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في هذا العدد

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

د
د
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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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طفرة نوعية مرتقبة فى صناعة 
البتروكيماويات المصرية

جمهورية العراق :  إبرام عقود طاقة 
مع شركة توتال الفرنسية

تعزيز التعاون بين منظمة أوابك ومعهد أكسفورد لدراسات الطاقة



تعاظم دور دول أوابك في تحقيق استقرار 
السوق النفطية ضمن مجموعة أوبك+

مرت ال�شـــوق النفطية العالميـــة بمراحل تنظيم اكت�شـــبت اأهمية بالغة، منذ 

بدايـــة ال�شـــناعة النفطية الحديثـــة نظراً لأهمية النفط ك�شـــلعة اإ�شـــتراتيجية 

ودورها الحيوي في القت�شـــاد العالمي. ولم يقت�شر اأمر تنظيم ال�شوق النفطية 

على منظمة اأوبك التي ت�شـــم في ع�شـــويتها 6 دول عربية اأع�شـــاء في منظمة 

اأوابك، بل تعداها لي�شمل اأي�شاً الدول المنتجة من خارجها.

والجديـــر بالذكر، اأن الدول الأع�شـــاء في منظمة اأوبـــك تبذل جهودا حثيثة 

لتحقيـــق التوازن وال�شـــتقرار في ال�شـــوق النفطيـــة العالمية مـــن خالل تفعيل 

الحـــوار مع الدول المنتجة من خارجها، والتطورات الم�شـــتمرة التي ت�شـــهدها 

ال�شـــوق النفطية العالمية ا�شـــطرت معها دول المنظمة اإلى اإجراء تغييرات في 

اأ�شـــلوب مقاربتها لل�شوق بطريقة تتنا�شب والظروف ال�شائدة وبات من الوا�شح 

اأن تحقيق ال�شـــتقرار في ال�شـــوق النفطية يتطلب بذل جهود م�شـــتركة من قبل 

جميع الجهات الفاعلة في تلك ال�شوق. 

وفـــي هذا الإطار، قامت الدول الأع�شـــاء في منظمـــة اأوبك مع بع�س الدول 

المنتجة للنفط من خارجها بالو�شـــول الى اتفـــاق اأطلق عليه »اإعالن التعاون«، 

وتم اإن�شـــاء لجنة وزارية م�شـــتركة للمتابعة تكون مهمتها الرئي�شـــية هي الر�شد 

عـــن كثـــب للتنفيذ والمتثال لهـــذا التفاق، لتظهر مجموعـــة دول اأوبك+ كاأحد 

التحالفات الدولية الفاعلة في ال�شوق النفطية العالمية. وقد كان لدخول اتفاق 

خف�ـــس الإنتـــاج بيـــن مجموعة دول اأوبك+ حيـــز التنفيذ اعتبـــاراً من الأول من 

افتتاحية العدد
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�شـــهر يناير 2017، بالإ�شافة اإلى التح�شـــن الم�شتمر في اللتزام بهذا التفاق 

انعكا�شـــاً ملحوظـــاً على �شـــوق النفط العالمي. وقد اأكد ظهـــور جائحة فيرو�س 

كورونـــا الم�شـــتجد فـــي اأوائل عـــام 2020، بما ل يـــدع مجال لل�شـــك، على اأن 

التعـــاون الدولي هو ال�شـــبيل الوحيد لتحقيق التوازن وال�شـــتقرار في ال�شـــوق 

النفطية العالمية، وقد قدمت القرارات التي اتخذتها مجموعة اأوبك+ ُمنذ بدء 

ت�شكيلها وحتى تاريخه دلياًل حياً على الدور المهم الذي لعبته في تحقيق توازن 

وا�شتقرار �شوق النفط العالمي المتقلب.           

والأمانـــة العامة وهي تتابع عـــن كثب التطورات المتالحقة وال�شـــريعة التي 

ت�شـــهدها ال�شـــوق النفطية فاإنها تاأمل اأن ت�شـــتمر مجموعة دول اأوبك+، وعلى 

راأ�شها الدول العربية، في اأداء دورها الم�شتقبلي لتحقيق ال�شتقرار في اأ�شواق 

النفط وا�شعاره لما في ذلك من انعكا�س اإيجابي على قيمة ال�شادرات النفطية 

التي تُعد المحرك الرئي�شي للتنمية القت�شادية والجتماعية في الدول العربية 

الُمنتجـــة للنفـــط، والداعم الرئي�شـــي لحتياطيات بنوكهـــا المركزية من العملة 

الأجنبية، والمعزز الأ�شا�شي للفوائ�س في ميزانياتها. كما اأن ال�شرورة ت�شتدعي 

ا�شـــتمرارية التعـــاون الجاد من اأجـــل تعزيز الحوار بين مختلـــف الأطراف ذات 

ال�شـــلة بال�شوق النفطية، خ�شو�شـــا في هذه المرحلة الدقيقة، من اأجل تاأمين 

المـــدادات النفطيـــة التـــي تعد من الق�شـــايا ال�شـــرورية والملحـــة التي ينبغي 

الحر�س على تدعيمها وتطويرها.
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ذكر معالي المهند�س طارق المال، وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية م�شر العربية،  

اأن �شناعة البتروكيماويات الم�شرية �شت�شهد طفرة نوعية مرتقبة خالل الفترة القادمة فى �شوء 

عدد من الم�شروعات الجديدة الجارى تنفيذها با�شتثمارات تقدر بحوالي 8 مليار دولر  فى 

مقدمتها م�شـــروع مجمع  البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة القت�شادية بقناة 

ال�شـــوي�س والتى تقدر ا�شـــتثماراته بحوالي 7.5 مليار دولر ، م�شـــيراً اإلى اأنه تم موؤخراً توقيع 

عقود مع مجموعة من ال�شـــركات لتنفيذ الأعمال الهند�شـــية الأ�شا�شـــية والت�شميمات وتوفير 

التكنولوجيا الخا�شـــة برخ�س الم�شـــروع . واأ�شاف اأنه تم النتهاء من تحديث الخطة القومية 

ل�شـــناعة البتروكيماويات حتى عام 2040 مما ي�شـــهم اإيجابياً فى تعظيم القيمة الم�شافة من 

الثروات الطبيعية ، لفتاً اإلى اأنه جاري درا�شة عدد من الم�شروعات الجديدة للبتروكيماويات 

للبدء فى تنفيذها خالل الفترة القادمة بهدف ا�شـــتدامة توفير احتياجات ال�شوق المحلي من 

المنتجات البتروكيماوية التي تقوم عليها العديد من ال�شـــناعات التكميلية وت�شـــدير الفائ�س 

من تلك المنتجات بما يدعم القت�شاد القومى .

واأ�شـــاد المال بجهود ال�شـــركة الم�شـــرية القاب�شـــة للبتروكيماويات لتحقيقها نتائج اأعمال 

متميـــزة، موؤكداً على اأهمية الإلتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ الم�شـــروعات الجديدة 

والعمـــل علـــى تذليل كافة المعوقـــات التي قد تواجه تنفيذها لو�شـــعها علـــى خريطة الإنتاج 

باإ�شـــتخدام اأحدث التكنولوجيا، مع مراعاة تطبيق اأعلى معايير الجودة وا�شـــتراطات ال�شالمة 

وال�شحة المهنية وحماية البيئة.

