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في هذا العدد

منظمة ا�قطار العربية المصدرة للبترول
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اأبرمت  التي  التفاقية  بموجب  للبترول  الم�ضدرة  العربية  الأقطار  منظمة  تاأ�ض�ضت 

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

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

الكويت مقراً لها.  

تهدف المنظمة اإلى تعاون اأع�ضائها في مختلف اأوجه الن�ضاط القت�ضادي في �ضناعة 

البترول، وتقرير الو�ضائل وال�ضبل للمحافظة على م�ضالح اأع�ضائها الم�ضروعة في هذه ال�ضناعة منفردين 

ومجتمعين، وتوحيد الجهود لتاأمين و�ضول البترول اإلى اأ�ضواق ا�ضتهاكه ب�ضروط عادلة ومعقولة، وتوفير 

الظروف المائمة لا�ضتثمار في �ضناعة البترول في الأقطار الأع�ضاء. 

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

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

وجمهورية العراق، وان�ضم اإليها في عام 1973 جمهورية م�ضر العربية، وان�ضمت الجمهورية التون�ضية في 

عام 1982 )جمدت ع�ضويتها في عام 1986( وتجيز التفاقية ان�ضمام اأية دولة عربية م�ضدرة للبترول 

اإلى ع�ضويتها �ضريطة اأن يكون البترول م�ضدراً هاما لدخلها القومي، وبموافقة ثاثة اأرباع اأ�ضوات الدول 

الأع�ضاء على اأن يكون من بينها اأ�ضوات جميع الدول الأع�ضاء الموؤ�ض�ضة. 
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أجهزة المنظمة :á≤ãÑæŸا äÉcôسûال •
الم�ضروع����ات  المنظمة  ع��ن  انبثقت 

العربي���ة  ال�ض����ركة  التالية:  الم�ض���تركة 

 1972 عام  في  البترول  لنقل  البحرية 

ومقرها مدينة الكويت في دولة الكويت، 

ال�ضفن  واإ�ضاح  لبناء  العربية  وال�ضركة 

)اأ�ضري( في عام 1973، ومقرها مملكة 

البحرين، وال�ضركة العربية لا�ضتثمارات 

 1974 ع��ام  في  )اأب��ي��ك��ورب(  البترولية 

المملكة  ف��ي  ال��خ��ب��ر  م��دي��ن��ة  وم��ق��ره��ا 

العربية  وال�ضركة  ال�ضعودية،  العربية 

 1975 ع��ام  ف��ي  البترولية  للخدمات 

ومقرها مدينة طرابل�س في دولة ليبيا.

تمار�س المنظمة ن�ضاطاتها واخت�ضا�ضاتها من خال اأربعة اأجهزة هي: 

• ée∏�¢ الوQRاA: هو ال�ضلطة العليا التي تحدد �ضيا�ضات المنظمة بتوجيه ن�ضاطاتها وو�ضع القواعد التي ت�ضير عليها. 
• الÖàµª الò«Øæà… : يتكون من ممثلي الدول الأع�ضاء ويقوم برفع ما يراه من تو�ضيات واقتراحات اإلى المجل�س، وينظر في الميزانية 

ال�ضنوية ويرفعها للمجل�س الوزاري ، كما يقر نظام موظفي الأمانة العامة، وت�ضدر قراراته باأغلبية ثلثي اأ�ضوات الأع�ضاء جميعا.

• ا’áfÉeC ال©áeÉ : ت�ضطلع بالجوانب التخطيطية والإدارية والتنفيذية لن�ضاط المنظمة، وفقا للوائح وتوجيهات المجل�س. ويتولى اإدارة 
الأمانة العامة اأمين عام. ويعين الأمين العام بقرار من المجل�س الوزاري للمنظمة لفترة ثاث �ضنوات قابلة للتجديد لمدد اأخرى. 

والأمين العام هو الناطق الر�ضمي با�ضم المنظمة، وهو الممثل القانوني لها، وهو م�ضوؤول عن مبا�ضرة واجبات من�ضبه اأمام المجل�س. 

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

مهام. يمار�س الأمين العام وكافة موظفي الأمانة العامة وظائفهم با�ضتقال تام ولل�ضالح الم�ضترك للدول الأع�ضاء. يتمتع الأمين العام 

والأمناء الم�ضاعدون في اأقاليم الدول الأع�ضاء بكافة الح�ضانات والمتيازات الدبلوما�ضية.  

• ال¡»áÄ ال≥†سá«FÉ: تم التوقيع على بروتوكول اإن�ضاء الهيئة الق�ضائية لمنظمة الأقطار العربية الم�ضدرة للبترول في مدينة الكويت 
بتاريخ  9 مايو 1978 ودخل حيز النفاذ في 20 اأبريل 1980.  وللهيئة اخت�ضا�س اإلزامي بالنظر في المنازعات التي تتعلق بتف�ضير 

وتطبيق اتفاقية اإن�ضاء المنظمة، والمنازعات التي تن�ضاأ بين ع�ضوين اأو اأكثر من اأع�ضاء المنظمة في مجال الن�ضاط البترولي.

االجتماع 
التاسع عشر 

للخبراء حول 
بحث إمكانيات 

استثمار الغاز 
الطبيعي في 

الدول اعضاء 
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افتتاحية العدد

الهيدروجين األزرق... نافذة لدعم الطلب
على الغاز وتقليل انبعاثات الكربون

حاز مو�ضوع ا�ضتخدام الهيدروجين كبديل للطاقة على اهتمام بالغ في الآونة الأخيرة، وذلك في �ضوء 

الت�ض���ريعات والإج���راءات الدولية الرامية نحو نزع الكربون من منظومة الطاق���ة العالمية لتقليل انبعاثات 

غازات الحتبا�س الحراري، والحد من ظاهرة تغير المناخ. حيث يمكن ا�ض���تخدام الهيدروجين كوقود في 

قط���اع النقل وفي القطاع ال�ض���كني والقطاع ال�ض���ناعي، ع���اوة على اإمكانية ا�ض���تخدامه في قطاع توليد 

الطاقة الكهربائية.

ول يوجد الهيدروجين في الطبيعة كعن�ضر حر، بل يلزم انتاجه من م�ضادر اأخرى ومن ثم نقله وتخزينه 

قبل تحويله اإلى كهرباء اأو طاقة حرارية اأو ا�ض���تخدامه كمادة خام في ال�ض���ناعة. ول يعد انتاج وا�ضتخدام 

الهيدروجي���ن اأم���راً جديداً، بل على العك�س فقد تم اإنتاج الهيدروجين وا�ض���تخدامه بكميات �ض���خمة منذ 

عدة �ضنوات، اإل اأن تناول مو�ضوع الهيدروجين من منظور ا�ضتخدامه “كم�ضدر للطاقة” هو ق�ضية حديثة 

اكت�ضبت زخماً متزايداً في الآونة الأخيرة. 

وهن���اك ع���دة طرق لإنتاج الهيدروجين، ي�ض���تخدم فيها الغ���از الطبيعي، اإل اأن هذه الطرق ي�ض���احبها 

اإطاق انبعاثات من ثاني اأك�ضيد الكربون، ولذا يطلق على الهيدروجين المنتج بهذه الطريقة “الهيدروجين 

 )CCS( الرم���ادي”. ويمك���ن التخل�س م���ن تلك النبعاثات عبر تطبيق تقنية ا�ض���طياد واحتج���از الكربون

ويطلق عليه في هذه الحالة ا�ض���م “الهيدروجين الأزرق«. كما يمكن اإنتاج الهيدروجين من عملية التحليل 

الكهربائي للماء، واإذا كانت الكهرباء الم�ضتخدمة في تلك العملية مولدة من م�ضادر طاقة متجددة كالرياح 

والطاقة ال�ضم�ض���ية، فيعد الهيدروجين في تلك الحالة » هيدروجين اأخ�ض���ر« ول ينتج عنه بطبيعة الحال 

اأية انبعاثات من غاز ثاني اأك�ضيد الكربون. 

ويعد الغاز الطبيعي الم�ض���در المهيمن لإنتاج الهيدروجين عالمياً، حيث ي�ض���كل وحده نحو 95% من 

اإنتاجه في الوقت الراهن. وي�ض���تخدم الإنتاج الحالي من الهيدروجين في �ض���ناعة الأ�ض���مدة والكيماويات 

ب�ضكل اأ�ضا�ضي، وفي داخل م�ضافي التكرير.

من جهتها تتابع الأمانة العامة لمنظمة اأوابك وباهتمام بالغ التطورات الدولية نحو التحول ل�ضتخدام 

الهيدروجين كوقود للم�ض���تقبل، والمبادرات وال�ضيا�ض���ات التي اأعلنتها عدة دول وهيئات دولية التي تتناول 

الروؤى حول الدور الم�ضتقبلي الذي �ضي�ضاهم فيه الهيدروجين في خلق منظومة طاقة منخف�ضة الكربون. 

حيث تحر�س الأمانة العامة على الم�ضاركة في الندوات الإقليمية، وفي اجتماعات خبراء الغاز في الأمم 

المتح���دة المثارة حول هذا المو�ض���وع الهام لر�ض���د تلك التطورات عن كثب، حيث قام���ت موؤخراً باإعداد 
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تقري���ر تن���اول اأح���دث التطورات الدولية في مجال الهيدروجين من خال م�ض���اركتها في الدورة ال�ض���ابعة 

لمجموعة خبراء الغاز في الأمم المتحدة في جنيف 22-25 اأيلول/�ضبتمبر 2020، اأبرزها ال�ضتراتيجية 

الأوروبي���ة للهيدروجين التي اأعلنتها المفو�ض���ية الأوروبية في تموز/يوليو 2020،  والوثيقة ال�ض���ادرة عن 

الأمم المتحدة بعنوان » الهيدروجين-حل مبتكر لحياد الكربون« والتي تدعو اإلى ا�ض���تغال البنية التحتية 

القائمة للغاز الطبيعي في اقت�ضاد الهيدروجين، وقد تم ن�ضر التقرير على الموقع الر�ضمي للمنظمة على 

�ضبكة النترنت.

 وتول���ي الأمانة العامة لمنظمة اأوابك اهتماماً با�ض���تخدام الهيدروجي���ن الأزرق الذي يعتمد على الغاز 

الطبيعي مع تطبيق تقنية ا�ض���طياد وتخزين الكربون بما يحقق م�ض���الح الدول الأع�ضاء، وتبرز مزاياه في 

مقابل ال�ض���تراتيجيات التي تدعم ا�ض���تخدام الهيدروجين الأخ�ض���ر المعتمد على الطاقة المتجددة. ومن 

تلك المزايا على �ض���بيل المثال ل الح�ض���ر، انخفا�س التكلفة التي تبلغ في المتو�ض���ط 1.5 يورو لكل كجم، 

واإذا ما تم تطبيق تقنية ا�ضطياد وتخزين الكربون للتخل�س من النبعاثات الناتجة اأثناء اإنتاج الهيدروجين 

م���ن الغاز، قد ت�ض���ل التكلف���ة الإجمالية اإلى 3.5-5 يورو ل���كل كجم، وهي اأقل بالمقارنة م���ع تكلفة اإنتاج 

الهيدروجين الأخ�ض���ر الذي ت�ض���ل تكلفته اإنتاجه اإلى اأعلى من 6 يورو لكل كجم. ول �ض���ك اأن توافر الغاز 

الطبيعي عالمياً باأ�ض���عار معقولة في �ض���وء الوفرة الحالية من الإمدادات يعطي له ميزة تناف�ض���ية مقارنة 

باأنواع الهيدروجين الأخرى، وي�ض���جع ال�ضتثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما اأن ا�ضتمرار تطوير تقنية 

ا�ض���طياد وتخزين الكربون من خال دعم وتمويل البحث والتطوير، قد ي�ض���هم اأي�ض���اً في خف�س تكلفتها، 

ومن ثم يمكن بناء �ضوق تجاري للهيدروجين باأ�ضعار تناف�ضية.

ول�ض���ك اأن الهيدروجي���ن الأزرق �ض���يحقق متطلبات المب���ادرات الدولية الرامية نح���و خف�س انبعاثات 

غ���ازات الحتبا����س الحراري وبتكلفة اقت�ض���ادية اأقل من الهيدروجين الأخ�ض���ر الذي تدعمه ال�ضيا�ض���ات 

الأوروبية بو�ضوح.

اإن الأمان���ة العام���ة لمنظمة اأوابك ت�ض���عى دوماً نحو الوقوف على اأبرز التطورات التي ي�ض���هدها قطاع 

الطاقة العالمي، والخطط وال�ض���تراتيجيات التي تتبناها الدول والموؤ�ض�ض���ات الدولية للتو�ضع في م�ضادر 

الطاقة المتجددة، وما لهذه الخطط من تداعيات على �ضناعة النفط والغاز، ومن ثم طرح روؤيتها التي من 

�ض���اأنها دعم م�ضالح الدول الأع�ضاء لتحقيق المنفعة الم�ضتركة بين جميع اأ�ضحاب الم�ضلحة والم�ضاهمة 

في بناء م�ضتقبل م�ضتدام للطاقة.
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األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
 في ذمة اهلل

ودعت مملك�������ة البحرين �ساحب ال�سم�������و الملكي الأمير خليفة بن �سلم�������ان اآل خليفة، رحمه اهلل، 

وذلك بعد عقود من العطاء، �ضاهم خالها في تعزيز المكانة المتميزة لمملكة البحرين على ال�ضعيدين 

العربي والدولي ك�ض���ريك في تر�ض���يخ قيم ال�ضام والت�ض���امح والود بين الأمم وال�ضعوب والح�ضارات، 

فا�ضتحق حب وتقدير اأبناء �ضعبه، وتكريم قادة وزعماء دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية.

