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6 أخبار الدول األعضاء

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.

زيارة معالي 
الدكتور خالد 

علي الفاضل 
 إلى منظمة 

أوابك

تعاون مشترك 
بين منظمة 

“األوابك« 
والمؤسسة 

العربية لضمان 
االستثمار 

وائتمان 
الصادرات
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افتتاحية العدد

االنعكاسات األولية المتوقعة لجائحة فيروس كورونا 
المستجد )كوفيد-19( على أسواق النفط والغاز العالمية

ت�صـــببت جائحة فيرو�ص كورونا �لم�صـــتجد )كوفيد-19( في حدوث �صـــدمة كبيـــرة وفريدة من 

نوعهـــا لالقت�صـــاد �لعالمي لم ي�صـــهد مثياًل لهـــا على مد�ر عقود، فهي مزيج من �صـــدمتي �لعر�ص 

و�لطلب. حيث �أ�صطرت حكومات �لعالم �إلى فر�ص قيود على �ل�صفر و�إتخاذ تد�بير عزل لمو�جهة 

هذه �لجائحة، و�أغلقت �قت�صـــاد�تها ب�صـــكل كلي، وهو ما �أثر ب�صكل كبير على جميع نو�حي �لحياة،    

بمـــا فـــي ذلك �أ�صـــو�ق �لطاقة �لعالمية، �لتي �صـــهدت تر�جعاً حاد�ً في �لطلـــب، ومن ثم تهاوي في 

�أ�صـــعار �لنفط و�لغاز، و�أمتد هذ� �لتاأثير �ل�صـــلبي على كامل �صال�صـــل توريد �صناعة �لطاقة، و�أعلن 

عدد من �صركات �لطاقة �لعالمية �لكبرى عن عزمها خف�ص �الإنتاج و�إعادة �لنظر فى خطط �إنفاقها 

�لر�أ�صـــمالى على �لم�صـــروعات �لجديدة، على خلفية �الإنخفا�ص �لحاد في �الأرباح، و�أُجبرت �لعديد 

من �صركات �لطاقة �ل�صغيرة على �إيقاف �أعمالها في ظل تفاقم ديونها. 

فقد تر�جع �لطلب �لعالمي على �لنفط خالل �لربع �الأول من عام 2020، وو��صل �إنخفا�صه 

ب�صـــكل قيا�صـــي بلغ نحو 10.8 مليـــون ب/ي خالل �لربع �لثاني. قبل �أن يبـــد�أ في �لتعافي مع 

بد�يـــة �لربع �لثالث من �لعام، تز�مناً مع تخفيف �لقيود �لمفرو�صـــة وبدء �إ�صـــتئناف �لن�صـــاط 

�القت�صادي في �لعديد من دول �لعالم. وب�صكل عام، ت�صير �لتوقعات �الأولية لمنظمة �أوبك �إلى 

�إنخفا�ـــص �لطلـــب �لعالمي على �لنفـــط بنحو 9.1 مليون ب/ي في عـــام 2020 مقارنة بالعام 

�ل�صابق، لي�صل �إلى 90.6 مليون ب/ي، ويُعد هذ� �الإنخفا�ص �ل�صنوي هو �الأكبر على �الإطالق، 

و�الأول منذ عام 2009.

وقد �إنعك�ص ذلك �صلباً على �أ�صعار �لنفط �لخام �لعالمية، ففي �الأ�صو�ق �لفورية، تهاوى �صعر �صلة 

خامات �أوبك خالل �صهر �أبريل 2020 �إلى �أدنى م�صتوى له منذ �صهر دي�صمبر 2002. وفي �الأ�صو�ق 

�الَجلة، �إنخف�صـــت عقود خام برنت �إلى �أدنى م�صـــتوياتها منذ عام 2002 �أي�صـــاً، في حين تهاوت 

عقود خام غرب تك�صا�ص �إلى ما دون �صفر دوالر/برميل، وهو �أدنى م�صتوى لها على �الإطالق. 

وعلـــى وقـــع تلك �لمعطيات، تو�صـــلت دول )�أوبك +( �إلـــى �إتفاق تاريخي ب�صـــاأن �إجر�ء تخفي�ص 

لم�صـــتويات �الإنتـــاج، وب�صـــكل تدريجي، بـــد�أ من �الأول مـــن مايو 2020 بمقـــد�ر 9.7 مليون ب/ي، 

وينتهي في �صهر �أبريل 2022 بمقد�ر 5.8 مليون ب/ي. ومع بدء تطبيق هذ� �الإتفاق، �صهدت �أ�صعار 
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�لنفط �لخام تح�صـــناً ن�صـــبياً، بدعم من تر�جع �لمخاوف ب�صاأن تخمة �لمعرو�ص �لنفطي، تز�مناً مع 

�إجر�ء �لمملكة �لعربية �ل�صعودية ودولة �لكويت   ودولة �المار�ت �لعربية �لمتحدة لتخفي�صات �إنتاج 

�إ�صافية وطوعية خالل �صهر يونيو 2020، �إلى جانب �الآمال ب�صاأن تعافي �لطلب.

�أما فيما يخ�ص �لغاز �لطبيعي، فقد فقدت �أ�صـــعار �لغاز �لطبيعي �لم�صـــيل �لفورية �أكثر من ثلث 

قيمتها في �أ�صـــو�ق �آ�صيا و�أوروبا، و�متالأت مر�فق �لتخزين، تز�مناً مع تر�جع �لطلب ب�صكل ملمو�ص 

من قبل كبار �لم�صتوردين، مثل �ل�صين و�لهند، �لتي �أعلنت عدد من �صركاتهما حالة "�لقوة �لقاهرة" 

لعقود �ال�صـــتير�د، مع �إعادة جدولة لبع�ص �ل�صـــحنات. وفي هذ� �ل�صـــياق، ت�صـــير �لتوقعات �الأولية 

لوكالة �لطاقة �لدولية �إلى �أن �لطلب �لعـالمي على �لغـاز �لطبيعي يتجه �صوب ت�صجيل �أكبر تر�جع 

�صـــنوي على �الإطالق في عام 2020، حيث يتوقـع �إنخفا�صـــه بن�صبة 4% �أي بنحو 150  مليار متر 

مكعب، وهو ما يعادل مثلي حجم �لتر�جع �لذي �أعقب �الأزمة �لمالية في 2008، لي�صل �إلى 3850 

مليار متر مكعب. 

وتوؤكـــد �الأمانـــة �لعامـــة لمنظمـــة �أو�بك على مخرجـــات �لتقرير �ل�صـــادر عن �ل�صـــركة �لعربية 

لال�صـــتثمار�ت �لبترولية "�أبيكورب" �لذي ي�صـــير �إلى �أن ��صـــتثمار�ت �لطاقة �لمتوقعة خالل �لفترة 

)2020 – 2024( في منطقة �ل�صـــرق �الأو�صـــط و�صـــمال �أفريقيا �صـــتكون منخف�صـــة بن�صبة %18 

مقارنة بالتوقعات �ل�صـــابقة للفترة )2019 – 2023(. وقد بين �لتقرير �أن لال�صتثمار�ت �لمخطط 

لها �لن�صيب �الأكبر في هذ� �الإنخفا�ص، �لذي جاء نتيجة "�الأزمة �لثالثية" �لتي تمر بها دول �لعالم 

و�لمتمثلة في �الأزمة �ل�صحية �لناجمة عن جائحة فيرو�ص كورونا �لم�صتجد )كوفيد-19(، و�الأزمة 

�لنفطية، و�الأزمة �لمالية �لمحتملة �لتي قد تحدث في �لفترة �لمقبلة.

