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منظمـة أوابك...
خمسون عامًا
من العطاء

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

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

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

�لكويت مقر�ً لها.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

العربية امل�شدرة للبرتول - اإدارة الإعالم واملكتبة

)ISSN 1018-595X(

 جميع حقوق الطبع حمفوظة، وال يجوز اإعادة الن�شر 

اأو االقتبا�س دون اإذن خطي م�شبق من املنظمة.  

ال�شرتاك ال�شنوي )11 عدداً(

وي�شمل اأجور الربيد 

الدول العربية 

الدول االأجنبية 
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أجهزة المنظمة • ال�شركات املنبثقة:
�لم�صروعــــات  �لمنظمة  عــن  �نبثقت 

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

 1972 عام  في  �لبترول  لنقل  �لبحرية 

ومقرها مدينة �لكويت في دولة �لكويت، 

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

)�أ�صري( في عام 1973، ومقرها مملكة 

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

 1974 عــام  في  )�أبــيــكــورب(  �لبترولية 

�لمملكة  فــي  �لــخــبــر  مــديــنــة  ومــقــرهــا 

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

 1975 عــام  فــي  �لبترولية  للخدمات 

ومقرها مدينة طر�بل�ص في دولة ليبيا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

االجتماع التاسع والتسعون
 لمجلس وزراء منظمة األوابك

استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، أمير دولة 
8الكويت ألعضاء مجلس وزراء منظمة األوابك

احتفاليـة  اليوبيل الذهبـي 
لمنظمـة األوابك 2212
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منظمـة أوابك...
خمسـون عامًا من العطـــاء

ي�صـــعدني �أن �أقدم لكم عدد يناير 2018 من “ن�صرة �أو�بك �ل�صهرية«، 

و�لذي ي�صـــادف �صـــدورها ذكرى مرور خم�صـــين عاماً على �إن�صاء منظمة 

�الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول )�أو�بك( في �لتا�صع من يناير 2018.

 و�حتفـــاء بهذه �لمنا�صـــبة �لهامة فقد �أقامـــت �الأمانة �لعامة للمنظمة 

�حتفالية برعاية كريمة من �صـــمو �ل�صـــيخ جابر �لمبارك �لحمد �ل�صـــباح، 

رئي�ص مجل�ص �لوزر�ء بدولة �لكويت، وبح�صـــور �أ�صـــحاب �ل�صمو و�لمعالي 

�أع�صـــاء مجل�ص وزر�ء �لمنظمة وروؤ�صـــاء وفود �لدول �الأع�صـــاء �لم�صاركة 

فـــي �جتماع �لمجل�ص، و�أ�صـــحاب �ل�صـــعادة �صـــفر�ء �لدول �الأع�صـــاء في 

منظمـــة �الأو�بـــك �لمعتمديـــن في دولـــة �لكويـــت، وكبار �لم�صـــوؤولين في 

بع�ص �لموؤ�ص�صـــات �لحكومية و�ل�صـــركات �لعربيـــة �لمنبثقة عن �لمنظمة، 

ومنظمات �لعمل �لعربي �لم�صترك في دولة �لكويت. 

و�صـــوف تجدون في هذ� �لعدد �لخا�ص �لذي بين �أيديكم ��صتعر��صـــاّ 

�صـــاماًل الحتفاليـــة �ليوبيـــل �لذهبي وكذلـــك �جتماعات مجل�ـــص �لوزر�ء 

و�لمكتب �لتنفيذي للمنظمة وبع�ص �الأخبار و�الأن�صطة ذ�ت �ل�صلة، كما تم 

تطعيم �لعدد بمجموعة متنوعة من �ل�صـــور ذ�ت �لعالقة بتلك �لفعاليات، و�لتي تعك�ص �الهتمام �لكبير من 

�لدول �الأع�صاء بن�صاطات �لمنظمة.  

�ن مرور خم�صين عاماً على �ن�صاء منظمة �الأو�بك، و�إحياء هذه �لذكرى �لقيمة يعتبر د�فعاً ومحفز�ً لنا 

جميعاً على �لم�صـــي قدماً في م�صـــيرة �لتعاون �لم�صترك في �صبيل تحقيق �الأهد�ف �لتي �أن�صاأت من �أجلها 

�لمنظمة، وفي طليعتها تقوية جو�نب �لتعاون و�لتن�صيق بين �لدول �الأع�صاء في مختلف مجاالت �ل�صناعات 

�لبترولية من خالل �ل�صـــبل �لممكنة مع �لمحافظة على �لم�صـــالح �لم�صـــروعة �لمنفردة و�لم�صتركة للدول 

�الأع�صاء. 

ختامًا.. ن�شاأل اهلل تعالى التوفيق والنجاح، متمنيًا المزيد من التقدم واالزدهار والنماء للدول االأع�شاء 

في المنظمة، واأن تحقق ما ت�شبو اإليه من اأهداف لتطوير �شناعتها البترولية في الحا�شر والم�شتقبل.

واهلل ولي التوفيق،،،، 

افتتاحية العدد

�شعـادة االأ�شتـاذ/ عبا�س علي النقي

�الأمين �لعام لمنظمة �أو�بك
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احتفالية اليوبيل الذهبي واجتماعات

منظمة األوابك في دولة الكويت
ا�شت�شافـــــــت دولة الكويت خـــــــلل �شهر دي�شمبر 2017، مجموعـــــــة من االجتماعات 

الر�شميـــــــة واحتفاليـــــــة اليوبيل الذهبـــــــي لمنظمة االأقطار العربيـــــــة الم�شدرة للبترول 

)اأوابـــــــك(، وقد عقدت تلـــــــك االجتماعات والفعاليات بح�شور اأ�شحـــــــاب المعالي وزراء 

النفـــــــط والطاقة فـــــــي الدول االأع�شاء، وحظيت باهتمام كبيـــــــر من قبل و�شائل االعلم 

المحلية والعربية والدولية، وفي ما يلي ا�شتعرا�س لتلك الفعاليات:

ا�شت�شافـــــــت دولة الكويت خـــــــلل �شهر دي�شمبر 2017، مجموعـــــــة من االجتماعات 

الر�شميـــــــة واحتفاليـــــــة اليوبيل الذهبـــــــي لمنظمة االأقطار العربيـــــــة الم�شدرة للبترول 

)اأوابـــــــك(، وقد عقدت تلـــــــك االجتماعات والفعاليات بح�شور اأ�شحـــــــاب المعالي وزراء 

النفـــــــط والطاقة فـــــــي الدول االأع�شاء، وحظيت باهتمام كبيـــــــر من قبل و�شائل االعلم 

المحلية والعربية والدولية، وفي ما يلي ا�شتعرا�س لتلك الفعاليات:

أنشطة المنظمة
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استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، 
أمير دولة الكويت ألعضاء مجلس وزراء منظمة األوابك

ا�شتقبـــــــل ح�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح االأحمد الجابر ال�شباح، 

اأمير دولة الكويت، حفظه اهلل ورعاه، بق�شر ال�شيف العامر يوم 10 دي�شمبر 

2017، اأ�شحـــــــاب المعالي اأع�شاء مجل�ـــــــس وزراء منظمة االأوابك و�شعادة 
ال�شيد /عبا�س علي النقي، االأمين العام لمنظمة االأوابك، الم�شاركون في 

احتفاليـــــــة اليوبيل الذهبي واالجتماع الـتا�شـــــــع والت�شعين لمجل�س وزراء 

المنظمة، وقد ح�شـــــــر المقابلة معالي ال�شيخ علي الجراح ال�شباح، نائب 

وزير �شـــــــوؤون الديوان االأميـــــــري، و�شعادة ال�شيخ خالد العبـــــــد اهلل ال�شباح، 

رئي�س المرا�شم والت�شريفات االأميرية، . 

أنشطة المنظمة
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أنشطة المنظمة
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احتفالية  اليوبيل الذهبـي لمنظمـــــة األوابــــك

أنشطة المنظمة
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احتفالية  اليوبيل الذهبـي لمنظمـــــة األوابــــك
تحت رعايـــــــة �شمو ال�شيخ جابـــــــر المبارك الحمـــــــد ال�شباح، رئي�س 

مجل�س الوزراء بدولة الكويت، والذي اأناب عنه* معالي ال�شيد/ ع�شام 

المرزوق، وزير النفـــــــط ووزير الكهرباء والماء في دولة الكويت، اأقامت 

االأمانة العامة لمنظمة االأوابك احتفالية اليوبيل الذهبي للمنظمة، 

وذلك في يوم 9 دي�شمبر 2017، بح�شور �شاحب ال�شمو الملكي االأمير 

عبدالعزيـــــــز بن �شلمان بـــــــن عبدالعزيز اآل �شعود، وزيـــــــر الدولة ل�شوؤون 

الطاقة ورئي�س وفـــــــد المملكة العربية ال�شعوديـــــــة في اجتماع مجل�س 

وزراء المنظمـــــــة، واأ�شحـــــــاب المعالي اأع�شاء مجل�ـــــــس وزراء المنظمة، 

واأ�شحاب ال�شعادة اأع�شاء المكتب التنفيذي، وروؤ�شاء ال�شركات العربية 

المنبثقـــــــة عن المنظمة، ولفيف مـــــــن ال�شخ�شيات الر�شمية وموظفي 

االأمانة العامة .

* تم تعيين معالي �لمهند�ص/ بخيت �لر�صـــيدي في من�صـــب وزير �لنفط ووزير �لكهرباء في دولة �لكويت 
�عتبار�ً من 11 دي�صمبر 2017.
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معالي االستاذ/ عصام المرزوق

وقد بد�أ �لحفل باآيات من �لذكر 

�لحكيـــم، وبعد ذلك تم عر�ص فيلم 

وثائقي عن �لمنظمة من �عد�د �إد�رة 

�العـــالم و�لمكتبـــة باالأمانة �لعامة 

للمنظمـــة، وقد تنـــاول �لفيلم فكرة 

�ن�صاء �لمنظمة و�أهد�فها �لرئي�صية 

و�لتي مـــن �أهمها �ن�صـــاء مجموعة 

مـــن �ل�صـــركات �لعربيـــة �لمنبثقـــة 

عـــن �لمنظمة، و�عد�د �لدر��صـــات 

و�لتقارير �القت�صادية و�لفنية، كما 

��صتعر�ص �لفيلم ن�صاطات �لمنظمة 

على �ل�صعيدين �الإقليمي و�لدولي، 

�لروؤيـــة  بعر�ـــص  �لفيلـــم  و�ختتـــم 

�لم�صتقبلية للمنظمة.

ثم �ألقـــى ممثل راعـــــــي الحفل، 

المرزوق،  ال�شيـــــــد/ ع�شـــــــام  معالي 

وزير النفط ووزير الكهرباء والماء 

في دولـــــــة الكويـــــــت، كلمـــة �أكد من 

خاللها بـــاأن منظمة �الأو�بك، تعتبر 

و�لحيويـــة  �لهامـــة  �الأوجـــه  �أحـــد 

للتعاون و�لعمل �لعربي �لم�صـــترك، 

وذلـــك بالنظـــر �إلـــى �خت�صا�صـــها 

�لرئي�صي في ت�صجيع �لتعاون و�لتن�صيق بين �لدول �الأع�صاء 

فـــي �لمنظمـــة في مختلـــف �أوجه �لن�صـــاط �القت�صـــادي 

في �صـــناعة �لنفط و�لغاز، وتقوية �أو��صـــر �لعالقات بين 

�لقائمين في هذ� �لمجال �لحيوي.

و�أ�صــــار معاليه �إلــــى �أن �لمنظمة قامــــت ومن خالل 

أنشطة المنظمة

توجيهــــات �لــــدول �الأع�صــــاء ممثلــــة في مجل�ــــص وزر�ء 

�لمنظمــــة وبقيــــة �الأجهــــزة �لتنفيذيــــة فــــي �لمنظمــــة، 

بتنفيذ �لعديد من �لم�صــــاريع و�الأن�صطة �لناجحة، ومن 

�أهمها، �ن�صــــاء مجموعة من �ل�صركات �لعربية �لمنبثقة 

عــــن �لمنظمة، وذلــــك �نطالقا من روح �تفاقية �ن�صــــاء 
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المرزوق:
منظمة األوابك، 

تعتبر  أحد األوجه 
الهامة والحيوية 

للتعاون والعمل 
العربي المشترك

�لمنظمة �لتي �أ�صــــارت �إلى »�الإفادة من مو�رد �الأع�صاء 

و�مكانياتهم �لم�صــــتركة في �ن�صــــاء م�صروعات م�صتركة 

فــــي مختلف �أوجه �لن�صــــاط في �صــــناعة �لبترول �لتي 

يقوم بها جميع �الأع�صــــاء �أو من يرغب منهم في ذلك«، 

�إلــــى جانــــب �عــــد�د �لدر��صــــات �لفنيــــة و�القت�صــــادية 

�لمتخ�ص�صــــة �لتي تتنــــاول �أهم �لتطور�ت في �صــــناعة 

�لنفط و�لغاز و�لطاقة و�نعكا�صــــاتها على �لدول �لعربية 

�الأع�صــــاء في �لمنظمة، وبما ي�صــــاهم فــــي تطوير وحل 

�لم�صــــكالت و�لتحديات �لتي تو�جه �ل�صناعة �لبترولية 

�لعربيــــة مــــن جهة و�لم�صــــاهمة في تحقيق �ال�صــــتقر�ر 

فــــي �الأ�صــــو�ق �لعالمية من جهة �أخــــرى، وكذلك تنظيم 

�لموؤتمــــر�ت و�لنــــدو�ت �لعلميــــة �لمتخ�ص�صــــة وجو�ئز 

�لبحــــث �لعلمــــي، و�الجتماعــــات �لتن�صــــيقية �ل�صــــنوية 

بيــــن �لمخت�صــــين فــــي �لــــدول �الأع�صــــاء و�لمنظمــــات 

�لعربيــــة و�لدولية �لمتخ�ص�صــــة في �صــــناعة �لبترول. 

