
السنة 48 - العدد (5) مايو ٢٠٢٢

محمد عرقاب في حوار خاص مع «أوابك»

نسعى لتعزيز التعاون مع
أوابك والشركات المنبثقة عنها



السنة 48 - العدد 5

2

في هذا العدد

د
د

لع
ف ا

غال

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.

18 أمن الطاقة الركيزة األهم لتحقيق
النمو االقتصادي والتعامل مع التغير المناخي

اإلمارات وهولندا  توقعان مذكرة 
للنهوض بطاقة الهيدروجين

17تعزير التعاون بين أوابك والمعهد العربي للتخطيط

20
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بقلم : علي سبت بن سبت

ا�مين العام لمنظمة أوابك

افتتاحية العدد

م�شـــى ما يقـــارب العام على »خارطة الطريق للو�شـــول 

اإلى انبعاثات �شفرية في عام 2050«، والتي ن�شرتها وكالة 

الطاقة الدولية في �شـــهر مايـــو 2021. ومنذ ذلك التاريخ، 

اأ�شدرت منظمة الأقطار العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك( 

�شل�شـــلة مقـــالت بينت فيهـــا الـــدور الذي دعت لـــه وكالة 

الطاقـــة الدولية، وحذرت من خطورة تراجع ال�شـــتثمارات 

في مجال ال�شتك�شـــاف والإنتاج، واأكدت على اأهمية �شـــخ 

ال�شـــتثمارات في ال�شـــناعة البترولية عمومـــاً، وفي مجال 

ال�شتك�شاف والإنتاج خ�شو�شاً، للحفاظ على توازن اأ�شواق 

الطاقة في العالم، والحفاظ على اإنتاج م�شتقر يلبي الطلب 

العالمي ويواجه تذبذب م�شادر التوريد في الأحوال الطارئة 

وخا�شة التغيرات الجيو�شيا�شية.

وفي اإطار المواجهة المعلنة بعد اندلع الأزمة الرو�شية 

الأوكرانيـــة تداعـــت موؤخراً اأغلـــب دول التحـــاد الأوروبي 

بالتعـــاون مع الوليات المتحـــدة الأمريكية اإلى التوقف عن 

ا�شـــتخدام النفط الرو�شـــي والبحث عن دول بديلة لتعوي�س 

وارداتها. و�شـــمن الم�شاعي الأوروبية الأمريكية المحمومة 

فـــي هذا المجـــال ا�شـــتجابت الأ�شـــواق البتروليـــة بارتفاع 

ملحوظ في اأ�شعار النفط والغاز والم�شتقات النفطية.

اإن نظرة اإلى الما�شـــي القريب تبين بو�شـــوح اأن ارتفاع 

اأ�شـــعار النفط في الما�شـــي �شاهم في ت�شـــجيع ال�شتثمار 

في مجال التحول نحو م�شـــادر بديلة للطاقة، لكن المنظور 

الحالـــي يوؤكد بما ل يدع مجالً لل�شـــك اأن هـــذه البدائل ل 

تـــزال بعيـــدة كل البعد عـــن اإمكانية اإزاحة م�شـــادر الطاقة 

الأحفورية عن عر�شـــها. ورغم ما ي�شاع من اأن طاقة الرياح 

والطاقـــة ال�شم�شـــية هي الحـــل للخال�س مـــن الأزمة التي 

يمكـــن اأن تنتـــج عـــن خروج النفط الرو�شـــي من الأ�شـــواق، 

لكن الواقع اأن ح�شـــة م�شادر الطاقة المتجددة، وبعد اأكثر 

من 20 عاماً من التو�شـــع والأبحاث، لم ت�شـــكل اإل اأقل من 

6% مـــن مزيج الطاقة الم�شـــتهلكة عالمياً في عام 2020. 

المنطقة العربية صمام
 أمان لمنظومة الطاقة في العالم
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كمـــا اأن ال�شـــعة المركبة مـــن هذه الطاقات لي�شـــت موزعة 

بما ي�شـــمن اأن ت�شكل م�شـــاهمة فعالة في مزيج الطاقة في 

الحالت الطارئة، مثل الطق�س �شـــديد الق�شوة، اأو التغيرات 

الجيو�شيا�شـــية غيـــر المتوقعة -كما هو الحـــال في الأزمة 

الرو�شـــية الأوكرانية- فقد مثل ا�شتهالك اأوروبا من الطاقة 

المتجددة عام 2020 حوالي 28% من اإجمالي ا�شـــتهالك 

العالم، لكن اأكثر من ن�شف تلك الطاقة تركز في خم�س دول 

فقط )األمانيا، بريطانيا، اإ�شـــبانيا، فرن�شا، اإيطاليا(، كما ل 

يخفى اأن العنا�شـــر المعدنية والفلزية النادرة ت�شكل العمود 

الفقري ل�شناعة الطاقة المتجددة.

علــــى نف�ــــس ال�شــــعيد لــــم تخــــِف اأي جهة اأن الأ�شــــوات 

المطالبــــة بخف�ــــس انبعاثات غــــاز ثاني اأك�شــــيد الكربون قد 

اأ�شــــبحت اأقل حدة، اإذ تم تعديل الأولويات حيث بات تاأمين 

م�شادر بديلة للنفط والغاز الرو�شي اأكثر اأهمية من مو�شوع 

البيئة لي�س في الوقت الراهن فح�شب، بل على المدى الطويل 

حيث بداأت م�شاعي اأوروبا في بناء محطات ل�شتقبال الغاز 

الطبيعي الم�شال كبديل محتمل للغاز الرو�شي، وعادت بع�س 

المحطات العاملة على الفحم الحجري اإلى العمل بعد اأن تم 

اإيقافها لأ�شباب بيئية بحتة.

وبالرغم من الكت�شافات التي تحققت موؤخراً في بع�س 

دول العالم، وعمليات التطوير الحديثة لبع�س الحقول والتي 

ت�شـــتقطب الهتمام دومـــاً، اإل اأن الحقول النا�شـــجة تعتبر 

العمود الفقري لتلبية الطلب على الطاقة، حيث ت�شاهم في 

اأكثـــر من 66% من اإنتاج النفـــط في العالم، ول يخفى دور 

الحقول النا�شـــجة في المنطقة العربيـــة في هذا المجال، 

والتـــي تحمل عبء تلبيـــة الطلب المحلـــي المتنامي عالوة 

علـــى تلبية جزء ل ي�شـــتهان به مـــن الطلـــب العالمي. ولما 

كان الهدف الرئي�شي لعمليات ال�شتك�شاف هو الو�شول اإلى 

اأف�شـــل الم�شـــادر المتوفرة، فمن نافل القول اأن ال�شـــناعة 

البتروليـــة وللح�شـــول علـــى اأعلـــى مـــردود ل�شـــتثماراتها، 

تعتمـــد دوماً علـــى التقنيـــات الحديثة لتجـــاوز عقبة “بيئة 

الأ�شـــعار المتذبذبـــة للنفط”، وعقبة “طـــول المدة الالزمة 

لتنفيذ الم�شـــاريع البترولية”. لكـــن التقنيات الحديثة بحد 

ذاتهـــا تمثـــل تحدياً ل ي�شـــتهان به، اإذ اأن التغيـــرات التقنية 

تنمـــو ب�شـــكل مت�شـــارع مرتبطـــة اإلى حـــد بعيـــد بالحوافز 

التـــي تدعم تطوير هذه التقنية. وتراجع ال�شـــتثمارات في 

مجـــال ال�شتك�شـــاف والإنتاج يعني بو�شـــوح احتمال تراجع 

الإمـــدادات البترولية، وتراجع ال�شـــعات الإنتاجية، وهو ما 

�شـــوف ينعك�س على الأ�شعار والقت�شاد العالمي. وقد �شهد 

العالم تراجع الكت�شافات في عام 2021 وكيف اأثر ذلك في 

تراجع احتياطيات النفط والغاز في العالم بن�شـــبة 1% بين 

عامي 2020 و2021.

اإن تراجع ال�شـــتثمارات يوؤدي اأي�شـــاً اإلى تراجع تطوير 

احتياطيـــات الحقـــول المعروفـــة، ممـــا يعني عـــدم القدرة 

علـــى تعوي�ـــس ما يتم اإنتاجه منها، وهنـــا يجب التاأكيد على 

اأهمية عامل التكلفة اإذ اأن كمية النفط الإجمالية الموجودة 

فـــي باطـــن الأر�س ل تهم بحد ذاتها بقـــدر اأهمية الكميات 

القابلة لالإنتاج ب�شـــكل اقت�شـــادي، فو�شـــول اأ�شـــعار النفط 

اإلى م�شـــتوى مقبول من المنتجين والم�شتهلكين ي�شاهم في 

زيادة ال�شـــتثمارات في ال�شتك�شـــاف والحفر واإن�شاء البنى 

التحتيـــة، بينما تنخف�ـــس الحتياطيات القابلـــة لالإنتاج مع 

انخفا�س الأ�شـــعار اأو مع ارتفاع تكلفة البرميل حيث ي�شبح 

بع�شها خارج هام�س المردود القت�شادي.

وب�شـــكل عام، وبالرغم من ارتفاع العديد من الأ�شـــوات 

في ال�شـــنوات الأخيرة تاأييـــداً لالنتقال اأو التحول الطاقوي 

ومـــا بعـــده مـــن المراحـــل، اإل اأن هـــذا التحـــول -في حال 

نجاحـــه- يحتاج اإلى فترة لي�شـــت بالق�شـــيرة، مما يعني اأن 

النفـــط والغاز �شـــوف يبقيـــان من اأهم م�شـــادر الطاقة في 

العالم في المدى المنظور، بل ويمكن التاأكيد اأن ع�شر “ما 

بعـــد النفـــط” هو مجرد تعبيـــٍر ف�شـــفا�س لأن العالم يتجه 

اليوم اإلى ا�شتخدام مزيج من م�شادر الطاقة قد ترتفع فيه 

ح�شة م�شدٍر ما على ح�شاب م�شدر اآخر، لكنه بالتاأكيد لن 

يتخلى عن النفط والغاز.

وفـــي الختـــام فاإنه من المتوقـــع اأن تظل اأ�شـــعار النفط 

عنـــد م�شـــتويات معقولـــة تلقى القبـــول من قبـــل المنتجين 

والم�شـــتهلكين والم�شـــتثمرين علـــى حـــد �شـــواء، كمـــا اأن 

الأو�شـــاع الحالية التي يمر بها العالـــم، توؤكد على الأهمية 

ال�شـــتراتيجية للدول الأع�شاء في منظمة الأقطار العربية 

الم�شدرة للبترول ك�شمام اأمان لمنظومة الطاقة في العالم، 

من ناحية موقعها بالن�شبة لالأ�شواق العالمية من جهة، ومن 

الجهة الأخرى كونها تمتلك 54.5% من اإجمالي احتياطيات 

النفـــط العالمية، وتنتـــج اأكثر من 27.5% مـــن اإجمالي ما 

ينتجه العالم من ال�شوائل الهيدروكربونية، كما تمتلك %26 

من احتياطيات العالم من الغاز الطبيعي، وت�شتاأثر بما يزيد 

على 15% من اإجمالي الغاز الم�شوق في العالم.
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 معال�������ي الوزير، كان�������ت الجمهورية 

ال�شعبية من  الديمقراطية  الجزائرية 

اأوائل الدول التي ان�شمت اإلى منظمة 

اأواب�������ك في ع�������ام 1970 ولطالما كانت 

داعما اأ�شا�شيا لأن�شطة المنظمة حيث 

احت�شن�������ت »موؤتم�������ر الطاق�������ة العرب�������ي 

الثالث« ف�������ي عام 1985، تح�������ت �شعار 

»الطاقة والتعاون العربي« الذي اأ�شبح 

�شع�������ارا للموؤتم�������رات الالحق�������ة، فكيف 

تقيم�������ون ه�������ذا التع�������اون وم�������ا روؤيتكم 

الجزائ�������ر  بي�������ن  التع�������اون  لم�شتقب�������ل 

واأوابك؟

كمـــا هو معلوم ت�شـــعى اأوابك دائما 

الـــى تعزيز التعـــاون والتن�شـــيق وتبادل 

الخبرات بين دول اأع�شاء المنظمة من 

اجل الو�شـــول الى الف�شل  في مجال 

ل�شـــركات  تح�شـــين الأداء والإنتاجيـــة 

النفـــط الوطنية ومراكز البحث العلمي 

العربيـــة بهـــدف تمكينهـــا مـــن مواجهـــة التحديـــات التي 

تعتر�شـــها، والرتقـــاء باأدائها اإلى الم�شـــتويات المن�شـــودة 

مـــن خالل عقد دورات تدريبية و اجتماعات ت�شـــم خبراء 

فـــي مجـــال المحروقـــات   والتي �شـــاركت فيهـــا الهيئات 

والموؤ�ش�شات الجزائرية المعنية بقوة.

