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في هذا العدد

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

د
د
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ف ا
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اأبرمت  التي  التفاقية  بموجب  للبترول  الم�شدرة  العربية  الأقطار  منظمة  تاأ�ش�شت 

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

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

الكويت مقراً لها.  

تهدف المنظمة اإلى تعاون اأع�شائها في مختلف اأوجه الن�شاط القت�شادي في �شناعة 

البترول، وتقرير الو�شائل وال�شبل للمحافظة على م�شالح اأع�شائها الم�شروعة في هذه ال�شناعة منفردين 

ومجتمعين، وتوحيد الجهود لتاأمين و�شول البترول اإلى اأ�شواق ا�شتهالكه ب�شروط عادلة ومعقولة، وتوفير 

الظروف المالئمة لال�شتثمار في �شناعة البترول في الأقطار الأع�شاء. 

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

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

وجمهورية العراق، وان�شم اإليها في عام 1973 جمهورية م�شر العربية، وان�شمت الجمهورية التون�شية في 

عام 1982 )جمدت ع�شويتها في عام 1986( وتجيز التفاقية ان�شمام اأية دولة عربية م�شدرة للبترول 

اإلى ع�شويتها �شريطة اأن يكون البترول م�شدراً هاما لدخلها القومي، وبموافقة ثالثة اأرباع اأ�شوات الدول 

الأع�شاء على اأن يكون من بينها اأ�شوات جميع الدول الأع�شاء الموؤ�ش�شة. 

 üJشدر الن�شرI ال�شهرjة عø الأمانة العامة ملن¶مة الأbطار 

العرHية املüشدرI للبhÎ∫ - اإOارI الإعالh Ωاملكتبة

(ISSN 1018-595X)

 جميع حقوق الطبع fiفوXة، ول يجوز اإعادة الن�صر 

اأو القتبا�س دون اإذن خطي م�صبق من املنظمة.  

(kاO11 عد) ا∑ ال�شنويÎشTال

jh�شمπ اأLور الjÈد 

الدول العربية 

الدول الأجنبية 

لالأفراد: 10 دنانري كويتية اأو ما يعادلها بالدولر 

للموؤ�ص�صات: 15 دينارا كويتيا اأو ما يعادلها بالدولر 

لالأفراد: 40 دولرا اأمريكيا 

للموؤ�ص�صات: 60 دولرا اأمريكيا

توجه طلبات ال�صرتا∑ اإىل: 

ق�صم التوزيع – اإدارة الإعالم واملكتبة،

منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول 

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

هاتف:  24959724  )965+(

فاك�س:  24959755  )965+( 

:Êالربيد الإلكرتو

distribute@oapecorg.org
موقع املنظمة :

www.oapecorg.org

16
19
27

التطورات البترولية

ملحق الجداول

الجائزة العلمية

المحتويات

46السنة
12العدد

ديسمبر
٢٠٢٠

خطة تفعيل وتطوير
 نشاط األمانة العامة لمنظمة أوابك

6 أنشطة المنظمة

السنة 46 - العدد 12

2



3
السنة 46 - العدد 12

محاضرة سعادة السيد/ علي سبت بن سبت، حول واقع 
وآفاق صناعة الغاز الطبيعي في الدول العربية

أجهزة المنظمة • ال�شركات املنبثقة:
الم�شروعــــات  المنظمة  عــن  انبثقت 

العربيـــة  ال�شــــركة  التالية:  الم�شـــتركة 

 1972 عام  في  البترول  لنقل  البحرية 

ومقرها مدينة الكويت في دولة الكويت، 

ال�شفن  واإ�شالح  لبناء  العربية  وال�شركة 

)اأ�شري( في عام 1973، ومقرها مملكة 

البحرين، وال�شركة العربية لال�شتثمارات 

 1974 عــام  في  )اأبــيــكــورب(  البترولية 

المملكة  فــي  الــخــبــر  مــديــنــة  ومــقــرهــا 

العربية  وال�شركة  ال�شعودية،  العربية 

 1975 عــام  فــي  البترولية  للخدمات 

ومقرها مدينة طرابل�س في دولة ليبيا.

تمار�س المنظمة ن�شاطاتها واخت�شا�شاتها من خالل اأربعة اأجهزة هي: 

• مجل�س الوزراء: هو ال�شلطة العليا التي تحدد �شيا�شات المنظمة بتوجيه ن�شاطاتها وو�شع القواعد التي ت�شير عليها. 
• المكتب التنفيذي : يتكون من ممثلي الدول الأع�شاء ويقوم برفع ما يراه من تو�شيات واقتراحات اإلى المجل�س، وينظر في الميزانية 

ال�شنوية ويرفعها للمجل�س الوزاري ، كما يقر نظام موظفي الأمانة العامة، وت�شدر قراراته باأغلبية ثلثي اأ�شوات الأع�شاء جميعا.

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

والأمين العام هو الناطق الر�شمي با�شم المنظمة، وهو الممثل القانوني لها، وهو م�شوؤول عن مبا�شرة واجبات من�شبه اأمام المجل�س. 

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

مهام. يمار�س الأمين العام وكافة موظفي الأمانة العامة وظائفهم با�شتقالل تام ولل�شالح الم�شترك للدول الأع�شاء. يتمتع الأمين العام 

والأمناء الم�شاعدون في اأقاليم الدول الأع�شاء بكافة الح�شانات والمتيازات الدبلوما�شية.  

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

وتطبيق اتفاقية اإن�شاء المنظمة، والمنازعات التي تن�شاأ بين ع�شوين اأو اأكثر من اأع�شاء المنظمة في مجال الن�شاط البترولي.
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وزراء منظمة األقطار العربية المصدرة 

للبترول )أوابك(

االجتماع الـ 158 للمكتب التنفيذي لمنظمة أوابك
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 نشاط األمانة العامة لمنظمة أوابك

اعتمـــد مجل�ـــس وزراء منظمـــة الأقطـــار العربية 

الم�شـــدرة للبترول )اأوابـــك( الموقر، خالل اجتماعه 

الــــ 105، الـــذي عقد عبـــر تقنية الت�شـــال المرئي، 

بتاريـــخ 13 دي�شـــمبر 2020، خطـــة تفعيـــل وتطوير 

ن�شـــاط الأمانـــة العامة لمنظمـــة اأوابـــك، وذلك بعد 

اأ�شـــهر طويلة من العداد والتح�شـــير والعمل الجاد 

مـــن الأمانة العامة، وبالتن�شـــيق والتعـــاون الوثيق مع 

المكتـــب التنفيذي والذي تم تكليف المجل�س الوزاري 

لو�شع محاور خطة التفعيل لمنظمة اأوابك.

تاأتي خطـــة تفعيل وتطوير ن�شـــاط الأمانة العامة 

لمنظمة اأوابك، اإيذاناً ببــدء مرحلة جديدة في منظمة 

اأوابـــك، قائمـــة على ا�شت�شـــراف التحديـــات الحالية 

والتطورات الم�شـــتقبلية في �شـــناعة الطاقة ب�شـــكل 

عام وال�شـــناعة البترولية ب�شكل خا�س. وتلبية لرغبة 

الدول الأع�شـــاء في دعم وت�شـــجيع جميع المبادرات 

وال�شـــتراتيجيات لتطوير المنظمة، وذلك بما يتالءم 

مـــع مكانتهـــا الهامة كاأحـــد منظمات العمـــل العربي 

الم�شترك المتخ�ش�شة ب�شناعة البترول، وذات طابع 

اإقليمي ودولي في طبيعة ن�شاطاتها واأعمالها. 

اإن روؤيـــة الأمانة العامة في تطوير ن�شـــاط وعمل 

منظمة الأقطار العربية الم�شدرة للبترول تنطلق من 

الأهداف التي ن�شـــت عليها اتفاقية اإن�شاء المنظمة، 

وتحقيق اأهدافها في تعزيز تعاون الدول الأع�شاء في 
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مختلف اأوجه ن�شـــاط ال�شناعة. ولتحقيق هذه الغاية 

ارتكزت خطة العمل على المبادئ الأ�شا�شـــية التالية: 

البحث عن مواطن القوة التي تمتلكها المنظمة لتعزيز 

ال�شـــتفادة منها. ودرا�شـــة نقاط ال�شـــعف والق�شور 

في اأن�شـــطة المنظمة، والتي تقف عائقاً اأمام تحقيق 

اأهدافهـــا. ومراجعة التجـــارب ال�شـــابقة لتفعيل اأداء 

المنظمـــة، وا�شـــتقراء الدرو�ـــس الم�شـــتفادة، والبناء 

على مـــا تحقق من اإنجازات. ودعـــم الكوادر المهنية 

وتزويدهـــا بم�شـــتلزمات تح�شـــين الأداء والإنتاجية. 

وتكثيف الأن�شـــطة الإعالميـــة والحمالت الترويجية، 

بهدف التعريف بدور المنظمـــة واأهدافها. ومراجعة 

قنوات الإنفاق وتوجيه م�شـــاراتها نحو الأن�شطة التي 

تحقق اأهداف المنظمة.

