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في هذا العدد

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول
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اأبرمت  التي  التفاقية  بموجب  للبترول  الم�شدرة  العربية  الأقطار  منظمة  تاأ�ش�شت 

في بيروت بتاريخ 9 يناير 1968  فيما بين حكومات كل من المملكة العربية ال�شعودية 

ودولة الكويت ودولة ليبيا )المملكة الليبية اآنذاك(. ون�شت التفاقية على اأن تكون مدينة 

الكويت مقراً لها.  

تهدف المنظمة اإلى تعاون اأع�شائها في مختلف اأوجه الن�شاط القت�شادي في �شناعة 

البترول، وتقرير الو�شائل وال�شبل للمحافظة على م�شالح اأع�شائها الم�شروعة في هذه ال�شناعة منفردين 

ومجتمعين، وتوحيد الجهود لتاأمين و�شول البترول اإلى اأ�شواق ا�شتهالكه ب�شروط عادلة ومعقولة، وتوفير 

الظروف المالئمة لال�شتثمار في �شناعة البترول في الأقطار الأع�شاء. 

وقد ان�شم اإلى ع�شوية المنظمة في عام 1970 كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر 

ومملكة البحرين والجمهورية الجزائرية.  وان�شم اإليها في عام 1972 كل من الجمهورية العربية ال�شورية 

وجمهورية العراق، وان�شم اإليها في عام 1973 جمهورية م�شر العربية، وان�شمت الجمهورية التون�شية في 

عام 1982 )جمدت ع�شويتها في عام 1986( وتجيز التفاقية ان�شمام اأية دولة عربية م�شدرة للبترول 

اإلى ع�شويتها �شريطة اأن يكون البترول م�شدراً هاما لدخلها القومي، وبموافقة ثالثة اأرباع اأ�شوات الدول 

الأع�شاء على اأن يكون من بينها اأ�شوات جميع الدول الأع�شاء الموؤ�ش�شة. 
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أجهزة المنظمة • ال�شركات املنبثقة:
الم�شروعــــات  المنظمة  عــن  انبثقت 

العربيـــة  ال�شــــركة  التالية:  الم�شـــتركة 

 1972 عام  في  البترول  لنقل  البحرية 

ومقرها مدينة الكويت في دولة الكويت، 

ال�شفن  واإ�شالح  لبناء  العربية  وال�شركة 

)اأ�شري( في عام 1973، ومقرها مملكة 

البحرين، وال�شركة العربية لال�شتثمارات 

 1974 عــام  في  )اأبــيــكــورب(  البترولية 

المملكة  فــي  الــخــبــر  مــديــنــة  ومــقــرهــا 

العربية  وال�شركة  ال�شعودية،  العربية 

 1975 عــام  فــي  البترولية  للخدمات 

ومقرها مدينة طرابل�س في دولة ليبيا.

تمار�س المنظمة ن�شاطاتها واخت�شا�شاتها من خالل اأربعة اأجهزة هي: 

• مجل�س الوزراء: هو ال�شلطة العليا التي تحدد �شيا�شات المنظمة بتوجيه ن�شاطاتها وو�شع القواعد التي ت�شير عليها. 
• المكتب التنفيذي : يتكون من ممثلي الدول الأع�شاء ويقوم برفع ما يراه من تو�شيات واقتراحات اإلى المجل�س، وينظر في الميزانية 

ال�شنوية ويرفعها للمجل�س الوزاري ، كما يقر نظام موظفي الأمانة العامة، وت�شدر قراراته باأغلبية ثلثي اأ�شوات الأع�شاء جميعا.

• الأمانة العامة : ت�شطلع بالجوانب التخطيطية والإدارية والتنفيذية لن�شاط المنظمة، وفقا للوائح وتوجيهات المجل�س. ويتولى اإدارة 
الأمانة العامة اأمين عام. ويعين الأمين العام بقرار من المجل�س الوزاري للمنظمة لفترة ثالث �شنوات قابلة للتجديد لمدد اأخرى. 

والأمين العام هو الناطق الر�شمي با�شم المنظمة، وهو الممثل القانوني لها، وهو م�شوؤول عن مبا�شرة واجبات من�شبه اأمام المجل�س. 

ويقوم الأمين العام باإدارة الأمانة العامة وتوجيهها، والإ�شراف الفعلي على كافة وجوه ن�شاطها، وتنفيذ ما يعهد به المجل�س اإليه من 

مهام. يمار�س الأمين العام وكافة موظفي الأمانة العامة وظائفهم با�شتقالل تام ولل�شالح الم�شترك للدول الأع�شاء. يتمتع الأمين العام 

والأمناء الم�شاعدون في اأقاليم الدول الأع�شاء بكافة الح�شانات والمتيازات الدبلوما�شية.  

• الهيئة الق�شائية: تم التوقيع على بروتوكول اإن�شاء الهيئة الق�شائية لمنظمة الأقطار العربية الم�شدرة للبترول في مدينة الكويت 
بتاريخ  9 مايو 1978 ودخل حيز النفاذ في 20 اأبريل 1980.  وللهيئة اخت�شا�س اإلزامي بالنظر في المنازعات التي تتعلق بتف�شير 

وتطبيق اتفاقية اإن�شاء المنظمة، والمنازعات التي تن�شاأ بين ع�شوين اأو اأكثر من اأع�شاء المنظمة في مجال الن�شاط البترولي.
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سمو وزير الطاقة السعودي
طموحنا أن نكون رواداً للحل

إطالق التشغيل الفعلى لبوابة مصر 
لالستكشاف واالنتاج 

زيارة معالي د. محمد عبداللطيف الفارس إلى منظمة أوابك



النفايات البالستيكية
الثروات المستدامة

غير المستغلة في الدول العربية 
نظمت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك( ندوة عن النفايات البال�شتيكية 

ومفهوم القت�شـــاد التدويري، وهدفت الندوة ب�شـــكل رئي�شي اإلى ت�شليط ال�شوء ودق ناقو�س الخطر الداهم 

والمتزايد الذي ت�شـــببه النفايات البال�شـــتكية لالإن�شـــان، والأر�س والبيئة البحرية، ف�شـــاًل عن كونه اإهداراً 

لثروات اقت�شادية �شخمة اإذا لم يتم اإدارتها ب�شكل �شليم.

اإن خطر النفايات البال�شـــتيكية يتزايد عام بعد عام، وو�شـــل الحال اأن بلغت كمياتها اأحجاماً هائلة في 

البيئة البحرية، فهي تعادل اليوم طن من البال�شتيك لكل طن من الأ�شماك، واإذا ما ا�شتمرت طريقة التعامل 

مـــع هـــذه النفايـــات بنف�س الطرق الحالية ودون الو�شـــول اإلى حلول اإبداعية، فمـــن المتوقع اأن تبلغ كميات 

النفايات 3 طن لكل طن من الأ�شـــماك بحلول عام 2050. كما �شـــيحتاج العالم اإلى م�شاحات من الأرا�شي 

تعادل نحو ع�شر مرات من حجم الكرة الأر�شية ل�شتخدامها كمكبات للنفايات بحلول عام 2055.

في حين ان هناك دول مازالت تبحث عن حلول لهذه الم�شـــكلة المتنامية، نجد دولً اأخرى ا�شـــتطاعت 

بجـــدارة عبر الإدارة ال�شـــليمة والَمنـــة للنفايات 

البال�شـــتيكية، �شـــمن مفهوم القت�شاد التدويري 

في اأن ت�شـــتغلها ال�شـــتغالل الأمثـــل في الحفاظ 

على مواردها الطبيعية كونها حق اأ�شيل لالأجيال 

القادمـــة، مـــن خالل اإنتـــاج الطاقة منهـــا، واإنتاج 

وقود الديـــزل والغازولين، وغيرها من المنتجات 

ذات القيمـــة الم�شـــافة. فنجـــد اأن دول التحـــاد 

الأوروبي و�شعت هدفاً للو�شول اإلى اإعادة تدوير 

نحو 50% من النفايات البال�شـــتيكية بحلول عام 

2025، ثم اإلى 55% في عام 2030، م�شـــتهدفة 
ن�شبة 100% بحلول 2050، مقارنة بن�شبة %35 

عـــام 2010، و23% فقط عـــام 2001. هذا ولم 

تنجح تلك الدول بمفردها من اأن تتغلب على هذه 
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الم�شكلة، ولكن كان ذلك من خالل ت�شافر الجهود الت�شاركية بين المجتمع والمنظمات والهيئات الحكومية 

والخا�شـــة والبحثية، وموؤ�ش�شـــات التمويل المالي. كما كان لإقرار بع�س ال�شيا�شات والت�شريعات التي �شنتها 

الدول دوراً فاعاًل في و�شـــع المعايير المنا�شـــبة، والتن�شـــيق المالئم ل�شل�شـــلة ومنظومـــة التدوير، وخطط 

الجمع، واأنظمة الفرز، وعمليات اإعادة التدوير، وزيادة القيمة الم�شافة لنفايات البال�شتيك. 

واإيماناً باأهمية مو�شـــوع النفايات البال�شـــتيكية واأ�شرارها البيئية، و�شـــرورة ال�شتفادة منها، فقد �شبق 

لالأمانة العامة لمنظمة اأوابك اإ�شدار درا�شة فنية متخ�ش�شة ت�شلط فيها ال�شوء على الأخطار الناتجة عن 

النفايات البال�شـــتيكية، وبحث اإمكانية ال�شـــتفادة منها تحت عنوان “ اإعادة تدوير النفايات البال�شـــتيكية: 

فر�س ا�شتثمارية وحلول بيئية( في يونيو / حزيران 2020 ، كما اأ�شدرت في فبراير / �شباط 2021  تقرير 

بعنوان )اإعادة تدوير النفايات البال�شـــتيكية، وفر�س التنمية الم�شـــتدامة في الدول العربية(، والذي ا�شارت 

فيه اإلى وجود فر�س متعددة في الدول العربية ل�شتغالل النفايات البال�شتيكية في تنمية م�شروعات مختلفة 

في مجال ال�شـــناعات ال�شـــغيرة والمتو�شـــطة لإنتاج المنتجات البال�شتيكية، وم�شـــروعات اإنتاج وا�شترداد 

الطاقة منها. 

ومن هنا ترى الأمانة العامة لمنظمة اأوابك،  �شرورة التعاون بين الهيئات والمنظمات العربية المخت�شة، 

ل�شتكمال المبادرات والجهود العربية في هذا ال�شاأن،  ودعوة المخت�شين  من كافة القطاعات، ال�شناعية، 

والبحثيـــة، والحكوميـــة، والمجتمعية اإلى الم�شـــاركة في اإعداد  الت�شـــريعات والقوانيـــن والًطر التنظيمية 

الملزمة والم�شـــجعة، وكذلك الإ�شـــتراتيجيات المرنة محددة الأهداف ، �شمن جدول زمني محدد للتطبيق 

على مراحل، وال�شتفادة من تجارب الدول في هذا المجال، وال�شتر�شاد ببع�س المبادرات التي قامت بها 

بع�س ال�شـــركات العاملة في قطاع الطاقة، مثل �شـــركة �شابك في التعامل مع النفايات البال�شتيكية، باإعادة 

تدويرها كيميائياً لتحويلها اإلى مواد خام اأولية ت�شتخدم مرة اأخرى في الم�شافي و�شركات البتروكيماويات 

لإنتاج البوليمرات التدويرية  �شمن المفهوم القت�شاد التدويري .  
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قال �شـــاحب ال�شـــمو الملكـــي الأمير عبدالعزيز بن �شـــلمان بن عبدالعزيـــز، وزير الطاقة في 

المملكة العربية ال�شـــعودية، اإن المملكة تعمل حالياً على و�شـــع اإطار تنظيمي ي�شـــجع القت�شـــاد 

الدائري للكربون ب�شكل عام واحتجاز الكربون ب�شكل خا�س. 