وفي هذا ال�شـــياق اريد ان ا�شيد بالثقة التي حظي بها 

المعهد الجزائري للبترول التابع ل�شـــركة �شـــوناطراك من 

طرفكم من خالل اختياره لتنظيم الدورة التدريبية بعنوان 

نموذج جديد للتحليل التجريببي لل�شمات الزلزالية اأحادية 

لقاء حصري لنشرة أوابك الشهرية

عرقاب:

»نسعى لتعزيز التعاون
مع أوابك والشركات المنبثقة عنها«

حوار: اآلء العمران

مراجعة: د. �شفيان اأوجيدة

ف�������ي ه�������ذا العدد، ت�شتاأنف ن�شرة اأوابك ال�شهرية مقابالتها ال�شحفية مع معال�������ي الوزراء وال�شادة كبار الم�شئولين في 

القط�������اع النفط�������ي في الدول الأع�شاء. وه�������ذا ال�شهر خ�شنا معال�������ي ال�شيد محمد عرقاب، وزير الطاق�������ة و المناجم في 

الجمهوري�������ة الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية، بحوار ح�شري وثري اأ�شهب في�������ه معاليه في الحديث عن كافة الق�شايا 

المتعلقة بالطاقة محليا واإقليميا ودوليا. وفي ما يلي تفا�شيل اللقاء: 
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وثنائيـــة البعـــاد مع تطبيـــق عملي على بيانات مـــن الجزائر. 

كما ن�شـــعى عن طريق  �شركة �شوناطراك لتعزيز هذا التعاون 

وبحث و مناق�شـــة فر�س اأخرى لتبادل الخبرات مع ال�شـــركات 

العربية المنبثقة عن  منظمة اأوابك  و �شـــركات دول الأع�شاء 

في اأوابك.

كما اريد ان ا�شير عن م�شتوى التعاون الجيد بين الجزائر 

والمنظمة من خالل الم�شـــاركة في جميع الندوات و الأن�شطة 

القت�شـــادية و العلميـــة التي تقوم بهـــا المنظمة والتي اأعطت 

دينامكية حقيقية لهذا التعاون.

بالن�شـــبة للم�شتقبل، وعلى �شـــوء التطورات التي ت�شهدها 

ال�شـــاحة الطاقوية العالمية، �شت�شـــاعف الجزائر تعاونها مع  

المنظمة في اطار التعاون بين البلدان المنتجة الأع�شاء منها 

وغير الأع�شاء و كذا المنظمات الأخرى.

هل لن�������ا اأن نقف عل�������ى الم�شهد الجزائ�������ري الحالي فيما 

يخ�ص الطاقة ب�شكل عام؟

يلعـــب قطاع الطاقة و المناجـــم  دورا محوريا في التنمية 

القت�شادية للبالد، اذ �شـــكل منذ ال�شتقالل قاطرة ال�شناعة 

الوطنيـــة باعتبـــاره الأداة المحركـــة لباقـــي فروع القت�شـــاد 

الوطنـــي، حيـــث تمثل المحروقـــات حوالي 18% مـــن الناتج 

المحلي الخام، 91% من عائدات ال�شـــادرات، وحوالي %50 

من اإيرادات ميزانية الدولة. كما ت�شاهم المحروقات في تلبية 

كامـــل الحتياجات الوطنية من الطاقة حيث بلغ ال�شـــتهالك 

ل�شنة 2021 ما يعادل 68 مليون ط م ن.

وقد �شـــهد القطـــاع العديد مـــن التغييـــرات الهيكلية منذ 

ال�شـــتقالل تميـــزت قبل كل �شـــيء بتطـــور الإطـــار القانوني 

والموؤ�ش�شـــاتي ق�شـــد تثمين مـــوارده وترقية اأن�شـــطة البحث 

وال�شتك�شاف والإنتاج بالإ�شافة الى الرفع من جاذبية المجال 

المنجمي من خالل تكييف و مالئمة الإطار الت�شريعي من اجل  

تكثيـــف جهود البحث و ال�شتك�شـــاف، من خالل تعديل قانون 

المحروقات �شنة 2019 بهدف جذب الم�شثمر الجنبي.

مكنت جهود التنقيـــب والتطوير من تحقيق اكثر من 600 

اكت�شـــاف للنفط والغاز منذ �شـــنة 1971، ال�شنة التي تم فيها 

تاأميم المحروقات وا�شـــترجاع ال�شـــيادة الوطنية على ثرواتنا 

الباطنيـــة. كمـــا تـــم انجاز مـــا يقـــارب 185 مليـــار دولر من 

ال�شـــتثمارات منذ 1985 في هذا المجال. و قد توجت �شركة 

�شوناطراك موؤخرا باكت�شافاتها الثالثة الجديدة خالل الثالثي 

الأول مـــن العام الجاري، كاأول �شـــركة في العالم العربي.  اما 

بالن�شـــبة لالإنتاج الولي التجاري من المحروقات فقد و�شـــل 

الى حدود 164 مليون طن معادل نفط مع نهاية عام 2021، 

اأي بارتفـــاع )+14%( مقارنـــة ب�شـــنة 2020 وباأكثر من ثالثة 

اأ�شعاف مقارنة مع م�شتوى �شنة 1971. 

امـــا فيما يخ�س تثمين المحروقات، فقد تم انجاز العديد 

من الم�شـــاريع الكبرى، مثل م�شـــفاة المكثفات في �شـــكيكدة 

بطاقة اإنتاجية تقدر ب 5.5 مليون طن/ال�شـــنة والتي ت�شاف 

الى الخم�س الم�شـــافي الموجودة حاليا لي�شل اإجمالي طاقة 
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التكرير الجزائرية اإلى 30 مليون طن في ال�شنة، وهو ما �شمح 

مـــن تلبية الطلب الداخلي المتزايـــد على المواد البترولية من 

جهـــة وتقلي�س وارداتنا من هذه المواد وت�شـــدير الفائ�س من 

جهة اخرى.

كما تم اإطالق عدة م�شاريع لإنعا�س قطاع البتروكيماويات 

من خالل ان�شاء م�شـــنعان للبولي ايثيالن والهيليوم بالإ�شافة 

الـــى مركبـــان لالأمونياك واليوريا تم تطويرهما بال�شـــراكة مع 

دولتين عربيتين )م�شر وعمان( للم�شاهمة في جهود الت�شنيع 

وتنويع القت�شـــاد الوطني، وو�شـــع الأ�شـــ�س لأن�شطة معالجة 

منتجات الجيلين الثاني والثالث الم�شتوردة حاليا. وقد �شمحت 

هذه الإنجازات من رفع قيمة �شادراتنا خارج المحروقات الى 

حوالـــي 2 مليـــار دولر امريكـــي ل�شـــنة 2021، اأي ما يقارب 

40% مـــن قيمـــة اإجمالي �شـــادراتها خـــارج المحروقات التي 
بلغت الخم�س مليارات دولر امريكي في نف�س ال�شنة.

امـــا فيمـــا يخ�ـــس تطويـــر النقـــل الدولـــي عبـــر خطوط 

الأنابيـــب، تلعب الجزائـــر دورا فعال باعتبارهـــا مورد موثوق 

من خالل اإطالق م�شـــاريع هيكلية كبـــرى ذات اأهمية اإقليمية، 

 Gazoduc Enrico Mattei( مثـــل خطـــي اأنابيـــب الغـــاز

و MEDGAZ( اللـــذان يربطـــان الجزائـــر باأوروبـــا بطاقـــة 

ت�شـــديرية  تتعدى 40 مليار متر مكعب/�شـــنوًيا ، ي�شاف اليها 

4 مركبـــات لتمييع الغاز الطبيعي »الم�شـــال« )LNG( بطاقة 
اجمالية تقارب 56 مليون متر مكعب �شـــنويا و مركبين لف�شل 

غاز البترول الم�شال )LPG(، بالإ�شافة الى ا�شطول مهم من 

ناقالت الغاز الم�شال، البترول الخام والمواد البترولية.

وقد بلغت �شـــادراتنا من المحروقات ما يقارب 97 مليون 

طـــن معادل نفط نهاية عام 2021، بقيمة قدرها 35.4 مليار 

دولر اأمريكي. وقد قدر المتو�شط ال�شنوي ل�شادرات منتجات 

المحروقات      بـ 91 مليون طن معادل نفط منذ �شنة 1971، 

و ايـــرادات لبا�س بها ، مما �شـــاهم في تمويـــل برامج التنمية 

القت�شادية والجتماعية في البالد.

اما فيما يخ�س ن�شاط توزيع الكهرباء والغاز، يعمل القطاع 

على موا�شـــلة جهوده من اجل تعزيز و�شـــائل اإنتـــاج الكهرباء، 

وتطويـــر �شـــبكة نقـــل وتـــــوزيـــع الكهـــــرباء والغــــــاز، وكذلك 

موا�شلة ربط ربوع الوطن بالكهرباء والغاز، بالأخ�س المناطق 

المعــــزولـــة والمحـــــرومـــة وكـــذا الأن�شـــطة الخالقـــة للثـــروة 

وال�شغل.

و مـــن بيـــن التحديـــات التي يواجههـــا القطاع هـــو تنامي 

الطلـــب الداخلـــي على الكهربـــاء والغاز بالموازاة مع تح�شـــن 

الم�شتوى المعي�شي للمواطن الجزائري، ما اأدى الى م�شاعفة 

ال�شـــتثمار في و�شـــائل الإنتاج والنقل الكهرباء، ما �شمح برفع 

القـــدرة الإنتاجية لتفوق  24 جيجاواط مع نهاية عام 2021، 

مقابل اقل من  1 جيجاواط في عام 1971.

ويتوفـــر القطاع على �شـــبكة كبيرة لنقل وتوزيـــع الكهرباء 

والغاز، ما �شـــمح بتحقيق قفزة نوعية من حيث توفير م�شادر 

 » االنتقال الطاقوي ال 
يعني التخلي التام عن 
المحروقات أو تفضيل 
طاقة على أخرى، 
ولكن االنتقال تدريجًيا 
نحو مزيج الطاقة الذي 
يأخذ في االعتبار كل 
من الطاقات المتاحة 
وبأسعار وتكاليف 
معقولة « 
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الطاقة للقطاع ال�شـــكني، اإذ تعتبر مـــن بين الأعلى في العالم 

والمنطقة، حيث ان اأكثر من 99% من البيوت المنزلية مو�شلة 

بالكهربـــاء و65% منها بالغاز الطبيعي. وقدر عدد م�شـــتركي 

ال�شركة الوطنية للكهرباء والغاز ‘’�شونلغاز’’ حوالي 11 مليون 

م�شترك من الكهرباء و 7 ماليين م�شترك من الغاز.

 بالحدي�������ث ع�������ن قطاع الغ�������از الطبيعي ف�������ي الجزائر، هل 

هن�������اك م�شاريع م�شتقبلية لرفع اإنت�������اج البالد من الغاز؟ وهل 

�شت�شاه�������م هذه الم�شاريع في زيادة �شادرات الجزائر من الغاز 

اأم �شتوجه لتلبية الطلب المتنامي عليه محليًا؟

تمتلـــك الجزائـــر احتياطـــات هامة مـــن الغـــاز الطبيعي، 

لـــذا ي�شـــعى قطـــاع الطاقـــة و المناجم الـــى  تطوير ن�شـــاط 

المنبـــع لتو�شـــيع قاعـــــــدة هـــذه الحتياطات ل �شـــيما الغاز 

الطبـــــيعـــي من اجل زيـــادة الإنتـــــاج الأولي عن طريق تكثيف 

جهــــود البحث وال�شتك�شـــاف بال�شـــراكة مـــع الأجانب والتي 

يعـــول عليهـــا  بعـــد التعديــــــالت التـــي اأجريـــت علـــى قانون 

المحــــروقات، و كذلك تح�شين اأداء ال�شتكــــ�شاف و عمليات 

ا�شـــتغالل مكامن المحــــروقـــات با�شـــتخـــدام تقنيات حديثة 

رفـــع  اجـــل  مـــن   )EOR( Enhanced Oil Recovery
ن�شـــبة ال�شـــترجاع. و عليه نرتقب ان ي�شجل انتاجنا من الغاز 

الطبيعي ارتفاعا بن�شبة 4% مطلع 2026 .

بالن�شـــبة لل�شـــطر الثانى من �شـــوؤالكم، اريد اأن ا�شير الى 

ال�شيا�شـــة الطاقوية للجزائر قائمة علـــى اأولوية  تلبية الطلب 

الوطني، �شـــيما القطاع ال�شـــكني و القطاع ال�شناعي، وتثمين 

المحروقـــات( تطوير ال�شـــناعات البتروكيميائيـــة )للرفع من 

القيمـــة الم�شـــافة مـــع المحافظة علـــى م�شـــتوى مقبول من 

ال�شادرات لتمويل القت�شاد الوطني.

وقد ترجمت هذه ال�شيا�شـــة من خالل الأرقام الم�شـــجلة 

�شـــنة 2021 حيث تــــم ربــــط ما يقــارب 436 الف م�شتهلك 

بالغاز الطبيــــعيى لي�شـــبح عدد المو�شولين بالغاز الى حوالي 

7 ماليين م�شتهلك ما يمثل  ن�شبة اإي�شال %65.
اما بالن�شـــبة ل�شـــادرتنا من الغاز الطبيعي و مقارنة ب�شنة 

2020، فقـــد ارتفعـــت قيمتها باأكثر مـــن 71%  الى 12 مليار 
دولر امريكي مع نهاية 2021.

و يعتبـــر تحقيق هـــذه الأهـــداف تحديا بالن�شـــبة لقطاع 

الطاقــــــــة الجزائـــري فـــي ظـــــــل التزايد الم�شـــتمر للطلب 

المحلـــي علـــى الطاقــــة. وعليـــه، بالإ�شـــــــافة الـــى تطــوير 

الطاقات الجديدة، اأدرج القطــاع �شــــــمن اأولوياته وبالتعاون 

مـــع قطاعـــات اأخـــرى تر�شـــيد ا�شـــتعمال الطاقـــة وفعاليـــة 

ا�شتخدامها.

