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

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

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

�لكويت مقر�ً لها.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1972 عام  في  �لبترول  لنقل  �لبحرية 

ومقرها مدينة �لكويت في دولة �لكويت، 

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

)�أ�صري( في عام 1973، ومقرها مملكة 

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

 1974 عــام  في  )�أبــيــكــورب(  �لبترولية 

�لمملكة  فــي  �لــخــبــر  مــديــنــة  ومــقــرهــا 

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

 1975 عــام  فــي  �لبترولية  للخدمات 

ومقرها مدينة طر�بل�ص في دولة ليبيا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1820 كلمة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي في قمة مبادرة الشرق األوسط األخضر

قطر للطاقة تختار شركة كونوكو 
فيليبس شريكا في مشروع توسعة 

حقل الشمال الجنوبي

انطالق النسخة الثانية
من قمة مبادرة الشرق األوسط األخضر
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افتتاحية العدد

)COP27(:  الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر األطراف 
”لحظة فارقة” في التعامل مع قضية التغير المناخي 

بقلم : علي سبت بن سبت

األمين العام لمنظمة أوابك
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ُعقدت �لدورة �ل�صابعة و�لع�صرين لموؤتمر �الأطر�ف التفاقية تغير �لمناخ UNFCCC COP27، بمدينة �صرم 

�ل�صـــيخ بجمهورية م�صـــر �لعربية خالل �لفترة 5-19 نوفمبر 2022، و�لتي ح�صرها قادة وزعماء نحو 120 دولة. 

وهي قمة عنونها �لبلد �لم�صـــيف بالـ”لحظة فارقة” في �لتعامل مع ق�صـــية �لتغير �لمناخي، وذلك بم�صـــاركة نحو 

40 �ألف م�صارك من 197 دولة وع�صر�ت �لمنظمات �لدولية و�الإقليمية �لَمعنية ب�صوؤون �لبيئة و�لمناخ. وقد هدفت 
�لقمـــة �إلـــى �إعطـــاء دفعة جديدة لمكافحة �لتغيـــر �لمناخي، وذلك في ظل دعو�ت اللتز�م �لـــدول �لكبرى باأهد�ف 

تقلي�ص �النبعاثات وم�صاعدة �لدول �ل�صغيرة على مو�جهة تد�عيات تغير �لمناخ.

وفي �صياق كلمته �الفتتاحية طلب �الأمين �لعام لالأمم �لمتحدة �أنطونيو غوتيري�ص، من �لدول �لم�صاركة �لمو�فقة 

على �لتخل�ص �لتدريجي من ��صـــتخد�م �لفحم، وهو �أحد �أكثر �أنو�ع �لوقود �إطالقا للكربون، لحين �ال�صـــتغناء عنه 

نهائيا بحلول عام 2040 على م�صتوى �لعالم، على �أن تحقق �لدول �الأع�صاء في منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية 

هذ� �لهدف بحلول عام 2030.

وقـــد �أكدت مخرجـــات قمة �لمناخ »COP27« على �اللتز�م بالحد من زيادة �لحـــر�رة �لعالمية في هذه �لقرن 

�إلى درجة ون�صف مئوية و�لتقليل تدريجياً من �لفحم، و�لطلب من �لدول �الأطر�ف �إعادة �لنظر في �أهد�ف �لمناخ 

لعام 2030 وتعزيزها بحلول نهاية عام 2023 ح�صـــب �ل�صـــرورة للتو�فق مع �تفاقية باري�ص، وحث �لدول �الأطر�ف 

�لتـــي لم تبلغ عن ��صـــتر�تيجياتها �لوطنية لخف�ص غـــاز�ت �الحتبا�ص �لحر�ري على �لقيـــام بذلك بحلول �الجتماع 

�لقادم لموؤتمر �الأطر�ف. كما �أكدت على �أهمية �إجر�ء تخفي�صات فورية وم�صتد�مة في �نبعاثات غاز�ت �الحتبا�ص 

�لحر�ري من قبل �لدول �الأطر�ف في جميع �لقطاعات �لقابلة للتطبيق، و�أهمية �لحاجة �لملحة �إلى تحويل �أنظمة 

�لطاقة لت�صبح �أكثر �أماناً وموثوقية ومرونة عن طريق ت�صريع �لتحول للطاقة �لمتجددة.

كما �تفقت �لدول �الأطر�ف �لم�صـــاركة في �لقمة على �إن�صـــاء �صندوق �إ�صـــتجابة جديد لتوفير �الأمو�ل من �أجل 

�لخ�صائر و�الأ�صر�ر للدول �لنامية �لمت�صررة من جر�ء تغير �لمناخ من خالل تفعيل �صبكة �صانتياغو ب�صاأن �لخ�صائر 

و�الأ�صر�ر من خالل �عتماد �خت�صا�صاتها و�التفاق على هيكلها.

ف�صـــال عن دعوة �الأطر�ف �إلى ت�صريع تطوير ون�صـــر �لتقنيات و�عتماد �ل�صيا�صات لالنتقال نحو �أنظمة �لطاقة 

منخف�صـــة �النبعاثات و�لتو�صـــع في ن�صر توليد �لطاقة �لنظيفة، وتد�بير كفاءة �لطاقة. كما تم حث �لدول �الأطر�ف 

علـــى تبنـــي نهج تحولي لتعزيز �لقدرة على �لتكيف وتقوية �لمرونـــة، و�لحد من �لتعر�ص لتغير �لمناخ، وحث �لدول 

�لمتقدمة على زيادة توفير �لتمويل �لمتعلق بالمناخ ونقل �لتكنولوجيا، وبناء �لقدر�ت ب�صـــكل عاجل وكبير للتكيف 

من �أجل �ال�صتجابة الحتياجات �لدول �الأطر�ف من �لدول �لنامية.

تاأتـــي م�صـــاركة �الأمانـــة �لعامة في فعاليات قمـــة �لمناخ »COP27« في �إطار متابعتها لق�صـــايا �صـــوؤون �لبيئة 

و�لتطـــور�ت �لمتعلقـــة بتغّير �لمنـــاخ، ومن �جل �إبـــر�ز دور �لمنظمة في جميع �لموؤتمـــر�ت و�الجتماعات �الإقليمية 

و�لدولية �لمعنية بق�صـــايا �صـــوؤون �لبيئة وتغّير �لمناخ. حيث نرى �أن ق�صـــية تغير �لمناخ من �لق�صـــايا �لهامة مما 

يتطلب من جميع دول �لعالم تكري�ص جهودها للت�صدي لها، وفي هذ� �ل�صاأن تقوم �لعديد من �لدول �لعربية �لمنتجة 

للبترول بتطبيق �لمعايير �لدولية للحفاظ على بيئة خالية من �لملوثات وت�صتخدم تكنولوجيات من �صاأنها تخفي�ص 

ن�صبة �النبعاثات.
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بعث األمين العام لمنظمة أوابك سعادة علي سبت بن سبت 
ببرقية تهنئة إلى نائب رئيس مجلس  الوزراء لشؤون الطاقة 

ووزير النفط في جمهورية العراق معالي األستاذ حيان 
عبد الغني السواد، بمناسبة توليه الحقيبة الوزارية متمنيا 

له التوفيق والسداد ومتطلعا إلى تعزيز التعاون القائم بين 
جمهورية العراق ومنظمة أوابك.
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بعث األمين العام لمنظمة أوابك سعادة علي سبت بن سبت 
ببرقية تهنئة إلى وزير الطاقة والمناجم في الجمهورية 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية معالي األستاذ محمد عرقاب، 
بمناسبة االحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة التحرير 

المجيدة التي تصادف األول من نوفمبر. 
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فـــي خطـــوة جديدة ت�صـــاف �إلى �صـــابقاتها على م�صـــار تفعيـــل دور �لمنظمة في 

عملية �لتدريب، وبم�صـــاركة مدر�ء ومهند�صين و�أخ�صائيين من مختلف �لدول �لعربية، 

وبح�صـــور كبيـــر ناهز 500 م�صـــارك، �أقيمت في �لفتـــرة بيـــن 6 و8 نوفمبر 2022، 

دورة »�الإد�رة �لفعالة للم�صـــاريع« �لتي نظتمها �الأمانة �لعامة لمنظمة �الأقطار �لعربية 

�لم�صـــدرة للبتـــرول )�أو�بك( بالتعاون و�لتن�صـــيق مع �ل�صـــركة �لهند�صـــية لل�صـــناعات 

�لبترولية و�لكيماوية )“�إنبي”( في جمهورية م�صر �لعربية.

�متـــدت �لـــدورة علـــى مدى ثالثة �أيام عقدت خاللها �صـــت جل�صـــات عبر من�صـــة 

�الت�صـــال �لمرئي )Zoom(، بمعدل �أربع �صـــاعات يومياً، وهدفت �لدورة �إلى تطوير 

مهار�ت �لمتدربين في مجال �إد�رة �لم�صاريع في عالم �الأعمال عموماً و�صمن �ل�صناعة 

�لبترولية على وجه �لخ�صو�ص. 

ندوة تدريبية حول “إلدارة الفعالة للمشاريع”
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حر�صـــاً مـــن �الأمانـــة �لعامة لمنظمـــة �أو�بك علـــى متابعة 

وتنفيـــذ خطة تفعيـــل وتطوير ن�صـــاط �لمنظمـــة، ومن منطلق 

تفعيـــل دور بنـــك �لمعلومات، �فتتح �الأمين �لعام �الأ�صـــتاذ علي 

�صـــبت بن �صـــبت، فعاليـــات �الجتماع �لحادي ع�صـــر ل�صـــباط 

�ت�صـــال �لدول �الأع�صاء في مجال بنك �لمعلومات يوم �الأربعاء 

�لمو�فق 9 نوفمبـــر 2022، و�لذي يعقد عبر تقنية �الت�صـــال 

�لمرئي على مد�ر يومين.

فـــي م�صـــتهل كلمتـــه، �أكد �الأميـــن �لعام علـــى �أن �الجتماع 

يهدف  ب�صـــكل �أ�صا�صـــي �إلـــى تطويـــر ��صـــتمارة جمـــع بيانات 

�لطاقة من �لدول �الأع�صـــاء بالمنظمة، وتح�صـــين �ل�صبل �لتي 

ت�صـــمن ��صـــتمر�ر تدفق �لبيانات ب�صكل �صـــنوي في �لمو�عيد 

�لمخ�ص�صـــة، و�لنهو�ص و�الرتقاء بنوعية وجودة �لبيانات �لتي 

تو�صـــع في قاعدة بيانـــات �الأمانة �لعامة “بنـــك �لمعلومات”، 

�لذي يعد مرجع �أ�صا�صي ومهم للمخت�صين و�لباحثين �لعاملين 

في �الأمانة �لعامة و�لدول �الأع�صاء في �لمنظمة ب�صكل خا�ص، 

وفي �لدول �لعربية و�لهيئات و�لمنظمات �لدولية �لمتخ�ص�صة 

ب�صكل عام. 

كمـــا �صـــدد �الأمين �لعام علـــى حر�ص �الأمانـــة �لعامة على 

�إعطـــاء �أولوية لبناء قدر�ت �لعاملين في �لدول �الأع�صـــاء على 

تجميـــع وتحليل �إح�صـــاء�ت �لنفط و�لطاقـــة، وذلك من خالل 

تقديـــم �لـــدور�ت �لتدريبية �لمتخ�ص�صـــة باإح�صـــاء�ت �لنفط 

و�لطاقة، م�صير�ً �إلى �أن �الأمانة �لعامة تعمل حالياً على تح�صير 

دورة تدريبية متخ�ص�صة تحت عنو�ن “�حت�صاب �نبعاثات ثاني 

�أك�صيد �لكربون من ميز�ن �لطاقة” خالل �لعام �لقادم 2023.

وفـــي ختـــام كلمته، �أكد �الأميـــن �لعام على �أهميـــة �لتعاون 

مـــع �الأمانـــة �لعامة مـــن خالل ��صـــتمر�رية �لم�صـــاركة وتوفير 

دوري  ب�صـــكل  �لحديثـــة  �لر�صـــمية  و�لبيانـــات  �الإح�صـــاء�ت 

وم�صـــتد�م، وبح�صـــب �لهيكلية و�لتفا�صـــيل �لتي ت�صتمل عليها 

جـــد�ول ��صـــتمارة جمع بيانات �لطاقة، و�لتـــي بدونها ال يمكن 

تطوير بنك �لمعلومات.

االجتماع الحادي عشر لضباط اتصال الدول األعضاء 
في مجال بنك المعلومات



أنشطة المنظمة

السنة 48 - العدد 11

10

أنشطة المنظمة

في بد�ية �لحلقة �لنقا�صـــية، قالـــت مدير �لعالقات �لعامة 

و�الإعالم في وز�رة �لنفط �ل�صيخة تما�صر خالد �الأحمد �لجابر 

�ل�صـــباح، �أن �لحلقة �لنقا�صـــية �لتي تنظمها �لوز�رة ح�صـــورياً 

تعتبر �الأولى منذ تف�صى جائحة كورونا، و��صطر�ر �لوز�رة لعقد 

�لندو�ت و�لحلقات �لنقا�صـــية �إلكترونياً عن بُعد طو�ل �لعامين 

�لما�صيين. وذكرت �ن وز�رة �لنفط حري�صة على عودة �لتفاعل 

�لح�صـــوري في �لندو�ت و�لحلقات �لتي تعقدها وذلك ل�صمان 

��صـــتفادة جميع �لح�صـــور من �لحلقة �لنقا�صية، وطرح �ال�صئلة 

من �لح�صور، م�صددة على �ن �لوز�رة م�صتمرة في عقد �لعديد 

من �لحلقات �لنقا�صـــية خـــالل �لفترة �لمقبلة و�لتي �صـــتغطي 

أوابك تحاضر عن “تسرب الغاز من شبكة خطوط انابيب نورد ستريم 
والتداعيات االقتصادية والبيئية “ في ندوة نظمتها وزارة النفط الكويتية

نظم�������ت اإدارة العلق�������ات العامة واالإع�������لم في وزارة النفط الكويتي�������ة، يوم الثلثاء المواف�������ق 1 نوفمبر 2022، حلقة 

نقا�شية بعنوان »ت�شرب الغاز من �شبكة خطوط انابيب نورد �شتريم والتداعيات االقت�شادية والبيئية »، حا�شر فيها ممثل 

اأواب�������ك المهند�س وائل حام�������د عبد المعطي، خبير �شناعات غازية بالمنظمة، وح�شره�������ا عدد من المهتمين والباحثين 

م�������ن ال�شئون الفنية واالقت�شادية ف�������ي الوزارة وال�شيوف من الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارة 

الكهرباء والماء والطاقة المتجددة واالإعلميين. 
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�لعديد من �لق�صايا �لنفطية على �ل�صاحة �لمحلية و�لعالمية. 