واأَ�شاف �شموه خالل كلمة له خالل افتتاحه لندوة »القت�شاد الدائري الكربون: اإدارة الكربون 

ب�شـــكل كامل«، التي عقدت عبر تقنية الت�شال المرئي، يوم الأربعاء 11 اأغ�شط�س 2021، : »كما 

وعدنا �شـــابقاً، لن نكون اأبداً جزءاً من الم�شـــكلة ولن نر�شـــى باأن نكون جزءاً من الحل فقط، بل 

طموحنا اأن نكون روادا للحل”، واأو�شح »اأرى اأن لدينا الإمكانات والكفاءات لتحقيق ذلك”. وتابع 

قائاًل “ل توجد طريقة واحدة فقط بل يجب اأن ن�شعى خلف طرق كثيرة متعددة الجوانب ي�شاند 

بع�شها بع�شا«.

وتابع “علينا اأن نخف�س انبعاثات كل الغازات الم�شـــببة لالحتبا�س الحراري، ون�شتخدم �شيغة 

الجمـــع هنـــا بدل من الكربون فقط اأو غاز اأك�شـــيد الكربون. وينبغي لنا اأن نـــدرك اأن النبعاثات 

لي�شت فقط من الكربون واأن ثمة غازات اأخرى ذات انبعاثات«.

واأو�شح اأن الم�شوؤولية متفاوتة لكنها م�شتركة، ومن العدل اأن تكون م�شوؤولية الدول مبنية على 

اإ�شـــهامها في تراكم هذه الغازات وعلى ظروفها الوطنية. واأكد “نقف �شـــامخين مقارنة باأي دولة 

فـــي العالـــم فـــي التعامل مع انبعاثات الميثان على �شـــبيل المثال، بل حتى ثاني اأك�شـــيد الكربون، 

بو�شفنا اإحدى اأكبر الدول المنتجة للمواد الهيدروكربونية على وجه الأر�س.

سمو وزير الطاقة السعودي

طموحنا أن نكون روادًا للحل
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اأعطى معالي المهند�س طارق المال، وزير البترول والثروة 

المعدنية بجمهورية م�شـــر العربية،  عبـــر الفيديوكونفران�س 

�شـــارة بـــدء الت�شـــغيل الفعلـــي لبوابـــة م�شـــر لال�شتك�شـــاف 

والنتـــاج Egypt Upstream Gateway »EUG« كاأول 

من�شـــة رقمية توفـــر البيانـــات الجيولوجية لأن�شـــطة البحث 

وال�شتك�شـــاف والنتـــاج فـــى م�شـــر بمعايير عالميـــة ، وذلك 

في اإطار برنامج جذب ال�شـــتثمارات �شـــمن م�شـــروع تطوير 

وتحديث قطاع البترول.

كمـــا اأعلـــن عـــن طـــرح اأول مزايـــدة عالميـــة للبحث عن 

البتـــرول والغاز وا�شـــتغاللهما لعـــام 2021 للهيئة الم�شـــرية 

العامة للبترول وال�شركة الم�شرية القاب�شة للغازات الطبيعية 

“اإيجا�ـــس” من خالل بوابة م�شـــر لال�شتك�شـــاف والنتاج فى 
24 منطقة بخليج ال�شـــوي�س وال�شحراء الغربية و�شرق وغرب 

البحر المتو�شط.

وثمـــن الوزيـــر مجهـــودات العاملين فـــى م�شـــروع البوابة 

لنجاحهم فى انجاز الم�شـــروع بعد مرور 12 �شـــهر من توقيع 

مذكرة التفاهم بين هيئة البترول و�شـــركة �شـــلمبرجير لإن�شاء 

البوابة ، وذلك �شمن فعاليات موؤتمر اإيجب�س 2020.

واأ�شـــار المـــال اإلـــى اأن م�شـــروع البوابـــة يعد اأول من�شـــة 

اإلكترونيـــة من نوعها فى م�شـــر وعالمة فارقة فى مجهودات 

التحـــول الرقمـــى وخطـــوة هامـــة تتخذهـــا م�شـــر للو�شـــول 

لم�شـــتوى عالمى فى مجال البحث وال�شتك�شاف عن البترول 

والغـــاز، حيث تهدف اإلى جذب المزيد من ال�شـــتثمارات من 

خالل اتاحـــة البيانات الجيولوجية والترويـــج الفعال للفر�س 

ال�شـــتثمارية ب�شـــكل ع�شـــرى ومتطور و�شـــهل الو�شـــول اإليه 

لل�شـــركات العالميـــة المهتمة بال�شـــتثمار فى مجـــال البحث 

وال�شتك�شاف مما �شـــينتج عنه زيادة وت�شريع عمليات البحث 

وال�شتك�شـــاف وبالتالى تحقيق المزيد من الكت�شافات وزيادة 

النتاج.

وخـــالل الفعاليـــات قام 10 من روؤ�شـــاء �شـــركات البترول 

العالمية الكبرى ومن �شمنها اإينى الإيطالية واأبات�شى الأمريكية 

وفنتر�شـــال ديا الألمانية بالتوقيع على اتفاقيات ع�شـــوية فى 

بوابة م�شـــر للبحث وال�شتك�شاف قبل الإطالق الفعلى للبوابة 

وهو ما يعد �شـــهادة ثقة من هذه ال�شـــركات العاملة فى مجال 

البحـــث وال�شتك�شـــاف فى مناخ م�شـــر الجاذب لال�شـــتثمار 

والفر�س الواعدة التى تزخر بها.

ح�شر فعاليات اإطالق البوابة �شعادة الجيولوجى اأ�شرف 

فرج، ممثل جمهورية م�شـــر العربية فـــي المكتب التنفيذي 

لمنظمة اوابك ووكيل اأول الوزارة لالتفاقيات وال�شتك�شاف، 

والمهند�ـــس عابـــد عـــز الرجـــال الرئي�ـــس التنفيـــذى لهيئة 

البترول، وعدد من روؤ�شـــاء �شركات البترول العالمية العاملة 

في م�شر. 

إطالق التشغيل الفعلى لبوابة مصر لالستكشاف واالنتاج أول مزايدة 
عالمية للبحث عن البترول والغاز لعام 2021 من خالل البوابة الرقمية
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زيارة معالي د. محمد عبداللطيف الفارس إلى منظمة أوابك

خطط مستقبلية طموحة لمنظمة أوابك 
قام معالي د. محمد عبداللطيف 

الفار�س، وزير النف�������ط ووزير التعليم 

العال�������ي ف�������ي دول�������ة الكوي�������ت،  بزيارة 

اإل�������ى مقر منظم�������ة اأواب�������ك، وقد كان 

الع�������ام  الأمي�������ن  �سع�������ادة  باإ�ستقبال�������ه 

لمنظم�������ة اأواب�������ك ال�سيد عل�������ي �سبت 

ب�������ن �سبت، وق�������د رافقه خ�������ال الزيارة 

�سعادة وكيل وزارة النفط وممثل دولة 

الكويت ف�������ي المكت�������ب التنفيذي في 

منظم�������ة اأوابك، ال�سي�������خ د. نمر فهد 

المال�������ك ال�سب�������اح، وال�سيخة تما�سر 

خالد الأحم�������د ال�سباح، مدي�������ر اإدارة 

العاق�������ات العامة والإع�������ام في وزارة 

النفط .
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وقد ا�شـــتعر�س معاليه مـــع الأمين العام لمنظمـــة اوابك، اأهم 

الأعمال والأن�شـــطة الحالية لالأمانة العامة لمنظمة اأوابك، برئا�شة 

الأمين العام للمنظمة، حيث تعمل الأمانة العامة حاليا على تنفيذ 

خطـــة تطويـــر وتفعيـــل المنظمة تنفيـــذا لتوجيهـــات مجل�س وزراء 

المنظمة، ل�شيما في مجالت زيادة التعاون مع المنظمات والهيئات 

الدولية المتخ�ش�شة بالطاقة، وزيادة التعاون بين ال�شركات العربية 

المنبثقة عن المنظمة، وكذلك زيادة الدرا�شات والتقارير البترولية 

المتخ�ش�شة.

كما تم اطالع معالي الوزير على التوجهات الم�شتقبلية لالأمانة 

العامة للمنظمة، �شمن خطة تفعيل وتطوير المنظمة، في مجالت 

عديدة من بينها، و�شع �شيناريوهات ل�شت�شراف اأحداث الم�شتقبل 

الممكنة )الأ�شـــعار- التنوع القت�شـــادي(، وزيادة عدد  الدرا�شـــات 

البترولية المتخ�ش�شة، وتكثيف الندوات والدورات التدريبية للدول 

الأع�شـــاء، ومتابعة التطورات الجارية في ق�شايا الطاقة، والطاقة 

المتجددة، والقت�شـــاد الأخ�شر، والتغير المناخي. وتعزيز التعاون 

مـــع المنظمات الدولية والإقليمية ل�شـــيما المتخ�ش�شـــة بالطاقة 

والنفط والغاز والبيئة والتنمية الم�شتدامة.

وقـــد تم التاأكيد على اأهمية الدور الذي تقوم به منظمة 

اأوابك في ت�شـــجيع التعاون بين الدول الأع�شاء في مختلف 

اأوجه الن�شـــاط القت�شادي في �شناعة النفط والغاز، وذلك 

بعـــد موافقة مجل�س وزراء منظمـــة اأوابك على خطة تفعيل 

وتطويـــر المنظمة، حيث تم ا�شـــتعرا�س اآخر التطورات في 

الخطة و�شبل تقديم الدعم الكامل لن�شاطات الأمانة العامة 

للمنظمة.

واأ�شـــاد معالي وزير النفـــط بالجهود والخطوات الفعالة 

التـــي تم تقوم بها الأمانـــة العامة لمنظمة اأوابك في تفعيل التعاون 

في مجال الإعالم البترولي والعالقات العامة بين المنظمة والوزارة 

والتـــي نتج عنه ت�شـــكيل فريق اإعالمي بين الجهتيـــن بهدف تبادل 

الخبرات وتفعيل التعاون وتنظيم الفعاليات الم�شتركة كالموؤتمرات 

المتخ�ش�شـــة بالإعـــالم البترولـــي والعالقـــات العامـــة والـــدورات 

التدريبية والحلقات النقا�شـــية وتبادل الإ�شدارات الإعالمية. كما 

اأبدى معاليه �شعادته للتعاون الإلكتروني بين الوزارة والمنظمة من 

خالل الربط اللكتروني لمكتبة المنظمة مع وزارة النفط .

من جانبه قال ال�شـــيخ د. نمر فهد المالك ال�شـــباح، انه جاري 

ا�شـــتكمال تحويل مكتبة الأوابك من ورقية اإلى اإلكترونية بالكامل، 

م�شـــدداً على �شـــرورة تفعيل دور المكتبة وتحويلهـــا اإلى اإلكترونية 

حيث اأنها تعد اأقدم مكتبة على م�شتوى الدول العربية.

اإل�������ى ذلك تق�������دم الأمين الع�������ام لمنظمة اأواب�������ك، ال�سيد/علي 

�سب�������ت بن �سب�������ت، بال�سكر اإلى معال�������ي وزير النف�������ط ووزير التعليم 

العالي الدكتور محمد الفار�س على الزيارة وتقديم الدعم الكامل 

للمنظمة في تنفيذ اأعمالها.

لاإط�������اع عل�������ى زي�������ارة معال�������ي 

وزي�������ر النف�������ط ووزي�������ر التعلي�������م 

العالي الدكت�������ور محمد الفار�س 

لمنظمة اأوابك

ال�شيد/ علي �شبت بن �شبتد. محمد عبداللطيف الفار�س
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الكويت : تدشين أكبر جزيرة صناعية
للغاز الطبيعي المسال بمنطقة الشرق األوسط

في خط�������وة تعك�س تزاي�������د اأgمية Uسناعة الغ�������از الطبيعي 

الم�س�������ال، دTسنت دول�������ة الكويت موDخ�������راk مرفاأ ا�ستي�������راد الغاز 

الطبيعي الم�سال في مجمع الزور النفطي، والذي يعتبر من 

بين الأكبر في العال�������م من خال قدرة ا�ستيرادية تبل≠ 22 

ا بحلول عام 2022. kمليون طن �سنوي
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 ويتكون مرفاأ الزور ل�شتالم الغاز الطبيعي الم�شال من 

ر�شـــيفين، قادرين على التفريغ المتزامن وبها 8 �شـــهاريج 

تخزين، ب�شعة تخزين �شافية تبلغ 225 األف متر مكعب لكل 

خزانة، وب�شـــعة اإجمالية تبلغ 1.8 مليـــون متر مكعب لثمان 

خزانات.