وتتطلع الأمانة العامة لمنظمة اأوابك وهي تم�شي 

قدمـــاً في خطـــة التفعيـــل، وكذلك مـــع اقترابها من 

اكمال عامها الثاني والخم�شـــين والدخول في عامها 

الثالث والخم�شـــين في التا�شـــع من يناير 2021، باأن 

تتمكـــن من تنفيذ خطة التفعيل، وتبرهن على قدرتها 

علـــى التجديد ومواكبة الع�شـــر، وقدرتها على اتخاذ 

قـــرارات تمثل نقلة نوعية في عمـــل المنظمة، مبنية 

على الروؤية ال�شـــائبة والتحليـــل العلمي المعمق لدور 

منظمة اأوابك على �شـــعيد ال�شناعة البترولية عربيا 

ودوليا.
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االجتماع الخامس بعد المائة لمجلس وزراء 
منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

عق�������د مجل�س وزراء منظم�������ة الأقطار العربية الم�ص�������درة للبترول )اأواب�������ك( اجتماعه الخام�س بعد 

المائ�������ة، عبر تقنية الت�صال المرئي، بتاري�������خ 28 ربيع الآخر 1442 هجرية الموافق 13 كانون الأول/

دي�صمب�������ر 2020 ميالدي�������ة، برئا�صة معال�������ي الأ�صتاذ عبدالمجي�������د عطار، وزير الطاقة ف�������ي الجمهورية 

الجزائرية الديمقراطية ال�صعبية، التي لها رئا�صة الدورة لعام 2020. 
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افتتح معالي الرئي�س الجتماع مرحبًا باأ�صحاب 

ال�صمو والمعالي الوزراء وبروؤ�صاء الوفود، متمنياً لهم 

التوفيق في تداول الموا�شـــيع المطروحة والمدرجة 

علـــى جـــدول اأعمال الجتمـــاع، موؤكداً علـــى اأهمية 

التعـــاون بين الدول الأع�شـــاء في مـــا يحقق اأهداف 

المنظمـــة. وتقـــدم بال�صكر لمعال�������ي ال�صيد/ محمد 

عرق�������اب، وزي�������ر الطاقة ف�������ي الجمهوري�������ة الجزائرية 

الديمقراطية ال�صعبية ال�صابق، خالل تروؤ�شه الدورة 

الحالية للمنظمة في بداية عام 2020.  

كمـــا رحـــب بمعال�������ي المهند��������س ب�ص�������ام ر�صوان 

طعمة، وزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية 

العربية ال�شـــورية، الذي ي�شـــارك في اأعمال مجل�س 

وزراء المنظمـــة للمرة الأولى متمنياً له دوام التوفيق 

والنجاح في مهامه الجديدة، كما اأعرب عن ال�شـــكر 

والتقديـــر لالأمانـــة العامة للمنظمة على التح�شـــير 

الجيد لالجتمـــاع، متمنياً التوفيـــق والنجاح لأعمال 

الجتماع، موؤكداً على اأن هدف المنظمة الأ�شمى هو 

تعاون الدول الأع�شـــاء في مختلف اأوجه الن�شاطات 

المتعلقة بال�شناعة البترولية لما في ذلك م�شلحتها 

وتطلعات �شعوبها. 

وا�شـــتعر�س معالي الرئي�س في كلمته التطورات 

الحاليـــة في ال�شـــوق النفطيـــة العالميـــة، وتاأثيرات 

جائحـــة كورونا )كوفيـــد 19( على ال�شـــوق النفطية 

وعلـــى الطلب العالمـــي على النفـــط، والجهود التي 

تبذلهـــا منظمة اأوبك ومجموعة اأوبك+، للم�شـــاهمة 

في اإعادة ال�شتقرار لالأ�شواق النفطية.

واأعقبـــه �صعادة الأ�صت�������اذ/ علي �صب�������ت بن �صبت، 

الأمي�������ن الع�������ام للمنظم�������ة، حي�������ث رح�������ب باأ�صحاب 

ال�صمو والمعال�������ي الوزراء وبروؤ�ص�������اء الوفود، متطلعاً 

اإلى موا�شـــلة دعمهم وم�شـــاندتهم لن�شاط المنظمة، 

كما رحب بمعالي الأ�شـــتاذ عبدالمجيد عطار، وزير 

الطاقـــة فـــي الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطية 

ال�شـــعبية، رئي�ـــس الـــدورة الحاليـــة لمجل�ـــس وزراء 

المنظمة، وبمعالي المهند�س ب�شـــام ر�شـــوان طعمة، 

وزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية 

ال�شـــورية، اللذان ي�شـــاركان في اأعمال مجل�س وزراء 

المنظمـــة للمـــرة الأولـــى متمنياً لهمـــا دوام التوفيق 

والنجاح في مهامهما الجديدة. 

ومن بي�������ن الموا�صيع الت�������ي ناق�صه�������ا الجتماع، 

اعتماد م�شروع الميزانية التقديرية للمنظمة )الأمانة 

العامـــة والهيئـــة الق�شـــائية( لعـــام 2021. وتعييـــن 

مدقق لح�شـــابات المنظمة )الأمانـــة العامة والهيئة 

الق�شائية( لعام 2021. والموافقة على خطة تفعيل 

وتطوير ن�شاط المنظمة.

كما اطلع الجتماع على تقرير الأمين العام حول 

ن�شاطات الأمانة العامة في المجالت التالية:

• الدرا�شـــات التي اأنجزتها الأمانـــة العامة خالل 	

عام 2020 .

• تقريـــر الأمانة العامة للمنظمة حول “الأو�شـــاع 	

البترولية العالمية”. 

• متابعة �شـــوؤون البيئـــة وتغّير المنـــاخ، والتي من 	

اأهمها الجتماع التن�شـــيقي ال�شـــابع والع�شـــرين 

لخبـــراء البيئة في الدول الأع�شـــاء في منظمة 

اأوابـــك، واجتماعـــات المجموعـــة التفاو�شـــية 

العربية لق�شـــايا ومفاو�شات تغير المناخ، والتي 

عقدت من خالل تقنية الت�شال المرئي.

• الفعاليـــات التي نظمتهـــا الأمانـــة العامة والتي 	

�شـــاركت فيها خـــالل الن�شـــف الثانـــي من عام 

2020، وقد بلغت 9 فعاليات.
• اطلع على التقرير ال�شنوي الذي ا�شتعر�س ن�شاط 	

ال�شـــركات العربية المنبثقة عن المنظمة خالل 

عام 2019 والن�شف الأول من عام 2020.

هذا و�شتتولى المملكة العربية ال�صعودية رئا�شة 

الـــدورة القادمة لمجل�س الـــوزراء والمكتب التنفيذي 

للمنظمة، وذلك لمدة عام اعتباراً من اأول �شهر يناير 

.2021
كمـــا اتفـــق على عقـــد الجتماع القـــادم لمجل�س 

وزراء المنظمـــة في دولة الكويت بتاريخ 9 دي�شـــمبر 

.2021
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 وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف المر�صلين،

�صاحب ال�صمو المير، 

 اأ�صحاب المعالي وال�صعادة، ح�ص�������رات ال�صيدات وال�صادة، 

الح�صور الكريم،

اأود فـــي البدايـــة ان ارحب ب�شـــاحب ال�شـــمو الأمير و 

معالي الوزراء الحا�شـــرين معنا في الجتماع الخام�س بعد 

المائـــة لمجل�س وزراء منظمة الأوابك، كمـــا اأود اأن اأعرب 

عن تقديري الخا�س لالأمانة العامة للمنظمة و على راأ�شها 

�شـــعادة الأميـــن العـــام المحتـــرم و كل موظفـــي المنظمة، 

على الجهـــود الكبيـــرة المبذولة من اجل اإنجـــاح فعاليات 

هذا الجتماع، المنعقد بتقنية التحا�شـــر عن بعد في ظل 

الظروف ال�شعبة مع تف�شي فيرو�س كوفيد19، �شائلين اهلل 

عـــز وجل ان يرفع عنا هذا الوبـــاء، مع تمنياتي لكم بدوام 

ال�شحة و العافية.

�صاحب ال�صمو الأمير، 

اأ�صحاب المعالي وال�صعادة، ح�صرات ال�صيدات وال�صادة، 

قبل ان اأ�شـــرع في مداخلتي، اأود قبل كل �شيء، با�شمي 

ونيابة عن كل اأع�شـــاء مجل�شـــنا الموقر، ان اأرحب ب�شعادة 

الدكتور حامد يون�س وكيل الوزارة نيابة على معالي ال�شتاذ 

اح�شـــان عبد الجبار ا�شـــماعيل وزير النفـــط ممثال لدولة 

العـــراق ال�شـــقيقة، متمنيا له كل النجـــاح والتوفيق، كما ل 

يفوتنـــي ان اأعرب عـــن تقديرنا ل�شـــلفكم معالي المهند�س 

علـــي �شـــليمان غانـــم الممثـــل ال�شـــبق على كل مـــا قدمه 

لمجل�شنا هذا من اإنجازات وقرارات هامة.

ا�شعد كذلك بالترحيب بمعالي المهند�س ب�شام ر�شوان 

طعمة وزيـــر النفط والثروة المعدنية ممثال لدولة �شـــوريا 

ال�شقيقة متمنيا له كل النجاح والتوفيق.

كمـــا ل يفوتني ان اأتقدم بال�شـــكر الجزيل لزميلي وزير 

الطاقـــة الجزائري الأ�شـــبق ال�شـــيد محمـــد عرقاب، على 

كل مـــا قدمه مـــن مجهودات خالل توليه في بداية ال�شـــنة 

الحاليـــة رئا�شـــة الـــدورة لمجل�س الـــوزراء، متمنيـــا له كل 

النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.

�صاحب ال�صمو الأمير، 

اأ�صحاب المعالي وال�صعادة، ح�صرات ال�صيدات وال�صادة،

 

�شـــنقوم مـــن خـــالل جـــدول اعمـــال اجتماعنـــا هـــذا 

بدرا�شـــة جملة من الموا�شيع الهامة تتعلق اأ�شا�شا بم�شروع 

الميزانيـــة التقديرية للمنظمة لعـــام 2021 وتقرير المين 

العام حول ن�شـــاطات الأمانة العامة لمنظمة، كما �شيتناول 

الجتماع �شـــبل تفعيل وتطوير ن�شـــاط المنظمة، بالإ�شافة 

الى مو�شـــوع موؤتمر الطاقة العربي الثاني ع�شـــر ورئا�شـــة 

الدورة القادمة لمجل�س وزراء المنظمة.

�صاحب ال�صمو الأمير، 

اأ�صحاب المعالي وال�صعادة، ح�صرات ال�صيدات وال�صادة، 

كمـــا تعلمون، يمـــر القت�شـــاد العالمي حالًيا واأ�شـــواق 

النفـــط على وجه الخ�شـــو�س بو�شـــع �شـــعب للغاية نظرا 

الكلمة الفتتاحية لمعالي ال�شيد / عبد المجيد عطار

 وزير الطاقة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�صعبية

 ورئي�س الدورة الحالية لمجل�س وزراء المنظمة لعام 2020
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لتف�شـــي وباء كورونا الم�شـــتجد وما �شـــاحبه من تطورات 

جذرية في اأ�شواق النفط متمثلتا في النهيار الغير م�شبوق 

للطلـــب العالمي مما �شـــبب تخمة فـــي المعرو�س في ظل 

محدودية �شـــعة التخزين والم�شـــاربة المالية المكثفة وما 

رافقهمـــا من تدهور حاد لأ�شـــعار النفط بلغت م�شـــتويات 

قيا�شية لم تعهدها الأ�شواق من قبل.

