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في هذا العدد

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

د
د

لع
ف ا

غال

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

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

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

�لكويت مقر�ً لها.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ت�شدر الن�شرة ال�شهرية عن الأمانة العامة ملنظمة الأقطار 
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أجهزة المنظمة • ال�شركات املنبثقة:
�لم�صروعــــات  �لمنظمة  عــن  �نبثقت 

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

 1972 عام  في  �لبترول  لنقل  �لبحرية 

ومقرها مدينة �لكويت في دولة �لكويت، 

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

)�أ�صري( في عام 1973، ومقرها مملكة 

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

 1974 عــام  في  )�أبــيــكــورب(  �لبترولية 

�لمملكة  فــي  �لــخــبــر  مــديــنــة  ومــقــرهــا 

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

 1975 عــام  فــي  �لبترولية  للخدمات 

ومقرها مدينة طر�بل�ص في دولة ليبيا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 GECF فعاليات منتدى الدول المصدرة  للغاز
IEF والمنتدى الدولي للطاقة

مشاركة سعادة األستاذ عباس علي النقي
COP25 1828في النشاط العربي رفيع المستوى خالل
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مؤتمر أطراف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 
تغير المناخ )COP25( اآلمال والطموح 

�أ�صدل �ل�صتار موؤخر�ً على موؤتمر �أطر�ف �تفاقية 

�الأمم �لمتحدة �الإطارية �لخام�ص و�لع�صـــرين ب�صـــاأن 

تغير �لمناخ )COP-25( �لذي عقد في �لعا�صـــمة 

�ال�صبانية، مدريد، و��صتمرت �لمفاو�صات فيه الأكثر 

من �أ�صبوعين، حيث �ألتقى كبار �لم�صوؤولين من 200 

دولـــة في م�صـــعى لالنتهـــاء من كتـــاب قو�عد �تفاق 

باري�ص تنطلق مـــن خاللها �لجهود �لدولية لمو�جهة 

ظاهرة �الحتبا�ص �لحـــر�ري، بناء على بنود �تفاقية 

باري�ـــص للتغير �لمناخي �لتي وقعت في عام 2015، 

و�لتـــي هدفت لتحقيـــق خف�ص �لحـــر�رة بو�قع 1.5 

و2 درجـــة مئوية �أعلى من م�صـــتويات ما قبل �لثورة 

�ل�صناعية.

وهـــدف �لموؤتمر �إلى �إيجاد حـــّل للنقاط �لعالقة 

بين �لدول منذ موؤتمر �أطر�ف �تفاقية �الأمم �لمتحدة 

�الإطارية ب�صـــاأن تغير �لمناخ )COP24( �لذي عقد 

فـــي عـــام 2018 مدينـــة كاتوفيت�صـــا، بولنـــد�، وقد 

تركـــزت �لمباحثـــات خالل قمة مدريـــد حول كيفية 

�إيجـــاد نظـــم تبادل �نبعاثـــات دولي فّعـــال وتعوي�ص 

�لدول �لفقيرة عن �الأ�صـــر�ر و�لخ�صـــائر �لتي تلحق 

بها ب�صبب �لتغير�ت �لمناخية.

ياأتـــي �نعقاد هذه �لـــدورة من موؤتمـــر �الأطر�ف 

في ظـــل تطور�ت مهمـــة تو�جه �القت�صـــاد �لعالمي 

وباالأخ�ـــص �ل�صـــناعة �لبتروليـــة ففي عـــام 2020 

�صـــوف يبد�أ �صـــريان مفعول �تفـــاق باري�ص �لذي من 

�لمتوقـــع �أن ي�صـــكل نقطـــة �نعطاف وتحـــول �أخرى 

جديدة بالغـــة �الأهمية في �لجهود �لدولية �لمتعددة 

�الأطـــر�ف لعالج وتخفيـــف تاأثير حـــاالت �لتغير�ت 

�لمناخية وذلك بمحاولة خف�ص �لن�صـــب �لم�صتهدفة 

من �نبعاثات غـــاز�ت �الحتبا�ص �لحر�ري وما لذلك 

من تاأثير على قطاع �لطاقة.

لقد �صادت �أجو�ء من �النق�صام �لحاد في �لمو�قف 

و�الآر�ء بين مختلف دول �لعالم خالل موؤتمر مدريد، 

ب�صاأن �لتخفي�صات �لمتعلقة باالنبعاثات �لغازية �لتي 

تـــم �التفاق عليها حتـــى �الآن وفقـــاً التفاقية باري�ص 

2015، حيـــث �عتبرتها كثير من �لدول »غير كافية« 
للحد من �رتفاع درجات �لحر�رة . 

وبعد �أ�صـــبوعين من �لمفاو�صات �ل�صاقة، �ختتم 

موؤتمر �الأطـــر�ف �لخام�ص و�لع�صـــرين فعالياته يوم 

�الأحـــد 16 دي�صـــمبر 2019، بتمديـــد يوميـــن بعـــد 

�نتهائه ر�صـــميا وذلك للتباحث في �صبل تعزيز تنفيذ 

�تفـــاق باري�ص ب�صـــاأن تغير �لمناخ، وذلك ال�صـــتكمال 

بنـــود �لدليـــل �الر�صـــادي )كتـــاب �لقو�عـــد( �لتابـــع 

التفاقيـــة باري�ص ب�صـــاأن تغيـــر �لمنـــاخ �لمبرمة عام 

2015. ونذكر من مخرجات )COP-25( ما يلي :
عـــدم �التفاق على �لمـــادة “6” من �تفاق باري�ص 

�لمتعلقـــة بالنهـــج �لتعاونيـــة �أو مـــا يعرف باأ�صـــو�ق 

�لكربـــون �لدوليـــة، وتاأجيلهـــا �لى موؤتمـــر �الأطر�ف 

�لقـــادم COP-26 �لمزمـــع عقـــده في غال�صـــكو، 
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��صـــكتلند�، في نوفمبـــر 2020. وعدم تو�صـــل �لدول 

�الأطر�ف ب�صـــاأن زيادة طموح �لعمل �لمناخي ب�صـــورة 

عامـــة على �ل�صـــعيد �لعالمـــي. و�لتاأكيد علـــى تقرير 

IPCC فيما يخ�ـــص �أهمية �لمحيطات ومدى تاأثيرها 
بتغير �لمناخ. ووقعت �لدول �الأطر�ف بيانا لم�صـــاعدة 

�لدول �لنامية �لفقيرة �لتي تعاني من تد�عيات �لتغير�ت 

�لمناخيـــة. و�لمو�فقـــة علـــى رفـــع �لطمـــوح �لمناخي 

لتخفي�ـــص �النبعاثات في عام 2020 بما يتما�صـــى مع 

تقرير IPCC حول درجات �لحر�رة �لعالمية عند 1.5 

بنهاية �لقرن. وحـــث �التفاق على �أهمية �لتحرك نحو 

�لحيـــاد �لكربونـــي و�لتحول �لى �لطاقـــة �لنظيفة مما 

يعزز �لفر�ص �لوظيفية.

ومن �لمو��صـــيع �لمهمـــة للدول �الأطر�ف خا�صـــة 

�لـــدول �لمنتجـــة للوقـــود �الأحفـــوري مو�صـــوع �لمادة 

�ل�صاد�صـــة مـــن �التفاقيـــة �لنهـــج �لتعاونيـــة )�أ�صـــو�ق 

�لكربـــون( و�لـــذي تتبناه دول �التحـــاد �الأوروبي بهدف 

�لحد من ��صتهالك �لنفط و�لغاز �لطبيعي، �الأمر �لذي 

يتعار�ص مع م�صـــالح �لدول �لمنتجة و�لم�صدرة للنفط 

و�لغـــاز �لطبيعي، ومو�صـــوع تد�بير �ال�صـــتجابة، وهما 

�صلب �لمفاو�صات �لقادمة في ��صكتلند� 2020.

مـــن جانبهـــا �صـــاركت �لعديد مـــن �لـــدول �لعربية 

بفعاليـــة فـــي �جتماعـــات موؤتمـــر )COP-25 (، �إلى 

جانب م�صـــاركة �لفريق �لعربي �لتفاو�صي �لمنبثق عن 

جامعة �لدول �لعربية، وكذلك م�صاركة وفد من �الأمانة 

�لعامـــة لمنظمـــة �الأو�بك، وقد حر�ـــص �لفريق �لعربي 

�لتفاو�صـــي على �لتن�صـــيق بين مو�قف �لـــدول �لعربية 

�لم�صـــاركة في �لمفاو�صات �إلى جانب �لتن�صيق �ليومي 

مـــع �الأمانـــة �لعامة لمنظمـــة �لدول �لم�صـــدرة للنفط 

)�أوبك(. كما �صاركت �الأمانة �لعامة بفعالية �صمن دول 

مجل�ص �لتعـــاون لدول �لخليج �لعربيـــة وجامعة �لدول 

�لعربية و�ال�صـــكو� وممثل جمهورية م�صـــر �لعربية في 

مجموعة �لـ 77 و�ل�صين ناق�صت خاللها تطور�ت و�صير 

�لمفاو�صات في بنود �التفاقية وماهي �لتحديات �لتي 

تو�جهها �لدول �لعربية وكيفية �ال�صتعد�د.

و�الأمانـــة �لعامـــة لمنظمـــة �الأو�بك، وقد �صـــاركت 

فـــي موؤتمـــر مدريد لتغيـــر �لمناخ، وفي ظـــل متابعتها 

�لم�صـــتمرة لهـــذ� �لملـــف �لحيـــوي، فاإنهـــا توؤكد على 

�أهميـــة تطبيق قو�عـــد �تفاق باري�ص خا�صـــة �لمادة 6 

مـــن �التفاقية �لتي  يقوم عليهـــا �تفاق باري�ص، وكذلك 

�الهتمام بق�صـــايا �لتكيف و�لتخفيـــف و�حتر�م مبادئ 

�التفاقيـــة وتن�صـــيطها و�إلـــى �أهميـــة معالجـــة �لتو�زن 

لجميع �لق�صـــايا و�لتو�صل �إلى �صـــيغة عادلة ومتو�زنة 

ب�صـــاأن تد�بير �ال�صـــتجابة، و�لحاجة �إلى خريطة عمل 

وطنيـــة ودوليـــة لتخفيف �النبعاثـــات بكافة �أ�صـــكالها 

و�أنو�عها وم�صادرها بطريقة من�صفة وعادلة ومتو�فقة 

مـــع �أهـــد�ف �لتنمية �لم�صـــتد�مة مع مر�عاة م�صـــالح 

�لدول �لتي تعتمد �قت�صـــاد�تها على �لوقود �الحفوري 

ب�صكل رئي�صي.
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حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 
يستقبل أعضاء مجلس وزراء منظمة األوابك

��صتقبل ح�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح االأحمد الجابر ال�شباح، 

اأمي�������ر دولة الكوي�������ت، في يوم 22 دي�صـــمبر 2019، معالي الدكتور خالد 

علي الفا�شل وزير النفط ووزير الكهرباء والماء في دولة الكويت، ير�فقه 

�أ�صـــحاب �لمعالي وزر�ء �لطاقة و�لنفط في �لدول �الأع�صـــاء في منظمة 

�الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة للبتـــرول )�و�بك( وروؤ�صـــاء �لوفود في �لدول 

�الأع�صـــاء �لم�صـــاركين فـــي �الجتماع �لثالـــث بعد �لمائـــة لمجل�ص وزر�ء 

�لمنظمة �لذي عقد في دولة �لكويت يوم 22 دي�صمبر 2019.
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��صـــتقبل �شمو ال�شيخ �شب�������اح الخالد الحمد ال�شباح، رئي��������س مجل�س الوزراء في دولة 

الكوي�������ت، في يوم 22 دي�صـــمبر 2019، معالي الدكتور خالد عل�������ي الفا�شل وزير النفط 

ووزي�������ر الكهرباء والماء في دولة الكويت، ير�فقه �أ�صـــحاب �لمعالي وزر�ء �لطاقة و�لنفط 

في �لدول �الأع�صاء في منظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول )�و�بك( وروؤ�صاء �لوفود 

في �لدول �الأع�صـــاء �لم�صـــاركين في �الجتماع �لثالث بعد �لمائة لمجل�ص وزر�ء �لمنظمة 

�لذي عقد في دولة �لكويت يوم 22 دي�صمبر 2019.

سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح 
يستقبل أعضاء مجلس وزراء منظمة األوابك
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عقد مجل�س وزراء منظمة االأقطار العربية الم�شدرة 

للبت�������رول )اأوابك( اجتماعه الثالث بعد المائة في دولة 

الكويت، بتاريخ 25 ربيع �الآخر 1441 هجرية �لمو�فق 

22 كانـــون �الأول/دي�صـــمبر 2019 ميالديـــة، برئا�ش�������ة 
معال�������ي ال�شيخ محمد بن خليفة ب�������ن اأحمد اآل خليفة، 

وزير النفط في مملكة البحرين، �لتي لها رئا�صة �لدورة 

لعام 2019. 

�فتتـــح معالي الرئي��������س �الجتماع مرحباً باأ�صـــحاب 

�لمعالـــي �لوزر�ء وروؤ�صـــاء �لوفود، متمنيـــاً لهم �لتوفيق 

في تد�ول �لمو��صـــيع �لمطروحة و�لمدرجة على جدول 

�أعمـــال �الجتماع، موؤكد�ً على �أهمية �لتعاون بين �لدول 

�الأع�صاء في ما يحقق �أهد�ف �لمنظمة.  

كمـــا رحب بمعالي الدكتور خالد علي الفا�شل، وزير 

النف�������ط ووزير الكهرباء والماء ف�������ي دولة الكويت، �لذي 

ي�صـــارك في �أعمال مجل�ص وزر�ء �لمنظمة للمرة �الأولى 

متمنيـــاً لـــه دو�م �لتوفيق و�لنجاح فـــي مهامه �لجديدة، 

كما �أعرب عن �ل�صـــكر و�لتقدير لدولة �لكويت على كرم 

�ل�صـــيافة وح�صـــن �ال�صـــتقبال، متمنياً �لتوفيق و�لنجاح 

الأعمـــال �الجتمـــاع، موؤكـــد�ً علـــى �أن هـــدف �لمنظمـــة 

�الأ�صـــمى هو تعاون �لدول �الأع�صـــاء فـــي مختلف �أوجه 

�لن�صـــاطات �لمتعلقة بال�صـــناعة �لبترولية لما في ذلك 

م�صلحتها وتطلعات �صعوبها. 

