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في هذا العدد

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

د
د

لع
ف ا

غال

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

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

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

�لكويت مقر�ً لها.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

االجتماع الرابع
 بعد المائة 

لمجلس وزراء
منظمة األوابك 

)على مستوى 
المندوبين(
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اجتماع التقرير 
االقتصادي 

العربي الموحد 
لعام 2020
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افتتاحية العدد

االكتشافات البترولية في الدول العربية خالل عام 2019
وأهميتها في تأمين الطلب العالمي على الطاقة

يزد�د �لطلب �لعالمي على �لطاقة يوماً بعد يوم مدفوعاً 

ب�صكل رئي�صي بالنمو �ل�صكاني في �لعالم وخا�صة في �ل�صين 

�لتي بلغ عدد �صـــكانها 1.38 مليار ن�صـــمة، و�لهند �لتي ز�د 

عدد �صكانها عن 1.34 مليار ن�صمة، ويتوقع للنفط �أن يبقى 

متربعاً على عر�ص �ال�صتهالك �لعالمي حيث يمكن �أن ي�صكل 

27% مـــن مزيـــج �لطاقة في عام 2040، يليه �لغاز بن�صـــبة 
26%، بينمـــا �صي�صـــكل �لفحـــم �لحجـــري 21% مـــن مزيج 
�لطاقة، وتقدم م�صـــادر �لطاقة غيـــر �الأحفورية 26% من 

�لمزيج.

وت�صير �لتقدير�ت �إلى �أن �لعالم �كت�صف ما يزيد عن 12 

مليـــار برميل مكافئ نفط في عـــام 2019، كانت بمعظمها 

فـــي �لمغمورة. وقد تتبعت �الأمانـــة �لعامة لمنظمة �الأقطار 

�لعربيـــة �لم�صـــدرة للبتـــرول )�أو�بك(، بيانات 75 �كت�صـــافاً 

جديـــد�ً تـــم تحقيقها فـــي مختلـــف دول �لعالم خـــالل عام 

2019، منها 41 �كت�صـــافاً للنفط، و34 �كت�صـــافاً للغاز. وقد 
حققـــت �لدول �لعربيـــة مجتمعة 12 �كت�صـــافاً للنفط، و13 

�كت�صافاً للغاز. 

�رتفعت تقدير�ت �حتياطيـــات �لنفط في �لعالم بمعدل 

قـــارب 1.6% لتبلـــغ 1267.4 مليار برميل في عام 2019، 

مقابـــل 1248.1 مليار برميل في عام 2018، �أي �أن �لعالم 

�أ�صـــاف 19.3 مليـــار برميـــل �إلى �الحتياطيـــات خالل هذه 

�لفترة. وقد �رتفعت تقدير�ت �حتياطيات �لنفط في �لدول 

�الأع�صـــاء في �أو�بك في نهاية عام 2019 �إلى ما يربو على 

710 مليار برميل، تعـــادل 56.1% من �إجمالي �حتياطيات 
�لنفط �لعالمية، وذلك نتيجة �رتفاع تقدير�ت �الحتياطيات 

فـــي دولة �الإمـــار�ت �لعربية �لمتحدة، حيـــث �أعلن �لمجل�ص 

�الأعلـــى للبتـــرول فـــي �أبـــو ظبـــي عـــن �كت�صـــاف و�إ�صـــافة 

�حتياطيات هيدروكربونية جديدة تقدر بنحو 7 مليار برميل 

مـــن �لنفط �لخام. كما �رتفعـــت تقدير�ت �الحتياطي كذلك 

في �صلطنة ُعمان بنحو 51 مليون برميل.

كما �صهد عام 2019 بدء �إنتاج �لنفط من حقل “حليبة” 

�لو�قع بمحاذ�ة �لحدود �لجنوبية �ل�صـــرقية الإمارة �أبو ظبي 

في دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة، وكانت عمليات �لتقييم 

و�ال�صتك�صـــاف قد �صـــاهمت في رفع تقديـــر�ت �الحتياطي 

�لجيولوجي في �لحقل لت�صـــل �إلى 1.1 مليار برميل، وذلك 

بزيـــادة كبيـــرة عن �لتقدير�ت �الأولية �لتـــي كانت نحو 180 

مليـــون برميـــل، كما تم �كت�صـــاف مو�رد محتملـــة في ثالثة 

حقول جديدة هـــي “�لحمرة”، و”بوطا�صـــة”، و”بونخيلة”، 

بعد تنفيذ بر�مج ��صتك�صاف مكثفة.

ومـــن �الكت�صـــافات �لجديـــدة �لتـــي تحققت فـــي �لدول 

�لعربيـــة في عام 2019 �كت�صـــاف جديـــد للنفط في قاطع 

»بع�صـــيقة« فـــي جمهورية �لعـــر�ق عبر �لبئر )بع�صـــيقة-2( 

�لذي حفر �إلى عمق 3204 م.

وفي جمهورية م�صر �لعربية �لتي �صجلت 10 �كت�صافات 

جديدة للنفط، قدرت �الحتياطيات �لجيولوجية في �كت�صاف 

)�صـــدرى 23( في قاطـــع »�أبو ردي�ص« بحو�لـــي 200 مليون 

برميـــل من �لنفط، كما تـــم تحقيق �كت�صـــاف للنفط �لثقيل 

عبـــر �لبئر �لتطويري )ر�بـــول-7( في �متياز »غرب غارب«، 

وقد �أنتج �لبئر عند �ختباره لمدة خم�صـــة �أيام بمعدل 415 

ب/ي.
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وعلى �صعيد �لغاز �رتفعت تقدير�ت �حتياطيات �لغاز 

�لطبيعـــي في �لعالم بنحو 2.1% في عام 2019، لت�صـــل 

�إلى 205.9 تريليون متر مكعب، �صكلت �حتياطيات �لدول 

�لعربية منها حو�لي 56.3 تريليون متر مكعب �أي ما يعادل 

نحـــو 27.3% مـــن �الحتياطي �لعالمي مـــن �لغاز، مقابل 

27.1% في عام 2018. و�أتت �لزيادة ب�صـــكل رئي�صي من 
دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة �لتي �أعلنت عن �كت�صـــاف 

و�إ�صـــافة �حتياطيات هيدروكربونية جديدة تقدر بحو�لي 

1.64 تريليون متر مكعب من �لغاز �لطبيعي عام 2019. 
وفي �لجمهورية �لجز�ئرية تم تحقيق عدة �كت�صـــافات 

للغاز منها �كت�صـــاف )ERTA-1( فـــي “تندوف” و�لذي 

�أنتـــج عنـــد �ختبـــاره بمعـــدل 6600 م3/ي. كمـــا �أعلنت 

�لمملكة �لعربية �ل�صـــعودية عن �كت�صـــاف جديد للغاز في 

�لبحر �الأحمر.