من جانبه، قال خبير �صـــناعات غازية في منظمة )�أو�بك( 

�لمهند�ـــص و�ئل حامـــد عبد�لمعطي، �أن �ل�صـــوق �الأوروبي يعد 

ثاني �أكبر �صـــوق م�صـــتورد للغاز عالميا بعد �ل�صـــوق �الآ�صيوي، 

وت�صـــل درجة �عتمـــاده على �لو�رد�ت �إلى 67%، م�صـــير�ً �إلى 

�أن رو�صيا �صكلت نحو 32% من �إجمالي �لطلب �الأوروبي على 

�لغاز في عام 2021، لتت�صـــدر بذلك قائمة �لدول �لم�صـــدرة 

للغاز �إلى �أوروبا. كما يعد �ل�صوق �الأوروبي �الأكثر تاأثر�ً بارتفاع 

�أ�صعار �لغاز �لفورية كونه يتبع نظام �لت�صعير �لقائم على �لعر�ص 

و�لطلب في �ل�صـــوق �لفوري بما ي�صـــل �إلى �أكثر من 70% من 

�إجمالي �لو�رد�ت، ب�صـــبب عدم رغبته فـــي توقيع عقود طويلة 

�لمـــدة مع كبار �لمنتجين. وحول �أبرز �لتد�عيات �القت�صـــادية 

لحادث ت�صرب �لغاز من خطي نورد �صتريم-1 ونورد �صتريم-2، 

�أو�صح �أن تقدير�ت �أو�بك بالنماذج �لهند�صية ت�صير �إلى ت�صرب 

نحو 0.75 مليار متر مكعب من �لغاز وهي كمية تعادل حمولة 

8 ناقالت مـــن �لغاز �لطبيعي �لم�صـــال مجتمعة )حمولة 170 
�ألـــف متر مكعـــب لكل منهـــا( و�لتي ت�صـــربت بالكامل في بحر 

�لبلطيق �إلى �لهو�ء �لجوي، بخ�صائر 1.3 مليار دوالر �أمريكي. 

�أمـــا من جانب �الآثار �لبيئية �لناتجة عن �لحادث، فقد �أو�صـــح 

�لمهند�ص و�ئل �أنه ت�صـــبب في ت�صـــرب ما يزيد عن 555 �ألف 

طن من �لميثان �لذي يعد �أ�صد �صرر�ً على �لبيئة من غاز ثاني 

�أك�صيد �لكربون لقدرته �لعالية على حب�ص �لحر�رة، حيث تعادل 

هـــذه �لكمية نحـــو 15.5 مليون طن من ثاني �أك�صـــيد �لكربون 

وهـــي �لكمية �لتي تطلقها 3.3 مليون �صـــيارة تعمل بالغازولين 

خالل عام كامل. 

وعن اأبرز الدرو�س الم�شتفادة من اأزمة الغاز االأوروبية، فقد 

خل�شت المحا�شرة اإلى: 

• �أهميـــة تنويـــع م�صـــادر �إمـــد�د�ت �لغاز، وعـــدم �العتماد 	

على »م�صـــدر و�حد«، وهو ما يبـــرز �أهمية �لغاز �لطبيعي 

�لم�صـــال في تحقيق �أمن �لطاقة �لذي يمكن ��صتير�ده من 

عدة وجهات حول �لعالم. 

• �أهمية �لعقود طويلة �لمدة ل�صمان �أمن �الإمد�د�ت وتجنب 	

تعر�ـــص �لم�صـــتهلكين للتقلبـــات �لفجائيـــة و�الرتفاعـــات 

�لحادة في �أ�صعار �لغاز �لفورية 

• �لتـــو�زن بيـــن ق�صـــايا �لمناخ ونـــزع �لكربون مـــن جانب، 	

وتحقيـــق �أمـــن �لطاقـــة من جانـــب �آخر، ل�صـــمان تحقيق 

منظومـــة للطاقـــة �لم�صـــتد�مة في �لم�صـــتقبل. وفي هذ� 

�ل�صياق، �أ�صـــاد خبير �أو�بك، بم�صروع “مرفاأ �لزور” للغاز 

�لطبيعي �لم�صـــال في دولة �لكويت �لذي تم بد�أ ت�صـــغيله 

�صـــهر يوليو 2021، وهو �لم�صـــروع �الأكبـــر من نوعه في 

منطقة �ل�صـــرق �الأو�صـــط و�صـــمال �أفريقيا، بطاقة تغويز 

ت�صـــل �إلى 3 مليار قدم مكعب يوميا و�صـــعة تخزين ت�صل 

�إلى 1.8 مليون متر مكعب. حيث مكن هذ� �لم�صروع دولة 

�لكويت من تنويع م�صادر �إمد�د�تها من �لغاز عبر ��صتير�د 

�لغاز �لطبيعي �لم�صـــال من عدة وجهات، فخالل �لت�صـــعة 

�صـــهور �الأولى من عام 2022 ��صـــتقبل مرفـــاأ �لزور �أكثر 

من 4.5 مليون طن غاز طبيعي م�صـــال ح�صب �لتقدير�ت 

�الأوليـــة من عـــدة وجهات �صـــملت دولة قطـــر، و�لواليات 

�لمتحـــدة، ونيجيريـــا، ودولـــة �الإمار�ت، و�صـــلطنة عمان، 

وترينيد�د وتوباغو وباأ�صعار معقولة �أقل بكثير من �الأ�صعار 

�ل�صـــائدة في �ل�صوق �لفوري، بف�صـــل �لعقود طويلة �لمدة 

�لتي وقعتها موؤ�ص�صـــة �لبترول �لكويتية مع كبار �لمنتجين 

ومن بينها �لعقد �لمبرم مع �صـــركة قطر للطاقة ال�صتير�د 

3 مليون طن/�ل�صـــنة من �لغاز �لطبيعي �لم�صال لمدة 15 
عاماً. مو�صحاً �أن مثل هذه �لعقود ت�صمن توفير �الإمد�د�ت 

ب�صـــكل �آمن وموثوق وم�صـــتد�م �إلى دولـــة �لكويت، وكذلك 

توؤمن عائد�ت للدول �لم�صـــدرة ل�صـــمان ��صـــتمر�ر �صـــخ 

�ال�صـــتثمار�ت فـــي تطوير قطاع �لغاز لاللتـــز�م بالكميات 

�لتعاقديـــة. علما بـــاأن تكلفة حمولة ناقلـــة �لغاز �لطبيعي 

�لم�صـــال )حجم 170 �ألف متر مكعب( و�صـــلت �إلى 140 

مليون دوالر في �ل�صـــوق �لفوري ب�صبب �الرتفاع �لحاد في 

�الأ�صعار، بينما تقدر تكلفتها في �لعقود طويلة �لمدة بنحو 

35 مليون دوالر، وهو ما يعني وفر بع�صـــر�ت �لماليين من 
�لدوالر�ت �صهرياً لدولة �لكويت.
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�صاركت �الأمانة �لعامة لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة 

للبتـــرول » �أو�بك«  ممثلة بال�صـــيد عبد �لفتـــاح دندي، مدير 

�الإد�رة �القت�صـــادية و�لم�صـــرف على �إد�رة �الإعالم و�لمكتبة 

في �الجتماعات �لتح�صيرية للقمة �لعربية �لحادية و�لثالثين 

لمجل�ص جامعة �لدول �لعربية على م�صتوى �لقمة �لتي عقدت 

بمقـــر �لمركز �لدولي للموؤتمـــر�ت » عبد�للطيف رحال« في 

�لجمهورية �لجز�ئرية �لديمقر�طية �ل�صعبية.

وقد ��صـــتهلت تلـــك �الجتماعات باالجتماع �لتح�صـــيري 

على م�صتوى �لمندوبين يوم 28 �أكتوبر 2022 تاله �الجتماع 

�لتح�صـــيري على م�صـــتوى كبار �لم�صـــوؤولين يوم 29 �أكتوبر 

2022، ثـــم �الجتماع على م�صـــتوى وزر�ء �لخارجية يوم 30 
�أكتوبر 2022.

قد تم خالل هذه �الجتماعات مناق�صـــة �أكثر من ع�صرين 

بنـــد�ً تناولت عدة ملفات �جتماعية و�قت�صـــادية مختلفة من 

�همها تقييم م�صـــار منطقة �لتجارة �لحـــرة �لعربية �لكبرى، 

�لـــى جانب مو��صـــيع �أخـــرى كاالتحـــاد �لجمركـــي �لعربي، 

و�ال�صـــتر�تيجية �لعربيـــة لال�صـــتخد�مات �ل�صـــلمية للطاقة 

�لذرية، و�إ�صتر�تيجية �الأمن �لغذ�ئي �لعربي، و�لروؤية �لعربية 

لالقت�صـــاد �لرقمي وغيرها من �لمحاور �القت�صادية �لهامة 

�لتي تدعم �لعمل �القت�صادي �لعربي �لم�صترك.

و�عتمـــد معالـــي وزر�ء �لخارجيـــة �لعـــرب، فـــي نهايـــة 

�جتماعاتهـــم، م�صـــاريع �لقـــر�ر�ت �لتـــي �أعدهـــا �لمندوبون 

�لد�ئمون وكبار �لم�صـــوؤولين فـــي �جتماعاتهم تمهيد�ً لرفعها 

للقادة �لعرب على م�صتوى �لقمة.

مشاركة منظمة أوابك في االجتماعات التحضيرية للقمة العربية الحادية 
والثالثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة
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انطالق النسخة الثانية
من قمة مبادرة الشرق األوسط األخضر

برئا�ش�������ة م�شترك�������ة بي�������ن �شاحب ال�شم�������و الملك�������ي االأمير 

محم�������د ب�������ن �شلمان ب�������ن عب�������د العزي�������ز اآل �شعود، ول�������ي العهد 

رئي��������س مجل��������س ال�������وزراء ف�������ي المملك�������ة العربي�������ة ال�شعودية، 

وفخامة الرئي�س عبد الفت�������اح ال�شي�شي رئي�س جمهورية م�شر 

العربي�������ة، انطلق�������ت ف�������ي 7 نوفمب�������ر 2022 الن�شخ�������ة الثانية 

من قم�������ة مبادرة ال�ش�������رق االأو�ش�������ط االأخ�شر ف�������ي مدينة �شرم 

ال�شي�������خ بجمهوري�������ة م�شر العربي�������ة ال�شقيقة، و�ش�������ط م�شاركة 

وا�شعة م�������ن كبار القادة في العالم، بما ف�������ي ذلك روؤ�شاء الدول 

والحكوم�������ات من مجل�س التع�������اون الخليجي، ومنطقة ال�شرق 

 االأو�شط، ودول الم�شرق العربي، واأفريقيا، وال�شركاء الدوليون.

وقد األقى �شمو ولي العهد ال�شعودي الكلمة التالية:
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اأ�شحاب الجللة والفخامة وال�شمو،

الح�شور الكرام،

ال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

ي�صـــرني �أن �أكـــون بينكـــم فـــي �لقمـــة �لثانيـــة لمبـــادرة 

تحيـــات  �إليكـــم  �أنقـــل  و�أن  �الأخ�صـــر،  �الأو�صـــط  �ل�صـــرق 

بـــن  �صـــلمان  �لملـــك  �ل�صـــريفين  �لحرميـــن  خـــادم  �صـــيدي 

 عبد�لعزيـــز �آل �صـــعود، وتمنياتـــه بنجاح �أعمال هـــذه �لقمة،

كمـــا �أ�صـــكر �أخـــي فخامـــة �لرئي�ـــص عبد�لفتـــاح �ل�صي�صـــي؛ 

رئي�ـــص جمهوريـــة م�صـــر �لعربيـــة علـــى �لدعـــوة �لكريمـــة 

�لمبـــادرة  هـــذه  �صـــمن  �لعمـــل  الإنجـــاح  �لتنظيـــم  وح�صـــن 

موؤتمـــر  مـــع  بالتز�مـــن  تاأتـــي  �لتـــي  �لنوعيـــة،  �الإقليميـــة 

.)COP 27( �لمناخـــي  �لتغيـــر  �تفاقيـــة  فـــي   �الأطـــر�ف 

االإخوة الكرام،

�إّن تحقيق �الأهد�ف �لمرجوة من مبادرة �ل�صـــرق �الأو�صط 

�الأخ�صـــر �لطموحـــة يتطلـــب ��صـــتمر�ر �لتعـــاون �الإقليمـــي، 

و�الإ�صـــهامات �لفاعلة من قبل �لدول �الأع�صـــاء لالإ�صـــهام في 

�لو�صـــول لالأهـــد�ف �لمناخية �لعالميـــة، وتنفيـــذ �لتز�ماتها 

بوتيرة �أ�صرع في �إطار �التفاقيات �لدولية ذ�ت �ل�صلة.

