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في هذا العدد

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

د
د

لع
ف ا
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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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االجتماع الـ 107 لمجلس 
وزراء منظمة أوابك

قطاع الغاز الطبيعي شهد العديد من التطورات 
المهمة خالل عام 2020

في مقابلة صحفية مع مجلة )الناقالت(
بن سبت: منظمة أوابك  حريصة على طرح 

المفهوم العربي حول قضايا الطاقة والتنمية



نتائج مهمة ومثمرة في االجتماع الـ 107 
لمجلس وزراء منظمة أوابك

تميـــز الجتماع الــــ 107 لمجل�س وزراء منظـــمة اأوابـــك، الــــذي عقــد بتاريخ 

9 دي�شـــمبر 2021، )عبر تقنية الت�شـــال المرئي( برئا�شة �ساحب ال�سمو الملكي 
الأمي�������ر عبدالعزيز بن �سلمان ب�������ن عبدالعزيز اآل �سعود، وزير الطاقة في المملكة 

العربية ال�شـــعودية، وبم�شـــاركة فاعلة من اأ�شـــحاب المعالي اأع�شاء مجل�س وزراء 

المنظمـــة، كونـــه من الجتماعـــات المثمرة و�شـــدر عنه مجموعة مـــن القرارات 

والتو�شـــيات المهمة التي ت�شـــاهم في دعم م�شـــيرة التعاون في مجال ال�شناعات 

البترولية بين الدول الأع�شـــاء في المنظمة، وتقدم دعماً ملمو�شاً لن�شاط منظمة 

اأوابك ممثلة في الأمانة العامة للمنظمة.

لقـــد اطلع اأ�سحاب ال�سم�������و �المعالي �ال�سعادة ال�������وزراء �ر�ؤ�ساء الوفود خالل 

الجتماع على الأعمال والن�شاطات التي نفذتها الأمانة العامة للمنظمة على مدى 

عام كامل، وذلك  في اإطار خطة تطوير وتفعيل ن�شاط المنظمة. وفي هذا ال�شاأن 

فقد عبر اأ�شـــحاب ال�شمو والمعالي الوزراء عن تقديرهم لتلك الجهود داعياً اإلى 

ا�شتمرارية جهود الأمانة العامة في هذا الجانب.

كما تم الطالع على الجهود المبذولة لتفعيل العالقة بين المنظمة وال�شركات 

العربيـــة المنبثقـــة والنتائـــج المحرزة وفق خطـــة العمل التي اأقرهـــا فريق العمل 

الم�شـــترك بين الجانبين، والتحديات التي تواجه عمل ال�شـــركات و�شـــبل التغلب 

عليها، وقد ثمن المجل�س الجهود المبذولة في هذا الجانب، داعياً اإلى ا�شتمراريتها 

على نحو يمكن تلك ال�شركات من تحقيق الغر�س الذي ان�شاأت من اأجله.  

وفي خطوة مهمة توؤكد على اهتمام الدول الأع�شـــاء بق�شـــايا البيئة والتنمية 

الم�شـــتدامة، قام مجل�ـــس وزراء المنظمة بتكليف المكتب التنفيذي للتن�شـــيق مع 

المملكة العربية ال�شـــعودية، للعمل مع الدول الأع�شـــاء في المنظمة لالإ�شهام في 

تفعيل مبادرة “ال�شـــرق الأو�شط  الأخ�شـــر”، التي اأطلقها �شاحب ال�شمو الملكي 

الأمير محمد بن �شـــلمان بن عبدالعزيز  ولي العهد، حفظه اهلل، بالإ�شـــافة اإلى 

العمل مع الدول الأع�شـــاء في المنظمة لتبني تطبيق مفهوم القت�شـــاد الدائري 

للكربون كنهٍج يُ�شهم في معالجة النبعاثات الكربونية بطريقة م�شتدامة اقت�شادياً، 

افتتاحية العدد
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واإدراجه �شـــمن الإ�شـــهامات الوطنية لكل دولٍة، ب�شـــورة تتما�شـــي مع ظروف 

الدول الأع�شاء واأولوياتها.

كما وافق مجل�س وزراء المنظمة على ا�شت�شـــافة دولة قطر لموؤتمر الطاقة 

العربي الثاني ع�شـــر خالل الربع الأخير من عام 2023.  وذلك للمرة الثالثة 

حيـــث �شـــبق لمدينة الدوحة اأن ا�شت�شـــافت موؤتمر الطاقـــة العربي في دورته 

الثانية عام 1982 والتا�شـــعة عام 2010. وفي هذا الجانب ف�شـــوف تبا�شـــر 

الأمانة العامة ا�شتعداداتها لتنظيم هذا الحدث العربي الهام بالتعاون مع دولة 

قطر.

الجديـــر بالذكـــر ان موؤتمر الطاقة العربي والـــذي انطلق منذ عام 1979، 

ويعتبر اأقدم موؤتمر عربي للطاقة ل يزال م�شـــتمراً بالإنعقاد. ويهدف الموؤتمر 

اإلى اإيجاد تقريب الأفكار العربية حول ق�شايا النفط والطاقة، وتن�شيق العالقات 

بين موؤ�ش�شـــات الطاقة العربية، وربط �شيا�شـــات الطاقة بق�شـــايا التنمية في 

الدول العربية، ودرا�شـــة الحتياجات العربية من الطاقة حا�شـــراً وم�شـــتقباًل 

وو�شائل تلبيتها. والتعرف على الإمكانيات العربية المتوفرة والجهود المبذولة 

لتطويـــر م�شـــادر الطاقة، والتن�شـــيق بين هذه الجهود، والتعـــرف على الأبعاد 

الدولية للطاقة واآثارها على الدول العربية.

والأمانة العامة لمنظمة اأوابك واإذ تتقدم بخال�س التهاني والتبريكات لدولة 

قطر بمنا�شـــبة فوزها باإ�شت�شـــافة موؤتمر الطاقة العربي  الثاني ع�شـــر، فاإنها 

تامل بان تكلل جهود التعاون  في مجال �شناعة الطاقة وال�شناعات البترولية 

بين الدول العربية ب�شـــكل عام والدول الأع�شـــاء في المنظمة ب�شـــكل خا�س، 

بتحقيـــق التطلعات والغايات التي اأن�شـــئ مـــن اأجلها  موؤتمـــر الطاقة العربي، 

ل�شيما في ميدان تبادل الخبرات المهنية بين المخت�شين والخبراء العرب في 

مجالت متعددة من بينها �شناعة النفط والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة 

والكهرباء والبيئة وتغير المناخ واقت�شاديات وتكنولوجيا الطاقة ، وكذلك اتاحة 

المجال للتعرف على الخبرات العالمية في قطاع �شناعة الطاقة. 
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االجتماع الـ 107 لمجلس وزراء منظمة أوابك

برئاسة صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

عقد مجل�س �زراء منظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبتر�ل )اأ�ابك( اجتماعه ال�سابع بعد المائة، عبر 

تقنية الت�سال المرئي، بتاريخ 9  دي�سمبر 2021، برئا�سة �ساحب ال�سمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن 

�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، �زير الطاقة في المملكة العربية ال�سعودية، التي لها رئا�سة الد�رة لعام 

2021. �بح�سور اأ�سحاب المعالي اأع�ساء مجل�س �زراء المنظمة.
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افتتح �شـــمو الرئي�ـــس الجتمـــاع مرحباً باأ�شـــحاب المعالي 

الـــوزراء، متمنياً لهـــم التوفيق في تداول الموا�شـــيع المطروحة 

والمدرجـــة علـــى جـــدول اأعمال الجتمـــاع، موؤكداً علـــى اأهمية 

التعاون بين الدول الأع�شاء في ما يحقق اأهداف المنظمة.  

ورحب �شـــموه بمعالي الأ�شتاذ محمد عرقاب، وزير الطاقة 

والمناجـــم فـــي الجمهوريـــة الجزائرية الديمقراطية ال�شـــعبية، 

وبمعالي الأ�شـــتاذ/ اح�شان عبدالجبار ا�شـــماعيل، وزير النفط 

فـــي جمهورية العـــراق، وبمعالـــي الدكتور محمـــد عبداللطيف 

الفار�ـــس، وزير النفـــط ووزير التعليم العالي فـــي دولة الكويت، 

وبمعالـــي المهند�س محمد اإمحمد عون، وزير النفط والغاز في 

دولـــة ليبيا، الذين ي�شـــاركون  في اأعمال مجل�س وزراء المنظمة 

للمـــرة الأولى متمنيـــاً لهـــم دوام التوفيق والنجـــاح في مهامهم 

الجديدة، كما تقدم �شـــموه بال�شكر لأع�شـــاء المكتب التنفيذي 

ولالأمانـــة العامـــة ولالأميـــن العـــام للمنظمة علـــى الجهود التي 

بذلوهـــا على مدى عام كامل موؤكـــداً بان مثل هذه الجتماعات 

ت�شـــاهم في تحقيق الهداف التي اأن�شـــئت من اأجلها المنظمة، 

متمنياً التوفيق والنجاح لأعمال الجتماع. 

