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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. 

 ت�شدر الن�شرة ال�شهرية عن الأمانة العامة ملنظمة الأقطار 

العربية امل�شدرة للبرتول - اإدارة الإعالم واملكتبة

)ISSN 1018-595X(

 جميع حقوق الطبع حمفوظة، وال يجوز اإعادة الن�شر 

اأو االقتبا�س دون اإذن خطي م�شبق من املنظمة.  

ال�شرتاك ال�شنوي )11 عدداً(

وي�شمل اأجور الربيد 

الدول العربية 

الدول االأجنبية 

للأفراد: 10 دنانري كويتية �أو ما يعادلها بالدوالر 

للموؤ�ش�شات: 15 دينار� كويتيا �أو ما يعادلها بالدوالر 

للأفراد: 40 دوالر� �أمريكيا 

للموؤ�ش�شات: 60 دوالر� �أمريكيا

توجه طلبات اال�شرتاك اإىل: 

ق�شم التوزيع – اإدارة االإعلم واملكتبة،
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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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االجتماع السادس بعد المائة لمجلس 
وزراء منظمة األقطار العربية المصدرة 

للبترول )أوابك(

انعقاد االجتماع التنسيقي األول لهيئة العمل 
المشتركة  من األمانة العامة لمنظمة أوابك، 

ومعهد الكويت لألبحاث العلمية

 )على مستوى المندوبين( 
صدور التقرير اإلحصائي السنوي عبر تقنية االتصال المرئي

 لمنظمة أوابك لعام 2020
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علـــى �لرغـــم من عدم  �لتو�صـــل �إلى حلول و�تفاق في موؤتمر �الأطـــر�ف COP25 �لذى عقد 

بمدريد خالل عام 2019، فاإن �لعام �لحالي كان حافاًل باأحد�ث وتطور�ت جوهرية لم ي�صـــهدها 

�لعالم في �لع�صـــر �لحديث ففي ظل جائحة كورونا Covid 19 و�لو�صـــع �القت�صـــادي �لعالمي 

�لر�هن و�الختالالت في �لنظام �لتجاري �لدولي كل تلك �لق�صايا �لمعقدة تفر�ص ح�صورها على 

�لطاولة �لدولية ، �إذ تجتمع �لدول �الأطر�ف �لموقعة على �تفاقية تغير �لمناخ �لموؤتمر �ل�صـــاد�ص 

و�لع�صرين لالأطر�ف في �التفاقية �الطارية ب�صاأن �لتغير �لمناخي COP26  في مدينة غال�صكو 

باإ�صـــكتلند� خالل �صـــهر نوفمبـــر �لقادم 2021، حيث �أنهـــا �لقمة �الأولى مـــن نوعها في ظل تلك 

�لمتغير�ت وعودة �لواليات �لمتحدة �الأمريكية �إلى �تفاقية باري�ص للمناخ، و�صـــيكون هذ� �لموؤتمر 

�أول قمـــة تر�جـــع مدى �لتقدم �لـــذى حققه �لمجتمع �لدولي في تحقيـــق �الأهد�ف �لمطلوبة منذ 

توقيع �تفاق باري�ص 2015.

و�أنه من �لمتوقع �أن ي�صـــع �لمفاو�صـــين �لدوليين �أهد�فاً جديدة طويلة �الأجل للت�صـــدي لتغير 

�لمنـــاخ، و�أن تكـــون تلـــك �الأهد�ف جريئة، وذ�ت �صـــقف عال، حيث تحدد �الأولويـــة �لتز�م �لدول 

بالو�صـــول �إلى م�صـــتوى �نبعاثات �صـــفري بحلول منت�صـــف هذ� �لقرن مع تخفي�صـــات �أكثر جر�أة 

و�أ�صرع النبعاثات غاز �لكربون بحلول عام 2030.

�أال �أن هناك كثير من �الأمور �ل�صائكة و�لمعقدة في ملف مفاو�صات �لمناخ ومن �أهمها �لطريقة 

�الأف�صـــل الإد�رة نظام �أ�صو�ق �لكربون و�أر�صدة �ئتمانات �لكربون وق�صايا �لتمويل �لمقدمة للدول 

�لناميـــة لمو�جهـــة �آثار تغير �لمناخ من حيث �لتعوي�ص عن �لخ�صـــائر �القت�صـــادية �لمترتبة على 

ذلك �لتغيير، و�لتز�م �لدول بتعهد�تها ، ومو�صـــوع �لهدف �لعالمي للتكيف وملف �الأمن �لغذ�ئي، 

وق�صايا تتعلق بحقبة ما بعد �لوقود �الأحفوري.

وعليه �صـــيكون من �لمجحف وغير �لمن�صـــف �اليماء باأن �لنظام �القت�صـــادي �لدولي لم يعد 

بحاجة �إلى �لوقود �الأحفوري علماً باأن �لنفط و�لغاز ماز�ال يت�صـــدر�ن قائمة �ل�صـــلع �الأكثر تد�والً 

في بور�صة �ل�صلع �لم�صتقبلية.

وعلـــى كل �الأحـــو�ل نتوقع �أن هذه �لقمـــة ال تحقق طموحات �لدول �لناميـــة، و�أن تكون هناك 

�إخفاقات في بع�ص �لملفات خا�صـــة في ظل �لتد�عيات �القت�صـــادية �لدولية ، وتد�عيات كورونا 

و�لتوجهات �لدولية �لجديدة حيال ملف �لتغير �لمناخي.

5
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و�أ�صـــاف بن �صـــبت، باأن �الجتماع قد ناق�ص مجموعة 

مـــن �لمو��صـــيع ذ�ت �ل�صـــلة باأعمـــال و�أن�صـــطة �لمنظمة 

ومن بينها �لم�صـــادقة على �لح�صـــابات �لختامية للمنظمة 

)�الأمانـــة �لعامـــة و�لهيئـــة �لق�صـــائية( لعـــام 2020، كما 

�طلع على تقرير حول ن�صـــاطات �الأمانـــة �لعامة للمنظمة 

خالل �لن�صـــف �الأول مـــن عام 2021، ومـــن بينها متابعة 

�صـــوؤون �لبيئة وتغير �لمناخ، ومتابعة �صير �الأعمال في بنك 

�لمعلومـــات، و�لفعاليـــات �لتـــي نظمتها �الأمانـــة �لعامة �أو 

�صاركت فيها �أو �لتي �صتنظمها خالل عام  2021، وكذلك 

�للقاء�ت على �صعيد جامعة �لدول �لعربية. 

و�أو�صـــح �ن �لمجل�ـــص �طلـــع علـــى تقاريـــر �الأمانـــة 

�لعامـــة لمنظمة �أو�بك حول �الأو�صـــاع �لبترولية �لعالمية، 

و�لدر��صـــات �لتي �أنجزتها �الأمانة �لعامـــة لمنظمة �أو�بك 

خـــالل �لن�صـــف �الأول مـــن عـــام 2021، و�لتـــي تتعلـــق 

باأ�صـــعار �لنفـــط، ودور �لبحث �لعلمي في تطوير �صـــناعة 

�لبتروكيماويات، وم�صـــكالت �لتـــاآكل، و�إنتاج �لهيدروجين، 

وتاأثير تر�جع �أ�صعار �لنفط في مجال �ال�صتك�صاف و�الإنتاج 

في �ل�صناعة �لبترولية.

و�أفـــاد �الأمين �لعام، بـــان �الجتماع �لــــ 106 لمجل�ص 

وزر�ء منظمة �الأو�بك )على م�صتوى �لمندوبين(، قد �صبقه 

�الجتمـــاع �لـ 159 للمكتب �لتنفيذي �لذي عقد عبر تقنية 

�الت�صال �لمرئي، بتاريخ 22  مايو 2021، برئا�صة برئا�صة 

�صـــعادة �لدكتـــور نا�صـــر بن �لحميـــدي �لدو�صـــري، ممثل 

�لمملكة �لعربية �ل�صعودية في �لمكتب �لتنفيذي للمنظمة، 

وهو �جتماع مخ�صـــ�ص للتح�صـــير الجتمـــاع مجل�ص وزر�ء 

�لمنظمـــة )علـــى م�صـــتوى �لمندوبيـــن(. وقـــد ��صـــتعر�ص 

�الجتمـــاع �لتقدم �لمحرز على �صـــعيد تنفيذ خطة تفعيل 

وتطوير ن�صـــاط �لمنظمة، و�لتي تعمل كافة �د�ر�ت �الأمانة 

�لعامـــة للمنظمة على تنفيذ كافـــة محاورها �لمعتمدة من 

قبل مجل�ص وزر�ء �لمنظمة.