وقد با�شـــرت دولة الكويت في ا�شـــتالم  �شـــحنات الغاز 

الطبيعي الم�شـــال عن طريق المرفاأ اعتباراً من �شـــهر يوليو 

 . 2021
واأكـــد الرئي�ـــس التنفيذي لموؤ�ش�شـــة البتـــرول الكويتية، 

ها�شم ها�شم، في ت�شريح �شحفي على اأهمية م�شروع مرفاأ 

ا�شـــتيراد الغاز الطبيعي الم�شـــال في مجمع الزور النفطي 

�شـــمن الخطة ال�شتراتيجية للموؤ�ش�شة في تلبية احتياجات 

محطـــات الكهربـــاء والماء مـــن الطاقة النظيفـــة. مبينا اإن 

الم�شـــروع يدعم التزام الموؤ�ش�شـــة بتوفيـــر احتياجات دولة 

الكويت من الطاقة بالوقود الأمثل اقت�شادياً وبيئياً. 

لالإطالع على تقرير عن

مرفاأ الغاز الطبيعي الم�شال 

بمنطقة الزور
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واأعرب عن الفخر بريادة موؤ�ش�شة البترول الكويتية 

في مجال ا�شـــتيراد الغاز الطبيعي الم�شال في ال�شرق 

الأو�شـــط اإذ بداأت في ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شال 

عام 2009 عبر ا�شتخدام وحدة تخزين واإعادة تحويل 

الغاز العائمة »FSRU« الموجودة في ميناء الأحمدي. 

وذكر اأن موؤ�ش�شـــة البترول وقعت عدداً من التفاقيات 

لتوريد الغاز الطبيعي الم�شـــال على المدى الطويل مع 

مجموعة من الموردين ذوي الخبرة وال�شـــمعة العالمية 

لتنفيذ خطة الموؤ�ش�شة اإلى تاأمين احتياج دولة الكويت 

المتزايد من الطاقة النظيفة كالغاز الطبيعي الم�شال.

يذكـــر اأن هـــذه هي المرة الأولى التي تت�شـــلم فيها 

موؤ�ش�شة البترول الكويتية �شفينة “كيو-فلك�س” محملة 

بالكامل والتي ت�شـــنف من اأكبر ناقالت الغاز الطبيعي 

الم�شال في العالم والمعززة باأحدث التقنيات. وقد تم 

تحميل الناقلة “الخر�شـــعة” مـــن طراز “كيو-فليك�س” 

فـــي 9 يوليـــو 2021 بمينـــاء را�ـــس لفان، ور�شـــت في 

محطـــة الزور التابعة لموؤ�ش�شـــة البتـــرول الكويتية بعد 

ثالثة اأيام.

مـــن جانبـــه ذكر ال�شـــيخ خالد بن خليفـــة اآل ثاني، 

الرئي�ـــس التنفيـــذي لقطرغـــاز، في ت�شـــريح �شـــحفي     

»اإنـــه من دواعي �شـــرورنا اأن نكـــون قادرين على توريد 

ال�شـــحنة الت�شـــغيلية الأولى اإلى محطة الزور الكويتية 

ل�شـــتالم الغاز الطبيعي الم�شال بالتعاون مع �شركائنا 

الكويتيـــة،  البتـــرول  موؤ�ش�شـــة  فـــي  ال�شـــتراتيجيين 

و�شي�شـــاهم الت�شـــغيل الناجح لهذه المحطة  في تعزيز 

عالقاتنا التجارية مع موؤ�ش�شة البترول الكويتية.«

وفـــي ت�شـــريحات مت�شـــلة اأكـــدت ال�شـــيدة غدير 

القدفـــان، نائب الع�شـــو المنتـــدب للعمليات في قطاع 

الت�شويق العالمي بموؤ�ش�شة البترول الكويتية، ا�شتمرار 

ا�شـــتيراد المزيد من �شـــحنات الغاز الطبيعي الم�شال 

خالل �شـــهري يوليو واأغ�شـــط�س 2021 لت�شـــغيل مرفاأ 

ا�شـــتيراد الغاز الطبيعي الم�شـــال الجديدة في مجمع 

الـــزور. واأ�شـــافت اأن ت�شـــغيل المرفاأ �شـــتكون له اآثار 

اإيجابيـــة اقت�شـــادية وبيئيـــة، حيث تمكنت الموؤ�ش�شـــة 

مـــن توفيـــر نحو �شـــبعة مليـــارات دولر اأمريكي خالل 

ال�شنوات الع�شر الما�شية عبر ا�شتيراد الغاز الطبيعي 

الم�شال بدلً من ا�شتهالك الوقود ال�شائل في محطات 

توليد الكهرباء. 
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ــاأ الغاز الطبيعي الم�شـــال في منطقة الزور، اأول مرفاأ بري من نوعه ل�شـــتقبال ناقالت الغاز 
يعـــد مرفـ

الطبيعي الم�شال في منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، كما اأنه الأكبر في المنطقة من حيث الطاقة 

التخزينية حيث ي�شـــم نحو 8 م�شـــتودعات �شعة كل منها 225 األف متر مكعب اأي بطاقة تخزينية اإجمالية 

1.8 مليـــون متـــر مكعب من الغاز الطبيعي الم�شـــال.  والأكبر من حيث طاقة التبخير حيث ي�شـــم وحدات 

لإعادة تبخير الغاز الطبيعي الم�شال بطاقة تدفيع )�شخ( من المرفاأ اإلى ال�شبكة المحلية ت�شل اإلى حوالي 

ريغ ناقلتين في 
ية ا�شتقبال وتف

3 مليار قدم مكعب/اليوم. كما ي�شم المرفاأ عدد 2 ر�شيف بحري مع اإمكان

 وب�شعة تتراوح بين 122 و 266 األف متر مكعب. 
نف�س الوقت

لعقود قادمة. 
ت دولة الكويت 

متياز ويلبي احتياجا
وهي موا�شفات تجعل من المرفاأ م�شروعاً عمالقاً با

 )FSRU( ة الغازية
ل الغاز الطبيعي الم�شـــال واإعادته اإلى الحال

حيث جاء ليحل محل مرفاأ عائم ل�شـــتقبا

ة له، وكانت طاقته التخزينية تقدر بنحو 170 
ار مع ال�شركة المالك

في ميناء الأحمدي بموجب عقد ا�شتئج

طاقة تغويـــز )تحويل الغاز الطبيعي 
األـــف متـــر مكعب اأي اأقل من طاقة �شـــهريج واحد فـــي مرفاأ الزور، وب

 الغازية( ت�شـــل اإلى 700 مليون قدم مكعب/اليوم في اأوقات الذروة اأي اأقل من %25 
الم�شـــال اإلى الحالة

اقة التغويز لمرفاأ الزور.
من ط

حقائق عن مرفأ الغاز الطبيعي المسال 

في منطقة الزور (دولة الكويت) 
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 اأعلنت �شـــركة بتـــرول اأبوظبي الوطنيـــة )اأدنوك( في 12 

يوليـــو 2021 عن ان�شـــمامها اإلى مجل�ـــس الهيدروجين، وهو 

المنظمـــة الدوليـــة المعنيـــة بت�شـــريع اعتمـــاد ا�شـــتخدامات 

الهيدروجين كاأحد الحلول الرئي�شية لمواكبة التحول في قطاع 

الطاقـــة، حيث تمتلك دولة الإمـــارات واأدنوك كافة الممكنات 

والقـــدرات الالزمـــة لال�شـــتفادة من الإمكانـــات الواعدة التي 

يوفرها الهيدروجين واأنواع الوقود الحاملة له كم�شادر جديدة 

للطاقة منخف�شة الكربون. 

وقـــد تم اطـــالق مجل�ـــس الهيدروجيـــن في عـــام 2017، 

و�شـــهد نمواً وتطوراً كبيراً واأ�شـــبح ي�شـــم في ع�شويته عدداً 

من اأكبر ال�شـــركات العالمية في مختلف المجالت، ل �شـــيما 

فـــي قطاعي الطاقة والنقل. وبح�شـــب المجل�س، من المتوقع 

اأن يمثل الهيدروجين ما ي�شـــل اإلى 18% من الطلب العالمي 

على الطاقة بحلول عام 2050، حيث قامت اأكثر من 30 دولة 

باإ�شدار خريطة طريق ل�شتخدام حول الهيدروجين كم�شادر 

للطاقة واأكثر من 228 م�شـــروعاً وا�شـــع النطـــاق قيد التنفيذ 

فـــي مختلف مراحل ومجـــالت اأعمال �شل�شـــلة القيمة لوقود 

الهيدروجين.

وبهذه المنا�شبة، قال معالي الدكتور �شلطان اأحمد الجابر، 

وزيـــر ال�شـــناعة والتكنولوجيـــا المتقدمـــة، الع�شـــو المنتدب 

والرئي�س التنفيذي لأدنوك ومجموعة �شـــركاتها: “تما�شياً مع 

توجيهـــات القيادة الر�شـــيدة بتعزيز المكانـــة المتقدمة لدولة 

الإمـــارات العربية المتحـــدة في مجال الطاقة، وا�شتك�شـــاف 

ومتابعـــة الفر�س المحتملـــة في مجال م�شـــاريع الهيدروجين 

لتعزيز ريادة الإمارات في هذا المجال، ي�شعدنا الن�شمام اإلى 

مجل�س الهيدروجين ونتطلع اإلى التعاون مع اأع�شـــائه واأمانته 

للنهو�ـــس با�شـــتخدام الهيدروجين كم�شـــدر للطاقة منخف�س 

الكربون”.

واأ�شـــاف قائـــاًل: “ت�شـــتمر زيـــادة الطلـــب علـــى الطاقـــة 

بالتزامن مع الزيادة ال�شكانية في العالم وت�شارع وتيرة التنمية 

القت�شـــادية، وفيمـــا ي�شـــهد العالم تحولً في قطـــاع الطاقة، 

تـــزداد الحاجة لإنتـــاج المزيد مـــن الطاقة باأقـــل قدر ممكن 

مـــن النبعاثات. وتعمل اأدنوك على تعزيز ريادتها في ال�شـــوق 

النا�شـــئة للهيدروجين واأنواع الوقود الحاملة له، مثل الأمونيا 

الزرقـــاء، بهدف الم�شـــاهمة فـــي دعم جهود دولـــة الإمارات  

لتطوير �شل�شـــلة قيمـــة دولية لوقـــود الهيدروجيـــن ومنظومة 

�شـــناعية متكاملـــة يمكنهـــا توفيـــر الإمدادات لـــكل من دولة 

الإمارات وال�شوق العالمية«

انضمام شركة أدنوك اإلماراتية إلى مجلس 
الهيدروجين العالمي
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وذكـــرت )الكويتيـــة لنفـــط الخليـــج( في بيان �شـــحفي اأن 

الطاقـــة ال�شـــتيعابية لخـــط اأنابيب نقل الغاز ت�شـــل اإلى 24 

مليـــون قـــدم مكعب من الغـــاز الخفيف ما يعزز مـــن اإمكانات 

دولة الكويت في ال�شتفادة من موارد الغاز المتاحة.

