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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

أجهزة المنظمة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عام 1982 )توقف ن�صاطها منذ عام 1987( وتجيز �التفاقية �ن�صمام �أية دولة عربية م�صدرة للبترول 

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

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

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

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

�لتي ت�صير عليها. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

للخدمات �لبترولية في عام 1975 ومقرها مدينة طر�بل�س في ليبيا.



4كلمة �لعدد

6�أن�صطة �ملنظمة

30�لتطور�ت �لبرتولية

42ملحق �جلد�ول

في هذا العدد

غالف العدد

 ت�سدر الن�سرة ال�سهرية عن االأمانة العامة ملنظمة االأقطار العربية امل�سدرة للبرتول - اإدارة االإعالم واملكتبة

)ISSN 1018-595X(  

 جميع حقوق الطبع حمفوظة، وال يجوز اإعادة الن�سر  اأو االقتبا�س دون اإذن خطي م�سبق من املنظمة.  

اال�سرتاك ال�سنوي )11 عدداً(  وي�سمل اأجور الربيد 

الدول االأجنبية الدول العربية  للأفراد: 10 دنانري كويتية �أو ما يعادلها بالدوالر 

للموؤ�س�سات: 15 دينار� كويتيا �أو ما يعادلها بالدوالر 

للأفراد: 40 دوالر� �أمريكيا 

للموؤ�س�سات:  60 دوالر� �أمريكيا

 توجه طلبات �ال�صرت�ك �إىل:  ق�سم التوزيع – اإدارة االإعلم واملكتبة، منظمة االأقطار العربية امل�سدرة للبرتول 

�س.ب. 20501 �ل�صفاة، �لكويت 13066 - دولة �لكويت  هاتف:  24959724  )965+(  فاك�س:  24959755  )965+( 

www.oapecorg.org : موقع �ملنظمة     distribute@oapecorg.org :لربيد �الإلكرتوين�

�ل�صيخ  �ل�صمو  ل�صاحب  �ل�صامية  �لرعاية  تحت 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان، رئي�س دولة �الإمار�ت �لعربية 

�لعربي  �لطاقة  موؤتمر  �نعق�د  �هلل،  حفظه  �لمتحدة 

�لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  �أبوظبي،  مدينة  في  �لعا�صر 

�الأول/  كانون   23 �إلى   21 من  �لفترة  �لمتحدة، خالل 

دي�صمبر 2014، تحت �صعار )�لطاقة و�لتعاون �لعربي(، 

وتر�أ�س �لموؤتمر معالي �لمهند�س �صهيل بن محمد فرج 

�لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  في  �لطاقة  وزي��ر  �لمزروعي، 

�لمعالي  �أ�صحاب  من  كبير  ع��دد  وبح�صور  �لمتحدة، 

وزر�ء �ل��ب��ت��رول و�ل��ط��اق��ة و�ل��ك��ه��رب��اء، وروؤ���ص��اء وف��ود 

عدد  �إلى  باالإ�صافة  عربية،  دولة  ع�صرة  ثالث  يمثلون 

من روؤ�صاء منظمات عربية ودولية ذ�ت �لعالقة بالنفط 

و�لخبر�ء  �لم�صوؤولين  كبير من  و�لطاقة، وعدد   و�لغاز 

و�لمتخ�ص�صين في �لموؤ�ص�صات �لعربية و�لدولية.
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الدورة الرابعة لمؤتمر 
التعاون العربي الصيني
في مجال الطاقة



كلمة العدد

موؤتمر الطاقة العربي العا�سر

مخرجات ونتائج ايجابية ت�ساهم

في تعزيز التعاون العربي الم�سترك 

تحت �لرعاية �ل�ص���امية ل�ص���احب �ل�ص���مو �ل�ص���يخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان، رئي�س دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

حفظ���ه �هلل، �نعق�د موؤتمر �لطاقة �لعربي �لعا�ص���ر في مدينة �أبوظبي، دول���ة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة، خالل �لفترة 

م���ن 21 �إل���ى 23 كان���ون �الأول/ دي�ص���مبر 2014، تحت �ص���عار )الطاقة والتع�������اون العربي(، وتر�أ����س �لموؤتمر معالي 

�لمهند����س �ص���هيل بن محمد فرج �لمزروعي، وزي���ر �لطاقة في دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة، وبح�ص���ور عدد كبير 

من �أ�ص���حاب �لمعالي وزر�ء �لبترول و�لطاقة و�لكهرباء، وروؤ�ص���اء وفود يمثلون ثالث ع�صرة دولة عربية، باالإ�صافة �إلى 

عدد من روؤ�ص���اء منظمات عربية ودولية ذ�ت �لعالقة بالنفط و�لغاز و�لطاقة، وعدد  كبير من �لم�ص���وؤولين و�لخبر�ء 

و�لمتخ�ص�صين في �لموؤ�ص�صات �لعربية و�لدولية.

وق���د تولت �لجهات �لمنظم���ة و�لر�عية للموؤتمر وهي، �الأمانة �لعامة لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�ص���درة للبترول 

)�أو�بك(، و�ل�صندوق �لعربي لالإنماء �القت�صادي و�الجتماعي، وبالتعاون و�لتن�صيق مع جامعة �لدول �لعربية، و�لمنظمة 

�لعربي���ة للتنمية �ل�ص���ناعية و�لتعدين، ووز�رة �لطاق���ة في دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة، بمهام وم�ص���وؤولية �العد�د 

و�لتنظيم للموؤتمر. 

 ناق�س �لموؤتمر وعلى مدى ثالثة �أيام مجموعة من �لق�ص���ايا في �ص���ناعة �لطاقة �لعربية و�لعالمية، ومن �أبرزها 

مو�صوع �لتطور�ت �لجارية في �أ�صو�ق �لنفط و�لغاز �لطبيعي و�نعكا�صاتها على قطاع �لبترول �لعربي، وفي هذ� �ل�صاأن 

فق���د �أو�ص���ى �لموؤتمر باأهمية تكثيف �لحو�ر و�لتعاون بين �لدول �لعربية من جه���ة، و�لدول �لمنتجة للبترول من جهة 

�أخرى. كما دعا �إلى قيام �لدول �لرئي�ص���ية �لمنتجة للنفط و�لغاز �لطبيعي و�لدول �لرئي�ص���ية �لم�ص���تهلكة لهما بالعمل 

�صوياً لتهيئة �لظروف لتحقيق �ال�صتقر�ر في �أ�صو�ق �لطاقة، خا�صة في ظل �النخفا�س �لحالي في �أ�صعار �لنفط. 

وناق�س �لموؤتمر مو�ص���وع �ال�ص���تثمار�ت �لالزمة لتطوير قطاع �لطاقة في �لدول �لعربية، وخل�ص���ت �لمناق�ص���ات 

�إلى �أن �لم�ص���تثمرين في قطاع �لطاقة �لعربية يو�جهون ثالث ق�ص���ايا هامة هي، �رتفاع تكاليف �لم�صروعات، ونق�س 

�إم���د�د�ت �لغ���از �لطبيعي، و�لقيود �لمفرو�ص���ة عل���ى �لتمويل. وقد دعا �لموؤتم���ر �لدول �لعربية �إل���ى تهيئة �لظروف 

لتح�صين مناخ �ال�صتثمار وبيئة �الأعمال. 

�أما على �ص���عيد �لطاقة و�لبيئة و�لتنمية �لم�ص���تد�مة، فقد �أكد �لبيان �لختامي للموؤتمر على حر�س �لدول �لعربية 

على تحقيق �لتنمية �لم�ص���تد�مة �لتي تهدف �إلى دمج �الأبعاد �القت�ص���ادية و�الجتماعية و�لبيئية و�التجاهات �لحديثة 



في �لفكر �القت�صادي �لعالمي �لمرتبطة بالطاقة، و�إقر�ر �القت�صاد �الأخ�صر بمفهومه �لعام كاإحدى �لو�صائل لتحقيق 

�الأهد�ف �لو�ردة في وثيقة »الم�ستقبل الذي نريد« �ل�صادرة عن قمة �الأر�س ريو+20 في يونيو 2012. 

كما �ص���دد �لموؤتمر على �أهمية تم�ص���ك �لدول �لعربية بالمبادىء �لرئي�ص���ية �لتي تحكم �لتعاون �لدولي للتعامل مع 

ق�صية تغير �لمناخ �أو �إعادة �لتفاو�س حولها، و�صرورة توحيد مو�قف �لدول �لعربية في جميع �لمحافل �لدولية ذ�ت 

�ل�صلة بجوالت مفاو�صات �التفاقية �الطارية ب�صاأن تغير �لمناخ وغيرها، و�لتاأكيد على م�صوؤولية �لدول �ل�صناعية عن 

قيادة �لجهود �لدولية لتخفي�س �النبعاثات و�لتمويل ونقل �لتقنية.

  و��صتعر�س �لموؤتمر مو�صوع م�صادر �لطاقة عربيا وعالميا، وخل�س �لموؤتمر �إلى �أن �لدول �لعربية تمتلك حو�لي 

57% م���ن �إجمال���ي �حتياطيات �لنفط �لموؤك���دة في �لعالم، ونحو 27% من �حتياطي���ات �لغاز �لطبيعي وذلك خالل 
عام 2014، باالإ�ص���افة �إلى �متالكها الحتياطيات كبيرة غير مكت�ص���فة من �لنفط و�لغاز. وقد دعا �لموؤتمر �إلى �أهمية 

مو��ص���لة �لدول �لعربية لعمليات �ال�صتك�ص���اف و�لتنقيب لزيادة �الحتياطيات �لنفطية و�لغازية. كما �عتبر �لموؤتمر �ن 

�لدول �لعربية منطقة و�عدة لتوليد �لطاقة من بع�س �لم�صادر �لجديدة و�لمتجددة كالطاقة �ل�صم�صية وطاقة �لرياح 

و�لطاقة �لحر�رية باالإ�صافة �إلى �لطاقة �لنووية لالأغر��س �ل�صلمية.       

 والح���ظ �لموؤتمر وجود طفرة في ��ص���تهالك �لمنتجات �لبترولية و�لغاز �لطبيع���ي و�لطاقة �لكهربائية في �لدول 

�لعربية، وقد �أو�ص���ى باأهمية تطوير بر�مج تر�ص���يد وتح�ص���ين كفاءة ��ص���تخد�م �لطاقة في جميع �لقطاعات ال �صيما 

�لقط���اع �ل�ص���ناعي، و�لعم���ل على زي���ادة كفاءة �الأنظم���ة �لكهربائية من خالل �الهتمام ب�ص���يانة مكون���ات �لمنظومة 

�لكهربائية ورفع كفاءة محطات �لطاقة �لقائمة. 

وحظ���ي مو�ص���وع �لرب���ط �لكهربائي بين �لدول �لعربية باهتمام خا�س، وقد ت�ص���من �لبي���ان �لختامي دعوة �لدول 

�لعربية �إلى �ال�صتر�ص���اد بتو�ص���يات در��صة �ل�ص���ندوق �لعربي لالإنماء �القت�ص���ادي و�الجتماعي حول »جدوى الربط 

الكهربائ�������ي العربي ال�سامل وتقييم ا�ستغ�������لل الغاز الطبيعي في ت�سدير الكهرباء«، و�لعمل على �لتعريف بنتائج هذه 

�لدر��صة �لقيمة وتطبيقها على �أر�س �لو�قع.

و��ص���تعر�س �لموؤتمر �لتطور�ت �لتكنولوجية �لر�هنة في �ص���ناعة �لطاقة، و�أو�ص���ى باأهمية �متالك �لدول �لعربية 

للتكنولوجيا �لحديثة في مختلف مر�حل �ل�صناعة �لنفطية، كما �أكد على �أهمية تعزيز �لوعي باأهمية تر�صيد ��صتهالك 

�لطاقة في �لم�صافي، وتنفيذ م�صاريع �إعادة ��صتخد�م مخلفات �لمياه �ل�صناعية، بما يتما�صى مع متطلبات �لمعايير 

�لدولية �لمعتمدة  �لخا�صة بالبيئة. 

�ن �الأمانة �لعامة لمنظمة �أو�بك �إذ ت�ص���يد بالنتائج �اليجابية �لتي خرج بها موؤتمر �لطاقة �لعربي �لعا�ص���ر، وتاأمل 

ب���اأن تتهي���اأ �لظروف في �لمنطقة �لعربية لتحقيق �لتو�ص���يات �ل�ص���ادرة عن �لموؤتمر، و�لت���ي تعبر عن تطلعات �لدول 

�لعربية نحو تحقيق �لتنمية �القت�صادية و�الجتماعية، كما ي�صر �الأمانة �لعامة للمنظمة �لترحيب با�صت�صافة �لمملكة 

�لمغربية لموؤتمر �لطاقة �لعربي �لحادي ع�صر �لذي �صيعقد بم�صيئة �هلل تعالى في عام 2018. و�إلى ذلك �لحين فاإن 

�الآم���ال معقودة باأن ي�ص���هد �لتعاون �لعربي في مجال �لطاقة مزي���د� من �لتقدم و�لنماء و�أن يعم �لخير و�لرخاء جميع 

�لدول �لعربية. 
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وقد قام���ت �الأمانة �لعامة لمنظم���ة �الأقطار �لعربية 

�لم�صدرة للبترول و�ل�صندوق �لعربي لالإنماء �القت�صادي 

و�الجتماع���ي، وبالتع���اون و�لتن�ص���يق م���ع جامع���ة �لدول 

�لعربية، و�لمنظمة �لعربية للتنمية �ل�ص���ناعية و�لتعدين، 

ووز�رة �لطاق���ة ف���ي دول���ة �الم���ار�ت �لعربي���ة �لمتح���دة 

باالإعد�د و�لتنظيم للموؤتمر.

�فتتح �لموؤتمر معالي �لمهند�س �صهيل بن محمد فرج 

�لمزروعي وزير �لطاقة في دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

ورئي�س �لموؤتمر بكلمة رحب فيها باأ�صحاب �لمعالي وزر�ء 

�لبترول و�لطاقة و�لكهرباء �لعرب، وبوفود �لدول �لعربية 

�لم�ص���اركة، وبجميع �لم�ص���اركين في �لموؤتمر، كما �أعرب 

عن تمنيات �صاحب �ل�صمو رئي�س �لدولة بالنجاح الأعمال 

�لموؤتمر. و�أ�ص���ار معالي���ه �إلى �أن دولة �الإم���ار�ت �لعربية 

�لمتح���دة �لتي �ص���بق لها و�أن ��صت�ص���افت �ل���دورة �الأولى 

لموؤتمر �لطاقة �لعربي عام 1979 ي�صعدها �أن ت�صت�صيف 

هذ� �لعام �لموؤتمر في دورته �لعا�صرة.

مؤتمر الطاقة العربي العاشر
الطاقة والتعاون العربي

تحت رعاية �سامية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س دولة االمارات العربية المتحدة 

حفظ�������ه اهلل،عق�د موؤتمر الطاقة العربي العا�سر في مدينة اأبوظبي، دولة االإمارات العربية المتحدة، خلل الفترة 

من 29 �سفر 1436 اإلى 1 ربيع االأول 1436 ه�، الموافق 21 اإلى 23 كانون االأول/ دي�سمبر  2014م، تحت �سعار 

)الطاقة والتعاون العربي(.
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وذك���ر معاليه �أن �لموؤتمر ينعقد في فترة ت�ص���هد فيها 

�أ�ص���عار �لنفط �نخفا�صا ملحوظا مما �صكل و�صوف ي�صكل 

عبئا �قت�ص���ادياً على �ل���دول �لعربية �لم�ص���درة للبترول، 

و�أ�ص���اد بقر�ر منظمة �أوبك �الأخير بتثبيت م�صتوى �النتاج 

في دولها �الأع�صاء و�لذي �عتبره قر�ر�ً �صائباً و��صتر�تيجياً 

ومفيد�ً لالقت�ص���اد �لعالمي �الأمر �لذي �صوف ي�صاهم في 

��ص���تعادة �ل�صوق �لنفطية لنموها تدريجياً خالل �ل�صنو�ت 

�لمقبلة.

و�أع���رب معاليه عن �أمنياته باأن يخ���رج �لموؤتمر وبما 

ي�ص���مله من �أور�ق عمل وحلقات نقا�ص���ية وجل�ص���ات فنية 

بتو�صيات علمية وعملية ذ�ت فعالية لزيادة �لنمو و�لتطور 

لوطننا �لعربي.

ح�ص���ر �لموؤتم���ر �أ�ص���حاب �لمعالي و�ل�ص���عادة وزر�ء 

�لبت���رول و�لطاقة و�لكهرباء، وروؤ�ص���اء وفود يمثلون ثالث 

ع�ص���رة دول���ة عربي���ة، وعدد م���ن كب���ار �لم�ص���وؤولين في 

�لمنظم���ات و�لموؤ�ص�ص���ات �لعربي���ة، و�لهيئ���ات �الإقليمية 

و�لدولية. كما �صارك فيه عدد من خبر�ء �لطاقة وممثلون 

من �ص���ركات ومر�كز �أبحاث بترولية عربية و�أجنبية. وقد 

تحدث في �لجل�ص���ة �الفتتاحية �أ�صحاب �لمعالي �لوزر�ء 

و�أ�ص���حاب �ل�صعادة روؤ�ص���اء �لوفود م�صتعر�ص���ين �لو�صع 

�لحال���ي و�الأفاق �لم�ص���تقبلية لقطاع �لطاق���ة، و�لخطط 

�لهادفة لتطوير هذ� �لقطاع في دولهم. 