�ساحب ال�سمو الملكي الأمير خليفة بن �سلمان اآل خليفة، رحمه اهلل، عرفته المملكة رمًزا وطنًيا 

مخل�ًضا بتوليه اأول منا�ضبه التنفيذية في مار�س 1953، و�ضولُ اإلى تولي �ضموه من�ضب رئي�س الوزراء 

في مملكة البحرين منذ عام 1971، واكت�ض���ب الأمير الإن�ض���ان خليفة بن �ض���لمان، رحمه اهلل، مكانة 

مرموق���ة ف���ي مختلف المحاف���ل الإقليمية والدولية تقدي���ًرا لدوره المخل�س وتفاني���ه في خدمة وطنه 

واأبناء �ضعبه، وتعزيز منجزاته التنموية والح�ضارية ال�ضاملة، واعتراًفا بقيمته وخبراته الكبيرة وحنكته 

ال�ضيا�ض���ية ونهج���ه المعتدل وروؤيت���ه الثاقبة في الحر�س على توثيق رواب���ط الأخوة الخليجية والعربية 

والإ�ض���امية، والتزامه بن�ض���رة ق�ض���ايا اأمته، وتوثيق العاقات الدولية على اأ�ض����س من الود والت�ضامح 

والحت���رام المتب���ادل، ونبذ الفرقة والكراهية وال�ض���راعات، وتر�ض���يخ قيم الحرية والعدالة وال�ض���ام 

والت�ضامن الإن�ضاني، وال�ضراكة الدولية في دعم التنمية الم�ضتدامة.

م���ن جانبه بعث �سعادة الأمين العام لمنظمة الأوابك، ال�سيد/ علي �سبت بن �سبت، ببرقيات تعزية 

اإلى القيادة ال�ضيا�ضية في مملكة البحرين، اأعرب فيها عن خال�س تعازيه و�ضادق موا�ضاته لوفاة الفقيد، 

داعياً المولى عز وجل اأن ي�ضكنه ف�ضيح جناته، واأن يلهم ذويه وال�ضعب البحريني ال�ضبر وال�ضلوان. 



7
السنة 46 - العدد 11

األمانة العامة لمنظمة أوابك عقدت مجموعة
 من االجتماعات التنسيقية للدول األعضاء

  تنفي�������ذًا لخطة عمل الأمانة العامة لمنظم�������ة اأوابك لعام 2020، عقدت الأمانة العامة خالل �سهر اأكتوبر 2020، 

مجموع�������ة م�������ن الجتماعات التن�سيقية عبر تقني�������ة )zoom(، وذلك بهدف التباحث بين دوله�������ا الأع�ساء ب�ساأن بع�ض 

الموا�سيع  ذات ال�سلة باأعمال واأن�سطة المنظمة، ولمناق�سة  التطورات الجارية في ال�سناعة البترولية على ال�سعيدين 

الإقليمي والدولي.  وفي ما يلي نبذة عن تلك الجتماعات:

)zoom( عبر تقنية الت�سال المرئي
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عقد المكتب التنفي�������ذي لمنظمة الأقطار 

العربية الم�سدرة للبت�������رول )اأواب����ك( اجتماعه 

 )Zoom( ال�157، عبر تقنية الت�سال المرئي

يوم 24 اأكتوب�������ر 2020، برئا�سة �سعادة الدكتور 

مجل�������د ميلود، ممث�������ل الجمهوري�������ة الجزائرية 

الديمقراطية ال�سعبية ف�������ي المكتب التنفيذي 

للمنظم�������ة، التي لها رئا�سة الدورة الحالية لعام 

.2020
افتتح الجتم����اع رئي�س المكت����ب التنفيذي، 

بكلم����ة رح����ب فيها باأ�ض����حاب ال�ض����عادة ممثلي 

الدول الأع�ض����اء في الجتم����اع، وبالأمين العام 

للمنظمة، واأبدى �ض����كره وتقديره لاأمانة العامة 

على التح�ضير الجيد لهذا الجتماع.

ث����م األق����ى �سع�������ادة الأ�ستاذ/ عل�������ي �سبت بن 

�سب�������ت، الأمي�������ن الع�������ام للمنظمة، كلم����ة رحب 

فيها بالم�ض����اركين، ومعرباً عن �ض����كره وتقديره 

لل����دول الأع�ض����اء ف����ي المنظم����ة عل����ى دعمها 

المعهود والم�ض����تمر لاأمانة العامة، كما اأ�ض����اد 

بالجه����ود الحثيثة التي تبذلها الدول الأع�ض����اء 

لموا�ض����لة اأعماله����ا في ال�ض����ناعة البترولية في 

ظل الظروف ال�ض����حية الحالية التي تجتاح دول 

العالم باأ�ض����ره، في ظل جائح����ة فيرو�س كورونا 

الم�ضتجد )كوفيد – 19(.

بعد ذلك تم مناق�ض����ة الموا�ض����يع المدرجة 

على جدول الأعمال ومن بينها م�ضروع الميزانية 

التقديري����ة للمنظم����ة )الأمان����ة العام����ة والهيئة 

الق�ض����ائية( لعام 2021، حيث اأ�ضدر الجتماع 

تو�ضية بالموافقة على الميزانية على اأن تعر�س 

اأم����ام الجتماع الق����ادم لمجل�س وزراء المنظمة، 

كما ا�ض����تعر�س الجتماع تقري����ر الأمانة العامة 

ب�ض����اأن المقترح����ات المتعلق����ة بتفعي����ل وتطوير 

ن�ض����اط المنظم����ة، ومو�ض����وع جائ����زة الأواب����ك 

العلمية لعام 2020، واتخذ التو�ض����يات الازمة 

ب�ضاأنها.

واختت����م المكتب التنفي����ذي اجتماعه معرباً 

عن �ضكره لاأمانة العامة للمنظمة على جهودها 

ف����ي عقد ه����ذا الجتم����اع، متمني����اً المزيد من 

النجاح لأعمال المنظمة.

االجتماع الـ 157 للمكتب التنفيذي لمنظمة أوابك
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افتتح الجتماع �سعادة الأ�ستاذ علي �سبت بن �سبت الأمين 

الع�������ام للمنظمة، حيث رحب بالم�ض���اركين، واأ�ض���ار اإلى اأن 

الجتم���اع يهدف اإلى بحث اأطر التعاون الممكنة بين معاهد 

ومراك���ز بحوث البت���رول في الدول الأع�ض���اء في المنظمة، 

وتبادل الخبرات في مجال البحث العلمي. واأ�ضار اإلى اأهمية 

دور البحث العلمي في مواجهة التحديات وال�ض���عوبات التي 

تعتر�س ال�ض���ناعة البترولية في الدول الأع�ض���اء، والناتجة 

عن تراجع اأ�ض���عار النفط، والمناف�ضة ال�ضديدة في الأ�ضواق 

العالمي���ة، وانخفا����س الطل���ب عل���ى النفط ب�ض���بب جائحة 

فيرو�س كورونا، واأكد على �ض���رورة ت�ض���افر الجهود للبحث 

عن الحلول المنا�ضبة لمواجهة تلك التحديات.

وفي ختام كلمته تقدم بال�ض���كر اإلى معالي وزراء النفط 

والطاقة في الدول الأع�ض���اء عل���ى ما قدموه من دعم لعقد 

هذا الجتماع، من خال تر�ض���يح نخبة من الم�ض���اركين، من 

ذوي الخبرات المتميزة، وتمنى للم�ضاركين التوفيق والنجاح 

ف���ي تحقي���ق اأه���داف الجتماع م���ن تبادل للخب���رات ودعم 

لجهود مواجهة التحديات الراهنة في �ضناعة النفط والغاز 

وبما يعود بالنفع والفائدة على الدول الأع�ضاء.

بع���د ذلك ق���ام الدكتور �سمي�������ر القرعي�ض، مدي���ر اإدارة 

ال�ض���وؤون الفنية ف���ي المنظمة بتقديم ورق���ة الأمانة العامة، 

ا�ض���تعر�س فيه���ا لمح���ة ع���ن اأن�ض���طة المنظمة ف���ي مجال 

البحث العلمي من خال المركز العربي لدرا�ض���ات الطاقة، 

والإ�ض���دارات والمن�ضورات التي ت�ضدرها المنظمة، وجائزة 

اأواب���ك للبحث العلمي. ثم تن���اول اأهمية دور البحث العلمي، 

واأه���م الفر�س التي يمكن اأن ت�ض���اهم في تطوير ال�ض���ناعة 

البترولي���ة في الدول الأع�ض���اء في المنظمة. واختتم حديثه 

بمناق�ض���ة التو�ض���يات الت���ي تو�ض���ل اإليه���ا الم�ض���اركون في 

الجتماع التن�ضيقي الأول م�ضيراً اإلى �ضرورة تكثيف الجهود 

لمتابعة وا�ضتكمال و�ضعها مو�ضع التنفيذ.

بع���د ذلك ق���دم الم�ض���اركون عرو�ض���ا �ض���ملت نبذة عن 

اأن�ض���طة البح���ث العلمي في دوله���م واأهم ال�ض���عوبات التي 

تعتر�س وتي���رة العمل والخطط الم�ض���تقبلية لتطوير الأداء، 

وتو�ضلوا اإلى بع�س التو�ضيات التي من �ضاأنها تعزيز التعاون 

بين مراكز ومعاهد اأبحاث البترول في الدول الأع�ض���اء في 

المنظمة.

في الختام اأعرب الأمين العام للمنظمة عن تقديره لما 

طرحه الم�ضاركون من اأفكار، كما اأكد على اأن الأمانة العامة 

�ض���تبذل كاف���ة الجهود الممكن���ة لتنفيذ التو�ض���يات التي تم 

التو�ض���ل اإليها تنفيذاً لتوجيهات المجل�س الوزاري والمكتب 

التنفيذي لمنظمة اأوابك ب�ض���اأن تطوير اأداء المنظمة وتفعيل 

دورها الذي اأن�ض���ئت من اأجله في اإطار تعزيز العمل العربي 

الم�ضترك.

االجتماع التنسيقي الثاني لمسؤولي معاهد
 ومراكز بحوث البترول في الدول األعضاء»

ُعق�������د الجتم�������اع التن�سيق�������ي الثاني 

لم�سوؤولي معاهد ومراكز بحوç البترول 

في ال�������دول الأع�ساء ف�������ي المنظمة على 

  Zoom المرئ�������ي  الت�س�������ال  من�س�������ة 

بم�سارك�������ة   2020 اأكتوب�������ر   13  ï�������بتاري

20 مخت�س�������ًا من ال�������دول الأع�ساء، دولة 
الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية 

الجزائرية، وجمهورية العراق، والمملكة 

العربي�ة ال�س�ع�ودية، والجمهورية العربية 

ال�سورية، ودولة الكويت، وجمهورية م�سر 

العربي�������ة، ع��������الوة على م�سارك�������ي الأمانة 

العام�ة.
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االجتماع التاسع عشر للخبراء حول بحث إمكانيات 
استثمار الغاز الطبيعي في الدول األعضاء 

وذك���ر الأمين العام في كلمة له ف���ي افتتاح الجتماع، 

ان اجتم���اع ه���ذا الع���ام يعق���د ف���ي ظ���ل الغمو����س الذي 

يكتن���ف الو�ض���ع القت�ض���ادي العالم���ي، والتباط���وؤ الح���اد 

للن�ض���اط القت�ض���ادي ف���ي الكثير م���ن اقت�ض���ادات العالم 

ب�ض���بب الج���راءات الحترازي���ِة نتيج���ة تف�ض���ي فيرو����س 

قط���اع  عل���ى  ذل���ك  وتداعي���ات  )كوفي���د-19(،  كورون���ا 

الطاق���ة. واأ�ض���اف قائ���ًا »ويب���دو م���ن خال النظ���ر اإلى 

نمط ا�ض���تهاك الطاقة والتوقعات الم�ض���تقبلية اأن تعافي 

الو�ضع القت�ض���ادي العالمي بالكامل وعودته اإلى معدلِت 

 نمِوه ال�ض���ابقِة ق���د يكون طويًا، وي�ض���عُب التكهُن بذلك«.

واأك���د الأمين الع���ام، على حر�ِس الأمان���ِة العامة للمنظمة 

على المتابعة الدورية للتطوراِت والم�ض���تجداِت في ال�ضوق 

العالمي���ِة للنفِط والغاز، وفي هذا ال�ض���دد فقد اأ�ض���درت 

الأمانة العامة موؤخراً التقرير الدوري الأول حول تطورات 

�ض���ناعة الغاز الطبيعي الم�ض���ال، والذي ت�ضمن تداعيات 

 جائحة فيرو�س كورونا على قطاع الغاز الطبيعي الم�ض���ال.

عقد الجتماع التا�سع ع�سر للخبراء حول بحث اإمكانيات ا�ستثمار الغاز الطبيعي 

في الدول الأع�ساء ، يوم 20 اأكتوبر 2020، حول بحث اإمكانيات التعاون في مجال 

)Zoom(ا�ستثمار الغاز الطبيعي في الأقطار الأع�ساء، عبر تقنية الت�سال المرئي 

 وقد �سارك في الجتم�������اع مجموعة من الخبراء والمتخ�س�سين في �سناعة الغاز 

الطبيعي في الدول الأع�ساء، بالإ�سافة اإلى فريق الأمانة العامة لمنظمة اوابك.
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الجدي���ر بالذكر ان الأمانة العامة لمنظمة اأوابك قد داأبت 

عل���ى تنظيم الجتم���اع ال�ض���نوي لخبراء الغ���از على مدار 

اأكث���ر من عقدي���ن، ويهدف الجتم���اع اإلى تعزي���ز التعاون 

وتب���ادل المعلوم���ات، وتوثي���ق العاقات بي���ن العاملين في 

قط���اع �ض���ناعة الغ���از الطبيعي ف���ي الدول الأع�ض���اء في 

المنظمة. كما يتم خ���ال الجتماع مراجعَة التطوراِت في 

�ض���ناعة الغ���اِز الطبيعي في الدوِل الأع�ض���اِء خال الفترِة 

بين الجتماعين، الثامن ع�ض���ر والتا�ض���ع ع�ضر بغية تلم�س 

اإمكاني���ات التعاون بين الدول الأع�ض���اء ف���ي هذا المجال، 

وما تم خال تلك الفترة من تطورات.