و�الأمانـــة �لعامـــة لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة للبتـــرول )�أو�بك(، وهـــي تتابع �لتطور�ت 

�لجارية على �صـــعيد �صـــناعة �لطاقة عربياً ودولياً، فاإنها تاأمل �أن تكلل �لجهود �لتي تبذلها �لدول 

�لعربية الأحتو�ء �الَثار �ل�صـــلبية لجائحة كورونا بالنجاح، و�أن تحمل �لمرحلة �لقادمة بو�در �إيجابية 

للمزيد من �لتح�صـــن في �صـــناعة �لطاقة في �لدول �لعربية، كما تُعرب عن تقديرها لجهود �لدول 

�الأع�صاء بالمنظمة لدعم جهود �لحو�ر و�لتن�صيق مع �لدول �لم�صتهلكة �لرئي�صية للنفط و�لغاز. 
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جرى ات�شال هاتفي م�شترك بتاريخ 7 اأغ�شط�س 2020، 

بين �شاح�������ب ال�شمو الملكي االأمي�������ر عبدالعزيز بن �شلمان 

بن عبدالعزيز، وزير الطاقة في المملكة العربية ال�شعودية، 

ومعال�������ي وزير الطاق�������ة والبنية التحتية في دول�������ة االإمارات 

العربي�������ة المتحدة، المهند�س �شهيل ب�������ن محمد المزروعي، 

ومعالي وزير النفط ووزير الكهرباء والماء في دولة الكويت، 

الدكت�������ور خال�������د علي الفا�ش�������ل، ومعالي ال�شي�������خ محمد بن 

خليفة اآل خليفة، وزير النفط في مملكة البحرين، ومعالي 

وزي�������ر الطاقة في �شلطنة عمان، محم�������د بن حمد الرمحي، 

ومعالي وزير النفط ف�������ي الجمهورية العراقية، اإح�شان عبد 

الجبار اإ�شماعيل.

وقد ��صـــتعر�ص �أ�صـــحاب �ل�صـــمو و�لمعالي �لوزر�ء، في 

�ت�صـــالهم، �لتطور�ت �الأخيرة في �أ�صـــو�ق �لبترول �لعالمية، 

و��صـــتمر�ر �النتعا�ص في �القت�صاد �لعالمي وفي �لطلب على 

�لبتـــرول، كما بحثو� �لتقـــدم �لذي تم �إحـــر�زه باتجاه �إعادة 

�لتو�زن �إلى �ل�صوق �لبترولية.

وفي نهاية االت�شال، �شدر عن اأ�شحاب ال�شمو والمعالي 

الوزراء البيان الُم�شترك التالي:

• �أ�صـــار �لوزر�ء �إلى �أن عالمات �لتح�صن �لتي ظهرت 	

موؤخر�ً على �القت�صاد �لعالمي ُم�صّجعٌة جد�ً، و�أثنو� 

علـــى �لجهـــود �لتي تبذلها �لدول، فـــي جميع �أنحاء 

�لعالم، الإعادة فتح �قت�صاد�تها بطريقة �آمنة.

• و�أكـــد �لوزر�ء، مجدد�ً، �لتز�مهـــم �لتام باتفاق �أوبك 	

بل�ـــص؛ و�أهميـــة تحقيق جميع �لدول �لم�صـــاركة في 

�تفاق �أوبك بل�ص، م�صتويات �الإنتاج �لُم�صتهدفة لها، 

من �أجل ت�صـــريع �إعـــادة �لتو�زن �إلى �صـــوق �لبترول 

�لعالميـــة، و�أن تقـــوم �لـــدول �لتـــي ز�د �إنتاجها عن 

�لن�صـــب �لُمقررة لها، في �صهور مايو ويونيو ويوليو، 

بالتعوي�ص عن تلك �لكميات.

• وقد �أعرب �لوزر�ء عن �صـــكرهم وتقديرهم لمعالي 	

�لوزير �إح�صان �إ�صـــماعيل لجهوده وتعاونه �لكبيرين 

لتحقيق �لتو�زن في �أ�صـــو�ق �لبتـــرول، موؤّكدين على 

�أهمية دور �لعر�ق في نجاح �تفاقية �أوبك بل�ص.

• و�أّكد �لوزر�ء، ُمجدد�ً، على �أن �اللتز�م �لكامل باتفاق 	

�أوبك بل�ص، وبنظام �لتعوي�ص، �صي�صرع �نتعا�ص �صوق 

�لبتـــرول �لعالميـــة، لما فيه �صـــالح منتجي �لبترول 

وم�صتهلكيه، و�صـــناعة �لطاقة، و�القت�صاد �لعالمي 

ككل.

وزراء الطاقة في المملكة واإلمارات والكويت والبحرين 

وعمان والعراق  يصدرون بيانًا مشتركًا
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اإلمارات تعلن تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية

�أعلنت موؤ�ص�صة �الإمار�ت للطاقة �لنووية موؤخر�ً عن تحقيق 

�إنجـــاز تاريخـــي، تمثـــل في نجاح �صـــركة نو�ة للطاقـــة �لتابعة 

للموؤ�ص�صـــة و�لم�صـــوؤولة عن ت�صـــغيل و�صـــيانة محطات بر�كة 

للطاقة �لنووية �ل�صلمية، في �إتمام عملية بد�ية ت�صغيل مفاعل 

�لمحطـــة �الأولى. ويعد هذ� �الإنجاز �الأهـــم لغاية �للحظة في 

م�صـــيرة �لبرنامج �لنووي �ل�صـــلمي �الإمار�تي ومحطات بر�كة 

للطاقة �لنووية في منطقة �لظفرة باإمارة �أبوظبي.

وبهذ� �الإنجاز �أ�صـــبحت دولة �الإمـــار�ت �لعربية �لمتحدة 

�الأولـــى فـــي �لعالـــم �لعربي و�لثالثـــة و�لثالثين على م�صـــتوى 

�لعالـــم، �لتي تنجح في تطويـــر محطات للطاقة �لنووية الإنتاج 

�لكهرباء على نحو �آمن وموثوق و�صـــديق للبيئة، حيث ت�صاهم 

محطات بر�كة ب�صـــكل كبير في جهود �لدولة �لخا�صـــة بتوفير 

�لطاقـــة �لكهربائية بالتز�من مع خف�ـــص �النبعاثات �لكربونية 

�لناجمة عن �إنتاج �لكهرباء. وعند ت�صغيلها ب�صكل كامل، �صتنتج 

محطات بر�كة �الأربع 5.6 غيغاو�ط من �لكهرباء و�صـــتحد من 

21 مليون طن من �النبعاثات �لكربونية �صـــنوياً، وهو ما يعادل 
�إز�لة 3.2 مليون �صيارة من طرق �لدولة كل عام.

ومنذ �نطالق �لبرنامج �لنووي �ل�صلمي �الإمار�تي في �لعام 

2009، تعاونت موؤ�ص�صـــة �الإمار�ت للطاقة �لنووية ب�صكل وثيق 
مع �لموؤ�ص�صـــات و�لجهات �لدولية �لمتخ�ص�صة بقطاع �لطاقة 

�لنووية، مثل �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية، و�لر�بطة �لعالمية 

للم�صـــغلين �لنووييـــن، وفي �إطـــار متطلبات �لهيئـــة �التحادية 

للرقابـــة �لنوويـــة، حيث �أجـــرت �لهيئة �أكثر مـــن 255 عملية 

تفتي�ص ل�صـــمان �لتز�م محطات بر�كـــة و�لموظفين و�لعمليات 

باأعلى معايير �ل�صـــالمة و�لجـــودة، بينما �أجرت كل من �لوكالة 

�لدولية للطاقة �لذرية و�لر�بطة �لعالمية للم�صـــغلين �لنوويين 

�أكثر من 40 عملية مر�جعة وتقييم.

وكانت موؤ�ص�صـــة �الإمـــار�ت للطاقة �لنوويـــة �أعلنت حديثاً 

عـــن �كتمال �الأعمال �الإن�صـــائية في �لمحطة �لثانية في بر�كة 

وت�صـــليم �لمحطـــة ل�صـــركة نو�ة للطاقـــة تمهيد�ً لبـــدء مرحلة 

�ال�صـــتعد�د�ت �لت�صـــغيلية، بينما و�صـــلت �الأعمال �الإن�صـــائية 

فـــي �لمحطتين �لثالثـــة و�لر�بعة �إلى مر�حلهـــا �لنهائية، فيما 

و�صـــلت �لن�صـــبة �لكلية لالإنجاز في �لمحطات �الأربع �إلى �أكثر 

من %94.
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قـــام معال�������ي الدكتور خالد علي الفا�شل، وزيـــر �لنفط ووزير �لكهرباء و�لماء في دولـــة �لكويت بزيارة �إلى مقر 

�الأمانـــة �لعامـــة لمنظمـــة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة للبتـــرول )�أو�بك(، في دولـــة �لكويت، وذلك يـــوم �الأربعاء 12 

�أغ�صط�ص 2020. وكان با�صتقباله �شعادة االأمين العام لمنظمة االأوابك، ال�شيد/ علي �شبت بن �شبت.