و�ختتـــم �الأميـــن �لعـــام ، ت�صـــريحه معرباً عن �صـــكره 

�لجزيل للدعـــم �لكبير �لذي تتلقاه �الأمانة �لعامة لمنظمة 

�الأو�بك من �لدول �الأع�صـــاء و�لذي مكنها من �ال�صـــتمر�ر 

في عملها في ظل �لظروف �ل�صحية �لع�صيبة �لتي تجتاح 

دول �لعالـــم باأ�صـــرها، متمنيـــاً �لمزيد من �لتقـــدم و�لنماء 

لل�صناعة �لبترولية �لعربية.  

ذك�������ر االأمي�������ن العام لمنظمة االأقط�������ار العربية الم�شدرة للبت�������رول )اأوابك(، علي �شب�������ت بن �شبت، باأن 

 )Zoom( مجل��������س وزراء المنظمة قد عقد اجتماعه ال� 106 عل�������ى م�شتوى مندوبي الوزراء، عبر تقنية

بتاري�������خ 22 مايو 2021، ميلدية، برئا�شة، �شعادة الدكتور نا�شر بن الحميدي الدو�شري، ممثل المملكة 

العربية ال�شعودية في المكتب التنفيذي للمنظمة، التي لها رئا�شة الدورة لعام 2021. 

كم�������ا بعث �شع�������ادة ال�شيد علي �شبت بن �شب�������ت، برقية تهنئة اإلى 

�شع�������ادة المهند��������س خالد مطر العلي�������ج، بمنا�شب�������ة ت�شميته ممثل 

للجمهورية العربية ال�شورية بمنظم�������ة اوابك، متمنيا له التوفيق 

والنجاح في مهامه الجديدة.

بع�������ث �شع�������ادة االأمين الع�������ام لمنظمة اأوابك، ال�شي�������د علي �شبت 

ب�������ن �شبت، برقي�������ة تهنئة اإلى �شع�������ادة الدكتور نا�شر ب�������ن الحميدي 

الدو�ش�������ري، بمنا�شبة ت�شميت�������ه ممثًل للمملك�������ة العربية ال�شعودية 

بمنظمة اأوابك، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة. 

�صعادة �لدكتور

 نا�صر بن �لحميدي �لدو�صري

�صعادة �لمهند�ص

 خالد مطر �لعليج
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فـــي �إطـــار تفعيل مذكرة �لتفاهم �لموقعة بين منظمة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة للبترول 

)�أو�بـــك( ومعهد �لكويت لالأبحاث �لعلميـــة )KISR( بتاريخ 8 مار�ص 2021، عقد �الجتماع 

�لتن�صـــيقي �الأول للجنة �لعمل �لم�صـــكلة من �لجانبين يوم 24 مايو 2021، بمقر �لمعهد في 

دولـــة �لكويـــت، وذلك للتباحث فـــي �لمجاالت �لتي تهم �لجانبين، وو�صـــع �للم�صـــات �الأولى 

لخارطة طريق للتعاون �صيتم تنفيذها خالل �لن�صف �لثاني من �لعام �لجاري 2021.

في �لبد�ية ��صـــتقبل �ل�صـــيد �لدكتـــور /مانع �ل�صـــدير�وي �لقائم باأعمـــال مدير �لمعهد، 

�أع�صاء �للجنة �لم�صكلة من ممثلي �الأمانة �لعامة لمنظمة �أو�بك وكذلك ممثلي معهد �لكويت 

لالأبحـــاث �لعلمية. حيث �أكد على �أهمية ت�صـــخير �الإمكانات �لمتاحة لدى �لجانبين لتحقيق 

�أهد�ف مذكرة �لتفاهم، و�لم�صي قدماً في �إعد�د �آليات �لتنفيذ.

 بعـــد ذلـــك، عقـــدت �للجنة �لم�صـــتركة �جتماعهـــا �الأول لبحث كافة �لمو�صـــوعات ذ�ت 

�الهتمام �لم�صترك، و�لتطور�ت �لتي ت�صهدها �ل�صناعة �لنفطية، وو�صع خطة �لعمل �الأولية 

خالل �ل�صـــهور �ل�صـــتة �لمقبلة، وت�صـــمل �لدعوة للم�صـــاركة في �لندو�ت وور�ـــص �لعمل �لتي 

�صـــتنظمها �الأمانة �لعامة، و�لتن�صـــيق لعقد فعاليات م�صـــتركة، و�لنظر في �الآليات �لمنا�صبة 

الإعد�د در��صـــات م�صـــتركة. وتـــم �التفاق على ��صـــتمر�ر �نعقاد هذ� �الجتماع ب�صـــكل دوري 

لمتابعة �صير �لعمل.

مثل االأمانة العامة في اللجنة الم�شتركة كل من ال�شيد/ عبد الفتاح دندي، مدير االإدارة 

االقت�شادية، والدكتور / يا�شر بغدادي، خبير �شناعات نفطية، والمهند�س / وائل حامد عبد 

المعطي، خبير �شناعات غازية، بينما مثل معهد الكويت للأبحاث العلمية كل من الدكتور/

عب�������د العظيم معرفي، والدكتور ب�شار الكندري، والدكت�������ور/ �شيخة ال�شند، والم�شت�شار/ماهر 

بقطر.

انعقاد االجتماع التنسيقي األول لهيئة العمل المشتركة
 من األمانة العامة لمنظمة أوابك، ومعهد الكويت لألبحاث العلمية
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مكان وتاريخ انعقاد الدورة:  عبر �الت�صال �لمرئي - تقنية )ZOOM(، 23 – 24 يونيو 2021.

�لنفط و�لطاقة في وز�ر�ت  �إح�صاء�ت  �لدورة �لى م�صاعدة �لمخت�صين في �عد�د  تهدف  الهدف من الدورة:  

�لنفط و�لطاقة و�الأجهزة �الإح�صائية �الأخرى �لمخت�صة على تح�صين �لمهار�ت �الإح�صائية �لتطبيقية، وتطوير 

�الإجر�ء�ت �لعملية لتح�صين عملية جمع بيانات، ومو�ءمة تلك �الجر�ء�ت مع �لمعايير �لدولية.

المحاور الرئي�شية:

اأواًل: تعريفات وم�شطلحات ا�شا�شية 

 �لبترول وخ�صائ�ص �لنفط �لخام	

 �لمفاهيم �لفنية لمدخالت ومخرجات م�صافي �لتكرير	

ثانيًا: اإح�شاءات النفط والطاقة 

 م�صطلحات �ح�صائية	

 �أهمية �إح�صاء�ت �لنفط و�لطاقة	

 �لمبادئ �الأ�صا�صية الإن�صاء نظام �ح�صائي لمعلومات �لنفط و�لطاقة	

 تطبيقات عملية	

 معوقات �لعمل على �إح�صاء�ت �لطاقة	

على الراغبين بالمشاركة من الدول األعضاء في المنظمة في فعاليات الدورة ملىء 
استمارة التسجيل وإعادة ارسالها على البريد االلكتروني التالي :

aldawood@oapecorg.org
مالحظة:

- الدورة مخصصة للمبتدئين العاملين على إحصاءات النفط والطاقة
- اللغة العربية هي اللغة المستخدمة في تقديم الدورة
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تقرير تطورات الغاز 
الطبيعي المسال 

والهيدروجين خالل 
الربع األول من عام 

2021

وطبقـــا للتقرير فقد جـــاء �أد�ء �صـــادر�ت �لدول 

�لعربية من �لغاز �لطبيعي �لم�صال ��صتثنائياً بامتياز، 

بف�صل تحقيق �أعلى معدل لل�صادر�ت على �أ�صا�ص ربع 

�صـــنوي منذ عدة �صـــنو�ت، باإجمالي 29.9 مليون طن 

وذلـــك مقابل 27 مليون طـــن خالل �لربع �لمماثل من 

عام 2020 بن�صـــبة نمو على �أ�صـــا�ص �صنوي %10.7. 

وقد جاء هذ� �لرقم �لقيا�صـــي �لجديد بف�صـــل تنامي 

�ل�صـــادر�ت من دولة قطـــر و�لجمهوريـــة �لجز�ئرية، 

وجمهوريـــة م�صـــر �لعربيـــة، مـــع ��صـــتمر�ر ت�صـــغيل 

محطات �الإ�صـــالة في كل من دولة �الإمار�ت، و�صلطنة 

عمان بكامل طاقاتها �الإنتاجية.