وتقدم الأمين العام بال�ضكر اإلى وزراء النفط والطاقة في 

الدول الأع�ض���اء على دعمهم الدائم للندوات والجتماعات 

التي تعقدها المنظمة، وذلك من خال تر�ض���يح الم�ضاركين 

من ذوي الخبرة المتميزة.

وقد ا�ضتهل الجتماع بتقديم ورقة الأمانة العامة لمنظمة 

اأوابك بعنوان “متابعة تطورات �سناعة الغاز الطبيعي عربيُا 

وعالمي�������ًا«، والتي اأظهرت ان الحتياط���ي العالمي من الغاز 

الطبيع���ي بلغ ف���ي نهاية عام 2019، نح���و 7،019 تريليون 

ق���دم مكعب، وتبل���غ احتياطيات ال���دول العربية نحو 1925 

تريليون قدم مكعب، وهو ما يمثل نحو 27.4% من اجمالي 

الحتياطي العالمي. وقد بلغت �ض���ادرات الدول العربية في 

عام 2019 من الغاز 19.7 مليار قدم مكعب/اليوم، بتراجع 

قدره 1 مليار قدم مكعب/اليوم عن عام 2018. واأو�ض���حت 

الورقة ان �ض���ادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي ت�ضكل 

حوالي 16% من اجمالي تجارة الغاز الطبيعي العالمية في 

عام 2019.

 واأو�ض���حت الورق���ة ان حج���م التج���ارة العالمي���ة للغاز 

الطبيعي )عبر الأنابيب + الغاز الطبيعي الم�ض���ال(، قد بلغ 

في عام 2019 نح���و 124.5 مليار قدم مكعب/اليوم، تلبي 

نح���و 32.7% م���ن اجمالي الطلب العالم���ي على الغاز، اما 

الباقي في�ضتهلك محلياُ في مناطق انتاجه. كما اأو�ضحت ان 

التجارة العالمية للغاز الطبيعي الم�ضال تمثل اأكثر من الثلث 

)47 مليار قدم مكعب/ اليوم( بن�ض���بة 37.7% من اجمالي 

التج���ارة العالمية وح�ض���تها ف���ي تنام ملح���وظ، بينما تمثل 

تج���ارة الغ���از عبر خطوط الأنابيب اأقل م���ن الثلثين )77.5 

ملي���ار ق���دم مكعب/ الي���وم( بن�ض���بة 62.3% م���ن اجمالي 

التجارة العالمية.

كما ا�ستعر�ست الورقة تاأثي�������رات جائحة كورونا )كوفيد 

- 19( عل�������ى ال�سوق العالمي للغ�������از الطبيعي الم�سال، وقد 

لخ�ستها بما يلي:

• تراجع اأ�ض���عار الغاز الطبيعي الم�ض���ال في ال�ض���وق 	

الفوري وطويل الأمد اإلى م�ضتويات تاريخية.

• الغ���اء العديد من ال�ض���حنات المعدة للت�ض���دير من 	

عدة مناطق وبالأخ�س الوليات المتحدة الأمريكية.

• ارج���اء اتخ���اذ قرار ال�ض���تثمار النهائ���ي في بع�س 	

الم�ضاريع الجديدة.

واأو�ض���حت الورقة اأن �ض���ادرات الغاز الطبيعي الم�ضال 

م���ن الدول العربية خال الن�ض���ف الأول من عام 2020 لم 

تتاأثر ب�ض���كل كبير ب�ض���بب جائح���ة كورونا، ويع���ود ذلك في 

المق���ام الأول اإلى طبيعة التعاقدات بين ال�ض���ركات الوطنية 

العربية وعمائها في الأ�ض���واق الأوروبية والآ�ض���يوية، حيث 

تع���د ال���دول العربية الم���ورد الرئي�ض���ي طويل الأم���د لكبار 

الم�ضتهلكين في مختلف الأ�ضواق.

بع���د ذلك قام الم�ض���اركون في الجتم���اع بتقديم اأوراق 

العم���ل التي تناول���ت تطورات �ض���ناعة الغ���از الطبيعي في 

دوله���م، والخطط وال�ض���تثمارات الم�ض���تقبلية الرامية نحو 

تلبية الطلب المحلي المتنامي على الغاز، والإيفاء بمتطلبات 

الت�ضدير.

كما �ض���اركت ال�ض���ركة العربية لا�ض���تثمارات البترولية 

)اأبيك���ورب( بورقة عن اآفاق ال�ض���تثمارات ف���ي مجال الغاز 

الطبيع���ي والبتروكيمياوي���ات في منطقة ال�ض���رق الأو�ض���ط 

و�ضمال اأفريقيا.

بع����س  الم�ض���اركون  ناق����س  الجتم���اع،  خت���ام  وف���ي 

ال�ضتنتاجات والتو�ضيات التي من �ضاأنها تعزيز التعاون بين 

الدول الأع�ضاء في مجال تطوير �ضناعة الغاز الطبيعي في 

اإطار العمل العربي الم�ضترك، من اأبرزها:

• التاأكيد على اأهمية قطاع الغاز الطبيعي وا�ض���تمرار 	

�ضخ ال�ضتثمارات في اأن�ضطة البحث وال�ضتك�ضاف، 

وتطوي���ر موارد الغاز المكت�ض���فة، وزي���ادة الهتمام 

بم�ضادر الغاز غير التقليدية.

• م�ض���اركة ال���دول الأع�ض���اء ف���ي الن���دوات وور����س 	

العم���ل التي تعقدها الأمان���ة العامة لمنظمة اأوابك 

ح���ول اأبرز التطورات التي ت�ض���هدها �ض���ناعة الغاز 

الطبيعي عالمياً، لطاعهم على كافة الم�ضتجدات 

وال�ضيا�ضات الجديدة المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، 

وما لذلك من انعكا�ضات على الدول الأع�ضاء.
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وذكر ال�سيد/ علي �سبت بن �سبت، في ت�ضريح �ضحفي، 

ان هذا الجتماع ال�ضنوي ياأتي �ضمن خطة العمل ال�ضنوية 

لتوجيهات  وتنفيذاً   ،2020 لعام  للمنظمة  العامة  لاأمانة 

لزيادة  الرامية  الجهود  زيادة  ب�ضاأن  المنظمة  وزراء  مجل�س 

المنبثقة، في ظل  العربية  ال�ضركات  التعاون والتن�ضيق بين 

التحديات الراهنة التي تمر بها ال�ضناعة البترولية العربية 

ال�ضلبية  وانعكا�ضاتها  )كوفيد-19(،  كورونا  لجائحة  نتيجة 

على ال�ضناعة البترولية وعلى القت�ضاد العالمي ب�ضكل عام.

اأن�ضطة  ا�ضتعرا�س  الجتماع  خال  تم  انه   واأ�ضاف 

ال�ضركات العربية المنبثقة عن المنظمة خال عام 2019 

والن�ضف الأول من عام 2020، والتعرف على ال�ضعوبات 

الحلول  واإي��ج��اد  تذليلها  وط��رق  ال�ضركات  ت��واج��ه  التي 

المنا�ضبة قدر الإمكان وبحث المجالت الممكنة للتن�ضيق 

فيما بين ال�ضركات المنبثقة العاملة، تمهيداُ لقيام الأمانة 

الذي  لل�ضركات  ال�ضنوي  التقرير  باإعداد  للمنظمة  العامة 

�ضيعر�س خال الجتماع القادم لمجل�س وزراء المنظمة.

ي�سار اإلى اأن ال�سركات العربية المنبثقة عن المنظمة هي:

في  ومقرها  البترول  لنقل  البحرية  العربية  ال�ضركة   - اأ 

دولة الكويت

ب - ال�ضركة العربية لبناء واإ�ضاح ال�ضفن )اأ�ضري( ومقرها 

في مملكة البحرين

)اأبيكورب(  البترولية  لا�ضتثمارات  العربية  ال�ضركة   - ج 

ومقرها في المملكة العربية ال�ضعودية

د - ال�ضركة العربية للخدمات البترولية ومقرها في دولة 

ليبيا

 وقد انبثق عنها ال�سركات التالية:

• )اأدووك( 	 الآبار  و�ضيانة  للحفر  العربية  ال�ضركة   

ومقرها في دولة ليبيا

• ال�ضركة العربية لج�س الآبار )اأولكو( ومقرها في 	

جمهورية العراق

• ال�����ض��رك��ة ال��ع��رب��ي��ة ل���خ���دم���ات ال���ض��ت��ك�����ض��اف 	

الجيوفيزيائي ومقرها في دولة ليبيا

 االجتماع التاسع واألربعين
 للشركات العربية المنبثقة عن المنظمة

عقد الجتماع ال�سنوي التا�س�������ع والأربعين لل�سركات العربية المنبثقة عن منظمة الأقطار العربية 

 .)Zoom( يوم الأحد 18 اأكتوب�������ر 2020، عبر تقنية الت�س�������ال المرئي ،)الم�س�������درة للبت�������رول )اأوابك

وق�������د تراأ�ض الجتماع الأمي�������ن العام لمنظمة اأوابك، ال�سيد/ علي �سبت ب�������ن �سبت، و�سارك في الجتماع 

مجموعة من روؤ�ساء مجال�ض الإدارات والمدراء العامون في ال�سركات المنبثقة عن المنظمة.
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عقد الجتماع التن�سيقي ال�سابع والع�سرون لخبراء البيئة وتغير المناخ في الدول الأع�ساء، 

يومي 1-2 نوفمبر  2020 برئا�ض���ة �سعادة  الأمين العام ال�ستاذ / علي �سبت بن �سبت، وهدف 

الجتماع اإلى تدار�س بع�س الموا�ض���يع والق�ض���ايا التي تتطلب تن�ض���يقاً بين الدول الأع�ضاء في 

منظمة اأوابك ب�ض���اأن ق�ض���ايا البيئة والتغير المناخي، الأمر الذي ي�ض���اهم في محافظة الدول 

الأع�ض���اء في منظمة اأوابك على م�ضالحها في المحافل الإقليمية والدولية، خا�ضة فيما يتعلق 

بتن�ضيق المواقف لموؤتمرات الدول الأطراف في اتفاقية تغير المناخ. 

�ض���ارك في الجتماع مجموعة من خبراء البيئة وتغير المناخ في الدول الأع�ضاء، بالإ�ضافة 

اإل���ى م�ض���اركة خبراء م���ن جامعة الدول العربي���ة والأمانة العامة لمجل�س التع���اون لدول الخليج 

العربية.

وقد خرج الجتماع بمجموعة من التو�سيات من بينها:

• تنظيم ور�س العمل لتاأهيل المفو�ضين العرب حول ق�ضايا تغير المناخ.	

• عقد فعالية حول مو�ض���وع )القت�ضاد الدائري للكربون( خال اجتماعات موؤتمر الدول 	

الأطراف في اتفاقية تغير المناخ القادم في مدينة غا�ضكو.

• 	)ISO( التن�ضيق مع المنظمة الدولية للتقيي�س

االجتماع التنسيقي السابع والعشرون لخبراء البيئة
وتغير المناخ في الدول األعضاء
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واأ�ض���اف ان �ض���دور التقري���ر ياأتي ف���ي وقت يواج���ه العالم 

جائحة كورونا )COVID-19(، حيث ان�ض���غلت دول العالم منذ 

�ض���هر دي�ض���مبر 2019 بمتابعة اأحداث التطورات ال�ض���لبية لهذه 

الجائح���ة، واتخ���ذت معظم الدول اجراءات م�ض���ددة في الحجر 

ال�ضحي وعزل المناطق ولمنع دخول الم�ضافرين وايقاف رحات 

الطي���ران. وق���د انعك�ض���ت اآثار الجائح���ة على كاف���ة القطاعات 

القت�ضادية وال�ض���ناعية في ال�ض���ين والعالم، وامتدت تاأثيراتها 

لت�ضمل ال�ضناعة النفطية.

واأع���رب عن تقدير وا�ض���ادته بالجهود الكبي���رة الذي تبذلها 

الدول الأع�ض���اء في منظمة الأقطار العربية الم�ض���درة للبترول 

)اأوابك( لا�ضتمرار في ن�ضاطات ال�ضناعة البترولية.

ا�ض���تعر�س تقرير الأمين الع���ام، مجمل التط���ورات النفطية 

على ال�ض���عيدين العربي والدولي خال عام 2019، فعلى �ضعيد 

�ضناعة النفط العالمية، �ضهدت ال�ضوق النفطية خال عام 2019 

جمل���ة من التحدي���ات نتيجة للتط���ورات الجارية في القت�ض���اد 

العالم���ي خا�ض���ة انعكا�ض���ات ال�ض���راع التج���اري بي���ن الوليات 

المتح���دة الأمريكية وال�ض���ين، وتراجع زخم ن�ض���اط ال�ض���ناعات 

التحويلية اإلى م�ضتويات لم ت�ضهدها منذ الأزمة المالية العالمية 

عام 2008، وا�ض���تمرار حالة عدم اليقين ب�ض���اأن خروج بريطانيا 

من التحاد الأوروبي، والقيود المفرو�ض���ة على الحيز المالي في 

العديد من القت�ض���ادات الرئي�ض���ية نتيجة الديون المرتفعة بها، 

والتحديات التي تواجه القت�ضادات النا�ضئة والنامية، اإلى جانب 

التوترات الجيو�ضيا�ض���ية المت�ض���اعدة التي اأثرت ب�ضكل ملحوظ 

على اأداء ال�ضوق النفطية ب�ضكل عام.  

صدور تقرير األمين العام 
السنوي  السادس واألربعين 

لعام 2019

ولعل اأهم ما يميز عام 2019 بالن�ض���بة للدول الأع�ض���اء في 

منظمة الأقطار العربية الم�ضدرة للبترول )اأوابك(، هو ا�ضتمرار 

بع�س الدول الأع�ض���اء في تطبيق �ضيا�ض���ات وبرامج اقت�ض���ادية 

طموحة بهدف مواجهة التحديات القت�ضادية ال�ضعبة والتي تمر 

به���ا معظم دول العالم، والتي األقت بظالها على مختلف مناحي 

الحي���اة وناأمل ب���اأن تكلل تلك الجهود الحثيث���ة بالتوفيق والنجاح 

وبما ي�ضاهم في دعم جهود التنمية القت�ضادية والجتماعية في 

جميع الدول العربية.

