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المقدمة
يطي����ب ل����ي أن أقدم ه����ذا الكتي����ب التعريفي
«حقائق ومعلومات  ،»2020في طبعته العاشرة،
ضمن سلس����لة إصدارات األمانة العامة لمنظمة
األقطار العربية المصدرة للبت����رول (أوابك) ،وذلك
بع����د تحدي����ث بع����ض المعلوم����ات ال����واردة ف����ي
الكتيب التعريفي السابق.
يص����در ه����ذا الكتي����ب ف����ي النص����ف الثاني من

ع����ام  2020والمنظم����ة تدخل في عامه����ا الثاني
والخمس����ين منذ التوقي����ع على اتفاقية انش����ائها
في التاس����ع من يناير  ،1968كم����ا يأتي صدور هذا
الكتيب فيما تواصل الدول األعضاء في منظمة
أواب����ك ب����ذل أقص����ى جهوده����ا لتطوي����ر صناع����ة
الطاق����ة والبت����رول والغاز ،وبما يس����اهم في دعم
مس����يرة التنمية االقتصادي����ة واالجتماعية واألعمار
التي تقوم بها دولنا األعضاء ومنذ عقود طويلة،
وقد كان للصناعة البترولي����ة دوراً رائداً في تحقيق
العدي����د من األهداف اإلنمائية للدول األعضاء في
المنظمة.
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يتضمن هذا الكتيب معلومات أساس����ية عن

المعلوم����ات المتعلق����ة بالمنظم����ة نفس����ها

الدول األعضاء في المنظمة ،واألجهزة الرئيسية

وف����ي حال����ة الرغب����ة ف����ي الحص����ول عل����ى المزيد

للمنظم����ة وإداراته����ا وأقس����امها ،وكذل����ك ع����ن

م����ن البيان����ات والمعلومات المتعلقة بأنش����طة

نش����اط األمانة العامة في مج����ال العمل العربي

المنظم����ة أو ع����ن التط����ورات العربي����ة والدولي����ة

المش����ترك ،وجهوده����ا في ترس����يخ التع����اون بين

في مج����ال النف����ط والغ����از والطاقة بش����كل عام

ال����دول األعضاء ف����ي المنظمة ،كما يس����تعرض

يمك����ن الرج����وع إل����ى إص����دارات األمان����ة العام����ة

نش����اطات األمان����ة العام����ة عل����ى الصعيدي����ن
العرب����ي والدول����ي ،ويق����دم تعريف���� ًا موج����زاً ع����ن

األخ����رى ذات الصلة بالنفط والطاق����ة ،ومن بينها
تقري����ر األمين العام الس����نوي ،والتقرير اإلحصائي

الدراس����ات والدوريات والمطبوعات الصادرة عن

السنوي ،ومجلة النفط والتعاون العربي ،ونشرة

األمانة العامة للمنظمة ،والتي تغطي مختلف

أواب����ك الش����هرية ،وجميعها متوف����رة على موقع

مج����االت اختصاصه����ا .كم����ا يق����دم الكتيب نبذة

المنظم����ة عل����ى ش����بكة االنترنت عل����ى العنوان

عن الش����ركات العربية المنبثقة ع����ن المنظمة،
وملحق���� ًا إحصائي���� ًا يتضمن إحصائي����ات عامة عن

التالي-:

النف����ط والغ����از الطبيع����ي والطاق����ة ف����ي ال����دول
األعضاء.

http://www.oapecorg.org
واهلل ولي التوفيق،،

نرج����و أن يك����ون ه����ذا الكتي����ب التعريف����ي قد
اش����تمل عل����ى كاف����ة المعلوم����ات االقتصادي����ة

األمين العام

والتعريفي����ة ذات الصلة بالدول األعضاء وكذلك

علي سبت بن سبت
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من اليمين جلو�ساً� :أ�صحاب المعالي وزراء النفط
والبترول في الدول الم�ؤ�س�سة ،الأ�ستاذ عبد الرحمن
العتيقي (دولة الكويت) ،الأ�ستاذ خليفة علي مو�سى
 دولة ليبيا (المملكة الليبية �آنذاك) ،ال�شيخ �أحمدزكي يماني (المملكة العربية ال�سعودية).

نشأة المنظمة
أنش���ئت منظم���ة األقط���ار العربي���ة المص���درة للبترول،
كمنظم���ة عربي���ة إقليمي���ة ذات طاب���ع دول���ي ،بموج���ب
اتفاقية ت���م التوقيع عل���ى ميثاقها في مدين���ة بيروت في
 9يناي���ر  ،1968بين كل من المملكة العربية الس���عودية،
ودولة الكويت ،ودولة ليبيا (المملكة الليبية آنذاك) ،وتم
االتفاق على أن تكون دولة الكويت مقرا للمنظمة.
كان ظه���ور “أوابك” في ذلك الوقت إنجازا عربي ًا مهم ًا،
إذ س���ادت ظ���روف تاريخية صعب���ة أعقبت الح���رب العربية
اإلس���رائيلية ع���ام  .1967ع�ل�اوة عل���ى الرواب���ط التقليدي���ة
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والتاريخي���ة التي تجمع بي���ن الدول العربي���ة (اللغة
والتاريخ والدين والمصير المشترك) ،وبروز الصناعة
البترولي���ة كعامل اقتصادي رئيس���ي مش���ترك بين
معظم الدول العربية ،ومن ثمة برزت حاجة الدول
العربي���ة المص���درة للبت���رول إلى ايجاد آلية ترس���ي
أس���س التعاون فيما بينها وتدعمها في المجاالت
االقتصادي���ة ،وتخت���ص دون غيره���ا بش���ؤون النفط
ألهمي���ة وزن���ه ف���ي الدخ���ل الوطن���ي ل���كل دول���ة،
ولتأثيره على مختلف قراراتها محلي ًا وقومي ًا ودولي ًا،
لذل���ك بادرت ال���دول الثالث آنفة الذكر إلى إنش���اء
المنظم���ة ،وقد ح���ددت المادة الثانية م���ن اتفاقية
إنشاء (أوابك) أهدافها الرئيسية كما يلي:
“ه�دف المنظم�ة الرئيس�ي ه�و تع�اون
األعض�اء في مختلف أوجه النش�اط االقتصادي
ف�ي صناع�ة البت�رول وتحقي�ق أوث�ق العالقات
فيم�ا بينهم في ه�ذا المجال ،وتقرير الوس�ائل
والس�بل للمحافظ�ة عل�ى مصال�ح أعضائه�ا
المش�روعة ف�ي ه�ذه الصناع�ة منفردي�ن
ومجتمعي�ن ،وتوحي�د الجه�ود لتأمي�ن وصول
البترول إلى أس�واق اس�تهالكه بش�روط عادلة
ومعقول�ة وتوفي�ر الظ�روف المالئم�ة ل�رأس
المال والخبرة المستثمرين في صناعة البترول
في األقطار األعضاء”.
وق���د أثبت���ت الن���واة األول���ى ألواب���ك قابليته���ا
لالس���تمرار وللتوسع ،حيث انضمت إلى عضويتها

في عام  1970كل من الجمهورية الجزائرية ،ودولة
قط���ر ،ودولة اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة ،ومملكة
البحري���ن .وحرص��� ًا من الدول األعض���اء على تدعيم
المنظم���ة ،بإفس���اح المج���ال ألكبر عدد م���ن الدول
العربية لالنضمام إليهـا ،وتوثيـق روابـط المصلحـة
المش���تركـة بيـ���ن أعضـائهـ���ا ،فقـد تـ���م االتفـاق فـي
مطل���ع كان���ون األول /ديس���مبر  1971على تعديل
أح���د بن���ود الم���ادة الس���ابعة م���ن اتفاقي���ة إنش���اء
المنظمة ،والمتعلق بشروط قبول انضمام عضو
جدي���د وال���ذي ين���ص عل���ى “أن يك���ون البت���رول هو
المص���در الرئيس���ي واألساس���ي لدخل���ه القومي”،
ليصب���ح “أن يك���ون البت���رول مص���دراً هام��� ًا لدخل���ه
القومي”.
واش���ترط لقب���ول انضم���ام أي دول���ة عربية إلى
المنظمة قبولها بأحكام اتفاقية إنشاء المنظمة
وم���ا يطرأ عليها م���ن تعدي�ل�ات ،وأن يوافق مجلس
الوزراء على انضمامها بأغلبية ثالثة أرباع األصوات،
عل���ى أن يكون م���ن بينها أصوات جمي���ع األعضاء
المؤسس���ين .وق���د انضم���ت الجمهوري���ة العربي���ة
الس���ورية وجمهورية الع���راق للمنظمة عام ،1972
وجمهورية مص���ر العربية ع���ام  .1973والجمهورية
التونس���ية ف���ي ع���ام  ، *1982ليصب���ح ع���دد ال���دول
األعضاء في المنظمة في الوقت الحالي  10دول
عربية.
* علقت ع�ضويتها منذ عام  1986بنا ًء على طلبها.
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أجهزة المنظمة
تمارس منظمة أوابك اختصاصاتها من خالل أربعة أجهزة هي:
مجلس الوزراء -المكتب التنفيذي  -األمانة العامة -الهيئة القضائية

وذلك كما يلي:

مجلس الوزراء:
يتك���ون مجلس ال���وزراء من ممثل واحد عن دولة م���ن الدول األعضاء هو وزير البت���رول أو من يقابله
مستوى في المسؤولية عن تصريف شؤون البترول ،ويجوز أن يرافق الممثل إلى اجتماعات المجلس
عدد من المس���اعدين .ومجلس الوزراء هو الس���لطة العليا في المنظمة ،وهو الذي يرسم سياساتها
العامة ويوجه نشاطها ويضع القواعد التي تسير عليها.
ويختص المجلس باألمور التالية:
• الب���ت ف���ي طلب���ات االنضم���ام للمنظم���ة
والموافق���ة على دعوة دول مص���درة للبترول
لحضور اجتماعاته.
•اتخ���اذ الق���رارات والتوصيات وابداء المش���ورة
فيما يتعلق بالسياس���ة العام���ة للمنظمة أو
بموق���ف المنظمة أو موقف عض���و معين أو
أعضاء معينين فيه���ا تجاه موقف أو قضية أو
مواقف أو قضايا معينة.
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•اختي���ار المفاوضي���ن وتش���كيل اللج���ان الت���ي
تتفاوض باسم المنظمة.
•اق���رار م���ا تتوصل إلي���ه المنظمة من مش���روع
اتفاقيات.
•اصدار اللوائح الالزمة وتعديلها.
•اق���رار مش���روع الميزاني���ة الس���نوية للمنظمة
والمصادقة على الحساب الختامي.
•تعيين األمين العام واألمناء المساعدين.
•مراقب���ة وتوجي���ه أعم���ال المكت���ب التنفي���ذي