كما �ألقى معالي �الأ�ص���تاذ عبد�للطيف يو�صف �لحمد، 

�لمدي���ر �لعام/رئي����س مجل����س �الإد�رة لل�ص���ندوق �لعربي 

لالإنماء �القت�ص���ادي و�الجتماعي كلمة نيابة عن �لجهات 

�لمنظمة و�لر�عية للموؤتمر. 

ناق����س �لموؤتم���ر عب���ر حلقات���ه �لنقا�ص���ية وجل�ص���اته 

�لفنية مجم���ل �لتطور�ت �لر�هنة في �الأ�ص���و�ق �لعالمية، 

و�آف���اق �ال�ص���تثمار�ت �لالزم���ة لتطوير قط���اع �لطاقة مع 

�لمحافظ���ة عل���ى �لبيئ���ة وتحقي���ق �لتنمية �لم�ص���تد�مة. 

كما تد�ر�س �لموؤتمر في مو�ص���وعات ذ�ت �ص���لة بم�صادر 

�لطاقة �لعربية و�لعالمية، و��صتهالكها في �لدول �لعربية 

و�إمكاني���ات تر�ص���يدها، و�لرب���ط �لكهربائ���ي بي���ن �لدول 

�لعربي���ة، و�لتطور�ت �لتكنولوجية و�نعكا�ص���اتها على هذ� 

�لقطاع �لمهم.

وق���د خل����س �لموؤتم���ر �إلى ��ص���د�ر �لبي���ان �لختامي 

�ل���ذي ت�ص���من مجموعة من �لتو�ص���يات و�ال�ص���تنتاجات 

�لتي تم �لتو�ص���ل �ليها خالل جل�صات �لموؤتمر، وذلك في 

�لمجاالت �لتالية:

- التط�������ورات الراهنة في اأ�سواق النف�������ط والغاز الطبيعي 

وانعكا�ساتها على قطاع الطاقة العربي.

- اال�ستثمارات اللزم�������ة لتطوير قطاع الطاقة في الدول 

العربية.

- الطاقة والبيئة والتنمية الم�ستدامة.

- م�سادر الطاقة العربية والعالمية.

- ا�ستهلك الطاقة في الدول العربية واإمكانيات تر�سيده.

- الربط الكهربائي بين الدول العربية.

- التطورات التكنولوجية وانعكا�ساتها على قطاع الطاقة.

مشاركة واسعة 
من الدول 

والمنظمات 
العربية والدولية
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�ألق����ى معالي �لمهند�س �ص����هيل ب����ن محمد فرج فار�س �لمزروع����ي، وزير �لطاقة في 

دول����ة �الإم����ار�ت �لعربية �لمتح����دة ورئي�س موؤتمر �لطاقة �لعربي �لعا�ص����ر، كلمة في 

�فتتاح �لموؤتمر، نقل خاللها تحيات ر�عي �لموؤتمر �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة 

ب����ن ز�ي����د �آل نهيان رئي�����س دولة �الإم����ار�ت �لعربية �لمتحدة، حفظ����ه �هلل، �إلى 

�أ�ص����حاب �لمعالي �لوزر�ء و�أع�ص����اء �لوفود �لم�ص����اركين في �أعم����ال �لموؤتمر، 

متمنيا للموؤتمر �لنجاح و�لتوفيق. 

ورحب معاليه باأع�ص����اء �لوفود �لم�ص����اركة في �لموؤتمر، كما �صكر �لجهات 

�لمنظم����ة للموؤتمر، وهي منظمة �الأقطار �لعربية �لم�ص����درة للبترول “�أو�بك”، 

و�ل�ص����ندوق �لعربي لالإنماء �القت�ص����ادي و�الجتماعي، وجامع����ة �لدول �لعربية، 

و�لمنظمة �لعربية للتنمية �ل�ص����ناعية و�لتعدين، لحر�صها على تنظيم هذ� �لموؤتمر 

كل �أربع �صنو�ت و�لذي يهدف �إلى بحث و��صتعر��س �أو�صاع �لطاقة من جو�نبها �لعديدة 

و�لتطور�ت �لر�هنة في �أ�صو�ق �لنفط و�لغاز �لطبيعي و�نعكا�صاتها على قطاع �لطاقة �لعربي.

و�أ�ص����اف معالي����ه باأن عقد �لموؤتمر ياأتي بعد �أقل من �ص����هر من �جتم����اع منظمة �أوبك في فيينا 

�أو�خر �ص����هر نوفمبر/ت�صرين �لثاني �لما�صي، حيث ت�صهد �أ�صعار �لنفط �نخفا�صاً كبير�ً منذ �صيف 

لعام 2014، �الأمر �لذي �صي�صكل عبئا �قت�صاديا كبير� للدول �لعربية �لم�صدرة للبترول. 

و�أ�صار معاليه �إلى �أن �أحد �أكبر �الأ�صباب �لتي �أدت �إلى تدهور �الأ�صعار هو �الإنتاج غير �لم�صوؤول 

من بع�س �لمنتجين من خارج �لمنظمة و�لذين يعتبر بع�صهم حديث �لعهد ب�صوق �لبترول.

م����ن جان����ب �آخر ذك����ر معالي �لمهند�س �ص����هيل بن محمد ف����رج فار�س �لمزروعي، ب����اأن �لهدف 

�لرئي�ص����ي  لمنظمة �أو�بك هو تعاون �لدول �الأع�ص����اء في مختلف �أوجه �لن�ص����اط �القت�ص����ادي في 

�ص����ناعة �لبترول وتحقيق �أوثق �لعالقات فيما بينها في هذ� �لمجال بجانب توحيد �لجهود لتاأمين 

و�صول �لبترول �إلى �أ�صو�ق ��صتهالكه ب�صروط عادلة ومعقولة وتوفير �لظروف �لمالئمة لر�أ�س �لمال 

و�لخبرة للم�صتثمرين في �صناعة �لبترول في �لدول �الأع�صاء و�لذي تمخ�س عنه تاأ�صي�س مجموعة 

 من �ل�ص����ركات �لعربية معنية بالعمل في �أن�ص����طة مختلفة متعلقة بقطاع �لنفط في وطننا �لعربي .

و�أ�ص����اف �أنه من هذ� �لمنطلق ياأتي موؤتمر �لطاقة �لعربي �لعا�ص����ر هذ� �لعام تحت �ص����عار “�لطاقة 

و�لتعاون �لعربي” ويكون �لموؤتمر بذلك قد مر عليه 35 عاما منذ �نعقاده للمرة �الأولى في �أبوظبي 

عام 1979 . 

و�أعرب معاليه في ختام كلمته عن �أمله �أن يخرج �لموؤتمر بما �صي�صمله من �أور�ق عمل وحلقات 

نقا�ص����ية وجل�صات فنية بمخرجات وتو�صيات علمية وعملية تكون ذ�ت فعالية لزيادة �لنمو و�لتطور 

للوطن �لعربي.

معالي المهندس سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي:

مؤتمر الطاقة العربي العاشر يبحث التطورات الراهنة 
في أسواق النفط والغاز

�ألق����ى 

دول�

�

و

و�لمنظمة 

كل �أربع �
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ذك���ر معالي �لمهند�س علي بن �بر�هيم �لنعيم���ي، وزير �لبترول و�لثروة 

�لمعدني���ة في �لمملكة �لعربية �ل�ص���عودية، في كلمت���ه �لتي �ألقاها �أمام 

موؤتمر �لطاقة �لعربي �لعا�ص���ر، �ن عام 2014  �صهد تطور�ت مهمة 

على �صعيد �القت�صاد �لعالمي وفي �الأ�صو�ق �لبترولية، حيث �أظهر 

�القت�ص���اد �لعالمي �أد�ء جيد� خالل �لربع �الأول ، ثم �صهد تر�جعا 

خالل �لربع �لثالث مع ظهور �لم�صاكل �القت�صادية في بع�س �لدول 

�لرئي�ص���ية و�نخفا�س �لنمو في بع�س �لدول �لنا�ص���ئة، وقد �نعك�س 

ذلك  �ص���لبا على �نخفا�س توقعات زي���ادة �لطلب على �لبترول، في 

�لوقت �لذي ي�صهد فيه �نتاج �لنفط من �لم�صادر غير �لتقليدية زيادة 

في بع�س �لدول نتيجة للتطور�ت �لتكنولوجية في هذ� �لمجال. ونتيجة 

لهذه �لعو�مل فقد �ص���هدت �أ�ص���عار �لنفط �نخفا�ص���ا كبير�، في �لوقت �لذي 

ت�ص���عى به �لمملكة �لعربية �ل�ص���عودية ودول �أوبك �إلى �إعادة �لتو�زن في �ل�ص���وق 

�لنفطية.

ونفى معاليه �الأقاويل �الإعالمية �لتي ت�صير �لى وجود �أهد�ف �صيا�صية لبالده 

ال�ص���تخد�م �أ�ص���عار �لبترول �ص���د دول �أخرى، موؤكد� �ن �صيا�صة �لمملكة �لعربية 

�ل�صعودية �لبترولية تقوم على �أ�ص�س �قت�صادية بحتة.

كما ��صتعر�س معالي �لمهند�س علي بن �بر�هيم �لنعيمي، في كلمته �لمحاور 

�لرئي�ص���ية لل�صيا�ص���ة �لبترولية �لعربية، �لتي ترتكز على ثالثة �أبعاد، �أوالً: �لبعد 

�لدول���ي، م���ن خالل �ال�ص���تمر�ر في تعزيز جهوده���ا �لر�مية للتع���اون مع �لدول 

�لم�ص���تهلكة، و�لحر����س على جع���ل �لبترول �ص���ديقا للبيئة من خ���الل �لتقنيات 

�لمتقدمة. ثانياً: �لبعد �الإقليمي، عبر تعزيز �لتعاون �لم�صترك بين �لدول �لعربية 

ف���ي مجال �لطاقة. ثالثاً، �لبعد �لمحلي، عبر �لم�ص���اهمة �لرئي�ص���ية لل�ص���ناعة 

�لبترولية في تعزيز �القت�صاد �لوطني للدول �لعربية.

و�ختت���م معال���ي وزير �لبت���رول و�لث���روة �لمعدني���ة كلمته معبر� ع���ن تفاوؤله 

بم�ص���تقبل �ص���ناعة �لطاق���ة في �لمنطق���ة �لعربية وذلك بالنظر لم���ا تمتلكه من 

ث���رو�ت هيدروكربونية �ص���خمة، كما عبر عن تفاوؤله بتح�ص���ن �ل�ص���وق �لبترولية 

�لدولية وذلك مع تح�ص���ن �القت�ص���اد �لعالمي، م�ص���تبعد�ً تاأثير �نخفا�س �أ�ص���عار 

�لبترول على �قت�صاد �لمملكة �أو �لدول �لعربية. 

  

معالي المهندس علي بن ابراهيم النعيمي:

متفائلون بمستقبل صناعة الطاقة
في الدول العربية

لبترول و�لثروة 

لتي �ألقاها �أمام 

ت مهمة 

لبترول، في 

لتقليدية زيادة 

لمجال. ونتيجة 

لوقت �لذي 
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�أكد معالي �لدكتور علي �ص���الح �لعمير، وزير �لنفط ووزير �لدولة 

ل�صوؤون مجل�س �الأمة حر�س دولة �لكويت على دعم �لعمل �لعربي 

�لم�صترك ودعمها لجهود و�أن�صطة �لموؤ�ص�صات �لعربية �لتنموية 

و�القت�ص���ادية ال�ص���يما منظم���ة �الأقط���ار �لعربية �لم�ص���درة 

للبترول )�أو�بك( �لتي تحت�ص���ن دولة �لكويت �لمقر �لرئي�ص���ي 

لها.

و��ص���تعر�س معالي �لدكتور علي �ص���الح �لعمير في كلمته 

�لت���ي �ألقاه���ا �أمام موؤتمر �لطاقة �لعربي �لعا�ص���ر، ��ص���هامات 

ب���الده ف���ي مج���ال دع���م �لعمل �لعرب���ي �لم�ص���ترك وم���ن بينها 

مقترحها الإن�صاء �ل�صندوق �لعربي لالإنماء �القت�صادي و�الجتماعي 

بموج���ب �قتر�ح كويت���ي قدم لوزر�ء �لنفط و�القت�ص���اد �لع���رب في عام 

1968 لتنطلق بعدها �أعمال �ل�صندوق �لذي يتخذ من دولة �لكويت مقر� 
له ويمتد ن�صاطه لمختلف �لدول �لعربية.

و�أ�ص���ار معاليه �لى �ن دولة �لكويت تتبنى ��ص���تر�تيجية نفطية متزنة 

تر�عي ف���ي منطلقاتها دعم ��صتقر�ر �ل�ص���وق �لنفطية على �لم�ص���تويين 

�لعربي و�لدولي، وتتج�ص���د هذه �لروؤى في ��ص���تر�تيجية �لقطاع �لنفطي 

لدولة �لكويت حتى عام 2030

و�أكد معاليه على �ن دولة �لكويت تولي عناية خا�ص���ة لق�ص���ايا �لبيئة 

و�لطاق���ة �لمتج���ددة وتنويع م�ص���ادر �لطاق���ة ورعاية �لعمال���ة و�لكو�در 

�لنفطية وتوطين �لتكنولوجيا ودعم �لجهود �لعربية و�لدولية �لم�ص���اهمة 

في تعزيز ��صتقر�ر �أ�صو�ق �لنفط �لعالمية.

و�أ�ص���اد معالي���ه بالجه���ود �لتي تق���وم به���ا �ل�ص���ركات �لكويتية في 

�لقطاعي���ن �لحكوم���ي و�لخا�س ال�ص���يما �لعاملة ف���ي قطاعات �لنفط 

و�لغاز في مجال �لعمل �لعربي �لم�ص���ترك م�ص���ير�ً �إلى ح�ص���ولها على 

�لعدي���د من �لجو�ئ���ز �لمرموقة ومجموع���ة من �لفر�س �ال�ص���تثمارية 

�لعربية و�الإقليمية.

معالي الدكتور علي صالح العمير:

اسهامات كويتية كبيرة
في دعم العمل العربي المشترك

�أكد 

صول�صول�صو

ب�

مقترحها 
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ذك���ر معال���ي وزي���ر �لنفط ف���ي جمهورية �لع���ر�ق، �الأ�ص���تاذ عادل 

عبد�لمه���دي، ف���ي كلمته �لت���ي �ألقاها �أمام موؤتم���ر �لطاقة �لعربي 

�لعا�ص���ر، �ن بالده تعتبر من �أو�ئل �لدول �لعربية �لمنتجة للنفط 

في �لع�صرينيات من �لقرن �لما�صي، وتمتلك  �حتياطيات كبيرة 

من �لنفط و�لغاز تعمل على تطوير م�ص���ادرها و��صتثمارها وفق 

خطة تطويرية �ص���املة بالتعاون و�لتن�صيق مع �لعديد من �لدول 

و�لموؤ�ص�صات و�ل�صركات �لعالمية.

و�أ�ص���ار معاليه �إلى �أن �حتياط���ات �لعر�ق من �لنفط �لتقليدي 

تق���در بحو�ل���ي 150 مليار برميل، مما ي�ص���عها ف���ي �لمركز �لثالث 

�و �لر�ب���ع عالمي���اً على �ص���عيد �الحتياطيات، وب�ص���بب عدم ��ص���تكمال 

�ال�صتك�ص���افات �لنفطي���ة في �لبالد لعو�مل �منية و�صيا�ص���ية، فان خبر�ء 

�لنف���ط يق���درون �ن �حتياطات �لعر�ق �ص���تتجاوز 200 مليار برميل، في 

حال ��صتكمال تلك �ال�صتك�صافات و�لم�صوحات.

كما يمتلك �لعر�ق �حتياطات موؤكدة من �لغاز �لطبيعي ب�صكليه �لحر 

و�لم�ص���احب يقدر ب���� 132 تريليون قدم مكعب قيا�ص���ي )Tscf( ليحتل 

بذلك �لمرتبة 12 عالمياً، ويتوقع مع ��ص���تكمال �ال�صتك�صافات بان ي�صل 

�الحتي���اط �لموؤكد �لى 280 ترلي���ون قدم مكعب قيا�ص���ي،)Tscf(، مما 

�صي�صعه في �لمرتبة �لخام�صة عالمياً

وذكر معاليه �ن �لنفط و�لغاز يلعبان دور�ً �قت�صاديا كبير�ً على مختلف 

�الأ�ص���عدة �لمحلية و�لعربي���ة و�القليمية و�لعالمي���ة، موؤكد� �ن طموحات 

بالده ال تنح�ص���ر في زيادة �لطاقة �النتاجية من �لنفط و�لغاز فح�ص���ب، 

ب���ل تعظيم �ال�ص���تثمار في جميع �لقطاع���ات �لتكريري���ة و�لبتروكيماوية 

و�الأ�صمدة و�لعديد من �لمجاالت �لتي ي�صكل �لنفط و�لغاز �لمادة �الولية 

لها.

و�أع���رب معالي���ه عن ترحيب بالده بمختلف �أن���و�ع �لتعاون في مجال 

�لطاقة مع �لدول �لعربية و�لدول �لمجاورة.