و�أعقبه �شع�������ادة االأ�شتاذ/ عبا�س علي النقي، االأمين 

العام للمنظمة، حيث رحب باأ�صـــحاب �لمعالي �لوزر�ء 

وروؤ�صـــاء �لوفود وهناأهم على �صالمة �لو�صول ومتطلعاً 

�إلـــى مو��صـــلة دعمهم وم�صـــاندتهم لن�صـــاط �لمنظمة، 

كمـــا رحـــب بمعالي الدكتور خالد عل�������ي الفا�شل، وزير 

النفط ووزير الكهرباء والم�������اء في دولة الكويت، �لذي 

ي�صـــارك في �أعمال مجل�ص وزر�ء �لمنظمة للمرة �الأولى 

متمنياً لـــه دو�م �لتوفيق و�لنجاح فـــي مهامه �لجديدة، 

كمـــا �أعرب عن �صـــكره وتقديـــره لدولة �لكويـــت، �لتي 

تحت�صن �جتماعات �لمنظمة، على كرم �لوفادة وح�صن 

�ال�صـــتقبال، متمنيـــاً لدولـــة �لكويت مزيد�ً مـــن �لتقدم 

و�لرخـــاء و�ال�صـــتقر�ر، ثم تطرق �إلى م�صـــيرة �لمنظمة 

خالل �ل�صـــنو�ت �لع�صر �الأخيرة و�الإنجاز�ت �لتي قامت 

بهـــا، و�ختتم كلمته متمنياً الأعمال �الجتماع كل �لتوفيق 

و�لنجاح.

وبع�������د اإقرار ج�������دول االأعمال ق�������ام المجل�س بتداول 

ومناق�شة الموا�شيع المدرجة اأدناه وبالتالي اإقرارها: 

• �لم�صادقة على مح�صر �الجتماع �لثاني بعد �لمائة 	

لمجل�ـــص وزر�ء �لمنظمـــة �لذي ُعقد على م�صـــتوى 

�لمندوبيـــن فـــي دولة �لكويـــت بتاريخ 22 �صـــعبان 

االجتماع الثالث بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة
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• �طلـــع على نتيجة تحكيم �لجائـــزة �لعلمية لمنظمة 	

�الأقطـــار �لعربية �لم�صـــدرة للبتـــرول )�و�بك( لعام 

ذ�ت  �القت�صـــادية  )�لبحـــوث  ومو�صـــوعها   2018
�لعالقـــة بالجو�نب �لمختلفة للبترول و�لطاقة ومن 

�صمنها �المد�د�ت و�ال�صتهالك و�الأ�صعار(، وقرر ما 

يلي:

• 1( حجب �لجائزة �الأولى.	
• 2( منـــح �لجائـــزة �لثانيـــة وقدرهـــا خم�صـــة �آالف 	

دينـــار كويتـــي للبحث �لمعنـــون »�أثر �أ�صـــعار �لنفط 

علـــى �لعالقـــة ما بيـــن �لتنويع �القت�صـــادي و�لنمو 

�القت�صـــادي: در��صـــة تطبيقية في �لدول �الأع�صاء 

في منظمـــة �الأقطـــار �لعربية �لم�صـــدرة للبترول« 

لل�صيدة /�أمينة محمد علي، من مملكة �لبحرين. 

• �عتمـــاد م�صـــروع �لميز�نيـــة �لتقديريـــة للمنظمـــة 	

)�الأمانة �لعامة و�لهيئة �لق�صائية( لعام 2020.

• تعييـــن مكتب �لب�صـــام و�صـــركاه مدققاً لح�صـــابات 	

�لمنظمـــة )�الأمانة �لعامة و�لهيئة �لق�صـــائية( لعام 

.2020
• قـــرر تكليف �لمكتب �لتنفيذي بتقديم خطة لتفعيل 	

وتطويـــر دور �لمنظمة يتم عر�صـــها علـــى �جتماع 

مجل�ص �لوزر�ء، وقيام �الأمانة �لعامة بتقديم �لدعم 

�لمطلـــوب للمكتب �لتنفيذي للقيـــام بمهامه خالل 

عام 2020.

• قـــرر تمديـــد �لفترة �لتـــي عهد خاللهـــا لجمهورية 	

�لعـــر�ق باالإ�صـــر�ف علـــى معهـــد �لنفـــط �لعربـــي 

للتدريب لمدة �صـــنتين �عتبار�ً من 1 كانون �لثاني/ 

يناير 2020.

اطلع على تقارير ن�ش�������اط االأمانة العامة للمنظمة 

في المجاالت التالية:

�لدر��صـــات �لتـــي �أنجزتها �الأمانـــة �لعامة خالل  -

عـــام 2019 حيث تـــم �نجاز 10 در��صـــات فنية 

و�قت�صادية حول �لنفط و�لطاقة.

�طلـــع على تقرير �الأمانة �لعامـــة للمنظمة حول  -

“�الأو�صاع �لبترولية �لعالمية”. 

متابعـــة �صـــوؤون �لبيئـــة وتغّير �لمنـــاخ، و�لتي من  -

�أهمها مخرجـــات موؤتمر �الأطـــر�ف في �تفاقية 

COP-( الأمم �لمتحـــدة �الإطارية لتغّير �لمناخ�

25( و�لـــذي ُعقـــد فـــي مدينـــة مدريـــد، مملكة 
�أ�صـــبانيا، خـــالل �لفترة من 2 �إلى 13 دي�صـــمبر 

.2019
�صير �لعمل في بنك �لمعلومات وتطوير ن�صاطاته. -

�لفعاليـــات �لتـــي نظمتهـــا و�لتـــي �صـــاركت فيها  -

�الأمانـــة �لعامـــة خالل �لن�صـــف �لثانـــي من عام 

2019، وقد بلغت 23 فعالية.
• �طلع على �لتقرير �ل�صـــنوي �لذي ��صتعر�ص ن�صاط 	

�ل�صـــركات �لعربيـــة �لمنبثقـــة عـــن �لمنظمة خالل 

 ،2019 عـــام  مـــن  �الأول  و�لن�صـــف   2018 عـــام 

و�أحيط علماً بنتائج �الجتماع �لتن�صـــيقي �ل�صـــنوي 

�لثامـــن و�الأربعون لتلك �ل�صـــركات �لـــذي ُعقد في 

مدينـــة �لقاهرة، جمهورية م�صـــر �لعربيـــة، بتاريخ 

2018/10/28 و�لتـــي جـــاء فيها �ال�صـــتمر�ر في 
�لتن�صيق و�لتعاون بين هذه �ل�صركات في �لمجاالت 

�لمتعلقة بن�صاطاتها.

• قـــرر تعيين �ل�صـــيد/ علي �صـــبت بن �صـــبت، �أميناً 	

عامـــاً لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة للبترول 

)�و�بك(، لمدة ثالث �صـــنو�ت �عتبار�ً من �أول �صهر 

�آذ�ر / مار�ص 2020.

• �لديمقر�طيـــة 	 �لجز�ئريـــة  �لجمهوريـــة  �صـــتتولى 

�ل�صـــعبية رئا�صـــة �لدورة �لقادمة لمجل�ـــص �لوزر�ء 

و�لمكتـــب �لتنفيـــذي للمنظمـــة، وذلـــك لمـــدة عام 

�عتبار�ً من �أول �صهر كانون �لثاني/ يناير 2020.

• بعـــث رئي�ص �لمجل�ص ببرقية �إلى ح�صـــرة �صـــاحب 	

�ل�صـــمو �ل�صـــيخ �صـــباح �الأحمـــد �لجابر �ل�صـــباح، 

�أميـــر دولة �لكويت حفظـــه �هلل ورعاه، �أعرب فيها 

نيابـــة عن معالي �لوزر�ء، عن �أ�صـــمى �آيات �لتقدير 

و�المتنان وجزيل �ل�صـــكر و�لتقدير على ما �أحيطو� 

به من ح�صن ��صتقبال وكرم �لوفادة. 

• �تفـــق على عقـــد �الجتمـــاع �لقـــادم لمجل�ـــص وزر�ء 	

�لمنظمة في دولة �لكويت بتاريخ 13 دي�صمبر 2020.
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

اأ�شحاب المعالي الوزراء وروؤ�شاء الوفود

اأ�شحاب ال�شعادة، ال�شيدات وال�شادة

ال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

يطيـــب لي فـــي �لبد�ية �أن �أرحب باأ�صـــحاب �لمعالي 

�لوزر�ء وروؤ�صاء �لوفود، بمنا�صبة �نعقاد �الجتماع �لثالث 

بعـــد �لمائة لمجل�ص وزر�ء �لمنظمة �لذي يعقد في دولة 

�لكويت �ل�صقيقة مهنئاً �لجميع ب�صالمة �لو�صول ومتمنياً 

لهم طيب �الإقامة. 

و�أرجـــو �أن ت�صـــمحو� لي بـــاأن �أعبر وبا�صـــمكم جميعاً 

عـــن خال�ص �ل�صـــكر و�لتقديـــر لدولة �لكويت �ل�صـــقيقة 

كافـــة  وتقديـــم  �لمنظمـــة  �جتماعـــات  ال�صت�صـــافتها 

�لت�صـــهيالت النعقاده و�صـــمان نجاحه، كما ي�صعدني �أن 

�أرحب بمعالي �لدكتور خالد علي محمد �لفا�صـــل، وزير 

�لنفط ووزير �لكهربـــاء و�لماء في دولة �لكويت، ونبارك 

له �إعـــادة تعيينه وزيـــر�ً للنفط ووزيـــر�ً للكهرباء و�لماء، 

متمنياً له دو�م �لتوفيق و�لنجاح في مهامه �لجديدة.

�أ�صـــكر كذلك �الإخوة �أع�صـــاء �لمكتب �لتنفيذي على 

عملهم خالل �صـــنة 2019 في منظمة �الأو�بك، و�ل�صـــكر 

مو�صـــول �إلى �الأمانة �لعامة و�الأمين �لعام للمنظمة على 

كل �لجهود �لمبذولة خالل عام 2019.

�أ�صحاب �لمعالي وروؤ�صاء �لوفود، كما تعلمون �إن مثل 

هذه �الجتماعات ت�صـــاعد كثير�ً في �لتو�صل �إلى �لنتائج 

�الإيجابيـــة �لتي تخدم قطاع �لنفط و�لغاز و�قت�صـــاديات 

�لدول �الأع�صـــاء وتعزز من م�صـــيرة �لتعـــاون �لعربي في 

مجال �لنفط و�لغاز وت�صـــاهم في تحقيق �الأهد�ف �لتي 

ن�صـــت عليهـــا �تفاقيـــة �إن�صـــاء منظمة �الأقطـــار �لعربية 

�لم�صـــدرة للبتـــرول �لتي �أن�صـــئت في عـــام 1968 وكان 

كلمة معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة
رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة وزير النفط ورئيس وفد مملكة البحرين

في افتتاح االجتماع الثالث بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة

مـــن �أبرز �أهد�فها تبـــادل �لمعلومات و�لخبـــر�ت و�إقامة 

�لم�صاريع �لعربية �لم�صتركة.

�أ�صحاب �لمعالي وروؤ�صاء �لوفد، �أمام معاليكم جدول 

�أعمال �الجتماع وقد �صبق �أن قام �الإخوة �أع�صاء �لمكتب 

�لتنفيذي خالل �الأيام �لما�صية بمناق�صة �لبنود �لمدرجة 

على جدول �الأعمال وبذلو� فيها جهد�ً ملمو�صاً وتو�صلو� 

ب�صاأنها �إلى �لتو�صيات �لمعرو�صة على معاليكم. 

وقبـــل �أن نبـــد�أ بمناق�صـــة �لمو��صـــيع �لمدرجة على 

جدول �الأعمال، ��صـــمحو� لي �أن �أعطي �لكلمة ل�صـــعادة 

�الأمين �لعام للمنظمة، متمنياً لكم �لتوفيق و�لنجاح.

وال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

اأ�شحاب المعالي وال�شعادة،

�شعادة االأمين العام،

ال�شيدات وال�شادة ال�شيوف الكرام،

ال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

ي�صـــعدني �أن �أرحب بكـــم جميعاً في بلدُكـــم �لثاني دولة 

�لكويت و�أن �أنقل لكم تحيات �صـــيدي ح�صرة �صاحب �ل�صمّو 

�ل�صـــيخ �صباح �الأحمد �لجابر �ل�صباح، �أمير �لبالد �لمفدّى، 

وتمنيات �صمّوه الجتماعكم بالنجاح و�لتوفيق.

و�أود �أن �أعـــرب عـــن عميـــق �عتز�زي وعظيـــم تقديري 

لح�صـــوركم �الجتمـــاع �لثالـــث بعـــد �لمائة لمجل�ـــص وزر�ء 

منظمة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة للبترول )�أو�بك(، متمنياً 

الجتماعكم �لتوفيق و�ل�صد�د. 

ويطيب لي �أن �أ�صكر معالي �الأخ �ل�صيخ محمد بن خليفة 

�آل خليفـــة، وزير �لنفط في مملكـــة �لبحرين على ما قام به 

مـــن جهود حثيثة خالل فتـــرة تروؤ�ص مملكة �لبحرين للدورة 

�لحالية لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول )�أو�بك( 

لعام 2019 .

و�أود �أي�صـــاً �أن �أ�صـــكر �صـــعادة �الأميـــن �لعـــام للمنظمـــة 

�ل�صـــيد/عبا�ص علي �لنقي، و�ل�صـــكر مو�صول لكافة �أع�صاء 

�الأمانة �لعامة و�لجهات �لحكومية في دولة �لكويت على ما 

قامـــو� من جهود كبيرة لعقد �جتماعـــات �لمنظمة في دولة 

�لكويت على �لوجه �لذي �أمن لها هذ� �لنجاح �لتنظيمي.

اأ�شحاب المعالي وال�شعادة،

ال�شيدات وال�شادة، ال�شيوف الكرام،

ياأتي �جتماُعنا �لثالث بعد �لمائة لمجل�ص وزر�ء �لمنظمة 

في ظل �لعديد من �لتطور�ت �لعالمية �لتي ت�صهدها �صناعة 

�لنفط و�لغاز. كما ياأتي في �أعقاب لقاء�ت دولية هامة مثل 

�الجتمـــاع �لوز�ري لمنظمة �لدول �لم�صـــدرة للنفط )�أوبك( 

�لـــذي عقـــد موؤخر�ً في مدينة فيينا، حيـــث تم �التفاق على 

زيادة م�صتوى �لخف�ص �لمتفق عليه الإنتاج �لنفط بنحو 500 

�ألـــف برميل يومياً بد�يـــة من ينايـــر 2020، وكذلك موؤتمر 

كلمة معالي الدكتور خالد علي الفاضل
وزير النفط ووزير الكهرباء والماء

في افتتاح االجتماع الثالث بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة

�الأطـــر�ف في �تفاقية �الأمم �لمتحدة  �الإطارية ب�صـــاأن تَغيُّر 

�لمنـــاخ )COP25( �لذي �نعقد في مدينة مدريد قبل �أيام 

قليلة، و�لُمدرج على جدول �أعمال �جتماعاتنا.

وال �صـــك �أن لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول 

دوٌر هـــاٌم فـــي تعزيز �لتعـــاون �لعربي فـــي مختلف مجاالت 

�لطاقـــة، ولكن تحديـــد�ً في مجال �لطاقـــة �الحفورية �لتي 

�صـــتبقى محور �الهتمام و�صت�صـــكل حو�لي 75 % من مزيج 

�لطاقة �لعالمي بحلول �لعام 2035، بح�صب توقعات منظمة 

�لدول �لم�صدرة للنفط )�أوبك(.