و�أعلنت جمهورية م�صـــر �لعربيـــة بدورها عن تحقيق 

3 �كت�صـــافات جديـــدة للغاز لكن �أحدهـــا )مير�ك- 1( في 
»�صـــمال �لعري�ـــص« كان غير تجاري، بينما تـــم �إنتاج 481 

�ألف م3/ي عند �ختبار �كت�صـــاف )�لقرع �صمال �صرق-1( 

�لذي تحقق في دلتا �لنيل. 

وفـــي موريتانيـــا جرى �الإعالن عن �كت�صـــاف كبير في 

منظومة “�ألبيان” عبر �لبئـــر �لتنقيبية )Orca-1(، �لتي 

حفـــرت �إلى عمـــق 5266 م وذلك في مياه ز�د عمقها عن 

2500 م، وقـــدر �الحتياطـــي �لجيولوجـــي مـــن �لغـــاز في 
�الكت�صاف �لجديد بنحو 368 مليار متر مكعب.

ت�صـــير �لبيانات �ل�صـــابقة �إلى �أهمية �لدور �لذي   

تلعبـــه �لـــدول �لعربيـــة فـــي تلبيـــة �لطلـــب �لعالمـــي على 

�لطاقة، و�لذي ت�صـــكل �الكت�صـــافات �لجديدة جزء�ً حيوياً 

منـــه، لكـــن هـــذ� ال يعنـــي �أن �الكت�صـــافات �لجديـــدة هي 

�لم�صـــدر �لوحيد لرفـــد �الحتياطيـــات، �إذ �أن رفع معامل 

مكمـــن  �أي  مـــن   )Recovery Factor( �ال�صـــتخال�ص 

يمكـــن �أن يعتبر بمثابة �كت�صـــاف جديد، كمـــا �أن عمليات 

�لتطوير �لم�صتمرة تعمل على نقل بع�ص �الحتياطيات من 

�حتياطيات جيولوجية �إلى �حتياطيات موؤكدة، وهنا يمكن 

�الإ�صـــارة �إلى �لم�صاعي �لم�صـــتمرة من �لدول �لعربية في 

هذ� �لمجال، فعلى �صـــبيل �لمثال �أعلنت �صـــركة بترول �أبو 

ظبـــي �لوطنية “�أدنوك” في مطلع عام 2019 عن �إر�صـــاء 

عقـــد بلغـــت قيمته 1.36 مليار دوالر، وذلك الإن�صـــاء عدد 

من �لجزر �ل�صناعية �صمن مرحلة �لتطوير �الأولى المتياز 

“غ�صـــا” �لعمالق للغاز �لحام�ص و�لذي ي�صـــم عدة حقول 
مـــن بينها حقـــول ”�لحيل” و”غ�صـــا” و”دلما” و”ن�صـــر” 

و”مبرز” �لبحرية. كما و�صعت �لمملكة �لعربية �ل�صعودية 

برنامجاً متكاماًل لرفع �إنتاج �لنفط �لخام و�لغاز �لمر�فق، 

و�لغـــاز �لحر، وغـــاز �لقبعة، من حقل »�لمرجـــان« �لو�قع 

في �لمغمورة. وعملت �ل�صـــعودية كذلك على و�صع برنامج 

تطوير لحقل “�لبري” يهدف �إلى رفع معدل �الإنتاج بو�قع 

250 �ألف ب/ي من �لنفط �لعربي �لخفيف.
وفـــي دولـــة ليبيـــا، �أعلن فـــي ت�صـــرين �لثاني/نوفمبر 

2019 عـــن بدء �لت�صـــغيل �لتجريبي للمرحلـــة �لثانية من 
م�صـــروع تطويـــر حقل »�لفارغ« �لو�قع علـــى بعد يزيد عن 

500 كم �إلى �لجنوب من »بنغازي«، حيث جرى �لبدء ب�صخ 
�لغاز �لى حقل »�النت�صـــار 103« و�صـــينقل جزء من �لغاز 

�إلى �صـــبكة �لخط �ل�صاحلي، حيث �صي�صـــتخدم هذ� �لغاز 

فـــي زيادة كفـــاءة �إنتاج �لنفط �لخام فـــي �لحقل �لمذكور. 

و�أعلنـــت جمهوريـــة م�صـــر �لعربية في مطلـــع عام 2019 

عـــن نتائج مز�يدة عالمية �أر�صـــت بموجبها 7 قو�طع على 

عدد من �ل�صـــركات �لعالمية و�لم�صـــرية، ويتر�وح �إجمالي 

�ال�صتثمار�ت �لتي �صيتم �صخها للتنقيب عن �لنفط و�لغاز 

فـــي �لمناطق �لجديدة بيـــن 760-800 مليون دوالر كحد 

�أدنى، مع �لتز�مات بحفر 60 بئر�ً على �الأقل.

   و�الأمانة �لعامة لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة 

للبترول )�أو�بك(، وهي تتابع عن كثب ن�صاطات �ال�صتك�صاف 

و�الإنتاج في �لدول �الأع�صـــاء بالمنظمة، فاإنها ت�صـــيد بما 

تـــم �إنجـــازه من نتائج جيدة في هـــذ� �لجانب، وتوؤكد على 

�لدور �لهام للدول �الأع�صاء في تزويد دول �لعالم بامد�دت 

�آمنة وم�صـــتقرة من �لنفط و�لغاز، وتاأمل باأن تحقق �لدول 

�الأع�صـــاء �لمزيد مـــن �لنجاحات في م�صـــاريعها �لحالية 

و�لم�صتقبلية.
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�أجـــرى فخامة رئي��������س الجمهوري�������ة الجزائرية ال�شيد/ 

عبدالمجيد تبون، تعدياًل على �لحكومة �لجز�ئرية وقد تم 

بموجبه تعيين معالي االأ�شتاذ/ عبدالمجيد عطار، بمن�شب 

وزير الطاقة، خلفًا لمعالي االأ�شتاذ/ محمد عرقاب.

وقد بعث �شع�������ادة االأ�شتاذ/ علي �شبت بن �شبت، االأمين 

الع�������ام لمنظمة االأواب�������ك، ببرقية تهنئة با�صـــمه ونيابة عن 

كافة موظفي �الأمانة �لعامة للمنظمة، �إلى معالي االأ�شتاذ/ 

عبدالمجي�������د عط�������ار، متمنيـــاً لـــه دو�م �ل�صـــحة و�لعافيـــة 

و�لتوفيق في من�صبه �لجديد، ومتطلعاً �إلى مو��صلة �لتعاون 

و��صتمر�ر �لدعم �لمعهود من �لجمهورية �لجز�ئرية لن�صاط 

�لمنظمة.

 وقد بعـــث معالي االأ�شت�������اذ/ عبدالمجيد عطار برقية 

جو�بية �أعرب من خاللها عن خال�ص �صكره وتقديره للتهنئة 

متمنياً �لمزيد من �لتقدم للمنظمة.