واألمانة العامة.
•األم���ور الت���ي ل���م ين���ص عليه���ا صراحة في
اتفاقي���ة انش���اء المنظم���ة أو ف���ي اللوائ���ح
على اختصاص جهاز آخر بها.
يجتم���ع مجل���س ال���وزراء مرتي���ن في الس���نة
عل���ى األقل ،ويجوز له أن ينعق���د في دورات غير
عادي���ة بناء عل���ى طلب أحد ال���دول األعضاء أو
بطلب من األمين العام ،ويتولى ممثلو الدول
األعضاء رئاسة مجلس الوزراء بالتناوب حسب
الترتي���ب األبجدي للدول الت���ي يمثلونها وذلك
لفترات كل منها سنة واحدة.
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المكتب التنفيذي
يتك����ون المكتب التنفيذي من ممثل واحد عن كل دولة من الدول األعضاء تعينه الدولة المعنية،
ويتول����ى الممثلون رئاس����ة المكتب التنفيذي بالتن����اوب وفق ًا للترتيب األبجدي لل����دول التي يمثلونها،
وذلك لفترات كل منها سنة واحدة.
ويختص المكتب باألمور التالية:
•النظ���ر ف���ي الش���ؤون المتعلق���ة بتطبي���ق اتفاقي���ة
انش���اء المنظم���ة وممارس���ة المنظم���ة لنش���اطاتها
واختصاصاتها.
• رف���ع ما يراه من توصيات واقتراحات إلى مجلس الوزراء
بشأن األمور التي تدخل في نطاق االتفاقية.
• إقرار نظام موظفي األمانة العامة وإجراء ما يراه مناسب ًا
من تعديالت عليه وذلك بعد التشاور مع األمين العام.
• النظر في مشروع الميزانية السنوية للمنظمة ورفعها
لمجلس الوزراء مشفوعة بمالحظات األمين العام.
•إعداد جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء .
•ما يعه���د إليه مجلس الوزراء م���ن اختصاصات أو مهام
أخرى.
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وينعق���د المكت���ب التنفي���ذي
بدعوة من رئيس���ه قب���ل كل اجتماع
من اجتماع���ات مجلس ال���وزراء في
موعد يس���مح بإعداد ج���دول أعمال
مجل���س ال���وزراء ،ويج���وز أن يعق���د
المكت���ب التنفي���ذي اجتماعين في
مواعي���د أخ���رى وذل���ك بدع���وة م���ن
رئيس���ه بن���اء على طل���ب عضو من
األعض���اء أو األمي���ن الع���ام .وينعقد
المكتب التنفيذي في مقر منظمة
أواب���ك ،ويج���وز أن ينعق���د ف���ي أي
دولة من ال���دول األعضاء أو أي دولة
أخ���رى إذا رأى ذل���ك مناس���ب ًا ،ويص���در
المكت���ب التنفي���ذي قرارات���ه بأغلبية
ثلثي أصوات األعضاء جميع ًا طبق ًا
لما هو منص���وص عليه في الفقرة
(أ) م���ن الم���ادة الحادي���ة عش���رة م���ن
اتفاقية انشاء المنظمة.
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األمانة العامة:

تتكون األمان���ة العامة من اإلدارات
واللج���ان الت���ي تحدده���ا اللوائ���ح،
وتضطل���ع بالجوان���ب التخطيطي���ة
واإلدارية والتنفيذية لنشاط المنظمة،
وفق��� ًا للوائ���ح وتوجيه���ات مجل���س
ال���وزراء .ومق���ر األمانة العام���ة هو مقر
سعادة االستاذ علي سبت بن سبت األمين العام للمنظمة
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منظم���ة أواب���ك (دول���ة الكوي���ت)،
ويتولى إدارة األمانة العامة أمين عام.

ويعي���ن األمين العام بقرار م���ن مجلس الوزراء

المخولة له.

المنظم���ة لفت���رة ث�ل�اث س���نوات قابل���ة للتمدي���د

ويم���ارس األمي���ن الع���ام وكاف���ة موظف���ي

لمدد أخ���رى .واألمين العام هو الناطق الرس���مي

األمانة العامة وظائفهم باستقالل تام وللصالح

باسم المنظمة ،وهو الممثل القانوني لها في

المشترك للدول األعضاء في المنظمة ،ويتمتع

ح���دود الصالحي���ات المخولة له بموج���ب اتفاقية

األمي���ن الع���ام في أقالي���م الدول األعض���اء بكافة

انش���اء المنظم���ة وم���ا يص���در بمقتضاه���ا م���ن

الحصان���ات واالمتي���ازات الدبلوماس���ية ،ويتمت���ع

لوائح وق���رارات وتوجيهات ،ويك���ون األمين العام
مسؤو ًال عن مباشرة مهام وواجبات منصبه أمام

باق���ي موظف���ي منظم���ة أواب���ك بالحصان���ات
واالمتي���ازات الالزم���ة لممارس���ة مه���ام وظائفهم

مجلس الوزراء .ويقوم األمين العام بإدارة األمانة

بحرية واستقالل.

العام���ة وتوجيهها واإلش���راف الفعلي على كافة

يتك���ون الهي���كل التنظيم���ي لألمان���ة العامة

وج���وه نش���اطاتها ،وتنفي���ذ م���ا يعهد ب���ه مجلس
الوزراء .وتقوم إدارات األمانة العامة بعملها وفق ًا

من عدة إدارت ،تعمل بصورة متكاملة ومتناغمة
بهدف تنفيذ مهام وواجب���ات األمانة العامة على

لتعليمات���ه وتوجيهات���ه ف���ي ح���دود الصالحي���ات

الوجه األمثل وذلك على النحو التالي:

مكتب األمين العام:
يختص مكتب األمين العام بتنسيق العمل بين إدارات األمانة العامة واألمين العام (داخلي ًا)،
وبالتنظيم اللوجستي ذي الصلة باألنشطة الخارجية مثل تنظيم االجتماعات والمؤتمرات
والندوات (العالقات العامة) ،ويرتبط بمكتب األمين العام (خبير قانوني) يتولى الجوانب ذات
الطابع القانوني في األمانة العامة ،بما في ذلك إبداء الرأي القانوني ،وصياغة وتوثيق القرارات
واالوامر اإلدارية التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء ،وإعداد مشاريع توصياته وقراراته ومحاضر
اجتماعاته ،واإلشراف على األمور ذات الصلة بالمجلس الوزاري والمكتب التنفيذي.
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المركز العربي لدراسات الطاقة:
ويتكون من إدارة الشؤون الفنية ،واإلدارة
االقتصادية:

إدارة الشؤون الفنية:
تتاب���ع التط���ورات التقني���ة ف���ي قط���اع صناعة
الطاقة على المستويين العربي والدولي ،واعداد
الدراسات الفنية حولها ،وتنظيم والمشاركة في
المؤتمرات والندوات واالجتماعات المتعلقة بها،
كما تزود بنك معلومات األمانة العامة بالبيانات
ذات الصل���ة .كما تتابع األم���ور ذات الصلة بحماية
البيئ���ة م���ن التل���وث ومص���ادر الطاق���ة المتجددة
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل ﮐﻮﻗﻮد ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي

إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻔﻨﻴﺔ

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل
ﮐﻮﻗﻮد ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي

وغيرها.
وتقوم إدارة الش���ؤون الفنية بإعداد الدراسات
الفنية ذات الصلة بالتط���ورات التكنولوجية في
صناع���ة النف���ط والغ���از الطبيع���ي ،وذل���ك عل���ى
امتداد جميع مراحل هذه الصناعات .كما تتعاون

متﻮز /ﻳﻮﻟﻴﻮ 2020

إدارة الشؤون الفنية مع العديد من مراكز دراسات
متﻮز /ﻳﻮﻟﻴﻮ 2020

بعض من إصدارات إدارة الشؤون الفنية
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وأبحاث الطاقة العربية والدولية.

اإلدارة االقتصادية:
في قطاع صناعة البترول في كافة مراحلها ،على
المستويين العربي والدولي ،واعداد الدراسات
االقتصادية حولها ،وتقوم بإعداد التقارير الشهرية
والسنوية ومن بينها ،الجزء الخاص بالتطورات
في نشرة أوابك الشهرية .ويتولى مدير اإلدارة
يحتوي على قاعدة بيانات ضخمة لمعلومات
الطاقة للدول األعضاء في المنظمة.

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ أواﺑﻚ
ﺷﺒﺎط /ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2020

ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ورﻓﻊ ﮐﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ أواﺑﻚ :اﻟﻔﺮص واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت

االقتصادية اإلشراف على "بنك المعلومات" الذي

ﺷﺒﺎط /ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2020

البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ أواﺑﻚ

ومجال اختصاصها رصد التطورات االقتصادية

أﻳﻠﻮل  /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٩

ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ورﻓﻊ ﮐﻔﺎءة
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ أواﺑﻚ:
اﻟﻔﺮص واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
ﺗﺸﺮﻳﻦ أول /أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٩

بعض من إصدارات اإلدارة االقتصادية
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اﻟﺴﻨﺔ 46
اﻟﻌﺪد ٦
ﻳﻮﻧﻴﻮ
٢٠٢٠

ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ 2019
ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

إدارة اإلعالم والمكتبة:
تتول���ى إدارة اإلع�ل�ام والمكتبة مس���ؤولية إدارة
النش���اط اإلعالم���ي للمنظم���ة ،وذل���ك م���ن خ�ل�ال
االش���راف اإلعالم���ي عل���ى جمي���ع النش���اطات التي
تنظمه���ا األمان���ة العام���ة وم���ن بينه���ا اجتماع���ات
مجل���س ال���وزراء والمكت���ب التنفي���ذي ،ومؤتم���ر
الطاقة العربي ،كما تتولى إدارة اإلعالم والمكتبة
مس���ؤولية التواصل االعالمي مع مختلف وس���ائل

ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻭﺍﺑﻚ
)ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﻦ(

اإلع�ل�ام العربي���ة والدولي���ة وتزويده���ا باألخب���ار
واألنش���طة والبيانات الصحفية الرس���مية الصادرة
ع���ن المنظم���ة ،وتنس���يق المقاب�ل�ات الصحفي���ة
لسعادة األمين العام للمنظمة مع وسائل االعالم،

المجلد الثالث واألربعون Volume 43

كما تق���وم إدارة اإلع�ل�ام والمكتبة بإص���دار الكتب

Volume 43 -

والدوريات (الش���هرية والفصلية والسنوية) ،وذلك
المجلد الثالث و الأربعون  - 2017العدد 162

162

األبحاث

Articles

المرافىء العائمة الستقبال وتخزين الغاز الطبيعي
الجزء الأول
المسال وإعادته إلى الحالة الغازية

Bibliography

والت���ي تغطي مختلف المواضيع واألنش���طة ذات

وائل عبد المعطي

الصلة بالصناعة البترولية على الصعيدين العربي

تطور امدادات النفط الخام والغاز الطبيعي من بحر
الشمال وانعكاساتها على أمن الطاقة في أوروبا وعلى
الدول االعضاء في اوابك
الطاهر الزيتوني

والدول���ي .كما تتولى إدارة اإلع�ل�ام والمكتبة إدارة
الموق���ع اإللكتروني للمنظمة ،وال���ذي تم تحديثه
مؤخ���راً به���دف مواكب���ة التط���ورات التكنولوجي���ة

البيبليوغرافيا

من إصدارات إدارة اإلعالم والمكتبة

16

بالتع���اون مع بقية اإلدارات المعنية باألمانة العامة

الحديثة في الشبكة العنكبوتية.