وبت�صـــافر �لجهـــود �الإقليميـــة ت�صـــعى �لمبـــادرة �إلى دعم 

�لجهـــود، و�لتعاون في �لمنطقة، لخف�ـــص �النبعاثات و�إز�لتها 

 باأكثـــر من 670 مليون طن من مكافئ ثاني �أك�صـــيد �لكربون،

وهـــي �لكميـــة �لتـــي تمثـــل �الإ�صـــهامات �لوطنيـــة �لمحـــددة 

مـــن   %10 تمثـــل  كمـــا  �لمنطقـــة،  دول  جميـــع  مـــن 

�لمبـــادرة، عـــن  �الإعـــالن  عنـــد  �لعالميـــة   �الإ�صـــهامات 
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باالإ�صـــافة �إلـــى زر�عـــة 50 مليـــار �صـــجرة وزيادة �لم�صـــاحة 

�لمغطاة باالأ�صـــجار �إلى 12 �صـــعفاً، و��صت�صـــالح 200 مليون 

هكتار من �الأر��صـــي �لمتدهورة مخف�صـــة بذلـــك 2.5% من 

معدالت �النبعاثات �لعالمية.

وتحقيقاً لم�صـــتهدفات خف�ص �النبعاثات، �أطلقت �لمملكة 

مبادرة “�ل�صعودية �لخ�صر�ء” لخف�ص �النبعاثات باأكثر من 278 
 مليـــون طن من مكافئ ثاني �أك�صـــيد �لكربون بحلول 2030م،

مـــن خالل تطبيق نهج �القت�صـــاد �لد�ئـــري للكربون، و�إطالق 

�لعديـــد مـــن �لمبـــادر�ت �الأخرى، منها من�صـــة تعـــاون دولية 

لتطبيـــق هـــذ� �لنهج، و�صـــندوق ��صـــتثمار �إقليمي مخ�صـــ�ص 

للكربـــون،  �لد�ئـــري  �القت�صـــاد  تقنيـــات  حلـــول  لتمويـــل 

 ومبـــادرة حلـــول �لوقـــود �لنظيـــف مـــن �أجـــل توفيـــر �لغذ�ء.

كمـــا قامـــت �لمملكـــة بت�صـــريع وتيـــرة تطوير وتبنـــي تقنيات 

وم�صـــادر �لطاقـــة �لنظيفـــة، �لمتمثلـــة با�صـــتخد�م �لطاقـــة 

 �لمتجددة، بهدف �إد�رة �النبعاثات من �لمو�د �لهيدروكربونية،

و�أبـــرز هـــذه �لخطـــو�ت يتمثـــل فـــي تنويـــع مزيـــج �لطاقـــة 

�لم�صـــتخدم فـــي توليـــد �لكهربـــاء فـــي �لمملكـــة بحيـــث يتم 

باالعتمـــاد  �لمملكـــة  د�خـــل  �لكهربـــاء  مـــن   50% �إنتـــاج 

2030م، عـــام  بحلـــول  �لمتجـــددة  �لطاقـــة  م�صـــادر   علـــى 

مـــن  طـــن  مليـــون   44 �إز�لـــة  �إلـــى  بالتالـــي  و�لو�صـــول 

�النبعاثـــات �لكربونيـــة، �أي مـــا يعـــادل %15 من ��صـــهامات 

 �لمملكـــة �لمحـــددة وطنيـــاً حاليـــاً، بحلـــول عـــام 2035م.

وتحقيقـــاً لم�صـــتهدف �لت�صـــجير، �لـــذي يج�صـــد ��صـــتخد�م 

�لحلـــول �لطبيعيـــة لمو�جهـــة �النبعاثـــات، تـــم فـــي �لقمـــة 

�ل�صـــابقة �إطالق مبادر�ت عديدة، منها تاأ�صي�ص مركز �إقليمي 

 للتغيـــر �لمناخـــي، وبرنامـــج �إقليمـــي ال�صـــتمطار �ل�صـــحب.

و�إ�صـــهاماً فـــي تنفيذ �أهد�ف هـــذه �لمبـــادرة، �أعلنت �لمملكة 

عـــن ��صـــتهد�فها زر�عة 10 مليار�ت �صـــجرة، وزيادة �لمناطق 

�لمحميـــة �لبريـــة و�لبحرية �إلى %30 من �إجمالي �لم�صـــاحة 

�لوطنية.
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اأ�شحاب الجللة والفخامة وال�شمو،

الح�شور الكرام،

تاأكيـــد�ً على �لتـــز�م �لمملكة بجهود �ال�صـــتد�مة �لدولية، 

�أُعلـــن عـــن ��صت�صـــافة �لمملكة مقـــر �الأمانة �لعامـــة لمبادرة 

�الإ�صـــهام  بمبلـــغ  وقر�رهـــا  �الأخ�صـــر،  �الأو�صـــط  �ل�صـــرق 

لم�صـــروعات  دعمـــاً  دوالر  مليـــون  وخم�صـــمائة  ملياريـــن 

 �لمبـــادرة وميز�نية �الأمانة �لعامة على مدى ع�صـــر �صـــنو�ت.

كما �أُعلن �ليوم عن ��صـــتهد�ف �صـــندوق �ال�صتثمار�ت �لعامة 

للو�صول للحياد �ل�صفري النبعاثات غاز�ت �الحتبا�ص �لحر�ري 

 بحلول عام 2050 م من خالل نهج �القت�صاد �لد�ئري للكربون

ليكـــون من �أو�ئل �صـــناديق �لثروة �ل�صـــيادية عالميـــاً، و�الأول 

في منطقة �ل�صـــرق �الأو�صط، في ��صـــتهد�ف �لو�صول للحياد 

�ل�صـــفري بحلول عام 2050م، بما يعزز دور �ل�صـــندوق العباً 

 رئي�صاً في دعم �لجهود �لعالمية في مو�جهة تحديات �لمناخ.

مـــع �الأخذ بعيـــن �العتبار �لخطط �لتنموية للدول �الأع�صـــاء، 

وقدرتهـــا علـــى �النتقـــال �لم�صـــوؤول �إلـــى �أنظمة طاقـــة �أكثر 

��صـــتد�مة، وت�صجيع �ال�صـــتثمار فيها بالتعاون بين �لحكومات 

و�لقطاع �لخا�ص  و�لمنظمات �الإقليمية و�لدولية.

وفي الختام،

تجـــدد �لمملكـــة �لتز�مهـــا بالعمـــل مـــع دول �لمنطقة من 

�أجـــل تحقيـــق �أهـــد�ف مبـــادرة �ل�صـــرق �الأو�صـــط �الأخ�صـــر 

�لمناخـــي، �لتغيـــر  لمكافحـــة  عالميـــاً  نموذجـــاً   لتكـــون 

وناأمل �أن تحقق قمة �ليوم مخرجاٍت ت�صـــاهم في تعزيز �لعمل 

 �لم�صـــترك ل�صمان م�صتقبٍل م�صـــرق وز�هر الأجيالنا �لقادمة.

ن�صـــاأل �هلل لهـــذه �لقمـــة �لتوفيـــق و�لنجاح، و�ل�صـــالم عليكم 

ورحمة �هلل وبركاته.



أخبار الدول األعضاء

السنة 48 - العدد 11

18

�شمو االأمير/ محمد بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

ولي عهد المملكة العربية ال�شعودية، رئي�س مجل�س الوزراء  

اأ�شحاب الجللة والفخامة وال�شمو، 

�أود �أوالً �أن �أرحـــب بكـــم في م�صـــر، هنا في مدينة �صـــرم 

�ل�صـــيخ �لتـــي ت�صت�صـــيف قمـــة تنفيذ تعهـــد�ت �لمنـــاخ، كما 

ت�صت�صـــيف على مد�ر �أ�صبوعين قادمين �لدورة �لـ ٢٧ لموؤتمر 

�أطر�ف �تفاقية �الأمم �لمتحـــدة �الإطارية لتغير �لمناخ، و�لتي 

نتطلع الأن تخرج بنتائج �صـــاملة وقوية ت�صاهم في تعزيز عمل 

�لمناخ �لعالمي على كافة �لم�صتويات. 

و�لحقيقـــة �أنـــه عندما طرح علي �صـــمو ولي عهد �لمملكة 

�لعربية �ل�صـــعودية منذ ب�صعة �أ�صـــهر فكرة عقد �لقمة �لثانية 

لمبـــادرة �ل�صـــرق �الأو�صـــط �الأخ�صـــر هنا في �صـــرم �ل�صـــيخ 

بالتز�مـــن مع قمة �لمنـــاخ وكاأحد فعالياتها، فلقـــد ر�أيت �أنها 

�صـــتعد فر�صة مو�تية لت�صـــليط �لمزيد من �ل�صـــوء على هذه 

�لمبـــادرة �لمهمة �لتـــي �أتي �إطالقها منذ نحـــو عام من �ليوم 

ليعالج �أحد �لجو�نب �ل�صـــرورية في عمـــل �لمناخ في عالمنا 

�لعربـــي وفي منطقة �ل�صـــرق �الأو�صـــط و�لتي تعانـــي �أكثر من 

غيرهـــا من �الآثار �ل�صـــلبية لتغير �لمناخ على جودة �الأر��صـــي 

�لزر�عية وخ�صـــوبة �لتربة، ف�صاًل عن �الرتفاع �لم�صطرد في 

كلمة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
في قمة مبادرة الشرق األوسط األخضر

درجات �لحر�رة وندرة �لمياه و�لجفاف. 

ولعـــل �لعدد �لكبير من �لدول �لتي �ن�صـــمت �إلى �لمبادرة 

منـــذ �إطالقهـــا لهو دليل علـــى �لجدية �لتي توليهـــا دولنا في 

�لمنطقـــة �لعربيـــة لجهود مو�جهـــة تغير �لمناخ؛ �صـــو�ء على 

�صـــعيد خف�ص �النبعاثات و�لتحول نحو �لطاقة �لمتجددة، �أو 

على �صـــعيد �تخاذ �إجر�ء�ت فعالة للتكيف مع �الآثار �ل�صـــلبية 

لتغير �لمناخ، وهما جانبان يمثالن جوهر هذه �لمبادرة؛ ففي 

م�صـــر على �صبيل �لمثال ��صتطعنا �لقيام بخطو�ت و��صعة في 

�إطار �لتحول نحو �لطاقة �لمتجددة، �صـــو�ء �لطاقة �ل�صم�صية 

�أو �لريـــاح �أو �لهيدروجين، ونقوم في �لوقت �لر�هن بتد�صـــين 

م�صروعات طموحة في مجال �لنقل �لنظيف.

وعلى �صـــعيد �لتكيف ��صتطاعت م�صـــر تحقيق نجاحات 

ملمو�صة في �الإد�رة �لم�صتد�مة للمو�رد �لمائية وتت�صمن وثيقة 

م�صـــاهماتها �لمحـــددة وطنيـــا �لمحدثة وفقا التفـــاق باري�ص 

عـــدد� من �الأهد�ف �لطموحة للتكيف فـــي قطاعات �لزر�عة 

وحماية �لمناطق �ل�صاحلية و�لتنمية �لح�صرية �لم�صتد�مة.

ومثلمـــا هـــو �الأمر في م�صـــر، تقـــوم �صـــائر دول منطقتنا 

�لعربية ببذل جهود م�صـــابهة في هذ� �الإطار، ولعل ��صت�صافة 

منطقتنا لموؤتمري �أطر�ف تغير �لمناخ �لعام �لر�هن في م�صر 

و�لعام �لقادم في دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة �ل�صقيقة هو 
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خير دليل عن �لدور �لذي باتت دولنا ت�صـــطلع به 

على �صعيد عمل �لمناخ �لعالمي و�لتز�مها بتنفيذ 

تعهد�تها. 

اأ�شحاب الجللة والفخامة وال�شمو، 

رغم �لتحديات �القت�صـــادية �لتي تو�جه كافة 

دول �لعالـــم حالياً، و�لتوتر�ت �ل�صيا�صـــية �لدولية 

�ت�صـــاالً باالأزمـــة فـــي �أوكر�نيـــا وغيـــر ذلـــك من 

تحديات... فاإن موؤتمرنا �ليوم يمثل فر�صة �صانحة 

اللتفـــاف قـــادة دول �لعالـــم وقيـــاد�ت �لقطاعات 

�القت�صادية وكبريات موؤ�ص�صـــات �لتمويل �لدولية 

وغيرهم من �ل�صـــركاء في هذ� �لجهد حول هدف 

م�صـــترك ال خالف عليه، �أال وهو حتمية �لتحرك 

�لعاجـــل و�لناجـــز و�لفعال للت�صـــدي لتحدى تغير 

�لمناخ، فالكل يدرك �أن �لوقت لي�ص في �صـــالحنا، 

�النبعاثات...وفـــي  خف�ـــص  فـــي  �لفجـــو�ت  و�أن 

�إجـــر�ء�ت �لتكيـــف... وفي توفير �آليات وو�صـــائل 

�لتنفيذ وعلى ر�أ�صها تمويل مناخ، تحتاج �إلى تعامل 

�صريع و�إلى �إجر�ء�ت تنفيذية على �أر�ص �لو�قع... 

ومـــن هنا فاإننا على ثقة �أن كافة �لم�صـــاركين في 

موؤتمرنـــا هذ� �لعام ب�صـــرم �ل�صـــيخ يدركون حجم 

�لم�صـــئولية �لملقاة على عاتقهم، وحجم �لتوقعات 

�لتي تعول مجتمعاتنا في كل مكان على �لوفاء بها 

مـــن خالل مخرجات هذ� �لموؤتمـــر.. ومن جانبنا 

كرئا�صـــة لموؤتمر �الأطر�ف فاإننا لـــم ندخر جهد� 

فـــي توفير كل متطلبـــات عقد �لموؤتمـــر تنظيميا 

و�إجر�ئيـــا وبما يكفل �أو�صـــع م�صـــاركة ممكنة لكل 

�الأطـــر�ف �لحكومية وغير �لحكوميـــة، كما بذلنا 

وال نز�ل كل �لجهد لتقريب وجهات �لنظر حول جميع �لق�صايا 

�لمو�صـــوعية �لخالفية لتي�صـــير تو�صـــل �الأطـــر�ف �لمختلفة 

لنقطة �لتقاء وتو�فق ت�صمح بخروج �لموؤتمر بمخرجات عملية 

فعالة تر�صي �لطموحات وت�صتجيب لتوقعات �ل�صعوب في كل 

بقاع �الأر�ص. 

