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في وداع قائد العمل اإلنساني

صور من فعاليات قديمة لمنظمة أوابك

 �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح، اأمري دولة الكويت رحمه اهلل )عندما كان وزيراً للخارجية(، خالل ا�ستقباله الوفد الربملاين الربيطاين الزائر لدولة الكويت مع وفد

.الأمانة العامة ملنظمة اأوابك، يف 19 يناير 1975

�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح، اأمري دولة الكويت رحمه اهلل، خالل ا�ستقباله وزراء النفط والطاقة يف الدول الأع�ساء



 �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح اأمري دولة الكويت - رحمه اهلل -

 )عندما كان ي�سغل من�سب وزير اخلارجية( اأثناء ح�سوره حفل ع�ساء اأ�سحاب معايل

جمل�س وزراء املنظمة خالل الجتماع التا�سع للمجل�س يف 1972/11/18 - دولة الكويت

�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح، اأمري دولة الكويت رحمه اهلل 

م�ستقباًل ال�سيد/ علي �سبت بن �سبت الأمني العام ملنظمة القطار العربية امل�سدرة 

للبرتول )اأوابك(
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في هذا العدد

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

د
د

لع
ف ا

غال

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

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

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

الكويت مقراً لها.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الأع�ساء على اأن يكون من بينها اأ�سوات جميع الدول الأع�ساء الموؤ�س�سة. 

 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 

للأفراد: 10 دنانري كويتية اأو ما يعادلها بالدولر 

للموؤ�ش�شات: 15 دينارا كويتيا اأو ما يعادلها بالدولر 

للأفراد: 40 دولرا اأمريكيا 

للموؤ�ش�شات: 60 دولرا اأمريكيا

توجه طلبات اال�شرتاك اإىل: 

ق�شم التوزيع – اإدارة االإعلم واملكتبة،

منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول 

�س.ب. 20501 ال�سفاة، الكويت 13066 - دولة الكويت
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فاك�س:  24959755  )965+( 
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أجهزة المنظمة • ال�شركات املنبثقة:
الم�سروعــــات  المنظمة  عــن  انبثقت 

العربيـــة  ال�ســــركة  التالية:  الم�ســـتركة 

 1972 عام  في  البترول  لنقل  البحرية 

ومقرها مدينة الكويت في دولة الكويت، 

ال�سفن  واإ�سالح  لبناء  العربية  وال�سركة 

)اأ�سري( في عام 1973، ومقرها مملكة 

البحرين، وال�سركة العربية لال�ستثمارات 

 1974 عــام  في  )اأبــيــكــورب(  البترولية 

المملكة  فــي  الــخــبــر  مــديــنــة  ومــقــرهــا 

العربية  وال�سركة  ال�سعودية،  العربية 

 1975 عــام  فــي  البترولية  للخدمات 

ومقرها مدينة طرابل�س في دولة ليبيا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

االجتماع الثاني 
والعشرين

للجنة المراقبة 
الوزارية 

المشتركة لدول 
)أوبك+(

االتفاق على 
تشكيل فريق 
عمل مشترك 

بين أوابك
وشركة البترول 

الوطنية
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افتتاحية العدد

في وداع قائد العمل اإلنساني

 الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
بقلـــوب موؤمنة بق�ساء اهلل وقدره، ودعت دولة الكويت �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح 

الأحمد الجابر ال�سباح، رحمه اهلل، بعد م�سيرة حافلة امتدت لأكثر من �ستة عقود من 

العمـــل الدبلوما�سي والإن�ساني رفيع الم�ستوى على ال�سعيدين العربي والدولي، �سرب 

خاللهـــا نموذجاً رائعـــاً لل�سخ�سية العربية والإ�سالميـــة الحري�سة على الم�ساهمة في 

جهود التنمية القت�سادية والجتماعية على م�ستوى العالم. 

ويعتبـــر �سمـــو الأمير الراحل مـــن ال�سخ�سيات العربية البارزة التـــي نالت احتراماً 

وتقديـــراً على الم�ستوى الدولـــي، حيث قررت الأمم المتحدة في �سبتمبر 2014، منح 

�سمـــوه لقب “قائد العمل الإن�ساني” ومنح دولة الكويت لقب “مركز العمل الإن�ساني”، 

وذلك تقديراً من الأمم المتحدة لجهود �سموه في خدمة الن�سانية.

وقـــد �سهدت دولة الكويت في فترة حكم �سموه رحمه اهلل، نه�سة عمرانية وثقافية 

ون�ســـاط اقت�ســـادي كبير، حيث تم العالن عن »روؤية الكويت 2035 - كويت جديدة«، 

وذلـــك بهـــدف “تحويل الكويت اإلـــى مركز مالي وتجاري جـــاذب لال�ستثمار، يقوم فيه 

القطـــاع الخا�ـــس بقيادة الن�ســـاط القت�ســـادي، ولت�سجيع روح المناف�ســـة ورفع كفاءة 

الإنتـــاج فـــي ظل جهاز دولة موؤ�س�ســـي داعم، ولتر�سيخ القيـــم والمحافظة على الهوية 

الجتماعية وتحقيق التنمية الب�سرية، وتوفير بنية اأ�سا�سية مالئمة وت�سريعات متطورة 

وبيئة اأعمال م�سجعة “.

لقـــد �سجل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح الأحمد الجابر ال�سباح، رحمه اهلل، اأ�سمه 

باأحـــرف مـــن نور في �سجل العمل العربي الم�سترك، و�ساهـــم على مدى اأكثر من �ستة 

عقـــود في الجهـــود الرامية لإنجـــاح م�سيرة العمـــل العربي الم�ستـــرك، و�سجل �سموه 

ح�ســـوراً بـــارزاً في مختلف القمم والفعاليات العربية، وكان اأحد الداعمين الرئي�سيين 

للمنظمـــات العربية، و�ساهـــم بتقديم العديد من المبـــادرات القت�سادية والجتماعية 
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العربيـــة الهادفـــة لتنميـــة الن�ســـان العربي وللم�سي قدمـــاً نحو تعزيـــز العمل العربي 

الم�ستـــرك والمحافظـــة على م�سالح ال�سعوب والدول العربيـــة، ولعل من اأبرزها فكرة 

القمـــة القت�سادية العربية التنموية والجتماعيـــة، وموؤتمرات المانحين ، وغيرها من 

الموؤتمرات التنموية.

وعلـــى م�ستوى منظمة الأقطار العربيـــة الم�سدرة للبترول )اأوابك(، فقد حر�س 

�سمـــوه على دعم اأعمال المنظمة منذ نهاية ال�ستينيـــات، حيث ا�ستقبل �سموه اأثناء 

توليه من�سب وزير الخارجية في دولة الكويت، العديد من الوفود الر�سمية التي كانت 

تقـــوم بزيارات لمنظمة اأوابك، كما نالت الأمانـــة العامة للمنظمة كافة الت�سهيالت 

الالزمة لممار�سة ن�ساطاتها في دولة المقر )دولة الكويت(، وذلك تطبيقاً لبروتوكول 

ح�سانات وامتيازات منظمة اأوابك وموظفيها. وا�ستمرت الم�سيرة المباركة ل�سموه 

في دعم اأعمال منظمة اأوابك عند تقلده م�سند الإمارة في دولة الكويت، حيث كان 

ي�ستقبـــل اأ�سحاب المعالي اأع�ساء مجل�ـــس وزراء المنظمة لدى انعقاد اجتماعاتهم 

فـــي دولـــة الكويت، مما كان لـــه الأثر البالـــغ والكبير في تقديـــم المعنوي لمنظمة 

الأوابك.

والأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول )اأوابك(، فاإنها اإذ تتقدم 

بخال�ـــس العـــزاء وعظيم الموا�ساة لدولـــة الكويت حكومة و�سعباً علـــى م�سابها الجلل 

بوفـــاة المغفور له �ساحـــب ال�سمو ال�سيخ �سباح الأحمد الجابـــر ال�سباح، رحمه اهلل، 

داعية المولى القدير ان ي�سكنه ف�سيح جناته، واأن يحفظ دولة الكويت في ظل القيادة 

الحكيمـــة لح�سرة �ساحـــب ال�سمو ال�سيخ نـــواف الأحمد الجابر ال�سبـــاح، اأمير دولة 

الكويـــت، حفظه اهلل، وولي عهده الأمين، �سمو ال�سيخ م�سعل الأحمد الجابر ال�سباح، 

حفظه اهلل.
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واأكد الجتماع على الأهمية الحا�سمة لاللتزام بالمطابقة 

الكاملة وتعوي�س الكميـــات المفرطة في اأ�سرع وقت ممكن. 

واأيدت اللجنة الوزارية الم�ستركة واأو�ست الجتماع الوزاري 

لمنظمـــة اأوبك والـــدول غيـــر الأع�ساء، بطلـــب العديد من 

الـــدول الم�ساركـــة �سعيفة الأداء في تنفيـــذ اتفاقية التعاون 

الم�سترك بتمديد فترة التعوي�س حتى نهاية دي�سمبر 2020، 

بعد اأن تعهدت بالتعوي�س الكامل عن فائ�س الإنتاج. واعتبر 

هـــذا اأمر حيوي لجهود اإعادة التوازن الم�ستمرة وللم�ساعدة 

االجتماع الثاني والعشرين
للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول )أوبك+(

عقد االجتماع الثاني والع�شرين للجنة المراقبة الوزارية الم�شتركة لدول )اأوبك+(، عبر تقنية االت�شال المرئي، 

برئا�شة �شاحب ال�شمو الملكي االأمير عبدالعزيز بن �شلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة في المملكة العربية ال�شعودية، 

وق�������د ا�شتعر�شت اللجنة الوزاري�������ة الم�شتركة التقرير ال�شهري الذي اأعدته لجنته�������ا الفنية الم�شتركة والتطورات في 

�شوق النفط العالمي منذ اجتماعها االأخير في اأغ�شط�س 2020. كما نظرت اللجنة في اآفاق ال�شوق للربع الرابع من 

عام 2020 وحتى عام 2021. وا�شتعر�شت اللجنة بيانات اإنتاج النفط الخام ل�شهر اأغ�شط�س 2020، ورحبت باالأداء 

االإيجابي في المطابقة الكلية للدول الم�شاركة في منظمة اأوبك وغير االأع�شاء في منظمة الدول الم�شدرة للنفط، 

والتي �شجلت 102 % في اأغ�شط�س 2020، بما في ذلك المك�شيك ح�شب الم�شادر الثانوية.
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في تحقيق ا�ستقرار �سوق النفط على المدى الطويل.

