
السنة ٤٧ - العدد (٢-٣ ) فبراير- مارس ٢٠٢١

توقيع مذكرة التفاهم حول  التعاون العلمي
بين منظمة أوابك  ومعهد الكويت لألبحاث العلمية

 الدول األعضاء في منظمة أوابك تحتل مكانة
 هامة في أسواق النفط والغاز الطبيعي العالمية

تطورات قطاع الغاز الطبيعي
 المسال العالمي خالل عام 2020 

زيارة سعادة الشيخ د.نمر الصباح 
لمنظمة أوابك

األمين العام:



السنة 47 - العدد 3-2

2

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.
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افتتاحية العدد

تطورات قطاع الغاز الطبيعي المسال العالمي 
خالل عام 2020 

كان عام 2020 عاماً ��صتثنائياً بامتياز مليء بالتحديات نتيجة �نت�صار جائحة 

كورونـــا )كوفيد-19( وما �أعقبها من تد�عيات على �الأن�صـــطة �القت�صـــادية في 

معظـــم دول �لعالم، حيث �تخذت عدة دول �إجر�ء�ت لتطبيق �لعزل �الجتماعي 

و�إغالق �لحدود و�إيقاف حركة �لمالحة �لجوية بغية �حتو�ء �لفيرو�ص و�لحد من 

�نت�صـــاره، بل وو�صـــل �الأمر �إلى تقييد حركة �ل�صكان بين �لمقاطعات و�لمناطق 

د�خل �لقطر �لو�حد. كما �متدت �إجر�ء�ت �الحتو�ء لت�صمل �إيقاف كافة �الأن�صطة 

�لعامة و�إيقاف معظم �أن�صطة قطاع �لتجزئة و�لقطاع �ل�صناعي �أو �لحفاظ على 

ت�صغيلها عند �لمعدالت �الأدنى بما يكفي تلبية �لمتطلبات �ل�صرورية.  

وطبقـــا للتقريـــر �لربع �صـــنوي عن تطور�ت قطـــاع �لغاز �لطبيعي �لم�صـــال 

�لعالمي، �لذي �أ�صدرته �الأمانة �لعامة لمنظمة �أو�بك موؤخر�، فقد تاأثر �لم�صهد 

�لعـــام ل�صـــناعة وتجارة �لغـــاز �لطبيعي �لم�صـــال في عـــام 2020 باالإجر�ء�ت 

�لم�صـــار �إليها بعدة تد�عيات �صـــتلقي بظاللها على هذ� �لقطاع �ال�صتر�تيجي، 

�إال �أنـــه وبالرغـــم من �لتد�عيات �ل�صـــلبية على �لقطاع، توقعـــت �الأمانة �لعامة 

لمنظمة �أو�بك �أن تن�صاأ فر�ص ت�صاهم في تحقيق �لتو�زن د�خل �ل�صوق �لعالمي 

و��صتمر�ر تدفق ��صتثمار�ته.

فالدول �لعربية �لم�صـــدرة للغاز �لطبيعي �لم�صال، لم تتاأثر �صادر�تها خالل 

عام 2020 �إال ب�صـــكل طفيف، حيث بلغ �إجمالي �ل�صادر�ت نحو 105.7 مليون 

طن، مقارنة بنحو 108.5 مليون طن في عام 2019 بن�صبة تر�جع طفيفة بلغت 

2.6%، وبح�صـــة �صـــوقية 29.65%. ويعـــود ذلك في �لمقـــام �الأول �إلى طبيعة 
�لتعاقـــد�ت �لقائمـــة على عقود طويلة �الأمد بين �ل�صـــركات �لوطنية في �لدول 

�لعربية وعمالءها في �الأ�صـــو�ق �الأوروبية و�الآ�صـــيوية. حيث تعد �لدول �لعربية 

�لمورد �لرئي�صـــي �لمعتمد طويل �الأمد لكبار �لم�صتهلكين في مختلف �الأ�صو�ق، 

و�الأعلى موثوقية بين كل �لدول �لم�صدرة.

�أمـــا مـــن جانب �لتجارة �لعالميـــة، فقد بلغ �إجمالـــي و�رد�ت �لغاز �لطبيعي 

�لم�صال لعام 2020 نحو 360.3 مليون طن وهي �أعلى من و�رد�ت عام 2019 
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بن�صبة نمو 2%، وذلك على �لرغم من تد�عيات �إجر�ء�ت �الإغالق �القت�صادي 

�لتي �تخذتها عدة دول. لتبرهن مجدد�ً �صـــناعة �لغاز �لطبيعي ب�صـــكل عام 

و�لغاز �لطبيعي �لم�صـــال ب�صـــكل خا�ص علـــى �أهميتها و�صـــد�رتها في تلبية 

�لطلب �لعالمي على �لطاقة باأ�صعار معقولة.

ولم يعاني �ل�صوق �لعالمي من طفرة في �الإمد�د�ت كما كان متوقعاً قبيل 

ظهور �لجائحة، بل �صـــاهم تخفي�ص �الإنتاج من قبل بع�ص �لدول �لم�صـــدرة 

نتيجـــة �أعمـــال �ل�صـــيانة وغيرها، وقدرة �ل�صـــوق �الأوروبي على �مت�صـــا�ص 

�لفائ�ـــص فـــي �الإمـــد�د�ت لما لديه من مرونـــة في هذ� �ل�صـــدد في تحقيق 

�لتوز�ن �لمطلوب.

�أما من جانب �ال�صـــتثمار�ت، فقد كان تاأثير �لجائحة عليها �صـــديد �الأثر، 

لي�صجل عام 2020 �أ�صوء �أد�ء خالل �ل�صنو�ت �لخم�ص �ل�صابقة باتخاذ قر�ر 

�ال�صـــتثمار �لنهائي في م�صـــروع و�حد في �لمك�صيك بطاقة 2.5 مليون طن/

�ل�صنة، بينما تم تاأجيل نحو 20 م�صروع �إلى عام 2021، وما بعده.

ويبقي م�صل�صل �رتفاع وهبوط �الأ�صعار في �ل�صوق �لفوري �ل�صمة �لرئي�صية 

ل�صناعة �لغاز �لطبيعي �لتي تعبر وبو�صوح عن ديناميكية هذ� �ل�صوق خا�صة 

مع و�صول �الأ�صعار �إلى م�صتويات تاريخية تذكرنا بالفترة �لتي �أعقبت حادثة 

مفاعل فوكو�صيما في �ليابان، و�لتي ت�صببت في رفع �أ�صعار �ل�صحنات �لفورية 

�إلـــى �أكثر من 20 دوالر/مليون وحدة حر�رية بريطانية. لذ� يبقي �لربط مع 

خام برنت في �لعقود طويلة �الأمد �ل�صمانة �لرئي�صية ال�صتقر�ر �الأ�صعار في 

�ل�صوق �لعالمي بما يحقق �لمنفعة لكل من �لبائع و�لم�صتري.

وبالرغم مما �صهده عام 2020 من �أحد�ث، �إال �أن �أو�صاع �ل�صوق مر�صحة 

لمزيد من �ال�صتقر�ر خالل عام 2021، مع �لثقة في ��صتقر�ر �الإمد�د�ت من 

�لدول �لم�صدرة. كما يتوقع �أن ي�صهد عام 2021 عودة لموجة �ال�صتثمار�ت 

في م�صـــاريع �الإ�صالة �لجديدة �لتي تاأجلت نتيجة تد�عيات �لجائحة. ولذلك 

من �لمتوقع حدوث تح�صن في �لطلب على �لغاز �لطبيعي �لم�صال.
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وذكر ال�شيد/ علي �شبت بن �شبت، في 

ت�صـــريح �صـــحفي �ن �لتوقيع على مذكرة 

�لتفاهم ياأتي �صـــعيا مـــن �لجانبين لتبادل 

�لخبـــر�ت �لعلميـــة فـــي مجـــال �صـــناعة 

�لطاقـــة، في ظل �لتطـــور�ت �لتكنولوجية 

�لمت�صـــارعة �لتي ت�صهدها �صناعة �لطاقة 

على �ل�صعيدين �لعربي و�لدولي. 

و�أ�صـــاف بن �شب�������ت، �ن �لتعـــاون بين 

�لموؤ�ص�صـــتين م�صـــتمر منذ عقـــود طويلة، 

وتاأتـــي مذكـــرة �لتفاهـــم  لتو�صـــيع نطاق 

�لتعاون لي�صـــمل باالإ�صافة �إلى �لدر��صات 

حول �نتاج وتكرير ومعالجة �لنفط و�لغاز 

و�لبتروكيماويـــات و�أي�صـــا �إد�رة �لمـــو�رد 

توقيع مذكرة التفاهم حول التعاون العلمي بين
منظمة أوابك ومعهد الكويت لألبحاث العلمية

بح�شور �شعادة االأمين العام لمنظمة اأوابك، ال�شيد/ علي �شبت بن �شبت، والدك�تورة/ �شميرة ال�شيد عمر، 

المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، تم التوقيع على مذكرة التفاهم حول التعاون العلمي بين 

المنظمة والمعهد، وذلك في يوم االثنين 8 مار�س 2021، في مقر منظمة اوابك في دولة الكويت، بح�شور 

المدراء والم�شوؤولين في منظمة اأوابك ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.
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�لمائية في �لم�صـــروعات �لنفطية بجانب �لدر��صـــات �لبيئية 

لم�صـــروعات �لبتـــرول و�لغـــاز. و�لجديـــد �أي�صـــا فيمـــا يتعلق 

بالدر��صـــات �لتكنولوجيـــة في ��صـــتهالك �لطاقـــة �لمتجددة 

و�لنفطيـــة و�لمـــو�د �لمتقدمـــة فـــي �الأعمـــال �لت�صـــغيلية في 

�ل�صـــناعات �لنفطية و�لغازية، و�أخير� �لدر��صات �القت�صادية 

�لمتعلقة بالنفط و�لغاز.

وتهـــدف مذكرة �لتفاهم في �إطار منظمـــة �أو�بك، تحقيق 

�أهـــد�ف منظمـــة �أو�بك في دعـــم �لدول �الأع�صـــاء بالمنظمة 

في مختلف �أوجه �لن�صـــاط �القت�صـــادي في �صـــناعة �لبترول 

وتحقيق �أوثق �لعالقات بين �لدول �الأع�صاء.

من جانبها ذكرت الدك�تورة/ �شميرة ال�شيد عمر، �ن توقيع 

مذكرة �لتفاهم حول �لتعاون �لعلمي بين منظمة �أو�بك ومعهد 

�لكويـــت لالأبحاث �لعلمية، ياأتي ��صـــتمر�ر� لـــدور �لمعهد في 

�لقيام بدوره بالنهو�ص بالبحوث �لعلمية و�لتطبيقية، خا�صـــة 

فيمـــا يتعلـــق بال�صـــناعة و�لطاقـــة ومـــو�رد �لثـــروة �لطبيعية 

وتوطيـــد �لعالقات و�لقيام ببحوث م�صـــتركة في دولة �لكويت 

وبيـــن مختلف دول �لعالم و�لموؤ�ص�صـــات �الإقليميـــة و�لدولية، 

مما يعود بالنفع و�ل�صالح �لعام لمنظمة �أو�بك ومعهد �لكويت 

لالأبحاث �لعلمية.