و�ت�صـــاالً بما تقدم... و�ت�صـــاقا مع ما حر�صت م�صر على 

تاأكيـــده من �أن �لوقت قـــد حان لالنتقال �إلـــى مرحلة �لتنفيذ 

على �أر�ص �لو�قع، فاإن مبادرة �ل�صـــرق �الأو�صط �الأخ�صر تمثل 

فر�صـــة ممتازة لتعزيز �لتعاون بين �أع�صائها من �لدول بهدف 

ح�صـــد �لمزيد من �ال�صتثمار�ت وتوفير �آليات جديدة للتمويل 

�لمبتكر لدعم �لم�صروعات �لتي تقوم بها دولنا لمو�جهة تغير 

�لمناخ، بالتن�صـــيق مع موؤ�ص�صـــات �لتمويـــل �لعربية و�الإقليمية 

�لتي ت�صـــطلع بـــدور هام في هذ� �الإطار، كمـــا تمثل �لمبادرة 

�إطـــار� منا�صـــبا لتعزيـــز �لتعاون �لتقنـــي و�لربط بيـــن مر�كز 

�الأبحـــاث في �لدول �الأع�صـــاء لتحقيق �لتكامـــل بين �لبر�مج 

�لبحثية و�لتطبيقية �لمتعلقة بتكنولوجيا مو�جهة تغير �لمناخ. 

ومـــن هذ� �لمنطلق، فاإننـــي �أدعوكم �ليوم خالل �جتماعنا 

هـــذ� �إلى طرح �أفـــكار مبتكـــرة ومقترحات بناءة ت�صـــاهم في 

تعزيز عمل �لمناخ في دولنا في �صـــياق مبد�أ “�لتنفيذ” �لذي 

نجتمع في �إطاره، و�إنني لعلى ثقة �أن ما �صيخرج عن �جتماعنا 

�ليوم من نتائج �صيعبر عن ��صتمر�ر �لتز�منا بعمل �لمناخ على 

كافة �لم�صتويات ل�صالح �الأجيال �لقادمة في �لمنطقة �لعربية 

وفي �لعالم �أجمع. 

اأ�شكركم واأتوج�������ه بال�شكر مرة اأخرى اإلى �شمو ولي العهد، 

واأتطلع اإلى نقا�س مثمر وفعال.
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قطر للطاقة تختار شركة كونوكو فيليبس شريكا 
في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي

وق�������ع االتفاقية كل من معال�������ي المهند�س �شعد بن �شريده 

الكعبي وزير الدولة ل�شوؤون الطاقة، الع�شو المنتدب والرئي�س 

التنفي�������ذي ل�”قط�������ر للطاقة”، وال�شي�������د ريان الن��������س، رئي�س 

مجل��������س االإدارة والرئي�س التنفي�������ذي ل�شركة كونوكو فيليب�س، 

وذلك في حفل اأقيم بالمق�������ر الرئي�شي ل� “قطر للطاقة” في 

الدوحة، بح�شور عدد من كبار الم�شوؤولين من ال�شركتين.

 وقعت �شركة قطر للطاقة،  في 30 اأكتوبر 2022 اتفاقية مع �شركة “كونوكو فيليب�س”، تكون 

بموجبه�������ا االأخيرة �شريكا ثالث�������ا لم�شروع تو�شعة حقل ال�شمال الجنوب�������ي، الذي يت�شمن خطين 

عملقين الإنتاج الغاز الطبيعي الم�شال بطاقة اإجمالية تبلغ 16 مليون طن �شنويا.
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وبموجب االتفاقية، �شتمتل�������ك �شركة كونوكو فيليب�س 

ح�شة تبل�������غ 6.25 بالمئة من مجم�������وع ح�ش�س ال�شراكة 

الدولي�������ة البالغ�������ة 25 بالمئ�������ة، بينم�������ا �شتمتل�������ك “قطر 

للطاقة”الح�شة المتبقية م�������ن الم�شروع، والتي تبلغ 75 

بالمئة.

واأك�������د معال�������ي المهند�س �شع�������د بن �شري�������ده الكعبي اأن 

“قط�������ر للطاقة” م�شتم�������رة بالعمل م�������ع �شركائها لتوفير 
حوالي 65 مليون طن اإ�شاف�������ي �شنويا من الغاز الطبيعي 

الم�ش�������ال من م�شاريع حقل ال�شمال، ومن م�شروع “غولدن 

با�س” في الواليات المتحدة االأمريكية، و�شخها باالأ�شواق 

العالمية؛ وذلك لتلبية الطلب المتزايد على طاقة اأنظف 

ومنخف�شة الكربون، ولتعزيز اأمن الطاقة لعملء ال�شركة 

حول العالم.

وقال معاليه: “كما اأكدنا �شابقا، �شتكون هذه الكميات، 

التي �شتنتجها م�شاريع التو�شعة، هي االأقل في العالم من 

ناحية االنبعاثات الكربونية بف�شل تقنيات التقاط وعزل 

الكربون، وهو ما �شيلعب دورا هاما في دعم عملية التحول 

اإلى طاقة نظيفة ب�شكل عملي وواقعي«.

واأ�شاف اأن اأول �شحنة من اإنتاج”غولدن با�س” �شت�شلم 

في اأواخر العام 2024، مو�شحا اأن “قطر للطاقة” تجري 

محادث�������ات مع العديد من م�شتري الغاز الطبيعي الم�شال 

في اآ�شيا ل�شراء ح�ش�س اأ�شغر في الم�شروع.

وف�������ي �شياق منف�شل، اأ�شار معال�������ي وزير الدولة ل�شوؤون 

الطاقة اإلى اأن “قطر للطاقة” تجري محادثات مع “توتال 

اإنرجي”الفرن�شية و”اإيني” االإيطالية ل�شراء ح�شة قدرها 

30 بالمئة ف�������ي منطقة ا�شتك�شاف قبال�������ة �شواحل لبنان، 
كم�������ا تجري محادثات مع الحكوم�������ة اللبنانية تخ�س هذا 

المجال.

يذكر اأن م�ش�������روع تو�شعة حقل ال�شم�������ال، والمكون من 

جزئي�������ن �شرق�������ي وجنوبي، ه�������و الم�شروع االأكب�������ر في تاريخ 

�شناع�������ة الغاز الطبيع�������ي الم�ش�������ال، و�شيب�������داأ االإنتاج عام 

2026، لي�شيف 48 مليون طن �شنويا اإلى اإمدادات الغاز 
الطبيعي الم�شال في العالم بحلول عام 2027.

ويتمي�������ز هذا الم�شروع الفري�������د باأعلى معايير ال�شحة 

وال�شلمة والبيئة، بما في ذل�������ك التقاط وحجز الكربون، 

الهادف�������ة اإلى خف�س ب�شمة الم�شروع الكربونية االإجمالية 

اإلى اأدن�������ى م�شتوي�������ات ممكن�������ة. )الم�شدر: وكال�������ة االأنباء 

القطرية(
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جـــاء ذلك خـــالل �لكلمة �الفتتاحية �لتـــي �ألقاها معاليه في 

�لن�صـــخة �لثامنة و�لثالثين من معر�ـــص وموؤتمر �أبوظبي �لدولي 

للبترول “�أديبك 2022” و�لذي يعقد تحت رعاية �صاحب �ل�صمو 

�ل�صيخ محمد بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة »حفظه �هلل« .

و�أ�صـــار معاليه في كلمته �إلى لقاء جمعه مع �صـــاحب �ل�صمو 

رئي�ـــص �لدولـــة حـــول �نطالقـــة “ �أديبك” وروؤية �صـــموه ب�صـــاأن 

�لتحديات �لتي يو�جهها قطاع �لطاقة.. حيث كان �صموه متفائاًل 

وذي روؤيـــة و�ثقـــة .. فقال: “ال يمكننا تجاهل �لحقائق، بل يجب 

�أن نو�جههـــا بثبـــات، و�أن نتعامـــل معها بذهنيـــٍة �إيجابية، ونعمل 

الإيجاد حلول منا�صبة بالتعاون مع �صركاء يتبّنون �لروؤى و�الأفكار 

و�لتوجهات نف�صـــها.. و�أ�صاف �صموه: تذكر �أن �الإيجابية و�لروؤى 

�لبناءة و�ل�صـــعي �لد�ئم �إلى تحقيق �لتقدم هي في �ُصـــلِْب نهجنا 

وجوهره«.

و�أو�صـــح معالي �صـــلطان �لجابر�أن “�أديبـــك” ينعقد في ظل 

ظـــروٍف معقدة يو�جههـــا �لعالم، حيث التز�ل �صال�صـــل �لتوريد 

�لعالمية ه�صـــة، و�أ�صبحت �الأو�صـــاع �لجيو�صيا�صية �أكثر تعقيد�ً 

وت�صـــتتاً و��صـــتقطاباً من �أي وقت م�صى، وي�صـــتمر �لت�صخم في 

�الرتفاع، كما �أن �أ�صعار �لفائدة تزيد تكلفة �القتر��ص و�ال�صتثمار، 

مما �أدى �إلى �أن ي�صبح �القت�صاد �لعالمي في و�صع حرج.

ونوه بالت�صـــاوؤالت �لتي يطرحها �لبع�ص حول �إمكانية حدوث 

ركود �قت�صـــادي .. معرباً عن قناعته باأنه ال يمكن الأحد �إعطاء 

�إجابة و�ثقة فيها تنبوؤ�ت م�صتقبلية حول هذ� �لمو�صوع.

وبعد ��صـــتعر��ص مالمح �لم�صهد �القت�صـــادي في �لعالم .. 

�أ�صـــار معاليه �إلى �أن �لطاقة هي �أولوية ق�صـــوى للجميع حالياً، 

و�أن م�صـــهد �لطاقـــة �لعالمي يمر في هذ� �لوقت با�صـــطر�بات 

غير م�صبوقة.

وقال �إن �لعالم �أ�صبح مدركاً لحقيقة �أن تر�جع �ال�صتثمار�ت 

طويلـــة �الأجل فـــي �لنفط و�لغاز قد ز�د من �لتحديات في قطاع 

�لطاقة.. و�أن �لبيانات و�الأرقام و��صـــحة، فاإذ� �أوقفنا �ال�صتثمار 

في �لمـــو�رد �لهيدروكربونية، �صنخ�صـــر 5 مالييـــن برميل نفط 

يوميـــاً من �الإمـــد�د�ت �لحالية، نظر�ً لالنخفا�ـــص �لطبيعي في 

�لطاقة �الإنتاجية..وهذ� يجعل من �ل�صدمات �لتي �صهدها قطاع 

�لطاقة هذ� �لعام ب�صـــيطة جد�ً بالمقارنة مع ما �صيح�صـــل في 

حـــال وقف �ال�صـــتثمار في �لنفط و�لغـــاز. و�إذ� كان هناك در�ص 

م�صتفاٌد من هذ� �لعام، فهو �أن �أمن �لطاقة يمثل ركيزة �أ�صا�صية 

للتقدم في �صـــتى �لمجاالت، �القت�صادية، و�الجتماعية، وكذلك 

في �لعمل �لمناخي.

و�أكد �أن �لحلول �لتي نحتاجها تتيح فر�صـــاً كبيرة للجميع .. 

مو�صـــحاً �أن عدد �صـــكان �لعالم �صي�صـــل �إلى 9.7 مليار �صخ�ص 

بحلول عـــام 2050، ولتلبية �حتياجاتهم، يجب �إنتاج طاقة تزيد 

بن�صـــبة 30% عما ينتجه �لعالم �ليوم. ومع تحقيق هذ� �لهدف، 

نكون قد �أ�صـــهمنا في توفير �لكهرباء لما يقرب من 800 مليون 

�صـــخ�ص ال يمكنهم �ال�صـــتفادة منها حالياً. و�صن�صـــهم كذلك في 

تح�صـــين حياة 2.6 مليار �صخ�ص ال يمكنهم حالياً �لح�صول على 

وقود نظيف للطهي و�لتدفئة.

و�أ�صـــاف معالـــي �لجابـــر �أن �لعالم بحاجة �إلـــى كل �لحلول 

�لمتاحة لتاأمين �حتياجاته من �لطاقة، وال ن�صتطيع �الختيار بين 

�لنفـــط و�لغاز �أو �لطاقة �ل�صم�صـــية �أو طاقـــة �لرياح، �أو �لطاقة 

�لنووية، �أو �لهيدروجين، فنحن بحاجة �إليها جميعاً �إ�صـــافة �إلى 

�لطاقات �لنظيفة �لتي �صـــيتم �كت�صـــافها وتطبيقها بعد �صـــمان 

جدو�ها �القت�صادية... �لحل هو �لجمع بين كل �لم�صادر ولي�ص 

�الختيار بينها.

وقـــال �إن �لعالـــم يحتاج �إلى مزيد من �لطاقة باأقل �نبعاثات، 

وكانـــت قيادتنـــا �لر�صـــيدة �صـــّباقًة فـــي �لتوجيه بتبّنـــي �لطاقة 

خالل كلمته في افتتاح “أديبك 2022”

سلطان الجابر: رؤية رئيس الدولة لتحديات قطاع الطاقة 
مطمئنة وواثقة ورسالته مواصلة العمل بإيجابية وثبات

اأكد معال�������ي الدكتور �شلطان بن اأحم�������د الجابر وزير ال�شناع�������ة والتكنولوجيا 

المتقدم�������ة الع�شو المنت�������دب الرئي�س التنفيذي ل�شركة بت�������رول اأبوظبي الوطنية 

“اأدن�������وك” ومجموع�������ة �شركاتها.. اأن العال�������م بحاجة اإلى مزيٍد م�������ن الطاقة باأقل 
انبعاث�������ات ل�شم�������ان اأمن اإمداداته�������ا وا�شتدامته�������ا.. م�شيرًا اإلى توجيه�������ات القيادة 

الر�شيدة با�شتمرار تعزيز مكانة دولة االإمارات مزودًا م�شوؤواًل وموثوقًا للطاقة.