وف�شـــال على الآثار الج�شـــيمة على �شـــحة الإن�شـــان، 

ت�شـــببت هذه الجائحة في حدوث ا�شـــطرابات اقت�شادية 

واجتماعيـــة كبيـــرة علـــى معظـــم دول العالم و كـــذا بلدان 

منطقتنا العربية، اذ من المتوقع اأن ينكم�س النمو العالمي 

ح�شـــب توقعات �شندوق النقد الدولي ل�شهر اأكتوبر2020 

اإلى -4.4 % هذا العام.

�صاحب ال�صمو الأمير، 

اأ�صحاب المعالي وال�صعادة، ح�صرات ال�صيدات وال�صادة،

 

و�شـــعيا منهـــا لحتواء هـــذا الو�شـــع، اتخـــذت معظم 

البلدان تدابير �شارمة لمنع انت�شار الجائحة، كان لها الأثر 

ال�شـــلبي على اقت�شـــاداتها، كارتفاع البطالة، وا�شـــطراب 

عمليات الإنتاج وال�شناعة التحويلية بينما اأُرجئت الخطط 

ال�شـــتثمارية لعديـــد الم�شـــاريع ذات الطابع القت�شـــادي 

والجتماعي. 

واإ�شافة اإلى ال�شطرابات القت�شادية، عرفت البلدان 

الم�شـــدرة للنفط انخفا�شا حادا في عائدات الت�شدير ما 

نجـــم عنه اختالل كبير فـــي ميزانيات الحكومات وهذا ما 

اأف�شى اإلى انت�شار التداعيات اإلى بقية القت�شاد.

وهنـــا ل يفوتنـــي اأن انـــوه بالجهود المبذولـــة من قبل 

الـــدول العربية الم�شـــدرة للبترول في اإطـــار اتفاق« اأوبك 

+« من خـــالل احترام الكامل لاللتزامـــات بخف�س الإنتاج 

حتى يتم اإعادة التوازن اإلى �شـــوق النفط والتخفي�س بقدر 

الم�شتطاع من فوائ�س العر�س. 

�صاحب ال�صمو الأمير، 

اأ�صحاب المعالي وال�صعادة، ح�صرات ال�صيدات وال�صادة، 

ان حالة ال�شـــتقرار التي ت�شـــهدها الأ�شـــواق العالمية 

وال�شـــبابية المرتبطة بم�شـــتقبل الطلب علـــى النفط على 

المدى الق�شـــير والمتو�شـــط لي�شـــت مرتبطـــة فقط بفعل 

جائحـــة كوفيد 19، واإنمـــا ترجع الى ت�شـــابك العديد من 

العوامـــل الهيكلية، بدءا من مكا�شـــب ال�شـــتخدام الفعال 

للطاقة والت�شـــويق ال�شامل لل�شـــيارات الكهربائية، و�شول 

اإلى ال�شـــغوط الجتماعية وال�شيا�شـــية ذات البعد البيئي، 

للحد من انبعاثات غاز ثاني اأك�شيد الكربون.

في �شـــل هذه التغيرات الجديدة، يتحتم علينا العمل 

�شـــويا من اجـــل تن�شـــيق اأكثـــر ل�شيا�شـــاتنا الطاقوية من 

خـــالل البحوث وتبادل المعلومـــات العلمية والتكنولوجية 

بالإ�شـــافة الـــى التعـــاون فـــي مجـــال تطويـــر الكفاءات 

والقدرات من اجـــل التحكم في التكنولوجيا الحديثة في 

مختلف اأن�شطة ال�شناعة البترولية من ا�شتك�شاف وانتاج 

النفـــط والغاز وعمليـــات تحويلهما وكذا اإقامة م�شـــاريع 

نفطيـــة وبتروكيميائيـــة قـــادرة على خلق الثـــروة وفر�س 

العمل.

كما يحب علينا تكثيف الجهود والعمل �شويا، في اإطار 

منظمتنا هذه، في مجـــال تبادل الخبرات والمعلومات من 

اجل التاأقلم مع تغيرات ال�شـــوق البترولية العالمية والعمل 

على بلـــورة ا�شـــتراتيجيات تنمويـــة تخدم م�شـــالح الدول 

العربية الم�شدرة للنفط.

�صاحب ال�صمو الأمير، 

 اأ�صحاب المعالي وال�صعادة، ح�صرات ال�صيدات وال�صادة،

وفي الختام، ل ي�شعني ان ا�شيد بما تقوم به المنظمة 

من عمل جبار من خالل اعداد مجموعة من الدرا�شـــات 

وكذا عقد عدة اجتماعات تن�شـــيقية و�شنوية في مختلف 

المياديـــن، بالإ�شـــافة الـــى الخطة المقترحـــة من طرف 

المنظمة لتفعيل وتطوير ن�شاطها والتي من �شاأنها تطوير 

عمـــل المنظمة وزيادة فعاليتها والذي �شـــوف ي�شـــمح بال 

�شـــك في تعزيز اأكثر لفر�س التعاون بين الدول الأع�شاء 

فـــي مختلف اأوجه ن�شـــاط ال�شـــناعة البتروليـــة والغازية 

بغيـــة تحقيق النتائج والأهداف المرجـــوة لما فيه الخير 

لبلداننا. 

�صكرا على كرم ال�صغاء، 

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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�صكرًا معالي الرئي�س، 

�صاح�������ب ال�صمو الملكي الأمير عبد العزيز بن �صلمان 

بن عبد العزيز اآل �صعود، وزير الطاقة في المملكة العربية 

ال�صعودية. 

اأ�صحاب المعالي وال�صعادة، الح�صور الكريم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

ي�شـــعدني اأن اأ�شـــارككم معالي الرئي�س الترحيب 

باأ�شـــحاب ال�شـــمو والمعالي اأع�شـــاء مجل�ـــس وزراء 

المنظمـــة الموقر في اجتماعـــه الخام�س بعد المائة 

الـــذي يُعقد في دولـــة الكويت، عبر تقنية الت�شـــال 

المرئـــي )Zoom(، فـــي ظل الظروف ال�شـــتثنائية 

التـــي حالت دون عقد الجتماع علـــى النحو المعتاد 

ب�شبب  ا�شتمرار جائحة كورونا )كوفيد – 19( �شائاًل 

المولـــى عز وجـــل ان يحفß دولنـــا العربية من هذه 

الجائحة.  

اآمـــال من اهلل العلي القديـــر اأن يوفقكم جميعاً 

في اجتماعكم هذا للو�شـــول به اإلى اأف�شل النتائج 

التي من �شـــاأنها تحقيق الأهداف التي اأن�شـــئت من 

اأجلهـــا المنظمـــة، ولما فيـــه خير وم�شـــلحة دولنا 

الأع�شاء.

معالي الرئي�س،

�صاحب ال�صمو الأمير ، 

 اأ�صحاب المعالي وال�صعادة، الح�صور الكريم،

ي�شـــعدني اأن اأرحب بمعالي الأ�شتاذ عبدالمجيد 

وزراء  لمجل�ـــس  الحاليـــة  الـــدورة  رئي�ـــس  عطـــار، 

المنظمـــة، وزير الطاقة فـــي الجمهورية الجزائرية 

الديمقراطيـــة ال�شـــعبية، وبمعالي المهند�س ب�شـــام 

ر�شـــوان طعمة، وزير النفط والثـــروة المعدنية، في 

الجمهوريـــة العربية ال�شـــورية اللذان ي�شـــاركان في 

اجتماعات مجل�شـــكم الموقر للمـــرة الأولى، متمنياً 

لهما التوفيق والنجاح، كما اأتقدم بال�شـــكر والتقدير 

اإلى اأ�شـــالفهم اأ�شـــحاب المعالي الوزراء ال�شابقين 

علـــى دورهم البارز وجهودهم التي بذلوها في دعم 

عمل ون�شـــاط المنظمة، خالل فترة م�شـــاركتهم في 

اجتماعات مجل�شكم الموقر. 

معالي الرئي�س،

�صاحب ال�صمو الأمير ، 

 اأ�صحاب المعالي وال�صعادة،  الح�صور الكريم،

اأمام �شـــموكم ومعاليكم م�شـــروع جـــدول اأعمال 

الجتمـــاع الخام�س بعد المائة لمجل�شـــكم الموقر، 

والذي يت�شمن عـدداً من الموا�شيـع ت�شتعـر�س فيها 

الأمانة العامة الن�شـــاطات والأعمـــال التي اأنجزتها 

خالل عام 2020، بالإ�شـــافة اإلى م�شـــروع ميزانية 

المنظمـــة )الأمانـــة العامة والهيئة الق�شـــائية( لعام 

2021، وقد �شـــبق واأن تدار�س اأ�شـــحاب ال�شـــعادة 
الإخـــوة اأع�شـــاء المكتـــب التنفيـــذي خـــالل الأيام 

الما�شـــية البنـــود المدرجـــة علـــى جـــدول الأعمال 

وبذلوا فيها جهداً ملمو�شـــاً وتو�شـــلوا ب�شـــاأنها اإلى 

التو�شـــيات المعرو�شـــة على معاليكم، مـــرة اأخرى 

نرحـــب بكم جميعـــاً ونتمنـــى لجتماعكـــم هذا كل 

التوفيق والنجاح. 

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

كلمة سعادة األستاذ علي سبت بن سبت األمين العام للمنظمة
في افتتاح االجتماع الخامس بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة
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عقد المكتب التنفيذي لمنظمة الأقطار العربية الم�شـــدرة للبترول )اوابك( 

اجتماعـــه الــــ 158، وذلك فـــي دولة الكويت، عبر تقنية الت�شـــال المرئي، يوم 

10 دي�شـــمبر 2020 وتراأ��������س الجتم�������اع �صع�������ادة ال�صيد/ مجل�������د ميلود، ممثل 
الجمهوري�������ة الجزائرية الديمقراطية ال�صعبية ف�������ي المكتب التنفيذي، والذي 

تتراأ�ـــس بـــالده الـــدورة الحاليـــة للمنظمة لعام 2020. و�شـــارك فـــي الجتماع 

اأ�شـــحاب ال�شعادة اأع�شاء المكتب التنفيذي في المنظمة، وقد هدف الجتماع 

لالإعداد والتح�شير لالجتماع 105 لمجل�س وزراء منظمة اأوابك.

