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 ،2020 لعام  السابع واألربعين  السنوي  العام  األمين  تقرير  أقدم  أن  لي  يطيب 
والذي يستعرض أهم التطورات العربية والعالمية في صناعة النفط والغاز الطبيعي 
الطاقة  قطاعات صناعة  مختلف  في  التطورات  عن  عامة  لمحة  تقديم  جانب  إلى 
العالمية، وسيتلمس القارئ الكريم ومن خالل البيانات والجداول اإلحصائية المرفقة 
العربية  للدول األعضاء في منظمة األقطار  الحيوي  الموقع  التقرير على  في هذا 

المصدرة للبترول )أوابك( على صعيد صناعة الطاقة العالمية.

يأتي صدور هذا التقرير فيما ال تزال دول العالم تواجه اآلثار السلبية لجائحة 
 . المشددة  الصحية  تطبيق االجراءات  )COVID - 19(، وذلك من خالل  كورونا 
وقد انعكست آثار الجائحة على كافة القطاعات االقتصادية والصناعية في الصين 

والعالم وامتدت تأثيراتها لتشمل الصناعة النفطية.

وأود في هذا االمناسبة أن أشيد وبكل فخر واعتزاز بالجهود الكبيرة الذي بذلتها 
الدول األعضاء في منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( خالل عام 
2020 وذلك لالستمرار في نشاطات الصناعة البترولية من جهة. واستمرارها في 
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

االقتصادية  التحديات  مواجهة  بهدف  طموحة  اقتصادية  وبرامج  سياسات  تطبيق 
الصعبة والتي تمر بها معظم دول العالم من جهة اخرى. 

للدول األعضاء وكذلك األمانة  الفاعلة  الجهود  باستمرار   2020 لقد تميز عام 
والبيئة  والغاز  النفط  بصناعة  الصلة  ذات  الدولية  المحافل  في  للمنظمة   العامة 
 ،) UNFCCC ( والتنمية والمستدامة واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ
وذلك في اطار مساعيها الرامية لشرح وجهة نظر الدول العربية في مختلف قضايا 

الطاقة في المحافل الدولية.

يسعى هذا التقرير إلى إبراز مختلف المسائل المشار إليها آنفا بشيء من التفصيل 
والتحليل، ليرسم من خاللها صورة واضحة المعالم، للتطورات التي شهدتها الصناعة 
البترولية خاصة، وصناعة الطاقة في اطارها العام خالل عام 2020، كما يبرز 
كذلك الجهود التي قامت بها الدول األعضاء في المنظمة لتطوير صناعاتها البترولية 
من خالل ما نفذته من مشاريع حيوية في مختلف مراحل الصناعة البترولية وما 
أعلنت عنه من بعض االكتشافات النفطية والغازية الكبرى التي برهنت على الريادة 
والمكانة الهامة للمنطقة العربية على صعيد صناعة النفط والغاز حاضراً ومستقبالً، 
والعمل على تخفيف حدة انعكاسات األوضاع االقتصادية الصعبة على معظم الدول 

المنتجة والمصدرة للنفط والغاز نتيجة تراجع أسعار النفط في السوق العالمية.

على  للمنظمة  العامة  األمانة  بها  قامت  التي  الجهود  التقرير  يستعرض  كما 
أواصر  وتقوية  الصالت  لتوثيق  الدائمة  ومساعيها  والدولي  العربي  الصعيدين 
الصلة  ذات  والدولية  اإلقليمية  البحثية  والمراكز  والمنظمات  الهيئات  مع  التعاون 

بالطاقة. 

وفي إطار مساعيها المستمرة لدعم الجهود البحثية وتبادل الخبرات بين الدول 
األعضاء، فقد قامت األمانة العامة للمنظمة بعقد عدة فعاليات واجتماعات تنسيقية 
تواجدها  لتعزيز  الرامية  جهودها  وواصلت  األعضاء.  الدول  في  المختصين  بين 

على صعيد المحافل الدولية، 
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يتناول الجزء األول من هذا التقرير وبأسلوب تحليلي مدعم  بالبيانات واإلحصائيات 
التطورات العربية والعالمية في صناعة النفط الخام والغاز الطبيعي والطاقة على 
في  األعضاء  الدول  اقتصادات  على  وانعكاساتها  والعالمي،  العربي  الصعيدين 
المنظمة، ويستعرض مختلف العوامل المؤثرة في السوق، ومن أهمها العوامل ذات 
الصلة بأساسيات السوق متمثلة في العرض والطلب والمخزون النفطي، إلى جانب 
العوامل األخرى ذات التأثير على توجهات االمدادات والطلب واألسعار، كالعوامل 

الجيوسياسية وتوجهات سياسات الطاقة في البلدان الصناعية الكبرى.

وخصص الجزء الثاني الستعراض نشاطات المنظمة خالل عام 2020، ومن 
األمانة  قامت  وما  للمنظمة،  التنفيذي  والمكتب  الوزراء  مجلس  اجتماعات  بينها 
ومؤتمرات  ولقاءات  ندوات  من  فيه  شاركت  وما  دراسات،  من  بإعداده  العامة 
على الصعيدين العربي والدولي. كما يتضمن هذا الجزء النتائج المالية واإلدارية 
للشركات العربية المنبثقة عن المنظمة، وجهودها الرامية لتوسعة نشاطاتها في ظل 

المنافسة الكبيرة من قبل الشركات البترولية الكبرى.

وفي الختام، نامل أن يساهم هذا التقرير في تعريف القارئ بالتطورات الجارية 
على صعيد صناعة البترول العربي والعالمية، وأن يقدم لقرائه المعلومات والبيانات 
التي يحتاجونها لتوسيع مداركهم في هذا المجال الحيوي، ويجعلهم على اطالع كاف 

بمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( وبأهدافها ونشاطاتها. 

وهللا ولي التوفيق،

األمين العام 
علي سبت بن سبت
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