معالي األستاذ عادل عبدالمهدي:

جهود كبيرة لتطوير صناعة النفط والغاز
في جمهورية العراق

���تاذ عادل 

لعربي 

لمنتجة للنفط 

لتقليدي 

لثالث 

���تكمال 
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�أ�ص���اد معالي �لدكتور عبد �لح�ص���ين بن علي ميرز�، وزير �لطاقة 

ف���ي مملكة �لبحري���ن، بانعقاد موؤتم���ر �لطاقة �لعرب���ي ، و�عتبره 

منا�ص���بة للتباحث و�لنقا�س بين �لدول �لعربية في �لق�صايا �لتي 

تهم قطاع �لطاقة، خا�ص���ة خالل هذه �لفترة �لحرجة بالنظر 

�إل���ى حجم �لظ���روف و�لتغير�ت �ال�ص���تثنائية �لتي ت�ص���هدها 

�أ�ص���و�ق �لنفط و�أ�ص���عار �لنفط و�ص���ناعة �لبترول ب�صكل عام 

و�لتي ت�ص���تدعي تكثيف �لحو�ر �لبناء و�لت�صاور �لمفيد وبحث 

�لم�ص���ائل و�لق�ص���ايا �لمتعلقة بالطاقة و�أثرها في �ال�ص���تقر�ر 

�القت�صادي وتطور �لمنطقة و�لعالم باأ�صره.

و�أ�ص���اف معالي���ه �ن �كت�ص���اف �لنف���ط في بالده يع���ود �إلى عام 

1932 ومنذ ذلك �لتاريخ �تخذ �لنفط مكاناً بارز�ً في �قت�ص���اد �لمملكة، 
و�رتب���ط �لتطور �ل�ص���ناعي بتاريخ �كت�ص���اف �لنفط، ولع���ب هذ� �لقطاع 

دور�ً رئي�صياً في و�صع �لخطط و�ال�صتر�تيجيات �ل�صناعية، كما �أ�صهمت 

عو�ئ���د �لنف���ط عل���ى مدى �لعقود �لما�ص���ية ف���ي تاأمين �لتق���دم وتوفير 

�لخدم���ات في �لمج���االت �لتدريبية و�لتعليمية و�ل�ص���حية و�الجتماعية 

و�القت�صادية وغيرها، ومملكة �لبحرين كانت �إحدى �لدول �ل�صباقة �لتي 

�أدركت �أهمية تنويع م�ص���ادر �لدخل، ونجحت في هذ� �لمجال في �صبيل 

تحقيق عن�ص���ر �ال�ص���تد�مة �لتي تهدف �إليها �لروؤية �القت�صادية  لمملكة 

�لبحرين لعام 2030.

كما ��ص���تعر�س معاليه بع�س �لم�ص���اريع �لبترولية �ال�ص���تر�تيجية في 

بالده ومن �أهمها م�صروع تحديث م�صفاة �لنفط، وم�صروع خط �الأنابيب 

�ل���ذي يربط حق���ول �لنفط ف���ي �لمملك���ة �لعربية �ل�ص���عودية بم�ص���فاة 

�لبحرين، و�لذي �صي�ص���اهم في زيادة كمية �لنفط �لم�ص���توردة من خالل 

هذ� �الأنبوب.

و�أ�ص���ار معالي وزير �لطاقة في حديثه �إلى �لجهود �لمبذولة من قبل 

حكومة بالده في مجال بر�مج تر�صيد ��صتهالك �لكهرباء و�لماء وتطوير 

قطاع �لطاقة في مملكة �لبحرين.

معالي الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا:

دور حيوي لقطاع النفط والغاز
في مملكة البحرين

���اد معالي ص���اد معالي ص���اد معالي  ص�أ�ص�أ�

ف���ي 

منا�

�القت�صادي وتطور 

و�أ�
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  ذك���ر معال���ي �لدكت���ور محمد بن �ص���الح �ل�ص���ادة وزير �لطاقة 

و�ل�ص���ناعة بدول���ة قطر، ف���ي كلمته خ���الل �فتتاح موؤتم���ر �لطاقة 

�لعربي �لعا�ص���ر، باأن �النخفا�س �لحالي في �أ�صعار �لنفط يعود �إلى 

تباطوؤ نمو �القت�صاد �لعالمي، وزيادة �الإنتاج من م�صادر �لنفط غير 

�لتقليدي���ة و�لتي تنتج بتكلف���ة عالية مقارنة باالإنت���اج �الأكثر كفاءة، 

موؤكد�ً �أن �لطلب �لمتنامي على م�ص���ادر �لطاقة يتطلب ��صتثمار�ت 

�ص���خمة، وق���د تت�ص���بب �الأ�ص���عار �لحالية في �ص���عف ج���دوى هذه 

�ال�صتثمار�ت، بما يحول دون تلبية �لطلب فيما بعد، مما يوؤدي �إلى 

تباطوؤ نمو �القت�صاد.

و�أو�ص���ح معاليه باأن �لمحافظة على �الإنت���اج �لحالي و�لتعوي�س 

ع���ن �لتر�جع �لحالي في �إنت���اج حقول �لنفط، يتطلب ��ص���تثمار�ت 

�صخمة للم�صاريع �الإنتاجية لتلبية �لطلب �لم�صتقبلي �لمتنامي على 

�لطاقة. 

ودع���ا معاليه �إل���ى �لتمهل و�النتظار لالأ�ص���هر �لقليل���ة �لمقبلة، 

حيث يتوقع تح�صن �ل�صوق ب�صكل كبير، مقلاًل من �لمخاوف �لناتجة 

عن تر�جع �الأ�ص���عار بالقول »ال د�عي للقلق حيال �الأ�ص���عار �لحالية 

�لتي هي في طريقها لال�صتقر�ر«.

معالي الدكتور محمد صالح السادة

 تباطؤ النمو في االقتصاد العالمي
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خ����الل حف����ل �فتتاح موؤتم����ر �لطاق����ة �لعربي �لعا�ص����ر، �ألق����ى معالي �الأ�ص����تاذ 

عبد�للطي����ف يو�ص����ف �لحم����د، �لمدي����ر �لعام/رئي�����س مجل�س �إد�رة �ل�ص����ندوق 

�لعرب����ي لالإنماء �القت�ص����ادي و�الجتماعي كلمة نيابة ع����ن �لجهات �لمنظمة 

و�لر�عية للموؤتمر وهي منظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول )�أو�بك(، 

و�ل�ص����ندوق �لعرب����ي لالإنم����اء �القت�ص����ادي و�الجتماعي، وجامع����ة �لدول 

�لعربي����ة، و�لمنظم����ة �لعربية للتنمية �ل�ص����ناعية و�لتعدي����ن، عبر فيها عن 

�أ�ص����مى �آي����ات �المتنان و�لتقدير ل�ص����احب �ل�ص����مو رئي�س دول����ة �المار�ت 

�لعربية �لمتحدة على تف�ص����ل �ص����موه برعاية �أعمال �لموؤتمر، و�أ�ص����ار في 

كلمته �إلى �أن �لموؤتمر �لعا�صر ينعقد للمرة �لثانية في دولة �الإمار�ت �لعربية 

�لمتحدة �لتي ��صت�صافت �لموؤتمر �الأول عام 1979 .

و�أ�ص����اد معالية بالدور �لذي قام به �لمغفور له باإذن �هلل تعالى �لدكتور علي 

�أحمد عتيقة، �الأمين �لعام �الأ�صبق لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول، في 

تنظيم موؤتمر�ت �لطاقة �لعربية.

حي����ث ج����اءت فكرة عقد موؤتمر �لطاقة �لعربي بعد م�ص����اركة �لمرحوم �لدكتور علي عتيقة الأول مرة في موؤتمر 

�لطاقة �لعالمي في ��ص����طنبول عام 1977، وعاد منه بفكرة �لعمل على تنظيم موؤتمر عربي م�ص����ابه ت�ص����ترك فيه 

جمي����ع �ل����دول �لعربية �ص����و�ء �لنفطية منه����ا وغير �لنفطية. وتم عر�����س �لفكرة على مجل�����س وزر�ء �لمنظمة فتمت 

�لمو�فقة على تنظيم �لموؤتمر.  

وعبر معالي �الأ�صتاذ عبد �للطيف �لحمد عن تقديره لجهود منظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول )�أو�بك( 

في تحقيق �أهد�فها �لرئي�ص����ية �لتي تتمثل في �لتعاون بين �أع�ص����ائها في مختلف �أوجه �لن�ص����اط �القت�ص����ادي في 

�ص����ناعة �لبترول، و��صتك�ص����اف �لو�ص����ائل لتحقيق �لم�ص����الح �لعربية �لم�ص����روعة في هذ� �لمجال، ودور �ل�ص����ركات 

�لعربية �لمنبثقة عن �لمنظمة �لتي تعد من لبنات �لتكامل �القت�صادي �لعربي لما تقوم به من �أعمال و�إنجاز�ت ذ�ت 

�صلة بتي�صير �ال�صتثمار في �ل�صناعات �لبترولية، وبالنقل �لبحري، وبناء و�إ�صالح �ل�صفن، وما تقدمه من �لخدمات 

ذ�ت �ل�صلة بالبترول و�صناعاته.

وتن����اول معالي����ة ف����ي كلمته جهود �لدول �لعربية في تنمي����ة مو�ردها من �لطاقة �لتي لم تتوقف عند م�ص����درها 

�لرئي�صي �لذي يمثله �لبترول و�لغاز، بل تعد�ه �إلى توفير �لطاقة �لكهربائية باال�صتفادة من ثروتها �لنفطية و�لغازية 

و�لمائية عن طريق م�صروعات مثل �لربط �لكهربائي بين �لدول �لعربية ودور �ل�صندوق �لعربي لالإنماء �القت�صادي 

و�الجتماعي في رعاية وتمويل ومتابعة م�صاريع �لربط �لكهربائي بين �لدول �لعربية، �الأمر �لذي �صاهم في تنفيذها 

على هيئتها �لحالية . كما �أ�صاد معالية بجهود �لمنظمة �لعربية للتنمية �ل�صناعية و�لتعدين لتطوير وتكامل �صناعة 

�لبتر وكيماويات وما يرتبط بها من �صناعات �أخرى في �لدول �لعربية. 

وتطرق معاليه �إلى موؤ�صر�ت �لطاقة �لرئي�صية في �لدول �لعربية ، و�إلى دور �لبترول �لر�ئد في منظومة �لطاقة 

و�إلى تعزيز �لتعاون في مجاالتها. و�أكد معاليه باأن ما �ص����يتم تد�وله في �لموؤتمر من مو�ص����وعات، �صتخ�صع للنقا�س 

�لعلم����ي، مم����ا يمنح هذ� �لموؤتمر �ص����بل �لنجاح، وتجعل من����ه منبر�ً للبحث �لمفيد، ولبنة هامة في م�ص����يرة �لتعاون 

�القت�صادي و�لتنموي �لعربي.

معالي األستاذ عبد اللطيف الحمد:

مؤتمر الطاقة العربي أحد المنابر التي تبحث واقع وآفاق 
صناعة الطاقة ومجاالت التعاون بين الدول العربية

خ��

عبد

�أحمد 
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�ألقى �صعادة �الأمين �لعام لمنظمة �أو�بك، �الأ�صتاذ عبا�س علي �لنقي، كلمة 

في �ختتام �أعمال موؤتمر �لطاقة �لعربي �لعا�ص���ر، نيابة عن �لجهات �لمنظمة 

و�لر�عي���ة للموؤتمر، وبا�ص���م �أ�ص���حاب �لمعالي �لوزر�ء و�لوفود �لم�ص���اركة، 

�أعرب فيها عن �أ�ص���مى �آيات �ل�صكر و�لتقدير �إلى مق���ام �صاحب �ل�صم���و 

�ل�صيخ خلي��فة ب��ن ز�ي���د �آل نهيان رئي�س دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

»حفظه �هلل« على تف�صل �صموه بالرعاية �لكريمة لموؤتمر �لطاقة �لعربي 

�لعا�صر. �الأمر �لذي كان له �الأثر �الأكبر و�الأهم في �إنجاح �أعمال �لموؤتمر 

و�لم�صي به قدما نحو تحقيق �أهد�فه وغاياته.

وتوجه �صعادة �الأمين �لعام للمنظمة بخال�س �ل�صكر و�لتقدير �إلى معالي 

�لمهند�س �صهيل بن محمد �لمزروعي وزير �لطاقة رئي�س �لموؤتمر على �إد�رته 

�لحكيمة للموؤتمر وتو�جده �لد�ئم في �لموؤتمر على �لرغم من م�صاغله �لكثيرة.  

كما خ�س بال�ص���كر و�لتقدير �أ�ص���حاب �لمعالي وزر�ء �لبترول و�لنفط و�لطاقة 

و�لكهرباء في �لدول �لعربية على تف�ص���لهم بالح�صور و�لتو�جد خالل جل�صات 

�لموؤتمر �الأمر �لذي �ص���اهم في �إ�ص���فاء زخم علم���ي و�إعالمي كبير للموؤتمر ، 

معربا عن �أمله في �أن تكون م�ص���اركتهم في �لموؤتمر منا�ص���بة جيدة للتو��ص���ل 

وتوثيق �لعرى و�لرو�بط فيما بينهم في �صتى مجاالت �لتعاون �لعربي �لم�صترك 

في قطاعات �لنفط و�لغاز و�لطاقة ب�صكل عام وهو ما من �صاأنه �أن يفتح �آفاقا 

جديدة للتعاون �الأخوي �لبناء �لذي �صتجنى منه ثمرة تطوير قطاعات �لطاقة 

�لعربية على �ل�صعيدين �لثنائي و�لجماعي.

وتاب���ع �ص���عادة �الأمين �لع���ام للمنظمة  قائال “ �أغتنم هذه �لفر�ص���ة كذلك 

الأوج���ه �أ�ص���مى �آيات �ل�ص���كر و�لتقدير الأ�ص���حاب �لمعالي روؤ�ص���اء �لجل�ص���ات 

وحلق���ات �لنقا�س حيث كانت لخبر�تهم �لعلمية و�لعملية وروؤيتهم �لثاقبة �الأثر 

�لكبير و�لدور �لو��صح في �إد�رة تلك �لجل�صات وحلقات �لنقا�س بال�صكل �لذي 

جعله���ا تلقى كل �لنج���اح و�لتقدير وقد مكن ذلك �لم�ص���اركين من �لتطرق من 

خالل �لمناق�ص���ات و�لمد�خالت و�الأ�ص���ئلة في مختلف �لق�صايا و�لمو�صوعات 

ذ�ت �ل�صلة«.

كما قدم �ص���عادته �ل�ص���كر و�لتقدير لجميع منت�صبي وز�رة �لطاقة في دولة 

�الإم���ار�ت �لعربي���ة �لمتحدة على �لجهود �لت���ي بذلوها و�لتع���اون �لذي �أبدوه 

خالل و�أثناء مر�حل �لتح�صير للموؤتمر و�نعقاده مما �صاهم في عقده بال�صورة 

�لمرجوة.

سعادة األمين العام لمنظمة أوابك، األستاذ عباس علي النقي

الشكر الجزيل لكل من ساهم في نجاح
مؤتمر الطاقة العربي العاشر

لنقي، كلمة 

لمنظمة 

���اركة، 

و 

لتقدير �إلى معالي 

رته 

لكثيرة.  
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و�أعقب���ه �ص���عادة �الأ�ص���تاذ عبا����س عل���ي 

�لنقي،�الأمي���ن �لعام لمنظمة �الأقطار �لعربية 

�لم�ص���درة للبت���رول، حيث �أعرب عن �ص���كره 

وتقدي���ره لدول���ة �المار�ت �لعربي���ة �لمتحدة 

على ��صت�صافتها الجتماعات �لمنظمة، وعلى 

ك���رم �لوفادة وح�ص���ن �ال�ص���تقبال. كما تقدم 

�ص���عادته بال�ص���كر �لجزي���ل لدول���ة �الإمار�ت 

�لعربي���ة �لمتحدة، على ��صت�ص���افتها لموؤتمر 

�لطاق���ة �لعرب���ي �لعا�ص���ر، وتق���دم بالتهنئ���ة 

بمنا�ص���بة �ختيار مدينة �أبوظبي لعقد مجل�س 

�لطاقة �لعالمي في عام 2019.

ناق����س �الجتم���اع ع���دد� من �لمو��ص���يع 

ذ�ت �ل�ص���لة بن�ص���اطات �لمنظمة و��صتعر�س 

�لمجل�س ن�صاطات �الأمانة �لعامة لعام 2014 

االجتماع الثالث والتسعين لمجلس وزراء المنظمة
ا�ست�ساف�������ت مدين�������ة ابوظبي، دولة االم�������ارات العربية المتح�������دة، يوم االأحد 29 �سف�������ر 1436 ه�جرية 

الموافق21 كانون االأول/دي�سمبر 2014 ميلدية، اأعمال االجتماع الثالث والت�سعين لمجل�س وزراء منظمة 

االأقط�������ار العربية الم�سدرة للبترول )اوابك(، وقد تراأ�س االجتماع معالي االأ�ستاذ عادل عبد المهدي، وزير 

النفط في جمهورية العراق، رئي�س الدورة الحالية للمجل�س، الذى األقى كلمة رحب فيها باأ�سحاب المعالي 

ال�������وزراء واأ�سحاب ال�سعادة روؤ�ساء الوفود، وتقدم بال�سكر الجزي�������ل لدولة االمارات العربية المتحدة ممثلة 

بوزارة الطاقة على كرم الوفادة وح�سن اال�ستقبال.
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وم���ن �ص���منها �لموؤتم���ر�ت و�لن���دو�ت و�الجتماع���ات �لتي 

عقدتها �أو �صاركت فيها، وما قامت باإعد�ده من در��صات فنية 

و�قت�ص���ادية �إ�صافة �إلى متابعة �ص���وؤون �لبيئة و�لمفاو�صات 

�لمتعلقة بتط���ور�ت �تفاقية �الأمم �لمتحدة  �الإطارية لتغير 

�لمن���اخ وبروتوك���ول كيوتو ومو�قف �لدول �الأع�ص���اء بما ال 

يتع��ار�س مع م�صالحها �لوطنية.