افتتح الجتماع بكلمة لل�صيد/ مجلد ميلود، رحب فيها باأ�شـــحاب ال�شعادة 

اأع�شـــاء المكتـــب التنفيذي لمنظمة اأوابك، واأ�شـــار اإلـــى اأن الجتماع يعقد في 

ظروف ا�شتثنائية خا�شة وعبر تقنية الت�شال المرئي اإثر جائحة كورونا )كوفيد 

19(، �شائاًل المولى القدير دوام ال�شحة والعافية للجميع، كما وجه ال�شكر اإلى 
�صعادة الأ�صتاذ/ علي �صبت بن �صبت، الأمين العام للمنظمة، ولمنت�شبي الأمانة 

العامة للمنظمة على التح�شيرات الجيدة التي قاموا بها من اأجل ت�شهيل انعقاد 

هذا الجتماع.

واأعقبه بعد ذلك �صعادة الأ�صتاذ/ علي �صبت بن �صبت، الأمين العام لمنظمة 

اأوابك، بكلمة رحب فيها باأ�شـــحاب ال�شـــعادة رئي�س واأع�شاء المكتب التنفيذي 

في الجتماع الـ 158، متمنيا التوفيق لجتماع المكتب التنفيذي.

وا�شـــتعر�س �صعادة الأ�صتاذ/ علي �صبت بن �صبت، بعد ذلك اأهم الموا�شـــيع 

المعرو�شـــة للنقا�س، حيث اأ�شار �شـــعادته اإلى اأن الجتماع مخ�ش�س للتح�شير 

لالجتماع الـ 105 لمجل�س وزراء منظمة الأوابك.

االجتماع الـ 158 للمكتب التنفيذي لمنظمة أوابك
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افتتح الفعالية �شـــعادة الدكتور/يوري �شنتيورين الأمين 

العام لمنتدى الدول الم�شـــدرة للغاز، مرحباً ب�شعادة الأمين 

العـــام لمنظمـــة اأوابـــك، وموؤكداً على حر�شـــه علـــى تعزيز 

التعاون بين المنظمتين.

ا�شـــتهل �شـــعادة الأ�شـــتاذ علـــي �شـــبت بن �شـــبت كلمته 

بتوجيه ال�شـــكر اإلى الأمين العـــام لمنتدى الغاز على دعوته 

الكريمـــة للم�شـــاركة فـــي هـــذه الفعاليـــة المهمـــة وبعد اأن 

ا�شـــتعر�س �شعادته المحاور الرئي�شية للمحا�شرة، اأ�شار في 

مقدمة حديثه اإلى تداعيات انت�شـــار جائحة فيرو�س كورونا 

)كوفيـــد-19( التي األقـــت بظاللها علـــى قطاعات مختلفة 

من القت�شاد العالمي، ومن بينها قطاع النفط والغاز الذي 

يعد من بين اأكثر القطاعات تاأثراً بتلك التداعيات، ب�شـــبب 

اإجـــراءات العزل والإغالق التي اتخذتها عدة دول للحد من 

انت�شار الفيرو�س.

كما لفت �شعادته اإلى اأن اأ�شواق الغاز قد تاأثرت بتداعيات 

انت�شـــار الجائحـــة مـــن عدة اأوجه مـــن بينها تراجع اأ�شـــعار 

الغـــاز الفورية اإلى م�شـــتويات تاريخية، واإرجاء ال�شـــتثمار 

في الغالبية العظمى من الم�شـــاريع الجديدة، بالإ�شافة اإلى 

حدوث �شـــدمة في الطلب على الغاز هي الأعلى في تاريخ 

ال�شناعة.

بعد ذلك اأعطى �شـــعادة الأمين العام المجال للدكتور/ 

�شـــمير محمـــود القرعي�ـــس، مديـــر اإدارة ال�شـــوؤون الفنيـــة 

بمنظمـــة اأوابـــك، حيـــث قـــدم نبـــذه عـــن منظمـــة اأوابك 

واأهدافها، والهيكل التنظيمي للمنظمة وال�شركات المنبثقة 

عنها. ثم تناول اأبرز موؤ�شـــرات �شـــناعة الغاز الطبيعي في 

الدول العربية، مو�شـــحا اأنها تزخر باحتياطيات كبيرة من 

الغاز بلغت حوالي 56.3 تريليون متر مكعب بما يعادل نحو 

27% مـــن الحتياطي العالمي. كما تطرق اإلى تطور اإنتاج 
الغـــاز الطبيعي في الـــدول العربية خـــالل الفترة 1990-

2019، مو�شـــحاً اأنه حقق نمـــواً اإجمالياً ن�شـــبته %340، 
حيث تعد الدول العربية من اأكبر المناطق نمواً على م�شتوى 

العالم خالل تلك الفترة. اأما من جانب ال�شتهالك، فت�شهد 

الدول العربية نمواً متزايداً في الطلب على الغاز الطبيعي 

لما يوفره من مزايا اقت�شـــادية وبيئية مقارنة باأنواع الوقود 

محاضرة سعادة األمين العام لمنظمة أوابك السيد / علي سبت بن سبت

حول واقع وآفاق صناعة الغاز الطبيعي
في الدول العربية

في اإطار التعاون بين منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول )اأوابك( ومنتدى الدول الم�صدرة للغاز، 

ق�������دم �صعادة الأمين العام الأ�صتاذ/علي �صبت بن �صبت الأمي�������ن العام لمنظمة اأوابك محا�صرة عبر تقنية 

الت�صال المرئي بتاريخ 22  نوفمبر 2020 بعنوان »واقع واآفاق �صناعة الغاز الطبيعي في الدول العربية« 

وذلك �صمن الفعالية ال�صهرية التي ينظمها المنتدى.

¿ الدكتور/يوري �شنتيورين ¿¿ الأ�شتاذ/علي �شبت بن �شبت ¿
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الأخـــرى، حيـــث بلغ معـــدل النمو ال�شـــنوي خـــالل الفترة 

1990-2019 حوالـــي 5% وهـــو اأعلـــى معـــدل نمو على 
م�شتوى العالم خالل نف�س الفترة.

ثـــم اأعطى المجال للمهند�س/وائل حامد عبد المعطي، 

خبير �شناعات غازية باإدارة ال�شوؤون الفنية - اأوابك، حيث 

ا�شـــتعر�س مكانة الدول العربية في الأ�شواق العالمية للغاز 

موؤكداً على اأن دول المنطقة ا�شـــتثمرت مليارات الدولرات 

في م�شاريع ت�شدير الغاز لتوفير اإمدادات الغاز اإلى الأ�شواق 

الرئي�شية وتوفير عائدات لدعم اقت�شاداتهاالدول العربية.

كما اأكـــد على اأن اإجمالي �شـــادرات الغاز الطبيعي من 

الـــدول العربيـــة قد بلغ عام 2019 حوالـــي 200 مليار متر 

مكعـــب بما يعـــادل نحو 16% من حجم التجـــارة العالمية، 

ويهيمن الغاز الطبيعي الم�شـــال بح�شـــة 75%، بينما تمثل 

�شـــادرات الغـــاز عبـــر خطـــوط الأنابيـــب ن�شـــبة الـ %25 

المتبقيـــة. ثم تطرق اإلى تداعيـــات جائحة كوفيد-19 على 

اأ�شـــواق الغاز الطبيعي الم�شـــال، مبيناً اأن �شـــادرات الدول 

العربيـــة قـــد تاأثرت ب�شـــكل طفيف خـــالل الأ�شهرالت�شـــعة 

الأولى من عام 2020 مقارنة بنف�س الفترة من عام 2019، 

حيـــث بلغ التراجـــع نحو 1% فقط ويعود ذلـــك اإلى طبيعة 

التعاقـــدات بيـــن الـــدول العربيـــة وعمالئهـــا في الأ�شـــواق 

المختلفة القائمة على عقود طويل الأمد، حيث تعد الدول 

العربيـــة الم�شـــدر المعتمـــد طويـــل الأمد للغـــاز الطبيعي 

الم�شـــال. م�شـــدداً على اأن تلك التعاقدات تحقق الم�شلحة 

للم�شدرين والم�شتهلكين وت�شمن ا�شتقرار قطاع الغاز.

وال�شـــعودية وم�شـــر  نحو ا�شـــتغالل م�شـــادر اأخـــرى للغاز 

الطبيعـــي التي كانت بعيـــدة عن »بوؤرة الهتمام« كم�شـــادر 

الغـــاز غير التقليدية، ومكامن غـــاز القبعات، ومكامن الغاز 

الحام�شـــي، عالوة علـــى اتخاذ اإجراءات اأخرى كالإ�شـــراع 

من تطوير حقول الغاز المكت�شـــفة حديثـــاً. ويقدر اإجمالي 

ال�شـــتثمارات فـــي قطـــاع الغاز فـــي الـــدول العربية خالل 

الفترة 2020-2024 بحوالي 162 مليار دولر.

واإلى جانـــب تلك الإجراءات، هناك اأي�شـــاً اآفاق واعدة 

فـــي مجـــال ت�شـــدير الغـــاز الطبيعـــي الم�شـــال في �شـــوء 

الم�شـــاريع الجديدة المزمع تنفيذها في كل من دولة قطر، 

و�شلطنة عمان، وموريتانيا، والتي �شت�شاهم في رفع الطاقة 

الت�شـــديرية من 138 مليون طن/ال�شـــنة عـــام 2019 اإلى 

قرابـــة 200 مليـــون طن/ال�شـــنة بحلول عـــام 2027 بنمو 

اإجمالي 45%. كما اأن هناك خطط اأخرى لتنفيذ محطات 

لتموين ال�شفن بالغاز الطبيعي الم�شال باإجمالي 4 م�شاريع 

�شـــتعزز مـــن دور المنطقة كمركـــز اإقليمي لتموين ال�شـــفن 

بالغاز الطبيعي الم�شال.

