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في هذا العدد

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

د
د

لع
ف ا

غال

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

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

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

�لكويت مقر�ً لها.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�الأع�صاء على �أن يكون من بينها �أ�صو�ت جميع �لدول �الأع�صاء �لموؤ�ص�صة. 
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أجهزة المنظمة • ال�شركات املنبثقة:
�لم�صروعــــات  �لمنظمة  عــن  �نبثقت 

�لعربيـــة  �ل�صــــركة  �لتالية:  �لم�صـــتركة 

 1972 عام  في  �لبترول  لنقل  �لبحرية 

ومقرها مدينة �لكويت في دولة �لكويت، 

�ل�صفن  و�إ�صالح  لبناء  �لعربية  و�ل�صركة 

)�أ�صري( في عام 1973، ومقرها مملكة 

�لبحرين، و�ل�صركة �لعربية لال�صتثمار�ت 

 1974 عــام  في  )�أبــيــكــورب(  �لبترولية 

�لمملكة  فــي  �لــخــبــر  مــديــنــة  ومــقــرهــا 

�لعربية  و�ل�صركة  �ل�صعودية،  �لعربية 

 1975 عــام  فــي  �لبترولية  للخدمات 

ومقرها مدينة طر�بل�ص في دولة ليبيا.

تمار�ص �لمنظمة ن�صاطاتها و�خت�صا�صاتها من خالل �أربعة �أجهزة هي: 

• مجل�س الوزراء: هو �ل�صلطة �لعليا �لتي تحدد �صيا�صات �لمنظمة بتوجيه ن�صاطاتها وو�صع �لقو�عد �لتي ت�صير عليها. 
• المكتب التنفيذي : يتكون من ممثلي �لدول �الأع�صاء ويقوم برفع ما ير�ه من تو�صيات و�قتر�حات �إلى �لمجل�ص، وينظر في �لميز�نية 

�ل�صنوية ويرفعها للمجل�ص �لوز�ري ، كما يقر نظام موظفي �الأمانة �لعامة، وت�صدر قر�ر�ته باأغلبية ثلثي �أ�صو�ت �الأع�صاء جميعا.

• الأمانة العامة : ت�صطلع بالجو�نب �لتخطيطية و�الإد�رية و�لتنفيذية لن�صاط �لمنظمة، وفقا للو�ئح وتوجيهات �لمجل�ص. ويتولى �إد�رة 
�الأمانة �لعامة �أمين عام. ويعين �الأمين �لعام بقر�ر من �لمجل�ص �لوز�ري للمنظمة لفترة ثالث �صنو�ت قابلة للتجديد لمدد �أخرى. 

و�الأمين �لعام هو �لناطق �لر�صمي با�صم �لمنظمة، وهو �لممثل �لقانوني لها، وهو م�صوؤول عن مبا�صرة و�جبات من�صبه �أمام �لمجل�ص. 

ويقوم �الأمين �لعام باإد�رة �الأمانة �لعامة وتوجيهها، و�الإ�صر�ف �لفعلي على كافة وجوه ن�صاطها، وتنفيذ ما يعهد به �لمجل�ص �إليه من 

مهام. يمار�ص �الأمين �لعام وكافة موظفي �الأمانة �لعامة وظائفهم با�صتقالل تام ولل�صالح �لم�صترك للدول �الأع�صاء. يتمتع �الأمين �لعام 

و�الأمناء �لم�صاعدون في �أقاليم �لدول �الأع�صاء بكافة �لح�صانات و�المتياز�ت �لدبلوما�صية.  

• الهيئة الق�شائية: تم �لتوقيع على بروتوكول �إن�صاء �لهيئة �لق�صائية لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول في مدينة �لكويت 
بتاريخ  9 مايو 1978 ودخل حيز �لنفاذ في 20 �أبريل 1980.  وللهيئة �خت�صا�ص �إلز�مي بالنظر في �لمنازعات �لتي تتعلق بتف�صير 

وتطبيق �تفاقية �إن�صاء �لمنظمة، و�لمنازعات �لتي تن�صاأ بين ع�صوين �أو �أكثر من �أع�صاء �لمنظمة في مجال �لن�صاط �لبترولي.
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شهرين مفعمين بالنشاط
في منظمة أوابك

   �صـــهدت �الأمانة �لعامة لمنظمة �أو�بك ن�صـــاطاً مكثفاً خالل 

�صهري يونيو ويوليو 2021، حيث تم تنفيذ مجموعة من �لندو�ت 

�لعلمية و�الجتماعات �لتن�صـــيقية بم�صاركة �لخبر�ء و�لمخت�صين 

بالدول �الأع�صـــاء في �لمنظمـــة )عبر تقنية �الت�صـــال �لمرئي(، 

و�إ�صد�ر مجموعة من �لدر��صـــات و�لتقارير �لعلمية، و�لم�صاركة 

في �لموؤتمر�ت و�للقاء�ت �لدولية �لمتخ�ص�صة بالبترول و�لطاقة 

و�لبيئـــة وتغير �لمناخ،  �إلى جانب ��صـــتمر�ر �لن�صـــاط �الإعالمي 

للمنظمة بهدف �لتعريف بالمنظمة و�أهد�فها، من خالل و�صـــائل 

�لتو��صـــل �الجتماعـــي وبالتعـــاون مع و�صـــائل �العـــالم �لعربية 

و�لدوليـــة، كما ��صـــتقبلت خـــالل �لفترة �لما�صـــية مجموعة من 

�لـــزو�ر من �الإعالمييـــن و�لمهتمين بمتابعة ن�صـــاطات �لمنظمة. 

�إلى جانب مو��صـــلة �الجتماعات �لتن�صـــيقية مع �لم�صوؤولين في 

�ل�صـــركات �لعربيـــة �لمنبثقة عن �لمنظمة )عبر تقنية �الت�صـــال 

�لمرئـــي(، بهدف �لتعـــرف على �لفر�ص �لمتاحـــة لزيادة �لتعاون 

�لتجاري بين تلك �ل�صركات.

ولعلنا نذكر من بين �أهم �الأن�صطة �لتي نفذت خالل �ل�صهرين 

�لما�صــــيين، �إطــــالق تقرير �الأميــــن �لعام �ل�صــــنوي لعام 2020، 

وتنظيم ندوة حول “�لهيدروجين ودوره في عملية تحول �لطاقة”، 

ونــــدوة »�إعادة تدوير �لنفايات �لبال�صــــتيكية ومفهوم �القت�صــــاد 

�لتدويري«،  وقد تم عقد �لندوتين عبر تقنية �الت�صــــال �لمرئي 

.)Zoom(



تاأتي ن�صـــاطات �الأمانة �لعامة لمنظمـــة �أو�بك في �إطار تنفيذ 

خطة تفعيل وتطوير ن�صـــاط �لمنظمة �لمعتمـــدة من قبل مجل�ص 

وزر�ء �لمنظمـــة �لموقـــر، و�لتـــي تمثل نقطة تحـــول جوهرية في 

ن�صـــاط �الأمانة �لعامـــة لمنظمة �أو�بـــك، قائمة على ��صت�صـــر�ف 

�لتحديـــات �لحالية و�لتطور�ت �لم�صـــتقبلية في �صـــناعة �لطاقة 

ب�صكل عام و�ل�صناعة �لبترولية ب�صكل خا�ص. وتلبية لرغبة �لدول 

�الأع�صـــاء في دعم وت�صـــجيع جميع �لمبادر�ت و�ال�صـــتر�تيجيات 

لتطويـــر �لمنظمـــة، وذلـــك بما يتالءم مـــع مكانتهـــا �لهامة كاأحد 

منظمات �لعمل �لعربي �لم�صترك �لمتخ�ص�صة ب�صناعة �لبترول، 

وذ�ت طابع �إقليمي ودولي في طبيعة ن�صاطاتها و�أعمالها. 

�إن روؤيـــة �الأمانـــة �لعامـــة في تطوير ن�صـــاط وعمـــل �لمنظمة 

تنطلـــق من �الأهد�ف �لتي ن�صـــت عليها �إتفاقية �إن�صـــاء �لمنظمة 

في تعزيز �لتعاون �لدول بين �الأع�صـــاء في مختلف �أوجه ن�صـــاط 

�ل�صناعة �لبترولية. و�عتماد�ً على �لدعم �لمبا�صر و�لم�صتمر من 

مجل�ص وزر�ء �لمنظمة وبم�صاندة من �لمكتب �لتنفيذي للمنظمة. 

وتتطلع �الأمانة �لعامة لمنظمة �أو�بك وهي تم�صي قدماً في خطة 

�لتفعيـــل، وبمـــا يعود بالنفـــع على �لدول �الأع�صـــاء في �لمنظمة، 

كمـــا تاأمل بـــاأن تنتهـــي �لظروف �ل�صـــحية �لعالميـــة �لحالية في 

مـــا يخ�ـــص جائحة كورونـــا )كوفيد 19(، حتى تتمكـــن من �لعودة 

ب�صكل تدريجي لممار�صـــة ن�صاطها �لمعتاد في عقد �الجتماعات 

�لتن�صيقية و�لموؤتمر�ت و�للقاء�ت �لعلمية ب�صكل ح�صوري. 
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المنتدى األول للتعاون العربي الهندي في مجال الطاقة

األمين العام لمنظمة أوابك:

زخم دولي غير مسبوق حول استخدام 
 الهيدروجين “كمصدر للطاقة«

ذك�������ر ال�شيد عل�������ي �شبت ب�������ن �شبت، 

االأمين الع�������ام لمنظمة االأقطار العربية 

الم�شدرة للبترول )اأوابك(، ان ال�شنوات 

االأخيرة �شه�������دت اهتمام�������ا متزايدًا من 

قب�������ل الحكوم�������ات ب�ش�������اأن ق�شي�������ة تنويع 

م�ش�������ادر الطاق�������ة للو�ش�������ول اإل�������ى مزيج 

اأكث�������ر ا�شتدامة واأكث�������ر نظافة  للطاق�������ة 

واأعل�������ى كفاءة. ولكن ف�������ي المقابل واجه 

هذا الخيار جملة من التحديات الفنية 

واالقت�شادي�������ة التي اأعاق�������ت ا�شتخدامه 

على نطاق وا�شع ف�������ي بع�س القطاعات 

مث�������ل قط�������اع النقل لذا حر�ش�������ت الدول 

العربي�������ة عل�������ى اإب�������راز اأهمي�������ة التكامل 

بي�������ن الغ�������از الطبيعي وم�ش�������ادر الطاقة 

المتجددة في منظوم�������ة الطاقة، حيث 

�شي�شهم ذلك في تح�شين كفاءة الطاقة 

ورف�������ع مرونة منظوم�������ة الطاقة، وتقليل 

انبعاثات غازات االحتبا�س الحراري.
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و�أ�صـــار بن �صـــبت في كلمـــة له خالل 

م�صـــاركته �ليوم �لثالثـــاء 8 يونيو 2021، 

في �لجل�صـــة �لحو�ريـــة رفيعة �لم�صـــتوى 

حـــول “�لتحـــول �إلـــى �لطاقـــة �لنظيفة”، 

�لتي عقدت �صمن فعاليات �لمنتدى �الأول 

للتعـــاون �لعربي �لهندي في مجال �لطاقة 

�لذي عقـــد عبر تقنية �الت�صـــال �لمرئي، 

�إلـــى �لزخـــم �لدولي غير �لم�صـــبوق حول 

��صتخد�م �لهيدروجين “كم�صدر للطاقة”، 

وم�صـــاهمته فـــي تحقيق �قت�صـــاد عالمي 

منخف�ص �لكربون.