و�لم�صــــاهمة في دعم جهود �لثقافــــة �لبترولية �لعربية 

من خالل ��صــــد�ر�تها �الإعالمية �لمتميــــزة، �إلى جانب 

جهــــود �لمنظمة فــــي �لمحافل �الإقليميــــة و�لدولية من 

خــــالل تعاونها �الإيجابي و�لمثمر مع �لمنظمات �لدولية 

ومر�كز �الأبحاث و�لدر��صــــات �لعالمية �لمتخ�ص�صة في 

�لطاقة و�لنفط و�لغاز. 

و�أكد معاليه �ن �حت�صان دولة �لكويت للمقر �لرئي�صي 

لمنظمة �الأو�بك، وغيرها من منظمات �لعربي �لم�صترك، 

ياأتـــي في �إطار حر�ص دولـــة �لكويت على تعزيز و�لنهو�ص 

بالعمل �لعربي �لم�صترك في كافة جو�نبه، وتقديم �أف�صل 

�لت�صـــهيالت �لالزمة و�لدعم �لمادي و�لمعنوي لمنظمات 

�لعمـــل �لعربي �لم�صـــترك لممار�صـــة �أعمالهـــا وبما يعود 

بالخير و�لفائدة على �لدول �لعربية.
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 و�أعقبـــه معالـــــــي المهند�ـــــــس طارق 

المل، وزير البترول والثـــــــروة المعدنية 

فـــــــي جمهورية م�شر  العربيـــــــة، �لتي لها 

رئا�صـــة �لـــدورة �لحاليـــة للمنظمة لعام 

2017،  حيث �أ�صـــار في كلمته باأن هذه 
�الحتفالية توؤكد مرة �أخرى على �إ�صر�ر 

�لدول �الأع�صـــاء على �لم�صي قدماً في 

م�صـــيرة �لتعـــاون �لعربي �لم�صـــترك في 

مجـــال �لطاقـــة و�لبترول و�لغـــاز، وعلى 

مو��صـــلة �لم�صاعي �لم�صـــتركة لتن�صيق 

�لجهود و�لمو�قف في مو�جهة �لتحديات 

�لحاليـــة و�لم�صـــتقبلية �لم�صـــتركة فـــي 

�صـــناعة �لطاقـــة، ال�صـــيما و�إن �لـــدول 

�لعربية مت�صـــابهة وب�صكل كبير من حيث 

و�ل�صـــكانية،  �القت�صـــادية  �لتحديـــات 

�الأمـــر �لـــذي يجعل من �لتعـــاون �لعربي 

�لم�صـــترك يحظـــى باأهمية ق�صـــوى في 

�لمرحلة �لحالية.

المال: االحتفالية تؤكد مرة أخرى على 
إصرار الدول األعضاء على المضي قدمًا 

في مسيرة التعاون العربي المشترك

أنشطة المنظمة

و�أكـــد معاليـــه �ن �حتفاليـــة �ليوبيل �لذهبـــي لمنظمة 

�الأو�بك، تعتبر منا�صبة جيدة ال�صتعر��ص م�صيرة خم�صين 

عاماً من �لتعاون �لعربي �لم�صـــترك في مجال �ل�صناعات 

�لبتروليـــة، وقـــد كان لمنظمـــة �الأو�بـــك وعلـــى �عتبارها 

�الإطار �لعربي �الأهم و�الأبرز على �صعيد �لتعاون في مجال 

�لبترول، دور�ً بارز�ً وحيوياً، في �لدفاع عن م�صالح �لدول 

�الأع�صـــاء في �لمحافـــل �لدولية و�الإقليمية ذ�ت �ل�صـــلة 

ب�صـــناعة �لطاقة و�لنفط و�لغـــاز و�لبيئة. وعملت جاهدة 

ومن خالل �لدر��صـــات و�لتقارير �لفنية و�القت�صادية �لتي 

تقوم باإعد�دها، باإي�صـــاح �النعكا�صات �لمحتملة لمختلف 

�لتطور�ت في �صناعة �لطاقة على �صناعة �لنفط و�لغاز، 

فكانـــت بحـــق منارة ت�صـــئ �لطريـــق لل�صـــناعة �لبترولية 

�لعربية.  

معالي المهندس/ طارق المال 
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ثم األقـــــــى �شعـــــــادة ال�شيد/عبا�س علي 

النقي، االأميـــــــن العام لمنظمـــــــة االأوابك، 

كلمة �أ�صـــار خاللها �إلى �أن �ن�صاء �لمنظمة 

جاء �نطالقـــا من قناعة �لدول �الأع�صـــاء 

تحقيـــق  مجـــال  فـــي  �لتعـــاون  باأهميـــة 

�ال�صتغالل �الأمثل للثروة �لنفطية �لمتو�فرة 

لديها وبما ي�صـــاعد علـــى �لنهو�ص بجهود 

�لتنمية �القت�صادية و�الجتماعية لديها.

وتابـــع قائـــاًل » لذلك، فقـــد ر�أت هذه 

�لـــدول �أن توؤ�صـــ�ص كيانا �قت�صـــاديا عربيا 

م�صـــتقال يقـــوم بطـــرح مجـــاالت �لتعاون 

�لممكنة بين �لدول �الع�صـــاء في مختلف 

بروؤيـــة  ويتمتـــع  �لبتروليـــة،  �ل�صـــناعات 

و�قعية ومو�صـــوعية فـــي تحليل �لتطور�ت 

و�لتحديات �لتي قد تو�جه هذه �ل�صـــناعة 

حا�صر� وم�صتقباًل«.

و�أردف قائـــاًل » �إذ� مـــا نظرنـــا �إلـــى 

�الأهـــد�ف �لرئي�صـــية للمنظمـــة نجد �نها 

النقي : تشجيع الدول األعضاء في 
التنسيق وتبادل الخبرات فيما بينها 

في مجال الصناعات واألبحاث البترولية

تنح�صر ب�صكل عام �صمن �تجاهين:

االتجاه االأول: �لعمل على ت�صـــجيع �لدول �الأع�صـــاء في 

�لتن�صـــيق وتبادل �لخبر�ت فيما بينها في مجال �ل�صـــناعات 

و�الأبحـــاث �لبتروليـــة و�إتاحـــة فر�ـــص �لتدريب وحـــل ما قد 

يعتر�صها من م�صكالت في �ل�صناعة �لبترولية.

االتجـــــــاه الثانـــــــي: �لعمـــل علـــى تقويـــة جو�نـــب �لتعاون 

و�لتن�صـــيق و�إن�صاء �لم�صـــروعات �لبترولية �لعربية �لم�صتركة 

بيـــن �لـــدول �الأع�صـــاء، وقـــد تمكنـــت �لمنظمة مـــن تحقيق 

نجاحـــات باهـــرة في هذ� �لمجـــال، حيث �أن�صـــاأت مجموعة 

مـــن �ل�صـــركات و�لم�صـــروعات �لعربية �لم�صـــتركة �لناجحة 

و�لمنبثقة عنها ولكنها م�صـــتقلة تماما فـــي �إد�رتها و�أعمالها 

وهذه �ل�صـــركات هي �ل�صـــركة �لعربية �لبحرية لنقل �لبترول 

، و�ل�صـــركة �لعربية لبناء و�إ�صالح �ل�صفن )�أ�صري(، و�ل�صركة 

�لعربية لال�صتثمار�ت �لبترولية )�أبيكورب( ، و�ل�صركة �لعربية 

للخدمـــات �لبتروليـــة ، باالإ�صـــافة �إلى معهـــد �لنفط �لعربي 

للتدريب، �الأمر �لذي �صـــاهم في تحقيق �النت�صار �لجغر�في 

للم�صـــروعات �لعربية �لم�صـــتركة �لمنبثقـــة عن �لمنظمة في 

معظم �لدول �لعربية«.

و�ختتـــم �لنقـــي كلمته معرباً عن �صـــكره وتقديـــره لدولة 

�لكويت على �حت�صانها للمقر �لرئي�صي للمنظمة، ولجمهورية 

م�صـــر �لعربية على �حت�صـــانها لمكتب �لمنظمـــة في مدينة 

�لقاهـــرة، ولكافة �لـــدول �الأع�صـــاء على رعايتهـــم ودعمهم 

�لمتو��صـــل للمنظمـــة، كما �أعـــرب عن ثناوؤه و�صـــكره لجميع 

�أ�صحاب �ل�صعادة �الأمناء �لعامين �ل�صابقين وموظفي �الأمانة 

�لعامة �ل�صـــابقين و�لحاليين علـــى ما قدموه من جهود كبيرة 

�صاهمت في �أد�ء �لمنظمة لر�صالتها.

سعادة السيد/ عباس علي النقي
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 / �ل�صيد  معالي  �لحفل،  ر�عي  ممثل  قام  ذلك  وبعد 

ع�صام �لمرزوق، وزير �لنفط ووزير �لكهرباء و�لماء بدولة 

وزير  �لمال  طــارق  �لمهند�ص/  معالي  وير�فقه  �لكويت، 

�لعربية،  م�صر  جمهورية  في  �لمعدنية  و�لثروة  �لبترول 

جمهورية العراق

تكريم معالي الدكتور  محمد بن صالح السادةتكريم معالي المهندس جبار علي حسين اللعيبي

أنشطة المنظمة

المملكة العربية السعودية

تكريم معالي المهندس سهيل بن محمد فرج المزروعيتكريم صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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و�صعادة �ل�صيد /عبا�ص علي �لنقي، �الأمين �لعام لمنظمة 

�أ�صحاب  �لتذكارية على  �الأو�بك، بتوزيع �لدروع و�لهد�يا 

�لمكتب  �أع�صاء  �ل�صعادة  و�أ�ــصــحــاب  �لـــوزر�ء  �لمعالي 

�لتنفيذي. ثم �ختتم �لحفل بفقرة مو�صيقية وحفل �لع�صاء.

جمهورية مصر العربيةدولة قطر

تكريم معالي المهندس طارق المال 

دولة اإلمارات العربية المتحدة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية الشقيقة

تكريم معالي االستاذ مصطفى قيطوني
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أنشطة المنظمة

تكريم سعادة الدكتور مطر حامد النيادي

تكريم سعادة المهندس ناصر بن ابراهيم الفوزان

تكريم سعادة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني

تكريم سعادة االستاذ فيحان محمد الفيحاني

تكريم سعادة المهندس عبداهلل الخطاب

تكريم سعادة الشيخ طالل ناصر العذبي الصباح
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تكريم سعادة االستاذ فيحان محمد الفيحاني

تكريم سعادة المهندس عبداهلل الخطاب

تكريم سعادة الشيخ طالل ناصر العذبي الصباح

تكريم سعادة االستاذ محمد رأس الكاف

تكريم سعادة االستاذ صفاء عبد الرحمن أحمد

تكريم سعادة الجيولوجي أشرف محمود محمد فرج
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االجتماع التاسع والتسعون لمـجلـــــــس وزراء منظمـة األوابك
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العربيـــــــة  عقـــــــد مجل�ـــــــس وزراء منظمـــــــة االأقطـــــــار 

الم�شدرة للبترول )اأوابك( اجتماعه التا�شع والت�شعين 

في دولة الكويت، بتاريخ 22 ربيع االأول 1439 هجرية 

الموافـــــــق 10 كانـــــــون االأول/دي�شمبـــــــر 2017 ميلدية، 

برئا�شة معالـــــــي المهند�ـــــــس طارق الُمـــــــل، وزير البترول 

والثروة المعدنية في جمهورية م�شر العربية، التي لها 

رئا�شة الدورة لعام 2017. 