من جانبها تقوم مكتبة األمانة العامة والتي تعتبر من المكتبات العربية المتخصصة في شؤون
النف���ط والغاز ،بتزويد الباحثين من داخل وخارج األمانة العامة بالكتب والدوريات واألبحاث والدراس���ات
والمق���االت الحديث���ة ف���ي مختلف المج���االت ذات الصل���ة بصناع���ة النفــــط والغ���از ،وتقــــ���وم بأعمــــال
التوثي���ق والبيبليوغرافي���ا واإلحاطـــ���ة الجاري���ة ،وقد وضع���ت األمانة العام���ة على موقعه���ا االلكتروني
( ،)www.oapecorg.orgمح���رك ًا للبحث عن الكتب والدوريات والمقاالت الموجودة في مكتبة األمانة
العامة.
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إدارة الشؤون المالية اإلدارية:

وتتكون من األقسام الثالثة التالية:
أ) قس���م المحاسبة والش���ؤون المالية :يختص بكافة األعمال المالية والمحاسبية في المنظمة ،ومن
بينه���ا إعداد مش���روع الميزاني���ة التقديرية للمنظم���ة (األمانة العام���ة والهيئة القضائي���ة) ،وذلك في
ضوء توجيهات األمين العام وما يردها من ادارت األمانة العامة.
ب) قس���م ش���ؤون الموظفين :ويش���رف على تطبيق وتنفي���ذ األنظمة واللوائح الخاص���ة بالموظفين،
ومتابعة نشاطاتهم وسجالتهم الوظيفية.
جـ) قسم العالقات العامة والخدمات ،يختص بإعداد التجهيزات الالزمة لتنفيذ نشاطات األمانة العامة
المختلف���ة من مؤتم���رات واجتماعات ،كما يختص القس���م بأعمال الخدمات اإلداري���ة والبريد الصادر
والوارد.
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الهيئة القضائية:
ت���م التوقي���ع عل���ى بروتوك���ول إنش���اء
الهينة القضائية لمنظم���ة األقطار العربية
المصدرة للبترول في مدينة الكويت بتاريخ
9أي���ار /ماي���و  1978ودخ���ل حيز النف���اذ في 2
نيس���ان  /أبري���ل  .1980وه���ذا البروتوك���ول
ملح���ق بإتفاقي���ة إنش���اء المنظم���ة ويعتب���ر
ج���زءاً ال يتجزأ منها .وقد أنتخب قضاة الهيئة
للم���رة األول���ى ف���ي  6أيار/ماي���و  .1981وق���د
ن���ص البروتوكول على أن تش���كل الهيئ���ة القضائية من عدد فردي من القضاة ،ال يقل عن س���بعة وال يزيد عن أحدى
عشر قاضياُ من المواطنين العرب.
 - 1تختص الهيئة القضائية بالنظر في المنازعات التالية:
أ) المنازعات التي تتعلق بتفسير وتطبيق اتفاقية إنشاء المنظمة وتنفيذ االلتزامات الناشئة عنها.
ب) المنازعات التي تنشأ بين عضوين أو أكثر من الدول األعضاء في المنظمة في مجال النشاط البترولي على
أال يتعلق ذلك بالسيادة اإلقليمية ألي من الدول األعضاء المعنية بالنزاع.
جـ) المنازعات التي يقر مجلس الوزراء اختصاص الهيئة القضائية النظر فيها.
 - 2ويجوز بناء على اتفاق أطراف النزاع عرض المنازعات التالية على الهيئة القضائية للفصل فيها:
أ) المنازعات التي تنشأ بين أي عضو وبين شركات البترول التي تعمل في إقليم ذلك العضو.
ب) المنازعات التي تنشأ بين أي عضو وشركة بترول تابعة ألي عضو آخر.
جـ) المنازعات التي تنشأ بين عضوين أو أكثر من أعضاء المنظمة – عدا ما هو وارد في ( )1أعاله.
وباإلضاف���ة إلى ذل���ك تتمتع الهيئ���ة القضائية باختصاص استش���اري يمكنها من إبداء الرأي في المس���ائل التي
تح���ال إليها من قب���ل مجلس الوزراء .وتعتبر أحكام الهيئ���ة القضائية نهائية وملزمة وذات حجي���ة على طرفي النزاع،
وتكون لها بذاتها قوة تنفيذية في أقاليم األعضاء.
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نشاطات المنظمة على
الصعيدين العربي والدولي
تقوم المنظمة بأنشطة مختلفة على المستويات العربية واإلقليمية والدولية،
وفي ما يلي عرض موجز لذلك:

21

أو ً
ال :على الصعيد العربي:

االجتماعات والندوات والمؤتمرات المتخصصة

22

األمان���ة
تنظ���م
العام���ة اجتماع���ات دوري���ة،
للمختصي���ن ف���ي ش���ؤون
البيئ���ة وتغي���ر المن���اخ،
والغ���از الطبيع���ي ،وبن���ك
المعلوم���ات ،ومس���ؤولي
مراك���ز ومعاه���د البح���ث
العلم���ي واجتم���اع معاه���د
التدريب في ال���دول األعضاء
وغيرها بمش���اركة مختصين
م���ن ال���دول األعض���اء ف���ي
المنظم���ة ومن مؤسس���ات
العمل العربي المشترك.
وتعق���د األمان���ة العامة ملتق���ى أساس���يات صناعة النف���ط والغاز
كل عامي���ن به���دف تنمي���ة الق���درات الفني���ة واإلداري���ة للعاملين في
مستوى اإلدارة الوسطى ،وقد نظمت األمانة العامة الملتقى الرابع
والعش���رين ألساس���يات صناع���ة النف���ط والغ���از في مقرها ف���ي دولة
الكويت خالل الفترة من  13-9أبريل .2017
تش���ارك المنظمة في العديد من االجتماعات العربية التي تعقد
ف���ي إطار الجامع���ة العربي���ة وغيرها من مؤسس���ات العم���ل العربي
المشترك ،وتنظم المؤتمرات واالجتماعات والندوات اإلقليمية التي
تتن���اول مختلف المواضيع في مجاالت الطاقة وصناعة النفط والغاز
الطبيعي ،بمشاركة مختصين من الدول العربية واألجنبية،
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مؤتمر الطاقة العربي
أك���د مجل���س وزراء المنظم���ة عل���ى اس���تمرارية التع���اون م���ع ال���دول العربي���ة غي���ر األعض���اء في
المنظم���ة ،وأن يتم ذلك بصفة خاصة في نطاق مؤتمرات الطاقة العربية ،وجعل من التعاون مع
الدول العربية أحد المحاور األساسية لعمل المنظمة.
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بدأت فكرة عقد المؤتمر بقرار مجلس
وزراء منظم���ة األقطار العربي���ة المصدرة
للبترول في ش���هر أيار/ماي���و  .1977وبعد
التش���اور بي���ن المنظم���ة والصن���دوق
العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي،
تم االتف���اق على أن تق���وم المنظمتين
باإلش���راف عل���ى المؤتم���ر وتنظيم���ه
لتحقيق ش���مولية تمثيل الدول العربية
ولربط الطاقة بالتنمية.
يهدف مؤتمر الطاقة العربي إلى:
•إيجاد إطار مؤسس���ي لألفكار والتصورات العربية ح���ول قضايا النفط والطاقة لبلورة رؤى متوائمة
بشأنها.
•تنسيق العالقات بين المؤسسات العربية العاملة في النشاطات المرتبطة بالطاقة والتنمية.
•دراسة االحتياجات العربية من الطاقة حاضراً ومستقب ً
ال ودراسة وسائل تلبيتها.
•التع���رف على اإلمكانيات العربي���ة المتوفرة ،والجهود المبذولة لتطوير مصادر الطاقة والتنس���يق
بين هذه الجهود وتطويرها.
•التعرف على األبعاد الدولية وآثارها على الدول العربية.
وقد عقــد مؤتمر الطاقة العربي حتى اآلن 11
مرة ،وذلك كما يلي:

العربي���ة المتحدة ،تحت ش���عار «الع���رب وقضايا
الطاق���ة» .وق���د ج���رت عل���ى إث���ره اتص���االت بي���ن

•عقد مؤتمر الطاقة العربي األول في آذار/مارس

جامعة الدول العربي���ة ومنظمة األقطار العربية

 1979ف���ي مدين���ة أب���و ظب���ي -دول���ة اإلم���ارات

المصدرة للبترول للتنس���يق بي���ن أعمال مؤتمر
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البترول العربي الذي كان يعقد تحت إش���راف

•عق���د مؤتم���ر الطاقة العرب���ي الثاني ف���ي آذار/

الجامع���ة العربي���ة من���ذ ع���ام  1959ومؤتم���ر

م���ارس  1982في الدوحة – دولة قطر ،بإش���راف

الطاق���ة العربي ،وت���م االتفاق عل���ى دمجهما

المؤسس���ات األرب���ع المذك���ورة أع�ل�اه ،وكان

مع���ا تح���ت اس���م مؤتم���ر الطاق���ة العرب���ي.

ش���عاره «الطاقة في خدم���ة التنمية والتكامل

وبذل���ك أصبح���ت جامع���ة ال���دول العربي���ة

االقتص���ادي العرب���ي» .وأوص���ى المؤتم���ر

إح���دى المؤسس���ات المش���رفة عل���ى تنظيم

بإضاف���ة المنظم���ة العربي���ة للث���روة المعدنية

المؤتم���ر .ونظرا الهتم���ام المنظم���ة العربية

إلى المؤسس���ات المش���رفة ،لتصب���ح من رعاة

للتنمية الصناعية بالصناعات البتروكيماوية

المؤتمر.

والكهربائي���ة ،فق���د ُدعي���ت للمش���اركة ف���ي

•عق���د مؤتم���ر الطاقة العرب���ي الثالث ف���ي أيار/

اإلشراف على المؤتمر.

ماي���و  1985ف���ي مدين���ة الجزائ���ر العاصم���ة -

الجمهوري���ة الجزائري���ة تح���ت ش���عار«الطاقة

•عق���د مؤتم���ر الطاقة العربي الس���ابع ف���ي أيار/

والتع���اون العرب���ي» ال���ذي أصب���ح ش���عارا

ماي���و  2002في مدينة القاهرة ،جمهورية مصر

للمؤتمرات الالحقة.

العربية.

•عقد مؤتمر الطاقة العربي الرابع في آذار/مارس

•عق���د مؤتمر الطاق���ة العرب���ي الثامن ف���ي أيار/

 1988في مدينة بغداد ،جمهورية العراق.

عمان ،المملكة األردنية
ماي���و  2006في مدينة ّ

•عق���د مؤتمر الطاقة العرب���ي الخامس في أيار/

الهاشمية.

ماي���و  1994ف���ي مدين���ة القاه���رة ،جمهوري���ة

•عق���د مؤتم���ر الطاقة العربي التاس���ع ف���ي أيار/

مصر العربية ،بإش���راف المؤسس���ات األربع بعد

مايو  2010في مدينة الدوحة ،دولة قطر.

دم���ج المنظم���ة العربي���ة للث���روة المعدنية مع

•عقد مؤتمر الطاقة العربي العاشر في كانون

المنظم���ة العربي���ة للتنمي���ة الصناعي���ة الت���ي

األول/ديسمبر  2014في مدينة أبوظبي ،دولة

أضيفت السمها كلمة (والتعدين).

اإلمارات العربية المتحدة.

•عقد مؤتمر الطاقة العربي الس���ادس في أيار/

•عقد مؤتم���ر الطاقة العربي الحادي عش���ر في

ماي���و  1998ف���ي مدين���ة دمش���ق ،الجمهوري���ة

تشرين األول /أكتوبر  2018في مدينة مراكش،

العربية السورية.