و�أو�صـــح �ن عدد من �لدول �لعربية مثل دولة �الإمار�ت �لعربية 

�لمتحدة، و�لمملكة �لعربية �ل�صـــعودية، وجمهورية م�صـــر �لعربية، 

و�صـــلطنة عمـــان، و�لمملكـــة �لمغربية، قـــد �أبدت �هتماماً و��صـــعاً 

باال�صـــتثمار فـــي م�صـــاريع �نتـــاج �لهيدروجين، منها مـــا يقوم على 

�إنتاج �لهيدروجين �الأخ�صـــر، و�لبع�ص �الآخر على �لتو�صع في �إنتاج 

�لهيدروجيـــن �الأزرق. وبيـــن �أنه يمكن للدول �لعربية �أن تكون ر�ئدة 

فـــي مجال �إنتاج �لهيدروجيـــن �الأزرق �لمعتمد على �لغاز �لطبيعي 

مـــع تطبيق تقنية ��صـــطياد وتخزين �لكربـــون CCS لتوفر �لمادة 

�لخام بتكلفة تناف�صية، وهو ما ي�صمن ��صتمر�ر تطوير مو�ردها من 

�لغاز �لطبيعي، مع �الأخذ في �العتبار �لتوجهات �لدولية في مجال 

�نخفا�ص �نبعاثات �لكربون.

واق�������ع واآف�������اق التع�������اون العربي الهندي ف�������ي مجال النف�������ط والغاز 

الطبيعي

وخـــالل �ليوم �لثانـــي للملتقى قدم مدير �الإد�رة �القت�صـــادية، 

�ل�صـــيد عبد�لفتـــاح دندي، ورقة فنيـــة حول »واقع واآف�������اق التعاون 

العربي الهن�������دي في مجال النفط والغاز الطبيعي«، في �لجل�صـــة 

�لر�بعـــة �لتي خ�ص�صـــت للتعاون �لعربي �لهنـــدي في مجال �لنفط 

و�لغاز �لطبيعي . تناولت �لورقة ثالثة محاور رئي�صية وهي �لو�صع 

�لحالـــي و�لم�صـــتقبلي لقطـــاع �لنفط و�لغـــاز �لطبيعي فـــي �لدول 

�لعربية، و�لو�صع �لحالي و�لم�صتقبلي لقطاع �لنفط و�لغاز �لطبيعي 

فـــي �لهند، وفر�ص تعزيز �لتعاون �لعربي �لهندي في مجال �لطاقة 

من منطلق �أمن �المد�د�ت مقابل �أمن �لطلب.

وقـــد بينـــت �لورقـــة �لمكانـــة �لمرموقـــة للـــدول �لعربيـــة في 

�ل�صـــوق �لنفطية �لعالمية بامتالكها حو�لـــي 716 مليار برميل من 

�الحتياطيـــات �لموؤكدة من �لنفط ما يمثل نحو 55.7%، وو�صـــول 

�نتاجهـــا من �لنفط لنحـــو 21.8 مليون ب/ي خالل عام 2020 ما 

يمثل ح�صـــة 26.8%. وفي �لمقابل،  تملك �لهند �صوى 0.3% من 

�الحتياطيات �لعالمية وح�صة 0.8% من �الإنتاج �لعالمي.

وبالنظر �لى مو�زنة �ل�صـــادر�ت مع �لو�رد�ت من �لنفط عربيا، 

يالحـــظ تز�يـــد فائ�ص �لت�صـــدير من 21.6 مليـــون ب/ي في عام 

2019 �لـــى 24.9 مليـــون ب/ي عـــام 2030 ثم �لـــى 26.4 مليون 

ب/ي 2040، وفـــي �لمقابـــل تز�يد �لعجـــز و�لحاجة �لى �لو�رد�ت 

بالن�صـــبة للهند حيث �صـــيرتفع �لعجز من 4.1 مليـــون ب/ي حاليا 

�لـــى 6.3 مليـــون ب/ي عـــام 2030 ثم �لـــى 7.9 مليون ب/ي عام 

2040. و�صـــيكون للـــدول �لعربيـــة دور محـــوري ومهم فـــي مقابلة 
�لتز�يد في �لطلب �لعالمي على �لنفط ب�صـــكل عام، فح�صة �لدول 

�لعربية �الأع�صاء في منظمة �أوبك من �المد�د�ت �لنفطية �لعالمية 

�صـــترتفع مـــن 25.5% فـــي �لوقت �لحا�صـــر �لى نحـــو 30% عام 

2040، وح�صـــتها من �مـــد�د�ت منظمة �أوبك مـــن 74.4% حاليا 
�لى 77.1% عام 2040. و تز�يد �لفجوة بين �الإنتاج و�ال�صـــتهالك 

�لنفطي في �لهند �لتي �صترتفع من 4 مليون ب/ي عام 2019 �لى 

9.1 مليـــون ب/ي عام 2040 تعك�ص تز�يد �العتماد على �لو�رد�ت 
بالن�صبة للهند الإيفاء باالحتياجات �لمحلية من �لنفط ويمكن للدول 

�لعربيـــة �ن تلعـــب دور� مهمـــا في مقابلة �لطلب �لهنـــدي �لمتز�يد 

على �لنفط.

كما �صـــيكون للدول �لعربية دور� محوريا �أي�صا في �أ�صو�ق �لغاز 

�لعالمية، فاإمد�د�تها من �لغاز �صـــترتفع من 597 مليار متر مكعب 

في �لوقت �لحا�صر �لى 800 مليار متر مكعب عام 2040 و�صتظل 

محافظة على ح�صـــة 15% من �الإجمالـــي �لعالمي. ومن �لمتوقع 

تز�يـــد �عتماد �لهند علـــى �لو�رد�ت لمقابلـــة �حتياجاتها من �لغاز 

�لطبيعـــي �لم�صـــال حيـــث �ن �النتـــاج �لمحلي �صـــيغطي 60% من 

�لطلب �لمتوقع في عام 2040.فالتوقعات �لم�صـــتقبلية ت�صـــير �لى 

�رتفاع و�رد�ت �لهند من �لغاز �لطبيعي �لم�صال بما يزيد عن �أربعة 

�أ�صـــعاف �أي مـــن 31 مليار متر مكعب �لـــى 145 مليار متر مكعب 

خالل ذ�ت �لفترة.

وقـــد خل�صـــت �لورقـــة �إلى �ن �لطلـــب على �لنفـــط و�لغاز في 

�لهنـــد �آخذ فـــي �لزيادة حتى عـــام 2040 مقابل م�صـــتويات �نتاج 

غيـــر كافيـــة مما يعني تز�يـــد �لفجوة و�لعجر بيـــن �الإنتاج و�لطلب 

�لهنـــدي �الأمـــر �لذي يتطلـــب منها �للجـــوء �لى �لـــو�رد�ت لتغطية 

�الحتياجـــات �لمحلية من منطلق تعزيـــز �أمن �المد�د�ت من خالل 

تنويع م�صـــادرها. وفي �لمقابل يالحظ �لفائ�ص �لمتوفر للت�صدير 

مـــن �لنفط و�لغاز عربيا، وفي �إطار �صـــعي �لدول �لعربية ل�صـــمان 

�لطلب على هذين �لم�صدرين فالهند يمكنها �ن تلعب دور مهم في 

هذ� �لجانب.
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و�أ�صـــاف فـــي كلمة له خـــالل �فتتاح نـــدوة �أو�بك 

�الإقليميـــة حول »�لهيدروجيـــن ودوره في عملية تحول 

�لطاقة«، و�لتي �فتتحت �صـــباح يـــوم �الثنين 12 يوليو 

2021 )عبر تقنية �الإت�صـــال �لمرئي(، بم�صـــاركة �أكثر 
مـــن 200 م�صـــاركاً، �ن �لدول �لعربيـــة تمتلك مقومات 

هامـــة تمكنهـــا مـــن بنـــاء قطـــاع و�عـــد للهيدروجين، 

كونها تملك بنية تحتية �صـــخمة للغـــاز �لطبيعي يمكن 

��صـــتغاللها للهيدروجيـــن، وتو�فـــر م�صـــادر �لطاقـــة 

�لمتجـــددة، وموقعها �لجغر�فـــي �لمتميز �لذي يمَكنها 

من �لت�صدير �إلى مر�كز �ال�صتهالك �لكبرى في �أوروبا 

و�آ�صيا.

و�أ�صار �إلى �أن �لعديد من �لدول �لعربية، ومن بينها 

دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة، و�لجمهورية �لجز�ئرية، 

و�لمملكة �لعربية �ل�صـــعودية، وجمهورية م�صر �لعربية، 

و�صـــلطنة عمان، و�لمملكة �لمغربية، قد �أبدت �هتماماً 

الدول العربية تمتلك مقومات هامة تمكنها 
من بناء قطاع واعد للهيدروجين

األمين العام لمنظمة أوابك : 

ذك�������ر �شع�������ادة االأمين العام لمنظم�������ة اأوابك، ال�شيد علي �شب�������ت  بن �شبت، ان مو�شوع ا�شتخ�������دام الهيدروجين 

كم�ش�������در للطاقة قد حاز على اهتمام عالمي متزايد في االآونة االأخي�������رة، مدعومًا من الت�شريعات والخطط 

وال�شيا�ش�������ات الدولية الرامية نحو تقليل انبعاثات ثاني اأك�شي�������د الكربون، حيث يمكن ا�شتخدام الهيدروجين 

كوقود في عدة قطاعات دون اأن يت�شبب في اأية انبعاثات كربونية.
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باال�صتثمار في م�صاريع �لهيدروجين، وو�صل عدد �لم�صاريع �لمخطط 

لها �إلى �أكثر من 15 م�صـــروعاً، وهو توجه �صـــيدعم تنويع �القت�صـــاد 

�لوطني وي�صـــمن ��صـــتثمار مو�رد �لغاز �لمتو�فرة في �لدول �لعربية، 

ويحقق �لتكامل مع م�صادر �لطاقة �لمتجددة.

و�أو�صح بن �صبت، �ن �نعقاد هذه �لندوة �القليمية �لهامة بم�صاركة 

خبـــر�ء من �لقطاع �لحكومي و�لقطاع �لخا�ـــص ياأتي في �إطار حر�ص 

�الأمانـــة �لعامة لمنظمة �أو�بـــك على متابعة وتحليل �لتطور�ت �لدولية 

�لر�هنة في مجـــال �لهيدروجين، و��صـــتعر��ص �لفر�ص ومناطق �لقوة 

�لتـــي من �صـــاأنها دعم م�صـــالح �لدول �الأع�صـــاء في منظمـــة �أو�بك، 

و�لم�صاهمة في بناء م�صتقبل م�صتد�م للطاقة.

و�أعرب عن �صـــكره لـــوزر�ء �لمنظمة و�أع�صـــاء �لمكتب �لتنفيذي 

للمنظمة، على ما يقدمونه من دعم م�صـــتمر الأن�صـــطة �الأمانة �لعامة 

ب�صكل عام، وب�صكل خا�ص الإنجاح هذه �لندوة من خالل تر�صيح نخبة 

متميزة من �لم�صـــاركين و�لناطقين، كما توجه بال�صـــكر �إلى �لناطقين 

�لم�صاركين بالندوة من جامعة �لدول �لعربية، ووز�رة �لنفط بجمهورية 

�لعـــر�ق، و�الإ�صـــكو�، و�لمركـــز �الإقليمـــي للطاقـــة �لمتجـــددة وكفاءة 

�لطاقة، و�ل�صـــركة �لعربية لال�صتثمار�ت �لبترولية )�أبيكورب(، ومعهد 

�لكويت لالأبحاث �لعلمية، و�صـــركة �صيمينز �الألمانية، و�صركة �صولنغاز 

�لجز�ئرية.