ولحظـــت اللجنـــة الوزاريـــة اأن التعافـــي لـــم يكن 

حتـــى في جميع اأنحاء العالم مـــع زيادة ظهور لحالت 

كوفيـــد-19، فـــي بع�ـــس البلـــدان. وفي �ســـوء البيئة 

الحالية، �ســـددت اللجنة الوزارية على اأهمية اأن تكون 

ا�ستباقيـــة ووقائية واأو�ست باأن تكون الدول الم�ساركة 

علـــى ا�ستعداد لتخاذ المزيد مـــن التدابير ال�سرورية 

عند الحاجة.

و�سكـــر الجتمـــاع اأداء اللجنـــة الفنيـــة الم�ستركة 

فـــي متابعة بيانـــات اإنتاج الـــدول وتقاريرها ال�سهرية 

المتكاملـــة البنـــود، والتنويـــه ب�سكرتاريـــة اأوبـــك على 

المقـــرر عقـــد  فـــي الجتمـــاع. ومـــن  م�ساهماتهـــم 

الجتماعات القادمة للجنة الفنية الم�ستركة، واللجنة 

الوزاريـــة الم�ستركـــة لمراقبة الإنتـــاج يومي 15 و19 

اأكتوبر 2020.

وتاأتـــي هذه النتائج في اإنتـــاج اأغ�سط�س، في وقت 

وا�سلـــت اأ�سعـــار النفط الخـــام الفوريـــة مكا�سبها في 

اأغ�سط�س، لت�سل اإلى اأعلى م�ستوى لها في �ستة اأ�سهر 

حيـــث ارتفع بمقـــدار 1.77 دولر لي�ســـل اإلى 45.19 

دولًرا للبرميـــل، بزيادة 4.1٪. وارتفعت اأ�سعار العقود 

الآجلـــة للنفط الخام في اأغ�سط�ـــس بنحو 4٪ �سهرًيا، 

بدعـــم مـــن معنويـــات ال�ســـوق الإيجابيـــة، والتح�ســـن 

الم�ستمر في اأ�سا�سيـــات ال�سوق، وموؤ�سرات القت�ساد 

الإيجابية، و�سعف الـــدولر الأميركي. وفي المتو�سط 

ال�سهـــري، ارتفع �سعر خام برنت بمقدار 1.80 دولر، 

اأو 4.2٪، اإلـــى متو�ســـط 45.02 دولًرا للبرميل، بينما 

زاد خـــام غرب تك�سا�س الو�سيط بمقدار 1.62 دولر، 

اأو 4.0٪، لي�سل اإلى 42.39 دولًرا للبرميل.

مـــن جانبه اأثنـــى �شاحب ال�شم�������و الملكي االأمير 

عبدالعزيز ب�������ن �شلمان، على نتائـــج مطابقة الإنتاج 

لدول تحالف اأوبك+، الذي ي�سم 23 دولة من منظمة 

اأوبـــك وخارجها والذيـــن يتعهدون بخف�ـــس اإجمالي 

7،7 ماليين برميل في اليوم بدءا من اأغ�سط�س واإلى 
نهايـــة 2020، وذلك بعد نجـــاح التحالف في خف�س 

الإنتـــاج بنحو 10 مالييـــن برميل يوميـــاً في الثالثة 

اأ�سهـــر الما�سية، والتي �ساهمت فـــي انتعا�س النفط 

واإعـــادة توازن العر�س والطلـــب. مثمناً �سموه تكاتف 

جميع الـــدول الأع�ساء بالتقيد بح�س�سهم الإنتاجية 

حيـــث اأظهرت بيانات اأغ�سط�ـــس معنى اللتزام وقوة 

التطابـــق لجميـــع الـــدول بن�سبـــة امتثـــال 102 فـــي 

المئة التي رحـــب ب�سماعها جميع الح�سور، وال�سكر 

للرئي�ـــس الم�سارك وزير الطاقـــة الرو�سي اليك�سندر 

نوفاك ومتابعته الحثيثة لإنتاج الدول من خارج اأوبك 

برئا�سة رو�سيا.
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اأعلن �شاحب ال�شمو الملكي االأمير عبد العزيز بن �شلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة في المملكة العربية ال�شعودية، 

عـــن نجـــاح �سركـــة الزيت العربية ال�سعوديـــة »اأرامكو ال�شعودية« من اكت�ســـاف حقلين جديدين للزيـــت والغاز في الأجزاء 

ال�سماليـــة مـــن المملكة، وهمـــا حقل »ه�سبة الحَجَرة« للغاز فـــي منطقة الجوف، وحقل »اأبرق التُّلـــول« للزيت والغاز في 

منطقة الحدود ال�سمالية.

ارة بحقل  وا�ســـح �سمـــوه، في ت�سريح لوكالة الأنباء ال�سعودية )وا�ـــس(، اأن الغاز الغني بالُمَكثََّفات تدفق من مكمن ال�سَّ

ه�سبـــة الحَجـــَرة، �ســـرق مدينة �سكاكا، بمعـــدل 16 مليون قدم مكعبة قيا�سيـــة في اليوم، م�سحوباً بنحـــو )1944( األٍف 

وت�سعمائة واأربعٍة واأربعين برمياًل من الُمَكثََّفات.

واأ�ساف �شمو وزير الطاقة، اأن الزيت العربي الخفيف الممتاز غير التقليدي تدفق من مكمن ال�سرورا في حقل اأبرق 

التُّلـــول فـــي الجنوب ال�سرقي من مدينة عرعر، بمعدل )3189( ثالثة اآلف ومائة وت�سعة وثمانين برميٍل يومياً، م�سحوبا 

بنحو )1.1( مليون ومائة األف قدم مكعبة قيا�سية من الغاز في اليوم، فيما تدفق الغاز من مكمن القّوارة في الحقل نف�سه، 

بمعـــدل )2،4( مليونيـــن واأربعمائة األف قـــدم مكعبة قيا�سية في اليوم، م�سحوباً بـ 49 برمياًل يوميا من الُمَكثَّفات. واأ�سار 

�سموه اإلى اأن �سركة اأرامكو ال�سعودية �ستوا�سل العمل على تقييم كميات الزيت والغاز والُمَكثََّفات في الحقلين، بالإ�سافة 

اإلى حفر المزيد من الآبار لتحديد م�ساحة وحجم الحقلين.  واختتم �سموه ت�سريحه، بالحمد والثناء هلل على ما اأنعم به 

على المملكة من خير ونعم.

اكتشاف حقلين للزيت والغاز في السعودية
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بع�������ث �شع�������ادة االأ�شتاذ علي �شبت بن �شب�������ت، االأمين العام لمنظم�������ة االأقطار العربية 

الم�شدرة للبترول )اأواب�������ك(، برقية تهنئة اإلى �شاحب ال�شمو الملكي االأمير عبدالعزيز 

بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، وزير الطاقة في المملكة العربية ال�شعودية، بمنا�شبة 

اكت�شاف حقلين جديدين للزيت والغاز في االأجزاء ال�شمالية من المملكة، هذا ن�شها:

�شاحب ال�شمو الملكي االأمير عبدالعزيز بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

وزير الطاقة

الريا�س – المملكة العربية ال�شعودية

ال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

ي�سرفنـــي اأن اأرفـــع ل�سموكم باإ�سمي ونيابة عن كافـــة منت�سبي الأمانة العامة لمنظمة 

الأقطـــار العربية الم�ســـدرة للبترول )اوابك(، اأ�سمى اآيات التهانـــي والتبريكات بمنا�سبة 

اعالن �سركة الزيت العربية ال�سعودية “اأرامكو ال�شعودية” عن اكت�ساف حقلين جديدين 

للزيـــت والغاز في الأجـــزاء ال�سمالية من المملكة العربية ال�سعودية، وهما حقل “ه�شبة 

الحج�������رة” للغـــاز في منطقة الجـــوف، وحقل “ اأبرق التلول” للزيـــت والغاز في منطقة 

الحدود ال�سمالية.

وياأتـــي هذين الكت�سافين الهامين �سمن م�سيرة الإنجازات الرائدة والمتوا�سلة التي 

ت�سهدهـــا المملكة العربية ال�سعودية في مختلـــف المجالت، �سائلين اهلل تعالى اأن يديم 

الخير والنعمة على المملكة العربية ال�سعودية، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين 

ال�شريفين الملك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، حفظه اهلل، وولي عهده االأمين �شاحب 

ال�شمو الملكي االأمير محمد بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، حفظه اهلل.

وتف�سلوا �سموكم بقبول فائق التقدير والحترام،،
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ذكر معالي االأ�شت�������اذ اح�شان عبدالجبار اإ�شماعيل، وزير 

النف�������ط في جمهوري�������ة الع�������راق، ان بالده تواجـــه تحديات 

اقت�سادية كبيرة ب�سبب النعكا�سات ال�سلبية لجائحة كورونا 

ومـــا اأدت اإليـــه مـــن تراجـــع الطلـــب العالمي علـــى النفط، 

موؤكدا في الوقت ذاته ان العراق لديه العديد من الم�ساريع 

ال�ستثماريـــة الم�ستقبلية في قطاع النفط والغاز، جاء ذلك 

خالل كلمة لمعاليه في اللقاء القت�سادي الذي نظمه موؤخرا 

مجل�س الأعمال العراقي في العا�سمة الأردنية عّمان.