طفرة نوعية مرتقبة فى صناعة البتروكيماويات المصرية

جمهورية مصرالعربية



7
السنة 47 - العدد 10-9

وقعت الحكومة العراقية على اتفاقية بالأحرف الأولى مع �شـــركة توتال الفرن�شـــية، لتنفيذ 

حزمة من الم�شاريع الإ�شتثمارية للغاز الم�شاحب لإ�شتخراج النفط، وتطوير الحقول النفطية، 

واإن�شاء محطة توليد كهرباء تعمل بالطاقة ال�شم�شية،. ويت�شمن الإتفاق توقيع 3 عقود مع وزارة 

النفط  وعقد مع وزارة الكهرباء )م�شروع الطاقة ال�شم�شية(.

ويت�شـــمن العقد الأول م�شـــروع تطوير حقل اأرطاوي النفطي البالغ اإنتاجه المتاح 85 األف 

برميل يومياً اإلى اإنتاج ي�شل اإلى 210  اآلف برميل يومياً واإدخال التكنولوجيا الحديثة وتدريب 

المالكات العراقية وتوفير فر�س عمل للمواطنين العراقيين. بينما يت�شمن العقد الثاني م�شروع 

اإن�شاء مجمع غاز اأرطاوي ب�شعة 600 مليون قدم مربع قيا�شي لغر�س ا�شتثمار الغاز المحروق 

من حقول النفط ما يوؤدي اإلى تقليل ا�شـــتيراد الغاز من دول الجوار واإنتاج كمية مكثفات تقدر 

بـ12000 برميل يومياً واإنتاج كمية من الغاز الم�شـــال LPG تقدر بـ3000  طن يومياً لل�شـــوق 

المحلية ف�شـــاًل عن اإدخـــال التكنولوجيا الحديثة، وتدريب المـــالكات العراقية، وتوفير فر�س 

عمل للمواطنين.

ويت�شـــمن العقـــد الثالث تجهيز ماء البحر الم�شـــترك بطاقة ت�شـــميمية قدرها 7.5 مليون 

برميـــل مـــاء يوميا، بالإ�شـــافة اإلى اإدخال التكنولوجيـــا الحديثة، وتدريب المـــالكات العراقية، 

وتوفير فر�س العمل. اأما العقد الرابع فهو اإن�شـــاء محطة توليد الطاقة الكهربائية تعتمد على 

الطاقـــة ال�شم�شـــية، لإنتـــاج طاقـــة كهربائية بكلفة اأقل مـــن 45 % من كلفة اإنتـــاج الطاقة من 

المحطات الطاقة الحالية، وبقدرة اإنتاج اإجمالية ت�شل اإلى 1000 ميغاواط.

جمهورية العراق:

 إبرام عقود طاقة مع شركة توتال الفرنسية
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اأعلنت �شركة قطرغاز للت�شغيل المحدودة )قطرغاز( في 15 اأغ�شط�س 2021، عن ت�شليم 

اأول �شـــحنة من الغاز الطبيعي الم�شـــال على متن ناقلة من طراز كيو-ماك�س اإلى محطة كرك 

ل�شـــتقبال الغاز الطبيعي الم�شـــال في كرواتيا. وقد تم تحميل ال�شـــحنة على متن ناقلة الغاز 

الطبيعي الم�شال الم�شتاأجرة من قبل �شركة قطرغاز، “الدفنة”، في را�س لفان في 19 يوليو 

2021، وتم ت�شليمها اإلى محطة كرك لإ�شتقبال الغاز الطبيعي الم�شال في 27 يوليو 2021. 
ومن الجدير بالذكر اأن هذه هي اأول عملية تنفذها قطرغاز لت�شليم �شحنة غاز طبيعي م�شال 

اإلـــى هـــذه المحطة على متن ناقلة مـــن طراز كيو-ماك�س. وتعد كيو-ماك�ـــس اأكبر ناقلة الغاز 

الطبيعي الم�شال في العالم ولديها القدرة على تحميل وت�شليم 260 الف متر مكعب من الغاز 

الطبيعي الم�شال.

تعتبر محطة كرك محطة عائمة لإعادة تغويز الغاز الطبيعي الم�شـــال في اومي�شـــالج في 

جزيـــرة كرك بكرواتيا. بداأت عملياتها في 1 يناير 2021 وتبلغ طاقتها الإنتاجية 2.1 مليون 

طن �شـــنوياً. توفر المحطة الغاز الطبيعي لل�شـــوق الكرواتي، كما تقوم بالت�شـــدير اإلى اأ�شواق 

الغاز الطبيعي المجاورة بما في ذلك اإيطاليا والنم�شا وهنغاريا ورومانيا و�شلوفانيا.

قطرغاز تسلم أول شحنة غاز طبيعي مسال على 
متن ناقلة كيو-ماكس إلى محطة كرك في كرواتيا
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اأعلنت �شركة قطر للبترول منح عقد رئي�شي للهند�شة والتوريد والإن�شاءات في م�شروع تو�شعة حقل 

ال�شـــمال، ل�شركة تكنيكا�س ريونيدا�س الإ�شبانية، والتي �شـــتقوم بجميع الأعمال الهند�شية والإن�شائية 

المطلوبة لتو�شعة مرافق تخزين وتحميل المنتجات ال�شائلة من المكثفات والبروبان والبيوتان، وتو�شيع 

مرافـــق ا�شـــتيراد اأحادي الإيثيليـــن غاليكول في مدينة را�س لفان ال�شـــناعية، وغيرهـــا من المرافق 

وخطوط الأنابيب التي تخدم م�شروع تو�شعة حقل ال�شمال.

و�شـــيتم ا�شـــتخدام المرافق الجديدة للتعامل مع المنتجات ال�شائلة من الخطوط الأربعة الجديدة 

لم�شروع حقل ال�شمال ال�شرقي لإنتاج الغاز الطبيعي الم�شال، والتي من المقرر اأن يبداأ ت�شغيلها قبل 

نهاية عام 2025. و�شـــتدعم هذه المرافق اأي�شـــاً خطـــي اإنتاج الغاز الطبيعي الم�شـــال الجديدين في 

م�شروع حقل ال�شمال الجنوبي. وت�شكل تر�شية هذا العقد تتويجاً لأعمال الهند�شة والت�شميم الأولية 

التـــي بداأت فـــي اأوائل عام 2018، وخطوة هامة اأخرى للوفاء بالتـــزام قطر للبترول نحو زيادة طاقة 

دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي الم�شال ب�شكل كبير. 

وعند اكتماله، �شـــيرفع م�شـــروع حقل ال�شـــمال ال�شـــرقي طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي 

الم�شال من 77 مليون طن �شنويا اإلى 110 مليون طن �شنوياً، في حين �شيرفع م�شروع حقل ال�شمال 

الجنوبي الطاقة النتاجية من 110 مليون طن �شنوياً اإلى 126 مليون طن �شنوياً.

و�شـــتقوم تكنيكا�س ريونيدا�س بتنفيذ الأعمال الهند�شية التف�شيلية للم�شروع في قطر، لال�شتفادة 

من القدرات التقنية المتزايدة في الدولة لتطوير الم�شاريع الكبرى.

قطر للبترول ترسي عقد أعمال الهندسة والتوريد 
واإلنشاءات في مشروع توسعة حقل الشمال
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أرامكو السعودية تعلن نتائج الربع الثاني
والنصف األول من عام 2021

اأعلنت �شـــركة اأرامكو ال�شعودية عن نتائجها المالية عن 

الربع الثاني من عام 2021، حيث بلغ �شافي الدخل 95.5 

مليـــار ريال �شـــعودي )25.5 مليـــار دولر اأمريكـــي( بزيادة 

ن�شـــبتها 288% مقارنـــة بالربع الثاني من العام الما�شـــي، 

واأعلنت ال�شركة عن توزيعات اأرباح قدرها 70.3 مليار ريال 

�شـــعودي )18.8  مليـــار دولر اأمريكي(. وبلغ �شـــافي دخل 

ال�شـــركة عن الن�شـــف الأول مـــن العـــام 176.9 مليار ريال 

�شعودي )47.2 مليار دولر اأمريكي(، بزيادة ن�شبتها %103 

عن الفترة نف�شها من عام 2020.