 يعاني ال�شوق العالمي من �شح في امدادات الغاز الطبيعي 

الم�شال، وفي المقابل تمتلك الجزائر محطات اإ�شالة بطاقة 

اإجمالية تفوق ال 25 مليون طن/ال�شنة، هل يمكن ا�شتغالل 

تل�������ك الطاق�������ة المتاحة ف�������ي زيادة �ش�������ادرات الغ�������از الطبيعي 

الم�ش�������ال من الجزائر في الم�شتقب�������ل القريب لال�شتفادة من 

ال�شعار الحالية؟

 لقد �شـــهد �شوق الغاز الطبيعي الم�شـــال، كما هو معلوم، 

ارتفاًعـــا حــــــــاًدا فـــي الأ�شـــعار خالل �شـــنتي 2022-2021 

رغم التو�شـــع الذي عرفته  القــدرات العالمية في اإنتاج الغاز 

الطبيعي الم�شال في ال�شـــنوات الأخيرة، خا�شة في الوليات 

المتحـــدة، مما �شـــاهم فـــي خف�س اأ�شـــعار الغاز في ال�شـــوق 

العالمية.

ومـــع ذلـــك، فاإن تراكـــم العديد مـــن العوامل مثـــل الأزمة 

الطاقوية في اأوروبا ل�شـــيما �شعف م�شتويات التخزين والحد 

من تو�شيل الغاز الرو�شي عبر خط الأنابيب الى اوروبا وظهور 

البرازيل كم�شـــتورد جديـــد للغاز الطبيعي الم�شـــال، اأدى اإلى 

زيادة المناف�شة عليه في منطقة اآ�شيا، التي تعد اأكثر المناطق 

ا�شـــتيراداً للغاز الطبيعي الم�شـــال، مما خلق توتًرا في ال�شوق 

وت�شبب في ارتفاع اأ�شعار الغاز الطبيعي الم�شال �شنة 2021.

وللعودة الى �شـــوؤالكم، اريد اأن اذكر ان الجزائر تعتبر من 

مـــوردي الغاز الأ�شا�شـــيين في ال�شـــوق الأوروبيـــة )11% من 

واردات اأوروبـــا مـــن الغاز( لعدة عقود،  حر�شـــت من خاللها 

�شـــركة �شوناطراك باحترام التزاماتها التعاقدية ما مكنها من 

ك�شب ثقة �شركائها الأوروبيين.

وعليـــه و بالموازاة مـــع ارتفاع الطلـــب العالمي على الغاز 

الطبيعي، عرفت �شــــــادرتنا �شنة 2021 ارتفاعا معتبرا  قدر 

بـ 40% )54% بالن�شبة للغاز الطبيعي و 13% بالن�شبة للغاز 

الطبيعي الم�شال( لي�شل الى قرابة 56 مليار متر مكعب.

كمـــا نعمل على ولوج ا�شـــواقا اأخرى للرفع من �شـــادراتنا 

من الغاز الطبيعي الم�شال بالنظر الى ما نمتلكه من اإمكانات 

و  باعتباره  تحديا كبيرا، نظرا ل�شـــعوبة المناف�شـــة في هذه 

ال�شـــواق التي تن�شـــط فيها كبريات ال�شـــركات العالمية التي 

تمتلك قدرات ت�شديرية كبيرة.

رغم ذلك ا�شـــتطاعت �شوناطراك في الأ�شهر الما�شية ان 

ت�شـــدر كميات من الغاز الطبيعي الم�شال في ال�شوق الفورية 

م�شـــتفيدة من ارتفاع الأ�شـــعار التـــي كانت م�شـــتوياتها اأعلى 

بثالث اأو حتى خم�س مرات من الأ�شـــعار التعاقدية. بالن�شـــبة 

ل�شـــنة 2022، من المتوقع ت�شـــدير ما يقارب 22 مليون متر 

مكعب من الغاز الطبيعي الم�شال.
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 ما جديد خط�������ط الجزائر في مجال الهيدروجين ومتى 

يتوقع النتهاء من ال�شتراتيجية الوطنية للهيدروجين وهل 

�شيوؤث�������ر براأيكم على �شادرات الجزائ�������ر الم�شتقبلية من الغاز 

الى اأوروبا.

لقـــد اأدرجـــت الحكومـــة الجزائريـــة، كجـــزء مـــن خطتها 

لالنتعا�ـــس القت�شـــادي، النتقـــال نحـــو الطاقـــات الجديدة 

والمتجـــددة كمحور ا�شا�شـــي، وجعلته مـــن الأولويات، بهدف 

النمو »الأخ�شر« من خالل ا�شتخدام تقنيات الطاقة المبتكرة 

والرقمية.

وقد تم اإدراج تطوير الهيدروجين �شـــمن الأهداف البالغة 

الأهميـــة للحكومـــة الجزائرية ولهذا الغر�س فانـــه يتم حاليا 

اعـــداد ا�شـــتراتيجية وطنية وكذا خارطة طريـــق لتطوير هذا 

النوع من الطاقة، خا�شة واأن الجزائر لديها قدرات كبيرة في 

هذا المجال والتي �شت�شـــمح لنا باأن نكون من بين الدول التي 

�شيكون لها تخ�ش�س كبير و دور في اإنتاج وت�شويق الهيدروجين 

فـــي العالم. وبالتالـــي، يمكن اأن ي�شـــمح الهيدروجين للجزائر 

بدخول �شوق ت�شدير جديد وواعد.

اأدرجت الحكومة في اطار الروؤية الم�شتقبلية لتطوير هذا 

المورد التحديات و اللتزامات الدولية خا�شة  اتفاقية باري�س 

واأهداف الأمم المتحدة للتنمية الم�شـــتدامة لعام 2030 على 

الم�شـــتوى الوطني والإقليمي والدولي والتي تتطلب الحد من 

انبعاثـــات غـــازات الحتبا�ـــس الحراري لالنتقـــال بنجاح نحو 

م�شتقبل منخف�س الكربون.

�شـــيلعب الهيدروجين دوًرا مهًما في مزيج الطاقة و الذي 

�شـــيمّكن الجزائـــر مـــن اأداء دور مهم في �شـــوق الهيدروجين 

العالميـــة، والظفر بح�شـــة جيدة مـــن هذه ال�شـــوق الواعدة، 

لت�شـــيف اإلى موقعها الريادي في اأ�شـــواق الطاقة دوراً جديداً 

ب�شـــفة م�شـــدر للهيدروجين، بجانب دورها التاريخي ب�شـــفة 

م�شدر هام  لإمدادات الغاز منذ عّدة عقود.

 تع�������د الجزائر من ال�������دول المنتجة والم�ش�������درة للبترول 

والغاز، وه�������و المحرك الرئي�ش�������ي بطبيعة الح�������ال ل�شناعات 

القيم�������ة الم�شافة، وخا�شة �شناع�������ة البتروكيماويات، فما هو 

الم�شهد الحالي وم�������ا الجديد الذي �شنراه م�شتقبال في هذه 

ال�شناعة الهامة؟

ي�شكل تثمين الموارد الطبيعية التي تزخر بها الجزائر ب�شفة 

عامة والمحروقات ب�شـــفة خا�شـــة محورا اأ�شا�شـــيا في مخطط 

النعا�س القت�شـــادي الـــذي اقرته الدولة الجزائرية بداية �شـــنة 

2020. و يعتبر تطوير ال�شـــناعة البتروكيماوية من اأهم المحاور 
المعتمدة لتحقيق هـــذا الهدف نظرا لتوفر المواد الأولية )الغاز 

الطبيعي، غاز البترول الم�شال، النافثا وغيرها...(.

 الجزائر أجرت تعديالت في 
قانون المحروقات لجذب 
الشركات النفطية األجنبية 
لالستثمار ولوضع نظام قانوني 
ومؤّسساتي وضريبي مستقّر 
ومحفز لالستثمار في ميدان 
المحروقات على المدى الطويل 
دون المساس بالمصالح الوطنية، 
حيث تم اإلبقاء على قاعدة 
49/51 فيما يتعّلق باالستثمارات 
األجنبية في هذا المجال
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ومـــن بين الأهداف التي ي�شـــعى قطـــاع الطاقة الجزائري 

الى تحقيقها على المدى المتو�شط هو تحويل اأكثر من %50 

مـــن الإنتـــاج الأولي مقابـــل 32% حالًيا، وخلـــق ما يقرب من 

4000 فر�شـــة عمل مبا�شرة، وت�شـــدير  ما قيمته 5 مليارات 
دولر من ال�شناعات البتروكيماوية مقابل 1.2 مليار حالًيا. 

وعليـــه برمج القطاع العديد من الم�شـــاريع البتروكيماوية 

ذات حجم عالمي بتكلفة تقارب 15 مليار دولر امريكي منها 

ما هو قيد الإنجاز اأو الدرا�شة. و يتعلق الأمر بمركبات لإنتاج 

البولي بروبلين، الميثانول وم�شتقاته، ميثيل تر�شيو بوتيل ايثر 

)MTBE(، الكيـــل بنزان الخطي لنتاج مواد التنظيف وكذا 
م�شـــروع ت�شـــبيع الهيليوم المنتج محليا الـــذي تحتل الجزائر 

المرتبة الثالثة عالميا في انتاجه.

وللتذكير، تمتلك الجزائر حاليا �شـــبعة )7( م�شانع لنتاج 

المواد البتروكيماوية )البوليبروبيالن، الزوت، الهليوم، اليوريا 

والأمونيـــا…( تديرها �شـــوناطراك بمفردها اأو بال�شـــراكة. و 

قد حقق هذا الن�شـــاط �شادرات قدرت بحوالي مليارين دولر 

اأمريكي �شـــنة 2021، وخلق 3000 فر�شـــة عمل مبا�شـــرة و 

تثمين حوالي 5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي.

اأعلن�������ت الحكوم�������ة الجزائرية ع�������ن خطة واع�������دة لإن�شاء 

م�شاف�������ي جدي�������دة لتكري�������ر النف�������ط بالإ�شاف�������ة اإل�������ى تطوير 

الم�شافي القائمة، فما هي اآخر تطورات هذه الم�شاريع؟

 عرفت ال�شناعة التكريرية الجزائرية تطورا ملحوظا في 

ال�شنوات الأخيرة، بعد انجاز م�شفاة للمكثفات بطاقة اإنتاجية 

5.5 مليـــون طن/ال�شـــنة و اعادة تاأهيل وع�شـــرنة الم�شـــافي 
وكذا تح�شين مردوديتها ما �شمح برفع  قدراتنا  الإنتاجية من 

المواد البترولية الى اكثر من 30 مليون طن �شنويا، بالإ�شافة 

لموافقة خ�شـــائ�س الموارد البترولية مـــع المعاير الدولية ما 

�شمح  من تلبية الطلب الوطني المتزايد على الوقود.

ولتلبية الحتياجات الم�شتقبلية للطلب في ال�شوق الوطنية 

وتثمين اأف�شـــل للنفط الخام، اأدرج قطاعنا برنامجا تطويريا، 

يتمثل في ان�شـــاء م�شـــفاة جديدة بحا�شـــي م�شـــعود بالجنوب 

الجزائـــري ذات طاقـــة تكريريـــة تقـــدر ب 5 ماليين طن في 

ال�شـــنة ووحدة لتك�شير الفيول )زيت الوقود( ب�شكيكدة بطاقة 

تكريـــر تقـــارب 4.6 مليـــون طن ومـــن المنتظر دخـــول هذين 

الم�شروعين، الذي قدرت قيمة تكلفتهما الجمالية  بـ 5 مليار 

دولر امريكي، حيز الخدمة بداية �شنة 2026.

بالمـــوازاة يعمل قطاع الطاقة على نمذجة الطلب الوطني 

على المواد البترولية يهدف الى اإعطاء نظرة م�شـــتقبلية على 

الم�شاريع التكريرية التي يتوجب انجازها.

 كانت الجزائر من اأوائل ال�������دول على م�شتوى العالم التي 

طبقت مفهوم ا�شطياد وحقن وتخزين غاز ثاني اأك�شيد الكربون 

تح�������ت الأر��������ص، وقد كث�������ر الحدي�������ث موؤخرا ع�������ن التحول نحو 

 Circular Carbon Economy اقت�شاد دائري للكربون

وم�������ا يوفره من فر��������ص تمكن من تطوير اأنظم�������ة طاقة جديدة 

قائم�������ة على البتكار والتقنيات الت�������ي ت�شتخدم جميع م�شادر 

الطاقة، مع زيادة تحقيق اأهداف التنمية الم�شتدامة ومعالجة 

تغير المناخ، فهل لمعاليك�������م اأن تطلعونا على موقف الجزائر 

والتوجهات الم�شتقبلية لديكم في هذا ال�شاأن؟

جميـــع دول العالـــم، بمـــا فـــي ذلـــك الجزائـــر  اأ�شـــبحت 

منخرطـــة الآن بدرجات متفاوتة في التحـــول البيئي من اأجل 

احتواء ال�شـــرر الناجم عن تغير المنـــاخ الذي ينبغي اأن يمهد 

الطريق لبناء اقت�شاد دائري.

وعلـــى غـــرار العديد مـــن البلـــدان المنتجة للنفـــط، فاإن 

التحـــدي الـــذي تواجهه الجزائر هـــو اإيجاد تـــوازن بين عدم 

ال�شـــتقرار العالمـــي في اأ�شـــواق الوقود الأحفوري و�شـــرورة 

حماية البيئة والحد من انبعاثات غازات الحتبا�س الحراري. 