واأ�ســـاف اأن وزارة النفط العراقيـــة تمتلك عقود كبيرة 

مـــع العديد من ال�سركات العالميـــة، لكنها ل ت�سكل تكامال 

اقت�ساديـــا مـــع هـــذه ال�ســـركات رغـــم فائدتهـــا لالقت�ساد 

الوطنـــي. واأو�سح اأن اأهم قوة اقت�سادية معطلة حاليا وهي 

القطـــاع الخا�ـــس، لعدم وجود اإطار قانونـــي لإ�سراكهم في 

البنـــاء القت�ســـادي للبلد، لفتـــا اإلى وجـــود توجيهات من 

الحكومـــة الحاليـــة لالنفتاح على مجتمع الأعمـــال. واأ�سار 

اإلـــى اأن وزارة النفـــط لديهـــا الكثيـــر من الن�ساطـــات التي 

يمكـــن للقطاع الخا�ـــس العراقي الم�ساركـــة فيها وبخا�سة 

اأن عمليـــات الت�سويـــق موؤمنة، لفتاً اإلى وجود محادثات مع 

مجموعـــة من ال�سركات لإقامة م�ســـروع م�سفاة في الزبير 

بمدينة الب�سرة.

ولفت اإلى وجود تفاهـــم اأولي مع �سركة ايني الإيطالية، 

التـــي ت�سغـــل اليوم حقل الزبير الذي ينتـــج حاليا 500 األف 

ب/ي و�سي�ســـل اإلـــى نحـــو 700 األـــف ب/ي عـــام 2027. 

واأ�ســـار اإلى وجود تفاهمات لإقامة م�سفاة في الزبير لإنتاج 

300 األـــف ب/ي، فـــي مرحلته النهائيـــة و150 األف برميل 
في بدايات الم�سروع البالغ حجم ال�ستثمار فيه 4 مليارات 

دولر علـــى مدى اأربع �سنوات. واأكـــد اأن �سركة اأيني �ستقود 

العمـــل وكاأنه اأحد م�ساريعها كونها �سريك يعمل بالنيابة عن 

الدولة العراقية في اإدارة الأ�سول والماكينات بحقل الزبير، 

لفتـــا اإلـــى اأن الم�سروع �سيكون مملـــوكا بالكامل للحكومة. 

ولفـــت اإلى م�سروع “نبرا�س” لغايات ت�سنيع البتروكيماويات 

بتكلفة حوالي 8،5 مليار دولر والذي ما زال العراق يناق�سه 

منـــذ ع�ســـر �سنوات مـــع اإحدى ال�ســـركات العالميـــة، داعيا 

اأ�سحاب الأعمـــال والم�ستثمرين العراقييـــن للم�ساركة فيه 

وبخا�سة اأن الحكومـــة الحالية تريد تنفيذه واإنجاحه ليعود 

العراق منتجا للبتروكيماويات.

معالي األستاذ احسان عبدالجبار إسماعيل

توجهات لمنح القطاع الخاص دور أكبر في االقتصاد العراقي
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�ســـدر مر�ســـوم في الجمهورية العربية ال�سورية ب�ساأن ت�سكيل الحكومـــة الجديدة في نهاية اأغ�سط�س 2020، وتم 

على اأثره تعيين معالي المهند�س ب�شام ر�شوان طعمة، بمن�شب وزير النفط والثروة المعدنية خلفًا لمعالي المهند�س 

علي �شليمان غانم.

ومعالي المهند�س ب�شام طعمة من مواليد عام 1969، وحا�سل على �سهادة في هند�سة البترول من جامعة البعث 

عـــام 1993. وقـــد بداأ م�سيرتـــه المهنية في عام 1993 كمهند�س فـــي م�سروع غاز المنطقـــة الو�سطى، في ال�سركة 

ال�سوريـــة للنفـــط ) مديرية حقـــول الجب�سة( حتى عام 1995. كما عمل رئي�ساً لمحطة غـــاز النجيب، وعمل مهند�س 

عمليـــات رئي�ســـي مـــع �سركة كونيكو فيليب�س في دير الزور خالل الفترة مـــن 2001 اإلى 2003. ورئي�س دائرة تجميع 

ومعالجة الغاز في ال�سركة ال�سورية للغاز من عام 2003 اإلى 2005.

تعيين معالي المهندس بسام رضوان طعمة 

وزيرًا للنفط والثروة المعدنية

  في الجمهورية العربية السورية
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  اأ�ســـدرت وزارة البتـــرول والثـــروة 

المعدنيـــة في جمهوريـــة م�سر العربية 

الطبيع�������ي  “الغ�������از  بعنـــوان  تقريـــراً 

الم�شغ�������وط الوقود االأف�ش�������ل لجميع 

اأن�������واع ال�شي�������ارات والمركب�������ات”، وذلك 

فـــي اإطار تنفيذ خطـــة الدولة الطموح 

للتو�سع فـــي ا�ستخدام الغـــاز الطبيعي 

كوقود لل�سيارات.

واأو�سح التقرير اأن تحويل ال�سيارة 

للعمل بالغـــار الطبيعـــي ت�ستغرق فترة 

زمنية تتـــراوح ما بين 2 اإلى 4 �ساعات 

ح�سب نوع ال�سيارة، واأن اأنظمة التحويل 

الجديـــدة لكافة ال�سيارات بجميـــع �سعاتها اللترية المختلفة 

للعمـــل بالغـــاز الطبيعـــي تدعم المحـــركات وترفـــع كفاءتها 

العمليـــة للو�ســـول لأداء مثالي، ويتم تنفيـــذ ذلك من خالل 

�سركات البترول الم�سرية.

واأ�ســـار التقريـــر اإلـــى اأن مراحل تحويل ال�سيـــارة للعمل 

بالغـــاز بداية مـــن الفح�س الفني لل�سيارة مـــن خالل فنيين 

متخ�س�سين للتاأكد من �سالحية المحرك بن�سبة ل تقل عن 

70% ل�سمـــان اأف�سل اأداء لل�سيـــارة، وتحديد طقم التحويل 
المنا�سب وحجـــم �سعة الأ�سطوانة مع اللتزام بالموا�سفات 

القيا�سيـــة وال�سالمة المهنية عند تركيـــب جميع الو�سالت 

والأ�سطوانـــات للحفـــاظ على معدلت الأمـــان في عمليات 

ال�سيانـــة والت�سغيـــل، ويتم بعـــد ذلك �سحن ال�سيـــارة بالغاز 

واختبارهـــا للـتاأكد من اإحكام ربط جميـــع الو�سالت وعدم 

وجـــود اأي ت�سريـــب ، ويمنـــح العميل جميـــع الم�ستندات من 

�سهـــادة �سمـــان و�سهـــادة من�ساأ وكتيـــب ال�سيانـــة ، وتجدر 

الإ�ســـارة اإلـــى اأن للعميل حريـــة التغيير بين نظـــام الت�سغيل 

بالغـــاز اأو البنزيـــن فـــي ال�سيارة المحولة، حيـــث تتم عملية 

تحويـــل ال�سيـــارة من خالل اإ�سافة الأجـــزاء الخا�سة بالغاز 

دون اأي تعديل في دورة الوقود الأ�سا�سية لل�سيارة وهى دائرة 

البنزيـــن ، بمـــا يتيح للعميـــل ت�سغيل ال�سيـــارة بنظام الوقود 

الثنائـــي )غاز طبيعـــي/ بنزين( والتغيير بيـــن النظامين من 

جمهورية مصر العربية

الغاز الطبيعي .. الوقود األفضل
 لجميع أنواع السيارات والمركبات

خـــالل مفتاح تحويل يتم تثبيته بتابلـــوه ال�سيارة، ول يحدث 

اأي تغييـــر اأو تعديل في اأي جزء مـــن اأجزاء المحرك خالل 

عملية التحويل .

كما اأ�سار التقرير اإلى اأن منظومة ت�سغيل الغاز الطبيعي 

بال�سيارة اآمنة جداً من خالل الغلق الأوتوماتيكي لأ�سطوانة 

الغـــاز لمنع اأي ت�سرب للغاز، بالإ�سافة اإلى متانة الأ�سطوانة 

الم�سنعة مـــن ال�سلب المخ�سو�س لتحمـــل ال�سغط العالي 

للغـــاز حيـــث يتـــم ت�سنيعهـــا وفقـــاً للموا�سفـــات والمعايير 

الدوليـــة ISO Standard 11349 وخ�سوعهـــا للعديـــد 

من الختبارات خالل مراحـــل الإنتاج، كما تخ�سع للفح�س 

الـــدوري للتاأكـــد مـــن ال�سالحية مـــن خالل مراكـــز اختبار 

معتمدة لـــدى �ســـركات التحويل وتعري�سهـــا ل�سغط مرتفع 

يعادل مرة ون�سف �سغط الت�سغيل.

واأ�ســـار التقرير اإلى اأن الوفـــر المتحقق للمواطن نتيجة 

تحويل ال�سيارة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود ي�سل اإلى حوالى 

50% ، هـــذا بالإ�سافة اإلى وجود ت�سهيالت مقدمة للعمالء 
في �سداد قيمة التحويل من خالل عدد من اأنظمة التق�سيط 

المي�سرة بدون مقدم وبدون فوائد وباإجراءات تعاقد مب�سطة 

يقـــدم فيها العميل �سورتيـــن للبطاقـــة ال�سخ�سية ورخ�سة 

ال�سيـــارة ، واإي�ســـال مرافق حديث “كهربـــاء - غاز- مياه” 

با�سم مالك ال�سيارة.
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وقعت قطر للبترول اتفاقية مع �شركة �شونانغول، �شركة 

النف�������ط الوطني�������ة في اأنغوال، وم�������ع �شركة توت�������ال، ت�ستحوذ 

بموجبها علـــى ح�سة تبلغ 30 % في المنطقة 48 البحرية 

الواقعـــة في الميـــاه العميقة جـــدا قبالة جمهوريـــة اأنغول. 

وتغطـــي المنطقـــة الجاهزة للحفر م�ساحـــة تقارب 3،600 

كيلومتـــر مربع، حيث من المتوقـــع اأن يتم بدء الحفر هناك 

خالل برنامج 2020 / 2021 للحفر.