كم���ا تمي���ز ع���ام 2019 با�ض���تمرار الجه���ود الفاعل���ة للدول 

الأع�ض���اء وكذلك الأمان���ة العامة لمنظمة  اأواب���ك في المحافل 

الدولي���ة ذات ال�ض���لة ب�ض���ناعة النف���ط والغاز والبيئ���ة والتنمية 

والم�ض���تدامة واتفاقي���ة الأم���م المتح���دة الإطارية لتغي���ر المناخ 

)UNFCCC(، وذلك في اطار م�ض���اعيها الرامية ل�ضرح وجهة 

نظ���ر الدول العربي���ة في مختلف ق�ض���ايا الطاقة ف���ي المحافل 

الدولية.

ي�ض���عى تقرير الأمين العام اإلى اإبرازمختلف الم�ضائل الم�ضار 

اإليه���ا اآنفا ب�ض���يء م���ن التف�ض���يل والتحليل، لير�ض���م من خالها 

�ض���ورة وا�ض���حة المعال���م، للتط���ورات التي �ض���هدتها ال�ض���ناعة 

البترولية خا�ض���ة، و�ض���ناعة الطاقة في اطارها العام خال عام 

2019، كم���ا يبرز كذلك الجهود التي قامت بها الدول الأع�ض���اء 

2019 46 ذكر �سعادة الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول 

)اأواب�������ك(، ال�سيد/ علي �سبت بن �سبت، ان تقري�������ر الأمين العام ال�سنوي 

ال�ساد��������ض والأربعين لع�������ام 2019، ي�ستعر��������ض اأهم التط�������ورات العربية 

والعالمي�������ة في �سناعة النفط والغ�������از الطبيعي اإلى جانب تقديم لمحة 

عام�������ة عن التطورات ف�������ي مختلف قطاعات �سناع�������ة الطاقة العالمية، 

و�سيتلم�ض القارئ الكري�������م ومن خالل البيانات والجداول الإح�سائية 

المرفق�������ة في هذا التقرير على الموق�������ع الحيوي للدول الأع�ساء في 

منظم�������ة الأقطار العربية الم�س�������درة للبترول )اأواب�������ك( على �سعيد 

�سناعة الطاقة العالمية.
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ف���ي المنظم���ة لتطوير �ض���ناعاتها البترولية من خ���ال ما نفذته 

من م�ض���اريع حيوي���ة في مختلف مراحل ال�ض���ناعة البترولية وما 

اأعلنت عنه من بع�س الكت�ض���افات النفطية والغازية الكبرى التي 

برهنت على الريادة والمكانة الهامة للمنطقة العربية على �ضعيد 

�ض���ناعة النفط والغاز حا�ض���راً وم�ض���تقبًا، والعمل على تخفيف 

حدة انعكا�ضات الأو�ض���اع القت�ضادية ال�ضعبة على معظم الدول 

المنتجة والم�ض���درة للنفط والغاز نتيجة تراجع اأ�ضعار النفط في 

ال�ضوق العالمية.

كما ي�ض���تعر�س التقرير الجهود التي قامت بها الأمانة العامة 

للمنظم���ة على ال�ض���عيدين العرب���ي والدولي وم�ض���اعيها الدائمة 

لتوثيق ال�ض���ات وتقوية اأوا�ض���ر التعاون مع الهيئات والمنظمات 

والمراك���ز البحثية الإقليمية والدولية ذات ال�ض���لة بالطاقة. وفي 

اإطار م�ضاعيها الم�ضتمرة لدعم الجهود البحثية وتبادل الخبرات 

بي���ن الدول الأع�ض���اء، فقد قامت الأمانة العام���ة للمنظمة بعقد 

ع���دة فعاليات واجتماعات تن�ض���يقية بين المخت�ض���ين في الدول 

الأع�ضاء. ووا�ضلت جهودها الرامية لتعزيز تواجدها على �ضعيد 

المحافل الدولية،

يتن���اول الج�������زء الأول م���ن ه���ذا التقري���ر وباأ�ض���لوب تحليلي 

مدعم بالبيانات والإح�ض���ائيات التط���ورات العربية والعالمية في 

�ض���ناعة النف���ط الخام والغاز الطبيعي والطاقة على ال�ض���عيدين 

العربي والعالمي، وانعكا�ض���اتها على اقت�ض���ادات الدول الأع�ضاء 

ف���ي المنظمة، وي�ض���تعر�س مختلف العوامل الموؤثرة في ال�ض���وق، 

ومن اأهمها العوامل ذات ال�ض���لة باأ�ضا�ض���يات ال�ض���وق متمثلة في 

العر�س والطل���ب والمخزون النفطي، اإلى جانب العوامل الأخرى 

ذات التاأثير على توجهات المدادات والطلب والأ�ضعار، كالعوامل 

الجيو�ضيا�ض���ية وتوجهات �ضيا�ضات الطاقة في البلدان ال�ضناعية 

الكبرى.

وف���ي هذا ال�ض���اأن اأ�ض���ار التقري���ر اإل���ى اأن ال�ض���وق النفطية 

العالمي���ة ل���م تكن بمناأى عن التطورات التي �ض���هدها القت�ض���اد 

العالم���ي ف���ي ع���ام 2019 حي���ث م���ر بالعدي���د م���ن التحديات 

كالتوترات حول التجارة العالمية وبخا�ضة بين الوليات المتحدة 

الأمريكية وال�ضين، وتراجع زخم ن�ضاط ال�ضناعات التحويلية اإلى 

م�ض���تويات لم ت�ض���هدها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، 

وا�ض���تمرار حالة عدم اليقين ب�ض���اأن خ���روج بريطانيا من التحاد 

الأوروبي، والقيود المفرو�ض���ة على الحيز المالي في العديد من 

القت�ض���ادات الرئي�ض���ية نتيجة الديون المرتفعة بها، والتحديات 

التي تواجه القت�ض���ادات النا�ض���ئة والنامية، اإلى جانب التوترات 

الجيو�ضيا�ض���ية المت�ض���اعدة التي اأثرت ب�ض���كل ملحوظ على اأداء 

ال�ضوق النفطية ب�ضكل عام.  

فق���د تراجع نمو الطل���ب العالمي على النفط لي�ض���ل معدله 

اإل���ى 0.9% وه���و اأدنى م�ض���توى له منذ نحو ثماني���ة اأعوام، وبلغ 

اإجمال���ي الطل���ب العالمي على النفط نح���و 99.8 مليون برميل/

يوم عام 2019، ويعزى ذلك اإلى انخفا�س الطلب على النفط في 

الدول ال�ض���ناعية للمرة الأولى منذ عام 2014 وا�ض���تمرار تباطوؤ 

وتيرة الطلب على النفط في دول العالم الأخرى. كما انخف�ض���ت 

الإم���دادات النفطية العالمية بنح���و 0.1 مليون برميل/يوم، لتبلغ 

99 ملي���ون برميل/يوم. يذكر في هذا ال�ض���ياق، اأن امدادات دول 
اوبك من النفط الخام والنفوط غير التقليدية انخف�ضت بحوالي 

2 ملي���ون برميل/ي���وم مقارن���ة بعام 2018 م�ض���جلة 34.7 مليون 
برميل/يوم، وف���ي المقابل ارتفعت المدادات من الدول المنتجة 

م���ن خارجه���ا بحوالي 1.9 ملي���ون برميل/يوم لت�ض���ل اإلى 64.3 

مليون برميل/يوم.ياأت���ي ذلكتزامناً مع دخول التعديات الجديدة 

لإتف���اق خف����س الإنت���اج بي���ن دول منظم���ة اأوبك وبع����س الدول 

المنتجة للنفط من خارجها )اأوبك +( حيز التنفيذ في بداية عام 

2019، حي���ث ت���م التفاق على خف����س الإنتاج بنح���و 1.2 مليون 
برميل/يوم حتى �ضهر يونيو 2019، قبل اأن يتم تمديده في بداية 

الن�ض���ف الثاني من العام حتى نهاية �ضهر مار�س 2020، واتفقت 

دول )اأوبك +( في نهاية العام على خف�س اإ�ض���افي لاإنتاج بنحو 

0.5 ملي���ون برميل/يومياً. وب�ض���كل عام، تُظه���ر البيانات الأولية 
لم�ض���تويات الطلب والعر����س العالمي من النف���ط الخام في عام 

2019 عجزاً قدره 0.8 ملي���ون برميل/يوم، مقارنة بفائ�س قدره 
300 األف برميل/يوم في عام 2018.

على الرغم من ت�ض���جيلها لأقوى اأداء ف�ضلي منذ عام 2009 

خ���ال الربع الأول م���ن ع���ام 2019، انخف�س المعدل ال�ض���نوي 

لأ�ض���عار النف���ط العالمية في عام 2019 مقارنة بالعام ال�ض���ابق، 

ويُعد ذل���ك النخفا�س هو الأول منذ عام 2016، ياأتي ذلك على 

خلفية تاأثرها بعوامل عديدة ومت�ضابكة منها تباطوؤ اأداء القت�ضاد 

العالم���ي والتوترات التجارية المت�ض���اعدة بين الوليات المتحدة 

الأمريكي���ة وال�ض���ين، مما كان له انعكا�ض���ات �ض���لبية على الآفاق 

الم�ضتقبلية للطلب على النفط في عام 2019.

واأ�ض���ار التقرير اإلى اأن اإجمالي الإم���دادات النفطية العالمية 

)نف���ط خام و�ض���وائل الغاز الطبيع���ي( قد انخف�ض���ت خال عام 

2019، بنح���و 100 األف برميل/ يوم، اأي بن�ض���بة 0.1% مقارنة 
بعام 2018 لي�ضل م�ضتواها اإلى 99 مليون برميل/ يوم.

وتناول الجزء الثاني من تقرير الأمين العام التطورات العالمية 

والعربية في ا�ضتك�ض���اف واحتياطي وانتاج م�ض���ادر الطاقة، حيث 

اأ�ض���ار اإلى ارتفاع تقديرات احتياطيات النفط في الدول الأع�ضاء 

ف���ي اأواب���ك، في نهاية ع���ام 2019 اإلى ما يربو عل���ى 710 مليار 

برميل، تعادل 56.1% من اإجمالي احتياطيات النفط العالمية.

 كم���ا ارتفعت تقديرات احتياطيات الغاز الطبيعي في الدول 

الأع�ض���اء ف���ي منظم���ة اأوابك بن�ض���بة 3.2% بي���ن عامي 2010 

و2019، وذلك نتيجة ارتفاع تقديرات الحتياطي في بع�س الدول 

الأع�ضاء.

اإل���ى جانب ذل���ك فقد تط���رق تقري���ر الأمين العام ال�ض���نوي 

لمنظمة اوابك لمختلف التطورات العربية والدولية على �ض���عيد 

ال�ض���ناعات البترولية الاحق���ة )التكري���ر والبتروكيماويات( كما 

ا�ض���تعر�س التط���ورات على �ض���عيد الفحم الحج���ري والطاقات 

المتجددة والطاقة النووية.
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"أمن الطاقة العالمي:
الواقع وا�فاق المستقبلية واالنعكاسات

على أسواق الطاقة وعلى الدول ا�عضاء"

أكتوبر 2020

ويت�ض���من اأم���ن الطاقة خم�ض���ة اأبعاد رئي�ض���ية، اأوله���ا البعد 

القت�ض���ادي الذي يت�ض���من م�ض���األة وف���رة الموارد والق���درة على 

الو�ض���ول اإليه���ا وتطويره���ا، والموازنة بي���ن الم�ض���الح المتباينة 

للمنتجين والم�ض���تهلكين والتوافق حول ق�ضية ال�ضعر العادل الذي 

ي�ض���كل هاج�ضاَ م�ض���تركا لكل الأطراف. بينما يتمثل البعد الثاني 

في الأمن الطبيعي الذي ي�ضمل اأمن الممتلكات والمن�ضاآت والبنى 

التحتية و�ضا�ض���ل المداد وم�ض���ارات التج���ارة وحمايتها من اأية 

اأ�ض���رار محتملة وعلى راأ�ض���ها العمليات التخريبية، ويتمثل البعد 

الثال���ث ف���ي البعد الموؤ�ض�ض���ي اأي ف���ي وجود المنظم���ات الدولية 

الق���ادرة عل���ى تنظي���م �ض���وق الطاق���ة العالم���ي والمحافظة على 

ا�ض���تقراره، ومن�ضات الحوار الازمة لتي�ض���ير عملية التقارب في 

وجهات النظر بين الدول المنتجة والدول الم�ض���تهلكة، كما ي�ضمل 

البعد الموؤ�ض�ض���ي اأي�ض���اّ ال�ضيا�ض���ات الوطنية و�ض���فافية البيانات 

المتعلق���ة بالطاق���ة والت���ي تعتب���ر �ض���رورة ملحة ل�ض���تراتيجيات 

تخطيط الطاقة، ثم ياأتي البعد الرابع وهو البعد البيئي ل�ضتخدام 

م�ض���ادر الطاقة والجدل الدائر حول ق�ض���ايا الحتبا�س الحراري 

وعاقته بم�ضادر الطاقة وا�ضتخداماتها، واأخيرا، ياأتي ال�ضتثمار 

الذي يلعب دوراً اأ�ضا�ضياً في اأمن الطاقة، والذي يتطلب �ضيا�ضات 

«أمن الطاقة العالمي: الواقع واآلفاق المستقبلية 
واالنعكاسات على أسواق الطاقة وعلى الدول األعضاء»

دراسة

 nت�س�������كل م�س�������ادر الطاق�������ة الأحفوري�������ة بندا

مهماn ف�������ي العالقات الدولية من�������ذ انبالج الثورة 

ال�سناعية ب�سبب التوزي�������ع غير المتكافÅ لتلك 

الم�س�������ادر على م�ست�������وi العالم.  فال�������دول ذات 

القت�س�������ادات الحديث�������ة والمتط�������ورة اعتم�������دت 

عل�������ى الطاق�������ة الأحفورية، وعل�������ى راأ�سها النفط 

لمقابل�������ة  متزاي�������د  ب�س�������كل  الطبيع�������ي،  والغ�������از 

احتياجاته�������ا من الطاق�������ة وباأ�سعار معقولة على 

الرغم م�������ن نق�ض وف�������رة تلك الم�س�������ادر لديها، 

الأم�������ر الذي جعلها تعتمد عل�������ى ا�ستيرادها من 

الخ�������ارج، لتلبية حاجتها م�������ن الطلب المحلي. 

