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في هذا العدد

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

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

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

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

الكويت مقراً لها.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الأع�شاء على اأن يكون من بينها اأ�شوات جميع الدول الأع�شاء الموؤ�ش�شة. 
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أجهزة المنظمة • ال�شركات املنبثقة:
الم�شروعــــات  المنظمة  عــن  انبثقت 

العربيـــة  ال�شــــركة  التالية:  الم�شـــتركة 

 1972 عام  في  البترول  لنقل  البحرية 

ومقرها مدينة الكويت في دولة الكويت، 

ال�شفن  واإ�شالح  لبناء  العربية  وال�شركة 

)اأ�شري( في عام 1973، ومقرها مملكة 

البحرين، وال�شركة العربية لال�شتثمارات 

 1974 عــام  في  )اأبــيــكــورب(  البترولية 

المملكة  فــي  الــخــبــر  مــديــنــة  ومــقــرهــا 

العربية  وال�شركة  ال�شعودية،  العربية 

 1975 عــام  فــي  البترولية  للخدمات 

ومقرها مدينة طرابل�س في دولة ليبيا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وتطبيق اتفاقية اإن�شاء المنظمة، والمنازعات التي تن�شاأ بين ع�شوين اأو اأكثر من اأع�شاء المنظمة في مجال الن�شاط البترولي.
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استقبل معالي وزير 
النفط ووزير الكهرباء 
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الكويت، الدكتور محمد 

عبداللطيف الفارس، 
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سبت، األمين العام 
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افتتاحية العدد

اتفاقيات التجارة العالمية الحرة  وفرص  الدول 
العربية في تعزيز حجم تجارة البتروكيماويات 

تابع المهتمـــون حول العالم احتفالية  توقيع 15 

دولة على اتفاقية ال�شـــراكة القت�شـــادية الإقليمية 

 )The Regional Comprehensive ال�شـــاملة

)Economic Partnership )RCEP، فـــي ١٥ 

نوفمبر / ت�شـــرين الثاني من  عـــام 2020، بين كل 

من  دول الآ�شيان الع�شـــر، وال�شين واليابان وكوريا 

الجنوبية واأ�شـــتراليا ونيوزيلندا ، بعد ثماني �شنوات 

من المفاو�شات الم�شتمرة. تجمع التفاقية بين كل 

من ال�شـــين واليابان وكوريا الجنوبية �شـــمن �شراكة 

تجاريـــة واحـــدة لأول مرة على الإطـــالق.   ل يزال 

باإمـــكان الهنـــد، التـــي ان�شـــحبت مـــن التفاقية في 

نوفمبر / ت�شرين الثاني عام 2019 ب�شبب المخاوف 

من اأن ي�شـــر خف�س الر�شـــوم الجمركية بالمنتجين 

المحليين، من الن�شـــمام لالتفاقية في وقت لحق. 

كما يمكن للوليات المتحدة، التي لم يتم ا�شتبعادها 

عن عمد من التفاقية، اأن تن�شـــم اأي�ًشا اإذا تو�شلت 

اأولً اإلى اتفاقية تجارية مع دول الآ�شيان.

يعد ت�شريع التوقيع على التفاقية اأحد تاأثيرات 

تداعيات جائحـــة فيرو�س كورونا كوفيد -19 على 

القت�شـــاد والتجارة العالمية، مما اأدى اإلى �شرورة 

التعـــاون الجماعي الم�شـــترك بيـــن دول المنطقة، 

وتذليل كافة العقبات اأمام حركة التجارة الحرة بين 

الدول الأع�شـــاء، للتقليل من تحديـــات وتداعيات 

الجائحة على القت�شاد المحلي لتلك الدول. 

تغطي التفاقية جميع جوانب ت�شـــهيل وتحرير 

الو�شـــول اإلـــى الأ�شـــواق والتجارة في كافـــة اأنواع 

ال�شـــلع، وال�شـــتثمار، وحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة، 

والتجـــارة الإلكترونيـــة، وغيرهـــا مـــن المجـــالت 

التجارية. وتاأخذ التفاقيـــة في العتبار متطلبات 

جميـــع الدول الأع�شـــاء وتحقيق توازن الم�شـــالح، 

كما تعطي الأف�شـــلية للدول الأقل نموا، وت�شـــاعد 

الـــدول الأع�شـــاء الناميـــة علـــى تعزيـــز قدراتهـــا 

والتنمية ال�شاملة والمتوازنة لدول المنطقة. وعلى 

الرغم من اأن الت�شـــديق على التفاقية قد ي�شتغرق 

�شهور، ومن غير المتوقع اأن تدخل حيز التنفيذ قبل 

الن�شف الثاني من عام 2021 لأنها تتطلب ت�شديق 

�شـــت دول على الأقل من دول الآ�شيان وثالث دول 

من خارج الآ�شـــيان، فقد عـــززت التفاقية التفاوؤل 
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في العديد من اأ�شواق البتروكيماويات ومن المتوقع 

اأن تح�شل تجارة البتروكيماويات في اآ�شيا على دعم 

قوي على المدى الطويل.

من المرجح اأن ت�شهد اليابان بعد دخول التفاقية 

حيز التنفيذ زيادة في �شـــادراتها اإلى ال�شـــين التي 

تعد ثاني اأكبر اقت�شـــاد في العالم، وم�شتورد رئي�شي 

للبتروكيماويات، والتي ل ترتبط معها باأي اتفاقيات 

ثنائية للتجارة الحرة. كما يمكن لل�شـــين اأن ت�شتفيد 

من اإمدادات اإ�شـــافية معفاة من الر�شـــوم الجمركية 

من مونومر اأ�شـــيتات الفينيل )VAM( من اليابان، 

والتـــي تفر�ـــس حاليا ر�شـــوما جمركية تبلـــغ ٪5.5 

على واردات ال�شـــين من مونومر اأ�شـــيتات الفينيل.  

في حين اأن واردات ال�شـــين من مونومر “اأ�شـــيتات 

الفينيـــل” معفـــاة من الر�شـــوم الجمركية من كل من 

�شنغافورة، وكوريا الجنوبية، وتايوان.

تعـــد اتفاقيـــة ال�شـــراكة القت�شـــادية الإقليميـــة 

 )FTA( ال�شـــاملة هي اأكبر اتفاقية للتجـــارة الحرة

فـــي العالـــم حاليـــاً، فهي تغطـــي حوالـــي 30 ٪ من 

الناتـــج المحلـــي الإجمالي العالمـــي، وحوالي ٪30 

مـــن اإجمالـــي التجـــارة العالمية. وتهـــدف التفاقية 

اإلى اإلغاء ما ي�شـــل اإلى 90٪ من الر�شـــوم الجمركية 

على الواردات بين الدول الأع�شـــاء، بما فيها تجارة 

البتروكيماويـــات، و�شـــتتم بع�س التخفي�شـــات على 

مـــدى 20 عاماً من وقت التنفيذ.  لذا فاإن  التوقيع 

على هـــذه التفاقية، و كذلـــك التفاقيات التجارية 

المماثلـــة مثل اتفاق ال�شـــراكة ال�شـــامل والتدريجي 

 Comprehensive and « عبـــر المحيط الهادئ

Progressive Agreement for Trans-
Pacific Partnership- CPTPP” الـــذي وقع 
في عـــام  2018، بعد ان�شـــحاب الوليات المتحدة 

الأمريكية ، بين كل من “اأ�شـــتراليا، وبروناي، وكندا، 

وت�شيلي، واليابان، وماليزيا، والمك�شيك، ونيوزيلندا، 

اإلـــى  بالإ�شـــافة    ، و�شـــنغافورة، وفيتنـــام  وبيـــرو، 

المفاو�شات الجارية حالياً ب�شاأن اتفاقية ال�شتثمار 

بيـــن ال�شـــين والتحاد الأوروبي، �شـــوف ت�شـــهم في 

اإعادة ر�شـــم م�شـــهد التجارة  الحـــرة العالمي، ومن 

المتوقـــع اأن  ت�شـــهم التفاقيـــات الجديـــدة في نمو 

حجم ال�شادرات  بين الدول الأع�شاء . 

هذا وتعد ال�شـــين �شـــريك تجاري رئي�شي للدول 

العربيـــة، وخا�شـــة دول الخليـــج العربـــي في مجال 

تجـــارة البتروكيماويات، واأن نحو 24% من اإجمالي 

واردات ال�شـــين مـــن منتجـــات البتروكيماويات من 

البولـــي اإيثيلين بدرجاته المختلفة تاأتي من المملكة 

العربيـــة ال�شـــعودية والإمـــارات. و�شـــتعتمد فوائـــد 

التفاقية في ال�شـــنوات الأولى مـــن التنفيذ اإلى حد 

كبيـــر علـــى معدلت ال�شـــتهالك المرتفعة لل�شـــين 

واإمكانات النمو المتوقعة. 