وقد تم خالل �لزيارة �طالع معالي �لوزير، على �أهم �الأن�صطة و�لدر��صات و�الأبحاث �لتي �أعدتها �الأمانة �لعامة 

للمنظمـــة خالل �لعام �لحالي، وجهودها في مجال �لتن�صـــيق بين �لدول �الأع�صـــاء في مجـــال عمل منظمة �الأقطار 

�لعربية �لم�صدرة للبترول )�أو�بك(.  

زيارة معالي الدكتور خالد علي الفاضل 
 إلى منظمة أوابك
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  عقـــــد في مقـر �الأمانة �لعامة لمنظمـــة �الأقطار �لعربية 

�لم�صـــدرة للبتـــرول »�أو�بـــك«، �جتماعـــا م�صـــتركاً بتاريخ 17 

�أغ�صط�ص 2020، بين وفد من منظمة االأوابك، برئا�شة �شعادة 

االأمي�������ن العام للمنظمة ال�شيد/ عل�������ي �شبت بن �شبت، مع وفد 

م�������ن الموؤ�ش�شة العربية ل�شمان اال�شتثم�������ار وائتمان ال�شادرات 

»�شم�������ان«، برئا�ش�������ة ال�شيد/عب�������داهلل ال�شبي�������ح، المدي�������ر العام 

للموؤ�ش�شة. 

وقد تناول �الجتماع مو�صوع �لتعاون بين �لموؤ�ص�صة �لعربية 

ل�صـــمان �ال�صـــتثمار في مختلف �لمجاالت وكذلك �ل�صـــركات 

�لعربيـــة �لمنبثقة عن �لمنظمة، وهـــي من �لخطو�ت �الإيجابية 

�لتي ت�صب في م�صار تعزيز �لتعاون بين �لموؤ�ص�صات �لعربية في 

�لمجال �القت�صادي.  كما بحث �الجتماع �ل�صبل �لكفيلة بتعزيز 

�لتعاون �لم�صترك بين �لجانبين في مجال �الأبحاث و�لدر��صات 

�القت�صـــادية، وتـــم تبـــادل وجهـــات �لنظـــر تجـــاه �لتطـــور�ت 

�القت�صادية �لجارية على �ل�صعيدين �لعربي و�لدولي.

ورحـــب �شعادة االأمين العام ال�شيد/ عل�������ي �شبت بن �شبت، 

فـــي ت�صـــريح �صـــحفي، بتفعيـــل �لتعـــاون بين منظمـــة �الأوبك 

و�لموؤ�ص�صـــة �لعربية ل�صـــمان �ال�صـــتثمار و�ئتمان �ل�صـــادر�ت، 

و�لتي تعتبر �أحد موؤ�ص�صات �لعمل �لعربي �لم�صترك وتتخذ من 

دولة �لكويت مقر�ً لها، وتعتبر موؤ�ص�صـــة عربية ر�ئدة في مجال 

�لتغطية �لتاأمينية �صـــد مخاطر �الئتمان و�لمخاطر �ل�صيا�صية 

في �لمنطقة �لعربية. 

معربـــاً عن �هتمام �لمنظمة وحر�صـــها على تعزيز �لتعاون 

بين �لمنظمات �لعربية و�لدولية.

تعاون مشترك بين منظمة “األوابك« 
والمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات
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عقـــد �شع�������ادة االأ�شت�������اذ عل�������ي �شبت ب�������ن �شبت، 

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

للبت�������رول )اأواب�������ك(، �جتماعـــاً بتاريـــخ 21 يوليـــو 

2020، مـــع الدكتور اأحمد عل�������ي عتيقة، الرئي�س 
التنفيذي لل�شركة العربية لل�شتثمارات البترولية 

)اأبيكورب(، وذلك عبر تقنية �الت�صال �لمرئي.

 وقد تم خـــالل �الجتماع ��صـــتعر��ص مجاالت 

�لتعاون �لم�صـــترك بين �لجانبين، في ظل �لظروف 

�لحاليـــة �لتـــي تمـــر بهـــا �ل�صـــناعة �لبترولية في 

ظـــل جائحـــة كورونـــا ) كوفيد 19(.  وتـــم �التفاق 

علـــى ت�صـــكيل فريق عمل م�صـــترك لمتابعة وتنفيذ 

�لتو�صـــيات ولمقترحات �لتي تم �لتو�صـــل �إليها باالجتمـــاع. و�لتي من �أهمها 

مو�صـــوع �ال�صـــتثمار في قطاع �لنفط و�لطاقة وق�صـــايا �لتنمية �لم�صـــتد�مة 

و�لتغير �لمناخي، و�جر�ء �لدر��صـــات و�لبحوث ، وذلك لتعزيز �لعمل �لعربي 

�لم�صترك.

�لجديـــر بالذكر �ن �ل�صـــركة �لعربية لال�صـــتثمار�ت �لبترولية )�أبيكورب(، 

هي �أحدى �لم�صـــروعات �لمنبثقة عن �لدول �الأع�صـــاء فـــي منظمة �الأقطار 

�لعربية �لم�صدرة للبترول )�أو�بك(، وقد وقعت �تفاقية �إن�صاء �صركة �أبيكورب 

فـــي عـــام 1974 و�ختيرت مدينة �لخبر في �لمملكة �لعربية �ل�صـــعودية مقر� 

لها، وي�صترك في ع�صويتها جميع �لدول �الأع�صاء في �لمنظمة.

اجتماع  بين منظمة أوابك وشركة أبيكورب
عبر تقنية االتصال المرئي

¿ الدكتور اأحمد علي عتيقة ¿¿ �شعادة االأ�شتاذ علي �شبت بن �شبت ¿
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�صاركت منظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول في �جتماع 

�لمائدة �لم�صـــتديرة رفيع �لم�صتوى �لذي عقد عبر �الإنترنت بين 

جامعـــة �لدول �لعربية، وحكومة �ليابـــان وبرنامج �الأمم �لمتحدة 

�الإنمائـــي، وذلـــك يـــوم �الثنيـــن 2020/7/27،  وحمـــل عنو�ن: 

»كوفيد-19 في �لمنطقة �لعربية: �الآثار وطرق �ال�صتجابة«

وقـــد �أتاح �الجتماع فر�صـــة مهمة لتناول عدد من �لق�صـــايا 

�لعاجلـــة �لمرتبطة باالآثار �لناجمة عن جائحة كوفيد-19�صـــو�ء 

على �ل�صـــعيدين �الجتماعي �أو �القت�صادي في �لمنطقة �لعربية، 

كما �صـــكل فر�صـــة لتقييم �لتحديات وبحث �صبل تجاوزها. وبّين 

�الجتماع �أهمية تعزيز �لجهود �لم�صـــتركة لالأطر�ف �لم�صـــاركة، 

و�لتي ت�صـــعى �إلى �لحد من تاأثير جائحة كوفيد-19 على م�صيرة 

�لتنمية �لم�صـــتد�مة في �لمنطقة �لعربية، و�أكد �أن �لت�صامن على 

م�صـــتوى �ل�صيا�صـــات �لتنمويـــة يتجلى بعدة �أ�صـــكال من �صـــمنها 

�لحو�ر �لم�صترك بين �لجميع.

مث�������ل المنظم�������ة في هذا االجتم�������اع المهند��������س تركي ح�شن 

الحم�س، خبير بترول/ ا�شتك�شاف واإنتاج.