المملكة المغربية.
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اجلا
ئـزة العلميـة

ملنظمة ا
لعام

2020

لأقطار العرب

الجا

ئزة العلمية لمن

البحوث

ظمة
الأقطار العر
بية الم�صدرة
في مجال

البيئية ذات

(اإ

قرار بالتنازل

اأقر ا

أنا الموقع اأدناه

بال

تنازل لمن
ظمة االأقطار ال

عربية الم�

في حالة الفوز باإ

حدى جائزتي المن

التاريخ

/

/

الجائزة العلمية لمنظمة أوابك
حرص���ت المنظم���ة من���ذ انط�ل�اق عمله���ا على
تش���جيع البحث العلمي في الصناع���ات النفطية
ومص���ادر الطاقة األخرى ،فاس���تحدث مجل���س وزراء
المنظمة ف���ي ع���ام  1985جائزة تش���جيعية أطلق
عليها اسم “جائزة منظمة األقطار العربية المصدرة
للبترول للبحث العلمي” ،وتضم جائزتين ماليتين:
األول���ى وقيمته���ا  7آالف دين���ار كويت���ي ،والثاني���ة
وقيمتها  5آالف دينار كويتي ،باإلضافة إلى شهادة
تقديري���ة تس���لم للفائزي���ن من قبل رئي���س مجلس
وزراء المنظمة.
تعرض األبحاث المقدمة لنيل الجائزة على لجنة
تحكيم تقوم بتحديد البحوث الفائزة بالجائزة ،وقد
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ظمة لعام ،2020

ية امل�صدرة لل

برتول (اأوابك)

للبترول(اأواب

ك) لعام 2020

العالقة بالب

ترول والطاقة

عن حق
طبع ون�صر بحث

صدرة للبترول عن

رتول (اأوابك)

حقوق الطبع وا

علمي)

لن�صر للبحث ال

وما يترتب عن

هذا التنازل للمن

علمي المقدم من

اال�صــم :
التوقيع :

ظمة من حقوق.

قبلي تحت عنوان:

ا
�صتمـرارا ل�صي
جـائزتيـن تقدير ا�صـة منظمـة ال
أقطـار العربيـة
الم�صـدرة للب
وع�صـرون األف يتـين كـل �صنتـين،
ترول في ت�ص
قيمـة الجائـزة ا
جيع البحـث الع
األف دوالر ا دوالر اأمريكي) ،وقيمـة الجـائزة لأولى �صبعـة اآ
أمري
الف دينـار كويتـي (اأي ما لمـي بتخ�صيـ�ص
ال
ث
ـاني
كي) ،و
يعـادل
ـة خم�صة اآالف
 2018فقد تقرر ا بنـاء علـى قـرار
حوالي ثالثة
دينار كويتي (ا
المكتب التنفـ
أن يكون م
أي مـا يعادل ح
يذي للمنظمـة
جال البحث ال
والي �صتة ع�صر
رقم  151/1بت
علمي للح�صول
اريخ  1ت�صرين
على جائزة عام
االأول/اأكتوبر
 2020بعنوان:

ال
بحوث البيئية

ذات ال

عالقة بالبتر

ول والطاقة

كان���ت الجائ���زة تمنح كل س���نة ،في الفت���رة ما بين
 1987إل���ى  ،1994إال أنه ورغبة م���ن المنظمة لمنح
فت���رة زمني���ة أكب���ر للباحثين ليتس���نى له���م تقديم
أبحاثه���م بأعلى قدر م���ن الدقة والج���ودة ،فقد تقرر
أن تمن���ح الجائزة مرة كل س���نتين .ويقوم المكتب
التنفيذي للمنظمة بتحديد موضوع الجائزة ،على
ضوء م���ا تقترحه األمانة العامة م���ن مواضيع وفق ًا
لما يس���تجد من تطورات علمي���ة وتكنولوجية في
مجاالت الطاقة وصناعاتها المختلفة.
وق���د تق���رر أن يكون موض���وع الجائ���زة العلمية
لمنظم���ة أواب���ك لع���ام  2020في “مج���ال البحوث
البيئية ذات العالقة بالبترول والطاقة”.

المطبوعات العربية المشتركة
تشارك المنظمة في إعداد
ال��ت��ق��ري��ر االق���ت���ص���ادي ال��ع��رب��ي
الموحد بالتعاون مع جامعة
ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ،وال��ص��ن��دوق
ال��ع��رب��ي ل�لإن��م��اء االق��ت��ص��ادي

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ا
ﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﻌﺮﺑـــ
ﻲ اﻟﻤﻮﺣــﺪ

2019

واالجتماعي ،وصندوق النقد
ال���ع���رب���ي ال�����ذي ي��ت��ول��ى نشر
التقرير.
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ثاني ًا :على الصعيد الدولي:

تعم�ل المنظم�ة على دعم وتنمي�ة عالقاتها واتصاالته�ا مع دول العال�م والمنظمات
اإلقليمية والدولية وذلك لطرح المفهوم العربي حول قضايا الطاقة والتنمية ،واستكشاف
آف�اق التعاون بي�ن الدول األعضاء ف�ي المنظمة والبلدان المس�تهلكة للنف�ط من الدول
المتقدم�ة والدول النامية ،كما تس�عى المنظمة للتعرف على أح�دث التطورات العلمية
والتقنية في صناعة الطاقة وإمكانية االستفادة منها.

30

الن�دوات العلمي�ة المتخصص�ة الت�ي تعقده�ا المنظم�ة م�ع
المنظم�ات والمؤسس�ات المماثل�ة ،وخاص�ة منه�ا تل�ك المهتمة
بشكل مباشر بش�ؤون الطاقة على المستويين اإلقليمي والدولي
منها:
أ -المس���اهمة ف���ي المؤتم���رات الدولي���ة ذات الصل���ة بمس���ائل الطاق���ة
والتنمي���ة :حي���ث تتع���اون المنظم���ة م���ع العدي���د م���ن المنظم���ات
والمؤسس���ات الدولي���ة العامل���ة في مج���ال الطاقة ومنه���ا :منظمة
البل���دان المصدرة للنفط (أوب���ك) ،ووكالة الطاق���ة الدولية ،ومجلس
الطاق���ة العالمي ،وال���وكاالت المتخصصة التابع���ة لمنظمة األمم
المتح���دة خاصـــ���ة مؤتم���ر األطـــــ���راف ف���ي اتفاقيــــــ���ة األم���م المتح���دة
اإلطارية لتغير المنـــاخ ( ،)UNFCCCومركز التعاون اليابــاني للبترول
( . ) JCCPكم���ا تتع���اون المنظم���ة م���ع وزارة الطاق���ة ف���ي جمهوري���ة
الصي���ن الش���عبية وتش���ارك بص���ورة مس���تمرة ف���ي مؤتم���ر التع���اون
العربي الصيني في مجال الطاقة.
ب  -التع���اون مع المؤسس���ات األكاديمية والجامع���ات الدولية العريقة:
حي���ث ش���اركت المنظم���ة ف���ي تأس���يس ودع���م معه���د أكس���فورد
لدراس���ات الطاق���ة الذي أنش���ئ ف���ي  16نوفمب���ر  ،1982بالتعاون مع
منظمة أوبك ،وهو معهد ألبحاث الطاقة مرتبط بجامعة أكسفورد،
ويخت���ص بالجوان���ب االقتصادي���ة والسياس���ية واالجتماعي���ة لقضاي���ا
الطاق���ة ،مع التركي���ز على متطلبات البلدان النامي���ة بما فيها البلدان
المصدرة للنفط.
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مطبوعات األمانة العامة
تصدر األمانة العامة بصفة منتظمة تقارير ودوريات شهرية وفصلية وسنوية ،نذكر أهمها على الوجه التالي:

تقرير األمين العام السنوي

¿ƒ©HQC’Gh ¢ùeÉÿG …ƒæ°ùdG ΩÉ©dG ÚeC’G ôjô≤J

يس���تعرض تقرير األمين العام التطورات العربي���ة والدولية في مجال
الطاق���ة التي جرت على مدى عام كامل ،مع التركيز على صناعة النفط
والغاز الطبيعي العربية والدولية.
ً
يق���دم الجزء األول م���ن التقرير تحلي�ل�ا لتطورات اس���تهالك وإمدادات
النف���ط والغاز الطبيعي والطاقة في العالم وتأثيرها على الطلب على
النفط والغ���از الطبيعي من الدول األعضاء وعوائ���د الصادرات النفطية
ودورها في دعم عملية التنمية االقتصادية .ويتناول هذا الجزء التطورات
العربي���ة والدولية في المراحل المختلفة للصناعة النفطية والغازية بما
فيها االستكش���اف واإلنتاج وعمليات التكري���ر والبتروكيماويات ،وتصنيع
الغاز الطبيعي والمشاريع البترولية في الدول العربية وفي العالم.
ويس���تعرض الج���زء الثاني من التقرير أنش���طة المنظم���ة ،وما قامت
ب���ه من أجه���زة المنظمة من أنش���طة وفعاليات خالل ع���ام كامل ،حيث
يتناول هذا الجزء ما تمت مناقش���ته واتخذت بشأنه قرارات في اجتماعات
مجل���س الوزراء والمكت���ب التنفيذي للمنظمة ،والنش���اطات التي قام���ت بها األمانة
العام���ة ،م���ن اجتماع���ات ومؤتم���رات علمي���ة ،وملخص���ات ع���ن الدراس���ات والبح���وث
الت���ي أنجزتها إدارة الش���ؤون الفني���ة واإلدارة اإلقتصادية ،والتط���ورات على صعيد بنك
المعلوم���ات ،ومكتب���ة األمانة العامة .ونش���اطات األمانة العامة ف���ي مجال العالقات
العربية والدولية ،وما تعقده أو تشارك فيه من ندوات ومؤتمرات ،باإلضافة إلى األمور
اإلداري���ة والمالي���ة الخاص���ة بالمنظمة .كما يتضم���ن في هذا الجزء فص�ل�ا عن النتائج
المالي���ة واإلدارية للش���ركات العربية المنبثقة عن المنظمة .ويص���در التقرير باللغتين
العربية واالنجليزية.
…OÓ«e 2018 - …ôég 1440 - 1439
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2018
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التقرير االحصائي السنوي

2019

2019

Annual Statistical Report

يق���دم التقري���ر االحصائ���ي الس���نوي ص���ورة مقارن���ة لتط���ور الطل���ب
والع���رض واألس���عار في مج���االت البت���رول والطاق���ة في ال���دول األعضاء
وباق���ي الدول العربية ،والمجموعات الدولية األخرى ،وقد اعتمدت األمانة
العام���ة للمنظم���ة في البيانات ال���وارد في التقرير وبش���كل رئيس ،على
المعلومات المس���تقاة من مصادرها الرس���مية كلم���ا كان ذلك ممكن ًا،
والبيانات الصادرة عن المؤسس���ات الوطني���ة العربية والمصادر الثانوية
األخرى في حال عدم توفر األولى .كما يعتمد من جانب آخر على المراجع
الص���ادرة ع���ن المؤسس���ات اإلقليمية والدولي���ة المختصة .وي���ورد التقرير
كذلك مؤش���رات ع���ن التنمي���ة االقتصادي���ة كالناتج المحل���ي اإلجمالي،
وميزان المدفوعات للدول األعضاء ،والمجموعات الدولية.