 وفي اإطار متابعة  التطورات الم�شتمرة في  مجال  

ال�شـــناعات البترولية، ومنها التطورات المت�شـــارعة 

التـــي تتخذها الدول في منطقة دول اَ�شـــيا والدول 

المحيطة لت�شـــهيل التجارة فيما بينها،  فاإن الأمانة 

العامة لمنظمة اأوابك ترى اأهمية ت�شـــليط  ال�شـــوء 

علـــى مثل هـــذه  التفاقيات التي تـــم التوقيع عليها 

اأو الجاري التفاو�س ب�شـــاأنها، لإتاحة الفر�شـــة اأمام 

الدول العربية لدرا�شـــة مدى اإمكانية ال�شتفادة من 

هذه التفاقيات �شـــواًء بالن�شـــمام   المبا�شـــر لهذه  

التكتالت التجارية  التي تراعي الختالفات الكبيرة 

للنظـــام القت�شـــادي وم�شـــتوى التنمية بيـــن الدول 

الأع�شـــاء، اأو عقد �شراكات واتفاقيات مع الأطراف 

الموقعـــة عليها، مما �شي�شـــهم في خف�س التكاليف،  

ومنح الت�شهيالت لل�شركات العربية لت�شدير منتجاتها 

من البتروكيماويات اإلى اأي بلد �شمن هذه التكتالت 

دون الحاجـــة ل�شـــتيفاء المتطلبات وال�شـــتراطات 

الأحادية لكل دولة، خا�شة واأن  الدول الأع�شاء في 

هذه التفاقيات ت�شمل بع�س الدول المتقدمة وبع�س 

الدول النامية وبع�س الدول الأقل نموا.
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وقـــد بـــادرت كل مـــن المملكة العربي�������ة ال�سعودية، 

ودولـــة الكويت، ودولـــة ليبيا )المملكـــة الليبية اآنذاك(، 

بتنفيذ هذا التوجه وكانت هي الدول الموؤ�ش�شة لمنظمة 

اأوابـــك، حيـــث تم التوقيع علـــى اتفاقية اإن�شـــاء منظمة 

اأوابك، في مدينة بيروت يوم 9 يناير1968. ثم ان�شـــم 

اإلى المنظمة 8 دول عربية، وهي دولة الإمارات العربية 

المتحـــدة، ومملكة البحريـــن، والجمهوريـــة الجزائرية 

الديمقراطية ال�شعبية، ودولة قطر، والجمهورية العربية 

ال�شـــورية، وجمهورية العراق، وجمهورية م�شر العربية، 

والجمهورية التون�شية.  

وذكـــر الأمين الع�������ام منظمة اأواب�������ك، الأ�ستاP علي 

�سبت بن �سبت، في ت�شريح �شحفي باأن المنظمة تهدف 

الذكرى الثالثة والخمسين إلنشاء منظمة األقطار 
العربية المصدرة للبترول (أوابك)

�سادف ي�������وم التا�س™ من يناير 2021 الذكرi الثالثة والخم�سين لإن�ساء 

منظمة الأقط�������ار العربية الم�سدرة للبت�������رول (اأوابك). وقد كانت 

مبادرة اإن�ساء المنظمة في عام 1968،  انجازا عربيا متميزا 

ومهمًا، اأو�سح قدرة الدول العربية على تجاوز التداعيات 

الحرج�������ة التي مرت بها في تل�������ك الفترة والتوجه 

قدم�������ا نحو العم�������ل عل�������ى بن�������اء اقت�سادات 

البلدان العربية عل�������ى اأ�س�س اقت�سادية  

مدرو�س�������ة، وق�������د ج�������اء الإعالن عن 

اإن�س�������اء المنظم�������ة كمحاول�������ة 

ج�������ادة م�������ن مجموع�������ة من 

لإر�ساء  العربية،  الدول 

جدي�������د  مفه�������وم 

فيم�������ا  للتع�������اون 

قوام�������ه  بينه�������ا، 

عل�������ى  التركي�������ز 

البت�������رول،  �س�������وDون 

باعتب�������اره الم�سدر 

في  للطاقة  الرئي�سي 

ال�سناعة  وعل�������ى  العال�������م، 

البترولي�������ة الولي�������دة المرتبط�������ة 

بالبترول والغاز، باعتبارها العمود 

الفقري لقت�ساد العديد من الدول العربية. 

المتحـــدة، ومملكة البحريـــن، والجمهوريـــة الجزائرية المملكة العربي�������ة ال�سعوديةوقـــد بـــادرت كل مـــن المملكة العربي�������ة ال�سعوديةوقـــد بـــادرت كل مـــن المملكة العربي�������ة ال�سعودية

العربية المصدرة للبترول (أوابك)

�سادف ي�������وم التا�س™ من يناير 2021 الذكرi الثالثة والخم�سين لإن�ساء 

منظمة الأقط�������ار العربية الم�سدرة للبت�������رول (اأوابك). وقد كانت 

مبادرة اإن�ساء المنظمة في عام 1968،  انجازا عربيا متميزا 

ومهمًا، اأو�سح قدرة الدول العربية على تجاوز التداعيات 

الحرج�������ة التي مرت بها في تل�������ك الفترة والتوجه 

قدم�������ا نحو العم�������ل عل�������ى بن�������اء اقت�سادات 

البلدان العربية عل�������ى اأ�س�س اقت�سادية  

مدرو�س�������ة، وق�������د ج�������اء الإعالن عن 

اإن�س�������اء المنظم�������ة كمحاول�������ة 

ج�������ادة م�������ن مجموع�������ة من 

لإر�ساء  العربية،  الدول 

جدي�������د  مفه�������وم 

فيم�������ا  للتع�������اون 

قوام�������ه  بينه�������ا، 

عل�������ى  التركي�������ز 

البت�������رول،  �س�������وDون 

باعتب�������اره الم�سدر 

في  للطاقة  الرئي�سي 

ال�سناعة  وعل�������ى  العال�������م، 

البترولي�������ة الولي�������دة المرتبط�������ة 

بالبترول والغاز، باعتبارها العمود 

الفقري لقت�ساد العديد من الدول العربية. 
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األمين العام منظمة أوابك، 
األستاذ علي سبت بن سبت:

منظمة أوابك تهدف 
إلى إرساء دعائم التعاون 

والتنسيق بين أعضائها
في الصناعة البترولية

اإلى اإر�شـــاء دعائم التعاون والتن�شـــيق بين اأع�شائها في 

مختلف اأوجه الن�شـــاط القت�شادي المتعلقة بال�شناعة 

البتروليـــة، وتقريـــر الو�شـــائل وال�شـــبل للمحافظة على 

م�شـــالحها والدفاع عن حقوقها، كما ت�شعى اإلى توحيد 

الجهود لتاأمين و�شـــول البترول اإلى اأ�شـــواق ا�شـــتهالكه 

ب�شـــروط عادلـــة ومقبولـــة، وتوفير الظـــروف المالئمة 

لراأ�س المال والخبرة الم�شـــتثمرين في �شناعة البترول 

في الدول الأع�شاء.

وتحقيقا لهـــذه الأهداف، فاإن المنظمة تتوخى على 

وجـــه الخ�شـــو�س، اتخاذ الإجـــراءات الكفيلة بتن�شـــيق 

ال�شيا�شـــات البتروليـــة لأع�شـــائها من خـــالل المتابعة 

الم�شـــتمرة للتطـــورات الحا�شـــلة فـــي اأ�شـــواق البترول 

العالميـــة وتاأكيد �شـــمان ا�شـــتمرار الطلـــب على بترول 

الدول الأع�شـــاء في المدى البعيد، واإعداد الدرا�شـــات 

القت�شادية والفنية المتخ�ش�شة في هذا المجال، حيث 

تقوم الأمانة العامة للمنظمة وب�شـــفة م�شـــتمرة باإعداد 

الدرا�شات المتخ�ش�س

والعمل على ت�شـــهيل تبـــادل المعلومـــات والخبرات 

واإتاحـــة فر�س التدريب بين الدول الأع�شـــاء من خالل 

اإقامـــة النـــدوات والـــدورات التدريبيـــة وور�ـــس العمـــل 

للكـــوادر العاملـــة فـــي قطـــاع النفط والطاقـــة في هذه 

الـــدول، وت�شـــجيع العمل على تعـــاون الدول الأع�شـــاء 

فيما بينهم لإيجاد الحلول للم�شـــاكل الفنية والمعوقات 

التي تعتر�شـــهم في ال�شناعة البترولية، وال�شتفادة من 

مـــوارد الأع�شـــاء المتاحـــة وامكانياتهم للم�شـــاركة في 

ان�شاء م�شـــروعات عربية م�شتركة ذات �شلة بال�شناعة 

البتروليـــة عنـــد توفر الرغبـــة من دولتيـــن اأو اأكثر، بعد 

درا�شة الجدوى لمثل تلك الم�شاريع.

واأو�شح الأمين العام ان منظمة اأوابك تمار�س عملها 

مـــن خالل اأربعة اأجهزة هي: مجل�ـــس الوزراء، والمكتب 

التنفيذي، والأمانة العامة،  والهيئة الق�شائية

ولعـــل النجـــاح الأبـــرز للمنظمة يتمثل فـــي ما انبثق 

عنهـــا مـــن م�شـــروعات عربيـــة م�شـــتركة فـــي مجـــال 

ال�شـــناعة النفطية، هدفت اإلى تحقيق ما ن�شـــت عليه 

اتفاقية اإن�شـــائها، من تعاون في مختلف اأوجه الن�شـــاط 

القت�شادي في �شناعة البترول، ومن بين تلك ال�شركات: 

ال�شركة العربية البحرية لنقل البترول، وال�شركة العربية 

لال�شـــتثمارات البترولية )اأبيكورب(، وال�شـــركة العربية 

لبنـــاء وا�شـــالح ال�شـــفن )اأ�شـــري( ، وال�شـــركة العربية 

للخدمـــات البتروليـــة، ومعهد النفط العربـــي للتدريب،    

وتقوم ال�شـــركات العربيـــة المنبثقة عـــن منظمة اأوابك 

بدور مهم في ال�شناعة البترولية. 