مشاركة األمانة العامة في اجتماع المائدة المستديرة االفتراضي الذي نظمته 
جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة اليابان وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

�أعلنت �ل�صركة �لعربية لال�صتثمار�ت 

�لبتروليـــة )�أبيكورب(، �حدى �ل�صـــركات 

�لعربيـــة �لمنبثقـــة عن منظمـــة �الأو�بك، 

عـــن توقيـــع �تفاقيـــة تمويـــل بقيمـــة 50   

مليـــون دوالر مـــع �صـــركة �صـــر�ج بـــاور 

�الإمار�تية �لمتخ�ص�صة في مجال �لطاقة 

�ل�صم�صـــية، بهـــدف دعـــم تو�صـــع �أعمال 

وم�صـــاريع �ل�صـــركة فـــي منطقة �ل�صـــرق 

�الأو�صط.  ويعتبر هذ� �لتمويل هو �الأكبر 

مـــن نوعـــه علـــى م�صـــتوى منطقـــة دول 

مجل�ـــص �لتعاون لـــدول �لخليـــج �لعربية، 

ل�صـــركة متخ�ص�صـــة في تمويـــل �لتاأجير 

في مجـــال �لطاقة �ل�صم�صـــية �لموزعة. 

وي�صـــاهم هـــذ� �لتمويـــل في دعـــم روؤية 

و��صتر�تيجية �أبيكورب، �لمتمثلة في دعم 

قطاع �لطاقة �لمتجددة وت�صـــريع �لتحول 

نحو م�صادر �لطاقة �لم�صتد�مة �إقليمياً. 

وبلغ �جمالي �لتمويل �لمقدم لم�صـــاريع �لطاقة �لمتجددة، خالل 

�ل�صنو�ت �الأربع �لما�صية، 450 مليون دوالر.

و��صـــتحدثت �أبيكـــورب نموذجا تمويليا طويـــل �لمدى ليالئم 

طموح �صـــركة �صر�ج باور في �لتو�صـــع وتقديم حلول �ألو�ح �لطاقة 

�لكهرو�صوئية على �أ�صـــطح �لمباني، وفق نظام �لطاقة �ل�صم�صية 

�لموزعـــة، لتمكين �ل�صـــركات في مختلـــف �لقطاعات من خف�ص 

فو�تير �لكهرباء و�النبعاثات �لكربونية.

مـــن جانبه ذكر �لرئي�ص �لتنفيذي ل�صـــركة �أبيكورب، �لدكتور 

�أحمـــد علـــى عتيقة، �ن �أبيكورب ت�صـــهم ب�صـــكل فاعل في ن�صـــر 

�أحـــدث تقنيـــات �لطاقـــة في �لمنطقـــة، من خـــالل توفير حلول 

تمويل مبتكرة و�ال�صـــتثمار في �صركات من �صاأنها �أن تحدث نقلة 

نوعية في م�صـــهد �لطاقة �الإقليمي، مو�صـــحا �أن قطاع م�صـــاريع 

�لطاقة �ل�صم�صية قطاع و�عد وز�خر بالفر�ص، ال �صيما مع توجه 

�لموؤ�ص�صـــات فـــي �لقطاعين �لعـــام و�لخا�ص في دولـــة �الإمار�ت 

�لعربية �لمتحدة و�لمنطقة �لعربية عموماً، �إ�صـــافة �إلى �العتماد 

ب�صكل متز�يد على م�صادر �لطاقة �لمتجددة �لم�صتد�مة.

و�أ�صـــاف د.عتيقة، �ن نموذج �لعمل �لم�صـــتد�م ل�صـــر�ج باور 

بابتكار�ت من �صـــاأنها تعزيز كفاءة توليـــد �لطاقة، ونتطلع لنكون 

طرفاً فاعاًل في م�صـــيرة نجاحها �لم�صـــتقبلية، بمـــا يعزز مكانة 

�أبيكـــورب كال�صـــريك �لموثوق لقطـــاع �لطاقة فـــي �لمنطقة، ما 

يعك�ص �لدور �لر�ئد �لذى تلعبه �ل�صركة في �صبيل تحقيق �لتنمية.

أبيكورب وسراج باور توقعان على اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دوالر
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�أ�صـــدرت �الأمانة �لعامة لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة 

للبتـــرول )�أو�بك( در��صـــة حديثة بعنو�ن« �إعـــادة تدوير �لنفايات 

�لبال�صـــتيكية: فر�ص ��صـــتثمارية وحلول بيئية ». تهدف �لدر��صة 

�إلـــى ت�صـــليط �لدر��صـــة �ل�صـــوء علـــى م�صـــكلة تر�كـــم �لنفايات 

�لبال�صـــتيكية بمختلـــف �أنو�عهـــا، وطـــرق �لتخل�ـــص منها بطرق 

وتقنيات تمثل فر�ص ��صتثمارية وحلوالً بيئية و�قت�صادية.

فعلـــى �لرغم مـــن مميز�ت، وفو�ئد �لبال�صـــتيك فاإن من �أهم 

و�أكبر م�صـــاكله هي �أن معظم �أنو�عه تحتاج �إلى وقت طويل جد�ً 

للتحلـــل، و�أ�صـــبحت �َليات �لتخل�ـــص من �لنفايات �لبال�صـــتيكية 

م�صكلة ت�صبب قلًقا بيئياً، و�قت�صاديا رئي�صياً.

هذ� وتفتقر بع�ص �ل�صيا�صـــات و�لت�صـــريعات في هذ� �ل�صاأن 

�إلى و�صـــع �لمعايير �لمنا�صبة، ف�صاًل عن عدم �لتفعيل �لمنا�صب 

لمنظومـــة �إد�رة �لنفايـــات �لبال�صـــتيكية، وعـــدم �لتن�صـــيق فيما 

يخ�ص �صل�صـــلة عمليات �إعادة �لتدوير من خطط �لجمع، و�أنظمة 

�لفـــرز، ومفهـــوم زيـــادة �لقيمة �لم�صـــافة.  وعلى �لرغـــم من �أن 

هناك ت�صـــريعات فـــي �لعديد من �لدول ب�صـــاأن �لمو�د و�لنفايات 

�لبال�صتيكية، فاإن تطبيق هذه �لت�صريعات يظل �صعيفاً، كما ت�صير 

تقارير عالمية �إلى �أن �لتغيير�ت �لب�صـــيطة في �صيا�صة ��صتخد�م 

�لبال�صتيك، من �صاأنها �إحد�ث فارق كبير ل�صالح �لبيئة. لذ� فقد 

بـــد�أت عـــدد من دول �لعالـــم باتخاذ �إجـــر�ء�ت قانونية وتنفيذية 

للحد من �لمخلفات �لبال�صتيكية.

ويختلف تعامل �لدول مع مفهوم �لنفايات �لبال�صتيكية ح�صب 

روؤيـــة كل دولة حيث تر�ها بع�ص �لدول عبئـــاً بيئياً، و�أخرى على 

��صـــتعد�د لدفع �صـــعر مناف�ص مقابل ��صـــتير�د تلك �لنفايات من 

مختلـــف دول �لعالم و�إعادة تدويرها. ونجد بع�ص �لمبادر�ت في 

بع�ـــص �لـــدول �لعربية للحد من ��صـــتهالك �لمو�د �لبال�صـــتيكية 

وخا�صـــة �لمنتجـــات ذ�ت �ال�صـــتخد�م �لو�حـــد �إال �نهـــا التـــز�ل  

متو��صـــعة بالنظـــر �إلى �لكميات �لكبيرة �لتـــي يتم �لتخل�ص منها 

ب�صـــكل ع�صو�ئي في ظل غياب �صيا�صـــات و��صحة ومحددة فيما 

يتعلق بمنظومة �لجمع و�لت�صنيف و�لفرز للنفايات �لبال�صتيكية.

توفـــر عمليات �إعـــادة تدوير �لنفايـــات �لبال�صـــتيكية فر�ص 

��صـــتثمارية عديدة، وتنا�صـــب كل �لم�صـــتويات �القت�صادية، �صو�ء 

�صـــغر �أم كبر حجم �ال�صـــتثمار�ت، ويمكن �أن تتاأ�ص�ص على نو�تج 

عمليات �إعادة تدوير �لبال�صـــتيك �آالف �لم�صروعات �ل�صغيرة �أو 

�لمتو�صـــطة �أو �لكبيرة �صـــو�ًء لالأفر�د �أو للموؤ�ص�صـــات، وتعد من 

�ال�صـــتثمار�ت �الآمنـــة، حيث يـــزد�د نمو �لطلب علـــى منتجاتها، 

وتدخـــل في معظـــم مناحي �لحيـــاة �لحديثة، وكافـــة �لقطاعات 

دراسة بعنوان »إعادة تدوير النفايات البالستيكية: 
فرص استثمارية وحلول بيئية«

�ل�صناعية و�لزر�عية.  