وتعـــزى هذه النتائج فـــي المقام الأول اإلى ارتفاع اأ�شـــعار 

النفـــط وانتعا�ـــس الطلب العالمـــي في اأعقـــاب تخفيف قيود 

مواجهـــة فيرو�س كورونا على م�شـــتوى العالم، وتنفيذ حمالت 

التطعيم على نطاق وا�شع، وتطبيق اأ�شاليب تحفيزية، وت�شارع 

وتيرة الن�شاط في الأ�شواق الرئي�شة.

وتعليًقـــا على هـــذه النتائج، قال رئي�س اأرامكو ال�شـــعودية 

وكبير اإدارييها التنفيذيين، المهند�س اأمين بن ح�شـــن النا�شر: 

»يعك�س الربع الثاني، بف�شـــل اهلل، نتائـــج ممّيزة جًدا لأرامكو 

ال�شـــعودية م�شـــتندة على النتعا�س القوي في الطلب العالمي 

على الطاقة، ما يعزز دخول اأرامكو ال�شـــعودية الن�شف الثاني 

مـــن عـــام 2021 وهي اأكثر مرونـــة وقدرة علـــى التكّيف، في 

ظل موجة النتعا�س القت�شـــادي العالمي. وفي حين اأن بع�س 

الأمـــور ل تزال غير وا�شـــحة حيال التحّديات التي تفر�شـــها 

متغّيرات فيرو�س كورونا الم�شـــتجد )كوفيد-19(، فقد اأثبتنا 

والحمد هلل قدرة متطورة للتكّيف ب�شرعة وفاعلية مع ظروف 

ال�شوق المتغّيرة.

»وقـــد مثلت ال�شـــفقة التاريخية للبنيـــة التحتية لخطوط 

الأنابيـــب، والبالغـــة 46.5 مليـــار ريال �شـــعودي )12.4 مليار 

دولر اأمريكـــي( دعًما لإ�شـــتراتيجية اأعمالنا طويلة الأجل من 

خالل ثقة الم�شـــتثمرين الدوليين، وهو مـــا يمّثل تقدًما كبيًرا 

فـــي برنامج تح�شـــين محفظـــة اأعمالنـــا. كما عزز الإ�شـــدار 

الفريد من نوعه لل�شكوك بقيمة 22.5 مليار ريال �شعودي )6 

مليـــارات دولر اأمريكي( من قوة مركزنا المالي، وكذلك زيادة 

تنويـــع م�شـــادر التمويل وتو�شـــيع قاعدة الم�شـــتثمرين لدينا. 

وبف�شـــل اهلل تمّكنا مـــن توزيع عائد قيمتـــه 70.3 مليار ريال 

�شعودي )18.8  مليار دولر اأمريكي( لم�شاهمينا.

»�شنوا�شل اإحراز تقدم في عدد من البرامج الإ�شتراتيجية، 

التـــي تركـــز ب�شـــكٍل كبيـــٍر علـــى ال�شـــتدامة، واأنـــواع الوقود 

منخف�شـــة الكربـــون، وتعظيم قيمة اأ�شـــولنا عبر ال�شـــتثمار 

الأمثل لإمكاناتها، وتعزيز تكامل وتو�ّشـــع اأعمالنا في التكرير 

والكيميائيـــات على ال�شـــعيدين الوطني والعالمي. جميع هذه 

الأ�شـــباب وغيرهـــا تجعلنا متفائلين بالن�شـــف الثاني من عام 

2021 وما بعده من اآفاق م�شتقبلية«.
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ذكر ال�شـــيد/  توفيق حكار،  الرئي�س المدير العام ل�شـــركة �شـــوناطراك، اأن ال�شركة حققت 

اأداءاً مالياُ جيداً خالل عام 2021، وذلك بعد تح�شـــن موؤ�شـــرات الأ�شـــواق النفطية في العالم، 

م�شـــيراً اإلى اإمكانيـــة بلوغ عائدات ال�شـــركة نهاية العام الجـــاري حوالي  33 مليار دولر. كما 

ك�شـــف عن النتهاء من الدرا�شـــات التقنية الخا�شة بم�شـــروع اأنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا 

واأوروبا عبر الجزائر.

واأ�شاف في حديث اإذاعي اأن العائدات المالية المحققة �شت�شاهم في تغطية جميع الم�شاريع 

ال�شتثمارية لل�شركة، خا�شة في قطاعي ال�شتك�شاف والإنتاج. واأ�شار اإلى اأن زيادة الحتياطات 

الوطنية من المحروقات والتي تعتبر من اأولويات ال�شركة لتعوي�س الكميات الم�شتهلكة، م�شيراً 

اإلى تمكن ال�شركة من زيادة الحتياطات الم�شتهلكة عام 2020 بن�شبة 120%، على الرغم من 

التحديات التي واجهت ال�شـــركة نتيجة تداعيات جائحة كورونا »كوفيد 19«، وذلك على غرار 

جميع ال�شركات العالمية.

وذكر باأن ال�شـــركة تعكف حاليا على درا�شـــات لتطوير ال�شتك�شـــاف في كل من دولة ليبيا 

ونيجيريا م�شـــتقباًل. حيث �شـــيتم توقيع اتفاقيات جديدة لال�شتك�شاف والإنتاج مع بداية العام 

القادم 2022. 

وفيمـــا يتعلـــق با�شـــتثمارات ال�شـــركة لت�شـــدير الغاز الطبيعي الم�شـــال، اأو�شـــح حـــكار اأن 

�شوناطراك تمتلك امكانيات ت�شديرية عالية عبر الأنابيب، ول تحتاج اإلى بناء قدرات ا�شافية 

حتى عام 2030 ، ماعدا بع�س الم�شـــاريع مثل تو�شـــعة الميناء البترولي ل�شـــكيكدة، لل�شـــماح 

بدخول ال�شفن العمالقة وت�شهيل الدخول اإلى اأ�شواق اآ�شيا واأمريكا الجنوبية.  

استكمال دراسة جدوى أنبوب الغاز نيجيريا - أوروبا عبر الجزائر ..حكار:

“سوناطراك” في أريحية وأولوياتنا
تجديد االحتياطات الوطنية

ال�شيد/  توفيق حكار،  الرئي�س المدير العام ل�شركة �شوناطراك
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ا�صتقب�������ل ال�صيد علي �صبت بن �صبت ، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول )اأوابك( في مكتبه 

ي�������وم الخمي��������س 9 �صبتمبر 2021. �صعادة ال�صفير مجدي اأحمد الظفيري، نائب وزير الخارجية في دولة الكويت، وقد 

تم خالل اللقاء ا�صتعرا�س الموا�صيع ذات الهتمام الم�صترك.

ا�صتقب�������ل ال�صيد علي �صبت بن �صبت، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول )اأوابك(، في مكتبه 

ي�������وم الأح�������د 5 �صبتمبر 2021، �صعادة الدكت�������ور مطر حامد النيادي، �صفير دولة الإم�������ارات العربية المتحدة في دولة 

الكويت. وقد تم خالل الزيارة ا�صتعرا�س اأهم ن�صاطات الأمانة العامة للمنظمة على �صعيد تعزيز التعاون بين الدول 

الأع�صاء في مجال ال�صناعة البترولية، كما تم الطالع على اأحدث الدرا�صات القت�صادية والفنية لمنظمة اأوابك

استقباالت األمين العام
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تحظى ق�شـــية تحـــول الطاقة باإهتمـــام كبير من قبل 

منتجي الطاقة والم�شتهلكين على حد �شواء، وتحتل مكانة 

مهمة على اأجندة �شـــانعي �شيا�شـــات الطاقـــة. وبات من 

الوا�شـــح  تاأثير تحول الطاقة على نظام الطاقة العالمي 

الحالي حيث من المتوقع اأن تلعب م�شادر الطاقة الخالية 

مـــن الكربـــون دوراً متزايـــًدا على مدار العقـــود القادمة. 

