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في هذا العدد

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

د
د
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ف ا
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اأبرمت  التي  التفاقية  بموجب  للبترول  الم�شدرة  العربية  الأقطار  منظمة  تاأ�ش�شت 

في بيروت بتاريخ 9 يناير 1968  فيما بين حكومات كل من المملكة العربية ال�شعودية 

ودولة الكويت ودولة ليبيا )المملكة الليبية اآنذاك(. ون�شت التفاقية على اأن تكون مدينة 

الكويت مقراً لها.  

تهدف المنظمة اإلى تعاون اأع�شائها في مختلف اأوجه الن�شاط القت�شادي في �شناعة 

البترول، وتقرير الو�شائل وال�شبل للمحافظة على م�شالح اأع�شائها الم�شروعة في هذه ال�شناعة منفردين 

ومجتمعين، وتوحيد الجهود لتاأمين و�شول البترول اإلى اأ�شواق ا�شتهالكه ب�شروط عادلة ومعقولة، وتوفير 

الظروف المالئمة لال�شتثمار في �شناعة البترول في الأقطار الأع�شاء. 

وقد ان�شم اإلى ع�شوية المنظمة في عام 1970 كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر 

ومملكة البحرين والجمهورية الجزائرية.  وان�شم اإليها في عام 1972 كل من الجمهورية العربية ال�شورية 

وجمهورية العراق، وان�شم اإليها في عام 1973 جمهورية م�شر العربية، وان�شمت الجمهورية التون�شية في 

عام 1982 )جمدت ع�شويتها في عام 1986( وتجيز التفاقية ان�شمام اأية دولة عربية م�شدرة للبترول 

اإلى ع�شويتها �شريطة اأن يكون البترول م�شدراً هاما لدخلها القومي، وبموافقة ثالثة اأرباع اأ�شوات الدول 

الأع�شاء على اأن يكون من بينها اأ�شوات جميع الدول الأع�شاء الموؤ�ش�شة. 
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أجهزة المنظمة • ال�شركات املنبثقة:
الم�شروعــــات  المنظمة  عــن  انبثقت 

العربيـــة  ال�شــــركة  التالية:  الم�شـــتركة 

 1972 عام  في  البترول  لنقل  البحرية 

ومقرها مدينة الكويت في دولة الكويت، 

ال�شفن  واإ�شالح  لبناء  العربية  وال�شركة 

)اأ�شري( في عام 1973، ومقرها مملكة 

البحرين، وال�شركة العربية لال�شتثمارات 

 1974 عــام  في  )اأبــيــكــورب(  البترولية 

المملكة  فــي  الــخــبــر  مــديــنــة  ومــقــرهــا 

العربية  وال�شركة  ال�شعودية،  العربية 

 1975 عــام  فــي  البترولية  للخدمات 

ومقرها مدينة طرابل�س في دولة ليبيا.

تمار�س المنظمة ن�شاطاتها واخت�شا�شاتها من خالل اأربعة اأجهزة هي: 

• مجل�س الوزراء: هو ال�شلطة العليا التي تحدد �شيا�شات المنظمة بتوجيه ن�شاطاتها وو�شع القواعد التي ت�شير عليها. 
• المكتب التنفيذي : يتكون من ممثلي الدول الأع�شاء ويقوم برفع ما يراه من تو�شيات واقتراحات اإلى المجل�س، وينظر في الميزانية 

ال�شنوية ويرفعها للمجل�س الوزاري ، كما يقر نظام موظفي الأمانة العامة، وت�شدر قراراته باأغلبية ثلثي اأ�شوات الأع�شاء جميعا.

• الأمانة العامة : ت�شطلع بالجوانب التخطيطية والإدارية والتنفيذية لن�شاط المنظمة، وفقا للوائح وتوجيهات المجل�س. ويتولى اإدارة 
الأمانة العامة اأمين عام. ويعين الأمين العام بقرار من المجل�س الوزاري للمنظمة لفترة ثالث �شنوات قابلة للتجديد لمدد اأخرى. 

والأمين العام هو الناطق الر�شمي با�شم المنظمة، وهو الممثل القانوني لها، وهو م�شوؤول عن مبا�شرة واجبات من�شبه اأمام المجل�س. 

ويقوم الأمين العام باإدارة الأمانة العامة وتوجيهها، والإ�شراف الفعلي على كافة وجوه ن�شاطها، وتنفيذ ما يعهد به المجل�س اإليه من 

مهام. يمار�س الأمين العام وكافة موظفي الأمانة العامة وظائفهم با�شتقالل تام ولل�شالح الم�شترك للدول الأع�شاء. يتمتع الأمين العام 

والأمناء الم�شاعدون في اأقاليم الدول الأع�شاء بكافة الح�شانات والمتيازات الدبلوما�شية.  

• الهيئة الق�شائية: تم التوقيع على بروتوكول اإن�شاء الهيئة الق�شائية لمنظمة الأقطار العربية الم�شدرة للبترول في مدينة الكويت 
بتاريخ  9 مايو 1978 ودخل حيز النفاذ في 20 اأبريل 1980.  وللهيئة اخت�شا�س اإلزامي بالنظر في المنازعات التي تتعلق بتف�شير 

وتطبيق اتفاقية اإن�شاء المنظمة، والمنازعات التي تن�شاأ بين ع�شوين اأو اأكثر من اأع�شاء المنظمة في مجال الن�شاط البترولي.

18 أمير قطر يفتتج
 مشروع غاز برزان 

توقيع اتفاقية بين أرامكو السعودية وشركة البحر 
األحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات المصرية 

سمو أمير دولة 
الكويت  يشمل 
برعايته وحضوره 

احتفال
 شركة البترول 

الوطنية الكويتية
 بمناسبة التشغيل 

الكامل لمشروع 
الوقود البيئي

12

20
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افتتاحية العدد

تنامت المخاطر التي تهدد اَفاق القت�شـــاد العالمي وانتعا�س اأ�شواق الطاقة التي 

لـــم تتعـــاف بعد من تداعيات جائحة فيرو�س كورونا، ب�شـــبب تفاقم الأزمة الرو�شـــية 

الأوكرانية من جهة، وتجدد تدابير الإغالق التي فر�شـــتها ال�شـــين في اإطار �شيا�شة 

»Zero-Covid” من جهة اأخرى.  وقد ت�شببت تلك التطورات في حدوث انقطاعات 

في �شال�شـــل الإمدادات النفطية العالمية، وا�شـــطراب في حركـــة التجارة العالمية، 

والرتفاع في معدلت الت�شـــخم ب�شـــكل ملحوظ على م�شـــتوى العالم في ظل ارتفاع 

اأ�شعار الطاقة. 

ومع اإندلع الأزمة في اأواخر �شـــهر فبراير 2022، ارتفعت اأ�شـــعار الطاقة ب�شكل 

عام، ول �شـــيما اأ�شعار النفط الخام التي �شهدت ارتفاعاً بن�شبة تخطت 40% خالل 

الفترة المنق�شـــية من عام 2022، و�شـــط تحذيرات ب�شـــاأن اأمن الإمدادات، كون اأن 

رو�شيا تُعد من اأكبر منتجي الطاقة على م�شتوى العالم.

وفي ظل هذه الأزمة قامت الوليات المتحدة الأمريكية والتحاد الأوروبي باتخاذ 

�شل�شـــلة من العقوبات على رو�شـــيا، �شـــملت حظـــراً عليها بالتعامل مـــع نظام الدفع 

الدولـــي »SWIFT« وهـــي خطوة اأثارت القلق ب�شـــاأن اآثارها المحتملة على اأ�شـــواق 

الطاقة العالمية. كما اأعلنت الوليات المتحدة عن فر�س حظر كامل لواردات الطاقة 

من رو�شـــيا، واأ�شـــارت بريطانيا اإلى اإنها �شـــتتخل�س تدريجياً من الـــواردات النفطية 

الرو�شـــية بحلول نهاية عام 2022، ويدر�س التحـــاد الأوروبي هو الآخر فر�س حذر 

تدريجي على وارداته من النفط والمنتجات النفطية الرو�شية البالغة نحو 3.5 مليون 

ب/ي بحلول نهاية عام 2022 رغم معار�شة بع�س الدول الأع�شاء في التحاد.  