من جانب �آخر �شهد معالي االأ�شتاذ/ عبدالمجيد عطار، 

يـــوم 1 يوليو 2020 حفل توقيع عدة �تفاقيات بترولية بين 

�صـــركة �شوناطراك و�صـــركة ايني االإيطالية، و�أ�صار معاليه 

في ت�صـــريحات �صـــحفية �إلى » �أهمية تطويـــر �لتعاون بين 

�صوناطر�ك و�يني في قطاعات �لمنبع و�لم�صب وكذلك في 

مجال �لت�صويق بما ي�صمن �لم�صلحة �لم�صتركة«.

ي�صـــار �إلـــى �أن معال�������ي االأ�شت�������اذ/ عبدالمجي�������د عطار، 

م�صت�صـــار دولـــي وخبير �قت�صـــادي، حا�صـــل على �صـــهادة 

هند�صـــة ��صتك�صـــاف �لبتـــرول من عام 1971 مـــن �لمعهد 

�لجز�ئري للبترول، و�صـــغل معاليه عدة منا�صـــب قبل توليه 

حقيبـــة وز�رة �لطاقة، من بينها �لرئي�ص �لتنفيذي �ل�صـــابق 

ل�صركة �صوناطر�ك، ووزير �لمو�رد �لمائية.

تعيين معالي األستاذ/ عبدالمجيد عطار 
وزيرًا للطاقة في الجمهورية الجزائرية
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تعيين معالي األستاذ إحسان عبد الجبار إسماعيل 
وزيرًا للنفط في جمهورية العراق

�أقـــر مجل�س النواب بجمهورية الع�������راق، تكليف معالي 

االأ�شتاذ اإح�شان عبد الجبار اإ�شماعيل، بحقيبة وزير النفط 

في الحكومة االتحادية، خلفًا لمعالي االأ�شتاذ ثامر عبا�س 

الغ�شب�������ان. ويتمتـــع معالي االأ�شت�������اذ اإح�شان عب�������د الجبار 

اإ�شماعي�������ل، بخبـــرة طويلة في مجـــال �ل�صـــناعة �لبترولية 

و�صـــغل �لعديد من �لمنا�صـــب كان �آخرها مدير عام �صركة 

نفط �لب�صرة.

و�أكـــد معالي االأ�شت�������اذ اإح�شان عبد الجب�������ار اإ�شماعيل، 

في ت�صـــريحات �صحفية على �أهمية تعاون جميع �الأطر�ف 

من �لـــدول �لمنتجة للنفط من د�خل وخـــارج منظمة �أوبك 

لتحقيـــق �أهـــد�ف �تفاق خف�ـــص �النتاج �لنفطـــي، من �أجل 

�أعادة �لتو�زن و�ال�صـــتقر�ر لالأ�صو�ق �لنفطية �لعالمية، جاء 

ذلـــك خالل �جتماع عقده مع �الأميـــن �لعام لمنظمة �لدول 

�لم�صدرة للنفط )�أوبك( عبر �لد�ئرة �لتلفزيونية. 

مـــن جانبه بعث �شعادة االأ�شت�������اذ/ علي �شبت بن �شبت، 

االأمي�������ن العام لمنظمة االأواب�������ك، ببرقية تهنئة �إلى معالي 

�الأ�صـــتاذ �إح�صـــان عبد �لجبار �إ�صـــماعيل، �أعرب فيها عن 

�أ�صـــدق �الأمنيات و�لتهاني باإ�صمه ونيابة عن كافة منت�صبي 

�الأمانـــة �لعامـــة للمنظمة، متطلعاً �إلى ��صـــتمر�رية �لدعم 

�لكبيـــر و�لمعهـــود �لـــذي تتلقـــاه �لمنظمة مـــن جمهورية 

�لعر�ق.

�لجدير بالذكر �ن معال�������ي االأ�شتاذ اإح�شان عبد الجبار 

اإ�شماعيل، حا�صل على بكالوريو�ص هند�صة كيمياوية، وعمل 

في �لعديد من �لمو�قـــع �لنفطية و�الكاديمية في جمهورية 

�لعر�ق، حيث بد�أ م�صـــيرته �لمهنية في عام 1995 بم�صمى 

مهند�ص م�صـــروع بحثي متقدم في جامعة �لب�صـــرة، و�صوالً 

�إلى �صـــغله من�صـــب مدير عام �صركة نفط �لب�صرة منذ عام 

2017 حتى ت�صلمه من�صب وزير �لنفط في عام 2020.

7
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االجتماع الرابع بعد المائة لمجلس وزراء
منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( 

)على مستوى المندوبين(
عقـــد مجل�س وزراء منظمة االأقطار العربي�������ة الم�شدرة للبترول )اأوابك( اجتماعه ال� 104  

على م�شتوى مندوبي اأ�شحاب المعالي الوزراء، عبر تقنية )Zoom( بتاريخ 19 �صو�ل 1441 

هجريـــة �لمو�فق 11 يونيو / حزير�ن 2020 ميالدية، برئا�صـــة �شع�������ادة الدكتور مجلد ميلود، 

ممثـــل �لجمهورية �لجز�ئرية �لديمقر�طية �ل�صـــعبية في �لمكتب �لتنفيـــذي للمنظمة، �لتي لها 

رئا�صة �لدورة لعام 2020. 
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�فتتح �الجتماع �شع�������ادة رئي�س المكتب التنفيذي 

بكلمـــة رحب فيها باأ�صـــحاب �ل�صـــعادة ممثلي �لدول 

�الأع�صـــاء فـــي �الجتمـــاع �لر�بع بعد �لمائـــة لمجل�ص 

وزر�ء �لمنظمـــة، وب�صـــعادة �الأميـــن �لعـــام للمنظمة، 

و�أبدى �صـــكره وتقديره لالأمانة �لعامة على �لتح�صير 

�لجيد لهذ� �الجتمـــاع و�لذي يعقد للمرة �الأولى عبر 

.)Zoom( تقنية

و�أعقبـــه �شع�������ادة االأ�شتاذ/ علي �شب�������ت بن �شبت، 

االأمي�������ن الع�������ام للمنظمة، حيـــث رحب باأ�صـــحاب 

�ل�صـــعادة �لح�صـــور، معربـــاً عـــن �صـــكره وتقديـــره 

للدول �الأع�صـــاء في �لمنظمـــة على دعمها �لمعهود 

و�لم�صـــتمر لالأمانة �لعامة في ظـــل جائحة فيرو�ص 

كورونـــا �لم�صـــتجد )كوفيـــد – 19( ، كمـــا �أ�صـــاد 

بالجهـــود �لحثيثـــة �لتـــي تبذلهـــا �لدول �الأع�صـــاء 

لمو��صـــلة �أعمالها  في �ل�صـــناعة �لبترولية في ظل 

�لظروف �ل�صـــحية �لحاليـــة �لتي تجتاح دول �لعالم 

باأ�صـــره. 