وتحتاج الدول الم�شدرة للطاقة ب�شكل عام اتخاذ خطوات 

هامة واإجراءات جذرية بهدف اإعادة هيكلة نظام الطاقة 

العالمي نحو الإ�شـــتدامة. هذا ما اأ�شار اإليه ال�شيد/ علي 

�شـــبت بن �شـــبت، الأمين العام لمنظمـــة الأقطار العربية 

الم�شـــدرة للبترول )اأوابك(، فـــي مداخلة له خالل اللقاء 

الم�شـــترك بين منظمة اأوابك ومعهد اأك�شفورد لدرا�شات 

الطاقـــة ومثلـــه مدير المعهد  د. ب�شـــام فتوح، الذي عقد 

)عبر تقنية الت�شال المرئي(  في يوم الأربعاء 8 �شبتمبر 

.2021

وياأتـــي هـــذا اللقـــاء فـــي اإطـــار تنفيـــذ خطـــة تفعيل 

وتطوير ن�شـــاط منظمة اأوابك المعتمـــدة من قبل مجل�س 

وزراء منظمة اأوابك، خا�شـــة في مجال دعم التعاون بين 

المنظمة وبين المنظمات والموؤ�ش�شـــات العربية والدولية 

في جميع الأن�شطة ذات الهتمام الم�شترك. ويمثل معهد 

اأك�شـــفورد لدرا�شـــات الطاقة اأحـــد الوجهات الرئي�شـــية 

للتعـــاون بيـــن المنظمـــة والموؤ�ش�شـــات البحثيـــة الدولية 

المتخ�ش�شـــة بالطاقة. وذلك بحكم مـــا يتمتع به المعهد 

من مكانة مرموقة في مجال درا�شات الطاقة، معرباً عن 

تقديره لإهتمام معهد اأك�شفورد بتعزيز التعاون مع منظمة 

اأوابك في المجالت المختلفة ذات الهتمام الم�شـــترك. 

مـــن جانبه ا�شـــتعر�س د.ب�شـــام فتوح الجوانب الرئي�شـــية 

 Energy Transition( لمبادرة تحول الطاقة الجديدة

Initiative( التـــي اأطلقهـــا معهد اأك�شـــفورد لدرا�شـــات 
الطاقة، بغر�س تحليل الموا�شيع الرئي�شية المتعلقة باإزالة 

الكربـــون وانتقال الطاقة. و�شتت�شـــمن المبادرة �شل�شـــلة 

من النماذج البحثية التي �شـــتكون م�شـــاريع في حد ذاتها 

ولكنها �شـــتتعاون وتتفاعل ب�شـــكل وثيق مـــع البرامج ذات 

ال�شـــلة التي يقوم بها المعهد، و�شـــتركز النماذج البحثية  

على درا�شـــة ما يلـــي: تاأثير العوامل الجيو�شيا�شـــية على 

�شل�شـــلة اإمدادات �شناعة الطاقة، القت�شـــاد التدويري، 

تطور بناء اقت�شاد الهيدروجين.

والجدير بالذكر اأن منظمة اأوابك تعتبر من الجهات 

الموؤ�ص�ص�������ة لمعه�������د اأك�صف�������ورد لدرا�صات الطاق�������ة في عام 

.1982

تعزيز التعاون بين منظمة أوابك
ومعهد أكسفورد لدراسات الطاقة
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مشاركة منظمة أوابك في مؤتمر الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا الثاني للطاقة

�صارك�������ت الأمان�������ة العام�������ة لمنظم�������ة الأقطار العربي�������ة الم�صدرة للبت�������رول )اأواب�������ك( بتقديم ورق�������ة رئي�صية 

حول« عوامل النجاح والتحديات لبناء قطاع الهيدروجين في المنطقة العربية » خالل موؤتمر ال�صرق الأو�صط 

و�صم�������ال اأفريقيا الثاني في مجال الطاق�������ة الذي عقد في �صلطنة عمان برعاية وزارة الطاقة والمعادن الُعمانية 

خالل الفترة 30-31 اأغ�صط�س 2021 )عبر الت�صال المرئي(.

واأ�شـــارت الورقـــة التـــي اأعدهـــا وقدمها المهند�ـــس وائل 

حامـــد عبد المعطي، خبير �شـــناعات غازيـــة بالمنظمة، اإلى 

اأن المنطقة العربية واعدة لال�شتثمار بامتياز في الهيدروجين 

وواحدة من مناطق الجذب الرئي�شـــية لال�شتثمارات الأجنبية 

في مجـــال الطاقـــة منزوعة الكربون م�شـــتندة علـــى موقعها 

الجغرافي القريب من الأ�شـــواق الم�شتهدفة وبالأخ�س ال�شوق 

الأوروبي ووجود �شـــراكات اقت�شـــادية معها ممتدة على مدار 

عقود، بالإ�شـــافة اإلى العالقات ال�شـــتراتيجية المتجذرة بين 

�شـــركات البترول الوطنية و�شركات الطاقة العالمية. كما تعد 

المنطقة العربية الأرخ�س عالمياً في تكلفة اإنتاج الهيدروجين 

الرمـــادي والأزرق التـــي تتراوح بيـــن 1-1.5 دولر لكل كجم، 

عالوة على اأنها تزخر بموارد الطاقة المتجددة الم�شـــتخدمة 

فـــي اإنتـــاج الهيدروجيـــن الأخ�شـــر كطاقة الرياح التي ت�شـــل 

�شـــرعتها في بع�س المواقع اإلـــى 11 متر في الثانية وهي من 

بين ال�شـــرعات الأعلى عالمياً، وكذلك الطاقة ال�شم�شية التي 

تتوافر لأكثر من 3900 �شـــاعة على مدار ال�شنة وهو المعدل 

الأعلـــى عالميـــاً. وتوفـــر هـــذه المقومـــات مجتمعـــة الركيزة 

للبـــدء فـــي تنفيذ م�شـــاريع ا�شـــتثمارية بغر�س الت�شـــدير اإلى 

الأ�شـــواق المحتملة. وفي هذا الإطار، اأو�شـــحت ورقة اأوابك 

اأن الـــدول العربية المهتمـــة بالهيدروجين نجحـــت في توقيع 

»خم�ـــس مذكرات تفاهم وتعاون« على م�شـــتوى الحكومات مع 

الأ�شـــواق المحتملة الكبرى وهـــي األمانيا واليابان للتعاون في 

مجال الهيدروجين واإمكانية الت�شدير اإليها. اأما على م�شتوى 

ال�شركات، فقد تم توقيع نحو »ع�شرة اتفاقيات تفاهم و�شراكة« 

بين ال�شـــركات العربية و�شـــركات الطاقة العالمية الرائدة في 

مجال الهيدروجين.