وهذ� ما يوؤكد على �أهمية ��صـــتمر�رية جهودنا �لم�صتركة 

ل�صـــمان ��صـــتقر�ر �الأ�صـــو�ق في �لمر�حل �لقادمة، و�صمان 

�لتقدم و�الزدهار لدولنا و�صعوبنا.

��صـــمحو� لي �أن �أُكرر ترحيبي بكم جمعياً ... و�أن �أتمنى 

لكم �إقامًة �صعيدًة و�جتماعاً موفقاً.

وال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

معال��ي الرئي���س،

اأ�شحاب المعالي الوزراء وروؤ�شاء الوفود، 

اأ�شحاب ال�شعادة، ال�شيدات وال�شادة،

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، و�أ�صعد �هلل �صباحكم،

ي�صعدني �أن �أ�صارككم معالي �لرئي�ص �لترحيب باأ�صحاب 

�لمعالي �أع�صاء مجل�ص وزر�ء �لمنظمة �لموقر في �جتماعه 

�لثالـــث بعـــد �لمائـــة �لذي يُعقد فـــي دولة �لكويـــت، متمنياً 

لكـــم جميعـــاً طيب �الإقامة فـــي بلدكم �لثانـــي دولة �لكويت 

والجتماعكم هذ� كَل �لتوفيق و�لنجاح.

و��صـــمحو� لـــي فـــي �لبد�يـــة �أن �أعبر عن فائق �ل�صـــكر 

�لكريمـــة  ��صت�صـــافتها  علـــى  �لكويـــت  لدولـــة  و�لتقديـــر 

الجتماعاتنـــا هـــذه على �أر�صـــها �لطيبـــة، مـــع تمنياتنا لها 

بالمزيد من �لتقدم و�لرخاء و�الزدهار. كما �أتقدم بال�صـــكر 

و�لتقديـــر لمعالي �لدكتور خالد علي محمد �لفا�صـــل، وزير 

�لنفط ووزير �لكهربـــاء و�لماء ولالإخوة و�الأخو�ت في وز�رة 

�لنفط بدولة �لكويت، على جهودهم �لمبذولة لت�صـــهيل عقد 

�جتماعاتنا على �لنحو �لذي يكفل لها �لنجاح، �آمال من �هلل 

�لعلي �لقدير �أن يوفقكم جميعاً في �جتماعكم هذ� للو�صول 

به �إلى �أف�صـــل �لنتائج �لتي من �صاأنها تحقيق �الأهد�ف �لتي 

�أن�صـــئت من �أجلها �لمنظمة، ولما فيه خير وم�صـــلحة دولنا 

�الأع�صاء.

معالي الرئي�س، اأ�شحاب المعالي الوزراء وروؤ�شاء الوفود،

ي�صـــعدني �أن �أرحـــب بمعالي �لدكتور خالـــد علي محمد 

�لفا�صل، وزير �لنفط ووزير �لكهرباء و�لماء في دولة �لكويت، 

�لذي ي�صارك في �جتماعات مجل�صكم �لموقر للمرة �الأولى، 

متمنيـــاً لـــه �لتوفيق و�لنجاح، وي�صـــعدني �أن �أتقدم بال�صـــكر 

و�لتقديـــر �إلى �صـــلفه علـــى دوره �لبارز وجهـــوده �لتي بذلها 

في دعم عمل ون�صـــاط �لمنظمة، خالل فترة م�صـــاركته في 

�جتماعات مجل�صكم �لموقر. 

كلمة سعادة األستاذ عباس علي النقي
األمين العام للمنظمة

في افتتاح االجتماع الثالث بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة

معالي الرئي�س، اأ�شحاب المعالي الوزراء وروؤ�شاء الوفود،

مـــن معالـــي  2019/12/15 خطابـــاً  بتاريـــخ  تلقيـــت 

�الأ�صـــتاذ ثامر عبا�ص �لغ�صـــبان، نائب رئي�ص �لوزر�ء ل�صوؤون 

�لطاقة، وزير �لنفط في جمهورية �لعر�ق، ينيب عنه �صعادة 

�لمهند�ـــص محمـــود عبـــد �الأمير ها�صـــم، مدير عـــام د�ئرة 

�لدر��صـــات و�لتخطيط و�لمتابعة فـــي وز�رة �لنفط، وممثل 

جمهوريـــة �لعر�ق في �لمكتب �لتنفيذي للمنظمة، لح�صـــور 

هذ� �الجتماع.

كمـــا تلقيت بتاريـــخ 2019/12/16 خطابـــاً من معالي 

�الأ�صـــتاذ محمـــد عرقـــاب، وزيـــر �لطاقـــة فـــي �لجمهورية 

�لجز�ئريـــة �لديمقر�طية �ل�صـــعبية، بتكليف �ل�صـــيد/ كمال 

�لدين �صـــيخي، �لرئي�ـــص �لمدير �لعام لمجمع �صـــوناطر�ك 

لتروؤ�ص �لوفد �لجز�ئري وح�صور �جتماع مجل�ص �لوزر�ء.

كمـــا تلقيت بتاريخ 2019/12/17 خطاباً من �صـــاحب 

�ل�صـــمو �لملكي �الأمير عبد�لعزيز بن �صـــلمان بن عبد�لعزيز 

�آل �صـــعود، وزيـــر �لطاقة فـــي �لمملكة �لعربية �ل�صـــعودية، 

يفيد باأن وفد �لمملكة �لعربية �ل�صـــعودية في هذ� �الجتماع 

�صيكون برئا�صة �لدكتور نا�صر �لحميدي �لدو�صري.
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معالي �لرئي�ص، �أ�صحاب �لمعالي �لوزر�ء وروؤ�صاء �لوفود،

��صـــتطاعت �الأمانة �لعامة وخالل فترة �لع�صـــر �صـــنو�ت 

�الأخيرة و�صـــمن �إطار �لمحـــاور و�الأهد�ف �لتي حددها لها 

مجل�ص �لوزر�ء �لموقر و�تفاقية �إن�صـــاء �لمنظمة و�لميز�نية 

�لمتاحـــة �لقيام بالعديد من �الإنجاز�ت و�لتو�صـــع في مجال 

�لدر��صـــات وتو�صـــيع د�ئـــرة �لعالقـــات �لعربيـــة و�الإقليمية 

و�لدولية، نذكر منها على �صبيل �لمثال ال �لح�صر:

اأواًل: تعزيز التع�������اون مع المنظمات الدولية واالإقليمية 

المتخ�ش�شة

على �ل�صـــعيد �لدولي، هناك تعـــاون وطيد مع عدد من 

�لمنظمـــات و�لموؤ�ص�صـــات �لدوليـــة ذ�ت �لن�صـــاط �لمماثل 

و�لمتعلـــق بالطاقـــة وتغّيـــر �لمناخ منظمة �لدول �لم�صـــدرة 

للبترول )OPEC(، منتدى �لطاقة �لدولي )IEF(، ومنتدى 

�لـــدول �لم�صـــدرة للغـــاز )GECF(، �للجنـــة �القت�صـــادية 

و�الجتماعية لغربي �آ�صيا )ESCWA(، �لمنظمة �الإفريقية 

للـــدول �لمنتجة للبترول )APPO(، �تفاقية �الأمم �لمتحدة 

�الإطارية ب�صاأن تغير �لمناخ )UNFCCC(، منظمة �لتجارة 

�لعالمية )WTO(، ومجموعة خبر�ء �لغاز باالأمم �لمتحدة 

– �للجنـــة �القت�صـــادية �الأوروبيـــة )UNECE(، و�التحـــاد 
�لدولـــي للغـــاز )IGU(، ومركز �لتعـــاون �ليابانـــي للبترول 

)JCCP( وغيرها من �لمنظمات و�لهيئات �لدولية.

وعلى �ل�صـــعيد �الإقليمي و�لعربـــي، هناك تعاون مع كل 

مـــن: جامعـــة �لدول �لعربيـــة )�إد�رة �لطاقـــة، �إد�رة �لتنمية 

�لم�صـــتد�مة و�لبيئة وتغّير �لمناخ(، و�الأمانة �لعامة لمجل�ص 

�لتعاون لدول �لخليج �لعربية من خالل �لتوقيع على مذكرة 

تفاهـــم في مجال �العالم �لبترولي، و�صـــمن لجان �التحاد 

�لخليجي للتكرير، ومعهد بحوث �لبترول �لم�صـــري، معهد 

�لكويت لالأبحاث �لعلمية، جامعة �الأمير نايف للعلوم �الأمنية، 

وجامعة �ل�صـــوي�ص و�لجامعة �لبريطانية في جمهورية م�صر 

�لعربية وغيرها من �لمنظمات و�لموؤ�ص�صـــات ذ�ت �لن�صاط 

�لم�صـــابه. وندر�ـــص حالياً �إبر�م مذكـــرة تفاهم مع عدد من 

�لمر�كز �لعلمية و�القت�صادية و�لمنظمات �لمتخ�ص�صة.

ثانيًا: تكثيف ن�شاط االأمانة العامة

فـــي هـــذ� �الإطـــار قامـــت �الأمانـــة �لعامة بزيـــادة عدد 

�لدر��صـــات �لفنية و�القت�صـــادية ب�صـــكل ملحـــوظ حيث بلغ 

عددها ما بين 8 – 10 در��صـــات في �ل�صـــنة، كما تم تطوير 

�لموقـــع �اللكترونـــي علـــى �صـــبكة �النترنـــت، وزيـــادة عدد 

�لدوريات �لعربية و�الأجنبية في مكتبة �الأمانة �لعامة. 

وعلى �صـــعيد �لمفاو�صـــات �لدولية �لمعنية ب�صـــاأن تغّير 

�لمنـــاخ ت�صـــارك �لمنظمة باجتماعـــات �لفريق �لتفاو�صـــي 

�لعربـــي الإبـــر�ز مو�قف �لـــدول �لعربية �لم�صـــدرة للبترول 

و�لغـــاز حـــول �أية مـــو�د �أو عقبـــات قد يو�جههـــا �لمفاو�ص 

�لعربي �صمن تف�صير ن�صو�ص �التفاقية �لتي قد تتعار�ص مع 

م�صـــالح دولنا �الأع�صاء، هذ� باالإ�صافة �إلى عقد �لفعاليات 

�لفنيـــة �لم�صـــاحبة لموؤتمر �الأطـــر�ف بالتعـــاون مع �لدول 

�الأع�صـــاء بهدف ت�صـــليط �ل�صـــوء على �لتقنيات �لمرتبطة 

بالح�صـــول على طاقة نظيفة مثل تقنية تجميع وتخزين غاز 

ثاني �أك�صـــيد �لكربون )CCS( وغيرهـــا، و�إبر�ز دور �لدول 

�الأع�صـــاء و�إنجاز�تهـــا فـــي مجـــال �لبيئة وتغّيـــر �لمناخ في 

�لمحافل �لدولية.

معالي الرئي�س، اأ�شحاب المعالي الوزراء وروؤ�شاء الوفود،

�أمام معاليكم م�صروع جدول �أعمال �الجتماع �لثالث بعد 

�لمائة لمجل�صكم �لموقر، و�لذي يت�صمن عـدد�ً من �لمو��صيـع 

ت�صـــتعـر�ص فيها �الأمانـــة �لعامة �لن�صـــاطات و�الأعمال �لتي 

�أنجزتها خالل عام 2019، باالإ�صـــافة �إلى م�صـــروع ميز�نية 

�لمنظمـــة )�الأمانـــة �لعامة و�لهيئة �لق�صـــائية( لعام 2020، 

وتقرير عن نتائج �أعمـــال لجنة جائزة �أو�بك للبحث �لعلمي 

لعـــام 2018، وتعييـــن مدقق لح�صـــابات �لمنظمـــة )�الأمانة 

�لعامـــة و�لهيئـــة �لق�صـــائية( لعـــام 2020، وقد �صـــبق و�أن 

تد�ر�ص �أ�صحاب �ل�صـــعادة �الإخوة �أع�صاء �لمكتب �لتنفيذي 

خالل �الأيام �لما�صـــية �لبنود �لمدرجة على جدول �الأعمال 

وبذلو� فيها جهد�ً ملمو�صـــاً وتو�صلو� ب�صاأنها �إلى �لتو�صيات 

�لمعرو�صة على معاليكم. 

مـــرة �أخرى نرحب بكم جميعاً ونتمنى لكم طيب �الإقامة 

في بلدكم �لثاني دولة �لكويت والجتماعكم هذ� كل �لتوفيق 

و�لنجاح. 

وال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،،،

و�شكرًا معالي الرئي�س.
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االجتماع الخامس والخمسين بعد المائة
للمكتب التنفيذي لمنظمة األوابك

عقـــد �لمكتـــب �لتنفيـــذي لمنظمة �الأقطـــار �لعربية �لم�صـــدرة 

للبتـــرول )�أو�بك( �جتماعه �لخام�ص و�لخم�صـــين بعـــد �لمائة، يومي 

19 – 20 دي�صمبر 2019، في دولة �لكويت، برئا�صة �صعادة �الأ�صتاذ 
/ فيحـــان محمـــد �لفيحانـــي، ممثـــل مملكـــة �لبحرين فـــي �لمكتب 

�لتنفيذي، �لتي لها رئا�صـــة �لدورة لعام 2019، وبح�صـــور �أ�صـــحاب 

�ل�صعادة �أع�صاء �لمكتب �لتنفيذي. 

�فتتح �الجتماع �صعادة �الأ�صتاذ / فيحان محمد �لفيحاني، بكلمة 

رحب فيها باأ�صـــحاب �ل�صعادة �أع�صاء �لمكتب �لتنفيذي �لم�صاركين 

باالجتماع، ومهنئا �لجميع ب�صالمة �لو�صول متمنيا لهم طيب �الإقامة 

في دولة �لكويت، ووجه �ل�صكر لدولة �لكويت ممثلة في وز�رة �لنفط 

على ح�صـــن �ل�صـــيافة وكـــرم �لوفادة، كما وجه �ل�صـــكر �إلى �صـــعادة 

�الأ�صـــتاذ/ عبا�ص علـــي �لنقي، �الأمين �لعـــام للمنظمة و�لعاملين في 

�الأمانة �لعامة للمنظمة على �لتح�صير�ت �لجيدة �لتي قامو� بها من 

�أجل ت�صهيل �نعقاد هذ� �الجتماع.

و�عقبه بعد ذلك �صـــعادة �الأ�صـــتاذ/ عبا�ص علـــي �لنقي، �الأمين 

�لعام للمنظمة بكلمة رحب فيها باأ�صـــحاب �ل�صـــعادة رئي�ص و�أع�صاء 

�لمكتب �لتنفيذي في �الجتماع �لـ 155، كما تقدم بال�صـــكر �لجزيل 

لدولة �لكويت على ��صت�صـــافتها �الجتمـــاع، متمنيا �لتوفيق الجتماع 

�لمكتب �لتنفيذي. و��صـــتعر�ص �صـــعادة �الأ�صتاذ/ عبا�ص علي �لنقي، 

بعد ذلك �أهم �لمو��صـــيع �لمعرو�صـــة للنقا�ص، حيث �أ�صـــار �صعادته 

�إلى �أن �الجتماع مخ�صـــ�ص للتح�صـــير لالجتمـــاع �لثالث بعد �لمائة 

لمجل�ص وزر�ء منظمة �الأو�بك.