نشرة أوابك الشهرية
تس���تعرض نش���رة أواب���ك الش���هرية التط���ورات العربي���ة والدولي���ة في
صناع���ة النفط والغ���از الطبيعي ،على صعيد األس���عار والعرض والطلب
وتج���ارة النف���ط الخ���ام والمنتج���ات النفطي���ة والمخ���زون ،كم���ا تخص���ص
نش���رة أوابك الش���هرية مس���احة كبيرة لتغطية نش���اطات األمان���ة العامة
للمنظم���ة ،وأخب���ار الش���ركات العربي���ة المنبثق���ة ع���ن المنظم���ة ،كم���ا
تقوم بنش���ر أهم الفعاليات والمش���اريع التي تقوم به���ا الدول األعضاء
ف���ي المنظم���ة ،خاصة في مج���ال التع���اون الثنائي بين ال���دول األعضاء،
وتتضمن النش���رة ملحق ًا للجداول اإلحصائية التي ترصد تطورات صناعة
النفط والغاز الطبيعي ،وتصدر النشرة باللغتين العربية واالنجليزية ،وقد
صدر العدد األول من النشرة في عام .1975

اﻟﺴﻨﺔ 46
اﻟﻌﺪد 1
ﻳﻨﺎﻳﺮ
٢٠٢٠

ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﻕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻝ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ  4ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺗﻮﻗﻌﺎﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ”ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺴﻮﻣﺔ“
ﻭﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ

ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ
)ﺑﺘﺮﻭﻟﻴﺎ ﺍﻛﺴﺒﻮ(
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مجلة النفط والتعاون العربي
مجل���ة فصلي���ة محكمة تهدف للمس���اهمة في نش���ر الوع���ي وتنمية
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة ف���ي الوط���ن العرب���ي ،ويت���رأس تحري���ر المجل���ة
Volume 43 - 2017 - Issue 163

سعادة األمين العام للمنظمة ،ويعاونه نائب رئيس التحرير السيد /مدير
Articles

المجلد الثالث واألربعون Volume 43

الفك���ر العرب���ي المش���ترك ح���ول العالق���ة بي���ن قط���اع النف���ط والتنمي���ة

المجلد الثالث و الأربعون  - 2017العدد 163

163

األبحاث

Floating LNG Receiving, Storage and
Re-gasification Terminals
Part 2

إدارة اإلعالم والمكتبة ،والس���يد /مدير تحرير المجلة ،وترحب المجلة بكافة

المرافىء العائمة الستقبال وتخزين الغاز الطبيعي
المسال وإعادته إلى الحالة الغازية

الجزء الثاني

Wael Hamed A. Moati

وائل عبد المعطي
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ويتم إج���ازة األبحاث المقدم���ة للمجلة عبر هيئة التحري���ر التي تتكون من
مجموعة من الخبراء والمختصين في صناعة الطاقة والبترول من الدول
األعضاء في المنظمة ،وقد صدر العدد األول من المجلة في عام .1975
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المطبوعات األخرى
في إطار المس���اهمة في نش���ر الوعي
المعرف���ي بالصناع���ة البترولي���ة العربي���ة،
اهتم���ت األمانة العامة للمنظمة بنش���اط
نش���ر الكتب والدراس���ات والتقاري���ر الدورية
ووقائع المؤتمرات والندوات المتخصصة،
إل���ى جان���ب ترجم���ات لبع���ض الكت���ب،
وتتن���اول تل���ك المطبوع���ات مختلف أوجه
النش���اط الصناعي واالقتص���ادي والمالي
التي يش���هدها قطاع الطاقة بصفة عامة
وقطاع البترول بصفة خاصة.
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البيبليوغرافيا

مظفر البرازي

موقع المنظمة على شبكة االنترنت
تواص���ل األمان���ة العام���ة لمنظم���ة األقط���ار
العربي���ة المص���درة للبت���رول (أواب���ك) ،جهودها
الحثيث���ة لمواكب���ة التط���ورات الجاري���ة عل���ى
صعي���د التكنولوجي���ا ووس���ائل التواص���ل
االجتماع���ي ،وذل���ك من خ�ل�ال مواصل���ة تطوير
موقعه���ا االلكترون���ي عل���ى ش���بكة االنترن���ت،
وتزويده بكافة البيانات الجديدة عن نش���اطات
المنظم���ة وتط���ورات الصناع���ة البترولي���ة ف���ي
الدول األعضاء والمش���روعات العربية المنبثقة
ع���ن المنظم���ة ،ويع���رض الموق���ع مختل���ف
األنش���طة والفعالي���ات الت���ي تنظمه���ا األمانة
العام���ة للمنظمة ،وم���ا تعده م���ن أوراق علمية
تقدم في تلك الفعاليات ،كما يحتوي الموقع
ّ
يمك���ن الموقع زواره من
عل���ى أقس���ام هامة وحيوية من بينها ،بنك المعلوم���ات ومكتبة األمانة العامة ،كما
االط�ل�اع على االصدارات الحديثة لألمان���ة العامة أو نبذة عنها .وتحرص األمانة العامة على ادخال التحس���ينات
والتطوي���ر المس���تمر عل���ى موقعها االلكتروني ،وبما يس���اهم في مواكب���ة التط���ورات التكنولوجية في هذا
الشأن.

www.oapecorg.org
حسابات المنظمة على مواقع التواصل اإلجتماعي:
أنش���أت األمان���ة العام���ة حس���ابات له���ا عل���ى مواق���ع التواص���ل
اإلجتماعي «تويتر والفيس ب���وك واليوتيوب» وذلك بغرض التواصل
مع أكبر عدد من المتابعين على شبكات التواصل اإلجتماعي.
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الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة
ب���ادرت المنظم���ة من���ذ الس���نوات األول���ى
لتأسيس���ها إلى إنش���اء شركات مش���تركة يرتبط
نشاطها بقطاعات حيوية في الصناعة البترولية.
وتس���نى ألوابك تحقيق ذلك بع���د أن بادرت الدول
ج���زء مما تحق���ق لها من
األعض���اء إل���ى تخصيص
ٍ
عوائ���د مالية لتأس���يس وإط�ل�اق تلك الش���ركات.
وكان اله���دف م���ن تأس���يس تل���ك الش���ركات
المنبثقة هو مد جس���ور التعاون في ما بين الدول
األعضاء في المنظمة ،وتحقيق منفعة مشتركة
للمس���اهمين فيه���ا .وح���ال التأس���يس ،روع���ي أن
تتم العملية برمتها على أس���س اقتصادية تجارية
بحت���ة .ويبق���ى دور المنظم���ة متمث�ل�ا ف���ي تحديد
فرص التع���اون ،وإعداد دراس���ات جدوى المش���روع
المقترح ،وطرح األمر أم���ام مجلس وزراء المنظمة
للبت فيه ،وبعد ذلك تساهم المنظمة في جمع
األط���راف المعني���ة بالمش���روع لعق���د جمعياته���ا
التأسيسية.
يتم تسيير هذه الشركات على النمط المعروف
في الش���ركات المس���اهمة ،ويتول���ى ذلك جهازان
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رئيسيان :هما الجمعية العمومية ،ومجلس اإلدارة،
ويقوم المدير العام للشركة باألعمال التنفيذية.
تدعو األمانة العامة الجتماع س���نوي للشركات
المنبثقة عن المنظمة ،يتم من خالله اس���تعراض
تطورات نش���اطاتها ،واستكش���اف إمكانيات دعم
س���بل التع���اون فيم���ا بينه���ا ،وإثر ذل���ك يرف���ع تقرير
لمجلس وزراء المنظمة في اجتماعه السنوي في
نهاية كل عام للعلم واإلحاطة.
وانطالق���ا م���ن ه���ذه التوجه���ات األساس���ية،
أنش���أت المنظمة أربع ش���ركات ومعه���داً للتدريب،
محقق���ة بذلك واحدا من أهم أهدافها ،وقد ش���كل
ذلك قاع���دة صلب���ة للعم���ل المش���ترك والتكامل
االقتص���ادي العرب���ي ف���ي مج���ال صناع���ة البت���رول.
وتم���ارس هذه الش���ركات المنبثقة ع���ن المنظمة
نشاطها وتباشر أعمالها بصفة مستقلة من خالل
مجالس إدارتها.
وتفصي�ل�ا لم���ا س���بق ذكره ،س���نقدم فيم���ا يلي
ملخصا عن نش���أة وتطور كل واحدة من الشركات
المنبثقة عن أوابك:

الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة
الشركات العربية المنبثقة عن أوابك
والشركات التي أسستها أو تساهم فيها تلك الشركات
ال�شركة العربية للخدمات
البرتولية ()1975

ال�شركة العربية البحرية
لنقل البرتول ()1972

ال�شركة العربية لكيماويات
املنظفات

ال�شركة العربية لبناء و�إ�صالح ال�سفن
(�أ�سري) ()1973

ال�شركة العربية
جل�س الآبار

معهد النفط العربي للتدريب
()1978
ال�شركة العربية
للحفر و�صيانة الآبار

ال�شركة العربية لال�ستثمارات
البرتولية � -أبيكورب)1974( -
ال�شركة العربية خلدمات
اال�ستك�شاف اجليوفيزيائي
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الشركة العربية البحرية لنقل البترول
تأسست الشركة العربية البحرية لنقل البترول
بتاري���خ  6أيار/مايو  ،1972ويبل���غ رأس المال المصرح
به  500مليون دوالر أمريكي ،ورأس المال المدفوع
وحدد مقر الش���ركة في
 500ملي���ون دوالر أمريكيُ ،
دول���ة الكويت ،وتس���اهم في هذه الش���ركة جميع
ال���دول األعضاء بالمنظم���ة باس���تثناء الجمهورية
العربية السورية .وتختص الشركة بعمليات النقل
البحري للمواد الهيدروكربونية .ويتكون أس���طول
الش���ركة الحالي م���ن  14ناقلة لنق���ل النفط الخام
وغاز البترول المسال والمنتجات البترولية.
وتق���وم الش���ركة بتأجي���ر ناقالته���ا ف���ي أس���واق

الناقلة الزالق

النق���ل البح���ري للبت���رول بنظ���ام العق���ود الزمني���ة

الدولية الحديث���ة ،وتمتلك الش���ركة عالقات وثيقة

“ “ Time Charterأو بنظ���ام الرح�ل�ات الفردي���ة “
 “ Spot Voyageوفق ًا لألس���عار الس���وقية السائدة،

بكاف���ة الش���ركات العربية المس���وقة للنفط ،ويتم

وتحظى جميع ناقالت الش���ركة بقبول لدى جميع

من وقت آلخر تأجير ناقالت الشركة لهذه الشركات
وفق ًا الحتياجاتها باألس���عار السوقية السائدة ،ومن

شركات النفط العالمية ،وتخضع لتدقيقها الفني

بينها ش���ركة أرامكو الس���عودية ،مؤسسة البترول

وال���دوري حت���ى يمك���ن االس���تمرار ف���ي التش���غيل،

الكويتي���ة ،أدن���وك اإلماراتي���ة ،س���ومو العراقي���ة،

كما تخض���ع مكات���ب الش���ركة بإدارته���ا المختلفة

قط���ر للبت���رول ،الهيئ���ة المصري���ة العام���ة للبترول،

وكاف���ة عملياته���ا للتدقي���ق ال���دوري المعم���ق م���ن
قب���ل هيئ���ات التصنيف الدولي���ة وفق ًا للتش���ريعات

المؤسس���ة الوطنية للنف���ط الليبية ،س���وناطراك
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الجزائرية.