وهـــذا التـــوازن يعني مراجعة ا�شـــتراتيجيات الطاقة ل�شـــالح 

الطاقات المتجددة والطاقات البديلة . 
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الأطـــراف ال�شـــابع والع�شـــرين المقبل والمبرمج في م�شـــر، 

ب�شـــفتها طرًفا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية واتفاقية 

باري�س التي �شـــادقت عليهما، وكع�شـــو في مجموعات الدول 

التي تدافع عن م�شالح البلدان النامية مثل مجموعة الـ 77+ 

ال�شـــين، مجموعـــة اإفريقيـــا و مجموعة الـــدول العربية التي 

تن�شط في مفاو�شات تغير المناخ.

ما روؤيتكم حول ا�شتخدام الطاقات الجديدة والمتجددة 

وهل اتخذت الجزائر خطوات بهذا ال�شاأن؟  

تحظى الجزائر باإمكانات طاقوية هائلة وعليه فقد عملت 

ومنذ ال�شـــنوات الأولى من ال�شتقالل على ال�شتغالل الأمثل 

لهذه الثروة، واإحكام و�شائلها، لإفادة مواطنيها بو�شائل التقدم 

المادية، وتمكين القت�شاد الوطني من التطور الم�شتمر .

وباعتبـــار الجزائـــر دولة منتجة وم�شـــدرة للنفـــط والغاز 

الطبيعي، فاإن م�شـــاهمة الطاقات المتجددة في تلبية ال�شوق 

الوطنية من احتياجات الطاقة تظل منخف�شـــة للغاية مقارنة 

بالوقـــود الأحفوري الذي ليزال يهيمن على المزيج الطاقوي 

خا�شة في اإنتاج الطاقة الكهربائية.

فمـــن خالل تطـــور الوعي العالمـــي المتعلـــق بالحتبا�س 

الحـــراري وم�شـــكلة ا�شـــتنفاذ المـــوارد الحفوريـــة، انتهجت 

الجزائر، كبقيـــة دول العالم الأخرى، نمط النتقال الطاقوي 

وهـــذا عن طريـــق التحول مـــن النمـــوذج ال�شـــتهالكي الذي 

يعتمد على المحروقات الى نموذج ا�شتهالكي اآخر يكون اأكثر 

واقعية ومزيج للطاقة يتميز بتنمية متزايدة للطاقات النظيفة 

المتجددة وال�شديقة للبيئة.

كمـــا تواجـــه الجزائر تحـــدي اللتزامات العالمية ب�شـــاأن 

تغيـــر المناخ فان هدف خف�س الكربون مكر�س في �شيا�شـــتها 

الطاقوية، ل �شيما في قطاع الطاقة. 

فبالن�شـــبة لنـــا، ل يعنـــي النتقال الطاقـــوي التخلي التام 

عن المحروقات اأو تف�شـــيل طاقة على اأخرى، ولكن النتقال 

تدريجًيـــا نحو مزيج الطاقة الذي ياأخـــذ في العتبار كل من 

الطاقات المتاحة وباأ�شعار وتكاليف معقولة.

ويتمحـــور برنامج الطاقة المتجـــددة الذي تبنته الحكومة 

حـــول اإنتـــاج 15 جيجـــاواط بحلول عـــام 2035، م�شـــحوبا 

بتهجين اإنتاج الكهرباء من م�شـــادر متجددة في جنوب البالد 

وت�شـــجيع اإنتـــاج الكهرباء من م�شـــادر متجـــددة بما في ذلك 

الهيدروجين. 

وقـــد اأنجزت عـــدة م�شـــاريع متعلقـــة با�شـــتغالل الطاقة 

ال�شم�شـــية لتزويد القرى المعزولة بالكهرباء، واإن�شاء محطة 

تجريبية ل�شـــتغالل طاقة الرياح في تندوف، وكذا الم�شـــروع 

لذا اعتمدت الجزائر ا�شـــتراتيجية وطنية للبيئة والتنمية 

الم�شـــتدامة تعتمد اأ�شا�شـــا على التحـــول الإيكولوجي و على 

التحولت في مجال الطاقة.

كمـــا تـــم ادراج في جميـــع القوانيـــن الجزائريـــة المتعلقة 

بالطاقة ق�شايا البيئية و معالجة تغير المناخ من اأولوياتها في 

جميع الأن�شـــطة  ال�شناعية و التحويلية )النبعثات، النفايات، 

واإعادة التدوير، والتلوث، الخ ...(.

 اأي�������ن تقف الجزائ�������ر من الجه�������ود الدولية ح�������ول التغير 

المناخ�������ي؟ وما طبيعة م�شاركتكم في موؤتمر الأطراف القادم 

 UNFCCC (COP27) لموؤتم�������ر اتفاقي�������ة تغير المن�������اخ

المزمع عقده في جمهورية م�شر العربية؟    

و�شـــعت الجزائر حماية البيئة في �شـــميم ا�شتراتيجيتها 

للتنميـــة الجتماعية والقت�شـــادية وخ�ش�شـــت لهـــا مادة في 

د�شـــتورها )المـــادة 64(. تنتهج الجزائر �شيا�شـــة تطوعية في 

مجـــال مكافحـــة تغير المناخ وتبـــذل جهودا كبيـــرة للحد من 

الآثـــار ال�شـــارة لتغيـــر المناخ مـــن خالل اإجـــراءات فعالة في 

مختلف القطاعات.

ت�شـــارك الجزائر في موؤتمرات الأطراف، ل �شيما موؤتمر 
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المـــزدوج للطاقـــة ال�شم�شـــية والغاز المطور بال�شـــراكة، على 

م�شـــتوى منطقـــة حا�شـــي الرمـــل كمـــا اعـــدت كل التر�شـــانة 

القانونية.

كما تـــم اإطـــالق برنامج تهجيـــن جميع محطـــات الطاقة 

الموجـــودة في الجنـــوب من قبل ال�شـــركة الجزائريـــة لتوزيع 

الكهرباء والغاز »�شـــونلغاز«، بهدف الحد من ا�شتهالك الوقود 

الأحفوري )�شـــيما الديزل( خا�شـــة في المواقـــع البعيدة جًدا 

عن م�شادر الإمدادات.

كما خططت �شوناطراك برنامجا ل�شتبدال اإنتاج الكهرباء 

من الم�شـــادر التقليديـــة )ديزل والغـــاز( بالطاقات المتجددة 

)ال�شم�شـــية(، على م�شـــتوى 56 موقًعا لل�شركة المتواجدة في 

جنوب البالد )1300 ميغاواط(.

وفي نف�س ال�شـــياق، ي�شـــاهم قطـــاع الطاقة في تج�شـــيد 

البرنامج الوطني للطاقات المتجددة من خالل انجاز م�شاريع 

محطات �شم�شـــية بطاقة اجمالية 500 ميغاواط. لالإ�شـــارة، 

تم تاأ�شي�س �شـــركة لتطوير الطاقة المتجددة )�شم�س(، بهدف 

اإدارة م�شروعات الطاقة النظيفة في البالد.

وال�شـــركة الجديدة عبارة عن ا�شتثمار م�شترك بين �شركة 

�شـــوناطراك، وال�شـــركة الجزائريـــة لتوزيـــع الكهربـــاء والغاز 

»�شونلغاز«، بن�شبة 50% لكل منهما.

 م�������ا هي نظرتكم لأ�شواق الطاقة العالمية ما بعد جائحة 

كورونا واأين نحن من ا�شتقرار الأ�شعار؟

تعتبر جائحة كورونا �شدمة قوية تلقتها الأ�شواق العالمية 

لل�شلع والخدمات مما اأثر ب�شكل �شلبي على القت�شاد العالمي 

وخا�شـــة على اأ�شـــعار النفط ممـــا اأدى اإلى تطبيق �شيا�شـــات 

ماليـــة ت�شـــحيحية وهيكليـــة لتخفيف حدة تقلـــب الطلب في 

معظم الدول. 

ويظهـــر جليا تعافـــي الأ�شـــواق العالميـــة الطاقوية خالل 

مما يوحي اإلى الأهمية البالغة التي من المتوقع اأن ت�شتمر في 

التزايد خا�شـــة خالل الأزمة الرو�شـــية الأوكرانية وكذلك في 

ظل التحول الطاقوي خا�شة في حو�س البحر المتو�شط الذي 

مـــن المترقب اأن ي�شـــهد تناف�س قوي علـــى الغاز الطبيعي في 

الفترات القادمة ما يوحي بانتعا�س اأقوى في اأن�شـــطة البحث 

وال�شتك�شاف بالن�شبة للغاز الطبيعي.

قـــد تلجاأ رو�شـــيا اإلـــى تغيير منحـــى ت�شـــدير غازها اإلى 

ال�شين بدل من التحاد الأوروبي ول نعلم الأثار ال�شلبية التي 

قد تنجر وراء هذه الأزمة من كل الجوانب �شـــواء القت�شادية 

والأمنية.

لـــذا، من ال�شـــعب جـــدا التنبوؤ باأ�شـــعار المـــواد الطاقوية 

ل�شـــيما اأ�شعار النفط والغاز على المدى البعيد ولكن �شتكون 

هنـــاك قفزة نوعيـــة في اأ�شـــعار الغاز الطبيعي وهـــذا لزيادة 

الطلب عليه مع ا�شتقرار في متو�شط اأ�شعار �شوق النفط.  

كيف ت�������رون م�شتقبل ال�شتثم�������ارات البترولية في ظل 

التط�������ورات الأخيرة الت�������ي ت�شهدها اأ�ش�������واق الطاقة ب�شكل 

عام؟ 

كمـــا هـــو معـــروف فقد عانـــت ال�شـــتثمارات كثيـــرا بعد 

النهيار الحاد لأ�شـــعار الغاز �شنة 2014. ومع انتعا�س اأ�شعار 

النفـــط  فـــوق 50 دولًرا للبرميل �شـــعت �شـــركات النفط الى 

خف�ـــس التكلفة قبل اإعادة اإطالق ال�شـــتثماراتها في المناطق 

الغنية بالمحروقات .

ومـــع ذلك، ظل حجم ال�شـــتثمارات البتروليـــة اأقل بكثير 

من الم�شـــتوى الذي �شـــهدته قبـــل �شـــنة 2014. وهذا راجع 

لأزمة وباء فيرو�س كورونا و�شعود الجهات الموؤيدة للمناخ، اذ 

ت�شـــاعفت ا�شتراتيجيات خف�س الكربون مع اأهداف انبعاثات 

“�شافي ال�شفر”، مما اأدى اإلى تباطوؤ ال�شتثمارات في الوقود 
الأحفوري ل�شالح م�شادر الطاقة المتجددة.

عامي  2021 و 2022 مما �شـــاهم في 

ا�شترجاع تدريجي لقت�شاديات الدول، 

خا�شة منها التي تعتمد ب�شكل كبير على 

المحروقات. فبالن�شبة ل�شعار البترول 

الخـــام، و رغـــم تراجعهـــا تحـــت عتبـــة 

120 دولر للبرميـــل الم�شـــجلة خـــالل 
�شـــهر مار�س 2022، فانها مازالت في 

م�شـــتويات ت�شجع ال�شتثمار  في مجال 

ال�شناعة النفطية. 

ومـــن المالحـــظ خـــالل هذه   

الفترة هو ت�شـــاعد منحى اأ�شـــعار الغاز 
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وفي عام 2021 انتع�س الطلب على الطاقة والنفط ب�شكل 

كبيـــر، بعد النخفا�س الكبير الم�شـــجل في عـــام 2020، مما 

يوحـــي الـــى ا�شـــتمرار النفط في لعـــب دور مهم فـــي المزيج 

الطاقوي العالمي مما يتطلب ا�شتثمارات �شخمة لتلبية الطلب، 

واإل فمن الممكن حدوث �شدمات جديدة من التقلبات ونق�س 

الطاقة في الم�شـــتقبل، وهذا لي�س في م�شـــلحة المنتجين اأو 

الم�شتهلكين.

ان الهبـــوط الحـــاد لأ�شـــعار البتـــرول ت�شـــبب فـــي تباطوؤ 

ا�شتثمارات �شركات البترول العالمية وانخفا�شها على م�شتوى 

العالم ما ادى اإلى �شـــح الإمدادات البترولية وارتفاع الأ�شـــعار 

والت�شـــخم فـــي المديين الق�شـــير والمتو�شـــط، لـــذى يتوجب 

على �شـــركات النفـــط التوجه نحـــو المزيد من ال�شـــتثمارات 

في الم�شـــاريع النفطية والغازية في ظل الزيادة الم�شـــجلة في 

الأ�شعار.

كمـــا يجـــب على الـــدول العربيـــة عامة و الجزائر خا�شـــة 

الم�شي قدما بال�شتثمار للحفاظ على موقعها واإعادة التوازن 

اإلى الأ�شواق .

وفي هذا ال�شـــياق يجـــدر بنا ان نذكـــر ان الجزائر اجرت 

تعديالت فـــي قانون المحروقـــات لجذب ال�شـــركات النفطية 

الأجنبيـــة لال�شـــتثمار وكـــذا مـــن اجـــل و�شـــع نظـــام قانوني 

وموؤ�ّش�شـــاتي وجبائـــي م�شـــتقّر ومحفز لال�شـــتثمار في ميدان 

المحروقـــات علـــى المدى الطويل دون الم�شـــا�س بالم�شـــالح 

الوطنيـــة، حيـــث تم الإبقاء علـــى قاعـــدة 49/51 فيما يتعلّق 

بال�شتثمارات الأجنبية في هذا المجال.