و�أ�صـــافت �ن توقيـــع مذكرة �لتفاهـــم يعتبر �أحد �أ�صـــكال 

�لدعم �لعلمي من �لموؤ�ص�صـــتين للمجتمع �لدولي في مو�جهة 

�لتحديـــات �لر�هنـــة �لتي يوجههـــا قطاع �لطاقة ب�صـــكل عام 

وقطاع �صـــناعة �لنفط ب�صـــكل خا�ص، كما تعتبر بد�ية مرحلة 

جديدة للتعاون �لعلمي بين �لمنظمة و�لمعهد.
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زيارة سعادة الشيخ د.نمر الصباح وكيل وزارة 
النفط  في دولة الكويت لمنظمة أوابك

ا�شتقب�������ل �شع�������ادة االأ�شت�������اذ/ علي �شبت ب�������ن �شبت، 

االأمي�������ن الع�������ام لمنظمة االأقط�������ار العربي�������ة الم�شدرة 

للبت�������رول )اأوابك( ف�������ي مكتبه ي�������وم 27 يناير 2021، 

�شعادة ال�شيخ الدكتور نمر فهد المالك ال�شباح، وكيل 

وزارة النفط وممثل دولة الكويت في المكتب التنفيذي 

لمنظمة اأوابك، يرافقه ال�شيخة تما�شر خالد االأحمد 

ال�شباح، مدير العلق�������ات العامة واالإعلم بالوكالة في 

وزارة النف�������ط. وقد جرى خلل اللق�������اء ا�شتعرا�س اأهم 

االأن�شطة الحالية لمنظمة اأوابك و�شبل تعزيز التعاون 

الم�شترك بين الجانبين م�شتقبًل.

كما تم خالل �للقاء ��صـــتعر��ص �لجهـــود �لكبيرة �لتي قام 

بهـــا �لجانبين في �صـــبيل �لربط �اللكتروني بيـــن موقع وز�رة 

�لنفـــط مع مكتبـــة �أو�بك �اللكترونية، عبر و�صـــع ر�بط يمكن 

للز�ئـــر من خالله �لدخول �إلى �لمكتبة، باالإ�صـــافة �إلى توفير 

خط �صاخن من قبل �لمنظمة للرد على ��صتف�صار�ت �لعاملين 

في وز�رة �لنفط.

بعـــد ذلك قـــام �لوفد �لز�ئـــر بجولة في مكتبـــة �لمنظمة 

و�لتعرف على ن�صـــاطات �الأمانة �لعامة في مجال �لدر��صـــات 



9
السنة 47 - العدد 3-2

�القت�صـــادية و�لفنيـــة، وكذلـــك للتعرف على �آلية عمـــل �لمكتبة 

باعتبارها �صرحاً يحت�صن �لكتب و�لدوريات �لنفطية و�لمجالت 

�لعالمية ف�صاًل عن كونها �أقدم �لمكتبات �لبترولية �لمتخ�ص�صة 

على م�صـــتوى �لدول �لعربية، باالإ�صـــافة �إلى نظام عمل �لمكتبة 

�لرقمـــي �لمتطـــور، و�لـــذي يعد مرجعـــاً للمعلومـــات و�لبيانات 

�لمتكاملة عن �ل�صـــناعة �لنفطية، وتوفيرها للباحثين و�لعاملين 

و�لمهتمين بال�صناعة �لنفطية و�صوؤون �لطاقة.

كما قـــام �لوفد �لز�ئـــر بجولة في �لمقر �لد�ئـــم للمنظمات 

�لعربيـــة، حيث تم �الطـــالع على �لقاعات �لرئي�صـــية في �لمقر 

�لمخ�ص�صة للموؤتمر�ت �لكبرى و�الجتماعات �لر�صمية. 

 وقد تم �التفاق خالل �الجتماع على زيادة �لتعاون �لم�صتقبلي 

و�لتكامـــل بيـــن وز�رة �لنفط و�الأمانة �لعامـــة لمنظمة �أو�بك في 

جميع �لمجاالت، وذلك تطبيقاً لتوجيهات �أع�صـــاء مجل�ص وزر�ء 

منظمـــة �أو�بك نحو تفعيـــل دور منظمة �أو�بك على �ل�صـــعيدين 

�لعربي و�لدولي.

ا�شتقبل �شع�������ادة االأمين الع�������ام لمنظمة االأقط�������ار العربية 

الم�ش�������درة للبترول )اأوابك(، ال�شي�������د / علي �شبت بن �شبت، في 

مكتب�������ه بتاريخ 16 فبراير 2021، �شع�������ادة �شفير دولة ليبيا في 

دولة الكويت، ال�شيد/ �شليمان ال�شاحلي.

ورحب �شع�������ادة االأمين الع�������ام بال�شفير الليب�������ي، وتم خلل 

اللق�������اء بح�������ث المو�شوعات ذات االهتم�������ام الم�شترك بين دولة 

ليبيا واالأمانة العامة لمنظمة اأوابك.
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و�أ�صـــاف بن �شبت في مقابلة �صحفية مع جريدة »االأنباء« 

�لكويتيـــة، �إن روؤيـــة �الأمانـــة �لعامة في تطوير ن�صـــاط وعمل 

منظمة �أو�بك تنطلق من �الأهد�ف �لتي ن�صـــت عليها �تفاقية 

�إن�صـــاء �لمنظمـــة، وتحقيـــق �أهد�فها في تعزيز تعـــاون �لدول 

�الأع�صـــاء في مختلف �أوجه ن�صاط �ل�صـــناعة. ولتحقيق هذه 

�لغايـــة �رتكزت خطة �لعمل على �لمبادئ �الأ�صا�صـــية �لتالية: 

�لبحـــث عـــن مو�طـــن �لقوة �لتـــي تمتلكهـــا �لمنظمـــة لتعزيز 

�ال�صـــتفادة منها. ودر��صة نقاط �ل�صعف و�لق�صور في �أن�صطة 

�لمنظمـــة، و�لتي تقف عائقـــاً �أمام تحقيق �أهد�فها. ومر�جعة 

�لتجارب �ل�صـــابقة لتفعيل �أد�ء �لمنظمة، و��صـــتقر�ء �لدرو�ص 

�لم�صتفادة، و�لبناء على ما تحقق من �إنجاز�ت. ودعم �لكو�در 

�لمهنيـــة وتزويدهـــا بم�صـــتلزمات تح�صـــين �الأد�ء و�الإنتاجية. 

وتكثيـــف �الأن�صـــطة �الإعالمية و�لحمـــالت �لترويجية، بهدف 

�لتعريـــف بدور �لمنظمة و�أهد�فهـــا. ومر�جعة قنو�ت �الإنفاق 

وتوجيه م�صار�تها نحو �الأن�صطة �لتي تحقق �أهد�ف �لمنظمة.

و�أ�صـــار �إلى �لدول �الأع�صاء في منظمة �أو�بك تحتل مكانة 

هامة في �أ�صو�ق �لنفط و�لغاز �لطبيعي �لعالمية، وذلك بف�صل 

�متالكهـــا للجـــزء �الأكبر مـــن �الحتياطيات �لعالميـــة �لموؤكدة 

من �لنفط و�لغاز، باالإ�صـــافة �إلى ما تقوم باإنتاجه وت�صـــديره 

مـــن هذيـــن �لم�صـــدرين �إلى �الأ�صـــو�ق �لعالميـــة، وقد قدرت 

�الحتياطيـــات �لموؤكـــدة من �لنفـــط في �لدول �الأع�صـــاء في 

منظمة �أو�بك في نهاية عام 2020 بحو�لي 707 مليار برميل 

تمثـــل نحو 55% من �الإجمالي �لعالمي. وبلغ متو�صـــط �نتاج 

�لنفـــط �لخام و�صـــو�ئل �لغاز �لطبيعي فـــي نهاية عام 2020 

حو�لـــي 25 مليون برميل في �ليـــوم تمثل �أكثر من 27 % من 

�إجمالي �لعالم.  

وقـــدرت �الحتياطيـــات �لموؤكدة مـــن �لغـــاز �لطبيعي في 

�لـــدول �الأع�صـــاء فـــي منظمة �أو�بـــك في نهاية عـــام 2020 

بحو�لي 53.4 تريليون متـــر مكعب من �الحتياطيات �لموؤكدة 

عام 2020 تمثل حو�لي 26 % من �الإجمالي �لعالمي، وبلغت 

�لكميـــات �لم�صـــوقة من �لغـــاز �لطبيعي في �لدول �الأع�صـــاء 

فـــي منظمة �أو�بك فـــي نهاية عام 2019 نحو 563 مليار متر 

مكعب مثلت 14.2 % من �الإجمالي �لعالمي.

و�أو�صـــح �ن �صـــناعة �لطاقة في �لدول �الأع�صاء بمنظمة 

�أو�بك تو�جه تحديات غير م�صـــبوقة نتيجة لتد�عيات جائحة 

كورونـــا، وما �أدت �إليه من تعطيل بع�ص �لم�صـــاريع �لبترولية، 

و�النخفا�ص �لحاد فـــي �لطلب على �لمنتجات �لبترولية، مما 

�أدى �إلى تر�جع �لعائد�ت �لبترولية �لم�صـــدر �لرئي�صي للدخل 

األمين العام:
 الدول األعضاء في منظمة أوابك تحتل مكانة هامة 

في أسواق النفط والغاز الطبيعي العالمية

ذك�������ر �شعادة االأمي�������ن العام لمنظم�������ة اأواب�������ك، ال�شيد علي 

�شب�������ت بن �شب�������ت، ان خط�������ة تفعيل وتطوي�������ر ن�ش�������اط االأمانة 

العامة لمنظم�������ة اأوابك، والذي تم اعتم�������اده من قبل مجل�س 

وزراء المنظم�������ة الموق�������ر، والذي قام باإع�������داده االأمانة العامة 

للمنظمة وبالتن�شيق والتعاون الوثيق مع المكتب التنفيذي 

لمنظمة اأوابك. يعتبر اإيذانًا بب��دء مرحلة جديدة في منظمة 

اأوابك، قائمة على ا�شت�ش�������راف التحديات الحالية والتطورات 

الم�شتقبلية في �شناعة الطاقة ب�شكل عام وال�شناعة البترولية 

ب�شكل خا�س. وتلبية لرغبة الدول االأع�شاء في دعم وت�شجيع 

جميع المبادرات واال�شتراتيجي�������ات لتطوير المنظمة، وذلك 

بم�������ا يتلءم مع مكانتها الهامة كاأحد منظمات العمل العربي 

الم�شترك المتخ�ش�شة ب�شناعة البترول، وذات طابع اإقليمي 

ودولي في طبيعة ن�شاطاتها واأعمالها. 