ثـــم تطـــرق �لمجل�ـــص �إلـــى مناق�صـــة �لمو��صـــيع 

�لمدرجـــة على جدول �الأعمال وقد �أ�صـــدر �لمجل�ص 

على م�صتوى �لمندوبين قر�ره رقم 104/1 بالم�صادقة 

على �لح�صـــابات �لختامية للمنظمـــة )�الأمانة �لعامة 

و�لهيئة �لق�صائية( لعام 2019.

�طلع �لمجل�ص على تقرير حول ن�صـــاطات �الأمانة 

�لعامة للمنظمة خالل �لن�صـــف �الأول من عام 2020 

و�عتمـــد تو�صـــيات �لمكتب �لتنفيذي ب�صـــاأنها، ومنها 

تقرير لجنة �صـــندوق تعوي�ص نهاية �لخدمة للعاملين 

فـــي �لمنظمـــة عـــن عـــام 2019. و�الجتمـــاع �الأول 

الأع�صـــاء �لمكتـــب �لتنفيـــذي ب�صـــاأن تطويـــر وتفعيل 

منظمة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة للبترول )�أو�بــك(، 

و�تخذ بع�ص �لتو�صيات ببنود �أخرى. 

وقـــد ناق�ـــص �الجتمـــاع مو�صـــوع موؤتمـــر �لطاقة 

�لعربـــي �لثانـــي ع�صـــر، حيـــث �أو�صـــى بـــاإدر�ج هذ� 

�لمو�صوع على جدول �أعمال �الجتماع �لقادم لمجل�ص 

وزر�ء �لمنظمة.

و�ختتم �لمجل�ص �جتماعه معرباً عن تقديره و�صكره 

مـــرة �أخرى �إلى �الأمانة �لعامة للمنظمة لجهودها في 

عقـــد هذ� �الجتماع عبر تقنيـــة ) Zoom( ، متمنياً 

�لمزيد من �لنجاح الأعمال �لمنظمة.

   عقـــد �لمكتـــب �لتنفيـــذي لمنظمـــة 

للبتـــرول  �لم�صـــدرة  �لعربيـــة  �الأقطـــار 

)�أو�بـــك(، �جتماعـــه �لـ 156، عبـــر تقنية 

 ،2020 يونيـــو   11 بتاريـــخ   )Zoom(

برئا�صـــة �صـــعادة �لدكتـــور مجلـــد ميلـــود، 

ممثـــل �لجمهورية �لجز�ئرية �لديمقر�طية 

�ل�صـــعبية في �لمكتـــب �لتنفيذي للمنظمة، 

�لتـــي لهـــا رئا�صـــة �لـــدورة لعـــام 2020. 

�أع�صـــاء  �ل�صـــعادة  �أ�صـــحاب  وبم�صـــاركة 

�لمكتب �لتنفيذي. وهو �جتماع مخ�صـــ�ص 

للتح�صير لالجتماع �لـ 104 لمجل�ص وزر�ء 

�لمنظمة )على م�صتوى �لمندوبين(.

�فتتح �الجتماع �صـــعادة �صعادة �لدكتور 

مجلـــد ميلود، بكلمة رحب فيها باأ�صـــحاب 

�لتنفيـــذي  �لمكتـــب  �أع�صـــاء  �ل�صـــعادة 

�لم�صـــاركين باالجتماع، ووجه �ل�صـــكر �إلى 

�صـــعادة �الأ�صـــتاذ/ علي �صـــبت بن �صـــبت، 

�الأميـــن �لعام للمنظمة ولمنت�صـــبي �الأمانة 

�لعامة للمنظمة على �لتح�صـــير�ت �لجيدة 

�لتي قامو� بها من �أجل ت�صهيل �نعقاد هذ� 

�الجتماع.

و�عقبه بعد ذلك �صـــعادة �الأ�صتاذ علي 

�صـــبت بن �صـــبت، �الأميـــن �لعـــام للمنظمة 

بكلمة رحب فيها باأ�صحاب �ل�صعادة رئي�ص 

و�أع�صـــاء �لمكتـــب �لتنفيذي لم�صـــاركتهم 

فـــي �الجتمـــاع �لـــذي يعقـــد عبـــر تقنيـــة 

)Zoom(. و��صتعر�ص �صـــعادته بعد ذلك 

�أهم �لمو��صـــيع �لمعرو�صة للنقا�ص، حيث 

�أ�صار �إلى �أن �الجتماع مخ�ص�ص للتح�صير 

لالجتمـــاع �لـ 104 لمجل�ـــص وزر�ء منظمة 

�الأو�بك.

االجتماع الـ 156 للمكتب 
التنفيذي لمنظمة األوابك
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�صـــاركت االأمان�������ة العام�������ة لمنظمة االأقط�������ار العربية 

مناق�صـــة  �جتمـــاع  فـــي  )اأواب�������ك(،  للبت�������رول  الم�ش�������درة 

�لم�صـــود�ت �الأولية لف�صـــول التقري�������ر االقت�شادي العربي 

الموح�������د لع�������ام 2020 و�لـــذي ُعقد عـــن بُعد عبـــر تقنية 

)Cisco Webex( خـــالل �لفتـــرة مـــن 21 – 23 يونيو 

2020. و�صـــارك في �الجتمـــاع ممثلون عن كل من االأمانة 
العام�������ة لجامعة الدول العربي�������ة، و�شندوق النقد العربي، 

العربي للإنم�������اء االقت�ش�������ادي واالجتماعي،  وال�شن�������دوق 

ومثـــل �لمنظمـــة في هذ� �الجتمـــاع   ال�شيد/ عبد الفتاح 

دن�������دي، مدي�������ر االإدارة االقت�شادي�������ة، وال�شي�������د/ الطاه�������ر 

الزيتون�������ي، محل�������ل اأ�شواق طاق�������ة، وال�شي�������د/ ماجد عامر، 

باح�������ث اقت�ش�������ادي ف�������ي االإدارة االقت�شادي�������ة. 

وقد تم خالل �الجتماع مناق�صة م�صود�ت �لف�صول �لُمعدة 

من قبل �لموؤ�ص�صـــات �لم�صـــاركة وعددها 13 ف�صاًل بما في 

ذلك ف�صـــل �لمحور �لذي تناول مو�صوع "االقت�شاد الرقمي 

ودوره ودع�������م دورة ف�������ي التنمية العربية". وقـــد �إبديت بع�ص 

�لمالحظـــات حولها، وتـــم �التفاق على �الأخـــذ في �العتبار 

تلـــك �لمالحظـــات و�لتعديالت �لمقترحة مـــن قبل �لجهات 

�لم�صاركة في �إعد�د �لف�صول بهدف �خر�ج �لتقرير بال�صكل 

�لمالئم. وقد تم �عتماد هياكل �لف�صـــول وفق �ل�صـــيغ �لتي 

عر�صـــتها �لموؤ�ص�صـــات �لتي تعدها، ومنها �لف�صل �لخام�ص 

�لـــذي تقوم باإعد�ده �الأمانـــة �لعامة لمنظمة �أو�بك و�لمتعلق 

بالتطور�ت في مجال �لنفط و�لطاقة، باالإ�صـــافة �إلى �إعد�د 

�لجزئية �لخا�صة بال�صناعات �لهيدروكربونية �صمن �لف�صل 

�لر�بع �لمتعلق بالقطاع �ل�صناعي.