وفـــي معر�ـــس تعليقه على هـــذه التفاقيـــة، ذكر معالي 

المهند��������س �شع�������د بن �شري�������دة الكعبي، وزير الدول�������ة ل�شوؤون 

الطاقة، الع�سو المنتدب والرئي�س التنفيذي لقطر للبترول: 

»ا�ستمـــراراً لجهودنـــا في بناء محفظـــة عالمية من التنقيب 

وال�ستك�ســـاف مـــن ال�ستحـــواذ علـــى ح�س�س فـــي مناطق 

جغرافية متنوعـــة، ي�سعدنا اأن نكون جزءا من هذه الفر�سة 

الهامـــة في المياه العميقة في اأنغـــول، وهي دولة رائدة في 

اإنتـــاج النفط والغـــاز«. واأ�ساف  »هذه هـــي فر�ستنا الأولى 

للعمل فـــي اأنغول مع �سركة �سونانغول، اإ�سافة اإلى �سريكتنا 

توتـــال التـــي تربطنا بها �سراكات هامـــة طويلة الأجل والتي 

تتمتـــع بخبـــرة كبيـــرة كم�سغـــل في اأنغـــول، ونـــود اأن ن�سكر 

ال�سلطات الأنغولية و�سركاءنا في هذه المنطقة على دعمهم، 

ونتطلع اإلى عالقات مثمرة وطويلة الأمد«.

و�ستخ�سع التفاقيـــة لإجراءات الموافقـــات العتيادية 

قطر للبترول تستحوذ على 30% في منطقة بحرية بأنغوال

لحكومـــة اأنغـــول. وفـــور الح�ســـول علـــى تلـــك الموافقات، 

�ست�سبـــح ح�س�ـــس ال�سركاء فـــي المنطقة 48 علـــى النحو 

التالـــي: توتـــال )40 - الم�سغـــل(، �سونانغـــول )30(، وقطر 

للبتـــرول )30(. تقـــع المنطقـــة 48 في الميـــاه العميقة في 

حو�ـــس الكونغو ال�سفلي على بعد 400 كيلومتر �سمال غرب 

لواندا و200 كيلومتر غرب من�ساآت �سويو البرية، حيث يبلغ 

متو�سط عمق المياه فيها حوالي 2500 متر.
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ذكـــر �شعادة االأ�شتاذ علي �شبت ب�������ن �شبت، االأمين العام 

لمنظمة االأقطار العربية الم�ش�������درة للبترول )اأوابك(، ان 

�سركـــة البتـــرول الوطنيـــة الكويتية، تعتبر اأحـــد الدعامات 

الرئي�سيـــة ل�سناعـــة النفـــط  في دولـــة الكويـــت، وتحظى 

ب�سمعة مرموقـــة على ال�سعيدين العربي والدولي، مو�سحاً 

ان �سناعة تكرير النفط تحظى باهتمام خا�س لدى الأمانة 

لمنظمة الأوابك، وتحقيقاً لهذا الغاية تقوم منظمة الأوابك 

باإجـــراء العديد مـــن الدرا�سات المتخ�س�ســـة وكذلك عقد 

الموؤتمـــرات العلمية وتنظيـــم الجتمـــاع للمتخ�س�سين في 

�سناعـــة النفـــط والغـــاز في الـــدول العربية، بهـــدف تبادل 

الخبـــرات والتعرف على اأف�سل الحلـــول العلمية في قطاع 

التكرير.  

 جـــاء ذلك خـــالل اجتمـــاع عقد عبـــر تقنيـــة الت�سال 

المرئي بتاريـــخ 10 �سبتمبر 2020، بين االأ�شتاذ علي �شبت 

ب�������ن �شبت، واالأ�شتاذ وليد الب�������در، الرئي�س التنفيذي ل�شركة 

البترول الوطنية.

من جانبه ذكر االأ�شتاذ وليد البدر، عن ترحيبه بالتعاون 

مع منظمة الأوابك في مجال المكتبات والمعلومات النفطية 

والدرا�ســـات والأبحاث، باعتبارها احـــد المنظمات العربية 

المتخ�س�سة بالطاقة ومقرها في دولة الكويت.

واأ�ســـاف بن �شبت، انه تـــم خالل الجتماع اطالع رئي�س 

�سركـــة البترول الوطنيـــة على ن�ساطات الأمانـــة العامة في 

مجـــال الدرا�ســـات القت�ساديـــة والفنيـــة المتخ�س�ســـة في 

�سناعـــة البتـــرول ومـــن بينهـــا الدرا�سات حـــول ال�سناعات 

البتروليـــة الالحقة والتي تقوم اأوابـــك بن�سرها عبر الموقع 

اللكترونـــي للمنظمـــة تعميمـــا للفائـــدة، كما تـــم اطالعهم 

علـــى اآلية عمل مكتبة الأمانة العامـــة والتي تعتبر من اأقدم 

المكتبات البترولية المتخ�س�سة على م�ستوى الدول العربية، 

اإلى جانب اطالعهم على نظام عمل بنك المعلومات والذي 

يحتـــوي على بيانات متكاملة عن ال�سناعة النفطية، ويهدف 

اإلى توفير البيانات للباحثين والعاملين والمهتمين بال�سناعة 

النفطية و�سوؤون الطاقة .

وبيـــن انه تم خـــالل الجتماع ا�ستعرا�ـــس اأوجه التعاون 

الم�ستـــرك بيـــن الجانبيـــن، وتحقيقـــاً لهذه الغايـــة فقد تم 

التفـــاق علـــى ت�سكيـــل فريـــق عمـــل م�ستـــرك لو�ســـع اآلية 

لزيادة التعاون في المكتبـــات الرقمية والمعلومات النفطية 

 ،)Research & Development( والأبحاث والتطويـــر

�سعياً لتحقيق التكامل بين الجانبين في تلك المجالت. 

واختتم بن �شبت حديثه معرباً عن �سكره الجزيل ل�سركة 

البتـــرول الوطنية علـــى مبادرتها للتعاون البنـــاء مع الأمانة 

العامة لمنظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول )اأوابك(، 

موؤكـــداً ان المرحلـــة القادمـــة �ست�سهد المزيد مـــن التعاون 

مـــع ال�ســـركات البتروليـــة في الـــدول الأع�ســـاء بالمنظمة، 

وذلـــك تطبيقاً لتوجيهات اأ�سحـــاب المعالي اأع�ساء مجل�س 

وزراء منظمة الأوابـــك نحو تفعيل دور منظمة الأوابك على 

ال�سعيدين العربي والدولي.  

االتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين أوابك
وشركة البترول الوطنية

● األستاذ وليد البدر● سعادة األستاذ علي سبت بن سبت
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عقـــد اجتماع عبـــر تقنية 

الت�ســـال المرئـــي بتاريـــخ 8 

�سبتمبـــر 2020، بيـــن وفـــد 

من الأمانـــة العامـــة لمنظمة 

الأقطـــار العربيـــة الم�ســـدرة 

للبتـــرول )اأوابـــك(، برئا�ـــسة 

�شعادة االأ�شتاذ علي �شبت بن 

�شبت، االأمين العام لمنظم�������ة االأقطار العربية الم�شدرة 

للبترول )اأوابك(، ووفد من ال�شركة العربية لبناء وا�شلح 

ال�شفن )اأ�شري(، برئا�شة �شعادة االأ�شتاذ مازن مطر، نائب 

رئي�س مجل�س االإدارة، والع�شو المنتدب ل�شركة )اأ�شري(.

افتتـــح الجتماع بكلمة من �شع�������ادة االأ�شتاذ علي �شبت 

ب�������ن �شبت، اأ�سار خاللها اإلى اأن هذا الجتماع الفترا�سي 

ياأتي اإطار �سعي منظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول 

)اأوابـــك(، نحـــو تعزيـــز التعاون بيـــن ال�ســـركات العربية، 

تحقيقاً للهدف الرئي�سي الذي اأن�سئت من اأجله المنظمة، 

وانطالقـــاً من اإدراكنا لأهمية دور هذه ال�سركات في دعم 

وتطويـــر اأداء ال�سناعـــة البترولية في اإطـــار تعزيز العمل 

العربي الم�سترك.

واأ�شاف بن �شبت، اإن ما تمر به معظم الدول الأع�ساء 

فـــي منظمـــة الأوابك، من ظـــروف اقت�ساديـــة وتحديات 

عديـــدة تفر�ـــس علينـــا بذل المزيـــد من الجهـــود للبحث 

عن الحلول الناجعـــة لمواجهة تلك التحديات، وا�ستغالل 

مقومات النجاح التي تتمتع بها الدول الأع�ساء، ومن بينها 

امتالكهـــا لحتياطيات كبيرة من النفـــط والغاز، والموقع 

الجغرافـــي القريب مـــن اأ�ســـواق ال�ستهـــالك الرئي�سية، 

والممـــرات المائيـــة الدولية، وتوفـــر البنيـــة التحتية من 

خطوط اأنابيب وموانئ ت�سدير.

  وذكر االأ�شتاذ علي �شبت بن �شبت، ان الجتماع ياأتي 

في اإطار الت�ســـاور والتن�سيق الم�ستمر بين الأمانة العامة 

لمنظمـــة الأوابك، وال�ســـركات العربية، حيث تعتبر �سركة 

اأ�ســـري اأحد ال�سركات العربيـــة الرائدة التي �ساهمت في 

تاأ�سي�سهـــا الـــدول الأع�ساء في المنظمـــة في عام 1973  

ومقرها في مملكة البحرين. 

وقد نقـــل �شعادة االأ�شتاذ مازن مط�������ر، تحيات معالي 

ال�شي�������خ، محمد بن خليف�������ة اآل خليفة، وزي�������ر النفط في 

مملك�������ة البحرين ورئي�س مجل�س اإدارة �شركة اأ�شري، واأكد 

علـــى حر�ـــس معاليـــه الدائم علـــى تعزيز العمـــل العربي 

الم�سترك والتعاون مع الدول الم�ساهمة في �سركة اأ�سري.