وبالمقاب�������ل، تتوافر اأغلب الم�������وارد العالمية من 

م�سادر الطاق�������ة الأحفورية لدi الدول النامية، 

وتعتم�������د عليها كم�سدر رئي�سي للدخل القومي، 

وت�سع�������ى اإلى ت�سديرها باأ�سع�������ار عادلة وبكميات 

تحق�������ق اأف�س�������ل العوائد، وبذل�������ك احتلت ق�سية 

اأمن الطاقة اأهمية متزايدة في اأجندة العالقات 

الدولي�������ة المعا�سرة، واأ�سبح التوافق في وجهات 

النظر حوله�������ا يمثل هاج�سا من الهواج�ض التي 

قد تهدد ال�سل�������م والأمن العالم�������ي في كثير من 

الأحيان.
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وا�ض���حة من جانب الدول الم�ض���تهلكة ت�ض���من الطلب الم�ضتقبلي 

على م�ضادر الطاقة، ومناخات عمل م�ضجعة ت�ضمن اأ�ضعاراً عادلة 

تحفز ال�ضتثمار في الو�ضول اإلى الموارد والبنى التحتية الازمة  

ل�ضمان تدفق اآمن لاإمدادات في الوقت المنا�ضب في الم�ضتقبل.

فيم���ا يتعل���ق بالبع���د القت�ض���ادي، تجم���ع كل الإح�ض���ائيات 

والتقدي���رات للمنظم���ات الدولي���ة وال�ض���ركات العالمي���ة المعنية 

ببيانات الطاقة اأن �ض���مان اإم���دادات الطاقة في الأجل المنظور، 

لي�ض���ت م�ض���األة عدم توفر للم���وارد، واإنمافي القيود المفرو�ض���ة 

على القدرة على الو�ض���ول اإلى تلك الموارد اأو التكاليف المترتبة 

على ا�ض���تغالها الت���ي تفر�س الحد الأعلى لم���ا يمكن اإنتاجه في 

النهاية. وتتمثل هذه القيود بالدرجة الأ�ضا�س، في التقنية المتاحة 

وال�ض���تثمارات التي يتم توظيفها، وهذان عامان يعتمدان اأ�ضا�ضاً 

على م�ض���تويات الأ�ض���عار. ففي ظل ارتفاع اأ�ض���عار النفط ي�ض���بح 

المجال متاحاً لتوظي���ف تكنولوجيا اأكثر تعقيداً واأعلى تكلفة مما 

ينعك�س في رفع معدلت ال�ضتخا�س اأو تحقيق اكت�ضافات جديدة، 

كما اأن ارتفاع اأ�ض���عار النفط يعتبر عامًا محفزاً لا�ض���تثمار في 

ن�ض���اطات البح���ث والتطوير وال�ضتك�ض���اف والإنت���اج وكل مراحل 

�ضل�ض���لة الإمدادات.  وفي المقابل، توؤدي الأ�ضعار المنخف�ضة اإلى 

عدم القدرة على الو�ضول اإلى الموارد المتاحة وا�ضتغالها ب�ضبب 

قلة ال�ضتثمارات الازمة لذلك.  ولذا فاإن الو�ضول باأ�ضعار النفط 

عند م�ض���تويات معقولة ومنا�ض���بة لأطراف المعادلة في �ض���ناعة 

الطاقة )المنتج والم�ض���تهلك والم�ض���تثمر( ه���و التحدي الحقيقي 

الذي يواجه اأمن الطاقة في الأجل الق�ض���ير والمتو�ض���ط، اأما في 

الأج���ل البعيد، ف���اإن التحدي يكمن في كيفي���ة تمكين التحول اإلى 

م�ضار جديد وم�ضتدام في التعامل مع الطاقة، عبر التطويع الأمثل 

لآلي���ات اإدارة الطلب عن طريق تطوير ال�ض���تراتيجيات والبرامج 

التنفيذية الخا�ض���ة بتر�ضيد وتح�ضين كفاءة ا�ضتخدام الطاقة على 

كافة الم�ض���تويات وفى جميع القطاع���ات، وكذلك التطويع الأمثل 

لآليات اإدارة العر�س عبر تنويع مزيج الطاقة وم�ضادر امداداتها.

وم���ن ناحي���ة الأمن الع���ام، لتزالحال���ة ال�ض���طراب الناجمة 

عن التوترات الجيو�ضيا�ض���ية في بع�س الدول في منطقة ال�ض���رق 

الأو�ض���ط و�ض���مال اإفريقي���ا ت�ض���كل اأحد العنا�ض���ر الهام���ة لعدم 

ال�ض���تقرار في ال�ض���وق البترولية العالمية عل���ى الرغم من اأنه لم 

يح�ض���ل اأي انقطاع لاإم���دادات البترولية من هذه المنطقة.  كما 

ي�ضكل اأمن الممتلكات والمن�ضاآت والبنى التحتية و�ضا�ضل المداد 

وم�ض���ارات التجارة وحمايتها من اأية اأ�ضرار محتملة وعلى راأ�ضها 

العملي���ات التخريبي���ة م�ض���األة ذات اأهمية ق�ض���وى لأم���ن الطاقة 

العالمي.

ويرتكز البعد الموؤ�ض�ض���ي لأمن الطاقة على وجود المنظمات 

الدولية القادرة على تنظيم �ضوق الطاقة العالمي والمحافظة على 

ا�ض���تقراره، وقد اأكدت التجارب التي مرت بها اأ�ضواق الطاقة منذ 

�ض���بعينات القرن الما�ض���ي، وهي الفترة المو�ضومة بوجود منظمة 

اأوبك »OPEC« كاآلية تن�ض���يق م�ضتركة للدول الرئي�ضية الم�ضدرة 

للنف���ط مقابل وج���ود وكالة الطاقة الدولية »IEA« كاآلية تن�ض���يق 

م�ض���تركة للدول الرئي�ض���ية الم�ض���تهلكة للنفط، من خال تجارب 

حقيقي���ة على الأث���ر الذي يمك���ن اأن يحدثه غي���اب التعاون بروح 

الم�ضئولية الم�ض���تركة بين المنتجين والم�ضتهلكين على حد �ضواء 

عل���ى ا�ض���تقرار اأ�ض���واق الطاق���ة. فتوازن الأ�ض���واق وا�ض���تقرارها 

يتطل���ب تفعيل جمي���ع الآليات المتاحة للطرفي���ن ورفع قدرة هذه 

المنظمات الدولية على تنظيم �ض���وق الطاقة العالمي والمحافظة 

على ا�ض���تقراره، ولذلك توجت الجهود الم�ضتركة للحوار بتاأ�ضي�س 

منت���دى الطاق���ة العالمي »IEF« ال���ذي يفتر�س اأن يمثل من�ض���ة 

الحوار الم�ض���ممة لتي�ض���ير التقارب في وجهات النظر بين الدول 

المنتجة والدول الم�ضتهلكة.

وم���ن جانبه���ا بذل���ت دول اأوبك جهود كبيرة في �ض���بيل تعزيز 

التعاون مع الدول المنتجة الرئي�ضية من خارج اأوبك، حيث توجت 

هذه الجهود بتكوين مجموعة “اأوبك+« التي ت�ضم الدول الأع�ضاء 

في اأوبك بالإ�ض���افة اإلى اأحدى ع�ض���ر دولة في مقدمتها رو�ض���يا 

والمك�ضيك وُعمان والبحرين وكازخ�ضتان واأذربيجان، التي تو�ضلت 

اإلى اإتفاق تاريخي في العا�ض���ر من �ض���هر دي�ض���مبر 2016 يق�ضي 

بخف����س الإنتاج بنح���و 1.7 مليون برميل/يوم  اعتب���اراً من الأول 

م���ن �ض���هر يناير 2017. وقد تل���ى ذلك عدة اإجتماعات اأ�ض���فرت 

ع���ن العديد م���ن الإتفاق���ات الخا�ض���ة بتعديل م�ض���تويات خف�س 

الإنت���اج اأو مد الفترة الزمنية لتلك الإتفاقات، كان اأخرها الإتفاق 

الذي تو�ض���لت اإليه دول اأوبك +، خال الجتماع الوزاري العا�ض���ر 

)ال�ضتثنائي( في �ضهر اأبريل 2020، والذي يق�ضي باإجراء خف�س 

عل���ى اإجمالي الإنتاج من النفط الخام بمقدار 9.7 مليون برميل/

يوم بداأ من مطلع �ضهر مايو 2020، وذلك لفترة اأولية تبلغ �ضهرين 

اإنته���ت في 30 يونيو 2020، قبل اأن يتم تمديدها فيما بعد لمدة 

�ضهر واحد اإ�ضافي اإنتهى في 31 يوليو 2020. وخال الفترة من 

1 اأغ�ض���ط�س 2020 اإلى 31 دي�ض���مبر 2020، �ضيكون التخفي�س 
الإجمال���ي المتفق عليه هو 7.7 مليون برميل/يوم. و�ض���يتبع ذلك 

تخفي����س قدره 5.8 مليون برميل/يوم لمدة �ض���تة ع�ض���ر �ض���هراً، 

م���ن 1 يناي���ر 2021 وحت���ى 30 اأبريل 2022. كما ي�ض���مل البعد 

الموؤ�ض�ضي اأي�ضاّ ال�ضيا�ض���ات الوطنية و�ضفافية البيانات المتعلقة 

بالطاق���ة والت���ي تعتب���ر �ض���رورة ملح���ة ل�ض���تراتيجيات تخطيط 

الطاق���ة، خا�ض���ة عندما يتعلق الأمر باقت�ض���اديات تقع في طليعة 

القت�ضاديات العالمية.

ويمثل البعد البيئي بعداً رئي�ض���ياً اآخراً لأمن الطاقة العالمي، 

حيث تمثل �ضيا�ضات الطاقة للدول الم�ضتهلكة الرئي�ضية في العالم 

ب�ض���كل ع���ام، وال�ضيا�ض���ات المتعلقة بالبيئة ب�ض���كل خا�س، تحدياً 

كبيراً بالن�ض���بة للدول الم�ض���درة للنفط لما يمكن اأن يكون لها من 
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اآثار بالغة على الطلب على النفط واآفاقه الم�ض���تقبلية. بالإ�ض���افة 

اإل���ى اأن بع�س ال�ضيا�ض���ات يت���م اتخاذها لدوافع لي����س لها عاقة 

بعوامل ال�ضوق من عر�س وطلب، مما يزيد من ال�ضبابية المحيطة 

بم�ضتقبل الطلب على النفط، ويقيد من قدرة الدول المنتجة على 

تقدي���ر حجم ال�ض���تثمارات المطلوبة لتطوي���ر قدراتها الإنتاجية. 

فال���دول المنتج���ة تطلب �ض���مان الطلب الم�ض���تقبلي على النفط، 

لت�ض���خير مواردها المحدودة لا�ضتثمار ب�ضمان العائد، فمن غير 

الإن�ض���اف اأن يتم مطالبة ال���دول المنتجة بتحمل مبالغ طائلة في 

ال�ضتثمار في طاقات اإنتاجية قد ل تطراأ الحاجة اإليها م�ضتقبا. 

ول يتاأت���ى ذلك اإّل بو�ض���وح ال�ضيا�ض���ات والتوجهات الم�ض���تقبلية 

للدول الم�ضتهلكة، وقد ت�ضاءلت الدول الم�ضدرة للنفط مراراً عن 

جدوى ا�ض���تهداف النفط بال�ضرائب المرتفعة مقابل تقديم الدعم 

ال�ضخي للفحم الم�ضبب لنبعاث غاز ثاني اأك�ضيد الكربون مثًا.

وتوؤك���د الدول المنتجة دائماً عل���ى اأهمية مراعاة الأرقام التي 

تتحدث عن ارتفاع متو�ض���ط ح���رارة الأر�س، واحترار المحيطات، 

وانكما����س م�ض���احات الثل���وج والجليد وارتفاع م�ض���تويات �ض���طح 

البح���ر، وارتف���اع انبعاثات غ���از الدفيئة وفي مقدمته���ا غاز ثاني 

اأك�ض���يد الكربون و�ضرورة معالجة م�ضبباتها النا�ضئة عن الأن�ضطة 

الب�ضرية، ومن �ضمنها الإمداد بالبترول وتحويله وا�ضتخدامه. كما 

توؤكد اأي�ض���اً اأن الم�ض���كلة لي�ض���ت البترول في حد ذات���ه واإنما في 

النبعاثات الناجمة عن حرقه، وعو�ضاً

عن توجيه بو�ضلة ال�ضيا�ضيات نحو الهدف الخطاأ المتمثل في 

الحد من ا�ض���تهاك النفط، يمكن ت�ض���ويب م�ضار ال�ضيا�ضات نحو 

تطويع التكنولوجيا وال�ضتثمار في تح�ضين طرق ا�ضتخدامه بطرق 

اأنظ���ف للبيئة، ومن هن���ا يمكن القول باأن التحدي يكمن في كيفية 

تمكين التحول اإلى م�ضار جديد وم�ضتدام في التعامل مع الطاقة، 

وتقيي���م التكاليف ال�ضيا�ض���ية والقت�ض���ادية والجتماعية والبيئية 

المترتبة على هذا التحول.