في مقابلة صحفية مع جريدة »األنباء« الكويتية
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فـــي معظم �لدول �لم�صـــدرة للنفط ب�صـــكل عـــام، فيما 

�أعلنـــت معظم حكومات �لدول �الأع�صـــاء بالمنظمة عن 

تطبيقهـــا لحزمة من �الإجـــر�ء�ت �القت�صـــادية �لعاجلة 

�لر�مية لتحقيق �الإنعا�ص �القت�صادي. 

وبيـــن �ن ��صـــتهالك �لطاقـــة فـــي �لدول �الأع�صـــاء 

بمنظمـــة �أو�بك، �صـــهد تر�جعا ملحوظـــا خالل 2020، 

نتيجة لالإجر�ء�ت �الحتر�زية �لمطبقة للحد من �نت�صار 

جائحة كورونا، حيث طبقت معظم �لدول حالة �الإغالق 

�القت�صـــادي �لعام للمن�صـــاآت �لتجارية و�ل�صناعية على 

حد �صـــو�ء، و�لتاأثر �ل�صـــديد لقطاع �لنقـــل �لذي يعتبر 

�لقاطـــرة �لرئي�صـــية للطلب على �لطاقـــة، فيما توقعت 

وكالة �لطاقة �لدولية تر�جع ��صتثمار�ت �لطاقة �لعالمية 

بحو�لي 20% �أو ما يعادل 400 مليار دوالر في 2020.

من جانب �آخر �أكد بن �شبت، �ن �الأمانة �لعامة لمنظمة 

�أو�بك تمكنت من تنفيذ خطتها �ل�صـــنوية �لمعتمدة خالل 

عـــام 2020، على �لرغم �لظروف �ل�صـــحية �لتي تجتاح 

�لعالم ب�صـــبب جائحة فيرو�ص كورونا �لم�صـــتجد )كوفيد 

-19(، وذلك باالعتماد على تكنولوجيا �الت�صال �لمرئي، 

كمـــا تمكنـــت من �عـــد�د مجموعة من �لدر��صـــات �لفنية 

و�القت�صـــادية �لتـــي تتناول بالتحليـــل �لمتعمق �لتطور�ت 

�لحالية و�الفاق �لم�صـــتقبلية ل�صناعة �لنفط و�لغاز. وتم 

عقد مجموعة من �الجتماعات �ل�صـــنوية للدول �الأع�صاء 

فـــي �لمنظمة وفقـــاً للخطة �ل�صـــنوية �لمعتمـــدة لالأمانة 

�لعامة للمنظمة لعام 2020.

و�أو�صـــح ب�������ن �شبت �ن �لـــدول �لم�صـــدرة للنفط ومن 

بينها �لدول �الأع�صـــاء فـــي منظمة �أو�بك حري�صـــة على 

تبني خطاب �إعالمي يت�صـــف بال�صـــفافية و�لمو�صوعية، 

وتاأكيدهـــا �لد�ئم على م�صـــاندة �لجهـــود �لدولية �لر�مية 

للتعامـــل مـــع ق�صـــية �لتغيـــر �لمناخي وفقـــا لالتفاقيات 

�لدوليـــة �لموقعة في هذ� �ل�صـــاأن، وكذلـــك �لتاأكيد على 

�لتز�مها بتح�صـــين كفاءة �لطاقة، وت�صـــجيع �الأبحاث في 

مجـــال �لطاقة �لنظيفة، و�لتو�صـــع في ��صـــتخد�م تقنيات 

�حتجاز �لكربون وتخزينه، باالإ�صـــافة �إلى ت�صجيع �لتوجه 

�لعـــام نحـــو ��صـــتخد�م �لطاقـــات �لمتجـــددة كالطاقـــة 

�ل�صم�صـــية و�لطاقـــة �لحر�ريـــة وطاقـــة �لريـــاح كطاقات 

مكملة للوقود �الأحفوري.

ولفـــت �إلـــى �ن �لمـــو�رد �لبتروليـــة تعتبـــر �لدعامـــة 

�لرئي�صية في �صناعة �لطاقة، وعلى �لرغم مما يثار حول 

عدم ��صـــتد�مة هذه �لمـــو�رد و�أنه لم يبق منهـــا �إال �لنزر 

�لي�صـــير، �إال �أن �لبيانـــات �لعملية توؤكـــد �أن �لنفط و�لغاز 

�صي�صـــتمر�ن في تغذيـــة موكب �لح�صـــارة، حيث يقدر �أن 

�الحتياطيات �لموؤكدة من �لنفط على م�صتوى �لعالم بلغت 

1.3 تريليـــون برميـــل مطلع 2020، كما بلغـــت تقدير�ت 
�حتياطيـــات �لغـــاز �لطبيعي �أكثر مـــن 205 تريليون متر 

مكعب. ويتر�فق �لنمو �لمطرد لعدد �صكان �لعالم مع نمو 

�لطلب على �لطاقة، وتعمل �ل�صناعة �لبترولية على تلبية 

هذ� �لطلب �صـــمن م�صـــار�ت مختلفة، من �صـــمنها م�صار 

�الإمد�د �لذي يبد�أ من حفر �لبئر مرور� بعمليات �الإكمال 

و�الإنتاج و�لنقل و�لتكرير و�لتخزين، و�صـــوال �إلى �لتوزيع. 

ومن هذ� �لمنطلق فاإن �لدول �الأع�صاء في منظمة �أو�بك، 

و�إدر�كا منهـــا لحجم �لتحديات �لتي تو�جه قطاع �لطاقة، 

بادرت �إلى و�صـــع �الإجر�ء�ت �لالزمـــة لتنويع مزيج �إنتاج 

�لطاقة، بما ي�صاهم في تاأمين م�صتقبل �لطاقة في �لدول 

�الأع�صاء.

ودعـــا االأمي�������ن الع�������ام �إلـــى �أهميـــة دعم �ل�صـــناعات 

�لبتروكيماويـــة في �لدول �الأع�صـــاء، في ظل ما تتمتع به 

هـــذه �لدول مـــن �لمز�يا و�لمقومات و�لثـــرو�ت �لطبيعية 

�لم�صـــجعة الإقامـــة �صـــناعات بتروكيماويـــة متطورة ومن 

�أهمها: تو�فر �لمو�د �الأولية، �لمتمثلة في �لغاز �لطبيعي، 

و�لم�صـــتقات �لنفطيـــة باأ�صـــعار تناف�صـــية، و�صـــوق يتميز 

بارتفاع معدالت �ال�صتهالك، و�لموقع �لجغر�في �لمتميز. 

كمـــا دعا �إلى �الهتمام بالطاقات �لمتجددة، كطاقات 

مكملـــة للوقود �الأحفوري )�لنفـــط و�لغاز �لطبيعي(، ومن 

�أهمها �لطاقة �ل�صم�صـــية وطاقات �لرياح، و�لتي �صـــتوفر 

ر�فـــد� مهما للنفـــط و�لغاز فـــي مزيج �لطاقـــة �لمحلي، 

و�صت�صـــاهم في تعظيم م�صـــادر �لدخل عن طريق تحرير 

�لمزيد من �لنفط و�لغاز للت�صـــدير، وفي دعم �الإير�د�ت 

�لعامة بعو�ئد ��صـــافية، وذلك لخف�ـــص �لتكاليف وكذلك 

توظيف �لتكنولوجيا.

�الأمين �لعام لمنظمة �أو�بك علي �صبت بن �صبت مع �ل�صحفي �أحمد مغربي



أنشطة المنظمة

السنة 47 - العدد 3-2

12

ا�شتنك�������ر االأمين العام لمنظمة اأوابك، ال�شيد/ علي �شبت بن �شبت، 

مح�������اوالت االعت�������داءات االإرهابية االآثم�������ة التي حدثت ف�������ي المملكة 

العربي�������ة ال�شعودية، يوم االأح�������د 23 رجب 1442 هجري�������ة الموافق ل� 

07 مار��������س 2021، وذلك بتعر�س اإحدى �شاحات الخزانات البترولية، 
في ميناء راأ��������س تنورة، في المنطقة ال�شرقية، لمحاولة اعتداء اإرهابي 

اآثم، وكذل�������ك محاولة االعت�������داء االإرهابي االآثمة عل�������ى اإحدى مرافق 

�شرك�������ة اأرامكو ال�شعودية في مدينة الظهران. وبف�شل من اهلل عز وجل 

فل�������م ينجم عن هذه االعت�������داءات اأي اإ�شاب�������ات اأو خ�شائر ف�������ي االأرواح 

والممتلكات.

واأك�������د االأمين الع�������ام لمنظم�������ة اأواب�������ك، اأن مثل ه�������ذه االعتداءات 

االإرهابي�������ة، تعتبر انتهاكا �شافرا لجميع القواني�������ن واالأعراف الدولية، 

واأنه�������ا بق�������در ا�شتهداف الغادر والجب�������ان للمملكة العربي�������ة ال�شعودية، 

ت�شته�������دف بدرج�������ة اأكبر االقت�ش�������اد العالمي واأمن وا�شتق�������رار امدادات 

الطاق�������ة للعالم، واأ�شاد االأمين العام بالجه�������ود الكبيرة للقائمين على 

�شناعة الطاقة في المملكة العربية ال�شعودية، بقيادة �شاحب ال�شمو 

الملك�������ي االأمير عب�������د العزيز ب�������ن �شلمان بن عب�������د العزي�������ز اآل �شعود، 

داعي�������ا المولى عز وج�������ل اأن يديم نعمة الخير والرخ�������اء على المملكة 

العربي�������ة ال�شعودية، بقيادة خادم الحرمي�������ن ال�شريفين الملك �شلمان 

بن عبدالعزيز اآل �شع�������ود، حفظه اهلل، و�شاحب ال�شمو الملكي، االأمير 

محمد بن �شلمان بن عبدالعزيز، ولي عهده االأمين، حفظه اهلل. 

بيان صحفي
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مشاركة األمانة العامة لمنظمة أوابك في حفل انطالق اإلصدار 
الخامس لتوقعات الغاز العالمية 2050 لمنتدى الدول المصدرة للغاز

تلبية لدعوة �صـــعادة �الأمين �لعام لمنتدى �لدول �لم�صدرة 

للغاز �إلـــى �الأمانة �لعامة لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة 

للبتـــرول )�أو�بـــك(، �صـــاركت �الأمانة �لعامة فـــي حفل �نطالق 

�الإ�صـــد�ر �لخام�ص لتوقعات �لغاز �لعالمية 2050 �لذي �نعقد 

يوم 24 فبر�ير 2021 عبر تقنية �الت�صال �لمرئي. 