الشركة العربية لبناء وإصالح السفن (أسري)
تأسس����ت الش����ركة العربي����ة لبناء وإصالح الس����فن
وح����دد
(أس����ري) بتاري����خ  8كان����ون أول/ديس����مبر ُ ،1973
مقرها في مدينة المنامة بمملكة البحرين .ويس����اهم
ف����ي الش����ركة جمي����ع ال����دول األعض����اء ف����ي المنظمة
باس����تثناء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية.
ويبل���غ رأس الم���ال المص���رح ب���ه  170ملي���ون دوالر
أمريكي ،ورأس المال المكتتب به والمدفوع 53مليون
دوالر أمريك���ي ،وق���د اتخ���ذت الجمعي���ة العمومي���ة غير
العادية للش���ركة قراراً بتخفيض رأس مال الش���ركة من

 170مليون دوالر إلى  2مليون دوالر ،ومن ثم زيادة رأس
مال الشركة إلى  53مليون دوالر من خالل قيام شركة
ممتلكات البحرين القابضة بضخ مبلغ  51مليون دوالر
للش���ركة عن طريق إصدار  1,020,000سهم قيمة كل
س���هم  50دوالر .ويبل���غ عدد األس���هم الحالية للش���ركة
بع���د تخفي���ض وزي���ادة رأس الم���ال  1,060,000س���هم
قيم���ة كل س���هم  50دوالر =  53ملي���ون دوالر أمريك���ي،
وتخت���ص الش���ركة بعملي���ات بن���اء واص�ل�اح وصيان���ة
السفن والناقالت ووسائل النقل البحري المتخصصة
بنقل المواد الهيدروكربونية وغيرها.
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الشركة العربية لالستثمارات البترولية (أبيكورب)
وقعت اتفاقية إنشاء الشركة العربية لالستثمارات
البترولي���ة (أبيك���ورب) ،بتاري���خ  14أيلول/س���بتمبر ،1974
ويبل���غ رأس الم���ال المص���رح ب���ه  2.4ملي���ار دوالر أمريكي
ورأس الم���ال المكتتب ب���ه  2ملي���ار دوالر أمريكي ،ورأس
الم���ال المدف���وع  1ملي���ار دوالر أمريك���ي ،وتش���ترك ف���ي
عضويته���ا جمي���ع الدول األعض���اء في منظم���ة أوابك،
وح���دد مقر الش���ركة ف���ي مدين���ة الدمام ف���ي المملكة
العربي���ة الس���عودية ،باإلضاف���ة إل���ى ف���رع للخدم���ات
المصرفية الخارجي���ة في مملكة البحري���ن .وتمت زيادة
رأسمال الشركة المصرح إلى  2.4مليار دوالر والمكتتب
به  2مليار دوالر ،ورأس المال المدفوع  1مليار دوالر.
وتصن���ف أبيك���ورب كبن���ك تنمي���ة متع���دد األطراف،
تمتلك���ه ال���دول العش���ر األعضاء ف���ي منظم���ة األقطار
العربية المصدرة للبترول (أوابك) ،يقوم باإلس���هام في
تمويل مختلف مش���روعات الصناع���ة البترولية العربية،
وأوجه النشاط المتفرعة عنها أو المساعدة أو المرتبطة
أو المكمل���ة لتل���ك المش���روعات والصناع���ات ،مع منح
األولوية للمش���روعات العربي���ة المش���تركة ،وقد روعي
منذ البداية أن تمارس ش���ركة أبيكورب نشاطاتها على
أس���اس اقتص���ادي وتجاري وبه���دف تحقيق المكاس���ب
وجني األرباح.
وتتمثل رسالة الش���ركة في “المساهمة في تنمية
وتطوي���ر قط���اع النف���ط والغ���از بش���كل خ���اص وقطاع
الطاقة بش���كل عام ف���ي المنطقة العربي���ة ،من خالل
توفي���ر الحل���ول التمويلي���ة المناس���بة للمش���روعات
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المتمي���زة وتقدي���م االستش���ارات المالي���ة المتخصصة
وأبحاث الطاقة” .وتلتزم أبيكوب بتطبيق أعلى معايير
الحوكمة المؤسس���ية ،بما يتماش���ى م���ع المرجعيات
المعتمدة إقليمي ًا ودولي ًا وأفضل الممارسات العالمية،
ويتضمن ذل���ك حماية حقوق ومصال���ح جميع األطراف
ذات الصل���ة ،وتعزي���ز القيم���ة للمس���اهمين ،وتحقي���ق
الكفاءة المؤسسية.
أداء قوي ًا حيث
وحقق���ت الش���ركة خ�ل�ال ع���ام ً 2019
نجحت الش���ركة في الحفاظ على نمو اإليرادات واالرباح
وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين ،وبرهنت أبيكورب
عل���ى قدرتها على التغلب عل���ى التحديات التي تواجه
أسواق المنطقة والتكيف مع مختلف الظروف وإدارتها
بشكل مثالي.

الشركة العربية للخدمات البترولية (أبيسكو)
تأسس ��ت الش ��ركة العربي ��ة للخدم ��ات البترولي ��ة
( )APSCOبتاريخ  ،1975/11/23كشركة مساهمة عربية
بموجب اتفاقية ت ��م توقيعها من قبل حكومات الدول
العربي ��ة األعضاء في منظمة األقط ��ار العربية المصدرة
للبترول (أوابك) ،وحدد مقر الشركة في مدينة طرابلس
– دولة ليبيا .ويبلغ رأس ��مال الش ��ركة المص ��رح بـه 100
مليون دينار ليب ��ي ،ورأس المـال المكتتب به  60مليون
دينار ليبي .وتشترك في عضويتها جميع الدول األعضاء

ف ��ي منظم ��ة أواب ��ك .والغرض األساس ��ي من إنش ��ائها
هو القيام بالخدمات البترولية ،وذلك بإنش ��اء شركات
متخصص ��ة ف ��ي ف ��رع واح ��د أو أكثر م ��ن ف ��روع الخدمات
البترولية من خالل إنش ��اء شركات عربية متخصصة في
فرع واحد أو أكثر من فروع الخدمات البترولية .وبناء على
ذلك فقد تم تأس ��يس ثالث ش ��ركات متخصصة ،اثنتان
منهم ��ا بالمش ��اركة وواح ��دة مملوكة بالكام ��ل ،وهذه
نبذة عن كل واحدة من تلك الشركات:
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الشركة العربية للحفر وصيانة اآلبار (أدووك)
تأسس���ت الش���ركة العربية للحف���ر وصيانة اآلبار
(أدووك) بموج���ب اتفاقي���ة دولية ف���ي ،1979/6/20
بين كل من (الش���ركة العربي���ة للخدمات البترولية
 ،%40والش���ركة العربي���ة لالس���تثمارات البترولي���ة
 ،%20وش���ركة فيرس���ت اينرجي المح���دودة ،)%40
ث���م س���جلت ف���ي دول���ة ليبي���ا ف���ي  ،20/2/20وحدد
مق���ر الش���ركة ف���ي مدين���ة طرابل���س  -دول���ة ليبيا،
برأس���مال مال مصرح به ق���دره  60مليون دينار ليبي
ورأس م���ال مدف���وع ق���دره  60ملي���ون دين���ار ليب���ي .
وتتخصص الشركة بعمليات الحفر البري والبحري
آلبار االستكش���اف واإلنتاج النفطي وصيانتها ،كما
تق���وم كذلك بحف���ر آبار المي���اه العميق���ة ،والقيام
بالعملي���ات الفني���ة األخ���رى المصاحب���ة لحف���ر اآلبار
ف���ي الدول األعضاء ف���ي المنظمة وفي غيرها من
الدول على أسس المنافسة والعمل على تحقيق
الربح التجاري.
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الشركة العربية لجس اآلبار (أولكو)
تأسس���ت الش���ركة العربية لجس اآلبار (أولكو) بتاريخ  24مارس عام ،1983
برأس���مال مص���رح ب���ه وق���دره  35ملي���ون دوالر ورأس الم���ال المدف���وع وقدره 35
ملي���ون دوالر ،وحدد مقر الش���ركة ف���ي مدينة بغداد  -جمهوري���ة العراق ،ولدى
الش���ركة ثالث مراكز عمليات في الشمال وفي الجنوب وفي الوسط ،وتعود
ملكية الش���ركة بالكامل إلى الش���ركة العربية للخدم���ات البترولية ،وتختص
الشركة بتنفيذ عمليات جــس وتثقيب اآلبار.

الشركة العربية لخدمات االستكشاف الجيوفيزيائى (أجيسكو)
تأسست الش���ركة العربية لخدمات االستكش���اف الجيوفيزيائى (أجيسكو)
في عام  ،1984برأس���مال مصرح به وقدره  35مليون دينار ليبي ورأس���مال المال
المدفوع وقدره  35مليون دينار ليبي ،والمساهمون الرئيسيين في الشركة هم
(الش���ركة العربية للخدمات البترولية  ،%66.66والش���ركة العربية لالستثمارات
البترولية  ،%16.67والمؤسس���ة الوطني���ة للنفط بدولة ليبي���ا  .)%16.67وحدد
مقر الشركة في مدينة طرابلس  -دولة ليبيا ،وتتمثل مهام الشركة األساسية
في القيام بأعمال المسح الجيوفيزيائى باستخدام أحدث التقنيات.
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معهد النفط العربي للتدريب
أنش���ئ المعه���د ف���ي أيار/ماي���و  1978وح���دد
مق���ره ف���ي مدين���ة بغ���داد  -جمهوري���ة الع���راق،
ويتول���ى إع���داد المدربي���ن والك���وادر اإلداري���ة
والفني���ة والقيادات في مختلف مجاالت الصناعة
النفطي���ة ،والقي���ام بالبح���وث والدراس���ات
المتعلق���ة باألس���اليب الحديث���ة ف���ي التنظي���م
الصناعي ومنهجية وأساليب التعليم والتدريب.
وباإلضافة إل���ى ذلك ،كلف المعهد بإس���تحداث
نظ���ام مرك���زي للمعلومات والتوثي���ق .وقد واجه
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المعهد صعوب���ات في مواصلة أعماله بس���بب
ظروف وتداعيات األوضاع ف���ي جمهورية العراق،
ولذل���ك اتخذ مجل���س وزراء المنظمة في كانون
األول /ديس���مبر  1994قرارا يعه���د بموجبه للعراق
اإلش���راف عل���ى المعه���د ورعايت���ه لفت���رة عامي���ن
قابل���ة للتجديد ،وذلك بداية م���ن كانون الثاني/
يناير  .1995وقد عدل���ت فترة وضع المعهد تحت
إش���راف جمهورية العراق لتصبح لمدة عام اعتباراً
من  ،2003/1/1وال يزال القرار ساري المفعول.