وفي المقابل، اتخذت رو�شيا هي الأخرى �شل�شلة من الإجراءات الم�شادة كتحويل 

الدفعات التي تح�شـــل عليها مقابل اإمداداتها من النفط والغاز للدول غير ال�شديقة 

اإلى عملة الروبل الرو�شـــية فقط، كما قامت بفر�س عقوبات على 31 �شـــركة مقرها 

الرئي�شـــي في دول فر�شـــت عقوبات عليها، معظمها من دول التحاد الأوروبي التي 

ت�شتورد اأكثر من ثلث احتياجاتها من الغاز من رو�شيا.  

ومـــن جهتهـــا، اأعلنت وكالة الطاقة الدولية عن �شـــحب نحـــو 72.7 مليون برميل 

مـــن مخزوناتها النفطية ال�شـــتراتيجية، في اإطار خطة ال�شـــتجابة الأولية للطوارئ 

للتخفيف من نق�س الإمدادات المتزايد في اأ�شواق النفط الناتج عن الأزمة الرو�شية 

“تداعيات األزمة الروسية األوكرانية
على أسواق الطاقة”
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علي سبت بن سبت

االمين العام لمنظمة أوابك

الأوكرانية. ياأتي هذا قبل اإعالن الوكالة عن اأكبر �شحب على الإطالق من المخزونات 

النفطية في تاريخها بلغ حوالي 120 مليون برميل على مدى �شـــتة اأ�شـــهر، بدءاً من 

�شـــهر مايو 2022، في محاولة منها للحد من ارتفاع اأ�شـــعار النفط الخام واأ�شـــعار 

الوقود التي و�شلت اإلى م�شتويات قيا�شية في الوليات المتحدة الأمريكية.

من جانبها حذرت منظمة اأوبك من اأن العقوبات الحالية والم�شتقبلية على رو�شيا 

قد توؤدي اإلى حدوث اأ�شـــوء �شـــدمة لالإمدادات النفطية على الإطالق.   وفي اإطار 

ا�شتمرار �شعيها نحو تحقيق التوازن وال�شتقرار في اأ�شواق النفط العالمية الذي يُعد 

اأمر �شـــروري لتحقيق النمو الم�شـــتدام في اأداء القت�شـــاد العالمي، ل �شيما في ظل 

التحديـــات الراهنة، اأعـــادت مجموعة اأوبك+، التاأكيد على اإتبـــاع اآلية تعديل الإنتاج 

ال�شـــهرية المعتمدة في الجتماع الوزاري التا�شـــع ع�شـــر لدول اأوبك+، وقرار تعديل 

الإنتاج ال�شـــهري الإجمالي بزيادة 432 األف ب/ي، حتى يتم التخل�س التدريجي من 

تخفي�شات الإنتاج والمتوقع تحقيقه في �شهر �شبتمبر 2022.  

وقـــد برهنـــت الأزمة الرو�شـــية الأوكرانية على ما حذرت منـــه الأمانه العامة في 

ال�شـــابق من اأن عدم كفاية ال�شـــتثمارات الحالية في قطاع النفط والغاز �شـــتكون له 

تبعات غير مرغوب فيها في اأ�شواق الطاقة، واأن الحاجة ملحة لدعم تلك ال�شتثمارات 

لتعود اإلى م�شـــتويات ما قبل جائحة كورونا التي اأدت اإلى انخفا�شـــها بن�شـــبة %30 

خالل عام 2020، مع العمل على خف�س الب�شـــمة الكربونية بهذا القطاع ف�شاًل عن 

ت�شجيع ال�شتثمارات في م�شادر الطاقة المتجددة والهيدروجين. 

وفي هذا ال�شـــياق، توؤكد الأمانة العامة على اأهمية الدور الذي تقوم به مجموعة 

اأوبك+ ل�شمان ا�شتقرار ال�شوق النفطية وتجنب حدوث مزيد من �شح في الإمدادات 

النفطيـــة وتزايد التقلبات في اأ�شـــعار الطاقة ب�شـــكل عام، مما ي�شـــاعد على تحقيق 

عملية التّحول ال�شـــل�س للطاقة وب�شـــكل قابل لال�شـــتدامة وهو محور اأ�شا�شـــي �شيتم 

التركيز عليه خالل قمة المناخ »COP 27« المقرر اإنعقادها في مدينة �شرم ال�شيخ 

بجمهورية م�شر العربية خالل �شهر نوفمبر 2022.           
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أوابك ترحب بتوقيع وثيقة تطوير 
حقل الدرة الغازي
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اأعرب الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية الم�شدرة 

للبتـــرول » اأوابـــك » عل�������ي �سبت ب�������ن �سبت عـــن ترحيبه 

بالتوقيـــع على وثيقة تطوير حقل الدرة الغازي بالمنطقة 

المغمـــورة في الخليج العربي بين �ساحب ال�سمو الملكي 

الأمي�������ر عبدالعزيز بن �سلمان ب�������ن عبدالعزيز اآل �سعود، 

وزي�������ر الطاقة في المملك�������ة العربي�������ة ال�سعودية، ون¶يره 

معال�������ي الدكتور محم�������د عبداللطي�������ف الفار��������س، نائب 

رئي�س مجل�س الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة ل�سوؤون 

مجل��������س الوزراء في دول�������ة الكويت، م�شـــيدا باأهمية هذه 

الخطـــوة لتعزيـــز وتوطيـــد التعـــاون القائم بيـــن البلدين 

ال�شقيقين في مختلف القطاعات الحيوية. وياأتي التوقيع 

علـــى هذه الوثيقة تنفيذا لمقت�شـــى مذكرة التفاهم التي 

وقعتها المملكة العربية ال�شـــعودية ودولة الكويت في 24 

دي�شـــمبر 2019، والتي ت�شـــمنت العمل الم�شـــترك على 

تطوير وا�شتغالل حقل الدرة.

ومـــن المتوقـــع اإن ينتج حقل الـــدرة مليار قدم مكعب 

يوميـــا مـــن الغـــاز الطبيعـــي و84 األف برميـــل يوميا من 

المكثفات. و�شتقوم �شـــركة عمليات الخفجي الم�شتركة، 

وهي م�شـــروع م�شترك بين �شركة اأرامكو لأعمال الخليج 

وال�شـــركة الكويتيـــة لنفط الخليج، بالتفـــاق على اختيار 

ا�شت�شـــاري يقوم باإجراء الدار�شـــات الهند�شـــية الالزمة 

لتطوير الحقل وفقا لأف�شل الأ�شاليب والتقنيات الحديثة 

والممار�شـــات التي تراعي ال�شـــالمة وال�شحة والحفاظ 

على البيئة.
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ندوة حول المستجدات المتعلقة باألزمة 

الروسية - األوكرانية
 واالنعكاسات على أسواق النفط العالمية
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فـــي اإطار الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمنظمة 

الأقطـــار العربية الم�شـــدرة للبترول »اأوابك« في �شـــبيل 

تنفيذ المحور التا�شـــع من محاور تفعيل وتطوير ن�شـــاط 

المنظمـــة والمتعلـــق بــــ »تفعيل ال�شـــراكة بيـــن المنظمة 

ومعهد اأك�شـــفورد لدرا�شـــات الطاقة«، وفي ظل متابعتها 

الم�شـــتمرة لآخـــر الم�شـــتجدات والتطورات في اأ�شـــواق 

النفـــط العالميـــة، قامـــت الأمانـــة العامـــة يـــوم الثالثاء 

الموافق 22 مار�س 2022 بدعوة الدكتور/ ب�شـــام فتوح، 

مدير معهد اأك�شـــفورد لدرا�شـــات الطاقـــة، للحديث عن 

تداعيـــات الأزمـــة الرو�شـــية – الأوكرانيـــة على اأ�شـــواق 

النفط العالمية.