وقد تم خالل الجتماع ا�ستعرا�س الن�ساطات الحالية 

ل�سركـــة اأ�سري، في مجال عمليـــات بناء واإ�سالح و�سيانة 

ال�سفـــن والناقـــالت وو�سائل النقل البحـــري المتخ�س�سة 

بنقل المواد الهيدروكربونية وغيرها.

وخـــالل ال�سهور الأولى من عـــام 2020، فقد تمكنت 

ال�سركة من تحقيق نجاحات معتبرة، حيث قامت بالعديد 

من عمليات �سيانـــة ال�سفن وناقالت النفط المتجهة اإلى 

ال�سيـــن، و�سجلت اأحوا�س اأ�سري اأرقام قيا�سية بالمقارنة 

مع الحوا�س العالمية الأخرى.  

من جانبه اأثنى االأ�شتاذ علي �شبت بن �شبت، على جهود 

�سركـــة اأ�سري في تجديد البنية التحتية لل�سركة والنفتاح 

علـــى ال�سوق العالمـــي، في ظل المناف�ســـة ال�سديدة التي 

تواجههـــا ال�سركـــة في �ســـوق ا�سالح ال�سفـــن مع �سركات 

عالمية.

واأ�ســـار ب�������ن �شب�������ت ان الجتمـــاع ناق�ـــس �سبـــل تعزيز 

التعاون بيـــن الأمانة العامة لمنظمة اأوابك و�سركة اأ�سري 

فـــي مختلف المجالت ذات الهتمـــام الم�سترك، خا�سة 

ان الأمانـــة العامـــة للمنظمـــة تمتلـــك ر�سيـــدا زاخرا من 

الدرا�ســـات البترولية المتخ�س�ســـة في مختلف قطاعات 

ال�سناعة البترولية.  

هذا وقد تم خالل الجتماع التفاق على ت�سكيل فريق 

تن�سيق م�سترك بين الجانبين لمتابعة جهود زيادة التعاون 

بين اوابك واأ�سري. 

االتفاق على تشكيل فريق تنسيق
مشترك بين أوابك وأسري
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عقد اجتماع عبر تقنية االت�شال المرئي، بين االأمانة لمنظمة اأوابك، ومنتدى الدول الم�شدرة 

للغ�������از يـــوم الثنيـــن 31 اأغ�سط�ـــس 2020 ، وذلك لبحث اإمكانيـــات تعزيز التعاون بيـــن المنظمتين 

فـــي مجال الغاز الطبيعي، وقد مثل االأمان�������ة العامة لمنظمة اأوابك، كل من المهند�س/عماد مكي، 

مدي�������ر اإدارة ال�شوؤون الفنية بالوكالة، والمهند�س/وائل حامد، خبي�������ر �شناعات غازية باإدارة ال�شوؤون 

الفني�������ة، و�شارك من منت�������دى الدول الم�شدرة للغاز وفد برئا�ش�������ة ال�شيد/ديمتري �شوكولوف، رئي�س 

ق�شم اقت�شاديات وتوقعات الطاقة.

افتتـــح االجتم�������اع المهند��������س/ عماد مكي، مرحبـــاً بال�ســـادة الم�ساركين وقدم عر�ســـا تقديمياً 

حـــول ن�ســـاأة وتاأ�سي�س منظمة اأوابك واأهدافها وال�سركات التابعـــة لها، واأبرز الأن�سطة التي تقوم بها 

والدوريـــات التـــي ت�سدرهـــا، والعالقات الدولية التـــي تتمتع بها، كما ق�������دم المهند�س/وائل حامد، 

عر�ســـاً عـــن اأبرز اأن�سطة الأمانة العامة والمو�سوعات التي تغطيها في مجال الغاز، ودورها الفاعل 

على الم�ستوى الإقليمي والدولي عبر التعاون مع عدة منظمات اإقليمية ودولية.

بعـــد ذلك قدم ال�شيد/ ديمتري �شوكولوف، عر�ساً تقديمياً تف�سيلياً حول ن�ساأة وتاأ�سي�س منتدى 

الـــدول الم�ســـدرة للغاز، والهيـــكل التنظيمي للمنتـــدى والأمانة العامـــة باإداراتهـــا المختلفة، واأهم 

الدرا�ســـات والتقارير التي ي�سدرها المنتدى، واأهم الفعاليات التي ينظمها، واختتم حديثه بالتاأكيد 

على رغبة الأمانة العامة للمنتدى بتعزيز التعاون مع منظمة اأوابك على كافة الم�ستويات. 

وقـــد ا�ستفا�ـــس الجانبان فـــي ا�ستعرا�س الأ�س�س التي يمكـــن البناء على اأ�سا�سهـــا لتعزيز �سبل 

التعاون لوجود اهتمامات م�ستركة، وقد اتفق الجانبان على �سرورة ت�سمية فريق عمل فني م�سترك 

يتولى متابعة اإجراءات تعزيز �سبل التعاون بين الجانبين.

 االتفاق على تشكيل فريق فني مشترك
 بين  منظمة أوابك ومنتدى الدول المصدرة للغاز
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التطورات البترولية في األسواق العالمية*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

أواًل: أسواق النفط العالمية

1- اأ�شعار النفط
• 41.54 دولر 	 اإلى  �سلة خاماتها  ل�سعر  ال�سهري  المتو�سط  اإنخفا�س  اإلى  اأوبك،  لمنظمة  الأولية  التقديرات  اأحدث  ت�سير 

للبرميل خالل �سهر �سبتمبر 2020، اأي بن�سبة اإنخفا�س تبلغ نحو 8.1% مقارنة بال�سهر ال�سابق. بينما تتوقع المنظمة 

تراجع المتو�سط ال�سنوي ل�سعر �سلة خامات اأوبك في عام 2020 اإلى 40.61 دولر للبرميل، وهو م�ستوى يقل بنحو 23.4 

دولر للبرميل اأو بن�سبة 36.6% مقارنة بعام 2019.

يذكر اأن معدل اأ�سعار �سلة خامات اأوبك قد ارتفع خالل �سهر اأغ�سط�س 2020 بن�سبة 4.1% )1.8 دولر للبرميل( مقارنة 

بال�سهر ال�سابق، لي�سل اإلى 45.2 دولر للبرميل، وهو اأعلى م�ستوى لها في �ستة اأ�سهر. ويعزى الرتفاع ب�سكل رئي�سي اإلى 

ا�ستمرار التعافي في ا�سا�سيات ال�سوق النفطية وتراجع فائ�س الإنتاج ب�سكل اأكبر، وهو ما اإنعك�س في مخزونات النفط 

الخام وبخا�سة في الوليات المتحدة، بالإ�سافة اإلى اإنتعا�س عمليات التكرير ومعدلت الت�سغيل في م�سافي النفط العاملة 

في المناطق الرئي�سية، بما في ذلك ال�سين واليابان وكوريا الجنوبية ودول التحاد الأوروبي، رغم اإنها ل تزال دون م�ستويات 

.)Covid-19( ما قبل جائحة فيرو�س كورونا الم�ستجد

2- الطلب والعر�س

• ت�سير التقديرات الأولية اإلى بدء تعافي الطلب العالمي على النفط خالل الربع الثالث من عام 2020 بنحو 9.8 مليون ب/ي، 	

اأي بن�سبة 12% مقارنة بم�ستويات الربع ال�سابق، لي�سل اإلى حوالي 91.4 مليون ب/ي. حيث ارتفع طلب مجموعة الدول 

ال�سناعية بن�سبة 19% لي�سل اإلى 43.9 مليون ب/ي، كما ارتفع طلب بقية دول العالم بن�سبة 5.6% لي�سل اإلى  47.5 مليون 

ب/ي. 

المعدل اال�شبوعي لل�شعر الفوري ل�شلة خامات اأوبك، 2019-2020 ) دوالر / برميل (

الم�سدر: منظمة الدول الم�سدرة للبترول )اأوبك(، التقرير ال�سهري، اأعداد مختلفة.
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EIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions September 2020الم�سدر: 

ويتوقع ا�ستمرار ارتفاع الطلب العالمي على النفط خالل الربع الرابع من عام 2020 لي�سل اإلى 95.1 مليون ب/ي، 

اأي بن�سبة زيادة تبلغ 4% مقارنة بم�ستويات الربع ال�سابق. حيث يتوقع ارتفاع طلب مجموعة الدول ال�سناعية بن�سبة 

3.7% لي�سل اإلى 45.6 مليون ب/ي، كما يتوقع ارتفاع طلب بقية دول العالم بن�سبة 4.2% لي�سل اإلى 49.5 مليون 
ب/ي. 

• ت�سير التقديرات الأولية اإلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط خالل �سهر اأغ�سط�س 2020 بنحو 2.1 مليون ب/ي، 	

اأي بن�سبة 2.4% مقارنة بم�ستويات ال�سهر ال�سابق، لت�سل اإلى حوالي 91.7 مليون ب/ي. فقد ارتفع اإجمالى اإمدادات 

الدول المنتجة من خارج اأوبك بن�سبة 2.2% لي�سل اإلى 62.4 مليون ب/ي. كما ارتفعت اإمدادات الدول الأع�ساء في 

منظمة اأوبك من النفط الخام و�سوائل الغاز الطبيعي بن�سبة 2.7% لت�سل اإلى نحو 29.3 مليون ب/ي. ياأتي ذلك تزامناً 

مع بدء المرحلة التالية من اإتفاق خف�س الإنتاج بين دول )اأوبك+( والتي تق�سي بتقلي�س تخفي�سات الإنتاج المتفق عليها 

اإلى 7.7 مليون برميل/يوم. وفي هذا ال�سياق، بلغت ن�سبة اللتزام باإتفاق خف�س الإنتاج القيا�سي بين دول )اأوبك+( 

102% خالل نف�س ال�سهر. 