سعادة االستاذ/ فيحان محمد الفيحاني
مملكة البحرين رئي�س الدورة احلالية

سعادة االستاذ/ عباس علي النقي
االأمني العام ملنظمة االقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اوابك(
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سعادة المهندس/ ناصر بن ابراهيم الفوزان
اململكة العربية ال�صعودية

سعادة المهندس/  عبداهلل الخطاب
اجلمهورية العربية ال�صورية

سعادة الجيولوجي/ أشرف محمود محمد فرج
جمهورية م�صر العربية

سعادة االستاذ/ محمد رأس الكاف
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية

سعادة الشيخ الدكتور/ نمر فهد المالك الصباح
دولة الكويت

سعادة الشيخ/ مشعل بن جبر آل ثاني
دولة قطر

سعادة الدكتور/ مطر حامد النيادي
دولة االإمارات العربية املتحدة

سعادة المهندس/  محمود عبد األمير هاشم
جمهورية العراق
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مشاركة سعادة األستاذ 
عباس علي النقي

في النشاط العربي رفيع 
المستوى خالل

COP25
�ش�������من الن�شاط العربي رفيع الم�ش�������توى خلل الدورة الخام�شة 

والع�شرين لموؤتمر االأطراف في اتفاقية االأمم المتحدة االإطارية 

ب�ش�������اأن تغير المناخ )COP25(، �شارك �ش�������عادة االأ�شتاذ/ عبا�س 

علي النقي، االأمي�������ن العام لمنظمة االأقط�������ار العربية الم�شدرة 

للبت�������رول )اأواب�������ك(، كمتحدث رئي�شي، خ�������لل الجل�شة الحوارية 

التي عقدت ف�������ي يوم االأربعاء 11 دي�شمبر 2019 بعنوان »جهود 

واإنج�������ازات الدول العربية والمنظمات ال�شريكة في مجال العمل 

المناخ�������ي«، وق�������د �شارك في الجل�ش�������ة اأ�شحاب المعال�������ي الوزراء 

العرب والوفود الم�شاحبة لمعاليهم.
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وقد �ش�������ارك في الجل�شة الحوارية 

كمتحدث رئي�شي كل من:  

عن �لدول �لعربية: �ل�صيد/ اأيمن 

�ش�شل�������ي، �لمملكة �لعربية �ل�صـــعودية 

)رئي�ص �لمجموعة �لعربية �لتفاو�صية 

لتغير �لمناخ(، ال�شيد/ عمار حجازي، 

دولـــة فل�صطيـــن )�لرئا�صـــة �لحاليـــة 

لمجموعـــة �لــــ77 و�ل�صيـــن(، �شعادة 

ال�شفي�������ر/ وائ�������ل كم�������ال اأب�������و المجد، 

جمهوريـــة م�صـــر �لعربيـــة )�لرئا�صـــة 

�ل�صابقة لمجموعة �لـ77 و�ل�صين(.

وال�شي�������د/ جمال الدين جاب اهلل، 

مديـــر �إد�رة �لبيئة و�الإ�صكان و�لمو�رد 

�لعربيـــة،  �لـــدول  جامعـــة  �لمائيـــة، 

و�صعـــادة �الأمين �لتنفيذي للجنة �الأمم 

�لمتحـــدة �القت�صاديـــة و�الجتماعيـــة 

لغربـــي �آ�صيـــا الدكت�������ورة/ روال د�شتي، 

و�شعادة االأ�شت�������اذ/ عبا�س علي النقي، 

�الأمين �لعام لمنظمة �الأقطار �لعربية 

�لم�صدرة للبترول )�أو�بك(.

و�أد�رت �لجل�صـــة االأ�شتاذة ب�شرى الهنائي ممثل �لمملكة 

�لعربية �ل�صعودية في �التفاقية.

وقد ارتكز الحوار خلل الجل�شة على محورين رئي�شيين:

 �لمحـــور �الأول: تجـــارب �لدول �لعربيـــة في تعاملها مع 

ق�صايا تغير �لمناخ بما يت�صق و�لحر�ص �لعربي على �لتنمية 

�القت�صادية و�الجتماعية و�لق�صاء على �لفقر وتحقيق �الأمن 

�لغذ�ئي و�لمائي و�أمن �لطاقـــة وربطها بم�صار �لمفاو�صات 

على �لق�صايا �لتطبيقية �لمثارة على طاولة �لموؤتمر.

�لمحور �لثاني: �الأن�صـــطة و�لمبادر�ت بالمنطقة �لعربية 

لمو�جهة تحديات �لتعامل مع ق�صايا تغير �لمناخ.
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كلمة منظمة االأقطار العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك(

في الدورة الخام�شة والع�شرين لموؤتمر االأطراف

في اتفاقية االأمم المتحدة االإطارية ب�شاأن تغير المناخ

مملكة ا�شبانيا – مدريد - 2019

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

ال�شيد الرئي�س،

ال�شادة روؤ�شاء الوفود، 

ال�شيدات وال�شادة،

اأ�شعد اهلل م�شاءكم،

بد�يـــة �أتقدم بال�صـــكر �لجزيل �إلى حكومة مملكة ��صـــبانيا ال�صت�صـــافتها هذ� �لموؤتمر �لعالمـــي �لهام، موؤتمر 

�الأطر�ف في �تفاقية �الأمم �لمتحدة �الإطارية )UNFCC( في دورته �لخام�ص و�لع�صرين )COP-25(.  و�ل�صكر 

مو�صول �لى حكومة جمهورية ت�صيلي بهذ� �لخ�صو�ص.

الح�شور الكريم،

من �لممكن مو�جهة �لعو�قب �لمحتملة لتغير �لمناخ، من خالل تعاون جميع �لدول معا بهدف خف�ص معدالت 

�نبعـــاث �لغـــاز�ت �لم�صـــببة لالحتبا�ص �لحر�ري، كمـــا يتعين على �لـــدول �الأطر�ف �لوفـــاء بالتز�ماتها في مجال 

�لق�صـــايا �لمتعلقة بالتغير�ت �لمناخية. ونرى �أنه من �ل�صـــروري عند تنفيذ وتطبيق �التفاقية وما يتبعها من �صيغ 

قانونية، �أن تر�عى ظروف �لدول �لنامية وخا�صـــة تلك �لتي تعتمد �قت�صـــاد�تها على م�صـــدر وحيد �أو �صبه وحيد 

لالإيـــر�د�ت والأغر��ـــص �لتنمية وقد تكون هي �لمت�صـــرر ب�صـــكل عام من �آثار تطبيق هـــذه �التفاقية وتو�بعها رغم 

�أن حجم �نبعاثاتها من �لغاز�ت �لم�صـــببة لالحتبا�ص �لحر�ري ال يمثل �صـــوى جزء�ً ب�صـــيطا من �إجمالي �النبعاثات 

�لعالمية مما يتطلب �أهمية توفير �لتمويل �لالزم و�لمنا�صـــب للدول �لنامية ب�صـــكل عام لمو�جهة تلك �لظاهرة مع 

توفيـــر �لتكنولوجيا وبناء �لقدر�ت و�أهمية �أن ت�صـــع �لجهود �لدولية في �عتبارها �لم�صـــوؤوليات �لم�صـــتركة ولكن 

�لمتباينة و�لقدر�ت و�الن�صاف في جميع مجاالت �لعمل و�لمعاملة �لمت�صاوية للتكيف و�لتخفيف، وعدم و�صع �أية 

.NDCs قيود على �لم�صاركة في �لمادة �ل�صاد�صة بناء على نوع �لم�صاهمات �لمحددة وطنيا

ال�شيد الرئي�س/ الح�شور الكرام

�إننا نتطلع الأن يمثل موؤتمر �الأطر�ف �لحالي في مدريد في دورته �لخام�صـــة و�لع�صـــرين فر�صة لتحقيق تقدم 

ملمو�ص فيما يلي:

• توفير �لتمويل �لمالئم و�لكافي للتكنولوجيا ودعم بناء قدر�ت �لدول �لنامية.	

• تد�بير �ال�صـــتجابة لتفادي �الآثار �الجتماعية و�القت�صـــادية �ل�صـــلبية و�أن جميع �لدول �الأطر�ف يجب �أن 	

تكون قادرة على �لم�صـــاركة في �لنهج �لتعاوني و�أن �لمادة �ل�صاد�صـــة يجب �أن تعك�ص �لطبيعة �لت�صاعدية 

.NDCs للم�صاهمات �لمحددة وطنيا

• �أهمية �حتر�م وتن�صيط مبادئ �التفاقية و�لدعوة �إلى معالجة متو�زنة لجميع �لق�صايا.	

• �الهتمام بمو�صوع �لتكيف و�لتمويل بموجب �تفاق باري�ص.	

• ختامـــا، �أكـــرر �صـــكري وتقديري لمملكة ��صـــبانيا حكومة و�صـــعبا على ��صت�صـــافة �لموؤتمـــر وللمنظمين 	

و�لقائميـــن عليـــه ولحكومة ت�صـــيلي، و�أن تتوج مخرجاته بقر�ر�ت ونتائج قابلة للتطبيق لما فيه م�صـــلحة 

�صعوب �لعالم �أجمع.

�صكر� �صيدي �لرئي�ص.
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عق�������د �شع�������ادة االأ�شت�������اذ عبا�س 

الع�������ام  االأمي�������ن  النق�������ي،  عل�������ي 

وعل�������ى هام�س  االأوابك،  لمنظم�������ة 

اجتماع�������ات COP25  اجتماع�������ًا 

م�������ع �شع�������ادة الدكت�������ورة روال د�شتي، 

ل�لجن�������ة  التنفيذي�������ة  االأمين�������ة 

االقت�شادي�������ة  المتح�������دة  االأم�������م 

اآ�شي�������ا دول  واالجتماعي�������ة لغرب�������ي 

)االإ�شك�������وا(،  العربي�������ة  المنطق�������ة 

وه�������دف االجتم�������اع لمناق�شة اأوجه 

المتعلقة  الق�شاي�������ا  التعاون حول 

بقاي�������ا تغير المناخ  في �شوء نتائج 

موؤتم�������ر اأط�������راف اتفاقي�������ة االأم�������م 

المتح�������دة االإطاري�������ة لتغير المناخ 

)COP25(،  واالإعداد والتح�شير 

البرام مذكرة تفاهم حول الق�شايا 

الم�شترك خا�شة  محل االهتم�������ام 

فيما يتعلق باتفاقية تغي�������ر المناخ، وقد ح�شر االجتماع من جانب 

االأمانة العام�������ة لمنظمة االأوابك ال�شي�������د / عبدالكريم عايد، ومن 

جانب اال�شكوا مجموعة من المخت�شين بق�شايا البيئة.
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تلبية لدعوة من �لجهة �لمنظمة �صـــارك �صعادة 

�الأ�صـــتاذ عبا�ص علي �لنقي، �الأميـــن �لعام لمنظمة 

�الأو�بـــك في فعاليات �لموؤتمر �ل�صـــنوي لموؤ�ص�صـــة 

�لفكـــر �لعربـــي )فكـــر 17(، �لذي عقـــد في مدينة 

�لظهر�ن، �لمملكة �لعربية �ل�صـــعودية، خالل �لفترة 

مـــن 2 – 5 دي�صـــمبر 2019، وذلك بال�صـــر�كة بين 

موؤ�ص�صـــة �لفكر �لعربي، ومركـــز �لملك عبد�لعزيز 

�لثقافـــي �لعالمي )�إثـــر�ء(، تحت �صـــعار »نحو فكر 

عربي جديد«، بم�صـــاركة مجموعة من �لم�صـــوؤولين 

�لدوليين و�لعرب رفيعو �لم�صتوى.

وقد �صارك �صـــعادة �الأ�صتاذ عبا�ص علي �لنقي، 

في �لجل�صـــة �لمتخ�ص�صة �لخام�صة بعنو�ن »مفهوم 

جديـــد للتنميـــة«، �لتـــي عقدت فـــي يـــوم �الأربعاء 

4 دي�صـــمبر 2019، وتهـــدف هـــذه �لجل�صـــة �إلـــى 
مر�جعـــة �الأفكار �القت�صـــادية �لتقليدية في �صـــوء 

�لتجارب �لتنموية �لناه�صة، وظهور مفاهيم �لر�أ�صمالية �ل�صعبية و�القت�صاد �الحتو�ئي و�القت�صاد 

�الجتماعي و�زدياد �لدعوة �إلى ت�صمين �الخالق و�لنز�هة في �لتحليل �القت�صادي وعدم �الكتفاء 

بمعايير �لربح وتجاوز مفهوم �لنمو �القت�صـــادي �إلى �لتنمية �لم�صتد�مة، وتهدف هذه �لجل�صة من 

ناحية �أخرى �إلى فح�ص مدى وجود هذه �الأفكار �لجديدة في �لفكر �القت�صادي �لتنموي �لعربي، 

من خالل عدد من �لروؤى و�لتجارب، مع ت�صليط �ل�صوء على »روؤية �لمملكة 2030« كنموذج.

مشاركة سعادة األستاذ عباس علي النقي

في المؤتمر السنوي لمؤسسة الفكر العربي )فكر 17(
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ذكــــر �شع�������ادة االأ�شت�������اذ عبا��������س علي النق�������ي، االأمي�������ن العام 

لمنظمة االوابك، ان ال�������دول االأع�شاء في منظمة اأوابك تحتل 

مكانة هامة في �أ�صــــو�ق �لنفط و�لغاز �لطبيعي �لعالمية، بف�صل 

مــــا تمتلكــــه مــــن �حتياطيــــات موؤكدة كبيــــرة من �لنفــــط و�لغاز 

�لطبيعــــي وما تنتجه لالأ�صــــو�ق �لعالمية من هذين �لم�صــــدرين 

�لهامين للطاقة.