االجتماع التاسع والتسعون لمـجلـــــــس وزراء منظمـة األوابك

باأ�صحاب  مرحباً  �الجتماع  �لرئي�ص  معالي  �فتتح 

ب�صاحب  رحــب  كما  �لــوفــود،  وروؤ�ــصــاء  �لـــوزر�ء  �لمعالي 

عبد  بن  �صلمان  بن  �لعزيز  عبد  �الأمير  �لملكي  �ل�صمو 

في  �لطاقـــة  ل�صــوؤون  �لــدولــة  وزيــر  �صعود،  �آل  �لعزيز 

�لمملــكــة �لعربية �ل�صعودية، وبمعـــالي �ل�صيـــخ محمــــد 

�لبحرين،  مملكة  في  �لنفط  وزير  خليفة،  �آل  خليفة  بن 

في  �لطاقة  وزيــر  قيطوني،  م�صطفى  �الأ�صتاذ  وبمعالي 

�لذين  �ل�صعبية،  �لديمقر�طية  �لجز�ئرية  �لجمهورية 

ي�صاركون في �جتماع �لمجل�ص للمرة �الأولي، و�أعرب عن 

�ل�صكر و�لتقدير لدولة �لكويت على كرم �ل�صيافة وح�صن 

�الجتماع،  الأعمال  و�لنجاح  �لتوفيق  متمنياً  �ال�صتقبال، 

موؤكد�ً على �أن هدف �لمنظمة �الأ�صمى هو تعاون �لدول 

�الأع�صاء في مختلف �أوجه �لن�صاطات �لمتعلقة بال�صناعة 

�لبترولية لما في ذلك م�صلحتها وتطلعات �صعوبها. 
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علي  عــبــا�ــس  االأ�ـــشـــتـــاذ  و�أعقبه �شعادة 

الـــنـــقـــي، االأمــــيــــن الــــعــــام لــلــمــنــظــمــة، حيث 

وروؤ�صاء  �لـــوزر�ء  �لمعالي  باأ�صحاب  رحــب 

�لمنظمة،  �لوفود في �جتماع مجل�ص وزر�ء 

وب�صاحب �ل�صمو �لملكي �الأمير عبد �لعزيز 

وزير  �صعود،  �آل  �لعزيز  بن عبد  �صلمان  بن 

�لعربية  �لمملكة  �لطاقة في  ل�صوؤون  �لدولة 

�ل�صعودية، لم�صاركته وتروؤ�صه وفد �لمملكة 

رحب  وكذلك  �ل�صعودية �ل�صقيقة،  �لعربية 

بمعالي �ل�صيخ محمد بن خليفة �آل خليفة، 

وبمعالي  �لبحرين،  مملكة  في  �لنفط  وزير 

�لطاقة  وزيــر  قيطوني،  م�صطفى  �الأ�صتاذ 

�لديمقر�طية  �لجز�ئرية  �لجمهورية  في 

أنشطة المنظمة

صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
المملكة العربية السعودية

معالي المهندس جبار علي حسين اللعيبي
جمهورية العراق

سعادة االستاذ عباس علي النقي
األمين العام لمنظمة أوابك

معالي الدكتور  محمد بن صالح السادة 
دولة قطر

معالي المهندس سهيل بن محمد فرج المزروعي
دولة اإلمارات العربية المتحدة
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�لمجل�ص  �جتماعات  في  لم�صاركتهم  �ل�صقيقة،  �ل�صعبية 

للمرة �الأولى.

كما اأعرب �شعادته عن �صكره وتقديره لدولة �لكويت، 

�لوفادة  كــرم  على  �لمنظمة،  �جتماعات  تحت�صن  �لتي 

وح�صن �ال�صتقبال، متمنياً لدولة �لكويت مزيد�ً من �لتقدم 

�لوز�ري  �الجتماع  الأعمال  ومتمنياً  و�ال�صتقر�ر،  و�لرخاء 

كل �لتوفيق و�لنجاح.

ثم قام �لمجل�ص بتكريم �لفائزين بجائزة �أو�بك �لعلمية 

)�إعــادة  مو�صوع  تناولت  �لتي  بحوثهم  عن   2016 لعام 

تكرير زيوت �لتزييت �لم�صتعملة و�نعكا�صاتها �القت�صادية 

عام  �إلــى  �لعلمية  ــك  �أو�ب جائزة  تاريخ  ويعود  و�لبيئية(، 

1985، عندما قرر مجل�ص �لوزر�ء �الإعالن عنها، بهدف 
ت�صجيع �لبحث �لعلمي في مجال �ل�صناعة �لبترولية، على 

�أحرز من تقدم في  �أن تكون مو�صوعاتها ذ�ت �صلة بما 

ميادين �لبحث �لعلمي �الأ�صا�صي �أو �لتطبيقي �لتي ت�صاهم 

مر�حله،  جميع  في  �لبترولي  �الإنتاج  تقنيات  تطوير  في 

�متد�د  على  �لبترولية  �لم�صاريع  �قت�صاديات  وتح�صين 

مر�حل �ل�صناعة �لبترولية. 

اإقـــــرار جــــدول االأعـــمـــال قـــام المجل�س بــتــداول  وبــعــد 

ومناق�شة الموا�شيع المدرجة اأدناه وبالتالي اإقرارها: 

• و�لت�صعين 	 �لثامن  �الجتماع  مح�صر  على  �لم�صادقة 

م�صتوى  على  ُعقد  �لــذي  �لمنظمة  وزر�ء  لمجل�ص 

دولة �الإمار�ت �لعربية  �لمندوبين في مدينة دبي – 

�لمتحدة بتاريخ 2017/5/15.

• �عتماد م�صروع �لميز�نية �لتقديرية للمنظمة )�الأمانة 	

�لعامة و�لهيئة �لق�صائية( لعام 2018.

معالي االستاذ عصام المرزوق
دولة الكويت

معالي المهندس طارق المال
جمهورية مصر العربية

معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة 
مملكة البحرين

معالي االستاذ مصطفى قيطوني
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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• �إعادة تعيين مكتب �لب�صام و�صركاه مدققاً لح�صابات 	

لعام  �لق�صائية(  و�لهيئة  �لعامة  )�الأمانة  �لمنظمة 

.2018
• حول 	 للمنظمة  �لعامة  ــة  �الأمــان تقرير  على  �طــلــع 

“�الأو�صاع �لبترولية �لعالمية”. 
• ب�صاأن 	 للمنظمة  �لعامة  �الأمــانــة  تقرير  على  �طلع 

�لحادي  �لعربي  �لطاقة  لموؤتمر  و�لتح�صير  �الإعد�د 

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

�الأول/ ت�صرين   4  –  1 من  �لفترة  خالل  �لمغربية، 

�أكتوبر 2018. 

• �طلع على تقارير ن�صاط �الأمانة �لعامة للمنظمة في 	

�لمجاالت �لتالية:

• �أهمها 	 �لمناخ، و�لتي من  �لبيئة وتغّير  متابعة �صوؤون 

مخرجات موؤتمر �الأطر�ف في �تفاقية �الأمم �لمتحدة 

�الإطارية لتغّير �لمناخ )COP-23( و�لذي ُعقد في 

مدينة بون، جمهورية �ألمانيا �الإتحادية خالل �لفترة 

من 6 – 17 نوفمبر 2017.

• �لدر��صات �لتي �أنجزتها �الأمانة �لعامة خالل �لن�صف 	

�لثاني من عام 2017 حيث تم �إنجاز 4 در��صات فنية 

و�قت�صادية حول �لنفط و�لطاقة.

• �صير �لعمل في بنك �لمعلومات وتطوير ن�صاطاته.	

• �الأمانة 	 فيها  �صاركت  و�لتي  نظمتها  �لتي  �لفعاليات 

وقد   ،2017 عام  من  �لثاني  �لن�صف  خالل  �لعامة 

بلغت 6 فعاليات.

• ن�صاط 	 ��صتعر�ص  �لذي  �ل�صنوي  �لتقرير  على  �طلع 

�لمنظمة خالل عام  �لمنبثقة عن  �لعربية  �ل�صركات 

2016 و�لن�صف �الأول من عام 2017، و�أحيط علماً 
بنتائج �الجتماع �لتن�صيقي �ل�صنوي �ل�صاد�ص و�الأربعين 

�لقاهرة،  مدينة  فــي  ُعقد  �لــذي  �ل�صركات  لتلك 

 .2017/10/12 بتاريخ  �لعربية،  م�صر  جمهورية 

و�لتي جاء فيها �ال�صتمر�ر في �لتن�صيق و�لتعاون بين 

هذه �ل�صركات في �لمجاالت �لمتعلقة بن�صاطاتها.

• لجمهورية 	 خاللها  عهد  �لتي  �لفترة  تمديد  قــرر 

�لعر�ق باالإ�صر�ف على معهد �لنفط �لعربي للتدريب 

�لثاني/يناير  كانون  �صهر  �أول  من  �عتبار�ً  لمدة عام 

�الأمانة  مع  وبالتعاون  �لمعهد  تكليف  مع   .2018
تطوير  �صبل  حول  در��صة  باإعد�د  للمنظمة  �لعامة 

�لمعهد و�إعادة �لهيكلة.

• �صتتولى دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة رئا�صة �لدورة 	

�لقادمة لمجل�ص �لوزر�ء و�لمكتب �لتنفيذي للمنظمة، 

وذلك لمدة عام �عتبار�ً من �أول �صهر كانون �لثاني/

يناير 2018.

�صاحب  ح�صرة  ــى  �إل ببرقية  �لمجل�ص  رئي�ص  بعث 

�ل�صمو �ل�صيخ �صباح �الأحمد �لجابر �ل�صباح، �أمير دولة 

�لكويت حفظه �هلل، �أعرب فيها نيابة عن معالي �لوزر�ء، 

عن جزيل �ل�صكر و�لتقدير على ما �أحيطو� به من ح�صن 

��صتقبال وحفاوة تكريم.  

اتــفــق عــلــى عــقــد االجـــتـــمـــاع الـــقـــادم لــمــجــلــ�ــس وزراء 

االأول/ كــانــون   23 بــتــاريــخ  الــكــويــت  دولـــة  فــي  المنظمة 

دي�شمبر2018.
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أنشطة المنظمة

كلمة معالي المهندس طارق المال
 وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية م�شر العربية

في افتتاح االجتماع التا�شع والت�شعين لمجل�س وزراء المنظمة

وعلـــــــى بركـــــــة اهلل نفتتـــــــح االجتمـــــــاع التا�شع 

والت�شعين لمجل�س وزراء منظمة االأقطار العربية 

الم�شدرة للبترول،

�شاحـــــــب ال�شمو الملكي االأميـــــــر/ عبد العزيز بن 

�شلمان اآل �شعود – وزير الدولة ل�شوؤون الطاقة في 

المملكة العربية ال�شعودية،

معالي االأخ االأ�شتاذ ع�شام عبد المح�شن المرزوق 

– وزيـــــــر النفط وزيـــــــر الكهرباء والمـــــــاء في دولة 
الكويت،

الوفـــــــود،  وروؤ�شـــــــاء  الـــــــوزراء،  المعالـــــــي  اأ�شحـــــــاب 

واأ�شحاب ال�شعادة..

ال�شيدات وال�شادة الح�شور الكريم..

يطيـــب لي فـــي �لبد�ية �أن �أرحب بكم بمنا�صـــبة 

�نعقـــاد �الجتماع �لتا�صـــع و�لت�صـــعين لمجل�ص وزر�ء 

�لمنظمـــة �لـــذي يعقد فـــي دولة �لكويت �ل�صـــقيقة 

مهنئاً �لجميع ب�صـــالمة �لو�صـــول ومتمنياً لهم طيب 

�الإقامة.

و�أود بهذه �لمنا�صبة �أن �أرحب باالأخوة �الأعز�ء 

�صـــاحب �ل�صـــمو �لملكـــي �الأميـــر عبد�لعزيز بن 

�صـــلمان بـــن عبد�لعزيـــز �آل �صـــعود وزيـــر �لدولة 

ل�صـــوؤون �لطاقة، فـــي �لمملكة �لعربية �ل�صـــعودية 

�ل�صـــقيقة، ومعالـــي �ل�صـــيخ محمد بـــن خليفة �آل 

خليفة وزير �لنفط في مملكة �لبحرين �ل�صـــقيقة، 

ومعالي �الأ�صـــتاذ م�صـــطفى قيطوني وزير �لطاقة 

في �لجمهورية �لجز�ئرية �لديمقر�طية �ل�صـــعبية 

�ل�صـــقيقة، متمنياً لهم �لتوفيق و�ل�صـــد�د وتحقيق 

ما ن�صبو �إليه جميعاً. 

و�أرجو �أن ت�صـــمحو� لـــي باأن �أعبر وبا�صـــمكم 

جميعـــاً عـــن خال�ـــص �ل�صـــكر و�لتقديـــر لدولـــة 

�لكويت �ل�صـــقيقة �أمير�ً وحكومة و�صـــعباً و�أخ�ص 

بال�صكر معالي �الأخ �الأ�صتاذ ع�صام عبد �لمح�صن 

�لمرزوق، وزير �لنفط وزير �لكهرباء و�لماء بدولة 

�لكويت، و�لم�صوؤولين في وز�رة �لنفط الحت�صانهم 

الجتماعنا هذ� وتقديم كافة �لت�صهيالت النعقاده 

و�صمان نجاحه.

كما �أتقدم بجزيل �ل�صكر و�لتقدير لالأخ �الأمين 

�لعام للمنظمة �صـــعادة �الأ�صتاذ عبا�ص علي �لنقي 

ولجميع �لعاملين في �الأمانة �لعامة للمنظمة على 

جهودهـــم في �الإعد�د و�لتح�صـــير لجدول �أعمال 

هذ� �الجتماع.

