مار�ص

Arpil 80 20 41 �أبريل

May 110 19 44 مايو

June 93 22 51 يونيو

July 111 19 49 يوليو

August 115 24 54 �أغ�صط�ص

September 107 22 55 �صبتمرب

�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

September 2017 174 165 139 �صبتمرب 2017

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

March 161 151 116 مار�ص

Arpil 145 138 110 �أبريل

May 151 141 113 مايو

June 145 135 117 يونيو

July 138 128 118 يوليو

August 130 120 101 �أغ�صط�ص

September 130 120 110 �صبتمرب

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 2016 - 2018    

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

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

وتقارير ال�شناعة النفطية.

*2018 2017 2016 

�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
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  

Arab Countries 7.2 7.2 7.2 7.1 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       �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 1.0 1.0       �لدول �لعربية �الأخرى

OECD 47.9 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 االقت�شادي والتنمية

North America 25.4 25.3 25.2 24.9 25.1 25.0 25.0 24.5 24.7 24.8 25.1 24.7 24.6  �أمريكا �ل�صمالية

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  �أوروبا �لغربية

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  �ملحيط �لهادي

Developing Countries 33.2 32.7 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 22.0 21.8 21.7 21.3 21.4 21.5 21.3 21.0 20.8 20.8 21.0 20.7 20.6 �ل�صرق �الو�صط ودول 

�أ�صيوية �أخري 

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  �فريقيا

Latin America 6.9 6.5 6.4 6.5 6.5 6.8 6.5 6.3 6.5 6.4 6.8 6.5 6.3  �أمريكا �لالتينية

 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�شني 

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

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�شرقية

World 99.4 97.9 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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�جلدول - 8: �لعر�ص �لعاملي للنفط و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �لفرتة  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�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول - االإدارة االقت�شادية، وتقارير ال�شناعة النفطية

* اأرقام تقديرية. 

*2018 2017 2016 

�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
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �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 �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 1.3 1.3 �لدول �لعربية �الأخرى

OPEC * *: 39.0 38.5 38.7 38.8 38.8 39.1 38.6 38.3 38.6 39.3 38.8 38.3 38.5 االأوبك * *:

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 �لنفط �خلام

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  �صو�ئل �لغاز �لطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 27.9 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 االقت�شادي والتنمية

North America 23.7 23.4 22.9 21.5 22.4 21.4 20.9 21.1 20.6 20.8 20.5 20.1 21.0 �أمريكا �ل�صمالية

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

 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 �ملحيط �لهادي

Developing Countries 11.4 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 �ل�صرق �الأو�صط ودول �آ�صيوية �أخرى

 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 �فريقيا 

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 �أمريكا �لالتينية 

China 4.0 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�شني

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 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 0.1 0.1 اأوروبا ال�شرقية 

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 98.9 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.

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

Oil Market Intelligence, October   2018   امل�شدر Sources: Oil Market Intelligence, October  2018

�لجدول - 9: �لمخزون �لنفطي �لعالمي، في نهاية �صهر �أغ�صط�ص 2018

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

اأغ�شط�س 2018

 Aug. 2018
يوليو 2018

 July 2018
التغري عن  يوليو 2018

Change from  July 2018
اأغ�شط�س 2017

 Aug. 2017
التغري عن اغ�شط�س 2017

Change from  Aug. 2017

Americas(78)191577 14991480االأمريكتني:

Crude)64(619)10(555565نفط خام

Products)14(29958 944915منتجات نفطية

Europe(38)991(12)953965اأوروبا :

Crude)6(346)14(340354نفط خام

Products)32(2645 613611منتجات نفطية

Pacific(40)8442 402394منطقة املحيط الهادي 

Crude)34(3195 161158نفط خام

Products)6(5247 241236منتجات نفطية

 Total OECD(156)163010 28542838اإجمايل الدول ال�شناعية *
1

Crude)104(1160(21)10561077نفط خام

Products(52)361850 17981762منتجات نفطية

 Rest of the world(11)312780 27692738بقية دول العامل *
1

33Oil at Sea 31140 11731170نفط على منت �لناقالت

World Commercial 1(168)465790 56225576املخزون التجاري العاملي *

Strategic Strategic)14(1863(1)18491850�ملخزون �ال�صرت�تيجي

Total 2(149)498794 86458596اإجمايل املخزون العاملي**