تو�شلت الدرا�شة اإلى بع�س التو�شيات من اأهمها:

• �صـــرورة �إقر�ر �لت�صريعات و�لقو�نين، وو�صع �أهد�ف خا�صة 	

للتعامـــل، و�لتخل�ـــص �الَمـــن مـــن �لنفايـــات �لبال�صـــتيكية، 

وت�صـــجيع �لم�صـــتثمرين في مجال �إعـــادة �لتدويـــر، و�نتاج 

�لطاقة منها، وتعزيز �لوعي �لمجتمعي للم�صاهمة في �لحد 

من مخاطرها.

• تبـــادل �لخبـــر�ت و�لمبـــادر�ت و�الهتمام باالإجـــر�ء�ت �لتي 	

تتخذهـــا �أو تخطـــط لهـــا دول �لعالم وخا�صـــة دول �التحاد 

�الأوروبي،  للحد من �أو منع �لنفايات �لبال�صـــتيكية، وتحديد 

�لمجـــاالت �لتي تتطلـــب زيادة �لجهود، الإعد�د ت�صـــميمات 

�أف�صـــل للمنتجـــات �لبال�صـــتيكية بهدف زيادة عـــدد مر�ت 

�ال�صـــتخد�م و�إعادة �لتدوير، وخف�ص ن�صـــب �لمو�د �ل�صارة 

فـــي �لمنتجـــات �لبال�صـــتيكية، وزيادة �لمتانة �أو �ل�صـــالبة، 

و�إنتاج منتجات لها �لقدرة على �لتحلل، وغيرها من �لتد�بير 

�لقابلة للتنفيذ.

• توجيه �أن�صـــطة �لبحث �لعلمي الإيجاد حلول �إبد�عية، وطرق 	

وتقنيات مبتكرة الإعادة تدوير �لبال�صـــتيك، و�إنتاج �ليرقات 

�آكلة �لبال�صـــتيك، و�إنتاج �لبال�صتيك �لحيوي �لقابل للتحلل، 

وغيرها من �البتكار�ت و�الأبحاث �لطموحة.
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يعد قطـــاع �لنقل �لبحري �لدولي مـــن �لقطاعات �لتي 

يمكـــن �أن تلعب دور�ً هاماً في تقليل �النبعاثات �لناتجة عن 

حـــرق �لوقود من خـــالل تبني حلول فعالة �صـــديقة للبيئة. 

فالقطـــاع يعتمد ب�صـــكل رئي�صـــي علـــى زيت �لوقـــود عالي 

�لكبريـــت �لـــذي يلبـــي وحده �أكثـــر من 75% مـــن �إجمالي 

�ال�صـــتهالك، ويت�صـــبب باأكثر من 12% مـــن �نبعاثات ثاني 

�أك�صـــيد �لكبريت �لمرتبطة بالطاقـــة عالمياً. ويعد �لتحول 

نحو ��صتخد�م �لغاز �لطبيعي �لم�صال كوقود لل�صفن من �أبرز 

�لخيار�ت/�لبد�ئـــل �لمطروحـــة لتلبية ت�صـــريعات �لمنظمة 

�لبحرية �لدولية �لر�مية �إلى خف�ص �لحد �الأق�صى �لعالمي 

لن�صـــبة �لكبريـــت في وقـــود �لنقل �لبحري مـــن 3.5% �إلى 

0.5% وزنـــاً بد�ية من مطلع عـــام 2020، حيث يقلل �لغاز 
من �نبعاثات �أكا�صـــيد �لكبريت بن�صـــبة 99.9%، و�نبعاثات 

ثاني �أك�صيد �لكربون بما قد ي�صل �إلى %29.

من هنا تاأتي �أهمية �لدر��صة �لتي تهدف �إلى ��صتعر��ص 

�لعقبـــات و�لفر�ص �أمام ��صـــتخد�م �لغاز �لطبيعي �لم�صـــال 

كوقود للنقل �لبحري. كما ت�صت�صـــرف �آفاق �ل�صوق �لعالمي 

لتموين �ل�صـــفن بالغاز �لطبيعي �لم�صـــال. تقع �لدر��صة في 

�أربعة ف�صـــول، حيث يتناول �لف�صل �الأول هيكلية �الأ�صطول 

�لتجاري �لعالمي من �ل�صـــفن، ودوره فـــي �لتجارة �لبحرية 

�لدوليـــة. بينما يتنـــاول �لف�صـــل �لثاني �لدور �لـــذي تلعبه 

�لمنظمـــة �لبحرية �لدولية في تنظيم هذ� �لقطاع �لحيوي. 

ويتناول �لف�صل �لثالث �أبرز �لمز�يا و�لعقبات �أمام ��صتخد�م 

�لغـــاز �لطبيعـــي �لم�صـــال، كما ي�صـــتعر�ص �لو�صـــع �لر�هن 

وي�صت�صـــرف �الآفاق �لم�صـــتقبلية لل�صـــوق �لعالمـــي لتموين 

�ل�صفن بالغاز �لطبيعي �لم�صال. �أما �لف�صل �لر�بع، فيتناول 

�لخطـــط و�لم�صـــاريع �لتي �أعلنتها �لـــدول �لعربية في هذ� 

�لن�صاط.

وقـــد تو�صـــلت �لدر��صـــة �إلـــى �أن قطاع �لنقـــل �لبحري 

�لعالمي قد �صـــرع بالفعل في �تخاذ خطو�ت باعتماد �لغاز 

�لطبيعي �لم�صـــال وقود�ً لل�صـــفن �لجديـــدة، حيث بلغ عدد 

�ل�صـــفن �لعاملة به في �ل�صـــوق �لعالمي نحو 175 �صـــفينة 

نهاية عام 2019، بما يعادل 0.2 % من �الأ�صطول �لعالمي، 

»دراسة استخدام الغاز الطبيعي المسال
 كوقود للنقل البحري«

عـــالوة على �نت�صـــار مو�قـــع تموين �ل�صـــفن علـــى خريطة 

�لمالحة �لعالمية خا�صة �صمال �أوروبا. كما �أظهرت �لدر��صة 

�أن �لـــدول �لعربيـــة تملك عـــدة مقومات تمكنها من �إن�صـــاء 

مركز عالمي لتموين �ل�صفن، لوجود �صناعة غازية متكاملة 

لديهـــا منذ عقود، ومحطات عمالقة الإنتاج وت�صـــدير �لغاز 

�لطبيعي �لم�صـــال. عالوة على موقعهـــا �لجغر�في �لمتميز 

�لـــذي يتو�صـــط �لعالم  و�لقريـــب من �لخطـــوط �لمالحية 

�لهامـــة. وقد تو�صـــلت بع�ص �ل�صـــركات �لعربيـــة في قطر 

و�الإمار�ت وعمان وم�صـــر �إلى توقيـــع �تفاقيات وتفاهمات 

�أولية مع �صـــركات عالمية الإن�صـــاء محطات لتموين �ل�صفن 

بالغاز �لم�صال باإجمالي �أربعة م�صاريع منها ما دخل مرحلة 

�لت�صـــميمات �لهند�صـــية، ومنها ما ز�ل قيد �لمناق�صة. وال 

�صـــك �أن نجاح �لدول �لعربية في تج�صـــيد هذه �لم�صـــاريع، 

�صـــيمًكنها من لعـــب دور هام في �ل�صـــوق �لعالمي، و�لظفر 

بح�صة جيدة من هذ� �ل�صوق �لو�عد.
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الثقافة 
البترولية

www.oapecorg.org
لإلطالع على التفاصيل الرجاء زيارة موقع المنظمة:

مراحل سير عمليات تكرير النفط
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أثر أسعار النفط على العالقة ما بين التنويع االقتصادي 

والنمو االقتصادي: دراسة تطبيقية في الدول األعضاء 

لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

األبحاث

دور االستثمار المحسن للنفط في تطوير

االحتياطيات الهيدروكربونية

تركي الحم�ش

د. اأمينة محمد علي بوعالي

المجلد ال�ساد�س و الأربعون 2020 - العدد 172

جائزة
أوابك العلمية 

لعام 2018
الجائزة الثانية
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التطورات البترولية في األسواق العالمية*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

أواًل: أسواق النفط العالمية

1- اأ�شعار النفط
• ت�صير �أحدث �لتقدير�ت �الأولية لمنظمة �أوبك، �إلى ارتفاع المتو�شط ال�شهري ل�شعر �شلة خاماتها �إلى 43.5 دوالر للبرميل 	

خالل �صهر يوليو 2020، �أي بن�صبة زيادة تبلغ نحو 17.3% مقارنة بال�صهر �ل�صابق. بينما تتوقع �لمنظمة تراجع المتو�شط 

ال�شنوي ل�شعر �شلة خامات اأوبك في عام 2020 �إلى 39.78 دوالر للبرميل، وهو م�صتوى يقل بنحو 24.26 دوالر للبرميل 

�أو بن�صبة 37.9% مقارنة بعام 2019.