وق���د �ص���بق �جتماع مجل����س وزر�ء �لمنظم���ة �الجتماع 

�الأربعين بعد �لمائة للمكتب �لتنفيذي، �لذي عقد في مدينة 

�أبوظب���ي بالفت���رة 18-2014/12/19 برئا�صة  �الأ�ص���تاذ 

ح�ص���ن محمد �لرفيعي، ممثل جمهورية �لعر�ق في �لمكتب 

�لتنفيذي للمنظمة، حيث قام �لمكتب باإعد�د جدول �أعمال 

�الجتماع �لثالث و�لت�صعين لمجل�س وزر�ء �لمنظمة.
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نفتت�������ح االجتماع الثال�������ث و الت�سعين لمجل��������س وزراء منظمة االقط�������ار العربية الم�سدرة 

للبترول

االخوة ا�سحاب المعالي اع�ساء مجل�س وزراء المنظمة 

�سعادة االخ االمين العام 

ال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ي�صرني �ن �رحب بكم في �الجتماع �لثالث و �لت�صعين لمجل�س وزر�ء منظمة �القطار �لعربية 

�لم�ص���درة للبترول �لذي يعقد في مدينة �بو ظبي- دولة �المار�ت �لعربية �لمتحدة �ل�ص���قيقة، 

مهنئا �لجميع ب�صالمة �لو�صول ومتمنيا لهم طيب �القامة.

و��ص���محو ل���ي �وال �ن �تقدم بخال�س �ل�ص���كر و �لتقدي���ر لدولة �الم���ار�ت �لعربية �لمتحدة 

قيادة و�ص���عبا على ��صت�صافتها �لكريمة الجتماعنا هذ� على �ر�صها �لطيبة وعلى �لحفاوة وكرم 

�ل�صيافة و �لوفادة، و�أخ�س بال�صكر معالي �الخ �لمهند�س �صهيل بن محمد فرج �لمزروعي، وزير 

�لطاقة في دولة �المار�ت �لعربية �لمتحدة، ولالخوة �لم�صوؤولين في وز�رة �لطاقة  �مال من �هلل 

�لعلي �لقدير �لعون للو�ص���ول بمناق�صاتنا �لى �الف�صل �لنتائج �لتي تحقق �الهد�ف �لتي �ن�صئت 

من �جلها �لمنظمة، ولما فيه خير وم�صلحة دولنا �الع�صاء.

كما �تقدم بال�ص���كر و �لتقدير لالخ �المين �لعام للمنظمة معالي �ل�ص���يد عبا�س علي �لنقي 

ومنت�صبي �المانة �لعامة على جهودهم في �عد�د وتح�صير جدول �عمال �جتماعنا هذ�.

و�ود في �لبد�ية �ن �رحب با�صمي، و�نا �ح�صر للمرة �الولى كوزير �لنفط لجمهورية �لعر�ق 

�الجتماع �لوز�ري للمنظمة، وكذلك با�ص���م مجل�س وزر�ء �لمنظمة باالخوة معالي �لوزر�ء �لذين 

يح�ص���رون للمرة �الولى، معالي �الخ �لدكتور عبد �لح�ص���ين بن علي ميرز� وزير �لطاقة ورئي�س 

�لوفد �لبحريني، �لذي عاد بعد ت�ص���لمه من�ص���به موؤخر�ً للم�ص���اركة في �الجتماع �لوز�ري �لذي 

كان ي�صارك فيه �صابقاً.. كذلك نرحب با�صم �لرئا�صة وبا�صمكم بمعالي �الخ �لدكتور علي �صالح 

�لعمي���ر، وزي���ر �لنفط ووزير �لدولة ل�ص���وؤون مجل����س �المة �لكويتي و�ل���ذي يتر�أ�س وفد �لكويت 

�ل�صقيق لهذ� �الجتماع.

االخوة ا�سحاب المعالي 

�مام معاليكم م�صروع جدول �العمال �لذي يحتوي على مو�صوعات متعددة تتناول ن�صاطات 

�لمنظم���ة و�أعمالها خالل �لن�ص���ف �لثاني من عام 2014 متمنيا العم���ال �جتماع هذ� �لتوفيق 

و�لنجاح، و�لو�صول �لى �لقر�ر�ت �لتي تدعم عمل ون�صاط �لمنظمة وبما يحقق �أهد�فها.

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

كلمة معالي األستاذ عادل عبدالمهدي
وزير النفط في جمهورية العراق

رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة
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 �سكرًا معالي الرئي�س، اأ�سحاب المعالي الوزراء وروؤ�ساء الوفود، ال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

 ي�ص���عدني �أن �أ�ص���ارككم �لترحيب باأ�صحاب �لمعالي �أع�ص���اء مجل�س وزر�ء �لمنظمة �لموقر في �جتماعه �لثالث و�لت�صعين �لذي 

يُعقد في مدينة �أبو ظبي � دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة، مهنئاً �لجميع ب�ص���المة �لو�ص���ول، ومتمنياً لكم جميعاً طيب �الإقامة في 

ربوع دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة والجتماعكم كل �لتوفيق و�لنجاح.

و��صمحو� لي في �لبد�ية �أن �أعبر عن فائق �ل�صكر و�لتقدير لدولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة �ل�صقيقة، على ��صت�صافتها �لكريمة 

الجتماعاتنا هذه، و�أخ�س بال�ص���كر معالي  �لمهند�س �ص���هيل بن محمد فرج فار�س �لمزروعي، وزير �لطاقة، و�إلى �الأخوة في �لوز�رة 

على �لحفاوة �لتي ��صتقبلنا بها وعلى كرم �ل�صيافة و�لوفادة �لتي لقيناها منذ و�صولنا �إلى هذه �الأر�س �لطيبة. وكذلك على جهودهم 

�لتي بذلوها لت�ص���هيل عقد �جتماعاتنا على �لنحو �لذي يكفل لها �لنجاح، �آمال من �هلل �لعلي �لقدير �لتوفيق الجتماعكم و�لو�ص���ول 

بمناق�صاتنا �إلى �أف�صل �لنتائج �لتي تحقق �الأهد�ف �لتي �أن�صئت من �أجلها �لمنظمة، ولما فيه خير وم�صلحة دولنا �الأع�صاء.

معالي الرئي�س، اأ�سحاب المعالي الوزراء وروؤ�ساء الوفود،

ي�ص���عدني �أن �أرح���ب بمعالي �لرئي�س �الأ�ص���تاذ عادل عبد �لمهدي وتروؤ�ص���ه  للدورة �لحالية الجتماع���ات مجل�س وزر�ء �لمنظمة 

�لموق���ر �ل���ذي ي�ص���ارك ف���ي �جتماعاته للمرة �الأولى،  كما ي�ص���عدني �أن �أرحب بمعالي �لدكتور عبد �لح�ص���ين ب���ن علي ميرز�، وزير 

�لطاقة في مملكة �لبحرين �لذي يعود للم�صاركة في �جتماعات مجل�صكم �لموقر، وبمعالي �لدكتور علي �صالح �لعمير، وزير �لنفط 

ووزير دولة ل�ص���وؤون مجل�س �الأمة في دولة �لكويت، �لذي ي�ص���ارك في �جتماعات مجل�ص���كم �لموقر للمرة �الأولى، متمنياً لهم جميعاً 

�لتوفيق و�لنجاح، و�أغتنم هذه �لمنا�صبة الأتقدم بال�صكر و�لتقدير �إلى �أ�صالفهم �أ�صحاب �لمعالي �لوزر�ء �ل�صابقين على دورهم �لبارز 

وجهودهم �لتي بذلوها في دعم عمل ون�صاط �لمنظمة، خالل فترة م�صاركتهم في �جتماعات مجل�صكم �لموقر. 

كما �أود �إفادة معاليكم باأنني تلقيت بتاريخ 2014/12/20 خطاباً من معالي �لمهند�س �صريف ��صماعيل، وزير �لبترول و�لثروة 

�لمعدنية في جمهورية م�صر �لعربية، بتكليف �لمهند�س طارق �لمال، �لرئي�س �لتنفيذي للهيئة �لم�صرية �لعامة للبترول، برئا�صة وفد 

جمهورية م�صر �لعربية لهذ� �الجتماع فاأهاًل و�صهاًل ب�صعادة �لمهند�س طارق �لمال معنا �ليوم.

وي�ص���عدني �أن �أتق���دم بخال����س �لتهنئة و�لتبريك �إلى دول���ة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة و�إلى �الإخوة �لم�ص���وؤولين في وز�رة �لطاقة 

بمنا�صبة �ختيار مدينة �أبو ظبي لعقد مجل�س �لطاقة �لعالمي  World Energy Council (WEC)  عام 2019، �لذي يعد �أكبر تجمع 

عالمي للطاقة بمختلف �أ�صكالها و�أنو�عها ويقوم بدر��صة ور�صم مالمح م�صتقبلها و�لتحديات �لتي تو�جهها في مختلف بقاع �لعالم، 

متمنين لدولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة ولالإخوة في وز�رة �لطاقة �لنجاح و�لتوفيق في تنظيم هذ� �لموؤتمر.

معالي  الرئي�س، االإخوة اأع�ساء مجل�س الوزراء الموقر وروؤ�ساء الوفود، 

ينعقد �جتماع مجل�ص���كم �لموقر عقب �نتهاء �أعمال �ليوم �الأول لموؤتمر �لطاقة �لعربي �لعا�ص���ر �لذي تحت�ص���نه دولة �الإمار�ت 

�لعربية �لمتحدة �ل�ص���قيقة تحت �ص���عار “�لطاقة و�لتعاون �لعربي” و�لذي �صت�ص���تمر �أعماله حتى  23 كانون �الأول/دي�صمبر 2014، 

ون�صاأل �هلل عّز وجل �أن يكلل �أعمال هذ� �لموؤتمر بالتوفيق و�لنجاح. 

معالي  �لرئي�س، �الأخوة �أع�صاء مجل�س �لوزر�ء �لموقر

�أمام معاليكم م�ص���روع جدول �أعمال �الجتماع �لثالث و�لت�ص���عين لمجل�صكم �لموقر، و�لذي يت�صمن عدة مو��صيع ت�صتعر�س فيها 

�الأمانة �لعامة �لن�صاطات و�الأعمال �لتي �أنجزتها خالل عام 2014، باالإ�صافة �إلى م�صروع ميز�نية �لمنظمة )�الأمانة �لعامة و�لهيئة 

�لق�صائية( لعام 2015، وقد �صبق و�أن تد�ر�س �أ�صحاب �ل�صعادة �الإخوة �أع�صاء �لمكتب �لتنفيذي خالل �الأيام �لقليلة �لما�صية �لبنود 

�لمدرجة على جدول �الأعمال وتو�صلو� ب�صاأنها �إلى �لتو�صيات �لمعرو�صة على معاليكم.

 متمنياً الجتماعكم هذ� كل �لتوفيق و�لنجاح.

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،،

كلمة سعادة األمين العام للمنظمة، 
خالل االجتماع
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عقد مجل�س وزر�ء منظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول )�و�بك( �جتماعه �لثالث و�لت�صعين برئا�صة 

معالي االأ�ستاذ عادل عبد المهدي، وزير �لنفط في جمهورية �لعر�ق، رئي�س �لدورة �لحالية للمجل�س، وذلك 

في مدينة �أبوظبي � دولة �المار�ت �لعربية �لمتحدة، يوم �الأحد 29 �صفر 1436 ه� �لمو�فق21 كانون �الأول/

دي�صمبر 2014 م. 

�فتت���ح معال���ي �لرئي����س �الجتماع مرحباً باأ�ص���حاب �لمعالي �ل���وزر�ء، وخ�س بالترحي���ب كال من معالي 

الدكت�������ور عبد الح�سي�������ن بن علي ميرزا، وزير �لطاقة في مملكة �لبحرين، �لذي يعود للم�ص���اركة في �جتماع 

مجل�س وزر�ء �لمنظمة. وبمعالي الدكتور علي �سالح العمير، وزير �لنفط ووزير �لدولة ل�صوؤون مجل�س �الأمة 

ف���ي دولة �لكويت، �لذي ي�ص���ارك للمرة �الأولى في �جتماعات �لمجل�س، كم���ا رحب ب�سعادة المهند�س طارق 

المل، �لرئي�س �لتنفيذي للهيئة �لم�صرية �لعامة للبترول، رئي�صاً لوفد جمهورية م�صر �لعربية لهذ� �الجتماع 

نيابة عن معالي �لمهند�س �صريف ��صماعيل، وزير �لبترول و�لثروة �لمعدنية.

و�أعرب معالي �لرئي�س عن �أمله في �أن يكلل ما �صيتم �لتد�ول ب�صاأنه في جدول �الأعمال بالنجاح، موؤكد�ً 

عل���ى �أن هدف �لمنظمة �الأ�ص���مى هو تعاون �أع�ص���ائها في مختلف �أوجه �لن�ص���اط �القت�ص���ادي و�لفني في 

�ص���ناعة �لبت���رول ، كما هّن����اأ دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة �ل�ص���قيقة قيادة وحكومة و�ص���عباً بذكرى �ليوم 

�لوطن���ي متمني���اً لهم مزي���د�ً من �لتقدم و�الزده���ار. و�أعرب عن �ل�ص���كر و�لتقدير لدولة �الم���ار�ت �لعربية 

�لمتحدة ال�صت�صافتها لموؤتمر �لطاقة �لعربي �لعا�صر، وعلى ما �أظهرته من كرم �لوفادة وح�صن �ال�صتقبال.

و�أعقب���ه �سعادة االأ�ست�������اذ عبا�س علي النقي،�الأمين �لعام لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�ص���درة للبترول، حيث 

�أعرب عن �صكره وتقديره لدولة �المار�ت �لعربية �لمتحدة �لتي تحت�صن �جتماعات �لمنظمة على كرم �لوفادة 

وح�ص���ن �ال�ص���تقبال، ومرحباً بمعالي رئي�س مجل�س �لوزر�ء للدورة �لحالية لم�ص���اركته في �جتماعات �لمجل�س 

للمرة �الأولى، وبمعالي وزير �لنفط في دولة �لكويت، �لذي ي�صارك في �جتماعات مجل�س وزر�ء �لمنظمة للمرة 

�الأولى، ومعالي وزير �لطاقة في مملكة �لبحرين �لذي يعود مرة �أخرى للم�ص���اركة في �جتماعات مجل�س وزر�ء 

�لمنظمة، ومتقدماً بال�صكر و�لتقدير الأ�صالفهم على �لجهود �لتي بذلوها في دعم ن�صاطات �لمنظمة خالل فترة 

م�صاركتهم في �جتماعات �لمجل�س، متمنياً الأعمال �الجتماع �لوز�ري كل �لتوفيق و�لنجاح.

كما تقدم �ص���عادته بال�ص���كر �لجزيل لدولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة، على ��صت�ص���افتها لموؤتمر �لطاقة 

�لعربي �لعا�صر، وتقدم بالتهنئة بمنا�صبة �ختيار مدينة �أبوظبي لعقد مجل�س �لطاقة �لعالمي في عام 2019.

البيان ال�سحفي ال�سادر

عن االجتماع الثالث والت�سعين لمجل�س وزراء المنظمة
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ثم �أقر �لمجل�س جدول �أعماله، وتم �لتد�ول في �لبنود �لمدرجة على جدول �الأعمال، حيث:

• �صادق على مح�صر �الجتماع �لثاني و�لت�صعين لمجل�س وزر�ء �لمنظمة �لذي عقد على م�صتوى �لمندوبين 	

بالقاهرة � جمهورية م�صر �لعربية بتاريخ  2014/6/2.

• �عتمد م�صروع �لميز�نية �لتقديرية للمنظمة )�الأمانة �لعامة و�لهيئة �لق�صائية( لعام 2015.	

• �إعادة تعيين مكتب طارق �لع�صيمي و�صركاه مدققاً لح�صابات �لمنظمة )�الأمانة�لعامة و�لهيئة �لق�صائية( 	

لعام 2015.

• �طلع على قر�ر لجنة تحكيم جائزة �و�بك �لعلمية لعام 2014، �لتي كان عنو�نها “التكامل بين �سناعتي 	

التكري�������ر والبتروكيماوي�������ات”، و�عتمد قر�ر �للجنة بحجب �لجائزة. مع �إعط���اء �لتوجيهات �لالزمة بهذ� 

�لخ�صو�س.

• �طل���ع عل���ى تقارير ن�ص���اط �الأمانة �لعامة في متابعة �ص���وؤون �لبيئة وتغير �لمناخ، و�للقاء�ت على �ص���عيد 	

جامعة �لدول �لعربية، و�لدر��صات �لتي �أنجزتها، وتطوير بنك �لمعلومات، كما �طلع على �لفعاليات �لتي 

نظمتها �الأمانة �لعامة  �أو �صاركت فيها خالل عام 2014.

• �طلع على �لتقرير �ل�ص���نوي �لذي ��صتعر�س ن�صاط �لم�صروعات �لمنبثقة عن �لمنظمة خالل عام 2013 	

و�لن�ص���ف �الأول م���ن ع���ام 2014، و�أحيط علما بنتائج �الجتماع �لتن�ص���يقي �ل�ص���نوي �لثال���ث و�الأربعين 

لل�صركات �لعربية �لمنبثقة عن �لمنظمة. 

• قرر تمديد �لفترة �لتي عهد خاللها لجمهورية �لعر�ق باالإ�صر�ف على معهد �لنفط �لعربي للتدريب لمدة 	

عام �عتبار� من 1 كانون �لثاني/يناير 2015.