واأكـــدت اأن هـــذا الخـــط �شي�شـــهم في ال�شـــتغالل الأمثل 

للثـــروات البترولية في المنطقة المق�شـــومة بين دولة الكويت 

والمملكة العربية ال�شـــعودية ل�شـــيما في اإنتاج وتوليد الطاقة 

ويخف�ـــس تكاليف ا�شـــتيراد كميـــات الغاز المطلوبـــة لتغطية 

ال�شتهالك المحلي ل �شيما في اأوقات الذروة.

واأ�شـــارت اإلـــى اأن الإنجـــاز الكبيـــر الذي جاء كمح�شـــلة 

للتعـــاون والتفاهم المتبادل مع ال�شـــريك في منطقة عمليات 

الخفجي الم�شتركة �شركة اأرامكو لأعمال الخليج اأثمر باإنجاز 

اأحد اأهم الم�شـــاريع ال�شـــتراتيجية ذات المردود القت�شادي 

والبيئـــي والذي يواكب الطلـــب المتنامي محليـــا وعالميا من 

الغاز الطبيعي.

وبينت اأن هذا التعاون “ي�شـــكل اإ�شـــافة اإيجابية في �شجل 

العالقـــات الأخويـــة والتاريخيـــة الم�شـــيئة بيـــن كل من دولة 

الكويت والمملكة العربية ال�شـــعودية و�شتكون بعون اهلل دافعا 

لمزيـــد مـــن الإنجـــازات التـــي �شـــتعود بالخير والرخـــاء على 

البلدين ال�شقيقين«.

واأعربـــت ال�شـــركة عن �شـــكرها لكافـــة الجهـــات المعنية 

بموؤ�ش�شـــة البتـــرول الكويتيـــة وال�شـــركات النفطيـــة الزميلـــة 

وبالأخ�ـــس �شـــركة نفـــط الكويـــت و�شـــركة البتـــرول الوطنية 

الكويتيـــة والتي جرى التن�شـــيق معها لإتمام الت�شـــغيل الفعلي 

لم�شروع خط اأنابيب نقل الغاز.

كما اأعربت عن ال�شـــكر اأي�شا لمختلف الوزارات والهيئات 

الر�شـــمية المعنية بـــكل من دولـــة الكويت والمملكـــة العربية 

ال�شـــعودية التـــي �شـــاهمت باإجـــراء التن�شـــيق الـــالزم ومنـــح 

الموافقات والت�شهيالت المرتبطة في تنفيذ هذا الم�شروع.

واأ�ش�شـــت ال�شركة الكويتية لنفط الخليج عام 2002 وهي 

اإحـــدى ال�شـــركات التابعة لموؤ�ش�شـــة البتـــرول الكويتية لتكون 

م�شوؤولة عن ح�شة الكويت في حقول المنطقة المق�شومة بين 

الكويت وال�شـــعودية بدل عن �شـــركة الزيت العربية بعد انتهاء 

عقدها مع الكويت.

وتقوم ال�شـــركة با�شتك�شـــاف وتطوير واإنتـــاج النفط في 

المنطقة البرية من المنطقة المق�شـــومة التي ت�شـــم حقول 

)جنـــوب اأم قديـــر والوفرة وجنوب الفوار�ـــس والحما وحقل 

اأرق( والمنطقـــة البحريـــة من المنطقة المق�شـــومة وت�شـــم 

حقـــول النفط والغـــاز في مناطق (الخفجـــي ولولو والحوت 

والدرة(.

الكويتية لنفط الخليج :

 بدء التشغيل الفعلي ألول خط أنابيب بري وبحري بطول 100 كيلومتر لنقل 
الغاز الخفيف من مرفق التصدير بعمليات الخفجي المشتركة إلى الكويت 

اأعلنت ال�سركة الكويتية 

لنفط الخليج بدء الت�سغيل 

الفعلي لأول خط اأنابيب بري 

وبحري بطول 100 كيلومتر 

لنقل الغاز الخفيف من مرفق 

الت�سدير بعمليات الخفجي 

الم�ستركة اإلى الكويت عن طريق 

الربط مع خطوط الغاز التابعة 

ل�سركة نفط الكويت التي تقوم 

بتغذية محطة الزور للطاقة.
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ندوة إعادة تدوير النفايات البالستيكية ومفهوم االقتصاد التدويري

األمين العام : البالستيك يلعب دورًا هامًا 
في تنمية االقتصاد العالمي
ذكر الأمي�������ن العام لمنظمة الأقط�������ار العربية الم�س�������درة للبترول 

 kاماg k(اأوابك)، ال�سي�������د علي �سبت بن �سبت، باأن البا�ستيك يلعب دورا

في تنمية القت�س�������اد العالمي، حيå دخلت المنتج�������ات البا�ستيكية 

في Tستى مناحي الحياة المعاUس�������رة، وفي كافة القطاعات ال�سناعية، 

 êية، والزراعية، والنقل، وفي ت�سنيع م�ستلزمات اإنتاFوالطبية، والدوا

الطاق�������ات المتج�������ددة.  واأو�سí باأنه على الرZم م�������ن مميزات، وفواFد 

 çاإلى حدو iالبا�ستي�������ك اإل اأن ع�������دم ا�ستغال�������ه بال�سكل الأمث�������ل اأد

لالإطالع على وقائع الندوةم�سكات بيÄية خطيرة.
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جـــاء ذلـــك خالل كلمتـــه في افتتـــاح نـــدوة اأوابك حول 

(اإع�������ادة تدوير النفاي�������ات البا�ستيكية ومفه�������وم القت�ساد 

التدوي�������ري) والتي عقـــدت يوم الأربعـــاء  28 يوليو 2021 

) عبـــر تقنية الت�شـــال المرئـــي(. بم�شـــاركة مجموعة من 

الخبـــراء والمخت�شـــين من الدول الأع�شـــاء منظمة اأوابك، 

ومـــن معهد الكويـــت لالأبحاث العلميـــة، والإتحاد الخليجي 

للكيماويـــات والبتروكيماويات، ومركـــز الحد من المخاطر 

والدرا�شـــات والبحـــوث البيئيـــة بجامعـــة القاهـــرة، ومركز 

تكنولوجيا البال�شتيك بجمهورية م�شر العربية.

واأ�شاف الأمين العام، باأنه ولتخفيف الأ�شرار المحتملة 

من �شـــوء اإدارة النفايات البال�شتيكية اتجه العالم اإلى تبني 

مفهوم القت�شاد التدويري الذي ل ينتج عنه نفايات نهائية 

اإل بحدود �شـــيقة جدا، وي�شع ح�شابات العائد القت�شادي 

بجانب الفوائد البيئية، وذلك بهدف تح�شين كفاءة ا�شتخدام 

الموارد الطبيعية، ودعم القت�شاد الوطني، وتحقيق التنمية 

الم�شـــتدامة. كما اأكد على الدور الهام لإقرار الت�شـــريعات 

والقوانين في الدول والتي من �شـــانها تفعيل منظومة اإدارة 

النفايات البال�شتيكية.

واأ�شـــار الأمي�������ن العام، باأن هناك �شـــرورة لبذل المزيد 

مـــن الجهود للحد من انت�شـــار النفايات البال�شـــتيكية نظراً 

لمـــا تحدثه من اأ�شـــرار ج�شـــيمة على البيئـــة، والعمل على 

اإيجـــاد الحلول، والطرق والتقنيـــات المبتكرة لإعادة تدوير 

هـــذه النفايـــات. مـــع التاأكيـــد علـــى اأهمية ال�شـــتفادة من 

الخبـــرات والمبادرات المتبعة في العديـــد من دول العالم، 

وزيادة م�شـــتوى الوعي العام بثقافة واأهميـــة تقنيات اإعادة 

التدوير ودورها في المحافظة على الموارد الطبيعية ودعم 

القت�شاد الوطني.

تجدر الإ�شـــارة اإلـــى اأن الندوة تهدف اإلى اإلقاء ال�شـــوء 

على بع�س الم�شكالت البيئية التي تواجهها الدول  العربية 

ب�شكل خا�س ودول العالم ب�شكل عام نتيجة التقدم ال�شناعي،  

كما تهدف اإلى تبادل الخبرات والآراء حول الحلول التقنية 

المحتملة الممكنة لتلك الم�شكالت،وطرح الأفكار التي من 

�شـــاأنها الم�شـــاهمة في تح�شـــين وحماية البيئة من التلوث، 

ف�شـــاًل عن تقييم الفر�س ال�شـــتثمارية الواعدة في الدول 

الأع�شاء  نحو اإقامة عدد من ال�شناعات التي ت�شهم ب�شكل 

مبا�شـــر في تنويع اقت�شاداتها، وتوفير فر�س العمل مبا�شرة 

وغير مبا�شرة .

تولـــى  والتـــي  النـــدوة  ت�شـــمنت 

اإدارتهـــا المهند��������س عم�������اد مك�������ي، 

ال�س�������وDون  اإدارة  عل�������ى  الم�س�������ر± 

الفنية بمنظمة اأوابك، عر�س 6 

اأوراق علمية من خالل جل�شتين، 

الأولـــى بعنـــوان مفهـــوم النفايات 

البال�شـــتيكية والقت�شـــاد التدويري، 

وتقنيـــات اإعادة التدوير، بينما الجل�شـــة الثانية بعنوان دور 

البحث والتطوير ومبادرات الدول الأع�شاء. و�شملت الندوة 

المحـــاور الرئي�شـــية التالية: تقنيات اإعـــادة تدوير النفايات 

البال�شـــتيكية الحديثـــة، كاإعـــادة التدوير، واإنتـــاج الطاقة، 

وابتكار بدائل لبع�س المنتجات البال�شتيكية مثل البال�شتيك 

القابـــل للتحلل بيولوجيـــاً. والنفايات البال�شـــتيكية، والأثار 

البيئيـــة. ومبـــادرات الدول العربية في مجـــال اإعادة تدوير 

النفايات البال�شتيكية.
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من جهته اأ�شـــار د. يا�سر بغدادي، 

خبي�������ر Uسناعات نفطي�������ة بمنظمة 

اأواب�������ك، بـــاأن اإنتـــاج العالـــم مـــن 

البال�شـــتيك الحـــراري بلـــغ نحـــو 

367 مليون طن �شنوياً، وان الإنتاج 
التراكمي للبال�شتيك بلغ نحو 8 مليار 

طن منذ بدء اإنتاجه في عام 1950، ومن 

المتوقع م�شاعفة اإنتاج البال�شتيك الحراري اإلى نحو 580 

مليـــون طن بحلول عـــام 2050، مقارنة بنحـــو 290 مليون 

طن عام 2010.

كما اأ�شـــار اإلـــى اأهم الطرق الم�شـــتخدمة لإعادة تدوير 

النفايات البال�شـــتيكية، مثل الطريق الميكانيكية، والطريق 

الكيميائيـــة، م�شـــيراً اإلى اأن طرق التدويـــر الميكانيكي يتم 

من خاللها اإنتاج مواد بال�شـــتيكية ذات جودة منخف�شة في 

كثير من الأحوال مما يمثل هدراً للقيمة الم�شـــافة.  بينما 

يمكـــن عن طريـــق تقنيات اعـــادة التدويـــر الكيميائي اإنتاج 

منتجـــات ذات جودة تماثل تلك التي يمكن الح�شـــول عليها 

با�شـــتخدام المواد الخام الأولية الجديدة، مثل النافثا. كما 

اأ�شار اإلى تبني دول التحاد الأوروبي تنفيذ مفهوم منظومة 

القت�شاد التدويري للو�شول اإلى خف�س ن�شب ردم النفايات 

البال�شـــتيكية اإلى ال�شفر، هذا وقد نجحت في تحقيق هذا 

الهدف مبكراً كل من الت�شيك، وا�شبانيا، وهولندا، والمانيا، 

بينما تقترب كل من ال�شويد، وفنلندا، والنرويج من تحقيقه.