يذكر �أن معدل �أ�صعار �صلة خامات �أوبك قد ارتفع خلل �شهر يونيو 2020 بن�صبة 47.2% )11.9 دوالر للبرميل( مقارنة 

بال�صهر �ل�صابق، لي�صل �إلى 37.1 دوالر للبرميل. وقد كان لتر�ُجع �إمد�د�ت �لنفط �لخام �لعالمية على خلفية �إتفاق خف�ص 

�الإنتاج �لقيا�صي بين دول )�أوبك+( �لم�صاركة في �إعالن �لتعاون، و�لذي يهدف لمو�جهة تد�عيات جائحة فيرو�ص كورونا 

�لم�صتجد )Covid-19(، �إلى جانب �رتفاع طلب م�صافي �لتكرير على �لنفط، دور�ً رئي�صياً في �رتفاع �الأ�صعار خالل �صهر 

يونيو 2020، وذلك لل�صهر �لثاني على �لتو�لي.

�لم�صدر: منظمة �لدول �لم�صدرة للبترول )�أوبك(، �لتقرير �ل�صهري، �أعد�د مختلفة.

2- الطلب والعر�س

• ت�صير �أحدث �لتقدير�ت �إلى اإنخفا�س الطلب العالمي على النفط خالل �لربع �لثاني من عام 2020 ب�صكل قيا�صي بلغ 	

10.4 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 11.3% مقارنة بم�صتويات �لربع �ل�صابق، لي�صل �إلى حو�لي 82 مليون ب/ي. حيث اإنخف�س 
طلب مجموعة الدول ال�شناعية بن�صبة 21.1% لي�صل �إلى 35.9 مليون ب/ي، كما اإنخف�س طلب بقية دول العالم بن�صبة 

1.7% لي�صل �إلى 46.2 مليون ب/ي. 
في حين يتوقع بدء تعافي الطلب العالمي على النفط خالل �لربع �لثالث من عام 2020 لي�صل �إلى 92.2 مليون ب/ي، 

المعدل اال�شبوعي لل�شعر الفوري ل�شلة خامات اأوبك، 2019-2020 ) دوالر / برميل (
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EIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions July 2020�لم�صدر: 

�أي بن�صبة زيادة تبلغ 12.5% مقارنة بم�صتويات �لربع �ل�صابق. حيث يتوقع ارتفاع طلب مجموعة الدول ال�شناعية 

بن�صبة 23.4% لي�صل �إلى 44.3 مليون ب/ي، كما يتوقع ارتفاع طلب بقية دول العالم بن�صبة 4.1% لي�صل �إلى 47.9 

مليون ب/ي. 

• ت�صير �لتقدير�ت �الأولية �إلى اإنخفا�س االإمدادات العالمية من النفط خالل �صهر يونيو 2020 بنحو 2.2 مليون ب/ي، 	

�إجمالى  �إنخف�ص  مليون ب/ي. حيث   85.9 �إلى حو�لي  لت�صل  �ل�صابق،  �ل�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %2.5 بن�صبة  �أي 

�إمد�د�ت �لدول �لمنتجة من خارج �أوبك بن�صبة 0.6% لت�صل �إلى 58.4 مليون ب/ي. كما �إنخف�صت �إمد�د�ت �لدول 

�الأع�صاء في منظمة �أوبك من �لنفط �لخام و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي بن�صبة 6.4% لت�صل �إلى 27.5 مليون ب/ي. وفي 

هذ� �ل�صياق، �رتفعت ن�صبة �اللتز�م باإتفاق خف�ص �الإنتاج �لقيا�صي بين دول )�أوبك +( �إلى 107% خالل نف�ص �ل�صهر. 

�إجر�ء كل من �لمملكة �لعربية �ل�صعودية ودولة �لكويت ودولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة لخف�ص  �إلى  تجُدر �الإ�صارة 

�إ�صافي وطوعي على �إنتاجهم بنحو مليون ب/ي و 80 �ألف ب/ي و 100 �ألف ب/ي على �لترتيب خالل �صهر يونيو 

2020. هذ� وقد تم وقف �إنتاج �لنفط من حقل �لخفجي �لم�صترك بين �لمملكة �لعربية �ل�صعودية ودولة �لكويت خالل 
نف�ص �ل�صهر. 

• �ألف ب/ي مقارنة 	  156.3 بنحو   2020 يونيو  �صهر  ال�شخري خالل  النفط  المتحدة من  الواليات  اإنتاج  اإنخف�س 

بال�صهر �ل�صابق، لي�صل �إلى 7.601 مليون برميل/يوم. ويتوقع �إنخفا�صه �إلى 7.546 مليون ب/ي خالل �صهر يوليو 

2020، و�إلى 7.490 مليون ب/ي خالل �صهر  �أغ�صط�ص 2020، وهو �أدنى م�صتوى له منذ �صهر يوليو 2018. كما 
اإنخف�س عدد الحفارات العاملة بمقد�ر 71 حفارة خالل �صهر يونيو 2020 لي�صل �إلى 245 حفارة وهو �أدنى م�صتوى 

له منذ بدء �الحتفاظ ب�صجالت. 

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

3- المخزونات النفطية

• ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول ال�شناعية خالل �صهر يونيو 2020 بحو�لي 34 مليون برميل مقارنة بال�صهر 	

�ل�صابق لي�صل �إلى حو�لي 3250 مليون برميل، كما ارتفع المخزون االإ�شتراتيجي في دول منظمة التعاون االقت�شادي 

والتنمية وجنوب اأفريقيا وال�شين بحو�لي 3 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1860 مليون برميل. 
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4. تجارة النفط

- واردات و�شادرات الواليات المتحدة النفطية

• ارتفعت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر يونيو 2020 بنحو 9.5% لت�صل �إلى حو�لي 6.5 	

مليون ب/ي، كما ارتفعت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو 7.6% لتبلغ حو�لى 2 مليون ب/ي.

• اإنخف�شت �شادرات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر يونيو 2020 بنحو 12.4% لت�صل �إلى حو�لي 	

2.8 مليون ب/ي، بينما ارتفعت �شادراتها من المنتجات النفطية بنحو 11.9% لتبلغ حو�لى 4.6 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 	

يونيو 2020 لي�صل �إلى 1.63 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

• ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في اليابان خالل �صهر مايو 2020 بمقد�ر 0.06 دوالر لكل 	

مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 9.41 دوالر لكل مليون )و ح ب(. بينما اإنخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي 

الم�شيل في ال�شين بمقد�ر 0.76 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 6.90 دوالر لكل مليون )و ح ب(. كما 

اإنخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في كوريا الجنوبية بمقد�ر 0.20 دوالر لكل مليون )و ح 

ب(، لي�صل �إلى 8.98 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

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

مليون طن خالل �صهر مايو 2020، م�صتاأثرة بح�صة 16.7% من �الإجمالى.          

Oil Market intelligence, September 2019 and July 2020�لم�صدر:

التغير في المخزون النفطي في نهاية �شهر يونيو 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".

** Projections

* 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.