اأ�شحاب المعالي،

لقد �نتهى �أول �أم�ص �الإخوة �أ�صـــحاب �ل�صعادة 

�أع�صـــاء �لمكتب �لتنفيـــذي من �جتمـــاع �لمكتب 

وتو�صلو� بف�صل �هلل �صبحانه وتعالى ثم بجهودهم 

�لطيبة �إلى �لتو�صيات �لمنا�صبة ب�صاأن �لمو�صوعات 

�لعديـــدة �لمطروحة على جدول �أعمال �جتماعنا 

هنـــا، و�صـــنقوم بتد�ولهـــا �ليوم التخـــاذ �لقر�ر�ت 

�لتي من �صـــاأنها دعم �لمنظمة فـــي بلوغ �أهد�فها 

وتحقيق م�صـــالح �لدول �الأع�صاء، خا�صة في ظل 

�لظروف �ل�صـــعبة �لتي تمر بهـــا بع�ص �لدول في 

�لوقـــت �لر�هن، وقبـــل �أن نبد�أ �أعمـــال �جتماعنا 

��صمحو� لي �أن �أعطي �لكلمة ل�صعادة �الأمين �لعام 

للمنظمة، متمنياً لكم �لتوفيق.

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته
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كلمة سعادة األستاذ عباس علي النقي
االأمين العام للمنظمة

في افتتاح االجتماع التا�شع والت�شعين لمجل�س وزراء المنظمة

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

�شكرًا معالي الرئي�س، 

اأ�شحاب المعالي الوزراء وروؤ�شاء الوفود، 

اأ�شحاب ال�شعادة، 

ال�شيدات وال�شادة،

ال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

ي�صـــعدني �أن �أ�صـــارككم �لترحيب باأ�صحاب �لمعالي 

�أع�صـــاء مجل�ـــص وزر�ء �لمنظمـــة �لموقر فـــي �جتماعه 

�لتا�صـــع و�لت�صـــعين �لذي يُعقد في دولـــة �لكويت، مهنئاً 

�لجميع ب�صـــالمة �لو�صـــول، ومتمنياً لكـــم طيب �الإقامة 

والجتماعكم كَل �لتوفيق و�لنجاح.

و��صـــمحو� لي في �لبد�ية �أن �أعبر عن فائق �ل�صـــكر 

و�لتقديـــر لدولـــة �لكويـــت، علـــى ��صت�صـــافتها �لكريمة 

الجتماعاتنـــا هذه، مع تمنياتنا لهـــا بالمزيد من �لتقدم 

و�ال�صـــتقر�ر و�لرخـــاء. كمـــا �أتقـــدم بال�صـــكر و�لتقدير 

لمعالي �الأ�صـــتاذ ع�صـــام عبد �لمح�صـــن �لمرزوق، وزير 

�لنفـــط وزيـــر �لكهرباء و�لمـــاء في دولـــة �لكويت، على 

�لحفـــاوة �لكبيرة وح�صـــن �ال�صـــتقبال وكرم �ل�صـــيافة، 

ولالإخوة و�الأخو�ت فـــي �لوز�رة على جهودهم �لمبذولة 

لت�صـــهيل عقد �جتماعاتنـــا على �لنحو �لـــذي يكفل لها 

�لنجـــاح، �آمال من �هلل �لعلي �لقديـــر �أن يوفقكم جميعاً 

في �جتماعكم هذ� للو�صـــول به �إلى �أف�صل �لنتائج �لتي 

مـــن �صـــاأنها تحقيـــق �الأهد�ف �لتي �أن�صـــئت مـــن �أجلها 

�لمنظمة، ولما فيه خير وم�صلحة دولنا �الأع�صاء.

معالـــــــي الرئي�س، اأ�شحاب المعالي الـــــــوزراء وروؤ�شاء 

الوفود،

ي�صـــعدني �أن �أرحب ب�صاحب �ل�صـــمو �لملكي �الأمير 

عبد �لعزيز بن �صلمان بن عبد �لعزيز �آل �صعود – وزير 

�لدولـــة ل�صـــوؤون �لطاقة، رئي�ـــص وفد �لمملكـــة �لعربية 

�ل�صـــعودية في �جتماع مجل�صـــكم �لموقر وتو�جده معنا 

هذ� �ليوم.

كمـــا ي�صـــعدني �أن �أرحـب بمعالي �ل�صـــيخ محمد بن 

خليفـــة �آل خليفـــة، وزيـــر �لنفـــط في مملكـــة �لبحرين، 

وبمعالي �الأ�صـــتاذ م�صـــطفى قيطوني، وزير �لطاقة في 

�لجمهوريـــة �لجز�ئريـــة �لديمقر�طية �ل�صـــعبية، �للذ�ن 

ي�صاركان في �جتماعات مجل�صكم �لموقر للمرة �الأولى، 

متمنيـــاً لهمـــا �لتوفيـــق و�لنجـــاح، كمـــا �أتقدم بال�صـــكر 

و�لتقديـــر �إلى ��صـــالفهم على دورهم �لبـــارز وجهودهم 

�لتي بذلوها في دعم عمل ون�صاط �لمنظمة، خالل فترة 

م�صاركتهم في �جتماعات مجل�صكم �لموقر. 

معالـــــــي الرئي�س، اأ�شحاب المعالي الـــــــوزراء وروؤ�شاء 

الوفود،

�أمام معاليكم م�صروع جدول �أعمال �الجتماع �لتا�صع 

و�لت�صـــعين لمجل�صـــكم �لموقـــر، و�لـــذي يت�صـــمن عـدة 

مو��صـــيـع ت�صـــتعـر�ص فيهـــا �الأمانة �لعامة �لن�صـــاطات 

و�الأعمـــال �لتـــي �أنجزتها خالل عام 2017، باالإ�صـــافة 

�إلى م�صـــروع ميز�نية �لمنظمة )�الأمانـــة �لعامة و�لهيئة 

�لق�صـــائية( لعام 2018، وقد �صبق و�أن تد�ر�ص �أ�صحاب 

�ل�صـــعادة �الإخوة �أع�صـــاء �لمكتب �لتنفيـــذي قبل �الأيام 

�لما�صية �لبنود �لمدرجة على جدول �الأعمال وتو�صلو� 

ب�صـــاأنها بعـــد مناق�صـــات م�صتفي�صـــة �إلـــى �لتو�صـــيات 

�لمعرو�صـــة علـــى معاليكـــم. متمنياً لكم طيـــب �الإقامة 

والجتماعكم هذ� كل �لتوفيق و�لنجاح. 

وال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
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االجتماع التاسع واألربعون
بعد المائة للمكتب التنفيذي

عقد �الجتماع �لتا�صـــع و�الأربعين بعد �لمائة للمكتب 

�لتنفيذي، في دولة �لكويت يومي 7 و 8 دي�صمبر 2017 

برئا�صة �صعادة / �لجيولوجي �أ�صرف محمود محمد فرج، 

ممثـــل جمهورية م�صـــر �لعربية في �لمكتـــب �لتنفيذي، 

ووكيـــل وز�رة �لبتـــرول و�لثـــروة �لمعدنيـــة لالتفاقيـــات 

و�ال�صتك�صـــاف، و�لـــذي تتر�أ�ـــص بـــالده �لـــدورة �لحالية 

للمنظمة، وقد تم خالل �الجتماع �الإعد�د لجدول �أعمال 

مجل�ص وزر�ء �لمنظمة.

�فتتـــح �الجتماع �صـــعادة �لرئي�ص، مرحباً باأ�صـــحاب 

�ل�صـــعادة �أع�صـــاء �لمكتب �لتنفيـــذي، ومتمنياً لهم طيب 

�الإقامة دولة �لكويت، كما تقدم بال�صـــكر �لجزيل لالأمانة 

�لعامـــة للمنظمة علـــى �لجهـــود و�لتح�صـــير�ت �لجيدة 

�لتي قامو� بها من �أجل ت�صـــهيل �صـــير �أعمال �الجتماع. 

ثم تحدث �صـــعادة �الأمين �لعام للمنظمة �ل�صـــيد/ عبا�ص 

علي �لنقي، مجدد�ً �لترحيب باأ�صـــحاب �ل�صعادة �أع�صاء 

�لمكتـــب �لتنفيذي، م�صـــير�ً �إلى �أن �الجتماع مخ�صـــ�ص 

لالإعـــد�د لالجتماع �لتا�صـــع و�لت�صـــعين لمجل�ـــص وزر�ء 

�لمنظمـــة. بعـــد ذلك ناق�ـــص �الجتماع �لبنـــود �لمدرجة 

على م�صـــروع جدول �الأعمال و�تخذ ب�صـــاأنها �لتو�صيات 

�لمنا�صـــبة. وقد ت�صمن جدول �أعمال �الجتماع مجموعة 

من �لمو��صيع ذ�ت �ل�صلة باأعمال �لمنظمة. 

�شعادة الجيولوجي اأ�شرف محمود محمد فرج

جمهورية م�صر �لعربية

أنشطة المنظمة
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�شعادة ال�شيخ م�شعل بن جبر اآل ثاني

دولة قطر

�شعادة المهند�س عبداهلل الخطاب

�لجمهورية �لعربية �ل�صورية

�شعادة اال�شتاذ محمد راأ�س الكاف

�لجمهورية �لجز�ئرية �لديمقر�طية �ل�صعبية

�شعادة الدكتور مطر حامد النيادي

دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة

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

دولة �لكويت

�شعادة اال�شتاذ �شفاء عبد الرحمن اأحمد

جمهورية �لعر�ق

�شعادة المهند�س نا�شر بن ابراهيم الفوزان

�لمملكة �لعربية �ل�صعودية

�شعادة اال�شتاذ فيحان محمد الفيحاني

مملكة �لبحرين



السنة 44 - العدد 1

32

أنشطة المنظمة
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كتب شكر وتهنئة على نجاح تنظيم األمانة العامة

 إلحتفالية اليوبيل الذهبي واجتماعات المنظمة

تقديم درع اليوبيل الذهبي إلى سعادة السفير/ ضاري العجران

   تلقت �الأمانة �لعامة كتاب �صكر من �صعادة االأ�شتاذ/ فيحان محمد الفيحاني، 

ممثـــــــل مملكة البحريـــــــن في المكتـــــــب التنفيذي، والقائـــــــم باأعمال نائـــــــب الرئي�س 

التنفيـــــــذي لل�شتراتيجيـــــــات والعلقات الدولية في الهيئـــــــة الوطنية للنفط والغاز 

في مملكة البحرين، حيث نقل ل�صعادة �الأمين �لعام تحيات معالي �ل�صيخ محمد بن 

خليفة �آل خليفة، وزير �لنفط في مملكة �لبحرين وعظيم �صكره وتقديره على ح�صن 

�ال�صـــتقبال وكرم �ل�صـــيافة وعلى ح�صـــن �لتنظيم و�الإخر�ج للفعاليات �لتي نظمتها 

�الأمانة �لعامة، مثمناُ �لجهود �لكبيرة ل�صعادة �الأمين �لعام للمنظمة و�لتي �صاهمت 

في �نجاح تلك �لفعاليات

   كمـــا تلقـــت �الأمانة �لعامة كتاب �صـــكر من �شعادة ال�شيـــــــخ دعيج بن �شلمان 

بن دعيـــــــج اآل خليفة، رئي�س مجل�س اإدارة ال�شركـــــــة العربية لبناء واإ�شلح ال�شفن 

)اأ�شري(، حيث �أ�صاد بالم�صتوى �لر�قي لتنظيم �حتفالية �ليوبيل �لذهبي و�د�رته 

�لمتميـــزة، و�أعرب عن �صـــكره وتقديره ل�صـــعادة �الأمين �لعام ولجميع منت�صـــبي 

�لمنظمة على ما بذلوه من جهود كبيرة الإنجاح �الحتفالية، متمنياً دو�م �لتوفيق 

و�لنجاح و�لمزيد من �لنجاح للمنظمة.

��صتقبل �شعادة ال�شفير/ �شاري العجران، م�شاعد 

وزير الخارجيـــــــة ل�شوؤون المرا�شم فـــــــي دولة الكويت، 

في مكتبه �شعادة االأ�شتاذ/ عبا�س علي النقي، االأمين 

العـــــــام لمنظمـــــــة االأوابك، وقد �أعرب �صـــعادة �الأمين 

�لعام خالل �لزيارة عن خال�ص �ل�صـــكر و�لتقدير �إلى 

دولة �لكويت ولوز�رة �لخارجية ولكافة وز�ر�ت �لدولة 

على ما قامت به من جهود كبيرة �صاهمت في �إنجاح 

�لفعاليـــات و�الجتماعات �لتـــي عقدتها �لمنظمة في 

دولـــة �لكويت خالل �صـــهر دي�صـــمبر 2017. وقد تم 

تقديم �لـــدرع �لتـــذكاري �لخا�ص باحتفاليـــة �ليوبيل 

�لذهبي �إلى �صعادة �ل�صفير/ �صاري �لعجر�ن، تقدير�ً 

وعرفاناً من �لمنظمة بجهوده. 

وقـــــــد رافق �شعـــــــادة االأميـــــــن العام خـــــــلل الزيارة، 

ال�شيـــــــد/ عبـــــــد الكريـــــــم عايـــــــد، مديـــــــر اإدارة االإعلم 

والمكتبة والم�شرف على ال�شوؤون االإدارية.