واأو�شح د. يا�سربغدادي، بان حجم النفايات البال�شتيكية 

في الدول العربية ي�شـــل اإلى اأكثر من 20 مليون طن �شنوياً 

وهو ما يعد �شـــوق اإقليمية واعدة لبناء وتنمية م�شـــروعات 

اإعادة تدوير النفايات البال�شـــتيكية ، كما اأ�شـــار اإلى بع�س 

المبادرات الواعدة التي تتبناها المملكة العربية ال�شـــعودية 

في تنفيذ مفهوم القت�شـــاد التدويري للنفايات البال�شتكية 

مـــن خالل التعاون والتخطيط لإن�شـــاء وحـــدة على النطاق 

التجاري  لتدوير النفايات البال�شـــتيكية بالطرق الكيميائية 

وت�شـــغيلها بنهاية عام 2022، بين �شـــركة �شـــابك، واإحدى 

ال�شـــركات الهولندية في مجال التدوير الكيميائي. ف�شـــاًل 

عـــن تعاونها مع كل من �شـــركة بروكتر اأنـــد جامبل، ومعهد 

معهـــد فراونهوفـــر، لإن�شـــاء وحـــدة تجربيه لإعـــادة تدوير 

اأقنعـــة الوجه من مادة البولي بروبيليـــن، وتحويلة اإلى زيت 

النحالل ثم معالجته بوا�شـــطة �شـــركة �شـــابك لإنتاج مادة 

البولي بروبيلين المعاد تدويره.

من جانبها ا�شتعر�شـــت ال�سيدة 

اأUسي�������ل الب�سام، اأخ�شـــائي اأبحاث 

بالتحـــاد الخليجـــي للكيماويـــات 

)جيبيـــكا(،  والبتروكيماويـــات 

البال�شـــتيكية  النفايـــات  مو�شـــوع 

لـــدول  التعـــاون  مجل�ـــس  دول  فـــي 

الخليـــج العربية، والأثر الجتماعي والقت�شـــادي للنفايات 

البال�شـــتيكية، كما اأعطت روؤية م�شتقبلية لفوائد القت�شاد 

التدويري للنفايات البال�شتيكية.

كما تناول د. اأحمد عبد القادر، رئي�س 

مركـــز تكنولوجيا البال�شـــتيك التابع 

لـــوزارة ال�شـــناعة فـــي جمهوريـــة 

م�شـــر العربيـــة، مو�شـــوع تاأثيـــر 

البال�شـــتيكية  نتجات  oالم مخلفات 

اأحاديـــة ال�شـــتخدام علـــى البيئـــة 

و�شـــحة الإن�شـــان ومجهودات تطوير 

التراكمي للبال�شتيك بلغ نحو التراكمي للبال�شتيك بلغ نحو 

طن منذ بدء اإنتاجه في عام 
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بدائـــل متعددة ال�شـــتخدام و�شـــديقة للبيئة، مع الإ�شـــارة 

اإلـــى اأهميـــة درا�شـــة دورة الحيـــاة لتلك البدائـــل. وعر�س 

اأهـــم التحديات اأمام �شـــناعة اإعادة التدوير كاأحد و�شـــائل 

التخل�ـــس مـــن المخلفات البال�شـــتيكية و�شـــبل تعزيز هذا 

النهج مع عر�س لبع�س ما يتم من اأن�شـــطة على الم�شـــتوى 

نتجات البال�شتيكية اأحادية  oالدولي للحد من ا�شـــتخدام الم

ال�شتخدام وما اآلت اإليه تلك الجهود.

 مـــن جانبهـــا اأ�شـــارت اأ.د. فاطم�������ة 

عاTس�������ور، مديـــرة مركـــز الحـــد مـــن 

المخاطـــر والدرا�شـــات والبحـــوث 

اإلـــى  القاهـــرة،  بجامعـــة  البيئيـــة 

الناتجـــة عـــن  البيئيـــة  المخاطـــر 

اإلقـــاء المخلفات البال�شـــتيكية دون 

معالجة، واأهمية التخل�س منها ب�شـــكل 

�شـــليم واإعـــادة تدويرهـــا لتعظيم ال�شـــتفادة 

منها.. واأ�شارت اإلى مبادرة جمهورية م�شر العربية لتحقيق 

ذلـــك من خـــالل قيـــام وزارة البيئـــة الم�شـــرية بعديد من 

الأن�شـــطة تمثلت في توقيع اتفاقية » �شركاء العمل البيئي« 

ممثـــاًل في تحالف 8 من كبرى ال�شـــركات العاملة في عدد 

من المنتجات التي ت�شـــتخدم العبوات البال�شتيكية اأحادية 

ال�شتخدام طواعيًة لدعم العمل البيئي بالتخل�س الأمن من 

المنتجات البال�شـــتيكية باإعادة التدوير وتحمل م�شوؤوليتها 

الممتدة لحماية البيئية وتحقيق التنمية الم�شتدامة.

واأ�شـــارت اأ.د. فاطم�������ة عاTسور اإلى عدد مـــن المبادرات 

ال�شـــبابية للتخل�س مـــن النفايات البال�شـــتيكية مثل مبادرة 

» NileVery »، التـــي تهـــدف على تنظيـــف نهر النيل من 

المخلفات ال�شـــلبة وانقاذ مياهه من التلوث. واأو�شحت في 

ختام ورقتها اإلى اأنه يجب ان ت�شعى الدول العربية اإلى اإر�شاء 

ثقافة اأن العمل البيئي هو عمل ت�شـــاركي بين الجميع على 

حد �شـــواء، ي�شمل ت�شـــافر جهود الإعالم والقطاع الخا�س 

وتوفير فر�ـــس عمل في هذا القطاع الواعد، للحفاظ على 

المـــوارد الطبيعية والعمل على تحقيق ال�شـــتخدام الأمثل 

منها دون اإهدار اأو ا�شتنزاف لها لأنها حق لالأجيال القادمة.

ال�سال�������م،  �سلط�������ان  د.  وا�شـــتعر�س 

الباحـــث العلمـــي بمعهـــد الكويـــت 

لالأبحاث العلمية، اأهم الم�شاريع  

الكويـــت  دولـــة  تنفذهـــا  التـــي 

والممولـــة مـــن عدد من �شـــركاء 

النجاح لمعهـــد الكويت لالأبحاث 

العلميـــة والتي انتهـــت بنتائج فنية 

ذات قيمة �شـــوقية عالية تعني بتقنيات 

مبتكـــرة ومطورة وحا�شـــلة على عدد من بـــراءات الختراع 

في مجال اإعادة التدوير الكيميائي  للنفايات البال�شـــتيكية 

لإنتـــاج الوقـــود المتجدد الم�شـــاهي للديـــزل ، والذي  من 

�شاأنه اأن يعود ب�شكل م�شتدام على اقت�شاديات دولة الكويت 

والذي يمكنـــه اأن يكون بوابة لالقت�شـــاد الدائري المتجدد 

بها .

 كمـــا قـــدم المهند��������س اإبراgي�������م Lياني من ال�شـــركة 

الوطنيـــة الجزائرية لت�شـــويق وتوزيع 

المـــواد البترولية )نفطال(، ورقة 

فنية اأ�شـــار فيها اإلـــى اإمكانية  

النفايـــات  مـــن  ال�شـــتفادة 

البال�شـــتيكية المتوفـــرة بكثـــرة 

عـــن طريق ا�شـــتخدامها ب�شـــكل 

مبتكـــر في بناء ار�شـــفة للم�شـــاة، 

ت�شـــييد  قواعد مواقف ال�شيارات.  مما ي�شهم في و

خف�س ا�شـــتهالك الموارد الطبيعية مـــن الوقود الأحفوري 

الالزم لإنتاج البال�شتيك باأنواعه وي�شاعد اأي�شاً على تطوير 

القت�شاد الدائري.

وق�������د خرL�������ت الن�������دوة بمجموع�������ة م�������ن ال�ستنتاLات 

والتوUسيات من اأبرزgا:

التحول نحو مفهوم نظ�������ام القت�ساد التدويري لمعالجة • 

النفايات البا�ستيكية، بدلk من مفهوم القت�ساد الخطي.

تفعيل الأنظمة المتطورة لإدارة النفايات البا�ستيكية. • 

وال�ستفادة م�������ن الخبرات والمبادرات ال�سابقة في مجال 

الح�������د من النفاي�������ات التي تتبعها عدد م�������ن دول العالم، 

وتحديد المجالت التي تتطلب زيادة الجهود.

�سرورة توLيه اأن�سطة البحå العلمي لإعداد ت�سميمات • 

اأف†س�������ل للمنتجات البا�ستيكية به�������د± زيادة عدد مرات 

اإعادة ال�ستخدام والتدوير، وزيادة المتانة اأو ال�سابة.

الدعوة لإقرار الت�سريع�������ات والقوانين ذات ال�سلة باإعادة • 

تدوي�������ر النفاي�������ات البا�ستيكي�������ة وو�سع اأg�������دا± خاUسة 

للتعامل، والتخل�س الnمن من النفايات البا�ستيكية.

اإنتاê منتجات با�ستيكية ذات خ�ساF�س التحلل الذاتي، • 

وZيرgا من التدابير الممكنة.

ت�سجي�������ع ال�ستثم�������ار لتنمي�������ة م�سروع�������ات اإع�������ادة تدوير • 

النفايات البا�ستيكية، وانتاê الطاقة منها.

 البح�������å ع�������ن حل�������ول Zي�������ر تقليدي�������ة لا�ستف�������ادة م�������ن • 

النفاي�������ات البا�ستيكية في م�ساف�������ي النفط ومجمعات 

البتروكيماويات.

تعزي�������ز التوعي�������ة المجتمعي�������ة باأgمي�������ة الم�ساgم�������ة في • 

التخل��������س الnمن من النفاي�������ات البا�ستيكية والحد من 

مخاطرgا.

وا�شـــتعر�س 

الباحـــث العلمـــي بمعهـــد الكويـــت 

العلميـــة والتي انتهـــت بنتائج فنية 

ذات قيمة �شـــوقية عالية تعني بتقنيات 



أنشطة المنظمة

السنة 47 - العدد 8

20

ووفقـــا للتقريـــر الـــذي اأعـــده المهند�س/واF�������ل حامد 

عب�������د المعط�������ي، خبير �شـــناعات غازية في اإدارة ال�شـــوؤون 

الفنية بمنظمة »اأوابـــك«، فقد حافظت الدول العربية على 

م�شـــتويات مرتفعـــة من �شـــادرات الغاز الطبيعي الم�شـــال 

خـــالل الربع الثاني من عام 2021، بعد الأداء ال�شـــتثنائي 

الذي �شـــهده الربع الأول، حيث بلغ اإجمالي �شـــادراتها نحو 

28.3 مليـــون طـــن مقابـــل 25.3 مليـــون طن خـــالل الربع 
المماثل من عام 2020 بن�شبة نمو على اأ�شا�س �شنوي بلغت 

حوالي 11.9% ، اأي اأعلى من معدل نمو التجارة   العالمية 

البالـــغ 11.7%، واأعلـــى اأي�شـــا من معدل نمـــو الربع الأول 

والذي �شـــجل 8.9% على اأ�شـــا�س �شـــنوي. وقـــد جاء هذا 

الرقم القيا�شـــي الجديد بف�شـــل تنامي ال�شادرات من دولة 

قطر والجمهورية الجزائرية، وجمهورية م�شـــر العربية، مع 

ا�شتمرار ت�شغيل محطات الإ�شالة في كل من دولة الإمارات 

العربية المتحدة، و�شلطنة عمان بكامل طاقاتها الإنتاجية.

كما اأ�شـــار التقرير اإلى اأن الدول العربية قد ا�شـــتحوذت 

مجتمعة على ح�شة �شوقية عالمية بلغت نحو 30%.  حيث 

بلـــغ اإجمالـــي �شـــادرات دولة قطـــر نحـــو 19.6 مليون طن 

بن�شبة نمو على اأ�شا�س �شنوي 3.7%، بينما بلغت �شادرات 

الجمهورية الجزائرية اإلى 3.1 مليون طن بن�شـــبة نمو على 

الدول العربية تعزز صدارتها في السوق 
العالمي خالل الربع الثاني من 2021 

تقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خالل الربع الثاني من عام 2021

اأUسدرت الأمانة العامة 

لمنظمة الأقطار العربية 

الم�سدرة للبترول (اأوابك) 

التقرير الدوري عن تطورات 

الغاز الطبيعي الم�سال 

والهيدروLين والذي يغطي 

الربع الثاني من عام 2021. 