وفي ختام الفعالية، قدم �شـــعادة الدكتور يوري�شنتيورين 

الأمين العام لمنتدى الدول الم�شدرة للغاز ال�شكر والتقدير 

على ما قدمه �شـــعادة اأمين عـــام اأوابك من معلومات قيمة، 

كمـــا اأ�شـــاد بدور اأوابك فـــي متابعة تطورات �شـــناعة الغاز 

الطبيعي . بدوره وجه �شـــعادة الأمين لمنظمة اأوابك ال�شكر 

اإلى الأمين العام لمنتدى الدول الم�شدرة للغاز، متطلعاً اإلى 

مزيد من التعاون بين المنظمتين.

كما اأ�شـــار اإلى اأنه وبالرغم من 

طفـــرة الإنتـــاج التـــي تحققت في 

الـــدول العربية على مـــدار العقود 

ال�شـــابقة، اإل اأن المنطقـــة ل تزال 

تزخـــر بمـــوارد غنية مـــن الغاز لم 

ت�شـــتغل بعد فهي تمثـــل 16% من 

الإنتاج العالمي بينما ت�شتحوذ على 

27% مـــن الحتياطـــي العالمـــي، 
تواجـــه  باتـــت  المنطقـــة  اأن  كمـــا 

بع�س التحديات اأبرزها ا�شـــتمرار 

تنامي الطلـــب على الغاز بمعدلت 

مرتفعـــة تخطـــت نمـــو الإنتاج في 

ال�شـــنوات الأخيرة، ولذا فقد اتجه 

عـــدد من الدول العربية كالإمارات 
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دراسة بعنوان

 ”المشاكل المرافقة لعمليات الحفر»

 وذكر �شعادة الأمين العام لمنظمة اأوابك، ال�شيد علي �شبت 

بن �شبت، في كلمة له في مقدمة الدرا�شة، ان الموارد البترولية 

تعتبـــر دعامة مـــن اأهم دعامات الحيـــاة الحديثة تحافß على 

�شـــيرهاً قدماً، فت�شخ الطاقة في �شريان ال�شناعة، وتقف في 

وجه تقلبـــات الطق�س تدفئة وتبريداً، وتدير المحركات للنقل، 

وتقوم عليها فئة غير محدودة من ال�شناعات البتروكيميائية.

واأ�شـــارت درا�شـــة “الم�شـــاكل المرافقة لعمليات الحفر”، 

والتـــي اأعدهـــا المهند�س تركي ح�شـــن حم�س، خبيـــر بترول/ 

ا�شتك�شـــاف واإنتـــاج، فـــي اإدارة ال�شـــوؤون الفنية، اإلـــى اأنه على 

الرغـــم مما يثار حول عدم ا�شـــتدامة هذه الموارد واأنه لم يبق 

منها اإل النزر الي�شـــير، اإل اأن البيانات العملية توؤكد اأن النفط 

والغاز �شي�شتمران في تغذية موكب الح�شارة خالل الم�شتقبل 

المنظور، حيث يقّدر اأن الحتياطيات الموؤكدة من النفط على 

م�شتوى العالم قد بلغت نحو 1.3 تريليون برميل في مطلع عام 

2020، كما بلغت تقديرات احتياطيات الغاز الطبيعي اأكثر من 
200 تريليون متر مكعب.

العام�������ة  الأمان�������ة   اأ�ص�������درت 

العربي�������ة  الأقط�������ار  لمنظم�������ة 

)اأواب�������ك(،  للبت�������رول  الم�ص�������درة 

»الم�ص�������اكل  بعن�������وان  درا�ص�������ة 

الحف�������ر«،  لعملي�������ات  المرافق�������ة 

وذلك �صمن خطة الأمانة العامة 

لعام 2020.



15
السنة 46 - العدد 12

واأو�شـــحت الدرا�شـــة باأن النمو الم�شـــطرد لعدد �شكان 

العالم يترافق مع نمو الطلب على الطاقة، وتعمل ال�شـــناعة 

البتروليـــة علـــى تلبية هذا الطلب �شـــمن م�شـــارات مختلفة 

من �شـــمنها م�شـــار الإمداد الذي يبداأ من حفر البئر مروراً 

بعمليات الإكمال والإنتاج والنقل والتكرير والتخزين، و�شولً 

اإلى التوزيع«.

واأ�شـــارت الدرا�شـــة اإلى اأن النفقات المر�شودة لعمليات 

الحفر ت�شكل نحو ربع ميزانية عمليات ال�شتك�شاف والإنتاج 

على م�شـــتوى العالم، وغالباً ما ت�شتمر عمليات الحفر ب�شكل 

حثيث طيلة فترة تطوير الحقل التي قد تمتد لب�شعة عقود. 

وتترافـــق عمليات الحفر مع العديد من العقبات والم�شـــاكل 

�شـــواء على �شطح الأر�س اأو �شمن البئر نف�شها، وبع�س هذه 

الم�شاكل قد ت�شـــل اإلى مرحلة خطيرة تزهق الأرواح وتودي 

بالممتلكات وتبلغ حدود الكوارث البيئية. ولئن توقف الحفر 

التطويري في حقٍل ما، فاإن عمليات �شـــيانة واإ�شـــالح الآبار 

با�شـــتخدام حفارات الخدمة ل تتوقف، مما يعني اأن احتمال 

حـــدوث الم�شـــاكل المرتبطة بالحفر ومن�شـــات الحفر يبقى 

قائماً طيلة فترة ا�شتثمار الحقل.

�شمن هذا المقام، عملت الدرا�شة على بيان اأهم م�شاكل 

الحفر �شـــواء على الياب�شة اأو في المغمورة، وذلك من خالل 

النظر اإلى الم�شاكل المرتبطة بالمعدات اأو العمليات نف�شها، 

حيث تم النظر اإلى الم�شـــاكل المرتبطة بت�شكيلة الحفر مثل 

عدم ثبات جذع البئر اأو ا�شتع�شاء الأنابيب اأو عطبها، وتلك 

المرتبطة بتهريب �شـــائل الحفر وتلوثه وما يتبعها من فقدان 

التحكـــم بالبئر، وتراجع القدرة علـــى تنظيف القاع، وفقدان 

ثباتية ال�شـــخور �شـــمن جـــذع البئـــر. كما نظرت الدرا�شـــة 

اإلـــى الم�شـــاكل المرتبطة بعمليات الحفر نف�شـــها، مثل حفر 

النطاقـــات الحاملـــة لغـــاز كبريتيـــد الهيدروجين، وم�شـــاكل 

المعدات الم�شتع�شـــية. وبينت كذلك الم�شـــاكل الناتجة عن 

الت�شالت وعن الطاقم نف�شه.

ثم بحثت الدرا�شـــة في �شـــاأن فقدان ال�شيطرة على البئر 

وم�شـــاكل موا�شير التغليف وال�شـــمنتة ودور �شائل الحفر في 

هذه الم�شـــاكل.  وعّرجت على اأهم الم�شـــاكل الحديثة التي 

ظهـــرت مـــع تطور ا�شـــتخدام تقنيـــة الحفر الموّجـــه وتقنية 

الت�شـــقيق الهيدروليكـــي وتلـــوث المياه الجوفيـــة. وتطرقت 

الدرا�شة في الختام اإلى التاأثيرات البيئية المحتملة لم�شاكل 

الحفـــر كالتلـــوث ال�شـــوتي اأو الثقافـــي وتاأثيـــر الحفر على 

الغطاء النباتي.وقد عر�شـــت الدرا�شة لأمثلة ودرا�شات حالة 

تتناول م�شـــاكل معينة والحلول المتعلقة بها، �شـــمن محاولة 

لتقديم قراءة وا�شحة لم�شكلة ما، لإثراء معلومات المهتمين 

بالحلـــول الميدانية التي تم اتباعها في معالجتها. ول يخفى 

اأن المعرفة التراكمية ت�شـــاهم فـــي اإيجاد ثقافة من التدابير 

الوقائية وتوؤدي في النهاية اإلى تطورات م�شتدامة.

وقد خل�صت الدرا�صة اإلى ال�صتنتاجات التالية:

1-  تعتبـــر عمليـــة الحفر العملية الأ�شا�شـــية في ال�شـــناعة 
البتروليـــة، وهـــي ذات كلفـــة مرتفعـــة للغايـــة. والحفـــر 

عملية متكاملة تتنا�شـــب الفائدة المتوخاة منها طرداً مع 

ا�شـــتدامة عملية الحفر برّمتها من النواحي القت�شادية 

والتقنية والبيئية والجتماعية.

2-   كل م�شكلة تمت مواجهتها في اي موقع في العالم، تفتح 
فر�شـــة اأمـــام منع/ حل نف�س الم�شـــكلة في مـــكان اآخر، 

وتعني عملياً تح�شين كفاءة الحفر.

للمعلومـــات،  المتقدمـــة  والإدارة  التقنيـــات  كل  رغـــم    -3
وا�شتخدامها في عمليات الحفر، لكن الكثير من م�شاكل 

الحفـــر ل تـــزال تتكرر، مثل عدم ا�شـــتقرار جـــذع البئر، 

وفقـــدان الـــدوران، والأنابيب العالقـــة، واندفاعات الغاز 

والنفـــط، وم�شـــاكل حفـــر القبـــب الملحيـــة، والركالت، 

والتدفق الراجع، وما اإلى ذلك.

4-  حاولت الدرا�شة تحديد ما اإذا كانت الم�شكلة ناتجة عن 
خطاأ ب�شري اأو لأ�شباب خارجة عن الإرادة، حيث ت�شمنت 

و�شـــفاً لعدد من م�شـــاكل الحفر المختلفة التي تواجهها 

ال�شناعة البترولية، بع�شها يمكن التنبوؤ بها م�شبقاً ومنع 

حدوثهـــا، اأو الحـــد مـــن تاأثيرها، والبع�س الخر ي�شـــكل 

حـــالت طارئة غير متوقعة ت�شـــتوجب اإجـــراءات لحظية 

للتعامل معها.