ويلع���ب البع���د ال�ض���تثماري دوراً اأ�ضا�ض���ياً في م�ض���تقبل اأمن 

الطاقة، ف�ض���مان الإمدادات النفطية مرهون ب�ض���مان ال�ضتثمار 

في الو�ض���ول اإلى الم���وارد والبنى التحتية الازمة ل�ض���مان تدفق 

اآمن لاإمدادات في الوقت المنا�ضب في الم�ضتقبل، كما اأن النفط 

يت���م ا�ض���تخراجه خاماً، وقبل ا�ض���تهاكه يحتاج معالجة وت�ض���فية 

وتكري���ر وغيره���ا من العمليات ال�ض���ناعية المعق���دة، ليتحول اإلى 

م�ض���ادر جاه���زة لتوليد الطاقة ف���ي اأوجه مختلفة، كما يت�ض���من 

قط���اع ال�ض���ناعات الاحق���ة ل�ض���تخراج النف���ط عملي���ات النقل 

وال�ض���حن والبن���ي التحتية الازمة وغيرها م���ن العمليات الازمة 

ل�ض���مان الإمدادات من المنتجات النفطية، وبالتالي فاإن �ض���مان 

الإمدادات من النفط الخام يتطلب ال�ضتثمار في الن�ضاط الأمامي 

)Upstream(، و�ض���مان الإم���دادات م���ن المنتج���ات النفطي���ة 

 ،)Downstream( يتطلب ال�ض���تثمار في الن�ض���اطات الاحقة

وعليه  فاأن �ض���مان الإمدادات النفطية مرهون بال�ضتثمار في كل 

مراحل ال�ضناعة النفطية.

ول �ض���ك اأن اأ�ض���عار النفط توؤثر ب�ض���كل قوي وفّعال في قيادة 

حجم ال�ض���تثمار في اإنتاج النفط، حيث ت�ضاهم الأ�ضعار المرتفعة 

في ت�ض���جيع ال�ضتثمار بينما توؤدي الأ�ض���عار المنخف�ضة اإلى نزوح 

ال�ض���تثمارات ع���ن هذا القطاع. وهناك موؤ�ض���رات على اأن معاناة 

اأ�ض���واق النفط للظ���روف التي مرت بها خال عق���دي الثمانينات 

والت�ض���عينات م���ن الق���رن ال�ض���ابق هي حال���ة تتكرر حالي���اً، حيث 

�ض���هدعدد الحف���ارات العامل���ة ف���ي العال���م تراجعاً كبيراً ب�ض���بب 

التراجع الذي �ض���هدته اأ�ض���عار النفط خال الرب���ع الثاني من عام 

2020 وال�ضبابية الكبيرة المحيطة بم�ضتقبل الطلب العالمي على 
النف���ط في اأجواء عدم اليقي���ن المرتبطة بجائحة فايرو�س كورونا 

الم�ضتجد )كوفيد 19( والآثار المرتبطة بها. كما ت�ضير المعلومات 

الأولية اإلى وجود اتجاه عام لتاأجيل بع�س الم�ض���اريع الجديدة في 

مجال الطاقة

والى اإلغاء البع�س منها ب�ضبب التوقعات المتعلقة بطول الفترة 

الزمنية من الأ�ض���عار المنخف�ض���ة وال�ض���بابية المحيطة بم�ضتقبل 

الطلب العالمي على النفط. اإن الركود في ن�ضاط ال�ضتثمار ب�ضبب 

الأ�ضعار المنخف�ضة وال�ضبابية المحيطة بم�ضتقبل الطلب العالمي 

على النفط، قد يوؤدي اإلى تاآكل الطاقات الإنتاجية الفائ�ض���ة لدى 

اأوبك تدريجياً عند تعافي القت�ضاد العالمي ومعاودة الطلب لنموه 

المعهود،ولذامنالمقدراأنالنق�ضفيالعر�ض�ض���وف يكونواقعحقيق���ي، 

ت�ض���بحالزيادةفيالإنتاجلتلبيةالطلبالمتزايد  �ض���وف  وعنده���ا 

تحدًياحقيقًيا، وترتفع الأ�ضعار اإلى م�ضتويات قيا�ضية، و�ضنر طفرة 

اأخرى لأ�ضعار النفط ربما تكون اأ�ضد حدة من �ضابقتها.

وفي ظل الظروف الحالية لاأ�ضواق، يمكن لاأ�ضعار الم�ضتقبلية 

للنفط اأن تتحرك وفق ثاثة �ضيناريوهات محتملة ترتبط بتداخل 

قوى الطلب والعر�س في الأ�ض���واق. يعك�س ال�ض���يناريو الأول نجاح 

جهود العودة التدريجية للن�ض���اط القت�ضادي العالمي والذي يعني 

عودة التعافي التدريجي للطلب على النفط ومع ا�ض���تمرار الحوار 

والتن�ض���يق بين مجموع���ة »اأوبك+« في مراقبة الأ�ض���واق واللتزام 

التام بح�ض����س النتاج، �ضيوؤدي ذلك اإلى عودة التعافي التدريجي 

لأ�ض���عار النفط في الأ�ضواق العالمية والذي يوؤدي بدوره في نهاية 

المطاف اإلى عودة انتعا�س ن�ضاط ال�ضتثمار في ال�ضناعة النفطية 

ل�ض���مان امدادات اآمنة وم�ضتقرة لاأ�ض���واق. اأما ال�ضيناريو الثاني، 

فيمثل تعر�س جهود العودة التدريجية للن�ضاط القت�ضادي العالمي 

اإلى انتكا�ض���ة ب�ضبب توقع حدوث موجة ثانية من جائحة فايرو�س 

كورونا الم�ض���تجد )كوفيد-19(، وهذا ما تم ماحظته في الوقت 

الحا�ضر، الأمر الذي يتوقع اأن يوؤدي اإلى عودة الإغاقات في عدد 
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من الدول وا�ضطراب جديد لحركة النقل والموا�ضات وال�ضياحة 

بما ينعك�س في انخفا�س حاد اآخر في الطلب على النفط ، فتاأتي 

ال�ضتجابة �ضريعة من جانب العر�س وتنجح مجموعة »اأوبك+« في 

اإعادة التوازن اإلى الأ�ضواق من خال التفاق المبرم ب�ضاأن الخف�س 

ال���ازم وتطبيقه واللتزام به لحين ع���ودة التعافي مرة اأخرى اإلى 

الأ�ض���واق.  ويلتحق م�ضار هذا ال�ض���يناريو بم�ضار ال�ضيناريو الأول 

عند عودة التعافي التدريجي لأ�ضعار النفط في الأ�ضواق العالمية، 

والذي يوؤدي في نهاية المطاف اإلى عودة انتعا�س ن�ضاط ال�ضتثمار 

في ال�ضناعة النفطية ل�ضمان امدادات اآمنة وم�ضتقرة لاأ�ضواق.

وينطلق ال�ضيناريو الثالث بنف�س الظروف التي هياأت انطاقة 

ال�ض���يناريو الثان���ي، اإلً اأن الم�ض���ار البديل ال���ذي يمكن اأن يحدث 

ه���و اإخفاق جان���ب العر�س بعدم تمكن مجموع���ة »اأوبك+« وباقي 

المنتجي���ن ف���ي اإع���ادة الت���وازن اإلى الأ�ض���واق عبر التف���اق على 

الخف����س ال���ازم وتطبيق���ه واللت���زام به، مم���ا يوؤدي اإل���ى تكرار 

�ض���يناريو اأزم���ة الثمانينات عبر ا�ض���تمرار الأ�ض���عار المنخف�ض���ة، 

وركود ن�ض���اط ال�ض���تثمار. وعندما ينه�س القت�ض���اد العالمي من 

رك���وده، ويع���اود الطلب على النفط نموه، �ض���وف تختفي الطاقات 

الإنتاجي���ة الفائ�ض���ة لدى اأوبك تدريجياً، وعندئذ ترتفع الأ�ض���عار 

اإلى م�ض���تويات قيا�ضية، و�ض���نرى طفرة اأخرى لأ�ضعار النفط ربما 

تكون اأ�ضد حدة من �ضابقتها.

لق���د اأثبت���ت تجارب الما�ض���ي، اأهمية الح���وار الفاعل والبناء 

وال�ض���راكة في الروؤية والم�ض���ئولية الم�ض���تركة بين الدول المنتجة 

والم�ضتهلكة، فقد كان غياب هذا النوع من الحوار �ضبباً مبا�ضراً في 

اأزمتي �ضبعينات وثمانينات القرن الما�ضي، والتي هياأت الظروف 

المنا�ض���بة لحقبة من الرتفاعات القيا�ض���ية لأ�ضعار النفط خال 

العق���د الأول من الألفية الثالثة، حيث اأدى ا�ض���طراب الإمدادات 

والقفزات المتتالية في اأ�ض���عار النفط خال فترة ال�ضبعينات اإلى 

ارت���دادات عنيفة على جانبي الطل���ب والعر�س اأدت اإلى انهيارات 

كبيرة في اأ�ض���عار النفط خال عق���د الثمانينات زادت من حدتها 

اإخف���اق الدول المنتجة اآنذاك في �ض���بط ايقاع الأ�ض���واق واإعادة 

الت���وازن لها، مما خلف حقب���ة طويلة من الأ�ض���عار المتدنية التي 

ت�ضببت في حالة من الركود في ن�ضاط ال�ضتثمار في كل قطاعات 

الطاقة ب�ض���كل عام وفي قطاع  النفط ب�ضكل خا�س. كما ل يمكن 

ا�ضتبعاد دور ال�ضبابية في م�ضتقبل الطلب على نجاعة المخططات 

ال�ض���تثمارية، ب�ضبب عدم �ض���فافية وقلة جودة م�ضادر البيانات و 

فر�ض���ياتها الأ�ضا�ض���ية، والذي انعك�س في ع���دم واقعية التوقعات 

خ���ال عقد الت�ض���عينات لمعدلت النمو ف���ي الطلب العالمي على 

النفط ف���ي العقد الأول من الألفية الجديدة، والذي جاء مدفوعاً 

بقوة عمالقة اآ�ضيا ال�ضاعدة والوليات المتحدة الأمريكية، فالكل 

تح���دث عن نم���و في الطلب على النفط من قب���ل هذه الدول فاق 

التوقع���ات، واإن ع���دم واقعية هذه التوقعات اإنما ي�ض���ير اإلى عدم 

�ض���فافية وقلة جودة م�ض���ادر البيانات، خا�ضة عندما يتعلق الأمر 

باقت�ض���اديات تقع في طليعة القت�ض���اديات العالمية، وقد �ضاهد 

الجمي���ع كي���ف اأدى ت���اآكل الطاق���ات الإنتاجية والنم���و القوي في 

الطل���ب على النفط خال الفت���رة    )2003- 2008( اإلى ارتفاع 

الأ�ضعار اإلى م�ضتويات قيا�ضية اأثرت �ضلباً على المنتج والم�ضتهلك 

على ال�ضواء.

ولق���د تعالت الأ�ض���وات اآنداك، منذرة بحلول ال���ذروة وانتهاء 

ع�ض���ر النفط الرخي�س، بينما األقت الدول الم�ض���تهلكة اللوم على 

الدول المنتجة في عدم ال�ضتثمار في زيادة الطاقات الإنتاجية في 

حين كانت �ضيناريوهات وكالة الطاقة الدولية المعنية با�ضت�ضراف 

التوقعات الم�ضتقبلية تر�ضم م�ضارات يتراجع فيها الطلب العالمي 

على النفط، كما في �ض���يناريو تخفيف اآثار تغير المناخ - �ضيناريو 

450 الذي يفتر�س و�ض���ع وتن�ض���يق �ضيا�ضات عالمية من �ضاأنها اأن 
ت���وؤدي اإلى ا�ض���تقرار التركيز في الغاف الج���وي لجميع الغازات 

الدفيئ���ة عن���د 450 جزءا ف���ي المليون من مكافئ ثاني اأوك�ض���يد 

الكربون بحلول عام 2050.

 وف���ي المقابل، ف���اإن الآثار المبا�ض���رة لرتفاع اأ�ض���عار النفط 

خ���ال تلك الفترة تمثلت في ارتفاع حجم ال�ض���تثمارات العالمية 

في م�ض���ادر الطاقة الأخ���رى وفي مقدمتها الطاق���ات المتجددة 

التي حققت اأعلى معدلت النمو ب�ضبب انخفا�س تكاليفها مقارنة 

بالنفط وم�ضتقاته وت�ضجيع الن�ضاط ال�ضتثماري في تكنولوجياتها، 

كما هياأت الطفرة التي �ض���هدتها اأ�ضعار النفط خال العقد الأول 

من الألفية الثالثة، الظروف المنا�ض���بة لنتعا�س ال�ضتثمارات في 

تو�ض���عة الطاق���ات الإنتاجية، وكان���ت القوة الدافع���ة لطفرة انتاج 

النفط ال�ضخري الأمريكي.

اإن تج���ارب الما�ض���ي توؤك���د عل���ى اأهمي���ة الح���وار الفاع���ل 

والبّناء وال�ض���راكة في الروؤية والم�ض���ئولية الم�ض���تركة بين الدول 

المنتجة والم�ض���تهلكة، فالنفط موجود في باطن الأر�س، ويكفي 

لا�ضتهاك الب�ض���ري لعقود طويلة، وا�ض���تخراجه يتطلب اأموال 

طائل���ة، ولذلك فاإن ال�ض���تثمار في ا�ض���تخراجه يتطلب �ض���مان 

العائد على ال�ضتثمار، ول يمكن �ضمان العائد اإل ب�ضمان الطلب 

وب�ضعر عادل، ف�ضمان الطلب على النفط و�ضمان ال�ضعر العادل 

اأم���ران متازم���ان ل مف���ر منهما ل�ض���مان الإم���دادات النفطية. 