كمـــا يهدف قانون المحروقات بالأ�شـــا�س الى ا�شـــتقطاب 

ا�شـــتثمارات اأجنبية جديدة، من خالل التحفيـــزات الجبائية  

وكذا تب�شـــيط الإجـــراءات الإدارية والعملية للقيام بالأن�شـــطة 

النفطيـــة ممـــا �شي�شـــمح من تكثيـــف جهود ال�شتك�شـــاف عن 

طريق ال�شراكة، كما �شيدعم هذا القانون ال�شتغالل الم�شتدام 

والأمثل لموارد المحروقات.

2021 2020 الوحدة
 

13 18 عدد الكت�شافات اجلديدة 

3.2 2.8 مليون برميل يوميا اإجمايل معدل الإنتاج اليومي: 

842 839 الف برميل يوميا البرتول اخلام

191 185 الف برميل يوميا املكثفات

249 234 الف برميل يوميا اإنتاج �شوائل الغاز الطبيعي 

105 85 مليار مرت مكعب انتاج الغاز الطبيعي امل�شوق 

1.9 1.5 مليون برميل يوميا انتاج الغاز الطبيعي امل�شوق 

1.9 1.6 مليون برميل يوميا اإجمايل ال�شادرات: 

632 642 الف برميل يوميا البرتول اخلام

77 79 الف برميل يوميا املكثفات

188 177 الف برميل يوميا  �شوائل الغاز الطبيعي 

1007 711 الف برميل يوميا  الغاز الطبيعي 

7.2 6.7 مليون طن اإجمايل الطاقة الإنتاجية للبرتوكيماويات والأ�شمدة

قطاع الطاقة في الجزائر بالأرقام خالل عامي 2020 و2021 



أعرب السيد 
علي سبت بن سبت

األمين العام لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوفاة المغفور له بإذن اهللا 

تعالى
 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

سائاًل المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح 
جناته وأن يلهم أهل دولة األمارات العربية المتحدة حكومة 

وشعبًا جميل الصبر وحسن العزاء

أعرب السيد أعرب السيد 
علي سبت بن سبت

األمين العام لمنظمة األقطار العربية 

أعرب السيد 

مشاركة عزاء
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تعزير التعاون بين  أوابك والمعهد العربي للتخطيط

حيث كان في ا�شـــتقبال الوفد �شـــعادة الدكتور بدر عثمان 

مال اˆ، مدير عام المعهد، الذي رحب بوفد الأمانة العامة، 

واأو�شـــح باأن المعهد على ا�شـــتعداد تام لتوطيد عرى التعاون 

مع المنظمة في العديد من الأن�شطة ذات الهتمام الم�شترك 

وخا�شـــة في مجال التدريب والم�شـــاركة فـــي تنظيم الندوات 

والموؤتمرات التي تتناول الموا�شـــيع ذات الهتمام الم�شـــترك 

بين الموؤ�ش�شتين. 

ومن جانبه ثمن ال�شـــيد بن �شبت عالياً الدور الكبير الذي 

يقوم به المعهد في مجال التدريب وتقديم ال�شت�شارات الفنية 

للعديد من الدول والموؤ�ش�شات العربية، واأكد حر�س المنظمة 

على اإتخاذ الخطوات الفعلية التي من �شاأنها تعظيم ال�شتفادة 

من اأن�شـــطة المعهد كعقد الدورات التدريبية للدول الأع�شاء 

في المنظمة في المجالت القت�شـــادية المتنوعة. وفي ختام 

اللقاء تم التفاق على ت�شـــكيل لجنة م�شـــتركة تناط بها مهام 

درا�شة �شـــبل تعزيز التعاون الم�شـــتقبلي بين الموؤ�ش�شتين بما 

يعود بالنفع على الجميع.

في اإطار تعزيز التعاون بي�������ن منظمة الأقطار العربية 

العربي�������ة  والموؤ�ش�ش�������ات  (اأواب�������ك)  للبت�������رول  الم�ش�������درة 

والإقليمية في المجالت Pات الهتمام الم�شترك، قام وفد 

من الأمانة العام�������ة لمنظمة اأوابك برئا�شة �شعادة الأمين 

الع�������ام ال�شيد علي �شبت بن �شبت، بزي�������ادة للمعهد العربي 

للتخطيط في 11 مايو 2022.
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جاء ذلك خالل م�شـــاركة �شـــموه في جل�شة حوارية �شمن 

موؤتمر م�شـــتقبل الطيران الذي نظمتـــه موؤخرا هيئة الطيران 

المدنـــي فـــي الريا�ـــس، المملكة العربيـــة ال�شـــعودية، بعنوان 

“تحول الطاقة: كيف يمكننا التغلب على تحدي ال�شتدامة«
واأ�شـــاف “اإننـــا في مواجهـــة تحديات الطاقـــة في قطاع 

الطيـــران نعمل علـــى الجبهتين، اأولً نعمل مع قطاع �شـــناعة 

الطيـــران على تطويـــر المحـــركات والمواد المبتكـــرة، وثانياً 

على وقود الطيران منخف�س الكربون الذي نعتقد اأنه �شيكون 

الوقود النتقالي في الم�شـــتقبل”، مبيناً اأن الو�شول اإلى ذلك 

�شـــيكون �شـــمن اإطار القت�شـــاد الدائري للكربون، من خالل 

احتجاز الكربون من الم�شـــدر، اإ�شـــافة اإلى ا�شـــتخدام الغاز 

المحتجز في اإنتاج وقود �شناعي.

واأو�شـــح �شـــمو وزير الطاقة اأن انبعاثات قطاع الطيران ل 

تزيـــد عن 2% من اإجمالي النبعاثات حالياً، مبيناً اأنه �شـــواء 

كانـــت هذه الن�شـــبة كبيرة اأم �شـــئيلة، فاإن العالـــم متفق على 

اأهميـــة اإيجـــاد حلول لخف�ـــس انبعاثـــات كل القطاعات، وهي 

حلـــول نعتقـــد اأنها منا�شـــبة لأنهـــا تالئم نهجنا الذي ي�شـــمل 

كل القطاعـــات والنبعاثات، وبالتالي ا�شـــتخدام كل الأدوات، 

والجتهـــاد مع الآخريـــن في توفيـــر الأدوات الأخرى الالزمة 

لتحقيق التطلعات في الم�شتقبل. 

أمن الطاقة الركيزة األهم لتحقيق النمو 
االقتصادي والتعامل مع التغير المناخي

وزير الطاقة السعودي:

  اأك�������د �شاحب ال�شمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن �شلمان ب�������ن عبدالعزيز وزير الطاقة في الممكلة العربية 

ال�شعودي�������ة، اأن اأمن الطاقة هو الركيزة الأهم، ول يمكن بدونه تحقيق اأهداف النمو القت�شادي ول ال�شتدامة، 

بم�������ا ف�������ي Pلك التعام�������ل مع التغير المناخي، وق�������ال: “اإننا ل�شنا في مج�������ال اأن نختار اأو ننتق�������ي من بين حلول 

ال�شتدامة، بل ينبغي اأن ن�شتفيد من كل الخيارات المتوفرة، لتحقيق اأهدافنا بواقعية«.
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وقـــع التفاقيـــة كلl من معالي �شـــهيل بن محمد 

فرج فار�س المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية 

فـــي دولة الإمارات العربية المتحـــدة، ومعالي ليزي 

�شـــرينيماخر، وزيـــرة التجـــارة الخارجيـــة والتعاون 

الإنمائي الهولندية، بح�شور �شعادة المهند�س �شريف 

العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية ل�شـــوؤون 

الطاقـــة والبتـــرول، وتهـــدف التفاقيـــة اإلـــى تعزيز 

العالقات الثنائية والتعاون الم�شـــترك والدرا�شـــات 

فـــي مجـــال الطاقة للنهو�ـــس بهذا القطـــاع الحيوي 

لـــدوره فـــي التنميـــة الم�شـــتدامة على ال�شـــعيدين 

الوطني والدولي، اإلى جانب التزام الطرفين بالتنمية 

الم�شـــتدامة فـــي تنفيذ �شيا�شـــات الطاقـــة والعلوم 

والتكنولوجيـــا مع مراعـــاة العتبارات القت�شـــادية 

والجتماعيـــة والبيئيـــة المتغيرة مثل تغيـــر المناخ، 

و�شياغة الأطر التنظيمية الوطنية وال�شيا�شات التي 

تحكم اإدارة وتنمية موارد الطاقة، ل �شيما المجالت 

المرتبطة بالهيدروجين. 

واأثنـــى معالي �شـــهيل المزروعي علـــى العالقات 

الثنائية بين البلدين ال�شديقين والتي �شهدت تقدما 

كبيراً خالل ال�شـــنوات القليلة الما�شية، بف�شل دعم 

القيادة الحكيمة للبلدين والثقة المتبادلة والحترام 

والم�شـــالح الم�شـــتركة، موؤكـــداً اأن المذكـــرة تُعـــد 

امتداداً لل�شـــراكة التاريخية بيـــن الإمارات وهولندا 

فـــي مختلـــف المجـــالت، والتـــي ت�شـــمل ال�شـــراكة 

اإلمارات وهولندا 
 توقعان مذكرة للنهوض بطاقة الهيدروجين

اأبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة التجارة الخارجية 

والتع�������اون الإنمائي الهولندية موؤخرا مذكرة تفاهم في اإط�������ار العمل على تبادل المعلومات والمعرفة 

والخب�������رات، وخلق فر��������ص حقيقة للحوار الهادف لتعزي�������ز ال�شراكة بم�شاريع اإزال�������ة الكربون من قطاع 

الطاقة، ورفع م�شتوى ا�شتخدام الهيدروجين �شمن م�شادر الطاقة النظيفة.
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الوثيقـــة فـــي قطاع الطاقة التي تمثل داعماً رئي�شـــاً 

لالقت�شـــادات الوطنية، واأن تحول الطاقة، وخا�شـــة 

الهيدروجين اأ�شبح �شرورة حيوية في وقتنا الحالي، 

واأن طاقـــة الهيدروجيـــن تعتبـــر المحـــرك الرئي�ـــس 

والعن�شـــر المحـــوري للتنميـــة الم�شـــتدامة وازدهار 

الـــدول والمجتمعـــات وحمايـــة البيئة وال�شـــتخدام 

الأمثـــل للمـــوارد الطبيعيـــة، ف�شـــاًل عـــن دوره  في 

تاأمين �شال�شـــل الإمداد،  والت�شـــدي لظاهرة التغير 

المناخي، واأن دولة الإمارات في طريقها اإلى تحقيق 

طموحهـــا فـــي اأن تكـــون رائـــدة عالميـــا فـــي مجال 

الهيدروجين منخف�س الكربـــون، واأن خريطة طريق 

تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين، التي اأطلقتها 

الإمارات خاللCOP 26 في جال�شـــكو، �شـــتحدد 

هدفاً وطنياً وا�شحاً لنمو �شوق الهيدروجين والنظام 

البيئي في الدولة.

وقال معاليه:” اإن مثل هذه ال�شراكات ت�شاهم في 

بلورة التحـــول نحو طاقة الهيدروجين، وتدعم توجه 

البلدين في �شـــياغة الم�شاريع والمبادرات الداعمة 

لتحقيـــق اتفـــاق باري�س للتغير المناخـــي الذي تعتبر 

دولة الإمارات من اأوائل الدول التي �شـــادقت عليه، 

وت�شـــاهم في فتـــح اآفاق رحبة للنمو والتطور �شـــمن 

جهـــود الدولتين في تنويع مزيـــج الطاقة، والعتماد 

على النظيفة منها، وفي بناء المزيد من ال�شـــراكات 

وتعزيز التعاون بين البلدين ال�شديقين”.
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جـــاء ذلك خـــالل كلمـــة لمعاليه فـــي “ملتقـــى �شـــباب اأدنوك 

الرم�شاني” الذي اأقيم في مركز اأدنوك لالأعمال باأبوظبي موؤخرا، 

بح�شـــور وم�شـــاركة معالي �شما بنت �شـــهيل بن فار�س المزروعي، 

وزيرة دولة ل�شـــوؤون ال�شـــباب في دولة الإمارات العربية المتحدة ، 

ومجموعة من كوادر اأدنوك ال�شـــابة. ودعا معاليه �شـــباب و�شابات 

اأدنـــوك اإلـــى رفـــع �شـــقف الأهـــداف والطموحـــات، والتركيز على 

م�شـــاعفة الأهـــداف والجهود من 10x اإلـــى 100x مرة، والتفكير 

باأ�شـــلوب مختلـــف، وتبني نهج يركز علـــى ريادة التغييـــر والبتكار 

لال�شتفادة من كافة اإمكاناتهم.

وقال معاليه: “اأكدت القيادة الر�شيدة في دولة الإمارات دائماً 

على �شـــرورة تمكين ال�شـــباب انطالقاً من اإيمانها العميق بقدرتهم 

علـــى البتكار وخلـــق الحلول التي تواكب طموحـــات النمو والتقدم 

في �شـــتى المجالت، وتما�شـــياً مع هذا النهج، ت�شتمر ’اأدنوك‘ في 

ال�شـــتثمار بتطويـــر وتاأهيل المواطنين ال�شـــباب وتوفيـــر الفر�س 

العملية اأمامهم لبناء م�شـــار وظيفي ناجح والم�شـــاهمة في م�شيرة 

التقدم التي ت�شهدها الدولة«.