�صـــارك في حفـــل �النطالق، ممثلون رفيعو �لم�صـــتوى من 

�لدول �الأع�صـــاء بمنتدى �لدول �لم�صدرة للغاز، وممثلي عدد 

مـــن �لمنظمات �لدوليـــة )من بينهـــم منظمة �أوبـــك، ومنتدى 

�لطاقـــة �لدولـــي(، �إلى جانب مجموعة من كبار �ل�صخ�صـــيات 

و�أ�صحاب �لم�صلحة في �صناعة �لغاز. وقد مثل �الأمانة �لعامة 

لمنظمـــة �أو�بـــك، �لمهند�ص/و�ئل حامد عبـــد �لمعطي، خبير 

�صناعات غازية.

��صـــتعر�ص �الأمين �لعـــام لمنتدى �لدول �لم�صـــدرة للغاز، 

�لدكتور/يـــوري �صـــنتيورين، �أبـــرز نتائـــج �الإ�صـــد�ر �لخام�ص 

لتوقعـــات �لغـــاز �لعالميـــة 2050 �لتـــي تعد �الإ�صـــد�ر �الأبرز 

للمنتـــدى، وتعد �الإ�صـــد�ر �لوحيد للتوقعـــات �لعالمية للطاقة 

�لتي تركز على �صـــناعة �لغاز �لطبيعي. حيث �صـــدد �لدكتور/ 

�صـــنتيورين على �أهمية �لدور �لذي �صيلعبه �لغاز �لطبيعي في 

مزيـــج �لطاقـــة من خالل زيادة ح�صـــته مـــن 23% حالياً �إلى 

28% بحلول عام 2050 لما يوفره من مز�يا �قت�صادية وبيئية. 
كما ��صـــتعر�ص �أبرز نتائج �لتقرير في مجال �آفاق �لطلب على 

�لغاز في �لقطاعات �القت�صادية �لمختلفة، و�ال�صتثمار�ت في 

�أن�صـــطة �الإنتاج و�لبنية �لتحتية للت�صدير، وتوقعات �القت�صاد 

�لعالمي و�لتجارة �لدولية للغاز �لطبيعي عبر خطوط �الأنابيب 

و�لغاز �لطبيعي �لم�صال، و�ختتم �لحديث باأبرز �ال�صتنتاجات. 

كما علق على نتائج �لتقرير �لباحثون �لم�صـــاركون في �إعد�ده 

من قبل �لمنتدى.

تاأتي م�صاركة �الأمانة �لعامة الأو�بك، في �صبيل تعزيز �صبل 

�لتعاون بين �لمنظمتين في مجال �لغاز �لطبيعي، و�لم�صـــاركة 

في �لمو�صوعات ذ�ت �الهتمام �لم�صترك. 
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�صـــدر �لتقريـــر �القت�صـــادي �لعربـــي �لموحد لعام 

2020 �لذي �صـــارك في �إعـــد�ده كل من �الأمانة �لعامة 
لجامعـــة �لـــدول �لعربية، و�ل�صـــندوق �لعربـــي لالإنماء 

�القت�صادي و�الجتماعي و�صندوق �لنقد �لعربي ومنظمة 

�الأقطـــار �لعربية �لم�صـــدرة للبتـــرول )�الأو�بك(. تناول 

�لتقريـــر تطور�ت �القت�صـــاد�ت �لعالمية و�إنعكا�صـــاتها 

علـــى �القت�صـــاد�ت �لعربيـــة، و�لتطور�ت �القت�صـــادية 

و�الإجتماعية في �لدول �لعربية خالل عام 2019. كما 

تطـــرق �لتقريـــر �إلى �لتطور�ت فـــي قطاعات �لزر�عة، 

و�ل�صـــناعة، و�لنفط و�لطاقة، و�لتطور�ت على �صـــعيد 

�أو�صـــاع �لمالية �لعامة، و�الأو�صاع �لنقدية و�لم�صرفية 

وتطـــور�ت �أ�صـــو�ق �لمال �لعربية، و�لتجـــارة �لخارجية 

و�لتجـــارة �لبينية، ومو�زين �لمدفوعـــات، و�لدين �لعام 

�لخارجي و�أ�صـــعار �ل�صـــرف، و�لعون �الإنمائي �لعربي، 

و�لتعـــاون �لعربي في �صـــوؤون �لبيئـــة ودوره في تحقيق 

�لتنمية �لم�صـــتد�مة. وركز ف�صـــل محـــور �لتقرير لهذ� 

�لعـــام علـــى �القت�صـــاد �لرقمـــي ودعـــم دوره �لتنميـــة 

�لعربية. 

هـــذ� وقـــد قامـــت �الأمانة �لعامـــة لمنظمـــة �أو�بك 

باإعد�د �لف�صـــل �لمتعلق بالتطـــور�ت في مجال �لنفط 

و�لطاقـــة، �لـــذي يغطـــي �لو�صـــع �لعام لال�صتك�صـــاف 

و�الحتياطيـــات و�الإنتاج عربياً وعالميـــاً، و�لطلب على 

�لطاقـــة، و�لمخزونـــات �لنفطيـــة �لعالميـــة )�لتجارية 

و�الإ�صـــتر�تيجية(، و�أ�صـــعار �لنفـــط �لخـــام و�لمنتجات 

�لنفطيـــة و�لغـــاز �لطبيعي، و�صـــادر�ت �لنفـــط و�لغاز 

�لطبيعـــي، وقيمـــة �ل�صـــادر�ت �لنفطيـــة �لعربيـــة، مع 

��صـــتعر��ص �النعكا�صـــات �لمحتملـــة على �قت�صـــاد�ت 

�لدول �لعربية. باالإ�صـــافة �إلى �إعد�د �لجزئية �لخا�صة 

بال�صـــناعات �لهيدروكربونيـــة �صـــمن �لف�صـــل �لر�بـــع 

�لمتعلق بالقطاع �ل�صناعي.

تجُدر �الإ�صـــارة �إلى �الأهمية �لمتز�يدة �لتي يحظى 

بها �لتقرير �القت�صـــادي �لعربـــي �لموحد كمرجع هام 

يتز�يـــد �لطلـــب عليه مـــن قبـــل �لباحثيـــن و�لمهتمين 

و�لموؤ�ص�صات �لعربية.     

 

صدور 
التقرير االقتصادي العربي الموحد

 لعام 2020

التقرير ا�قتصادي

العربـــي الموحــد

2020

تلقى �شع�������ادة ال�شيد/علي �شبت ب�������ن �شبت، االأمين 

الع�������ام لمنظمة االأقط�������ار العربية الم�ش�������درة للبترول 

)اأوابك(، خطاب �شكر من ال�شيد/ عبدالرحمن بن عبد 

اهلل الحمي�������دي، المدي�������ر العام رئي�س مجل��������س االإدارة، 

�شندوق النقد العربي. وذلك بمنا�شبة �شدور التقرير 

االقت�ش�������ادي العربي الموحد لع�������ام 2020، حيث تعد 

االأمان�������ة العامة لمنظم�������ة االأوابك، اأح�������د المنظمات 

الم�شارك�������ة في اع�������داد التقرير، واأع�������رب الحميدي في 

خطابه عن �شكره للم�شاهمة البناءة والقيمة لمنظمة 

اأوابك ف�������ي �شياغة ف�شول التقرير االقت�شادي العربي 

الموحد لعام 2020، وللتعاون المثمر بين الموؤ�ش�شات 

العربية الم�شاركة في اعداد التقرير االأمر الذي يجعل 

)التقرير االقت�شادي العربي الموحد( مرجعًا اأ�شا�شيًا 

للمهتمين بال�شاأن االقت�شادي في الدول العربية.
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الحدثالمكانالعام

استخدام النفط في التحنيطمصر5000 ق.م

نقل الغاز بأنابيب من قصب البامبوالصين940 ق.م

حفر آبار للوصول إلى الغازاليابان600 ق.م

حرق خيمة االسكندر األكبر بأوعية مليئة بالنفط قرب بحر قزوين331 ق.م

حفر آبار للوصول إلى النفط، باستخدام قصب البامبوالصين347

ماركو بولو يصف تجميع النفط من التسربات السطحيةبالد فارس1264

استخدام النفط المجمع من التسربات السطحية في إنارة الشوارعجبال الكربات )بولندا(1500

الحفر بالدق آلبار وصل عمقها إلى 35 مباكو، و إيران1594

تجميع رمال القار و استخالص النفط منهافرنسا1735

اختراع المصباح الزيتيالسويد1780

إنارة الشوارع بمصابيح تستخدم زيت الفحمبريطانيا1807

النفط منتج ثانوي غير مرغوب به في آبار المياه المالحةالواليات المتحدة األمريكية1815

ظهور استخدام سوائل الحفر على يد المهندس الفرنسي فوفيلفرنسا1833

ف.ن. سيمونوف يحفر بئره األولشمال شرق باكو1848

تقطير الكيروسين من النفط من قبل Abraham Gesnerكندا1849

تقطير زيت االستصباح من قبل General Andreas Picoكاليفورنيا1850

حفر أول آبار للنفط في أوروبا، وتراوح عمقها بين 30-50 مبولندا1854

حفر أول بئر في أمريكا الشماليةأونتاريو/ كندا1858

حفر بئر دريك الشهير لعمق بلغ 21 مبنسلفانيا1859

بعض التواريخ المميزة في الصناعة البترولية

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

OAPEC1 OAPEC ORG
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أنشطة المنظمة

وفي هذ� �ل�صـــدد �صـــدر موؤخر�ً تقرير في �أغ�صط�ص/ �َب 

 ،IHSMarkit »2020، من موؤ�ص�صـــة » �أي �ت�ص �إ�ص ماركت
تحت عنو�ن »�إعادة �لتدوير �لكيميائي للنفايات �لبال�صـــتيكية 

- فر�ـــص عمـــل جديـــدة لـــدول �لخليـــج �لعربـــي«، وقـــد �أكد 

�لتقريـــر �ل�صـــادر على ما جاء في در��صـــة �أ�صـــدرتها �الأمانة 

�لعامـــة في يونيو / حزير�ن 2020، و�أعدها �لدكتور/ يا�صـــر 

بغد�دي، تحـــت عنو�ن » �إعادة تدوير �لنفايات �لبال�صـــتيكية: 

فر�ص ��صـــتثمارية وحلول بيئية«. حيث �أ�صـــار �لتقرير �إلى �أن 

دول �لخليـــج �لعربيبـــرزت كمـــورد عالمي رئي�صـــي للمنتجات 

�لبال�صـــتيكية �ال�صـــتهالكية على مدى �لثالثة عقود �لما�صية، 

مدفوعـــًة بميزة �نخفا�ص تكلفـــة �لمو�د �لخام �الأولية �لالزمة 

لالإنتاج، و��صـــتخد�م �أحـــدث �لتكنولوجيـــات �لعالمية لالإنتاج 

على �لنطاق �لتجاري، وبطاقات �إنتاجية مرتفعة.