وفي م�صتهل فعاليات �لندوة �أ�صار �لمهند�ص عماد مكي، �لم�صرف 

على �إد�رة �ل�صوؤون �لفنية، �إلى �أن �لندوة تهدف �إلى ��صتعر��ص �لطرق 

�لمختلفة الإنتاج �لهيدروجين ومجاالت ��صتخد�مه، و��صت�صر�ف �لدور 

�لذي يمكن �أن ي�صاهم فيه في عملية تحول �لطاقة، �ت�صاقاً مع �لجهود 

�لر�مية نحو �إبر�ز �لتقنيات �لمختلفة �لتي يتوقع �أن ت�صاهم في تحقيق 

م�صتقبل للطاقة �لم�صتد�مة. و��صتعر�ص محاورها �لرئي�صية:

• �لمر�حـــل �لمختلفة ل�صل�صـــلة �لقيمة ل�صـــناعة �لهيدروجين 	

بن سبت
الدول العربية تمتلك مقومات هامة 

تمكنها من بناء قطاع واعد للهيدروجين

)�الإنتاج، �لنقل و�لتخزين، �ال�صـــتخد�م( ، و�لتحديات �لفنية 

و�القت�صادية لكل منها. 

• �ل�صيا�صـــات و�ال�صـــتر�تيجيات �لدولية �لر�مية نحو �لتو�صع 	

في ��صتخد�م �لهيدروجين، و�لدور �لذي يمكن �أن ي�صاهم به 

�لهيدروجين في عملية تحول �لطاقة. 

• مقومات نجاح �إن�صاء �صناعة متكاملة للهيدروجين في �لدول 	

�لعربية، و�لتحديات �لر�هنة. 

مـــن جانبـــه قدم �لمهند�ـــص و�ئل حامـــد، خبير �صـــناعات غازية 

بالمنظمـــة، ورقة �الأمانة �لعامة بعنـــو�ن” دور �لهيدروجين في عملية 

تحـــول �لطاقـــة” فـــي �لجل�صـــة �الأولـــى �لتي خ�ص�صـــت الإبـــر�ز روؤية 

�لموؤ�ص�صات و�لمنظمات �الإقليمية نحو بناء �قت�صاد للهيدروجين. 

وقد �ختتمت �لندوة بعدة تو�صيات �أبرزها: 

�أهميـــة تحديث خطط �لطاقـــة �لوطنية لتاأخذ في �العتبار �لدور 

�لم�صتقبلي للهيدروجين في تلبية �لطلب على �لطاقة، و�ال�صتفادة من 

�نخفا�ص تكلفة �إنتاج �لهيدروجين �الأزرق، بما ي�صـــمن ��صتغالل مو�رد 

�لغاز م�صتقبال وخلق نافذة تدعم �لطلب على �لغاز.

�ل�صـــعي نحـــو �إبر�م �صـــر�كات ��صـــتر�تيجية مع �الأ�صـــو�ق �لكبرى 

للهيدروجين �لتي �صـــتحتاج �إلى ��صتير�ده م�صتقباًل من خارج �أر��صيها 

مثل �ل�صوق �الأوروبي، و�الآ�صيوي.

�إن�صاء مر�كز للبحوث حول تقنيات �إنتاج �لهيدروجين وتطبيقاته. 

ودعـــم �لتكامـــل فيمـــا بينهـــا، كمـــا يجـــب �لعمل علـــى �إعـــد�د كو�در 

موؤهلـــة للعمل مع تقنيات �لهيدروجين، ون�صـــر �لوعـــي و�لثقافة حول 

�لهيدروجين وقو�عد �الأمن و�ل�صالمة �لمرتبطة به.
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تر�أ�ـــص الجل�شة االفتتاحية لور�شة العمل المهند�س/ 

عادل �شقر ال�شقر، مدير عام المنظمة العربية للتنمية 

ال�شناعية والتقيي�س والتعدين، م�صـــير�ً �إلـــى �أن �لعالم 

ي�صهد تطور� تكنولوجيا مت�صارعا في ظل �لثورة �ل�صناعية 

�لر�بعة ومحركها �لذكاء �ال�صطناعي و�أ�صبحت تطبيقاته 

توؤ�صـــ�ص لعالم ذكي جديد ومختلف، �صـــيكون له تاأثير في 

م�صـــتقبل �لقطاعـــات �القت�صـــادية و�ل�صـــناعية و�لتقنية 

و�لطبيـــة و�لتعليميـــة و�لخدمية وغيرها. كما �أو�صـــح �أن 

��صتحد�ث نماذج مبتكرة لالأعمال وتطوير �صال�صل �الإنتاج 

�لحالية، من �صاأنه �أن يقود �إلى تغيير �أد�ء عمل �لمن�صاآت 

�ل�صـــناعية في �لم�صتقبل لتتحول �إلى م�صانع رقمية ذكية 

تحافـــظ على تناف�صـــيتها وترفع كفاءة وجـــودة منتجاتها. 

و�أكـــد على �أن �لدول �لعربية مطالبـــة بالعمل على �إيجاد 

�لو�صـــائل �لالزمة لنقـــل تكنولوجيا �لذكاء �ال�صـــطناعي 

وتوطينهـــا و�إطالق �لمبادر�ت لتوظيـــف هذه �لتكنولوجيا 

لالرتقاء بالقطاع �ل�صناعي �لعربي.

من جانبـــه، �شدد الدكت�������ور/ طلل اأب�������و غزالة، رئي�س 

وموؤ�ش�س كلية طلل اأب�������و غزالة الجامعية للبتكار، على 

»ااَلثار االقتصادية والصناعية لتطبيقات
الذكـاء االصطناعــي في الـدول العربيــة«

مشاركة األمانة العامة لمنظمة أوابك في ورشة عمل حول

في اإطار تعزيز التعاون مع الموؤ�ش�شات العربية واالإقليمية االأخرى، �شاركت االأمانة العامة لمنظمة االأقطار 

العربي�������ة الم�شدرة للبت�������رول في فعاليات ور�شة عم�������ل حول«ااَلثار االقت�شادية وال�شناعي�������ة لتطبيقات الذكاء 

اال�شطناعي في ال�������دول العربية« التي نظمتهما المنظمة العربية للتنمي�������ة ال�شناعية والتقيي�س والتعدين، 

عب�������ر تقنية االت�شال ع�������ن ُبعد، بالتعاون مع كلية طلل اأبو غزالة الجامعي�������ة للبتكار. تمثل الهدف الرئي�شي 

لور�شة العمل في ا�شتعرا�س التحديات التي تطرحها تطبيقات الذكاء اال�شطناعي وتبادل الخب�رات فيما بي�ن 

ال�������دول العربية والعمل على تاأمي��������ن وتح�شي�ن االأمن ال�شناعي والتكنولوجي م�������ن خلل زيادة الوعي وتنمية 

القدرات الب�شرية حول اأهمية البحث والتطوير واالبتكار واال�شتخدام االأمثل لهذه التطبيقات.
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�صـــرورة مو�كبـــة �لدول �لعربيـــة للتحـــوالت �لعالمية في 

ع�صر �لتكنولوجيا و�لثورة �ل�صناعية �لر�بعة، و�ال�صتجابة 

للتحديـــات �لتي تطرحها تطبيقـــات هذه �لتكنولوجيا في 

مجال ت�صخير �لذكاء �ال�صطناعي لم�صلحتها و�ال�صتفادة 

من تطبيقاته علـــى �لوجه �الأمثل لتحقيق �أهد�ف �لتنمية 

�لعربيـــة �لتكنولوجية �لم�صـــتد�مة و�ل�صـــاملة. و�أكد على 

�صـــرورة و�صـــع �آليات نقل تكنولوجيا �لذكاء �ال�صطناعي 

وتوطينهـــا في �لـــدول �لعربية، و�لوقـــوف على �لتحديات 

�لمو�كبـــة لهـــذ� �لنـــوع مـــن �لتكنولوجيا ومو�جهـــة �الآثار 

�لناجمة عن ��صـــتخد�ماتها. م�صـــير�ً �إلـــى �أهمية �لتركيز 

علـــى �إدر�ج مناهـــج �لـــذكاء �ال�صـــطناعي فـــي مر�حـــل 

�لتعليـــم �لمختلفة وزيادة �لوعـــي بثقافة �الهتمام بالذكاء 

�ال�صـــطناعي تعريفاً ثم تطبيقاً ثـــم �ختر�عاً وفتح �الآفاق 

لال�صتثمار فيها.

�صـــمت ور�صـــة �لعمـــل جل�صـــتين نقا�صـــيتين تـــم مـــن 

خاللهما تقديم �صـــبع �أور�ق لم�صوؤولين وخبر�ء مخت�صين 

مـــن �لـــدول �لعربيـــة، ��صتعر�صـــت �لتحـــوالت �لتاريخية 

�لتي �صـــهدها �لعالم بد�ية من �لثورة �لميكانيكية و�صـــوالً 

�إلـــى �لثورة �ل�صـــناعية �لر�بعة �لتي تت�صـــمن �لروبوتات، 

و�نترنت �الأ�صياء، و�لو�قع �الفتر��صي و�لمعزز، و�لبيانات 

�ل�صـــخمة، و�الأمن �ل�صـــيبر�ني، و�لطباعة ثالثية �الأبعاد، 

و�لحو�صـــبة عاليـــة �ل�صـــرعة، و�لذكاء �ال�صـــطناعي. كما 

��صتعر�صت بع�ص ممار�صات �لذكاء �ال�صطناعي في �لدول 

�لعربية. وتطرقت �إلى ��صـــتخد�مات �لذكاء �ال�صطناعي 

في �ل�صـــناعة وبناء �لم�صـــانع �لرقميـــة، وكذلك مكونات 

��صـــتر�تيجيات �لذكاء �ال�صـــطناعي �لناجحة ومن �أهمها 

�لم�صاركة �لعلمية و�لبحث و�لتطوير وت�صهيل �لتكنولوجيا. 

و�أ�صـــارت �إلى �أن �لذكاء �ال�صطناعي �صيخلق فر�ص عمل 

�أكثـــر من �لتي �صـــتختفي. و�أو�صـــحت �أن تطبيق �البتكار 

و�لذكاء �ال�صطناعي في �لموؤ�ص�صات �لتعليمية في �لدول 

�لعربيـــة يُعد نقله نوعيـــة وفريدة في طريقة �إد�رتها، مثل 

كليـــة طالل �أبو غز�لة �لجامعية لالبتكار �لتي تُعد نموذج 

عربـــي لدمـــج �لطلبـــة بالتكنولوجيـــا �البتكاريـــة و�لذكاء 

�ال�صـــطناعي. و�أ�صـــارت �إلـــى �إمكانيـــة تزويد �ل�صـــركات 

و�لموؤ�ص�صـــات �لعاملـــة في جميع �لمجـــاالت بالمعلومات 

لدعـــم �تخاذ �لقر�ر و�لعمليات عن طريق تحليل �ل�صـــور 

�لف�صـــائية بالذكاء �ال�صطناعي – �لذي يمكن ��صتخد�مه 

مـــن جانب �َخر في عمليات �ل�صـــيانة و�لتفتي�ص ومر�قبة 

خطوط �أنابيـــب �لنفط و�لمنتجات �لنفطية، با�صـــتخد�م 

روبـــوت قـــادر على �لتحـــرك بمـــو�ز�ة خطـــوط �الأنابيب 

للك�صف عن مو��صع �لتاآكل و�إر�صال بيانات �إلى �لم�صغلين 

الإجـــر�ء عمليات �ل�صـــيانة �لالزمة في �لوقت �لمنا�صـــب 

وبالدقة �لمطلوبة.

 وقد خل�صـــت ور�صـــة �لعمل �إلى عدد من �لتو�صـــيات 

من �أهمها، �صـــرورة ��صـــتعد�د �لدول �لعربية للدخول في 

�صـــباق �لتحكم فـــي تكنولوجيـــات �لذكاء �ال�صـــطناعي. 

�صـــرورة عمل تخطيط ��صتر�تيجي للقوة �لعاملة، و�صقل 

و�إعـــادة بناء �لمهار�ت، وخلق ثقافـــة �لتعلم مدى �لحياة، 

و�إعـــادة �لتفكيـــر في ��صـــتر�تيجيات توظيـــف �لمو�هب، 

و�ال�صـــتثمار في �كاديميات �ل�صركات و�صر�كات �لتدريب. 