واأ�شـــاف: “نحن نفتخر في ’اأدنوك‘ بتولي ال�شـــباب م�شـــوؤولية 

قيادة م�شـــاريع رئي�شية ومبادرات ا�شـــتراتيجية في مختلف اأعمال 

ال�شركة، وبم�شـــاهماتهم الفاعلة في �شمان تر�شيخ مكانة ’اأدنوك‘ 

الرائدة مـــورداً عالمياً موثوقاً للطاقة، و�شنوا�شـــل تمكينهم للقيام 

بمزيد من الم�شـــوؤوليات والمهام، خا�شًة مع �شعينا لمواكبة التحول 

في قطاع الطاقة وتحقيق قيمة م�شتدامة على المدى البعيد لدولة 

الإمارات«. 

واأ�شـــار معاليه اإلى اأن النمو، وريادة التغيير والبتكار، ومواكبة 

الم�شـــتقبل، هـــي مبـــادئ اأ�شا�شـــية ل�شـــتراتيجية “اأدنـــوك” فـــي 

المرحلة الحالية، مو�شـــحاً اأن ال�شـــباب �شـــيكون لهم دور مهم في 

تطبيق هذه المبادئ وتنفيذ الأولويات فائقة الأهمية التي حددتها 

ال�شـــركة والتي ت�شمل ت�شريع العمل على تحقيق هدف زيادة ال�شعة 

الإنتاجيـــة اإلى 5 ماليين برميل يومياً، والإ�شـــراع في تنفيذ خطط 

لزيادة ال�شـــعة الإنتاجية للغاز الطبيعي الم�شال، وم�شاعفة التركيز 

علـــى خف�س النبعاثـــات، وتطوير الأعمال في مجـــال التحول في 

قطاع الطاقة والطاقات الجديدة، والم�شـــاهمة الفعلية والحقيقية 

في توطين الت�شنيع وتعزيز الُمنتج الوطني.

ووجه معاليه خالل كلمته ر�شـــائل مهمة لل�شباب اأكد فيها على 

دورهم وم�شـــوؤولياتهم ل�شـــمان ا�شتدامة م�شـــيرة التقدم والزدهار 

التـــي ت�شـــهدها الدولة، وقال: “اأنتـــم موؤتمنون علـــى تحقيق النمو 

مستمرة باالستثمار في تطوير وتأهيل المواطنين 
الشباب وتمكينهم من بناء مسار وظيفي ناجح

»ملتقى شباب أدنوك الرمضاني« 

اأكد معالي الدكتور �شلطان بن اأحمد الجابر، وزير ال�شناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات 

العربية المتح�������دة، الع�شو المنتدب والرئي�ص التنفيذي لأدنوك ومجموعة �شركاتها، اأن القيادة الر�شيدة 

في دولة الإمارات اأر�شت نهجًا وا�شحًا لال�شتثمار في قدرات وطاقات ال�شباب، معربًا عن ثقته باأن ال�شباب 

الإماراتيين يقومون بدوٍر اأ�شا�شي في �شمان ا�شتمرارية اأعمال “اأدنوك” وتهيئتها لمواكبة الم�شتقبل.



23
السنة 48 - العدد 5

والتقـــدم والزدهار، وواجبنا هـــو تدريبكم وتعليمكم 

وتحفيزكم، والجهود التي تبذلونها اليوم، هي اأ�شا�س 

م�شـــتقبلنا، واكت�شـــاب وتعزيز الثقة بالنف�س ياأتي من 

خالل العمل والجتهـــاد والمثابرة، ونحن في اأدنوك 

نبني الم�شـــتقبل ل�شبابنا، وكذلك نبني ونهيئ �شبابنا 

للم�شتقبل، فال�شباب اأثبتوا دائماً اأنهم الرهان الرابح 

في �شياغة الحا�شـــر المزدهر، والم�شتقبل الواعد، 

والنجـــاح يتحقق من خالل العمل الجـــاد والمثابرة، 

والتحلي بال�شـــجاعة والجـــراأة للتجربـــة والتعلم من 

الأخطاء«.

من جانبها، اأ�شـــادت معالي �شـــما بنت �شهيل بن 

فار�ـــس المزروعي بالجهـــود التي تبذلهـــا “اأدنوك” 

لتمكين ال�شـــباب من خـــالل “برنامج تطوير قيادات 

اأدنوك ال�شـــابة” ومبادراتها المختلفة وفق توجيهات 

وروؤيـــة القيادة الر�شـــيدة وقالت: “تـــدرك اأدنوك اأن 

تحقيق ال�شتدامة ل يعتمد على ال�شتثمار في قطاع 

الطاقـــة فقط؛ واإنمـــا في طاقة الإن�شـــان وبالأخ�س 

ال�شـــباب باعتبارهم المحرك الرئي�شي للتنمية، واأن 

العوائـــد التي تحققها منظومـــة تمكين وبناء قدرات 

ال�شـــباب الإماراتي فـــي مختلف المجـــالت مجزية 

ونوعية«.

وتطرقـــت معاليها خـــالل حديثها حـــول مفهوم 

م�شـــاعفة الإنجاز وا�شفة اإياه بالمنهج الإماراتي في 

العمـــل لتحقيق التنمية، والذي يرتكز منهجية تفكير 

مبتكرة، ل تعني بال�شـــرورة زيادة المهام اأو العمل ل�شـــاعات اأطول 

لخ�شـــتها في ثالث اأ�شـــ�س رئي�شية ترتبط اأول بالتركيز على ما هو 

مهم وحقيقي والتخل�س من المهام الهام�شـــية و�شـــول اإلى مرحلة 

الإتقان والتفاني، والبتكار، وثانياً بالقدرة على اإلهام الذات والثقة 

بالنف�س، وثالثاً موا�شـــلة طرح الت�شـــاوؤلت واإيجاد الحلول وتحدي 

الو�شـــع الراهن ال�شـــائد وايجاد فر�س النمو، والتعلم، والتميز من 

خاللها، ل�شناع فرق في جودة الأثر ونوعية الإنجاز.« 

واأ�شـــافت معاليها قائلة: “كوادر اأدنوك ال�شابة اأثبتوا للعالم اأن 

نجاح الإمارات لي�س مرتبطاً بتميز قطاع النفط والطاقة فح�شـــب، 

واإنما بمهارة العقول ال�شـــابة التي ت�شت�شـــرف الم�شـــتقبل وت�شابقه 

بكل عزيمة واإ�شرار، وبقيادة و�شعت ال�شتثمار في الإن�شان اأولوية 

مطلقة واآمنت باإمكانيات ال�شباب؛ قيادة ل تنتظر الأحداث لتتطور، 

بل تتغير كي ت�شنع الفر�س من التحديات.«

وت�شـــمن الملتقى عـــدداً من الجل�شـــات الحواريـــة التي ناق�س 

خاللها موظفو “اأدنوك” ال�شـــباب من مختلف �شـــركات المجموعة 

عدة موا�شـــيع مهمة �شملت �شرورة التفكير باأ�شلوب رواد الأعمال، 

وكيفية م�شاهمة ال�شباب في ت�شريع وريادة عملية التغيير الإيجابي 

في كافة اأعمال ال�شركة، والدور المهم الذي �شي�شطلع به ال�شباب 

في “اأدنوك” ل�شـــمان ا�شـــتمرارية اأعمال ال�شركة وتهيئتها لمواكبة 

الم�شتقبل في ظل ما ي�شهده قطاع الطاقة من تغيرات �شريعة.

وتعمـــل اأدنـــوك علـــى تطبيق عدد مـــن برامج تطوير ال�شـــباب 

المواطنيـــن فـــي قطاع النفـــط والغاز من �شـــمنها برنامـــج القادة 

النا�شـــئين، والقيـــادات المتقدمـــة، وتطويـــر القيـــادات الن�شـــائية، 

وتدريب وتوجيه المراأة، وبرنامج المراأة القيادية، وبرنامج القيادات 

التنفيذية والعديد غيرها، والتي تهدف جميعها اإلى توفير قيادات 

م�شـــتقبلية متميـــزة قادرة علـــى خدمة الوطـــن والمجتمع وتحقيق 

طموحات القيادة الر�شيدة. 

ويعد “برنامج تطوير قيادات اأدنوك ال�شـــابة” الذي تم اإطالقه 

فـــي عـــام 2017 من البرامـــج الرائدة التي كان لهـــا تاأثير مهم في 

اإعـــداد وتاأهيـــل عدد كبير من �شـــباب “اأدنـــوك” المتميزين، حيث 

ي�شغل ما يزيد عن 60% من خريجي هذا البرنامج حالياً منا�شب 

قيادية مهمة في ال�شركة. 

ي�شـــار اإلـــى اأن “اأدنـــوك” نظمـــت على مـــدار العام عـــدداً من 

الفعاليات الخا�شـــة بال�شـــباب لتوفر لكوادرها ال�شابة من�شًة فعالة 

لتبادل الأفكار و�شياغة حلول مبتكرة وم�شتدامة ت�شاهم في تحقيق 

القيمة لل�شركة. واإلى جانب برامج التعليم والتدريب الداخلية، لدى 

“اأدنـــوك” العديد من برامج التطويـــر المهني والقيادي التي تهدف 
اإلى تنمية ال�شباب.
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وقـــع رئي�س اإيجا�س ، مجدي جـــالل ، ومدير العمليات للموارد 

الطبيعيـــة في اإيني ، جيدو برو�شـــك،  فـــي القاهرة موؤخرا اتفاقية 

اإطارية ت�شمح بزيادة اإنتاج الغاز و�شادرات الغاز الطبيعي الم�شال. 

تهدف التفاقية اإلى الترويج لت�شـــدير الغاز الم�شري اإلى اأوروبا ، 

وتحديداً اإلى اإيطاليا ، في �شـــياق النتقال اإلى اقت�شـــاد منخف�س 

الكربون.

اتفـــق الطرفان على رفع قيمـــة احتياطيات الغاز الم�شـــري 

من خالل زيادة اأن�شـــطة الغاز التي يتم ت�شـــغيلها ب�شـــكل م�شترك 

وتحديـــد الفر�ـــس لتعظيـــم اإنتـــاج الغاز علـــى المدى الق�شـــير. 

�شتعمل Eni اأي�ًشـــا على تح�شين حمالت ال�شتك�شاف في الكتل 

الحالية وفي الم�شـــاحة المكت�شـــبة حديًثا في دلتا النيل و�شـــرق 

البحـــر الأبي�س المتو�شـــط   ومناطق ال�شـــحراء الغربية. �شـــتوفر 

هـــذه التفاقيـــة ، جنًبا اإلى جنـــب مع التفاقيـــة الموقعة لإعادة 

ت�شـــغيل م�شـــنع ت�شـــييل دمياط العام الما�شـــي ، �شـــحنات الغاز 

إيني اإليطالية وإيجاس المصرية تتفقان 
على زيادة إنتاج الغاز وإمداداته من مصر 

تهدف االتفاقية إلى الترويج 
لتصدير الغاز المصري إلى 
أوروبا، وتحديداً إلى إيطاليا ، 
في سياق االنتقال إلى اقتصاد 
منخفض الكربون
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الطبيعي الم�شـــال باأحجام اإجمالية ت�شل اإلى 3 مليار متر مكعب 

فـــي عام 2022 لمحفظـــة اإيني للغاز الطبيعي الم�شـــال المتجهة 

اإلى اأوروبا واإيطاليا.

تتواجـــد Eni فـــي م�شـــر منذ عـــام 1954 ، حيـــث تعمل من 

خـــالل �شـــركة IEOC التابعة. تعد ال�شـــركة حالًيـــا المنتج الرائد 

في البلـاد حيث يبلغ اإنتاجـــها من الهيـــدروكربونــــــات في الأ�شـــهم 

حوالـــي 360 األف برميل مـــن النفط المكافئ يومًيا. وتما�شـــياً مع 

ا�شـــتراتيجيتها للو�شـــول اإلى �شـــفر انبعاثات بحلول عام 2050 ، 

ت�شـــارك اإينـــي في مجموعة مـــن المبادرات التي تهـــدف اإلى اإزالة 

الكربون من قطاع الطاقة في م�شـــر ، بما في ذلك تطوير م�شـــانع 

احتجـــاز الكربون وتخزينـــه ، ومرافق الطاقة المتجـــددة ، واللقيم 

الزراعي من اأجل التكرير الحيوي ، وغيرها.
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ُعقـــد الجتمـــاع الوزاري الثامن والع�شـــرين لمنظمة اأوبك والدول المنتجة للنفط غير الأع�شـــاء في المنظمة )اأوبك+( 

عبر تقنية الت�شـــال المرئي في 5 مايو 2022. وقد لحظ الجتماع اأن ا�شـــتمرار اأ�شا�شيات �شوق النفط العالمي والتوافق 

حول التوقعات ي�شير اإلى توازن ال�شوق، كما اأ�شار اإلى ا�شتمرار اآثار العوامل الجيو�شيا�شية والق�شايا المتعلقة بوباء فيرو�س 

كورونا على �شوق النفط.