�أكـــد �لتقرير �أي�صـــاً على مـــا جاء في �لدر��صـــة من حيث 

إعادة تدوير النفايات البالستيكية
وفرص التنمية المستدامة في الدول العربية

يلع�������ب البل�شتي�������ك دورًا هام�������ًا 

في تنمي�������ة االقت�ش�������اد العالمي، اإال 

اأن اأح�������د اأهم �شلبي�������ات ا�شتخداماته 

اأن�������ه ال يت�������م ا�شتغلل�������ه اال�شتغلل 

االأمث�������ل، ومعظمه ي�شتخ�������دم لمرة 

واحدة فقط، وُيفقد حوالي 95 % 

م�������ن البل�شتي�������ك ذو اال�شتخدامات 

ق�شيرة االأجل، وهو ما يعني خ�شارة 

م�������ا قيمت�������ه 80-120 ملي�������ار دوالر 

�شنوي�������ًا م�������ن االقت�ش�������اد العالم�������ي. 

باالإ�شاف�������ة اإلى التكلف�������ة المرتبطة 

للبيئة  الملوثة  الغ�������ازات  بانبعاثات 

الناتج�������ة ع�������ن اإنت�������اج البل�شتي�������ك، 

والتي قدرها برنامج االأمم المتحدة 

للبيئ�������ة »UNEP« بنحو 40 مليار 

دوالر اأمريك�������ي �شنوي�������ًا، تمث�������ل هذه 

التكلف�������ة ما يتج�������اوز رب�������ح �شناعة 

البتروكيماوي�������ات ف�������ي الم�شتقب�������ل، 

ومن المتوقع اأن ترتفع هذه القيمة 

م�������ع النمو الق�������وي لحج�������م االإنتاج 

العالم�������ي، والذي بل�������غ نحو 2200 

مليون طن �شنوي�������ًا في عام 2019. 

تهتم دول العالم المتقدمة اهتماما 

متزاي�������دًا بالق�شايا البيئية النا�شئة 

بالنفاي�������ات  البيئ�������ي  التل�������وث  ع�������ن 

البل�شتكية.
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وجود بع�ص �لمبادر�ت في بع�ص �لدول �لعربية للحد من 

��صـــتهالك �لمو�د �لبال�صتيكية وخا�صـــة �لمنتجات ذ�ت 

�ال�صـــتخد�م �لو�حـــد �إال �أنها التز�ل �أقل مـــن �لمطلوب 

تحقيقـــه، مقارنـــة مـــع �لكميـــات �لكبيرة مـــن �لنفايات 

�لبال�صـــتيكية و�لتي يتم �لتخل�ص منها ب�صـــكل ع�صـــو�ئي 

م�صـــببة �أ�صر�ر بيئية ج�صيمة.  خا�صة و�أن معظم �لدول 

�لعربية تعاني من عدم وجود �صيا�صات و��صحة ومحددة 

فيما يتعلق بمنظومة �لجمع و�لت�صنيف و�لفرز للنفايات 

�لبال�صتيكية، وهي �أهم �لمر�حل �لالزمة لتحقيق �الإد�رة 

�الَمنـــة للنفايات �لبال�صـــتيكية، و�أنه علـــى �لرغم من �أن 

هناك لو�ئح في �لعديد من �لدول ب�صاأن �لمو�د و�لنفايات 

�لبال�صتيكية، فاإن تطبيق هذه �للو�ئح يظل �صعيفاً، هذ� 

وت�صـــير تقارير عالميـــة �إلى �أن �لتغير�ت �لب�صـــيطة في 

�صيا�صـــة ��صتخد�م �لبال�صـــتيك، من �صاأنها �إحد�ث فارق 

كبير ل�صالح �لبيئة.

�أ�صار �لتقرير �إلى �أن معدالت ��صتهالك �لبال�صتيك 

في دول منطقة �لخليج �لعربي منخف�صـــة ب�صـــكل كبير 

وتبلغ نحو 6 %، وهي معدالت منخف�صة للغاية مقارنة 

بمعدالت �ال�صتهالك �لعالمي.  وهذ� يعني وجود �صوق 

�إقليمية تبلغ كميات ��صتهالكاتها �صنوياً نحو 17 مليون 

طن، �إذ� تم �عتبار تركيا �صمن هذه �ل�صوق �الإقليمية، وهو 

ما ي�صتلزم �لحاجة �إلى ��صـــتر�تيجيات الإد�رة �لنفايات 

�لبال�صـــتيكية للتخل�ص �الَمن من �لنفايات �لبال�صتيكية 

عن طريق �إعادة تدويرها ميكانيكياً �أو كيمائياً، و�ل�صعي 

�إلـــى تقليل �لتخل�ص من كميات �لنفايات �لبال�صـــتيكية 

بطـــرق �لطمر �أو �لحـــرق �لتقليدية. كمـــا �أكد �لتقرير 

�أن �لت�صـــريعات في �لعديد من دول �لعالم، وخا�صة في 

دول �التحـــاد �الأوروبـــي، ت�صـــع �أهد�ًفا �صـــارمة، لدفع 

جهود �إعـــادة �لتدوير، ال يحققهـــا �لتدوير �لميكانيكي 

نظـــر�ً للقيـــود �لفنية. يمكـــن �إعادة تدويـــر �لعديد من 

�لبوليمر�ت بالطـــرق �لميكانيكية و�إعادة ��صـــتخد�مها 

�أو دمجهـــا �أو تحويلهـــا �إلـــى �أليـــاف لالأقم�صـــة، وبهذه 

�لطريقة يتم �إعادة ��صتخد�م �لنفايات �لبال�صتيكية بعد 

معالجتها. لكن مع ��صـــتمر�ر �إعادة �لتدوير �لميكانيكي 

لعـــدة مـــر�ت، فاإن �أحد �أهـــم �لتحديات �لرئي�صـــية هو 

وجـــود مجموعة محددة مـــن �لتطبيقات �لتي يمكن �أن 

ت�صـــتخدم �لبال�صـــتيك �لمعـــاد تدويره بهـــذه �لطريقة، 

نظـــر�ً النخفا�ـــص جودته وخو��صـــه �الأد�ئيـــة. لذ� فاإن 

عدد مر�ت �لتدوير �لميكانيكي للنفايات �لبال�صـــتيكية 

معـــدودة ومحـــدودة، ومـــن �أجل تلبيـــة �أهـــد�ف �إعادة 

�لتدوير �لتي تفر�صها �لت�صـــريعات، فاإن �إعادة �لتدوير 

�لميكانيكية وحدها غير كافية.

لـــذ� فمن �لمتوقع �أن تلعـــب طرق �لتدوير �لكيميائي 

 بارز�ً في ��صتر�تيجيات �إعادة �لتدوير �لم�صتقبلية، 
ً
دور� 

»�لتدويـــري”،  �لد�ئـــري  �القت�صـــاد  مفهـــوم  �صـــمن 

ال�صـــتعادة �أكبـــر قدر ممكـــن من هذه �لنفايـــات، و�إعادة 

��صـــتخد�مها مـــرة �أخرى كمـــو�د خام �أولية في �صل�صـــلة 

توريـــد �لبتروكيماويات.�صـــلط �لتقريـــر �ل�صـــوء علـــى 

تقنيـــات �إعادةتدويـــر �لنفايات �لبال�صـــتيكية و�لمعالجة 

بالطـــرق �لكيميائيـــة، و�صـــملت كل من طـــرق �النحالل 

�لحـــر�ري، و�لتغويـــز »Gasification«، و�إز�لة �لبلمرة 

و�لتك�صـــير   ،»Depolymerization« �لكيميائيـــة 

 CatalyticCracking و�الإ�صـــالح  �لحفـــزي 

andReforming.  حيـــث تتميـــز �لطـــرق �لكيميائية 
باإمكانيـــة تحويـــل �لنفايـــات �لبال�صـــتيكية �إلـــى مو�دها 

�لكيميائيـــة �الأولية مثـــل �لمونيومـــر�ت، و�الأوليغومر�ت 

و�لتـــي  �لعاليـــة،  و�لهيدروكربونـــات   ،»Oligomers«
يمكـــن ��صـــتخد�مها مـــره �أخرى فـــي �إنتاج �لبال�صـــتيك 

 Virgin »لجديد، �أو ما يطلق علية �لبال�صتيك “ �لبكر�

.Polymers
خل�ـــص �لتقريـــر �إلـــى �أن هناك �لعديد مـــن �لفر�ص 

لل�صـــركات و�لبلديات في دول مجل�ص �لتعاون �لخليجي، 

و�ل�صـــرق �الأو�صـــط، ال�صـــتغالل �لحلـــول �لتكنولوجيـــة 

�لمختلفـــة الإعـــادة تدوير �لنفايـــات �لبال�صـــتيكية، و�أن 

�لعديد من تقنيات �النحالل �لحر�ري، مرخ�صة بالفعل، 

ولكـــن طاقتهـــا �الإنتاجية �صـــغيرة ن�صـــبياً، وفـــي حدود 

ع�صـــر�ت �الاَلف من �الأطنان �صنوياً. كما �أن هناك جهد 

عالمي م�صتمر لتطوير �لتقنيات لمو�جهة تحديات �إد�رة 

�لنفايـــات �لبال�صـــتيكية في �لم�صـــتقبل.  وجاري �لعمل 

با�صـــتمر�ر لتح�صـــين �لقابلية للتو�صـــعات فـــي �لطاقات 

�الإنتاجيـــة، كما تقـــوم بع�ص �ل�صـــركات، بتطوير تقنيات 

لتحويـــل نفايات �لبال�صـــتيك �إلـــى �أوليفينـــات، �أو مو�د 

عطرية.

وي�صـــعد �الأمانـــة �لعامـــة لمنظمـــة �أو�بـــك �أن تعيـــد 

ت�صليط �ل�صوء على �أهمية مو�صوع �إعادة تدوير �لنفايات 

�لبال�صتيكية لما فيه من فو�ئد ��صتثمارية وبيئية، و�إبر�ز 

�أهميته �صعياً الإتاحة �لفر�صة �أمام �لدول �الأع�صاء وباقي 

�لدول �لعربية لال�صتفادة مما ت�صمنته �لدر��صة، وما �أكد 

علية �لتقرير �لمذكور في توفير فر�ص ��صتثمارية للدول 

�لعربية
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دولة الكويت : كانون الثا�/يناير2021

مشکالت التآکل في

لبتروکيماويات
عة التکرير وا

صنا

�أكـــدت �الأمانـــة �لعامـــة لمنظمـــة �الأقطـــار �لعربية �لم�صـــدرة 

للبتـــرول )�أو�بك(، �أن �ل�صـــناعة �لبترولية تلعب دور�ً �أ�صا�صـــياً في 

�القت�صاد �لعالمي ب�صكل عام وفي �لدول �لعربية �لم�صدرة للبترول 

ب�صـــكل خا�ـــص، حيث تعتمد �لحكومات ب�صـــكل كبيـــر على �لبترول 

لدعم دخلها �لقومي.