أنشطة المنظمة
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أنشطة المنظمة

كتاب

أوابك في خمسين عامًا
رحلة في تاريخ الصناعة البترولية العربية

فـــي �إطار �حتفـــاالت منظمة �الأو�بـــك باليوبيل �لذهبي 

للمنظمة، �صـــدر عن �الأمانة �لعامـــة للمنظمة موؤخر�ً كتاب 

بعنـــو�ن )اأوابـــــــك في خم�شين عامـــــــًا(، وقد ت�صـــمن �لكتاب 

مجموعة قيمة ونادرة من �ل�صور �لتاريخية و�لتي تن�صر للمرة 

�الأولى عن �ال�صتقباالت �لر�صمية و�لموؤتمر�ت و�الجتماعات 

و�الأن�صـــطة �لتي نظمتها �أو �صـــاركت بها �لمنظمة على مدى 

خم�صة عقود.

وذكر �صـــعادة �الأمين �لعام للمنظمة �ل�صيد عبا�ص علي 

�لنقـــي، في مقدمة �لكتاب باأن �الأمانة �لعامة قد حر�صـــت 

علـــى �نتقاء �ل�صـــور �لتاريخيـــة بعناية ودقة وبما ي�صـــمن 

�بـــر�ز جميع �لمر�حـــل �لتاريخية �لتي مـــرت بها �لمنظمة 

وتعبر ب�صـــكل �أو باآخر عن م�صيرة �لمنظمة خالل �ل�صنو�ت 

و�لعقود �لتي م�صت من عمرها، مبيناً �ن �لكتاب يحمل بين 

طياته م�صـــيرة منظمة �الأو�بك وهي م�صيرة حافلة بالعطاء 

و�الإنجاز�ت، وقد و�كبت �لمنظمة طيلة تلك �ل�صنين مختلف 

�لتطـــور�ت في �صـــناعة �لنفط و�لغـــاز و�لطاقة في �لدول 

�الأع�صـــاء، مو�صـــحا �ن �لعائـــد�ت �لبترولية قد �صـــاهمت 

ب�صـــورة فاعلة في دعم �لتطور �لح�صـــاري و�لعمر�ني في 

�لدول �الأع�صاء.

ويتاألـــف �لكتـــاب مـــن خم�صـــة ف�صـــول، �لف�صـــل �الأول: 

الأ�صـــحاب  �ل�صـــور  مـــن  مجموعـــة  ويت�صـــمن  �لزيـــار�ت، 

�لجاللة و�ل�صـــمو �لملوك و�الأمر�ء في �لدول �الأع�صاء �أثناء 

��صتقبالهم لوزر�ء �لنفط و�لطاقة في �لدول �الأع�صاء خالل 

�الجتماعـــات �لر�صـــمية للمنظمة، �لف�صـــل �لثانـــي: مجل�ص 

�لـــوزر�ء و�لمكتـــب �لتنفيذي: ويت�صـــمن مجموعة كبيرة من 

�صـــور تلـــك �الجتماعـــات، �لف�صـــل �لثالث: موؤتمـــر �لطاقة 

�لعربي، وقد تخ�صي�ص ف�صل خا�ص لهذ� �لموؤتمر بالنظر �إلى 

�أهميته و�لعدد �لكبير من �لم�صاركين في �لموؤتمر على مدى 

صور مختارة من داخل الكتاب
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�أربعة عقود، �لف�صـــل �لر�بع: �لموؤتمر�ت و�لندو�ت، ويخت�ص 

هذ� �لف�صـــل بعر�ص �صـــامل لمختلف �لموؤتمر�ت و�لندو�ت 

�لتي نظمتها �أو �صاركت بها �الأمانة �لعامة للمنظمة، �لف�صل 

�لخام�ص: �ل�صركات �لعربية �لمنبثقة عن �لمنظمة.

هـــــــذا وقد تولى اال�شراف واعـــــــداد الكتاب فريق من اإدارة 

االعلم والمكتبة برئا�شة ال�شيـــــــد/ عبدالكريم عايد، مدير 

اإدارة االعـــــــلم والمكتبة، وع�شوية ال�شادة، نا�شر بخيت، اآالء 

العمران، �شالم احمد.
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

• ارتفع المعدل ال�شهري الأ�شعار �شلة اأوبك بن�صبة 9.4% )5.2 دوالر للبرميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 60.7 دوالر للبرميل خالل �صهر نوفمبر 2017.	

• انخف�س الطلب العالمي على النفط خالل �صهر نوفمبر 2017 بمقد�ر 0.4 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.4% لي�صل �إلى 98.6 مليون ب/ي.	

• ارتفعت الكميات المعرو�شة من النفط خالل �صهر نوفمبر 2017 بمقد�ر 1.3 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 1.3% لت�صل �إلى 99.6 مليون ب/ي.	

• ارتفع اإنتاج الواليات المتحدة من النفط ال�شخري خالل �صهر نوفمبر 2017 بنحو 1.6% ليبلغ حو�لي 6.2 مليون ب/ي، بينما انخف�س عدد الحفارات العاملة بنحو 	

6 حفار�ت مقارنة بال�صهر �ل�صابق ليبلغ 791 حفارة.
• ارتفعت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر �أكتوبر 2017 بنحو 8.1% لتبلغ 7.7 مليون ب/ي، بينما انخف�شت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو 	

13.8% لتبلغ حو�لى 2 مليون ب/ي.
• انخف�س المخزون التجاري النفطي في الدول ال�شناعية خالل �صهر �أكتوبر 2017 بحو�لي 40 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2940 مليون برميل، وانخف�س 	

المخزون االإ�شتراتيجي في دول منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية وجنوب �أفريقيا و�ل�صين بحو�لي 4 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1854 مليون برميل.

• ارتفع المتو�شط ال�شهري لل�شعر الفوري للغاز الطبيعي �لم�صجل في مركز هنري بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر نوفمبر 2017 بمقد�ر 0.13 دوالر لكل مليون )و ح ب( 	

مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى  3.01 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

• انخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في اليابان خالل �صهر �أكتوبــــر 2017 بمقد�ر 0.3 دوالر لكل مليــــون )و ح ب(، لي�صـــل �إلى 7.8 دوالر لكل مليون 	

)و ح ب(، بينما ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في ال�شين بمقد�ر 0.26 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 7.4 دوالر لكل مليون  )و ح ب(، 

وا�شتقر متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في كوريا الجنوبية عند نف�ص م�صتوى �ل�صهر �ل�صابق وهو 8.1 دوالر لكل مليون  )و ح ب(.

• بلغت �شادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�شيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�شين حوالى 3.083 مليون طن خالل �صهر �أكتوبر 2017، م�صتاأثرة بح�صة 	

24.7% من �الإجمالى.

املوؤ�شرات الرئي�شية

أوال : أسواق النفط

– الأ�شعار  1

1-1 اأ�شعار النفط الخام
 �صهد �لمعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة �أوبك �رتفاعاً خالل �الأ�صبوع �الأول من �صهر نوفمبر 2017، 

م�صجاًل �أعلى م�صتوياته وهو 61.7 دوالر للبرميل، ثم �نخف�ص لي�صل �إلى 60.3 دوالر للبرميل خالل 

للبرميل خالل  61.4 دوالر  �إلى  لي�صل  يعاود �الرتفاع بعد ذلك  �أن  �ل�صهر، قبل  �لثاني من  �الأ�صبوع 

�الأ�صبوع �لر�بع من �ل�صهر، كما يو�صح ال�شكل )1(: 

�صهد �لمعدل �ل�صهري الأ�صعار �صلة خامات �أوبك خالل �صهر نوفمبر 2017 �رتفاعاً بمقد�ر 5.2 دوالر 

للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 9.4%، لي�صل �إلى 60.7 دوالر للبرميل  وهو �أعلى 

م�صتوى له منذ �صهر يونيو 2015، م�صجال بذلك �رتفاعاً بنحو 17.5 دوالر للبرميل، �أي بن�صبة %40.5 

مقارنة بمعدله �لم�صجل خالل �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. وقد كان للتح�صن �لملحوظ في �صوق 

�لــتــفــاوؤل  خلفية  على  �لنفط 

ب�صاأن �لتز�م دول �أوبك وخارج 

�الإنــتــاج  خف�ص  باتفاق  �أوبـــك 

 ،2018 �لمقبل  �لــعــام  خــالل 

ـــــى �الإنــخــفــا�ــص  ـــافـــة �إل �إ�ـــص

�لخام  �إمــد�د�ت  في  �لملحوظ 

ــدي عــبــر خـــط �أنــابــيــب   ــن ــك �ل

�لــواليــات  �إلــــى   keystone
وتر�جع  �الأمريكية،  �لمتحدة 

�الأمريكية،  �لنفط  مخزونات 

دور�ً رئي�صياً في �رتفاع �الأ�صعار 

خالل �صهر نوفمبر 2017.

ويو�صح الجدول )1( وال�شكل 

�صلة  �أ�صعار  في  �لتغير   )2(

�أوبك، مقارنة بال�صهر �ل�صابق، 

�لعام  من  �لمماثل  بال�صهر  و 

�ل�صابق:

المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك،  2017-2016  )دوالر/برميل(الشكل - 1:

التطورات البترولية



السنة 44 - العدد 1

39

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

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

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

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

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

التغير في أسعار سلة أوبك، 2016-2017                                    )دوالر/برميل(

التغير في أسعار سلة أوبك، 2017-2016 

الجدول - 1 

الشكل - 2 

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

للفترة   2015 - 2017.

1-2  االأ�شعار الفورية للمنتجات النفطية

- الخليج االأمريكي

�رتفعت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز خالل �صهر نوفمبر 2017 بنحو 3 دوالر 

للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق �أي بن�صبة 4% لت�صل �إلى 78.2 دوالر للبرميل، 

كما �رتفعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 5.7 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 8.6% لتبلغ 71.8 

بن�صبة  �أي  للبرميل  5.6 دوالر  �لوقود بحو�لى  �أ�صعار زيت  و�رتفعت  للبرميل،  دوالر 

11.3% لتبلغ 55 دوالر للبرميل.

)دوالر/برميل(

نوفمرب اأكتوبر �شبتمرب اأغ�شط�س يوليو يونيو مايو اأبريل مار�س فرباير
يناير

2017 دي�شمرب
نوفمرب

2016

60.7 55.5 53.4 49.6 46.9 45.2 49.2 51.4 50.3 53.4 52.4 51.7 43.2 �شعر �شلة اأوبك

5.2 2.1 3.8 2.7 1.7 (4.0) (2.2) 1.1 (3.1) 1.0 0.7 8.5 (4.7) التغري عن ال�شهر ال�شابق

17.5 7.6 10.5 6.5 4.2 (0.6) 6.0 13.5 15.7 24.7 25.9 18.1 2.7 التغري عن ال�شهر املماثل من العام ال�شابق
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-  �شوق روتردام

�صهدت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز �رتفاعاً في م�صتوياتها خالل �صهر نوفمبر 

لت�صل   %8.9 بن�صبة  �أي  �ل�صابق  �ل�صهر  باأ�صعار  مقارنة  للبرميل  دوالر   6.8 بنحو   2017
�إلى 82.9 دوالر للبرميل، كما �رتفعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 3.7 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 

5.2% لتبلغ 75.4 دوالر للبرميل، و�رتفعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لى 5 دوالر للبرميل �أي 
بن�صبة 9.9% لتبلغ 55.6 دوالر للبرميل.

-  �شوق حو�س البحر المتو�شط

�صهدت �الأ�صعار �لفورية للغازولين �لممتاز �رتفاعاً في م�صتوياتها خالل �صهر نوفمبر 

�إلى  �أي بن�صبة 7% لت�صل  2017 بنحو 4.7 دوالر للبرميل مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق 
بن�صبة  �أي  للبرميل  دوالر   4.2 بنحو  �لغاز  زيت  �أ�صعار  �رتفعت  للبرميل، كما  72.1 دوالر 
5.9% لتبلغ 75.2 دوالر للبرميل، و�رتفعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 4.6 دوالر للبرميل 

�أي بن�صبة 8.9% لتبلغ 56.1 دوالر للبرميل.

-  �شوق �شنغافورة

نوفمبر  �صهر  م�صتوياتها خالل  في  �رتفاعاً  �لممتاز  للغازولين  �لفورية  �الأ�صعار  �صهدت 

لت�صل   %8 بن�صبة  �أي  �ل�صابق  �ل�صهر  باأ�صعار  للبرميل مقارنة  5.6 دوالر  بنحو   2017
�إلى 75.6 دوالر للبرميل، كما �رتفعت �أ�صعار زيت �لغاز بنحو 4 دوالر للبرميل �أي بن�صبة 

5.7% لتبلغ 74 دوالر للبرميل، و�رتفعت �أ�صعار زيت �لوقود بحو�لي 4.8 دوالر للبرميل 
�أي بن�صبة 9.2% لتبلغ 56.7 دوالر للبرميل.

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

من نوفمبر 2016  �إلى  نوفمبر 2017 في �الأ�صو�ق �لرئي�صية �الأربعة: 

المعدل الشهري لألسعار الفورية للغازولين الممتاز، 2017-2016 الشكل - 3 

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

�لنفطية في �الأ�صو�ق �لمختلفة خالل �لفترة )2017-2015(. 