• بع���ث رئي����س �لمجل��س برقي���ة لح�ص���رة �ص���اح�ب ال�سم�������و ال�سيخ خليفة بن زاي�������د اآل نهيان، رئي�س دولة 	

�الإم���ار�ت �لعربية �لمتحدة، نيابة عن �أ�ص���حاب �لمعالي �لوزر�ء وروؤ�ص���اء �لوف���ود، �أعرب فيها عن جزيل 

�ل�صكر و�لتقدير على ما �أحيطو� به من ح�صن ��صتقبال وحفاوة وتكريم.

• �تفق على عقد �الجتماع �لقادم لمجل�س وزر�ء �لمنظمة في �لقاهرة يوم �الأحد2015/12/20، و�صتكون 	

رئا�صة �لدورة �لقادمة لمجل�س وزر�ء �لمنظمة لدولة قطر.

اأبو ظبي : 29 �سفر 1436 هجرية الموافق 21 كانون االأول/دي�سمبر 2014 ميلدية.
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االجتماع الـ 140 للمكتب التنفيذي لمنظمة أوابك

االأ�ستاذ  ح�سن محمد الرفيعي

جمهورية �لعر�ق
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عقد �لمكتب �لتنفيذي لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�ص���درة للبترول )�أو�بك(، �جتماعه �الأربعين    

بعد �لمائة يومي 18 – 19 دي�صمبر 2014، في مدينة �أبوظبي، وذلك برئا�صة �صعادة �الأ�صتاذ ح�صن 

محم���د �لرفيعي، ممثل جمهورية �لعر�ق في �لمكتب �لتنفيذي، رئي�س �لمكتب �لتنفيذي لدورة عام 

2014، وذلك للتح�صير لالجتماع �لثالث و�لت�صعين لمجل�س وزر�ء منظمة �أو�بك.
�فتتح �ص���عادة �ال�ص���تاذ ح�ص���ن محمد �لرفيعي �الجتماع بكلمة رحب فيها باأ�ص���حاب �ل�ص���عادة 

�أع�ص���اء �لمكتب �لتنفيذي، وب�ص���عادة �الأمين �لعام للمنظمة، ووجه �ل�ص���كر لدولة �الإمار�ت �لعربية 

�لمتحدة ممثلة في وز�رة �لطاقة، على ح�صن �ل�صيافة وكرم �لوفادة، كما وجه �ل�صكر لالأمانة �لعامة 

للمنظمة على ما بذلته من جهود لترتيب �نعقاد هذ� �الجتماع.

و��ص���تعر�س �ص���عادة �ال�ص���تاذ ح�ص���ن محمد �لرفيعي بعد ذلك �أهم �لبنود �لمعرو�ص���ة للنقا�س 

و�لبح���ث، وكذلك �لتو�ص���يات و�لق���ر�ر�ت �لتي �ص���يتم رفعها لمجل����س وزر�ء �لمنظمة لمناق�ص���تها 

و�لمو�فقة عليها، ومن بينها �لميز�نية �لتقديرية للمنظمة )�الأمانة �لعامة و�لهيئة �لق�ص���ائية( لعام 

.2015
وقد �تخذ �لمكتب �لتنفيذي �لتو�صيات �لمنا�صبة ب�صاأن �لبنود �لمعرو�صة في جدول �الأعمال.

الدكتور مطر حامد النيادي  

دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة

�ل�صيخ م�صعل بن جبر �آل ثاني 

دولة قطر

االأ�ستاذ علي عبدالجبار ال�سواد 

مملكة �لبحرين

�ل�صيخ طالل نا�صر �لعذبي �ل�صباح 

دولة �لكويت

االأ�ستاذ عبدالقادر لعلم 

�لجمهورية �لجز�ئرية

�لمهند�س  محمد كامل �لزند�ح 

دولة ليبيا

المهند�س نا�سر بن ابراهيم الفوزان

�لمملكة �لعربية �ل�صعودية

�لمهند�س عمرو عبد �لحليم 

جمهورية م�صر �لعربية 
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ال�شتثمار  يف عمليات الإنتاج

 وال�شتك�شاف والتكرير لعام 2013 

ج. هورو، �س. �سريبوتوفييز، �س. �سيلفا

باال�سرتاك مع ج. مي�سونييه

تطوير �شناعة تكرير النفط يف الدول العربية...

احلا�شر  وامل�شتقبل  )2 - 2(

عماد  مكي

�شادرات النفط والغاز الطبيعي من الدول الأع�شاء

واملمرات املائية العاملية لل�شحنات البرتولية

مظفر  الربازي

 

Investment in exploration, production

 and refining in 2013
G. HUREAU, S. SERBUTOVIEZ, C. SILVA,

and G. MAISONNIER

Development of the Petroleum Industry in Arab Countries, 

Current and Future Perspective (2-2)
Emad Makki

Directions of Oil and Natural Gas Exports from OAPEC Member 

Countries and Global Transit Chokepoints

 Mouzaffar H Albarazi

ال�صناعة  يف  واملخت�صني  الباحثني  كافة  دعوة  العربي  والتعاون  النفط  ي�صر جملة 

وفقا  العلمية  وتقاريرهم  اأبحاثهم  ن�صر  يف  للم�صاركة  الإمنائية  والق�صايا  البرتولية 

لل�صروط التالية:

1 - تن�صر �لمجلة �الأبحاث �لعلمية �الأ�صيلة في مجاالت �لنفط 
تلتزم بمنهجية  �لتي  و�لغاز و�لطاقة و�لتنمية �القت�صادية 

ومكتوبة  دوليا  عليها  �لمتعارف  وخطو�ته  �لعلمي  �لبحث 

باللغة �لعربية.

2 - ينبغي �أن ي�صتمل �لبحث على ما بين 15 �إلى 40 �صفحة 
على  مطبوعا  �ال�صل  ويقدم  �لكمبيوتر،  على  طبعها  مع 

ترقم  �ن  على   (Simpelified Arabic) بخط   A4 ورق 

�ل�صفحات ترقيما مت�صل�صاًل.

يوجز  �النكليزية،  باللغة  و�صفي  ملخ�س  تقديم  ينبغي    -  3
�لغر�س ومجال و�أ�صاليب �لبحث، و�أهم �الأفكار �لو�ردة فيه 

و�ال�صتنتاجات، على �أن يكون في حدود 2 �إلى 3 �صفحات،  

ويجب �أن يكتب ب�صيغة �لغائب، و�أن يكون و��صحا ومفهوما 

من دون �لرجوع �إلى �لبحث �لرئي�صي، 

4 - �أن تحتوى �ل�صفحة �الأول��ى من �لبحث على عنو�ن و��صم 
�لهاتف  ورقم  و�لعنو�ن،  �لعمل،  وجهة  �لباحثين  �أو  �لباحث 

و�لبريد �الإلكتروني ، مع مر�عاة عدم ذكر ��صم �لباحث في 

متن �لبحث �لرئي�صي.

5- ي�صار �إلى �لم�صادر جميعها باأرقام �لهو�م�س �لتي تن�صر في 
�أو�خر �لبحث وتر�عى �الأ�صول �لعلمية �لمتعارفة في �لتوثيق 

و�الإ�صارة بان تت�صمن:

�أ�صم �لكتاب/ �أ�صم �لموؤلف/ �أ�صم �لنا�صر /  مكان �لن�صر/ رقم 

�لطبعة / �صنة �لن�صر/ رقم �ل�صفحة.

هذ� عند ذكر �لم�صدر �أول مرة، ويذكر ��صم �لكتاب ورقم 

�ل�صفحة عند تكرر ��صتعماله.

ود �لبحث بقائمة �لم�صادر منف�صلة عن �لهو�م�س وفي  6 - يزَّ
حالة وجود م�صادر �أجنبية ت�صاف قائمة بها منف�صلة عن 

�لترتيب  �إعد�دها  في  وير�عى  �لعربية  �لم�صادر  قائمة 

�الأبجدي الأ�صماء �لكتب �أو �لبحوث في �لمجالت.

7-  �أرفاق ن�صخة من �ل�صيرة �لعلمية �إذ� كان �لباحث يتعاون 
مع �لمجلة للمرة �الأولى.

8- �أن ال يكون �لبحث م�صتاًل �أو مقتب�صاً من ر�صالة �أو �طروحه 
جامعية، ولم ي�صبق ن�صره، ولي�س مقدما �إلى �أية و�صيلة ن�صر 

�أخرى، وعلى �لباحث تقديم تعهد م�صتقل بذلك.

9- تعبر جميع �الفكار �لمن�صورة في �لمجلة عن �آر�ء كاتبيها وال 
تعبر بال�صرورة عن وجهة نظر جهة �الإ�صد�ر ويخ�صع ترتيب 

�الأبحاث �لمن�صورة لموجبات فنية.

10- تخ�صع �لبحوث لتقويم �صري لبيان �صالحيتها للن�صر وال 
تقبل  لم  �أم  للن�صر  قبلت  �صو�ء  ��صحابها  �إلى  �لبحوث  تعاد 

وفق �الآلية �لتالية:

مدة  خالل  للن�صر  �لمر�صلة  �لمادة  بت�صلم  �لباحث  يبلغ   -

�أق�صاها ثالثة �أ�صابيع من تاريخ �لت�صلم.

- يخطر �أ�صحاب �لبحوث �لمقبولة للن�صر بمو�فقة هيئة �لتحرير 

على ن�صرها وموعد ن�صرها �لمتوقع.

تعديالت  �ج��ر�ء  وج��وب  �لمقومون  ي��رى  �لتي  �لبحوث   -

مع  ��صحابها  �إلى  تعاد  ن�صرها  قبل  عليها  �إ�صافات  �أو 

�لمالحظات �لمحددة كي يعملو� على �عد�دها.

- �لبحوث �لمرفو�صة يبلغ ��صحابها من دون �صرورة �بد�ء �الأ�صباب.

- ي�صبح �لبحث ملكاً للمجلة بعد �لن�صر.

- يمنح لكل كاتب للبحث خم�صة �أعد�د من �لعدد �لذي ن�صر 

فيه بحثه.

تر�سل المقاالت والمراجعات با�سم رئي�س التحرير، مجلة النفط والتعاون العربي، اأوابك،

�س. ب: 20501 ال�سفاة- الرمز البريدي: 13066 دولة الكويت

 الهاتف:  24959000 )965+(  اأو  24959728 )965+( الفاك�س: 24959747 )965+( 

distribute@oapecorg.org البريد االلكتروني

النفط والتعاون العربي
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�ص����ارك في �لدورة �لر�بعة للموؤتمر عن �لجانب �لعربي 

ممثلون عن وز�ر�ت وجهات معنية ب�صوؤون �لطاقة في �لدول 

�لعربي����ة و�الأمانة �لعام����ة لجامعة �ل����دول �لعربية ومنظمة 

�الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول )�أو�بك(، و�لهيئة �لعربية 

للطاق����ة �لذرية و�التح����اد �لعربي للكهرباء باالإ�ص����افة �لى 

غ����رف �لتجارة و�ل�ص����ناعة و�لزر�عة في �لبل����د�ن �لعربية. 

و�ص����ارك عن �لجانب �ل�ص����يني ممثلون عن �لهيئة �لوطنية 

للطاق����ة ووز�رة �لخارجي����ة وعدد من �ل�ص����ركات �ل�ص����ينية 

�لكب����رى �لعامل����ة في مج����ال �لكهرباء و�لطاق����ة. وبلغ عدد 

�لم�ص����اركين في �لموؤتمر 193 م�ص����اركا في �صوؤون �لطاقة 

بينهم 50 م�صارك من �لجانب �ل�صيني و�لبقية من �لمملكة 

�لعربية �ل�صعودية و�لدول �لعربية �الأخرى.

مح����اور  �لر�بع����ة  �ل����دورة  ف����ي  �لم�ص����اركون  ناق�����س 

هام����ة �ص����ملت �لطاق����ة �لكهربائي����ة، و�لطاق����ة �لمتجددة، 

و�ال�صتخد�مات �ل�صلمية للط�����اقة �لن���ووية، و�لنفط و�لغاز 

�لطبيع����ي. وق����د �ص����اركت �الأمان����ة �لعام��������ة بورقتي عمل، 

الورقة االأولى قدمه�����ا �لخبير �القت�ص����ادي �ل�ص����يد/ علي 

رجب �ليو�صف، بعنو�ن » �لتعاون �لعربي �ل�صيني في مجال 

�لنفط و�آفاقه �لم�ص����تقبلية » تناول����ت في محاورها �الأربعة 

موق����ع �لدول �لعربية في �ل�ص����وق �لنفطية �لعالمية و�الآفاق 

�لم�ص����تقبلية، و�لتطور�ت �الأخيرة في �صوق �لنفط �لعالمية 

من جانب����ي �إمد�د�ت �لنفط �لعالمية و�لطلب �لعالمي على 

�لنفط، و�لمكان����ة �لحالية و�لم�ص����تقبلية لقطاع �لنفط في 

�ل�صين، و�النعكا�صات �لممكنة للتطور�ت في ميز�ن �لنفط 

�ل�صيني على �لدول �لعربية �لم�صدرة للنفط.  

�أم����ا الورق�������ة الثاني�������ة قدمه����ا �لمهند�����س و�ئ����ل حامد 

عبد�لمعطي/ خبير �ص����ناعات غازية ح����ول »�آفاق �لتعاون 

�لعربي �ل�ص����يني في مجال �لغ����از �لطبيعي« حيث تم تبيان 

�لمكان����ة �لمتميزة لل����دول �لعربية عل����ى �لخريطة �لعالمية 

للغاز �لطبيعي، و�لتطور �لذي �صهدته �لدول �لعربية خالل 

�ل�صنو�ت �لع�صر �الأخيرة في م�صتويات �إنتاج �لغاز �لطبيعي 

�ل����ذي فاق �حتياجات �ل�ص����وق �لمحلي . كما تم بيان مكانة 

�ل�ص����ين �لهامة في �لتجارة �لعالمية للغاز �لطبيعي و �إبر�ز 

�أهمية �لتعاون �لعربي �ل�صيني في مجال �لغاز �لطبيعي.

الدورة الرابعة لمؤتمر التعاون العربي الصيني
في مجال الطاقة

�ساركت االأمانة العامة في فعاليات الدورة الرابعة لموؤتمر التعاون العربي ال�سيني في مجال الطاقة التي عقدت في مدينة 

الريا��������س، المملك�������ة العربية ال�سعودية في الفترة 18-20 ت�سري�������ن الثاني/ نوفمبر 2014 تحت �سع�������ار » طاقة م�ستدامة الأجل 

التنمية«. وقد قام بتنظيم الدورة وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية ال�سعودية بالتن�سيق مع اإدارة الطاقة في الجامعة 

العربية تنفيذا للبيان الختامي ال�سادر في الدورة الثالثة لموؤتمر التعاون العربي ال�سيني في مجال الطاقة التي عقدت تحت 

�سعار » معا في �سراكة عربية �سينية مثمرة« في مدينة نيت�سوان بجمهورية ال�سين ال�سعبية خلل الفترة 16-2012/9/18 م، 

في اإطار االأن�سطة القطاعية لمنتدى التعاون العربي ال�سيني، و بناء على دعوة من جامعة الدول العربية.  
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بدع����وة من مركز �لبيئ����ة و�لتنمية لالإقليم �لعربي و�أوروبا )�ص����يد�ري(، و�الأمانة �لعامة لجامعة 

�لدول �لعربية )�لقطاع �القت�صادي–�إد�رة �لبيئة و�الإ�صكان و�لمو�رد �لمائية و�لتنمية �لم�صتد�مة(.

�صاركت �الأمانة �لعامة للمنظمة في �لمنتدى �الإقليمي لتهيئة �صيا�صات تعزيز جودة و�قت�صاد�ت 

وقود �لمركبات بالدول �لعربية من �أجل هو�ء �أنظف �لذي عقد في مقر جامعة �لدول �لعربية في 

�لقاهرة – جمهورية م�صر �لعربية يومي 24 و 25 ت�صرين �لثاني/ نوفمبر 2014.

نظم �لمنتدى مركز �لبيئة و�لتنمية لالإقليم �لعربي و�أوروبا )�ص����يد�ري( وجامعة �لدول �لعربية، 

وبرنامج �الأمم �لمتحدة للبيئة )�ليونيب(.

هدف المنتدى اإلى االأمور الرئي�سية:

• تفعي����ل تو�ص����ية مجل�س �لوزر�ء �لعرب �لم�ص����وؤولين عن �ص����وؤون �لبيئة و�لخا�ص����ة بو�ص����ع 	

�إ�ص����تر�تيجية للوقود و�ل�صيار�ت �لنظيفة في �لمنطقة �لعربية بما ي�صاهم في تعزيز جودة 

�لهو�ء.

• �لفهم �الأف�صل لحالة �لوقود وو�صائل �لنقل في �لدول �لعربية.	

• عر�س �لتجارب �لعملية ال�صتخد�مات �لوقود و�ل�صيار�ت �لنظيفة في تح�صين جودة �لهو�ء 	

على �لم�صتوى �لوطني و�الإقليمي و�لدولي.

• عر�س �لخبر�ت في توظيف �ل�صيا�صات �لتي تهدف �إلى ت�صجيع ��صتخد�م وقود متو�فق بيئيا.	

• عر�س مقترح �الإ�ص����تر�تيجية �لعربية لتوحيد ن�ص����بة خف�س �لكبريت �لمقبولة في �لوقود 	

لدعم �صيا�صات �الرتقاء بجودة �لهو�ء، وتجارب �لدول �لعربية في تعزيز �قت�صاد �لوقود.