وعلى �شعيد الن�شاطات التي تقوم بها المنظمة على 

ال�شعيدين العربي والدولي، اأو�شح الأمين العام لمنظمة 

اأوابك، باأن المنظمة ت�شارك في العديد من الجتماعات 

التـــي تعقد في اإطـــار جامعة الـــدول العربية والوكالت 
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المتخ�ش�شـــة بالأمم المتحدة المعنيـــة بالطاقة والبيئة 

كالتفاقيـــة الطاريـــة لتغير المناñ وال�شـــكوا وغيرها، 

بالإ�شـــافة اإلـــى الموؤتمـــرات والجتماعـــات والنـــدوات 

التي تتناول مختلف الموا�شـــيع في مجالت ال�شـــناعة 

النفطيـــة. وتنظـــم الأمانة العامـــة دورات فنية منتظمة 

�شـــنويا، منها حلقات درا�شـــية للمخت�شـــين في �شـــوؤون 

ال�شتك�شـــاف والتنقيب، وال�شـــناعات الأخرى الالحقة 

لالإنتاج، ي�شارك فيها الفنيون من الدول الأع�شاء والدول 

العربية الأخرى. وتجمع هذه اللقاءات بين خبرة الدول 

الأع�شاء والمتخ�ش�شين الأجانب الم�شاركين. كما تعقد 

الأمانة العامة ملتقى اأ�شا�شـــيات �شناعة النفط والغاز، 

بهـــدف تنمية القـــدرات الفنية والإداريـــة للعاملين على 

م�شـــتوى الإدارة الو�شـــطى، عالوة على لقاءات وندوات 

متخ�ش�شـــة حول التطورات في �شـــناعة النفط والغاز 

وموا�شـــيع البيئة وتغير المناñ، وغيرها من الموا�شـــيع 

المتعلقة باخت�شا�شات المنظمة. 

واأ�شار الأمين العام لمنظمة اأوابك، اإلى اأن المنظمة 

قد بداأت ومنذ عام 1979 بعقد موDتمر الطاقة العربي، 

كل اأربع �شنوات، وبم�شاركة كل من جامعة الدول العربية 

والمنظمة العربية للتنمية ال�شـــناعية والتعدين. ويعقد 

الموؤتمـــر كل مـــرة في عا�شـــمة دولة عربية �شـــواء من 

الدول الأع�شـــاء اأو من الـــدول العربية الأخرى. ويعتبر 

الموؤتمر منبرا للنقا�س والحوار بين الخبراء والمخت�شين 

العرب والأجانب حول مختلف اأوجه ومجالت �شـــناعة 

النفـــط والغـــاز، خا�شـــة ال�شـــناعة المتعلقـــة بالطاقة 

عموما، مثل توليد الكهرباء، وال�شـــناعات القائمة على 

الفحم الحجري، ومحطـــات الطاقة النووية، والطاقات 

المتجـــددة وذلـــك علـــى ال�شـــعيدين العربـــي والدولي. 

ويهـــدف الموؤتمر فـــي جملة ما يهدف اإليـــه، اإلى اإيجاد 

الإطـــار الموؤ�ش�شـــي لالأفكار والت�شـــورات العربية حول 

ق�شـــايا النفط والطاقـــة، وبلورة روؤى متوائمة ب�شـــاأنها، 

وتن�شـــيق العالقات بيـــن الموؤ�ش�شـــات العربيـــة العاملة 

في الن�شـــاطات المرتبطـــة بالطاقة والتنمية، ودرا�شـــة 

الحتياجات العربية من الطاقة، حا�شـــرا وم�شـــتقبال، 

ودرا�شـــة و�شـــائل تلبيتها.  ويتيح الموؤتمر فر�شة لتبادل 

وجهات النظر والخبرات بين الم�شاركين جميعاً لعر�س 

ق�شـــاياهم ذات ال�شـــلة بالطاقة، ور�شم مالمح للتعاون 

العربي في هذا المجال. 

أنشطة المنظمة

المتخ�ش�شـــة بالأمم المتحدة المعنيـــة بالطاقة والبيئة 

كالتفاقيـــة الطاريـــة لتغير المناñ وال�شـــكوا وغيرها، 

بالإ�شـــافة اإلـــى الموؤتمـــرات والجتماعـــات والنـــدوات 

التي تتناول مختلف الموا�شـــيع في مجالت ال�شـــناعة 

والمنظمة العربية للتنمية ال�شـــناعية والتعدين. ويعقد 

الموؤتمـــر كل مـــرة في عا�شـــمة دولة عربية �شـــواء من 

الدول الأع�شـــاء اأو من الـــدول العربية الأخرى. ويعتبر 

الموؤتمر منبرا للنقا�س والحوار بين الخبراء والمخت�شين 
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واأ�شـــار �شـــعادة الأمين العام اإلـــى اأن المنظمة تعمل 

علـــى دعم وتنمية عالقاتها وات�شـــالتها فـــي المحافل 

البتروليـــة العالمية، حيث تقوم بطـــرح المفهوم العربي 

حول الق�شايا ذات ال�شلة بالطاقة والتنمية الم�شتدامة، 

والبيئة، وا�شتك�شاف اآفاق التعاون والحوار بين الأقطار 

الأع�شـــاء فـــي المنظمة والبلـــدان الم�شـــتهلكة للنفط، 

وكذلـــك مع البلـــدان النامية، والطـــالع على التطورات 

العلمية والتقنية التي تتحقق في ميدان الطاقة واإمكانية 

ال�شتفادة منها.

وت�شـــلك المنظم�������ة فـــي هذا ال�شـــدد عـــدة قنوات 

مـــن بينها، الندوات العلمية المتخ�ش�شـــة التي تعقدها 

المنظمة بالتعاون مع المنظمات والموؤ�ش�شـــات الدولية 

المماثلة، وبخا�شـــة تلك المهتمة ب�شـــكل مبا�شر ب�شوؤون 

الطاقة على الم�شتويين الإقليمي والدولي، والجامعات، 

كمـــا تقيم عالقات متينة مع موؤ�ش�شـــات الطاقة في كل 

من ال�شـــين واليابان والهند، وذلك تحت مظلة منتديات 

التعاون القت�شادي العربي، وجامعة الدول العربية.

الجديـــر بالذكـــر اأن منظمـــة اأوابك، كانـــت من بين 

 Åموؤ�ش�شـــي معهد اأك�شفورد لدرا�شات الطاقة الذي اأن�ش

في نوفمبر 1982، بالتعاون مع منظمة البلدان الم�شدرة 

للبتـــرول )اأوبـــك(، وكليـــة �شـــانت كاثريـــن فـــي جامعة 

اأك�شـــفورد، ومهمة المعهد القيام باإجراء اأبحاث الطاقة 

في جوانبها القت�شـــادية وال�شيا�شـــية والجتماعية، مع 

التركيز على متطلبات البلدان النامية، بما فيها البلدان 

الم�شدرة للبترول.

واأكد الأ�ستاP عل�������ي �سبت بن �سبت، باأن دعم البحث 

العلمي والباحثين العرب، يعتبر من بين ال�شيا�شات الثابتة 

للمنظمة، وفي هذا ال�شـــدد، فقـــد اأعلنت المنظمة في 

عام 1985 عن تاأ�شي�س جائزة “اأوابك العلمية”، بهدف 

ت�شـــجيع البحث العلمي في مجال ال�شـــناعة البترولية، 

على اأن تكون مو�شوعاتها ذات �شلة بما اأحرز من تقدم 

في ميادين البحث العلمي الأ�شا�شـــي اأو التطبيقي التي 

ت�شـــاهم في تطوير تقنيات الإنتـــاج البترولي في جميع 

مراحله، وتح�شين اقت�شاديات الم�شاريع البترولية على 

واأ�شـــار �شـــعادة الأمين العام اإلـــى اأن المنظمة تعمل 

علـــى دعم وتنمية عالقاتها وات�شـــالتها فـــي المحافل 

البتروليـــة العالمية، حيث تقوم بطـــرح المفهوم العربي 

حول الق�شايا ذات ال�شلة بالطاقة والتنمية الم�شتدامة، 

والبيئة، وا�شتك�شاف اآفاق التعاون والحوار بين الأقطار 

الأع�شـــاء فـــي المنظمة والبلـــدان الم�شـــتهلكة للنفط، 

وكذلـــك مع البلـــدان النامية، والطـــالع على التطورات 

العلمية والتقنية التي تتحقق في ميدان الطاقة واإمكانية 

 فـــي هذا ال�شـــدد عـــدة قنوات 

مـــن بينها، الندوات العلمية المتخ�ش�شـــة التي تعقدها 

المنظمة بالتعاون مع المنظمات والموؤ�ش�شـــات الدولية 

المماثلة، وبخا�شـــة تلك المهتمة ب�شـــكل مبا�شر ب�شوؤون 

الطاقة على الم�شتويين الإقليمي والدولي، والجامعات، 

كمـــا تقيم عالقات متينة مع موؤ�ش�شـــات الطاقة في كل 

امتداد حلقات ال�شناعة النفطية.