واأعقبه ال�شيد/ علي �شبت بن �شبت، الأمين العام للمنظمة، 

حيث رحب باأ�شـــحاب ال�شـــمو والمعالـــي الـــوزراء، متطلعاً اإلى 

موا�شلة دعمهم وم�شاندتهم لن�شاط المنظمة، كما رحب بمعالي 

الأ�شـــتاذ محمد عرقاب، وزير الطاقـــة والمناجم في الجمهورية 

الجزائرية الديمقراطية ال�شـــعبية، وبمعالي الأ�شـــتاذ/ اح�شـــان 

عبدالجبار ا�شماعيل، وزير النفط في جمهورية العراق، وبمعالي 

الدكتـــور محمد عبداللطيف الفار�س، وزير النفط ووزير التعليم 

العالي في دولة الكويت، وبمعالي المهند�س محمد اإمحمد عون، 

وزيـــر النفط والغاز في دولة ليبيا، الذين ي�شـــاركون  في اأعمال 

مجل�ـــس وزراء المنظمـــة للمرة الأولى متمنياً لهـــم دوام التوفيق 

والنجاح في مهامهم الجديدة.

 �بعد اق�������رار جد�ل الأعمال، قام المجل�س بتدا�ل �مناق�سة 

الموا�سيع المدرجة اأدناه، �بالتالي اإقرارها: 

• الم�شادقة على مح�شـــر الجتماع ال�شاد�س بعد المائة 	

لمجل�ـــس وزراء المنظمـــة الـــذي ُعقـــد علـــى م�شـــتوى 

بتاريـــخ  المرئـــي،  تقنيـــة الت�شـــال  المندوبيـــن عبـــر 

.2021/5/22
• اعتماد م�شـــروع الميزانية التقديرية للمنظمة )الأمانة 	

العامة والهيئة الق�شائية( لعام 2022.

• اطلع على تقرير الأمانة العامة ب�شـــاأن �شـــير العمل في 	

خطة تطوير وتفعيل ن�شـــاط المنظمة. وفي هذا ال�شاأن 

فقـــد عبر المجل�س عـــن تقديره للجهـــود الحثيثة التي 

قامت بهـــا الأمانة العامة في اإطـــار تنفيذ خطة تفعيل 

صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

االجتماعات تساهم في تحقيق األهداف 

التي أنشئت من أجلها المنظمة

بن سبت

نرحب بأصحاب السمو والمعالي الوزراء، متطلعًا إلى 
مواصلة دعمهم ومساندتهم لنشاط المنظمة

وتطوير ن�شـــاط المنظمة، داعياً اإلى ا�شـــتمرارية جهود 

الأمانة العامة في هذا الجانب.

• اطلع على التقرير ال�شـــنوي الخم�شـــين الذي ا�شتعر�س 	

ن�شـــاط ال�شـــركات العربية المنبثقة عن المنظمة خالل 

عـــام 2020 والن�شـــف الأول من عـــام 2021، واأحيط 

علمـــاً بنتائج الجتماع التن�شـــيقي ال�شـــنوي الخم�شـــين 

لتلك ال�شركات الذي ُعقد يومي 2021/10/24-23، 

فـــي مدينـــة القاهرة، جمهورية م�شـــر العربيـــة، والتي 

جاء فيها ال�شـــتمرار في التن�شـــيق والتعـــاون بين هذه 



أنشطة المنظمة

السنة 47 - العدد 12

8

المجـــالت  فـــي  ال�شـــركات 

المتعلقة بن�شاطاتها. 

كمـــا اطلـــع على تقريـــر حول 

لتفعيـــل  المبذولـــة  الجهـــود 

المنظمـــة  بيـــن  العالقـــة 

المنبثقة  العربية  وال�شـــركات 

والنتائج المحـــرزة وفق خطة 

العمل التي اقرها فريق العمل 

الم�شـــترك بين الأمانة العامة 

وال�شـــركات العربية المنبثقة، 

الجتماعـــات  بينهـــا  ومـــن 

الجانبيـــن،  بيـــن  الموحـــدة 

والتحديـــات التي تواجه عمل 

ال�شركات و�شبل التغلب عليها، 

والنتائـــج التـــي تـــم تحقيقها 

�شمن خطة العمل التي اقرها 

فريق العمل الم�شترك. وقد ثمن المجل�س الجهود التي 

بذلتها الأمانة نحو تفعيل العالقة مع ال�شركات العربية 

المنبثقة عن المنظمة، داعياً اإلى ا�شتمرار هذه الجهود 

على نحو يمكن هذه ال�شركات من تحقيق الغر�س الذي 

ان�شاأت من اأجله.  

تم تكليـــف المكتب التنفيذي لمنظمـــة القطار العربية 

الُم�شـــّدرة للبترول )اأوابك( التن�شيق مع المملكة، للعمل 

مع الدول الأع�شـــاء فـــي المنظمة لالإ�شـــهام في تفعيل 

مبـــادرة “ال�شـــرق الأو�شـــط  الأخ�شـــر”، التـــي اأطلقها 

�شـــاحب ال�شـــمو الملكي الأميـــر محمد بن �شـــلمان بن 

عبدالعزيـــز  ولـــي العهـــد، حفظـــه اهلل، بالإ�شـــافة اإلى 

العمل مع الدول الأع�شاء لتبني تطبيق مفهوم القت�شاد 

الدائـــري للكربون كنهٍج يُ�شـــهم في معالجـــة النبعاثات 

الكربونية بطريقة م�شـــتدامة اقت�شادياً، واإدراجه �شمن 

الإ�شـــهامات الوطنيـــة لـــكل دولٍة، ب�شـــورة تتما�شـــي مع 

ظروف الدول الأع�شاء واأولوياتها.

• الموافقـــة علـــى ا�شت�شـــافة دولة قطر لموؤتمـــر الطاقة 	

العربي الثاني ع�شر خالل الربع الخير من عام 2023. 

اطلع على تقرير الأمين العام حول ن�ساطات الأمانة العامة 

في المجالت التالية:

• الدرا�شـــات التـــي اأنجزتها الأمانة العامـــة خالل عام 	

2021 ، حيث تم انجاز 9 درا�شـــات فنية واقت�شـــادية 
حول النفط والطاقة.

• تقريـــر الأمانة العامة للمنظمة حول متابعة “الأو�شـــاع 	

البترولية العالمية«. 

• متابعـــة �شـــوؤون البيئة وتغّيـــر المناخ، والتـــي من اأهمها 	

مخرجـــات موؤتمـــر الأمم المتحدة ب�شـــاأن تغيـــر المناخ 

)الموؤتمر ال�شـــاد�س والع�شـــرون لالأطـــراف في اتفاقية 

 )COP26(  )الأمم المتحدة الإطارية ب�شاأن تغير المناخ

والذي عقد في مدينة غال�شكو – المملكة المتحدة. 

• �شير العمل في بنك المعلومات وتطوير ن�شاطاته.	

• الفعاليـــات التي نظمتها الأمانة العامة خالل الن�شـــف 	

الثاني من عام 2021.

• اطلـــع علـــى نتائـــج تحكيـــم جائـــزة اأوابـــك العلميـــة لعام 	

2020 ومجالهـــا “البحوث البيئيـــة ذات العالقة بالبترول 
والطاقـــة” واأعلن الفائزين بها، حيث فاز بالجائزة الأولى 

وقدرها 7000 دينار كويتي ثالثة اأبحاث م�شـــاركة، وذلك 

كما يلي: )الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شـــعبية(، 

)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية(، )جمهورية 

م�شر العربية(. وفاز بالجائزة الثانية وقدرها 5000 دينار 

كويتي ثالثة اأبحاث م�شـــاركة، وذلك كما يلي: )الجمهورية 

الجزائرية الديمقراطية ال�شـــعبية(، )دولة الكويت(، )دولة 

الكويت(.