وهن���اك اأمر اآخ���ر، ل يجب الإغف���ال عنه، وه���و اأن النفط ثروة 

نا�ض���بة، يتيح ا�ض���تخراجه ولي�س اإنتاجه، وعند اإحراقه لي�س من 

الممك���ن اإع���ادة ا�ض���تخدامه، ومن هنا يتوجب اأن يتجاوز �ض���عره 

تكلفة ا�ض���تخراجه مت�ضمنة العائد على ال�ض���تثمار في عمليات 

ا�ض���تخراجه بهام�س يمثل تكلفة الن�ض���وب، حتى في حالة اأ�ضواق 

المناف�ضة الكاملة.  
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التطورات البترولية في ا�سواق العالمية*

*اإعداد الإدارة القت�سادية

أوًال: أسواق النفط العالمية

1- اأ�سعار النفط
• ت�ضير اأحدث التقديرات الأولية لمنظمة اأوبك اإلى اإنخفا�س المتو�ضط ال�ضهري ل�ضعر �ضلة خامات اأوبك خال �ضهر اأكتوبر 	

2020 اإلى 40.08 دولر للبرميل، اأي بن�ضبة تراجع تبلغ نحو 3.5% مقارنة بال�ضهر ال�ضابق. وتتوقع منظمة اأوبك تراجع 
23.5 دولر  بنحو  يقل  للبرميل، وهو م�ضتوى  40.52 دولر  اإلى   2020 �ضلة خاماتها في عام  ل�ضعر  ال�ضنوي  المتو�ضط 

للبرميل اأو بن�ضبة 36.7% مقارنة بعام 2019.

يذكر اأن معدل اأ�ضعار �ضلة خامات اأوبك قد اإنخف�س خال �ضهر �ضبتمبر 2020 ب�ضكل حاد بلغت ن�ضبته 8.1% )3.7 دولر 

للبرميل( مقارنة بال�ضهر ال�ضابق، لي�ضل اإلى 41.5 دولر للبرميل، وهو اأول اإنخفا�س له ُمنذ �ضهر اأبريل 2020. ويعزى ذلك 

ب�ضكل رئي�ضي اإلى تراجع الإنتعا�س في اأ�ضا�ضيات اأ�ضواق النفط الخام على خلفية تزايد المخاوف ب�ضاأن توقعات الطلب 

العالمي على النفط و�ضط ا�ضتمرار ارتفاع عدد الإ�ضابات بفيرو�س كورونا الم�ضتجد )Covid-19(، بالإ�ضافة اإلى تراجع 

اَ�ضيا والمحيط الهادÇ واأوروبا و�ضط مو�ضم ال�ضيانة الكثيف واإنخفا�س  الهتمام بال�ضراء من قبل م�ضافي التكرير في 

معدلت الت�ضغيل وهوام�س التكرير المنخف�ضة في مراكز التكرير الرئي�ضية.       

2- الطلب والعر�ض

• ت�ضير التقديرات الأولية اإلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط خال الربع الثالث من عام 2020 بنحو 8.4 مليون ب/ي، 	

ارتفع طلب مجموعة دول  91 مليون ب/ي. حيث  اإلى حوالي  لي�ضل  ال�ضابق،  الربع  بم�ضتويات  10.2% مقارنة  بن�ضبة  اأي 

منظمة التعاون القت�ضادي والتنمية بن�ضبة 15.2% لي�ضل اإلى 43.3 مليون ب/ي، كما ارتفع طلب دول خارج منظمة التعاون 

القت�ضادي والتنمية بن�ضبة 6% لي�ضل اإلى  47.7 مليون ب/ي. 

المعدل ال�سبوعي لل�سعر الفوري ل�سلة خامات اأوبك، 2019-2020 ) دولر / برميل (

الم�ضدر: منظمة الدول الم�ضدرة للبترول )اأوبك(، التقرير ال�ضهري، اأعداد مختلفة.
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EIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions October 2020الم�ضدر: 

ويتوقع ا�ضتمرار ارتفاع الطلب العالمي على النفط خال الربع الرابع من عام 2020 لي�ضل اإلى 94.9 مليون ب/ي، 

اأي بن�ضبة زيادة تبلغ 4.3% مقارنة بم�ضتويات الربع ال�ضابق. حيث يتوقع ارتفاع طلب مجموعة دول منظمة التعاون 

القت�ضادي والتنمية بن�ضبة 4.8% لي�ضل اإلى 45.4 مليون ب/ي، كما يتوقع ارتفاع طلب دول خارج منظمة التعاون 

القت�ضادي والتنمية بن�ضبة 3.8% لي�ضل اإلى 49.5 مليون ب/ي. 

• األف 	  686 بنحو   2020 �ضبتمبر  �ضهر  النفط خال  من  العالمية  الإمدادات  اإنخفا�س  اإلى  الأولية  التقديرات  ت�ضير 

ب/ي، اأي بن�ضبة 0.7% مقارنة بم�ضتويات ال�ضهر ال�ضابق، لت�ضل اإلى حوالي 91.7 مليون ب/ي. فقد اإنخف�س اإجمالى 

اإمدادات الدول  اإنخف�ضت  62.4 مليون ب/ي. كما  اإلى  اأوبك بن�ضبة 1% لي�ضل  اإمدادات الدول المنتجة من خارج 

الأع�ضاء في منظمة اأوبك من النفط الخام و�ضوائل الغاز الطبيعي بن�ضبة 0.2% لت�ضل اإلى نحو 29.3 مليون ب/ي. 

ياأتي ذلك تزامناً مع ارتفاع ن�ضبة اللتزام باإتفاق خف�س الإنتاج القيا�ضي بين دول )اأوبك +( اإلى 102% خال نف�س 

ال�ضهر، وهي الأعلى ُمنذ �ضهر مايو الما�ضي.

•  اإنخف�س اإنتاج الوليات المتحدة من النفط ال�ضخري خال �ضهر �ضبتمبر 2020 ب�ضكل طفيف بلغ نحو 23 األف ب/ي 	

فقط مقارنة بال�ضهر ال�ضابق، لي�ضل اإلى 7.902 مليون برميل/يوم.   ويتوقع ا�ضتمرار اإنخفا�ضه لي�ضل اإلى 7.814 

مليون ب/ي خال �ضهر اأكتوبر 2020،      واإلى 7.692 مليون ب/ي خال �ضهر نوفمبر 2020. وارتفع عدد الحفارات 

العاملة بمقدار   4 حفارات خال �ضهر �ضبتمبر 2020 لي�ضل اإلى 226 حفارة مرتفعاً عن اأدنى م�ضتوى له منذ بدء 

الحتفاظ بتلك ال�ضجات. 

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

3- المخزونات النفطية

• اإنخف�س المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون القت�ضادي والتنمية خال �ضهر �ضبتمبر 2020 بحوالي 28 	

مليون برميل مقارنة بال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى حوالي 3166 مليون برميل، كما اإنخف�س المخزون الإ�ضتراتيجي في دول 

منظمة التعاون القت�ضادي والتنمية وجنوب اأفريقيا وال�ضين بحوالي 10 مليون برميل مقارنة بال�ضهر ال�ضابق لي�ضل اإلى 

1854 مليون برميل. 
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4. تجارة النفط

- واردات و�سادرات الوليات المتحدة النفطية

• اإنخف�ض�ت واردات الولي����ات المتح���دة من النف��ط الخام خال �ضهر �ضبتمبر 2020 بنحو 6.5% لت�ضل اإلى حوالي 	

5.2 مليون ب/ي، بينما ارتفعت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو  10.3% لتبلغ حوالى 2 مليون ب/ي.

• ارتف���عت �ضادرات الولي���ات المتحدة من النفط الخام خال �ضهر �ضبتمبر 2020 بنحو 3.7% لت�ضل اإلى حوالي 	

3 مليون ب/ي، بينما اإنخف�ضت �ضادراتها من المنتجات النفطية بنحو  5.7% لتبلغ حوالى 4.7 مليون ب/ي.

ثانيًا: أسواق الغاز الطبيعي العالمية

1- الأ�سعار
• اإنخف�س المتو�ضط ال�ضهري لل�ضعر الفوري للغاز الطبيعي الم�ضجل في مركز هنري بال�ضوق الأمريكي خال �ضهر 	

�ضبتمبر 2020 لي�ضل اإلى 1.92 دولر لكل مليون )و ح ب(. 

• اأغ�ضط�س 2020 بمقدار 1.35 	 اليابان خال �ضهر  اأ�ضعار ا�ضتيراد الغاز الطبيعي الم�ضيل في  اإنخف�س متو�ضط 

دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�ضل اإلى 5.93 دولر لكل مليون )و ح ب(. كما اإنخف�س متو�ضط اأ�ضعار ا�ضتيراد الغاز 

الطبيعي الم�ضيل في كوريا الجنوبية بمقدار 1.23 دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�ضل اإلى 6.10 دولر لكل مليون 

)و ح ب(، واإنخف�س متو�ضط اأ�ضعار ا�ضتيراد الغاز الطبيعي الم�ضيل في ال�ضين بمقدار 1.37 دولر لكل مليون )و ح 

ب(، لي�ضل اإلى 5.20 دولر لكل مليون )و ح ب(.

2- ال�سادرات
• بلغت �ضادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�ضيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�ضين حوالى 2.558 مليون 	

طن خال �ضهر اأغ�ضط�س 2020، م�ضتاأثرة بح�ضة 18.6% من الإجمالى.          

Oil Market intelligence, December 2019 and October 2020الم�ضدر:

التغير في المخزون النفطي في نهاية �سهر �سبتمبر 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  �سلة  ت�سمل   *
ال�سدرة  الخفيف،  الب�سرة  الجزائري،  ال�سحراء  مزيج  ال�سعودي،  الخفيف 

ميري   الثقيل،  اليراني  الكويتي،  الخام   ، البحري  قطر   ، الماراتي  الليبي،موربان 

بداية  من  الندوني�سي.واعتبارا  مينا�ض  خام  النيجيري،  الخفيف  بوني  الفنزويلي، 

خام  و  النغولي  غيرا�سول  خام  اأ�سيف   2007 اأكتوبر  �سهر  ومنت�سف  يناير  �سهر 

ال�سلة،  من  الندوني�سي  الخام  ا�ستثناء  تم   2009 يناير  في  و  الكوادوري،  اورينت. 

وفي يناير 2016 تم ا�سافة الخام الندوني�سي من جديد، وفي يوليو 2016 اأ�سيف 

الخام الجابوني، وفي يناير 2017 تم ا�ستثناء الخام الندوني�سي، وفي يونيو 2017 

ا�سيف خام غينيا ال�ستوائية »زافيرو« اإلى �سلة اأوبك، وفي يونيو 2018 اأ�سيف خام 

الكونغو »دجينو« وفي يناير 2019 تم ا�ستثناء خام قطر البحري من �سلة اأوبك وفي 

�سهر مار�ض 2020 تم ا�ستثناء خام اورينت الكوادوري من �سلة اأوبك،  لت�سبح تتاألف 

من 13 نوع من النفط الخام..

*  توقعات 2020
القت�سادية،  الدارة  للبترول،  الم�سدرة  العربية  القطار  منظمة  الم�سدر: 

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

اجلدول - 2:  الأ�ضعار الفورية ل�ضلة اأوبك،  2019- 2020 

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

2020 2019 ال�ضبوع

Week 
ال�ضهر

Month 2020 2019 الأ�ضبوع

Week 
ال�ضهر

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�ضط�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

�ضبتمرب

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

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�ضمرب 

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�ضط�س 

62.441.5September �ضبتمرب 

59.940.1October اكتوبر 

62.9November نوفمرب 

66.5December دي�ضمرب 

63.051.5First Quarter الربع الأول 

**67.926.6Second Quarter الربع الثانى 

62.243.4Third Quarter الربع الثالث 

63.1Fourth Quarter الربع الرابع 

64.040.5Annual Average املتو�سط ال�سنوي 

اجلدول - 1: املعدل الأ�ضبوعي لأ�ضعار �ضلة 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�ضعار الفورية ل�ضلة اأوبك وبع�س اأنواع النفوط الأخرى 2020-2018

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

)$/Barrel - دولر/ برميل(

�ضلة خامات 

اأوبك

 OPEC
Basket

العربى 

اخلفيف

 Arab
Light

خليط   

ال�ضحراء 

اجلزائري 

 Sahara
Blend

الب�ضرة 

اخلفيف

 Basra
Light

الكويت 

Kuwait
Export

موربان

الإماراتي

Murban

ال�ضدرة الليبي

Es Sider
دبى

Dubai
برنت

Brent

قطر 

البحري

Marine

غرب 

تك�ضا�س

WTI

69.870.671.468.668.972.269.869.771.269.265.2Average 2018متو�سط عام 2018

64.065.064.563.664.364.763.863.564.265.257.0Average 2019متو�سط 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�ض

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�سط�ض

62.462.762.561.962.262.462.361.162.663.165.9September�سبتمرب

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�سمرب

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�ض

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�سط�ض

41.542.141.042.142.141.939.241.540.642.139.6September�سبتمرب

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

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

امل�سدر: منظمة الأقطار العربية امل�سدرة للبرتول،  الإدارة الإقت�سادية،  وتقارير اأوبك. 

* لم ت�سدر اأوبك بيانات تف�سيلية لأ�سعار �سلة الخامات خالل �سهر مار�ض 2020
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 Source: OPEC - Monthly Oil Market Report الم�سدر: تقرير اأوبك ال�سهري ، اأعداد مختلفة.