)دوالر/برميل(

التطورات البترولية



السنة 44 - العدد 1

41

الشكل - 4  )نقطة على المقياس العالمي ( )*(المعدل الشهري ألسعار شحن النفط الخام، 2017-2016

1-3 اأ�شعار �شحن النفط الخام 

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

�ألف طن �صاكن( خالل �صهر نوفمبر  �ل�صرق )للناقالت �لكبيرة بحمولة 230 – 280 

2017 بمقد�ر نقطة و�حدة مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 1.5% م�صجلة 67 
نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي، كما �نخف�صت �أ�صعار �صحن �لنفط �لخام �لمنقولة د�خل 

�ألف  �أو متو�صطة �لحجم  )85-80  منطقة �لبحر �الأبي�ص �لمتو�صط بناقالت �صغيرة 

طن �صاكن( بمقد�ر 33 نقطة مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، �أي بن�صبة 24.4% م�صجلة 

�لمتجه  �لخام  �لنفط  �أ�صعار �صحن  102 نقطة علــــى �لمقـــيا�ص �لعالمي. و��صتــــقرت 
من مو�نـــئ �ل�صرق �الأو�صط  �إلى �تجــــاه �لغرب )للناقالت �لكبيرة بحمولة 270 – 285 

�لمقيا�ص  28 نقطة على  �ل�صابق م�صجلة  �ل�صهر  نف�ص م�صتوى  �صاكن(  عند  �ألف طن 

�لعالمي. 

ويو�صــــح ال�شكل )4( �أ�صعــــار �صحن �لنفــــط �لخــــام )نقطـة على �لمقيا�ص �لعالمى( 

في �التجاهات �لمختلفة خالل �لفترة من �صهر نوفمبر 2016 �إلى �صهر نوفمبر 2017: 

1-4 اأ�شعار �شحن المنتجات النفطية 

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

�ل�صرق  )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر نوفمبر 2017 بمقد�ر 

نقطتين ،�أي بن�صبة 1.6% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، م�صجلة 126 نقطة على �لمقيا�ص 

 .)World Scale( لعالمي�

بينما �نخف�صت �أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية �لمنقولة د�خل منطقة �لبحر �الأبي�ص 

�لمتو�صط )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( خالل �صهر نوفمبر 2017  بمقد�ر 

12 نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي، �أي بن�صبة 7.6% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، لت�صل 
�لبحر  �لمنقولة من  �لنفطية  �لمنتجات  �أ�صعار �صحن  146 نقطة، و�نخف�صت  �إلى م�صتوى 

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

في كتاب World Scale �لذي ين�صر �صنويا، ويت�صمن قائمة من �الأ�صعار ب�صيغة دوالر/طن تمثل WS 100 – لكل �التجاهات �لرئي�صية في �لعالم.
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�لمتو�صط �إلى �صمال غرب �أوروبا )للناقالت بحمولة 30 – 35 �ألف طن �صاكن( بمقد�ر 13 

نقطة على �لمقيا�ص �لعالمي، �أي بن�صبة 7.7% مقارنة باأ�صعار �ل�صهر �ل�صابق، لت�صل �إلى 

م�صتوى 156 نقطة.

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

�لفترة من �صهر  نوفمبر 2016 �إلى �صهر نوفمبر 2017.

)نقطة على المقياس العالمي ( المعدل الشهري ألسعار شحن المنتجات النفطية، 2017-2016 

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

و �لمنتجات �لنفطية للفترة 2015- 2017.

2 - العر�س و الطلب  

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

نوفمبر 2017 �إلـى �نخفا�صه بمقد�ر 0.4 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.4% مقارنة بم�صتويات 

�ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلـى 98.6 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحو�لي 1.5 مليون ب/ي 

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

مليون   1 بمقد�ر   2017 نوفمبر  �صهر  خالل  �ل�صناعية  �لــدول  مجموعة  طلب  �رتفع 

ب/ي، �أي بن�صبة 2.1% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلـى 47.7 مليون ب/ي، 

مرتفعاً بحو�لي 0.4 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق، بينما �نخف�ص 

طلب بقية دول �لعالم �الأخرى بمقد�ر 1.4 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 2.7% مقارنة بم�صتويات 

1.1 مليون ب/ي مقارنة  بحو�لي  مرتفعاً  مليون ب/ي،   50.9 �إلى  لي�صل  �ل�صابق  �ل�صهر 

بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق.

الشكل - 5 

التطورات البترولية
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Energy Intelligence Briefing Dec. 19  2017 ،:مل�صدر�

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

نوفمبر 2017 بمقد�ر 1.3 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 1.3% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق 

�إلـى 99.6 مليون ب/ي، م�صكلة �رتفاعاً بحو�لي 0.1 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر  لت�صل 

�لمناظر من �لعام �ل�صابق.

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

بن�صبة  �أي  مليون ب/ي   0.2 بمقد�ر   2017 نوفمبر  �صهر  �لطبيعي خالل  �لغاز  �صو�ئل  و 

0.5% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 39.6 مليون ب/ي، م�صكلة �نخفا�صاً 
�إجمالى  �رتفع  كما  �ل�صابق،  �لعام  من  �لمناظر  بال�صهر  مقارنة  مليون ب/ي   0.9 بحو�لي 

�إمد�د�ت �لدول �لمنتجة من خارج �أوبك بمقد�ر 1.1 مليون ب/ي �أي بن�صبة 1.9% مقارنة 

مليون   1 بحو�لي  �رتفاعاً  م�صكلة  مليون ب/ي،   60 �إلى  لت�صل  �ل�صابق  �ل�صهر  بم�صتويات 

ب/ي مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق .

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

�ل�صهر  مليون ب/ي خالل   0.7 قدره  بعجز  مقارنة  مليون ب/ي،   1 2017 فائ�ص قدره 
�ل�صابق وفائ�ص قدره 2.4 مليون ب/ي خالل �ل�صهر �لمماثل من �لعام �ل�صابق، وذلك كما 

يت�صح من الجدول )2( وال�شكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط  الجدول - 2 

التغري عن

نوفمرب 2016

نوفمرب

2016
التغري عن

اأكتوبر 2017

اأكتوبر

2017
نوفمرب

2017

0.4 47.3 1.0 46.7 47.7 طلب الدول ال�شناعية

1.1 49.8 - 1.4 52.3 50.9 باقي دول العامل

1.5 97.1  -0.4 99.0 98.6 اإجمايل الطلب العاملي

- 0.9 40.5 0.2 39.4 39.6 اإمدادات اأوبك :

- 1.0 33.5 0.2 32.3 32.5 نفط خام

0.1 7.0 0.0 7.1 7.1 �شوائل الغاز و مكثفات

1.2 56.6 1.2 56.6 57.8 اإمدادات من خارج اأوبك

- 0.2 2.4 - 0.1 2.3 2.2 عوائد التكرير

0.1 99.5 1.3 98.3 99.6 اإجمايل العر�س العاملي

2.4 - 0.7 1.0 املوازنة

 )مليون برميل/ اليوم(
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ـــــــدوالن )7( و )8( م�صتويــــــات �لطلـــب و�لعر�ص �لعالمـــي للنفط  للفترة  يو�صــــــح الجـــــ

.2017 -2015

• اإنتاج النفط ال�شخري فى الواليات المتحدة االأمريكية 	

�رتفع �إنتاج �لواليات �لمتحدة �الأمريكية من �لنفط �ل�صخري خالل �صهر نوفمبر 2017 

بحو�لى 95 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 1.6% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق ليبلغ 6.217 مليون 

�ل�صابق،  �لعام  من  �لمناظر  بال�صهر  مقارنة  �ألف ب/ي   921 بنحو  �رتفاعاً  م�صكاًل  ب/ي، 

بينما �نخف�ص عدد �لحفار�ت �لعاملة خالل �صهر نوفمبر 2017 بنحو 6 حفار�ت مقارنة 

310 حفارة  بنحو  مرتفع  م�صتوى  وهو  791 حفارة،  �إلى  لي�صل  �ل�صابق  �ل�صهر  بم�صتويات 

مقارنة بال�صهر �لمناظر من �لعام �ل�صابق ،وذلك كما يت�صح من الجدول )3( وال�شكل )7(: 

 )مليون ب/ي ( العرض والطلب العالمي على النفط 

الجدول - 3 إنتاج النفط الصخرى فى الواليات المتحدة األمريكية *

EIA، Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions December 2017 :مل�صدر�

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

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

شكل - 6 

التغري عن

نوفمرب 2016

نوفمرب

2016
التغري عن

اأكتوبر 2017

اأكتوبر

2017
نوفمرب

2017

0.921 5.296 0.095 6.122 6.217 اإنتاج النفط ال�شخري

310 481 )6( 797 791 عدد احلفارات العاملة )حفارة(

  )مليون برميل / اليوم ( 

التطورات البترولية
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3 -  تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية

الواليات المتحدة االأمريكية 

�رتفعت و�رد�ت �لواليات �لمتحدة �الأمريكية من �لنفط �لخام خالل �صهر �أكتوبر 2017 

بحو�لى 576 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 8.1% مقارنة بم�صتــــويات �ل�صهـــر �ل�صابق لتبلغ نحو 

7.7 مليون ب/ي، بينما �نخف�صت و�رد�تها من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 328 �ألف ب/ي 
�أى بن�صبة 13.8% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ حو�لي 2 مليون ب/ي. 

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

�صهر �أكتوبر 2017 بحو�لى 487 �ألف ب/ي �أى بن�صبة 37.6% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر 

�لنفطية بحو�لى  �لمنتجات  �رتفعت �صادر�تها من  1.8 مليون ب/ي، كما  لتبلغ  �ل�صابق 

�أى بن�صبــــة 23% مقارنــــة بم�صتـــويات �ل�صهــــر �ل�صابق لتبلغ حو�لى  981 �ألف ب/ي 
5.3 مليون ب/ي. وبذلك �نخف�ص �صافي �لو�رد�ت �لنفطية للواليات �لمتحدة خالل �صهر 
�أكتوبر 2017 بحو�لي 1.2 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 31% مقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لي�صل 

�إلى 2.7 مليون ب/ي.

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

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

9% ثم فنزويال بن�صبة 8%، بينما ��صتحوذت �لدول �الأع�صاء في منظمة �أوبك على حو�لي 
35% من �إجمالي و�رد�ت �لنفط �لخام للواليات �لمتحدة �الأمريكية. 

اليابان 

 243 بحو�لي   2017 �أكتوبر  �صهر  �لخام خالل  �لنفط  من  �ليابان  و�رد�ت  �نخف�صت 

بينما  ب/ي،  مليون   2.9 لتبلغ  �ل�صابق  �ل�صهر  مع  بالمقارنة   %8 بن�صبة  �أي  ب/ي،  �ألف 

�رتفعت �لو�رد�ت �ليابانية من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 115 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة %26 

بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 558  �ألف ب/ي.

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

�أكتوبر 2017 بنحو 286 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 41% لتبلغ 410 �ألف ب/ي. وبذلك �رتفع 

�أي  �ألف ب/ي،  �أكتوبر 2017 بحو�لي 157  �صافي �لو�رد�ت �لنفطية لليابان خالل �صهر 

بن�صبة 5.4% لي�صل �إلى 3.1 مليون ب/ي.

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

40% من �جمالي و�رد�ت �ليابان من �لنفط �لخام، تليها �المار�ت �لعربية �لمتحدة بن�صبة 
27% ثم قطر بحو�لى %8.

ال�شين 

�نخف�صت و�رد�ت �ل�صين من �لنفط �لخام خالل �صهر �أكتوبر 2017 بحو�لي 1.7 مليون 

ب/ي، �أي بن�صبة 19% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 7.3 مليون ب/ي وهو �أقل م�صتوى 

منذ �صهر �أكتوبر 2016، كما �نخف�صت �لو�رد�ت �ل�صينية من �لمنتجات �لنفطية بحو�لى 

163 �ألف ب/ي، �أي بن�صبة 12% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 1.3 مليون ب/ي.
�ألف   73 �لخام حو�لي  �لنفط  �ل�صينية من  �ل�صادر�ت  بلغت  �ل�صادر�ت،  وعلى جانب 

ب/ي، و�نخف�صت �ل�صادر�ت �ل�صينية من �لمنتجات �لنفطية بحو�لي 24 �ألف ب/ي، �أي 

بن�صبة 2% بالمقارنة مع �ل�صهر �ل�صابق لتبلغ 1 مليون ب/ي. وبذلك بلغ �صافي �لو�رد�ت 

�لنفطية �ل�صينية خالل �صهر �أكتوبر 2017 حو�لي 7.5 مليون ب/ي منخف�صة بنحو %19 

عن م�صتوياتها لل�صهر �ل�صابق. 

وبالن�صبة لم�صادر �لو�رد�ت، تاأتي رو�صيا في �لمرتبة �الأولى بن�صبة 15% من �إجمالي 

و�رد�ت �ل�صين من �لنفط �لخام، تليها �لمملكة �لعربية �ل�صعودية بن�صبة 12.5%، و�نجوال 

بن�صبة %12.

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

للواليات �لمتحدة و�ليابان و�ل�صين خالل �صهر �أكتوبر 2017 مقارنة بال�صهر �ل�صابق.

)مليون برميل / اليوم (  الجدول - 4

�مل�صدر : �لتقرير �ل�صهري ملنظمة �أوبك، �أعد�د خمتلفة 2017.