و�أ�صـــاف النقي في كلمته �لتـــي �ألقاها في افتتاح االجتماع 

ال�شنوي لمنظمة االتحاد االإ�شلمي لمالكي البواخر، �لذي عقد 

فـــي مدينة دبي، دولة �الإمـــار�ت �لعربية �لمتحدة، يوم 8 نوفمبر 

2019.  �أن �لـــدول �الأع�صـــاء في �أو�بك �صت�صـــتمر في لعب دور 
رئي�صـــي لمقابلة �لطلب �لعالمي �لم�صـــتقبلي علـــى �لنفط و�لغاز 

�لطبيعي، لت�صـــاهم بذلك ب�صـــكل فعال في تحقيق �ال�صتقر�ر في 

�أ�صـــو�ق �لطاقة �لعالمية. و�لجديـــر باالهتمام �أن �لدول �لمنتجة 

�لتالية �الأع�صـــاء في منظمة �أو�بك )�ل�صعودية و�لعر�ق و�لكويت 

ودولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة وليبيا و�لجز�ئر( ي�صكل مجموع 

�حتياطياتهـــا �لموؤكـــدة مـــن �لنفـــط حو�لي 56 % مـــن �إجمالي 

�الحتياطي �لعالمي، كما �ن هذه �لدول ب�صـــكل عام من �لمتوقع 

�ن تكـــون هـــي �لمورد �لرئي�صـــي للنفـــط على �لمدى �لمتو�صـــط   

و�لبعيـــد. ومن �أجل تحقيق ذلك، �صـــتكون هناك حاجة �إ�صـــافية 

�إلى تعزيز �لطاقة �الإنتاجية �لتي تتطلب ��صـــتثمار�ت �صخمة في 

مجال �ال�صتك�صـــاف و�الإنتاج. ويجب �أن يو�كب تلك �ال�صتثمار�ت 

�ال�صـــتقر�ر و�الأمـــن و�صـــمان تاأكيد و��صـــتمر�ر �لطلـــب �لعالمي 

علـــى �لنفط. لكـــي تكون تلك �ال�صـــتثمار�ت مبـــررة ولها مردود 

 Security of( قت�صـــادي ومالي. فاأمـــن �الإمد�د�ت �لبتروليـــة�

Supply( بالن�صـــبة للدول �لم�صتهلكة يجب �أن يقابله �أمن �لطلب 
)Security of Demand( بالن�صبة للدول �لمنتجة و�لم�صدرة 

للبترول.

و�أ�صـــار �إلـــى �لتحدي �لذي �صـــيو�جهه قطـــاع �لنقل �لبحري 

و�لمتمثل في تح�صـــين مو��صـــفات وقود �ل�صـــفن، حيث �أ�صدرت 

 International Maritime( لدوليـــة� �لبحريـــة  �لمنظمـــة 

�الأق�صـــى  �لحـــد  بخف�ـــص  قـــر�ر�   )Organization IMO
 Marine bunker لم�صـــموح لن�صبة �لكبريت في وقود �ل�صفن�

من 3.5% وزناً �إلى 0.5% وزنا بحلول عام 2020. وتهدف هذه 

�للو�ئح و�لقر�ر�ت �إلى تقليل �نبعاثات غاز ثاني �أك�صـــيد �لكبريت 

و�أكا�صـــيد �لنيتروجيـــن و�لملوثـــات �الأخرى من �ل�صـــفن �لعالمية 

تما�صـــيا مع �لقو�نين �لبيئية �لدوليـــة. ويتوقع �لمحللون �أن يكون 

لتطبيق هذ� �لقر�ر بع�ص �النعكا�صات على كل من قطاعي �لنقل 

�لبحري وم�صافي �لتكرير. 

واأو�ش�������ح ان الخيارات المتاحة اأمام �ش�������ركات النقل البحري 

تتمثل في االآتي:

• �اللتـــز�م بتطبيـــق �لقـــر�ر با�صـــتخد�م وقـــود منخف�ص 	

�لكبريـــت يحتـــوي علـــى ن�صـــبة كبريـــت ال تزيـــد عـــن 

0.5%وزنا.
• �ال�صـــتمر�ر فـــي ��صـــتهالك �لوقود �لحاوي على ن�صـــبة 	

مرتفعـــة مـــن �لكبريـــت مع تركيـــب تجهيـــز�ت �لتقاط 

.“ on-board scrubber “ أكا�صيد �لكبريت�

• ��صـــتخد�م بد�ئـــل �أخـــرى من �لوقـــود كالغـــاز �لطبيعي 	

Biofuels أو �لوقود �لحيوي�  LNGلم�صال�

وتابع �أما �لخيار�ت �لمتاحة �مام �صناعة �لتكرير لكي تتمكن 

من خف�ص ن�صـــبة �لكبريت في وقود �ل�صـــفن من 3.5% وزنا �إلى 

0.5% وزنـــا فهي �إما مزج وقود �لديـــزل �لمنخف�ص �لكبريت مع 
وقود �ل�صـــفن، وهو خيار غير �قت�صادي ينعك�ص �صلبا على ربحية 

م�صـــافي �لتكرير، �أو �لخيار �الخر �لمتمثل في تطوير �لم�صافي 

لتح�صين مرونتها في خف�ص ن�صبة �لكبريت في �لوقود من خالل 

�إ�صافة عمليات معالجة و�أخرى تحويلية، وهذ� �لخيار يحتاج �لى 

��صتثمار�ت باهظة �لتكلفة.

وقـــال �ن هنـــاك �لعديـــد من �ل�صـــركات �لوطنية فـــي �لدول 

�الأع�صـــاء تقوم هـــي �الأخرى بدور مهم في �صـــوق نقـــل �لبترول 

و�لغـــاز، ومـــن بينهـــا �ل�صـــركة �لعربيـــة �لبحرية لنقـــل �لبترول، 

و�ل�صركة �لعربية لبناء و�إ�صالح �ل�صفن وهما من �ل�صركات �لتابعة 

للدول �الأع�صـــاء في منظمـــة �الأو�بك،،  ولعل �آخر �الإح�صـــاء�ت 

�لمتوفرة بهذ� �ل�صـــاأن تعك�ص حجم ن�صـــاط �لدول �الأع�صـــاء في 

تلـــك �الأ�صـــو�ق، حيث بلغ عـــدد ناقالت �لنفط �لخـــام في �لدول 

�الأع�صاء في �أو�بك 92 ناقلة �أو ما يمثل 6.9% من �إجمالي عدد 

�لناقالت على �لم�صـــتوى �لعالمي، وباإجمالي حمولة و�صـــلت �إلى 

لًة ن�صبة 10.8% من �الإجمالي  13.113 مليون طن �صـــاكن، م�صكِّ
�لعالمـــي. �أما فيما يتعلق بناقالت �لغاز �لطبيعي �لم�صـــال، فقد 

بلغـــت 84 ناقلـــة بحمولـــة 10.710 مليون متر مكعـــب ما يمثل 

حو�لـــي 15.4% مـــن �الإجمالي �لعالمي. وفيمـــا يخ�ص ناقالت 

غاز �لبترول �لم�صـــال، فقد و�صـــل عدد �لناقـــالت �إلى 29 ناقلة 

باإجمالي حمولة 1.325 مليون متر مكعب م�صـــتاأثرة بح�صة %4 

من �الإجمالي �لعالمي.

مشاركة سعادة األستاذ عباس علي النقي 

في االجتماع السنوي
لمنظمة االتحاد االسالمي لمالكي البواخر
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�صـــاركت االأمانة العامة لمنظمة االأقطار العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك( 

فـــي موؤتمر ال�شرق االأو�شط الثانية للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي الم�شال �لتي 

عقد في مدينة م�صقط ، �صلطنة ُعمان يومي 9 و10 دي�صمبر2019. وقد  �صارك 

فـــي �لموؤتمـــر نخبة من كبـــار �لم�صـــوؤولين و�لتنفيذيين و�لخبر�ء من موؤ�ص�صـــات 

و�صركات �إقليمية وعالمية، وهيئات ومنظمات دولية، منها منتدى �لدول �لم�صدرة 

للغـــاز، و�صـــركة بترونا�ص، ومركز �لملك عبد�هلل للدر��صـــات �لبترولية و�لبحوث، 

وبع�ص �لمخت�صين في �صناعة �لنفط و�لغاز في �صلطنة ٌعمان.   

ت�صـــمنت  اأعم�������ال الموؤتم�������ر 6 جل�ش�������ات  ناق�صـــت �لعديد من �لمو�صـــوعات 

حول �صـــناعة وتجارة �لغاز �لطبيعي و�لغاز �لطبيعي �لم�صـــال، ودوره في تحقيق 

�لتنمية �لم�صتد�مة ودور دول منطقة �ل�صرق �الأو�صط في تاأمين �لطلب �الإقليمي 

و�لعالمي على �لطاقة، وم�صروعات تطوير �لبنية �لتحتية للغاز �لطبيعي �لم�صال 

في �لمنطقة، و�لبيئة �لتناف�صية لت�صويقه وتحرير �أ�صو�قه. 

وقد مث�������ل االأمانة العامة ف�������ي اأعمال الموؤتمر د. �شمي�������ر محمود القرعي�س، 

مدي�������ر اإدارة ال�شوؤون الفنية حيث تر�أ�ص �لحلقة �لنقا�صـــية �الأولى في �ليوم �الأول 

بعنو�ن: اأ�شواق الغاز الطبيعي : االتجاهات والفر�س، وقد ��صـــتعر�ص �لمتحدثون 

�إمكانـــات ومـــو�رد �لغـــاز �لطبيعي �لهائلة في منطقة �ل�صـــرق �الأو�صـــط و�صـــمال 

�أفريقيا، وتاأثيرها على �صمان �لنمو �لم�صتد�م لل�صناعة، و�لتطور�ت �لم�صتقبلية 

و�لتحديات و�لفر�ص �لرئي�صية في �ل�صوق �لعالمية للغاز �لطبيعي. 

مؤتمر الشرق األوسط الثانية للغاز الطبيعي
والغاز الطبيعي المسال
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لمنظمـــة  �لعامـــة  �الأمانـــة  �صـــاركت 

للبتـــرول  �لم�صـــدرة  �لعربيـــة  �الأقطـــار 

)�أو�بـــك( ب�صـــفتها �صـــريك معرفـــة فـــي 

�جتماعيـــن لالتحـــاد �لخليجـــي للتكرير، 

حيـــث �صـــاركت فـــي �الجتمـــاع �ل�صـــنوي 

ل�صـــباط �الت�صال و�لخبر�ء �لمتخ�ص�صين 

في �التحاد �لخليجـــي للتكرير �لذي عقد 

فـــي مدينة �لمنامة، مملكـــة �لبحرين، يوم 

11 دي�صـــمبر2019، وقد �صـــارك في هذ� 
�الجتمـــاع �أع�صـــاء مجل�ـــص �إد�رة �التحاد 

للتكريـــر، و�صـــباط �الت�صـــال  �لخليجـــي 

و�لخبر�ء �لمتخ�ص�صـــين �أع�صـــاء �للجان 

�لفنيـــة فـــي �التحـــاد �لخليجـــي للتكرير، 

وبع�ـــص �لمنظمـــات و�ل�صـــركات و�لهيئات 

و�لمر�كـــز �لبحثية �لعربية و�لعالمية. وقد 

مثل �الأمانة �لعامة في هذ� �الجتماع د. �صمير محمود �لقرعي�ص، مدير �إد�رة �ل�صوؤون �لفنية، و�صارك في 

حلقة نقا�صية بعنو�ن » دور �للجان �لفنية �لمتخ�ص�صة في تحديد �لتحديات �لرئي�صية �لتي تو�جه �صناعة 

�لتكرير«.

كما �صاركت �الأمانة �لعامة في �جتماع 

لجنة �تجاه �ل�صناعة في �التحاد �لخليجي 

للتكريـــر، و�لذي عقد في مدينة �أبو ظبي، 

دولـــة �المـــار�ت �لعربية �لمتحـــدة، يومي 

�صـــارك  وقـــد  نوفمبـــر2019.    28-27
في هذ� �الجتماع باالإ�صـــافة �إلى �أع�صـــاء 

�التحـــاد، مجموعـــة مـــن ممثلـــي �صـــركاء 

�لمعرفة من �صـــركات IHS، و�صـــركة �صل 

وموؤ�ص�صـــة   ،BCG ومجموعـــة   ،Shell
 Stratas Advisors صتارت�ص �أدفيزورز�

. وقـــد ناق�ص �الجتماع �أعمال �للجنة فيما 

يخ�ـــص در��صـــة ��صتق�صـــائية عـــن رقمنة 

م�صـــافي �لتكرير، كما تم مناق�صـــة تقرير 

�للجنـــة عن مخطط “�لتعوي�ص عن �لكربون وخف�صـــه في مجال �لطير�ن �لدولي” وما يعرف بمخطط “ 

كور�صيا”، وم�صودة تقرير عن زيادة �لقيمة �لم�صافة لمنتج �لكبريت و�لذي تقوم �لم�صافي في دول �لخليج 

باإنتاجـــه، و�لمتوقـــع زيادة كميات �إنتاجـــه خالل �لفترة �لقادمة. وقد مثل �الأمانـــة �لعامة في �الجتماع د. 

يا�صر محمد بغد�دي، خبير �صناعات نفطية في �إد�رة �ل�صوؤون �لفنية.  

مشاركة منظمة األوابك
في اجتماعات االتحاد الخليجي للتكرير
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�صـــاركت �الأمانـــة �لعامة لمنظمـــة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة للبترول »�أو�بك« في فعاليات نـــــدوة �لكويــت حول 

»�لهيدروجين �الأزرق« �لتي عقدت في موؤ�ص�صـــة �لبترول �لكويتية بتاريخ 12 دي�صـــمبر 2019، ونظمت بالتعاون بين 

كل من موؤ�ص�صة �لكويت للتقدم �لعلمي KFAS، ومركز �لتعاون �لياباني للبترول JCCP، وموؤ�ص�صة �لبترول �لكويتية 

  .KOC
�صـــارك في �لندوة �لعديد من �لخبر�ء و�صـــانعي �ل�صيا�صـــات من موؤ�ص�صـــات محلية وعالمية، وهيئات حكومية، 

وبع�ـــص �لمـــدر�ء �لتنفيذيين من �لقطاع �لخا�ص �ل�صـــناعي، ومن منظمة �لدول �لم�صـــدرة للبتـــرول »�أوبك« ومعهد 

�أوك�صفورد لدر��صات �لطاقة، ووكالة �لطاقة �لدولية IEA، وغيرها.

هدفت �لندوة �إلى تقديم نظرة �صـــاملة حول �صـــناعة �لهيدروجين، و�آخر �لم�صـــتجد�ت �لتي يتوقع �أن ت�صاهم في 

تطوير تكنولوجيا �صـــناعة �لهيدروجين، و�إلقاء �ل�صـــوء على فر�ص �إنتاج �لهيدروجين �الأزرق من �لم�صـــادر �لنفطية 

و�لغازية. كما ناق�صـــت �لندوة �لتحديات �لتقنية و�القت�صـــادية و�لت�صريعية �لتي تو�جه تقنيات �إنتاج �لهيدروجين على 

نطاق تجاري، عالوة على تقييم �لخطط �لمحتملة الإنتاج �لهيدروجين بنوعيه �الأزرق و�الأخ�صر في دولة �لكويت. 

ت�صـــمنت �لندوة �أربع جل�صـــات قدمت خاللها �ثنا ع�صر ورقة فنية، �إ�صافة �إلى جل�صة ختامية حو�رية �صارك فيها 

مجموعة من �لخبر�ء، ناق�صـــت �أهم �القتر�حات و�لتو�صـــيات �لتي تو�صـــلت �إليها �لندوة و�لتي يمكن �أن ت�صـــاهم في 

م�صاعدة �صانعي �لقر�ر في تحديد فر�ص ولوج دولة �لكويت �إلى �قت�صاد �لهيدروجين. 