وفي نهاية �الجتماع �أكد �لمجتمعون على �أهمية مو��صلة 

تطويـــر �لمنهجيات �الإح�صـــائية �لمتبعة لح�صـــاب �صال�صـــل 

�لبيانات �القت�صـــادية و�الجتماعية في �لتقرير، باال�صـــتفادة 

مـــن �لجهـــود �لمبذولة في �إطـــار مبادرة عرب�صـــتات لتعزيز 

�لقدر�ت �الح�صائية في �لدول �لعربية باال�صتعانة بالخبر�ت 

�الإقليميـــة و�لدوليـــة. كمـــا تم �التفـــاق على �ال�صـــتمر�ر في 

تطويـــر قاعدة بيانات �لتقرير �القت�صـــادي �لعربي �لموحد، 

وكذلك مو��صـــلة تطوير �لتقرير �القت�صادي �لعربي �لموحد 

من حيث �لم�صمون و�ل�صكل. 

اجتماع التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2020
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انتق�������ل على رحمة اهلل تعالى معالي ال�شيد/ عبدالرحمن �شالم العتيقي، الم�شت�شار في 

الدي�������وان االأميري ووزير المالية والنف�������ط االأ�شبق في دولة الكويت، وممثل دولة الكويت في 

التوقي�������ع على اتفاقية ان�شاء منظمة االأقطار العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك( في مدينة 

بيروت، بتاريخ 9 يناير 1968. 

وا�شتذك�������ر �شع�������ادة االأ�شت�������اذ / علي �شبت بن �شب�������ت، االأمين العام لمنظم�������ة االأوابك، في 

ت�شري�������ح للن�شرة ال�شهرية ماآثر الفقي�������د الراحل الكبيرة وم�شيرة حيات�������ه الحافلة بالعطاء 

واالنج�������ازات وما قدمه من ا�شهام�������ات لدولة الكويت عبر مختل�������ف المنا�شب الرفيعة التي 

تبواأه�������ا وتمثيله لدولة الكويت في المحافل العربية والدولية، كما ا�شتذكر �شعادته الجهود 

الكبيرة للفقيد الراحل على �شعيد العمل العربي الم�شترك على مدى اأكثر من �شتة عقود، 

ومن اأبرزها م�شاهمته في تاأ�شي�س وو�شع اللبنات االأولى لمنظمة االأقطار العربية الم�شدرة 

للبترول )اأوابك(، واحت�شان دولة الكويت للمقر الدائم للمنظمة منذ تاأ�شي�شها.

عبدالرحمن سالم العتيقي 
في ذمة اهلل
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تهـــدف �لدر��صـــة بالدرجة �الأولى �إلـــى �لتعرف على 

حجم ��صتهالك �لطاقة في �لقطاع �ل�صناعي في �لدول 

�الأع�صـــاء نظر� لما يمثله هذ� �لقطاع من �أهمية �صـــو�ء 

من ناحية م�صـــاهمته في �قت�صاد�ت �لدول �الأع�صاء، �أو 

من ناحية ح�صته في �ال�صتهالك �لنهائي من �لطاقة في 

هذه �لدول. وتت�صـــمن هذه �لدر��صة ثمانية �أجز�ء. يقدم 

�لجزء �الأول لمحة عن �لناتج �لمحلي �الإجمالي في �لدول 

�الأع�صاء باالأ�صـــعار �لثابتة و�الأ�صعار �لجارية، باالإ�صافة 

�إلى �لقيمة �لم�صـــافة للقطاع �ل�صـــناعي وح�صـــتها في 

�لناتـــج �لمحلي �الإجمالي في هـــذه �لدول. ويلقي �لجزء 

�لثاني �ل�صـــوء على �إنتاج �لطاقة في هذه �لدول ح�صـــب 

�لم�صـــادر �لمتاحة. وي�صـــتعر�ص �لجـــزء �لثالث تطور�ت 

�ال�صتهالك �لنهائي في �لدول �الأع�صاء ح�صب �لم�صادر 

ووفقا للقطاعات �القت�صادية �لم�صتهلكة للطاقة. ويركز 

�لجـــزء �لر�بع على �ال�صـــتهالك �لنهائـــي من �لطاقة في 

�لقطاع �ل�صـــناعي ح�صـــب �لم�صـــادر وتبعا لل�صـــناعات 

�لرئي�صـــية �لمكونـــة لهـــذ� �لقطاع في �لدول �الأع�صـــاء. 

وي�صـــتكمل �لجزء �لخام�ص �ل�صـــورة بتقديم خال�صة عن 

�ال�صـــتهالك �لنهائـــي من �لطاقـــة في بقيـــة �لقطاعات 

�القت�صـــادية. وي�صـــتعر�ص �لجـــزء �ل�صـــاد�ص ��صـــتهالك 

�لطاقة في �لقطاع �لو�صيط �لذي يتكون ب�صورة �أ�صا�صية 

من محطات �لكهرباء وم�صـــانع ت�صـــييل �لغاز وم�صـــافي 

�لتكريـــر باالإ�صـــافة �إلـــى �لفاقد فـــي عمليـــة �لتحويل. 

�أمـــا �لجـــزء �ل�صـــابع فيعطي �صـــورة عن �إنتـــاج �لطاقة 

و�ال�صـــتهالك �لنهائي من �لطاقـــة، وبالذ�ت في �لقطاع 

�ل�صـــناعي و�ل�صـــناعات �لرئي�صية �لم�صـــتهلكة للطاقة، 

وذلـــك لـــكل دولة من �لدول �الأع�صـــاء ب�صـــورة منفردة. 

ويقدم �لجزء �لثامن بيانات عن موؤ�صـــر كثافة ��صتخد�م 

�لطاقـــة فـــي �لقطاع �ل�صـــناعي فـــي �لدول �الأع�صـــاء. 

و�أخير�، توجز �لدر��صـــة �أهم �لنتائج �لتي تو�صـــلت لها، 

كما تقدم بع�ص �لتو�صـــيات ب�صـــاأن ��صتهالك �لطاقة في 

�لقطاع �ل�صناعي في �لدول �الأع�صاء.  

استهالك الطاقة في القطاع الصناعي

في الدول األعضاء في منظمة أوابك
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التطورات البترولية في األسواق العالمية*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

أواًل: أسواق النفط العالمية

1- اأ�شعار النفط
• ت�صير �أحدث �لتقدير�ت �الأولية لمنظمة �أوبك، �إلى ارتفاع المتو�شط ال�شهري ل�شعر �صلة خاماتها �إلى 37.1 دوالر للبرميل 	

خالل �صهر يونيو 2020، �أي بن�صبة زيادة تبلغ نحو 47.2% مقارنة بال�صهر �ل�صابق. بينما تتوقع �لمنظمة تراجع المتو�شط 

ال�شنوي ل�شعر �شلة خامات اأوبك في عام 2020 �إلى 39.20 دوالر للبرميل، وهو م�صتوى يقل بنحو 24.84 دوالر للبرميل         

�أو بن�صبة 38.8% مقارنة بعام 2019.