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

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

�جلدول - 2:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك،  2019- 2020 

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

2020 2019 �ال�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month 2020 2019 �الأ�صبوع

Week 
�ل�صهر

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
43.3 64.3 4 60.3 60.5  4

58.6 1 
 

�غ�صط�ص

August

55.2 61.9  1

 فرب�ير 

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

�صبتمرب

September

51.3 65.1 1

 مار�ص 

March
61.5  2 34.7 66.6 2
65.7 3 28.7 67.2 3
63.1 4 25.7 66.8 4
59.2 1 

 �كتوبر 

October

22.3 68.8 1
  

�بريل

April

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

 نوفمرب  

November

21.5 70.2 1

مايو

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

 دي�صمرب 

December

35.2 61.8 1

 يونيو 

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

20192020

58.765.1January يناير 

63.855.3February فرب�ير 

66.433.9March مار�ص 

70.817.7April �بريل 

70.025.2May مايو 

62.937.1June يونيو 

**64.743.5July يوليو 

59.6August �غ�صط�ص 

62.4September �صبتمرب 

59.9October �كتوبر 

62.9November نوفمرب 

66.5December دي�صمرب 

63.051.5First Quarter �لربع �الأول 

**67.926.6Second Quarter �لربع �لثانى **

62.2Third Quarter �لربع �لثالث 

63.1Fourth Quarter �لربع �لر�بع 

64.039.8Annual Average املتو�شط ال�شنوي 

�جلدول - 1: �ملعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة �أوبك* ، 2019 - 2020

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2019 -2020
)$ / Barrel - دوالر / برميل(
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�جلدول - 3:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك وبع�ص �أنو�ع �لنفوط �الأخرى 2020-2018

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

69.870.671.468.668.972.269.869.771.269.265.2Average 2018متو�شط عام 2018

64.065.064.563.664.364.763.863.564.265.257.0Average 2019متو�شط عام 2019

58.759.659.358.258.760.858.359.159.459.551.6January 2019يناير 2019 

63.864.964.363.363.965.663.264.464.065.155.0Februaryفرباير

66.467.466.466.166.868.065.466.966.167.658.2Marchمار�س

70.871.971.270.571.271.570.570.971.271.863.9Aprilاأبريل

70.070.871.269.870.169.770.369.670.971.060.7Mayمايو

62.963.564.862.762.662.863.661.664.063.554.7Juneيونيو

64.765.663.964.464.964.963.463.263.964.857.5Julyيوليو

59.660.858.259.260.460.258.458.958.860.854.8Augustاأغ�شط�س

62.462.762.561.962.262.462.361.162.663.16.9September�شبتمرب

59.961.060.559.560.560.959.859.559.761.854.0Octoberاأكتوبر

62.964.063.962.563.763.563.561.963.164.957.3Novemberنوفمرب

66.567.568.165.866.366.767.664.966.968.159.8Decemberدي�شمرب

65.166.665.364.165.466.163.664.164.367.257.6January 2020يناير 2020 

55.556.857.954.855.957.154.754.355.556.050.6Februaryفرباير

33.933.831.736.029.9Marchمار�س

17.718.317.116.817.223.914.621.318.817.5316.5Aprilاأبريل

25.225.026.324.724.528.224.630.428.823.528.6Mayمايو

37.136.140.537.235.639.338.740.740.136.238.3Juneيونيو

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

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

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

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

�جلدول  - 4:  �ملتو�صط �ل�صهري لال�صعار �لفورية للمنتجات �لنفطية فى �ال�صو�ق �ملختلفة،  2020-2018

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

الغازولني  املمتازال�شوق

Premium Gasoline
زيت الغاز

Gasoil
زيت الوقود

 Fuel Oil Market

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

متو�صط

 عام 

2019

72.577.857.3Singapore�صنغافورة

Average
2019

79.679.560.2Rotterdamروترد�م
71.479.163.4Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

79.774.652.6US Gulf�خلليج �المريكي

يونيو

2019

67.574.959.4Singapore�صنغافورة

Jun.-19
78.376.156.9Rotterdamروترد�م

70.675.662.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
82.571.154.8US 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

74.477.762.3Singapore�صنغافورة

Sep.-19
77.279.762.6Rotterdamروترد�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

نوفمرب

2019

76.175.438.4Singapore�صنغافورة

Nov.-19
78.278.158.6Rotterdamروترد�م

71.877.362.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
76.272.535.8US Gulf�خلليج �المريكي

دي�صمرب

2019

74.878.942.2Singapore�صنغافورة

Dec.-19
77.480.465.0Rotterdamروترد�م

70.379.269.7Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
74.475.439.1US Gulf�خلليج �المريكي

يناير

2020

71.176.350.8Singapore�صنغافورة

Jan.-20
76.276.168.1Rotterdamروترد�م

69.174.971.7Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
73.470.741.7US Gulf�خلليج �المريكي

فرب�ير

2020

64.365.745.6Singapore�صنغافورة

Feb.-20
69.766.554.8Rotterdamروترد�م

63.265.958.8Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
69.462.143.6US Gulf�خلليج �المريكي

مار�ص

2020

36.445.230.7Singapore�صنغافورة

Mar.-20
40.546.430.0Rotterdamروترد�م

33.345.033.4Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
40.741.523.8US Gulf�خلليج �المريكي

�أبريل

2020

20.531.222.8Singapore�صنغافورة

Apr.-20
27.633.122.3Rotterdamروترد�م

20.529.025.4Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
29.025.017.0US Gulf�خلليج �المريكي

مايو

2020

33.435.826.1Singapore�صنغافورة

May-20
37.834.126.0Rotterdamروترد�م

31.133.628.8Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
41.228.123.9US Gulf�خلليج �المريكي

يونيو

2020

45.246.136.0Singapore�صنغافورة

Jun.-20
49.844.635.9Rotterdamروترد�م

43.044.838.4Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
50.439.832.8US 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  2018 - 2020 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2018 - 2020
)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 2018 115 25 57 متو�شط عام 2018

Average 2019 117 35 66 متو�شط عام 2019

June 2019 89 20 44 يونيو 2019

July 88 20 44 يوليو

August 76 27 57 �أغ�صط�ص

September 110 30 62 �صبتمرب

October 176 83 135 �أكتوبر

November 156 56 92 نوفمرب

December 199 63 113 دي�صمرب

January 2020 151 53 93 يناير 2020

February 80 30 43 فرب�ير

March 142 100 127 مار�ص

April 156 103 156 �أبريل

May 106 35 60 مايو

June 63 30 52 يونيو

�جلدول - 6 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �ملنتجات �لنفطية، 2018 - 2020 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2018 - 2020
)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 2018 161 151 119 متو�شط عام 2018

Average 2019 176 166 124 متو�شط عام 2019

June 2019 150 140 114 يونيو 2019

July 163 153 96 يوليو

August 111 103 112 �أغ�صط�ص

September 112 104 109 �صبتمرب

October 167 157 165 �أكتوبر

November 235 225 148 نوفمرب

December 292 283 162 دي�صمرب

January 2020 224 214 130 يناير 2020

February 195 185 100 فرب�ير

March 201 191 150 مار�ص

April 358 348 291 �أبريل

May 186 177 252 مايو

June 124 114 82 يونيو

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 2018 - 2020    

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

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

وتقارير ال�شناعة النفطية.

*2020 2019 2018 

�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

Arab Countries 6.4 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 6.9  الدول العربية

OAPEC 5.4 6.0 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 5.9       �لدول �الأع�صاء في �أو�بك

Other Arab 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0       �لدول �لعربية �الأخرى

OECD 35.9 45.3 47.9 48.3 48.5 47.2 47.7 48.0  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 19.3 24.5 25.6 26.0 26.0 25.3 25.1 25.6  �أمريكا �ل�صمالية

Western Europe 10.2 13.0 14.3 14.3 14.8 14.3 14.1 14.3  �أوروبا �لغربية

Pacific 6.4 7.9 8.0 8.1 7.7 7.6 8.5 8.1  �ملحيط �لهادي

Developing Countries 28.9 31.6 33.1 33.1 33.3 32.8 33.0 32.6  الدول النامية

 Middle East &
other Asia 18.9 21.0 22.1 22.1 22.2 21.8 22.2 21.8 �ل�صرق �الو�صط ودول 

�أ�صيوية �أخري 

Africa 4.2 4.4 4.4 4.5 4.4 4.4 4.5 4.3  �فريقيا

Latin America 5.8 6.3 6.6 6.5 6.9 6.6 6.4 6.5  �أمريكا �لالتينية

 China 12.6 10.3 13.1 13.5 13.0 13.2 12.6 12.7  ال�شني 

  FSU 4.1 4.5 4.8 5.0 5.0 4.7 4.7 4.8  االحتاد ال�شوفيتي ال�شابق

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

World 82.0 92.4 99.7 100.8 100.5 98.6 98.8 98.8    العامل
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�جلدول - 8: �لعر�ص �لعاملي للنفط و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �لفرتة  2018 - 2020

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

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

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

* اأرقام تقديرية. 