• �ص����ارك في فعاليات �لمنتدى حو�لي 40 م�ص����ارك من �لمخت�صين من �لدول �لعربية ومن 	

�لمنظمات و�ل�صركات �الإقليمية �لدولية.

مثل �الأمانة �لعامة في ح�صور �لمنتدى �لدكتور/ �صمير محمود �لقرعي�س، مدير �إد�رة �ل�صوؤون 

�لفني����ة، وقدم ورقة بعنو�ن »تط�������ور اإنتاج الوقود االأنظف في م�سافي النفط العربية«. ��ص����تعر�س 

فيه����ا �لمو��ص����فات �لحالية للمنتج����ات �لنفطية في �لدول �لعربية تبع����ا للمعايير �لوطنية، وخطط 

و�إمكانيات �لم�ص����افي �لعربية لاللتز�م بهذه �لمعايير. وناق�س �أهم �لتحديات �لتي تعتر�س �صناعة 

�لتكرير في �لدول �لعربية الإنتاج �لوقود �الأنظف، و�الإجر�ء�ت �لمتخذة لمو�جهة �ل�ص����عوبات �لتي 

تعتر�ص����ها مع �لتركيز على م�صاريع �إن�صاء �لم�صافي �لجديدة وتطوير �لم�صافي �لقائمة في �لدول 

�لعربية. و�أكد على �أهمية �لتعاون بين �صركات �لنفط �لعربية و�لعالمية بما ي�صاهم في �لتغلب على 

تلك �ل�صعوبات، وعلى �أهمية دور �لبحث �لعلمي في تحقيق ذلك.

المنتدى اإلقليمي لتهيئة سياسات تعزيز جودة واقتصادات 
وقود المركبات بالدول العربية من أجل هواء أنظف
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�سادية

✍ انخف�س املعدل ال�سهري الأ�سعار �سلة اأوبك بن�صبة %11.2 )9.5 دوالر للربميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إىل 75.6 دوالر للربميل خالل �صهر نوفمرب 
.2014

✍ ارتفع الطلب العاملي على النفط خالل �صهر نوفمرب 2014 مبقد�ر 0.8 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.9 % لي�صل �إىل 94.0 مليون ب/ي.
✍ ارتفعت الكميات املعرو�سة من النفط خالل �صهر نوفمرب 2014 مبقد�ر 0.4 مليون ب/ي ،�أي بن�صبة0.4 % لت�صل �إىل 96.2 مليون ب/ي.

✍ انخف�ست واردات الواليات املتحدة من النفط اخلام خالل �صهر �أكتوبر 2014 بنحو %3 لتبلغ 7.2 مليون ب/ي، بينما ارتفعت وارداتها من املنتجات النفطية 
بنحو %3.4 لتبلغ حو�ىل 1.6 مليون ب/ي.

✍ ارتفع املخزون التجاري النفطي يف الدول ال�سناعية خالل �صهر �أكتوبر 2014 بحو�ىل 2 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إىل 2720 مليون برميل، 
بينما ا�ستقر املخزون االإ�سرتاتيجي يف دول منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية وجنوب اأفريقيا وال�سني عند  1759 مليون برميل. 

✍ ارتفع املتو�سط ال�سهري لل�سعر الفوري للغاز الطبيعي �مل�صجل يف مركز هرني بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر نوفمرب 2014 مبقد�ر 0.31 دوالر لكل مليون 
)و ح ب( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إىل 4.09 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

✍ ارتفع متو�سط اأ�سعار ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سيل يف اليابان خالل �صهر �أكتوبر 2014 مبقد�ر 0.7 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إىل 15.9 دوالر لكل 
مليون )و ح ب( ، كما ارتفع متو�سط اأ�سعار ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سيل يف ال�سني مبقد�ر 0.1 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، لي�صل �إىل 12.3 دوالر لكل 

مليون )و ح ب( ،بينما انخف�س متو�سط اأ�سعار ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سيل يف كوريا اجلنوبية مبقد�ر 0.3 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إىل 16.2 

دوالر لكل مليون )و ح ب(.

✍ بلغت �سادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي امل�سيل اإىل اليابان و كوريا اجلنوبية وال�سني حواىل 4.092 مليون طن خالل �صهر �أكتوبر 2014 ،م�صتاأثرة 
بح�صة %37 من �الإجماىل.

أوال : أسواق النفط

– االأ�سعار  1

1-1 اأ�سعار النفط الخام
�صهد �لمعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة �أوبك تر�جعاً خالل �الأ�صبوع �الأول من �صهر نوفمبر 

2014، م�صجاًل 78.9 دوالر للبرميل، ثم و��صل تر�جعه لي�صل �إلى �أدنى م�صتوياته فى �الأ�صبوع 
�لر�بع عندما بلغ 72.7 دوالر للبرميل، كما يو�صح �ل�صكل )1(:

تر�جعاً   2014 نوفمبر  �صهر  خالل  �أوبك  خامات  �صلة  الأ�صعار  �ل�صهري  �لمعدل  �صهد 

بمقد�ر 9.5 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 11.2% لي�صل �إلى 75.6 

مقارنة بمعدله  بنحو 29.4 دوالر للبرميل �أي بن�صبة %28  دوالر للبرميل، م�صجال تر�جعاً 

المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك،  2014-2013 
من  �لمماثل  �ل�صهر  خالل  �لم�صجل 

�أقل م�صتوى له  �لعام �لما�صي، وهو 

منذ �صهر �أكتوبر 2010.

وقد كان للمخاوف ب�صاأن تباطوؤ 

وتيرة نمو �القت�صاد �لعالمى ،ووفرة 

دور�ً  �لطلب  و�صعف  �الإمد�د�ت 

رئي�صياً فى ��صتمر�ر تر�جع �الأ�صعار 

وفى   .2014 نوفمبر  �صهر  خالل 

�لدوالر  الرتفاع  كان  ذ�ته،  �لوقت 

�القت�صاد  تح�صن  بتوقعات  مدعوماً 

هذ�  حدوث  فى  دور�ً  �الأمريكى 

�لتر�جع.

املوؤ�سرات الرئي�سية

الشكل - 1:
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نوفمرب اأكتوبر �سبتمرب اأغ�سط�س يوليو يونيو مايو اإبريل مار�س فرباير
يناير

2014 دي�سمرب
نوفمرب

2013

75.6 85.1 96.0 100.8 105.6 107.9 105.4 104.3 104.2 105.3 104.7 107.7 105.0 �صعر �صلة �أوبك

)9.5( )10.9( )4.8( )4.9( )2.3( 2.5 1.1 0.1 )1.2( 0.7 )3.0( 2.7 )1.7(  �لتغري عن �ل�صهر

�ل�صابق

)29.4( )21.6( )12.7( )6.8( 1.2 6.9 4.7 3.2 )2.2( )7.4( )4.6( 1.1 )1.9(
 �لتغري عن �ل�صهر

 �ملماثل من �لعام

�ل�صابق

مالحظة: ت�صم �صلة �أوبك، �عتبار� من 16 يونيو 2005 ، �إحدى ع�صر نوعاً من �لنفط �لخام بدال من �ل�صبعة خامات �ل�صابقة . وتمثل �ل�صلة 

�لجديدة خامات �لدول �الأع�صاء مقّومة وفقاً الأوز�ن ترجيحية تاأخذ في �العتبار �إنتاج و�صادر�ت �لدول �الأع�صاء. و�عتبار� من بد�ية يناير 2007 

�أ�صيف خام غير��صول �النغولي �إلى �صلة �أوبك �لجديدة، و في منت�صف �صهر �أكتوبر 2007 �أ�صيف خام �أورينت �الإكو�دوري، وفي يناير 2009 تم  

��صتثناء �لخام �الندوني�صي من �ل�صلة  لت�صبح تتاألف من 12 نوع من �لنفط �لخام.

التغير في أسعار سلة أوبك، 2013-2014                                  )دوالر/برميل(

التغير في أسعار سلة أوبك، 2013-2014                             )دوالر/برميل(

الجدول - 1 

شكل - 2 

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

و بال�صهر �لمماثل من �لعام �ل�صابق:

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

للفترة   2012 - 2014.

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

تر�جعت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �صهر �أكتوبر 2014 بنحو 13.3 دوالر 

للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 10.6% لت�صل �إلى 111.9 دوالر للبرميل، 

كما تر�جعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 9.3 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 8.3% لتبلغ 101.8 دوالر 
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للبرميل، وتر�جعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لى 13.5 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 14.8% لتبلغ 

78 دوالر للبرميل.

-  �سوق روتردام

�أكتوبر  �صهر  م�صتوياتها خالل  في  تر�جعاً  �لممتاز  للغازولين  �لفورية  �الأ�صعار  �صهدت 

2014 بنحو 13.3 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 11.3% لت�صل 
�إلى 103.9 دوالر للبرميل،  كما تر�جعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 9.6 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 

8.5% لتبلغ 102.4 دوالر للبرميل، وتر�جعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 10 دوالر للبرميل 
�أي بن�صبة 11.6% لتبلغ 76.5 دوالر للبرميل.

-  �سوق حو�س البحر المتو�سط

�أكتوبر  �صهر  م�صتوياتها خالل  في  تر�جعاً  �لممتاز  للغازولين  �لفورية  �الأ�صعار  �صهدت 

2014 بنحو 13.9 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 12.3% لت�صل 
�إلى 99.6 دوالر للبرميل، كما تر�جعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 10.6 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 

9.5% لتبلغ 101.6 دوالر للبرميل، وتر�جعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 12 دوالر للبرميل 
�أي بن�صبة 13.6% لتبلغ 76.6 دوالر للبرميل.

-  �سوق �سنغافورة

�أكتوبر  �صهر  م�صتوياتها خالل  في  تر�جعاً  �لممتاز  للغازولين  �لفورية  �الأ�صعار  �صهدت 

2014  بنحو 9.4 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 8.5% لت�صل �إلى 
101.2 دوالر للبرميل، كما تر�جعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 11.6 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 
دوالر   11.7 �لوقود بحو�لي  �أ�صعار زيت  للبرميل، وتر�جعت  101.3 دوالر  لتبلغ   %10.3

للبرميل �أي بن�صبة 12.8% لتبلغ 79.2 دوالر للبرميل.

المعدل الشهري لألسعار الفورية للغازولين الممتاز، 2013-2014     )دوالر/برميل(

�ل�صكل  وي��و���ص��ح    

�ل�صهري  �ل��م��ع��دل   )3(

ل���الأ����ص���ع���ار �ل���ف���وري���ة 

للغازولين �لممتاز خالل 

�لفترة من �أكتوبر 2013  

�إلى  �أكتوبر 2014  في 

�الأ�����ص����و�ق �ل��رئ��ي�����ص��ي��ة 

�الأربعة:

�لجدول  يو�صح  كما 

�ل���م���ل���ح���ق  ف�����ي   )4(

�ل��م��ت��و���ص��ط �ل�����ص��ه��ري 

ل���الأ����ص���ع���ار �ل���ف���وري���ة 

ل��ل��م��ن��ت��ج��ات �ل��ن��ف��ط��ي��ة 

�لمختلفة  �الأ���ص��و�ق  في 

للفترة 2014-2012. 

شكل - 3 
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المعدل الشهري ألسعار الشحن النفط الخام، 2013-2014                                        )نقطة على المقياس العالمي ( )*( شكل - 4 

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

)للناقالت �لكبيرة بحمولة 230 – 280 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر �أكتوبر 2014 بمقد�ر 

8 نقاط مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 20.5% م�صجلة 47 نقطة على �لمقيا�س 
�لعالمي)*( ،كما �رتفعت �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمتجه من مو�نئ �ل�صرق �الأو�صط  �إلى 

3 نقاط  بمقد�ر  �صاكن(  �ألف طن   285  –  270 �لكبيرة بحمولة  )للناقالت  �لغرب  �تجاه 

مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 13% م�صجلة 26 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي، 

و�رتفعت �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمنقولة د�خل منطقة �لبحر �الأبي�س �لمتو�صط بناقالت 

�صغيرة �أو متو�صطة �لحجم  )80-85 �ألف طن �صاكن( بمقد�ر 10 نقاط مقارنة باأ�صعار 

�ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 12% م�صجلة 93 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي.

في  �لعالمى(  �لمقيا�س  على  )نقطة  �لخام  �لنفط  �صحن  �أ�صعار   )4( �ل�صكل  ويو�صح 

�التجاهات �لمختلفة خالل �لفترة من �صهر �أكتوبر 2013 �إلى �صهر �أكتوبر 2014: 

1-4 اأ�سعار �سحن المنتجات النفطية 

��صتقرت �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 �أكتوبر 2014 عند نف�س 

 .)World Scale(م�صتوى �ل�صهر �ل�صابق، م�صجلة 123 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي

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

�لمتو�صط )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر �أكتوبر 2014  بمقد�ر 

31 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي،  �أي بن�صبة 25% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق،  لت�صل 

 WS-( لمقيا����س �لعالم���ي� )*(

طريق���ة  ه���و   )World Scale
�أ�ص���عار  الحت�ص���اب  م�ص���تخدمة 

�ل�ص���حن، حي���ث �أن نقط���ة عل���ى 

�لمقيا�س �لعالم���ي تعني 1% من 

�صعر �لنقل �لقيا�صي لذلك �التجاه 

في كت���اب World Scale �لذي 

ين�صر �ص���نويا، ويت�صمن قائمة من 

�الأ�صعار ب�ص���يغة دوالر/طن تمثل 

�التجاه���ات  ل���كل   –  WS  100
�لرئي�صية في �لعالم.
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�إلى م�صتوى 155 نقطة، و�رتفعت �أي�صاً �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة من �لبحر 

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

�أكتوبر 2014 بمقد�ر 31 نقطة على �لمقيا�س �لعالمي، �أي بن�صبة 23.1% مقارنة باأ�صعار 

�ل�صهر �ل�صابق،  لت�صل �إلى م�صتوى 165 نقطة.

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

�لفترة من �صهر  �أكتوبر 2013 �إلى �صهر �أكتوبر 2014.

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

و�لمنتجات �لنفطية للفترة 2012- 2014.

المعدل الشهري ألسعار شحن المنتجات النفطية، 2013-2014                                  )نقطة على المقياس العالمي ( 

2 - العر�س و الطلب  

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

نوفمبر 2014 �إل�ى �رتفاعه بمقد�ر 0.8 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.9 % مقارنة بم�صتويات 

�ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إل�ى 94.0 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 0.2 مليون ب/ي 

مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

�رتفع طلب مجموعة �لدول �ل�صناعية خالل �صهر نوفمبر 2014 بمقد�ر 0.7 مليون 

�إلى 46.7 مليون ب/ي  مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل  ب/ي، �أي بن�صبة %1.5 

،منخف�صاً بحو�لى 0.3 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �لما�صي، كما �رتفع 

طلب بقية دول �لعالم �الأخرى بمقد�ر 0.2 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.4% مقارنة بم�صتويات 

مقارنة  مليون ب/ي   0.5 بحو�لي  مرتفعاً  مليون ب/ي،   47.3 �إلى  لت�صل  �ل�صابق  �ل�صهر 

بال�صهر �لمناظر من �لعام �لما�صي.

شكل - 5 
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التغري عن

نوفمرب 2013 

نوفمرب

2013
التغري عن

اأكتوبر  2014 

اأكتوبر

2014
نوفمرب

2014

-0.3 47.0 0.7 46.0 46.7 طلب الدول ال�سناعية

0.5 46.8 0.2 47.1 47.3 باقي دول العامل

0.2 93.8 0.8 93.2 94.0 اإجمايل الطلب العاملي

1.6 35.1 -0.4 37.1 36.7  اإمدادات اأوبك

1.1 29.0 -0.4 30.5 30.1 نفط خام

0.5 6.1 0 6.6 6.6 �سوائل الغاز و متكثفات

2.6 54.6 0.8 56.4 57.2 اإمدادات من خارج اأوبك

-0.2 2.5 0 2.3 2.3 عوائد التكرير

4.0 92.2 0.4 95.8 96.2 اإجمايل العر�س العاملي

-1.5 2.6 2.2 املوازنة

Energy Intelligence Briefing December 11  2014 ،:مل�صدر�

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

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

لت�صل �إلى 96.2 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 4 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر 

�لمناظر من �لعام �ل�صابق.

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

�لخام و �صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �صهر نوفمبر 2014 بمقد�ر 0.4 مليون ب/ي �أي بن�صبة 

�رتفاعاً  ،م�صكلة  مليون ب/ي   36.7 �إلى  �ل�صابق لت�صل  �ل�صهر  مقارنة بم�صتويات   %1.1
�إجمالى  �رتفع  بينما  �ل�صابق،  �لعام  من  �لمناظر  بال�صهر  مقارنة  ب/ي  مليون   1.6 بنحو 

�إمد�د�ت �لدول �لمنتجة من خارج �أوبك خالل �صهر نوفمبر 2014 بمقد�ر 0.8 مليون ب/ي 

�أي بن�صبة 1.4% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 59.5 مليون ب/ي ،م�صكلة 

�رتفاعاً بنحو 2.4 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

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

2014 فائ�صاً قدره 2.2 مليون ب/ي ،مقارنة بفائ�س قدره 2.6 مليون ب/ي خالل �ل�صهر 
�ل�صابق وعجز�ً قدره 1.5 مليون ب/ي خالل �ل�صهر �لمماثل من �لعام �ل�صابق ،وذلك كما 

يت�صح من �لجدول )2(  و�ل�صكل )6(: 

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

يو�صح �لجدوالن )7( و )8( م�صتويات �لطلب و�لعر�س �لعالمي للنفط  للفترة 2012- 2014.
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3 -  تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية

الواليات المتحدة االأمريكية 

�نخف�صت و�رد�ت �لواليات �لمتحدة �الأمريكية من �لنفط �لخام خالل �صهر �أكتوبر 2014 

بحو�لى 224 �ألف ب/ى �أى بن�صبة 3% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 7.2 مليون 

ب/ي، بينما �رتفعت و�رد�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 51 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 

3.4% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لي 1.6 مليون ب/ي. 
وعلى جانب �ل�صادر�ت، �رتفعت �صادر�ت �لواليات �لمتحدة من �لنفط �لخام خالل �صهر 

�أكتوبر 2014 بحو�لى 22 �ألف ب/ي مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 416 �ألف 

ب/ي، كما �رتفعت �صادر�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 190 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 

5.6% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لى 3.6 مليون ب/ي. وبذلك �نخف�س 
�صافي �لو�رد�ت �لنفطية للواليات �لمتحدة خالل �صهر �أكتوبر 2014 بحو�لي 385 �ألف 

ب/ي، �أي بن�صبة 7.4% مقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 4.8 مليون ب/ي.