باركود التقرير
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اأ�شـــا�س �شـــنوي 6.9%. و�شـــدرت �شـــلطنة عمان نحو 2.6 

مليون طن بن�شـــبة نمو على اأ�شـــا�س �شـــنوي 23.8%، بينما 

ارتفعت ال�شـــادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة اإلى 

1.6 مليون طن، بن�شـــبة نمو على اأ�شـــا�س �شـــنوي %14.3. 
بينمـــا جاء النمـــو الأكبر في �شـــادرات الـــدول العربية من 

جمهورية م�شر العربية التي قامت بت�شدير نحو 1.4 مليون 

طن، علما باأنه خالل نف�س الفترة من العام ال�شـــابق 2020 

لم تقم م�شـــر بت�شـــدير اأية �شحنات ب�شـــبب تهاوي الأ�شعار 

الفورية في الأ�شواق العالمية.

ال�س�������و¥ العالمي للغ�������از الطبيعي الم�س�������ال ي�سترد 

عافيته بقوة خال الربع الثاني من عام 2021

من جهة اأخرى اأو�شح التقرير اأن اإجمالي �شادرات الغاز 

الطبيعي الم�شـــال في ال�شـــوق العالمي قد بلغ خالل الربع 

الثانـــي مـــن عـــام 2021 حوالي 94.8 مليون طـــن، مقارنة 

بنحو 84.9 مليون طن خالل الربع المماثل من عام 2020، 

اأي بمعدل نمو على اأ�شـــا�س �شـــنوي حوالـــي 11.7%، وهو 

يعد معدل مرتفع، ويعطي اإ�شـــارة وا�شحة با�شتعادة ال�شوق 

العالمـــي عافيتـــه بقوة خالل الربـــع الثاني مقارنـــة بالربع 

ال�شـــابق له، وتعوي�س الفترات ال�شابقة التي �شهدت تراجعاً 

في حجم ال�شادرات ب�شـــبب انت�شار جائحة فيرو�س كورونا 

)كوفيـــد-19( التي كان لها تداعيات �شـــلبية على الن�شـــاط 

القت�شادي العالمي.

ا�ستم�������رار انتعاT�������س الطل�������ب العالم�������ي عل�������ى الغ�������از 

الطبيعي الم�سال 

اأما من جانب تطور الطلب في الأ�شـــواق العالمية خالل 

الربع الثاني من عام 2021، فقد اأ�شار التقرير اإلى ا�شتمرار 

انتعا�س الطلب العالمي على الغاز الطبيعي الم�شـــال، حيث 

بلـــغ اإجمالي الواردات 93.9 مليون طن مقارنة بنحو 84.9 

مليـــون طن خالل الربع المماثل من عام 2020، اأي بمعدل 

نمو على اأ�شـــا�س �شـــنوي 10.6%.  لكن بالمقارنة مع الربع 

ال�شابق )الربع الأول من عام 2021(، فقد تراجعت الواردات 

بن�شـــبة 3.7% وذلـــك بعد انتهاء ذروة الطلـــب المعتادة في 

ف�شـــل ال�شتاء. ولعل ال�شـــمة الأ�شا�شية لل�شوق العالمي ككل 

خالل الربع الثاني من عام 2021 هو ا�شـــتمرار ديناميكية 

تجارة الغاز الطبيعي الم�شـــال، ففي الوقت الذي ارتفع فيه 

الطلب في الأ�شواق الآ�شيوية وتوجه غالبية ال�شحنات اإليها 

لتلبية الطلب، تراجعت فيه الإمدادات اإلى ال�شوق الأوروبي 

في خطوة لإعادة التوازن على خريطة التجارة العالمية بين 

العر�س والطلب، واإن جاء ذلك على ح�شـــاب الأ�شـــعار التي 

ارتفعت اإلى م�شـــتويات قيا�شـــية على غير المعتاد في تلك 

الفترة من العام.

موLة التاأLيل تطال العديد من الم�ساريع الجديدة 

 اأمـــا من جانب ال�شـــتثمارات، فقد اأو�شـــح التقرير اأنه 

مـــع دخـــول الربـــع الثانـــي من عـــام 2021، بـــداأت موجة 

تاأجيل ال�شـــتثمارات تطال عدد كبير من م�شاريع الإ�شالة 

المقترحـــة فـــي عـــدة دول، حيث تـــم تاأجيل اتخـــاذ قرار 

ال�شتثمار النهائي في خم�شة م�شاريع )بطاقة اإجمالية 45 

مليون طن/ال�شـــنة( من اأ�شـــل 14 م�شروعا مو�شوعاً على 

قائمة ال�شـــتثمار، بواقع م�شـــروعين اإ�شـــالة في الوليات 

المتحدة، وم�شـــروع واحـــد في كل من رو�شـــيا، وموزمبيق 

وبابوا غينيا الجديدة.

تطورات الهيدروLين.. ا�ستمرار الزخم الدولي 

كمـــا تنـــاول التقرير اأبرز التطـــورات العالمية في مجال 

الهيدروجيـــن، حيـــث اأ�شـــار اإلى ارتفـــاع عدد الـــدول التي 

تعمـــل علـــى اإعداد/اأعدت خطـــط وا�شـــتراتيجيات وطنية 

للهيدروجيـــن اإلى 31 دولة بنهايـــة الربع الثاني من 2021، 

بينما بلـــغ اإجمالي عدد الم�شـــاريع/الخطط المعلنة لإنتاج 

وا�شـــتغالل الهيدروجين نحو 359 م�شـــروعاً موزعة تقريباً 

فـــي كل مناطـــق العالم. وتعك�ـــس تلك الخطط/الم�شـــاريع 

المعلنة، حجم الزخم والهتمام الدولي من قبل الحكومات 

وال�شركات والموؤ�ش�شات الدولية لال�شتثمار في الهيدروجين.

ن�ساط ملحو® لتعزيز التع�������اون وال�سراكة الدولية 

في مجال الهيدروLين في الدول العربية

علـــى ال�شـــعيد العربي اأ�شـــار التقرير اإلـــى ارتفاع عدد 

الـــدول العربيـــة المهتمـــة بال�شـــتثمار فـــي م�شـــاريع اإنتاج 

الهيدروجين اإلى �شبع دول لت�شمل القائمة كل من الإمارات، 

والجزائر، وال�شعودية، والعراق، وم�شر، وعمان، والمغرب. 

وقد �شـــهد الربع الثاني مـــن عام 2021، ن�شـــاطاً ملحوظا 

من جانب الدول العربية في �شبيل تعزيز التعاون وال�شراكة 

الدولية في مجال الهيدروجين وال�شعي نحو تنفيذ م�شاريع 

عمالقة. وفي �شـــوء تلك التطورات المت�شارعة، ارتفع عدد 

م�شاريع اإنتاج وا�شتخدام الهيدروجين المخططة في الدول 

العربيـــة اإلـــى 20 م�شـــروعاً، غالبيتها لإنتـــاج الهيدروجين 

الأخ�شـــر والأمونيا الخ�شـــراء باإجمالي 12 م�شروع، بينما 

خ�شـــ�س 6 م�شـــاريع لإنتـــاج الهيدروجيـــن الأزرق والأمونيا 

الزرقـــاء، و2 م�شـــروع ل�شـــتخدام الهيدروجيـــن كوقود في 

المركبات العاملة بخاليا الوقود.

وتوؤكـــد الأمانـــة العامة علـــى اأهمية الدور الم�شـــتقبلي 

ل�شـــناعة الغـــاز والهيدروجين في مجـــال الطاقة النظيفة، 

والدعوة لالهتمام بهذا الجانب وتخ�شـــي�س ال�شـــتثمارات 

الالزمة بغية تحقيق م�شتقبل للطاقة الم�شتدامة.  
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أنشطة المنظمة

OAPEC1@أوابك تويتر
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التطورات البترولية في األسواق العالمية*

*اإعداد الإدارة القت�سادية

أوالً: أسواق النفط العالمية

1- اأ�سعار النفط
ت�شير اأحدث تقديرات منظمة اأوبك اإلى ارتفاع المتو�شط ال�شهري ل�شعر �شلة خامات اأوبك خالل �شهر يوليو 2021 اإلى • 

73.53 دولر للبرميل، اأي بن�شبة زيادة تبلغ 2.3% مقارنة بال�شهر ال�شابق. كما ت�شير توقعات المنظمة اإلى ارتفاع المتو�شط 
ال�شنوي ل�شعر �شلة خاماتها في عام 2021 اإلى 65.49 دولر للبرميل، اأي بن�شبة زيادة تبلغ 57.9% مقارنة بعام 2020.

يذكر اأن معدل اأ�شعار �شلة خامات اأوبك قد ارتفع خالل �شهر يونيو 2021 بن�شبة 7.4% )5 دولر للبرميل( مقارنة بال�شهر 

ال�شابق، لي�شل اإلى 71.9 دولر للبرميل وهو اأعلى متو�شط �شهري له منذ �شهر اأكتوبر 2018. ويعزى ذلك ب�شكل رئي�شي 

اإلى ارتفاع اأ�شواق العقود الآجلة، وتعزيز �شوق النفط الخام العالمي و�شط ارتفاع طلب م�شافي التكرير على النفط الخام 

القيادة ال�شيفي،مع قيام الدول بتخفيف  النقل خالل مو�شم  وتوقع حدوث مزيد من التح�شينات في الطلب في قطاع 

القيود على الحركة.

2- الطلب والعر�س
ت�شير التقديرات الأولية اإلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط خالل الربع الثاني من عام 2021 لي�شل اإلى نحو 95.3 • 

مليون برميل/يوم، اأي بن�شبة زيادة تبلغ 2.7% مقارنة بم�شتويات   الربع ال�شابق. حيث ارتفع طلب دول منظمة التعاون 

القت�شادي والتنمية بن�شبة 4.8% لي�شل اإلى نحو 44.6 مليون برميل/يوم، كما ارتفع طلب باقي دول العالم بن�شبة 

1% لي�شل اإلى نحو 50.7 مليون برميل/يوم.  

المعدل ال�سبوعي لل�سعر الفوري ل�سلة خامات اأوبك، 2020-2021 (دولر / برميل)

الم�شدر: منظمة الدول الم�شدرة للبترول )اأوبك(، التقرير ال�شهري، اأعداد مختلفة.
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EIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions July 2021الم�شدر: 

ويتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خالل الربع الثالث من عام 2021 لي�شل اإلى نحو  98.2 مليون برميل/

يوم، حيث يتوقع ارتفاع طلب مجموعة دول منظمة التعاون القت�شادي والتنمية اإلى نحو 45.6 مليون برميل/يوم، 

كما يتوقع ارتفاع طلب باقي دول العالم اإلى نحو 52.6 مليون برميل/يوم. 

ت�شير التقديرات الأولية اإلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخام و�شوائل الغاز الطبيعي خالل �شهر يونيو • 

2021 بنحو 814 األف ب/ي، اأي بن�شبة 0.9% مقارنة بم�شتويات ال�شهر ال�شابق، لت�شل اإلى حوالي 95.1 مليون 
ب/ي. فقد ارتفع اإجمالى اإمدادات الدول المنتجة من خارج اأوبك بن�شبة 0.4% لي�شل اإلى نحو 63.9 مليون ب/ي، 

كما ارتفعت اإمدادات الدول الأع�شاء في منظمة اأوبك بن�شبة 1.9% لت�شل اإلى نحو 31.2 مليون ب/ي.