 ال نستطيع أن نختار بين النفط أو الطاقة الشمسية أو طاقة 
الرياح أو الطاقة النووية أو الهيدروجين.. نحن بحاجة إليها جميعًا 
إضافة إلى الطاقات النظيفة التي سيتم اكتشافها وتطبيقها 

في المستقبل بعد ضمان جدواها االقتصادية.
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إذا أوقفنا االستثمار في الموارد الهيدروكربونية 
ستفقد األسواق 5 ماليين برميل نفط يوميًا من 

اإلمدادات الحالية وذلك بسبب االنخفاض الطبيعي 
في الطاقة اإلنتاجية

»أدنوك” تعمل على خفض االنبعاثات في 
مصادر الطاقة الحالية واالستثمار في 

مصادر الطاقة النظيفة المستقبلية.

�لمتجـــددة قبـــل مـــا يزيد علـــى 16 عاماً مع �إطالق “م�صـــدر” 

حيـــث كانت دولة �الإمار�ت �أول دولة في �لمنطقة تقوم بت�صـــغيل 

محطة للطاقة �لنووية �ل�صـــلمية، وهذ� هو ما يدفع ’�أدنوك‘ �إلى 

�لعمل على خف�ص �النبعاثات في م�صـــادر �لطاقة �لحالية، و�إلى 

�ال�صتثمار في م�صادر �لطاقة �لنظيفة �لم�صتقبلية.

و��صت�صـــهد معالـــي �لدكتور �صـــلطان بن �أحمـــد �لجابر بعدة 

�أمثلـــة علـــى خطـــو�ت �لحـــد مـــن �النبعاثـــات فـــي عملياتها .. 

حيـــث قال : “قمنـــا في ’�أدنوك‘ بربط �صـــبكة كهرباء من�صـــاآتنا 

�لبرية بم�صـــادر كهربـــاء تم توليدها با�صـــتخد�م �لطاقة �لنووية 

و�ل�صم�صـــية �لنظيفة و�لخالية من �النبعاثات، ونعمل كذلك على 

ت�صغيل من�صـــاآتنا �لبحرية با�صـــتخد�م �لكهرباء �لنظيفة لخف�ص 

ب�صمتها �لكربونية بما يعادل �لن�صف، كما �أننا ن�صاعف جهودنا 

للحد من �نبعاثات �لميثان، على �لرغم من �أنها تعد حالياً �صمن 

�الأقل عالمياً«.

و�أو�صح �أنه فيما نم�صي نحو �لم�صتقبل، �صتكون �لتكنولوجيا 

�إحـــدى �أهـــم عو�مل تمكيـــن قطاع �لطاقـــة. لدينا، على �صـــبيل 

�لمثـــال، تقنية �لتقاط �لكربون وتخزينـــه �لتي باإمكاننا تطبيقها 

علـــى نطاق و��صـــع، لي�ص فقط في قطاع �لطاقـــة، �إنما في كافة 

�لقطاعات. وهناك �أي�صـــاً �لهيدروجين، حيث جرى ت�صـــليم �أول 

�صحنة من �الأمونيا منخف�صة �النبعاثات من �إنتاج دولة �الإمار�ت 

�إلـــى هامبورغ فـــي �ألمانيا..وكانت تلك �للحظـــة تاريخية، الأنها 

تمثل �للبنة �الأولى في بناء �صل�صـــلة قيمة �لهيدروجين، وفر�صـــة 

مهمة جديدة في قطاع �لطاقة«.

و�أ�صـــاف: “�أنه مـــع �نعقاد �لدورة �ل�صـــابعة و�لع�صـــرين من 

موؤتمر �الأطر�ف في �تفاقية �الأمم �لمتحدة �الإطارية ب�صاأن تغير 

�لمناخ » COP27  في جمهورية م�صـــر �لعربية ومع ��صـــتعد�د 

دولة �الإمار�ت ال�صت�صـــافة موؤتمر COP28 - موؤتمر �الإمار�ت 

للمناخ - �لعام �لقادم، علينا تركيز جهودنا وتوجيهها نحو م�صار 

جديد وجريء وو�قعي يعود بالنفع على كل من �لب�صرية، و�لمناخ، 

و�القت�صاد«.

وقـــال معالي �لدكتور �صـــلطان بن �أحمـــد �لجابر في ختام 

كلمتـــه: “ نحـــن بحاجـــة �إلى خف�ـــص �النبعاثـــات ولي�ص وقف 

معـــدالت �لنمو و�لتقدم، فالعالم يبحـــث عن حلول للتحديات، 

ولدينا قناعة ر��صـــخة بـــاأّن قطاع �لطاقة باإمكانه �أن يتحّد في 

ظـــل عالٍم منق�صـــٍم الإيجاد �لحلول �لمن�صـــودة، الأن من ي�صـــنع 

�لم�صـــتقبل هـــو مـــن ياأخذ بزمـــام �لمبـــادرة ويقـــوم بالخطوة 

�الأولـــى. و�أقدم دعوة مفتوحة �إلى كافة �صـــركائنا و�أ�صـــدقائنا 

لنقـــوم بهـــذه �لخطـــوة معـــاً، و�لمبـــادرة نحو �صـــياغة مالمح 

�لم�صـــتقبل الأن ت�صـــافر جهودنا �صـــيقودنا �إلى �لنجاح«.

يذكـــر �أن “�أديبـــك” يعد �لحـــدث �الأكثر تاأثيـــر�ً في قطاع 

�لنفـــط �لعالمـــي، ومنبـــر�ً يجتمع فيـــه �لوزر�ء وقـــادة �لطاقة 

و�لمهنيـــون لمناق�صـــة �لفر�ـــص �لتـــي تحقق قيمـــة جديدة في 

م�صـــهد �لطاقـــة وتحديدها .. فيما ي�صـــارك في ن�صـــخة هذ� 

�لعام �أكثر من 2000 �صـــركة عار�صـــة، �إ�صافة �إلى 28 جناحاً 

للدول �لم�صـــاركة.
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�أعلـــن معر�ـــص وموؤتمر �أبوظبـــي �لدولي للبتـــرول �أديبك 2022، 

�لملتقـــى �الأكبر لقطاع �لطاقة فـــي �لعالم، في 1 نوفمبر 2022، عن 

�إطالق منطقة �لحياد �لكربوني، بهدف تعزيز �لحو�ر و�لتعاون ب�صـــاأن 

�لق�صايا �لمتعلقة باأمن �لطاقة وي�صرتكلفتها و��صتد�متها.

وبح�صـــب وكالـــة �الأنبـــاء �الإمار�تية، قـــال فيمال كابـــور، �لرئي�ص 

�لتنفيذي للعمليات في �صـــركة “هانيويل” خالل جل�صـــة �لموؤتمر �لتي 

ُعقـــدت تحت عنـــو�ن “تحقيق �لحياد �لكربوني فـــي قطاعي �لتكرير 

و�لبتروكيماويـــات: منظومـــة �لتغيير لل�صـــركات في قطـــاع �لتكرير”: 

لتعزيـــز جهـــود �لتحـــول في قطاع �لطاقـــة، ما �أنجزناه خـــالل �لمائة 

عام �لما�صـــية يجب �إنجازه �ليوم على نحو �أ�صـــرع بو�قع �أربعة مر�ت. 

ولتحقيق ذلك، تُعّد�لتكنولوجيا و�لتعاون و�ل�صيا�صات �لحكومية بمثابة 

�لركائز �لثالث �الأ�صا�صية. وقد �صهدنا من قبل �ل�صرعة �لتي يمكن بها 

تحقيقالحياد �لكربوني للم�صاريع عندما تجتمع هذه �لعنا�صر �لثالثة 

معاً، مثل �لوقود �لم�صـــتد�م للطير�ن، �إذ �إنه ال يوجد ذ�ك �لمت�صع من 

�لوقـــت الإ�صـــاعته. ويوجد �ليوم �أمامنا �لعديد مـــن �لفر�ص �لمماثلة، 

مثل �لتحكم في �النبعاثات و�لتقاط �لكربون �لتي تتطلب نهًجا تعاونًيا 

�أو�صع.

ويجمـــع �أديبـــك تحت مظلته لهذ� �لعام مجموعـــة من �أبرز �لقادة 

و�لخبر�ء من �صوق �لطاقة �لعالمي لمناق�صة �أبرز �لتحديات في مجال 

�لطاقة و�لتغير�ت �لمناخية �لتي نو�جهها �ليوم.

و�أو�صـــح معالي �لدكتور �صـــلطان بن �أحمد �لجابر، وزير �ل�صناعة 

و�لتكنولوجيـــا �لمتقدمـــة، �لمبعـــوث �لخا�ص لدولة �الإمـــار�ت للتغير 

�لمناخي و�لع�صـــو �لمنتدب و�لرئي�ص �لتنفيذي ل�صركة بترول �أبوظبي 

�لوطنية “�أدنوك” ومجموعة �صـــركاتها، خالل �لكلمة �لتي �ألقاها في 

حفـــل �فتتاح �أديبـــك 2022 �أن �لعالم بحاجة للمزيد من �لطاقة باأقل 

�نبعاثات، كما قال: “ال ن�صتطيع �الختيار بين �لنفط و�لغاز �أو �لطاقة 

�ل�صم�صـــية �أو طاقة �لرياح، �أو �لطاقـــة �لنووية، �أو�لهيدروجين، فنحن 

بحاجة �إليها جميعاً«.

و من جانبه �صلط معالي �صهيل بن محمد فرج فار�ص �لمزروعي، 

وزيـــر �لطاقـــة و�لبنية �لتحتية فـــي دولة �الإمار�ت �لعربيـــة �لمتحدة، 

�ل�صـــوء على �أهمية تنويع م�صـــادر �لطاقة، وتقليـــل �النبعاثات خالل 

مناق�صـــته لجهـــود دولة �الإمـــار�ت لتحقيـــق �لحيـــاد �لكربوني بحلول 

أديبك 2022 
يسلط الضوء على التكنولوجيا والتعاون والسياسة 

الحكومية كمحرك أساسي لتعزيز عملية تحول الطاقة
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عام2050.

وي�صـــّكل �لحـــد من �نبعاثات �لكربـــون في عمليـــات �إنتاج �لطاقة 

�لعالمية خطوًة �أ�صا�صـــيًة لتحقيق �لحياد �لكربوني بحلول عام2050. 

ويعك�ـــص �إطـــالق منطقة وموؤتمر �لحيـــاد �لكربوني هـــذه �الأهمية، �إذ 

يتيحان للخبر�ء �لدوليين من�صـــة لم�صـــاركة روؤيتهم وتحليالتهم الأبرز 

�ال�صتر�تيجيات و�لتقنيات �لمبتكرة.

ودعـــا �لمتحدثون �لر�صـــميون و�لمطالبون بخف�ـــص �نبعاثات غاز 

�لميثان �صـــناع �لقر�ر التخـــاذ �إجر�ء�ت عاجلة للحـــد من �النبعاثات 

�لناجمة عن �إنتاج �لطاقة.

وخالل جل�صة عقدت تحت عنو�ن “�الإجر�ء�ت �لت�صغيلية لخف�ص 

�النبعاثات”، قال فريجي�ص لي�صـــتاك، �لرئي�ص �لتنفيذي ل�صركة “فلير 

تو فالف”، “نحن نعمل عن كثب لمعالجة م�صـــكلة �نبعاث غاز �لميثان 

ب�صورة عاجلة.«

و�أ�صاف: تقدر كمية ��صتعال غاز �لميثان بـ 140 مليار متر مكعب 

يومًيا، وهو ما يكفي لتدفئة 50 مليون منزل في �لعام �لو�حد،وهناك 

�لعديـــد مـــن �لمنتجات �لتي يمكنها �أن تحد مـــن ذلك �النبعاث، علًما 

�أن �لعديد من تلك �لمنتجات تعد �قت�صـــادية، ول�صنابحاجة �إلى �بتكار 

تقنيـــات جديدة، فال تتـــرددو� بالتحرك �الآن، لي�ـــص لدينا �لمزيد من 

�لوقت.

وعن �لحلول �لمتبعة لزيادة خف�ص �نبعاثات غاز �لميثان، �أو�صـــح 

بيتر هاردينغ، موؤ�صـــ�ص �صـــركة كيلفن ورئي�صـــها �لتنفيـــذي: “يجب �أن 

نتحلـــى بال�صـــجاعة و�لرغبـــة فـــي �لتغيير لت�صـــريع جهـــود �لحد من 

�نبعاثات �لطاقة وو�صعها على �لطريق �ل�صحيح.«

و�أ�صـــاف: �إن �لتقنيـــات �لتي تركز على تحديـــد �لعو�مل �لجذرية 

النبعاث �لميثان يمكن �أن ت�صـــهم في زيادة �إنتاج �لطاقة بن�صب تتر�وح 

بيـــن 10 و20 بالمئة، في ظل �نخفا�ص معدالت �نبعاث غاز �لميثان، 

مما يجعلها حلواًل منا�صـــبة �قت�صادًيا، كما تمكن مهند�صي �لطاقة من 

تحقيق نتائج ملمو�صة ذ�ت كفاءة عالية.

وت�صـــمل منطقـــة �لحيـــاد �لكربوني منتـــدى يجمع قـــادة منظومة 

�لطاقـــة لمناق�صـــة تقنيات خف�ـــص �النبعاثات �لكربونية و��صـــتعر��ص 

�لـــدور �لجوهـــري �لذي يلعبه قطاع �لنفط و�لغاز في ت�صـــريع �لتحول 

من �لوقود �الأحفوري �إلى م�صادر �لطاقة �لنظيفة.

وبدوره قال كري�صتوفر هد�صون، رئي�ص �صركة دي �إم جي �إيفنت�ص، 

�لجهة �لمنظمة لفعالية �أديبك 2022: يحتاج قطاع �لطاقة �إلى تعزيز 

�لتعاون في �إيجاد �لحلوٍل �لتي تحد من ب�صمته �لكربونية، وهذ� تركز 

عليـــه دورة �أديبـــك لهذ� �لعام من خالل جل�صـــات �لنقا�ص �لتي تتناول 

�ال�صتر�تيجيات و�لتقنيات و�البتكار�ت و�صال�صل �لتوريد وغيرها.