كما اأو�شـــحت ورقـــة “اأوابك” اأن التوقعات ت�شـــير اإلى اأن 

الطلب على الهيدروجين �شي�شـــل اإلى 650 مليون طن �شنوياً 
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بحلول 2050، وهو ما يعادل نحو ت�شعة اأمثال الطلب العالمي 

في الوقت الحالي والبالغ نحو 72 مليون طن �شنوياً. وهو الأمر 

الذي �شـــيتطلب تنفيذ م�شـــاريع عمالقة لإنتـــاج الهيدروجين 

لتلبية هذا النمو الهائل، ومن هنا تبرز اأهمية المنطقة العربية 

لما تملكه من مقومات جاذبة لال�شـــتثمار، كما ـاأن لديها بنية 

تحتية �شـــخمة ل�شـــناعة الغاز الطبيعي يمكن العتماد عليها 

كركيزة لتطوير قطاع الهيدروجين في الم�شتقبل.

كما بينت الورقة اأن بع�س الدول العربية قد بداأت بالفعل 

فـــي اتخـــاذ خطوات جادة وملمو�شـــة للتغلب علـــى التحديات 

والعقبـــات التي تواجه قطاع الهيدروجين النا�شـــئ حيث تقوم 

حاليا خم�س دول عربية )ت�شمل كل من الإمارات، وال�شعودية، 

وم�شـــر، و�شلطنة عمان، والمغرب( بالعمل على اإعداد خطط 

وا�شـــتراتيجيات وطنية للهيدروجين وتحديـــث خطـــة الطاقة 

الوطنيـــة لتاأخذ فـــي العتبار الدور الم�شـــتقبلي للهيدروجين 

فـــي تلبيـــة الطلب علـــى الطاقة. اأمـــا من جانـــب الإجراءات 

التنظيمية التي تغطـــي الجوانب التجارية والوظيفية وقواعد 

الأمن وال�شـــالمة، فاأو�شـــحت ورقـــة “اأوابـــك” اأن القطاع ل 

يزال في مرحلة مبكرة جداً ت�شـــتلزم الإعداد ل�شن العديد من 

الت�شـــريعات والإجراءات التنظيمية لتنظيم العمل في م�شاريع 

اإنتـــاج الهيدروجين وتطبيقات ا�شـــتخدامه، لكـــن من الممكن 

ال�شـــتفادة من قوانيـــن الغاز الحالية والت�شـــريعات المرتبطة 

به.كما يمكن التعاون بين الدول العربية لال�شتفادة مما تحققه 

في هذا الإطار مثل دولة الإمارات التي قامت بالفعل باإعداد 

واعتماد اللوائح الفنية لبع�س تطبيقات الهيدروجين، خا�شـــة 

في المرحلة الأولى من بناء اقت�شاد الهيدروجين التي تتطلب 

نقل الخبرات بين الدول، وتعزيز التعاون بين مراكز الأبحاث.

وفـــي ختام الورقة، اأو�شـــح خبير اأوابـــك المهند�س وائل 

حامد عبد المعطي ، اأن عدد الم�شـــاريع المعلنة لال�شـــتثمار 

في الهيدروجين في الدول العربية في ارتفاع م�شتمر، حيث 

ارتفـــع العدد فـــي القائمة الحاليـــة اإلى 21 م�شـــروعاً وهي 

ت�شـــم “حزمة متنوعة” من م�شاريع اإنتاج الهيدروجين ت�شم 

الهيدروجين الأخ�شـــر والأزرق والأمونيا الزرقاء والخ�شراء 

باإجمالي 19 م�شـــروعاً موزعة في 8 دول عربية وت�شـــتهدف 

الأ�شـــواق الأوروبيـــة والآ�شـــيوية. هـــذا بجانـــب م�شـــروعين 

لتطبيقـــات ا�شـــتخدام الهيدروجيـــن كوقـــود فـــي المركبات 

العاملـــة بخاليا الوقود وتم بالفعل الت�شـــغيل التجريبي لهما 

في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 

ال�شعودية.

تجدر الإ�شـــارة اإلى اأن م�شاركة منظمة اأوابك في الموؤتمر 

تاأتـــي فـــي اإطـــار الهتمام الـــذي توليـــه المنظمة لمو�شـــوع 

الهيدروجيـــن، ولطـــرح وجهة نظرها حول الـــدور الذي يمكن 

اأن ي�شاهم به في عملية تحول الطاقة، واإبراز المقومات التي 

تملكهـــا الـــدول العربية بغية لعب دور ريادي في هذا ال�شـــوق 

الواعد وكيفية تذليل العقبات اأمام بناء اقت�شاد للهيدروجين.
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خل�شـــت درا�شـــة حديثة �شـــادرة عن الأمانة 

العامـــة لمنظمـــة اأوابـــك بعنـــوان » واقـــع واآفاق 

ا�شـــتهالك النفط في قطاع الموا�شالت العالمي 

والنعكا�شـــات علـــى نفـــط الدول الأع�شـــاء في 

اأوابـــك«، بـــاأن قطـــاع النقل والموا�شـــالت يعتبر  

القاطرة الرئي�شـــية لنمـــو الطلب على النفط في 

معظم مناطق العالم. واأ�شـــارت الدرا�شـــة اإلى اأن 

الطلب العالمي على النفط �شيزداد بمقدار 9.4 

مليون ب/ي خالل الفترة )2019-2045( حيث 

�شـــيرتفع من 99.7 مليون ب/ي في عام 2019 

اإلى 109.1 مليون ب/ي في عام 2045. و�شـتاأتي 

الزيادة ب�شـــورة رئي�شـــية من قطاع الموا�شـــالت 

واقع وآفاق استهالك النفط في قطاع المواصالت 
العالمي  واالنعكاسات على نفط الدول األعضاء في أوابك

معظم مناطق العالم. واأ�شـــارت الدرا�شـــة اإلى اأن خل�شـــت درا�شـــة حديثة �شـــادرة عن الأمانة 

العالمي  واالنعكاسات على نفط الدول األعضاء في أوابك
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الذي �شـــيبلغ حجم الزيادة في طلبه على النفط 

6 مليون ب/ي اإذ �شيزداد من 57.2 مليون ب/ي 
فـــي عام 2019 اإلى 63.2 مليون ب/ي في عام 

.2045
وتوقعت الدرا�شة نمو ال�شتهالك النهائي من 

الطاقـــة في قطـــاع الموا�شـــالت بمعدل 0.9% 

�شنويا خالل الفترة 2019-2040 حيث �شي�شل 

اإلـــى 70.5 مليـــون ب م ن ي فـــي عـــام 2040. 

و�شينمو ا�شتهالك النفط في هذا القطاع بمعدل 

0.3 % �شـــنويا لي�شـــل اإلـــى 57.3 مليون ب م ن 
ي فـــي عـــام 2040، اأي 81.3 % مـــن اإجمالي 

ا�شـــتهالك الطاقة في هـــذا القطاع، كما توقعت 

حـــدوث تراجع في  ح�شـــة ال�شـــتهالك النهائي 

مـــن النفط فـــي قطاع الموا�شـــالت في اإجمالي 

ال�شـــتهالك النهائـــي العالمـــي مـــن الطاقة من 

26.5 % فـــي عام 2019 اإلى 23.2 % في عام 
 .2040

كمـــا �شت�شـــهد الفتـــرة 2019-2040 نمـــوا 

ملحوظا في ا�شتهالك الوقود الع�شوي في قطاع 

الموا�شـــالت حيـــث �شـــيزداد هـــذا ال�شـــتهالك 

بمعدل 4.9 % �شنويا ليت�شاعف من 2 مليون ب 

م ن ي فـــي عام 2019 اإلى 5.4 مليون ب م ن ي 

في عام 2040، اأي 7.7 % من اإجمالي ا�شتهالك 

الطاقة في هذا القطاع. وبذلك �شي�شبح الوقود 

الع�شـــوي الم�شـــدر الثاني بعد النفـــط في تلبية 

متطلبات الطاقة في هذا القطاع في عام 2040.  