• �شـــتتولى الجمهوريـــة العربية ال�شـــورية رئا�شـــة الدورة 	

القادمة لمجل�س الـــوزراء والمكتب التنفيذي للمنظمة، 

وذلـــك لمدة عـــام اعتباراً من اأول �شـــهر كانون الثاني/ 

يناير 2022.

• اتفق على عقد الجتماع القادم لمجل�س وزراء المنظمة 	

في دولة الكويت خالل �شهر دي�شمبر 2022.

الموافقة على استضافة دولة قطر لمؤتمر الطاقة العربي 
الثاني عشر خالل الربع االخير من عام 2023
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عقـــد المكتـــب التنفيـــذي لمنظمــــــــة اأوابـــك، اجتمـــاعـــه الــــ 161  

بتاريخ 7 دي�شمبر 2021 )عبر تقنية الت�شال المرئي(، برئا�شة د.ميلود 

مجلد، ممثل الجمهوريـــة الجــــزائـــريــــةالــــديمقـــراطيــة ال�شـــعبية في 

المكتب التنفيذي، وبم�شاركة اأ�شحاب ال�شعادة اأع�شاء المكتب التنفيذي 

للمنظمـــة، وقد تم خالل الجتمـــاع الإعداد والتح�شـــير لجدول اأعمال 

مجل�ـــس وزراء المنظمـــة الـ 107، الذي عقد بتاريخ 9 دي�شـــمبر 2021 

)عبر تقنية الت�شال المرئي(.

االجتماع الـ 161 للمكتب التنفيذي لمنظمة أوابك

�سعادة المهند�س �سري∞ �سليم العلماء

دولة الإمارات العربية المتحدة

�سعادة الدكتور نا�سر بن الحميدي الد��سري

 المملكة العربية ال�شعودية 

�سعادة ال�سيخ م�سعل بن جبر اآل ثاني

 دولة قطر 

ìسعادة ال�سيخ الدكتور نمر فهد المالك ال�سبا�

 دولة الكويت 

 �سعادة الم�ست�سار عادل فرج جبريل

 دولة ليبيا 

�سعادة الجيولجي اأ�سرف محمود محمد فرج

 جمهورية م�شر العربية 

èسعادة المهند�س خالد مطر العلي�

 الجمهورية العربية ال�شورية 

�سعادة المهند�س ن�سير عزيز جبار

 جمهورية العراق 

�سعادة ال�سيد/ فيحان محمد الفيحاني

مملكة البحرين

�سعادة الدكتور ميلود مجلد 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية



أنشطة المنظمة

السنة 47 - العدد 12

10

واأ�شـــاف فـــي كلمة له خـــالل افتتاح فعاليـــات »الجتماع 

الع�شـــرين لبحث اإمكانيات التعاون في مجال ا�شـــتثماِر الغاز 

الطبيعي في الدول الأع�شاء بمنظمة اأوابك«، ان الطلب على 

الغـــاز الدول العربية لم ي�شـــهد تراجعاً ب�شـــبب الجائحة، بل 

ا�شتقر عند 44 مليار قدم مكعب/اليوم مع تحقيق نمو �شنوي 

طفيف بلغ نحو 0.1%، وذلك ب�شبب المكانة التي يحظى بها 

الغـــاز الطبيعي فـــي العديد من القطاعـــات وبالأخ�س قطاع 

الكهرباء.

واأو�شـــح باأن �شـــادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي 

الم�شـــال لـــم تتاأثر خالل عـــام 2020 اإل ب�شـــكل قليل، حيث 

األمين العام لمنظمة أوابك علي سبت بن سبت:
قطاع الغاز الطبيعي شهد العديد من التطورات 

المهمة خالل عام 2020

ذك�������ر الأمي�������ن العام لمنظمة اأ�ابك، ال�سي�������د/ علي �سبت بن �سبت، ان قطاع الغ�������از الطبيعي �سهد العديد من 

التط�������ورات المهم�������ة خالل عام 2020، بفع�������ل ال�سدمة غير الم�سبوق�������ة التي اأحدثتها جائح�������ة فير��س كور�نا 

)كوفيد-19( في القت�ساد العالمي الذي انكم�س بنحو 3.1%، مما اأدى اإلى تراجع الطلب العالمي على الغاز 

بنحو 1.8%، �ذلك لأ�ل مرة منذ عقد كامل، كما اأنها المرة الثالثة تاريخيًا التي يتراجع فيها الطلب العالمي 

عل�������ى الغ�������از. �نتيجة لتراج�������ع الطلب، ا�سطرت العديد من ال�������د�ل اإلى تخفي�س اإنتاجها م�������ن الغاز �تخفي�س 

ال�ستثمارات في اأن�سطة ال�ستك�ساف �الإنتاج، �عليه تراجع انتاج العالم من الغاز في عام 2020 بن�سبة %2.9.
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بلغ اإجمالي ال�شادرات نحو 106 مليون طن 

مقارنة بـ 109 مليون عام 2019، وا�شتحوذت 

على ح�شـــة �شـــوقية عالميـــة قدرها %30. 

ويعـــود ذلك فـــي المقـــام الأول اإلـــى طبيعة 

التعاقدات القائمة علـــى عقود طويلة الأمد 

بيـــن ال�شـــركات الوطنية في الـــدول العربية 

وعمالئها في الأ�شواق الأوروبية والآ�شيوية. 

حيـــث تعد الـــدول العربية المورد الرئي�شـــي 

المعتمد طويل الأمد لكبار الم�شـــتهلكين في 

مختلف الأ�شـــواق، والأعلـــى موثوقية بين كل 

الدول الم�شدرة.

واأ�شار اإلى اأنه ومع دخول عام 2021، بداأ ال�شوق العالمي 

للغاز الطبيعي مرحلة التعافي من تداعيات الجائحة وتحقيق 

ال�شـــتقرار، في �شوء الموؤ�شـــرات الإيجابية لحتواء انت�شار 

الجائحـــة والتغلـــب علـــى تداعياتهـــا بعد حمـــالت التطعيم 

المكثفة التي اأجرتها العديد من الدول، واإجراءات رفع القيود 

على حركة الطيران ومزاولة الأن�شطة القت�شادية المختلفة. 

لكن لم يدم هذ ال�شـــتقرار طوياًل، حيث بداأت اأزمة جديدة 

تلـــوح فـــي الأفق ب�شـــبب الرتفـــاع الحاد غير الم�شـــبوق في 

اأ�شـــعار الغاز الطبيعي في الأ�شـــواق الأوروبية، والذي و�شل 

لأعلى من 30 دولر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية نهاية 

�شبتمبر الما�شي، نتيجة انتعا�س الطلب، و�شح المعرو�س من 

اإمـــدادات الغاز الطبيعي الم�شـــال، وتراجـــع مخزونات الغاز 

لأقل م�شتوى لها خالل الخم�س �شنوات ال�شابقة.

واأكـــد على حر�ـــس الأمانـــة العامة لمنظمـــة اأوابك على 

بن سبت:
الطلب على الغاز  في الدول العربية 

لم يشهد تراجعًا بسبب الجائحة

المتابعة الدورية للتطورات والم�شتجدات في ال�شوق العالمية 

للغـــاز الطبيعي، حيث اأ�شـــدرت عدة بيانـــات وتقارير دورية 

لدرا�شـــة تطـــورات قطاع الغـــاز الطبيعي الم�شـــال العالمي، 

وتاأثيرهـــا على الدول العربية التي تحتل مكانة متقدمة على 

الخارطة العالمية للطاقة. كما اأكد على �شـــرورة ال�شتمرار 

في �شخ ال�شتثمارات في قطاع الغاز الطبيعيلرفع م�شتويات 

الإنتاج، بما ي�شمنتوازن العر�س والطلب في المدى المتو�شط 

والمـــدى الطويل، ل�شـــمان ا�شـــتقرار ال�شـــوق العالمية للغاز 

الطبيعـــي، الذي بات اأحد المحركات الرئي�شـــية لالقت�شـــاد 

العالمي، وعن�شر رئي�شي في عملية تحول الطاقة.
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جـــاء ذلك فـــي كلمة لالأميـــن العام خالل افتتاحـــه فعاليات 