• ارتفع اإنتاج الوليات المتحدة من النفط ال�سخري خالل �سهر اأغ�سط�س 2020 بنحو 184 األف ب/ي مقارنة بال�سهر 	

�سهر  مليون ب/ي خالل   7.707 اإلى  ب�سكل طفيف  ارتفاعه  ويتوقع  برميل/يوم.  مليون   7.702 اإلى  لي�سل  ال�سابق، 

�سبتمبر 2020، قبل اأن ينخف�س اإلى  7.640 مليون ب/ي خالل �سهر اأكتوبر 2020. واإنخف�س عدد الحفارات العاملة 

بمقدار 3 حفارات خالل �سهر اأغ�سط�س 2020 لي�سل اإلى 222 حفارة وهو اأدنى م�ستوى له منذ بدء الحتفاظ بتلك 

ال�سجالت. 

اإنتاج النفط ال�شخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة االأمريكية

3- المخزونات النفطية

• اإنخف�س المخزون التجاري النفطي في الدول ال�سناعية خالل �سهر اأغ�سط�س 2020 بحوالي 11 مليون برميل مقارنة بال�سهر 	

التعاون القت�سادي  الإ�ستراتيجي في دول منظمة  اإنخف�س المخزون  3214 مليون برميل، كما  اإلى حوالي  ال�سابق لي�سل 

والتنمية وجنوب اأفريقيا وال�سين بحوالي 11 مليون برميل مقارنة بال�سهر ال�سابق لي�سل اإلى 1855 مليون برميل. 
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4. تجارة النفط

- واردات و�شادرات الواليات المتحدة النفطية

• اإنخف�ست واردات الوليات المتحدة من النفط الخام خالل �سهر اأغ�سط�س 2020 بنحو 2.2% لت�سل اإلى حوالي 	

5.5 مليون ب/ي، كما اإنخف�ست وارداتها من المنتجات النفطية بنحو 7.6% لتبلغ حوالى 1.9 مليون ب/ي.

• ارتفعت �سادرات الوليات المتحدة من النفط الخام خالل �سهر اأغ�سط�س 2020 بنحو 0.7% لت�سل اإلى حوالي 	

2.9 مليون ب/ي، كما ارتفعت �سادراتها من المنتجات النفطية بنحو  4.4% لتبلغ حوالى 5 مليون ب/ي.

ثانيًا: أسواق الغاز الطبيعي العالمية

1- االأ�شعار
• الأمريكي خالل �سهر 	 بال�سوق  الم�سجل في مركز هنري  الطبيعي  للغاز  الفوري  لل�سعر  ال�سهري  المتو�سط  ارتفع 

اأغ�سط�س 2020 لي�سل اإلى 2.30 دولر لكل مليون )و ح ب(. 

• اإنخف�س متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في اليابان خالل �سهر يوليو 2020 بمقدار 1.10 دولر لكل 	

مليون )و ح ب(، لي�سل اإلى 7.28 دولر لكل مليون )و ح ب(. كما اإنخف�س متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي 

الم�سيل في كوريا الجنوبية بمقدار 1.15 دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�سل اإلى 7.33 دولر لكل مليون )و ح ب(.           

بينما ارتفع متو�سط اأ�سعار ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في ال�سين بمقدار 0.30 دولر لكل مليون )و ح ب(، 

لي�سل اإلى 6.57 دولر لكل مليون )و ح ب(.

2- ال�شادرات
• 	 2.328 اليابان و كوريا الجنوبية وال�شين حوالى  اإلى  الغاز الطبيعي الم�شيل  بلغت �شادرات الدول العربية من 

مليون طن خالل �سهر يوليو 2020، م�ستاأثرة بح�سة 17.3% من الإجمالى.          

Oil Market intelligence, November 2019 and September 2020الم�سدر:

التغير في المخزون النفطي في نهاية �شهر اأغ�شط�س 2020 )مليون برميل(
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* The OPEC basket of crudes )effective June 16, 2005( is comprised of 
Algeria's Saharan Blend, Iraq's Basra Light, Kuwait Export,   Libya's Es 
Sider, Qatar Marine, Saudi's Arabian Light, UAE's Murban,  Iran Heavy, 
Indonesia's Minas, Nigeria's Bonny Light, and Venezuela's Merey.Effective 
1 January and  mid of October 2007,Angola’s Girassol and Ecuadorian 
Oriente crudes have been incorporated to become the 12th  and 13th crudes 
comprising the new Opec Basket.As of Jan.2009, the basket excludes the 
Indonesian crude. As of  Jan. 2016, the basket price includes the Indonesian 
crude. As of July 2016 the basket price includes the Gabonese crude.
As of January 2017, the basket price excludes the Indonesian crude «Minas». 
As of June 2017,The basket price includes  the Equatorial Guinean crude 
«Zafiro»». As of June 2018, the basket includes the Congolese crude «Djeno». 
As of january 2019: The basket price excludes the Qatari crude "Qatar Marine".
As of March 2020 The basket price excludes the Ecuadorean crude «Oriente».

* Projections 2020

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

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

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

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

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

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

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

ا�شيف خام غينيا اال�شتوائية »زافيرو« اإلى �شلة اأوبك، وفي يونيو 2018 اأ�شيف خام 

الكونغو »دجينو« وفي يناير 2019 تم ا�شتثناء خام قطر البحري من �شلة اأوبك وفي 

�شهر مار�س 2020 تم ا�شتثناء خام اورينت االكوادوري من �شلة اأوبك،  لت�شبح تتاألف 

من 13 نوع من النفط الخام..

*  توقعات 2020
االقت�شادية،  االدارة  للبترول،  الم�شدرة  العربية  االقطار  منظمة  الم�شدر: 

وتقارير اأوبك.
 Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

اجلدول - 2:  الأ�سعار الفورية ل�سلة اأوبك،  2019- 2020 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 2019 -2020
)$ / Barrel - دولر / برميل(

2020 2019 ال�سبوع

Week 
ال�سهر

Month 2020 2019 الأ�سبوع

Week 
ال�سهر

Month

43.4 63.9 1 
   

يوليو

July

68.9 58.0 1 

 يناير 

January
43.5 66.0  2 65.6 59.3  2
43.9 64.7  3 64.4 60.8  3
43.2 64.3 4 60.3 60.5  4
44.7 58.6 1 

 

اغ�سط�س

August

55.2 61.9  1

 فرباير 

February
45.1 59.0  2 55.3 63.1  2
45.1 60.1  3 57.9 66.2  3
45.7 59.7 4 53.6 65.0  4
44.7 59.4  1

�سبتمرب

September

51.3 65.1 1

 مار�س 

March
40.2 61.5  2 34.7 66.6 2
40.9 65.7 3 28.7 67.2 3
41.4 63.1 4 25.7 66.8 4

59.2 1 
 اكتوبر 

October

22.3 68.8 1
  

ابريل

April

59.7  2 18.9 70.4 2
60.7  3 14.1 70.5 3
61.0 4 14.9 73.1 4
62.3 1 

 نوفمرب  

November

21.5 70.2 1

مايو

May
62.7  2 24.1 71.7 2
63.3  3 28.6 70.2 3
64.1 4 29.1 67.1 4
63.7 1 

 دي�سمرب 

December

35.2 61.8 1

 يونيو 

  June
65.8  2 37.0 61.5 2
67.7  3 37.3 62.9 3
68.3 4 38.4 65.3 4

20192020

58.765.1January يناير 

63.855.3February فرباير 

66.433.9March مار�س 

70.817.7April ابريل 

70.025.2May مايو 

62.937.1June يونيو 

**64.743.5July يوليو 

59.645.2August اغ�سط�س 

62.441.5September �سبتمرب 

59.9October اكتوبر 

62.9November نوفمرب 

66.5December دي�سمرب 

63.051.5First Quarter الربع الأول 

**67.926.6Second Quarter الربع الثانى 

62.243.4Third Quarter الربع الثالث 

63.1Fourth Quarter الربع الرابع 

64.040.6Annual Average املتو�شط ال�شنوي 

اجلدول - 1: املعدل الأ�سبوعي لأ�سعار �سلة اأوبك* ، 2019 - 2020

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2019 -2020
)$ / Barrel - دولر / برميل(
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اجلدول - 3:  الأ�سعار الفورية ل�سلة اأوبك وبع�س اأنواع النفوط الأخرى 2020-2018

Table - 3:  Spot Prices for OPEC and Other  Crudes، 2017-2019   

)$/Barrel - دولر/ برميل(

�سلة خامات 

اأوبك

 OPEC
Basket

العربى 

اخلفيف

 Arab
Light

خليط   

ال�سحراء 

اجلزائري 

 Sahara
Blend

الب�سرة 

اخلفيف

 Basra
Light

الكويت 

Kuwait
Export

موربان

الإماراتي

Murban

ال�سدرة الليبي

Es Sider
دبى

Dubai
برنت

Brent

قطر 

البحري

Marine

غرب 

تك�سا�س

WTI

69.870.671.468.668.972.269.869.771.269.265.2Average 2018متو�شط عام 2018

64.065.064.563.664.364.763.863.564.265.257.0Average 2019متو�شط عام 2019

58.759.659.358.258.760.858.359.159.459.551.6January 2019يناير 2019 

63.864.964.363.363.965.663.264.464.065.155.0Februaryفرباير

66.467.466.466.166.868.065.466.966.167.658.2Marchمار�س

70.871.971.270.571.271.570.570.971.271.863.9Aprilاأبريل

70.070.871.269.870.169.770.369.670.971.060.7Mayمايو

62.963.564.862.762.662.863.661.664.063.554.7Juneيونيو

64.765.663.964.464.964.963.463.263.964.857.5Julyيوليو

59.660.858.259.260.460.258.458.958.860.854.8Augustاأغ�شط�س

62.462.762.561.962.262.462.361.162.663.16.9September�شبتمرب

59.961.060.559.560.560.959.859.559.761.854.0Octoberاأكتوبر

62.964.063.962.563.763.563.561.963.164.957.3Novemberنوفمرب

66.567.568.165.866.366.767.664.966.968.159.8Decemberدي�شمرب

65.166.665.364.165.466.163.664.164.367.257.6January 2020يناير 2020 

55.556.857.954.855.957.154.754.355.556.050.6Februaryفرباير

33.933.831.736.029.9Marchمار�س

17.718.317.116.817.223.914.621.318.817.5316.5Aprilاأبريل

25.225.026.324.724.528.224.630.428.823.528.6Mayمايو

37.136.140.537.235.639.338.740.740.136.238.3Juneيونيو

43.443.544.144.643.343.742.243.243.344.140.8Julyيوليو

45.245.345.646.145.145.543.743.944.845.442.4Augustاأغ�شط�س

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

* OPEC didn't release detailed data for its basket prices during March 2020.

امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول،  االإدارة االإقت�شادية،  وتقارير اأوبك. 

* لم ت�شدر اأوبك بيانات تف�شيلية الأ�شعار �شلة الخامات خلل �شهر مار�س 2020
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 Source: OPEC - Monthly Oil Market Report الم�شدر: تقرير اأوبك ال�شهري ، اأعداد مختلفة.

اجلدول  - 4:  املتو�سط ال�سهري لال�سعار الفورية للمنتجات النفطية فى ال�سواق املختلفة،  2020-2018

Table - 4: Average Monthly Market Spot Prices of Petroleum Products,   2018 -2020
)$ / Barrel - دولر / برميل(

الغازولني  املمتازال�شوق

Premium Gasoline
زيت الغاز

Gasoil
زيت الوقود

 Fuel Oil Market

متو�سط

 عام 

2018

79.984.765.2Singapore�سنغافورة

Average
2018

87.385.962.3Rotterdamروتردام
79.185.763.5Mediterraneanالبحر املتو�سط

85.881.058.9US Gulfاخلليج المريكي

متو�سط

 عام 

2019

72.577.857.3Singapore�سنغافورة

Average
2019

79.679.560.2Rotterdamروتردام
71.479.163.4Mediterraneanالبحر املتو�سط

79.774.652.6US Gulfاخلليج المريكي

اأغ�سط�س

2019

70.175.154.4Singapore�سنغافورة

Aug.-19
77.675.455.7Rotterdamروتردام

69.775.357.8Mediterraneanالبحر املتو�سط
79.370.745.0US Gulfاخلليج المريكي

�سبتمرب

2019

74.477.762.3Singapore�سنغافورة

Sep.-19
77.279.762.6Rotterdamروتردام

71.079.563.8Mediterraneanالبحر املتو�سط
78.175.748.6US Gulfاخلليج المريكي

اأكتوبر

2019

74.276.346.6Singapore�سنغافورة

Oct.-19
76.378.558.9Rotterdamروتردام

69.478.162.5Mediterraneanالبحر املتو�سط
77.574.942.3US Gulfاخلليج المريكي

نوفمرب

2019

76.175.438.4Singapore�سنغافورة

Nov.-19
78.278.158.6Rotterdamروتردام

71.877.362.6Mediterraneanالبحر املتو�سط
76.272.535.8US Gulfاخلليج المريكي

دي�سمرب

2019

74.878.942.2Singapore�سنغافورة

Dec.-19
77.480.465.0Rotterdamروتردام

70.379.269.7Mediterraneanالبحر املتو�سط
74.475.439.1US Gulfاخلليج المريكي

يناير

2020

71.176.350.8Singapore�سنغافورة

Jan.-20
76.276.168.1Rotterdamروتردام

69.174.971.7Mediterraneanالبحر املتو�سط
73.470.741.7US Gulfاخلليج المريكي

فرباير

2020

64.365.745.6Singapore�سنغافورة

Feb.-20
69.766.554.8Rotterdamروتردام

63.265.958.8Mediterraneanالبحر املتو�سط
69.462.143.6US Gulfاخلليج المريكي

مار�س

2020

36.445.230.7Singapore�سنغافورة

Mar.-20
40.546.430.0Rotterdamروتردام

33.345.033.4Mediterraneanالبحر املتو�سط
40.741.523.8US Gulfاخلليج المريكي

اأبريل

2020

20.531.222.8Singapore�سنغافورة

Apr.-20
27.633.122.3Rotterdamروتردام

20.529.025.4Mediterraneanالبحر املتو�سط
29.025.017.0US Gulfاخلليج المريكي

مايو

2020

33.435.826.1Singapore�سنغافورة

May-20
37.834.126.0Rotterdamروتردام

31.133.628.8Mediterraneanالبحر املتو�سط
41.228.123.9US Gulfاخلليج المريكي

يونيو

2020

45.246.436.0Singapore�سنغافورة

Jun.-20
49.844.635.9Rotterdamروتردام

43.044.838.4Mediterraneanالبحر املتو�سط
50.439.832.8US Gulfاخلليج المريكي

يوليو

2020

46.5650.0038.43Singapore�سنغافورة

July-20
54.1049.5339.08Rotterdamروتردام

46.7349.6941.68Mediterraneanالبحر املتو�سط
52.5144.3337.02US Gulfاخلليج المريكي

اأغ�سط�س

2020

48.1849.3141.21Singapore�سنغافورة

Aug.-20
53.4149.7041.17Rotterdamروتردام

48.2949.5443.66Mediterraneanالبحر املتو�سط
54.1144.4040.08US Gulfاخلليج المريكي
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 Source: OPEC Monthly Oil Market Report various issues امل�شدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�شهري ملنظمة اأوبك. 

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

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

اجلدول - 5 :  اجتاهات اأ�سعار �سحن النفط اخلام  2018 - 2020 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2018 - 2020
)Point on World Scale - نقطة على املقيا�س العاملي(

             Direction
Period

البحر املتو�سط/

البحر املتو�سط ***

Med/Med ***

ال�سرق الأو�سط/ الغرب **

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

Middle East/East*
 الجتاه     

الفرتة

Average 2018 115 25 57 متو�شط عام 2018

Average 2019 117 35 66 متو�شط عام 2019

Aug. 2019 76 27 57 اأغ�سط�س 2019

September 110 30 62 �سبتمرب

October 176 83 135 اأكتوبر

November 156 56 92 نوفمرب

December 199 63 113 دي�سمرب

January 2020 151 53 93 يناير 2020

February 80 30 43 فرباير

March 142 100 127 مار�س

April 156 103 156 اأبريل

May 106 35 60 مايو

June 63 30 52 يونيو

July 63 25 40 يوليو

August 60 23 33 اأغ�سط�س

اجلدول - 6 :  اجتاهات اأ�سعار �سحن املنتجات النفطية، 2018 - 2020 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2018 - 2020
)Point on World Scale - نقطة على املقيا�س العاملي (

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

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

Med/Med*
ال�سرق الو�سط / ال�سرق * 

Middle East/East*

الجتاه     

الفرتة

Average 2018 161 151 119 متو�شط عام 2018

Average 2019 176 166 124 متو�شط عام 2019

August 2019 111 103 112 اأغ�سط�س 2019

September 112 104 109 �سبتمرب

October 167 157 165 اأكتوبر

November 235 225 148 نوفمرب

December 292 283 162 دي�سمرب

January 2020 224 214 130 يناير 2020

February 195 185 100 فرباير

March 201 191 150 مار�س

April 358 348 291 اأبريل

May 186 177 252 مايو

June 124 114 82 يونيو

July 94 84 62 يوليو

Aug. 93 83 84 اغ�سط�س

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.

اجلدول - 7 : الطلب العاملي على النفط خالل الفرتة 2018 - 2020    

Table -7 : World Oil Demand  2018 - 2020
)Million b/d - مليون برميل/ اليوم (

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

وتقارير ال�شناعة النفطية.

2020 2019 2018 

الربع الثالث *

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Average
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Average

Arab Countries 7.1 6.3 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 6.9  الدول العربية

OAPEC 6.0 5.3 6.0 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 5.9       الدول الأع�ساء في اأوابك

Other Arab 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0       الدول العربية الأخرى

OECD 43.9 36.6 45.4 47.9 48.3 48.5 47.2 47.7 48.0  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 24.2 19.6 24.3 25.6 26.0 26.0 25.3 25.1 25.6  اأمريكا ال�سمالية

Western Europe 13.2 10.6 13.4 14.3 14.3 14.8 14.3 14.1 14.3  اأوروبا الغربية

Pacific 6.5 6.5 7.8 8.0 8.1 7.7 7.6 8.5 8.1  املحيط الهادي

Developing Countries 30.0 27.6 31.4 33.1 33.1 33.3 32.8 33.0 32.6  الدول النامية

 Middle East &
other Asia 19.8 18.2 20.9 22.1 22.1 22.2 21.8 22.2 21.8 ال�سرق الو�سط ودول 

اأ�سيوية اأخري 

Africa 4.1 3.8 4.4 4.4 4.5 4.4 4.4 4.5 4.3  افريقيا

Latin America 6.2 5.6 6.1 6.6 6.5 6.9 6.6 6.4 6.5  اأمريكا الالتينية

 China 12.7 12.9 10.7 13.1 13.5 13.0 13.2 12.6 12.7  ال�شني 

  FSU 4.4 4.0 4.5 4.8 5.0 5.0 4.7 4.7 4.8  االحتاد ال�شوفيتي ال�شابق

Eastern Europe 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7    اأوروبا ال�شرقية

World 91.5 81.6 92.7 99.7 100.8 100.5 98.6 98.8 98.8    العامل
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اجلدول - 8: العر�س العاملي للنفط و�سوائل الغاز الطبيعي خالل الفرتة  2018 - 2020

Table -8 : World Oil and NGL Supply, 2018-2020
)Million b/d - مليون برميل يوميا ( 

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

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

* اأرقام تقديرية. 