�أوبك قد ارتفع خلل �شهر مايو 2020 بن�صبة 42.5% )7.5 دوالر للبرميل( مقارنة  �أ�صعار �صلة خامات  �أن معدل  يذكر 

بال�صهر �ل�صابق، لي�صل �إلى 25.2 دوالر للبرميل. وقد كان لبدء تطبيق �التفاق �لتاريخي ب�صاأن خف�ص �الإنتاج �لقيا�صي بين 

  ،)Covid-19( لم�صاركة في �إعالن �لتعاون، و�لذي يهدف لمو�جهة تد�عيات جائحة فيرو�ص كورونا �لم�صتجد� )+دول )�أوبك

دور�ً رئي�صياً في �رتفاع �الأ�صعار خالل �صهر مايو 2020، وذلك للمرة �الأولى خالل هذ� �لعام.

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

2- الطلب والعر�س
• ت�صير �َخر �لتقدير�ت �إلى اإنخفا�س الطلب العالمي على النفط خالل �لربع �لثاني من عام 2020 ب�صكل قيا�صي يبلغ 11.1 	

مليون ب/ي، �أي بن�صبة 12% مقارنة بم�صتويات �لربع �ل�صابق،    لي�صل �إلى حو�لي 81.3 مليون ب/ي. حيث اإنخف�س 

طلب مجموعة الدول ال�شناعية بن�صبة 23% لي�صل �إلى 34.9 مليون ب/ي، كما اإنخف�س طلب بقية دول العالم بن�صبة 

1.5% لي�صل �إلى 46.4 مليون ب/ي. 
في حين يتوقع بدء تعافي الطلب العالمي على النفط خلل الربع الثالث من عام 2020 لي�صل �إلى 92.3 مليون ب/ي، 

�أي بن�صبة زيادة تبلغ 13.5% مقارنة بم�صتويات �لربع �ل�صابق. حيث يتوقع ارتفاع طلب مجموعة الدول ال�شناعية بن�صبة 

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

27.2% لي�صل �إلى 44.4 مليون ب/ي، كما يتوقع ارتفاع طلب بقية دول العالم بن�صبة 3.2% لي�صل �إلى 47.9 مليون 
ب/ي. 

• ت�صير �لتقدير�ت �الأولية �إلى اإنخفا�س االإمدادات العالمية من النفط خالل �صهر مايو 2020 بمقد�ر 12.1 مليون 	

ب/ي، �أي بن�صبة 12% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق، لت�صل �إلى حو�لي 87.5 مليون ب/ي. حيث �إنخف�ص �إجمالى 

9.1% لت�صل �إلى 58 مليون ب/ي. كما �إنخف�صت �إمد�د�ت �لدول  بن�صبة  �أوبك  �لمنتجة من خارج  �لدول  �إمد�د�ت 

�إلى 29.5 مليون ب/ي.  �أوبك من �لنفط �لخام و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي بن�صبة 17.6% لت�صل  �الأع�صاء في منظمة 

تز�مناً مع بدء تطبيق �إتفاق خف�ص �الإنتاج �لقيا�صي بين دول )�أوبك +( وبع�ص �لدول �الأخرى �لمنتجة للنفط منذ مطلع 

�صهر مايو 2020. 

كما ت�صير �لتقدير�ت �إلى مزيد من االإنخفا�س في االإمدادات العالمية من النفط خالل �صهر يونيو 2020، على خلفية 

�إ�صافي  �إجر�ء خف�ص  �لمتحدة عن  �لعربية  �الإمار�ت  �لكويت ودولة  �ل�صعودية ودولة  �لعربية  �لمملكة  �إعالن كل من 

وطوعي على �إنتاجهم بنحو مليون ب/ي و 80 �ألف ب/ي و 100 �ألف ب/ي على �لترتيب خالل هذ� �ل�صهر. وفي هذ� 

�ل�صياق، تم �الإتفاق على وقف �إنتاج �لنفط من حقل �لخفجي �لم�صترك بين �لمملكة �لعربية �ل�صعودية ودولة �لكويت 

خالل نف�ص �ل�صهر.

• اإنخف�س اإنتاج الواليات المتحدة من النفط ال�شخري خالل �صهر مايو 2020 ب�صكل حاد بلغ 811 �ألف ب/ي مقارنة 	

بال�صهر �ل�صابق، وهو �أكبر هبوط �صهري منذ بدء �الحتفاظ ب�صجالت �الإنتاج، لي�صل �إلى 7.938 مليون برميل/يوم. 

يوليو  7.634 مليون ب/ي خالل �صهر  و�إلى   ،2020 يونيو  7.725 مليون ب/ي  خالل �صهر  �إلى  �إنخفا�صه  ويتوقع 

2020، وهو �أدنى م�صتوى له منذ �صهر يوليو 2018. كما اإنخف�س عدد الحفارات العاملة خالل �صهر مايو 2020 
بمقد�ر 199 حفارة وهو �أكبر معدل �إنخفا�ص �صهري له على �الإطالق، لي�صل �إلى 316 حفارة وهو �أدنى م�صتوى له 

منذ بدء �الحتفاظ ب�صجالت. 

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

3- المخزونات النفطية

• ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول ال�شناعية خالل �صهر مايو 2020 بحو�لي 71 مليون برميل مقارنة بال�صهر 	

�ل�صابق لي�صل �إلى حو�لي 3208 مليون برميل، كما ارتفع المخزون االإ�شتراتيجي في دول منظمة التعاون االقت�شادي 

والتنمية وجنوب اأفريقيا وال�شين بحو�لي 6 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1855 مليون برميل. 
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4. تجارة النفط

- واردات الواليات المتحدة النفطية

• ارتفعت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر مايو 2020 بنحو 10% لت�صل �إلى حو�لي 6 مليون 	

ب/ي، كما ارتفعت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو 1.1% لتبلغ حو�لى 1.8 مليون ب/ي.

• ارتفعت �شادرات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر مايو 2020 بنحو 2.2% لت�صل �إلى حو�لي 3.2 	

مليون ب/ي، بينما اإنخف�شت �شادراتها من المنتجات النفطية بنحو 26.8% لتبلغ حو�لى 4.1 مليون ب/ي.