افتتـــاح الجتماع الأول لخبـــراء ال�شـــناعات البترولية الالحقة 

فـــي الـــدول الأع�شـــاء بمنظمـــة اأوابـــك، الـــذي عقـــد يـــوم 9 

نوفمبـــر 2021 )عبـــر تقنيـــة الت�شـــال المرئـــي(، بم�شـــاركة 

بالمنظمـــة. الأع�شـــاء  الـــدول  مـــن  الخبـــراء  مـــن   مجموعـــة 

واأ�شـــاف الأمين العام، ان اإجمالـــي الطاقة التكريرية في الدول 

الأع�شـــاء فـــي منظمة اأوابك �شـــجل زيادة غير م�شـــبوقة خالل 

العقـــد الما�شـــي مـــن حوالي 6.9 مليـــون برميل فـــي اليوم اإلى 

8.52 مليون برميل في اليوم خالل الوقت الحالي ، بزيادة بلغت 
ن�شـــبتها حوالـــي 23.5% مـــن اإجمالي الطاقـــة التكريرية لدول 

اأوابك. وجاءت هذه الزيادة نتيجة ت�شـــغيل م�شـــفاتين جديدتين 

في المملكة العربية ال�شـــعودية هما م�شـــفاة الجبيل )�شاتورب ، 

وم�شـــفاة ينبع )يا�شـــرف( ، كما يجري حالياً اختبارات الت�شغيل 

الأولي لم�شـــفاة جديدة في منطقة جـــازان، وفي دولة الإمارات 

العربيـــة المتحدة تم ت�شـــغيل م�شـــفاة “الروي�ـــس -غرب” . كما 

يتوقـــع اأن يرتفع اإجمالي الطاقة التكريرية في الدول الأع�شـــاء 

األمين العام لمنظمة أوابك علي سبت بن سبت
زيادة مهمة في اجمالي الطاقة التكريرية

في دول أوابك

ذك�������ر الأمين الع�������ام لمنظمة اأ�ابك، علي �سبت ب�������ن �سبت، ان الد�ل الأع�س�������اء في منظمة اأ�ابك 

�سهدت تطورات مهمة في ال�سناعة البتر�لية ب�سكل عام، ��سناعتي التكرير �البتر�كيما�يات ب�سكل 

خا��������س، �ذلك من خالل تطوير المن�س�������اآت القائمة، �بناء من�ساآت جدي�������دة ت�ستخدم فيها اأحدث ما 

تو�سل�������ت اإليه الأبح�������اث العلمية من تقنيات متط�������ورة ت�ساهم في النهو�س ب�������اأداء ال�سناعة، �تعزيز 

قدرته�������ا التناف�سي�������ة لت�سبح اأحد اأهم مراك�������ز ت�سدير المنتجات البتر�لي�������ة �البتر�كيما�ية العالية 

الجودة اإلى الأ�سواق العالمية
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في منظمة اأوابك اإلى 11.24 مليون برميل في اليوم بحلول عام 

2025، وذلك نتيجة م�شاريع التو�شعة والتطوير الجاري تنفيذها 
حاليا للم�شـــافي القائمة، اإ�شافة اإلى اإن�شاء عدد من الم�شافي 

الجديدة، كم�شروع الوقود النظيف في دولة الكويت.

وا�شـــتعر�س الأمين العام في كلمته، التطـــورات الحالية في 

�شناعة البتروكيماويات في الدول الأع�شاء بمنظمة اأوابك، حيث 

ارتفعت طاقة اإنتاج الإيثيلين من 13.8 مليون طن في ال�شنة عام 

2000 والتـــي مثلـــت نحـــو 10.32% من اإجمالي طاقـــات اإنتاج 
الإيثيلين في العالم لت�شل اإلى 25.8 مليون طن في ال�شنة عام 2020 

 لتمثل نحو 15.2% من اإجمالي طاقات اإنتاج الإيثيلين في العالم.

واأكد الأمين العام، ان الدول الأع�شاء في منظمة اأوابك قد اأولت 

 بالغاً بق�شايا ال�شحة وال�شالمة والبيئة، وتطبيق اأف�شل 
ً
اهتماما 

الممار�شـــات التي ت�شمن حماية المن�شـــاآت البترولية والحد من 

وقوع الحوادث الخطرة والحفاظ على �شـــالمة الإن�شان والبيئة، 

اإ�شـــافة اإلـــى الهتمـــام بتنمية مهـــارات وقـــدرات العاملين في 

قطاع ال�شـــناعة البترولية، من خـــالل تنظيم الدورات التدريبية 

الم�شـــتمرة، والهتمام بالموارد الب�شـــرية، باعتبارها اإحدى اأهم 

 الثـــروات الوطنيـــة المحركة لـــدوران عجلة النمو القت�شـــادي.

ولفـــت اإلى الجهود المبذولـــة لدى الدول الأع�شـــاء في منظمة 

اأوابـــك في مجال تعزيز اأن�شـــطة البحث العلمـــي لبتكار تقنيات 

جديـــدة قادرة على تح�شـــين اأداء ال�شـــناعة البتروليـــة، وتعزيز 

قدرتها على مواجهة التحديات الكبيرة التي تعتر�شها، وتمكينها 

مـــن اإنتاج م�شـــتقات بترولية ذات موا�شـــفات مطابقـــة للمعايير 

العالمية، اإ�شـــافة اإلى تطوير فر�س تر�شـــيد ا�شـــتهالك الطاقة، 

والو�شول اإلى اإنتاج طاقة نظيفة �شديقة للبيئة.

وقـــد �شـــهد الجتمـــاع الأول لخبـــراء ال�شـــناعات البترولية 

الالحقـــة في الدول الأع�شـــاء بمنظمة اأوابك، ا�شـــتعرا�س عدد 

من الأوراق الفنية من الم�شـــاركين بالإ�شافة اإلى ورقتين فنيتين 

مـــن الأمانـــة العامة لمنظمـــة اأوابك، تم من خاللها ا�شـــتعرا�س 

اأن�شـــطة �شـــناعتي التكريـــر والبتروكيماويـــات، والم�شـــروعات 

الم�شتقبلية في عدد من الدول الأع�شاء، وانتهى الجتماع بعدد 

من التو�شيات، واهمها:

•     ال�شـــتفادة مـــن المقومـــات التـــي تمتلكهـــا الـــدول 	

الأع�شاء في منظمة اأوابك في تعزيز القدرة التناف�شية 

ل�شناعة التكرير في الأ�شواق العالمية، والتي من اأهمها 

توفـــر النفط الخام والغـــاز الطبيعي، والبنيـــة التحتية 

المتطـــورة، والأيدي العاملة الماهـــرة، والموقع القريب 

من اأ�شواق ال�شتهالك الواعدة.

• فـــي 	 الحديثـــة  التكنولوجيـــا  تطبيـــق  علـــى  العمـــل 

مجـــال تح�شـــين كفـــاءة الإنتـــاج فـــي �شـــناعة التكرير 

والبتروكيماويـــات وتمكينها من مواجهة التحديات التي 

تعتر�شها، والرتقاء باأدائها اإلى الم�شتويات المن�شودة.

• �شـــرورة تعزيز التعاون والتن�شـــيق وتبادل الخبرات في 	

مجـــال تح�شـــين الأداء والإنتاجية بين كل من م�شـــافي 

النفط ومن�شـــاآت اإنتاج البتروكيماويات، ومراكز البحث 

العلمـــي الدوليـــة والعربية، و�شـــركات النفـــط العالمية 

والوطنية.

تجـــدر الإ�شـــارة اإلـــى ان انعقـــاد  الجتمـــاع الأول لخبراء 

ال�شـــناعات البتروليـــة الالحقـــة ياأتي في اإطـــار تنامي اإهتمام 

الـــدول الأع�شـــاء فـــي منظمـــة اأوابك بتطويـــر اأداء ال�شـــناعة 

البتروليـــة وتمكينها مـــن مواجهة التحديات وال�شـــعوبات التي 

تعتر�شها، والتي في مقدمتها تقلبات اأ�شعار النفط الخام على 

الم�شـــتوى العالمـــي، وتنامي اأعباء تلبية متطلبات الت�شـــريعات 

البيئية دولياً، وتراجع الطلب على المنتجات البترولية، وتنامي 

الطلب على البتروكيماويات، والمناف�شـــة ال�شديدة في الأ�شواق 

العالمية.
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صدور كتاب الشركة العربية البحرية لنقل البترول
«تاريخ وانجازات»

ال�سركة  بمنا�سب�������ة احتف�������الت 

العربي�������ة البحرية لنق�������ل البتر�ل 

بيوبيله�������ا الذهبي اأ�سدرت ال�سركة 

كتابا بعنوان }تاريخ �انجازاتz من 

اعداد �سعادة المهند�س عادل عبد 

العزي�������ز الجا�س�������م، رئي��������س مجل�س 

اإدارة ال�سركة. �يحكي الكتاب ق�سة 

ال�سركة منذ تاأ�سي�سها �حتى �قتنا 

الحا�سر، �ي�ستعر�س اأهم المراحل 

�التحديات التي �اجهتها ال�سركة، 

�يتن�������ا�ل اأه�������م الإنج�������ازات الت�������ي 

حققته�������ا على مدى ن�س�������∞ قرن. 