وقـــد ��صـــتحوذت �لـــدول �لعربيـــة مجتمعة على 

ح�صـــة �صـــوقية عالمية بلغت نحـــو 31%.  حيث بلغ 

�إجمالـــي �صـــادر�ت دولة قطر نحـــو 20.5 مليون طن 

بن�صـــبة نمو على �أ�صا�ص �صنوي 2.5%، بينما �رتفعت 

�صـــادر�ت �لجمهورية �لجز�ئريـــة �إلى 3.3 مليون طن 

بن�صـــبة نمو على �أ�صـــا�ص �صـــنوي 26.9%. و�صدرت 

�صـــلطنة عمـــان نحو 2.7 مليون طن بن�صـــبة نمو على 

�أ�صـــا�ص �صنوي 3.8%، و��صتقرت �ل�صادر�ت في دولة 

�الإمار�ت �لعربية �لمتحدة عند 1.4 مليون طن، وهي 

نف�ص م�صـــتويات �لربع �لمماثـــل من عام 2020 حيث 

تعمل محطـــة “�أدجا�ص” بكامل طاقاتهـــا. بينما جاء 

�لنمو �الأكبر في �صادر�ت �لدول �لعربية من جمهورية 

م�صـــر �لعربية �لتي قامت بت�صدير نحو 2 مليون طن 

خـــالل �لربـــع �الأول من عـــام 2021 مقارنـــة بـ 0.4 

مليـــون طـــن خالل �لربع �لمماثل مـــن عام 2020 �أي 

بن�صبة نمو على �أ�صا�ص �صنوي %400.

�ش�������ادرات الغ�������از الطبيعي الم�ش�������ال عالميًا على 

م�شار التعافي

بلـــغ �إجمالـــي �صـــادر�ت �لغاز �لطبيعي �لم�صـــال 

خـــالل �لربـــع �الأول مـــن عـــام 2021 حو�لـــي 96.9 

مليون طن، مقارنة بنحو 95.5 مليون طن خالل �لربع 

�لمماثل من عام 2020، �أي بنمو على �أ�صـــا�ص �صنوي 

حو�لـــي 1.5%. وب�صـــكل عام فـــاإن �ل�صـــوق �لعالمي 

قد بد�أ م�صـــار �لتعافي مـــن تد�عيات جائحة فيرو�ص 

اأ�شدرت االأمان�������ة العامة لمنظمة 

االأقطار العربية الم�شدرة للبترول 

)اأواب�������ك( التقري�������ر ال�������دوري ع�������ن 

تط�������ورات الغاز الطبيع�������ي الم�شال 

والهيدروجين والذي يغطي الربع 

االأول من عام 2021.

96.9

29

مليون طن

دولة

إجمالي صادرات الغاز الطبيعي 
المسال خالل الربع األول من 
عام 2021

عدد الدول التي بدأت تعمل 
على إعداد خطط واستراتيجيات 
وطنية للهيدروجين
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اأعلى معدل ل�شادرات 

الدول العربية على 

اأ�شا�س ربع �شنوي منذ 

عدة �شنوات

كورونـــا )كوفيد-19( منذ �لربـــع �الأخير من عام 2020 ليعو�ص �لفتر�ت 

�ل�صـــابقة �لتي �صـــهدت تر�جعاً في �ل�صـــادر�ت، علماً باأن �لربع �الأول من 

عـــام 2021 حقق �الأد�ء �الأف�صـــل من حيث حجم �ل�صـــادر�ت منذ بد�ية 

�لجائحة في �إ�صـــارة و��صـــحة لتعافي �لطلب �لعالمـــي و�إن كان بنمو �أقل 

مقارنة بالو�صع قبيل ظهور �لجائحة.

ا�شتمرار انتعا�س الطلب العالمي على الغاز الطبيعي الم�شال

�أما من جانب تطور �لطلب في �الأ�صو�ق �لمختلفة خالل �لربع �الأول 

من عام 2021، فقد بات و��صـــحا ��صتمر�ر �نتعا�ص �لطلب �لعالمي على 

�لغـــاز �لطبيعي �لم�صـــال، حيث بلـــغ �إجمالي �لـــو�رد�ت 98.4 مليون طن 

مقارنـــة بنحـــو 97.3 مليون طن خالل �لربـــع �لمماثل من عام 2020 �أي 

بمعدل نمو على �أ�صـــا�ص �صـــنوي 1.1%. ولعل �ل�صـــمة �الأ�صا�صية لل�صوق 

�لعالمـــي ككل خالل �لربع �الأول من عام 2021 هو ��صـــتمر�ر ديناميكية 

تجـــارة �لغاز �لطبيعي �لم�صـــال، ففي �لوقت �لـــذي �رتفع فيه �لطلب في 

�الأ�صـــو�ق �الآ�صـــيوية، تر�جعت فيه و�رد�ت �ل�صـــوق �الأوروبـــي في خطوة 

الإعادة �لتو�زن على خريطة �لتجارة �لعالمية.

عودة موجة اال�شتثمارات في م�شاريع االإ�شالة الجديدة

كان �لربـــع �الأول مـــن عـــام 2021 علـــى موعـــد مـــع عـــودة موجـــة 

�ال�صـــتثمار�ت فـــي م�صـــاريع �الإ�صـــالة �لجديـــدة بعد �إعالن �صـــركة قطر 

للبترول قر�ر �ال�صـــتثمار �لنهائي في م�صروع تو�صعة �إنتاج �لغاز �لطبيعي 

�لم�صـــال من �لقطاع �ل�صرقي لحقل �ل�صمال، باإجمالي ±33 مليون طن/

�ل�صـــنة. في �لمقابل، جاءت �أولى قر�ر�ت تاأجيل �ال�صـــتثمار من م�صـــروع 

Rovuma LNG فـــي موزمبيـــق �لـــذي تقدر طاقته �لت�صـــميمية بنحو 
15.2 مليون طن/�ل�صنة.

تطورات الهيدروجين.. زخم دولي غير م�شبوق

�أما في مجال �لهيدروجين، فحتى نهاية �لربع �الأول من عام 2021، 

بلغ عدد �لدول �لتي بد�أت تعمل على �إعد�د خطط و��صتر�تيجيات وطنية 

للهيدروجيـــن �إلى 29 دولـــة، بينما بلغ �إجمالي عدد �لم�صـــاريع/�لخطط 

�لمعلنة الإنتاج و��صـــتغالل �لهيدروجين نحو 228 م�صروعاً موزعة تقريباً 

فـــي كل مناطق �لعالم. وتعك�ـــص تلك �لخطط/�لم�صـــاريع �لمعلنة، حجم 

�لزخـــم و�الهتمام �لدولي من قبل �لحكومات و�ل�صـــركات و�لموؤ�ص�صـــات 

�لدولية لال�صـــتثمار فـــي �لهيدروجيـــن، و�عتباره �أحد مكونـــات منظومة 

�لطاقة في �لم�صتقبل لتحقيق �لحياد �لكربوني.

ن�ش�������اط ملح�������وظ لتعزي�������ز التع�������اون وال�شراك�������ة الدولية ف�������ي مجال 

الهيدروجين في الدول العربية

�صـــهد �لربـــع �الأول من عـــام 2021، ن�صـــاطاً ملحوظـــا من جانب 

�لـــدول �لعربيـــة فـــي �صـــبيل تعزيـــز �لتعـــاون و�ل�صـــر�كة �لدوليـــة في 

مجـــال �لهيدروجيـــن. وفـــي �صـــوء تلك �لتطـــور�ت، بلغ عدد م�صـــاريع 

�إنتـــاج و��صـــتخد�م �لهيدروجيـــن �لمخططـــة فـــي �لـــدول �لعربية نحو 

12 م�صـــروعاً، باإجمالـــي 8 م�صـــاريع الإنتـــاج �لهيدروجيـــن �الأخ�صـــر، 
2 م�صـــروع الإنتـــاج �لهيدروجيـــن �الأزرق، و 2 م�صـــروع ال�صـــتخد�م  و 

�لهيدروجين كوقود للنقل.

وبخالف م�صـــاريع وخطـــط �لهيدروجين �لمعلنة من قبل �ل�صـــركات 

و�لموؤ�ص�صات �لوطنية �لعربية بال�صر�كة مع �ل�صركات �لدولية، �صهد �لربع 

�الأول من عام 2021 توقيع مذكر�ت تفاهم على م�صـــتوى �لحكومات في 

خطوة تعك�ص �الإر�دة �لحقيقية نحو تعزيز �لحو�ر و�لتعاون �ال�صتر�تيجي 

بيـــن �لـــدول �لعربية و�لـــدول �الأجنبيـــة، وذلك للتباحث في مجـــال �إنتاج 

و��صـــتغالل �لهيدروجيـــن باعتبـــاره �أحـــد �لحلـــول �لدوليـــة �لمطروحـــة 

لتقليـــل �نبعاثـــات �لكربون. حيث �صـــهد فبر�ير2021، �إطالق در��صـــة “ 

دور �لهيدروجيـــن في تحول �لطاقة في دولـــة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

و�ألمانيا”، �صـــمن �إطـــار �إعالن �لنو�يا “ للتعاون �لم�صـــترك في مجاالت 

�لطاقـــة بين �لبلدين �لموقع عام 2017. كما �صـــهد مار�ص 2021 توقيع 

مذكرة تفاهم بين �لمملكة �لعربية �ل�صـــعودية و�لمانيا للتعاون في مجال 

�إنتاج و��صـــتغالل �لهيدروجين. وتعك�ص تلك �لمذكر�ت �الإر�دة �ل�صيا�صـــية 

للتو�صـــع فـــي مجال �إنتـــاج �لهيدروجين، و�صـــواًل �إلى �إمكانية �لت�صـــدير، 

بغية تنويع �القت�صـــاد �لوطني، وتعزيز �لتعاون �ال�صتر�تيجي مع �ل�صركاء 

�لدوليين �لتي تربطهم بها عالقات �قت�صـــادية ر��صـــخة، وهو ما �صـــيعود 

بالنفع على كل �الأطر�ف.