وافتتح الأمين العـــام للمنظمة، ال�سيد/ 

عل�������ي �سب�������ت ب�������ن �سب�������ت الفعالي�������ة مرحبًا 

بالدكتور/ ب�ساΩ فتوì، ومثمنا عالياً التعاون 

القائم بيـــن المعهد والمنظمـــة وداعياً اإلى 

تعزيزه في الم�شتقبل. وقد تناولت الفعالية 

المحاور الرئي�شية التالية:

- اأهمية رو�شيا في نظام الطاقة العالمي

- العقوبات المفرو�شة على رو�شيا

- ال�شـــطراب واإعـــادة التوجيـــه لتدفقات 

النفط

- انعكا�شـــات الأزمة على اأ�شواق المنتجات 

النفطية

- ال�شـــيناريوهات المختلفة لتطور الأزمة والنعكا�شـــات 

على اأ�شعار النفط، وا�شتجابة العر�س والطلب لذلك

- ا�شتجابة دول اأوبك+ لتطورات الأزمة، ا�شتجابة النفط 

ال�شـــخري الأمريكـــي لالأزمـــة، ومـــدى تاأثيـــر العودة 

الكاملة للنفط الإيراني

- عدد من المحاور الأخرى ذات ال�شلة

ح�شـــر الفعاليـــة نخبـــة من المخت�شـــين مـــن الدول 

الأع�شـــاء لمنظمـــة اأوابـــك الذين �شـــاهمت مداخالتهم 

باإثراء النقا�س.

:§Hالرا ∫ÓN øالفعالية م ∫ÓN مةóة المقbالور πشيUفاJ ≈لY ´ÓWاء الõYللقراء الأ øمكjو

https://drive.google.com/file/d/1t2dlme-Rumxfm9Voe5B2oY1OOR~yJce6/view?usp=sharing
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طرحـــت الأمانـــة العامـــة روؤيتها حـــول مكانة الدول 

العربيـــة فـــي توفير اإمـــدادات الغاز لالأ�شـــواق العالمية 

ورقـــة  تقديـــم  خـــالل  مـــن  الم�شـــتقبلية،  والتوقعـــات 

بعنوان«  الـــدور الحالـــي والآفاق الم�شـــتقبلية للمنطقة 

العربيـــة في تلبية احتياجات اأوروبا من الغاز  »، قدمها 

المهند�ـــس وائل حامـــد عبد المعطي، خبير �شـــناعات 

غازية بالمنظمة.

اأو�شـــحت ورقـــة اأوابك اأن التجـــارة العالميـــة للغاز 

الطبيعي الم�شـــال حققت نمواً كبيراً خالل عام 2021 

بلغت ن�شبته نحو 7% باإجمالي 380 مليون طن وبمعدل 

ت�شغيل لمحطات الإ�شالة 85%، في اإ�شارة وا�شحة اإلى 

تعافي ال�شـــوق العالمي مـــن تداعيات جائحـــة فيرو�س 

كورونـــا. كمـــا تطرقت اإلى الرتفاع الحاد لالأ�شـــعار في 

ال�شوق الأوروبي كونه يعتمد بن�شبة 80% على الت�شعير 

في ال�شـــوق الفـــوري، مما يعَر�س الم�شـــتهلكين لتقلبات 

الأ�شعار مع اأي ديناميكية اأو مخاوف ت�شهدها الأ�شواق. 

كما ي�شـــهد ال�شـــوق الأوروبي ارتفاعاً في درجة اعتماده 

على واردات الغاز )من خارج اأوروبا( بن�شبة بلغت %63 

عـــام 2021 مقارنة بـ37% عام 1990، وذلك ب�شـــبب 

تزامن تراجع الإنتاج في هولندا والمملكة المتحدة، مع 

انتعا�س الطلب الأوروبي على الغاز.

وتعـــد الـــدول العربية ثاني اأكبر م�شـــدر للغـــاز اإلى 

أوابك تشارك في الدورة التاسعة لمجموعة 
خبراء الغاز باألمم المتحدة في جنيف 

�سارك�������ت الأمانة العامة لمن¶مة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول )اأوابك( في فعاليات الدورة 

التا�سع�������ة لمجموعة Nبراء ال¨از بالأم�������º المتحدة التي انعقدت بمقر الأم�������º المتحدة في جنيف 

ب�سوي�سرا Nالل الفترة 24-25 مار�س 2022. �سار∑ في الجتما´ ممثلو الدول الأع†ساء في اللجنة 

القت�سادية الأوروبية، وممثلون عن المفوVسية الأوروبية وعدد من الموؤ�س�سات والمن¶مات الأوربية 

والدولية من بينها التحاد الدولي لل¨از، ومنتدi الدول الم�سدرة لل¨از، وموؤ�س�سة الهيدروجين في 

اأوروبا، عالوة على ممثلي �سركات النفط العالمية، وNبراء، واأكاديميين.
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اأوروبا، حيث ت�شـــكل �شـــادرات الدول العربية من الغاز 

الطبيعـــي عبـــر خطوط الأنابيـــب من الجزائـــر وليبيا، 

والغـــاز الطبيعي الم�شـــال )من قطر والجزائر وم�شـــر( 

ح�شـــة اإجماليـــة 14% من اإجمالي اإمـــدادات الغاز في 

اأوروبـــا عام 2021. كما يجرى حاليـــا تنفيذ حزمة من 

م�شـــاريع الغاز الطبيعي الم�شـــال، منها م�شروع تو�شعة 

حقل بدولة قطر بطاقة 49 مليون طن/ال�شنة، وم�شروع 

“تورتـــو اأحميـــم” في موريتانيـــا بطاقـــة 5 مليون طن/
ال�شـــنة، و�شت�شـــاهم هـــذه الم�شـــاريع في رفـــع الطاقة 

الت�شديرية للغاز الطبيعي الم�شال في المنطقة العربية 

من 138 مليون طن/ال�شنة اإلى 193 مليون طن/ال�شنة 

بحلول عام 2027 بن�شـــبة اإجماليـــة 40%، الأمر الذي 

�شيمكنها من زيادة �شادراتها من الغاز الطبيعي الم�شال 

اإلى ال�شـــوق الأوروبـــي والعالمي حال توقيـــع اتفاقيات 

جديدة بما يحقق المنفعة الم�شتركة لكال الجانبين.

اأوابك داأبـــت  اأن منظمـــة  اإلـــى  الإ�شـــارة   تجـــدر 

علـــى الم�شـــاركة فـــي اجتماعات خبراء الغـــاز بالأمم 

المتحـــدة منذ عام 2016 في �شـــبيل تعزيـــز التعاون 

مـــع الموؤ�ش�شـــات الدولية، وطـــرح روؤيتهـــا حيال اأبرز 

التطـــورات التـــي ت�شـــهدها اأ�شـــواق الغـــاز العالميـــة، 

وتبـــادل الآراء ووجهـــات النظر حول ق�شـــايا الطاقة 

ذات الهتمام الم�شـــترك. 
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سمو أمير دولة الكويت  يشمل برعايته وحضوره احتفال

 شركة البترول الوطنية الكويتية
 بمناسبة التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي
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تحت رعاي�������ة وح†س�������ور اأمير دول�������ة الكويت ح†س�������رة �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ نوا± الأحمد الجابر ال�سباì اأقيº احتفال �سركة 

البترول الوطنية الكويتية بمنا�سب�������ة الت�س¨يل الكامل لم�سرو´ 

الوق�������ود البيÄي  وPل�������ك بم�سفاة ميناء عبداˆ ي�������وΩ 22 مار�س 

2022. وح†س�������ر الحتف�������ال �سمو ولي العهد ف�������ي دولة الكويت 
ال�سيخ م�سعل الأحمد الجابر ال�سباì و�سمو ال�سيخ �سباN ìالد 

الحم�������د ال�سب�������اì رئي�س مجل�س ال�������وزراء ونائ�������ب رئي�س مجل�س 

ال�������وزراء ووزي�������ر النفط ووزي�������ر الدولة ل�س�������وؤون مجل��������س الوزراء 

الدكت�������ور محمد عبداللطيف الفار��������س و�ساحب ال�سمو الملكي 

الأمي�������ر عبدالعزيز ب�������ن �سلمان ب�������ن عبدالعزي�������ز اآل �سعود وزير 