وتوقعت الدرا�شـــة الزيادة الم�شتمرة في عدد 

ال�شـــيارات الكهربائية لتبلـــغ حوالي 330 مليون 

�شـــيارة فـــي عـــام 2040، كمـــا تنباأت بو�شـــول 

مبيعـــات ال�شـــيارات التقليديـــة اإلـــى ذروتها في 

منت�شـــف العقـــد القـــادم. واو�شـــحت اأن قطاع 

ال�شـــاحنات �شي�شـــبح ثاني اأكبر م�شاهم في نمو 

الطلب علـــى النفط بعد قطـــاع البتروكيماويات 

خـــالل الفتـــرة حتى عـــام 2030. حيـــث يتوقع 

اأن يـــزداد حجم الطلـــب على النفـــط في قطاع 

ال�شـــاحنات بما يزيد عـــن 6 مليون ب/ي بحلول 

عـــام 2030 عن الم�شـــتوى الـــذي كان عليه في 

عام 2019. اأما بالن�شـــبة لقطـــاع الطيران فقد 

توقعـــت الدرا�شـــة زيادة الطلب علـــى النفط في 

قطـــاع الطيران بمقدار 1.2 مليون ب/ي ما بين 

عـــام 2019 وعام 2030، اأي ما يمثل ربع النمو 

في الطلب الإجمالي على النفط. و�شـــتاأتي هذه 

الزيـــادة مدفوعة بارتفاع ن�شـــاطات الطيران في 

الأ�شواق النا�شئة والدول النامية. وذلك بعد تاأثر 

هذا القطاع ب�شـــكل كبير نتيجة تداعيات جائحة 

كورونا )كوفيد – 19(.

وقالت الدرا�شـــة بانه يمكن يمكن التمييز بين 

فئتين من الدول الأع�شاء في منظمة اأوابك عند 

النظـــر اإلى عـــدد المركبات لكل األف �شـــخ�س. 

وتتمثـــل الفئة الأولى في الـــدول التي لديها اأكثر 

من 200 مركبة لكل األف �شـــخ�س، وت�شـــم �شبع 

دول وهي: ليبيا، الكويت، البحرين، قطر، �شورية، 

الإمارات، وال�شـــعودية. وتت�شـــمن الفئـــة الثانية 

الـــدول التي لديها اأقل من 200 مركبة لكل األف 

�شـــخ�س وهي: الجزائر، تون�س، م�شر، والعراق. 

ومن المتوقع اأن ت�شـــتمر منطقة ال�شرق الأو�شط 

ب�شـــكل عام والدول الأع�شاء في المنظمة ب�شكل 

خا�ـــس في القيام بدور المزود الرئي�شـــي للنفط 

في العالـــم حتى عام 2045 وخ�شو�شـــاً لقطاع 

الموا�شالت الذي يتوقع اأن ي�شتحوذ على حوالي 

ثلـــث الزيادة المتوقعة في الطلـــب العالمي على 

النفط. 

كما خل�شـــت الدرا�شـــة اإلى اأن و�شـــع خطط 

للتخل�س من كافة محركات الحتراق الداخلي اأو 

حظرهـــا خالل عقدين مـــن الزمن، ل يزال اأمراً 

بعيد المنال في ظل التقنيات المتوفرة حالياً في 

مجال توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وفي 

مجال نقل وتخزين الكهرباء. 
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التطورات البرتولية يف الأ�شواق العاملية
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التطورات البترولية في األسواق العالمية*

*اإعداد الإدارة القت�صادية

أوالً: أسواق النفط العالمية

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

82.07 دولر للبرميل، اأي بن�شبة زيادة تبلغ 11.1% مقارنة بال�شهر ال�شابق. كما ت�شير توقعات المنظمة اإلى ارتفاع المتو�شط 
ال�شنوي ل�شعر �شلة خاماتها في عام 2021 اإلى 68.26 دولر للبرميل، اأي بن�شبة زيادة تبلغ 64.6% مقارنة بعام 2020.

يذكر اأن معدل اأ�شعار �شلة خامات اأوبك قد ارتفع خالل �شهر �شبتمبر 2021 بن�شبة 5% )3.6 دولر للبرميل( مقارنة 

بال�شهر ال�شابق، لي�شل اإلى 73.9 دولر للبرميل. ويعزى ذلك ب�شكل رئي�شي اإلى قوة اأ�شا�شيات �شوق النفط الفورية واأ�شواق 

العقود الآجلة، و�شط عالمات على انتعا�س الطلب في اآ�شيا. وتعطل الإمدادات في العديد من المناطق ب�شبب النقطاعات 

المخطط وغير المخطط لها، بما في ذلك ا�شطرابات اإنتاج النفط الخام الأمريكي في خليج المك�شيك عقب الإع�شار 

Ida، و�شيانة الحقول في بحر قزوين، وبرامج التحميل المنخف�شة في العديد من خامات غرب اأفريقيا، والتعطل الموؤقت 
في ال�شادرات الليبية. 

2- الطلب والعر�س
ت�شير التقديرات الأولية اإلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط خالل الربع الثالث من عام 2021 لي�شل اإلى نحو 98.3 • 

مليون برميل/يوم، اأي بن�شبة زيادة تبلغ 3.1% مقارنة بم�شتويات   الربع ال�شابق. حيث ارتفع طلب دول منظمة التعاون 

القت�شادي والتنمية بن�شبة 4.1% لي�شل اإلى نحو 46.03 مليون برميل/يوم، كما ارتفع طلب باقي دول العالم بن�شبة 

2.1% لي�شل اإلى نحو 52.3 مليون برميل/يوم.  

المعدل ال�صبوعي لل�صعر الفوري ل�صلة خامات اأوبك، 2020-2021 )دولر / برميل(

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

ويتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خالل الربع الرابع من عام 2021 لي�شل اإلى نحو  99.8 مليون برميل/

يوم، حيث يتوقع انخفا�س طلب مجموعة دول منظمة التعاون القت�شادي والتنمية اإلى نحو 45.99 مليون برميل/

يوم، بينما يتوقع ارتفاع طلب باقي دول العالم اإلى نحو 53.8 مليون برميل/يوم. 

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

2021 بنحو 598 األف ب/ي، اأي بن�شبة 0.6% مقارنة بم�شتويات ال�شهر ال�شابق، لت�شل اإلى حوالي 97 مليون ب/ي. 
فقد ارتفع اإجمالى اإمدادات الدول المنتجة من خارج اأوبك بن�شبة 0.2% لي�شل اإلى نحو 64.5 مليون ب/ي، كما 

ارتفعت اإمدادات الدول الأع�شاء في منظمة اأوبك بن�شبة 1.5% لت�شل اإلى نحو 32.5 مليون ب/ي.

اأما فيما يخ�س اإمدادات مجموعة دول اأوبك+ من النفط الخام فقد ارتفعت خالل �شهر �شبتمبر 2021 بنحو 991 • 

األف ب/ي، اأي بن�شبة 2.7% مقارنة بم�شتويات ال�شهر ال�شابق، لت�شل اإلى حوالي 38.4 مليون ب/ي. فقد ارتفعت 

اأوبك والأع�شاء في مجموعة اوبك+ بن�شبة 2% لت�شل اإلى نحو 15.3 مليون  اإمدادات الدول المنتجة من خارج 

بن�شبة  اأوبك+،  اأع�شاء في مجموعة  اأوبك، وهي  الأع�شاء في منظمة  الع�شر  الدول  اإمدادات  ارتفعت  ب/ي، كما 

3.1% لت�شل اإلى نحو 23.1 مليون ب/ي.  