وتوؤكـــد �الأمانـــة �لعامـــة على �أهميـــة �لدور �لم�صـــتقبلي ل�صـــناعة 

�لغـــاز و�لهيدروجيـــن في مجال �لطاقـــة �لنظيفة، و�لدعـــوة لالهتمام 

بهذ� �لجانب وتخ�صـــي�ص �ال�صـــتثمار�ت �لالزمة بغية تحقيق م�صـــتقبل 

للطاقة �لم�صـــتد�مة.  هذ� وقد قـــام باإعد�د �لتقريـــر �لمهند�ص/و�ئل 

حامد عبد �لمعطي، خبير �صـــناعات غازية، في �إد�رة �ل�صـــوؤون �لفنية 

باالأمانة �لعامة لمنظمة �أو�بك.

12
م�شروعًا

عدد مشاريع إنتاج واستخدام 
الهيدروجين المخططة في الدول العربية
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صدور التقرير اإلحصائي السنوي
 لمنظمة أوابك لعام 2020

اأ�ش�������درت االأمانة العام�������ة لمنظمة االأقط�������ار العربية الم�ش�������درة للبترول )اأواب�������ك(، التقرير 

االإح�شائي ال�شنوي لعام 2020، ويت�شمن التقرير بيانات الدول االأع�شاء في منظمة اأوابك 

والدول العربية االأخرى باالإ�شافة اإلى بيانات الطاقة االإجمالية للدول االأع�شاء في منظمة 

البلدان الم�شدرة للنفط )اأوبك( وبقية دول العالم والتي تغطي الفترة )2015 – 2019(. 
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وذكـــر االأمين الع�������ام لمنظمة اوابك، �شع�������ادة ال�شيد علي 

�شب�������ت ب�������ن �شبت، فـــي ت�صـــريح �صـــحفي، �ن �الأمانـــة �لعامة 

للمنظمة قامت باإ�صـــد�ر �لتقرير باالعتماد وب�صـــكل �أ�صا�صـــي 

علـــى ��صـــتمارة جمع بيانـــات �لطاقة �لمعدة مـــن قبل �الأمانة 

�لعامة، و�لتي غطت معظم موؤ�صـــر�ت �لطاقة �لرئي�صية للدول 

�الأع�صـــاء، �لتي �صـــيكون لها دور�ً مهماً في ر�صـــم �ل�صيا�صات 

�القت�صادية �لناجعة.

ووجـــه �الأميـــن �لعـــام لمنظمـــة �أو�بـــك �ل�صـــكر �لجزيـــل 

للم�صـــوؤولين فـــي �لدول �الأع�صـــاء على تعاونهـــم �لد�ئم فيما 

يتعلـــق بتزويد �الأمانة �لعامة بالمعلومات و�لبيانات �لر�صـــمية 

�لتي �صـــاهمت في �إثر�ء و�إ�صـــفاء �لمزيد من �ل�صـــفافية على 

�لبيانات �لو�ردة في �لتقرير.

ي�صـــتعر�ص �لتقريـــر في �لق�صـــم �الأول بع�ص �لموؤ�صـــر�ت 

�لعامـــة للدول �الأع�صـــاء في منظمـــة �أو�بك، ويتناول �لق�صـــم 

�لثاني �لبيانات �لمتعلقة باالحتياطي و�الإنتاج، و�الكت�صـــافات 

�لجديـــدة.  حيث قـــدر �حتياطي �لـــدول �لعربية مـــن �لنفط 

�لخـــام في نهاية عام 2019 بحو�لـــي 715.74 مليار برميل، 

م�صـــكاًل �رتفاعاً طفيفاً ن�صـــبته 0.01% مقارنة بعام 2018. 

ويمثـــل �حتياطي �لدول �لعربية في عام 2019 نحو %57.2 

من �الحتياطي �لعالمي �لبالغ 1252مليار برميل. بينما �صهد 

�حتياطـــي �لغـــاز �لطبيعي في �لدول �لعربيـــة في عام 2019 

�نخفا�صـــاً طفيفـــاً مقارنـــة بعـــام 2018 �أي بن�صـــبة %0.02 

لي�صـــل �إلى 54.4 تريليون متر مكعب، م�صكاًل ن�صبة %26.5 

من �الحتياطي �لعالمي.

وعلى �صـــعيد �إنتاج �لنفط �لخام و�صـــو�ئل �لغاز �لطبيعي 

فقـــد بلـــغ �إنتاج �لـــدول �لعربية فـــي عـــام 2019 نحو 29.7 

مليـــون برميل يوميا منها 28.5 مليون برميل يومياً من �لدول 

�الأع�صاء في منظمة �أو�بك، وقد بلغ �إنتاج �لنفط �لخام فقط 

في �لدول �لعربية نحو 24.6 مليون برميل يوميا، منها 23.6 

مليون برميل يوميا من �لدول �الأع�صـــاء، م�صـــكال �نخفا�صـــا 

بن�صـــبة 0.76% مقارنـــة بعـــام 2018، وي�صـــكل �إنتـــاج �لدول 

�لعربية من �لنفط �لخـــام نحو 28.3% من �الإنتاج �لعالمي.  

ومـــن جهة �أخرى بلغ �إنتاج �لغاز �لطبيعي �لم�صـــوق في �لدول 

�لعربية ما يقرب من 596.8 مليار متر مكعب في عام 2019 

منها حو�لي 562.6 مليار متر مكعب من �لدول �الأع�صـــاء في 

�أو�بـــك، �أي ما ي�صـــكل 94.3% من �إنتاج �لـــدول �لعربية، وقد 

��صـــتاأثرت �لـــدول �لعربية بحو�لي 15% مـــن �الإنتاج �لعالمي 

�لبالغ 3974 مليار متر مكعب.

وفيما يخ�ص �لن�صـــاط �ال�صتك�صـــافي خـــالل عام 2019، 

حققت �لدول �لعربية 79 �كت�صـــافاً، منها 52 �كت�صافا للنفط، 

27 �كت�صـــافا للغـــاز �لطبيعـــي وقد تحققت تلك �الكت�صـــافات 
جميعها في �لدول �الأع�صاء في �أو�بك.

وتناول �لتقرير في ق�صـــمه �لثالث عمليات ت�صـــنيع �لنفط 

و�لغاز �لطبيعي، حيث بلغت �لطاقات �لت�صـــميمية لم�صـــافي 

�لنفـــط �لقائمـــة فـــي �لدول �لعربيـــة في عـــام 2019 حو�لي 

9.2 مليـــون برميـــل يوميـــا م�صـــكلة �رتفاعاً بمقـــد�ر 43 �ألف 
ب/ي بالمقارنـــة بعـــام 2018، وبلغ �إنتاج �لـــدول �لعربية من 

�لم�صـــتقات �لنفطيـــة حو�لي 7.671 مليون ب/ي منخف�صـــًة 

بحو�لي 3.12% مقارنة بعام 2018.

كما ي�صـــتعر�ص �لتقرير في ق�صمه �لر�بع ��صتهالك �لنفط 

و�لطاقة في �لدول �الأع�صاء و�لدول �لعربية �الأخرى، مت�صمنا 

��صتهالك �لنفط �لخام و�لم�صـــتقات �لنفطية بح�صب �لمنتج، 

و��صتهالك �لغاز �لطبيعي و�لفحم و�لطاقة �لكهرومائية. يذكر 

�أن �إجمالي ��صـــتهالك �لطاقـــة في عام 2019 بلغ نحو 14.7 

مليـــون برميل مكافئ نفـــط يومياً، منها 6.9 مليون ب م ن/ي 

مـــن �لنفط �لخام و�لم�صـــتقات �لنفطية، ومـــا يقارب من 7.5 

مليون ب م  ن/ي من �لغاز �لطبيعي.