الطاقة بالمملكة العربية ال�سعودية، بالإVسافة اإلى نائب رئي�س 

مجل�س الإدارة والرئي��������س التنفيذي لموؤ�س�سة البترول الكويتية 

ال�سي�������خ نوا± �سعود النا�سر ال�سباì والرئي�س التنفيذي ل�سركة 

البترول الوطني�������ة الكويتية المهند�س وليد Nالد الر�سيد البدر 

ولفيف من كبار الم�سÄولين والعاملين في المجال. وقد تف†سل 

ح†سرة �ساحب ال�سمو الأمير بتد�سين الت�س¨يل الكامل لم�سرو´ 

الوقود البيÄي واإزاحة ال�ستار عن اللوحة التذكارية.
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الجـــودة تلبي المعاييروال�شـــتراطات البيئية العالمية 

حيث يترجم هذا الم�شـــروع الرائد توجه الدولة نحو 

تحويل الكويت اإلى مركز جذب اقت�شـــادي كما ينطلق 

من اأهم اأهداف ا�شتراتيجية موؤ�ش�شة البترول الكويتية 

و�شـــركاتها التابعـــة والمتمثل في تحقيق ال�شـــتغالل 

الأمثل لثروة البالد النفطية »حيث ي�شـــهم الم�شـــروع 

في زيادة ربحية منتجاتنا وفتح اأ�شواق عالمية جديدة 

وتعزيز المكانة الريادية للكويت على م�شتوى �شناعة 

النفط العالمية«. 

ثم األقى الرئي�س التنفيذي ل�شركة البترول الوطنية 

الكويتيـــة المهند�س وليـــد خالد الر�شـــيد البدر كلمة 

بين فيها اأن �شـــركة البترول الوطنيـــة الكويتية نفذت 

م�شـــروع الوقود البيئي بهدف مواكبة المعايير البيئية 

العالميـــة الجديدة ولكـــي تتمكن من اإنتاج م�شـــتقات 

وخالل الحفـــل األقى الوزير 

الفار�ـــس كلمة بهذه المنا�شـــبة 

اأو�شـــح فيها اأن م�شروع الوقود 

البيئـــي اأحـــد اأبرز الم�شـــاريع 

الكبـــرى فـــي تاريـــخ القطـــاع 

النفطي فقد �شهدت في اإطاره 

كل من م�شفاتي ميناء الأحمدي 

ومينـــاء عبداهلل عملية تحديث 

وتطوير وا�شـــعة وغير م�شبوقة 

من اأجل تمكين الم�شفاتين من 

اإنتاج م�شـــتقات نفطيـــة عالية 
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نفطيـــة عاليـــة الجودة تلبـــي حاجة ال�شـــوق المحلية 

وتفتـــح المجال للدخـــول اإلى اأ�شـــواق عالمية جديدة 

ت�شـــهم في تعزيز مكانة الكويت على م�شـــتوى �شناعة 

تكريـــر النفـــط العالمية حيث تبلغ الطاقـــة الإنتاجية 

لهذا الم�شروع الحيوي 800 األف برميل يوميا موزعة 

بين م�شـــفاتي ميناء عبداهلل ومينـــاء الأحمدي وهذه 

الكمية �شـــوف ت�شـــاف اإلى كميـــة الإنتـــاج المنتظرة 

لم�شـــفاة الزور بعد ت�شـــغيلها والبالغة نحو 600 األف 

برميل يوميا وبذلك �شوف ت�شهد كميات النفط الخام 

المكـــررة زيادة كبيرة لت�شـــل اإلى مليون واأربعمئة األف 

برميـــل يوميا للم�شـــافي الثـــالث وهو مـــا يعني رفع 

الكفاءة الت�شـــغيلية وتطوير القدرات التحويلية ف�شال 

عن ال�شـــتغالل الأمثـــل وتحقيق اأف�شـــل قيمة واأعلى 

عائد ممكن للموارد الهيدروكربونية. 
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الكويت والسعودية 
توقعان وثيقة لتطوير حقل الدرة المغمور للغاز

اجتم�������ع �ساح�������ب ال�سمو الملكي الأمير عبد العزير بن �سلمان بن عبد العزير اآل �سعود، وزير الطاقة 

ال�سع�������ودي ، ومعالي الدكتور محمد عبداللطيف الفار�س، وزير النف�������ط ووزير الكهرباء والماء والطاقة 

المتجددة في دولة الكويت ، بتاريخ 21 مار�س 2022 في العا�سمة الكويتية الكويت  .
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و�شـــهد الجتماع التوقيـــع على وثيقة 

لتطويـــر حقل الدرة المغمور ، في الخليج 

العربي ل�شتغالله ، ولقيام �شركة عمليات 

م�شـــروع  وهـــي   ، الم�شـــتركة  الخفجـــي 

م�شـــترك بيـــن �شـــركة اأرامكـــو لأعمـــال 

الخليج وال�شـــركة الكويتية لنفط الخليج، 

بالإتفـــاق علـــى اختيـــار ا�شت�شـــاري يقوم 

باإجـــراء الدار�شـــات الهند�شـــية الالزمـــة 

لتطويـــر الحقل وفقاً لأف�شـــل الأ�شـــاليب 

والتقنيـــات الحديثـــة والممار�شـــات التي 

تراعي ال�شـــالمة وال�شحة والحفاظ على 

البيئة ، وو�شع الت�شاميم الهند�شية الأكثر 

كفاءة وفاعلية من الناحيتين الراأ�شـــمالية 

والت�شغيلية . 

وياأتـــي توقيـــع الوثيقة تحقيقـــاً لدعم 

النمو في مختلف القطاعات الحيوية في 

البلديـــن ال�شـــقيقين ، وتنفيذاً لمقت�شـــى 

مذكـــرة التفاهـــم التـــي وقعتهـــا المملكة 

العربية ال�شعودية ودولة الكويت ، في دولة 

الكويت في عام 2019 ، والتي ت�شـــمنت 

العمل الم�شـــترك على تطوير وا�شـــتغالل 

حقـــل الـــدرة . ومـــن المتوقـــع اأن يـــوؤدي 

تطوير حقـــل الدرة اإلى اإنتـــاج مليار قدم 

مكعبة قيا�شـــية من الغـــاز الطبيعي يومياً 

، بالإ�شـــافة اإلى اإنتاج 84 األف برميل من 

المكثفات يومية ، و�شـــيتم تق�شيم الإنتاج 

بالت�شاوي بين ال�شريكين.
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افتتح اأمير دولة قطر ح�شـــرة �شـــاحب ال�شمو ال�شيخ 

تميـــم بـــن حمـــد اآل ثاني م�شـــروع غاز بـــرزان وذلك في 

احتفـــال خا�ـــس اأُقيم فـــي 15 مار�س 2022 فـــي مدينة 

را�س لفان ال�شـــناعية. ويتغّذى الم�شروع بالغاز الطبيعي 

مـــن حقل ال�شـــمال، حيث �شـــيوفر الغـــاز لأغرا�س توليد 

الكهربـــاء وتحلية الميـــاه في الدولة. كما �شـــيوفر المواد 

الأوليـــة لل�شـــناعات البتروكيماويـــة المحلية، بالإ�شـــافة 

اإلـــى منتجات بترولية من مكثفات وغاز البترول الم�شـــال 

لت�شديرها لالأ�شواق العالمية. وقد تمت ت�شمية الم�شروع 

على ا�شـــم اأبراج بـــرزان التاريخية ال�شـــهيرة، والمعروفة 

اأي�شـــا با�شم اأبراج قلعة اأم �شالل محمد، والتي بُنيت في 

اأواخر القرن التا�شع ع�شر.

وفي كلمته التي األقاها في حفل الفتتاح، قّدم �شعادة 

المهند�س �شـــعد بن �شـــريده الكعبي، وزير الدولة ل�شوؤون 

الطاقة في دولة قطر، الع�شو المنتدب والرئي�س التنفيذي 

لقطر للطاقة، ال�شـــكر والعرفان لح�شـــرة �شاحب ال�شمو 

ال�شـــيخ تميم بن حمد اآل ثاني، اأمير البالد المفدى على 

توجيهاتـــه ال�شـــديدة ودعمه الالمحدود لقطـــاع الطاقة. 