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

�لخام بن�صبة 42% من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه، تليها �لمملكة �لعربية �ل�صعودية ثم 

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

38% من �إجمالي و�رد�ت �لنفط �لخام للواليات �لمتحدة �الأمريكية. 

اليابان 

�ألف  �أكتوبر 2014 بحو�لي 30  �لنفط �لخام خالل �صهر  �ليابان من  �نخف�صت و�رد�ت 

ب/ي، �أي بن�صبة 0.9% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 3.3 مليون ب/ي. كما �نخف�صت 

�لو�رد�ت �ليابانية من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 54 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 9.5% بالمقارنة 

مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 512 �ألف ب/ي، وهو �أقل م�صتوى تحقق منذ يونيو 2013.

العرض والطلب العالمي على النفط                                                                                                         )مليون ب/ي (  شكل - 6 
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املنتجات النفطية النفط اخلام

 التغري عن

�سبتمرب 2014

�سبتمرب

2014
اأكتوبر

2014
 التغري عن

�سبتمرب 2014

�سبتمرب

2014
اأكتوبر

2014

0.139 -   1.881 -   2.020 -   0.246 -   7.078 6.832 الواليات املتحدة االأمريكية

0.020 -   0.011 0.009 -   0.030 -   3.340 3.310 اليابان

0.282 -   0.363 0.081 1.041 - 6.729 5.688 ال�سني

وعلى جانب �ل�صادر�ت، �نخف�صت �صادر�ت �ليابان من �لمنتجات �لنفطية خالل �صهر 

بذلك  و  �ألف ب/ي،   521 لتبلغ   %6 بن�صبة  �أي  �ألف ب/ي،   33 بنحو   2014 �أكتوبر  

2014  بحو�لي 50 �ألف  �أكتوبر  لليابان خالل �صهر  �لنفطية  �لو�رد�ت  �نخف�س �صافي 

ب/ي، �أي بن�صبة 1.5% لي�صل �إلى 3.3 مليون ب/ي. 

وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، فقد ظلت �لمملكة �لعربية �ل�صعودية هى �لمزود �لرئي�صى 

من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه ، تليها �المار�ت   % 36 بن�صبة  �لخام  بالنفط  لليابان 

�ليابان من  و�رد�ت  �جمالي  من   %11 بن�صبة  رو�صيا  ثم   %26 بن�صبة  �لمتحدة  �لعربية 

�لنفط �لخام. 

ال�سين 

�نخف�صت و�رد�ت �ل�صين من �لنفط �لخام خالل �صهر �أكتوبر 2014 بحو�لي 1 مليون 

ب/ي، �أي بن�صبة 15% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 5.7 مليون ب/ي، كما �نخف�صت 

�لو�رد�ت �ل�صينية من �لمنتجات �لنفطية خالل �صهر �أكتوبر 2014 بحو�لي 82 �ألف ب/ي، 

�أي بن�صبة 8% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 926 �ألف ب/ي.

بحو�لي  �لنفطية  �لمنتجات  من  �ل�صينية  �ل�صادر�ت  ،�رتفعت  �ل�صادر�ت  جانب  وعلى 

201 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 31% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 845 �ألف ب/ي، وهو 
�ل�صينية  �لنفطية  �لو�رد�ت  بلغ �صافي  وبذلك   .2008 دي�صمبر  منذ  تحقق  م�صتوى  �أعلى 

عن م�صتوياتها  خالل �صهر �أكتوبر 2014 حو�لي 5.8 مليون ب/ي منخف�صة بنحو %19 

لل�صهر �ل�صابق. 

وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، فقد ظلت �لمملكة �لعربية �ل�صعودية هى �لمزود �لرئي�صى 

من �جمالي و�رد�ت �الأخيرة منه ،يليها �أنجوال بن�صبة  لل�صين بالنفط �لخام بن�صبة %19 

13% ،ورو�صيا بن�صبة %11 .
ويو�صح �لجدول )3( �صافي �لو�رد�ت )�ل�صادر�ت( من �لنفط �لخام و�لمنتجات �لنفطية 

للواليات �لمتحدة و�ليابان و�ل�صين خالل �صهر �أكتوبر 2014 مقارنة بال�صهر �ل�صابق.

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

�مل�صدر : �لتقرير �ل�صهري ملنظمة �أوبك، �أعد�د خمتلفة 2014.



التطورات البترولية
سنة 41 - العدد 1

ال

38

4 - المخزون 

�رتف���ع �إجمال���ي �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �لدول �ل�ص���ناعية خالل �ص���هر �أكتوبر 

2014 بحو�لى 2 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2720 مليون برميل، م�صكاًل 
�رتفاعاً بمقد�ر 57 مليون برميل عن م�ص���تويات �ل�ص���هر �لمماثل من �لعام �لما�صى، يذكر 

�أن �إجمال���ي �لمخ���زون �لتجاري من �لنف���ط �لخام  في �لدول �ل�ص���ناعية قد �رتفع خالل 

�صهر �أكتوبر 2014  بحو�لي 34 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1013 مليون 

برمي���ل، بينم���ا �نخف�س �إجمالي مخزونه���ا �لتجاري من �لمنتج���ات  �لنفطية بحو�لي 32 

مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1707 مليون برميل.

 وق���د �نخف�س �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �الأمريكتين بحو�لى 2 مليون برميل عن 

�ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 1408 مليون برميل، منها 534 مليون برميل من �لنفط �لخام 

و 874 ملي���ون برمي���ل من �لمنتج���ات، بينما �رتفع �لمخزون �لتج���اري �لنفطي في �لدول 

�الأوروبية بحو�لى 1 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 888 مليون برميل منها 

307 ملي���ون برميل م���ن �لنفط �لخام و 581 مليون برميل من �لمنتجات، و�رتفع �لمخزون 
�لتج���اري �لنفطي ف���ي دول منطقة �لمحيط �له���ادي بمقد�ر 3 مليون برميل عن �ل�ص���هر 

�ل�ص���ابق ليبلغ 424 مليون برميل منها 172 مليون برميل من �لنفط �لخام  و 252 مليون 

برميل من �لمنتجات �لنفطية.

�رتف���ع �لمخ���زون �لتج���اري �لنفطي ف���ي بقي���ة دول �لعالم خالل �ص���هر �أكتوبر 2014 

بمق���د�ر 31 مليون برميل لي�ص���ل �إلى 2498 مليون برميل ،كم���ا �رتفع �لمخزون �لتجاري 

�لنفطي على متن �لناقالت بمقد�ر 2 مليون برميل لي�صل �إلى 1054 مليون برميل. 

وبذلك ي�ص���جل م�صتوى �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لعالمى �رتفاعاً بمقد�ر 33 مليون 

برميل خالل �ص���هر �أكتوبر 2014 مقارنة بم�ص���تو�ه �لم�صجل خالل �ل�صهر �ل�صابق  لي�صل 

�إلى 5218  مليون برميل، وهو م�ص���توى مرتفع بمقد�ر 239 مليون برميل عن م�ص���تويات 

�ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

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

�أفريقيا و�ل�صين عند 1759 مليون برميل، و هو م�صتوى مرتفع  بمقد�ر 22 مليون برميل 

عن م�صتوياته في �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي.

وبذلك ي�صل �إجمالي �لمخزون �لعالمي في نهاية �صهر �أكتوبر 2014 �إلى 8031 مليون 

برميل م�ص���جال بذلك �رتفاعاً بنحو 35 مليون برميل مقارنة بال�ص���هر �ل�ص���ابق، و �رتفاعاً 

بنحو 287 مليون برميل مقارنة بال�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

ويبين �ل�ص���كل )7( و�لجدول )9( في �لملحق م�ص���تويات �لمخزون �لمختلفة في نهاية 

�صهر �أكتوبر 2014.
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* 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 (.

World Gas Intelligence December 3 ,2014 : المصدر

نوفمرب

دي�سمرب2013
يناير

نوفمرباأكتوبر�سبتمرباأغ�سط�سيوليويونيومايواأبريلمار�سفرباير2014

3.64.23.35.83.84.74.64.13.83.93.93.94.1�لغاز �لطبيعي *

16.216.816.417.417.317.617.618.117.716.616.114.613.1خام غ. تك�صا�س**

19.119.419.020.718.318.017.216.917.416.415.914.213.2زيت  وقود منخف�س �لكربيت )0.3 %(

ثانيا: سوق الغاز الطبيعي

1 - االأ�سعار الفورية و الم�ستقبلية للغاز الطبيعي في ال�سوق االأمريكي 

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

�الأمريكي خالل �صهر نوفمبر 2014 بمقد�ر 0.31 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر 

�ل�صابق لي�صل �إلى 4.09 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

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

من  �لمنخف�س  �لكبريتي  �لمحتوى  ذو  �لوقود  زيت  وباأ�صعار  جهة،  من  �لمتو�صط  تك�صا�س 

جهة �أخرى،  يت�صح �نخفا�س �أ�صعار �لغاز �لطبيعي عن �الأول بنحو 9 دوالر لكل مليون )و 

ح ب( ، و �نخفا�صه عن �لثاني بحو�لي 9.1 دوالر لكل مليون )و ح ب( ، كما هو مو�صح في 

�لجدول )4(:

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر أكتوبر 2014 شكل - 7 

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

 )مليون برميل ( 
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وت�صير �الأ�صعار �لم�صتقبلية للغاز �لطبيعي �لم�صجلة في �لثامن من �صهر دي�صمبر 2014  

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

نايمك�س في �لواليات �لمتحدة خالل �لفترة �لممتدة من �صهر يناير 2015  �إلى �صهر �أكتوبر 

2015 لي�صل �أعلى م�صتوى للفروقات �إلى حو�لى 5 دوالر لكل مليون وحدة حر�رية بريطانية 
خالل �صهر فبر�ير 2015، كما يو�صح �ل�صكل)8(:

)دوالر لكل مليون و ح ب ( األسعار المستقبلية للغاز الطبيعي المسجلة في 8 ديسمبر  2014

اآ�سيا اأ�سواق الغاز الطبيعي الم�سيل في   .2
 

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

2014 �رتفاعاً بمقد�ر 0.7 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 15.9 
�أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته  دوالر/ مليون  و ح ب، كما �رتفع متو�صط 

�ل�صين بمقد�ر 0.1 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 12.3 دوالر/ 

مليون و ح ب، بينما �نخف�س متو�صط �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته كوريا 

 16.2 �إلى  لي�صل  �ل�صابق  بال�صهر  0.3 دوالر لكل مليون و ح ب مقارنة  �لجنوبية بمقد�ر 

دوالر/ مليون و ح ب. 

�ليابان  �لغاز �لطبيعي �لم�صيل في  �أخرى، �رتفعت �لكميات �لم�صتوردة من  ومن جهة 

و كوريا �لجنوبية و�ل�صين من �لم�صادر �لمختلفة خالل �ل�صهر بمقد�ر 108 �ألف طن �أي 

بن�صبة 1% مقارنة بال�صهر �ل�صابق حيث و�صلت �لكميات �لم�صتوردة في �صهر �أكتوبر 2014  

�إلى 11.080 مليون طن.

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

�لكميات  �إجمالي  من   %37 ن�صبته  لت�صاهم بما  4.092 مليون طن  2014 حو�لي  �أكتوبر 

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

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

من �ليابان وكوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �لفترة 2014-2009 :

World Gas Intelligence December 10، 2014  :امل�سدر

شكل - 8 
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متو�سط اأ�سعار اال�ستريادالكميات امل�ستوردة 

 )دوالر / م و ح ب() األف طن (

ال�سنيكورياالياباناالإجمايلال�سنيكوريااليابان

200964492258475532958719.010.04.4

20107000832466929511176910.810.46.1

 201178411366791221512730514.712.59.1

201287184363991469813828116.614.510.8

8230398215051371715.914.811.5يناير 2013

7525414414121308116.515.013.3فرباير

7739417412571317016.315.210.5مار�س

7050351315591212216.214.310.9اأبريل

6421291513521068816.214.69.1مايو

6442278812501048016.614.911.0يونيو

7412242613471118516.214.910.8يوليو

7249327116891220915.614.711.5اأغ�سط�س

6582247615171057515.014.911.8�سبتمرب

7538318913561208315.214.49.4اأكتوبر

7217327713181181215.414.59.5نوفمرب

8085402024351454016.414.613.8دي�سمرب

8179445126521528016.715.513.3يناير 2014

7511419414981320316.816.511.7فرباير

8044411514791363816.616.512.0مار�س

7212322013751180716.816.410.8اأبريل

6495221215791028616.316.311.4مايو

6821220713431037116.116.611.2يونيو

7838218218351185516.116.310.3يوليو

7050254315821117515.716.211.7اأغ�سط�س

7276230213941097215.216.512.2�سبتمرب

6944275513811108015.916.212.3اأكتوبر

   World Gas Intelligence   امل�سدر : اأعداد خمتلفة من

كمية وأسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في اليابان وكوريا والصين 2014-2009  الجدول - 5
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* The OPEC basket of crudes )effective June 16, 2005( is 
comprised of Algeria›s Saharan Blend,   
Iraq›s Basra Light, Kuwait Export,   Libya›s Es Sider, Qatar 
Marine, Saudi›s Arabian Light, UAE›s Murban,
Iran Heavy, Indonesia›s Minas, Nigeria›s Bonny Light, and 
Venezuela›s Merey.Effective 1 January and 
mid of October 2007,Angola’s Girassol and Ecuadorian 
Oriente crudes have been incorporated to become the 12th 
and 13th crudes comprising the new Opec Basket.As of 
Jan.2009, the basket excludes the Indonesian crude.

 : التالية  علىاخلامات   2005 يونيو   16 من  اعتبارا  اأوبك  �سلة  ت�سمل    ¿

العربي اخلفيف ال�سعودي، مزيج ال�سحراء اجلزائري، الب�سرة اخلفيف،  

  ال�سدرة الليبي، موربان االماراتي ، قطر البحري ، اخلام الكويتي، االيراين 

الثقيل، مريي  الفنزويلي، بوين اخلفيف النيجريي، 

خام مينا�س االندوني�سي.واعتبارا من بداية �سهر يناير ومنت�سف �سهر اأكتوبر 

2007 اأ�سيف خام غريا�سول االنغويل و خام اورينت.
االكوادوري، و يف يناير 2009 مت ا�ستثناء اخلام االندوني�سي من ال�سلة لتتاألف 

من 12 نوعا من اخلام.

االقت�سادية،  االدارة  للبرتول،  امل�سدرة  العربية  االقطار  منظمة  امل�سدر: 

والتقارير اال�سبوعية ملنظمة الدول امل�سدرة للبرتول )اوبك(.

�جلدول - 1: �ملعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة خامات �أوبك* ، 2013 - 2014 )دوالر / برميل(

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*
  2013 -2014 )$ / Barrel( 

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

 2013- 2014 )دوالر / برميل(
 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 
2014 -2013  )$ / Barrel(

�ل�صهر

Month
�الأ�صبوع

Week 2014 2013 �ل�صهر

Month
�ال�صبوع

Week 2014 2013

 يناير 

Jan.

1 104.3 108.7
   

يوليو

July

1 108.0 101.7

 2 104.1 108.2  2 105.7 104.5
 3 105.2 109.7  3 104.6 105.7
 4 104.7 111.4 4 105.3 105.6

 فرب�ير 

Feb.

 1 103.1 113.4
 

�غ�صط�س

Aug

1 104.5 105.3
 2 105.4 114.5  2 102.4 106.9
 3 106.7 112.7  3 101.2 107.5
 4 106.4 109.3 4 99.2 110.9

 مار�س 

March

1 105.7 107.0

�صبتمرب

Sep.

 1 99.1 111.3
2 104.0 106.4  2 96.2 110.0
3 103.2 105.9 3 95.1 107.9
4 103.6 106.3 4 94.3 106.3

  

�بريل

April

1 102.8 105.9
 �كتوبر 

Oct.

1 88.6 107.3
2 103.6 102.3  2 83.5 107.3
3 105.4 97.2  3 82.1 106.1
4 105.2 99.0 4 82.6 106.1

  

مايو

May

1 104.0 102.0

 نوفمرب  

Nov.

1 78.9 103.3
2 105.2 100.5  2 76.4 104.1
3 106.7 100.4  3 74.4 105.4
4 106.5 100.0 4 72.7 107.0

 يونيو 

  June

1 105.3 100.5

 دي�صمرب 

Dec.

