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 أوابك- بنك المعلومات

بنك المعلومات  -أوابك
• القسمما األول :تجربممة أوابممك فممي إعممداد إحصمماءات
النفط والطاقة.
• القسا الثاني  :استمارة بيانات الطاقة.

• القسا الثالث :نظام قاعدة البيانات المباشرة.

بنك المعلومات  -أوابك

OAPEC Databank
• Part1 : OAPEC’s Experience in Oil & Energy
Statistics.

• Part 2 : Energy data questionnaire.
• Part 3 : OAPEC online databank system.
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Part1 : OAPEC’s Experience in Oil & Energy Statistics

 إعداد إحصاءات النفط والطاقة-  تجربة أوابك:القسم األول

• Oil and Energy Statistics : Importance and Objectives  األهمية واألهداف: • إحصاءات النفط والطاقة

• OAPEC Databank : Establishment and Objectives
• OAPEC Databank : Development and Content
• Data sources and types.
• Energy data questionnaire : Processing.
• Problems & Solutions.

OAPEC Databank

 النشأة واألهداف: • بنك معلومات األوابك

 التطور والمحتويات: • بنك معلومات األوابك
.• مصادر البيانات وأنواعها

.• معالجة استمارة بيانات الطاقة
.• المعوقات والحلول المقدمة

 أوابك- بنك المعلومات

أهمية إحصاءات النفط والطاقة

Oil and Energy Statistics : Importance

تمثل صناعة الننفط والطاقنة اليزيناة األساسنية لجمين

Oil and Energy industry is the cornerstone

الخطننط التنمويننة الو نيننة والقطاعيننة حي ن أ قط ناع

of all development plans in the world and

النفط والطاقة يلعب دورا حيويا فن النمنو ا قتصناد

national sectors, as oil and energy sector

وا جتمنناع  .إ وض ن الاياسننات النفطيننة وتخطننيط

plays a vital role in economic and social

المشاري الو نية الماتقبلية يعتمد على وفنية ونوعينة

growth. The development of oil policies and

وجنننودة ااحصننناءات المتاحنننة حنننول صنننناعة الننننفط
والطاقة.

بنك المعلومات  -أوابك

the planning of future national projects
depends on the quality of data available.
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الهدف من إعداد إحصاءات النفط والطاقة

Oil and Energy Statistics : Objectives

إ الهنننندف اليئيانننن منننند إعننننداد ونشنننني احصنننناءات

The principal objective of collecting and

صنننننننناعة الننننننننفط والطاقنننننننة هنننننننو تنننننننوفيي المنننننننادة

publishing Oil and Energy statistics is to

ااحصائية المناسبة للباحثيد والدارسيد والعامليد فن

provide the statisticians , researchers, experts

هننننلا المجننننال للقيننننار باعننننداد الدراسننننات واألبحننننا

and professionals in the field of energy as

العلميننة والت ن بنندورها تعمننل علننى مانناعدة متخننل

القيار على وض الخطط ورسم الاياسنات المانتقبلية
على الماتوى الو ن والقوم .
بنك المعلومات  -أوابك

well as policymakers with the latest updated
data, to help them in preparing their studies,
research and build their future plans.
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نشأة بنك معلومات األوابك

OAPEC Databank : Establishing

لقد بدأ العمل علنى بننك المعلومنات فن األماننة العامنة

OAPEC databank started in the early of

ف أوائل الثمانينات مد القي الماض

وتضنمد فن

ذلنننك الوقننن عملنننل تجميننن البياننننات مننند المصنننادر

1980s, at that time it included the data
compilation, coordination and

المختلفننة وتناننيقها وتبويبهننا ماننتفيديد م ند تجننار

classification from various sources,

وجهود المنظمات الدولينة التن لهنا تجنار سنابقة فن

depending on the experiences of other

هننننلم المينننناديد وماصننننة منظمننننة النننندول المصنننندرة
للبتيول (اوبك) وشعبة ااحصاء ف األمم المتحدة.

organizations such as OPEC and the
United Nations Statistics Division
(UNSD).

بنك المعلومات  -أوابك
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OAPEC Databank : Objectives

أهداف إنشاء بنك المعلومات

• Providing an electronic system of oil and energy

• وض نظار الكتيون متكامل لقاعدة بيانات صناعة

industry database, covering all Arab countries

) دولة22( النفط والطاقة الخاصة بالدول العربية

(22 countries) on OAPEC website and available

متاحة ا ستخدار

for all users.