 ارتفع اإنتاج الوليات المتحدة من النفط ال�شخري خالل �شهر �شبتمبر 2021 بمقدار 46 األف برميل/يوم فقط • 

مقارنة بال�شهر ال�شابق لي�شل اإلى 8.075 مليون برميل/يوم. ويتوقع ارتفاعه خالل �شهري اأكتوبر ونوفمبر 2021 

لي�شل اإلى 8.219 مليون ب/ي. وفي تطور اأخر، ارتفع عدد الحفارات العاملة بمقدار 17 حفارة خالل �شهر �شبتمبر 

2021 ليبلغ 466 حفارة. 

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

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

28 مليون برميل مقارنة بال�شهر ال�شابق لي�شل اإلى حوالي 2796 مليون برميل، كما انخف�س المخزون الإ�شتراتيجي 
بمقدار 6 مليون برميل مقارنة بال�شهر ال�شابق لي�شل اإلى حوالي 1798 مليون برميل. 
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4. تجارة النفط

- واردات و�صادرات الوليات المتحدة النفطية

ارتفعت واردات الوليات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خالل �شهر �شبتمبر 2021 بن�شبة 2.3% لت�شل اإلى • 

حوالي 6.5 مليون ب/ي، بينما انخف�شت �شادراتها من النفط الخام بن�شبة 11.5% لتبلغ حوالي 2.6 مليون ب/ي.

انخف�شت واردات الوليات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خالل �شهر �شبتمبر 2021 بن�شبة %4.5 • 

لت�شل اإلى حوالي 2.4 مليون ب/ي، كما انخف�شت �شادراتها من المنتجات النفطية بن�شبة 15.3% لتبلغ حوالي 

4.5 مليون ب/ي.

: أسواق الغاز الطبيعي العالمية ثانياً

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

�شبتمبر 2021 اإلى 5.16 دولر لكل مليون )و ح ب(. 

ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في اليابان خالل �شهر اأغ�شط�س 2021 بمقدار 0.40 دولر • 

لكل مليون )و ح ب(، لي�شل اإلى 10.09 دولر لكل مليون )و ح ب(. وارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي 

الم�شيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.72 دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�شل اإلى 10.28 دولر لكل مليون )و ح ب(. 

كما ارتفع متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في ال�شين بمقدار 0.94 دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�شل 

اإلى 10.52 دولر لكل مليون )و ح ب(.

2- ال�صادرات
بلغت �شادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�شيل اإلى اليابان وكوريا الجنوبية وال�شين حوالى 3.438 مليون • 

طن خالل �شهر اأغ�شط�س 2021، م�شتاأثرة بح�شة 20.9% من الإجمالى.

Oil Market intelligence, December 2020 and October 2021الم�شدر:

الت¨ير في المخزون النفطي في نهاية �صهر �صبتمبر 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  �صلة  ت�صمل    *
ال��خ��ف��ي��∞ ال�������ص���ع���ودي، م���زي���è ال�����ص��ح��راء ال���ج���زائ���ري، ال��ب�����ص��رة ال��خ��ف��ي��∞، ال�����ص��درة 

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

بداية  الندوني�صي.واعتبارا من  مينا�س  النيجيري،  خام  الخفي∞  بوني  الفنزويلي، 

�صهر يناير ومنت�ص∞ �صهر اأكتوبر 2007 اأ�صي∞ خام غيرا�صول الن¨ولي و خام اورينت 

الك��وادوري، و في يناير 2009 تم ا�صتثناء الخام الندوني�صي من ال�صلة، وفي يناير 

الخام  اأ�صي∞   2016 يوليو  وف��ي  جديد،  من  الندوني�صي  الخام  ا�صافة  تم   2016
الجابوني، وفي يناير 2017 تم ا�صتثناء الخام الندوني�صي، وفي يونيو 2017 ا�صي∞ 

خام  غينيا ال�صتوائية »زافيرو« اإلى �صلة اأوبك، وفي يونيو 2018 اأ�صي∞ خام الكون¨و 

»دجينو«، وفي يناير 2019 تم ا�صتثناء خام قطر البحري من �صلة اأوب��ك، وفي �صهر 

مار�س 2020 تم ا�صتثناء خام اورينت الكوادوري من �صلة اأوبك،  لت�صبí تتاأل∞ من 

13 نوع من النفط الخام.

.Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports الم�صدر: منظمة القطار العربية الم�صدرة للبترول، الدارة القت�صادية، وتقارير اأوبك.

* 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
84.6 38.2 4 64.6 14.9 4

38.5 1 

  Èنوفم 

November

66.8 21.5 1

مايو

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

 Èدي�شم 

December

69.4 35.2 1

 يونيو 

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

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 *

 È62.942.6 نوفمNovember

 È66.549.2 دي�شمDecember

63.051.560.0First Quarter الربع الأول 

67.926.667.3Second Quarter الربع الثانى 

62.243.472.6Third Quarter الربع الثالث 

63.144.0Fourth Quarter الربع الرابع 

*64.041.568.3Annual Average اŸتو�صط ال�صنوي* 

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

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

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

)$/Barrel - دولر/ برميل(

�شلة خامات 

اأوبك

 OPEC
Basket

العربى 

اÿفيف

 Arab
Light

خليط   

ال�شحراء 

ا÷زائري 

 Sahara
Blend

الب�شرة 

اÿفيف

 Basra
Light

الت�شدير 

الكويتي 

Kuwait
Export

موربان

الإماراتي

Murban

ال�شدرة الليبي

Es Sider
دبى

Dubai
برنت

Brent

قطر 

البحري

Marine

غرب 

تك�شا�س

WTI

64.065.064.563.664.364.763.863.564.265.257.0Average 2019متو�صط عام 2019

41.553.053.452.752.554.151.051.951.351.448.6Average 2020متو�صط 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�صط�س

È41.542.141.042.142.141.939.241.540.642.139.6�صبتمSeptember

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�صمDecember

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

71.8972.7672.3171.7972.5472.3471.0171.5072.9672.6471.38Juneيونيو

73.5374.1575.3473.4073.8073.6473.6472.8374.9974.1372.58Julyيوليو

70.3371.3671.0570.3971.0669.8969.4569.3770.8071.4467.73Augustاأغ�صط�س

È73.8875.0173.8573.7574.9273.4172.7572.5774.4074.9271.46�صبتمSeptember

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

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

اŸ�صدر: منظمة الأقطار العربية اŸ�صدرة للبÎول،  الإدارة الإقت�صادية،  وتقارير اأوبك.  

* لم ت�صدر اأوبك بيانات تف�صيلية لأ�صعار �صلة الخامات خالل �صهر مار�س 2020
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 Source: OPEC - Monthly Oil Market Report الم�صدر: تقرير اأوبك ال�صهري ، 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(