لذلك اتفقت مجموعة »اأوبك+« على الأتي: 

اإعادة التاأكيد على قرار الجتماع الوزاري العا�شر لمجموعة اأوبك+ المتخذ في 12 اأبريل 2020 والم�شادق عليه . 1

فـــي الجتماعات الالحقة، بما في ذلك الجتماع الوزاري التا�شـــع ع�شـــر لمجموعـــة اأوبك+ المنعقد في 18 يوليو 

.2021
اإعـــادة التاأكيـــد على خطة تعديل الإنتاج واآلية تعديل الإنتاج ال�شـــهرية بالزيادة بمقدار 432 األف ب/ي في �شـــهر . 2

يونيو 2022.

اإعـــادة التاأكيـــد على اأهميـــة اللتزام بالمتثـــال الكامل لتفاق خف�س الإنتـــاج واآلية التعوي�س بالن�شـــبة للدول ذات . 3

المتثال ال�شعيف، وال�شتفادة من تمديد فترة التعوي�س حتى نهاية �شهر يونيو 2022. 

كما تم التفاق على عقد الجتماع الوزاري ال� 29 لمجموعة اأوبك+ في 2 يونيو 2022.

االجتماع الوزاري  الـ28  ألوبك
والدول المنتجة للنفط من خارجها  )أوبك+(
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2021

مايو يونيو يوليو سبتمبرأغسطس أكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير
2022

فبراير مارس أبريل مايو

التطورات البترولية في األسواق العالمية  النشرة الشهرية حول  
2022مايو

أسواق النفط العالمية أوالً:
أسعار النفط.1
    المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبككك خكك     ارتفاعإلى    منظمة أوبك    منظمة أوبك    توقعاتتشير أحدث

% مقارنككة بالشككهر 5.7تبلكك  ارتفككاعدوالر للبرميل، أي بنسبة 111.65إلى 2022شهر  مايوشهر  مايوشهر  
عككا      فكك   فكك   ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سككلة خاماتهككاارتفاع المتوسط السنوي لسعر سككلة خاماتهككاارتفاع المتوسط السنوي لسعر سككلة خامات  المنظمة إلى  توقعاتتشير    بينماالسابق.  
.2021مقارنة بعا %45دوالر للبرميل، أي بنسبة زيادة تبل  101.37إلى2022

       % 6.9  نسككبةنسككبةبنسككببنسككبب  2022  أبريككلخكك   شككهر    انخفضأوبك  قد  أوبك  قد  أوبك  خامات  أسعار سلة    يذكر أن  متوسطيذكر أن  متوسطيذكر أن  
يعكك ذ كلككك   .دوالر للبرميككل  105.6ليصل إلككى  ،  دوالر للبرميل( مقارنة بالشهر السابق  7.8)

لمخككاوب بشككزن أزمككة المعككرو  النف كك  وسككط تككوافر لمخككاوب بشككزن أزمككة المعككرو  النف كك  وسككط تككوافر الملحككول للمخككاوب بشككزن أزمككة المعككرو  النف كك  الملحككول للمخككاوب بشككزن أزمككة المعككرو  النف كك  الملحككول لالتراجكك التراجكك البشكل رئيس  إلككى
نعنعن،  وصيانة المصاف  ف  عدة مناطق  الشحنات غير المباعة تباطؤ عمليات الشراء من ضفض،  ف،  ف ض ض ً

المرتب ككة بفيككرور كورونككا إعادة فر  قيود التنقل وتمديد إجراءات اإلغ ق    الصين ف  لل
، المخككاوب بشككزن تراجكك  ال لككو علككى وقككود النقككلالمخككاوب بشككزن تراجكك  ال لككو علككى وقككود النقككلال  أثككار  وهككو مككا  ف  العديد من المدن الكبرذ

واإلع ن عن سحو إضاف  كبير من المخ ونات االستراتيجية األمريكية. واإلع ن عن سحو إضاف  كبير من المخ ونات االستراتيجية األمريكية. 
برميل(/ )دوالر2022-2021المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك، 

    

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

الطلب والعرض.2

    مككن عككا    مككن عككا    األو ال لو العككالم  علككى الككنفط خكك   الربكك     انخفا إلى    األولية  التقديراتتشير  
  مقارنة بمستويات %  1  بلغت  تراج مليون برميل/يو ، أي بنسبة    99.3ليصل إلى نحو    2022

% 2.2بنسككبة   والتنميككةدو  منظمككة التعككاون االقتصككادي  طلككو    انخفككضالرب  السككابق. حيكك   
% 0.06بنسككبة دو  العككال  بككاق طلككو    ارتفكك   بينمككايو ،  يو ،  ي/مليون برميككلمليون برميككلمليون ب  45.7ليصل إلى نحو  

.مليون برميل/يو 53.6نحوليصل إلى
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فبراير مارس أبريل

ي/مليون بحفارة

إنتاج النفط الصخرى عدد الحفارات العاملة

نحككوليصككل إلككى 2022من عا  الثان ال لو العالم  على النفط خ   الرب    انخفا   ويتوق 
دو  منظمة التعاون االقتصككادي طلو مجموعة    انخفا مليون برميل/يو ، حي  يتوق     98.4
إلككى نحككو دو  العال     باق طلو    انخفا يتوق     و ،  كماو ،  كمايو ،  يو ،  ي/مليون برميلمليون برميلمليون ب  45.4إلى نحو    والتنمية
مليون برميل/يو . 53.1

    الخا  وسوائل الغاز ال بيعكك  النفط   اإلمدادات العالمية من  انخفا تشير التقديرات األولية إلى
الشككهر مقارنككة بمسككتويات  %  0.6ألككب ي/ي، أي بنسككبة    623بنحو    2022  أبريلخ    شهر  خ    شهر  خ    

إمدادات الدو  المنتجة مككن   إجمالىإجمالىإجمال  انخفضفقد    مليون ي/ي.  98.8السابق، لتصل إلى حوال   
إمككدادات الككدو    ارتفعككت  بينمككا،  مليككون ي/ي  64.9  ليصل إلى نحو%  1.2خارج أوبك بنسبة  

.مليون ي/ي33.9لتصل إلى نحو% 0.5أوبك بنسبة منظمة األعضاء ف  
خكك   شككهر         انخفضككتمككن الككنفط الخككا  فقككد   مجموعةةة دول أوبةةك أما فيمككا يخككد إمككدادات  

الشهر السابق، لتصل مقارنة بمستويات % 1.8ي/ي، أي بنسبة   ألب  733بنحو    2022  أبريل
إمككدادات الككدو  المنتجككة مككن خككارج أوبككك انخفضككتحيكك  ،مليككون ي/ي39.2إلككى حككوال 

بينمككا، مليككون ي/ي14.7تصككل إلككى نحككوتصككل إلككى نحككولتلتل% 6.5بنسككبة واألعضككاء فكك  مجموعككة اوبككك  
، وه  أعضاء ف  مجموعككة أوبككك ،أوبكمنظمة  األعضاء ف   العشر  إمدادات الدو     ارتفعت
.مليون ي/ي24.5لتصل إلى نحو% 1.2بنسبة 

   ألككب 128بمقككدار 2022أبريككلشهرخ  الصخريمن النفط الواليات المتحدةإنتاجارتف
خ     ارتفاعهويتوق     .مليون برميل/يو   8.489  ليصل إلىبالشهر السابق  بالشهر السابق  ب  برميل/يو  مقارنة

عككدد   أخككر، ارتفكك فكك  ت ككور    و  و  .مليككون ي/ي  8.762ليصل إلككى    2022  يونيوو    مايو  مايو  يشهر
.حفارةحفارة626626ليبل ليبل 20222022أبريلأبريلخ   شهر  خ   شهر  ةةحفارحفار2828بمقداربمقدارالحفارات العاملة الحفارات العاملة 

إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية 

EIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions EIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions MayMayالمصدر: المصدر:  20222022

المخزونات النفطية.3
  خكك   شككهر   خكك   شككهر   دو  منظمة التعككاون االقتصككادي والتنميككةالنف    ف   النف    ف   النف    المخ ون التجاري    انخفض  

مليككون 2605حككوال مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى  21  بمقدار  2022  أبريل
مليككون برميككل مقارنككة بالشككهر السككابق 23بمقدار اإلستراتيج   المخ ون    انخفض  برميل،  كمابرميل،  كمابرميل،  

مليون برميل.1712ليصل إلى حوال  
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)مليون برميل( 2022أبريلالتغير في المخزون النفطي في نهاية شهر 

Oil Market intelligence, July.المصدر:  2021 and May 2022

. تجارة النفط4

من النفط والمنتجاتالواليات المتحدة وصادرات واردات -
  بنسككبة2022أبريككلشككهرمن النفط الخا  خ  من النفط الخا  خ  من النفط الخا  مريكية األالواليات المتحدةواردات    انخفضت

بنسككبةالككنفط الخككا مككن صككادراتهاصككادراتهاصككادراتارتفعككتبينمككامليككون ي/ي،6  حككوال لتصل إلككى  %  5.3
.مليون ي/ي3.4حوال لتبل 2.1%
  2022  أبريككل    شككهر  شككهر  خكك    المنتجككات النف يككة  من    من    األمريكية  الواليات المتحدة    واردات  واردات  ارتفعت

المنتجككات مككن صككادراتهاارتفعككتكمككامليككون ي/ي،2.1حككوال لتصككل إلككى% 1.7بنسككبة
مليون ي/ي.6.3حوال لتبل لتبل لت% 6.3بنسبةالنف ية

اياياً: ينين أسواق الغاز الطبيعي العالمية اثاثا
األسعار .1
   المتوسط الشككهري للسككعر الفككوري للغككاز ال بيعكك  المسككجل فكك  مرككك  هنككري بالسككوق   ارتف

دوالر لكل مليون )و ح ي(. 6.6إلى 2022أبريلاألمريك  خ    شهر  األمريك  خ    شهر  األمريك  خ    
  2022مككاررخكك   شككهراليابككان  أسعار استيراد الغاز ال بيعكك  المسككيل فكك     متوسط    متوسط    انخفض

،            دوالر لككككل مليكككون )و ح ي(14.12ليبلككك (، و ح ي)لككككل مليكككوندوالر1.76بمقكككدار 
  دوالر لكككل   دوالر لكككل   0.31الصين بمقدار    أسعار استيراد الغاز ال بيع  المسيل ف متوسط  كما انخفض  

أسعار اسككتيراد   متوسط    متوسط    ارتف بينما  .  دوالر لكل مليون )و ح ي(  12.66  ليبل   مليون )و ح ي(
ليبلكك (،  و ح ي)  لكككل مليككون    دوالر  دوالر  3.27بمقككدار    كوريككا الجنوبيككة  الغاز ال بيع  المسيل فكك 

أسعار استيراد الغاز ال بيع  المسيل فكك   متوسط    متوسط    وارتف   ،دوالر لكل مليون )و ح ي(  19.49
دوالر لكل مليون )و ح ي(.16.07ليبل (، و ح ي)لكل مليوندوالر1.42بمقدار تايوان

الصادرات.2
  الصككين والجنوبيككة   صادرات الدو  العربية من الغاز ال بيع  المسيل إلى اليابان وكوريا  بلغت

% 22.8بلغككتمستزثرة بحصككة،2022ماررمليون طن خ   شهر  4.150  حوال تايوان  و
  .اإلجمال من 
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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���è ال�����ش��ح��راء ال���ج���زائ���ري، ال��ب�����ش��رة ال��خ��ف��ي��ف، ال�����ش��درة 

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

بداية  الندوني�شي.واعتبارا من  مينا�ص  النيجيري،  خام  الخفيف  بوني  الفنزويلي، 

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

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

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

خام  غينيا ال�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�ص 2020 تم ا�شتثناء خام اورينت الكوادوري من �شلة اأوبك،  لت�شبح تتاألف من 

13 نوع من النفط الخام.

.Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports الم�شدر: منظمة القطار العربية الم�شدرة للبترول، الدارة القت�شادية، وتقارير اأوبك.