4 - المخزون 

�أكتوبر  �صهر  خالل  �ل�صناعية  �لدول  في  �لنفطي  �لتجاري  �لمخزون  �إجمالي  �نخف�ص 

2940 مليون برميل، وهو  �إلى  لي�صل  �ل�صابق  �ل�صهر  40 مليون برميل عن  2017 بحو�لي 
م�صتوى منخف�ص بنحو 115 مليون برميل عن م�صتويات �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي، 

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

1151 مليون  �إلى  لي�صل  �ل�صابق  �ل�صهر  20 مليون برميل عن  2017 بحو�لي  �أكتوبر  �صهر 

مليون   20 بحو�لي  �لنفطية  �لمنتجات  �لتجاري من  �إجمالي مخزونها  �نخف�ص  كما  برميل، 

برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1789 مليون برميل.

املنتجات النفطية النفط اخلام

التغري عن

�شبتمرب 2017

�شبتمرب

 2017
اأكتوبر

 2017
التغري عن

�شبتمرب 2017

�شبتمرب

 2017
اأكتوبر

 2017

-1.309 -1.900 -3.209 0.089 5.828 5.917 الواليات املتحدة االأمريكية

0.400 -0.253 0.147 -0.243 3.170 2.927 اليابان

-0.138 0.378 0.240 -1.658 8.922 7.264 ال�شني

 صافي الواردات)الصادرات( النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين

التطورات البترولية
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 وقد �نخف�ص �لمخزون �لتجاري �لنفطي في �الأمريكتين بحو�لى 28 مليون برميل عن 

�ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 1551 مليون برميل، منها 626 مليون برميل من �لنفط �لخام 

�لدول  في  �لنفطي  �لتجاري  �لمخزون  �نخف�ص  كما  �لمنتجات،  من  برميل  مليون   925 و 

�الأوروبية بحو�لى 11 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صتقر عند 957 مليون برميل، منها 

339 مليون برميل من �لنفط �لخام و 618 مليون برميل من �لمنتجات، و�نخف�ص �لمخزون 
�لتجاري �لنفطي في دول منطقة �لمحيط �لهادي بحو�لى 1 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق 

لي�صتقر عند 432 مليون برميل، منها 186 مليون برميل من �لنفط �لخام و 246 مليون 

برميل من �لمنتجات.

 2017 �أكتوبر  �صهر  خالل  �لعالم  دول  بقية  في  �لنفطي  �لتجاري  �لمخزون  �نخف�ص 

�لتجاري  2734 مليون برميل، بينما �رتفع �لمخزون  �إلى  35 مليون برميل لي�صل  بمقد�ر 

�لنفطي على متن �لناقالت بمقد�ر 25 مليون برميل لي�صل �إلى 1169 مليون برميل. 

وبذلك ينخف�ص �إجمالي �لمخزون �لتجاري �لعالمى بحو�لي 75 مليون برميل عن �ل�صهر 

�ل�صابق لي�صل �إلى 5674 مليون برميل، م�صجاًل بذلك �نخفا�صاً بمقد�ر 97 مليون برميل 

عن م�صتويات �ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

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

�أفريقيا و�ل�صين خالل �صهر �أكتوبر 2017 بحو�لي 4 مليون برميل عن �ل�صهر �ل�صابق لي�صل 

�إلى 1854 مليون برميل، م�صجاًل بذلك �نخفا�صاً بمقد�ر 16 مليون برميل عن م�صتويات 

�ل�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

وبذلك ي�صل �إجمالي �لمخزون �لعالمي في نهاية �صهر �أكتوبر 2017 �إلى 8697 مليون 

برميل م�صجال بذلك �نخفا�صاً بنحو 54 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق، و�نخفا�صاً 

بنحو 151 مليون برميل مقارنة بال�صهر �لمماثل من �لعام �لما�صي. 

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

�صهر �أكتوبر 2017.

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر أكتوبر 2017  )مليون برميل ( شكل - 8 
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ثانيا: سوق الغاز الطبيعي
1 - الأ�شعار الفورية و الم�شتقبلية للغاز الطبيعي في ال�شوق الأمريكي 

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

�الأمريكي خالل �صهر نوفمبر 2017 بمقد�ر 0.13 دوالر لكل مليون )و ح ب( مقارنة بال�صهر 

�ل�صابق لي�صل �إلى 3.01 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

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

تك�صا�ص �لمتو�صط، يت�صح �نخفا�ص �أ�صعار �لغاز �لطبيعي بنحو 6.8 دوالر لكل مليون )و ح 

ب( ،كما هو مو�صح في الجدول )5(:

) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 5

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

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

�صـــرق �أ�صيا و�لكميـــات �لم�صتوردة من كل مـــن �ليابان وكوريا �لجنوبيـــة و�ل�صين و�لم�صادر 

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

1.2 اأ�شعار الغاز الطبيعي الم�شيل
�نخف�ـــص متو�صط �أ�صعار �لغـــاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردتـــه �ليابان في �صهر �أكتوبر 

2017 بمقـــد�ر 0.3 دوالر لـــكل مليـــون و ح ب مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صـــل �إلى 7.8 دوالر/ 
مليـــون و ح ب، بينمـــا �رتفع متو�صــــط �أ�صعار �لغــــاز �لطبيعـــي �لم�صيل �لذي ��صتوردته �ل�صين 

بمقـــــد�ر 0.26 دوالر لـــكل مليـــــــون و ح ب مقارنة بال�صهــــر �ل�صابـــق لي�صـــل �إلى 7.4 دوالر/ 

مليـــون و ح ب، و��صتقر متو�صط �أ�صعار �لغـــاز �لطبيعي �لم�صيل �لذي ��صتوردته كوريا �لجنوبية 

عند نف�ص م�صتوى �ل�صهر �ل�صابق وهو 8.1  دوالر/ مليون و ح ب. 

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

و�ل�صين من �لم�صادر �لمختلفة خالل �ل�صهر بمقد�ر 821 �ألف طن �أي بن�صبة 7.1% مقارنة 

 12.464 �إلى   2017 �أكتوبر  �صهر  في  �لم�صتوردة  �لكميات  و�صلت  حيث  �ل�صابق  بال�صهر 

مليون طن.

* كما هو في مركز هنري.
* * تم تحويل خام غرب تك�صا�ص �إلى مليون )و ح ب( على �أ�صا�ص �أن �لبرميل يحتوي 5.80 مليون )و ح ب (.

http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdM.htm  : لم�صدر�

نوفمرب

دي�شمرب2016
يناير

نوفمرباأكتوبر�شبتمرباغ�شط�سيوليويونيو مايواأبريل مار�سفرباير2017

2.63.63.32.82.93.13.23.03.02.93.02.93.0�لغاز �لطبيعي *

7.99.09.19.28.68.88.47.88.18.38.38.99.8خام غرب تك�صا�ص**

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس في السوق األمريكي، 2017-2016

التطورات البترولية
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 ويو�صح الجدول )6( �لكميات �لم�صتوردة من �لغاز �لطبيعي �لم�صيل و�أ�صعاره في كل 

من �ليابان وكوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �لفترة 2015 - 2017 :

 World Gas Intelligence امل�شدر:  اأعداد خمتلفة من

كميات وأسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في اليابان وكوريا والصين 2017-2015  الجدول - 6

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

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�شنيكوريااليابانالإجمايلال�شنيكوريااليابان

201584850331411960613759710.210.68.6

20168276733257260171420416.96.96.5

724533382464130477.98.07.3يناير 2016

737029981801121698.07.86.9فرباير

795932821702129437.27.36.6مار�س

638221771861104206.46.66.6اأبريل

54552218142590985.96.06.3مايو

619324842146108236.05.76.0يونيو

64601918160499826.35.95.4يوليو

765619712257118846.76.36.0اأغ�شط�س

667122362527114347.16.86.1�شبتمرب

628231871838113077.27.36.7اأكتوبر

754534222659136267.17.56.8نوفمرب

754940263733153087.17.37.1دي�شمرب

830242943436160327.57.97.0يناير 2017

779036002372137627.98.07.0فرباير

814335271991136617.77.86.9مار�س

657323372171110818.27.87.0اأبريل

623924882911116388.58.37.3مايو

618534603038126838.37.87.1يونيو

681727163121126548.37.97.4يوليو

725926033140130028.38.27.4اأغ�شط�س

582123683454116438.18.17.2�شبتمرب

613727603567124647.88.17.4اأكتوبر
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3.2 م�شادر واردات الغاز الطبيعي الم�شيل
بلغت �صادر�ت ��صتر�ليا �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و �ل�صين خالل �صهر �أكتوبر 2017  

و�رد�ت  �إجمالي  29.6% من  بن�صبة  �الأولى  �لمرتبة  لتاأتي في  3.684 مليون طن،  حو�لي 

�ليابان وكوريا �لجنوبية و�ل�صين خالل �ل�صهر، تليها قطر بن�صبة 18.3% ثم ماليزيا بن�صبة 

. %12.4
هذ� وقد بلغت �صادر�ت �لدول �لعربية �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و �ل�صين حو�لي 

3.083 مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته 24.7% من �إجمالي و�رد�ت تلك �لدول خالل �ل�صهر.

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

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

تليها   ،2017 �أكتوبر  �صهر  نهاية  و ح ب في  مليون  8.86 دوالر/  �صافي عائد في حدود 

�إندوني�صيا ب�صافي عائد 8.74 دوالر/ مليون و ح ب، ثم ماليزيا ب�صافي عائد 8.69 دوالر/ 

مليون و ح ب، و��صتر�ليا ب�صافي عائد 8.68 دوالر/ مليون و ح ب. فيما بلغ �صافي �لعائد 

لقطر 8.48 دوالر/ مليون و ح ب، وللجز�ئر 8.10 دوالر/ مليون و ح ب. 

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

وكوريا �لجنوبية و�ل�صين، و�صافي �لعائد لها في نهاية �صهر �أكتوبر 2017:

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

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

في نهاية شهر أكتوبر 2017

�شافي العائد من بيع �شحنات الكميات الم�شتوردة

الغاز الطبيعي الم�شيل الفورية في 

ا�شواق �شمال �شرق اآ�شيا
) األف طن (

اليابان
 كوريا

الجنوبية
)دوالر / م و ح ب(االإجماليال�شين

61372760356712464اإجمالي الواردات، منها:

1754405152536848.68ا�شتراليا

77885664922838.48قطر

108511334615448.69ماليزيا

70642130514328.74اندون�شيا

8438.86ــ588255رو�شيا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 نوع من الخام.

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

وتقارير اأوبك.

 Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

�جلدول - 2:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك،  2016- 2017 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 2016 -2017
)$ / Barrel - دوالر / برميل(

2017 2016 �ال�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month 2017 2016 �الأ�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month

46.7 44.3 1 
   

يوليو

July

53.1 29.8 1 

 يناير 

January
45.5 43.0  2 52.1 25.7  2
46.9 42.7  3 52.1 23.7  3
48.0 40.2 4 52.5 26.9  4
49.9 39.1 1 

 

�غ�صط�ص

August

52.9 29.2  1

 فرب�ير 

February
50.2 41.2  2 53.2 27.0  2
48.7 45.5  3 53.7 29.0  3
49.7 45.5 4 53.6 29.3  4
51.7 43.7  1

�صبتمرب

September

52.0 35.1 1

 مار�ص 

March
52.8 42.7  2 49.2 35.2 2
54.2 42.5 3 48.7 35.8 3
55.8 43.1 4 49.5 34.8 4
54.4 47.5 1 

 �كتوبر 

October

51.6 34.2 1
  

�بريل

April

54.4 48.5  2 53.4 38.2 2
55.7 48.4  3 51.5 38.6 3
56.3 47.4 4 49.4 41.1 4
61.7 42.1 1 

 نوفمرب  

November

48.1 41.1 1

مايو

May
60.3 42.2  2 47.6 41.8 2
60.9 45.0  3 50.0 44.5 3
61.4 46.4 4 51.1 44.7 4

50.7 1 

 دي�صمرب 

December

46.5 47.1 1

 يونيو 

  June
51.9  2 45.2 45.1 2
52.0  3 43.4 46.0 3
53.1 4 44.6 45.3 4

20162017

26.552.4January يناير 

28.753.4February فرب�ير 

34.750.3March مار�ص 

37.951.4April �بريل 

43.249.2May مايو 

45.845.2June يونيو 

42.746.9July يوليو 

43.149.6August �غ�صط�ص 

42.953.4September �صبتمرب 

47.955.5October �كتوبر 

43.260.7November نوفمرب 

51.7December دي�صمرب 

30.052.0First Quarter �لربع �الأول 

42.348.6Second Quarter �لربع �لثانى 

42.950.0Third Quarter �لربع �لثالث 

47.6Fourth Quarter �لربع �لر�بع 

40.7Annual Average املتو�شط ال�شنوي 

�جلدول - 1: �ملعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة �أوبك* ، 2016 - 2017

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2016 -2017
)$ / Barrel - دوالر / برميل(

ملحق الجداول
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�جلدول - 3:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك وبع�ص �أنو�ع �لنفوط �الأخرى 2017-2015