و�صـــرورة تطوير �إطـــار للتقييم �لذ�تي لمـــدى �لجاهزية 

للـــدول �لعربية فيما يخ�ص �لبنيـــة �لتحتية وقدرتها على 

��صـــتيعاب تكنولوجيـــات �لـــذكاء �ال�صـــطناعي في جميع 

�لمجاالت �لمرتبطة بالتعليم. كما �أكدت على �أن �الإن�صان 

هـــو �لمحرك دوماً لكافة عمليـــات �لتطوير �لتكنولوجي، 

باإمكانـــه ت�صـــخير �لتكنولوجيا لخدمة هـــذ� �لعالم بحيث 

ي�صتخدمها وال ت�صتخدمه.

�صـــارك في ور�صـــة �لعمل �أكثر من 150 م�صـــاركاً من 

18 دولة عربية، ومثل �الأمانة �لعامة في ور�صـــة �لعمل كل 
مـــن �لمهند�ص تركي �لحم�ص – خبير بترول )��صتك�صـــاف 

و�إنتاج(، �لدكتور يا�صـــر بغد�دي – خبير �صناعات نفطية، 

�لمهند�ـــص و�ئل حامد – خبير �صـــناعات غازية، �ل�صـــيد 

ماجد عامر – باحث �قت�صادي �أول، و�ل�صيخ فهد �ل�صباح 

– �أخ�صائي معلومات/موثق. 

المهند�س/ عادل �شقر ال�شقر،

مدير عام المنظمة العربية للتنمية ال�شناعية والتقيي�س والتعدين،

العالم يشهد تطورا تكنولوجيا متسارعا 
في ظل الثورة الصناعية الرابعة

الدكتور/ طلل اأبو غزالة، 

رئي�س وموؤ�ش�س كلية طلل اأبو غزالة الجامعية للبتكار، 

ضرورة مواكبة الدول العربية للتحوالت العالمية 
في عصر التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة
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�أثنـــى �شعادة االأمي�������ن العام على ما تـــم �إنجازه خالل 

�الجتماعـــات �لتمهيديـــة �ل�صـــابقة �لتـــي �صـــاهمت فـــي 

ر�صـــم خارطة طريق الإجر�ء�ت و�إمكانـــات تعزيز �لتعاون 

بيـــن �لمنظمـــة و�ل�صـــركات �لعربيـــة �لمنبثقـــة عنها. ثم 

�أو�صـــح �صـــعادته �أن �الجتماع  �صيخ�ص�ص لمناق�صة ثالث 

مو�صوعات رئي�صية:

• االقتراح�������ات المتعلقة بمو�شوع�������ات الدرا�شات التي 	

يمك�������ن اإعداده�������ا ف�������ي االخت�شا�ش�������ات ذات االهتمام 

اجتمـاع األمانـة العامـة
مع الشركـات العربيـة المنبثقـة

في اإط�������ار متابعة تنفي�������ذ اإجراءات خط�������ة تفعيل 

وتطوير ن�شاط المنظمة المعتمدة من مجل�س وزراء 

المنظم�������ة الموقر، عق�������دت االأمانة العام�������ة لمنظمة 

االأقط�������ار العربية الم�ش�������درة للبت�������رول )اأوابك(  يوم 

االثني�������ن 21 يوني�������و 2021، اجتماع�������ًا عب�������ر تقني�������ة 

االت�ش�������ال المرئي برئا�ش�������ة �شعادة االأمي�������ن العام علي 

�شبت بن �شبت، مع ممثلي ال�شركات العربية المنبثقة 

، وهم �شعادة المهند��������س مازن مطر، الع�شو المنتدب 

لل�شرك�������ة العربي�������ة لبناء واإ�ش�������لح ال�شف�������ن )اأ�شري(، 

واالأ�شتاذ علي ال�شغير، المدير العام لل�شركة العربية 

للخدمات البترولية، واالأ�شتاذ يا�شين ال�شياد، المدير 

التج�������اري ف�������ي ال�شركة العربية البحرية لنقل البت�������رول، واالأ�شتاذ �شهيل �شاتيل، ممثل ال�شرك�������ة العربية لل�شتثمارات 

البترولي�������ة )اأبيك�������ورب(. كما �شارك من االأمانة العامة كل من المهند�س عماد مكي، الم�شرف على اإدارة ال�شوؤون الفنية، 

والمهند�س وائل حامد عبد المعطي، خبير �شناعات غازية.
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الم�شترك بين المنظمة وال�شركات.

• فر��������س التعاون بي�������ن ال�ش�������ركات المنبثق�������ة، وكيفية 	

تنفيذها.

• التع�������رف عل�������ى التحدي�������ات الت�������ي تواج�������ه �شير عمل 	

ال�ش�������ركات المنبثق�������ة والعم�������ل على اإيج�������اد الحلول 

المنا�شب�������ة للتغل�������ب عليها بما يحق�������ق م�شالح كافة 

االأطراف.

وفـــي ختـــام كلمتـــه، ثمـــن �شع�������ادة االأمين الع�������ام روح 

�لتعـــاون بيـــن �لمنظمـــة و�ل�صـــركات �لمنبثقـــة متمنياً �أن 

يحقـــق �الجتماع �الأهد�ف �لمرجوة، و�أن يتم و�صـــع خطة 

عمل تنفيذية تحدد �الإجر�ء�ت و�الأن�صـــطة ذ�ت �الهتمام 

�لم�صـــترك خـــالل �لفتـــرة �لمقبلة على �أن يتم �لت�صـــديق 

عليها ب�صكلها �لنهائي في �الجتماع �لقادم.

ثـــم �أعطـــى �شع�������ادة االأمي�������ن 

للمهند�س/وائل  المج�������ال  العام 

عب�������د المعطي، خبي�������ر �شناعات 

غازية بالمنظمة، لتقديم عر�ص 

موجـــز تنـــاول نتائج وتو�صـــيات 

وروؤيـــة  �ل�صـــابقة  �الجتماعـــات 

�الأمانـــة �لعامة حول �الأدو�ر �لتي 

يمكـــن �أن تقوم بهـــا �لمنظمة في 

�صبيل تعزيز �لتعاون مع �ل�صركات 

�لعربية و�لتي تنق�صم �إلى:

• دور تنفي�������ذي م�شترك: بي�������ن االأمان�������ة العامة الأوابك 	

وال�ش�������ركات المنبثق�������ة لتنفي�������ذ اأن�شط�������ة ذات اهتمام 

م�شترك.

• دور تن�شيقي تق�������وم به االأمانة العام�������ة لتعزيز فر�س 	

التعاون والتكامل بين ال�شركات المنبثقة فيما بينها، 

وبين ال�شركات الوطنية ف�������ي الدول االأع�شاء والدول 

العربية االأخرى، وفتح مجاالت للعمل الم�شترك.

• دور تنظيمي تق�������وم ب�������ه االأمان�������ة العام�������ة عب�������ر تلقي 	

مقترح�������ات ال�ش�������ركات المنبثق�������ة لرفعها ف�������ي �شيغة 

تو�شيات اإلى مجل�س وزراء المنظمة الموقر.

بعـــد ذلك، فتـــح �شعادة االأمي�������ن العام �لمجـــال للنقا�ص 

حول �لمو�صوعات �لرئي�صـــية �لمطروحة. حيث قدم ممثلو 

�ل�صـــركات �لعربية عدة �أفكار ومقترحات ت�صاهم في تعزيز 

�لتعاون �لبناء بين �ل�صركات و�الأمانة �لعامة، كعقد موؤتمر�ت 

تتناول مو�صوعات ذ�ت �أولوية لل�صناعة، كما �أبدت �ل�صركات 

�لعربيـــة ��صـــتعد�دها لم�صـــاركة �الأمانة �لعامة فـــي �إعد�د 

ور�صـــة �لعمـــل �لمزمع عقدها خـــالل �صـــهر �أكتوبر �لمقبل 

حول �صـــوق �لنقل �لبحري. كما �أكد �لمجتمعون على �أهمية 

�إعد�د در��صـــات في مجاالت محل �هتمام لل�صـــركات، منها 

على �صـــبيل �لمثال، در��صـــة حول �الآفاق �لم�صتقبلية ل�صوق 

�لنقل �لبحري )�لنفط، �لمنتجات �لبترولية، �لغاز �لطبيعي 

�لم�صـــال(، ودر��صـــة تتناول مو�صـــوع وقود �ل�صفن في �صوء 

�لتطور�ت �لعالمية ال�صـــتخد�م �أنو�ع جديدة من �لوقود مثل 

�لغاز �لطبيعي �لم�صال و�لهيدروجين، ومو��صيع �أخرى تتعلق 

بتقنيات �حتجاز غاز ثاني �أوك�صيد �لكربون و��صتخد�ماته في 

عملية �ال�صتخال�ص �لبترولي �لمعزز، و�أن�صطة �ال�صتك�صاف 

و�لحفر على �لم�صتوى �الإقليمي و�أن�صطة بناء و�صيانة �ل�صفن. 

كما تم �لتطرق �إلى �لفر�ص �لتي ت�صـــعها �إليها �ل�صركات في 

�لدول �الأع�صاء.

وفي ختام االجتماع، تم االتفاق على ما يلي:

• فيم�������ا يتعلق بال�������دور التنفي�������ذي للمنظم�������ة، متابعة 	

ت�شمية فرق عمل من قبل ال�شركات المنبثقة يناط بها 

و�شع “خطة عمل” تحدد االإج�������راءات واالأن�شطة ذات 

االهتمام الم�شترك خلل الفترة المقبلة على اأن يتم 

الت�شديق عليها ب�شكلها النهائي في االجتماع القادم.

• فيم�������ا يتعل�������ق بال�������دور التن�شيقي للمنظم�������ة، تتلقى 	

االأمانة العامة مقترحات ال�شركات المنبثقة لتعزيز 

فر��������س التعاون والتكامل فيم�������ا بينها، ومع ال�شركات 

ذات العلق�������ة والن�شاط في ال�������دول االأع�شاء والدول 

العربية االأخرى.

• فيما يتعلق بالدور التنظيمي للمنظمة، تقوم االأمانة 	

العام�������ة باإعداد تقاري�������ر حول االإج�������راءات المطلوبة 

لتعزي�������ز عمل ال�ش�������ركات المنبثقة، واقت�������راح الحلول 

والتو�شي�������ات تمهي�������دًا لعر�شها عل�������ى مجل�س الوزراء 

الموقر في اجتماعه القادم التخاذ ما يراه منا�شبًا.

وفي كلمتـــه �لختامية، وجه �صـــعادة �الأمين �لعام �ل�صـــكر 

لممثلي �ل�صـــركات على تعاونهم �لبنـــاء، و�أكد على �أهمية 

��صتمر�ر �لتو��صل وعقد هذه �الجتماعات �لمثمرة. 

األمين العام : وضع خطة عمل تنفيذية 
تحدد اإلجراءات واألنشطة ذات 

االهتمام المشترك خالل الفترة المقبلة
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�أكـــد �شعادة االأمين لمنظمة اأوابك، االأ�شتاذ على 

�شبت بن �شبت، على حر�ص �لمنظمة على ن�صر �لوعي 

�الح�صائي لدى �لعاملين في �صناعة �لنفط و�لطاقة، 

وم�صاعدة �لمخت�صين في �لدول �الع�صاء في �عد�د 

�إح�صـــاء�ت �لنفط و�لطاقة في �الأجهزة �الإح�صـــائية 

�لمتخ�ص�صة في وز�ر�ت �لنفط و�لطاقة على تح�صين 

�لمهار�ت �الإح�صـــائية �لتطبيقية، وتطوير �الإجر�ء�ت 

�لعملية لتح�صين كفاءة عملية جمع �لبيانات، ومو�ءمة 

تلك �الإجر�ء�ت مع �لمعايير �لدولية.