* Estimation 2022. *تقديرات 2022  

2022 2021 ال�شبوع

Week 
ال�شهر

Month 2022 2021 الأ�شبوع

Week 
ال�شهر

Month

74.3 1 
   

يوليو

July

80.0 52.7 1 

 يناير 

January
74.2  2 83.7 55.2  2
71.2  3 87.7 54.9  3
73.9 4 88.8 54.8  4
72.0 1 

 

اغ�شط�س

August

90.6 57.4  1

 فÈاير 

February
70.7  2 72.4 60.3  2
68.1  3 74.2 62.6  3
70.0 4 108.9 63.9  4
71.5  1

Èشبتم�

September

122.5 63.9 1

 مار�س 

March
73.6  2 106.1 67.1 2
74.7 3 115.3 65.8 3
77.5 4 109.3 62.3 4
79.9 1 

 اكتوبر 

October

104.4 61.2 1
  

ابريل

April

82.6  2 104.3 63.3 2
83.5  3 109.1 64.2 3
83.6 4 104.7 64.6 4
81.9 1 

  Èنوفم 

November

111.7 66.8 1

مايو

May
82.5  2 110.3 66.8 2
80.7  3 113.1 66.3 3
79.5 4 67.5 4

74.14 1 

 Èدي�شم 

December

69.4 1

 يونيو 

  June
74.27  2 70.7 2
73.55  3 72.2 3
77.50 4 73.6 4

ا÷دول - 2:  الأ�شعار الفورية ل�شلة اأوبك،  2020- 2022 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 2020 -2022
($ / Barrel - دولر / برميل(

202020212022

65.154.485.2January يناير 

 55.561.194.0February فÈاير 

 33.964.6113.5March مار�س 

 17.763.2105.6April ابريل 

* 25.266.9111.7May مايو *

37.171.9June يونيو 

43.473.5July يوليو 

 45.270.3August اغ�شط�س 

 È41.573.9 �شبتمSeptem ber 

 40.182.1October اكتوبر 

 È42.680.4 نوفمNovember

 È49.274.4 دي�شمDecember 

51.560.097.6First Quarter الربع الأول * 

26.667.3Second Quarter الربع الثانى 

43.472.6Third Quarter الربع الثالث 

44.079Fourth Quarter الربع الرابع 

*41.569.9101.4Annual Average املتو�شط ال�شنوي* 

ا÷دول - 1: اŸعدل الأ�شبوعي لأ�شعار �شلة اأوبك* ، 2021 - 2022

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2021 -2022
($ / Barrel - دولر / برميل(
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ا÷دول - 3:  الأ�شعار الفورية ل�شلة اأوبك وبع�س اأنواع النفوط الأخرى 2022-2020

Table - 3:  Spot Prices for OPEC and Other  Crudes، 2020-2022   

)$/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

مربان

الإماراتي

Murban

ال�شدرة الليبي

Es Sider
دبى

Dubai
برنت

Brent

قطر 

البحري

Marine

غرب 

تك�شا�س

WTI

41.541.942.141.642.043.040.142.341.741.739.4Average 2020متو�شط عام 2020

69.970.570.769.770.369.969.069.270.670.568.0Average 2021متو�شط عام 2021

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�ص

63.264.164.063.563.863.462.162.964.563.861.7Aprilاأبريل

66.967.767.867.067.566.866.266.468.567.465.2Mayمايو

71.972.872.371.872.572.371.071.573.072.671.4Juneيونيو

73.574.275.373.473.873.673.672.875.074.172.6Julyيوليو

70.371.471.170.471.169.969.569.470.871.467.7Augustاأغ�شط�ص

È73.975.073.973.874.973.472.872.674.474.971.5�شبتمSeptember

82.182.883.581.582.782.781.681.583.583.381.4Octoberاأكتوبر

È80.480.882.079.681.182.180.380.381.481.779.1نوفمNovember

È74.475.575.574.175.474.673.473.374.175.471.9دي�شمDecember

85.486.288.284.986.385.186.283.386.686.683.2January 2022يناير 2022 

94.293.8100.794.293.894.298.192.198.093.791.7FebruaryفÈاير

113.5113.0121.8112.2113.3112.5117.9110.5118.8112.7108.5Marchمار�ص

105.64107.24109.37104.63107.46104.48104.42102.91104.37101.77Aprilاأبريل

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports. امل�شدر: منظمة الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول،  الإدارة الإقت�شادية،  وتقارير اأوبك.  
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 Source: OPEC - Monthly Oil Market Report الم�شدر: تقرير اأوبك ال�شهري ، اأعداد مختلفة.

ا÷دول  - 4:  اŸتو�شط ال�شهري لال�شعار الفورية للمنتجات النفطية فى ال�شواق اŸختلفة،  2022-2020

Table - 4: Average Monthly Market Spot Prices of Petroleum Products,   2020 -2022
($ / Barrel - دولر / برميل(

الغازولÚ  املمتازال�شوق

Premium Gasoline
زيت الغاز

Gasoil
زيت الوقود

 Fuel Oil Market

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

متو�شط

 عام 

2021

80.377.475.7Singapore�شنغافورة

Average
2021

85.978.369.1Rotterdamروتردام

80.577.770.5Mediterraneanالبحر اŸتو�شط

91.473.959.8US 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

اأكتوبر

2021

98.595.193.1Singapore�شنغافورة

Oct.-21
103.596.981.7Rotterdamروتردام

96.696.483.4Mediterraneanالبحر اŸتو�شط

106.593.072.9US Gulfاÿليج المريكي

Èنوفم

2021

95.091.190.7Singapore�شنغافورة

Nov.-21
100.892.877.7Rotterdamروتردام

91.791.979.6Mediterraneanالبحر اŸتو�شط

101.386.766.3US Gulfاÿليج المريكي

Èدي�شم

2021

87.985.784.5Singapore�شنغافورة

Dec.-21
90.586.473.6Rotterdamروتردام

84.985.075.7Mediterraneanالبحر اŸتو�شط

93.179.763.5US Gulfاÿليج المريكي

يناير

2022

98.099.097.4Singapore�شنغافورة

Jan.-22
102.5101.283.0Rotterdamروتردام

96.799.785.6Mediterraneanالبحر اŸتو�شط

105.195.174.9US Gulfاÿليج المريكي

فÈاير

2022

110.7110.3109.2Singapore�شنغافورة

Feb.-22
114.1112.890.8Rotterdamروتردام

108.0110.292.3Mediterraneanالبحر اŸتو�شط

117.0104.780.0US Gulfاÿليج المريكي

مار�س

2022

131.1142.1136.3Singapore�شنغافورة

Mar.-22
135.0156.5109.7Rotterdamروتردام

128.6153.1114.7Mediterraneanالبحر اŸتو�شط

140.8136.793.4US Gulfاÿليج المريكي

اأبريل

2022

126.7148.4137.2Singapore�شنغافورة

Apr.-22
133.4151.597.6Rotterdamروتردام

126.0147.0104.1Mediterraneanالبحر اŸتو�شط

143.3137.289.4US Gulfاÿليج المريكي
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 Source: OPEC Monthly Oil Market Report various issues امل�شدر: اأعداد flتلفة من التقرير ال�شهري ملنظمة اأوبك. 

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

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

ا÷دول - 5 :  اŒاهات اأ�شعار �شحن النفط اÿام  2020 - 2022 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2020 - 2022
)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     

الفرتة

Average 2020 88 40 60 متو�شط عام 2020

Average 2021 96 22 35 متو�شط عام 2021

April 2021 86 22 33 اأبريل 2021

May 87 22 34 مايو

June 91 21 32 يونيو

July 89 22 31 يوليو

August 86 21 31 اأغ�شط�س

September 89 22 36 Èشبتم�

October 109 24 42 اأكتوبر

November 117 24 43 Èنوفم

December 105 24 40 Èدي�شم

January2022 94 18 36 يناير2022

February 116 17 35 فÈاير

March 161 23 44 مار�س

April 199 31 50 اأبريل

ا÷دول - 6 :  اŒاهات اأ�شعار �شحن اŸنتجات النفطية، 2020 - 2022 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2020 - 2022
)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     

الفرتة

Average 2020 156 147 122 متو�شط عام 2020

Average 2021 154 144 105 متو�شط عام 2021

April 2021 157 147 119 اأبريل 2021

May 159 149 93 مايو

June 140 130 89 يونيو

July 130 120 84 يوليو

Aug. 125 116 123 اغ�شط�س

September 121 115 114 Èشبتم�

October 154 145 114 اأكتوبر

November 156 146 118 Èنوفم

December 250 240 129 Èدي�شم

January 2022 177 168 100 يناير 2022

February 218 209 98 فÈاير

March 248 240 185 مار�س

April 300 290 189 اأبريل

Direction

* حجم الناقالت يرتاوì ما بÚ  30 ا¤ 35 األف طن �شاكن  

* حجم الناقلة يرتاوì  ما بÚ  230 ا¤ 280 األف طن �شاكن  
** حجم الناقلة يرتاوì  ما بÚ  270 ا¤ 285 األف طن �شاكن  

*** حجم الناقلة يرتاوì  ما بÚ  80 ا¤ 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.

ا÷دول - 7 : الطلب العاŸي على النفط خالل الفرتة 2020 - 2022    

Table -7 : World Oil Demand  2020 - 2022
)Million b/d - مليون برميل/ اليوم (

* اأرقام تقديرية. 

امل�شدر: منظمة الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول - الإدارة القت�شادية، 

وتقارير ال�شناعة النفطية.

* 2022 2021 2020 

اŸعدل

Average
اŸعدل

Average
الربع الرابع 

Q -IV*
الربع الثالث 

 Q -III
 Êالربع الثا

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
اŸعدل

Average

Arab Countries 7.0 7.0 6.8 6.8 6.5 6.7 6.6  الدول العربية

OAPEC 5.9 5.9 5.7 5.7 5.4 5.6 5.6       الدول الأع�شاء في اأوابك

Other Arab 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0       الدول العربية الأخرى

OECD 45.7 44.8 46.8 45.8 44.1 42.4 42.1  منظمة التعاون القت�شادي والتنمية

Americas 24.8 24.3 25.1 24.8 24.4 22.8 22.6 Úالأمريكت

Europe 13.0 13.1 13.9 13.9 12.6 11.9 12.4  اأوروبا

Asia Pacific 8.0 7.4 7.8 7.1 7.0 7.7 7.1  اأ�شيا الهادىء

Non-OECD 53.6 52.2 53.5 51.9 51.6 51.7 49.1 خارج منظمة التعاون 

القت�شادي والتنمية

 Middle East &
other Asia 22.5 21.3 21.6 21.1 21.1 21.4 20.2 ال�شرق الو�شط ودول 

اأ�شيوية اأخري 

Africa 4.5 4.2 4.4 4.1 4.0 4.4 4.1  افريقيا

Latin America 6.3 6.2 6.3 6.4 6.1 6.2 5.9  اأمريكا الالتينية

 China 14.6 14.8 15.4 14.9 15.0 14.1 13.8  Úال�ش 

Eurasia 4.9 4.8 5.0 4.7 4.7 4.9 4.5   اأور واأ�شيا

Other Europe 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 دول اأوروبا الأخرى

World 99.3 96.9 100.3 97.7 95.6 94.1 91.2    العا⁄
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ا÷دول - 8: العر�س العاŸي للنفط و�شوائل الغاز الطبيعي خالل الفرتة  2020 - 2022

Table -8 : World Oil and NGL Supply, 2020-2022
)Million b/d - مليون برميل يوميا ( 

Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty Reports.

* Estimates  .

امل�شدر: منظمة الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول - الإدارة القت�شادية، وتقارير ال�شناعة النفطية

* اأرقام تقديرية. 

* 2022 2021 2020 

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 29.2 27.4 28.7 28.0 26.6 26.4 27.1 الدول العربية

OAPEC 28.1 26.3 27.6 26.9 25.5 25.3 26.0 الدول الأع�شاء في اأوابك

Other Arab 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 الدول العربية الأخرى

OPEC 33.6 31.5 32.8 32.1 30.7 30.3 30.8 الأوبك 

Crude Oil 28.4 26.4 27.7 26.9 25.5 25.2 25.7 النفط اÿام

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

OECD 30.0 29.4 30.4 29.5 29.1 28.6 29.1 منظمة التعاون القت�شادي والتنمية

Americas 25.7 25.2 26.1 25.2 25.2 24.1 24.7 Úالأمريكت

Europe 3.7 3.8 3.8 3.8 3.5 4.0 3.9 اأوروبا

Asia Pacific 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  اأ�شيا الهادىء

Non-OECD 32.9 31.9 32.2 31.8 31.9 31.7 31.7 خارج منظمة التعاون 

القت�شادي والتنمية

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

 Africa 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 افريقيا 

Latin America 6.2 6.0 5.8 6.1 6.0 5.9 6.0 اأمريكا الالتينية 

China 4.5 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 Úال�ش

Eurasia 14.4 13.7 14.3 13.6 13.6 13.4 13.5 اأور  واأ�شيا

Other Europe 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1   دول اأوروبا الأخرى

Processing Gains 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 عوائد التكرير

World 98.8 95.0 97.7 95.8 93.9 92.8 93.7  العا⁄  
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1) Exculdes Oil at Sea.
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

* ل ي�شمل النفط على مÏ الناقالت
** ي�شمل النفط على مÏ الناقالت واملخزون ال�شرتاتيجي

Oil Market Intelligence, June 2021& May 2022   امل�شدر Source: Oil Market Intelligence, June 2021& May 2022

جدول رقم )Table No )9 المخزون النفطي العالمي، في نهاية �شهر اأبريل 2022

Table - 9 : Global Oil Inventories، April 2022
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية ال�شهر(

اأبريل 2022

Apr-22

 مار�ص

2022
Mar-22

التغير عن مارس 2022
 Change from

March 2022

اأبريل 2021

Apr-21

التغير عن أبريل 2021
 Change from April

2021

:Ú(177)1565(29)13881417الأمريكتAmericas

Crude(106)666(1)560561نفط خام

Products(71)899(28)828856منتجات نفطية

Europe(114)21007 893891اأوروبا :

Crude(10)5342 332327نفط خام

Products(104)665(3)561564منتجات نفطية

:Ç(30)7355 325318اآ�شيا الهادAsia Pacific

Crude(19)5128 109104نفط خام

Products(11)2227 216214منتجات نفطية

دول منظمة التعاون 

القت�شادي والتنمية *
26052626(21)2927(322)OECD 

1

Crude(135)91136 1001992نفط خام

Products(186)1791(29)16051634منتجات نفطية

دول خارج منظمة التعاون 

القت�شادي والتنمية *
29752948 273077(102)Non - OECD 

1

164Oil at Sea 531260 14241371نفط على مÏ الناقالت

World Commercial 1(425)66005 55805574املخزون التجاري العاملي *

Strategic Strategic(131)1843(23)17121735اŸخزون ال�شرتاتيجي

Total 2(392)87168680369108اإجمايل املخزون العاملي**