وفـــي �لق�صـــم �لخام�ص من �لتقرير تـــم �لتطرق �إلى تجارة 

�لنفط و�لغاز �لطبيعي في �لدول �الأع�صـــاء في منظمة �أو�بك 

و�لـــدول �لعربيـــة �الأخرى، م�صـــتماًل علـــى بيانات �صـــادر�ت 

وو�رد�ت �لنفط �لخام و�لم�صـــتقات �لنفطية و�لغاز �لطبيعي.  

وفيما يخ�ص �الأ�صـــعار، تم في �لق�صـــم �ل�صـــاد�ص من �لتقرير 

تنـــاول متو�صـــط �أ�صـــعار �لنفوط �لفوريـــة �لعربيـــة و�لعالمية 

و�الأ�صـــعار �لفورية ل�صـــلة خامات �أوبك �ل�صـــهرية و�ل�صـــنوية، 

و�أ�صـــعار منتجات �لطاقة بالعملة �لمحلية وبالدوالر �الأمريكي 

للفترة من 2017 �إلى 2020.

باالإ�صـــافة �إلـــى ذلك تنـــاول �لتقرير في ق�صـــمه �ل�صـــابع 

عمليات نقل �لنفـــط و�لغاز �لطبيعي من حيث عدد �لناقالت 

وحمولتهـــا و�صـــبكة خطـــوط �الأنابيـــب �لمتوفـــرة فـــي �لدول 

�الأع�صـــاء، �إ�صافة �إلى ��صـــتعر��ص بيانات قطاع توليد �لطاقة 

�لكهربائية في �لق�صم �لثامن من �لتقرير.

احتياطي ال��دول العربي��ة من النفط 

الخام ف��ي نهاية ع��ام 2019 بحوالي 

715.74 مليار برميل

حققت الدول العربية

79 اكت�شافًا, منها, 52 اكت�شافا للنفط
27 اكت�شافا للغاز الطبيعي
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�أ�صـــدرت �الأمانة �لعامة لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة 

للبترول )�أو�بك( در��صة حديثة بعنو�ن« �إنتاج �لهيدروجين ودوره 

فـــي عملية تحول �لطاقة« بهدف ��صـــتعر��ص �لطـــرق �لمختلفة 

الإنتـــاج �لهيدروجيـــن، وكافـــة �لمجـــاالت �لحالية و�لم�صـــتقبلية 

وتحليـــل  عليـــه.  �لعالمـــي  و�لطلـــب  �لهيدروجيـــن  ال�صـــتخد�م 

�ل�صيا�صـــات و�ال�صـــتر�تيجيات �لدولية �لر�مية نحو �لتو�صـــع في 

��صـــتخد�م �لهيدروجين، وكيفية ��صتفادة �لدول �لعربية من هذ� 

�ل�صوق �لو�عد م�صتقباًل.

وفـــي هـــذ� �ل�صـــدد، �أو�صـــحت �لدر��صـــة �لتـــي �أعدها 

�لمهند�ـــص و�ئـــل حامـــد عبـــد �لمعطـــي -خبيـــر �صـــناعات 

غازيـــة، �أن عملية �إ�صـــالح �لميثان بالبخـــار �لطريقة �الأكثر 

نتـــاج �لهيدروجيـــن مـــن �لغـــاز �لطبيعي.  ��صـــتخد�ماً فـــي �إ

لكنهـــا تت�صـــبب في توليد 10 طن ثاني �أك�صـــيد �لكربون لكل 

طـــن مـــن �لهيدروجيـــن لذ� يطلـــق عليه ��صـــم “�لهيدروجين 

�لرمـــادي”. وللتخل�ـــص مـــن �النبعاثـــات، يمكـــن ��صـــتخد�م 

تقنيـــة ��صـــطياد وتخزين �لكربون و�لتي ت�صـــاهم فـــي تقليل 

90%، لي�صـــبح �لهيدروجيـــن فـــي تلـــك  �النبعاثـــات حتـــى 

�لحالـــة “هيدروجيـــن �أزرق”.�أمـــا “�لهيدروجين �الأخ�صـــر” 

�لـــذي يحظـــى بدعـــم دولي و��صـــع، �الالأخ�صـــر �أو �لمتجدد 

تتطلـــب قفيفينتجففينتـــج عبر �لتحليـــل �لكهربائي للماء �إلى 

�الأك�صـــجين و�لهيدروجيـــن، با�صـــتخد�م تيـــار كهربائي مولد 

با�صـــتخد�م م�صـــادر �لطاقة �لمتجددة. وبينت �لدر��صـــة �أن 

»إنتاج الهيدروجين
ودوره في عملية تحول الطاقة«

دراسة

إنتاج الهيدروجين ودوره

في عملية تحول الطاقة

دولة الكويت- آذار / مارس 2021
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نتـــاج �لهيدروجيـــن من �لوقود �الأحفـــوري يمثل نحو %99  �إ

 %1 نتاج �لعالمي، بينما ت�صـــاهم �لطاقة �لمتجددة بـ مـــن �الإ

فقـــط.

كما �أو�صـــحت �لدر��صـــة �أن �لهيدروجيـــن بـــات �أحـــد �أبـــرز 

�لحلول �لدولية �لمطروحة للو�صول �إلى نظام خالي من �لكربون 

كونه ي�صـــلح كوقـــود وكحامل للطاقة ويمكن �إنتاجه من م�صـــادر 

�لطاقـــة �لمتجددة مما ي�صـــهل من عملية �لتكامـــل معها و�تز�ن 

�ل�صبكات. ولكن هناك عقبات يجب �لعمل للتو�صع في ��صتخد�م 

�لهيدروجين، و�لتي حددتها �لدر��صة في �رتفاع �لتكلفة �لتي قد 

ت�صـــل في بع�ـــص �لمناطق �إلى نحو خم�صـــة �أمثـــال تكلفة �لغاز 

�لطبيعي على �صـــبيل �لمثال. عالوة على �صـــرورة �لبدء في بناء 

�لبنيـــة �لتحتيـــة �لالزمة لنقل وتوزيـــع �لهيدروجين بما ي�صـــمح 

بتاأ�صي�ص تجارة دولية له، ف�صبكات نقل �لهيدروجين �لحالية يبلغ 

مجموع �أطو�لها حو�لي 0.2% تقريبا من مجموع �أطو�ل �صبكات 

نقل وتوزيع �لغاز �لطبيعي عالميا ح�صب ما �أح�صته �لدر��صة. كما 

�أو�صـــحت �لدر��صة �أن هناك �هتماما دولياً بالهيدروجين و�لدور 

�لذي يمكن �أن ي�صـــاهم به في عملية تحول �لطاقة. حيثبلغ عدد 

�لدول �لتي بد�أت تعمل على �إعد�د خطط و��صتر�تيجيات وطنية 

للهيدروجين نحو 29 دولة تمثل �أكثر من 70% من �لناتج �لمحلي 

�الإجمالي �لعالمي، باالإ�صـــافة �إلى ��صتر�تيجية �التحاد �الأوروبي 

للهيدروجيـــن �لتي تم �الإعالن عنها منت�صـــف عام 2020. وقد 

تو�صـــلت �لدر��صـــة �إلى �أنـــه من �لمتوقـــع �أن يكون قطـــاع �لنقل 

مـــن �لقطاعات �لو�عدة للهيدروجين، فبعد عمل م�صـــح �صـــامل 

للخطط �لمعلنة من قبل �لدول �الآ�صيوية و�الأوربية باالإ�صافة �إلى 

�لواليات �لمتحدة، يتوقع �أن ينمو �أ�صـــطول �لمركبات �لكهربائية 

�لعاملة بخاليا �لوقود ب�صـــكل غير م�صـــبوق خالل �لعقد �لمقبل 

لي�صل �إلى قر�بة 11 مليون مركبة على �الأقل بحلول عام 2030 

مقارنـــة بــــ 25 �ألف مركبة فقط في عام 2019. كما �صـــيخترق 

�لهيدروجيـــن عـــدة قطاعـــات �أخـــرى مثـــل �لقطاع �ل�صـــناعي، 

و�لقطاع �ل�صكني وعليه يتوقع �أن يت�صاعف �لطلب �لعالمي على 

�لهيدروجيـــن )�لنقـــي( �إلى 648 مليون طن/�ل�صـــنة بحلول عام 

2050، مقارنة بـ 72 مليون طن/�ل�صـــنة حاليا. وعليه �صي�صـــبح 
�لهيدروجين ركيزة �أ�صا�صية في عملية تحول �لطاقة.