وعلى ال�سعيد الإعالمي والن�سر، فاإن الأمانة العامة 

لمنظمـــة اأوابـــك، ترحب بالتعـــاون مع مختلف و�شـــائل 

الإعالم العربية والدولية، وتعرب عن ا�شـــتعدادها التام 

لتزويدهـــم باأخبـــار واأن�شـــطة المنظمـــة، وبالمعلومات 

والبيانات المتوفرة في بنك المعلومات، ومكتبة الأمانة 

العامـــة للمنظمـــة، والتي ت�شـــم مجموعة �شـــخمة من 

الكتـــب والأبحاث والدرا�شـــات والمقالت حول مختلف 

اأوجه �شـــناعة الطاقة، كما ي�شـــدر عـــن الأمانة العامة 

عدد مـــن الدوريات الثابتـــة ومنها تقريـــر الأمين العام 

ال�شـــنوي، والن�شـــرة ال�شـــهرية، ومجلة النفـــط والتعاون 

العربي، والتقرير الإح�شائي ال�شنوي، وت�شاهم جميعها 

فـــي ر�شـــد التطـــورات العربيـــة والعالمية في �شـــناعة 

النفط والغاز.

واختتـــم الأمين الع�������ام ت�سريحه معرباً عن ال�شـــكر 

الجزيـــل للدول الأع�شـــاء فـــي المنظمـــة، ممثلين  في 

اأ�شـــحاب ال�شمو والمعالي اأع�شاء مجل�س وزراء منظمة 

اوابـــك، علـــى الدعـــم والم�شـــاندة الم�شـــتمرة لأعمال 

واأن�شـــطة الأمانـــة العامـــة للمنظمة، الأمـــر الذي مكن 

الأمانـــة العامـــة من ال�شـــتمرارية فـــي اأداء عملها على 

الوجه المطلوب.  
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ا�شـــتقبل معالي وزير النفط ووزير الكهرباء 

والم�������اء ف�������ي دول�������ة الكوي�������ت، الدكت�������ور محم�������د 

عبداللطي�������ف الفار�س، في مكتبـــه يوم 11 يناير 

2021، ال�سي�������د/ عل�������ي �سبت بن �سب�������ت، الأمين 
الع�������ام لمنظم�������ة اأواب�������ك، وجـــرى خـــالل اللقاء 

ا�شتعرا�س اأهم الأن�شطة الحالية لمنظمة اأوابك، 

وذلـــك بعد موافقة مجل�ـــس وزراء منظمة اأوابك 

على خطة تفعيل وتطويـــر منظمة اأوابك، وذلك 

خالل اجتماع مجل�س وزراء المنظمة  الذي عقد 

بتاريـــخ 13 دي�شـــمبر 2020 ، حيث �شت�شـــاهم 

خطـــة التفعيـــل في  تقديم الدعم الكامل لن�شـــاطات الأمانة العامة للمنظمة، وبما ي�شـــاهم فـــي مواكبة التطورات 

الحالية في �شناعة النفط والغاز على ال�شعيدين العربي والدولي.

ا�ستنك�������ر �سعادة الأمين العام لمنظمة اأوابك، ال�سيد/ علي �سبت بن �سبت، العتداء الإرهابي 

عل�������ى ناقلة النفط بميناء ج�������دة في المملكة العربية ال�سعودية، وا�سف�������ًا اياه بالعمل التخريبي 

والم�سي�������ن، وي�سته�������دف اأمن المملكة العربي�������ة ال�سعودية، كما ي�ستهدف اأم�������ن وا�ستقرار امدادات 

الطاق�������ة للعالم، وكذلك القت�ساد العالمي. واأ�س�������اد الأمين العام على الجهود الكبيرة للقائمين 

عل�������ى �سناع�������ة الطاقة ف�������ي المملكة العربي�������ة ال�سعودية بقي�������ادة �ساحب ال�سم�������و الملكي الأمير 

عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، وزير الطاقة في المملكة.

داعيا المولى عز وجل، اأن يديم نعمة الأمن والأمان على المملكة العربية ال�سعودية، بقيادة 

خ�������ادم الحرمين ال�سريفين الملك �سلمان ب�������ن عبدالعزيز اآل �سعود، حفظه اهلل، و�ساحب ال�سمو 

الملكي، الأمير محمد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، ولي العهد الأمين، حفظه اهلل.
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قالـــت الأمانـــة العامـــة لمنظمـــة الأقطـــار 

ان  )اأوابـــك(،  للبتـــرول  الم�شـــدرة  العربيـــة 

�شـــادرات الـــدول العربية من الغـــاز الطبيعي 

قـــد ارتفعت خـــالل الربـــع الثالث مـــن العام 

2020 اإلـــى حوالـــي 26.5 مليون طن بزيادة 
0.7 مليون طن عن الربع الثاني بن�شـــبة نمو 
2.7%. وقد عـــززت الدول العربية مجتمعة 
من ح�شـــتها ال�شـــوقية في ال�شـــوق العالمي 

خـــالل الربـــع الثالث حيـــث بلغـــت حوالي 

31.6% مقارنـــة بــــ 30.1% خـــالل الربع 
الثانـــي  و 28.5% خـــالل الربـــع الأول.

ويعود ذلك اإلى طبيعة التعاقدات القائمة 

علـــى عقود طويلـــة الأمد بين ال�شـــركات 

الوطنية في الدول العربية وعمالءها في 

الأ�شواق الأوروبية والآ�شيوية. حيث تعد 

الدول العربية المورد الرئي�شي المعتمد 

طويـــل الأمـــد لكبـــار الم�شـــتهلكين في 

مختلف الأ�شواق، والأعلى موثوقية بين 

كل الدول الم�شدرة.

جـــاء ذلـــك فـــي التقرير الـــدوري 

عن “تطـــورات قطاع الغـــاز الطبيعي 

الم�شـــال العالمي خالل الربع الثالث 

من عـــام 2020”، الذي اأعدته اإدارة 

ال�شـــوؤون الفنيـــة بالأمانـــة العامة لمنظمة 

اأوابك حديثاً.

وا�شتعر�س التقرير اأبرز التطورات والتغيرات التي 

�شـــهدتها �شـــناعة الغاز الطبيعي الم�شال خالل الربع 

الثالث محل الدرا�شة من خالل ا�شتعرا�س ديناميكية 

التقرير الدوري عن تطورات قطاع الغاز الطبيعي 
المسال العالمي خالل الربع الثالث من عام 2020

قالـــت الأمانـــة العامـــة لمنظمـــة الأقطـــار 

ان  )اأوابـــك(،  للبتـــرول  الم�شـــدرة  العربيـــة 

�شـــادرات الـــدول العربية من الغـــاز الطبيعي 

قـــد ارتفعت خـــالل الربـــع الثالث مـــن العام 

 مليون طن بزيادة 

 مليون طن عن الربع الثاني بن�شـــبة نمو 

. وقد عـــززت الدول العربية مجتمعة 

من ح�شـــتها ال�شـــوقية في ال�شـــوق العالمي 

خـــالل الربـــع الثالث حيـــث بلغـــت حوالي 

 خـــالل الربع 

 خـــالل الربـــع الأول.

ويعود ذلك اإلى طبيعة التعاقدات القائمة 

علـــى عقود طويلـــة الأمد بين ال�شـــركات 

الوطنية في الدول العربية وعمالءها في 

الأ�شواق الأوروبية والآ�شيوية. حيث تعد 

الدول العربية المورد الرئي�شي المعتمد 

طويـــل الأمـــد لكبـــار الم�شـــتهلكين في 

مختلف الأ�شواق، والأعلى موثوقية بين 

جـــاء ذلـــك فـــي التقرير الـــدوري 

تطـــورات قطاع الغـــاز الطبيعي 

الم�شـــال العالمي خالل الربع الثالث 

، الذي اأعدته اإدارة 

ال�شـــوؤون الفنيـــة بالأمانـــة العامة لمنظمة 

 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( 

تقرير حول
                           

           
 

تطورات قطاع الغاز الطبيعي المسال العالمي

خالل الربع   
  2020من عام  الثالث

 
متابعة 

 تداعيات جائحة
فريوس كورونا )

 (19-كوفيد

على قطاع الغاز الطبيعي المسال العالمي  

 

 
 

 إعداد

املهندس/ وائل حامد عبد املعطي 

 خبير صناعات غازية 

 مراجعة 

القرعيش   حممود   الدكتور/ مسري

 مدير إدارة الشؤون الفنية

 اعتماد  

سعادة األستاذ/ 
علي سبت بن سبت   

 األمين العام

   2020  كانون األول/ديسمبر 

الأ�شـــواق، وتطور اإمدادات الغاز الطبيعي الم�شال من 

الدول العربية، والموقف ال�شـــتثماري في الم�شـــاريع 

الجديدة، وذلك في ظل المتابعة الم�شتمرة لتداعيات 
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جائحـــة فيرو�س كورونا )كوفيد-19( على قطاع الغاز 

العالمي.

واأو�شـــح التقرير اأن تعافي اأ�شـــعار الغاز يعود اإلى 

انتعا�ـــس الطلب في عدة اأ�شـــواق م�شـــتهلكة كبرى في 

مقدمتهـــا الوليات المتحدة وال�شـــين والهند واأوروبا 

مدفوعاً بنمو الطلب في قطاع الكهرباء ب�شبب ظروف 

الطق�س الحار. كما عزز من تعافي الأ�شعار، تخفي�س 

الإنتاج من قبل كبار المنتجين للغاز الطبيعي الم�شال 

في ا�شتجابة للتداعيات التي �شببتها الجائحة لإعادة 

التوزان بين العر�س والطلب العالمي.