 وذكـــرت در��صـــة جديـــدة �صـــادرة عـــن منظمة �أو�بـــك بعنو�ن 

“م�صـــكالت �لتـــاآكل فـــي �صـــناعة �لتكريـــر و�لبتروكيماويـــات” �أنه 
بح�صـــب بع�ص �لتقييمات ت�صـــكل تكاليف �لتـــاآكل حو�لي 25% من 

�جمالـــي تكاليف �الأعطال �لتي تحدث في �ل�صـــناعة �لبترولية في 

�لعالـــم، و�إذ� تركـــت دون �إد�رة فمـــن �لموؤكد �أن �لعو�قب �صـــتتفاقم 

�أكثـــر وتـــوؤدي �إلى خ�صـــائر باهظة لل�صـــناعة و�القت�صـــاد �لقومي. 

و�أو�صـــحت �لدر��صـــة باأنـــه مـــع �نخفا�ص �أ�صـــعار �لنفـــط وتر�جع 

�لو�رد�ت �لبترولية، وتنامي �لمناف�صـــة في �الأ�صو�ق �لعالمية، �زد�د 

�هتمام �لقائمين على �ل�صـــناعة �لبترولية وخا�صة �صناعة �لتكرير 

و�لبتروكيماويات، بخف�ص �أكثر للتكاليف من خالل تح�صـــين �الأد�ء، 

و�لحد من �الأ�صباب �لتي توؤدي �إلى �نقطاع �الإنتاج، و�لتي تاأتي في 

مقدمتها م�صكالت �لتاآكل.

 و�صـــددت �لدر��صـــة علـــى �أن ظاهرة تاآكل �لمعـــادن من �أخطر 

�لم�صكالت �لتي تتعر�ص لها �لمن�صاآت �ل�صناعية، نتيجة ما تحدثه 

مـــن تلـــف للمعد�ت و��صـــتهالك للطاقـــات وهدر للجهـــد و�لوقت. 

وبالرغـــم مـــن �الجـــر�ء�ت �لكثيـــرة �لمتبعـــة في منع حـــدوث هذه 

�لظاهرة �أو �لحد منها، �إال �أن �لخ�صائر �لناجمة عنها التز�ل كبيرة، 

كما �أن م�صـــكالت �لتاآكل ت�صـــنف كاأحد �أهم �الأ�صـــباب �لموؤدية �إلى 

وقوع �لحو�دث �لخطرة �لتي تهدد �ل�صـــحة و�ل�صـــالمة في �صناعة 

�لتكريـــر و�لبتروكيماويـــات، حيـــث ت�صـــير �لعديد من �لدر��صـــات 

�الإح�صـــائية �أن معظم �الأ�صـــباب �لرئي�صية للكو�رث �لتي وقعت في 

�صـــناعة �لتكرير و�لبتروكيماويات تعود �إلى كيفية تعامل �الإد�رة مع 

�لنتائج �لمحتملة من م�صكالت �لتاآكل.

وعلـــى �لرغـــم من تباين م�صـــافي تكرير �لنفط مـــن حيث نوع 

عمليـــات �لتكريـــر وخ�صـــائ�ص �لنفـــط �لخـــام �لمكـــرر، وتكاليف 

�لت�صغيل، وهيكل �لمنتجات �لنهائية، �إال �أن م�صكالت �لتاآكل وطرق 

معالجتها قد تكون مت�صابهة في كافة �لم�صافي. 

و�أو�صحت �لدر��صة، �أن الإجر�ء�ت �لوقاية من �لتاآكل دور كبير في 

حماية �لبيئة من �لتلوث �لناتج عن ت�صـــرب �لمو�د �لهيدروكربونية، 

عـــالوة علـــى تح�صـــين ربحية �لم�صـــفاة نتيجـــة تفادي �لخ�صـــائر 

�لمحتملة من �لتوقفات �لطارئة وتكاليف عمليات �ل�صيانة. ويمكن 

تخفيـــف معدل �لتـــاآكل و�إطالة �لعمر �لت�صـــغيلي لمعد�ت �صـــناعة 

�لتكريـــر و�لبتروكيماويـــات من خـــالل �الختيار �ل�صـــحيح للمعادن 

دراسة »مشكالت التآكل
في صناعة التكرير والبتروكيماويات«

و�ل�صبائك �لم�صتخدمة في مرحلة �إعد�د �لت�صاميم و�الإن�صاء.

ونوهـــت �لدر��صـــة �إلـــى �أن �لتطـــور�ت �لتكنولوجيـــة �لحديثة 

ت�صـــاهم في �لحد من حدوث م�صـــكالت �لتاآكل، كا�صـــتخد�م نماذج 

متطورة للتنبوؤ بالعمر �لمتبقي للمعد�ت، وبر�مج ت�صاعد في تحديد 

كيف توؤثر �لتغير�ت في مو��صـــفات �لمـــو�د �لخام على معدل تاآكل 

�الأوعيـــة و�لمعـــد�ت في �لوحـــد�ت �لالحقة، عالوة على �صـــرورة 

تح�صين تقنيات �لفح�ص و�لمر�قبة الأنظمة �الأنابيب د�خل وحد�ت 

�لم�صفاة بكافة �أنو�عها �ل�صطحية �أو �لمدفونة تحت �الأر�ص.

و��صتعر�صت �لدر��صـــة مجموعة من �لتقنيات �لتي ت�صاهم في 

�لوقايـــة من �لتاآكل، منها على �صـــبيل �لمثال، تقنيـــة �لتفتي�ص على 

�أ�صـــا�ص �لخطـــرRisk-based Inspection ، و�إد�رة دورة حياة 

�لمعد�تLife-cycle Management ، وموؤ�صر�ت قيا�ص �الأد�ء 

�لرئي�صـــية، وغيرها. وبينت �أن لتقنية �لتفتي�ص على �أ�صا�ص �لخطر 

فو�ئـــد عديدة، فهي �إ�صـــافة �إلـــى توجيه جهود عمليـــات �لتفتي�ص 

نحـــو �لمعـــد�ت �الأكثر �أهمية، فاإنها ت�صـــاهم في تح�صـــين �لمردود 

�القت�صادي للم�صفاة من خالل تخفي�ص تكاليف �ل�صيانة وتح�صين 

كفاءة �الإنتاج وتفادي �لتوقفات غير �لمبرمجة.

أنشطة المنظمة
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العربي�������ة  ال�شرك�������ة  �أعلنـــت 

البت����������رولي�������ة  لل�شت�����������ث����م�������ارات 

)اأبيك�������ورب(، عـــن نجاح ��صـــد�ر 

بالـــدوالر  مقّومـــة  �صـــند�ت 

�الأمريكـــي بقيمـــة �إجمالية بلغت 

750 مليـــون دوالر الأجـــل مدتـــه 
5 �صـــنو�ت، و�لذي يعّد �الإ�صد�ر 
�الأخير �صـــمن برنامج �ل�صند�ت 

�لدوليـــة متو�صـــطة �الأجل �لذي 

د�صـــنته �ل�صـــركة �لعام �لما�صي 

2020، بهـــدف تدعيـــم عمليات 
�ل�صركة وتعزيز �لو�صع �لمالي ومعدالت �ل�صيولة �لقوية لديها.

وقـــد حظي �الإ�صـــد�ر باإقبال و��صـــع محققاً طلبات �صـــر�ء 

تخّطت 2 مليار دوالر، وبن�صـــبة تغطية تجاوزت 250%، حيث 

�صّكلت �لجهات �ل�صيادية و�صبه �ل�صيادية مثل �لبنوك �لمركزية و�لبنوك �لتنموية متعددة 

�الأطـــر�ف وغيرها نحـــو 57% من مجموع �لطلبـــات، بعالوة �إ�صـــد�ر بلغت 69+ نقطة 

�أ�صا�ص وكلفة ثابتة للتمويل بلغت 1.26% �صنوياً، �للتين تعتبر�ن �الأقل في تاريخ �ل�صركة 

الإ�صد�ر من هذ� �لنوع.

كمـــا مثل �الإ�صـــد�ر نقلة نوعية الأبيكـــورب من حيث �لتوزيع �لجغر�في، حيث �صـــّكل 

�لم�صـــتثمرون من خارج منطقة �ل�صرق �الأو�صـــط و�صمال �أفريقيا نحو 82% من مجموع 

�لم�صتثمرين و�لبالغ عددهم �أكثر من 65 م�صتثمر�ً.

وقـــال د. اأحمد عل�������ي عتيقة، الرئي�س التنفي�������ذي ل�شركة اأبيك�������ورب: “نحن فخورون 

باالإنجاز�ت �لقيا�صية �لتي حققها ��صد�ر �أبيكورب �الأخير من �ل�صند�ت �لمقّومة بالدوالر 

مـــن حيث �لت�صـــعير وحجـــم �الإقبال، خا�صـــة و�أنه جاء في ظل ظروف �صـــعبة تعي�صـــها 

�الأ�صو�ق �لعالمية حاليا، وهذ� �إنما يوؤكد �لثقة �لتي تحظى بها �أبيكورب في �أ�صو�ق �لَديْن 

�لمالية �لعالمية، وي�صـــهم في تر�صيخ و�صعها �لمالي �لقوي ومعدالت �ل�صيولة �لمرتفعة، 

ممهد�ً �لطريق لمو��صلة دورها �لتنموي �لمتمثل في دعم �لم�صاريع �لتي من �صاأنها تعزيز 

��صتد�مة قطاع �لطاقة في �لمنطقة �لعربية وخارجها �أي�صاً”.

من جانبه، قال د. �شريف ال�شيد اأيوب، كبير المديرين الماليين في اأبيكورب: “يمثل 

هذ� �الإ�صـــد�ر �إنجاز�ً مهماً �صـــمن ��صـــتر�تيجية �لتمويل طويل �الأجـــل الأبيكورب، حيث 

�صي�صـــهم فـــي تو�صـــيع وتنويع م�صـــادر �لتمويل وتوطيـــد �لعالقة مع قاعدة عري�صـــة من 

�لم�صـــتثمرين. و�إن �الإقبـــال �لمتنامي و�لعالمي �لطابع �لذي باتت تحظى به �إ�صـــد�ر�ت 

�ل�صـــند�ت من قبل �صـــريحة و��صـــعة من �لبنوك �لمركزية وغيرها من �أبرز �لموؤ�ص�صـــات 

�ال�صتثمارية �لر�صمية يوؤكد �أن �أبيكورب قد �أ�صبحت تلعب دور�ً �أقوى كاإحدى �لموؤ�ص�صات 

�لمالية �لتنموية متعددة �الأطر�ف، ويعك�ص و�صعها �الئتماني �لمتين”.

أبيكورب: اصدار سندات بقيمة 750 مليون دوالر

 د. اأحمد علي عتيقة، 

�لرئي�ص �لتنفيذي ل�صركة �أبيكورب
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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 �رتفاع �لمتو�صط �ل�صهري ل�صعر �صلة خامات �أوبك خالل �صهر فبر�ير 	

2021 �إلى 60.09 دوالر للبرميل، �أي بن�صبة زيادة تبلغ نحو 10.5% مقارنة بال�صهر �ل�صابق. كما ت�صير تلك �لتوقعات �إلى 
�رتفاع �لمتو�صط �ل�صنوي ل�صعر �صلة خاماتها في عام 2021 �إلى 56.83 دوالر للبرميل، مرتفعاً بنحو 15.4 دوالر للبرميل 

�أو بن�صبة 37% مقارنة بعام 2020.