ويجمع �أديبك �لقادة و�صـــانعي �ل�صيا�صات و�لمطِوّرين و�لموردين 

من مختلف مفا�صـــل �صل�صـــلة �لقيمة، مما يتيح �إمكانية �لتو�صـــل �إلى 

حلـــول قابلة للتنفيذ لتحقيق �لتحّول في قطاع �لطاقة و�لو�صـــول �إلى 

م�صتقبٍل م�صتد�م.

وقـــال بارت كورنلي�صـــن، رئي�ـــص �لطاقة و�لمو�رد و�ل�صـــناعة في 

�صـــركة “ديلويت”: تلعب منطقة �ل�صرق �الأو�صط دوًر�ر�ئًد� في عملية 

�لتحـــول في قطـــاع �لطاقة، �إذ تمتـــع �لمنطقة بميزة �إ�صـــافية وتلعب 

دور�ً ر�ئد�ً في هذه �لم�صـــيرة، حيث يوجدم�صاريع كبرى في �لمنطقة 

الإنتاج �لهيدروجين �الأزرق و�الأخ�صـــر على حد �صـــو�ء، و�أ�صبحت دولة 

�الإمار�ت و�لمملكة �لعربية �ل�صعودية م�صدرين رئي�صيين للهيدروجين 

�الأزرق و�الأمونيا من خالل �ال�صـــتفادة مـــن �لبنية �لتحتية �لحالية في 

منت�صف �لطريق و�لم�صب.

و�أ�صـــاف كورنلي�صن: مع مو��صلة �صركات �لنفط و�لغاز في �لتعهد 

بدعم �أهد�ف �لحياد، ت�صتمر �حتياجاتها في �لنمو عندما يتعلق �الأمر 

باكت�صاف و�صائل جديدة للو�صول بتحقيق هذ� �لهدف، وياأتي تو�جدنا 

�ليـــوم فـــي �أديبك في �إطار جهودنا �لم�صـــتمرة لدعم هذه �ل�صـــركات 

فـــي عمليـــة �لتحول �لمعقـــدة للغاية، وذلـــك من خالل تبادل �أف�صـــل 

�لممار�صـــات �لتي تمكنهم من �غتنام �لفر�ـــص وتجاوز �لمخاطر �أثناء 

مرورهم بهذ� �لتحول.

ويُقام �أديبك 2022 تحت �صــــعار “م�صــــتقبل �لطاقة: م�صــــتد�مة 

وموثوقــــة ومتاحــــة للجميــــع”، وذلك قبل �أ�صــــبوع من �نعقــــاد �لدورة 

�ل�صــــابعة و�لع�صــــرين لموؤتمر �الأطر�ف فــــي �تفاقية �الأمــــم �لمتحدة 

�الإطارية ب�صــــاأن تغير �لمناخ )كوب 27( في جمهورية م�صــــر�لعربية، 

وبالتز�مــــن مع ��صــــتعد�د دولــــة �الإمار�ت ال�صت�صــــافة دورتــــه �لثامنة 

و�لع�صــــرين )كــــوب 28(. ويتيــــح �أديبــــك 2022 �لفر�صــــة �أمام قطاع 

�لطاقة �لعالمي الإعادة ر�صــــم مالمح خطط تحول �لقطاع، و�صــــمان 

و�قعيتها و�صموليتها، باالإ�صافة �إلى تحقيق �الأهد�ف �لمناخية و�لنمو 

على م�صتوى �لقطاع. 
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وت�صـــعى “�أدنـــوك” من خالل هـــذه �لخطوة �إلى تحقيـــق �لمعيار 

�لذهبي الإطار عمل “�صـــر�كة �لنفط و�لغـــاز و�لميثان 2.0”، �لمبادرة 

�لتـــي �أطلقها برنامـــج �الأمم �لمتحدة للبيئة و”تحالـــف �لهو�ء و�لمناخ 

�لنظيف”، و�لتي تمّثل �إطار عمل �صـــامل لالإبالغ بدقة و�صـــفافية عن 

�نبعاثات �لميثان على م�صتوى قطاع �لنفط و�لغاز �لعالمي.

وبهذه �لمنا�صبة، قال عبد�لمنعم �صيف �لكندي، �لرئي�ص �لتنفيذي 

لد�ئرة �لمو�رد �لب�صرية و�لتكنولوجيا و�لدعم �لموؤ�ص�صي في “�أدنوك”: 

“تما�صـــياً مع جهود دولة �الإمـــار�ت لتحقيق �لحياد �لمناخي، ير�صـــخ 
�إعـــالن �ليوم مكانة ’�أدنوك” �لر�ئدة في قطاع �لنفط و�لغاز من حيث 

�نخفا�ص م�صـــتوى �نبعاثات �لميثان، و�لتز�مهـــا بتوفير مو�رد �لطاقة 

�لالزمة لدفع جهود �لتنمية �القت�صادية �لم�صتد�مة، بالتز�من مع دعم 

�لعمل �لمناخي«.

و�أ�صـــاف: “تهـــدف خطـــط ’�أدنوك‘ �إلـــى زيادة خف�ـــص �نبعاثات 

�لميثـــان من عمليـــات �إنتاج �لنفـــط و�لغاز مع �لمحافظـــة في �لوقت 

نف�صـــه على جهودها لرفع �ل�صـــعة �الإنتاجية لتلبيـــة �لنمو �لمتوقع في 

�لطلـــب على �لطاقة لعقود قادمـــة. ونعمل على تحقيق هذه �الأهد�ف 

مـــن خالل �ال�صـــتثمار في �لتقنيات �لجديدة لالرتقـــاء باالأد�ء �لبيئي، 

وتر�صيخ �لتز�منا باالإنتاج �لم�صوؤول للطاقة، ودعم �لتز�م دولة �الإمار�ت 

بـ ’تعهد �لميثان �لعالمي‘».
ويج�صـــد هـــدف خف�ص �نبعاثـــات �لميثـــان �إلـــى 0.15% �لتز�م 

“�أدنوك” بتطبيق �أف�صـــل �لممار�صـــات على م�صتوى �لقطاع في مجال 
�الإبـــالغ عـــن �نبعاثـــات �لميثان في عمليـــات �ال�صتك�صـــاف و�لتطوير 

و�إنتاج �لنفط و�لغاز، و�لتي يتم فيها ح�صـــاب كثافة �النبعاثات كن�صـــبة 

مئوية من �إجمالي حجم �لغاز �لذي يتم ت�صويقه في �لقطاع �لمعني.

ويتز�مـــن �الإعالن عن تحديد �لهدف �لجديد مع �إ�صـــد�ر برنامج 

�الأمم �لمتحدة للبيئة “تقرير �لمر�صـــد �لدولي النبعاثات �لميثان لعام 

2022” خالل �فتتاح معر�ص وموؤتمر �أبوظبي �لدولي للبترول “�أديبك 
2022”، �لحدث �الأكبر عالمياً في مجال �لطاقة.

تحدد هدفًا جديدًا لخفض كثافة انبعاثات غاز الميثان من عملياتها في 
مجال االستكشاف والتطوير واإلنتاج إلى 0.15 %بحلول عام  2025

»أدنوك”

 اأعلنت �شركة بترول اأبوظبي الوطنية )اأدنوك( في 31 اأكتوبر 2022 عن تحديد هدف جديد لخف�س انبعاثات 

الميث�������ان م�������ن عملياتها في مجال اال�شتك�شاف والتطوير واالإنتاج اإل�������ى 0.15% بحلول عام 2025. ويمثل الهدف 

الجدي�������د اأدن�������ى م�شتوى لكثافة االنبعاثات في ال�ش�������رق االأو�شط، مما ير�ّشخ مكانة »اأدن�������وك« الرائدة كُمنّتج م�شوؤول 

للطاقة منخف�شة االنبعاثات.
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برنامج األمم المتحدة للبيئة يشيد 
بتحقيق »أدنوك« المعيار الذهبي 

في عمليات خفض االنبعاثات التي 
 يمكن التحقق منها

اإلنجاز يعّزز 
التزام “أدنوك” 

باإلنتاج المسؤول 
للطاقة منخفضة 

 االنبعاثات

من جانبه قال مارك ر�دكا، رئي�ص فرع �لطاقة و�لمناخ في برنامج 

�الأمم �لمتحدة للبيئة: “�أهنئ ’�أدنوك‘ على جهودها �لم�صتمرة لخف�ص 

�نبعاثات �لميثان، وح�صولها على �لمعيار �لذهبي في عمليات خف�ص 

�النبعاثات �لتي يمكن �لتحقق منها بعد تقديمها لبيانات عالية �لجودة 

وخطة و��صحة وفعالة لتحقيق هدفها في هذ� �لمجال. ويمّثل خف�ص 

�نبعاثات �لميثان �إجر�ء �أ�صا�صي ق�صير �الأجل �إذ� �أردنا تحقيق �أهد�ف 

�تفاق باري�ص للمناخ«.

وتما�صياً مع ��صتر�تيجيتها في مجال �ال�صتد�مة، تخطط ’�أدنوك‘ 

الختبار وتوظيف �أحدث تقنيات ك�صـــف وقيا�ص �النبعاثات بحلول عام 

2023، ممـــا يمكنها من �النتقال �إلى تطبيـــق تقنيات متطورة الإجر�ء 
قيا�صـــات م�صـــتمرة النبعاثـــات �لميثان. وتهدف “�أدنوك” ال�صـــتخد�م 

�لبيانـــات لتحديد خطوط �الأ�صـــا�ص لعميات �لحد مـــن �النبعاثات مع 

�لتركيز على خف�ص �النبعاثات من م�صـــادرها �لرئي�صية، بما في ذلك 

عمليات حرق �لغاز و�الحتر�ق و�النبعاثات �ل�صاردة.

كما تعتزم “�أدنوك” مو��صـــلة جهود خف�ـــص �نبعاثات �لميثان من 

خالل ��صتخد�م �أنظمة ��صتخال�ص غاز �ل�صعالت وبر�مج �لك�صف عن 

�لت�صرب و�ل�صـــيانة �لدورية. وت�صـــتخدم “�أدنوك” كامير�ت �لت�صوير 

�لحر�ري الكت�صـــاف �لت�صربات �ل�صـــغيرة �لحجم لالنبعاثات �ل�صاردة 

مـــع �إعطاء �الأولوية لبر�مج �ل�صـــيانة �لدورية �لمعتمدة من �ل�صـــركة. 

باالإ�صـــافة �إلـــى ذلـــك، تعمـــل “�أدنـــوك” علـــى ��صتك�صـــاف �لتقنيات 

�لجديدة مثل �لمر�قبة و�لر�صد با�صتخد�م �الأقمار �ل�صناعية و�أجهزة 

�ال�صت�صـــعار �لمثبتـــة بطائر�ت من غيـــر طيار لتعزيز عمليات ر�صـــد 

ومر�قبة �نبعاثات �لميثان.

و�ن�صمت �أكثر من 80 �صركة تنت�صر �أ�صولها في 5 قار�ت وتمتلك 

الهدف الجديد 
يؤكد دعم 

“أدنوك” اللتزام 
دولة اإلمارات 

بالتعهد العالمي 
للميثان

ح�صـــة كبيـــرة من �إنتاج �لنفـــط و�لغاز �لعالمي، كاأع�صـــاء في �تفاقية 

“�صـــر�كة �لنفـــط و�لغاز و�لميثـــان 2.0”. وت�صـــم ع�صـــوية �التفاقية 
م�صغلي خطوط نقل وتوزيع �لغاز �لطبيعي، وم�صتودعات تخزين �لغاز 

ومحطـــات �لغاز �لطبيعي �لم�صـــال. وكانت “�أدنـــوك” قد وقعت على 

�تفاقية “�صر�كة �لنفط و�لغاز و�لميثان 2.0” في عام 2020.

ويعد خف�ص �نبعاثات غاز �لميثان عاماًل رئي�صـــياً لمو�كبة �لتحول 

فـــي قطاع �لطاقـــة، نظر�ً لقدرتـــه �لعالية على زيـــادة �حتر�ر �الأر�ص 

مقارنـــة بغاز ثاني �أك�صـــيد �لكربـــون. وينبعث غاز �لميثـــان في قطاع 

�لنفط و�لغاز من مجموعة متنوعة من �الأن�صطة �لت�صغيلية، مما يوؤكد 

على �أهمية تحديد هذه �النبعاثات وقيا�ص كمياتها وخف�صها وتح�صين 

�لتقنيات �لم�صـــتخدمة للحد منها. ووفقاً للوكالة �لدولية للطاقة، فاإن 

خف�ـــص �نبعاثات �لميثـــان من عمليات �نتاج �لنفط و�لغاز ي�صـــهم في 

�إبطـــاء معدل �حتر�ر �الأر�ص بطريقة �آمنـــة ومجدية من حيث �لتكلفة 

وذلـــك فـــي ظل �لجهود �لم�صـــتمرة لخف�ـــص �النبعاثات فـــي منظومة 

�لطاقة.
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التطورات البترولية في األسواق العالمية  النشرة الشهرية حول     
2022 نوفمبر   

 

 أسواق النفط العالمية  أوالً:
 أسعار النفط .1
    شهههر خاللالمتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك   انخفاضإلى  منظمة أوبك    توقعاتتشير 

 % مقارنههة بالشهههر السههاب . 0.3 تراجهه  دوالر لل رميهه أ أي بنسهه ة 93.3إلههى  2022 نههوبم ر
           بهه  هههاارتفههاا المتوسههط السههنوي لسههعر سههلة خامات إلههى منظمههة أوبههك توقعههاتتشههير  بينمهها
 .2021 مقارنة بعام %46.7دوالر لل رمي أ أي بنس ة زيادة ت لغ  102.5 إلى 2022عام 

% 1.8 ةنسهه ب 2022 أكتههوبرخالل شهههر  انخفضقد أوبك خامات أسعار سلة   متوسطيذكر أن  
يعهه ذ كلههك و .دوالر لل رميهه   93.6ليصهه  إلههى  أ  دوالر لل رمي ( مقارنة بالشهر الساب   1.7)

 .الخاماتل عض وضعف الفروقات أسعار ال ي  الرسمية  انخفاض بشك  رئيس  إلى
 برميل(/  )دوالر 2022-2021المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك، 