5-   تتنوع م�شاكل الحفر ح�شب المن�شاأ بين م�شاكل مرتبطة 
بت�شـــكيلة الحفـــر، اأو �شـــائل الحفـــر، اأو عمليـــات الحفر 

نف�شـــها، مثل عمليات الإكمال والتغليف وال�شـــمنتة، كما 

اأن هناك م�شـــاكل نوعيـــة ترتبط بالحفر الموّجه والحفر 

الأفقي. ولكل نوع من اأنواع م�شاكل الحفر اأ�شباب وطرق 

عالج تختلف ح�شب موقع البئر ونوعه وعمقه.

6-  احتل الت�شقيق الهيدروليكي مكانة ملحوظة �شمن ال�شناعة 
البتروليـــة فـــي ال�شـــنوات الما�شـــية، ورافـــق تطبيقه ظهور 

م�شاكل جديدة، وخا�شة فيما يتعلق بت�شوه موا�شير التغليف، 

عالوة على تاأثيراته المحتملة على المياه الجوفية.

7-  تعتبـــر التاأثيـــرات البيئيـــة للحفـــر من الم�شـــاكل الهامة 
التـــي يمكن اأن تظهر حتى قبل المبا�شـــرة بالحفر، وعلى 

الرغم من اإحراز تقدم مت�شـــارع في التعامل مع العواقب 

ق�شـــيرة المدى، اإل اأنـــه ل يُعرف الكثير عـــن التاأثيرات 

طويلـــة المدى لعمليات الحفـــر، وهناك حاجة اإلى مزيد 

مـــن البحث لتقييم الآثـــار البيئية قبل جعل عملية الحفر 

م�شتدامة.
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التطورات البترولية في األسواق العالمية*

*اإعداد الإدارة القت�صادية

أوالً: أسواق النفط العالمية

1- اأ�صعار النفط
• ت�شير اأحدث التقديرات الأولية لمنظمة اأوبك اإلى ارتفاع المتو�شط ال�شهري ل�شعر �شلة خامات اأوبك خالل �شهر نوفمبر 	

2020 اإلى 42.61 دولر للبرميل، اأي بن�شبة ارتفاع تبلغ نحو 6.3% مقارنة بال�شهر ال�شابق. وتتوقع منظمة اأوبك تراجع 
23.3 دولر  بنحو  يقل  للبرميل، وهو م�شتوى  40.77 دولر  اإلى   2020 �شلة خاماتها في عام  ل�شعر  ال�شنوي  المتو�شط 

للبرميل اأو بن�شبة 36.3% مقارنة بعام 2019.

يذكر اأن معدل اأ�شعار �شلة خامات اأوبك قد اإنخف�س خالل �شهر اأكتوبر 2020 بن�شبة 3.5% )1.5 دولر للبرميل( مقارنة 

بال�شهر ال�شابق، لي�شل اإلى 40.1 دولر للبرميل، وهو الإنخفا�س الثاني على التوالي. ويعزى ذلك ب�شكل رئي�شي اإلى تباطوؤ 

اإنتاجية م�شافي  اإنخفا�س  ا�شتمرار  2020، مع  الرابع من عام  الربع  النفط في  العالمي على  للطلب  المتوقع  الإنتعا�س 

التكرير العالمية و�شط موجة ثانية حادة من الإ�شابات بفيرو�س كورونا الم�شتجد )Covid-19( في عدة مناطق حول 

العالم، ف�شاًل عن الإنتعا�س المطرد لإنتاج النفط الخام في دولة ليبيا. وقد كان لكاًل من اإ�شطراب الإمدادات في بحر 

ال�شمال ومو�شم الأعا�شير الن�شطة في خليج المك�شيك دوراً في الحد من الإنخفا�س في الأ�شعار خالل الن�شف الأول من        

�شهر اأكتوبر 2020.            

2- الطلب والعر�س

• ت�شير التوقعات الأولية اإلى ا�شتمرار تعافي الطلب العالمي على النفط خالل الربع الرابع من عام 2020، واإن كان بوتيرة اأبطاأ 	

من الربع ال�شابق، لي�شل اإلى نحو 93.7 مليون برميل/يوم، اأي بن�شبة زيادة تبلغ 2.9% مقارنة بم�شتويات الربع ال�شابق. حيث 

يتوقع ارتفاع طلب دول منظمة التعاون القت�شادي والتنمية بن�شبة 2.3% لي�شل اإلى نحو 43.9 مليون برميل/يوم،  كما يتوقع 

ارتفاع طلب باقي دول العالم بن�شبة 3.5% لي�شل اإلى 49.8 مليون برميل/يوم.  

المعدل ال�صبوعي لل�صعر الفوري ل�صلة خامات اأوبك، 2019-2020 ) دولر / برميل (

الم�شدر: منظمة الدول الم�شدرة للبترول )اأوبك(، التقرير ال�شهري، اأعداد مختلفة.
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EIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions November 2020الم�شدر: 

ويتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خالل الربع الأول من عام 2021 لي�شل اإلى نحو  95 مليون برميل/يوم، 

حيث يتوقع ارتفاع طلب مجموعة دول منظمة التعاون القت�شادي والتنمية اإلى نحو 45.3 مليون برميل/يوم، كما 

يتوقع ارتفاع طلب باقي دول العالم اإلى نحو 49.7 مليون برميل/يوم. 

• ت�شير التقديرات الأولية اإلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط خالل �شهر اأكتوبر 2020 بنحو 808 األف ب/ي، 	

اإجمالى  92.5 مليون ب/ي. فقد ارتفع  اإلى حوالي  ال�شابق، لت�شل  ال�شهر  0.9% مقارنة بم�شتويات  اأي بن�شبة 

اإمدادات الدول المنتجة من خارج اأوبك بن�شبة 0.6% لي�شل اإلى 62.8 مليون ب/ي. كما ارتفعت اإمدادات الدول 

الأع�شاء في منظمة اأوبك من النفط الخام و�شوائل الغاز الطبيعي بن�شبة 1.4% لت�شل اإلى نحو 29.7 مليون 

ب/ي. 

• األف ب/ي مقارنة 	  87 بنحو   2020 اأكتوبر  ال�شخري خالل �شهر  النفط  المتحدة من  الوليات  اإنتاج  اإنخف�س   

بال�شهر ال�شابق، لي�شل اإلى 7.777 مليون برميل/يوم. ويتوقع ا�شتمرار اإنخفا�شه لي�شل اإلى 7.652 مليون ب/ي 

خالل �شهر نوفمبر 2020، واإلى 7.512 مليون ب/ي خالل �شهر دي�شمبر 2020. وفي تطور اأخر، ارتفع عدد 

الحفارات العاملة بمقدار 23 حفارة خالل �شهر اأكتوبر 2020 لي�شل اإلى 249 حفارة. 

اإنتاج النفط ال�صخري وعدد الحفارات العاملة في الوليات المتحدة الأمريكية

3- المخزونات النفطية

• اإنخف�س المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون القت�شادي والتنمية خالل �شهر اأكتوبر 2020 بحوالي 61 مليون 	

برميل مقارنة بال�شهر ال�شابق لي�شل اإلى حوالي 3131 مليون برميل، كما اإنخف�س المخزون الإ�شتراتيجي بحوالي 7 مليون 

برميل مقارنة بال�شهر ال�شابق لي�شل اإلى 1856 مليون برميل. 
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4. تجارة النفط

- واردات و�صادرات الوليات المتحدة النفطية

• ارتفعت واردات الوليات المتحدة المريكية من النفط الخام خالل �شهر اأكتوبر 2020 بنحو 1.8% لت�شل اإلى 	

حوالي 5.3 مليون ب/ي، بينما اإنخف�شت �شادراتها من النفط الخام بنحو 9.7% لتبلغ حوالي 2.7 مليون ب/ي.

• اإنخف�شت واردات الوليات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خالل �شهر اأكتوبر 2020 بنحو 3% لت�شل اإلى 	

حوالي 2 مليون ب/ي، بينما ارتفعت �شادراتها من المنتجات النفطية بنحو 8.2% لتبلغ حوالى 5.1 مليون ب/ي.

: أسواق الغاز الطبيعي العالمية ثانياً

1- الأ�صعار
• الأمريكي خالل �شهر 	 بال�شوق  الم�شجل في مركز هنري  الطبيعي  للغاز  الفوري  لل�شعر  ال�شهري  المتو�شط  ارتفع 

اأكتوبر 2020 لي�شل اإلى 2.39 دولر لكل مليون )و ح ب(. 

• اإنخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في اليابان خالل �شهر �شبتمبر 2020 بمقدار 0.42 دولر 	

لكل مليون )و ح ب(، لي�شل اإلى 5.51 دولر لكل مليون )و ح ب(. كما اإنخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي 

الم�شيل في كوريا الجنوبية بمقدار 1.05 دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�شل اإلى 5.05 دولر لكل مليون )و ح ب(، 

واإنخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في ال�شين بمقدار 0.18 دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�شل 

اإلى 5.02 دولر لكل مليون )و ح ب(.

2- ال�صادرات
• بلغت �شادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�شيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�شين حوالى 2.516 مليون 	

طن خالل �شهر �شبتمبر 2020، م�شتاأثرة بح�شة 16.6% من الإجمالى.          

.Oil Market intelligence, January and November 2020الم�شدر:

التغير في المخزون النفطي في نهاية �صهر اأكتوبر 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».

العربي   : التالية  الخامات  2005 على  يونيو   16 اعتبارا من  اأوب��ك  �صلة  ت�صمل    *
ال��خ��ف��ي��ف ال�������ص���ع���ودي، م���زي���ج ال�����ص��ح��راء ال���ج���زائ���ري، ال��ب�����ص��رة ال��خ��ف��ي��ف، ال�����ص��درة 

ميري   الثقيل،  الي��ران��ي  الكويتي،  الخام   ، البحري  قطر   ، الم��ارات��ي  الليبي،موربان 

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

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

الك��وادوري، و في يناير 2009 تم ا�صتثناء الخام الندوني�صي من ال�صلة، وفي يناير 

الخام  اأ�صيف   2016 يوليو  وف��ي  جديد،  من  الندوني�صي  الخام  ا�صافة  تم   2016
الجابوني، وفي يناير 2017 تم ا�صتثناء الخام الندوني�صي، وفي يونيو 2017 ا�صيف 

خام  غينيا ال�صتوائية »زافيرو« اإلى �صلة اأوبك، وفي يونيو 2018 اأ�صيف خام الكونغو 

»دجينو«، وفي يناير 2019 تم ا�صتثناء خام قطر البحري من �صلة اأوب��ك، وفي �صهر 

مار�س 2020 تم ا�صتثناء خام اورينت الكوادوري من �صلة اأوبك،  لت�صبح تتاألف من 

13 نوع من النفط الخام.

.Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports الم�صدر: منظمة القطار العربية الم�صدرة للبترول، الدارة القت�صادية، وتقارير اأوبك.

اجلدول - 2:  الأ�شعار الفورية ل�شلة اأوبك،  2019- 2020 

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

2020 2019 ال�شبوع

Week 
ال�شهر

Month 2020 2019 الأ�شبوع

Week 
ال�شهر

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�شط�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

�شبتمرب

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
41.5 63.1 4 25.7 66.8 4
40.5 59.2 1 

 اكتوبر 

October

22.3 68.8 1
  

ابريل

April

41.0 59.7  2 18.9 70.4 2
41.1 60.7  3 14.1 70.5 3
38.2 61.0 4 14.9 73.1 4
38.5 62.3 1 

 نوفمرب  

November

21.5 70.2 1

مايو

May
42.0 62.7  2 24.1 71.7 2
43.1 63.3  3 28.6 70.2 3
46.0 64.1 4 29.1 67.1 4

63.7 1 

 دي�شمرب 

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 

63.855.5February فرباير 

66.433.9March مار�س 

70.817.7April ابريل 

70.025.2May مايو 

62.937.1June يونيو 

**64.743.4July يوليو 

59.645.2August اغ�شط�س 

62.441.5September �شبتمرب 

59.940.1October اكتوبر 

62.942.6November نوفمرب 

66.5December دي�شمرب 

63.051.5First Quarter الربع الأول 

**67.926.6Second Quarter الربع الثانى 

62.243.4Third Quarter الربع الثالث 

63.1Fourth Quarter الربع الرابع 

64.040.8Annual Average املتو�صط ال�صنوي 

اجلدول - 1: املعدل الأ�شبوعي لأ�شعار �شلة 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�شعار الفورية ل�شلة اأوبك وبع�س اأنواع النفوط الأخرى 2020-2018

Table - 3:  Spot Prices for OPEC and Other  Crudes، 2018-2020   

)$/Barrel - دولر/ برميل(

�شلة خامات 

اأوبك

 OPEC
Basket

العربى 

اخلفيف

 Arab
Light

خليط   

ال�شحراء 

اجلزائري 

 Sahara
Blend

الب�شرة 

اخلفيف

 Basra
Light

الكويت 

Kuwait
Export

موربان

الإماراتي

Murban

ال�شدرة الليبي

Es Sider
دبى

Dubai
برنت

Brent

قطر 

البحري

Marine

غرب 

تك�شا�س

WTI

69.870.671.468.668.972.269.869.771.269.265.2Average 2018متو�صط عام 2018

64.065.064.563.664.364.763.863.564.265.257.0Average 2019متو�صط 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�صط�س

62.462.762.561.962.262.462.361.162.663.156.9September�صبتمرب

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�صمرب

65.166.665.364.165.466.163.664.163.467.257.6January 2020يناير 2020 

55.556.857.954.855.957.154.754.355.556.050.6Februaryفرباير

33.933.831.736.029.9Marchمار�س

17.718.317.116.817.223.914.621.318.817.516.5Aprilاأبريل

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�صط�س

41.542.141.042.142.141.939.241.540.642.139.6September�صبتمرب

40.140.339.840.640.441.137.740.740.040.139.5Octoberاأكتوبر

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

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

امل�صدر: منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول،  الإدارة الإقت�صادية،  وتقارير اأوبك. 

* لم ت�صدر اأوبك بيانات تف�صيلية لأ�صعار �صلة الخامات خالل �صهر مار�س 2020
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 Source: OPEC - Monthly Oil Market Report الم�صدر: تقرير اأوبك ال�صهري ، اأعداد مختلفة.

اجلدول  - 4:  املتو�شط ال�شهري لال�شعار الفورية للمنتجات النفطية فى ال�شواق 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�شط

 عام 

2018

79.984.765.2Singapore�شنغافورة

Average
2018

87.385.962.3Rotterdamروتردام
79.185.763.5Mediterraneanالبحر املتو�شط

85.881.058.9US Gulfاخلليج المريكي

متو�شط

 عام 

2019

72.577.857.3Singapore�شنغافورة

Average
2019

79.679.560.2Rotterdamروتردام
71.479.163.4Mediterraneanالبحر املتو�شط

79.774.652.6US Gulfاخلليج المريكي

اأكتوبر

2019

74.276.346.6Singapore�شنغافورة

Oct.-19
76.378.558.9Rotterdamروتردام

69.478.162.5Mediterraneanالبحر املتو�شط
77.574.942.3US Gulfاخلليج المريكي

نوفمرب

2019

76.175.438.4Singapore�شنغافورة

Nov.-19
78.278.158.6Rotterdamروتردام

71.877.362.6Mediterraneanالبحر املتو�شط
76.272.535.8US Gulfاخلليج المريكي

دي�شمرب

2019

74.878.942.2Singapore�شنغافورة

Dec.-19
77.480.465.0Rotterdamروتردام

70.379.269.7Mediterraneanالبحر املتو�شط
74.475.439.1US Gulfاخلليج المريكي

يناير

2020

71.176.350.8Singapore�شنغافورة

Jan.-20
76.276.168.1Rotterdamروتردام

69.174.971.7Mediterraneanالبحر املتو�شط
73.470.741.7US Gulfاخلليج المريكي

فرباير

2020

64.365.745.6Singapore�شنغافورة

Feb.-20
69.766.554.8Rotterdamروتردام

63.265.958.8Mediterraneanالبحر املتو�شط
69.461.243.6US Gulfاخلليج المريكي

مار�س

2020

36.445.230.7Singapore�شنغافورة

Mar.-20
40.546.430.0Rotterdamروتردام

33.345.033.4Mediterraneanالبحر املتو�شط
40.741.523.8US Gulfاخلليج المريكي

اأبريل

2020

20.531.222.8Singapore�شنغافورة

Apr.-20
27.633.122.3Rotterdamروتردام

20.529.025.4Mediterraneanالبحر املتو�شط
29.025.017.0US Gulfاخلليج المريكي

مايو

2020

33.435.826.1Singapore�شنغافورة

May-20
37.834.126.0Rotterdamروتردام

31.133.628.8Mediterraneanالبحر املتو�شط
41.228.123.9US Gulfاخلليج المريكي

يونيو

2020

45.246.436.0Singapore�شنغافورة

Jun.-20
49.844.635.9Rotterdamروتردام

43.044.838.4Mediterraneanالبحر املتو�شط
50.439.832.8US Gulfاخلليج المريكي

يوليو

2020

46.650.038.4Singapore�شنغافورة

July-20
54.149.539.1Rotterdamروتردام

46.749.741.7Mediterraneanالبحر املتو�شط
52.544.337.0US Gulfاخلليج المريكي

اأغ�شط�س

2020

48.249.341.2Singapore�شنغافورة

Aug.-20
53.449.741.2Rotterdamروتردام

48.349.543.7Mediterraneanالبحر املتو�شط
54.144.440.1US Gulfاخلليج المريكي

�شبتمرب

2020

47.344.138.7Singapore�شنغافورة

Sep.-20
51.443.438.2Rotterdamروتردام

47.443.140.6Mediterraneanالبحر املتو�شط
52.140.936.0US Gulfاخلليج المريكي

اأكتوبر

2020

46.043.840.2Singapore�شنغافورة

Oct.-20
50.244.240.6Rotterdamروتردام

45.644.443.3Mediterraneanالبحر املتو�شط
51.442.937.4US Gulfاخلليج المريكي
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 Source: OPEC Monthly Oil Market Report various issues امل�صدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�صهري ملنظمة اأوبك. 

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

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

اجلدول - 5 :  اجتاهات اأ�شعار �شحن 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�شط/

البحر املتو�شط ***

Med/Med ***

ال�شرق الأو�شط/ الغرب **

Middle East/West**
ال�شرق الو�شط / ال�شرق * 

Middle East/East*
 الجتاه     

الفرتة

Average 2018 115 25 57 متو�صط عام 2018

Average 2019 117 35 66 متو�صط عام 2019

October 2019 176 83 135 اأكتوبر 2019

November 156 56 92 نوفمرب

December 199 63 113 دي�شمرب

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�شط�س

September 57 21 30 �شبتمرب

October 60 18 28 اأكتوبر

اجلدول - 6 :  اجتاهات اأ�شعار �شحن 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�شط / �شمال - غرب اأوروبا *

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

Med/Med*
ال�شرق الو�شط / ال�شرق * 

Middle East/East*

الجتاه     

الفرتة

Average 2018 161 151 119 متو�صط عام 2018

Average 2019 176 166 124 متو�صط عام 2019

October 2019 167 157 165 اأكتوبر 2019

November 235 225 148 نوفمرب

December 292 283 162 دي�شمرب

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�شط�س

September 135 125 72 �شبتمرب

October 74 72 67 اأكتوبر

Direction

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

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

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

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

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

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

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

وتقارير ال�صناعة 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�شاء 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 42.9 37.6 45.4 47.9 48.3 48.5 47.2 47.7 48.0  منظمة التعاون القت�صادي والتنمية

Americas 23.5 20.0 24.3 25.6 26.0 26.0 25.3 25.1 25.6 الأمريكتني

Europe 12.9 11.0 13.4 14.3 14.3 14.8 14.3 14.1 14.3  اأوروبا

Asia Pacific 6.5 6.5 7.8 8.0 8.1 7.7 7.6 8.5 8.1  اأ�شيا الهادىء

Non-OECD 48.1 45.0 47.3 51.8 52.5 52.0 51.4 51.0 50.8 خارج منظمة التعاون 

القت�صادي والتنمية

 Middle East &
other Asia 19.8 18.2 20.9 22.1 22.1 22.2 21.8 22.2 21.8 ال�شرق الو�شط ودول 

اأ�شيوية اأخري 

Africa 4.0 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 13.0 12.9 10.7 13.1 13.5 13.0 13.2 12.6 12.7  ال�صني 

Eurasia 4.9 4.6 5.2 5.6 5.9 5.7 5.4 5.5 5.5   اأور واأ�صيا

World 91.0 82.6 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�شوائل 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�صدر: منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول - الإدارة القت�صادية، وتقارير ال�صناعة النفطية

* اأرقام تقديرية. 