أمير قطر يفتتج مشروع غاز برزان 
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وقال �شعادته: “يُعد هذا الم�شروع واحداً من اأهم م�شاريع 

الطاقة في دولة قطر، والذي يُ�شـــيف قيمة نوعية عالية 

فـــي تلبية احتياجاتنـــا المحلية من الغـــاز الطبيعي، وفي 

دعم التنمية ال�شاملة والتطور القت�شادي للدولة.”

واأ�شـــاف �شـــعادة الوزيـــر الكعبي قائـــال: “من خالل 

المنتجات المتنوعة لم�شروع غاز برزان، نكون قد حققنا 

اأحد اأهدافنا الم�شـــتمرة لال�شـــتغالل الأمثل لموارد حقل 

ال�شـــمال، ووفرنا الطاقـــة التي تحتاجها محطـــات اإنتاج 

الكهرباء وتحلية المياه، والم�شـــاريع التنموية الكبيرة في 

الدولـــة، بالإ�شـــافة اإلى من�شـــاآت ا�شت�شـــافة بطولة كاأ�س 

العالـــم لكرة القدم 2022، وغيرها من الم�شـــاريع الهامة 

وال�شتراتيجية.”

وينتج م�شـــروع غاز بـــرزان للغاز ما يقـــارب من مليار 

و400 مليـــون قـــدم مكعب من غاز الميثـــان يومياً لتوليد 

الكهرباء المحليـــة؛ و1،920 طناً من الإيثان يومياً كمادة 

اأولية لل�شـــناعات البتروكيماوية المحليـــة؛ وغاز البترول 

الُم�شـــال على �شـــكل 864 طناً من البروبان يومياً و677 

طناً من البوتان يومياً للت�شـــدير الدولي، و5،600 برميل 

من مكثفات الم�شانع يومياً للت�شدير الدولي، و24،200 

برميل من مكثفات الحقول غير المعالَجة يومياً ت�شلّم اإلى 

م�شفاة لفان، و3،565 طن من الكبريت ال�شائل يومياً. 



أخبار الدول األعضاء

السنة 48 - العدد 4

20

وقعـــت كل مـــن �شـــركة اأرامكـــو ال�شـــعودية و�شـــركة 

“البحـــر الأحمـــر الوطنيـــة للتكريـــر والبتروكيماويات” ، 
اتفاقية غير ملزمة علـــى المدى الطويل، تتعهد بموجبها 

�شـــركة “ اأرامكـــو” بتوفير نحـــو 100 األـــف برميل يومياً 

من اإمدادات النفط الخام لم�شـــروع مجمع �شـــركة البحر 

الأحمر للتكريـــر والبتروكيماويات، والمزمع اإن�شـــاوؤه في 

المنطقـــة القت�شـــادية في قنـــاة ال�شـــوي�س بمدينة العين 

ال�شـــخنة، الـــذي ياأتـــي في اإطـــار خطة جمهورية م�شـــر 

العربيـــة لتلبية احتياجات ال�شـــوق المحلي من المنتجات 

البتروليـــة والبتروكيماويـــة، وتعزيز الفر�س الت�شـــديرية 

لهذه المنتجات، با�شـــتثمارات ت�شـــل اإلى نحو 7.5 مليار 

دولر اأمريكـــي،  بطاقـــة تكريريـــة قدرهـــا 4 ماليين طن 

�شـــنوياً من النفط الخام لإنتاج 2.8 مليون طن �شنوياً من 

المنتجات البتروكيماوية، ونحو 930 األف طن �شـــنوياً من 

المنتجـــات البترولية عالية الجودة. ومن المتوقع النتهاء 

من ت�شييد المجمع بنهاية عام 2024.

كمـــا تمنـــح التفاقية �شـــركة اأرامكـــو اإمكانية �شـــراء 

المنتجات النهائية للم�شروع، والتي من اأهمها البوليمرات، 

وت�شمل البولي اإيثيلين، والبولي بروبيلين، والبولي اإيثيلين 

تير فيثاليت الم�شـــتخدم في اإنتاج العبوات البال�شتيكية، 

وعـــدد من المنتجـــات الو�شـــطية، والمذيبـــات العطرية، 

وبع�ـــس المنتجات البترولية، مثل وقود الطائرات، ووقود 

الديزل منخف�س الكبريت.

يعتمـــد الم�شـــروع علـــى تطبيـــق تكنولوجيـــا تحويـــل 

النفـــط الخام اإلـــى كيماويات، ومـــن المتوقـــع اأن يتراوح 

معـــدل التحويل ما بين 60-70 %، وهو ما يتما�شـــى مع 

اإ�شـــتراتيجية �شـــركة اأرامكو الهادفة اإلى زيـــادة معدلت 

تحويل النفط الخام اإلى منتجات كيميائية. 

توقيع اتفاقية بين أرامكو السعودية وشركة البحر األحمر 
الوطنية للتكرير والبتروكيماويات المصرية 
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ووفقـــاً لتقرير الوكالة، ا�شـــتحقت ابيكورب ت�شـــنيف 

ال�شـــتدامة )A2( بناء على قدرتها وا�شـــتعداديتها لدمج 

العوامـــل البيئيـــة والجتماعيـــة والحوكمـــة )ESG( في 

ا�شـــتراتيجيتها وعملياتها واإدارة المخاطر، م�شـــتندة في 

ذلـــك اإلى الإطار العام لل�شيا�شـــات البيئيـــة والجتماعية 

والحوكمة الذي طورته ال�شركة لهذا الغر�س.

و�شرح الدكتور اأحمد علي عتيقة، الرئي�س التنفيذي 

 ،)A2( لبيكورب: »اإننا �شعداء بح�شولنا على الت�شنيف

والذي يعد ثمرة الجهود الحثيثة التي قامت بها ابيكورب 

اإن  عملياتها.  �شتى  في  ال�شتدامة  معايير  غر�س  في 

ح�شولنا على هذا التقييم العالي من طرف ثالث مرموق 

وم�شتقل ير�شخ موقعنا ك�شركة تطبق اأف�شل الممار�شات 

Moody’s ESG Solutions تصبح أول مؤسسة مالية في المنطقة العربية تحصل أبيكورب
على تصنيف استدامة طوعي من وكالة

اأعلن�������ت ال�سركة العربية لال�ستثم�������ارات البترولية )اأبيكورب(، وهي اأحد 

الم�ساري�������ع المنبثقة عن اأوابك، في 20 اأبري�������ل 2022، اأنها اأ�سبحت اأول 

موؤ�س�س�������ة مالية في منطقة العربية تح�سل على ت�سنيف ا�ستدامة طوعي 

 ،)Moody’s ESG Solutions( التابعة لوكال�������ة ).V.E( م�������ن �سرك�������ة

وهي �سركة رائدة عالميًا في اإ�سدار مثل هذه الت�سنيفات.
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في تكامل ال�شيا�شات 

والجتماعية  البيئية 

ــد  ــوؤك ــمــة، وي ــحــوك وال

كممّكن  المهم  ــا  دورن

ــــــــــم رئـــيـــ�ـــشـــي  وداع

في  الأخ�شر  للتمويل 

تحول  تحقيق  �شبيل 

مــــتــــوازن ومـــ�ـــشـــوؤول 

لــقــطــاع الــطــاقــة في 

المنطقة العربية«.

هذا وذكـــر تقرير 

اأن ح�شــــة  الوكــالــــة 

ابيكـــورب مـــن تمويل م�شـــاريع الطاقـــة المتجددة قد 

زادت خالل ال�شنوات الثالث الما�شية بـ 10 نقاط مئوية 

لت�شـــل اإلى 13%، لفتاً اإلى اإمكانية ا�شـــتمرار النمو في 

هذا الجانب م�شتقبال ل �شيما على المدى القريب، وذلك 

بف�شـــل نجاح طرح ابيكورب اأول �شندات خ�شراء لها في 

2021، والـــذي جاء فـــي اإطار روؤيتها ال�شـــتراتيجية في 
مكافحة التغير المناخي في اأن�شطة الإقرا�س والتمويل.