علـــى �ل�صـــعيد �لعربـــي، �أبـــدى عـــدد مـــن �لـــدول �لعربية 

�هتمامـــاً  �لمغـــرب(  عمـــان،  م�صـــر،  �ل�صـــعودية،  )�الإمـــار�ت، 

باال�صـــتثمار في م�صـــاريع �إنتاج �لهيدروجين، منها ما يقوم على 

�إنتـــاج �لهيدروجيـــن �الأخ�صـــر، بينمـــا يقوم �لبع�ـــص �الآخر على 

�لتو�صـــع في �إنتاج �لهيدروجين �الأزرق �أو م�صـــتقاته مثل �الأمونيا 

�لزرقاء.   وقد �أح�صـــت �لدر��صـــة عدد 11 م�صـــروعاً مقترحاً 

الإنتـــاج و��صـــتخد�م �لهيدروجيـــن، غالبيتها الإنتـــاج �لهيدروجين 

�الأخ�صـــر باإجمالي 7 م�صاريع، بينما خ�صـــ�ص م�صروعين الإنتاج 

�لهيدروجين �الأزرق، وم�صـــروعين ال�صتخد�م �لهيدروجين كوقود 

فـــي �لمركبات �لعاملة بخاليا �لوقود. وال �صـــك �أن نجاح �لدول 

�لعربية في تج�صـــيد م�صـــاريع �الإنتاج، �صـــيمكنها مـــن لعب دور�ً 

هاما في �ل�صـــوق �لعالمي، و�لظفر بح�صة جيدة من هذ� �ل�صوق 

�لو�عد، لت�صـــيف ف�صـــاًل جديد�ً �إلى دورها �لتاريخي كم�صـــدر 

عالمـــي الإمـــد�د�ت �لنفـــط و�لغاز منذ عدة عقـــود. وقد عددت 

�لدر��صـــة �لمقومات و�لفر�ص في �لدول �لعربية �لتي تمكنها من 

�إن�صاء محور ت�صدير عالمي للهيدروجين، كونها تملك بنية تحتية 

�صخمة للغاز �لطبيعي يمكن ��صتغاللها للهيدروجين. عالوة على 

تو�فر م�صـــادر �لطاقة �لمتجددة. كما تتميز بموقعها �لجغر�في 

�لمتميز و�لعالقات �لتجارية �لر��صـــخة مع عدة �أ�صـــو�ق، خا�صة 

�ل�صوق �الأوروبي و�ل�صوق �الآ�صيوي.

وبالرغـــم مـــن تلـــك �لمقومـــات، �إال �أن هنـــاك جملـــة مـــن 

�لتحديات �لتي قد تعيق �ال�صـــتثمار في هذه �ل�صناعة �لو�عدة. 

ويعد �لعامل �القت�صـــادي، �لعائق �الأبرز �أمام �لتو�صع في تطوير 

�صـــناعة �لهيدرجيـــن لي�ـــص فقـــط في �لمنطقـــة �لعربيـــة و�إنما 

عالمياً �أي�صـــاً. لكن في �لمقابل يعـــد �لهيدروجين من �لخيار�ت 

�لتناف�صـــية في مجال �لطاقة منزوعة �لكربون خا�صـــة في حال 

ت�صديره �إلى �الأ�صو�ق ذ�ت �ل�صيا�صات �لو��صحة في هذ� �الإطار 

مثـــل �ل�صـــوق �الأوروبي، عالوة على �أن تكلفـــة �إنتاج �لهيدروجين 

نف�صـــها فـــي �لمنطقة �لعربيـــة تعد �الأقـــل عالمياً وهـــو مرتكز 

جيد للبدء في �ال�صـــتثمار على �أ�صـــا�ص �لت�صـــدير �إلى �الأ�صـــو�ق 

�لمحتملـــة. وفي �صـــوء �لتطـــور�ت �لعالميـــة �لر�ميـــة �إلى خلق 

�صـــوق و�عـــد للهيدروجين ودعم �لتحول �إلى م�صـــتقبل منخف�ص 

�لكربون، تو�صي �لدر��صة بما يلي:

• قيام �لمزيد من �لدول �لعربية في �لفترة �لمقبلة باإعد�د 	

��صتر�تيجيات �أو خر�ئط وطنية حول �لهيدروجين تحدد 

�الأهـــد�ف و�الإطار �لزمنـــي، ودوره في ��صـــتر�تيجيات 

�لطاقة �لوطنية.

• �ل�صـــعي نحو �إبر�م �صـــر�كات ��صـــتر�تيجية مع �الأ�صو�ق 	

�لكبـــرى للهيدروجيـــن �لتـــي �صـــتحتاج �إلـــى ��صـــتير�ده 

م�صـــتقباًل مثـــل �ل�صـــوق �الأوروبـــي، و�ليابان، و�ل�صـــين 

وكوريا �لجنوبية.

• �لتو�صـــع فـــي �إنتـــاج �لهيدروجيـــن �الأزرق، بما ي�صـــمن 	

��صـــتغالل مـــو�رد �لغـــاز م�صـــتقبال وخلق نافـــذة تدعم 

�لطلـــب عليه في حال تحول �الأ�صـــو�ق �إلى �لهيدروجين 

وتقليل �العتماد على �لغاز.

• �إن�صـــاء مر�كز للبحوث حول تقنيـــات �إنتاج �لهيدروجين 	

وتطبيقاته مثل خاليا �لوقود. ودعم �لتكامل فيما بينها 

و�ال�صـــتفادة من �لخبر�ت و�لتجارب �لتي قطعتها بع�ص 

�لدول في هذ� �ل�صاأن.

• ن�صـــر �لوعي و�لثقافة حول �أهمية �لهيدروجين، وتوفير 	

معلومات لتعزيز �لوعي �لعام حول فو�ئد �لهيدروجين، 

ومجاالت ��صـــتخد�مه، و�إعد�د كـــو�در موؤهلة للعمل مع 

تقنيات �لهيدروجين.

إنتاج الهيدروجين ودوره

في عملية تحول الطاقة

دولة الكويت- آذار / مارس 2021



أنشطة المنظمة

السنة 47 - العدد 5

16

دراسة

�لعربيـــة  �الأقطـــار  لمنظمـــة  �لعامـــة  �المانـــة  �أ�صـــدرت 

�لم�صـــدرة للبتـــرول ) �أو�بك( در��صـــة جديدة بعنـــو�ن:  “تاأثير 

تر�جـــع �أ�صـــعار �لنفط ب�صـــبب جائحـــة كوفيـــد 19 على مجال 

�ال�صتك�صـــاف و�الإنتـــاج فـــي �ل�صـــناعة �لبتروليـــة”

لـــى �أن �نت�صـــار  �إ �أ�صـــارت �لدر��صـــة فـــي �لمقدمـــة  وقـــد 

جائحـــة كوفيـــد-19 منذ بد�يات عام 2020 ت�صـــبب في �لحد 

مـــن �لطلـــب على �لطاقة وخا�صـــة �لنفط ممـــا �أدى النخفا�ص 

�الأ�صـــعار ب�صـــكل ملحوظ، و�صـــاهم ذلك في �رتفـــاع مخزونات 

�لنفـــط فـــي بع�ـــص دول �لعالـــم �لتـــي تمتلك قـــدر�ت تخزينية 

مثـــل �لواليات �لمتحدة �الأمريكية. �صـــكلت هذه �لعو�مل جزء�ً 

من �الأ�صـــباب �لرئي�صـــية ور�ء �تفاق دول �أوبك وحلفائها �أو ما 

�صـــمي بمجموعة )�أوبك+( علـــى خطة تدريجيـــة لخف�ص �إنتاج 

�لنفط �صـــمن م�صـــعاها للحفاظ على �صـــوق م�صـــتقرة و�أ�صـــعار 

عادلـــة.

ولفتـــت �لدر��صـــة �لتـــي �أعدهـــا �لمهند�ـــص تركـــي ح�صـــن 

نتـــاج( �إلى تر�جع معدالت  حم�ـــص )خبير بترول/��صتك�صـــاف و�إ

نتـــاج �لنفـــط بنحو 6.6 مليون ب/ي )�أي بن�صـــبة 6.7%( عن  �إ

نتـــاج عـــام 2019 �لتـــي بلغـــت 98.5 مليون ب/ي.  معـــدالت �إ

قـــل ممـــا كان متوقعـــاً فـــي مطلع عـــام 2020،  وهـــو تر�جـــع �أ

ثـــر عموماً بالعديد من  فبالرغـــم من �أن �ل�صـــناعة �لبترولية تتاأ

�لمتغير�ت �لتي تح�صـــل في �لعالم، لكن �أ�صـــو�ق �لطاقة عادة 

مـــا ت�صـــتعيد تو�زنها ب�صـــكل �أ�صـــرع مما يتوقع، وهو ما ت�صـــهد 

بـــه علـــى �الأقل �الأحـــد�ث �لتاريخية �لتي مرت على �ل�صـــناعة 

�لبتروليـــة، و�الأزمات �لعديدة �لتي ع�صـــفت باأ�صـــو�ق �لطاقة. 