اأما فيما يخ�س اإمدادات مجموعة دول اأوبك+ من النفط الخام فقد ارتفعت خالل �شهر يونيو 2021 بنحو 542 األف • 

ب/ي، اأي بن�شبة 1.5% مقارنة بم�شتويات ال�شهر ال�شابق، لت�شل اإلى حوالي 37 مليون ب/ي. فقد ارتفعت اإمدادات 

الدول المنتجة من خارج اأوبك والأع�شاء في مجموعة اوبك+ بن�شبة 0.1% لت�شل اإلى نحو 15.1 مليون ب/ي، كما 

ارتفعت اإمدادات الدول الع�شر الأع�شاء في منظمة اأوبك، وهي اأع�شاء في مجموعة اأوبك+، بن�شبة 2.5% لت�شل 

اإلى نحو 21.9 مليون ب/ي.  

ارتفع اإنتاج الوليات المتحدة من النفط ال�شخري خالل �شهر يونيو 2021 بمقدار 18 األف برميل/يوم فقط مقارنة • 

بال�شهر ال�شابق لي�شل اإلى 7.836 مليون برميل/يوم. ويتوقع ارتفاعه خالل �شهري يوليو واأغ�شط�س 2021 لي�شل 

اإلى 7.907 مليون ب/ي. وفي تطور اأخر، ارتفع عدد الحفارات العاملة بمقدار 10 حفارت خالل �شهر يونيو 2021 

ليبلغ 418 حفارة. 

اإنتاê النفط ال�سخري وعدد الحفارات العاملة في الوليات المتحدة الأمريكية

3- المخزونات النفطية
بمقدار •   2021 يونيو  �شهر  والتنمية خالل  القت�شادي  التعاون  دول منظمة  النفطي في  التجاري  المخزون  انخف�س 

27 مليون برميل مقارنة بال�شهر ال�شابق لي�شل اإلى حوالي 2918 مليون برميل، كما انخف�س المخزون الإ�شتراتيجي 
بمقدار 6 مليون برميل مقارنة بال�شهر ال�شابق لي�شل اإلى حوالي 1831 مليون برميل. 
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4. تجارة النفط

- واردات وUسادرات الوليات المتحدة النفطية

ارتفعت واردات الوليات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خالل �شهر يونيو 2021 بن�شبة 12.3% لت�شل اإلى • 

حوالي 6.7 مليون ب/ي، كما ارتفعت �شادراتها من النفط الخام بن�شبة 28% لتبلغ حوالي 3.5 مليون ب/ي.

انخف�شت واردات الوليات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خالل �شهر يونيو 2021 بن�شبة 2% لت�شل • 

اإلى حوالي 2.7 مليون ب/ي، بينما ارتفعت �شادراتها من المنتجات النفطية بن�شبة 0.7% لتبلغ حوالي 5.4 مليون 

ب/ي.

: أسواق الغاز الطبيعي العالمية ثانياً

1- الأ�سعار
ارتفع المتو�شط ال�شهري لل�شعر الفوري للغاز الطبيعي الم�شجل في مركز هنري بال�شوق الأمريكي خالل �شهر يونيو • 

2021 اإلى 3.26 دولر لكل مليون )و ح ب(. 

ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في اليابان خالل �شهر مايو 2021 بمقدار 0.59 دولر لكل • 

مليون )و ح ب(، لي�شل اإلى 8.33 دولر لكل مليون )و ح ب(. وارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل 

في كوريا الجنوبية بمقدار 0.41 دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�شل اإلى 7.81 دولر لكل مليون )و ح ب(. كما ارتفع 

متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في ال�شين بمقدار 0.40 دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�شل اإلى 

7.35 دولر لكل مليون )و ح ب(.

2- ال�سادرات
بلغت �شادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�شيل اإلى اليابان وكوريا الجنوبية وال�شين حوالى 2.815 مليون • 

طن خالل �شهر مايو 2021، م�شتاأثرة بح�شة 18.3% من الإجمالى.

.Oil Market intelligence, September 2020 and July 2021الم�شدر:

التغير في المخزون النفطي في نهاية Tسهر يونيو 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  �سلة  ت�سمل    *
ال��خ��ف��ي��ف ال�������س���ع���ودي، م���زي���ج ال�����س��ح��راء ال���ج���زاF���ري، ال��ب�����س��رة ال��خ��ف��ي��ف، ال�����س��درة 

ميري   الثقيل،  الي��ران��ي  الكويتي،  الخام   ، البحري  قطر   ، الم��ارات��ي  الليبي،موربان 

بداية  الندوني�سي.واعتبارا من  مينا�س  النيجيري،  خام  الخفيف  بوني  الفنزويلي، 

Tسهر يناير ومنت�سف Tسهر اأكتوبر 2007 اأ�سيف خام Zيرا�سول النغولي و خام اورينت 

الك��وادوري، و في يناير 2009 تم ا�ستثناء الخام الندوني�سي من ال�سلة، وفي يناير 

الخام  اأ�سيف   2016 يوليو  وف��ي  Lديد،  من  الندوني�سي  الخام  ا�سافة  تم   2016
الجابوني، وفي يناير 2017 تم ا�ستثناء الخام الندوني�سي، وفي يونيو 2017 ا�سيف 

خام  Zينيا ال�ستواFية }زافيروz اإلى �سلة اأوبك، وفي يونيو 2018 اأ�سيف خام الكونغو 

}دLينوz، وفي يناير 2019 تم ا�ستثناء خام قطر البحري من �سلة اأوب��ك، وفي Tسهر 

مار�س 2020 تم ا�ستثناء خام اورينت الكوادوري من �سلة اأوبك،  لت�سبí تتاألف من 

13 نوع من النفط الخام.

.Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports الم�سدر: منظمة القطار العربية الم�سدرة للبترول، الدارة القت�سادية، وتقارير اأوبك.

* Estimation 2021. *تقديرات 2021  

ا÷دول - 2:  الأ�شعار الفورية ل�شلة اأوبك،  2020- 2021 

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

2021 2020 ال�شبوع

Week 
ال�شهر

Month 2021 2020 الأ�شبوع

Week 
ال�شهر

Month

74.3 43.4 1 
   

يوليو

July

52.7 68.9 1 

 يناير 

January
74.2 43.5  2 55.2 65.6  2
71.2 43.9  3 54.9 64.4  3
73.9 43.2 4 54.8 60.3  4

44.7 1 
 

اغ�شط�س

August

57.4 55.2  1

 فÈاير 

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

Èشبتم�

September

63.9 51.3 1

 مار�س 

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 

 اكتوبر 

October

61.2 22.3 1
  

ابريل

April

41.0  2 63.3 18.9 2
41.1  3 64.2 14.1 3
38.2 4 64.6 14.9 4
38.5 1 

  Èنوفم 

November

66.8 21.5 1

مايو

May
42.0  2 66.8 24.1 2
43.1  3 66.3 28.6 3
46.1 4 67.5 29.1 4
48.5 1 

 Èدي�شم 

December

69.4 35.2 1

 يونيو 

  June
50.2  2 70.7 37.0 2
49.6  3 72.2 37.3 3
50.2 4 73.6 38.4 4

20202021

65.154.4January يناير 

55.560.1February فÈاير 

33.964.6March مار�س 

17.763.2April ابريل 

25.266.9May مايو 

37.171.9June يونيو 

43.474.8July يوليو 

* 45.272.0August اغ�شط�س *

 È41.5 �شبتمSeptember

40.1October اكتوبر 

 È42.6 نوفمNovember

 È49.2 دي�شمDecember

51.560.0First Quarter الربع الأول 

26.667.3Second Quarter الربع الثانى 

43.4Third Quarter الربع الثالث 

44.0Fourth Quarter الربع الرابع 

*41.563.9Annual Average اŸتو�سط ال�سنوي* 

ا÷دول - 1: اŸعدل الأ�شبوعي لأ�شعار �شلة اأوبك* ، 2020 - 2021

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2020 -2021
($ / Barrel - دولر / برميل(
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ا÷دول - 3:  الأ�شعار الفورية ل�شلة اأوبك وبع�س اأنواع النفوط الأخرى 2021-2019

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

)$/Barrel - دولر/ برميل(

�شلة خامات 

اأوبك

 OPEC
Basket

العربى 

اÿفيف

 Arab
Light

خليط   

ال�شحراء 

ا÷زائري 

 Sahara
Blend

الب�شرة 

اÿفيف

 Basra
Light

الت�شدير 

الكويتي 

Kuwait
Export

موربان

الإماراتي

Murban

ال�شدرة الليبي

Es Sider
دبى

Dubai
برنت

Brent

قطر 

البحري

Marine

غرب 

تك�شا�س

WTI

64.065.064.563.664.364.763.863.564.265.257.0Average 2019متو�سط عام 2019

41.553.053.452.752.554.151.051.951.351.448.6Average 2020متو�سط عام 2020

65.166.665.364.165.466.163.664.163.467.257.6January 2020يناير 2020 

55.556.857.954.855.957.154.754.355.556.050.6FebruaryفÈاير

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

45.245.345.646.145.145.543.743.944.845.442.4AugustاأZ�سط�س

È41.542.141.042.142.141.939.241.540.642.139.6�سبتمSeptember

40.140.339.840.640.441.137.740.740.040.139.5Octoberاأكتوبر

È42.643.042.643.143.043.140.243.342.543.041.5نوفمNovember

È49.249.250.050.049.449.548.149.849.749.247.1دي�سمDecember

54.454.855.154.754.854.953.154.854.755.052.1January 2021يناير 2021 

61.161.562.461.461.361.060.860.862.261.659.1FebruaryفÈاير

64.665.265.865.264.964.363.664.465.665.162.4Marchمار�س

63.264.164.063.563.863.462.162.964.563.861.7Aprilاأبريل

66.967.767.867.067.566.866.266.468.567.465.2Mayمايو

71.972.872.371.872.572.371.071.573.072.671.4Juneيونيو

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

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

اŸ�سدر: منظمة الأقطار العربية اŸ�سدرة للبÎول،  الإدارة الإقت�سادية،  وتقارير اأوبك.  

* لم ت�سدر اأوبك بيانات تف�سيلية لأ�سعار �سلة الخامات خال Tسهر مار�س 2020
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 Source: OPEC - Monthly Oil Market Report الم�سدر: تقرير اأوبك ال�سهري ، اأعداد مختلفة.