وقـــد طورت ابيكورب في هذا ال�شـــياق اأطراً ومعايير 

جديدة ل�شـــمان الحوكمة الر�شـــيدة اأن�شـــطتها في مجال 

التمويـــل الأخ�شـــر، بما في ذلك اإن�شـــاء لجنة لل�شـــندات 

الخ�شـــراء من مختلف الإدارات ل�شمان توافق الم�شاريع 

التي يتم تمويلها  عن طريق اإ�شداراتها الخ�شراء مع هذه 

الأطر والمعايير.

اإلـــى ذلك اأ�شـــار الدكتـــور عتيقة: »يعك�س الت�شـــنيف 

التـــزام ابيكـــورب بالتنمية الم�شـــتدامة وال�شـــاملة، حيث 

يفتح اإ�شـــدار ال�شـــندات الخ�شـــراء اأمامنا طرقاً جديدة 

لال�شـــتثمار فـــي الم�شـــاريع التـــي توفـــر م�شـــادر طاقـــة 

اآمنـــة ومتجـــددة ومعقولـــة التكلفـــة للمجتمعـــات، والتي 

تتما�شـــى كذلك مع معايير الحوكمة البيئية والجتماعية 

والموؤ�ش�شـــية المعتمدة عالمياً من حيـــث مكافحة التغير 

المناخي، وال�شتخدام الم�شتدام لموارد المياه، والنتقال 

اإلـــى القت�شـــاد الدائري، ومنـــع التلـــوث، والحفاظ على 

التنوع البيولوجي«.

على �شـــعيد مت�شـــل اأ�شـــار تقرير الوكالة اإلى »الأداء 

المتقدم في ممار�شات عدم التمييز والتنوع في ال�شركة«، 

لفتاً اإلى الرتفاع الم�شـــتمر في ن�شـــبة تمثيل المراأة في 

 يعكس تصنيف االستدامة نجاح 
ابيكورب في إدماج عوامل 

الحوكمة البيئية واالجتماعية 
والمؤسسية في استراتيجيتها 

وعملياتها وإدارة المخاطر

 يعكس التصنيف أيضاً شمولية 
أطر مكافحة الفساد وغسيل 

األموال وعدم التمييز والتنوع 
بين الجنسين

المنا�شـــب الإدارية، والتي زادت بن�شـــبة 20 نقطة مئوية 

منذ 2018 لت�شل اإلى 24% في 2020.

كما منح التقرير اأي�شـــاً ابيكـــورب تقييم »متقدم« في 

مجال مكافحة الف�شـــاد، م�شـــتدلً في ذلـــك باللتزامات 

وال�شـــوابط ال�شـــاملة التـــي و�شـــعتها ال�شـــركة لمكافحة 

الحتيال والمخاطر المتعلقة باأخالقيات العمل، م�شـــيراً 

اإلـــى اأن اإطـــار الحوكمة الر�شـــمي لل�شـــركة يغطي جميع 

الجوانـــب المو�شـــى بها في المواثيـــق المختلفة المتعلقة 

ب�شيا�شات ومواثيق مجل�س الإدارة واإدارة الموارد الب�شرية 

والمخاطر.



الشركات العربيةالمنبثقة

السنة 48 - العدد 4

24



25
السنة 48 - العدد 4

التطورات البرتولية يف الأ�شواق العاملية



التطورات البترولية

السنة 48 - العدد 4

26

0

25

50

75

100

125

مارس
2021

أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير
2022

فبراير مارس أبريل

التطورات البترولية في األسواق العالمية  النشرة الشهرية حول  
2022أبريل

أسواق النفط العالمية أوالً:
أسعار النفط.1
    المتوسىىا الشىىلرع لسىىعر سىى ة بامىىات أوبىىك   انخفىىا إلىى   منظمة أوبك    توقعاتتشير أحدث

% مقارنىىة 7.1تب ىى     انخفىىا دوالر ل برميل، أع بنسبة    105.4إل     2022  أبريلبالل شلر  
ارتفاع المتوسىىا السىىنوع لسىىعر سىى ة باماتلىىاارتفاع المتوسىىا السىىنوع لسىىعر سىى ة باماتلىىاارتفاع المتوسىىا السىىنوع لسىىعر سىى ة باماتالمنظمة إل توقعاتتشير   بينمابالشلر السابق.  

.2021مقارنة بعام%42دوالر ل برميل، أع بنسبة زيادة تب   99.3إل 2022عام في

       % 20.8نسىىبةنسىىبةبنسىىببنسىىبب2022مىىار   بىىالل شىىلر   بىىالل شىىلر   ارتفعأوبك  قد  أوبك  قد  أوبك  بامات  أسعار س ة    يذكر أن  متوسايذكر أن  متوسايذكر أن  
يعىى ذ كلىىك   .دوالر ل برميل  113.5ليصل إل   ،  دوالر ل برميل( مقارنة بالشلر السابق  19.5)

بشىى ن الىىنقم الم تمىىل ، مع ت ايد المخاوف الفع يةلنفا لنفا لأساسيات سوق ا  قوة   قوة   بشكل رئيسي إل 
ىىىعىىىىعىع ى ى ى ىىى ى  التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في      في ظل  في ظل  اإلمدادات النفطيةفي   الىالىالىالىىىالىالالع ىىىضىىىىضىض ضفضف ابابا، أورو رشرالتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في  شالتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في  شرق

.اضطرابات اإلمدادات في ب ر ق وي اضطرابات اإلمدادات في ب ر ق وي 
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

    مىى  عىىام   مىى  عىىام   األولالط ب العىىالمي ع ىى  الىىنفا بىىالل الربىىع    انخفا إل     األولية  التقديراتتشير  
  مقارنة بمستويات %  1.2  ب غت  تراجعم يون برميل/يوم، أع بنسبة    99ليصل إل  ن و    2022

% 3.3بنسىىبة   دول منظمىىة التعىىاون االقتصىىادع والتنميىىةط ىىب    انخفىى الربع السىىابق. حيىى   
% ليصل 0.7بنسبة دول العالم باقيط ب ارتفعوم،  بينماوم،  بينمايوم،  يوم،  ي/م يون برميلم يون برميل  م يون ب  م يون ب  45.2ليصل إل  ن و 

.م يون برميل/يوم53.8ن وإل 
ن ىىوليصىىل إلىى  2022مىى  عىىام الثىىانيالط ب العالمي ع   النفا بالل الربع ارتفاع  ويتوقع
دول منظمىىة التعىىاون االقتصىىادع ط ب مجموعىىة    ارتفاعم يون برميل/يوم، حي  يتوقع    99.1
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فبراير مارس

ي/مليون بحفارة

إنتاج النفط الصخرى عدد الحفارات العاملة

إل  ن و دول العالم    باقيط ب    انخفا يتوقع    بينمايوم،  يوم،  ي/م يون برميلم يون برميلم يون ب  45.8إل  ن و    والتنمية
م يون برميل/يوم. 53.3

  الخىىام وسىىوائل الغىىاز الطبيعىىي النفا اإلمدادات العالمية م تشير التقديرات األولية إل  ارتفاع
الشىىلر مقارنىىة بمسىىتويات % 0.1ألف ب/ع، أع بنسىىبة    122بن و    2022  مار بالل  شلر  بالل  شلر  بالل  

إمىىدادات الىىدول المنتجىىة مىى    إجمال إجمال إجمال  ارتفعفقد    م يون ب/ع.  99.5السابق، لتصل إل  حوالي  
إمىىدادات الىىدول ارتفعىىت، كمىىا، كمىىا، م يىىون ب/ع65.7ليصل إلىى  ن ىىو%  0.1بارج أوبك بنسبة  

.م يون ب/ع33.8ن ولتصل إل  % 0.2أوبك بنسبة منظمة األعضاء في 
بىىالل شىىلر         انخفضىىتمىى  الىىنفا الخىىام فقىىد   مجموعةةة دول أوبةةك أما فيمىىا يخىىم إمىىدادات  

الشىىلر السىىابق، مقارنىىة بمسىىتويات % 0.04ب/ع، أع بنسىىبة ألىىف16بن ىىو 2022مىىار 
إمدادات الدول المنتجة م  بارج أوبىىك   انخفضتحي     ،م يون ب/ع  39.9  لتصل إل  حوالي