ثانيًا: أسواق الغاز الطبيعي العالمية

1- االأ�شعار
• ارتفع المتو�شط ال�شهري لل�شعر الفوري للغاز الطبيعي �لم�صجل في مركز هنري بال�صوق �الأمريكي ب�صكل طفيف 	

خالل �صهر مايو 2020 لي�صل �إلى 1.75 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

• اإنخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في اليابان خالل �صهر �أبريل 2020 بمقد�ر 0.18 دوالر 	

الغاز  ا�شتيراد  اأ�شعار  اإنخف�س متو�شط  كما  ح ب(،  )و  مليون  لكل  دوالر   9.35 �إلى  لي�صل  ح ب(،  )و  مليون  لكل 

الطبيعي الم�شيل في ال�شين بمقد�ر 0.16 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 7.66 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

بينما ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في كوريا الجنوبية بمقد�ر 0.31 دوالر لكل مليون )و 

ح ب(، لي�صل �إلى 9.18 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

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

مليون طن خالل �صهر �أبريل 2020، م�صتاأثرة بح�صة 16.3% من �الإجمالى.          

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

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

** Projections

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2020 2019 �ال�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month 2020 2019 �الأ�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month

63.9 1 
   

يوليو

July

68.9 58.0 1 

 يناير 

January
66.0  2 65.6 59.3  2
64.7  3 64.4 60.8  3
64.3 4 60.3 60.5  4
58.6 1 

 

�غ�صط�ص

August

55.2 61.9  1

 فرب�ير 

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

�صبتمرب

September

51.3 65.1 1

 مار�ص 

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

 �كتوبر 

October

22.3 68.8 1
  

�بريل

April

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

 نوفمرب  

November

21.5 70.2 1

مايو

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

 دي�صمرب 

December

35.2 61.8 1

 يونيو 

  June
65.8  2 37.0 61.5 2
67.7  3 37.3 62.9 3
68.3 4 38.5 65.3 4

20192020

58.765.1January يناير 

63.855.3February فرب�ير 

66.433.9March مار�ص 

70.817.7April �بريل 

70.025.2May مايو 

62.936.9June يونيو 

**64.7July يوليو **

59.6August �غ�صط�ص 

62.4September �صبتمرب 

59.9October �كتوبر 

62.9November نوفمرب 

66.5December دي�صمرب 

63.051.5First Quarter �لربع �الأول 

**67.926.6Second Quarter �لربع �لثانى **

62.2Third Quarter �لربع �لثالث 

63.1Fourth Quarter �لربع �لر�بع 

64.039.2Annual Average املتو�شط ال�شنوي 

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

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

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

)$/Barrel - دوالر/ برميل(

�صلة خامات 

�أوبك

 OPEC
Basket

�لعربى 

�خلفيف

 Arab
Light

خليط   

�ل�صحر�ء 

�جلز�ئري 

 Sahara
Blend

�لب�صرة 

�خلفيف

 Basra
Light

�لكويت 

Kuwait
Export

موربان

�الإمار�تي

Murban

�ل�صدرة �لليبي

Es Sider
دبى

Dubai
برنت

Brent

قطر 

�لبحري

Marine

غرب 

تك�صا�ص

WTI

69.870.671.468.668.972.269.869.771.269.265.2Average 2018متو�شط عام 2018

64.065.064.563.664.364.763.863.564.265.257.0Average 2019متو�شط عام 2019

58.759.659.358.258.760.858.359.159.459.551.6January 2019يناير 2019 

63.864.964.363.363.965.663.264.464.065.155.0Februaryفرباير

66.467.466.466.166.868.065.466.966.167.658.2Marchمار�س

70.871.971.270.571.271.570.570.971.271.863.9Aprilاأبريل

70.070.871.269.870.169.770.369.670.971.060.7Mayمايو

62.963.564.862.762.662.863.661.664.063.554.7Juneيونيو

64.765.663.964.464.964.963.463.263.964.857.5Julyيوليو

59.660.858.259.260.460.258.458.958.860.854.8Augustاأغ�شط�س

62.462.762.561.962.262.462.361.162.663.16.9September�شبتمرب

59.961.060.559.560.560.959.859.559.761.854.0Octoberاأكتوبر

62.964.063.962.563.763.563.561.963.164.957.3Novemberنوفمرب

66.567.568.165.866.366.767.664.966.968.159.8Decemberدي�شمرب

65.166.665.364.165.466.163.664.164.367.257.6January 2020يناير 2020 

55.556.857.954.855.957.154.754.355.556.050.6Februaryفرباير

33.933.831.736.029.9Marchمار�س

17.718.317.116.817.223.914.621.318.817.5316.5Aprilاأبريل

25.225.026.324.724.528.224.630.428.823.528.6Mayمايو

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

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

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

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

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

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

الغازولني  املمتازال�شوق

Premium Gasoline
زيت الغاز

Gasoil
زيت الوقود

 Fuel Oil Market

متو�صط

 عام 

2018

79.984.765.2Singapore�صنغافورة

Average
2018

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

85.881.058.9US Gulf�خلليج �المريكي

متو�صط

 عام 

2019

72.577.857.3Singapore�صنغافورة

Average
2019

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

79.774.652.6US Gulf�خلليج �المريكي

مايو

2019

76.382.464.4Singapore�صنغافورة

May-19
90.384.961.7Rotterdamروترد�م

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

يونيو

2019

67.574.959.4Singapore�صنغافورة

Jun.-19
78.376.156.9Rotterdamروترد�م

70.675.662.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
82.571.154.8US Gulf�خلليج �المريكي

يوليو

2019

73.678.566.1Singapore�صنغافورة

Jul.-19
82.378.559.2Rotterdamروترد�م

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

�أغ�صط�ص

2019

70.175.154.4Singapore�صنغافورة

Aug.-19
77.675.455.7Rotterdamروترد�م

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

�صبتمرب

2019

74.477.762.3Singapore�صنغافورة

Sep.-19
77.279.762.6Rotterdamروترد�م

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

�أكتوبر

2019

74.276.346.6Singapore�صنغافورة

Oct.-19
76.378.558.9Rotterdamروترد�م

69.478.162.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
77.574.942.3US Gulf�خلليج �المريكي

نوفمرب

2019

76.175.438.4Singapore�صنغافورة

Nov.-19
78.278.158.6Rotterdamروترد�م

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

دي�صمرب

2019

74.878.942.2Singapore�صنغافورة

Dec.-19
77.480.465.0Rotterdamروترد�م

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

يناير

2020

71.176.350.8Singapore�صنغافورة

Jan.-20
76.276.168.1Rotterdamروترد�م

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

فرب�ير

2020

64.365.745.6Singapore�صنغافورة

Feb.-20
69.766.554.8Rotterdamروترد�م

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

مار�ص

2020

36.445.230.7Singapore�صنغافورة

Mar.-20
40.546.430.0Rotterdamروترد�م

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

�أبريل

2020

20.531.222.8Singapore�صنغافورة

Apr.-20
27.633.122.3Rotterdamروترد�م

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

مايو

2020

33.435.826.1Singapore�صنغافورة

May-20
37.834.126.0Rotterdamروترد�م

31.133.628.8Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
41.228.123.9US Gulf�خلليج �المريكي
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 Source: OPEC Monthly Oil Market Report various issues امل�شدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�شهري ملنظمة اأوبك. 