واأ�شـــار التقرير اإلى اأن اأ�شعار الغاز �شهدت تعافيا 

خـــالل الربـــع الثالـــث مـــن العـــام 2020، وذلك بعد 

التراجع الحاد الذي �شـــهدته خـــالل الربع الثاني من 

نف�س العام، حيث ارتفع ال�شـــعر في ال�شـــوق الأوروبي 

ح�شـــب مركز TTF في هولندا اإلى نحو 4 دولر لكل 

مليـــون وحدة حرارية بريطانية في اأغ�شـــط�س مقارنة 

بــــ2.5 دولر لكل مليون وحدة حراريـــة بريطانية في 

�شـــهر يوليو، وفي ال�شـــوق الفوري في منطقة �شـــمال 

�شـــرق اآ�شـــيا ارتفع ال�شعر في �شـــهر اأغ�شط�س اإلى 5 

دولر لـــكل مليـــون وحـــدة حرارية بريطانيـــة. اأما في 

الوليـــات المتحـــدة فقد ارتفع �شـــعر الغاز في �شـــهر 

اأغ�شـــط�س ح�شـــب مركز »هنري« اإلى 2.3 دولر لكل 

مليون وحـــدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 1.7 دولر، 

لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في يونيو الما�شي.

وبّيـــن التقريـــر ان ال�شـــوق العالمـــي تمّكـــن مـــن 

امت�شـــا�س اإمـــدادات الغـــاز الطبيعي الم�شـــال خالل 

الربـــع الأول مـــن العـــام 2020، حيـــث بلـــغ اإجمالي 

ال�شادرات نحو 96 مليون طن، وهو اأعلى من اإجمالي 

�شـــادرات الربع المماثل له من العام الما�شي 2019 

بن�شبة 10.5% حيث بلغت اآنذاك حوالي 86.9 مليون 

طـــن. بيد اأن قدرته على ا�شـــتيعاب فائ�س الإمدادات 

العالمية بداأت في التقل�س خالل الربع الثاني ومن ثم 

تراجعت ال�شادرات اإلى 85.8 مليون طن بتراجع نحو 

10.2 مليون طن عن الربع الأول )ن�شبة تراجع حوالي 
10.6%(، ومع ذلك كانت ل تزال اأعلى من �شـــادرات 
الربـــع المماثـــل مـــن عـــام 2019 التي بلغـــت 85.5 

مليـــون طـــن. لكن الم�شـــهد تغير خالل الربـــع الثالث 

الـــذي كان على موعد مع اأول انخفا�س على اأ�شـــا�س 

�شـــنوي، حيث تراجـــع اإجمالي ال�شـــادرات اإلى 83.8 

مليـــون طـــن مقارنة بنحـــو 88.8 مليون طـــن مقارنة 

بنف�س الفترة من العام 2019، اأي بن�شـــبة تراجع على 

اأ�شـــا�س �شـــنوي 5.6%. وقد جاء هـــذا التراجع كردة 

فعل طبيعية نتيجة تراجع الن�شاط القت�شادي ب�شبب 

انت�شـــار جائحة فيرو�س كورونـــا )كوفيد-19( ليوقف 

ولأول مرة قطار نمو �شادرات الغاز الطبيعي الم�شال 

الم�شتمر طيلة �شنوات.

ونـــوه التقريـــر باأن جائحـــة فيرو�س كورونـــا اأثرت 

ب�شـــكل كبير علـــى ميزانيات �شـــركات النفـــط والغاز 

العالمية، حيث اأعلنت العديد من ال�شـــركات تخفي�س 

ميزانياتها الراأ�شـــمالية والت�شـــغيلية لعام 2020 عما 

كان مخططاً. وفي قطاع الغاز الطبيعي الم�شال، كان 

ال�شوق العالمي ي�شتعد لموجة جديدة لتخاذ قرارات 

ال�شتثمار في عدة م�شاريع ت�شديرية عمالقة في عام 

2020، بعد اأن اُختتم عام 2019 بتحقيق رقماً قيا�شياً 
في عدد قرارات ال�شـــتثمار النهائي في عدة م�شاريع 

جديدة، اإل اأن اأو�شـــاع ال�شـــوق المتقلبة، وال�شـــبابية 

بخ�شـــو�س وقت التعافي مـــن تداعيات الجائحة اأدت 

اإلى توجيه �شـــربة قوية لال�شتثمارات الجديدة. حيث 

�شـــجل الن�شف الأول من عام 2020 قيام العديد من 

ال�شـــركات المطورة باإرجاء قرار ال�شـــتثمار في نحو 

17 م�شروعاً مقترحاً لت�شدير الغاز الطبيعي الم�شال 
باإجمالـــي 171.4 مليون طن/ال�شـــنة اإلى عام 2021 

اأو مـــا بعـــده، مـــن اإجمالي 21 م�شـــروع مقتـــرح. اأما 

في الم�شـــاريع الأربعة المتبقية، فلـــم يتم اتخاذ قرار 

ال�شتثمار النهائي اإل في م�شروع واحد في المك�شيك 

بطاقة 2.5 مليون طن/ال�شنة.
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اأعلنـــت ال�شـــركة العربية لال�شـــتثمارات 

البتروليـــة )اأبيكورب(، وهي موؤ�ش�شـــة مالية 

تنمويـــة متعـــددة الأطـــراف، عـــن توقيعهـــا 

اتفاقيـــة تمويـــل بقيمـــة 125 مليـــون دولر 

اأمريكي لمدة 5 �شنوات مع �شركة اأكوا باور، 

المطـــور والم�شـــتثمر والم�شـــغل ال�شـــعودي 

الرائـــد عالميـــاً فـــي قطـــاع توليـــد الطاقة 

ومحطات تحلية المياه، وذلك لدعم م�شاريع 

اأكوا باورالم�شتقبلية.

وتعزز اتفاقية التمويل ح�شـــة التقنيات 

الخ�شراء والطاقة المتجددة في ا�شتثمارات 

اأبيكورب والتي باتت حالياً ت�شـــّكل اأكثر من 15% من اإجمالي 

محفظـــة التمويـــل الحالية. و�شـــيتم تخ�شـــي�س التمويل لدعم 

ا�شـــتثمارات اأكوا باور في م�شاريع الطاقة المتجددة في الدول 

التـــي تعمـــل بها، اإ�شـــافة اإلـــى تمويل ا�شـــتثماراتها بالأ�شـــواق 

عالية النمو التي ت�شـــتهدفها ال�شركة م�شـــتقباًل، وذلك تما�شياً 

مـــع الروؤية الم�شـــتركة لدى اأبيكـــورب واأكوا بـــاور المتمثلة في 

دعم عمليـــة التحول بقطاع الطاقة على ال�شـــعيدين الإقليمي 

والعالمي.

وقد تـــم ت�شـــميم التمويل لتتـــالءم فترة المرابحـــة البالغة 

خم�س �شـــنوات مع متطلبات تمويل م�شـــاريع الطاقة المتجددة 

النموذجية، ما يتيح مالءة مالية قوية اأكبر خالل مرحلة التطوير 

الأوليـــة لمثـــل هذه الم�شـــاريع. كما يمكـــن ا�شـــتخدام التمويل 

كقر�س دوار خالل ال�شـــنوات الثـــالث الأولى من فترة التمويل، 

اإذ يمكن ت�شـــويته واإعادة ر�شـــمه وفقاً لحتياجات ال�شيولة لدى 

اأكوا باور، ما يمّكن ال�شـــركة من اإعادة تدوير راأ�س المال وزيادة 

القدرة المالية لتطوير محفظة الم�شاريع ونموها.

وذكـــر المديـــر التنفيـــذي لتمويـــل الم�شـــاريع والتجارة في 

اأبيكورب نيكول تيفينـــو: »اإن توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم 

التنمية الم�شـــتدامة لقطاع الطاقة فـــي المنطقة العربية وتعزز 

انت�شـــار التقنيـــات المتطـــورة يعّد اأولوية اإ�شـــتراتيجية ل�شـــركة 

اأبيكورب، وذلك ان�شـــجاماً مع التحول المت�شـــارع الذي ي�شـــهده 

القطاع اإقليمياً وعالمياً نحو تعزيز ح�شـــة الم�شـــادر المتجددة 

منخف�شـــة الكربون في مزيج الطاقة. واإن هذه التفاقية تعك�س 

�شـــراكتنا الطويلة والمثمرة مع �شـــركة اأكوا باور لبناء م�شـــتقبل 

طاقة اأكثر ا�شتدامة و�شداقة للبيئة«.

من جهته، قال الرئي�س التنفيذي لإدارة المحافظ والرئي�س 

التنفيـــذي الموؤقـــت ل�شـــوؤون ال�شـــتثمار فـــي اأكـــوا باورراجيت 

نانـــدا: »ي�شـــكل �شـــعينا المتوا�شـــل لتطوير 

م�شـــاريع الطاقة المتجددة حجر الزاوية في 

اإ�شـــتراتيجية النمـــو لدى اأكوا بـــاور . ونركز 

مـــن جانبنا على تمكيـــن الحلـــول التحويلية 

للم�شـــاعدة في الحد من الب�شمة الكربونية 

ورفع ح�شـــة الطاقة النظيفـــة المتجددة في 

المملكـــة العربيـــة ال�شـــعودية وعالميـــاً. كما 

اأ�شـــفر نجاح هذا الإغالق المالي في الوقت 

المنا�شـــب عن تعزيز ال�شـــراكة بين اأكوا باور 

واأبيكـــورب بو�شـــفها �شـــريكاً ماليـــاً طويـــل 

الأمد«.