يذكر �أن معدل �أ�صعار �صلة خامات �أوبك قد �رتفع خالل �صهر يناير 2021 بن�صبة 10.6%  )5.2 دوالر للبرميل( مقارنة 

بال�صهر �ل�صابق، لي�صل �إلى 54.4 دوالر للبرميل، وهو �أعلى م�صتوى له ُمنذ �صهر فبر�ير 2020. ويعزى ذلك ب�صكل رئي�صي 

�إلى ��صتمر�ر �لتطور�ت �الإيجابية في �أ�صا�صيات �صوق �لنفط، خا�صة توقعات تقييد �الإمد�د�ت من �لنفط �لخام وتر�ُجع 

مخزونات �لنفط �لعالمية، �إلى جانب توقعات �رتفاع �لطلب على زيت �لتدفئة على خلفية موجات �لطق�ص �لبارد في �أمريكا 

�ل�صمالية و�أوروبا و�َ�صيا.  

2- الطلب والعر�س

• ت�صير �لتوقعات �الأولية �إلى �إنخفا�ص �لطلب �لعالمي على �لنفط خالل �لربع �الأول من عام 2021 لي�صل �إلى نحو 93.2 	

�رتفاع طلب دول منظمة  يتوقع  �ل�صابق. حيث  �لربع  0.7% مقارنة بم�صتويات  تبلغ  تر�ُجع  بن�صبة  �أي  مليون برميل/يوم، 

�لتعاون �القت�صادي و�لتنمية بن�صبة 1% لي�صل �إلى نحو 43.4 مليون برميل/يوم، بينما يتوقع �إنخفا�ص طلب باقي دول 

�لعالم بن�صبة 2.2% لي�صل �إلى نحو 49.9 مليون برميل/يوم. 

المعدل اال�شبوعي لل�شعر الفوري ل�شلة خامات اأوبك، 2019-2021 ) دوالر / برميل (

�لم�صدر: منظمة �لدول �لم�صدرة للبترول )�أوبك(، �لتقرير �ل�صهري، �أعد�د مختلفة.
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EIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions February 2021�لم�صدر: 

ويتوقع �رتفاع �لطلب �لعالمي على �لنفط خالل �لربع �لثاني من عام 2021 لي�صل �إلى نحو  95.9 مليون برميل/

يوم، حيث يتوقع �رتفاع طلب مجموعة دول منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية �إلى نحو 45.3 مليون برميل/يوم، 

كما يتوقع �رتفاع طلب باقي دول �لعالم �إلى نحو 50.6 مليون برميل/يوم. 

• ت�صير �لتقدير�ت �الأولية �إلى �رتفاع �الإمد�د�ت �لعالمية من �لنفط خالل �صهر يناير 2021 بنحو 108 �ألف ب/ي، 	

�أي بن�صبة 0.1% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق، لت�صل �إلى حو�لي 93.4 مليون ب/ي. فقد �إنخف�ص �إجمالى 

�رتفعت  حين  في  مليون ب/ي،   62.8 نحو  �إلى  لي�صل   %0.1 بن�صبة  �أوبك  خارج  من  �لمنتجة  �لدول  �إمد�د�ت 

�إمد�د�ت �لدول �الأع�صاء في منظمة �أوبك من �لنفط �لخام و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي بن�صبة 0.5% لت�صل �إلى نحو 

30.6 مليون ب/ي. 

•  �إنخف�ص �إنتاج �لواليات �لمتحدة من �لنفط �ل�صخري خالل �صهر يناير 2021 بنحو 98 �ألف ب/ي مقارنة بال�صهر 	

�ل�صابق، لي�صل �إلى 7.670 مليون برميل/يوم. ويتوقع ��صتمر�ر �إنخفا�صه لي�صل �إلى 7.581 مليون ب/ي خالل 

�صهر فبر�ير 2021، و�إلى 7.503 مليون ب/ي خالل �صهر مار�ص 2021. وفي تطور �أخر، �رتفع عدد �لحفار�ت 

�لعاملة بمقد�ر 27 حفارة خالل �صهر يناير 2021 لي�صل �إلى 332 حفارة. 

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

3- المخزونات النفطية

• �إنخف�ص �لمخزون �لتجاري �لنفطي في دول منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية خالل �صهر يناير 2021 بحو�لي 36 مليون 	

برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى حو�لي 3027 مليون برميل، بينما ��صتقر �لمخزون �الإ�صتر�تيجي عند نف�ص �لم�صتوى 

�لمحقق خالل �ل�صهر �ل�صابق وهو 1845 مليون برميل. 
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4. تجارة النفط

- واردات و�شادرات الواليات المتحدة النفطية

• �رتفعت و�رد�ت �لواليات �لمتحدة �الأمريكية من �لنفط �لخام خالل �صهر يناير 2021 بن�صبة 4.7% لت�صل �إلى حو�لي 	

6 مليون ب/ي، كما �رتفعت �صادر�تها من �لنفط �لخام بن�صبة 8.2% لتبلغ حو�لي 3 مليون ب/ي.

• �رتفعت و�رد�ت �لواليات �لمتحدة �الأمريكية من �لمنتجات �لنفطية خالل �صهر يناير 2021 بن�صبة 2.9% لت�صل �إلى 	

حو�لي 2.1 مليون ب/ي، بينما �إنخف�صت �صادر�تها من �لمنتجات �لنفطية بن�صبة 1.2% لتبلغ حو�لى 5.2 مليون ب/ي.

ثانيًا: أسواق الغاز الطبيعي العالمية

1- االأ�شعار
• �رتفع �لمتو�صط �ل�صهري لل�صعر �لفوري للغاز �لطبيعي �لم�صجل في مركز هنري بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر يناير 	

2021 لي�صل �إلى 2.71 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

• �رتفع متو�صط �أ�صعار ��صتير�د �لغاز �لطبيعي �لم�صيل في �ليابان خالل �صهر دي�صمبر 2020 بمقد�ر 0.75 دوالر 	

لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 7.16 دوالر لكل مليون )و ح ب(. كما �رتفع متو�صط �أ�صعار ��صتير�د �لغاز �لطبيعي 

�لم�صيل في كوريا �لجنوبية بمقد�ر 0.89 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 6.88 دوالر لكل مليون )و ح ب(، 

و�رتفع متو�صط �أ�صعار ��صتير�د �لغاز �لطبيعي �لم�صيل في �ل�صين بمقد�ر 0.68 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل 

�إلى 6.92 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

2- ال�شادرات
• بلغت �صادر�ت �لدول �لعربية من �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �إلى �ليابان و كوريا �لجنوبية و�ل�صين حو�لى 4.446 مليون 	

طن خالل �صهر دي�صمبر 2020، م�صتاأثرة بح�صة 22.7% من �الإجمالى.          

.Oil Market intelligence, April 2020 and February 2021�لم�صدر:

التغير في المخزون النفطي في نهاية �شهر يناير 2021 )مليون برميل(



25
السنة 47 - العدد 3-2

25 السنة 43 - العدد 1

ملحق اجلداول



ملحق الجداول

السنة 47 - العدد 3-2

26

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

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

ميري   الثقيل،  االي��ران��ي  الكويتي،  الخام   ، البحري  قطر   ، االم��ارات��ي  الليبي،موربان 

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

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

االك��وادوري، و في يناير 2009 تم ا�شتثناء الخام االندوني�شي من ال�شلة، وفي يناير 

الخام  اأ�شيف   2016 يوليو  وف��ي  جديد،  من  االندوني�شي  الخام  ا�شافة  تم   2016
الجابوني، وفي يناير 2017 تم ا�شتثناء الخام االندوني�شي، وفي يونيو 2017 ا�شيف 

خام  غينيا اال�شتوائية »زافيرو« اإلى �شلة اأوبك، وفي يونيو 2018 اأ�شيف خام الكونغو 

»دجينو«، وفي يناير 2019 تم ا�شتثناء خام قطر البحري من �شلة اأوب��ك، وفي �شهر 

مار�س 2020 تم ا�شتثناء خام اورينت االكوادوري من �شلة اأوبك،  لت�شبح تتاألف من 

13 نوع من النفط الخام.

.Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports الم�شدر: منظمة االقطار العربية الم�شدرة للبترول، االدارة االقت�شادية، وتقارير اأوبك.

* Projections 2021.
** Average of January and February.

*توقعات 2021  
 ** متوسط شهري يناير وفبراير  

�جلدول - 2:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك،  2020- 2021 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 2020 -2021
)$ / Barrel - دوالر / برميل(

2021 2020 �ال�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month 2021 2020 �الأ�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month

43.4 1 
   

يوليو

July

52.7 68.9 1 

 يناير 

January
43.5  2 55.2 65.6  2
43.9  3 54.9 64.4  3
43.2 4 54.8 60.3  4
44.7 1 

 

�غ�صط�ص

August

57.8 55.2  1

 فرب�ير 

February
45.1  2 60.3 55.3  2
45.1  3 62.6 57.9  3
45.7 4 53.6  4
44.7  1

�صبتمرب

September

51.3 1

 مار�ص 

March
40.2  2 34.7 2
40.9 3 28.7 3
41.5 4 25.7 4
40.5 1 

 �كتوبر 

October

22.3 1
  

�بريل

April

41.0  2 18.9 2
41.1  3 14.1 3
38.2 4 14.9 4
38.5 1 

 نوفمرب  

November

21.5 1

مايو

May
42.0  2 24.1 2
43.1  3 28.6 3
46.1 4 29.1 4
48.5 1 

 دي�صمرب 

December

35.2 1

 يونيو 

  June
50.2  2 37.0 2
49.6  3 37.3 3
50.2 4 38.4 4

20202021

65.154.4January يناير 

*55.560.1February فرب�ير *

33.9March مار�ص 

17.7April �بريل 

25.2May مايو 

37.1June يونيو 

**43.4July يوليو 

45.2August �غ�صط�ص 

41.5September �صبتمرب 

40.1October �كتوبر 

42.6November نوفمرب 

49.2December دي�صمرب 

57.3First Quarter * *51.5 �لربع �الأول 

26.6Second Quarter �لربع �لثانى 

43.4Third Quarter �لربع �لثالث 

44.0Fourth Quarter �لربع �لر�بع 

41.556.8Annual Average املتو�شط ال�شنوي 

�جلدول - 1: �ملعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة �أوبك* ، 2020 - 2021

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2020 -2021
)$ / Barrel - دوالر / برميل(
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�جلدول - 3:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك وبع�ص �أنو�ع �لنفوط �الأخرى 2021-2019