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

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

�جلدول - 5 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �لنفط �خلام  2018 - 2020 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2018 - 2020
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�ص �لعاملي(

             Direction
Period

�لبحر �ملتو�صط/

�لبحر �ملتو�صط ***

Med/Med ***

�ل�صرق �الأو�صط/ �لغرب **

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

Middle East/East*
 �الجتاه     

�لفرتة

Average 2018 115 25 57 متو�شط عام 2018

Average 2019 117 35 66 متو�شط عام 2019

May 2019 103 19 39 مايو 2019

June 89 20 44 يونيو

July 88 20 44 يوليو

August 76 27 57 �أغ�صط�ص

September 110 30 62 �صبتمرب

October 176 83 135 �أكتوبر

November 156 56 92 نوفمرب

December 199 63 113 دي�صمرب

January 2020 151 53 93 يناير 2020

February 80 30 43 فرب�ير

March 142 100 127 مار�ص

April 156 103 156 �أبريل

May 2020 106 35 60 مايو 2020

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

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2018 - 2020
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�ص �لعاملي (

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

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

Med/Med*
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

Middle East/East*

�الجتاه     

�لفرتة

Average 2018 161 151 119 متو�شط عام 2018

Average 2019 176 166 124 متو�شط عام 2019

May 2019 159 149 116 مايو 2019

June 150 140 114 يونيو

July 163 153 96 يوليو

August 111 103 112 �أغ�صط�ص

September 112 104 109 �صبتمرب

October 167 157 165 �أكتوبر

November 235 225 148 نوفمرب

December 292 283 162 دي�صمرب

January 2020 224 214 130 يناير 2020

February 195 185 100 فرب�ير

March 201 191 150 مار�ص

April 358 348 291 �أبريل

May 186 177 252 مايو

Direction

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

* حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  230 اىل 280 األف طن �شاكن  
** حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  270 اىل 285 األف طن �شاكن  

*** حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  80 اىل 85 األف طن �شاكن  

* Vessels of 230 - 280 thousand dwt.
** Vessels of 270 - 285 thousand dwt.
***  Vessels of 80 - 85 thousand dwt.
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* Estimates .
Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty 
Reports.

�جلدول - 7 : �لطلب �لعاملي على �لنفط خالل �لفرتة 2018 - 2020    

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

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

وتقارير ال�شناعة النفطية.

*2020 2019 2018 

�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average

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

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

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

OECD 34.9 45.3 47.9 48.3 48.5 47.2 47.7 48.0  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 19.0 24.5 25.6 26.0 26.0 25.3 25.1 25.6  �أمريكا �ل�صمالية

Western Europe 9.7 13.0 14.3 14.3 14.8 14.3 14.1 14.3  �أوروبا �لغربية

Pacific 6.3 7.9 8.0 8.1 7.7 7.6 8.5 8.1  �ملحيط �لهادي

Developing Countries 29.5 31.6 33.1 33.1 33.3 32.8 33.0 32.6  الدول النامية

 Middle East &
other Asia 19.2 21.0 22.1 22.1 22.2 21.8 22.2 21.8 �ل�صرق �الو�صط ودول 

�أ�صيوية �أخري 

Africa 4.3 4.4 4.4 4.5 4.4 4.4 4.5 4.3  �فريقيا

Latin America 6.0 6.3 6.6 6.5 6.9 6.6 6.4 6.5  �أمريكا �لالتينية

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

  FSU 3.9 4.5 4.8 5.0 5.0 4.7 4.7 4.8  االحتاد ال�شوفيتي ال�شابق

Eastern Europe 0.5 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7    اأوروبا ال�شرقية

World 81.3 92.4 99.7 100.8 100.5 98.6 98.8 98.8    العامل
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�جلدول - 8: �لعر�ص �لعاملي للنفط و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �لفرتة  2018 - 2020

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

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

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

* اأرقام تقديرية. 

*2020 2019 2018 

�لربع �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 27.2 27.8 28.0 27.6 27.8 28.0 28.7 الدول العربية

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

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

OPEC 33.6 34.5 34.4 34.2 34.8 35.3 37.1 االأوبك 

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

NGLs  +non conventional Oils 5.4 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3  �صو�ئل �لغاز �لطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 31.2 30.0 31.1 29.8 29.7 29.4 28.3 منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

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

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

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

Developing Countries 14.5 14.2 14.5 14.3 14.1 14.0 13.5 الدول النامية

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

 Africa 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 �فريقيا 

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

China 4.2 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 4.0 ال�شني

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

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

Processing Gains 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 عوائد التكرير

World 100.1 99.4 100.8 99.0 98.2 99.7 99.7  العامل  
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1) Exculdes Oil at Sea.
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

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

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

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

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

مايو

2020 
May 20

�أبريل

 2020
Apr. 20

�لتغير عن �أبريل 2020

Change from
April 2020

مايو

 2019
May 19

�لتغير عن مايو 2019

Change from
May 2019

17391675641567172Americasاالأمريكتني:

7267062064086Crudeنفط خام

10139694492786Productsمنتجات نفطية

964108Europe)11(10721083اأوروبا :

35033Crude)1(383384نفط خام

61475Products)10(689699منتجات نفطية

3983791938810Asiaاآ�شيا:

Crude)5(15614610161نفط خام

242233922715Productsمنتجات نفطية

 32083137712919289Total OECDاإجمايل الدول ال�شناعية *
1

12651236291151114Crudeنفط خام

19441901431768176Productsمنتجات نفطية

 35813482992958623Rest of the worldبقية دول العامل *
1

15551493621140415Oil at Seaنفط على منت �لناقالت

678966191705878911World Commercial 1املخزون التجاري العاملي *

185518496182332Strategic Strategic�ملخزون �ال�صرت�تيجي

10200996123988411359Total 2اإجمايل املخزون العاملي**

اإعـــــــــــــــالن



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

2020  
لعام

منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول )اأوابك(

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

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

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

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

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

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

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

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

اإعـــــــــــــــالن

البحوث البيئية ذات العالقة بالبترول والطاقة

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

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

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

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

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

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

�لح�صر:

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

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

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

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

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

مجال البحث



شروط تقديم البحث

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

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

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

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

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

ت�شريحا بذلك ح�شب النموذج المرفق.

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

المراجع الم�شتخدمة بالتف�شيل.

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

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

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

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

ال يجوز منح الجائزة لذات الباحث مرتين متتاليتين. . 8

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

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

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

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

منظمة االأقطار العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك(

اأمانة �شر اللجنة التنظيمية للجائزة - المقر الدائم للمنظمات العربية

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

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

 oapecaward2020@oapecorg.org :البريد االإلكتروني

www.oapecorg.org:الموقع على االإنترنت

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

في مجال 

البحوث البيئية ذات العالقة بالبترول والطاقة

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

�أقر �أنا �لموقع �أدناه

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

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

�ال�صــم  :

�لتوقيع :

�لتاريخ       /       /