�ق�������د حر�ست ال�سرك�������ة على توزيع 

الكتاب على كب�������ار الم�سوؤ�لين في 

ال�سناع�������ة البتر�لي�������ة ف�������ي الد�ل 

الأع�ساء بمنظمة اأ�ابك.

تجدر الإ�شـــارة اإلى ان ال�شـــركة العربية البحريـــة لنقل البترول 

تعتبر اأولى ال�شـــركات العربية المنبثقة عن منظمة اأوابك وتاأ�ش�شـــت 

عـــام 1972، وتتخـــذ مـــن دولـــة الكويـــت مقـــرا لها. وقـــد حددت 

اأغرا�س ال�شـــركة في القيـــام بجميع عمليات النقـــل البحري للمواد 

الهيدروكربونية. ويبلغ راأ�شـــمال ال�شركة 500 مليون دولر اأمريكي، 

ويتاألف اأ�شطولها من 13 ناقلة مختلفة الأحجام ومتنوعة الأغرا�س.

وقد بارك تاأ�شـــي�س ال�شركة اأ�شحاب الجاللة وال�شمو والفخامة 

ملوك واأمراء وروؤ�شـــاء الدول الم�شـــاهمة في ال�شركة وهي: المملكة 

العربيـــة ال�شـــعودية، دولـــة الكويـــت، دولة قطـــر، دولة ليبيـــا، دولة 

الإمـــارات العربية المتحدة، جمهورية العراق، الجمهورية الجزائرية 

الديمقراطية ال�شعبية، مملكة البحرين، جمهورية م�شر العربية.
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ا�ستقب�������ل ال�سيد/ عل�������ي �سبت بن �سبت، الأمين العام لمنظمة اأ�ابك ف�������ي مكتبه يوم 2021/11/29 ، 

�سع�������ادة المهند�س عادل عبدالعزيز الجا�سم، رئي�س مجل�س اإدارة ال�سرك�������ة العربية البحرية لنقل البتر�ل، 

احدى ال�سركات العربية المنبثقة عن منظمة اأ�ابك، �الذي قدم مج�سمًا تذكاريًا بمنا�سبة اليوبيل الذهبي 

لل�سركة.
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في مقابلة صحفية مع مجلة )الناقالت(

بن سبت: منظمة أوابك  حريصة على طرح المفهوم 
العربي حول قضايا الطاقة والتنمية
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Pكر ال�شيY óل« �شبøH â �شبâ, الميø العاΩ لمن¶مة اأواH ,∂Hاأ¿ ان�شاء 

 »Hالعر πالعم Iم�شي``ر »a ةjرgوL ∫و``ëJ عتبر نقطةj ∂Hمن¶م``ة اأوا

الم�شت``ر∑, وPل``∂ مJ ∫Ó``N øركيõ المن¶م``ة Yل≈ التع``او¿ Hيø الóو∫ 

الأY�ش``اء HقüشëJ óقي``≤ المüشال``í والمناa™ الbتüشاjO``ة الم�شتركة, 

 øY ال�ش``ركات المنبثقة øة مYاأ�شي�س مجموJ ≥``jرW øY ∂لP ºJ ó``bو

 πة لنقjرëي``ة البHال�شرك``ة العر ,»``gالمن¶مة و »``a شاء�Yو∫ الأó``ال

البت``رو∫ Y »a``اΩ 1972 ومقرgا a``« مjóنة الكوâ``j, وال�شركة العرHية 

لبناء واUشìÓ ال�شفø (اأ�شري) Y »aاΩ 1973 ومقرgا a« مjóنة المنامة 

 ΩاY »a شتثمارات البترولية�Óي``ة لHوال�شركة العر ,øjرëمملكة الب »``a

1974 ومقرg``ا مjóنة الîبر a« المملك``ة العرHية ال�شعوjOة, وال�شركة 
العرHية للóîمات البترولية Y »aاΩ 1975 ومقرgا a« مjóنة WراHل�س 

 »a بjرóللت »Hالنف§ العر óالمن¶م``ة معه âولة ليبيا, كما اأ�ش�شO »``a

YاΩ 1978 ومقر√ a« مjóنة ó¨HاL »a Oمهورjة العراق.
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واأ�شـــاف بن �شـــبت في مقابلة �شـــحفية 

مع مجلة )الناقالت( ال�شـــادرة عن ال�شـــركة 

العربية البحرية لنقل البترول، ان ال�شـــركات 

العربيـــة المنبثقـــة عـــن المنظمـــة �شـــاهمت 

ب�شـــورة فاعلة، في تعزيز م�شـــيرة ال�شـــناعة 

البتروليـــة العربية، وذلك من خالل ما نفذته 

من م�شـــاريع بترولية م�شـــتركة اأو منفردة في 

تمويل م�شاريع بترولية في العديد من الدول العربية الأع�شاء 

وغير الأع�شاء على حد �شواء.

واأو�شح ان منظمة اأوابك تهدف اإلى تعاون الدول الأع�شاء 

في مختلف اأوجه الن�شـــاط القت�شـــادي في �شـــناعة البترول 

وتحقيـــق اأوثق العالقات فيما بينها في هـــذا المجال وتقرير 

الو�شـــائل وال�شـــبل المتاحة للمحافظة على م�شالح اأع�شائها 

الم�شروعة في هذه ال�شناعة، منفردين اأو مجتمعين، وتوحيد 

الجهود لتاأمين و�شـــول البترول اإلى اأ�شواق ا�شتهالكه ب�شروط 

منا�شـــبة وتوفيـــر الظـــروف المالئمـــة لراأ�س المـــال والخبرة 

لال�شتثمار في �شناعة البترول في الدول الأع�شاء.

واأ�شـــار اإلـــى اأن المنظمة ت�شـــلك عدة �شـــبل بغية تحقيق 

هـــذه الأهداف ومـــن بينها اتخاذ الجراءات الكفيلة بتن�شـــيق 

ال�شيا�شـــات القت�شادية البترولية لأع�شائها ما اأمكن، واتخاذ 

الجـــراءات الكفيلة بالتوفيق بين الأنظمة 

القانونية المعمول بها في الدول الأع�شاء 

اإلـــى الحـــد الذي يمكـــن )المنظمـــة( من 

ممار�شـــة ن�شـــاطها، وم�شـــاعدة الأع�شاء 

على تبادل المعلومـــات والخبرات واإتاحة 

فر�س التدريب والعمل لمواطني الأع�شاء 

فـــي الـــدول الأع�شـــاء التـــي تتوفـــر فيها 

امكانيات ذلك، وتعاون الدول الأع�شاء في حل  ما يعتر�شهم 

من م�شكالت في �شناعة البترول، والإفادة من موارد الأع�شاء 

وامكانياتهم الم�شـــتركة في ان�شـــاء م�شـــروعات م�شـــتركة في 

مختلف اأوجه الن�شـــاط في �شـــناعة البترول يقـــوم بها جميع 

الأع�شاء  اأو من يرغب منهم بذلك.

واأكد ان ال�شـــركات العربية المنبثقة عن الدول الأع�شـــاء 

فـــي منظمة اأوابك تعتبـــر احد الإنجازات الرائـــدة للمنظمة، 

وتتولـــى الأمانة العامة للمنظمة في المرحلـــة الراهنة القيام 

بدور تن�شيقي ن�شط بين تلك ال�شركات بهدف زيادة م�شتويات 

التعاون ومواجهة التحديات الحالية والم�شـــتقبلية في �شناعة 

النفط والغاز.

ولفـــت اإلـــى ان الأمانة العامـــة لمنظمة  اأوابـــك  تحر�س 

على تعزيز التوا�شـــل المبا�شـــر مع ال�شركات العربية المنبثقة 
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عـــن المنظمـــة، من خـــالل دعوتها لالأن�شـــطة التـــي تعقدها 

الأمانـــة العامة كالموؤتمرات والندوات وور�س العمل وملتقيات 

اأ�شا�شـــيات �شـــناعة النفـــط والغـــاز �شـــواء كمحا�شـــرين اأو 

كمتدربين وعلى مدى ال�شـــنوات ال�شـــابقة فقد �شاهم الخبراء 

والمخت�شون في ال�شركات العربية المنبثقة عن  المنظمة في 

تقديم عدد كبير من الأوراق العلمية والدرا�شات والأبحاث في 

الفعاليات العلمية التي تعقدها المنظمة.