1 108.0
2 106.9 101.5  2 106.9
3 109.7 102.4  3 107.2
4 109.6 99.7 4 109.0

20132014

.109.3104.7Jan يناير 

.112.8105.4Feb فرب�ير 

106.4104.2March مار�س 

101.1104.3April �بريل 

100.7105.4May مايو 

101.0107.9June يونيو 

104.4105.6July يوليو 

107.5100.8August �غ�صط�س 

.108.796.0Sept �صبتمرب 

.106.785.1Oct �كتوبر 

.105.075.6Nov نوفمرب 

.107.7Dec دي�صمرب 

Q  I 109.5104.8 �لربع �الأول 

Q  II 100.9105.9 �لربع �لثانى 

Q III 106.9100.8 �لربع �لثالث 

Q  IV 106.4 �لربع �لر�بع 

Annual 105.9 املتو�سط ال�سنوي 
Average

 Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.
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Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

�جلدول - 3:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك وبع�س �أنو�ع �لنفوط �الأخرى 2012-2014 )دوالر/ برميل(

   Table - 3:  Spot Prices for OPEC and Other  Crudes، 2012-2014  )$/Barrel(

�صلة خامات 

�أوبك

 OPEC
 Basket of

Crudes

�لعربى 

�خلفيف

 Arabian
Light

خليط   

�ل�صحر�ء 

�جلز�ئري 

 Sahara
Blend

�لب�صرة 

�خلفيف

 Basra
Light

�لكويت 

Kuwait

قطر 

�لبحري

 Qatar
Marine

موربان

�الإمار�تي

Morban

�ل�صدرة 

�لليبي

 Lybian
Sedra

دبى

Dubai
برنت

Brent
غ. تك�صا�س

WTI

109.5110.3111.5108.0109.0109.3111.8111.9109.1111.694.2Axerage 2012متو�سط عام 2012

105.9106.6109.4103.7105.1105.4108.3108.6105.5108.797.9Axerage 2013متو�سط عام 2013

109.3110.6114.2107.5108.3107.9110.4113.0107.9113.094.8January 2013يناير 2013 

112.8114.0117.0110.5111.8110.9113.9116.3111.3106.395.3Feburaryفرباير

106.4107.6108.9104.2105.2105.4108.5108.4105.6108.492.9Marchمار�س

101.1102.0103.098.2100.1101.6104.5102.2101.7102.292.0Aprilاأبريل

100.7101.1102.898.299.8100.2102.8102.6100.3102.594.6Mayمايو

101.0101.3102.198.9100.2100.2102.6103.1100.3102.995.7Juneيونيو

104.5105.0107.6103.2103.2103.3105.6107.9103.5108.0104.5Julyيوليو

107.5108.1111.9106.1106.5106.7109.2111.1106.8111.3106.6Augustاأغ�سط�س

108.7109.5113.0106.6108.0108.2111.1111.6108.3111.9106.3September�سبتمرب

106.7107.1111.0103.7106.1106.6110.1108.7106.7109.0100.4Octoberاأكتوبر

105.0104.8109.3101.6104.7105.8109.4107.6106.0108.093.8Novemberنوفمرب

107.7108.1112.7105.1107.3107.8111.2110.4107.8110.897.7Decemberدي�سمرب

104.7105.7110.0102.7103.8104.0107.7107.9104.0108.394.9January 2014يناير 2014 

105.4106.3110.5103.4104.2104.9108.7108.5105.0108.9100.8Feburaryفرباير

104.2104.8109.0102.1103.1104.1107.6107.2104.3107.6100.5Marchمار�س

104.3104.9108.1102.1103.1104.5107.8107.4104.7107.7102.0Aprilاأبريل

105.4105.8110.4103.2104.2105.4108.4109.4105.6109.7102.0Mayمايو

107.9108.6112.7105.8106.6107.9110.7111.3108.0111.7105.2Juneيونيو

105.6107.2106.7103.8105.5106.0108.9106.2106.1106.6102.9Julyيوليو

100.8102.2100.999.2100.6101.5104.3100.6101.7101.696.4Augustاأغ�سط�س

96.097.297.194.595.396.198.996.296.597.393.4September�سبتمرب

85.185.987.683.684.086.189.186.386.787.484.4Octoberاأكتوبر

75.676.179.673.974.075.477.978.976.378.976.0Novemberنوفمرب

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

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

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

�جلدول  - 4:  �ملتو�صط �ل�صهري لال�صعار �لفورية للمنتجات �لنفطية فى �ال�صو�ق �ملختلفة،  2012 - 2014

Table - 4: Monthly Av. of Oil Product Prices in Different Markets   2012 -2014 )$ / bbl(

ال�سوق
الغازولني  املمتاز

Premium
Gasoline

زيت الغاز* )50 جزء 

باملليون كربيت(

Gas Oil*
)50 PPM Sulfur (

زيت الوقود** 

)1.0  كربيت(

 Fuel Oil**
)1.0 %  Sulfur (

 Market

 متو�صط

عام

2012

123.8129.0105.6Singapure�صنغافورة
Average

2012
127.8130.0105.4Roterdamروترد�م
127.3113.6104.4Mediterranean�ملتو�صط

134.6126.3105.6US Gulfخ. �أمريكي

 متو�صط

عام

2013

119.2124.497.5Singapure�صنغافورة
Average

2012
122.3123.695.7Roterdamروترد�م
122.5114.296.5Mediterranean�ملتو�صط

129.7121.699.7US Gulfخ. �أمريكي

�أكتوبر

2013

114.4125.296.9Singapure�صنغافورة

Oct.
2013

119.5124.893.9Roterdamروترد�م
114.5125.296.5Mediterranean�ملتو�صط

114.7122.298.7US Gulfخ. �أمريكي

نوفمرب

2013

114.9125.296.3Singapure�صنغافورة

Nov.

2013
118.9122.593.5Roterdamروترد�م
112.4123.396.1Mediterranean�ملتو�صط

114.1119.197.8US Gulfخ. �أمريكي

دي�صمرب

2013

118.7127.597.0Singapure�صنغافورة

Dec.

2013
120.9125.595.0Roterdamروترد�م
115.5126.598.9Mediterranean�ملتو�صط

119.8123.299.5US Gulfخ. �أمريكي

يناير

2014

118.0123.096.5Singapure�صنغافورة

 Jan.

2014
116.5121.892.4Roterdamروترد�م
113.3123.192.9Mediterranean�ملتو�صط

119.7120.798.8US Gulfخ. �أمريكي

فرب�ير

2014

119.7124.296.3Singapure�صنغافورة

Feb.

2014
119.9123.397.6Roterdamروترد�م
116.4124.198.9Mediterranean�ملتو�صط

128.9121.0102.9US Gulfخ. �أمريكي

مار�س

2014

119.4122.595.0Singapure�صنغافورة

 March
2014

120.9121.0100.1Roterdamروترد�م
115.2121.5100.7Mediterranean�ملتو�صط

126.7119.8102.4US Gulfخ. �أمريكي

�أبريل

2014

121.4124.093.8Singapure�صنغافورة

Apr.
2014

128.0122.198.1Roterdamروترد�م
122.9122.098.7Mediterranean�ملتو�صط

132.4121.1101.6US Gulfخ. �أمريكي

مايو

2014

121.4123.095.1Singapure�صنغافورة

 May
2014

127.4121.398.7Roterdamروترد�م
121.9122.299.7Mediterranean�ملتو�صط

131.3120.198.4US Gulfخ. �أمريكي

يونيو

2014

123.7122.297.2Singapure�صنغافورة

Jun.

2014
130.4121.698.7Roterdamروترد�م
126.4122.8100.2Mediterranean�ملتو�صط

135.4120.999.3US Gulfخ. �أمريكي

يوليو

2014

122.0120.294.5Singapure�صنغافورة

 Jul.
2014

128.1119.293.8Roterdamروترد�م
122.9119.894.5Mediterranean�ملتو�صط

128.2117.694.5US Gulfخ. �أمريكي

�أغ�صط�س

2014

111.4117.893.5Singapure�صنغافورة

Aug.

2014
119.9116.788.6Roterdamروترد�م
115.2117.189.7Mediterranean�ملتو�صط

122.2116.394.2US Gulfخ. �أمريكي

�صبتمرب

2013

110.6112.990.9Singapure�صنغافورة

Sep.

2014
117.2111.986.5Roterdamروترد�م
113.5112.288.6Mediterranean�ملتو�صط

125.2111.191.5US Gulfخ. �أمريكي

�أكتوبر

2014

101.2101.379.2Singapure�صنغافورة

Oct.
2014

103.9102.476.5Roterdamروترد�م
99.6101.676.6Mediterranean�ملتو�صط

111.9101.878.0US Gulfخ. �أمريكي
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�جلدول - 5 :  �أ�صعار �صحن �لنفط �خلام    2012  -  2014   )نقطة على �ملقيا�س �لعاملي (

Table - 5 : Spot Tanker  Crude Freight Rates  2012 - 2014  )Point on the World Scale(

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

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

* Vessels of 230 - 280 thousand dwt.
** Vessels of 270 - 285 thousand dwt.
** Vessels of 80 - 85 thousand dwt.

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

             Direction
Period

متو�صط / �س.غ �أوروبا 

**
Med/Med **

متو�صط /  متو�صط *

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

M.East/East*
 �الجتاه     

�لفرتة

Av.2012 88 33 48 متو�سط 2012

Av.2013 81 26 41 متو�سط 2013

October 70 28 41 �أكتوبر 2013

November 72 38 60 نوفمرب

December 107 39 63 دي�صمرب

Jan. 2014 172 36 57 يناير 2014

February 85 35 56 فرب�ير

March 94 31 43 مار�س

April 93 30 41 �أبريل

May 82 26 36 مايو

June 82 27 40 يونيو

July 104 30 49 يوليو

August 95 30 49 �أغ�صط�س

September 83 23 39 �صبتمرب

October 93 26 47 �أكتوبر

.Vessels of 30 - 35 thousand dwt ** حجم الناقلت  من 30 اىل 35 األف طن �ساكن  
 )Source: OPEC Monthly Oil Market Report )various issues امل�سدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�سهري ملنظمة اأوبك. 

�جلدول - 6 :  �أ�صعار �صحن �ملنتجات �لنفطية، 2012 -  2014  )نقطة على �ملقيا�س �لعاملي (

Table - 6  : Spot Tanker  Product Freight Rates  2012 - 2014  )Point on the World Scale(

Period
متو�صط / �س.غ �أوروبا **

Med/Med **
متو�صط /  متو�صط *

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

M.East/East*

�الجتاه     

�لفرتة

Av.2012 162 153 116 متو�سط 2012

Av.2013 154 145 102 متو�سط 2013

October 123 113 103 �أكتوبر 2013

November 136 126 92 نوفمرب

December 177 167 102 دي�صمرب

Jan. 2014 175 165 90 يناير 2014

February 162 152 102 فرب�ير

March 181 171 109 مار�س

April 139 129 97 �أبريل

May 126 116 111 مايو

June 134 124 110 يونيو

July 130 120 105 يوليو

August 127 117 125 �غ�صط�س

September 134 124 123 �صبتمرب

October 165 155 123 �أكتوبر

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

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

�جلدول - 7 : �لطلب �لعاملي على �لنفط  )2012 - 2014(    )مليون برميل يوميا (

Table -7 : World Oil Demand  2012 - 2014  )Million Barrels / Day(

2014 * 2013 2012

�لربع �لثالث 

 Q -II
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Av.
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -II
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Av.
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  

�لبلد�ن �لعربية

Arab Countries 6.8 6.6 6.6 6.5 6.6 6.6 6.4 6.4 6.3 6.4 6.4 6.2 6.2

�أقطار�أو�بك

OAPEC Members 5.9 5.7 5.7 5.6 5.7 5.7 5.5 5.5 5.4 5.5 5.5 5.3 5.3

�الأقطار �لعربية �الأخرى

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

OECD �منظمة �ل 46.0 45.1 45.8 45.9 46.2 46.1 45.4 45.9 46.0 46.3 46.0 45.6 46.3

�أمريكا �ل�صمالية

America North 24.4 23.9 23.9 23.9 24.1 24.2 23.8 23.7 23.7 23.9 23.9 23.8 23.5

W. Europeأوروبا.غ� 13.8 13.5 13.1 13.6 13.5 13.9 13.8 13.2 13.7 13.8 13.9 13.8 13.7

�ملحيط �لهادي

Pacific Countries 7.8 7.7 8.9 8.4 8.7 8.1 7.8 8.9 8.6 8.7 8.2 8.0 9.1

�لبلد�ن �لنامية

Developing Countries 30.4 29.7 29.3 28.9 29.0 29.4 28.8 28.5 28.1 28.2 28.5 27.9 27.4

�ل�صرق �الو�صط  و�آ�صيا 

Middle East & Asia 19.8 19.3 19.2 18.9 18.8 19.3 18.8 18.7 18.4 18.4 18.8 18.3 18.1

Africa فريقيا� 3.6 3.7 3.6 3.6 3.6 3.4 3.6 3.6 3.4 3.5 3.3 3.4 3.4

�أمريكا �لالتينية

America Latin 7.0 6.7 6.5 6.5 6.6 6.8 6.5 6.2 6.3 6.4 6.5 6.2 6.0

China  ل�صني� 10.3 10.5 10.1 10.1 10.4 9.9 10.2 9.8 9.7 10.1 9.5 9.9 9.5

�الحتاد �ل�صوفي�يتي)�ل�صابق(

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

  �أوروبا �ل�صرقية

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

World 92.0   �لعامل 90.1 90.2 90.0 91.1 90.6 89.2 89.1 88.9 90.1 89.3 88.0 88.1
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Sources: OAPEC -Economics Dept &  Oil Industry Reportsامل�سدر: اأوابك - االإدارة االقت�سادية، وتقادرير ال�سناعة النفطية

�جلدول - 8: �لعر�س �لعاملي للنفط و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي  )2012 - 2014(    )مليون برميل يوميا (

Table -8 : World Oil and LNG Supply )2012-2014(   )Million Barrels / Day(

2014* 2013 2012
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
  املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2

Q 2
 الربع 1

Q I
  املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I

الدول العربية

Arab Countries 26.4 26.4 27.0 26.3 27.4 27.4 26.8 28.8 28.9 28.9 29.1 28.6

اأوابك

OAPEC 24.9 25.1 25.7 24.9 26.1 26.1 25.6 27.4 27.5 27.5 27.6 27.0

دول عربية اأخرى

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

 اأوبك

OPEC 36.4 36.6 37.2 36.2 37.9 37.6 37.3 37.1 36.9 37.0 37.2 36.8

Crude Oil نفط خام 30.6 30.9 31.6 30.5 32.1 32.1 31.6 31.2 31.0 31.2 31.5 31.2

 �سوائل غاز + نفوط غ. تقليدية

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

OECD الدول ال�سناعية 23.7 23.3 22.1 22.9 22.3 21.7 21.7 20.9 21.2 20.6 20.8 21.1

N.America اأمريكا ال�سمالية 19.5 19.1 18.0 18.8 18.3 17.6 17.6 16.5 16.8 16.5 16.4 16.5

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

Pacific  الهادي 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.5 0.5

الدول النامية

Developing Countries 12.2 12.3 12.1 12.2 12.1 12.1 12.1 12.2 12.3 12.1 12.1 12.3

M. East -Asia  س. اأو�سط واآ�سيا� 4.8 4.9 4.9 4.9 4.8 4.9 5.1 5.1 5.2 5.1 5.1 5.1

Africa  افريقيا 2.5 2.5 2.4 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3 2.4

Latin America  اأمريكا اللتينية 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.8 4.7 4.7 4.9

   China  4.2    ال�سني 4.2 4.2 4.3 4.2 4.3 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2

FSU اأ. ال�سوفييتي ال�سابق 13.4 13.5 13.4 13.6 13.3 13.3 13.4 13.3 13.4 13.2 13.3 13.4

Eastern Europe   اأوروبا ال�سرقية 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1

عوائد التكرير

Processing Gains 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

World      92.2   �لعامل 92.2 91.4 91.5 92.0 91.3 91.0 90.0 90.4 89.4 90.0 90.1
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1( Exculdes Oil at Sea.
2( Includes Oil at Sea and strategic reserves

* ال ي�سمل النفط على منت الناقلت
** ي�سمل النفط على منت الناقلت واملخزون اال�سرتاتيجي

Sources: Oil Market Intelligence June.  2014   امل�سدر 

�جلدول - 9: �ملخزون �لنفطي �لعاملي، يف نهاية  �أكتوبر 2014 )مليون برميل(

Table - 9 : Global Oil Inventories،October 2014 )million b(

اأكتوبر

2014
 Oct.
2014

�سبتمرب 

2014
Sep.
2014

التغري عن �سبتمرب 

2014
  Change from

Sept. 2014

اأكتوبر 

2013
 Oct.
2013

التغري عن اأكتوبر

2013 

Change from
October  2013

137533America)2(14081410االأمريكتان

534511235340Crudeنفط خام

84133Products)25(874899منتجات نفطية

88888718844Europeاأوروبا :

Crude)17(3073043324نفط خام

56021Products)2(581583منتجات نفطية

424421340420Pacificمنطقة املحيط الهادي 

172164815220Crudeنفط خام

2520Products)5(252257منتجات نفطية

272027182266357Total OECDاإجمايل الدول ال�سناعية *

10139793410103Crudeنفط خام

165354Products)32(17071739منتجات نفطية

24982467312316182Rest of the worldبقية دول العامل *

105410522102826Oil at Seaنفط على منت �لناقالت

52185185334979239Total Commercialاإجمايل املخزون التجاري *

175917590173722Total Strategic1�ملخزون �ال�صرت�تيجي

80317996357744287Total2اإجمايل املخزون العاملي**