�لـــدورة  �فتتـــاح  كلمتـــه خـــالل  فـــي  و�أ�صـــاف 

�لتدريبية �الأولى لبنـــاء �لقدر�ت �لوطنية في �لدول 

�الأع�صـــاء على �عد�د �إح�صـــاء�ت �لنفـــط و�لطاقة،  

و�لتـــي نظمتها �الأمانة �لعامة )عبر تقنية �الت�صـــال 

�لمرئي( يومي 23 – 24 يونيو 2021، بم�صـــاركة �أكثر 100 من 

�لمتخ�ص�صـــين في �الح�صـــاء من �لدول �الع�صـــاء في �لمنظمة 

و�لدول �لعربية �الأخـــرى، �إن �الأمانة �لعامة لمنظمة �أو�بك تقوم 

فـــي �لوقت �لحا�صـــر بالعمل علـــى تنفيذ خطة تفعيـــل وتطوير 

ن�صاط �لمنظمة �لمعتمدة من قبل مجل�ص �لوزر�ء �لموقر، وياأتي 

في مقدمة هذه �الأن�صطة تطوير وتفعيل بنك معلومات �لمنظمة 

لمـــا له من دور كبير في �ثر�ء �لباحثين و�لمخت�صـــين في �لدول 

�الأع�صـــاء و�لدول �لعربيـــة �الأخرى بالبيانـــات و�لمعلومات �لتي 

ت�صـــاهم في �الرتقاء بنوعية �لدر��صـــات و�الأبحاث �لمتخ�ص�صة 

�لتـــي تقـــوم باإعد�دها �الأمانة �لعامة و�لمخت�صـــين في �صـــناعة 

�لنفط و�لطاقة في �لدول �الأع�صاء.

و�أو�صـــح �أن عملية �لتطوير تتطلب من �لقائمين على �عد�د 

�الإح�صـــاء�ت و�لبيانات �لخا�صـــة ب�صـــناعة �لنفط و�لطاقة في 

�لدول �الأع�صاء �لتعاون مع منظمة �أو�بك في توفير �الإح�صاء�ت 

و�لبيانات �لر�صمية �لحديثة ب�صكل دوري وم�صتد�م.

و�أ�صـــار بان هذه �لدورة هي �الأولى و�صـــوف تتبعها م�صتقباًل 

دور�ت �أخـــرى تخ�ص�صـــية في مجال بناء �لقـــدر�ت �لوطنية في 

�لدول �الأع�صـــاء في �عد�د �إح�صاء�ت �لنفط و�لطاقة، و�صتكون 

�لـــدورة �لقادمـــة حـــول �الإح�صـــاء�ت �لخا�صـــة ب�صـــناعة �لغاز 

�لطبيعي و�صـــيتم تحديد موعد �نعقادها الحقاً. متمنياً �لتوفيق 

لجميع �لم�صاركين وتحقيق �الأهد�ف �لمرجوة من �لدورة.

الدورة التدريبية األولى لبناءالقدرات الوطنية في الدول 
األعضاء  على اعداد إحصاءات النفط والطاقة
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�صـــاركت �الأمانة �لعامة لمنظمة �الأقطار �لعربية 

�لم�صـــدرة للبتـــرول )�أو�بـــك( في �جتماع مناق�صـــة 

م�صـــود�ت ف�صـــول �لتقريـــر �القت�صـــادي �لعربـــي 

�لموحـــد لعـــام 2021 و�لـــذي ُعقـــد )عبـــر تقنية 

�الت�صـــال �لمرئـــي( خـــالل �لفتـــرة مـــن20 – 24  

يونيـــو2021. �صـــارك فـــي �الجتمـــاع ممثلون عن 

كل مـــن �الأمانـــة �لعامـــة لجامعة �لـــدول �لعربية، 

و�صـــندوق �لنقـــد �لعربـــي، و�ل�صـــندوق �لعربـــي 

لالإنماء �القت�صادي و�الجتماعي، ومثل �لمنظمة 

في هذ� �الجتماع �ل�صيد عبد�لفتاح دندي، مدير 

�الإد�رة �القت�صـــادية، و�ل�صيد ماجد عامر باحث 

�قت�صادي �أول في �الإد�رة �القت�صادية. 

وقد تم خالل �الجتماع مناق�صـــة م�صـــود�ت 

�لف�صول �لُمعدة من قبل �لموؤ�ص�صات �لم�صاركة. 

�التفـــاق  وتـــم  حولهـــا،  �لمالحظـــات  و�إبـــد�ء 

علـــى �الأخـــذ في �العتبـــار كافـــة �لمالحظات 

و�لتعديـــالت �لمقترحـــة مـــن قبـــل �لجهـــات 

�لم�صـــاركة في �إعد�د �لف�صـــول بهدف �خر�ج 

�لتقريـــر بال�صـــكل �لمالئـــم. وقد تـــم �عتماد 

هياكل �لف�صـــول وفق �ل�صـــيغ �لتي عر�صتها 

�لموؤ�ص�صـــات �لتـــي تعدهـــا، ومنهـــا �لف�صـــل 

�لخام�ص �لـــذي تقوم باإعد�ده �الأمانة �لعامة 

لمنظمـــة �أو�بـــك و�لمتعلـــق بالتطـــور�ت في 

مجـــال �لنفط و�لطاقة، و�لذي يغطي �لو�صـــع �لعام لال�صتك�صـــاف و�الحتياطيـــات و�الإنتاج عربياً 

وعالميـــاً، و�لطلـــب على �لطاقـــة، و�لمخزونات �لنفطيـــة �لعالميـــة )�لتجارية و�الإ�صـــتر�تيجية(، 

و�صادر�ت �لنفط و�لغاز �لطبيعي، وقيمة �ل�صادر�ت �لنفطية �لعربية و�النعكا�صات �لمحتملة على 

�قت�صـــاد�ت �لدول �لعربية. باالإ�صـــافة �إلى �إعد�د �لجزئية �لخا�صة بال�صـــناعات �لهيدروكربونية 

�صمن �لف�صل �لر�بع �لمتعلق بالقطاع �ل�صناعي.

هذ� وقد �أكد �لمجتمعون على �أهمية مو��صلة تطوير �لمنهجيات �الإح�صائية �لمتبعة لح�صاب 

�صال�صل �لبيانات �القت�صادية و�الجتماعية في �لتقرير، باال�صتفادة من �لجهود �لمبذولة في �إطار 

مبادرة عرب�صـــتات لتعزيز �لقدر�ت �الح�صـــائية في �لدول �لعربية وال�صتعانة بالخبر�ت �الإقليمية 

و�لدولية. كما تم �التفاق على �ال�صـــتمر�ر في تطوير قو�عد بيانات �لتقرير �القت�صـــادي �لعربي 

�لموحد، مع م�صـــاركة قو�عد �لبيانات �لخا�صـــة بالتقرير ما بين �لموؤ�ص�صـــات �لم�صاركة. وكذلك 

مو��صلة تطوير �لتقرير �القت�صادي �لعربي �لموحد من حيث �لم�صمون و�ل�صكل، وتقديم تو�صيات 

بناءة على �صعيد عملية �صنع �ل�صيا�صات باال�صتفادة من �لتجارب �الإقليمية و�لدولية.

اجتماع مناقشة مسودات فصول
 التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2021
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في �إطار �لتعاون �الإعالمي �لم�صتمر بين 

منظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول 

ووز�رة �لنفط في دولة �لكويت، قدمت 

�الأمانة �لعامة للمنظمة ورقة بعنو�ن: 

»تاأثير تر�جع �أ�صـــعار �لنفط ب�صـــبب 

جائحـــة كوفيـــد-19 علـــى مجـــال 

�ال�صتك�صـــاف و�الإنتاج في �ل�صناعة 

�لحلقـــة  فـــي  وذلـــك  �لبتروليـــة« 

�لنقا�صـــية �لتي نظمتهـــا وز�رة �لنفط 

�لكويتيـــة يوم �الإثنين 2021/6/7، عبر 

.Zoom تطبيق

تناولت حلقة �لنقا�ص ثالثة محاور رئي�صـــية، 

د�ر �الأول منهـــا حـــول �لمالمـــح �لتاريخيـــة �لهامـــة فـــي 

�ل�صـــناعة �لبتروليـــة خالل �لقرن �لع�صـــرين، وبين هذ� �لمحور 

�أن �لنظر �إلى �الأزمات �ل�صابقة �لتي �صهدتها �ل�صناعة �لبترولية 

يتيـــح �إمكانيـــة تفّهـــم ما يحـــدث �أو ما يمكن �أن يحـــدث عندما 

تتر�جع �أ�صـــعار �لنفط، كما ي�صمح باإدر�ك �آلية �نتعا�ص �الأ�صو�ق 

الحقاً. فعلى �صـــبيل �لمثال عندما و�صل �صعر برميل �لنفط �إلى 

147 دوالر للبرميـــل فـــي عـــام 2008 تر�جع فـــي �أو�خر �لعام 
نتيجة �الأزمة �القت�صادية �لعالمية لي�صل �إلى 34 دوالر للبرميل 

فـــي مطلع عـــام 2009. ثم ظهرت بو�در تح�صـــن �الأ�صـــعار في 

عـــام 2010 لتعـــود للتر�جع منذ عـــام 2014 حتى عام 2016. 

وقد �صـــهدت �أ�صـــعار �لنفط تر�جعاً كبير�ً نتيجة �نت�صار جائحة 

كوفيـــد-19 فـــي عـــام 2020، لكنهـــا �إال �أن تخفيـــف �إجر�ء�ت 

�الإغـــالق، و�رتفـــاع �لطلـــب علـــى �لنفط، عالوة علـــى تخفي�ص 

معـــدالت �الإنتـــاج من قبل تحالف )�أوبك+( �صـــاهم في تح�صـــن 

�الأ�صعار ب�صكل ملحوظ.

�أمـــا �لمحـــور �لثاني فكان حول تاأثير وبـــاء كوفيد-19 على 

�ل�صناعة �لبترولية، حيث بين تغير �أنماط �لعر�ص و�لطلب خالل 

عام 2020، وتاأثير ذلك على عمليات �لحفر وعدد �الآبار وعدد 

�الكت�صـــافات وحجمها. كما �أو�صـــح �أن �أزمة كوفيد-19 لي�صـــت 

�الأزمة �ل�صـــحية �الأولى �لتي توؤثر على �ل�صـــناعة �لبترولية في 

�لعالم، و�إن كانت �الأولى من نوعها من ناحية حجم �لتاأثير. و�أ�صار 

�لمحور �أي�صاً �إلى تر�جع �إنتاج زيت �ل�صجيل )�لزيت �ل�صخري( 

�الأمريكـــي، ومدى تاأثير تر�جع حركة �لنقل و�لمو��صـــالت على 

�لطلب �لعالمي عن �لنفط. و��صتعر�ص كذلك 

�لتاأثير على م�صـــادر �لطاقات �لمتجددة 

�لتي ��صتفادت فعلياً من تر�جع �لطلب 

علـــى �لكهربـــاء حيث �رتفعت ن�صـــبة 

م�صـــاهمتها في �ل�صـــبكات �الأوربية 

الأنهـــا تملـــك �أولويـــة �لو�صـــول �إلى 

�ل�صبكات كجزء من �لدعم �لحكومي 

لها.