على موق األوابك ا لكتيون

. للجمي

• Providing database from official sources.
• Consolidation of data used by OAPEC employees.
• Share the efforts of international organizations to
establish the principle of global transparency of
oil and energy industry data.
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.• توفيي قاعدة بيانات تمتاز بمصادرها المباشية

.• توحيد البيانات الماتخدمة مد قبل منتاب أوابك
• مشارزة جهود المنظمات الدولية على إرساء مبدأ

.الشفافية العالمية لبيانات صناعة النفط والطاقة
 أوابك- بنك المعلومات

تطور بنك المعلومات

OAPEC Data Bank: Development

Coordination
meetings

Energy Data
questionnaire

Operating OAPEC
databank system

4

In early 2008

3
2

1
Pre-2006: Infrastructure stage

▪ Upgrade all staff Personal computer
▪ A local area network (LAN) was adopted
▪ Reconstructing OAPEC database by using Excel software
▪ OAPEC entered the internet era making it possible for OAPEC staff
▪ Obtaining and processing data from non - OAPEC Arab countries

In early 2013

OAPEC Database on
OAPEC website
available for all users

2007-2006
Preparation to Use Oracle 9i

 بناء البنية التحتية: 2006 مرحلة ما قبل عام
▪ تحدي أجهاة الحاسب اآلل لجمي موظف األوابك
▪ تيزيب شبكة داملية بيد أجهاة المنظمة
▪ إعادة بناء قاعدة بيانات أوابك باستخدار بينامج ازال
▪ توفيي مدمة ا نتين على جمي أجهاة الموظفيد
▪ العمل على تجمي بيانات الدول العيبية غيي األعضاء ف أوابك

OAPEC Data Bank: Development

In 2006-2007:
• Create a technical system using Oracle 9i

software (now we use Oracle 12c).
• Transfer all data from Excel to Oracle
database.
• Expand OAPEC database to cover all
energy sectors as well as some economics

تطور بنك المعلومات
: 2007-2006 في عامي
9i • إنشاء نظار تقن باستخدار حار بيامج أورازل
.(12 c ( حاليا ناتخدر اورازل

• نقل جمي البيانات مد حار بيامج إزال الى قاعدة
. بيانات أورازل
• توسعة قاعدة البيانات لتشمل جمي قطاعات الطاقة

.وبعض المؤشيات ا قتصادية المختارة

indicators.
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OAPEC Databank : Development
In early 2008:
• Completion of checks, examination and actual
operation of OAPEC databank system.
• Providing data access services to Member countries
directly from the OAPEC database through the
website (within controls).

• Activation of the Energy Data questionnaire
(Sent annually to Member countries).
• Organizing a coordination meeting with Member
countries liaisons officers (Annual) .

تطور بنك المعلومات
: 2008 في مطلع عام

• ا نتهاء مد مياحل ا متبار والفحص والتشغيل الفعل لنظار
.قاعدة بيانات أوابك
• توفيي مدمة حصول الدول األعضاء على البيانات مباشية
مد قاعدة بيانات األوابك مد مالل الموق ا لكتيون
.)(ضمد ضوابط

• تفعيل العمل باستمارة جم بيانات الطاقة
.)(تيسل بصفة سنوية للدول األعضاء
• تنظيم اجتماع تنايق لضبا اتصال الدول األعضاء م
.) األوابك (سنو

تطور بنك المعلومات

في مطلع عام : 2013
اتاحنننننة قاعننننندة بياننننننات ا وابنننننك للبننننناحثيد

والخبننننياء والمهتمننننيد والعننننامليد فنننن مجننننال
صننننناعة النننننفط والطاقننننة منننند مننننالل موقنننن

األوابك ا لكتيون دو قيود.

OAPEC Databank: Development
In early 2013 :

Database on OAPEC website
available to all users (statisticians,
researchers, experts and
professionals) without any
restrictions.

بنك المعلومات  -أوابك

OAPEC Databank

OAPEC Databank : Structure

• Exploration activities , reserves and production .
• Oil and gas processing.
•
•
•
•
•
•

Consumption of oil and energy.
Oil and gas trade.
Energy prices.
Oil and gas transport.
Electricity.
Selected economic indicators.
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محتويات قاعدة بيانات أوابك
.• انشطة ا ستكشاف وا حتيا يات وا نتاج

. • تصني النفط والغاز الطبيع
. • استهالك النفط والطاقة
. • تجارة النفط والغاز الطبيع

.• أسعار الطاقة
. • نقل النفط والغاز الطبيع
.• الطاقة الكهيبائية

• مؤشيات اقتصادية مختارة

 أوابك- بنك المعلومات

مصادر البيانات وأنواعها

• المصادر الرسمية المباشرة
استمارة جم البيانات ا وراق القطيينة و ااصندارات الحكومينة
والمواق الحكومية اليسمية.