واأ�شـــاف المدير المالي ب�شـــركة اأكوا باور، كا�شف رنا: »اإن 

الت�شـــهيل المالي من اأبيكورب بقيمة 125 مليون دولر �شيكون 

بمثابة م�شـــدر تمويل مهم لدعم التو�شـــع ال�شريع والقوي الذي 

ت�شـــهدها محفظة م�شاريع اأكوا باورالخ�شراء في الأ�شواق التي 

تعمـــل بهـــا. وتوفر ميـــزة التدوير في هذا التمويل ل�شـــركة اأكوا 

باور مرونة اإعادة تخ�شي�شـــه، وبالتالي يرفع من فر�س تح�شين 

ال�شـــتفادة منه. ونتطلـــع في اأكوا باوراإلى موا�شـــلة التعاون مع 

»اأبيكـــورب«، حيث ن�شـــعى بـــكل همة لإطالق اإمكانـــات الطاقة 

المتجددة النظيفة وتقديم قيمة م�شتدامة طويلة الأجل للدول، 

يدعمنا في ذلك اإطار عمل قوي نلتزم به تجاه البيئة والحوكمة 

والمجتمع«.

وكانـــت اأبيكورب قد قدمت في �شـــهر اأكتوبـــر 2020 تموياًل 

بقيمـــة 70.5 مليـــون دولر لدعـــم اأكوا بـــاور و�شـــركائها لتطوير 

المرحلة الخام�شـــة من مجمع محمد بن را�شـــد اآل مكتوم للطاقة 

ال�شم�شية في مدينة ، دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعّد 

اأكبر مجمع للطاقة ال�شم�شية في موقع واحد على م�شتوى العالم.

وتجدر الإ�شارة اإلى اأن الطاقة المتجددة تعّد قطاعاً واعداً 

في مزيج الطاقة الإقليمي، اإذ تتوقع اأبيكورب اأن ت�شـــتاأثر بنحو 

ثلث )32%( القيمة الإجمالية لم�شـــاريع الكهرباء المخطط لها 

والمقررة في منطقة ال�شـــرق الأو�شـــط و�شـــمال اأفريقيا خالل 

الأعوام 2020-2024، وهي الح�شـــة الأكبر من نوعها مقارنة 

بم�شادر توليد الكهرباء الأخرى.

 Baker &( ماكينـــزي  اأنـــد  »بيكـــر  مكتـــب  اأن  يُذكـــر 

McKenzie( فـــي مملكـــة البحريـــن قـــام بـــدور الم�شت�شـــار 
القانوني لأبيكورب في هذا التمويل، فيما قام مكتب »اأ�شور�شت 

اإل اإل بـــي« وفـــي مدينة الريا�ـــس، المملكة العربية ال�شـــعودية، 

بدور الم�شت�شار القانوني لأكوا باور.

أبيكورب تقدم تمويل مرابحة بـ 125 مليون دوالر 
لشركة أكوا باور لمدة 5 سنوات
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التطورات البترولية في األسواق العالمية*

*اإعداد الإدارة القت�سادية

أوالً: أسواق النفط العالمية

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

2020 اإلى 48.59 دولر للبرميل، اأي بن�شبة زيادة تبلغ نحو 14% مقارنة بال�شهر ال�شابق. وتتوقع منظمة اأوبك تراجع 
22.9 دولر  بنحو  يقل  للبرميل، وهو م�شتوى  41.16 دولر  اإلى   2020 �شلة خاماتها في عام  ل�شعر  ال�شنوي  المتو�شط 

للبرميل اأو بن�شبة 35.7% مقارنة بعام 2019.

يذكر اأن معدل اأ�شعار �شلة خامات اأوبك قد ارتفع خالل �شهر نوفمبر 2020 بن�شبة 6.3% )2.5 دولر للبرميل( مقارنة 

بال�شهر ال�شابق، لي�شل اإلى 42.6 دولر للبرميل. ويعزى ذلك ب�شكل رئي�شي اإلى الأنباء الإيجابية عن لقاحات فيرو�س كورونا 

الم�شتجد )Covid-19( التي اأنع�شت التفاوؤل ب�شاأن تعافي الطلب على النفط في الأ�شهر المقبلة، ف�شاًل عن الطلب القوي 

على النفط الخام في منطقة اَ�شيا والمحيط الهادئ، وتحديداً في ال�شين والهند. ومع ذلك، �شكل �شعف هوام�س التكرير، 

الأ�شعار خالل �شهر  النفط الخام، وارتفاع م�شتويات المخزونات الأمريكية، �شغط هبوطي على  المعرو�س من  وفائ�س 

نوفمبر 2020.

2- الطلب والعر�س

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

الربع  بم�شتويات  مقارنة   %2.5 تبلغ  زيادة  بن�شبة  اأي  برميل/يوم،  مليون   93.5 نحو  اإلى  لي�شل  ال�شابق،  الربع  اأبطاأ من 

مليون   43.6 نحو  اإلى  لي�شل   %2.5 بن�شبة  والتنمية  القت�شادي  التعاون  منظمة  دول  ارتفاع طلب  يتوقع  ال�شابق. حيث 

برميل/يوم،  كما يتوقع ارتفاع طلب باقي دول العالم بن�شبة 2.5% لي�شل اإلى 49.9 مليون برميل/يوم.  

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

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

ويتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خالل الربع الأول من عام 2021 لي�شل اإلى نحو  94 مليون برميل/يوم، 

حيث يتوقع ارتفاع طلب مجموعة دول منظمة التعاون القت�شادي والتنمية اإلى نحو 44.3 مليون برميل/يوم، كما 

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

ت�شير التقديرات الأولية اإلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط خالل �شهر نوفمبر 2020 بنحو 1.1 مليون • 

ارتفع  فقد  مليون ب/ي.   93.3 اإلى حوالي  لت�شل  ال�شابق،  ال�شهر  بم�شتويات  مقارنة   %1.1 بن�شبة  اأي  ب/ي، 

اإجمالى اإمدادات الدول المنتجة من خارج اأوبك بن�شبة 0.5% لي�شل اإلى 62.9 مليون ب/ي. كما ارتفعت اإمدادات 

الدول الأع�شاء في منظمة اأوبك من النفط الخام و�شوائل الغاز الطبيعي بن�شبة 2.4% لت�شل اإلى نحو 30.4 

مليون ب/ي. 

 اإنخف�س اإنتاج الوليات المتحدة من النفط ال�شخري خالل �شهر نوفمبر 2020 بنحو 113 األف ب/ي مقارنة بال�شهر • 

ال�شابق، لي�شل اإلى 7.700 مليون برميل/يوم. ويتوقع ا�شتمرار اإنخفا�شه لي�شل اإلى 7.575 مليون ب/ي خالل �شهر 

دي�شمبر 2020، واإلى 7.439 مليون ب/ي خالل �شهر يناير 2021. وفي تطور اأخر، ارتفع عدد الحفارات العاملة 

بمقدار 31 حفارة خالل �شهر نوفمبر 2020 لي�شل اإلى 280 حفارة. 

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

3- المخزونات النفطية

اإنخف�س المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون القت�شادي والتنمية خالل �شهر نوفمبر 2020 بحوالي 4 مليون • 

برميل مقارنة بال�شهر ال�شابق لي�شل اإلى حوالي 3125 مليون برميل، كما اإنخف�س المخزون الإ�شتراتيجي بحوالي 5 مليون 

برميل مقارنة بال�شهر ال�شابق لي�شل اإلى 1848 مليون برميل. 
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4. تجارة النفط

- واردات و�سادرات الوليات المتحدة النفطية

ارتفعت واردات الوليات المتحدة المريكية من النفط الخام خالل �شهر نوفمبر 2020 بنحو 1.3% لت�شل اإلى • 

حوالي 5.3 مليون ب/ي، كما ارتفعت �شادراتها من النفط الخام بنحو 8.3% لتبلغ حوالي 3 مليون ب/ي.

ارتفعت واردات الوليات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خالل �شهر نوفمبر 2020 بنحو 1.6% لت�شل اإلى • 

حوالي 2 مليون ب/ي، بينما اإنخف�شت �شادراتها من المنتجات النفطية بنحو 3% لتبلغ حوالى 4.9 مليون ب/ي.

: أسواق الغاز الطبيعي العالمية ثانياً

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

نوفمبر 2020 لي�شل اإلى 2.61 دولر لكل مليون )و ح ب(. 

ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في اليابان خالل �شهر اأكتوبر 2020 بمقدار 0.30 دولر • 

لكل مليون )و ح ب(، لي�شل اإلى 5.81 دولر لكل مليون )و ح ب(. كما ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي 

الم�شيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.25 دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�شل اإلى 5.30 دولر لكل مليون )و ح ب(، 

وارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في ال�شين بمقدار 0.39 دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�شل 

اإلى 5.41 دولر لكل مليون )و ح ب(.

2- ال�سادرات
بلغت �شادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�شيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�شين حوالى 2.928 مليون • 

طن خالل �شهر اأكتوبر 2020، م�شتاأثرة بح�شة 19.8% من الإجمالى.          