     

 

 

 

 

 
 

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

 الطلب والعرض .2

    ليص   2022من عام  الثالثالطلب العالم  على النفط خالل الرب    ارتفااإلى    التقديراتتشير
الربهه  السههاب .  مقارنة بمستويات% 1 بلغت زيادةمليون برمي /يومأ أي بنس ة  99.3إلى نحو 
 حههوال ليصهه  إلههى % 2.1بنسهه ة  دول منظمة التعههاون االقتصههادي والتنميههةطلب  ارتف حيث  
ليصهه  إلههى  % 0.02بنسهه ة دول العههال   بههاق طلههب  انخفههض بينمههاومأ ي/رميهه مليههون ب 46.4
  .مليون برمي /يوم 52.9 حوال 
 نحههوليصهه  إلههى    2022مههن عههام    الراب الطلب العالم  على النفط خالل الرب     ارتفاا  ويتوق 
دول منظمة التعاون االقتصههادي طلب مجموعة    ارتفاامليون برمي /يومأ حيث يتوق     101.2
إلههى نحههو دول العههال    بههاق طلههب    ارتفاايتوق     كماومأ  ي/رمي مليون ب  46.9إلى نحو    والتنمية
 مليون برمي /يوم.  54.3
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ي/مليون بحفارة

إنتاج النفط الصخرى عدد الحفارات العاملة

    خههالل الخام وسوائ  الغههاز الط يعهه   النفط    اإلمدادات العالمية من  استقرارتشير التقديرات إلى
 100.9حههوال     ال ههالغ  الشهههر السههاب   عند نفس المسههتوذ المسههج  خههالل  2022  أكتوبرشهر  

ليصهه  % 0.3إمدادات الدول المنتجة مههن خههارب أوبههك بنسهه ة  ىإجمال ارتف بقد   مليون ب/ي.
أوبههك بنسهه ة منظمههة إمههدادات الههدول اءعضهها  بهه   انخفضت بينماأ مليون ب/ي 66  إلى نحو

 .مليون ب/ي 34.9 لتص  إلى نحو% 0.6
خههالل شهههر          انخفضههتمههن الههنفط الخههام بقههد   مجموعةةة دول أوبةةك أما بيمهها يخههد إمههدادات   

الشهههر السههاب أ مقارنههة بمسههتويات % 0.4ب/يأ أي بنسهه ة  ألههف 183بنحههو  2022 أكتههوبر
إمدادات الدول المنتجههة مههن خههارب أوبههك  ارتفعتحيث  أمليون ب/ي  40.3  لتص  إلى حوال 

 بينمههاأ مليههون ب/ي 15.2 صهه  إلههى نحههوتل% 0.3بنسهه ة واءعضهها  بهه  مجموعههة اوبههك  
 أ وه  أعضا  ب  مجموعة أوبك أأوبكمنظمة  اءعضا  ب   العشر  إمدادات الدول   انخفضت
   .مليون ب/ي 25.1 لتص  إلى نحو% 0.9بنس ة 

    ألههف  123بمقدار    2022  أكتوبر  شهر  خالل  الصخريمن النفط    الواليات المتحدة  إنتاب  ارتف
خههالل  ارتفاعهه ويتوقهه   .مليههون برميهه /يوم 9 ليصهه  إلههىالشهههر السههاب  ب  برمي /يوم مقارنة

عههدد  ارتف أخرأ ب  تطور و .مليون ب/ي 9.190ليص  إلى    2022  ديسم رو  نوبم ر  يشهر
  .حفارة 683 لي لغ 2022 أكتوبرخالل شهر   ةحفار 11 بمقدارالحفارات العاملة 

 وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية إنتاج النفط الصخري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions November 2022المصدر: 

 المخزونات النفطية .3
   خههالل شهههر  دول منظمههة التعههاون االقتصههادي والتنميههةبهه   النفطهه   المخ ون التجههاري    ارتف

مليههون  2714 حههوال  مليون برمي  مقارنة بالشهر الساب  ليص  إلههى 4 بمقدار 2022  أكتوبر
مليون برمي  مقارنههة بالشهههر السههاب    36بمقدار  اإلستراتيج   المخ ون    انخفض  بينمابرمي أ  

 مليون برمي . 1507ليص  إلى حوال  
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التطورات البترولية في األسواق العالمية  النشرة الشهرية حول     
2022 نوفمبر   

 

 أسواق النفط العالمية  أوالً:
 أسعار النفط .1
    شهههر خاللالمتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك   انخفاضإلى  منظمة أوبك    توقعاتتشير 

 % مقارنههة بالشهههر السههاب . 0.3 تراجهه  دوالر لل رميهه أ أي بنسهه ة 93.3إلههى  2022 نههوبم ر
           بهه  هههاارتفههاا المتوسههط السههنوي لسههعر سههلة خامات إلههى منظمههة أوبههك توقعههاتتشههير  بينمهها
 .2021 مقارنة بعام %46.7دوالر لل رمي أ أي بنس ة زيادة ت لغ  102.5 إلى 2022عام 

% 1.8 ةنسهه ب 2022 أكتههوبرخالل شهههر  انخفضقد أوبك خامات أسعار سلة   متوسطيذكر أن  
يعهه ذ كلههك و .دوالر لل رميهه   93.6ليصهه  إلههى  أ  دوالر لل رمي ( مقارنة بالشهر الساب   1.7)

 .الخاماتل عض وضعف الفروقات أسعار ال ي  الرسمية  انخفاض بشك  رئيس  إلى
 برميل(/  )دوالر 2022-2021المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك، 

     

 

 

 

 

 
 

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

 الطلب والعرض .2

    ليص   2022من عام  الثالثالطلب العالم  على النفط خالل الرب    ارتفااإلى    التقديراتتشير
الربهه  السههاب .  مقارنة بمستويات% 1 بلغت زيادةمليون برمي /يومأ أي بنس ة  99.3إلى نحو 
 حههوال ليصهه  إلههى % 2.1بنسهه ة  دول منظمة التعههاون االقتصههادي والتنميههةطلب  ارتف حيث  
ليصهه  إلههى  % 0.02بنسهه ة دول العههال   بههاق طلههب  انخفههض بينمههاومأ ي/رميهه مليههون ب 46.4
  .مليون برمي /يوم 52.9 حوال 
 نحههوليصهه  إلههى    2022مههن عههام    الراب الطلب العالم  على النفط خالل الرب     ارتفاا  ويتوق 
دول منظمة التعاون االقتصههادي طلب مجموعة    ارتفاامليون برمي /يومأ حيث يتوق     101.2
إلههى نحههو دول العههال    بههاق طلههب    ارتفاايتوق     كماومأ  ي/رمي مليون ب  46.9إلى نحو    والتنمية
 مليون برمي /يوم.  54.3
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 )مليون برميل(  2022 أكتوبرالتغير في المخزون النفطي في نهاية شهر 

 

 

 

 

 

 

 

 Oil Market intelligence, January and November 2022.المصدر: 

 . تجارة النفط4

 النفطية من النفط والمنتجاتالواليات المتحدة وصادرات واردات  -
  بنسهه ة  2022  أكتوبر  شهر  خاللمن النفط الخام  مريكية  اء  الواليات المتحدةواردات    انخفضت 

 بنسهه ة  الههنفط الخههاممههن    هاصههادرات  انخفضت  كما  مليون ب/يأ  6.1  حوال لتص  إلى  %  3.1
 .مليون ب/ي 4 حوال  لت لغ 1.2%
  2022 أكتههوبر شهههر خههالل المنتجات النفطيههةمن  اءمريكية الواليات المتحدة واردات ارتفعت 

المنتجههات مههن    صههادراتها  انخفضههت  بينمهها  مليههون ب/يأ  2  حههوال   لتص  إلى%  13.7  بنس ة
 مليون ب/ي. 6.1 حوال   لغلت% 4.5 بنس ة النفطية

 أسواق الغاز الطبيعي العالمية  ثانياً:
 األسعار  .1
  المتوسط الشهري للسعر الفوري للغههاز الط يعهه  المسههج  بهه  مركهه  هنههري بالسههو    انخفض

 دوالر لك  مليون )و ح ب(.  5.66إلى  2022 أكتوبرشهر  اءمريك  خالل  
   2022  سهه تم ر  خههالل شهههراليابههان  أسعار اسههتيراد الغههاز الط يعهه  المسههي  بهه   متوسط    ارتف 

 كما ارتف أ دوالر لك  مليون )و ح ب(  22.15  لي لغ(  و ح ب)  لك  مليون  دوالر  2.35بمقدار  
دوالر لكهه   5.21بمقههدار  كوريهها الجنوبيههة أسعار استيراد الغههاز الط يعهه  المسههي  بهه متوسط  

أسههعار اسههتيراد متوسههط  وارتفهه  أدوالر لكهه  مليههون )و ح ب( 28.18 لي لههغ مليون )و ح ب(
 17.77 لي لههغ( و ح ب) لكهه  مليههون دوالر 0.82بمقههدار  الصههين الغههاز الط يعهه  المسههي  بهه 
 أسعار استيراد الغههاز الط يعهه  المسههي  بهه متوسط    بينما انخفض  دوالر لك  مليون )و ح ب(.

  .دوالر لك  مليون )و ح ب( 21.60 لي لغ (و ح ب) لك  مليون دوالر 2.93بمقدار  تايوان
 الصادرات .2
  الصههين والجنوبيههة   صادرات الدول العربية من الغاز الط يع  المسي  إلى اليابان وكوريا  بلغت

% 20.6 بلغههت مستأثرة بحصة أ2022 س تم ر مليون طن خالل شهر  3.546  حوال تايوان  و
   .اإلجمال من 

 



33
السنة 48 - العدد 11

ملحق اجلداول



ملحق الجداول

السنة 48 - العدد 11

34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 نوع من النفط الخام.

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

* Estimation 2022. *تقديرات 2022  

2022 2021 �ال�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month 2022 2021 �الأ�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month

110.1 74.3 1 
   

يوليو

July

80.0 52.7 1 

 يناير 

January
105.4 74.2  2 83.7 55.2  2
108.8 71.2  3 87.7 54.9  3
109.0 73.9 4 88.8 54.8  4
103.4 72.0 1 

 

�غ�صط�ص

August

90.6 57.4  1

 فرب�ير 

February
102.0 70.7  2 92.4 60.3  2
98.2 68.1  3 94.2 62.6  3

102.6 70.0 4 108.9 63.9  4
96.5 71.5  1

�صبتمرب

September

122.5 63.9 1

 مار�ص 

March
97.3 73.6  2 106.1 67.1 2
95.3 74.7 3 115.3 65.8 3
90.9 77.5 4 109.3 62.3 4
94.0 79.9 1 

 �كتوبر 

October

104.4 61.2 1
  

�بريل

April

95.6 82.6  2 104.3 63.3 2
91.4 83.5  3 109.1 64.2 3
93.6 83.6 4 104.7 64.6 4
94.4 81.9 1 

 نوفمرب  

November

111.6 66.8 1

مايو

May
94.5 82.5  2 110.2 66.8 2
92.0 80.7  3 114.3 66.3 3

79.5 4 116.4 67.5 4
74.14 1 

 دي�صمرب 

December

121.6 69.4 1

 يونيو 

  June
74.27  2 120.7 70.7 2
73.55  3 112.8 72.2 3
77.50 4 115.8 73.6 4

�جلدول - 2:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك،  2020- 2022 

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

202020212022

65.154.485.2January يناير 

 55.561.194.0February فرب�ير 

 33.964.6113.5March مار�ص 

 17.763.2105.6April �بريل 

 25.266.9113.9May مايو 

37.171.9117.7June يونيو 

 43.473.5108.6July يوليو 

 45.270.3101.9August �غ�صط�ص 

 41.573.995.5Septem ber �صبتمرب 

 40.182.193.6October �كتوبر 

*42.680.493.3November نوفمرب *

 49.274.4December دي�صمرب 

51.560.097.6First Quarter �لربع �الأول  

26.667.3112.4Second Quarter �لربع �لثانى 

43.472.6101.9Third Quarter �لربع �لثالث 

44.079Fourth Quarter �لربع �لر�بع 

*41.569.9102.5Annual Average املتو�شط ال�شنوي* 

�جلدول - 1: �ملعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة �أوبك* ، 2021 - 2022

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2021 -2022
)$ / Barrel - دوالر / برميل(
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�جلدول - 3:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك وبع�ص �أنو�ع �لنفوط �الأخرى 2022-2020

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

)$/Barrel - دوالر/ برميل(

�صلة خامات 

�أوبك

 OPEC
Basket

�لعربى 

�خلفيف

 Arab
Light

خليط   

�ل�صحر�ء 

�جلز�ئري 

 Sahara
Blend

�لب�صرة 

�خلفيف

 Basra
Light

�لت�صدير 

�لكويتي 

Kuwait
Export

مربان

�الإمار�تي

Murban

�ل�صدرة �لليبي

Es Sider
دبى

Dubai
برنت

Brent

قطر 

�لبحري

Marine

غرب 

تك�صا�ص

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 

61.161.562.461.461.361.060.860.862.261.659.1Februaryفرباير

64.665.265.865.264.964.363.664.465.665.162.4Marchمار�س

63.264.164.063.563.863.462.162.964.563.861.7Aprilاأبريل

66.967.767.867.067.566.866.266.468.567.465.2Mayمايو

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�س

73.975.073.973.874.973.472.872.674.474.971.5September�شبتمرب

82.182.883.581.582.782.781.681.583.583.381.4Octoberاأكتوبر

80.480.882.079.681.182.180.380.381.481.779.1Novemberنوفمرب

74.475.575.574.175.474.673.473.374.175.471.9Decemberدي�شمرب

85.486.288.284.986.385.186.283.386.686.683.2January 2022يناير 2022 

94.293.8100.794.293.894.298.192.198.093.791.7Februaryفرباير

113.5113.0121.8112.2113.3112.5117.9110.5118.8112.7108.5Marchمار�س

105.6107.2109.4104.6107.5104.5104.4102.9104.4106.5101.8Aprilاأبريل

113.9116.4115.3111.9116.8110.0113.2107.8113.1116.1109.9Mayمايو

117.7117.3128.3115.6117.3117.5125.0112.9123.6116.5114.4Juneيونيو

108.6109.0115.8105.4109.2106.0114.0102.9112.6108.5100.3Julyيوليو

101.9104.9104.297.7103.898.0101.296.399.6105.391.6Augustاأغ�شط�س

95.399.392.791.298.792.590.591.089.899.484.0September�شبتمرب

87.3Octoberغ م93.696.295.789.594.793.593.991.093.1اأكتوبر

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports. امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول،  االإدارة االإقت�شادية،  وتقارير اأوبك.  
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 الم�شدر: تقرير اأوبك ال�شهري ، اأعداد مختلفة.