وقـــال ان المنظمـــة تحر�س علـــى دعم وتنميـــة عالقاتها 

وات�شـــالتها مع العالم الخارجي وذلك لطرح المفهوم العربي 

حـــول ق�شـــايا الطاقـــة والتنمية، وا�شتك�شـــاف اآفـــاق التعاون 

القت�شـــادي والتقني بين الدول الأع�شاء والبلدان الم�شتهلكة 

للنفط وكذلك البلدان النامية. وعلى مدى ال�شنوات الما�شية 

فقـــد حققت المنظمة تواجدا فاعال في العديد من المحافل 

الدوليـــة ذات ال�شـــلة بالنفط والغاز وق�شـــايا البيئـــة والتغير 

المناخي والتنمية الم�شـــتدامة، وت�شارك بفعالية وبالتعاون مع 

المنظمات العربية المتخ�ش�شة في الدفاع عن م�شالح الدول 

العربية في المحافل الدولية.  

كمـــا تحر�س الأمانة العامة للمنظمـــة على متابعة كافة 

التطورات الجارية في ال�شـــناعة البترولية العالمية، وتقوم 

بر�شد انعكا�شـــاتها على اقت�شادات الدول الأع�شاء، وذلك 

من خالل ما تقوم به من درا�شات فنية واقت�شادية في هذا 

ال�شـــاأن، حيث تقوم باإعداد درا�شـــات فنية واقت�شادية حول 

ال�شـــناعة البترولية والغـــاز والطاقة بمعدل 10 درا�شـــات 

�شنوياً.

زيادة مستويات 
التعاون ومواجهة 

التحديات الحالية 
والمستقبلية في 

صناعة النفط والغاز

بن سبت:
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فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو سبتمبرأغسطس أكتوبر نوفمبر ديسمبر

التطورات البترولية في األسواق العالمية  النشرة الشهرية حول  
2021ديسمبر

أسواق النفط العالمية أوالً:
أسعار النفط.1
    المتوسااا الشاالرع لساا ر ساا ة ب ماا ت أوبااك   انخفاا  إلى    منظمة أوبك    منظمة أوبك    تقديراتتشير أحدث

% مق رنااة 8.6تب اا     تراجاا دوالر ل برميل، أع بنساابة    73.49إلى    2021  ديسمبربالل شلر  
         فاا    فاا    ارتف ع المتوسا السنوع لس ر س ة ب م تل ارتف ع المتوسا السنوع لس ر س ة ب م تل ارتف ع المتوسا السنوع لس ر س ة ب م ت  تشير توق  ت المنظمة إلىب لشلر الس بق. كم   

.2020مق رنة ب  م%68دوالر ل برميل، أع بنسبة زي دة تب   69.66إلى2021ع م 

% 2.1  نساابةنساابةبنسااببنساابب  2021  نااوفمبربااالل شاالر    انخفاا أوبك  قد  أوبك  قد  أوبك  ب م ت  م دل أس  ر س ة  يذكر أن  
ذلااكوي اا   .دوالر ل برمياال  80.4ليصاال إلااى  ،  دوالر ل برميل( مق رنة ب لشلر الس بق  1.7)

سااري  االنتشاا ر مااس فياارو  كوروناا  المساات دOmicronظلور المتحورإلى  بشكل رئيس 
المخاا و  المخاا و  الأثاا ر، وهااو ماا ومن طق أباار أوروب ف  اإلص ب ت بلذا الفيرو ارتف ع ح الت  و

  ت  ف    ت  ف    تب طؤالتنقل  قد تؤدع إلى التنقل  قد تؤدع إلى التنقل  مس أن إع دة إجراءات اإلغالق والقيود المفروضة ع ى حركة مس أن إع دة إجراءات اإلغالق والقيود المفروضة ع ى حركة مس أن إع دة إجراءات اإلغالق والقيود المفروضة ع ى 
.الط ب ع ى وقود النقلواالقتص د ال  لم 

برميل(/ )دوالر2021-2020المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك، 

    

، أعداد مختلفة. التقرير الشهري، المصدر: منظمة الدول المصدرة  للبترول )أوبك(المصدر: منظمة الدول المصدرة  للبترول )أوبك(المصدر: منظمة الدول المصدرة  

الطلب والعرض.2

    مااس عاا م الراباا الط ااب ال اا لم  ع ااى الاانفا بااالل الرباا    ارتفاا عإلى    األولية  التقديراتتشير
  مق رنة بمستوي ت % 1.9تب   زي دةم يون برميل/يوم، أع بنسبة 99.5ليصل إلى نحو   2021

% 0.7بنساابة    دول منظمااة الت اا ون االقتصاا دع والتنميااةط ااب    انخفاا الرب  الس بق. حياا   
% 4.2بنساابة دول ال اا ل  باا ق ط ااب   ارتفاا   بينماا يوم،  يوم،  ي/م يااون برمياالم يااون برمياالم يااون ب  45.6ليصل إلى نحااو  

.م يون برميل/يوم53.9نحوليصل إلى
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ي/مليون بحفارة

إنتاج النفط الصخرى عدد الحفارات العاملة

نحااوليصاال إلااى 2022  مس ع م    مس ع م    األولالط ب ال  لم  ع ى النفا بالل الرب     انخف    ويتوق 
دول منظمة الت  ون االقتصاا دع ط ب م موعة    انخف  م يون برميل/يوم، حي  يتوق     99.1

إلااى نحااو   دول ال اا ل     دول ال اا ل     ب ق ط ب    يتوق  ارتف ع  بينم يوم،  يوم،  ي/م يون برميلم يون برميلم يون ب  44.6إلى نحو    والتنمية
م يون برميل/يوم. 54.5

  الخاا م وسااوائل الااا ز الطبي اا  النفا اإلمدادات ال  لمية مستشير التقديرات األولية إلى ارتف ع
الشاالر مق رنااة بمسااتوي ت  %  0.9ألف ب/ع، أع بنسبة    902بنحو    2021  نوفمبربالل  شلر  بالل  شلر  بالل  

إماادادات الاادول المنت ااة مااس   إجم لىإجم لىإجم لارتف   فقد    م يون ب/ع.  97.9الس بق، لتصل إلى حوال   
إماادادات الاادول ، كماا  ارتف اا م يااون ب/ع65ليصاال إلااى نحااو% 1باا رأ أوبااك بنساابة 

.م يون ب/ع32.9لتصل إلى نحو% 0.9أوبك بنسبة منظمة األعض ء ف  
مااس الاانفا الخاا م فقااد ارتف اا  بااالل شاالر         مجموعةةة دول أوبةةك أماا  فيماا  يخااد إماادادات 

الشاالر الساا بق، مق رنااة بمسااتوي ت % 0.9ب/ع، أع بنساابة ألااف325بنحااو 2021نااوفمبر
إماادادات الاادول المنت ااة مااس باا رأ أوبااك   ارتف اا فقد    م يون ب/ع.  37.3  لتصل إلى حوال 

ارتف    ،  كم ،  كم ،  م يون ب/ع  13.9  تصل إلى نحوتصل إلى نحولتلتل%  0.6بنسبة  واألعض ء ف  م موعة اوبك+  
بنساابة   ، وه  أعضاا ء فاا  م موعااة أوبااك+،أوبكاألعض ء ف   منظمة  األعض ء ف   منظمة  األعض ء ف   ال شر  إمدادات الدول  

.م يون ب/ع23.4لتصل إلى نحو% 1.1
   ألااف   72بمقاادار    2021  نااوفمبر    شلر  شلر  بالل  الصخرع  مس النفا    مس النفا    الوالي ت المتحدة  إنت أ  ارتف

ارتف عاا ويتوقاا  .م يااون برمياال/يوم8.259ليصل إلىب لشلر الس بق ب لشلر الس بق ب  برميل/يوم فقا مق رنة
أباار، ف  تطور و.م يون ب/ع  8.439ليصل إلى    2022  ين ير  و  و  2021ديسمبر    عبالل شلر