.Oil Market intelligence, February and December 2020الم�شدر:

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

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

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

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

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

الك��وادوري، و في يناير 2009 تم ا�ستثناء الخام الندوني�سي من ال�سلة، وفي يناير 

الخام  اأ�سيف   2016 يوليو  وف��ي  جديد،  من  الندوني�سي  الخام  ا�سافة  تم   2016
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 اأوب��ك، وفي �سهر 

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

13 نوع من النفط الخام.

.Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports الم�سدر: منظمة القطار العربية الم�سدرة للبترول، الدارة القت�سادية، وتقارير اأوبك.

* Projections 2020. *توقعات 2020  

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

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

2020 2019 ال�شبوع

Week 
ال�شهر

Month 2020 2019 الأ�شبوع

Week 
ال�شهر

Month

43.4 63.9 1 
   

يوليو

July

68.9 58.0 1 

 يناير 

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

 

اغ�شط�س

August

55.2 61.9  1

 فرباير 

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

�شبتمرب

September

51.3 65.1 1

 مار�س 

March
40.2 61.5  2 34.7 66.6 2
40.9 65.7 3 28.7 67.2 3
41.5 63.1 4 25.7 66.8 4
40.5 59.2 1 

 اكتوبر 

October

22.3 68.8 1
  

ابريل

April

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

 نوفمرب  

November

21.5 70.2 1

مايو

May
42.0 62.7  2 24.1 71.7 2
43.1 63.3  3 28.6 70.2 3
46.1 64.1 4 29.1 67.1 4
47.1 63.7 1 

 دي�شمرب 

December

35.2 61.8 1

 يونيو 

  June
48.5 65.8  2 37.0 61.5 2
50.0 67.7  3 37.3 62.9 3
50.2 68.3 4 38.4 65.3 4

20192020

58.765.1January يناير 

63.855.5February فرباير 

66.433.9March مار�س 

70.817.7April ابريل 

70.025.2May مايو 

62.937.1June يونيو 

**64.743.4July يوليو 

59.645.2August اغ�شط�س 

62.441.5September �شبتمرب 

59.940.1October اكتوبر 

62.942.6November نوفمرب 

*66.548.6December دي�شمرب *

63.051.5First Quarter الربع الأول 

67.926.6Second Quarter الربع الثانى 

62.243.4Third Quarter الربع الثالث 

*63.143.8Fourth Quarter الربع الرابع* 

64.041.2Annual Average املتو�سط ال�سنوي 

اجلدول - 1: املعدل الأ�شبوعي لأ�شعار �شلة اأوبك* ، 2019 - 2020

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

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

)$/Barrel - دولر/ برميل(

�شلة خامات 

اأوبك

 OPEC
Basket

العربى 

اخلفيف

 Arab
Light

خليط   

ال�شحراء 

اجلزائري 

 Sahara
Blend

الب�شرة 

اخلفيف

 Basra
Light

الكويت 

Kuwait
Export

موربان

الإماراتي

Murban

ال�شدرة الليبي

Es Sider
دبى

Dubai
برنت

Brent

قطر 

البحري

Marine

غرب 

تك�شا�س

WTI

69.870.671.468.668.972.269.869.771.269.265.2Average 2018متو�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�س

70.871.971.270.571.271.570.570.971.271.863.9Aprilاأبريل

70.070.871.269.870.169.770.369.670.971.060.7Mayمايو

62.963.564.862.762.662.863.661.664.063.554.7Juneيونيو

64.765.663.964.464.964.963.463.263.964.857.5Julyيوليو

59.660.858.259.260.460.258.458.958.860.854.8Augustاأغ�سط�س

62.462.762.561.962.262.462.361.162.663.156.9September�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

65.166.665.364.165.466.163.664.163.467.257.6January 2020يناير 2020 

55.556.857.954.855.957.154.754.355.556.050.6Februaryفرباير

33.933.831.736.029.9Marchمار�س

17.718.317.116.817.223.914.621.318.817.516.5Aprilاأبريل

25.225.026.324.724.528.224.630.428.823.528.6Mayمايو

37.136.140.537.235.639.338.740.740.136.238.3Juneيونيو

43.443.544.144.643.343.742.243.243.344.140.8Julyيوليو

45.245.345.646.145.145.543.743.944.845.442.4Augustاأغ�سط�س

41.542.141.042.142.141.939.241.540.642.139.6September�سبتمرب

40.140.339.840.640.441.137.740.740.040.139.5Octoberاأكتوبر

42.643.042.643.143.043.140.243.342.543.041.5Novemberنوفمرب

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�س 2020
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 Source: OPEC - Monthly Oil Market Report الم�سدر: تقرير اأوبك ال�سهري ، اأعداد مختلفة.

اجلدول  - 4:  املتو�شط ال�شهري لال�شعار الفورية للمنتجات النفطية فى ال�شواق املختلفة،  2020-2018

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

الغازولني  املمتازال�شوق

Premium Gasoline
زيت الغاز

Gasoil
زيت الوقود

 Fuel Oil Market

متو�شط

 عام 

2018

79.984.765.2Singapore�شنغافورة

Average
2018

87.385.962.3Rotterdamروتردام
79.185.763.5Mediterraneanالبحر املتو�شط

85.881.058.9US Gulfاخلليج المريكي

متو�شط

 عام 

2019

72.577.857.3Singapore�شنغافورة

Average
2019

79.679.560.2Rotterdamروتردام
71.479.163.4Mediterraneanالبحر املتو�شط

79.774.652.6US Gulfاخلليج المريكي

نوفمرب

2019

76.175.438.4Singapore�شنغافورة

Nov.-19
78.278.158.6Rotterdamروتردام

71.877.362.6Mediterraneanالبحر املتو�شط
76.272.535.8US Gulfاخلليج المريكي

دي�شمرب

2019

74.878.942.2Singapore�شنغافورة

Dec.-19
77.480.465.0Rotterdamروتردام

70.379.269.7Mediterraneanالبحر املتو�شط
74.475.439.1US Gulfاخلليج المريكي

يناير

2020

71.176.350.8Singapore�شنغافورة

Jan.-20
76.276.168.1Rotterdamروتردام

69.174.971.7Mediterraneanالبحر املتو�شط
73.470.741.7US Gulfاخلليج المريكي

فرباير

2020

64.365.745.6Singapore�شنغافورة

Feb.-20
69.766.554.8Rotterdamروتردام

63.265.958.8Mediterraneanالبحر املتو�شط
69.461.243.6US Gulfاخلليج المريكي

مار�س

2020

36.445.230.7Singapore�شنغافورة

Mar.-20
40.546.430.0Rotterdamروتردام

33.345.033.4Mediterraneanالبحر املتو�شط
40.741.523.8US Gulfاخلليج المريكي

اأبريل

2020

20.531.222.8Singapore�شنغافورة

Apr.-20
27.633.122.3Rotterdamروتردام

20.529.025.4Mediterraneanالبحر املتو�شط
29.025.017.0US Gulfاخلليج المريكي

مايو

2020

33.435.826.1Singapore�شنغافورة

May-20
37.834.126.0Rotterdamروتردام

31.133.628.8Mediterraneanالبحر املتو�شط
41.228.123.9US Gulfاخلليج المريكي

يونيو

2020

45.246.436.0Singapore�شنغافورة

Jun.-20
49.844.635.9Rotterdamروتردام

43.044.838.4Mediterraneanالبحر املتو�شط
50.439.832.8US Gulfاخلليج المريكي

يوليو

2020

46.650.038.4Singapore�شنغافورة

July-20
54.149.539.1Rotterdamروتردام

46.749.741.7Mediterraneanالبحر املتو�شط
52.544.337.0US Gulfاخلليج المريكي

اأغ�شط�س

2020

48.249.341.2Singapore�شنغافورة

Aug.-20
53.449.741.2Rotterdamروتردام

48.349.543.7Mediterraneanالبحر املتو�شط
54.144.440.1US Gulfاخلليج المريكي

�شبتمرب

2020

47.344.138.7Singapore�شنغافورة

Sep.-20
51.443.438.2Rotterdamروتردام

47.443.140.6Mediterraneanالبحر املتو�شط
52.140.936.0US Gulfاخلليج المريكي

اأكتوبر

2020

46.043.843.3Singapore�شنغافورة

Oct.-20
50.244.240.6Rotterdamروتردام

45.644.443.3Mediterraneanالبحر املتو�شط
51.442.937.4US Gulfاخلليج المريكي

نوفمرب

2020

46.747.447.0Singapore�شنغافورة

Nov.-20
49.947.544.5Rotterdamروتردام

45.547.446.2Mediterraneanالبحر املتو�شط
50.346.039.8US 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�شعار �شحن النفط اخلام  2018 - 2020 

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

             Direction
Period

البحر املتو�شط/

البحر املتو�شط ***

Med/Med ***

ال�شرق الأو�شط/ الغرب **

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

Middle East/East*
 الجتاه     

الفرتة

Average 2018 115 25 57 متو�سط عام 2018

Average 2019 117 35 66 متو�سط عام 2019

November 2019 156 56 92 نوفمرب 2019

December 199 63 113 دي�شمرب

January 2020 151 53 93 يناير 2020

February 80 30 43 فرباير

March 142 100 127 مار�س

April 156 103 156 اأبريل

May 106 35 60 مايو

June 63 30 52 يونيو

July 63 25 40 يوليو

August 60 23 33 اأغ�شط�س

September 57 21 30 �شبتمرب

October 60 18 28 اأكتوبر

November 62 17 26 نوفمرب

اجلدول - 6 :  اجتاهات اأ�شعار �شحن املنتجات النفطية، 2018 - 2020 

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

Period
البحر املتو�شط / �شمال - غرب اأوروبا *

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

Med/Med*
ال�شرق الو�شط / ال�شرق * 

Middle East/East*

الجتاه     

الفرتة

Average 2018 161 151 119 متو�سط عام 2018

Average 2019 176 166 124 متو�سط عام 2019

November 2019 235 225 148 نوفمرب 2019

December 292 283 162 دي�شمرب

January 2020 224 214 130 يناير 2020

February 195 185 100 فرباير

March 201 191 150 مار�س

April 358 348 291 اأبريل

May 186 177 252 مايو

June 124 114 82 يونيو

July 94 84 62 يوليو

Aug. 93 83 84 اغ�شط�س

September 135 125 72 �شبتمرب

October 74 72 67 اأكتوبر

November 83 77 73 نوفمرب

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 خالل الفرتة 2018 - 2020    

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

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

وتقارير ال�سناعة النفطية.