وقـــد مثـــل �الأمــانة �لعامة في �لم�صـــــاركــة بفـــعـــاليات �لندوة كل من �ل�صـــيــد عــبد �لفتـــاح دندي، مدير �الإد�رة 

�القت�صادية، و�لمهند�ص عماد مكي، خبير �أول تكرير في �إد�رة �ل�صوؤون �لفنية.

مشاركة منظمة األوابك في ندوة الكويت 
للهيدروجين األزرق 
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تلبية لدعوة من �للجنة �لمنظمة �صاركت �الأمانة �لعامة لمنظمة 

�الأو�بـــك في فعاليـــات موؤتمـــر »كويت جدي�������دة 2035«، و�لمعر�ص 

�لم�صـــاحب �لـــذي عقد في دولة �لكويت يومي 10 – 11 دي�صـــمبر 

2019، في مركز جابر االأحمد الثقافي، بح�صـــور كبير من قياد�ت 
�لقطـــاع �لحكومـــي و�لقطـــاع �لخا�ص ومجموعة من �صـــفر�ء �لدول 

�لعربية و�الأجنبية وممثلي �لبعثات و�لهيئات �لدبلوما�صـــية في دولة 

�لكويـــت، ومجموعة من �لم�صـــاركين من �لدول �لعربيـــة و�الأجنبية، 

وبتنظيم من �الأمانة �لعامة لمجل�ص �لوزر�ء و�الأمانة �لعامة للمجل�ص 

�الأعلى للتخطيط و�لتنمية ووز�رة �العالم في دولة �لكويت.

يهـــدف �لموؤتمـــر �إلى عر�ـــص �لنهج و�ل�صيا�صـــات �لجديدة �لتي 

من �صـــاأنها تعزيز جهود �لتنمية �القت�صـــادية و�الجتماعية في دولة 

�لكويت.

�فتتح �لموؤتمـــر بكلمة �ألقتها معالي ال�شيدة مريم العقيل، وزير 

الدولة لل�شوؤون االقت�شادية ووزير المالية بالوكالة في دولة الكويت 

نيابـــة عن ر�عي �لحفـــل �شمو رئي�س مجل�س ال�������وزراء ال�شيخ �شباح 

الخالد الحم�������د ال�شباح، بكلمة رحبت فيها ب�صـــيوف دولة �لكويت 

وكافة �لم�صـــاركين في �لموؤتمر و�نطالق �لن�صـــخة �لثالثة من حملة 

كويـــت جديدة للعـــام 2019، و��صتعر�صـــت فـــي كلمتهـــا �لتوجهات 

�لتنموية �لم�صتقبلية لدولة �لكويت، موؤكدة �ن �لتعاون بين �لقطاعين 

�لعام و�لخا�ص ي�صـــاهم في جهود �لتنمية �القت�صادية وزيادة �النتاج 

ورفع م�صتوى �لمعي�صة وتحقيق �لرخاء للمو�طنين.

 و�أكدت العقيل في كلمتها على �أهمية �لدور و�لدعم �العالمي 

لم�صـــروع كويت جديدة 2035 و�لذي �نطلق منذ عام 2017، حيث 

ت�صعى �لحكومة من خالل حملة كويت جديدة لتقريب �لروؤية �إلى كل 

مو�طـــن ومقيم وتعمل على تعزيز هذ� �لدور بالتن�صـــيق مع �لجهات 

�لمعنيـــة وبطـــرق مبتكـــرة خارجة عن �العـــالم �لتقليدي باإ�صـــر�ك 

�لمجتمـــع لن�صـــر ثقافـــة �لعمل �لـــدوؤوب و�لتعاون من �أجـــل �الإنجاز 

و�لتقـــدم. و��صتعر�صـــت في كلمتها ركائز خطة �لتنمية �ل�صـــبعة في 

دولـــة �لكويت و�لتـــي تهدف �إلى خلق ثقافة جديـــدة لمفهوم �لتنمية 

�لم�صتد�مة للمو�طنين ورفع درجة �لوعي. 

ومن بين �لمحاور �لرئي�صية �لتي تناولها �لموؤتمر:

• و�صع دولة �لكويت في �ل�صياق �لعالمي.	

• �لفر�ـــص 	 �لكويـــت،  لدولـــة  �الأجنبيـــة  �ال�صـــتثمار�ت  جـــذب 

و�لتحديات.

• تطوير �لبنية �لتحتية في دولة �لكويت	

• �إمكانات �لتنوع �القت�صادي في دولة �لكويت	

• �لتخطيط �لحالي و�لم�صتقبلي، في قطاع �ل�صحة �لعامة.	

• �لتطور�ت في �صناعة �لنفط و�لغاز.	

ي�صار �إلى �أن �لركائز �ل�صبعة لخطة �لتنمية في دولة �لكويت هي:

•  �إد�رة حكومية فاعلة.	

• �قت�صاد متنوع م�صتد�م.	

• بنية تحتية متطورة.	

• بيئة معي�صية م�صتد�مة.	

• رعاية �صحية عالية �لجودة.	

• ر�أ�صمال ب�صري �إبد�عي.	

• مكانة دولية متميزة.	

وقد مثل االأمانة العامة لمنظمة االأوابك في الموؤتمر، ال�شيد/ 

نا�شر بخيت، من اإدارة االعلم والمكتبة. 

مؤتمر كويت جديدة 2035
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بناء علـــى �لدعو�ت 

�لموجهـــة مـــن كل مـــن 

�لم�صدرة  �لدول  منتدى 

للغـــاز GECF ومنتدى 

 ،IEF لطاقـــة �لدولـــي�

�لعامة  �الأمانة  �صـــاركت 

في عدد مـــن �لفعاليات 

بتنظيمهـــا  قـــام  �لتـــي 

�لم�صدرة  �لدول  منتدى 

للغاز “ GECF “ خالل 
�لفتـــرة 26-30 نوفمبر 

 – ماالبـــو  فـــي   2019
غينيا �ال�صتو�ئية، و�لتي 

كانت على �لنحو �لتالي:

اأوال: جل�ش�������ة مبادرة 

بيانات المنظمات الم�شتركة حول معلومات الغاز

”JODI Information Gas Session«

عقدت جل�صـــة مبادرة بيانات �لمنظمات �لم�صـــتركة حول 

معلومـــات �لغاز على هام�ـــص �لقمة �لخام�صـــة لمنتدى �لدول 

�لم�صـــدرة للغـــاز » GECF “ فـــي ماالبو، غينيا �ال�صـــتو�ئية 

في 26 نوفمبر 2019. �صـــارك في �لجل�صة ممثلين عن بع�ص 

�ل�صركاء �لرئي�صـــيين �لقائمين على مبادرة JODI، وم�صاركة 

 JODI“ منظمـــة �أو�بك ب�صـــفتها ع�صـــو منت�صـــب للمبـــادرة

 .”Associate
مثلت هذه �لجل�صـــة فر�صة للم�صاركين للتد�ول حول فائدة 

�صـــفافية بيانـــات �لطاقـــة وتبـــادل �الآر�ء �لقيمة بين �صـــانعي 

�ل�صيا�صـــات وقادة �ل�صـــناعة في �إفريقيا حول مو�صـــوع جودة 

بيانـــات Quality Data و�لتو��صـــل معهـــا. وقـــد �صـــاهمت 

�لمناق�صـــات وتبـــادل �الأفكار لي�ـــص فقط على تعزيز �أن�صـــطة 

�لمبادرة �لحالية، ولكن �أي�صـــا لتكون بمثابة حافز لتعزيز دور 

�لمبادرة خارج �إطارها �لحالي.

وق�������د تمثلت م�شارك�������ة االأمانة العامة ف�������ي تقديم ال�شيد/ 

عبدالفتاح دندي، مدير االإدارة االقت�شادية كلمة في الجل�شة 

االفتتاحية التي تحدث فيها كل من: 

• معالـــي �ل�صـــيد غابرييـــل ليما، وزيـــر �لمناجـــم و�لمو�د 	

�لهيدروكربونية في غينيا �ال�صتو�ئية.

• �صـــعادة �لدكتـــور �صـــون، �الأميـــن �لعـــام لمنتـــدى �لطاقة 	

.”IEF “ لعالمي�

• �صعادة �لدكتور يوري �الأمين �لعام لمنتدى �لدول �لم�صدرة 	

.”GECF“ للغاز

• �ل�صـــيد د�بـــو �أودوالجـــا، رئي�ص ق�صـــم خدمـــات �لبيانات 	

وق�صم �الأبحاث، منظمة �أوبك.

كمـــا قام ممثـــل �الأمانة �لعامـــة بتقديم ورقـــة فنية �أخرى 

تطـــرق فيهـــا �إلـــى �أهمية �صـــفافية بيانـــات �لطاقـــة وجودتها 

لمتابعـــة �لتقدم �لمحرز فـــي تحقيق �أهـــد�ف �الأمم �لمتحدة 

للتنمية �لم�صتد�مة 2030.

ثانيا: الندوة الدولية الثانية للغاز الطبيعي 

عقـــدت �لنـــدوة �لدوليـــة �لثانية للغـــاز، للمـــرة �الأولى في 

�لقـــارة �الأفريقية، فـــي ماالبو، غينيا �ال�صـــتو�ئية على هام�ص 

�لقمة �لخام�صة لمنتدى �لدول �لم�صدرة للغاز في 27 نوفمبر 

2019، تحـــت عنـــو�ن »�لغـــاز: تحدي �لو�صـــع �لر�هـــن، خلق 
م�صـــتقبل م�صتد�م«. تناولت �لجل�صـــات �لخم�ص للندوة �لعديد 

مـــن �لمو��صـــيع �لمطروحـــة للنقا�ص و�لمتمثلة فـــي دور �لغاز 

في �ل�صـــياق �لجيو�صيا�صـــي، مـــع �لتركيز علـــى �أهمية تطوير 

�لبنيـــة �لتحتيـــة �لحالية للغـــاز، و�لقدرة �لتناف�صـــية من حيث 

�لتكلفـــة، و�لتكامـــل �الإقليمي في �ال�صـــتفادة مـــن �حتياطيات 

�لغـــاز �لعالمية. ودور �لغاز �لطبيعي في تحقيق �أهد�ف �الأمم 

�لمتحدة للتنمية �لم�صتد�مة، ورقمنة �ل�صناعة ك�صبيل للتحول 

فعاليات منتدى الدول المصدرة
IEF والمنتدى الدولي للطاقة GECF للغاز 
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منحت موؤ�ص�صـــة بتروليوم �إيكونومي�صـــت )Petroleum Economist( �الإعالمية �لعالمية جائزة “ �لقيادة �لم�صتقبلية لعام 

Future Leader Award( »2019(، للمهند�ص و�ئل عبد�لمعطي، خبير �صناعات غازية باالأمانة �لعامة لمنظمة �الأقطار �لعربية 
�لم�صدرة للبترول )�أو�بك(، لم�صاركته في �جتماعات �لموؤ�ص�صة لعدة مر�ت، وقد �أقيم حفل �لتكريم في �لعا�صمة �لبريطانية، لندن، 

بتاريخ 19 نوفمبر 2019، بح�صـــور ممثلين عن كبريات �صـــركات �لنفط �لعالمية.  و�إذ تبارك وتهنئ �الأمانة �لعامة للمهند�ص و�ئل 

عبد�لمعطي على هذ� �لتكريم، فاإنها تتمنى له كل �لتوفيق و�لمزيد من �لنجاح في حياته �لمهنية. 

فوز المهندس وائل عبدالمعطي بجائزة دولية 

في �الإنتاج و�لكفاءة. 

ثالثا: القمة الخام�شة لمنتدى الدول الم�شدرة للغاز

”5th GECF Gas Summit«

عقـــدت �لقمة �لخام�صـــة لروؤ�صـــاء دول وحكومـــات �لدول 

�الأع�صـــاء في منتدى �لدول �لم�صـــدرة للغاز في ماالبو، غينيا 

�ال�صـــتو�ئية في 29 نوفمبر 2019. وقد �صـــارك في فعاليات 

�لقمـــة على م�صـــتوى �لوزر�ء وكبار �لم�صـــوؤولين وفود ر�صـــمية 

من �لدول �الأع�صـــاء في منتدى �لدول �لم�صـــدرة للغاز من كل 

من �لجز�ئر وم�صـــر وليبيا وقطر ورو�صـــيا وترينيد�د وتوباغو 

و�الإمـــار�ت �لعربيـــة �لمتحـــدة وفنزويـــال و�أنغـــوال و�أذربيجان 

و�لنرويج و�صلطنة عمان.

وقد �صدر في نهاية �أعمال �لقمة �عالن »ماالبو«. و�أهم ما 

جاء فيه �لتاأكيد على عدد من �لق�صايا �لمهمة و�لتي منها: - 

• �لحقوق �ل�صيادية �لمطلقة و�لد�ئمة للبلد�ن �الأع�صاء في 	

�لمنتدى على مو�ردها من �لغاز �لطبيعي.

• �لـــدور �الأ�صا�صـــي للغـــاز �لطبيعـــي في تحقيـــق �أهد�ف 	

�الأمـــم �لمتحدة للتنمية �لم�صـــتد�مة، وال �صـــيما �لهدف 

7، كمورد طبيعي �صـــديق للبيئة ومعقول �لتكلفة ويمكن 
�لو�صول �إليه ومرن ل�صمان �لتنمية �القت�صادية و�لتقدم 

�الجتماعي؛

•  �الأهمية �لحيوية للغاز �لطبيعي في تطوير �لبنية �لتحتية 	

ذ�ت �ل�صـــلة ل�صـــمان �أمن �لطاقة �لعالمي و�أنظمة طاقة 

�أكثر ��صتد�مة ومرونة؛

• �لم�صـــاهمة �لتي ال غنى عنها للغـــاز �لطبيعي في حماية 	

�لبيئة، وال �صـــيما للتخفيف من �آثار تغير �لمناخ و�لتكيف 

معه؛

• �لمكانة �لر�ئدة للدول �الأع�صاء في �لمنتدى، و�لتي تمتلك 	

�أكبر ح�صة من مو�رد �لغاز �لطبيعي في �لعالم، في �إنتاج 

�لغاز وتجارته، و��صـــتعد�دها لتطوير هذه �لمو�رد ل�صالح 

�لمنتجين و�لم�صتهلكين؛
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�صـــاركت �الأمانة �لعامة لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة للبتـــرول )�أو�بك( في االجتماع 

التمهي�������دي الإعداد التقرير االقت�شادي العربي الموحد لع�������ام 2020 و�لذي ُعقد بمقر االأمانة 

العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة خالل �لفترة من 3 – 5 دي�صمبر/كانون �الأول 2019.   