وناق�ص �لمحور �لثالث موؤ�صـــر�ت 

�لخطـــر، وذروة �لطلـــب علـــى �لطاقـــة، 

و�لمنظـــور �لم�صـــتقبلي، �إذ �أنـــه في خ�صـــم 

حّمى �الأ�صـــعار �لمنخف�صـــة للنفط �لتي �صـــادت 

خـــالل عـــام 2020، و�لتـــي ر�فقـــت تر�جـــع �لطلـــب على 

�لطاقـــة، بـــرزت �إلى �لو�جهـــة موجة جديدة مـــن �لتوقعات باأن 

�لطلـــب علـــى �لنفط على و�صـــك �أن يبلغ ذروتـــه �إذ� لم يكن قد 

بلغهـــا بالفعـــل. وقد بين هذ� �لمحور �أن مقارنـــة بيانات �الإنتاج 

�لفعلية مع �لتنبوؤ�ت �ل�صابقة بعيدة �لمدى �عتماد�ً على �أحد�ث 

غير عادية، ت�صير �إلى �أن تلك �لتنبوؤ�ت غالباً ما قادت �إلى �أرقام 

مت�صـــرعة وغير و�قعية، و�أن �لحديث عـــن ذروة �لطلب/�الإنتاج 

هو حديث مبكر في هذه �لمرحلة من عمر �ل�صناعة �لبترولية. 

وبين �أن �لتوقعات �لم�صـــتقبلية للطلب على �لنفط ت�صـــل به �إلى 

قيم تتر�وح بين 104- 109 مليون ب/ي في عام 2040. وختم 

بالتاأكيـــد على �أن �ل�صـــناعة �لبترولية في طور ��صـــتعادة زخمها 

ب�صكل �أ�صرع مما كان يعتقد في عام 2020، م�صير�ً �إلى �أن �أزمة 

كوفيـــد-19 ربما يكـــون لها دور في �إيجاد بيئة تناف�صـــية تحفز 

�لـــدول ذ�ت �القت�صـــاد�ت �لبتروليـــة على تنويع م�صـــادر دخلها 

لمو�جهة تذبذب �لطلب/�الأ�صعار.

وفـــي معر�ـــص �لرد علـــى بع�ص �الأ�صـــئلة �لتـــي طرحت في 

نهايـــة �لحلقـــة �لنقا�صـــية، جـــرى �إي�صـــاح �أن ��صـــتبد�ل �لوقود 

�لهيدروكربونـــي بم�صـــادر من �لطاقـــة �لمتجددة لي�ـــص باالأمر 

�لي�صـــير، لذلك �صوف يبقى �لوقود �الأحفوري جزء�ً �أ�صا�صياً من 

مزيج �لطاقة لعقود عديدة قادمة، بينما ت�صـــكل م�صادر �لطاقة 

�لمتجددة ر�فد�ً للوقود �الأحفوري ولي�ص تهديد�ً له.

ق�������ّدم حلقة النقا��������س المهند�س تركي ح�ش�������ن حم�س/خبير 

بترول ا�شتك�شاف واإنتاج في اإدارة ال�شوؤون الفنية.

“تأثير تراجع أسعار النفط بسبب جائحة كوفيد- 19 
على مجال االستكشاف واإلنتاج في الصناعة البترولية”  

حلقة نقاشية بعنوان 

المهند�س تركي ح�شن حم�س
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�فتتــــح �الجتماع �شعادة االأمين العام لمنظم�������ة اأوبك، ال�شيد/ محمد 

باركيندو، موؤكد�ً على �أن دول منظمة �أوبك تو��صــــل دعم ��صــــتقر�ر �ل�صــــوق 

�لنفطية �لعالمية من خالل �لحو�ر و�لتعاون، لما فيه �صــــالح جميع �أطر�ف 

�لمعادلة �لنفطية من �لمنتجين و�لم�صــــتهلكين و�لم�صــــتثمرين. كما �أو�صــــح 

�أن  هــــذ� �الجتمــــاع يوفر للدول �الأع�صــــاء فــــي منظمة �أوبــــك و�لدول غير 

�الأع�صــــاء في �لمنظمة فر�صــــة لمناق�صة �لق�صــــايا �لفنية وم�صاركة �لروؤى 

حــــول �لق�صــــايا �لتــــي تو�جــــه �صــــوق �لنفــــط �لعالمــــي و�لنظر فــــي �َفاقها 

�لم�صــــتقبلية.  وفيما يتعلق بتطور�ت �صــــوق �لنفط �لعالمي، �أ�صــــاد �صعادته 

بالجهود �لم�صــــتمرة �لتي يبذلها �لم�صــــاركون في �إعــــالن �لتعاون )�أوبك+( 

لدعــــم ��صــــتقر�ر �صــــوق �لنفط، م�صــــيفاً �أنه “ال تــــز�ل �لجهود �لم�صــــتركة 

في  �إعــــادة تو�زن �صــــوق �لنفط من خالل تعديــــالت �الإنتاج �لطوعية فعالة 

للغاية”. كما عبر عن تقديره �لكبير للدول �الأع�صــــاء على �لدعم �لم�صــــتمر 

و�لتفاني في هذ� �لتعاون �لعالمي في مجال �لطاقة.

و�أ�صار �صعادته �إلى توقع نمو �القت�صاد �لعالمي بمعدل 5.5% في عام 

2021، مــــع وجود حالة من عــــدم �ليقين تحيط بتلك �لتوقعات بالنظر �إلى 
مدى �صــــرعة �نت�صــــار فيرو�ص كورونا �لم�صــــتجد وتوزيع �للقاحات �لم�صادة 

له. باالإ�صــــافة �إلــــى ذلك تعتمد تلك �لتوقعات على �ل�صــــغوط �لت�صــــخمية 

فــــي مختلف مناطق �لعالم وبخا�صــــة في دول منظمة �لتعاون �القت�صــــادي 

و�لتنمية ومدى ��صتجابة �لبنوك �لمركزية. �أما فيما يخ�ص �لطلب �لعالمي 

علــــى �لنفط، فاأ�صــــار �إلى �أنه مــــن �لمتوقع �أن ينمو بنحــــو 6 مليون برميل/

يــــوم خــــالل عام 2021 لي�صــــل �إلــــى 96.5 مليون برميل/يــــوم، ويمثل هذ� 

�لنمو ن�صبة تزيد عن 60% من �النخفا�ص �لذي �صهده �لطلب خالل �لعام 

�لما�صي، ومن �لمتوقع �أن يعود �لطلب ب�صكل تدريجي �إلى م�صتويات ما قبل 

جائحة فيرو�ص كورونا �لم�صتجد.

و�أ�صــــاف �أنه من �لمالحظ تر�جع �لمخزونات �لنفطية �لعالمية لت�صل 

�إلــــى قــــرب م�صــــتوياتها في بد�ية �لعام �لما�صــــي قبل �لجائحــــة، هذ� ويُعد 

خف�ص �لمخزونات �لنفطية �إلى م�صتوى �أقل من متو�صط �ل�صنو�ت �لخم�ص 

�الأخيرة هو �أحد �أهد�ف �لدول �لم�صاركة في �تفاق �لتعاون.

وقال �صعادته، في �إ�صارة �إلى جائحة فيرو�ص كورونا �لم�صتجد “�أود �أن 

�أ�صــــجع جميع �لدول �لم�صاركة في �إعالن �لتعاون على �لحفاظ على �لزخم 

�الإيجابــــي �لذي حققنــــاه حتى �الَن، و�صــــمان �لتو�فق �لكامــــل وفي �لوقت 

�لمنا�صــــب فيما يتعلق بقر�ر�تنا �لم�صــــتركة �لتي منحت �ل�صــــناعة �صــــريان 

�لحياة عندما كانت في �َم�ص �لحاجة �إليها«.

و�صــــمن فعاليــــات �الإجتمــــاع تم عقــــد جل�صــــة فنية تم خاللهــــا تقديم 

مجموعة من �الأور�ق و�لعرو�ص �لتقديمية �لتي قدمها عدد من �لم�صئولين 

و�لخبر�ء �لمخت�صــــين في �صــــئون �لنفط و�لطاقة من منظمــــة �أوبك، وكالة 

 Wood لطاقــــة �لدوليــــة، �إد�رة معلومــــات �لطاقــــة �الأمريكيــــة، �صــــركة�

 Energy Intelligence ال�صت�صــــار�ت �لطاقــــة، �صــــركة Mackenzie
�لمخت�صة في متابعة �لق�صايا و�الأحد�ث �لموؤثرة على �صوق �لطاقة �لعالمي، 

موؤ�ص�صــــة Argus �الإعالمية لتقييمات وتحليالت �أ�صــــعار �لطاقة �لدولية، 
�صــــركة ESAI Energy لالأبحــــاث و�لتوقعــــات في مجال �لطاقة، �صــــركة 

 S&P global platts لتحليــــل بيانــــات �لطاقة، و�صــــركة IHS Markit
�لمتخ�ص�صة في معلومات �لطاقة و�ل�صلع.

وم�������ن خلل م�������ا تم تقديمه م�������ن اأوراق يلحظ تواف�������ق الم�شاركين في 

االجتماع على عدد من اال�شتنتاجات من اأهمها:

• موؤ�شرات عودة توازن �شوق النفط العالمي على الم�شار ال�شحيح.	

• من المتوقع اأن ي�شهد الطلب العالمي على النفط انتعا�شًا قويًا 	

في الن�شف الثاني من عام 2021 بدعم من ت�شارع وتيرة حملت 

التطعيم�������ات �شد جائحة فيرو�س كورونا الم�شتجد ورفع المزيد 

من القي�������ود المرتبطة بتل�������ك الجائحة، قب�������ل اأن يتعافي ب�شكل 

كامل بحلول منت�شف عام 2022 ليعود اإلى م�شتوياته ال�شابقة 

الم�شجلة في عام 2019.

• تمتل�������ك دول اأوبك+ طاقة احتياطي�������ة كافية الإ�شافة المزيد من 	

االإمدادات لمقابلة االنتعا��������س المتوقع في الطلب. هذا ويتوقع 

نم�������و اإنتاج النفط الخام في الواليات المتحدة االأمريكية ب�شكل 

محدود خلل ع�������ام 2021، مما �شيمن�������ح دول اأوبك+ مزيدًا من 

القوة  الإدارة �ش�������وق النفط على المدى الق�شير قبل زيادة كبيرة 

محتملة في اإنتاج النفط ال�شخري االأمريكي في عام 2022.

• �شتع�������ود �ش�������ادرات النفط االإيراني�������ة اإلى ال�شوق ف�������ي الم�شتقبل 	

المنظ�������ور، ويتوق�������ع اأن ت�شل اإل�������ى حوالي 2 ملي�������ون برميل/يوم 

خلل عامي 2022 و2023.

• المخزونات النفطية لدول منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية 	

عادت اإلى الم�شتوى التي كانت علية قبل جائحة فيرو�س كورونا ، 

من حيث متو�شط الخم�س اأعوام )2015 – 2019(.

• ال ي�������زال هناك بع��������س الوقت نحتاج�������ه لتعافي قط�������اع التكرير 	

ال�������ذي �شهد وقت ع�شيب ُيعد هو االأ�ش�������واأ لهوام�س التكرير على 

االإطلق.

• قد يوؤدي تراج�������ع اال�شتثمارات العالمية ف�������ي اال�شتك�شافات اإلى 	

انخفا��������س االإمدادات ب�ش�������كل اأ�شرع من االنخفا��������س خلل فترة 

الركود )2016-2014(.

�صــــارك في ور�صة �لعمل �أكثر من 150 م�صاركاً من �لمنظمات �لدولية 

و�الأقليميــــة و�لعربية، ومثل �الأمانة �لعامة في ور�صــــة �لعمل كل من �ل�صــــيد 

عبد �لفتاح دندي – مدير �الإد�رة �القت�صادية، و�ل�صيد ماجد عامر – باحث 

�قت�صادي �أول. 