2020 2019 2018 

*
الربع الثاين  

 Q -II *
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Average
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Average

Arab Countries 25.0 27.2 27.8 28.0 27.6 27.8 28.0 28.7 الدول العربية

OAPEC 23.9 25.9 26.5 26.7 26.3 26.5 26.7 27.4 الدول الأع�ساء في اأوابك

Other Arab 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 الدول العربية الأخرى

OPEC 30.9 33.5 34.5 34.4 34.2 34.8 35.3 37.1 االأوبك 

Crude Oil 25.6 28.3 29.3 29.1 28.8 29.5 30.0 31.9 النفط اخلام

NGLs  +non conventional Oils 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3  �سوائل الغاز الطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 27.9 31.2 30.0 31.1 29.8 29.7 29.4 28.3 منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 23.5 26.6 25.7 26.6 25.7 25.6 25.1 24.1 اأمريكا ال�سمالية

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

 Pacific 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 املحيط الهادي

Developing Countries 13.8 14.5 14.2 14.5 14.3 14.1 14.0 13.5 الدول النامية

 Middle  East & Other Asia 6.4 6.6 6.7 6.7 6.6 6.8 6.8 6.8 ال�سرق الأو�سط ودول اآ�سيوية اأخرى

 Africa 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 افريقيا 

Latin America 5.9 6.4 6.0 6.3 6.1 5.8 5.8 5.2 اأمريكا الالتينية 

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

FSU 13.0 14.5 14.4 14.4 14.3 14.2 14.6 14.3 االحتاد ال�شوفيتي ال�شابق

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

Processing Gains 1.9 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 عوائد التكرير

World 91.7 100.1 99.4 100.8 99.0 99.2 99.7 99.7  العامل  
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1) Exculdes Oil at Sea.
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

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

Oil Market Intelligence, November 2019 & September 2020   امل�شدر Sources: Oil Market Intelligence, November 2019 & September 2020

الجدول - 9: المخزون النفطي العالمي، في نهاية �سهر اأغ�سط�س 2020

Table - 9 : Global Oil Inventories، August 2020
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية ال�سهر(

اغ�سط�س

2020 
Aug. 20

يوليو

2020 
July 20

التغير عن يوليو 2020

Change from
July 2020

اغ�سط�س

 2019
Aug. 19

التغير عن اغ�سط�س 2019

Change from
August 2019

1563118Americas)23(16811704االأمريكتني:

58272Crude)20(654674نفط خام

98146Products)3(10271030منتجات نفطية

1001103Europe)5(11041109اأوروبا :

36022Crude)8(382390نفط خام

722719364181Productsمنتجات نفطية

4294121741910Asiaاآ�شيا:

16916721627Crudeنفط خام

260245152573Productsمنتجات نفطية

 2983231Total OECD)11(32143225اإجمايل الدول ال�شناعية *
1

1104101Crude)26(12051231نفط خام

20091994151879130Productsمنتجات نفطية

 3622361663028594Rest of the worldبقية دول العامل *
1

1167174Oil at Sea)48(13411389نفط على منت الناقالت

6011826World Commercial 1)7(68376841املخزون التجاري العاملي *

182926Strategic Strategic)11(18551866املخزون ال�سرتاتيجي

90071025Total 2)64(1003210096اإجمايل املخزون العاملي**

اإعـــــــــــــــالن



اجلائـزة العلميـة
ملنظمة الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول )اأوابك(

2020  
لعام

منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول )اأوابك(

الم�ش�درة  العربي�ة  االأق��ط�����ار  منظم�ة  ل�سيا�سـة  ا�ستمـرارا 

جـائزتيـن  بتخ�سيـ�س  العلمـي  البحـث  ت�سجيع  في  ل��ل��ب��ت��رول 

تقديريتـين كـل �سنتـين، قيمـة الجائ�زة االأولى �سبعـة اآلف دينـار 

كويتـي )اأي ما يعـادل حوالي ثالثة وع�سـرون األف دولر اأمريكي(، 

وقيمـة الج�ائزة الث�اني�ة خم�سة اآلف دينار كويتي )اأي مـا يعادل 

حوالي �ستة ع�سر األف دولر اأمريكي(، وبنـاء علـى قـرار المكتب 

التنف�يذي للمنظمـة رقم 151/1  بتاريخ 1 ت�سرين الأول/اأكتوبر 

2018 فقد تقرر اأن يكون مجال البحث العلمي للح�سول على 
جائزة عام 2020 بعنوان:

اإعـــــــــــــــالن

البحوث البيئية ذات العالقة بالبترول والطاقة

يعتبر البعد البيئي من الأبعاد المهمة في نظام الطاقة العالمي، كما ترتبط الطاقة بالق�سايا البيئية ارتباطا وثيقا، خا�سة بعد تو�سل 

الحا�سر تحديات عديدة من  الوقت  والطاقة في  البترول  وتواجه �سناعة  المناخية.  بالتغيرات  تعني  اأممية  اتفاقية  اإلى  الدولي  المجتمع 

اأبرزها تنامي الهتمام العالمي بالمنظور البيئي، والت�سدد في الت�سريعات البيئية، وما يترتب على ذلك من تاأثير على �سناعة الطاقة عموماً 

وال�سناعة البترولية خ�سو�ساً، لذلك تتنوع الأبحاث في هذا المجال لتغطي مختلف مناحي ال�سناعة البترولية بدءاً من ال�ستك�ساف والإنتاج، 

مرورا بعمليات النقل والتخزين، و�سول لعمليات التكرير والتوزيع والت�سويق، عالوة على النظر في تاأثير الطاقات الجديدة والمتجددة على 

اأو اأكثر من محاور المنظور البيئي ل�سناعة البترول والطاقة ومنها على �سبيل المثال ل  البيئة. يمكن اأن تتناول البحوث المقدمة واحدا 

الح�سر:

1. التاأثيرات البيئية ودور التقنيات الحديثة في:
عمليات التنقيب واإنتاج النفط والغاز الطبيعي.   -

معالجة النفايات ال�سائلة وال�سلبة الناتجة عن ال�سناعات البترولية الالحقة.  -

2. تقييم االأثر البيئي لمن�شاآت �شناعة البترول والطاقة وطرق المعالجة.
3.االنعكا�شات االقت�شادية للت�شريعات البيئية على �شناعة البترول والطاقة. 

4.اال�شتراطات البيئية الجديدة، واأثرها على االأداء الت�شغيلي لوحدات االإنتاج، ومنها على �شبيل المثال اإنتاج الوقود االأنظف. 
5. تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة وتاأثيراتها البيئية واالنعكا�شات المحتملة على مكانة النفط في مزيج الطاقة العالمي.

6. اتجاهات �شيا�شات الطاقة في الدول المتقدمة، واآثار �شرائب الكربون واأ�شواقه بعد اتفاق باري�س لتغير المناخ )COP21( عام 2015.

مجال البحث



شروط تقديم البحث

يجوز تقديم البحث من �شخ�س اأو اأكثر وال ي�شمل ذلك االأ�شخا�س االعتباريين.. 1

يجب اأن يكون البحث العلمي بحثا جديدا وغير مقتب�س اأو مكرر، واأن ال يكون قد نال جائزة من اأية جهة عربية اأو اأجنبية في ال�شابق.. 2

يوافق �شاحب البحث م�شبقا على منح حقوق طبع ون�شر بحثه للمنظمة في حالة فوزه باإحدى الجائزتين المذكورتين، مع احتفاظه . 3

بكامل حقوقه االأخرى في البحث بما في ذلك براءة االختراع، ويكون له وحده حق الت�شرف بتلك الحقوق وال تمار�س المنظمة حقوقها 

بطبع البحث الفائز اال بعد مرور �شتة اأ�شهر من تاريخ اإبلغ الفائز بقرار اللجنة �شمانا لممار�شة الفائز لحقوقه االأخرى. ويرفق مع بحثه 

ت�شريحا بذلك ح�شب النموذج المرفق.

 يرفق المتقدم للجائزة مع بحثه ت�شريحا يوؤكد فيه عدم االقتبا�س، اأو ي�شير اإلى الفقرات المقتب�شة جزئيا اأو كليا - اإن وجدت - مع ذكر . 4

المراجع الم�شتخدمة بالتف�شيل.

يتم تقديم اأربع ن�شخ ورقية ون�شخة الكترونية من البحث اإلى االأمانة العامة لمنظمة االأقطار العربية الم�شدرة للبترول باإحدى اللغتين . 5

العربية اأو االإنجليزية مع مرفق يت�شمن نبذة عن موؤهلت معد اأو/معدي البحث وخبرتهم المهنية.

ت�شتلم البحوث المقدمة للم�شاركة بالجائزة حتى 31 دي�شمبر 2020 وال يقبل بعد ذلك التاريخ اأي بحث لغر�س الجائزة.. 6

تمنح الجوائز الأ�شحاب البحوث الفائزة من كافة الجن�شيات التي يتم اختيارها من قبل لجنة التحكيم العلمية المتخ�ش�شة.. 7

ال يجوز منح الجائزة لذات الباحث مرتين متتاليتين. . 8

تهمل اأية بحوث غير م�شتوفية لل�شروط المذكورة. . 9

تقوم الأمانة العامة للمنظمة باإبالغ الفائزين و�سرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�سميا عن البحوث الفائزة واأ�سحابها �سمن نتائج 

اأعمال مجل�س وزراء المنظمة خالل عام 2021.  

لمزيد من المعلومات يرجى الت�سال بالأمانة العامة للمنظمة على العنوان التالي:

منظمة االأقطار العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك(

اأمانة �شر اللجنة التنظيمية للجائزة - المقر الدائم للمنظمات العربية

�س.ب 20501 ال�شفاة 13066 - دولة الكويت

هاتف: 24959763 )965+( - فاك�س: 24959755 )965+(

 oapecaward2020@oapecorg.org :البريد االإلكتروني

www.oapecorg.org:الموقع على االإنترنت

الجائزة العلمية لمنظمة الأقطار العربية الم�شدرة للبترول)اأوابك( لعام 2020

في مجال 

البحوث البيئية ذات العالقة بالبترول والطاقة

)اإقرار بالتنازل عن حق طبع ون�شر بحث علمي(

اأقر اأنا الموقع اأدناه

بالتنازل لمنظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول عن حقوق الطبع والن�سر للبحث العلمي المقدم من قبلي تحت عنوان:

في حالة الفوز باإحدى جائزتي المنظمة لعام 2020، وما يترتب عن هذا التنازل للمنظمة من حقوق.

ال�ســم  :

التوقيع :
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