Table - 3:  Spot Prices for OPEC and Other  Crudes، 2019-2021   

)$/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

�لت�صدير 

�لكويتي 

Kuwait
Export

موربان

�الإمار�تي

Murban

�ل�صدرة �لليبي

Es Sider
دبى

Dubai
برنت

Brent

قطر 

�لبحري

Marine

غرب 

تك�صا�ص

WTI

64.065.064.563.664.364.763.863.564.265.257.0Average 2019متو�شط عام 2019

41.547.447.747.247.048.645.546.846.246.343.7Average 2020متو�شط عام 2020

65.166.665.364.165.466.163.664.163.467.257.6January 2020يناير 2020 

55.556.857.954.855.957.154.754.355.556.050.6Februaryفرباير

33.933.831.736.029.9Marchمار�س

17.718.317.116.817.223.914.621.318.817.516.5Aprilاأبريل

25.225.026.324.724.528.224.630.428.823.528.6Mayمايو

37.136.140.537.235.639.338.740.740.136.238.3Juneيونيو

43.443.544.144.643.343.742.243.243.344.140.8Julyيوليو

45.245.345.646.145.145.543.743.944.845.442.4Augustاأغ�شط�س

41.542.141.042.142.141.939.241.540.642.139.6September�شبتمرب

40.140.339.840.640.441.137.740.740.040.139.5Octoberاأكتوبر

42.643.042.643.143.043.140.243.342.543.041.5Novemberنوفمرب

49.1749.2449.9949.9549.3649.4848.0949.7849.7449.2447.05Decemberدي�شمرب

54.454.855.154.754.854.953.154.854.755.052.1January 2021يناير 2021 

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



ملحق الجداول

السنة 47 - العدد 3-2

28

 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،  2021-2019

Table - 4: Average Monthly Market Spot Prices of Petroleum Products,   2019 -2021
)$ / Barrel - دوالر / برميل(

الغازولني  املمتازال�شوق

Premium Gasoline
زيت الغاز

Gasoil
زيت الوقود

 Fuel Oil Market

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

متو�صط

 عام 

2020

46.649.239.6Singapore�صنغافورة

Average
2020

51.349.240.9Rotterdamروترد�م
45.448.643.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

51.944.934.7US 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
69.461.243.6US 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

45.246.436.0Singapore�صنغافورة

Jun.-20
49.844.635.9Rotterdamروترد�م

43.044.838.4Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
50.439.832.8US Gulf�خلليج �المريكي

يوليو

2020

46.650.038.4Singapore�صنغافورة

July-20
54.149.539.1Rotterdamروترد�م

46.749.741.7Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
52.544.337.0US Gulf�خلليج �المريكي

�أغ�صط�ص

2020

48.249.341.2Singapore�صنغافورة

Aug.-20
53.449.741.2Rotterdamروترد�م

48.349.543.7Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
54.144.440.1US Gulf�خلليج �المريكي

�صبتمرب

2020

47.344.138.7Singapore�صنغافورة

Sep.-20
51.443.438.2Rotterdamروترد�م

47.443.140.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
52.140.936.0US Gulf�خلليج �المريكي

�أكتوبر

2020

46.043.843.3Singapore�صنغافورة

Oct.-20
50.244.240.6Rotterdamروترد�م

45.644.443.3Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
51.442.937.4US Gulf�خلليج �المريكي

نوفمرب

2020

46.747.447.0Singapore�صنغافورة

Nov.-20
49.947.544.5Rotterdamروترد�م

45.547.446.2Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
50.346.039.8US Gulf�خلليج �المريكي

دي�صمرب

2020

53.455.254.4Singapore�صنغافورة

Dec.-20
55.655.250.0Rotterdamروترد�م

51.355.350.8Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
58.354.243.7US Gulf�خلليج �المريكي

يناير

2021

60.059.858.8Singapore�صنغافورة

Jan.-21
63.160.155.5Rotterdamروترد�م

58.959.956.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
66.358.248.0US 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  2019 - 2021 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2019 - 2021
)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 2019 117 35 66 متو�شط عام 2019

Average 2020 88 40 60 متو�شط عام 2020

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

July 63 25 40 يوليو

August 60 23 33 �أغ�صط�ص

September 57 21 30 �صبتمرب

October 60 18 28 �أكتوبر

November 62 17 26 نوفمرب

December 60 20 35 دي�صمرب

January 2021 72 24 35 يناير 2021

�جلدول - 6 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �ملنتجات �لنفطية، 2019 - 2021 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2019 - 2021
)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 2019 176 166 124 متو�شط عام 2019

Average 2020 156 147 122 متو�شط عام 2020

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

July 94 84 62 يوليو

Aug. 93 83 84 �غ�صط�ص

September 135 125 72 �صبتمرب

October 74 72 67 �أكتوبر

November 83 77 73 نوفمرب

December 103 91 100 دي�صمرب

January 2021 138 121 81 يناير 2021

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 2019 - 2021    

Table -7 : World Oil Demand  2019 - 2021
)Million b/d - مليون برميل/ �ليوم (

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

وتقارير ال�شناعة النفطية.

*2021 2020 2019 

�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 6.9 6.5 6.5 6.7 6.1 6.6 6.9  الدول العربية

OAPEC 5.8 5.4 5.4 5.6 5.1 5.5 5.8       �لدول �الأع�صاء في �أو�بك

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

OECD 43.4 42.0 42.9 42.2 37.5 45.5 47.7  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

Americas 23.9 22.6 23.4 22.7 20.0 24.4 25.7 �الأمريكتني

Europe 12.2 12.4 12.3 12.8 11.0 13.4 14.3  �أوروبا

Asia Pacific 7.3 7.0 7.2 6.7 6.5 7.8 7.8  �أ�صيا �لهادىء

Non-OECD 49.9 48.2 51.0 48.9 45.3 47.7 52.0 خارج منظمة التعاون 

االقت�شادي والتنمية

 Middle East &
other Asia 21.3 20.1 21.0 20.0 18.3 21.0 22.1 �ل�صرق �الو�صط ودول 

�أ�صيوية �أخري 

Africa 4.4 4.1 4.2 4.0 3.8 4.4 4.5  �فريقيا

Latin America 6.1 6.0 6.1 6.2 5.6 6.1 6.6  �أمريكا �لالتينية

 China 12.6 13.0 14.3 13.9 13.1 10.9 13.3  ال�شني 

Eurasia 5.4 5.0 5.3 4.9 4.6 5.2 5.6   اأور واأ�شيا

World 93.2 90.3 93.9 91.2 82.8 93.1 100.0    العامل
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�جلدول - 8: �لعر�ص �لعاملي للنفط و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �لفرتة  2019 - 2021

Table -8 : World Oil and NGL Supply, 2019-2021
)Million b/d - مليون برميل يوميا ( 

Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty Reports.

* Estimates  .

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

* اأرقام تقديرية. 

2019 2018 

�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average

Arab Countries 25.1 24.7 23.6 24.9 27.2 27.8 الدول العربية

OAPEC 23.9 23.6 22.5 23.8 25.9 26.5 �لدول �الأع�صاء في �أو�بك

Other Arab 1.2 1.1 1.1 1.1 1.3 1.3 �لدول �لعربية �الأخرى

OPEC 30.8 30.2 29.1 30.7 33.5 35.1 االأوبك 

Crude Oil 25.7 24.9 23.9 25.6 28.4 29.9 �لنفط �خلام

NGLs  +non conventional Oils 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2  �صو�ئل �لغاز �لطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 29.1 29.0 28.4 28.0 31.2 30.0 منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

Americas 24.7 24.6 24.1 23.6 26.6 25.8 �الأمريكتني

Europe 3.9 3.9 3.8 3.9 4.0 3.7 �أوروبا

Asia Pacific 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  �أ�صيا �لهادىء

Non-OECD 33.5 33.0 32.9 32.9 35.4 35.2 خارج منظمة التعاون 

االقت�شادي والتنمية

 Middle  East & Other Asia 6.5 6.4 6.4 6.4 6.6 6.7 �ل�صرق �الأو�صط ودول �آ�صيوية �أخرى

 Africa 1.5 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 �فريقيا 

Latin America 6.1 5.9 6.1 5.8 6.4 6.1 �أمريكا �لالتينية 

China 4.2 4.1 4.2 4.2 4.2 4.1 ال�شني

Eurasia 13.3 13.0 12.6 13.1 14.7 14.5 اأور  واأ�شيا

Processing Gains 2.1 2.2 2.2 1.9 2.2 2.3 عوائد التكرير

World 93.5 92.2 90.3 91.6 100.1 100.4  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, April 2020 & February 2021   امل�شدر Sources: Oil Market Intelligence, April 2020 & February 2021

�لجدول - 9: �لمخزون �لنفطي �لعالمي، في نهاية �صهر يناير 2021

Table - 9 : Global Oil Inventories، January 2021
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية �ل�صهر(

يناير

2021 
Jan. 21

دي�صمبر

2020 
Dec. 20

�لتغير عن دي�صمبر 2020

Change from
Dec. 2020

يناير

 2020
Jan. 20

�لتغير عن يناير 2020

Change from
January 2020

47Americas 1546)43(15931636االأمريكتني:

46Crude 599)8(645653نفط خام

1Products 947)35(948983منتجات نفطية

54Europe 91000 10541045اأوروبا :

27Crude 2349 376374نفط خام

27Products 7651 678671منتجات نفطية

11Asia Pacific 368)4(379383اآ�شيا الهادئ:

33Crude 118)1(151152نفط خام

Products)22(250)3(228231منتجات نفطية

دول منظمة التعاون 

االقت�شادي والتنمية *
30273063)36(2913 114OECD 

1

106Crude 1066)7(11721179نفط خام

6Products 1848)31(18541885منتجات نفطية

دول خارج منظمة التعاون 

االقت�شادي والتنمية *
32463237 93025 221Non - OECD 

1

18Oil at Sea 1220)57(12381295نفط على منت �لناقالت

335World Commercial 1 5938)27(62736300املخزون التجاري العاملي *

19Strategic Strategic 01826 18451845�ملخزون �ال�صرت�تيجي

8984372Total 2)84(93569440اإجمايل املخزون العاملي**

اإعـــــــــــــــالن



اجلائـزة العلميـة

ملنظمة الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول )اأوابك(

2020  
لعام

منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول )اأوابك(

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

�لعلمـي  �لبحـث  ت�صجيع  فــي  ل���ل���ب���ت���رول  ال���م�������ش�������درة 

قيمـة  �صنتـين،  كـل  تقديريتـين  جـائزتيـن  بتخ�صيـ�ص 

الجائ�زة االأولى �صبعـة �آالف دينـار كويتـي )�أي ما يعـادل 

وقيمـة  �أمريكي(،  دوالر  �ألــف  وع�صـرون  ثالثة  حو�لي 

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 

 1 بتاريخ    151/1 رقم  للمنظمـة  التنف�يذي  المكتب 

�أن يكون مجال  ت�صرين �الأول/�أكتوبر 2018 فقد تقرر 

�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

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

 oapecaward2020@oapecorg.org :البريد االإلكتروني

www.oapecorg.org:الموقع على االإنترنت

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

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

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       /       /

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