2020 2019 2018 

*
�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

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

OAPEC 23.9 25.9 26.6 26.7 26.3 26.5 26.7 27.4 �لدول �الأع�صاء في �أو�بك

Other Arab 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 �لدول �لعربية �الأخرى

OPEC 30.8 33.5 34.5 34.4 34.2 34.8 35.3 37.1 االأوبك 

Crude Oil 25.6 28.3 29.4 29.1 28.8 29.5 30.0 31.9 �لنفط �خلام

NGLs  +non conventional Oils 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3  �صو�ئل �لغاز �لطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 28.2 31.1 30.0 31.1 29.8 29.7 29.4 28.3 منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 23.7 26.6 25.7 26.6 25.7 25.6 25.1 24.1 �أمريكا �ل�صمالية

Western Europe 3.9 4.0 3.7 3.9 3.6 3.6 3.8 3.8 �أوروبا �لغربية

 Pacific 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 �ملحيط �لهادي

Developing Countries 13.5 14.4 14.2 14.5 14.3 14.1 14.0 13.5 الدول النامية

 Middle  East & Other Asia 6.4 6.6 6.7 6.7 6.6 6.8 6.8 6.8 �ل�صرق �الأو�صط ودول �آ�صيوية �أخرى

 Africa 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 �فريقيا 

Latin America 5.7 6.3 6.0 6.3 6.1 5.8 5.8 5.2 �أمريكا �لالتينية 

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

FSU 12.9 14.5 14.4 14.4 14.3 14.2 14.6 14.3 االحتاد ال�شوفيتي ال�شابق

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

Processing Gains 2.1 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 عوائد التكرير

World 91.8 99.9 99.4 100.8 99.0 98.2 99.7 99.7  العامل  
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1) Exculdes Oil at Sea.
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

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

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

�لجدول - 9: �لمخزون �لنفطي �لعالمي، في نهاية �صهر يونيو 2020

Table - 9 : Global Oil Inventories، June 2020
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية �ل�صهر(

يوونيو

2020 
June 20

مايو

2020 
May 20

�لتغير عن مايو 2020

Change from
May 2020

يونيو

 2019
June 19

�لتغير عن يونيو 2019

Change from
June 2019

17521712401561191Americasاالأمريكتني:

72470915614110Crudeنفط خام

102810032594781Productsمنتجات نفطية

981102Europe)7(10831090اأوروبا :

35811Crude)1(369370نفط خام

62391Products)6(714720منتجات نفطية

416414238828Asiaاآ�شيا:

15120Crude)2(171173نفط خام

24524142378Productsمنتجات نفطية

 32503216342930320Total OECDاإجمايل الدول ال�شناعية *
1

12641252121123141Crudeنفط خام

19871964231807180Productsمنتجات نفطية

 3049568Rest of the world)46(36173663بقية دول العامل *
1

1142334Oil at Sea)79(14761555نفط على منت �لناقالت

5979889World Commercial 1)11(68686879املخزون التجاري العاملي *

186018573183030Strategic Strategic�ملخزون �ال�صرت�تيجي

89511253Total 2)87(1020410291اإجمايل املخزون العاملي**

اإعـــــــــــــــالن



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

2020  
لعام

منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول )اأوابك(

الم�ش�درة  العربي�ة  االأق��ط�����ار  منظم�ة  ل�صيا�صـة  ��صتمـر�ر� 

جـائزتيـن  بتخ�صيـ�ص  �لعلمـي  �لبحـث  ت�صجيع  في  ل��ل��ب��ت��رول 

تقديريتـين كـل �صنتـين، قيمـة الجائ�زة االأولى �صبعـة �آالف دينـار 

كويتـي )�أي ما يعـادل حو�لي ثالثة وع�صـرون �ألف دوالر �أمريكي(، 

وقيمـة الج�ائزة الث�اني�ة خم�صة �آالف دينار كويتي )�أي مـا يعادل 

حو�لي �صتة ع�صر �ألف دوالر �أمريكي(، وبنـاء علـى قـر�ر المكتب 

التنف�يذي للمنظمـة رقم 151/1  بتاريخ 1 ت�صرين �الأول/�أكتوبر 

2018 فقد تقرر �أن يكون مجال �لبحث �لعلمي للح�صول على 
جائزة عام 2020 بعنو�ن:

اإعـــــــــــــــالن

البحوث البيئية ذات العالقة بالبترول والطاقة

يعتبر �لبعد �لبيئي من �الأبعاد �لمهمة في نظام �لطاقة �لعالمي، كما ترتبط �لطاقة بالق�صايا �لبيئية �رتباطا وثيقا، خا�صة بعد تو�صل 

�لحا�صر تحديات عديدة من  �لوقت  و�لطاقة في  �لبترول  وتو�جه �صناعة  �لمناخية.  بالتغير�ت  تعني  �أممية  �تفاقية  �إلى  �لدولي  �لمجتمع 

�أبرزها تنامي �الهتمام �لعالمي بالمنظور �لبيئي، و�لت�صدد في �لت�صريعات �لبيئية، وما يترتب على ذلك من تاأثير على �صناعة �لطاقة عموماً 

و�ل�صناعة �لبترولية خ�صو�صاً، لذلك تتنوع �الأبحاث في هذ� �لمجال لتغطي مختلف مناحي �ل�صناعة �لبترولية بدء�ً من �ال�صتك�صاف و�الإنتاج، 

مرور� بعمليات �لنقل و�لتخزين، و�صوال لعمليات �لتكرير و�لتوزيع و�لت�صويق، عالوة على �لنظر في تاأثير �لطاقات �لجديدة و�لمتجددة على 

�أو �أكثر من محاور �لمنظور �لبيئي ل�صناعة �لبترول و�لطاقة ومنها على �صبيل �لمثال ال  �لبيئة. يمكن �أن تتناول �لبحوث �لمقدمة و�حد� 

�لح�صر:

1. التاأثيرات البيئية ودور التقنيات الحديثة في:
عمليات �لتنقيب و�إنتاج �لنفط و�لغاز �لطبيعي.   -

معالجة �لنفايات �ل�صائلة و�ل�صلبة �لناتجة عن �ل�صناعات �لبترولية �لالحقة.  -

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

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

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

مجال البحث



شروط تقديم البحث

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

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

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

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

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

ت�شريحا بذلك ح�شب النموذج المرفق.

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

المراجع الم�شتخدمة بالتف�شيل.

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

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

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

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

ال يجوز منح الجائزة لذات الباحث مرتين متتاليتين. . 8

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

تقوم �الأمانة �لعامة للمنظمة باإبالغ �لفائزين و�صرف قيمة �لجو�ئز لهم، ويعلن ر�صميا عن �لبحوث �لفائزة و�أ�صحابها �صمن نتائج 

�أعمال مجل�ص وزر�ء �لمنظمة خالل عام 2021.  

لمزيد من �لمعلومات يرجى �الت�صال باالأمانة �لعامة للمنظمة على �لعنو�ن �لتالي:

منظمة االأقطار العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك(

اأمانة �شر اللجنة التنظيمية للجائزة - المقر الدائم للمنظمات العربية

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

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

 oapecaward2020@oapecorg.org :البريد االإلكتروني

www.oapecorg.org:الموقع على االإنترنت

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

في مجال 

البحوث البيئية ذات العالقة بالبترول والطاقة

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

�أقر �أنا �لموقع �أدناه

بالتنازل لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول عن حقوق �لطبع و�لن�صر للبحث �لعلمي �لمقدم من قبلي تحت عنو�ن:

في حالة �لفوز باإحدى جائزتي �لمنظمة لعام 2020، وما يترتب عن هذ� �لتنازل للمنظمة من حقوق.

�ال�صــم  :

�لتوقيع :

�لتاريخ       /       /