Databank Sources and types
• Official (primary) sources
OAPEC Questionnaire, Country paper,
government publications and official government
websites.

• Secondary sources

• المصادرة الثانوية

Data issued by organizations, Forums,
International institutions, oil companies, websites

البيانننات الصننادرة منند المنظمننات والمنتننديات والمعاهنند الدولينة

والشيزات النفطية والمواق ا لكتيونية المتخصصة بشؤو النفط

specialized in oil and energy.

والطاقة.

بنك المعلومات  -أوابك
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Energy questionnaire : Processing – First phase
Period (March –August)

 المرحلة األولى- معالجة استمارة بيانات الطاقة
)في الفترة ( مارس – أغسطس

OAPEC Sending the Questionnaire On March
OAPEC
Members

OAPEC

Country Liaison officer

OAPEC Receive the Questionnaire from
OAPEC Member Countries on August

OAPEC Liaison officer

Central Administration

Energy questionnaire : Processing – Second phase
Period (October – November)

 المرحلة الثانية- معالجة استمارة بيانات الطاقة
)الفترة ( أكتوبر – نوفمبر

OAPEC holds a coordination meeting on October with members liaisons officers
OAPEC Liaison officer

Country Liaison officer

OAPEC Receive the final Questionnaire from
members liaisons officers on November
Central Administration
OAPEC Database

OAPEC Website

المعوقات والحلول

• بيئة العمل.
• الموارد البشرية.
• المعوقات الخاصة بالبيانات.

بنك المعلومات  -أوابك

Problems & Solutions

• Work Environment.

• Human Resources.
• Data Problems.
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Work Environment
• Lack of vision of high-efficiency national statistical

centers.

بيئة العمل
• النقص الشديد ف توفي الميازا ا حصائية الو نية ذات

.الكفاءة العالية

• The adoption of standards classifications and
statistical methodologies issued by UNSD and

• عدر تبن المعاييي والتصننيفات والمنهجينات ااحصنائية

International organizations.

الصننننادرة عنننند شننننعبة ااحصنننناء فنننن األمننننم المتحنننندة

• Lack of effective participation in building channels of
international cooperation and exchange of experiences
in oil and energy industry.

.والمنظمات الدولية
• قلة المشارزة الفعالة لبناء قنوات التعاو الدول وتبادل

.الخبيات ف صناعة النفط والطاقة
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Human Resources
• Lack of qualified technical personnel
required to implement specialized
statistical programs.
• Lack of training courses to raise the
efficiency of knowledge and
professional workers, including:
❑ Upstream and Downstream.
❑ Oil and Natural gas processing.
❑ Knowledge of measurement units.
❑ Use of conversion factors.
❑ Energy balance.
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الموارد البشرية
• نقص الكوادر الفنية المؤهلة الالزمة لتنفيذ البررام

.اإلحصائية المتخصصة
• نقرررص الررردورات التدريبيرررة لرفرررف كفررراام العررراملين
:  ومنها،المعرفية والمهنية
.❑ العمليات الاابقة والالحقة
. ❑ تصني النفط والغاز الطبيع
. ❑ المعيفة بوحدات القياس
.❑ استخدار معامالت التحويل
.❑ مياا الطاقة
 أوابك- بنك المعلومات

Data Problems
• Lack of official sources and more secondary
sources.
• Lack of documentation and provision of
information related to the collected data,
especially regarding the concepts and
methodologies used in Metadata.
• Timing in the production of information and
non-compliance in the dates of publication.
• Data aren’t updated since long time.

• Some data are confidential and not published.
• The political and economic crises and their
direct impact on the accuracy of the data.

المعوقات الخاصة بالبيانات
.• قلة المصادر المباشية والمايد مد المصادر الثانوية
• عدر توثيق وتوفيي المعلومات المتعلقة بالبيانات المجمعة
وماصة ما يتعلق بالمفاهيم والمنهجيات الماتخدمة

.Metadata
• التوقي ف إنتاج المعلومات وعدر ا لتاار ف مواعيد
.ااصدار والنشي
.• عدر إجياء التحدي المنتظم للبيانات ولفتيات زمنية ويلة
.• سيية بعض البيانات وعدر نشيها
• األزمات الاياسية وا قتصادية وأثيها المباشي على دقة
.البيانات

OAPEC Databank
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الحلول
• حلول المقدمة من األوابك
• حلول المقدمة من الدول األعضاء

بنك المعلومات  -أوابك

Solutions

• OAPEC Solutions
• Member countries Solutions

OAPEC Databank

OAPEC Solutions

الحلول المقدمة من األوبك

• Preparation questionnaire for collect oil
and energy data (sent annually to Member
countries).