بينمىىا، م يىىون ب/ع15.7تصىىل إلىى  ن ىىوتصىىل إلىى  ن ىىولتلتل% 0.6بنسىىبة واألعضىىاء فىىي مجموعىىة اوبىىك  
، وهي أعضاء في مجموعىىة أوبىىك ،أوبكمنظمة  األعضاء في  العشر  إمدادات الدول    ارتفعت
.م يون ب/ع24.2لتصل إل  ن و% 0.3بنسبة 

  ألىىف   111بمقدار    2022  مار     شلر  شلر  بالل  الصخرع  م  النفا    م  النفا    الواليات المت دة  إنتاج  ارتفع
بالل   ارتفاعهويتوقع    .م يون برميل/يوم  8.388  ليصل إل بالشلر السابق  بالشلر السابق  ب  برميل/يوم مقارنة

عىىدد   أبىىر، ارتفىىعفىىي تطىىور  و  .م يىىون ب/ع  8.649ليصل إلىى     2022  مايو  و  و  أبريل  عشلر
.حفارةحفارة598ليب  ليب  2022مار مار بالل شلر  بالل شلر  ةحفارحفار24بمقداربمقدارال فارات العام ة ال فارات العام ة 

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 AprilAprilالمصدر: المصدر:  20222022

المخزونات النفطية.3
   بىىالل شىىلر   بىىالل شىىلر   دول منظمة التعىىاون االقتصىىادع والتنميىىةالنفطي  في  النفطي  في  النفطي  المخ ون التجارع    انخف  

  م يون   م يون   2568  حوالي  م يون برميل مقارنة بالشلر السابق ليصل إل   43  بمقدار  2022  مار 
م يىىون برميىىل مقارنىىة بالشىىلر السىىابق   8بمقىىدار  اإلسىىتراتيجي  المخ ون    انخف   برميل،  كمابرميل،  كمابرميل،  

م يون برميل.1748ليصل إل  حوالي 
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)مليون برميل( 2022مارسالتغير في المخزون النفطي في نهاية شهر 

Oil Market intelligence, June.المصدر:  2021 and April 2022

. تجارة النفط4

والمنتجاتمن النفط الواليات المتحدة وصادرات واردات -
  بنسىىبة2022مىىار شىىلر  م  النفا الخام  بىىاللم  النفا الخام  بىىاللم  النفا الخام  مريكية  األ  الواليات المت دةواردات    ارتفعت

بنسىىبةالىىنفا الخىىاممىى  صىىادراتلاصىىادراتلاصىىادراتارتفعىىتكمىىام يىىون ب/ع،  6.4  حواليلتصل إل   %  2.7
.م يون ب/ع3.4حواليلتب  13.6%

  2022مىىار شىىلرباللالمنتجات النفطيةم  األمريكيةالواليات المت دةوارداتانخفضت
المنتجىىات   مىى     مىى     صىىادراتلا  ارتفعىىت  بينمىىا  م يىىون ب/ع،  2.1    حىىوالي  حىىوالي  لتصل إلىى %  4.2  بنسبة
م يون ب/ع.5.9حواليلتب  لتب  لت% 26.9بنسبةالنفطية

اياياً: ينين أسواق الغاز الطبيعي العالمية اثاثا
األسعار .1
  المتوسا الشىىلرع ل سىىعر الفىىورع ل غىىاز الطبيعىىي المسىىجل فىىي مركىى  هنىىرع بالسىىوق   ارتفع

دوالر لكل م يون )و ح ب(. 4.9إل  2022مار األمريكي بالل  شلر  األمريكي بالل  شلر  األمريكي بالل  
  بمقدار 2022فبرايراليابان بالل شلراليابان بالل شلراليابان أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في   متوسا    متوسا    ارتفع

           .دوالر لكىىىل م يىىىون )و ح ب(15.88(، ليصىىىل إلىىى  و ح ب)لكىىىل م يىىىوندوالر2.15
5.64بمقىىدار كوريىىا الجنوبيىىةأسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل فىىيمتوسا    انخف بينما  
انخفىى كمىىا    .دوالر لكىىل م يىىون )و ح ب(  16.22(، ليصىىل إلىى   و ح ب)  م يىىونلكل    دوالر

          لكىىل م يىىون    دوالر  دوالر  6.64بمقىىدار    تىىايوان  أسىىعار اسىىتيراد الغىىاز الطبيعىىي المسىىيل فىىيمتوسا  
أسعار اسىىتيراد الغىىاز متوسا  وب      دوالر لكل م يون )و ح ب(.  14.65(، ليصل إل   و ح ب)

. دوالر لكل م يون )و ح ب(12.97الصي الطبيعي المسيل في
الصادرات.2
  الصىىي  والجنوبيىىة   صادرات الدول العربية م  الغاز الطبيعي المسيل إل  اليابان وكوريا  ب غت

% 25.9ب غىىتمست ثرة ب صىىة،2022فبرايرم يون ط  بالل شلر  4.421  حواليتايوان  و
.اإلجماليم  
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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  الîامات  2005 على  يونيو   16 اعتبارا من  اأوب��ك  �سلة  ت�سمل    *
ال��î��ف��ي��ف ال�������س���ع���ودي، م���زي���è ال�����س��ح��راء ال���ج���زائ���ري، ال��ب�����س��رة ال��î��ف��ي��ف، ال�����س��درة 

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

بداية  الندوني�سي.واعتبارا من  مينا�س   ΩاN  ،النيجيري الîفيف  بوني  الفنزويلي، 

�سهر يناير ومنت�سف �سهر اأكتوبر 2007 اأVسيف NاZ Ωيرا�سول الن¨ولي و NاΩ اورينت 

الك��وادوري، و في يناير 2009 تº ا�ستثناء الîاΩ الندوني�سي من ال�سلة، وفي يناير 

 Ωاîال اأVسيف   2016 يوليو  وف��ي  جديد،  من  الندوني�سي   Ωاîال اVسافة   ºت  2016
الجابوني، وفي يناير 2017 تº ا�ستثناء الîاΩ الندوني�سي، وفي يونيو 2017 اVسيف 

NاZ  Ωينيا ال�ستوائية }زافيروz اإلى �سلة اأوبك، وفي يونيو 2018 اأVسيف NاΩ الكون¨و 

}دجينوz، وفي يناير 2019 تº ا�ستثناء NاΩ قطر البحري من �سلة اأوب��ك، وفي �سهر 

مار�س 2020 تº ا�ستثناء NاΩ اورينت الكوادوري من �سلة اأوبك،  لت�سبí تتاألف من 

.Ωاî13 نو´ من النفط ال

.Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports الم�سدر: من¶مة القطار العربية الم�سدرة للبترول، الدارة القت�سادية، 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  3 110.5 64.2 3
83.6 4 64.6 4
81.9 1 

  Èنوفم 

November

66.8 1

مايو

May
82.5  2 66.8 2
80.7  3 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 

* 17.763.2105.4April ابريل *

25.266.9May 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 

*41.569.999.3Annual Average اŸتو�سط ال�سنوي* 

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

2020 Ω41.541.942.141.642.043.040.142.341.741.739.4متو�سط عاAverage 2020

2021 Ω69.970.570.769.770.369.969.069.270.670.568.0متو�سط عاAverage 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�س

63.264.164.063.563.863.462.162.964.563.861.7Aprilاأبريل

66.967.767.867.067.566.866.266.468.567.465.2Mayمايو

71.972.872.371.872.572.371.071.573.072.671.4Juneيونيو

73.574.275.373.473.873.673.672.875.074.172.6Julyيوليو

70.371.471.170.471.169.969.569.470.871.467.7AugustاأZ�سط�س

È73.975.073.973.874.973.472.872.674.474.971.5�سبتمSeptember

82.182.883.581.582.782.781.681.583.583.381.4Octoberاأكتوبر

È80.480.882.079.681.182.180.380.381.481.779.1نوفمNovember

È74.475.575.574.175.474.673.473.374.175.471.9دي�سمDecember

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�س

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports. اŸ�سدر: من¶مة الأقطار العربية اŸ�سدرة للبÎول،  الإدارة الإقت�سادية،  وتقارير اأوبك.  
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 Source: OPEC - Monthly Oil Market Report الم�سدر: تقرير اأوبك ال�سهري ، اأعداد مîتلفة.