2020 2019 2018 

املعدل

Average
الربع الرابع *

Q -IV*
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 6.8 6.7 7.1 6.3 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 6.9  الدول العربية

OAPEC 5.8 5.7 6.0 5.3 6.0 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 5.9       الدول الأع�شاء في اأوابك

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

OECD 42.3 43.6 42.5 37.6 45.4 47.7 48.3 48.5 47.2 47.7 48.0  منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

Americas 22.9 24.3 22.9 20.0 24.3 25.7 26.0 26.0 25.3 25.1 25.6 الأمريكتني

Europe 12.3 12.0 12.8 11.0 13.4 14.3 14.3 14.8 14.3 14.1 14.3  اأوروبا

Asia Pacific 7.1 7.2 6.7 6.5 7.8 7.8 8.1 7.7 7.6 8.5 8.1  اأ�شيا الهادىء

Non-OECD 47.7 49.9 48.7 45.0 47.3 52.0 52.5 52.0 51.4 51.0 50.8 خارج منظمة التعاون 

القت�سادي والتنمية

 Middle East &
other Asia 19.9 20.5 20.0 18.2 20.9 22.1 22.1 22.2 21.8 22.2 21.8 ال�شرق الو�شط ودول 

اأ�شيوية اأخري 

Africa 4.1 4.2 4.0 3.8 4.4 4.5 4.5 4.4 4.4 4.5 4.3  افريقيا

Latin America 6.0 6.1 6.2 5.6 6.1 6.6 6.5 6.9 6.6 6.4 6.5  اأمريكا الالتينية

 China 12.8 14.0 13.7 12.9 10.7 13.3 13.5 13.0 13.2 12.6 12.7  ال�سني 

Eurasia 4.9 5.1 4.9 4.6 5.2 5.6 5.9 5.7 5.4 5.5 5.5   اأور واأ�سيا

World 90.0 93.5 91.2 82.6 92.7 99.8 100.8 100.5 98.6 98.8 98.8    العامل
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اجلدول - 8: العر�س العاملي للنفط و�شوائل الغاز الطبيعي خالل الفرتة  2018 - 2020

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

Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty Reports.

* Estimates  .

امل�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�شاء في اأوابك

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

OPEC 29.0 30.7 33.4 34.5 34.4 34.2 34.8 35.3 37.1 الأوبك 

Crude Oil 23.8 25.6 28.2 29.3 29.1 28.8 29.5 30.0 31.9 النفط اخلام

NGLs  +non conventional Oils 5.1 5.1 5.1 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3  �شوائل الغاز الطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 28.4 28.0 31.2 30.0 31.1 29.8 29.7 29.4 28.3 منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

Americas 24.1 23.6 26.6 25.8 26.6 25.7 25.6 25.1 24.1 الأمريكتني

Europe 3.8 3.9 4.0 3.7 3.9 3.6 3.6 3.8 3.8 اأوروبا

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

Non-OECD 32.9 32.9 35.5 35.0 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�شرق الأو�شط ودول اآ�شيوية اأخرى

 Africa 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 افريقيا 

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

China 4.2 4.2 4.2 4.1 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 90.3 91.5 100.0 99.6 100.8 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, February & December 2020   امل�سدر Sources: Oil Market Intelligence, February & December 2020

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

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

نوفمبر

2020 
Nov. 20

اأكتوبر

2020 
Oct. 20

التغير عن اأكتوبر 2020

Change from
Oct. 2020

نوفمبر

 2019
Nov. 19

التغير عن نوفمبر 2019

Change from
November 2019

89Americas 1545(10)16341644الأمريكتني:

57Crude 12607 664652نفط خام

32Products 938(22)970992منتجات نفطية

91Europe 974(3)10651068اأوروبا :

24Crude 1355 379378نفط خام

67Products 619(4)686690منتجات نفطية

29Asia Pacific 10397 426416اآ�سيا الهادئ:

Crude(27)153(43)126169نفط خام

56Products 53244 300247منتجات نفطية

دول منظمة التعاون 

القت�سادي والتنمية *
31253129(4)2917 208OECD 

١

54Crude 1115(30)11691199نفط خام

155Products 271801 19561929منتجات نفطية

دول خارج منظمة التعاون 

القت�سادي والتنمية *
32683281)13)2992 276Non - OECD 

١

96Oil at Sea 1161(39)12571296نفط على منت الناقالت

١ 484World Commercial 5909(17)63936410املخزون التجاري العاملي *

28Strategic Strategic 1820(5)18481853املخزون ال�شرتاتيجي

8889610Total 2(60)94999559اإجمايل املخزون العاملي**

اإعـــــــــــــــالن



ا÷ائـIõ العلميـة
(∂Hاأوا) ∫للبرتو Iرóشüية املHطار العرbملن¶مة الأ

2020  
Ωلعا

منظمة الأقطار العربية امل�سدرة للبرتول (اأوابك)

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

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

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

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

وقيمـة  اأمريكي(،  دولر  األــف  وع�شـرون  ثالثة  حوالي 

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

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

 1 بتاريخ    151/1 رقم  للمنظمـة  التنف�يذي  المكتب 

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

البحث العلمي للح�شول على جائزة عام 2020 بعنوان:

اإعـــــــــــــــالن

البëوç البيئية Pات العالbة Hالبترو∫ والطاbة

ا÷ائـIõ العلميـة
(∂Hاأوا) ∫للبرتو

البëوç البيئية Pات العالbة Hالبترو∫ والطاbة

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

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

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

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

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

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

الح�شر:

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

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

2. تقييم الأKر البيÄي لمن�ساآت �سناعة البترول والطاقة وطر¥ المعالجة.
3.النعكا�سات القت�سادية للت�سريعات البيÄية على �سناعة البترول والطاقة. 

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

6. اتجاهات �سيا�سات الطاقة في الدول المتقدمة، واآKار �سرائب الكربون واأ�سواقه بعد اتفا¥ باري�س لتغير المناñ (COP21) عام 2015.

مجال البحث



شروط تقديم البحث

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

اأعمال مجل�س وزراء المنظمة خالل عام 2021.  

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

منظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول (اأوابك)

اأمانة �سر اللجنة التنظيمية للجائزة - المقر الدائم للمنظمات العربية

 oapecaward2020@oapecorg.org :البريد الإلكتروني

www.oapecorg.org:الموق™ على الإنترنت

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

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

2020 Ωلعا (∂Hاأوا)∫للبترو Iرóشüية المHطار العرbالعلمية لمن¶مة الأ Iõالجائ

a« مجا∫ 

البëوç البيئية Pات العالbة Hالبترو∫ والطاbة

(اإbرار Hالتناز∫ عW ≥M øب™ ون�شر åëH علم«)

اأقر اأنا الموقع اأدناه

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

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

ال�شــم  :

التوقيع :

التاريخ       /       /

يجوز تقديم البحå من �سخ�س اأو اأكثر ول ي�سمل Pلك الأ�سخا�س العتباريين.. 1

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

يواف≤ �ساحب البحå م�سبقا على منح حقو¥ طب™ ون�سر بحثه للمنظمة في حالة فوزه باإحدi الجائزتين المذكورتين، م™ احتفاXه . 3

بكامل حقوقه الأخرi في البحå بما في Pلك براءة الختراع، ويكون له وحده ح≤ الت�سرف بتلك الحقو¥ ول تمار�س المنظمة حقوقها 

بطب™ البحå الفائز ال بعد مرور �ستة اأ�سهر من تاريï اإبالÆ الفائز بقرار اللجنة �سمانا لممار�سة الفائز لحقوقه الأخرi. ويرف≤ م™ بحثه 

ت�سريحا بذلك ح�سب النموPج المرف≤.

 يرف≤ المتقدم للجائزة م™ بحثه ت�سريحا يوDكد فيه عدم القتبا�س، اأو ي�سير اإلى الفقرات المقتب�سة جزئيا اأو كليا - اإن وجدت - م™ Pكر . 4

المراج™ الم�ستخدمة بالتف�سيل.

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

العربية اأو الإنجليزية م™ مرف≤ يت†سمن نبذة عن موDهالت معد اأو/معدي البحå وخبرتهم المهنية.

ت�ستلم البحوç المقدمة للم�ساركة بالجائزة حتى 31 دي�سمبر 2020 ول يقبل بعد Pلك التاريï اأي بحå لغر�س 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 الباحå مرتين متتاليتين. . 8

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