• اعنننننداد اسنننننتمارة لجمننننن بياننننننات الننننننفط والطاقنننننة الطاقنننننة

• OAPEC organizes a coordination meeting
among the Member countries liaisons
officers.

• تنظننيم اجتمنناع تناننيق لضننبا اتصننال النندول األعضنناء م ن

• Develop the statistical capacity of its
employees.
• keep pace with the new updates and
developments of statistical software.
• Cooperation with international
organizations.

• Providing a statistical database available
through its website.
OAPEC
OAPECDatabank
Databank

.)(تيسل بصفة سنوية للدول األعضاء

.األوابك

.• تنمية القدرات ا حصائية للعامليد لديها
• العمننننل علننننى موازبننننة التطننننورات التكنولوجيننننة للبيمجيننننات
.ا حصائية المتخصصة
.• التعاو م المنظمات الدولية
. • توفيي قاعدة بيانات احصائية متاحة عبي موقعها ا لكتيون
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Member countries Solutions

الحلول المقدمة من الدول االعضاء

• Include oil and energy statistics as a key element in
national statistical institutions.

• تضميد إحصاءات النفط والطاقة زعنصي رئيا ف أجهاة ااحصاء

• Strengthening the role of national institutions and
agencies preparing oil and energy data (training
workshops - equipment and facilities - international
partnerships).

• تعايا دور المؤساات واألجهاة الو نية المنتجة لبيانات النفط والطاقة

• Provide highly qualified and skilled technical staff
to prepare energy balance and use statistical
programs.
• Knowledge sharing and learn about the experiences
of other countries.

.الو نية

. )(دورات تدريبية – أجهاة ومعدات – مشارزات دولية

• توفيي الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة الالزمة اعداد مياا الطاقة
.واستخدار البيامج ااحصائية
.الع على تجار الدول األميى

• تبادل الخبيات وا

• National institutions and agencies preparing oil and
energy data should use the concepts, definitions
and terminology commonly used globally.

• الاار المؤساات واألجهاة والو نية المعدة لبيانات النفط والطاقة باستخدار

• Provide open databases for oil and energy statistics
through official websites.

• توفيي قواعد بيانات مفتوحة ماصة بصناعة النفط والطاقة على مواقعها

OAPEC Databank

.المفاهيم والتعاريف والمصطلحات الماتخدمة والمتعارف عليها عالميا

.ا لكتيونية اليسمية
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بنك المعلومات
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القسم الثاني  :استمارة جمع بيانات الطاقة

Part 2 : Energy data questionnaire

بنك المعلومات  -أوابك
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بنك المعلومات

 نظام قاعدة البيانات المباشرة:القسم الثالث

Part 3 : OAPEC online databank system
http://oapecdbsys.oapecorg.org:8080/apex/f?p=101:8

OAPEC Databank
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Conclusions and recommendations

النتائج والتوصيات

• Experts, researchers and those interested in oil

• ياعى المختصنو والبناحثو والمهتمنو بشنؤو الننفط

and energy affairs look for updated data with
transparency, credibility and continuity.

• Statistics are essential component for oil and
energy markets analysis:

✓ Supporting sound decision making.
✓ Reduce market volatility.
✓ Improve short and long-term forecasts.
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والطاقة نحو البيانات المحدثة ذات الشنفافية والمصنداقية
.وا ستميارية

: • ا حصاءات ضيورية ألسواق النفط والطاقة
.✓ دعم اتخاذ القيارات الاليمة

.✓الحد مد تقلبات الاوق
.✓ تحسين التنبؤات قصيرم وطويلة األجل
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Conclusions and recommendations
• Cooperation between international
organizations and countries enhances
the transparency of oil and energy
data.
• Dissemination of statistical awareness
through training workshops and
knowledge sharing.
• The importance of providing open oil
and energy online database systems by
different countries, organizations and
companies.

النتائج والتوصيات
إ التعاو بنيد منظمنات الدولينة والندول المشنارزة

•

فننن إعنننداد احصننناءات الننننفط والطاقنننة يعننناز مننند

. الشفافية
• نشنننني الننننوع ااحصننننائ منننند مننننالل النننندورات
.التدريبية وتبادل الخبيات
• أهمية توفيي قواعند بياننات الننفط والطاقنة المفتوحنة
مننند علنننى المواقننن ا لكتيونينننة الخاصنننة بالننندول و
. المنظمات والشيزات

OAPEC Databank
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بنك المعلومات

شكرا لحسن االستماع
Thanks for listening
E-mail: oapec@oapecorg.org
aldawood@oapecorg.org
Web site: www.oapecorg.org
OAPEC Databank
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