و�صارك في �الجتماع ممثلون عن كل من االأمانة العامة لجامعة الدول العربية، و�شندوق النقد 

العربي، وال�شندوق العربي للإنماء االقت�شادي واالجتماعي، ومثل المنظمة في هذا االجتماع 

كل م�������ن ال�شي�������د الطاهر الزيتوني – محلل طاقة ، وال�شيد ماج�������د عامر– باحث  اقت�شادي، من 

االإدارة االقت�شادي�������ة. وتم خالل �الجتماع مناق�صـــة محتويات �لف�صـــول �لتي �صيت�صـــمنها تقرير 

عـــام 2020، وتـــم �عتماد هياكلها وفق �ل�صـــيغ �لتي عر�صـــتها �لموؤ�ص�صـــات �لتـــي تعدها، منها 

�لف�صـــل �لخام�ـــص �لذي تقـــوم باإعد�ده �الأمانة �لعامـــة لمنظمة �أو�بك و�لمتعلـــق بالتطور�ت في 

مجـــال �لنفط و�لطاقة، و�لذي يغطي �لو�صـــع �لعام لال�صتك�صـــاف و�الحتياطيات و�الإنتاج عربياً 

وعالميـــاً، و�لتطور�ت فـــي �لطلب على �لطاقة، وحركة �لمخزونـــات �لنفطية �لعالمية )�لتجارية 

و�الإ�صـــتر�تيجية(، و�أ�صـــعار �لنفط �لخام و�لمنتجات �لنفطية و�لغاز �لطبيعي، و�صـــادر�ت �لنفط 

و�لغاز �لطبيعي، وقيمة �ل�صـــادر�ت �لنفطية �لعربية، مع ��صـــتعر��ص �النعكا�صات �لمحتملة على 

�قت�صـــاد�ت �لدول �لعربية. باالإ�صافة �إلى �إعد�د �لجزئية �لخا�صـــة بال�صناعات �لهيدروكربونية 

�صمن �لف�صل �لر�بع �لمتعلق بالقطاع �ل�صناعي.

وقـــد �أكـــد �لمجتمعون على �أهمية مو��صـــلة �لعمل على تح�صـــين وتطوير م�صـــمون �لتقرير 

�لـــذي يحظـــى باأهمية متز�يدة كمرجـــع هام يتز�يد �لطلـــب عليه من قبل �لباحثيـــن و�لمهتمين 

و�لموؤ�ص�صـــات �لعربية. كما تم �التفاق على �أن يكون ف�صـــل �لمحور في تقرير عام 2020، حول 

مو�صوع "�القت�صاد �لرقمي ودعم دوره في �لتنمية �لعربية".

االجتماع التمهيدي إلعداد التقرير 
االقتصادي العربي الموحد لعام 2020
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��صـــتقبلت �الأمانـــة �لعامة لمنظمـــة �الأو�بك وفـــد� من وز�رة 

�لنفـــط في دولـــة �لكويت، يوم �الأربعاء 11 دي�صـــمبر 2019، وقد 

تم خالل �لزيارة تقديم عر�ص تقديمي عن بنك �لمعلومات �لتابع 

لالأمانـــة �لعامـــة للمنظمـــة، و�لمجـــاالت �لمتاحة لال�صـــتفادة من 

�لمعلومات �لقيمة و�الح�صـــائيات �لتف�صيلية �لتي يقدمها �لبنك. 

كمـــا قـــام �لوفد �لز�ئر بجولـــة ميد�نية في مكتبـــة �الأمانة �لعامة 

حيـــث تم عر�ص نبذة كاملة عن �أق�صـــام �لمكتبـــة و�لخدمات �لتي 

تقدمها للباحثين �صو�ء من �لمنظمة �أو من �لدول �الأع�صاء و�لدول 

�لعربية و�الأجنبية. وقد تم ��صتعر��ص مجاالت تطوير �لتعاون بين 

مكتبة �الأمانة �لعامة ومكتبة وز�رة �لنفط. 

زيارة وفد من وزارة النفط
 في دولة الكويت لمنظمة األوابك

نعـــت �الأمانـــة �لعامـــة لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة للبترول )�أو�بك(، وفاة �لمغفور لـــه باإذن �هلل الدكتور 

فا�شل الجلبي، االأمين العام الم�شاعد االأ�شبق لمنظمة االأوابك، �لذي و�فاه �الأجل �لمحتوم بعد رحلة طويلة حافلة 

باالإ�صـــهامات �لعلمية �لثرية و�لدر��صـــات و�لبحوث وح�صـــوره �لفاعـــل و�لموؤثر في �لموؤتمـــر�ت و�لملتقيات �لعلمية 

�لمتخ�ص�صة في �صناعة �لطاقة ب�صكل عام و�صناعة �لنفط و�لغاز ب�صكل خا�ص، وكذلك في �أجهزة �الإعالم �لعربية 

و�الأجنبية.

وذكـــر �شع�������ادة االأ�شتاذ/ عبا�س علي النقي، االأمين العام لمنظمة االأقط�������ار العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك(، 

في ت�صـــريح �صـــحفي �ن �لمغفور له باإذن �هلل تعالي �لدكتور فا�صـــل �لجلبي، كانت له ��صـــهامات و��صحة في عمل 

منظمة �الأو�بك خالل حقبة �ل�صبعينيات من �لقرن �لما�صي، حيث تقلد من�صب ممثل جمهورية �لعر�ق في �لمكتب 

�لتنفيذي للمنظمة خالل �لفترة من عام 1972 حتى عام 1975، كما �صغل من�صب �الأمين �لعام �لم�صاعد لمنظمة 

�الأو�بـــك خـــالل �لفترة من 11 �صـــبتمبر 1976 حتى 8 �أكتوبر 1978. حيث �صـــاهم خاللها بو�صـــع �للبنات �الأولى 

لندوة �أك�صـــفورد للطاقة، وكذلك لموؤتمر �لطاقة �لعربي و�لجدير بالذكر �ن هذين �لموؤتمرين م�صـــتمر�ن حتى وقتنا 

�لحا�صر.

ثم ��صتمرت م�صيرة وعطاء�ت �لمرحوم �لدكتور فا�صل �لجلبي على �ل�صعيد �لعالمي حيث �صغل منا�صب دولية 

مرموقة، من بينها من�صب نائب �الأمين �لعام لمنظمة �لدول �لم�صدرة للنفط “�أوبك” خالل �لفترة من عام 1978 

�إلـــى عام 1988، ومن�صـــب �الأمين �لعام لمنظمة �أوبك بالوكالة من عـــام 1983 �إلى عام 1988، و�لمدير �لتنفيذي 

لمركز در��صات �لطاقة �لعالمية في لندن.

و�أ�صـــاف النق�������ي �ن �لمرحـــوم كانت له ��صـــهامات علمية مميزة خالل فتـــرة عمله في �الأمانـــة �لعامة لمنظمة 

�الأو�بك، و�أعّد خاللها �لعديد من �لدر��صات و�الأور�ق �لعلمية ونذكر منها على �صبيل �لمثال ال �لح�صر، در��صة تطور 

�لمعالم �لرئي�صـــية لهيكل �أ�صعار نفط �ل�صرق �الأو�صط، ودر��صة �لتطور�ت �الأ�صا�صية لهيكل �صناعة �لنفط �لعالمية، 

وقد مثلت تلك �لدر��صات �إ�صافة مهمة للمكتبة �لبترولية �لعربية، و�صاهمت في �إي�صاح وجهة نظر منظمة �الأو�بك 

تجاه �لعديد من �لق�صايا �لبترولية �لتي �صغلت �ل�صاحة �لنفطية و�الإعالمية �آنذ�ك، ال�صيما في مو��صيع �قت�صاديات 

�لبترول، و�نعكا�صات �صيا�صات �لطاقة في �لدول �ل�صناعية �لكبرى على �لدول �لعربية �لمنتجة و�لم�صدرة للنفط. 

 و�أعرب النقي باإ�صـــمه ونيابة عن كافة �أ�صـــرة �الأمانة �لعامة لمنظمة �الأو�بك عن خال�ص �لتعازي �لقلبية الأ�صرة 

�لمغفور له باإذن �هلل �لدكتور فا�صل �لجلبي، واأن يلهم ذويه ال�شبر وال�شلوان.

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( 
تنعى الدكتور فاضل الجلبي األمين العام المساعد األسبق للمنظمة
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التطورات البترولية في األسواق العالمية*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

أواًل: أسواق النفط العالمية

1- اأ�شعار النفط

• اإنخف�س المعدل ال�شهري الأ�شعار �شلة اأوبك بن�صبة 4% )2.5 دوالر للبرميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 59.9 دوالر 	

للبرميل خالل �صهر �أكتوبر 2019. وقد كان لكل من �رتفاع �أ�صعار �ل�صحن �إلى م�صتويات قيا�صية على خلفية قر�ر وز�رة 

�لخز�نة �الأمريكية بفر�ص عقوبات على �صركة China Ocean Shipping، مما قيد �لطلب �لفوري على �لنفط، و�صعف 

معدالت ت�صغيل م�صافي �لتكرير في �لواليات �لمتحدة، وتال�صي �لمخاوف ب�صاأن تعطل �الإمد�د�ت �لنفطية، دور�ً رئي�صياً في 

�إنخفا�ص �الأ�صعار خالل �صهر �أكتوبر 2019.

• ارتفعت االإمدادات المعرو�شة من النفط خالل �صهر �أكتوبر 2019 بمقد�ر 0.8 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.8% لت�صل �إلى 	

حو�لي 101.4 مليون ب/ي. حيث �رتفعت �إمد�د�ت �لدول �الأع�صاء في �أوبك من �لنفط �لخام و �صو�ئل �لغاز �لطبيعي 

بن�صبة 1.5% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 34.6 مليون ب/ي. كما �رتفع �إجمالى �إمد�د�ت �لدول �لمنتجة 

من خارج �أوبك بن�صبة 0.8% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 66.9 مليون ب/ي.

�لم�صدر: منظمة �لدول �لم�صدرة للنفط ، �أوبك.

2- الطلب والعر�س

• ارتفع الطلب العالمي على النفط خالل �صهر �أكتوبر 2019 بمقد�ر 1.7 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 1.7% لي�صل �إلى حو�لي 	

102 مليون ب/ي. حيث ارتفع طلب مجموعة الدول ال�شناعية بن�صبة 1.3% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 
48.6 مليون ب/ي. كما ارتفع طلب بقية دول العالم االأخرى بن�صبة 2.3% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 

53.5 مليون ب/ي.

المعدل اال�شبوعي لل�شعر الفوري ل�شلة خامات اأوبك، 2018-2019 ) دوالر / برميل (
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Energy Intelligence Briefing Nov. 5  2019�لم�صدر: 

• ارتفع اإنتاج الواليات المتحدة من النفط ال�شخري خالل �صهر �أكتوبر 2019 بنحو 1.1% ليبلغ حو�لي 9 مليون ب/ي، 	

بينما انخف�س عدد الحفارات العاملة لل�صهر �لحادي ع�صر على �لتو�لي وبنحو 22 حفارة مقارنة بال�صهر �ل�صابق ليبلغ 

نحو 759 حفارة.

EIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions Nov. 2019�لم�صدر:

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

العر�س والطلب العالمي على النفط )مليون ب/ي(
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3- المخزونات النفطية

• مقارنة 	 برميل  مليون   10 بحو�لي   2019 �أكتوبر  �صهر  ال�شناعية خالل  الدول  النفطي في  التجاري  المخزون  اإنخف�س 

بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 2944 مليون برميل، كما �نخف�ص �لمخزون �الإ�صتر�تيجي في دول منظمة �لتعاون �القت�صادي 

و�لتنمية وجنوب �أفريقيا و�ل�صين بحو�لي 8 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1820 مليون برميل.

4. تجارة النفط
- واردات الواليات المتحدة النفطية

• اإنخف�شت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر �أكتوبر 2019 بنحو 5.2% لتبلغ 6.3 مليون ب/ي، بينما 	

ارتفعت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو 10.5% لتبلغ حو�لى 2.2 مليون ب/ي.

• ارتفعت �شادرات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر �أكتوبر 2019 بنحو 11% لتبلغ 3.4 مليون ب/ي، كما 	

ارتفعت �شادراتها من المنتجات النفطية بنحو 0.2% لتبلغ حو�لى 5.1 مليون ب/ي.

ثانيًا: أسواق الغاز الطبيعي العالمية

1- االأ�شعار
• اإنخف�س المتو�شط ال�شهري لل�شعر الفوري للغاز الطبيعي �لم�صجل في مركز هنري بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر 	

�أكتوبر 2019 لي�صل �إلى 2.33 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

• اإنخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في اليابان خالل �صهر �صبتمبر 2019 بمقد�ر 0.7 دوالر 	

لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 9.47 دوالر لكل مليون )و ح ب(، بينما ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي 

الم�شيل في ال�شين بمقد�ر 0.4 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 8.81 دوالر لكل مليون )و ح ب(، وارتفع 

متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في كوريا الجنوبية بمقد�ر 0.6 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل 

�إلى 9.8 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

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

مليون طن خالل �صهر �صبتمبر 2019، م�صتاأثرة بح�صة 19.5% من �الإجمالى.

Oil Market intelligence, Jan. and Nov. 2019�لم�صدر:

التغير في المخزون النفطي في نهاية �شهر اأكتوبر 2019 )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".

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

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

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

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

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

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

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

يونيو  وفي  اأوبك،  �شلة  اإلى  »زافيرو«  اال�شتوائية  غينيا  خام  ا�شيف   2017 يونيو 

قطر  خام  ا�شتثناء  تم   2019 يناير  وفي  »دجينو«  الكونغو  خام  اأ�شيف   2018
البحري من �شلة اأوبك لت�شبح تتاألف من 14 نوع من النفط الخام.