وتبـــدو �الأ�صـــو�ق مطمئنة حالياً �إلى �صـــالمة �الإمـــد�د وكفايته 

لتلبيـــة �لطلـــب.

وبينـــت �لدر��صـــة �أنه مـــع تر�جع �أ�صـــعار �لنفـــط تر�جعت 

نتـــاج لعام 2020  ميز�نيـــات �ال�صـــتثمار في �ال�صتك�صـــاف و�الإ

مقارنـــة بعـــام 2019، فتر�جـــع �الأ�صـــعار يعنـــي �رتفـــاع عامل 

�لمخاطـــرة فـــي عمليـــات �ال�صتك�صـــاف كـــون �لعائـــد �لمتوقع 

من �الكت�صـــافات �صـــيكون �أقل، وهـــذ� ما قد يجعل �ل�صـــركات 

تخف�ـــص من ميز�نياتها �ال�صتك�صـــافية، �أو توجـــه عملياتها �إلى 

�لمناطـــق �الأقـــل مخاطـــرة و�الأقـــل كلفـــة.

نـــه مـــن �لمتوقع �أن ينمـــو �لطلب  خل�صـــت �لدر��صـــة �إلى �أ

علـــى �لطاقة حتى عـــام 2040 بمعدل يتر�وح بين 25- %28 

مـــن قيـــم �لطلب عام 2019، بحيث ي�صـــكل �لنفـــط و�لغاز نحو 

كـــدت �أن �نخفا�ـــص  53% مـــن مزيـــج �لطاقـــة �لم�صـــتقبلي. و�أ
نتاج  نتـــاج فـــي عام 2020 ال يعنـــي بحال من �الأحـــو�ل �أن �إ �الإ

�لنفـــط في �لعالم قد و�صـــل �إلى ذروته، فمعظـــم كميات �لنفط 

�لتي خرجت من �ل�صـــوق هي كميات موجودة على �صكل طاقات 

نتـــاج �حتياطية يمكن �صـــخها مجدد�ً عند تح�صـــن �الأ�صـــو�ق،  �إ

فـــق �لقريب، وهـــذ� يدح�ص ما  وهـــو �أمـــر تلوح ب�صـــائره في �الأ

نتـــاج �لنفط )�أو ذروة  ي�صـــاع عـــن �أن �لعالم قد و�صـــل لـــذروة �إ

�لطلـــب( في عام 2020. �أما �لتغير�ت �لتي ع�صـــفت باأ�صـــو�ق 

�لنفـــط فـــي عام 2020، فربمـــا يكون لها دور فـــي �إيجاد بيئة 

تناف�صـــية تحفـــز �لدول ذ�ت �القت�صـــاد�ت �لبترولية على تنويع 

م�صـــادر دخلها لمو�جهة تذبذب �لطلب/�الأ�صـــعار.

تأثير تراجع أسعار النفط بسبب جائحة كوفيد 19 
على مجال االستكشاف واإلنتاج في الصناعة البترولية
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التطورات البترولية في األسواق العالمية*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

أواًل: أسواق النفط العالمية

1- اأ�شعار النفط
• ت�صير �أحدث تقدير�ت منظمة �أوبك �إلى �نخفا�ص �لمتو�صط �ل�صهري ل�صعر �صلة خامات �أوبك خالل �صهر �أبريل 2021 �إلى 	

62.78 دوالر للبرميل، �أي بن�صبة تر�جع تبلغ نحو 2.8% مقارنة بال�صهر �ل�صابق. بينما ت�صير توقعات �لمنظمة �إلى �رتفاع 
�لمتو�صط �ل�صنوي ل�صعر �صلة خاماتها في عام 2021 �إلى 60.71 دوالر للبرميل، مرتفعاً بنحو 19.2 دوالر للبرميل �أو 

بن�صبة 46.4% مقارنة بعام 2020.

يذكر �أن معدل �أ�صعار �صلة خامات �أوبك قد �رتفع خالل �صهر مار�ص 2021 بن�صبة 5.7%  )3.5 دوالر للبرميل( مقارنة 

بال�صهر �ل�صابق، لي�صل �إلى 64.6 دوالر للبرميل، وهو �أعلى م�صتوى له ُمنذ �صهر يناير 2020. ويعزى ذلك ب�صكل رئي�صي 

�لطلب  تعافي  ب�صاأن  متز�يد  تفاوؤل  و�صط  �الإيجابية،  �الآجلة  �لعقود  و�أ�صو�ق  �لنفط  �صوق  �أ�صا�صيات  تح�صن  ��صتمر�ر  �إلى 

�لعالمي على �لنفط وتقييد �لمعرو�ص �لنفطي �لعالمي. حيث و��صلت دول �أوبك+ �إظهار م�صتويات تو�فق قوية مع تعديالت 

�الإنتاج �لخا�صة بهم، و�أجرت �لمملكة �لعربية �ل�صعودية خف�ص �إ�صافي وطوعي على �إنتاجها بمقد�ر 1 مليون برميل/يوم، 

مما �صاهم ب�صكل �أكبر في ت�صريع �إعادة تو�زن �صوق �لنفط �لعالمية. كما تلقت �أ�صعار �لنفط �لخام دعماً من �لبيانات �لتي 

تظهر �إنخفا�صاً في مخزونات �لنفط في دول منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية في �صهر فبر�ير 2021، ولل�صهر �ل�صاد�ص 

على �لتو�لي. 

2- الطلب والعر�س
•  ت�صير �لتقدير�ت �الأولية �إلى �إنخفا�ص �لطلب �لعالمي على �لنفط خالل �لربع �الأول من عام 2021 لي�صل �إلى نحو 93.4 	

مليون برميل/يوم، �أي بن�صبة تر�ُجع تبلغ 0.8% مقارنة بم�صتويات �لربع �ل�صابق. حيث �رتفع طلب دول منظمة �لتعاون 

�القت�صادي و�لتنمية بن�صبة 0.7% لي�صل �إلى نحو 43.3 مليون برميل/يوم، بينما �نخف�ص طلب باقي دول �لعالم بن�صبة 

2.1% لي�صل �إلى نحو 50.1 مليون برميل/يوم. 

المعدل اال�شبوعي لل�شعر الفوري ل�شلة خامات اأوبك، 2020-2021 ) 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 April 2021�لم�صدر: 

ويتوقع �رتفاع �لطلب �لعالمي على �لنفط خالل �لربع �لثاني من عام 2021 لي�صل �إلى نحو  95.1 مليون برميل/

يوم، حيث يتوقع �رتفاع طلب مجموعة دول منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية �إلى نحو 44.3 مليون برميل/يوم، 

كما يتوقع �رتفاع طلب باقي دول �لعالم �إلى نحو 50.8 مليون برميل/يوم. 

• ت�صير �لتقدير�ت �الأولية �إلى �رتفاع �الإمد�د�ت �لعالمية من �لنفط خالل �صهر مار�ص 2021 بنحو 1.139 مليون 	

ب/ي، �أي بن�صبة 1.2% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق، لت�صل �إلى حو�لي 92.9 مليون ب/ي. فقد �رتفع �إجمالى 

�إمد�د�ت �لدول �لمنتجة من خارج �أوبك بن�صبة 1.5% لي�صل �إلى نحو 62.8 مليون ب/ي، كما �رتفعت �إمد�د�ت 

�لدول �الأع�صاء في منظمة �أوبك من �لنفط �لخام و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي بن�صبة 0.3% لت�صل �إلى نحو 30.1 مليون 

ب/ي. 

•  �رتفع �إنتاج �لواليات �لمتحدة من �لنفط �ل�صخري خالل �صهر مار�ص 2021 بنحو 493 �ألف ب/ي مقارنة بال�صهر 	

�أ�صهر. ويتوقع ��صتمر�ر �رتفاعه خالل  �أربعة  �إلى 7.595 مليون برميل/يوم، وهو �الرتفاع �الأول في  �ل�صابق، لي�صل 

�صهري �أبريل ومايو 2021 لي�صل �إلى      7.612 مليون ب/ي. وفي تطور �أخر، �رتفع عدد �لحفار�ت �لعاملة بمقد�ر 

14 حفارة خالل �صهر مار�ص 2021 لي�صل �إلى 374 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 مار�ص 2021 بحو�لي 8 	

مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى حو�لي 2969 مليون برميل، بينما ��صتقر �لمخزون �الإ�صتر�تيجي عند 

نف�ص �لم�صتوى �لمحقق خالل �ل�صهر �ل�صابق وهو 1849 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 مار�ص 2021 بن�صبة 0.4% لت�صل �إلى 	

حو�لي 5.7 مليون ب/ي، بينما �نخف�صت �صادر�تها من �لنفط �لخام بن�صبة 3% لتبلغ حو�لي 2.7 مليون ب/ي.