الدول األعضاء

United Arab Emirates - UAE

دولة االمـــــارات العربية المتحــــدة
العا�صمة
ال�سكان ( 2019مليون ن�سمه)
الناتج المحلي االجمالي ( 2019مليون دوالر)
احتياطي النفط الخام الم�ؤكدة ( 2019مليار برميل)
احتياطي الغاز الطبيعي الم�ؤكدة ( 2019مليار متر مكعب)
انتاج النفط الخام ( 2019الف برميل/يوم)
انتاج الغاز الطبيعي الم�سوق ( 2019مليار متر مكعب)
�صادرات النفط الخام ( 2019الف برميل/يوم)
قيمة �صادرات النفط الخام ( 2019مليون دوالر)
تاريخ اكت�شاف النفط
تاريخ بدء انتاج النفط

ابو ظبي

Abu Dhabi

9.5
421,142

Capital
)Population 2019 (Million
)GDP 2019 (Million $

97.8

)Proven Crude Oil Reserves 2019 (Billion barrels

6,091

)Proven Natural Gas Reserves 2019 (BCM

3,058

)Crude Oil Production 2019 (Thousand b/d

55.1

)Marketed Natural Gas 2019 (BCM

2,414

)Crude Oil Exports 2019 (Thousand b/d

59,952

)Value of Crude Oil Exports 2019 (Million $

1953

Date of Oil Discovery

1965

Start of Oil Production
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Kingdom of Bahrain

مملكة الـــــبحريـــــن
العا�صمة

Manama

المنامة
1.6

ال�سكان ( 2019مليون ن�سمه)

)Population 2019 (Million

38,574

الناتج المحلي االجمالي ( 2019مليون دوالر)

Capital
)GDP 2019 (Million $

0.1

)Proven Crude Oil Reserves 2019 (Billion barrels

192

)Proven Natural Gas Reserves 2019 (BCM

194

)Crude Oil Production 2019 (Thousand b/d

انتاج الغاز الطبيعي الم�سوق ( 2019مليار متر مكعب)

15.4

)Marketed Natural Gas 2019 (BCM

�صادرات النفط الخام ( 2019الف برميل/يوم)

غ.م Na /

)Crude Oil Exports 2019 (Thousand b/d

احتياطي النفط الخام الم�ؤكدة ( 2019مليار برميل)
احتياطي الغاز الطبيعي الم�ؤكدة ( 2019مليار متر مكعب)
انتاج النفط الخام ( 2019الف برميل/يوم)

قيمة �صادرات النفط الخام ( 2019مليون دوالر)
تاريخ اكت�شاف النفط
تاريخ بدء انتاج النفط

3,881

)Value of Crude Oil Exports 2019 (Million $

1932

Date of Oil Discovery

1932

Start of Oil Production

People's Democratic Republic of Algeria

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
العا�صمة
ال�سكان ( 2019مليون ن�سمه)
الناتج المحلي االجمالي ( 2019مليون دوالر)
احتياطي النفط الخام الم�ؤكدة ( 2019مليار برميل)
احتياطي الغاز الطبيعي الم�ؤكدة ( 2019مليار متر مكعب)
انتاج النفط الخام ( 2019الف برميل/يوم)
انتاج الغاز الطبيعي الم�سوق ( 2019مليار متر مكعب)
�صادرات النفط الخام ( 2019الف برميل/يوم)
قيمة �صادرات النفط الخام ( 2019مليون دوالر)
تاريخ اكت�شاف النفط
تاريخ بدء انتاج النفط
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Algeria

الجزائر
43.4

172,551

Capital
)Population 2019 (Million
)GDP 2019 (Million $

12.2

)Proven Crude Oil Reserves 2019 (Billion barrels

4,504

)Proven Natural Gas Reserves 2019 (BCM

1,023

)Crude Oil Production 2019 (Thousand b/d

89.6

)Marketed Natural Gas 2019 (BCM

584

)Crude Oil Exports 2019 (Thousand b/d

13,494

)Value of Crude Oil Exports 2019 (Million $

1956

Date of Oil Discovery

1956

Start of Oil Production

Kingdom of Saudi Arabia

المملكة العربيــة السعوديـة
العا�صمة

Riyadh

الريا�ض
34.2

ال�سكان ( 2019مليون ن�سمه)
احتياطي النفط الخام الم�ؤكدة ( 2019مليار برميل)
احتياطي الغاز الطبيعي الم�ؤكدة ( 2019مليار متر مكعب)
انتاج النفط الخام ( 2019الف برميل/يوم)
انتاج الغاز الطبيعي الم�سوق ( 2019مليار متر مكعب)
�صادرات النفط الخام ( 2019الف برميل/يوم)
تاريخ اكت�شاف النفط
تاريخ بدء انتاج النفط

258.6
9,423

)Proven Natural Gas Reserves 2019 (BCM

9,808

)Crude Oil Production 2019 (Thousand b/d

117

)Marketed Natural Gas 2019 (BCM

7,038

)Crude Oil Exports 2019 (Thousand b/d

الناتج المحلي االجمالي ( 2019مليون دوالر)
احتياطي النفط الخام الم�ؤكدة ( 2019مليار برميل)
احتياطي الغاز الطبيعي الم�ؤكدة ( 2019مليار متر مكعب)

)Value of Crude Oil Exports 2019 (Million $

1938

Date of Oil Discovery

1938

Start of Oil Production

Syrian Arab Repuplic

الجمهوريـة العربيـة السوريـة
ال�سكان ( 2019مليون ن�سمه)

)GDP 2019 (Million $
)Proven Crude Oil Reserves 2019 (Billion barrels

174,460

قيمة �صادرات النفط الخام ( 2019مليون دوالر)

العا�صمة

)Population 2019 (Million

792,967

الناتج المحلي االجمالي ( 2019مليون دوالر)

Capital

دم�شق

Damascus

17.1
27,144

Capital
)Population 2019 (Million
)GDP 2019 (Million $

2.5

)Proven Crude Oil Reserves 2019 (Billion barrels

285

)Proven Natural Gas Reserves 2019 (BCM

16

)Crude Oil Production 2019 (Thousand b/d

انتاج الغاز الطبيعي الم�سوق ( 2019مليار متر مكعب)

3.6

)Marketed Natural Gas 2019 (BCM

�صادرات النفط الخام ( 2019الف برميل/يوم)

غ.م Na /

)Crude Oil Exports 2019 (Thousand b/d

قيمة �صادرات النفط الخام ( 2019مليون دوالر)

غ.م Na /

)Value of Crude Oil Exports 2019 (Million $

انتاج النفط الخام ( 2019الف برميل/يوم)

تاريخ اكت�شاف النفط
تاريخ بدء انتاج النفط

1956

Date of Oil Discovery

1968

Start of Oil Production
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Republic of Iraq

جمهوريـــــــــة العـــــــــراق
العا�صمة
ال�سكان ( 2019مليون ن�سمه)
الناتج المحلي االجمالي ( 2019مليون دوالر)

Baghdad

بغداد

39.1

)Population 2019 (Million

262،912

احتياطي النفط الخام الم�ؤكدة ( 2019مليار برميل)
احتياطي الغاز الطبيعي الم�ؤكدة ( 2019مليار متر مكعب)
انتاج النفط الخام ( 2019الف برميل/يوم)
انتاج الغاز الطبيعي الم�سوق ( 2019مليار متر مكعب)
�صادرات النفط الخام ( 2019الف برميل/يوم)
قيمة �صادرات النفط الخام ( 2019مليون دوالر)
تاريخ اكت�شاف النفط
تاريخ بدء انتاج النفط

ال�سكان ( 2019مليون ن�سمه)
الناتج المحلي االجمالي ( 2019مليون دوالر)
احتياطي النفط الخام الم�ؤكدة ( 2019مليار برميل)
احتياطي الغاز الطبيعي الم�ؤكدة ( 2019مليار متر مكعب)
انتاج النفط الخام ( 2019الف برميل/يوم)
انتاج الغاز الطبيعي الم�سوق ( 2019مليار متر مكعب)
�صادرات النفط الخام ( 2019الف برميل/يوم)
قيمة �صادرات النفط الخام ( 2019مليون دوالر)
تاريخ اكت�شاف النفط
تاريخ بدء انتاج النفط

48

)GDP 2019 (Million $

145

)Proven Crude Oil Reserves 2019 (Billion barrels

3،714

)Proven Natural Gas Reserves 2019 (BCM

4،576

)Crude Oil Production 2019 (Thousand b/d

11.5

)Marketed Natural Gas 2019 (BCM

3،968

)Crude Oil Exports 2019 (Thousand b/d

78،527

)Value of Crude Oil Exports 2019 (Million $

1909

Date of Oil Discovery

1934

Start of Oil Production

State of Qatar

دولـــــــــة قــــــــــطر
العا�صمة

Capital

Doha

الدوحة
2.8

183,186

Capital
)Population 2019 (Million
)GDP 2019 (Million $

25.2

)Proven Crude Oil Reserves 2019 (Billion barrels

23,831

)Proven Natural Gas Reserves 2019 (BCM

595

)Crude Oil Production 2019 (Thousand b/d

183.6

)Marketed Natural Gas 2019 (BCM

525

)Crude Oil Exports 2019 (Thousand b/d

7,963

)Value of Crude Oil Exports 2019 (Million $

1940

Date of Oil Discovery

1940

Start of Oil Production

State of Kuwait

دولــــــــة الكويـــــــــــت
العا�صمة

Kuwait

الكويت
4.4

ال�سكان ( 2019مليون ن�سمه)
الناتج المحلي االجمالي ( 2019مليون دوالر)

)Population 2019 (Million

133,843

احتياطي النفط الخام الم�ؤكدة ( 2019مليار برميل)
احتياطي الغاز الطبيعي الم�ؤكدة ( 2019مليار متر مكعب)
انتاج النفط الخام ( 2019الف برميل/يوم)
انتاج الغاز الطبيعي الم�سوق ( 2019مليار متر مكعب)
�صادرات النفط الخام ( 2019الف برميل/يوم)
قيمة �صادرات النفط الخام ( 2019مليون دوالر)
تاريخ اكت�شاف النفط
تاريخ بدء انتاج النفط

ال�سكان ( 2019مليون ن�سمه)
الناتج المحلي االجمالي ( 2019مليون دوالر)
احتياطي النفط الخام الم�ؤكدة ( 2019مليار برميل)
احتياطي الغاز الطبيعي الم�ؤكدة ( 2019مليار متر مكعب)
انتاج النفط الخام ( 2019الف برميل/يوم)
انتاج الغاز الطبيعي الم�سوق ( 2019مليار متر مكعب)
�صادرات النفط الخام ( 2019الف برميل/يوم)
قيمة �صادرات النفط الخام ( 2019مليون دوالر)
تاريخ اكت�شاف النفط
تاريخ بدء انتاج النفط

)GDP 2019 (Million $

101.5

)Proven Crude Oil Reserves 2019 (Billion barrels

1,784

)Proven Natural Gas Reserves 2019 (BCM

2,678

)Crude Oil Production 2019 (Thousand b/d

14.0

)Marketed Natural Gas 2019 (BCM

1,986

)Crude Oil Exports 2019 (Thousand b/d

53,793

)Value of Crude Oil Exports 2019 (Million $

1938

Date of Oil Discovery

1946

Start of Oil Production

State of Libya

دولة ليبيا
العا�صمة

Capital

Tripoli

طرابل�س
6.6

33,018

Capital
)Population 2019 (Million
)GDP 2019 (Million $

48.4

)Proven Crude Oil Reserves 2019 (Billion barrels

1,505

)Proven Natural Gas Reserves 2019 (BCM

1,097

)Crude Oil Production 2019 (Thousand b/d

14.2

)Marketed Natural Gas 2019 (BCM

1,036

)Crude Oil Exports 2019 (Thousand b/d

20,343

)Value of Crude Oil Exports 2019 (Million $

1958

Date of Oil Discovery

1961

Start of Oil Production
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Arab Republic of Egypt

جمهوريـــة مصـــر العربيــــــة
العا�صمة

القاهرة
99.1

ال�سكان ( 2019مليون ن�سمه)
احتياطي النفط الخام الم�ؤكدة ( 2019مليار برميل)
احتياطي الغاز الطبيعي الم�ؤكدة ( 2019مليار متر مكعب)
انتاج النفط الخام ( 2019الف برميل/يوم)
انتاج الغاز الطبيعي الم�سوق ( 2019مليار متر مكعب)
�صادرات النفط الخام ( 2019الف برميل/يوم)
قيمة �صادرات النفط الخام ( 2019مليون دوالر)
تاريخ اكت�شاف النفط
تاريخ بدء انتاج النفط