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

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

�جلدول - 2:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك،  2018- 2019 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 2018 -2019
)$ / Barrel - دوالر / برميل(

2019 2018 �ال�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month 2019 2018 �الأ�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month

63.9 75.1 1 
   

يوليو

July

58.0 65.5 1 

 يناير 

January
66.0 74.1  2 59.3 66.8  2
64.7 71.0  3 60.8 67.2  3
64.3 72.8 4 60.5 67.6  4
58.6 71.9 1 

 

�غ�صط�ص

August

61.9 63.9  1

 فرب�ير 

February
59.0 70.4  2 63.1 61.3  2
60.1 72.1  3 66.2 63.1  3
59.7 75.0 4 65.0 63.6  4
59.4 75.2  1

�صبتمرب

September

65.1 62.5 1

 مار�ص 

March
61.5 76.2  2 66.6 62.3 2
65.7 76.7 3 67.2 65.1 3
63.1 80.6 4 66.8 66.4 4
59.2 83.2 1 

 �كتوبر 

October

68.8 65.1 1
  

�بريل

April

59.7 81.4  2 70.4 67.7 2
60.7 78.9  3 70.5 69.5 3
61.0 76.4 4 73.1 70.9 4

70.5 1 

 نوفمرب  

November

73.5 73.5 1

مايو

May
66.5  2 75.6 75.6 2
62.8  3 76.3 76.3 3
58.8 4 73.9 73.9 4
60.0 1 

 دي�صمرب 

December

73.6 73.6 1

 يونيو 

  June
59.1  2 73.8 73.8 2
55.2  3 71.0 71.0 3
51.3 4 74.9 74.9 4

20182019

66.958.7January يناير 

63.563.8February فرب�ير 

63.866.4March مار�ص 

68.470.8April �بريل 

74.170.0May مايو 

73.262.9June يونيو 

73.364.7July يوليو 

72.359.6August �غ�صط�ص 

77.262.4September �صبتمرب 

79.459.9October �كتوبر 

65.3November نوفمرب 

56.9December دي�صمرب 

64.763.0First Quarter �لربع �الأول 

71.967.9Second Quarter �لربع �لثانى 

74.262.2Third Quarter �لربع �لثالث 

67.2Fourth Quarter �لربع �لر�بع 

69.8Annual Average املتو�شط ال�شنوي 

�جلدول - 1: �ملعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة �أوبك* ، 2018 - 2019

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2018 -2019
)$ / Barrel - دوالر / برميل(
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�جلدول - 3:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك وبع�ص �أنو�ع �لنفوط �الأخرى 2019-2017

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

)$/Barrel - دوالر/ برميل(

�صلة خامات 

�أوبك

 OPEC
Basket

�لعربى 

�خلفيف

 Arab
Light

خليط   

�ل�صحر�ء 

�جلز�ئري 

 Sahara
Blend

�لب�صرة 

�خلفيف

 Basra
Light

�لكويت 

Kuwait
Export

موربان

�الإمار�تي

Murban

�ل�صدرة �لليبي

Es Sider
دبى

Dubai
برنت

Brent

قطر 

�لبحري

Marine

غرب 

تك�صا�ص

WTI

52.452.754.251.951.754.952.953.254.252.950.9Average 2017متو�شط عام 2017

69.870.371.268.460.971.969.569.470.969.264.9Average 2018متو�شط عام 2018

66.967.469.966.165.768.868.266.269.166.463.7January 2018يناير 2018 

63.564.066.062.362.165.964.462.765.263.162.2Februaryفرباير

63.864.466.762.362.266.364.962.865.963.462.8Marchمار�س

68.468.972.167.167.071.070.468.371.667.666.3Aprilاأبريل

74.174.777.372.872.676.775.374.276.973.469.9Mayمايو

73.274.373.471.972.476.272.373.674.272.967.7Juneيونيو

73.374.273.972.072.376.072.473.174.373.171.0Julyيوليو

72.373.472.671.171.874.970.772.572.672.568.0Augustاأغ�شط�س

77.278.279.676.276.878.877.177.278.876.570.2September�شبتمرب

79.480.081.178.378.681.379.679.481.178.970.8Octoberاأكتوبر

65.366.465.064.165.268.163.165.864.765.956.8Novemberنوفمرب

56.958.256.456.157.159.355.757.357.057.349.5Decemberدي�شمرب

58.759.659.358.258.760.858.359.159.459.551.6January 2019يناير 2019 

63.864.964.363.363.965.663.264.464.065.1055.0Februaryفرباير

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

64.765.663.964.464.064.963.463.263.964.857.5Julyيوليو

59.660.858.259.260.460.258.3858.958.860.854.8Augustاأغ�شط�س

62.462.762.561.962.262.462.3261.162.663.156.9September�شبتمرب

59.961.060.559.560.560.959.859.559.761.854.0Octoberاأكتوبر

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

�جلدول  - 4:  �ملتو�صط �ل�صهري لال�صعار �لفورية للمنتجات �لنفطية فى �ال�صو�ق �ملختلفة،  2017 - 2019

Table - 4: Average Monthly Market Spot Prices of Petroleum Products,   2017 -2019
)$ / Barrel - دوالر / برميل(

الغازولني  املمتازال�شوق

Premium Gasoline
زيت الغاز

Gasoil
زيت الوقود

 Fuel Oil
 Market

متو�صط

 عام 

2017

68.066.351.6Singapore�صنغافورة

Average
2017

75.166.448.7Rotterdamروترد�م
66.666.949.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

74.462.347.1US Gulf�خلليج �المريكي

متو�صط

 عام 

2018

79.984.765.2Singapore�صنغافورة

Average
2018

87.385.962.3Rotterdamروترد�م
79.185.763.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

85.881.058.9US Gulf�خلليج �المريكي

�أكتوبر

2018

87.696.976.8Singapore�صنغافورة

Oct.-18
91.297.273.1Rotterdamروترد�م

82.596.874.3Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
89.693.369.2US Gulf�خلليج �المريكي

نوفمرب

2018

68.782.168.3Singapore�صنغافورة

Nov.-18
76.886.462.6Rotterdamروترد�م

67.585.164.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
71.080.059.5US Gulf�خلليج �المريكي

دي�صمرب

2018

60.069.956.4Singapore�صنغافورة

Dec.-18
67.674.653.1Rotterdamروترد�م

58.473.254.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
62.367.551.6US Gulf�خلليج �المريكي

يناير

2019

61.172.057.8Singapore�صنغافورة

Jan.-19
68.275.254.9Rotterdamروترد�م

59.274.957.8Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
63.270.254.9US Gulf�خلليج �المريكي

فرب�ير

2019

66.378.463.9Singapore�صنغافورة

Feb.-19
74.480.861.4Rotterdamروترد�م

64.480.964.1Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
70.375.962.9US Gulf�خلليج �المريكي

مار�ص

2019

74.480.766.1Singapore�صنغافورة

Mar.-19
81.181.863.0Rotterdamروترد�م

72.581.764.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
86.076.762.9US Gulf�خلليج �المريكي

�بريل

2019

80.783.066.8Singapore�صنغافورة

April-19
93.084.564.9Rotterdamروترد�م

81.983.665.7Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
92.879.365.2US Gulf�خلليج �المريكي

مايو

2019

76.382.464.4Singapore�صنغافورة

May-19
90.384.961.7Rotterdamروترد�م

80.284.265.2Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
87.278.260.6US Gulf�خلليج �المريكي

يونيو

2019

67.4974.8759.42Singapore�صنغافورة

Jun.-19
78.2976.1356.94Rotterdamروترد�م

70.5775.6462.53Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
82.4771.0554.82US Gulf�خلليج �المريكي

يوليو

2019

73.678.566.1Singapore�صنغافورة

Jul.-19
82.378.559.2Rotterdamروترد�م

75.578.164.8Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
88.674.958.4US Gulf�خلليج �المريكي

�أغ�صط�ص

2019

70.175.154.4Singapore�صنغافورة

Aug.-19
77.675.455.7Rotterdamروترد�م

69.775.357.8Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
79.370.745.0US Gulf�خلليج �المريكي

�صبتمرب

2019

74.477.761.3Singapore�صنغافورة

Sep.-19
77.279.761.6Rotterdamروترد�م

71.079.563.8Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
78.175.748.6US Gulf�خلليج �المريكي

�أكتوبر

2019

74.276.346.6Singapore�صنغافورة

Oct.-19
76.378.558.9Rotterdamروترد�م

69.478.162.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
77.574.942.3US Gulf�خلليج �المريكي
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 Source: OPEC Monthly Oil Market Report (various issues) امل�شدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�شهري ملنظمة اأوبك. 

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

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

�جلدول - 5 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �لنفط �خلام  2017 - 2019 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2017 - 2019
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�ص �لعاملي(

             Direction
Period

�لبحر �ملتو�صط/

�لبحر �ملتو�صط ***

Med/Med ***

�ل�صرق �الأو�صط/ �لغرب **

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

Middle East/East*
 �الجتاه     

�لفرتة

Average 2017 106 30 59 متو�شط 2017

Average 2018 115 25 57 متو�شط 2018

October 2018 129 33 83 �أكتوبر 2018

November 155 41 93 نوفمرب

December 195 38 87 دي�صمرب

January 2019 131 24 56 يناير 2019

February 95 26 52 فرب�ير

March 95 30 60 مار�ص

Arpil 80 21 40 �أبريل

May 103 19 39 مايو

June 89 20 44 يونيو

July 88 20 44 يوليو

August 76 27 57 �أغ�صط�ص

September 110 30 62 �صبتمرب

October 176 83 135 �أكتوبر

�جلدول - 6 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �ملنتجات �لنفطية، 2017 - 2019 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2017 - 2019
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�ص �لعاملي (

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

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

Med/Med*
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

Middle East/East*

�الجتاه     

�لفرتة

Average 2017 171 160 121 متو�شط 2017

Average 2018 161 151 119 متو�شط 2018

October 2018 162 150 124 �أكتوبر 2018

November 172 164 132 نوفمرب

December 233 223 183 دي�صمرب

January 2019 187 177 147 يناير 2019

February 170 160 113 فرب�ير

March 176 167 112 مار�ص

Arpil 185 175 96 �أبريل

May 159 149 116 مايو

June 150 140 114 يونيو

July 163 153 96 يوليو

August 111 103 112 �أغ�صط�ص

September 112 104 109 �صبتمرب

October 167 157 165 �أكتوبر

Direction

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

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

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

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

�جلدول - 7 : �لطلب �لعاملي على �لنفط خالل �لفرتة 2017 - 2019    

Table -7 : World Oil Demand  2017 - 2019
)Million b/d - مليون برميل/ �ليوم (

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

وتقارير ال�شناعة النفطية.

*2019 2018 2017 

�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  

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

OAPEC 6.2 6.3 6.3 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1       �لدول �الأع�صاء في �أو�بك

Other Arab 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0       �لدول �لعربية �الأخرى

OECD 48.5 47.3 47.7 47.9 48.1 48.2 47.2 47.7 47.4 48.0 47.7 47.1 47.0  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 26.1 25.4 25.2 25.5 25.7 25.7 25.4 25.2 25.0 25.1 25.1 25.0 24.5  �أمريكا �ل�صمالية

Western Europe 14.7 14.2 14.0 14.3 14.3 14.7 14.2 14.0 14.3 14.4 14.8 14.3 13.9  �أوروبا �لغربية

Pacific 7.7 7.6 8.5 8.0 8.1 7.7 7.6 8.5 8.1 8.4 7.9 7.8 8.6  �ملحيط �لهادي

Developing Countries 33.4 32.9 33.0 32.6 32.6 32.9 32.6 32.4 32.1 32.1 32.4 32.0 31.5  الدول النامية

 Middle East &
other Asia 22.3 21.9 22.2 21.8 21.7 21.8 21.8 21.7 21.4 21.4 21.5 21.3 21.0 �ل�صرق �الو�صط ودول 

�أ�صيوية �أخري 

Africa 4.4 4.4 4.5 4.3 4.4 4.3 4.3 4.4 4.2 4.2 4.1 4.2 4.3  �فريقيا

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

 China 13 13.2 12.6 12.7 13.1 12.7 12.8 12.3 12.2 12.3 12.3 12.4 11.9  ال�شني 

  FSU 5.0 4.7 4.8 4.8 5.0 4.9 4.7 4.7 4.7 5.1 4.8 4.4 4.5  االحتاد ال�شوفيتي ال�شابق

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

World 100.7 98.8 98.8 98.8 99.6 99.3 98.0 97.8 97.3 98.6 97.8 96.5 95.7    العامل
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�جلدول - 8: �لعر�ص �لعاملي للنفط و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �لفرتة  2017 - 2019

Table -8 : World Oil and NGL Supply, 2017-2019
)Million b/d - مليون برميل يوميا ( 

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

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

* اأرقام تقديرية. 

*2019 2018 2017 

�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  

Arab Countries 27.6 27.8 28.0 28.7 29.6 28.8 28.3 28.0 28.1 28.2 28.3 28.0 27.9 الدول العربية

OAPEC 26.3 26.5 26.7 27.4 28.3 27.5 26.9 26.7 26.8 26.9 27.0 26.7 26.6 �لدول �الأع�صاء في �أو�بك

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

OPEC * *: 34.2 34.8 35.5 38.7 39.1 39.0 38.1 38.1 38.7 38.4 39.1 38.8 38.6 االأوبك * *:

Crude Oil 29.4 30.0 30.7 32.3 32.7 32.7 31.7 31.8 32.5 32.2 32.7 32.5 32.4 �لنفط �خلام

NGLs  +non conventional Oils 4.8 4.8 4.8 6.4 6.4 6.4 6.3 6.3 6.3 6.2 6.4 6.3 6.2  �صو�ئل �لغاز �لطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 29.7 29.6 29.3 28.0 29.5 28.6 27.5 27.3 25.7 26.6 25.5 25.2 25.5 منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 25.6 25.6 25.0 23.9 25.2 24.5 23.4 22.9 21.5 22.4 21.4 20.9 21.1 �أمريكا �ل�صمالية

Western Europe 3.5 3.6 3.9 3.8 3.9 3.6 3.7 3.9 3.8 3.8 3.7 3.8 4.0 �أوروبا �لغربية

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

Developing Countries 13.7 13.5 13.4 11.6 11.6 11.4 11.8 11.8 11.5 11.9 11.8 12.0 12.0 الدول النامية

 Middle  East & Other Asia 6.6 6.7 6.7 4.8 4.8 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 �ل�صرق �الأو�صط ودول �آ�صيوية �أخرى

 Africa 1.5 1.6 1.5 1.7 1.5 1.6 1.8 1.8 1.5 1.9 1.9 2.0 2.0 �فريقيا 

Latin America 5.5 5.3 5.2 5.2 5.3 5.1 5.2 5.2 5.1 5.2 5.1 5.1 5.1 �أمريكا �لالتينية 

China 4.1 4.1 4.1 4.0 4.1 3.9 4.0 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 ال�شني

FSU 14.3 14.2 14.6 14.3 14.6 14.3 14.1 14.1 14.1 14.1 13.9 14.1 14.1 االحتاد ال�شوفيتي ال�شابق

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

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

World 98.3 98.6 99.3 98.8 100.1 99.6 97.9 97.5 96.4 97.2 96.6 96.3 96.3  العامل  
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1( Exculdes Oil at Sea.
2( Includes Oil at Sea and strategic reserves.

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

Oil Market Intelligence, Nov. 2018 & Sep. 2019   امل�شدر Sources: Oil Market Intelligence, Nov. 2018 & Sep. 2019

�لجدول - 9: �لمخزون �لنفطي �لعالمي، في نهاية �صهر �أكتوبر 2019

Table - 9 : Global Oil Inventories، October 2019
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية �ل�صهر(

�أكتوبر

2019 
Oct. 19

 �صبتمبر
2019

Sep. 2019

�لتغير عن �صبتمبر 2019

Change from
September 2019

�أكتوبر

 2018
Oct. 18

�لتغير عن �أكتوبر 2018

Change from
October 2018

13Americas 1533)9(15461555االأمريكتني:

20Crude 28595 615587نفط خام

Products)7(938)37(931968منتجات نفطية

62Europe 0922 984984اأوروبا :

31Crude 0329 360360نفط خام

31Products 0593 624624منتجات نفطية

0Pacific 0405 405405منطقة املحيط الهادي 

Crude)24(157)16(133149نفط خام

24Products 16248 272256منتجات نفطية

 74Total OECD 2860)10(29342944اإجمايل الدول ال�شناعية *
1

27Crude 121081 11081096نفط خام

48Products 1779)21(18271848منتجات نفطية

 127Rest of the world 512887 30142963بقية دول العامل *
1

Oil at Sea)62(01221 11591159نفط على منت �لناقالت

201World Commercial 1 415747 59485907املخزون التجاري العاملي *

Strategic Strategic)18(1838)8(18201828�ملخزون �ال�صرت�تيجي

338805122Total 2 89278894اإجمايل املخزون العاملي**