• �رتفعت و�رد�ت �لواليات �لمتحدة �الأمريكية من �لمنتجات �لنفطية خالل �صهر مار�ص 2021 بن�صبة 19.1% لت�صل 	

�إلى حو�لي 2.5 مليون ب/ي، كما �رتفعت �صادر�تها من �لمنتجات �لنفطية بن�صبة 0.3% لتبلغ حو�لى 4.5 مليون 

ب/ي.

ثانيًا: أسواق الغاز الطبيعي العالمية

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

مار�ص 2021 �إلى 2.62 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

• �رتفع متو�صط �أ�صعار ��صتير�د �لغاز �لطبيعي �لم�صيل في �ليابان خالل �صهر فبر�ير 2021 بمقد�ر 0.82 دوالر 	

لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 9.23 دوالر لكل مليون )و ح ب(. كما �رتفع متو�صط �أ�صعار ��صتير�د �لغاز �لطبيعي 

�لم�صيل في كوريا �لجنوبية بمقد�ر 2.27 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 10.21 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

وبلغ متو�صط �أ�صعار ��صتير�د �لغاز �لطبيعي �لم�صيل في �ل�صين 8.39 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 4.582 مليون 	

طن خالل �صهر فبر�ير 2021، م�صتاأثرة بح�صة 24.4% من �الإجمالى.

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

التغير في المخزون النفطي في نهاية �شهر مار�س 2021 )مليون برميل(
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* The OPEC basket of crudes )effective June 16, 2005( is comprised of 
Algeria's Saharan Blend, Iraq's Basra Light, Kuwait Export,   Libya's Es 
Sider, Qatar Marine, Saudi's Arabian Light, UAE's Murban,  Iran Heavy, 
Indonesia's Minas, Nigeria's Bonny Light, and Venezuela's Merey.Effective 
1 January and  mid of October 2007,Angola’s Girassol and Ecuadorian 
Oriente crudes have been incorporated to become the 12th  and 13th crudes 
comprising the new Opec Basket.As of Jan.2009, the basket excludes the 
Indonesian crude. As of  Jan. 2016, the basket price includes the Indonesian 
crude. As of July 2016 the basket price includes the Gabonese crude.
As of January 2017, the basket price excludes the Indonesian crude «Minas». 
As of June 2017,The basket price includes  the Equatorial Guinean crude 
«Zafiro»». As of June 2018, the basket includes the Congolese crude «Djeno». 
As of january 2019: The basket price excludes the Qatari crude "Qatar Marine".
As of March 2020 The basket price excludes the Ecuadorean crude «Oriente».

العربي   : التالية  الخامات  2005 على  يونيو   16 اعتبارا من  اأوب��ك  �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. *توقعات 2021  

�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

57.4 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 63.9 53.6  4
44.7  1

�صبتمرب

September

63.9 51.3 1

 مار�ص 

March
40.2  2 67.1 34.7 2
40.9 3 65.8 28.7 3
41.5 4 62.3 25.7 4
40.5 1 

 �كتوبر 

October

61.2 22.3 1
  

�بريل

April

41.0  2 63.3 18.9 2
41.1  3 64.4 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 

33.964.6March مار�ص 

17.762.8April �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 

51.560.5First Quarter �لربع �الأول 

26.6Second Quarter �لربع �لثانى 

43.4Third Quarter �لربع �لثالث 

44.0Fourth Quarter �لربع �لر�بع 

41.559.7Annual 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

41.553.053.452.752.554.151.051.951.351.448.6Average 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

49.249.250.050.049.449.548.149.849.749.247.1Decemberدي�شمرب

54.454.855.154.754.854.953.154.854.755.052.1January 2021يناير 2021 

61.161.562.461.461.361.060.860.862.261.659.1Februaryفرباير

64.665.265.865.264.964.363.664.465.665.162.4Marchمار�س

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،  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

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

فرب�ير

2021

67.867.766.5Singapore�صنغافورة

Feb.-21
70.767.963.4Rotterdamروترد�م

66.967.164.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
75.464.852.9US Gulf�خلليج �المريكي

مار�ص

2021

73.469.568.4Singapore�صنغافورة

Mar.-21
76.869.966.2Rotterdamروترد�م

73.669.467.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
86.366.954.4US 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

March 2020 142 100 127 مار�ص 2020

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

February 98 22 32 فرب�ير

March 125 22 31 مار�ص

�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

March 2020 201 191 150 مار�ص 2020

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

February 173 163 81 فرب�ير

March 150 142 112 مار�ص

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 �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 6.6 6.7 6.5 6.5 6.7 6.1 6.6 6.9  الدول العربية

OAPEC 5.5 5.6 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 1.1 1.0 1.1 1.1       �لدول �لعربية �الأخرى

OECD 44.3 43.3 42.1 43.1 42.3 37.6 45.4 47.7  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

Americas 24.5 23.8 22.6 23.2 22.7 20.0 24.4 25.7 �الأمريكتني

Europe 12.7 12.1 12.5 12.6 12.9 11.0 13.3 14.3  �أوروبا

Asia Pacific 7.2 7.4 7.1 7.3 6.7 6.5 7.8 7.8  �أ�صيا �لهادىء

Non-OECD 50.8 50.1 48.4 51.2 48.9 45.5 48.1 52.3 خارج منظمة التعاون 

االقت�شادي والتنمية

 Middle East &
other Asia 21.1 21.1 20.1 21.1 20.1 18.3 21.0 22.2 �ل�صرق �الو�صط ودول 

�أ�صيوية �أخري 

Africa 4.0 4.4 4.1 4.3 4.0 3.8 4.4 4.5  �فريقيا

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

 China 14.3 13.0 13.2 14.3 13.9 13.3 11.3 13.5  ال�شني 

Eurasia 4.6 4.8 4.4 4.7 4.2 4.0 4.5 4.9   اأور واأ�شيا

Other Europe 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8 دول اأوروبا االأخرى

World 95.1 93.4 90.5 94.2 91.2 83.1 93.5 100.0    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. 

2020 2019 

�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 30.1 29.0 30.7 33.4 34.6 االأوبك 

Crude Oil 25.6 24.9 23.9 25.6 28.3 29.3 �لنفط �خلام

NGLs  +non conventional Oils 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.3  �صو�ئل �لغاز �لطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 29.2 29.1 28.4 28.0 31.2 30.0 منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

Americas 24.7 24.7 24.1 23.6 26.6 25.8 �الأمريكتني

Europe 3.9 3.9 3.8 3.9 4.1 3.7 �أوروبا

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

Non-OECD 31.7 31.1 30.9 31.2 33.5 33.2 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 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 �فريقيا 

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

China 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 ال�شني

Eurasia 13.5 13.2 12.7 13.3 14.8 14.7 اأور  واأ�شيا

Processing Gains 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 عوائد التكرير

Other Europe 2.1 2.2 2.2 1.9 2.2 2.3   دول اأوروبا االأخرى

World 93.7 92.3 90.5 91.8 100.2 100.0  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 فبر�ير 2021

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

مار�ص

2021 
Mar. 21

فبر�ير

2021 
Feb. 21

�لتغير عن فبر�ير 2021

Change from
Feb. 2021

مار�ص

 2020
Mar. 20

�لتغير عن مار�ص 2020

Change from
March 2020

Americas)30(21590 15601558االأمريكتني:

16Crude 12654 670658نفط خام

Products)46(936)10(890900منتجات نفطية

1Europe 1029)6(10301036اأوروبا :

Crude)12(4363 351347نفط خام

13Products 666)10(679689منتجات نفطية

11Asia Pacific 369)4(380384اآ�شيا الهادئ:

9Crude 132)5(141146نفط خام

2Products 1237 239238منتجات نفطية

دول منظمة التعاون 

االقت�شادي والتنمية *
29692977)8(2988)19(OECD 

1

13Crude 111149 11621151نفط خام

Products)31(1839)19(18081827منتجات نفطية

دول خارج منظمة التعاون 

االقت�شادي والتنمية *
30603069)9(3295)235(Non - OECD 

1

Oil at Sea)48(51333 12851280نفط على منت �لناقالت

World Commercial 1)254(6283)17(60296046املخزون التجاري العاملي *

22Strategic Strategic 01827 18491849�ملخزون �ال�صرت�تيجي

Total 2)280(9443)11(91639174اإجمايل املخزون العاملي**

اإع���������������الن



اجلائ�زة العلمي�ة

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:

اإع���������������الن

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