العا�صمة
ال�سكان ( 2019مليون ن�سمه)
الناتج المحلي االجمالي ( 2019مليون دوالر)
احتياطي النفط الخام الم�ؤكدة ( 2019مليار برميل)

)Population 2019 (Million

303,174

الناتج المحلي االجمالي ( 2019مليون دوالر)

الجمـــــهورية التونسيــــــة

Cairo

Capital
)GDP 2019 (Million $

3.3

)Proven Crude Oil Reserves 2019 (Billion barrels

2,221

)Proven Natural Gas Reserves 2019 (BCM

511

)Crude Oil Production 2019 (Thousand b/d

68.9

)Marketed Natural Gas 2019 (BCM

90

)Crude Oil Exports 2019 (Thousand b/d

2,782

)Value of Crude Oil Exports 2019 (Million $

1907

Date of Oil Discovery

1914

Start of Oil Production

Republic of Tunisia

*

Tunis

تون�س
11.7

38,764

Capital
)Population 2019 (Million
)GDP 2019 (Million $

0.4

)Proven Crude Oil Reserves 2019 (Billion barrels

64

)Proven Natural Gas Reserves 2019 (BCM

37

)Crude Oil Production 2019 (Thousand b/d

انتاج الغاز الطبيعي الم�سوق ( 2019مليار متر مكعب)

1.2

)Marketed Natural Gas 2019 (BCM

�صادرات النفط الخام ( 2019الف برميل/يوم)

غ.م Na /

)Crude Oil Exports 2019 (Thousand b/d

قيمة �صادرات النفط الخام ( 2019مليون دوالر)

غ.م Na /

)Value of Crude Oil Exports 2019 (Million $

احتياطي الغاز الطبيعي الم�ؤكدة ( 2019مليار متر مكعب)
انتاج النفط الخام ( 2019الف برميل/يوم)

تاريخ اكت�شاف النفط
تاريخ بدء انتاج النفط
* علقت ع�ضويتها منذ عام  1986بناء على طلبها
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1964

Date of Oil Discovery

1964

Start of Oil Production

الملحق اإلحصائي
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احتياطيات النفط الخام في الدول األعضاء والعالم2019 ،
(مليار برميل عند نهاية السنة)
االمارات
البحرين
تونس
الجزائر
السعودية
سورية
العراق
قطر
الكويت
ليبيا
مصر
إجمالي األوابك
إجمالي العالم

الكمية
97.8
0.1

النسبة إلى أوابك ()%
14.07

0.4

12.2

258.6
2.5

0.01

النسبة إلى العالم ()%
6.31

0.06
1.76

37.21
0.36

0.01
0.03
0.79

16.68
0.16

145.0

20.86

9.35

101.5

14.60

6.55

25.2

3.63

1.63

احتياطيات النفط العالمية3.12 ،
48.4األعضاء من 6.96
2019
حصة الدول
 3.3االحتياطي العالمي0.47
 1550.7مليار برميل(
)

695.0

1550.7

100.0

شكل 1

0.21
44.8

100.0

المصادر:
ـ منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول  -بنك المعلومات
ـ منظمة الدول المصدرة للبترول  -أوبك  ،التقرير االحصائي السنوي . 2020

إجمالي أوابك
%44.8
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بقية دول العالم
%55.2

احتياطيات الغاز الطبيعي في الدول األعضاء والعالم2019 ،
(مليار متر مكعب عند نهاية السنة)
االمارات
البحرين
تونس
الجزائر
السعودية
سورية
العراق
قطر
الكويت
ليبيا
مصر

الكمية
6091
192

النسبة إلى أوابك ()%
11.36

64

0.36

4504
285

0.53

3714

0.09

0.12
8.40

9423

النسبة إلى العالم ()%
2.95
0.03
2.18

17.58

4.57

6.93

1.80

0.14

23831

44.45

11.56

1505

2.81

0.73

1784

3.33

0.87

حصة الدول األعضاء من احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية2019 ،

إجمالي أوابك
إجمالي العالم

4.14
) االحتياطي2221
متر مكعب(
العالمي  206205مليار
53614

206205

100.0

شكل 2

1.08
26.0

100.0

المصادر:
 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول  -بنك المعلومات-منظمة الدول المصدرة للبترول  -أوبك ،التقرير االحصائي السنوي .2020

إجمالي أوابك
%26.0

بقية دول العالم
%74.0
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تطور انتاج النفط الخام* في الدول األعضاء والعالم2019 - 2010 ،
( ألف برميل يوميا )
2010
الكمية
2324.0

االمارات

182.0

البحرين * *

78.8

تونس

1190.0

الجزائر

8170.0

السعودية

387.0

سورية

2359.0

العراق

733.4

قطر

2019

النسبة()%
11.7

الكمية
3058.0

النسبة ()%
13.0

0.4

37.0

0.2

0.9
6.0

41.3
2.0

11.9
3.7

194.0

0.8

1023.0

4.3

16.0

0.1

9808.0
4576.0
595.0

41.6
19.4
2.5

الكويت

2312.1

11.7

2678.0

11.4

مصر

560.7

2.8

511.0

32.2
شكل
100.0

1495.0

ليبيا
إجمالي األوابك
إجمالي العالم

7.6

19792.0
100.0للنفط،
من االنتاج العالمي
حصة الدول األعضاء

حصة أوابك إلى العالم ()%

 7526371951.8ألف برميل  /يوم(
) االنتاج العالمي
27.5

1097.0
23593.0
2019
75263.0

4.6

31.3

* ال يشمل سوائل الغاز الطبيعي
** يشمل إنتاج البحرين انتاج
المصادر :منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول  -بنك المعلومات
منظمة الدول المصدرة للبترول  -أوبك ،التقرير االحصائي السنوي .2020

إجمالي أوابك
%31.3

بقية دول العالم
%68.7
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تطور انتاج الغاز الطبيعي المسوق في الدول األعضاء والعالم2019 - 2010 ،
( مليار متر مكعب /سنة )

2010
الكمية
51.3

االمارات

13.3

البحرين

3.0

تونس

83.8

الجزائر

87.7

السعودية

8.9

سورية

8.1

العراق

182.4

قطر

11.7

الكويت

23.4

ليبيا

61.7

مصر

535.2

إجمالي أوابك

3295.7

إجمالي العالم

2019

النسبة ()%

9.6

الكمية
55.1

2.5

16.4
1.7
1.5

34.1
2.2

100.0

2.7

1.2

0.2

89.6

15.6

117.0

20.4

11.5

2.0

3.6

0.6

183.6

32.0

14.0

4.4

11.5

9.6

15.4

0.6

15.7

النسبة ()%

2.4
2.5

14.2
68.9

574.0

4092.9

حصة الدول األعضاء من الغاز الطبيعي المسوق عالميا2019 ،
16.2
حصة أوابك إلى العالم ( ) )%االنتاج العالمي  4093مليار متر مكعب /سنة(

12.0

شكل 4

100.0
14.0

المصادر:
 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول  -بنك المعلومات-منظمة الدول المصدرة للبترول  -أوبك ،التقرير االحصائي السنوي .2020

إجمالي أوابك
%14.0

بقية دول العالم
%86.0
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تطور اجمالي استهالك الطاقة في الدول األعضاء والعالم2019 - 2010 ، ،
( ألف برميل مكافىء نفط يوميا )

2010
االمارات
البحرين
تونس
الجزائر
السعودية
سورية
العراق
قطر
الكويت
ليبيا
مصر

الكمية
1336.9
256.7

النسبة()%
11.6
2.2
1.6

179.5

8.2

943.3

30.5

3530.3

4.2

486.6

5.9

688.0

2019
الكمية
1731.6
304.0
212.1

1284.0
4547.1
220.8

33.7
1.6

738.2

589.5

5.1

390.0

1626.7

9.5

5.5

1343.7

14.1

1.6

1099.2

11.6

585.9

2.3

8.1

1005.0

5.1

النسبة ()%
12.8

1978.0

7.4
2.9

14.6

100.0

13510
100.0
11567
إجمالي أوابك
266171
243211
إجمالي العالم
حصة الدول األعضاء من االستهالك العالمي الجمالي استهالك الطاقة 2019 ،
 4.8ألف برميل مكافىء نفط  /يوم(
) االستهالك العالمي 266171
5.1
حصة أوابك إلى العالم ()%
المصادر:
 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول  -بنك المعلومات-منظمة الدول المصدرة للبترول  -أوبك ،التقرير االحصائي السنوي .2020

إجمالي أوابك
%5.1

بقية دول العالم
%94.9
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شكل 5

تطور استهالك النفط في الدول األعضاء والعالم2019 - 2010 ،
( ألف برميل مكافىء نفط يوميا )

2010
الكمية
االمارات
البحرين
تونس
الجزائر
السعودية
سورية
العراق
قطر
الكويت
ليبيا
مصر
إجمالي أوابك
إجمالي العالم
حصة أوابك إلى العالم ()%

325.2
27.5
91.4

481.1

2019.7
314.2
548.6
92.3

337.9
358.5
747.7
5344

2019

النسبة ()%

6.1
0.5
1.7
9.0

37.8
5.9

10.3
1.7
6.3
6.7

14.0

100.0

الكمية
520.0

النسبة ()%

8.5
0.6

34.0

1.9

116.0

7.4

450.0

40.1

2445.0

2.5

155.0

12.4

755.0

4.3

265.0

6.3

385.0
225.0

750.0
6100

3.7

12.3

100.0

شكل 6

الدول األعضاء من االستهالك92589
87439
العالمي للنفط2019 ،
حصة
) االستهالك العالمي  92589ألف برميل مكافىء نفط  /يوم(

المصادر:
 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول  -بنك المعلومات-منظمة الدول المصدرة للبترول  -أوبك ،التقرير االحصائي السنوي .2020

6.1

6.6

إجمالي أوابك
%6.6

بقية دول العالم
%93.4
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تطور استهالك الغاز الطبيعي في الدول األعضاء والعالم2019 - 2010 ،
( ألف برميل مكافىء نفط يوميا )

2010
الكمية

االمارات
البحرين
تونس
الجزائر
السعودية
سورية
العراق
قطر
الكويت
ليبيا
مصر
إجمالي أوابك
إجمالي العالم
حصة أوابك إلى العالم ()%

2019

النسبة ()%

1098.7

18.0

59.0

1.0

184.3
455.2

1510.6
115.0

148.9

3.0
7.4

24.7
1.9
2.4

الكمية

1190.0

16.4

95.0

1.3

270.0
830.0

2100.0
60.0

0.8

350.0

231.0

3.8

165.0

798.3

29.0

4.8

1249.9

13.1

11.5

330.0

20.4

262.2

3.7

4.6

740.0

4.3

النسبة ()%

1110.0

10.2
2.3

15.3

100.0
7240
100.0
6113
حصة الدول األعضاء من االستهالك العالمي للغاز الطبيعي2019 ،
67849
57831
) االستهالك العالمي  67849ألف برميل مكافىء نفط  /يوم(

المصادر:
 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول  -بنك المعلومات-منظمة الدول المصدرة للبترول  -أوبك ،التقرير االحصائي السنوي .2020

10.6

10.7

إجمالي أوابك
%10.7

بقية دول العالم
%89.3

58

شكل 7