.حف رةحف رة497497ليب  ليب  20212021  نوفمبرنوفمبربالل شلر بالل شلر ةةحف رحف ر1717بمقداربمقدارعدد الحف رات ال  م ة عدد الحف رات ال  م ة ارتف ارتف 
إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية 

EIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions EIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions Decemberالمصدر: المصدر:  2021

المخزونات النفطية
  بااالل شاالر   بااالل شاالر   الت اا ون االقتصاا دع والتنميااةدول منظمة  النفط   ف   النفط   ف   النفط   المخ ون الت  رع    انخف 
  م يااون   م يااون   2732    حااوال   حااوال   م يون برميل مق رنة ب لشلر الس بق ليصل إلى  5  بمقدار  2021  نوفمبر
م يااون برمياال مق رنااة ب لشاالر الساا بق   9بمقاادار  اإلسااتراتي    المخ ون    انخف   برميل،  كم برميل،  كم برميل،  

م يون برميل.1797ليصل إلى حوال  
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)مليون برميل( 2021  نوفمبرالتغير في المخزون النفطي في نهاية شهر 

Oil Market intelligence, February and December.المصدر:  2021

. تجارة النفط4

المتحدة النفطيةالواليات وصادرات واردات -
    بنساابة  2021  نااوفمبر  شاالر  مس النفا الخ م  باللمس النفا الخ م  باللمس النفا الخ م  مريكية  األ  الوالي ت المتحدة  واردات    واردات    ارتف

بنساابةالاانفا الخاا ممااس صاا دراتل صاا دراتل صاا دراتارتف اا كماا م يااون ب/ع،  6.3  حوال لتصل إلى  %  4.5
.م يون ب/ع3حوال لتب  6.2%
    2021  نااوفمبر    شاالر  شاالر  بااالل  المنت  ت النفطية  مس    مس    األمريكية  الوالي ت المتحدة    واردات  واردات  ارتف

المنت اا ت النفطيااة  مس    مس    ص دراتل   ارتف    كم   م يون ب/ع،  2.1  حوال   لتصل إلى%  2  بنسبة
م يون ب/ع.5.3حوال لتب  لتب  لت% 4.1بنسبة

اياياً: ينين أسواق الغاز الطبيعي العالمية اثاثا
األسعار .1
   المتوسا الشلرع ل س ر الفورع ل ااا ز الطبي اا  المساا ل فاا  مركاا  هناارع ب لسااوق   انخف

دوالر لكل م يون )و ح ب(. 5.05إلى 2021نوفمبراألمريك  بالل  شلر  األمريك  بالل  شلر  األمريك  بالل  
   بمقدار   بمقدار   2021أكتوبرالي ب ن  بالل شلرالي ب ن  بالل شلرالي ب ن  أس  ر استيراد الا ز الطبي   المسيل ف   متوسا ارتف  

           .دوالر لكااال م ياااون )و ح ب(11.65(، ليصااال إلاااى و ح ب)لكااال م ياااوندوالر0.96
دوالر1.89بمقاادار   كورياا  ال نوبيااة  أس  ر استيراد الا ز الطبي   المسيل ف   متوسا    متوسا    وارتف 

متوسااا كماا  ارتفاا .دوالر لكاال م يااون )و ح ب(12.85(، ليصاال إلااى و ح ب)لكاال م يااون
(، و ح ب)لكاال م يااون    دوالر  دوالر  1.18بمقاادار    الصاايس  أس  ر استيراد الا ز الطبي   المسيل فاا 

دوالر لكل م يون )و ح ب(.12.76ليصل إلى 
الصادرات2

والصاايس ال نوبيااة   ص درات الدول ال ربية مس الا ز الطبي   المسيل إلى الي ب ن وكوري   ب ا 
.اإلجم لىاإلجم لىاإلجم ل% مس 18.1مستأثرة بحصة ،2021أكتوبرم يون طس بالل شلر2.655حوالى
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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  اأ�ب��ك  �سلة  ت�سمل    *
ال��خ��ف��ي��∞ ال�������س���ع���ودي، م���زي���è ال�����س��ح��راء ال���ج���زائ���ري، ال��ب�����س��رة ال��خ��ف��ي��∞، ال�����س��درة 

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

بداية  الند�ني�سي.�اعتبارا من  مينا�س  النيجيري،  خام  الخفي∞  بوني  الفنز�يلي، 

�سهر يناير �منت�س∞ �سهر اأكتوبر 2007 اأ�سي∞ خام غيرا�سول النغولي � خام ا�رينت 

الك��واد�ري، � في يناير 2009 تم ا�ستثناء الخام الند�ني�سي من ال�سلة، �في يناير 

الخام  اأ�سي∞   2016 يوليو  �ف��ي  جديد،  من  الند�ني�سي  الخام  ا�سافة  تم   2016
الجابوني، �في يناير 2017 تم ا�ستثناء الخام الند�ني�سي، �في يونيو 2017 ا�سي∞ 

خام  غينيا ال�ستوائية }زافير�z اإلى �سلة اأ�بك، �في يونيو 2018 اأ�سي∞ خام الكونغو 

}دجينوz، �في يناير 2019 تم ا�ستثناء خام قطر البحري من �سلة اأ�ب��ك، �في �سهر 

مار�س 2020 تم ا�ستثناء خام ا�رينت الكواد�ري من �سلة اأ�بك،  لت�سبح تتاأل∞ من 

13 نوع من النف§ الخام.

.Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports الم�سدر: منظمة القطار العربية الم�سدرة للبتر�ل، الدارة القت�سادية، �تقارير اأ�بك.

* Estimation 2021. *تقديرات 2021  

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
72.0 44.7 1 

 

اغ�شط�س

August

57.4 55.2  1

 فÈاير 

February
70.7 45.1  2 60.3 55.3  2
68.1 45.1  3 62.6 57.9  3
70.0 45.7 4 63.9 53.6  4
71.5 44.7  1

Èشبتم�

September

63.9 51.3 1

 مار�س 

March
73.6 40.2  2 67.1 34.7 2
74.7 40.9 3 65.8 28.7 3
77.5 41.5 4 62.3 25.7 4
79.9 40.5 1 

 اكتوبر 

October

61.2 22.3 1
  

ابريل

April

82.6 41.0  2 63.3 18.9 2
83.5 41.1  3 64.2 14.1 3
83.6 38.2 4 64.6 14.9 4
81.9 38.5 1 

  Èنوفم 

November

66.8 21.5 1

مايو

May
82.5 42.0  2 66.8 24.1 2
80.7 43.1  3 66.3 28.6 3
79.5 46.1 4 67.5 29.1 4
71.7 48.5 1 

 Èدي�شم 

December

69.4 35.2 1

 يونيو 

  June
74.1 50.2  2 70.7 37.0 2
74.3 49.6  3 72.2 37.3 3

50.2 4 73.6 38.4 4

ا÷دول - 2:  الأ�شعار الفورية ل�شلة اأوبك،  2019- 2021 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 2019 -2021
($ / Barrel - دولر / برميل(

201920202021

58.765.154.4January يناير 

63.855.560.1February فÈاير 

66.433.964.6March مار�س 

70.817.763.2April ابريل 

70.025.266.9May مايو 

62.937.171.9June يونيو 

64.743.473.5July يوليو 

 59.645.270.3August اغ�شط�س 

 È62.441.572.9 �شبتمSeptember 

 59.940.182.1October اكتوبر 

 È62.942.681.4 نوفمNovember

* È5^66.549.273 دي�شمDecember *

63.051.560.0First Quarter الربع الأول 

67.926.667.3Second Quarter الربع الثانى 

62.243.472.6Third Quarter الربع الثالث 

63.144.078.7Fourth Quarter الربع الرابع 

*64.041.569.7Annual Average اŸتو�س§ 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

64.065.064.563.664.364.783.863.564.265.257.0Average 2019متو�س§ عام 2019

41.541.942.141.642.043.040.142.341.741.739.4Average 2020متو�س§ 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

45.245.345.646.145.145.543.743.944.845.442.4Augustاأغ�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

73.574.275.373.473.873.673.672.875.074.172.6Julyيوليو

70.371.471.170.471.169.969.569.470.871.467.7Augustاأغ�سط�س

È73.975.073.973.874.973.472.872.674.474.971.5�سبتمSeptember

82.182.883.581.582.782.781.681.583.583.381.4Octoberاأكتوبر

È80.480.882.079.681.182.180.380.381.481.779.1نوفمNovember

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 للبÎ�ل،  الإدارة الإقت�سادية،  �تقارير اأ�بك.  