ا÷دول  - 4:  اŸتو�شط ال�شهري لال�شعار الفورية للمنتجات النفطية فى ال�شواق اŸختلفة،  2021-2019

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

الغازولÚ  اŸمتازال�شوق

Premium Gasoline
زيت الغاز

Gasoil
زيت الوقود

 Fuel Oil Market

متو�شط

 عام 

2019

72.577.857.3Singapore�شنغافورة

Average
2019

79.679.560.2Rotterdamروتردام
71.479.163.4Mediterraneanالبحر اŸتو�شط

79.774.652.6US Gulfاÿليج المريكي

متو�شط

 عام 

2020

46.649.239.6Singapore�شنغافورة

Average
2020

51.349.240.9Rotterdamروتردام
45.448.643.6Mediterraneanالبحر اŸتو�شط

51.944.934.7US Gulfاÿليج المريكي

يونيو

2020

45.246.436.0Singapore�شنغافورة

Jun.-20
49.844.635.9Rotterdamروتردام

43.044.838.4Mediterraneanالبحر اŸتو�شط
50.439.832.8US Gulfاÿليج المريكي

يوليو

2020

46.650.038.4Singapore�شنغافورة

July-20
54.149.539.1Rotterdamروتردام

46.749.741.7Mediterraneanالبحر اŸتو�شط
52.544.337.0US Gulfاÿليج المريكي

اأغ�شط�س

2020

48.249.341.2Singapore�شنغافورة

Aug.-20
53.449.741.2Rotterdamروتردام

48.349.543.7Mediterraneanالبحر اŸتو�شط
54.144.440.1US Gulfاÿليج المريكي

Èشبتم�

2020

47.344.138.7Singapore�شنغافورة

Sep.-20
51.443.438.2Rotterdamروتردام

47.443.140.6Mediterraneanالبحر اŸتو�شط
52.140.936.0US Gulfاÿليج المريكي

اأكتوبر

2020

46.043.843.3Singapore�شنغافورة

Oct.-20
50.244.240.6Rotterdamروتردام

45.644.443.3Mediterraneanالبحر اŸتو�شط
51.442.937.4US Gulfاÿليج المريكي

Èنوفم

2020

46.747.447.0Singapore�شنغافورة

Nov.-20
49.947.544.5Rotterdamروتردام

45.547.446.2Mediterraneanالبحر اŸتو�شط
50.346.039.8US Gulfاÿليج المريكي

Èدي�شم

2020

53.455.254.4Singapore�شنغافورة

Dec.-20
55.655.250.0Rotterdamروتردام

51.355.350.8Mediterraneanالبحر اŸتو�شط
58.354.243.7US Gulfاÿليج المريكي

يناير

2021

60.059.858.8Singapore�شنغافورة

Jan.-21
63.160.155.5Rotterdamروتردام

58.959.956.5Mediterraneanالبحر اŸتو�شط
66.358.248.0US Gulfاÿليج المريكي

فÈاير

2021

67.867.766.5Singapore�شنغافورة

Feb.-21
70.767.963.4Rotterdamروتردام

66.967.164.6Mediterraneanالبحر اŸتو�شط
75.464.852.9US Gulfاÿليج المريكي

مار�س

2021

73.469.568.4Singapore�شنغافورة

Mar.-21
76.869.966.2Rotterdamروتردام

73.669.467.5Mediterraneanالبحر اŸتو�شط
86.366.954.4US Gulfاÿليج المريكي

اأبريل

2021

73.968.767.4Singapore�شنغافورة

Apr.-21
79.869.663.8Rotterdamروتردام

74.668.965.3Mediterraneanالبحر اŸتو�شط
87.166.056.0US Gulfاÿليج المريكي

مايو

2021

76.173.771.9Singapore�شنغافورة

May-21
83.174.565.0Rotterdamروتردام

77.473.866.2Mediterraneanالبحر اŸتو�شط
91.370.956.6US Gulfاÿليج المريكي

يونيو

2021

80.378.576.6Singapore�شنغافورة

Jun.-21
86.779.368.8Rotterdamروتردام

81.478.870.0Mediterraneanالبحر اŸتو�شط
95.374.460.6US Gulfاÿليج المريكي
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 Source: OPEC Monthly Oil Market Report various issues اŸ�سدر: اأعداد flتلفة من التقرير ال�سهري Ÿنظمة اأوبك. 

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

 .Source: OPEC Monthly Oil Market Report, various issues اŸ�سدر: اأعداد flتلفة من التقرير ال�سهري Ÿنظمة اأوبك. 

ا÷دول - 5 :  اŒاهات اأ�شعار �شحن النفط اÿام  2019 - 2021 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2019 - 2021
)Point on World Scale - يŸقيا�س العاŸنقطة على ا(

             Direction
Period

البحر اŸتو�شط/

البحر اŸتو�شط ***

Med/Med ***

ال�شرق الأو�شط/ الغرب **

Middle East/West**
ال�شرق الو�شط / ال�شرق * 

Middle East/East*
 الŒاه     

الفÎة

Average 2019 117 35 66 متو�سط عام 2019

Average 2020 88 40 60 متو�سط عام 2020

June 2020 63 30 52 يونيو 2020

July 63 25 40 يوليو

August 60 23 33 اأغ�شط�س

September 57 21 30 Èشبتم�

October 60 18 28 اأكتوبر

November 62 17 26 Èنوفم

December 60 20 35 Èدي�شم

January 2021 72 24 35 يناير 2021

February 98 22 32 فÈاير

March 124 21 30 مار�س

April 86 22 33 اأبريل

May 87 22 34 مايو

June 91 21 32 يونيو

ا÷دول - 6 :  اŒاهات اأ�شعار �شحن اŸنتجات النفطية، 2019 - 2021 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2019 - 2021
)Point on World Scale - يŸقيا�س العاŸنقطة على ا (

Period
البحر اŸتو�شط / �شمال - غرب اأوروبا *

Med/N-WE *
البحر اŸتو�شط /  البحر اŸتو�شط *

Med/Med*
ال�شرق الو�شط / ال�شرق * 

Middle East/East*

الŒاه     

الفÎة

Average 2019 176 166 124 متو�سط عام 2019

Average 2020 156 147 122 متو�سط عام 2020

June 2020 124 114 82 يونيو 2020

July 94 84 62 يوليو

Aug. 93 83 84 اغ�شط�س

September 135 125 72 Èشبتم�

October 74 72 67 اأكتوبر

November 83 77 73 Èنوفم

December 103 91 100 Èدي�شم

January 2021 138 121 81 يناير 2021

February 173 163 81 فÈاير

March 150 141 111 مار�س

April 157 147 119 اأبريل

May 159 149 93 مايو

June 140 130 89 يونيو

Direction

* حجم الناقات يÎاوح ما بÚ  30 ا¤ 35 األف طن �ساكن  

* حجم الناقلة يÎاوح  ما بÚ  230 ا¤ 280 األف طن �ساكن  
** حجم الناقلة يÎاوح  ما بÚ  270 ا¤ 285 األف طن �ساكن  

*** حجم الناقلة يÎاوح  ما بÚ  80 ا¤ 85 األف طن �ساكن  

* 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.

ا÷دول - 7 : الطلب العاŸي على النفط خالل الفÎة 2019 - 2021    

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

* تقديرات. 
اŸ�سدر: منظمة الأقطار العربية اŸ�سدرة للبÎول - الإدارة القت�سادية، 

وتقارير ال�سناعة النفطية.

2021 2020 2019 

الربع الثالث 

 Q -III
 Êالربع الثا

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
اŸعدل

Average
الربع الرابع *

Q -IV*
الربع الثالث 

 Q -III
 Êالربع الثا

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
اŸعدل

Average

Arab Countries 6.9 6.6 6.7 6.5 6.5 6.7 6.1 6.6 6.9  الدول العربية

OAPEC 5.8 5.5 5.6 5.4 5.4 5.6 5.1 5.5 5.8       الدول الأع�شاء في اأوابك

Other Arab 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1       الدول العربية الأخرى

OECD 45.5 44.5 42.6 42.1 43.0 42.3 37.6 45.4 47.7  منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

Americas 24.7 24.6 23.1 22.6 23.2 22.7 20.0 24.4 25.7 Úالأمريكت

Europe 13.6 12.8 11.9 12.4 12.5 12.9 11.0 13.3 14.3  اأوروبا

Asia Pacific 7.2 7.2 7.6 7.1 7.3 6.7 6.5 7.8 7.8  اأ�شيا الهادىء

Non-OECD 52.7 50.7 50.2 48.6 51.3 49.1 45.7 48.1 52.3 خارê منظمة التعاون 

القت�سادي والتنمية

 Middle East &
other Asia 21.7 21.2 21.3 20.2 21.1 20.1 18.5 21.0 22.2 ال�شرق الو�شط ودول 

اأ�شيوية اأخري 

Africa 4.2 4.0 4.4 4.1 4.3 3.9 3.8 4.4 4.4  افريقيا

Latin America 6.5 6.2 6.2 6.0 6.1 6.2 5.6 6.1 6.6  اأمريكا الالتينية

 China 14.9 14.3 13.0 13.2 14.3 13.9 13.3 11.3 13.5  Úال�س 

Eurasia 4.7 4.6 4.8 4.4 4.8 4.4 4.0 4.5 4.9   اأور واأ�سيا

Other Europe 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8 iدول اأوروبا الأخر

World 98.2 95.3 92.8 90.6 94.3 91.4 83.3 93.5 100.0    العا⁄
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ا÷دول - 8: العر�س العاŸي للنفط و�شوائل الغاز الطبيعي خالل الفÎة  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  .

اŸ�سدر: منظمة الأقطار العربية اŸ�سدرة للبÎول - الإدارة القت�سادية، وتقارير ال�سناعة النفطية

* اأرقام تقديرية. 

2021 2020 2019 

 Êالربع الثا

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
اŸعدل

Average
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
 Êالربع الثا

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
اŸعدل

Average

Arab Countries 24.6 24.6 25.1 24.7 23.6 24.9 27.2 27.8 الدول العربية

OAPEC 23.7 23.5 23.9 23.6 22.5 23.8 25.9 26.5 الدول الأع�شاء في اأوابك

Other Arab 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.3 1.3 الدول العربية الأخرى

OPEC 30.7 30.3 30.7 30.0 28.9 30.6 33.3 34.6 الأوبك 

Crude Oil 25.5 25.1 25.6 24.9 23.9 25.6 28.3 29.3 النفط اÿام

NGLs  +non conventional Oils 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2  �شوائل الغاز الطبيعي ونفوط غÒ تقليدية

OECD 29.0 28.6 29.2 29.1 28.4 28.0 31.2 30.0 منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

Americas 24.8 24.1 24.7 24.7 24.1 23.6 26.6 25.8 Úالأمريكت

Europe 3.6 4.0 3.9 3.9 3.8 3.9 4.1 3.7 اأوروبا

Asia Pacific 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  اأ�شيا الهادىء

Non-OECD 31.8 31.6 31.7 31.1 30.9 31.2 33.5 33.2 خارê منظمة التعاون 

القت�سادي والتنمية

 Middle  East & Other Asia 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.6 6.7 ال�شرق الأو�شط ودول اآ�شيوية اأخرى

 Africa 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 افريقيا 

Latin America 6.0 5.9 6.1 5.9 6.1 5.8 6.4 6.1 اأمريكا الالتينية 

China 4.3 4.3 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 Úال�س

Eurasia 13.7 13.4 13.5 13.2 12.7 13.3 14.8 14.7 اأور  واأ�سيا

Other Europe 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 iدول اأوروبا الأخر  

Processing Gains 2.3 2.3 2.1 2.2 2.2 1.9 2.2 2.3 عواFد التكرير

World 93.8 92.7 93.6 92.2 90.4 91.7 100.1 100.0  العا⁄  
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1) Exculdes Oil at Sea.
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

* ل ي�سمل النفط على مÏ الناقات
** ي�سمل النفط على مÏ الناقات واŸخزون ال�سÎاتيجي

Oil Market Intelligence, September 2020  & July 2021   سدر�Ÿا Source: Oil Market Intelligence, September 2020  & July 2021

الجدول - 9: المخزون النفطي العالمي، في نهاية �شهر مايو 2021

Table - 9 : Global Oil Inventories، May 2021
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية ال�شهر(

يونيو

2021 
Jun- 21

مايو

2021 
May 21

التغير عن مايو 2021

Change from
May 2021

يونيو

 2020
Jun- 20

التغير عن يونيو 2020

Change from
Jun- 2020

:Ú(164)1711(24)15471571الأمريكتAmericas

Crude(68)693(32)625657نفط خام

Products(96)81018 922914منتجات نفطية

Europe(90)1098(1)10081009اأوروبا :

Crude(33)1376 343342نفط خام

Products(57)722(2)665667منتجات نفطية

:Çسيا الهاد�B(39)402(2)363365اAsia Pacific

Crude(29)159(1)130131نفط خام

Products(10)243(1)233234منتجات نفطية

دول منظمة التعاون 

القت�سادي والتنمية *
29182945(27)3211(293)OECD 

1

Crude(130)1228(32)10981130نفط خام

Products(163)51983 18201815منتجات نفطية

دول خارê منظمة التعاون 

القت�سادي والتنمية *
29823021(39)3582(600)Non - OECD 

1

Oil at Sea(192)291476 12841255نفط على مÏ الناقالت

World Commercial 1(893)6793(67)59005967اŸخزون التجاري العاŸي *

Strategic Strategic(35)1866(6)18311837اŸخزون ال�شÎاتيجي

Total 2(1119)10135(43)90169059اإLما› اŸخزون العاŸي**