اجلدول  - 4:  املتو�ضط ال�ضهري لا�ضعار الفورية للمنتجات النفطية فى ال�ضواق املختلفة،  2020-2018

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

الغازولني  املمتازال�سوق

Premium Gasoline
زيت الغاز

Gasoil
زيت الوقود

 Fuel Oil Market

متو�ضط

 عام 

2018

79.984.765.2Singapore�ضنغافورة

Average
2018

87.385.962.3Rotterdamروتردام
79.185.763.5Mediterraneanالبحر املتو�ضط

85.881.058.9US Gulfاخلليج المريكي

متو�ضط

 عام 

2019

72.577.857.3Singapore�ضنغافورة

Average
2019

79.679.560.2Rotterdamروتردام
71.479.163.4Mediterraneanالبحر املتو�ضط

79.774.652.6US Gulfاخلليج المريكي

�ضبتمرب

2019

74.477.761.3Singapore�ضنغافورة

Sep.-19
77.279.761.6Rotterdamروتردام

71.079.563.8Mediterraneanالبحر املتو�ضط
78.175.748.6US Gulfاخلليج المريكي

اأكتوبر

2019

74.276.346.6Singapore�ضنغافورة

Oct.-19
76.378.558.9Rotterdamروتردام

69.478.162.5Mediterraneanالبحر املتو�ضط
77.574.942.3US Gulfاخلليج المريكي

نوفمرب

2019

76.175.438.4Singapore�ضنغافورة

Nov.-19
78.278.158.6Rotterdamروتردام

71.877.362.6Mediterraneanالبحر املتو�ضط
76.272.535.8US Gulfاخلليج المريكي

دي�ضمرب

2019

74.878.942.2Singapore�ضنغافورة

Dec.-19
77.480.465.0Rotterdamروتردام

70.379.269.7Mediterraneanالبحر املتو�ضط
74.475.439.1US Gulfاخلليج المريكي

يناير

2020

71.176.350.8Singapore�ضنغافورة

Jan.-20
76.276.168.1Rotterdamروتردام

69.174.971.7Mediterraneanالبحر املتو�ضط
73.470.741.7US Gulfاخلليج المريكي

فرباير

2020

64.365.745.6Singapore�ضنغافورة

Feb.-20
69.766.554.8Rotterdamروتردام

63.265.958.8Mediterraneanالبحر املتو�ضط
69.462.143.6US Gulfاخلليج المريكي

مار�س

2020

36.445.230.7Singapore�ضنغافورة

Mar.-20
40.546.430.0Rotterdamروتردام

33.345.033.4Mediterraneanالبحر املتو�ضط
40.741.523.8US Gulfاخلليج المريكي

اأبريل

2020

20.531.222.8Singapore�ضنغافورة

Apr.-20
27.633.122.3Rotterdamروتردام

20.529.025.4Mediterraneanالبحر املتو�ضط
29.025.017.0US Gulfاخلليج المريكي

مايو

2020

33.435.826.1Singapore�ضنغافورة

May-20
37.834.126.0Rotterdamروتردام

31.133.628.8Mediterraneanالبحر املتو�ضط
41.228.123.9US Gulfاخلليج المريكي

يونيو

2020

45.246.436.0Singapore�ضنغافورة

Jun.-20
49.844.635.9Rotterdamروتردام

43.044.838.4Mediterraneanالبحر املتو�ضط
50.439.832.8US Gulfاخلليج المريكي

يوليو

2020

46.650.038.4Singapore�ضنغافورة

July-20
54.149.539.1Rotterdamروتردام

46.749.741.7Mediterraneanالبحر املتو�ضط
52.544.337.0US Gulfاخلليج المريكي

اأغ�ضط�س

2020

48.249.341.2Singapore�ضنغافورة

Aug.-20
53.449.741.2Rotterdamروتردام

48.349.543.7Mediterraneanالبحر املتو�ضط
54.144.440.1US Gulfاخلليج المريكي

�ضبتمرب

2020

47.344.138.7Singapore�ضنغافورة

Sep.-20
51.443.438.2Rotterdamروتردام

47.443.140.6Mediterraneanالبحر املتو�ضط
52.140.936.0US Gulfاخلليج المريكي
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 Source: OPEC Monthly Oil Market Report various issues امل�سدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�سهري ملنظمة اأوبك. 

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

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

اجلدول - 5 :  اجتاهات اأ�ضعار �ضحن 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�ضط/

البحر املتو�ضط ***

Med/Med ***

ال�ضرق الأو�ضط/ الغرب **

Middle East/West**
ال�ضرق الو�ضط / ال�ضرق * 

Middle East/East*
 الجتاه     

الفرتة

Average 2018 115 25 57 متو�سط عام 2018

Average 2019 117 35 66 متو�سط عام 2019

September 2019 110 30 62 �ضبتمرب 2019

October 176 83 135 اأكتوبر

November 156 56 92 نوفمرب

December 199 63 113 دي�ضمرب

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�ضط�س

September 57 21 30 �ضبتمرب

اجلدول - 6 :  اجتاهات اأ�ضعار �ضحن 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�ضط / �ضمال - غرب اأوروبا *

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

Med/Med*
ال�ضرق الو�ضط / ال�ضرق * 

Middle East/East*

الجتاه     

الفرتة

Average 2018 161 151 119 متو�سط عام 2018

Average 2019 176 166 124 متو�سط عام 2019

September 2019 112 104 109 �ضبتمرب 2019

October 167 157 165 اأكتوبر

November 235 225 148 نوفمرب

December 292 283 162 دي�ضمرب

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�ضط�س

September 135 125 72 �ضبتمرب

Direction

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

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

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

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

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

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

* اأرقام تقديرية. 
امل�سدر: منظمة الأقطار العربية امل�سدرة للبرتول - الإدارة القت�سادية، 

وتقارير ال�سناعة 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�ضاء 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 43.3 37.6 45.4 47.9 48.3 48.5 47.2 47.7 48.0  منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

Americas 23.9 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�ضيا الهادىء

Non-OECD 47.7 45.0 47.3 51.8 52.5 52.0 51.4 51.0 50.8 خارج منظمة التعاون 

القت�سادي والتنمية

 Middle East &
other Asia 19.8 18.2 20.9 22.1 22.1 22.2 21.8 22.2 21.8 ال�ضرق الو�ضط ودول 

اأ�ضيوية 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 الاتينية

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

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

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�ضوائل الغاز الطبيعي خال 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�سدر: منظمة الأقطار العربية امل�سدرة للبرتول - الإدارة القت�سادية، وتقارير ال�سناعة 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�ضاء 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  �ضوائل الغاز الطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 28.7 28.0 31.2 30.0 31.1 29.8 29.7 29.4 28.3 منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

Americas 24.3 23.6 26.6 25.7 26.6 25.7 25.6 25.1 24.1 الأمريكتني

Europe 3.9 3.9 4.0 3.7 3.9 3.6 3.6 3.8 3.8 اأوروبا

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

Non-OECD 32.8 32.9 35.4 34.9 35.4 35.0 34.7 35.0 34.1 خارج منظمة التعاون 

القت�سادي والتنمية

 Middle  East & Other Asia 6.4 6.4 6.6 6.7 6.7 6.6 6.8 6.8 6.8 ال�ضرق الأو�ضط ودول اآ�ضيوية اأخرى

 Africa 1.4 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 الاتينية 

China 4.2 4.2 4.2 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 4.0 ال�سني

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

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

World 90.6 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�سمل النفط على منت الناقالت
** ي�سمل النفط على منت الناقالت واملخزون ال�سرتاتيجي

Oil Market Intelligence, December 2019 & October 2020   امل�سدر Sources: Oil Market Intelligence, December 2019 & October 2020

الجدول - 9: المخزون النفطي العالمي، في نهاية �ضهر �ضبتمبر 2020

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

�ضبتمبر

2020 
Sep. 20

اأغ�ضط�س

2020 
Aug. 20

التغير عن اغ�ضط�س 2020

Change from
Aug. 2020

�ضبتمبر

 2019
Sep. 19

التغير عن �ضبتمبر 2019

Change from
September 2019

95Americas 1558(32)16531685الأمريكتني:

57Crude 579(22)636658نفط خام

38Products 979(10)10171027منتجات نفطية

110Europe 4979 10891085اأوروبا :

23Crude 2353 376374نفط خام

87Products 2626 713711منتجات نفطية

25Asia Pacific 0399 424424اآ�سيا الهادئ:

16Crude 143(9)159168نفط خام

9Products 9256 265256منتجات نفطية

دول منظمة التعاون 

القت�سادي والتنمية *
31663194(28)2936 230OECD 

1

96Crude 1075(29)11711200نفط خام

134Products 11861 19951994منتجات نفطية

دول خارج منظمة التعاون 

القت�سادي والتنمية *
35283520 82977 551Non - OECD 

1

161Oil at Sea 1159(21)13201341نفط على منت الناقات

781World Commercial 1 5913(20)66946714املخزون التجاري العاملي *

27Strategic Strategic 1827(10)18541864املخزون ال�ضرتاتيجي

8899969Total 2(51)98689919اإجمايل املخزون العاملي**

اإعـــــــــــــــالن
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2020  
ΩÉ©ل

منظمة الأقطار العربية امل�سدرة للبرتول )اأوابك(

الم�س�درة  العربي�ة  الأق��ط�����ار  منظم�ة  ل�ضيا�ض�ة  ا�ضتم�رارا 

ج�ائزتي�ن  بتخ�ضي��س  العلم�ي  البح�ث  ت�ضجيع  في  ل��ل��ب��ت��رول 

تقديريت�ين ك�ل �ضنت�ين، قيم�ة الجائ�زة الأولى �ضبع�ة اآلف دين�ار 

كويت�ي )اأي ما يع�ادل حوالي ثاثة وع�ض�رون األف دولر اأمريكي(، 

وقيم�ة الج�ائزة الث�اني�ة خم�ضة اآلف دينار كويتي )اأي م�ا يعادل 

حوالي �ضتة ع�ضر األف دولر اأمريكي(، وبن�اء عل�ى ق�رار المكتب 

التنف�يذي للمنظم�ة رقم 151/1  بتاريخ 1 ت�ضرين الأول/اأكتوبر 

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

اإعـــــــــــــــالن

ábÉ£الh ∫hôàÑلÉH ábال©ال äاP á«Ä«Ñال çوëÑال

(∂HاhCا) ∫hÎÑ∏ل

ábÉ£الh ∫hôàÑلÉH ábال©ال äاP á«Ä«Ñال çوëÑال

يعتبر البعد البيئي من الأبعاد المهمة في نظام الطاقة العالمي، كما ترتبط الطاقة بالق�ضايا البيئية ارتباطا وثيقا، خا�ضة بعد تو�ضل 

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

اأبرزها تنامي الهتمام العالمي بالمنظور البيئي، والت�ضدد في الت�ضريعات البيئية، وما يترتب على ذلك من تاأثير على �ضناعة الطاقة عموماً 

وال�ضناعة البترولية خ�ضو�ضاً، لذلك تتنوع الأبحاث في هذا المجال لتغطي مختلف مناحي ال�ضناعة البترولية بدءاً من ال�ضتك�ضاف والإنتاج، 

مرورا بعمليات النقل والتخزين، و�ضول لعمليات التكرير والتوزيع والت�ضويق، عاوة على النظر في تاأثير الطاقات الجديدة والمتجددة على 

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

الح�ضر:

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

معالجة النفايات ال�ضائلة وال�ضلبة الناتجة عن ال�ضناعات البترولية الاحقة.  -

2. تقييم الأثر البيئي لمن�ساآت �سناعة البترول والطاقة وطرق المعالجة.
3.النعكا�سات القت�سادية للت�سريعات البيئية على �سناعة البترول والطاقة. 

4.ال�ستراطات البيئية الجديدة، واأثرها على الأداء الت�سغيلي لوحدات الإنتاج، ومنها على �سبيل المثال اإنتاج الوقود الأنظف. 
5. تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة وتاأثيراتها البيئية والنعكا�سات المحتملة على مكانة النفط في مزيج الطاقة العالمي.

6. اتجاهات �سيا�سات الطاقة في الدول المتقدمة، واآثار �سرائب الكربون واأ�سواقه بعد اتفاق باري�ض لتغير المناخ )COP21( عام 2015.

مجال البحث



شروط تقديم البحث

يجوز تقديم البحث من �سخ�ض اأو اأكثر ول ي�سمل ذلك الأ�سخا�ض العتباريين.. 1

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

يوافق �ساحب البحث م�سبقا على منح حقوق طبع ون�سر بحثه للمنظمة في حالة فوز√ باإحدi الجائزتين المذكورتين، مع احتفاXه . 3

بكامل حقوقه الأخرi في البحث بما في ذلك براءة الختراع، ويكون له وحد√ حق الت�سرف بتلك الحقوق ول تمار�ض المنظمة حقوقها 

بطبع البحث الفائز ال بعد مرور �ستة اأ�سهر من تاريï اإبالÆ الفائز بقرار اللجنة �سمانا لممار�سة الفائز لحقوقه الأخرi. ويرفق مع بحثه 

ت�سريحا بذلك ح�سب النموذج المرفق.

 يرفق المتقدم للجائزة مع بحثه ت�سريحا يوؤكد فيه عدم القتبا�ض، اأو ي�سير اإلى الفقرات المقتب�سة جزئيا اأو كليا - اإن وجدت - مع ذكر . 4

المراجع الم�ستخدمة بالتف�سيل.

يتم تقديم اأربع ن�سï ورقية ون�سخة الكترونية من البحث اإلى الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول باإحدi اللغتين . 5

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

ت�ستلم البحوç المقدمة للم�ساركة بالجائزة حتى 31 دي�سمبر 2020 ول يقبل بعد ذلك التاريï اأي بحث لغر�ض الجائزة.. 6

تمنح الجوائز لأ�سحاÜ البحوç الفائزة من كافة الجن�سيات  التي يتم اختيارها من قبل لجنة التحكيم العلمية المتخ�س�سة.. 7

ل يجوز منح الجائزة لذات الباحث مرتين متتاليتين. . 8

تهمل اأية بحوç غير م�ستوفية لل�سرو• المذكورة. . 9

تقوم الأمانة العامة للمنظمة باإباÆ الفائزين و�ضرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�ضميا عن البحوث الفائزة واأ�ضحابها �ضمن نتائج 

اأعمال مجل�س وزراء المنظمة خال عام 2021.  

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

منظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول )اأوابك(

اأمانة �سر اللجنة التنظيمية للجائزة - المقر الدائم للمنظمات العربية

�ض.Ü 20501 ال�سفاة 13066 - دولة الكويت

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

 oapecaward2020@oapecorg.org :البريد الإلكتروني

www.oapecorg.org:الموقع على الإنترنت
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ábÉ£الh ∫hôàÑلÉH ábال©ال äاP á«Ä«Ñال çوëÑال

(»ª∏ع åëH ôسûfh ™ÑW ≥M øع ∫RÉæàلÉH Qاôbاإ)

اأقر اأنا الموقع اأدناه

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

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

ال�ض��م  :

التوقيع :

التاريخ       /       /