مشاركة األمانة العامة لمنظمة أوابك في االجتماع الفني التاسع لدول منظمة 
أوبك والدول غير األعضاء في المنظمة المشاركين في ميثاق التعاون

في اإطار تعزيز التعاون مع الموؤ�ش�شات الدولية واالإقليمية االأخرى، �شاركت االأمانة العامة 

لمنظم�������ة االأقطار العربي�������ة الم�شدرة للبترول )اأوابك( ف�������ي فعاليات »االجتماع الفني التا�شع 

ل�������دول منظمة اأوبك والدول غير االأع�ش�������اء في المنظمة الم�شاركين في ميثاق التعاون” التي 

نظمته منظمة الدول الم�شدرة للبترول )اأوبك(، عبر تقنية االت�شال عن ُبعد. هدف االجتماع 

اإلى مراجعة الظروف ال�شائدة في ال�شوق النفطية، والتطورات المتوقعة خلل العام المقبل، 

كما تم التطرق اإلى حاالت عدم اليقين التي قد يكون لها تاأثيرًا ملحوظًا على وتيرة النمو في 

اأ�شا�شيات ال�شوق المتمثلة في الطلب والعر�س.
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التطورات البترولية في األسواق العالمية*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

أواًل: أسواق النفط العالمية

1- اأ�شعار النفط
• ت�صير �أحدث تقدير�ت منظمة �أوبك �إلى �رتفاع �لمتو�صط �ل�صهري ل�صعر �صلة خاماتها خالل �صهر يونيو 2021 �إلى 71.89 	

دوالر للبرميل، �أي بن�صبة زيادة تبلغ نحو 7.4% مقارنة بال�صهر �ل�صابق. كما ت�صير توقعات �لمنظمة �إلى �رتفاع �لمتو�صط 

�ل�صنوي ل�صعر �صلة خامات �أوبك في عام 2021 �إلى 63.93 دوالر للبرميل، �أي بن�صبة زيادة تبلغ 54.2% مقارنة بعام 

.2020

يذكر �أن معدل �أ�صعار �صلة خامات �أوبك قد �رتفع خالل �صهر مايو 2021 بن�صبة 5.8% )3.7 دوالر للبرميل( مقارنة 

بال�صهر �ل�صابق، لي�صل �إلى 66.9 دوالر للبرميل وهو �أعلى متو�صط �صهري له منذ �صهر مايو 2019. ويعزى ذلك ب�صكل 

رئي�صي �إلى قوة �أ�صا�صيات �صوق �لنفط �لعالمية. حيث �رتفعت عمليات �ل�صر�ء لم�صافي تكرير �لنفط في �آ�صيا و�لمحيط 

�لهادئ و�أوروبا، مع توقع �لمزيد من �لتعافي في �لطلب على �لنفط تز�مناً مع �قتر�ب مو�صم �ل�صفر و�لقيادة �ل�صيفي. 

وفي �لواليات �لمتحدة �الأمريكية، �أدى �النتعا�ص �لم�صتمر في عمليات ت�صغيل �لم�صافي وتر�جع مخزونات �لنفط �لخام 

�إلى دعم �الأ�صعار. 

2- الطلب والعر�س
• ت�صير �لتقدير�ت �الأولية �إلى �رتفاع �لطلب �لعالمي على �لنفط خالل �لربع �لثاني من عام 2021 لي�صل �إلى نحو 95.3 	

مليون برميل/يوم، �أي بن�صبة زيادة تبلغ 2.5% مقارنة بم�صتويات   �لربع �ل�صابق. حيث �رتفع طلب دول منظمة �لتعاون 

�القت�صادي و�لتنمية بن�صبة 4.1% لي�صل �إلى نحو 44.5 مليون برميل/يوم، كما �رتفع طلب باقي دول �لعالم بن�صبة %1.1 

لي�صل �إلى نحو 50.7 مليون برميل/يوم. 

المعدل اال�شبوعي لل�شعر الفوري ل�شلة خامات اأوبك، 2020-2021 )دوالر / برميل(

�لم�صدر: منظمة �لدول �لم�صدرة للبترول )�أوبك(، �لتقرير �ل�صهري، �أعد�د مختلفة.
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EIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions June 2021�لم�صدر: 

ويتوقع �رتفاع �لطلب �لعالمي على �لنفط خالل �لربع �لثالث من عام 2021 لي�صل �إلى نحو  98.2 مليون برميل/

يوم، حيث يتوقع �رتفاع طلب مجموعة دول منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية �إلى نحو 45.5 مليون برميل/يوم، 

كما يتوقع �رتفاع طلب باقي دول �لعالم �إلى نحو 52.7 مليون برميل/يوم. 

• ت�صير �لتقدير�ت �الأولية �إلى �رتفاع �الإمد�د�ت �لعالمية من �لنفط خالل �صهر مايو 2021 بنحو 859 �ألف ب/ي، 	

�إجمالى  94.3 مليون ب/ي. فقد �رتفع  �إلى حو�لي  �ل�صابق، لت�صل  �ل�صهر  0.9% مقارنة بم�صتويات  �أي بن�صبة 

�إمد�د�ت �لدول �لمنتجة من خارج �أوبك بن�صبة 0.7% لي�صل �إلى نحو 63.7 مليون ب/ي، كما �رتفعت �إمد�د�ت 

�لدول �الأع�صاء في منظمة �أوبك من �لنفط �لخام و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي بن�صبة 1.3% لت�صل �إلى نحو 30.6 

مليون ب/ي. 

•  ��صتقر �إنتاج �لواليات �لمتحدة من �لنفط �ل�صخري خالل �صهر مايو 2021 عند نف�ص �لم�صتوى �لمحقق خالل 	

�ل�صهر �ل�صابق وهو 7.738 مليون برميل/يوم. ويتوقع �رتفاعه خالل �صهري يونيو ويوليو 2021 لي�صل �إلى 7.802 

مليون ب/ي. وفي تطور �أخر، �رتفع عدد �لحفار�ت �لعاملة بمقد�ر 14 حفارة خالل �صهر مايو 2021 لي�صل �إلى 

408 حفارة. 

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

3- المخزونات النفطية

• �رتفع �لمخزون �لتجاري �لنفطي في دول منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية خالل �صهر مايو 2021 بمقد�ر 2 مليون 	

برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى حو�لي 2928 مليون برميل، كما �رتفع �لمخزون �الإ�صتر�تيجي بمقد�ر 5 مليون 

برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى حو�لي 1851 مليون برميل. 
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4. تجارة النفط

- واردات و�شادرات الواليات المتحدة النفطية

• �إلى 	 �رتفعت و�رد�ت �لواليات �لمتحدة �الأمريكية من �لنفط �لخام خالل �صهر مايو 2021 بن�صبة 2.1% لت�صل 

حو�لي 6 مليون ب/ي، بينما �نخف�صت �صادر�تها من �لنفط �لخام بن�صبة 6% لتبلغ حو�لي 2.8 مليون ب/ي.

• �رتفعت و�رد�ت �لواليات �لمتحدة �الأمريكية من �لمنتجات �لنفطية خالل �صهر مايو 2021 بن�صبة 11.3% لت�صل 	

�إلى حو�لي 2.8 مليون ب/ي، كما �رتفعت �صادر�تها من �لمنتجات �لنفطية بن�صبة 5.4% لتبلغ حو�لي 5.4 مليون 

ب/ي.

ثانيًا: أسواق الغاز الطبيعي العالمية

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

2021 �إلى 2.91 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

• �رتفع متو�صط �أ�صعار ��صتير�د �لغاز �لطبيعي �لم�صيل في �ليابان خالل �صهر �أبريل 2021 بمقد�ر 0.36 دوالر لكل 	

مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 7.74 دوالر لكل مليون )و ح ب(. بينما �نخف�ص متو�صط �أ�صعار ��صتير�د �لغاز �لطبيعي 

�لم�صيل في كوريا �لجنوبية بمقد�ر 1.01 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 7.40 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

و�نخف�ص متو�صط �أ�صعار ��صتير�د �لغاز �لطبيعي �لم�صيل في �ل�صين بمقد�ر 1.02 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل 

�إلى 6.95 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

2- ال�شادرات
• بلغت �صادر�ت �لدول �لعربية من �لغاز �لطبيعي �لم�صيل �إلى �ليابان وكوريا �لجنوبية و�ل�صين حو�لى 2.469 مليون 	

طن خالل �صهر �أبريل 2021، م�صتاأثرة بح�صة 17% من �الإجمالى.

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

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

العربي   : التالية  الخامات  2005 على  يونيو   16 اعتبارا من  اأوب��ك  �شلة  ت�شمل    *
ال��خ��ف��ي��ف ال�������ش���ع���ودي، م���زي���ج ال�����ش��ح��راء ال���ج���زائ���ري، ال��ب�����ش��رة ال��خ��ف��ي��ف، ال�����ش��درة 

ميري   الثقيل،  االي��ران��ي  الكويتي،  الخام   ، البحري  قطر   ، االم��ارات��ي  الليبي،موربان 

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

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

االك��وادوري، و في يناير 2009 تم ا�شتثناء الخام االندوني�شي من ال�شلة، وفي يناير 

الخام  اأ�شيف   2016 يوليو  وف��ي  جديد،  من  االندوني�شي  الخام  ا�شافة  تم   2016
الجابوني، وفي يناير 2017 تم ا�شتثناء الخام االندوني�شي، وفي يونيو 2017 ا�شيف 

خام  غينيا اال�شتوائية »زافيرو« اإلى �شلة اأوبك، وفي يونيو 2018 اأ�شيف خام الكونغو 

»دجينو«، وفي يناير 2019 تم ا�شتثناء خام قطر البحري من �شلة اأوب��ك، وفي �شهر 

مار�س 2020 تم ا�شتثناء خام اورينت االكوادوري من �شلة اأوبك،  لت�شبح تتاألف من 

13 نوع من النفط الخام.

.Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports الم�شدر: منظمة االقطار العربية الم�شدرة للبترول، االدارة االقت�شادية، وتقارير اأوبك.

* Estimation 2021. *تقديرات 2021  

�جلدول - 2:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك،  2020- 2021 

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

2021 2020 �ال�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month 2021 2020 �الأ�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month

43.4 1 
   

يوليو

July

52.7 68.9 1 

 يناير 

January
43.5  2 55.2 65.6  2
43.9  3 54.9 64.4  3
43.2 4 54.8 60.3  4
44.7 1 

 

�غ�صط�ص

August

57.4 55.2  1

 فرب�ير 

February
45.1  2 60.3 55.3  2
45.1  3 62.6 57.9  3
45.7 4 63.9 53.6  4
44.7  1

�صبتمرب

September

63.9 51.3 1

 مار�ص 

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

 �كتوبر 

October

61.2 22.3 1
  

�بريل

April

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

 نوفمرب  

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 

 دي�صمرب 

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 فرب�ير 

33.964.6March مار�ص 

17.763.2April �بريل 

25.266.9May مايو 

37.171.9June يونيو 

*43.474.8July يوليو *

45.2August �غ�صط�ص 

41.5September �صبتمرب 

40.1October �كتوبر 

42.6November نوفمرب 

49.2December دي�صمرب 

51.560.0First Quarter �لربع �الأول 

26.667.3Second Quarter �لربع �لثانى 

43.4Third Quarter �لربع �لثالث 

44.0Fourth Quarter �لربع �لر�بع 

*41.563.9Annual Average املتو�شط ال�شنوي* 

�جلدول - 1: �ملعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة �أوبك* ، 2020 - 2021

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2020 -2021
)$ / Barrel - دوالر / برميل(
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�جلدول - 3:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك وبع�ص �أنو�ع �لنفوط �الأخرى 2021-2019