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(

ال¨ازولÚ  اŸمتازال�شوق

Premium Gasoline
زيت ال¨از

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

مار�س

2021

73.4369.5468.39Singapore�شنغافورة

Mar.-21
76.8369.9366.22Rotterdamروتردام

73.6369.4067.48Mediterraneanالبحر اŸتو�شط

86.3366.8954.40US Gulfاÿليج المريكي

اأبريل

2021

73.968.767.4Singapore�شنغافورة

Apr.-21
79.869.663.8Rotterdamروتردام

74.668.965.3Mediterraneanالبحر اŸتو�شط

87.166.056.0US Gulfاÿليج المريكي

مايو

2021

76.173.771.9Singapore�شنغافورة

May-21
83.174.565.0Rotterdamروتردام

77.473.866.2Mediterraneanالبحر اŸتو�شط

91.370.956.6US Gulfاÿليج المريكي

يونيو

2021

80.378.576.6Singapore�شنغافورة

Jun.-21
86.779.368.8Rotterdamروتردام

81.478.870.0Mediterraneanالبحر اŸتو�شط

95.374.460.6US Gulfاÿليج المريكي

يوليو

2021

85.179.677.7Singapore�شنغافورة

July-21
91.180.371.1Rotterdamروتردام

86.980.172.1Mediterraneanالبحر اŸتو�شط

99.575.261.0US Gulfاÿليج المريكي

اأغ�شط�س

2021

81.176.273.6Singapore�شنغافورة

Aug.-21
90.777.768.5Rotterdamروتردام

84.977.570.0Mediterraneanالبحر اŸتو�شط

97.072.660.9US Gulfاÿليج المريكي

Èشبتم�

2021

84.182.679.5Singapore�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
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 Source: OPEC Monthly Oil Market Report various issues اŸ�سدر: اأعداد flتلفة من التقرير ال�سهري Ÿن¶مة اأوبك. 

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

 .Source: OPEC Monthly Oil Market Report, various issues اŸ�سدر: اأعداد flتلفة من التقرير ال�سهري Ÿن¶مة 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     

الفÎة

Average 2020 88 40 60 2020 Ωمتو�سط عا

Average 2021 96 22 35 2021 Ωمتو�سط عا

March2021 124 21 30 مار�س 2021

April 86 22 33 اأبريل

May 87 22 34 مايو

June 91 21 32 يونيو

July 89 22 31 يوليو

August 86 21 31 اأغ�شط�س

September 89 22 36 Èشبتم�

October 109 24 42 اأكتوبر

November 117 24 43 Èنوفم

December 105 24 40 Èدي�شم

January2022 94 18 36 يناير2022

February 116 17 35 فÈاير

March 161 23 44 مار�س

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     

الفÎة

Average 2020 156 147 122 2020 Ωمتو�سط عا

Average 2021 154 144 105 2021 Ωمتو�سط عا

March 2021 150 141 111 مار�س 2021

April 157 147 119 اأبريل

May 159 149 93 مايو

June 140 130 89 يونيو

July 130 120 84 يوليو

Aug. 125 116 123 اغ�شط�س

September 121 115 114 Èشبتم�

October 154 145 114 اأكتوبر

November 156 146 118 Èنوفم

December 250 240 129 Èدي�شم

January 2022 177 168 100 يناير 2022

February 218 209 98 فÈاير

March 248 240 185 مار�س

Direction

* حجº الناقالت يÎاوì ما بÚ  30 ا¤ 35 األف طن �ساكن  

* حجº الناقلة يÎاوì  ما بÚ  230 ا¤ 280 األف طن �ساكن  
** حجº الناقلة يÎاوì  ما بÚ  270 ا¤ 285 األف طن �ساكن  

*** حجº الناقلة يÎاوì  ما بÚ  80 ا¤ 85 األف طن �ساكن  

* Vessels of 230 - 280 thousand dwt.
** Vessels of 270 - 285 thousand dwt.
***  Vessels of 80 - 85 thousand dwt.
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* Estimates  .

Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty 
Reports.

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

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

* اأرقاΩ تقديرية. 

اŸ�سدر: من¶مة الأقطار العربية اŸ�سدرة للبÎول - الإدارة القت�سادية، 

وتقارير ال�سناعة 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 45.2 44.7 46.7 45.8 44.1 42.4 42.1  من¶مة التعاون القت�سادي والتنمية

Americas 24.4 24.3 25.0 24.8 24.4 22.8 22.6 Úالأمريكت

Europe 12.8 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 53.8 52.1 53.4 51.7 51.5 51.6 49.0 Nارê من¶مة التعاون 

القت�سادي والتنمية

 Middle East &
other Asia 22.8 21.4 21.6 21.2 21.3 21.5 20.2 ال�شرق الو�شط ودول 

اأ�شيوية اأخري 

Africa 4.5 4.3 4.4 4.2 4.1 4.4 4.1  افريقيا

Latin America 6.4 6.3 6.3 6.5 6.2 6.3 6.0  اأمريكا الالتينية

 China 14.3 14.6 15.2 14.6 14.6 13.9 13.6  Úال�س 

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

Other Europe 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 iرNدول اأوروبا الأ

World 99.0 96.8 100.1 97.6 95.5 94.0 91.1    العا⁄
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ا÷دول - 8: العر�س العاŸي للنفط و�شوائل الغاز الطبيعي خالل الفÎة  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  .

اŸ�سدر: من¶مة الأقطار العربية اŸ�سدرة للبÎول - الإدارة القت�سادية، وتقارير ال�سناعة النفطية

* اأرقاΩ 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 27.4 25.6 26.9 26.2 24.8 24.6 25.1 الدول العربية

OAPEC 26.3 24.5 25.8 25.1 23.7 23.5 23.9 الدول الأع�شاء في اأوابك

Other Arab 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 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 25.8 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 30.2 29.4 30.4 29.5 29.1 28.6 29.1 من¶مة التعاون القت�سادي والتنمية

Americas 25.9 25.2 26.1 25.2 25.2 24.1 24.7 Úالأمريكت

Europe 3.8 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 Nارê من¶مة التعاون 

القت�سادي 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�س

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

Other Europe 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 iرNدول اأوروبا الأ  

Processing Gains 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 عوائد التكرير

World 99.1 95.0 97.7 95.8 93.9 92.8 93.8  العا⁄  
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1) Exculdes Oil at Sea.
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

* ل ي�سمل النفط على مÏ الناقالت
** ي�سمل النفط على مÏ الناقالت واîŸزون ال�سÎاتيجي

Oil Market Intelligence, June 2021& April 2022   سدر�Ÿا Source: Oil Market Intelligence, June 2021& April 2022

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

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

مار�س

 2022
Mar.-22

 فبراير

2022
Feb-22

التغير عن فبراير 2022
 Change from

February 2022

مار�س

 2021
Mar.-21

Change from التغير عن مارس 2021
March 2021

:Ú(187)1571(46)13841430الأمريكتAmericas

Crude(113)673(12)560572نفط خام

Products(74)898(34)824858منتجات نفطية

Europe(133)61008 875869اأوروبا :

Crude(45)9353 308299نفط خام

Products(88)655(3)567570منتجات نفطية

:Ç(37)346(4)309313اآ�سيا الهادAsia Pacific

Crude(20)7124 10497نفط خام

Products(17)222(11)205216منتجات نفطية

دول من¶مة التعاون 

القت�سادي والتنمية *
25682611(43)2926(358)OECD 

1

Crude(178)41150 972968نفط خام

Products(179)1775(48)15961644منتجات نفطية

دول Nارê من¶مة التعاون 

القت�سادي والتنمية *
29172896 213093(176)Non - OECD 

1

86Oil at Sea 131285 13711358نفط على مÏ الناقالت

World Commercial 1(534)6019(22)54855507اîŸزون التجاري العاŸي *

Strategic Strategic(102)1850(8)17481756اŸخزون ال�شÎاتيجي

Total 2(549)9154(16)86058621اإجما› اîŸزون العاŸي**