* لم ت�سدر اأ�بك بيانات تف�سيلية لأ�سعار �سلة الخامات خالل �سهر مار�س 2020
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 Source: OPEC - Monthly Oil Market Report الم�سدر: تقرير اأ�بك 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(

الغاز�لÚ  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

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

73.4369.5468.39Singapore�شنغافورة

Mar.-21
76.8369.9366.22Rotterdamروتردام

73.6369.4067.48Mediterraneanالبحر اŸتو�شط
86.3366.8954.40US 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

يوليو

2021

85.179.677.7Singapore�شنغافورة

July-21
91.180.371.1Rotterdamروتردام

86.980.172.1Mediterraneanالبحر اŸتو�شط
99.575.261.0US Gulfاÿليج المريكي

اأغ�شط�س

2021

81.176.273.6Singapore�شنغافورة

Aug.-21
90.777.768.5Rotterdamروتردام

84.977.570.0Mediterraneanالبحر اŸتو�شط
97.072.660.9US Gulfاÿليج المريكي

Èشبتم�

2021

84.0682.5679.46Singapore�شنغافورة

Sep.-21
93.8984.3573.93Rotterdamروتردام

87.6783.9875.26Mediterraneanالبحر اŸتو�شط
97.8679.0465.14US Gulfاÿليج المريكي

اأكتوبر

2021

98.4895.0993.10Singapore�شنغافورة

Oct.-21
103.4896.9281.72Rotterdamروتردام

96.6096.3683.38Mediterraneanالبحر اŸتو�شط
106.5192.9672.89US Gulfاÿليج المريكي

Èنوفم

2021

95.0191.1490.65Singapore�شنغافورة

Nov.-21
100.7792.8377.65Rotterdamروتردام

91.6991.8879.64Mediterraneanالبحر اŸتو�شط
101.2586.7466.27US Gulfاÿليج المريكي
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 Source: OPEC Monthly Oil Market Report various issues اŸ�سدر: اأعداد flتلفة من التقرير ال�سهري Ÿنظمة اأ�بك. 

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

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

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�س§ عام 2019

Average 2020 88 40 60 متو�س§ عام 2020

November 2020 62 17 26 2020 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

July 89 22 31 يوليو

August 86 21 31 اأغ�شط�س

September 89 22 36 Èشبتم�

October 109 24 42 اأكتوبر

November 117 24 43 Èنوفم

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�س§ عام 2019

Average 2020 156 147 122 متو�س§ عام 2020

November 2020 83 77 73 2020 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

July 130 120 84 يوليو

Aug. 125 116 123 اغ�شط�س

September 121 115 114 Èشبتم�

October 154 145 114 اأكتوبر

November 156 146 118 Èنوفم

Direction

* حجم الناقالت يÎا�ì ما بÚ  30 ا¤ 35 األ∞ طن �ساكن  

* حجم الناقلة يÎا�ì  ما بÚ  230 ا¤ 280 األ∞ طن �ساكن  
** حجم الناقلة يÎا�ì  ما بÚ  270 ا¤ 285 األ∞ طن �ساكن  

*** حجم الناقلة يÎا�ì  ما بÚ  80 ا¤ 85 األ∞ 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 (

* اأرقام تقديرية. 

اŸ�سدر: منظمة الأقطار العربية اŸ�سدرة للبÎ�ل - الإدارة القت�سادية، 

�تقارير 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 6.8 6.6 6.7 6.5 6.5 6.7 6.1 6.6 6.9  الد�ل العربية

OAPEC 5.7 5.4 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 45.9 44.0 42.3 42.0 43.0 42.3 37.6 45.4 47.7  منظمة التعا�ن القت�سادي �التنمية

Americas 24.9 24.3 22.7 22.4 23.2 22.7 20.0 24.4 25.7 Úالأمريكت

Europe 13.8 12.7 11.9 12.4 12.5 12.9 11.0 13.3 14.3  اأوروبا

Asia Pacific 7.2 7.0 7.7 7.1 7.3 6.7 6.5 7.8 7.8  اأ�شيا الهادىء

Non-OECD 51.8 51.4 51.5 49.0 51.3 49.2 45.7 48.1 52.3 خارج منظمة التعا�ن 

القت�سادي �التنمية

 Middle East &
other Asia 21.2 21.3 21.5 20.2 21.1 20.1 18.5 21.0 22.2 ال�شرق الو�شط ودول 

اأ�شيوية اأخري 

Africa 4.2 4.1 4.4 4.1 4.3 3.9 3.8 4.4 4.4  افريقيا

Latin America 6.5 6.2 6.3 6.0 6.1 6.2 5.6 6.1 6.6  اأمريكا الالتينية

 China 14.5 14.6 13.8 13.5 14.3 13.9 13.3 11.3 13.5  Úال�س 

Eurasia 4.7 4.7 4.9 4.5 4.8 4.4 4.0 4.5 4.9   اأ�ر �اأ�سيا

Other Europe 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8 د�ل اأ�ر�با الأخرى

World 97.7 95.4 93.8 91.0 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 للبÎ�ل - الإدارة القت�سادية، �تقارير ال�سناعة النفطية

* اأرقام تقديرية. 

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 26.2 24.8 24.6 25.1 24.7 23.6 24.9 27.2 27.8 الد�ل العربية

OAPEC 25.1 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 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.3 1.3 الدول العربية الأخرى

OPEC 32.0 30.7 30.3 30.7 30.0 28.9 30.6 33.3 34.6 الأ�بك 

Crude Oil 26.9 25.5 25.2 25.7 24.9 23.9 25.6 28.3 29.3 النفط اÿام

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

OECD 29.6 29.1 28.6 29.1 29.1 28.4 28.0 31.2 30.0 منظمة التعا�ن القت�سادي �التنمية

Americas 25.2 25.2 24.1 24.7 24.7 24.1 23.6 26.6 25.8 Úالأمريكت

Europe 3.8 3.5 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 0.5  اأ�شيا الهادىء

Non-OECD 31.8 31.8 31.7 31.7 31.1 30.9 31.2 33.5 33.2 خارج منظمة التعا�ن 

القت�سادي �التنمية

 Middle  East & Other Asia 6.3 6.3 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4 6.6 6.7 ال�شرق الأو�شط ودول اآ�شيوية اأخرى

 Africa 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 افريقيا 

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

China 4.3 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 Úال�س

Eurasia 13.6 13.6 13.4 13.5 13.2 12.7 13.3 14.8 14.7 اأ�ر  �اأ�سيا

Other Europe 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1   د�ل اأ�ر�با الأخرى

Processing Gains 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 1.9 2.2 2.3 عوائد التكرير

World 95.7 93.8 92.8 93.7 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 النف§ على مÏ الناقالت
** ي�سمل النف§ على مÏ الناقالت �اŸخز�ن ال�سÎاتيجي

Oil Market Intelligence, December 2020  & October 2021   سدر�Ÿا Source: Oil Market Intelligence, December 2020  & October 2021

جدول رقم )Table No )9 المخزون النفطي العالمي، في نهاية �شهر نوفمبر 2021

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

 نوفمبر

2021
Nov-21

 اأكتوبر

2021
Oct-21

التغير عن أكتوبر 2021
 Change from
October 2021

 نوفمبر

2020
Nov-20

التغير عن نوفمبر 2020
 Change from

November 2020

:Ú(142)1643(13)15011514الأمريكتAmericas

Crude(52)6666 614608نفط خام

Products(90)977(19)887906منتجات نفطية

Europe(182)21061 879877اأ�ر�با :

Crude(44)3367 323320نفط خام

Products(138)694(1)556557منتجات نفطية

:Ç(52)6404 352346اآ�سيا الهادAsia Pacific

Crude(55)6161 106100نفط خام

3Products 0243 246246منتجات نفطية

د�ل منظمة التعا�ن 

القت�سادي �التنمية *
27322737(5)3108(376)OECD 

1

Crude(151)151194 10431028نفط خام

Products(225)1914(20)16891709منتجات نفطية

د�ل خارج منظمة التعا�ن 

القت�سادي �التنمية *
27872796(9)3284(497)Non - OECD 

1

60Oil at Sea 1272(6)13321338نفط على مÏ الناقالت

World Commercial 1(874)6392(15)55185533اŸخز�ن التجاري العاŸي *

Strategic Strategic(52)1849(9)17971806اŸخزون ال�شÎاتيجي

Total 2(865)9513(30)86488678اإجما› اŸخز�ن العاŸي**