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

)$/Barrel - دوالر/ برميل(

�صلة خامات 

�أوبك

 OPEC
Basket

�لعربى 

�خلفيف

 Arab
Light

خليط   

�ل�صحر�ء 

�جلز�ئري 

 Sahara
Blend

�لب�صرة 

�خلفيف

 Basra
Light

�لت�صدير 

�لكويتي 

Kuwait
Export

موربان

�الإمار�تي

Murban

�ل�صدرة �لليبي

Es Sider
دبى

Dubai
برنت

Brent

قطر 

�لبحري

Marine

غرب 

تك�صا�ص

WTI

64.065.064.563.664.364.763.863.564.265.257.0Average 2019متو�شط عام 2019

41.553.053.452.752.554.151.051.951.351.448.6Average 2020متو�شط عام 2020

65.166.665.364.165.466.163.664.163.467.257.6January 2020يناير 2020 

55.556.857.954.855.957.154.754.355.556.050.6Februaryفرباير

33.933.831.736.029.9Marchمار�س

17.718.317.116.817.223.914.621.318.817.516.5Aprilاأبريل

25.225.026.324.724.528.224.630.428.823.528.6Mayمايو

37.136.140.537.235.639.338.740.740.136.238.3Juneيونيو

43.443.544.144.643.343.742.243.243.344.140.8Julyيوليو

45.245.345.646.145.145.543.743.944.845.442.4Augustاأغ�شط�س

41.542.141.042.142.141.939.241.540.642.139.6September�شبتمرب

40.140.339.840.640.441.137.740.740.040.139.5Octoberاأكتوبر

42.643.042.643.143.043.140.243.342.543.041.5Novemberنوفمرب

49.249.250.050.049.449.548.149.849.749.247.1Decemberدي�شمرب

54.454.855.154.754.854.953.154.854.755.052.1January 2021يناير 2021 

61.161.562.461.461.361.060.860.862.261.659.1Februaryفرباير

64.665.265.865.264.964.363.664.465.665.162.4Marchمار�س

63.264.164.063.563.863.462.162.964.563.861.7Aprilاأبريل

66.967.767.867.067.566.866.266.468.567.465.2Mayمايو

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

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

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

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

�جلدول  - 4:  �ملتو�صط �ل�صهري لال�صعار �لفورية للمنتجات �لنفطية فى �ال�صو�ق �ملختلفة،  2021-2019

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

الغازولني  املمتازال�شوق

Premium Gasoline
زيت الغاز

Gasoil
زيت الوقود

 Fuel Oil Market

متو�صط

 عام 

2019

72.577.857.3Singapore�صنغافورة

Average
2019

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

79.774.652.6US Gulf�خلليج �المريكي

متو�صط

 عام 

2020

46.649.239.6Singapore�صنغافورة

Average
2020

51.349.240.9Rotterdamروترد�م
45.448.643.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

51.944.934.7US Gulf�خلليج �المريكي

مايو

2020

33.435.826.1Singapore�صنغافورة

May-20
37.834.126.0Rotterdamروترد�م

31.133.628.8Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
41.228.123.9US Gulf�خلليج �المريكي

يونيو

2020

45.246.436.0Singapore�صنغافورة

Jun.-20
49.844.635.9Rotterdamروترد�م

43.044.838.4Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
50.439.832.8US Gulf�خلليج �المريكي

يوليو

2020

46.650.038.4Singapore�صنغافورة

July-20
54.149.539.1Rotterdamروترد�م

46.749.741.7Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
52.544.337.0US Gulf�خلليج �المريكي

�أغ�صط�ص

2020

48.249.341.2Singapore�صنغافورة

Aug.-20
53.449.741.2Rotterdamروترد�م

48.349.543.7Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
54.144.440.1US Gulf�خلليج �المريكي

�صبتمرب

2020

47.344.138.7Singapore�صنغافورة

Sep.-20
51.443.438.2Rotterdamروترد�م

47.443.140.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
52.140.936.0US Gulf�خلليج �المريكي

�أكتوبر

2020

46.043.843.3Singapore�صنغافورة

Oct.-20
50.244.240.6Rotterdamروترد�م

45.644.443.3Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
51.442.937.4US Gulf�خلليج �المريكي

نوفمرب

2020

46.747.447.0Singapore�صنغافورة

Nov.-20
49.947.544.5Rotterdamروترد�م

45.547.446.2Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
50.346.039.8US Gulf�خلليج �المريكي

دي�صمرب

2020

53.455.254.4Singapore�صنغافورة

Dec.-20
55.655.250.0Rotterdamروترد�م

51.355.350.8Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
58.354.243.7US Gulf�خلليج �المريكي

يناير

2021

60.059.858.8Singapore�صنغافورة

Jan.-21
63.160.155.5Rotterdamروترد�م

58.959.956.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
66.358.248.0US Gulf�خلليج �المريكي

فرب�ير

2021

67.867.766.5Singapore�صنغافورة

Feb.-21
70.767.963.4Rotterdamروترد�م

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

مار�ص

2021

73.469.568.4Singapore�صنغافورة

Mar.-21
76.869.966.2Rotterdamروترد�م

73.669.467.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
86.366.954.4US Gulf�خلليج �المريكي

�أبريل

2021

73.968.767.4Singapore�صنغافورة

Apr.-21
79.869.663.8Rotterdamروترد�م

74.668.965.3Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
87.166.056.0US Gulf�خلليج �المريكي

مايو

2021

76.173.771.9Singapore�صنغافورة

May-21
83.174.565.0Rotterdamروترد�م

77.473.866.2Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
91.370.956.6US Gulf�خلليج �المريكي
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 Source: OPEC Monthly Oil Market Report various issues امل�شدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�شهري ملنظمة اأوبك. 

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

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

�جلدول - 5 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �لنفط �خلام  2019 - 2021 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2019 - 2021
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�ص �لعاملي(

             Direction
Period

�لبحر �ملتو�صط/

�لبحر �ملتو�صط ***

Med/Med ***

�ل�صرق �الأو�صط/ �لغرب **

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

Middle East/East*
 �الجتاه     

�لفرتة

Average 2019 117 35 66 متو�شط عام 2019

Average 2020 88 40 60 متو�شط عام 2020

May 2020 106 35 60 مايو 2020

June 63 30 52 يونيو

July 63 25 40 يوليو

August 60 23 33 �أغ�صط�ص

September 57 21 30 �صبتمرب

October 60 18 28 �أكتوبر

November 62 17 26 نوفمرب

December 60 20 35 دي�صمرب

January 2021 72 24 35 يناير 2021

February 98 22 32 فرب�ير

March 124 21 30 مار�ص

April 86 22 33 �أبريل

May 87 22 34 مايو

�جلدول - 6 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �ملنتجات �لنفطية، 2019 - 2021 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2019 - 2021
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�ص �لعاملي (

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

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

Med/Med*
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

Middle East/East*

�الجتاه     

�لفرتة

Average 2019 176 166 124 متو�شط عام 2019

Average 2020 156 147 122 متو�شط عام 2020

May 2020 186 177 252 مايو 2020

June 124 114 82 يونيو

July 94 84 62 يوليو

Aug. 93 83 84 �غ�صط�ص

September 135 125 72 �صبتمرب

October 74 72 67 �أكتوبر

November 83 77 73 نوفمرب

December 103 91 100 دي�صمرب

January 2021 138 121 81 يناير 2021

February 173 163 81 فرب�ير

March 150 141 111 مار�ص

April 157 147 119 �أبريل

May 159 149 93 مايو

Direction

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

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

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

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

�جلدول - 7 : �لطلب �لعاملي على �لنفط خالل �لفرتة 2019 - 2021    

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

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

وتقارير ال�شناعة النفطية.

2021 2020 2019 

�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع *

Q -IV*
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average

Arab Countries 6.9 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       �لدول �الأع�صاء في �أو�بك

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

OECD 45.5 44.5 42.8 42.1 43.0 42.3 37.6 45.4 47.7  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

Americas 24.7 24.6 23.2 22.6 23.2 22.7 20.0 24.4 25.7 �الأمريكتني

Europe 13.6 12.8 12.0 12.4 12.5 12.9 11.0 13.3 14.3  �أوروبا

Asia Pacific 7.2 7.2 7.6 7.1 7.3 6.7 6.5 7.8 7.8  �أ�صيا �لهادىء

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

االقت�شادي والتنمية

 Middle East &
other Asia 21.7 21.2 21.2 20.2 21.1 20.1 18.5 21.0 22.2 �ل�صرق �الو�صط ودول 

�أ�صيوية �أخري 

Africa 4.2 4.0 4.4 4.1 4.3 3.9 3.8 4.4 4.4  �فريقيا

Latin America 6.5 6.2 6.2 6.0 6.1 6.2 5.6 6.1 6.6  �أمريكا �لالتينية

 China 14.9 14.3 13.0 13.2 14.3 13.9 13.3 11.3 13.5  ال�شني 

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

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

World 98.2 95.3 92.9 90.6 94.3 91.4 83.3 93.5 100.0    العامل
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�جلدول - 8: �لعر�ص �لعاملي للنفط و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �لفرتة  2019 - 2021

Table -8 : World Oil and NGL Supply, 2019-2021
)Million b/d - مليون برميل يوميا ( 

Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty Reports.

* Estimates  .

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

* اأرقام تقديرية. 

2021 2020 2019 

�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average

Arab Countries 24.6 25.1 24.7 23.6 24.9 27.2 27.8 الدول العربية

OAPEC 23.5 23.9 23.6 22.5 23.8 25.9 26.5 �لدول �الأع�صاء في �أو�بك

Other Arab 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.3 1.3 �لدول �لعربية �الأخرى

OPEC 30.3 30.7 30.0 28.9 30.6 33.3 34.6 االأوبك 

Crude Oil 25.1 25.6 24.9 23.9 25.6 28.3 29.3 �لنفط �خلام

NGLs  +non conventional Oils 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2  �صو�ئل �لغاز �لطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 28.6 29.2 29.1 28.4 28.0 31.2 30.0 منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

Americas 24.1 24.7 24.7 24.1 23.6 26.6 25.8 �الأمريكتني

Europe 4.0 3.9 3.9 3.8 3.9 4.1 3.7 �أوروبا

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

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

االقت�شادي والتنمية

 Middle  East & Other Asia 6.5 6.4 6.4 6.4 6.4 6.6 6.7 �ل�صرق �الأو�صط ودول �آ�صيوية �أخرى

 Africa 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 �فريقيا 

Latin America 6.0 6.1 5.9 6.1 5.8 6.4 6.1 �أمريكا �لالتينية 

China 4.3 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 ال�شني

Eurasia 13.4 13.5 13.2 12.7 13.3 14.8 14.7 اأور  واأ�شيا

Other Europe 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1   دول اأوروبا االأخرى

Processing Gains 2.2 2.1 2.2 2.2 1.9 2.2 2.3 عوائد التكرير

World 92.6 93.6 92.2 90.4 91.7 100.1 100.0  العامل  
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1) Exculdes Oil at Sea.
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

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

Oil Market Intelligence, August 2020  & June 2021   امل�شدر Source: Oil Market Intelligence, August 2020  & June 2021

�لجدول - 9: �لمخزون �لنفطي �لعالمي، في نهاية �صهر مايو 2021

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

مايو

2021 
May 21

�أبريل

2021 
Apr. 21

�لتغير عن �أبريل 2021

Change from
April 2021

مايو

 2020
May 20

�لتغير عن مايو 2020

Change from
May 2020

Americas(143(01702 15591559االأمريكتني:

Crude)42(695)6(653659نفط خام

Products)101(61007 906900منتجات نفطية

Europe(106(1111)4(10051009اأوروبا :

Crude)29(4385 356352نفط خام

Products)77(726)8(649657منتجات نفطية

Asia Pacific(43(5406 363358اآ�شيا الهادئ:

Crude)40(169)1(129130نفط خام

Products)3(6237 234228منتجات نفطية

دول منظمة التعاون 

االقت�شادي والتنمية *
29282926 23219)291)OECD 

1

Crude)111(1249)3(11381141نفط خام

Products(181(41970 17891785منتجات نفطية

دول خارج منظمة التعاون 

االقت�شادي والتنمية *
30423103)61)3671)629)Non - OECD 

1

Oil at Sea)300(1555)5(12551260نفط على منت �لناقالت

World Commercial 1(921(6890(60(59696029املخزون التجاري العاملي *

Strategic Strategic)7(51858 18511846�ملخزون �ال�صرت�تيجي

Total 2(1227(10302)60(90759135اإجمايل املخزون العاملي**