Table - 3:  Spot Prices for OPEC and Other  Crudes، 2015-2017   

)$/Barrel - دوالر/ برميل(

�صلة خامات 

�أوبك

 OPEC
Basket

�لعربى 

�خلفيف

 Arab
Light

خليط   

�ل�صحر�ء 

�جلز�ئري 

 Sahara
Blend

�لب�صرة 

�خلفيف

 Basra
Light

�لكويت 

Kuwait
Export

قطر 

�لبحري

Marine

موربان

�الإمار�تي

Murban

�ل�صدرة 

�لليبي

Es Sider

دبى

Dubai
برنت

Brent

غرب 

تك�صا�ص

WTI

49.549.952.847.948.250.753.951.451.052.448.7Average 2015متو�شط عام 2015

40.740.944.239.439.241.444.842.641.343.743.2Average 2016متو�شط عام 2016

26.526.431.324.723.927.031.629.826.830.831.5January 2016يناير 2016 

28.728.833.327.126.829.434.231.529.432.530.3Februaryفرباير

34.734.739.433.433.035.540.037.535.238.537.8Marchمار�س

37.938.242.336.636.339.042.540.539.041.541.0Aprilاأبريل

43.243.547.742.141.644.147.145.844.346.846.8Mayمايو

45.846.349.044.644.546.449.347.346.348.348.7Juneيونيو

42.743.145.341.441.443.546.544.042.645.044.9July يوليو

43.143.546.442.041.943.446.344.943.645.944.8Augustاأغ�شط�س

42.942.747.141.941.243.546.445.743.746.745.2September �شبتمرب

47.948.349.846.847.048.151.248.748.949.749.9Octoberاأكتوبر

43.243.345.142.042.144.347.343.644.045.145.7Novemberنوفمرب

51.751.953.850.950.952.154.952.152.153.652.0Decemberدي�شمرب

52.452.354.851.751.553.456.053.153.754.652.5January 2017يناير 2017 

53.453.655.152.752.954.156.353.554.455.153.4Februaryفرباير

50.350.751.449.849.950.953.050.051.251.649.6Marchمار�س

51.451.651.850.850.852.454.351.052.352.651.1Aprilاأبريل

49.249.349.848.648.750.252.048.950.550.548.6Mayمايو

45.245.246.144.644.446.347.944.946.446.445.2Juneيونيو

46.947.148.046.446.247.549.047.047.648.546.7Julyيوليو

49.649.651.349.348.749.751.550.350.251.748.0Augustاأغ�شط�س

53.453.356.353.052.252.954.955.153.556.149.7September�شبتمرب

55.555.757.955.054.555.157.456.555.657.351.6Octoberاأكتوبر

60.761.163.260.259.660.562.861.660.862.656.7Novemberنوفمرب

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

�جلدول  - 4:  �ملتو�صط �ل�صهري لال�صعار �لفورية للمنتجات �لنفطية فى �ال�صو�ق �ملختلفة،  2015 - 2017

Table - 4: Average Monthly Market Spot Prices of Petroleum Products,   2015 -2017
)$ / Barrel - دوالر / برميل(

الغازولني  املمتازال�شوق

Premium Gasoline
زيت الغاز

Gasoil
زيت الوقود

 Fuel Oil
 Market

 متو�صط

عام

2015

69.266.245.9Singapore�صنغافورة

Average
2015

75.566.040.2Rotterdamروترد�م
69.467.542.1Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

77.763.843.3US Gulf�خلليج �المريكي

متو�صط

 عام 

2016

56.152.937.1Singapore�صنغافورة

Average
2016

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

63.150.132.1US Gulf�خلليج �المريكي

نوفمرب

2016

59.057.043.9Singapore�صنغافورة

Nov-16
64.657.341.0Rotterdamروترد�م

57.857.940.7Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
62.453.938.3US Gulf�خلليج �المريكي

دي�صمرب

2016

66.764.151.7Singapore�صنغافورة

Dec-16
71.464.946.7Rotterdamروترد�م

64.965.448.8Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
71.861.045.5US Gulf�خلليج �المريكي

يناير

2017

69.565.955.1Singapore�صنغافورة

Jan-17
73.865.150.6Rotterdamروترد�م

67.066.552.2Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
72.862.546.8US Gulf�خلليج �المريكي

فرب�ير

2017

69.967.354.6Singapore�صنغافورة

Feb-17
75.766.149.7Rotterdamروترد�م

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

مار�ص

2017

64.363.150.7Singapore�صنغافورة

Mar-17
70.162.244.9Rotterdamروترد�م

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

�أبريل

2017

67.765.052.5Singapore�صنغافورة

Apr-17
75.464.147.0Rotterdamروترد�م

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

مايو

2017

64.461.751.6Singapore�صنغافورة

May-17
72.661.146.3Rotterdamروترد�م

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

يونيو

2017

59.858.345.3Singapore�صنغافورة

Jun-17
69.657.144.0Rotterdamروترد�م

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

يوليو

2017

61.861.446.1Singapore�صنغافورة

Jul-17
70.360.945.0Rotterdamروترد�م

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

�أغ�صط�ص

2017

67.564.247.2Singapore�صنغافورة

Aug-17
75.264.746.6Rotterdamروترد�م

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

�صبتمرب

2017

70.469.350.7Singapore�صنغافورة

Sep-17
79.671.349.8Rotterdamروترد�م

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

�أكتوبر

2017

70.070.051.9Singapore�صنغافورة

Oct-17
76.171.750.6Rotterdamروترد�م

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

نوفمرب

2017

75.674.056.7Singapore�صنغافورة

Nov-17
82.975.455.6Rotterdamروترد�م

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

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

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

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

�جلدول - 5 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �لنفط �خلام  2015 - 2017 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2015 - 2017
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�ص �لعاملي(

             Direction
Period

�لبحر �ملتو�صط/

�لبحر �ملتو�صط ***

Med/Med ***

�ل�صرق �الأو�صط/ �لغرب **

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

Middle East/East*
 �الجتاه     

�لفرتة

Average 2015 108 38 65 متو�شط 2015

Average 2016 97 37 60 متو�شط 2016

November 134 39 69 نوفمرب 2016

December 115 49 81 دي�صمرب

January 2017 142 53 84 يناير 2017

February 103 37 71 فرب�ير

March 113 28 53 مار�ص

Arpil 104 34 65 �أبريل

May 116 29 55 مايو

June 91 26 51 يونيو

July 84 26 52 يوليو

August 78 24 42 �أغ�صط�ص

September 107 23 44 �صبتمرب

October 135 28 68 �أكتوبر

November 102 28 67 نوفمرب

�جلدول - 6 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �ملنتجات �لنفطية، 2015 - 2017 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2015 - 2017
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�ص �لعاملي (

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

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

Med/Med*
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

Middle East/East*

�الجتاه     

�لفرتة

Average 2015 173 162 118 متو�شط 2015

Average 2016 146 136 100 متو�شط 2016

November 140 130 76 نوفمرب 2016

December 183 173 89 دي�صمرب

January 2017 198 183 124 يناير 2017

February 157 147 116 فرب�ير

March 213 203 126 مار�ص

Arpil 197 187 107 �أبريل

May 158 147 106 مايو

June 149 139 107 يونيو

July 143 133 114 يوليو

August 127 118 127 �أغ�صط�ص

September 174 165 139 �صبتمرب

October 169 158 124 �أكتوبر

November 156 146 126 نوفمرب

Direction

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

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

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

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

�جلدول - 7 : �لطلب �لعاملي على �لنفط خالل �لفرتة 2015 - 2017    

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

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

وتقارير ال�شناعة النفطية.

*2017 2016 2015

�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average

Arab Countries 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1  الدول العربية

OAPEC 6.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0       �لدول �الأع�صاء في �أو�بك

Other Arab 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1       �لدول �لعربية �الأخرى

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

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

Western Europe 14.5 14.2 13.9 14.0 14.0 14.4 14.0 13.6 13.8  �أوروبا �لغربية

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

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

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

�أ�صيوية �أخري 

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

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

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

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

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

World 97.7 96.3 95.7 95.4 96.2 96.0 94.1 94.1 93.7    العامل

ملحق الجداول
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�جلدول - 8: �لعر�ص �لعاملي للنفط و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �لفرتة  2015 - 2017

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

Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty Reports.

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

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

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

*2017 2016 2015
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average

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

OAPEC 27.0 26.7 26.6 27.0 27.7 27.2 26.7 26.4 26.1 �لدول �الأع�صاء في �أو�بك

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

OPEC * *: 39.1 38.6 38.3 38.6 39.3 38.8 38.3 38.5 37.6 االأوبك * *:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

China 3.9 4.0 4.0 4.1 4.0 4.0 4.1 4.2 4.4 ال�شني

FSU 13.9 14.1 14.1 13.9 14.2 13.7 13.7 14.0 13.7 االحتاد ال�شوفيتي ال�شابق

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

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

World 96.6 96.1 96.1 95.9 97.2 95.6 94.8 96.4 95.6  العامل  
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1) Exculdes Oil at Sea.
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

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

Oil Market Intelligence, December  2017   امل�شدر Sources: Oil Market Intelligence, December  2017

�لجدول - 9: �لمخزون �لنفطي �لعالمي، في نهاية �صهر �أكتوبر 2017

Table - 9 : Global Oil Inventories، October 2017
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية �ل�صهر(

اأكتوبر 2017

 Oct- 2017
�شبتمرب 2017

Sep- 2017
التغري عن �شبتمرب 2017

Change from  Sep- 2017
اأكتوبر 2016

 Oct- 2016
التغري عن اأكتوبر 2016

Change from  Oct- 2016

Americas(76)1627(28)15511579االأمريكتني:

Crude)24(650)7(626633نفط خام

Products)52(977)21(925946منتجات نفطية

Europe(24)981(11)957968اأوروبا :

Crude)8(347)1(339340نفط خام

Products)16(634)10(618628منتجات نفطية

Pacific(15)447(1)432433منطقة املحيط الهادي 

Crude)16(202)12(186198نفط خام

246235112451Productsمنتجات نفطية

 Total OECD(115)3055(40)29402980اإجمايل الدول ال�شناعية *
1

Crude)48(1199)20(11511171نفط خام

Products(67)1856(20)17891809منتجات نفطية

 271717Rest of the world(35)27342769بقية دول العامل *
1

Oil at Sea)37(11691144251206نفط على منت �لناقالت

World Commercial 1(97)5771(75)56745749املخزون التجاري العاملي *

Strategic Strategic)16(1870(4)18541858�ملخزون �ال�صرت�تيجي

Total 2(151)8848(54)86978751اإجمايل املخزون العاملي**

ملحق الجداول
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اجلائــــزة العلميــــة

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

اإعـــــــــــــــــــــــــالن

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

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

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

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

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

مو�صوع البحث

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

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

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

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

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

البترول والطاقة المقترحة، والتي منها: 

11 التطورات1الحالية1والم�ستقبلية1في1اأ�سواق1الطاقة.1.

21 االمدادات1العالمية1من1م�سادر1الطاقة1المختلفة.1.

31 الطلب1العالمي1على1م�سادر1الطاقة1المختلفة:1الواقع1واالآفاق1المحتملة.1.

41 التطورات1في1اأ�سعار1الطاقة1واالنعكا�سات1على1م�ستويات1الطلب1واالمدادات.1.

51 �سيا�سات1دعم1الطاقة1واالنعكا�سات1على1االقت�سادات1الوطنية..

61 العائدات1البترولية1واالنعكا�سات1على1اقت�ساديات1الدول1المنتجة.1.

71 واقع1واآفاق1اال�ستثمارات1في1قطاع1الطاقة1وتعزيز1م�ساهمة1القطاع1الخا�ص.1.

81 �سيا�سات1الطاقة1في1الدول1الرئي�سية1الم�ستهلكة1لها1واالنعكا�سات1على1م�ستقبل1الطاقة..

)�صروط تقديم البحث(

11 يجوز1تقديم1البحث1من1�سخ�ص1اأو1اأكثر1وال1ي�سمل1ذلك1االأ�سخا�ص1االعتباريين..
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ا�صتمـرارا ل�صيا�صـة منظمـة الأقطـار العربيـة الم�صـدرة للبترول في ت�صجيع البحـث العلمـي بتخ�صيـ�ص جـائزتيـن تقديريتـين كـل 

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

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

رقم 147/1  بتاريخ 14 اأيار/مايو 2017 فقد تقرر اأن يكون مجال البحث العلمي للح�صول على جائزة عام 2018 بعنوان:
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ومن �صمنها المدادات وال�صتهالك والأ�صعار”
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ت�صتمل على جانب المدادات والطلب وحركة التجارة واتجاهات الأ�صعار والعائدات وال�صتثمار و�صيا�صات الطاقة المختلفة، 

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

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

البترول والطاقة المقترحة، والتي منها: 

11 التطورات1الحالية1والم�ستقبلية1في1اأ�سواق1الطاقة.1.

21 االمدادات1العالمية1من1م�سادر1الطاقة1المختلفة.1.
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61 العائدات1البترولية1واالنعكا�سات1على1اقت�ساديات1الدول1المنتجة.1.

71 واقع1واآفاق1اال�ستثمارات1في1قطاع1الطاقة1وتعزيز1م�ساهمة1القطاع1الخا�ص.1.
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