ال¨ازولÚ  اŸمتازال�شوق

Premium Gasoline
زيت ال¨از

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

Èشبتم�

2020

47.344.138.7Singapore�شنغافورة

Sep.-20
51.443.438.2Rotterdamروتردام

47.443.140.6Mediterraneanالبحر اŸتو�شط
52.140.936.0US Gulfاÿليج المريكي

اأكتوبر

2020

46.043.843.3Singapore�شنغافورة

Oct.-20
50.244.240.6Rotterdamروتردام

45.644.443.3Mediterraneanالبحر اŸتو�شط
51.442.937.4US Gulfاÿليج المريكي

Èنوفم

2020

46.747.447.0Singapore�شنغافورة

Nov.-20
49.947.544.5Rotterdamروتردام

45.547.446.2Mediterraneanالبحر اŸتو�شط
50.346.039.8US Gulfاÿليج المريكي

Èدي�شم

2020

53.455.254.4Singapore�شنغافورة

Dec.-20
55.655.250.0Rotterdamروتردام

51.355.350.8Mediterraneanالبحر اŸتو�شط
58.354.243.7US Gulfاÿليج المريكي

يناير

2021

60.059.858.8Singapore�شنغافورة

Jan.-21
63.160.155.5Rotterdamروتردام

58.959.956.5Mediterraneanالبحر اŸتو�شط
66.358.248.0US Gulfاÿليج المريكي

فÈاير

2021

67.867.766.5Singapore�شنغافورة

Feb.-21
70.767.963.4Rotterdamروتردام

66.967.164.6Mediterraneanالبحر اŸتو�شط
75.464.852.9US Gulfاÿليج المريكي

مار�س

2021

73.469.568.4Singapore�شنغافورة

Mar.-21
76.869.966.2Rotterdamروتردام

73.669.467.5Mediterraneanالبحر اŸتو�شط
86.366.954.4US Gulfاÿليج المريكي

اأبريل

2021

73.968.767.4Singapore�شنغافورة

Apr.-21
79.869.663.8Rotterdamروتردام

74.668.965.3Mediterraneanالبحر اŸتو�شط
87.166.056.0US Gulfاÿليج المريكي

مايو

2021

76.173.771.9Singapore�شنغافورة

May-21
83.174.565.0Rotterdamروتردام

77.473.866.2Mediterraneanالبحر اŸتو�شط
91.370.956.6US Gulfاÿليج المريكي

يونيو

2021

80.378.576.6Singapore�شنغافورة

Jun.-21
86.779.368.8Rotterdamروتردام

81.478.870.0Mediterraneanالبحر اŸتو�شط
95.374.460.6US Gulfاÿليج المريكي

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

84.182.679.5Singapore�شنغافورة

Sep.-21
93.984.473.9Rotterdamروتردام

87.784.075.3Mediterraneanالبحر اŸتو�شط
97.979.065.1US Gulfاÿليج المريكي
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 Source: OPEC Monthly Oil Market Report various issues اŸ�صدر: اأعداد flتلفة من التقرير ال�صهري Ÿنظمة اأوبك. 

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

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

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

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

             Direction
Period

البحر اŸتو�شط/

البحر اŸتو�شط ***

Med/Med ***

ال�شرق الأو�شط/ الغرب **

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

Middle East/East*
 الŒاه     

الفÎة

Average 2019 117 35 66 متو�صط عام 2019

Average 2020 88 40 60 متو�صط عام 2020

September 2020 57 21 30 2020 Èشبتم�

October 60 18 28 اأكتوبر

November 62 17 26 Èنوفم

December 60 20 35 Èدي�شم

January 2021 72 24 35 يناير 2021

February 98 22 32 فÈاير

March 124 21 30 مار�س

April 86 22 33 اأبريل

May 87 22 34 مايو

June 91 21 32 يونيو

July 89 22 31 يوليو

August 86 21 31 اأغ�شط�س

September 89 22 36 Èشبتم�

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�صط عام 2019

Average 2020 156 147 122 متو�صط عام 2020

September 2020 135 125 72 2020 Èشبتم�

October 74 72 67 اأكتوبر

November 83 77 73 Èنوفم

December 103 91 100 Èدي�شم

January 2021 138 121 81 يناير 2021

February 173 163 81 فÈاير

March 150 141 111 مار�س

April 157 147 119 اأبريل

May 159 149 93 مايو

June 140 130 89 يونيو

July 130 120 84 يوليو

Aug. 125 116 123 اغ�شط�س

September 121 115 114 Èشبتم�

Direction

* حجم الناقالت يÎاوح ما بÚ  30 ا¤ 35 األ∞ طن �صاكن  

* حجم الناقلة يÎاوح  ما بÚ  230 ا¤ 280 األ∞ طن �صاكن  
** حجم الناقلة يÎاوح  ما بÚ  270 ا¤ 285 األ∞ طن �صاكن  

*** حجم الناقلة يÎاوح  ما بÚ  80 ا¤ 85 األ∞ طن �صاكن  

* 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�صدر: منظمة الأقطار العربية اŸ�صدرة للبÎول - الإدارة القت�صادية، 

وتقارير ال�صناعة 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  الدول 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 46.0 44.2 42.3 42.2 43.0 42.3 37.6 45.4 47.7  منظمة التعاون القت�صادي والتنمية

Americas 25.2 24.6 22.8 22.6 23.2 22.7 20.0 24.4 25.7 Úالأمريكت

Europe 13.7 12.6 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 52.3 51.2 50.4 48.6 51.3 49.1 45.7 48.1 52.3 خارê منظمة التعاون 

القت�صادي والتنمية

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

اأ�شيوية اأخري 

Africa 4.2 4.1 4.4 4.1 4.3 3.9 3.8 4.4 4.4  افريقيا

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

 China 14.6 14.3 13.2 13.2 14.3 13.9 13.3 11.3 13.5  Úال�ص 

Eurasia 4.8 4.7 4.8 4.4 4.8 4.4 4.0 4.5 4.9   اأور واأ�صيا

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

World 98.3 95.4 92.8 90.8 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�صدر: منظمة الأقطار العربية اŸ�صدرة للبÎول - الإدارة القت�صادية، وتقارير ال�صناعة 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 الدول 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 32.1 30.7 30.3 30.7 30.0 28.9 30.6 33.3 34.6 الأوبك 

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 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2  �شوائل الغاز الطبيعي ونفوط غÒ تقليدية

OECD 29.4 29.1 28.6 29.1 29.1 28.4 28.0 31.2 30.0 منظمة التعاون القت�صادي والتنمية

Americas 25.0 25.2 24.1 24.7 24.7 24.1 23.6 26.6 25.8 Úالأمريكت

Europe 3.9 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 31.9 31.9 31.7 31.7 31.1 30.9 31.2 33.5 33.2 خارê منظمة التعاون 

القت�صادي والتنمية

 Middle  East & Other Asia 6.4 6.4 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�ص

Eurasia 13.6 13.6 13.4 13.5 13.2 12.7 13.3 14.8 14.7 اأور  واأ�صيا

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

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

World 95.6 94.0 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�صمل النفط على مÏ الناقالت
** ي�صمل النفط على مÏ الناقالت واŸخزون ال�صÎاتيجي

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

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

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

 �صبتمبر

2021
Sep-21

 اأغ�صط�س

2021
Aug-21

التغير عن أغسطس 2021
 Change from
August 2021

 �صبتمبر

2020
Sep-20

التغير عن سبتمبر 2020
 Change from

September 2020

:Ú(161)81691 15301522الأمريكتAmericas

Crude(49)6659 610604نفط خام

Products(112)21032 920918منتجات نفطية

Europe(156)1079(19)923942اأوروبا :

Crude(63)379(8)316324نفط خام

Products(93)700(11)607618منتجات نفطية

:Çصيا الهاد�B(70)414(15)344359اAsia Pacific

Crude(65)164(13)99112نفط خام

Products(5)250(2)245247منتجات نفطية

دول منظمة التعاون 

القت�صادي والتنمية *
27962824(28)3184(388)OECD 

1

Crude(177)1202(15)10251040نفط خام

Products(210)1982(11)17721783منتجات نفطية

دول خارê منظمة التعاون 

القت�صادي والتنمية *
28752885(10)3299(424)Non - OECD 

1

Oil at Sea(4)351320 13161281نفط على مÏ الناقالت

World Commercial 1(812)6483(38)56715709اŸخزون التجاري العاŸي *

Strategic Strategic(58)1856(6)17981804اŸخزون ال�شÎاتيجي

Total 2(875)9659(10)87848794اإجما› اŸخزون العاŸي**