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 23.6 24.9 27.2 27.8 28.0 27.6 27.8 28.0 28.7 الدول العربية

OAPEC 22.5 23.8 25.9 26.5 26.7 26.3 26.5 26.7 27.4 الدول الأع�شاء في اأوابك

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

OPEC 29.1 30.8 33.5 34.5 34.4 34.2 34.8 35.3 37.1 الأوبك 

Crude Oil 23.8 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 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3  �شوائل الغاز الطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 28.5 28.0 31.2 30.0 31.1 29.8 29.7 29.4 28.3 منظمة التعاون القت�صادي والتنمية

Americas 24.2 23.6 26.6 25.7 26.6 25.7 25.6 25.1 24.1 الأمريكتني

Europe 3.8 3.9 4.0 3.7 3.9 3.6 3.6 3.8 3.8 اأوروبا

Asia Pacific 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4  اأ�شيا الهادىء

Non-OECD 33.0 32.9 35.4 34.9 35.4 35.0 34.7 35.0 34.1 خارج منظمة التعاون 

القت�صادي والتنمية

 Middle  East & Other Asia 6.4 6.4 6.6 6.7 6.7 6.6 6.8 6.8 6.8 ال�شرق الأو�شط ودول اآ�شيوية اأخرى

 Africa 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 افريقيا 

Latin America 6.2 5.8 6.4 6.0 6.3 6.1 5.8 5.8 5.2 اأمريكا الالتينية 

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

Eurasia 12.6 13.1 14.7 14.5 14.5 14.5 14.3 14.7 14.4 اأور  واأ�صيا

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

World 90.5 91.6 100.1 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.

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

Oil Market Intelligence, January & November 2020   امل�صدر Sources: Oil Market Intelligence, January & November 2020

الجدول - 9: المخزون النفطي العالمي، في نهاية �شهر اأكتوبر 2020

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

اأكتوبر

2020 
Oct. 20

�شبتمبر

2020 
Sep. 20

التغير عن �شبتمبر 2020

Change from
Sep. 2020

اأكتوبر

 2019
Oct. 19

التغير عن اأكتوبر 2019

Change from
October 2019

76Americas 1547(64)16231687الأمريكتني:

32Crude 604(17)636653نفط خام

44Products 943(47)9871034منتجات نفطية

110Europe 973(5)10831088اأوروبا :

10Crude 358(6)368374نفط خام

100Products 1615 715714منتجات نفطية

30Asia Pacific 9395 425416اآ�صيا الهادئ:

15Crude 146(3)161164نفط خام

15Products 12249 264252منتجات نفطية

دول منظمة التعاون 

القت�صادي والتنمية *
31313192(61)2915 216OECD 

1

57Crude 1108(26)11651191نفط خام

159Products 1807(34(19662000منتجات نفطية

دول خارج منظمة التعاون 

القت�صادي والتنمية *
35013500 12997 504Non - OECD 

1

137Oil at Sea 1159(24)12961320نفط على منت الناقالت

720World Commercial 1 5912(60)66326692املخزون التجاري العاملي *

25Strategic Strategic 1824(7)18491856املخزون ال�شرتاتيجي

8895882Total 2(91)97779868اإجمايل املخزون العاملي**

اإعـــــــــــــــالن



ا÷ائـIõ العلميـة
(∂Hاhاأ) ∫hÎللب Iشدرüية املHطار العرbملن¶مة الأ

2020  
Ωلعا

منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك(

العربي�ة  الأق���ط�������ار  منظم�ة  ل�شيا�شـة  ا�شتمـرارا 

العلمـي  البحـث  ت�شجيع  فــي  ل���ل���ب���ت���رول  ال���م�������ص�������درة 

قيمـة  �شنتـين،  كـل  تقديريتـين  جـائزتيـن  بتخ�شيـ�س 

الجائ�زة الأولى �شبعـة اآلف دينـار كويتـي )اأي ما يعـادل 

وقيمـة  اأمريكي(،  دولر  األــف  وع�شـرون  ثالثة  حوالي 

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

حوالي �شتة ع�شر األف دولر اأمريكي(، وبنـاء علـى قـرار 

 1 بتاريخ    151/1 رقم  للمنظمـة  التنف�يذي  المكتب 

اأن يكون مجال  ت�شرين الأول/اأكتوبر 2018 فقد تقرر 

البحث العلمي للح�شول على جائزة عام 2020 بعنوان:

اإعـــــــــــــــالن

البëوç البيئية Pات العالbة Hالبترh ∫hالطاbة

ا÷ائـIõ العلميـة
(∂Hاhاأ) ∫hÎللب

البëوç البيئية Pات العالbة Hالبترh ∫hالطاbة

يعتبر البعد البيئي من الأبعاد المهمة في نظام الطاقة العالمي، كما ترتبط الطاقة بالق�شايا البيئية ارتباطا وثيقا، خا�شة بعد تو�شل 

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

اأبرزها تنامي الهتمام العالمي بالمنظور البيئي، والت�شدد في الت�شريعات البيئية، وما يترتب على ذلك من تاأثير على �شناعة الطاقة عموماً 

وال�شناعة البترولية خ�شو�شاً، لذلك تتنوع الأبحاث في هذا المجال لتغطي مختلف مناحي ال�شناعة البترولية بدءاً من ال�شتك�شاف والإنتاج، 

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

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

الح�شر:

1. التاأKيرات البيÄية ودور التقنيات الحديثة في:
عمليات التنقيب واإنتاج النفط والغاز الطبيعي.   -

معالجة النفايات ال�شائلة وال�شلبة الناتجة عن ال�شناعات البترولية الالحقة.  -

2. تقييم الأKر البيÄي لمن�صاآت �صناعة البترول والطاقة وطرق المعالجة.
3.النعكا�صات القت�صادية للت�صريعات البيÄية على �صناعة البترول والطاقة. 

4.ال�صتراطات البيÄية الجديدة، واأKرها على الأداء الت�صغيلي لوحدات الإنتاج، ومنها على �صبيل المثال اإنتاج الوقود الأنظف. 
5. تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة وتاأKيراتها البيÄية والنعكا�صات المحتملة على مكانة النفط في مزيج الطاقة العالمي.

6. اتجاهات �صيا�صات الطاقة في الدول المتقدمة، واآKار �صرائب الكربون واأ�صواقه بعد اتفاق باري�س لتغير المناCOP21( ñ( عام 2015.

مجال البحث



شروط تقديم البحث

يجوز تقديم البحث من �صخ�س اأو اأكثر ول ي�صمل ذلك الأ�صخا�س العتباريين.. 1

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

يوافق �صاحب البحث م�صبقا على منح حقوق طبع ون�صر بحثه للمنظمة في حالة فوز√ باإحدى الجائزتين المذكورتين، مع احتفاXه . 3

بكامل حقوقه الأخرى في البحث بما في ذلك براءة الختراع، ويكون له وحد√ حق الت�صرف بتلك الحقوق ول تمار�س المنظمة حقوقها 

بطبع البحث الفائز ال بعد مرور �صتة اأ�صهر من تاريخ اإبالÆ الفائز بقرار اللجنة �صمانا لممار�صة الفائز لحقوقه الأخرى. ويرفق مع بحثه 

ت�صريحا بذلك ح�صب النموذج المرفق.

 يرفق المتقدم للجائزة مع بحثه ت�صريحا يوؤكد فيه عدم القتبا�س، اأو ي�صير اإلى الفقرات المقتب�صة جزئيا اأو كليا - اإن وجدت - مع ذكر . 4

المراجع الم�صتخدمة بالتف�صيل.

يتم تقديم اأربع ن�صخ ورقية ون�صخة الكترونية من البحث اإلى الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول باإحدى اللغتين . 5

العربية اأو الإنجليزية مع مرفق يت�صمن نبذة عن موؤهالت معد اأو/معدي البحث وخبرتهم المهنية.

ت�صتلم البحوç المقدمة للم�صاركة بالجائزة حتى 31 دي�صمبر 2020 ول يقبل بعد ذلك التاريخ اأي بحث لغر�س الجائزة.. 6

تمنح الجوائز لأ�صحاب البحوç الفائزة من كافة الجن�صيات  التي يتم اختيارها من قبل لجنة التحكيم العلمية المتخ�ص�صة.. 7

ل يجوز منح الجائزة لذات الباحث مرتين متتاليتين. . 8

تهمل اأية بحوç غير م�صتوفية لل�صرو• المذكورة. . 9

تقوم الأمانة العامة للمنظمة باإبالÆ الفائزين و�شرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�شميا عن البحوث الفائزة واأ�شحابها �شمن نتائج 

اأعمال مجل�س وزراء المنظمة خالل عام 2021.  

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

منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول )اأوابك(

اأمانة �صر اللجنة التنظيمية للجائزة - المقر الدائم للمنظمات العربية

 oapecaward2020@oapecorg.org :البريد الإلكتروني

www.oapecorg.org:الموقع على الإنترنت

هاتف: 24959724 )965+( - فاك�س: 24959755 )965+(

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

2020 Ωلعا (∂Hاhاأ)∫hللبتر Iشدرüية المHطار العرbالعلمية لمن¶مة الأ Iõالجائ

في مجا∫ 

البëوç البيئية Pات العالbة Hالبترh ∫hالطاbة

(اإbرار Hالتناز∫ عø ح≤ Wب™ hن�شر åëH علمي)

اأقر اأنا الموقع اأدناه

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

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

ال�شــم  :

التوقيع :

التاريخ       /       /