Source: OPEC - Monthly Oil Market Report 

�جلدول  - 4:  �ملتو�صط �ل�صهري لال�صعار �لفورية للمنتجات �لنفطية فى �ال�صو�ق �ملختلفة،  2022-2020

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

الغازولني  املمتازال�شوق

Premium Gasoline
زيت الغاز

Gasoil
زيت الوقود

 Fuel Oil Market

متو�صط

 عام 

2020

46.649.239.6Singapore�صنغافورة

Average
2020

51.349.240.9Rotterdamروترد�م

45.448.643.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

51.944.934.7US Gulf�خلليج �المريكي

متو�صط

 عام 

2021

80.377.475.7Singapore�صنغافورة

Average
2021

85.978.369.1Rotterdamروترد�م

80.577.770.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

91.473.959.8US Gulf�خلليج �المريكي

�أكتوبر

2021

98.595.193.1Singapore�صنغافورة

Oct.-21
103.596.981.7Rotterdamروترد�م

96.696.483.4Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

106.593.072.9US Gulf�خلليج �المريكي

نوفمرب

2021

95.091.190.7Singapore�صنغافورة

Nov.-21
100.892.877.7Rotterdamروترد�م

91.791.979.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

101.386.766.3US Gulf�خلليج �المريكي

دي�صمرب

2021

87.985.784.5Singapore�صنغافورة

Dec.-21
90.586.473.6Rotterdamروترد�م

84.985.075.7Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

93.179.763.5US Gulf�خلليج �المريكي

يناير

2022

98.099.097.4Singapore�صنغافورة

Jan.-22
102.5101.283.0Rotterdamروترد�م

96.799.785.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

105.195.174.9US Gulf�خلليج �المريكي

فرب�ير

2022

110.7110.3109.2Singapore�صنغافورة

Feb.-22
114.1112.890.8Rotterdamروترد�م

108.0110.292.3Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

117.0104.780.0US Gulf�خلليج �المريكي

مار�ص

2022

131.1142.1136.3Singapore�صنغافورة

Mar.-22
135.0156.5109.7Rotterdamروترد�م

128.6153.1114.7Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

140.8136.793.4US Gulf�خلليج �المريكي

�أبريل

2022

126.7148.4137.2Singapore�صنغافورة

Apr.-22
133.4151.597.6Rotterdamروترد�م

126.0147.0104.1Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

143.3137.289.4US Gulf�خلليج �المريكي

مايو

2022

146.9152.9144.0Singapore�صنغافورة

May-22
166.1152.4100.7Rotterdamروترد�م

148.8148.6107.0Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

172.2140.194.8US Gulf�خلليج �المريكي

يونيو

2022

155.1176.6168.6Singapore�صنغافورة

Jun.-22
188.5179.3100.2Rotterdamروترد�م

169.7173.1107.0Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

193.1152.594.7US Gulf�خلليج �المريكي

يوليو

2022

121.6144.8136.2Singapore�صنغافورة

July-22
158.0153.389.3Rotterdamروترد�م

139.5142.595.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

152.0124.584.9US Gulf�خلليج �المريكي

�أغ�صط�ص

2022

110.6139.2133.6Singapore�صنغافورة

Aug-22
137.5143.090.3Rotterdamروترد�م

112.6133.496.9Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

127.4122.381.7US Gulf�خلليج �المريكي

�أغ�صط�ص

2022

97.5128.6124.6Singapore�صنغافورة

Aug.-22
124.7139.482.6Rotterdamروترد�م

99.3131.989.4Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

119.8115.462.0US Gulf�خلليج �المريكي

�أكتوبر

2022

94.8156.8134.0Singapore�صنغافورة

Oct.-22
137.0162.982.1Rotterdamروترد�م

109.0148.589.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

130.2132.452.6US Gulf�خلليج �المريكي
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 Source: OPEC Monthly Oil Market Report various issues امل�شدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�شهري ملنظمة اأوبك. 

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.
امل�شدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�شهري ملنظمة اأوبك. 

�جلدول - 5 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �لنفط �خلام  2020 - 2022 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2020 - 2022
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�ص �لعاملي(

             Direction
Period

�لبحر �ملتو�صط/

�لبحر �ملتو�صط ***

Med/Med ***

�ل�صرق �الأو�صط/ �لغرب **

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

Middle East/East*
 �الجتاه     

�لفرتة

Average 2020 88 40 60 متو�شط عام 2020

Average 2021 96 22 35 متو�شط عام 2021

October 2021 109 24 42 �أكتوبر 2021

November 117 24 43 نوفمرب

December 105 24 40 دي�صمرب

January 2022 94 18 36 يناير2022

February 116 17 35 فرب�ير

March 161 23 44 مار�ص

April 199 31 50 �أبريل

May 139 25 42 مايو

June 169 27 46 يونيو

July 209 35 58 يوليو

August 201 41 68 �أغ�صط�ص

September 175 50 86 �صبتمرب

October 228 54 93 �أكتوبر

�جلدول - 6 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �ملنتجات �لنفطية، 2020 - 2022 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2020 - 2022
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�ص �لعاملي (

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

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

Med/Med*
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

Middle East/East*

�الجتاه     

�لفرتة

Average 2020 156 147 122 متو�شط عام 2020

Average 2021 154 144 105 متو�شط عام 2021

October 2021 154 145 114 �أكتوبر 2021

November 156 146 118 نوفمرب

December 250 240 129 دي�صمرب

January 2022 177 168 100 يناير 2022

February 218 209 98 فرب�ير

March 248 240 185 مار�ص

April 300 290 189 �أبريل

May 359 349 298 مايو

June 477 467 310 يونيو

July 285 275 285 يوليو

August 282 271 269 �أغ�صط�ص

September 238 228 304 �صبتمرب

October 325 311 188 �أكتوبر

Direction

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

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

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

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

 Source: OPEC Monthly Oil Market Report, various issues. 
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* Estimates  .

Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty 
Reports.

�جلدول - 7 : �لطلب �لعاملي على �لنفط خالل �لفرتة 2020 - 2022    

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

* اأرقام تقديرية. 

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

وتقارير ال�شناعة النفطية.

* 2022 2021 2020 

�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV*
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average

Arab Countries 7.4 7.1 7.0 7.0 6.8 6.8 6.5 6.7 6.6  الدول العربية

OAPEC 6.3 6.0 5.9 5.9 5.7 5.7 5.4 5.6 5.6       �لدول �الأع�صاء في �أو�بك

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

OECD 46.4 45.4 45.8 44.8 46.7 45.8 44.1 42.4 42.1  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

Americas 25.0 25.0 24.8 24.3 25.0 24.8 24.4 22.8 22.6 �الأمريكيتني

Europe 14.0 13.4 13.2 13.1 13.9 13.9 12.6 11.9 12.4  �أوروبا

Asia Pacific 7.3 7.0 7.9 7.4 7.8 7.1 7.0 7.7 7.1  �أ�صيا/�ملحيط �لهادىء

Non-OECD 53.0 53.0 53.6 52.3 53.5 51.9 51.6 51.7 49.1 خارج منظمة التعاون 

االقت�شادي والتنمية

 Middle East &
other Asia 22.2 22.6 22.3 21.3 21.6 21.1 21.1 21.4 20.2 �ل�صرق �الو�صط ودول 

�أ�صيوية �أخري 

Africa 4.3 4.2 4.5 4.2 4.4 4.1 4.0 4.4 4.1  �فريقيا

Latin America 6.6 6.4 6.3 6.2 6.3 6.4 6.1 6.2 5.9  �أمريكا �لالتينية

 China 14.7 14.6 14.7 15.0 15.4 14.9 15.0 14.1 13.8  ال�شني 

Eurasia 4.5 4.6 4.9 4.8 5.0 4.7 4.7 4.9 4.5 اأور ا�شيا

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

World 99.3 98.4 99.4 97.0 100.1 97.6 95.5 94.1 91.2    العامل
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�جلدول - 8: �لعر�ص �لعاملي للنفط و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �لفرتة  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 االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول - االإدارة االقت�شادية، وتقارير ال�شناعة النفطية

* اأرقام تقديرية. 

* 2022 2021 2020 

�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average

Arab Countries 30.5 29.5 29.2 27.4 28.7 28.0 26.6 26.4 27.1 الدول العربية

OAPEC 29.4 28.4 28.1 26.3 27.6 26.9 25.5 25.3 26.0 �لدول �الأع�صاء في �أو�بك

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

OPEC 34.8 34.0 33.7 31.6 33.0 32.2 30.8 30.4 30.8 االأوبك 

Crude Oil 29.4 28.6 28.4 26.3 27.7 26.9 25.5 25.2 25.7 �لنفط �خلام

NGLs  +non conventional Oils 5.4 5.4 5.4 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.1  �صو�ئل �لغاز �لطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 30.9 30.2 30.1 29.5 30.4 29.5 29.1 28.6 29.1 منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

Americas 26.9 26.3 25.9 25.3 26.1 25.2 25.2 24.1 24.7 �الأمريكيتني

Europe 3.5 3.4 3.7 3.8 3.8 3.8 3.5 4.0 3.9 �أوروبا

Asia Pacific 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  �أ�صيا/�ملحيط �لهادىء

Non-OECD 32.3 31.9 32.9 32.0 32.2 31.8 31.9 31.7 31.7 خارج منظمة التعاون 

االقت�شادي والتنمية

 Middle  East & Other Asia 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.3 6.5 6.5 6.5 �ل�صرق �الأو�صط ودول �آ�صيوية �أخرى

 Africa 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 �فريقيا 

Latin America 6.4 6.2 6.1 5.9 5.8 6.1 6.0 5.9 6.0 �أمريكا �لالتينية 

China 4.4 4.5 4.5 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 ال�شني

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

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

Processing Gains 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 عوائد التكرير

World 100.3 98.5 99.1 95.4 97.9 95.8 93.9 92.9 93.7  العامل  
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1) Exculdes Oil at Sea.
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

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

Source: Oil Market Intelligence, January & November 2022 Source: Oil Market Intelligence, January & November 2022 

جدول رقم )Table No )9 �لمخزون �لنفطي �لعالمي، في نهاية �صهر �أكتوبر 2022

Global Oil Inventories، October 2022
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية �ل�صهر(

 اأكتوبر

2022
Oct-22

 �شبتمبر

2022
Sep-22

التغير عن سبتمبر 2022
 Change from

September 2022

 اأكتوبر

2021
Oct-21

التغير عن أكتوبر 2021
 Change from
October 2021

Americas(50(131527 14771464االأمريكيتني:

Crude)30(14616 586572نفط خام

Products)20(911)1(891892منتجات نفطية

6Europe 879)9(885894اأوروبا :

11Crude 0312 323323نفط خام

Products)5(567)9(562571منتجات نفطية

Asia Pacific(4(0356 352352اآ�شيا/املحيط الهادئ:

18Crude 5109 127122نفط خام

Products)22(247)5(225230منتجات نفطية

دول منظمة التعاون 

االقت�شادي والتنمية *
27142710 42762)48)OECD 

1

Crude)1(191037 10361017نفط خام

Products(47(1725(15(16781693منتجات نفطية

دول خارج منظمة التعاون 

االقت�شادي والتنمية *
31183076 422844 274Non - OECD 

1

200Oil at Sea 51338 15381533نفط على منت �لناقالت

228World Commercial 1 475605 58335786املخزون التجاري العاملي *

Strategic Strategic)299(1806)36(15071543�ملخزون �ال�صرت�تيجي

88778862158750127Total 2اإجمايل املخزون العاملي**

 امل�شدر  

Iõ````FÉL
   (∂HGhCG) ∫hÎÑ∏d IQó°üŸG á«Hô©dG QÉ£bC’G áª¶æe

ΩÉ````©d  »ª∏©dG åëÑ∏d

2022 ΩÉ©d (∂HGhCG)∫hôàÑ∏d IQó°üªdG á«Hô©dG QÉ£bC’G áª¶æªd á«ª∏©dG IõFÉédG

 ∫Éée »a

¿ƒHôµ∏d …ôFGódG OÉ°üàb’Gh ,á«dhôàÑdG áYÉæ°üdG »a ¿ƒHôµdG ´õf äÉ«æ≤J

(»ª∏Y åëH ô°ûfh ™ÑW ≥M øY ∫RÉæàdÉH QGôbEG)

√ÉfOCG ™bƒªdG ÉfCG ôbCG

:¿GƒæY âëJ »∏Ñb øe Ωó≤ªdG »ª∏©dG åëÑ∏d ô°ûædGh ™Ñ£dG ¥ƒ≤M øY ∫hôàÑ∏d IQó°üªdG á«Hô©dG QÉ£bC’G áª¶æªd ∫RÉæàdÉH

.¥ƒ≤M øe áª¶æª∏d ∫RÉæàdG Gòg øY ÖJôàj Éeh ,2022 ΩÉ©d áª¶æªdG »JõFÉL ióMEÉH RƒØdG ádÉM »a

:  º``°S’G

: ™«bƒàdG

/       /       ïjQÉàdG

¿ÓYEG

2022
 ø`«JõFÉ`L  ¢ü`«°üîàH  »`ª∏©dG  å`ëÑdG  ™«é°ûJ  »a  ∫hôàÑ∏d  IQó`°üªdG  á`«Hô©dG  QÉ`£bC’G  á`ª¶æe  á`°SÉ«°ùd  kGQGô`ªà°SG

 ≈dG 23 ƒëf ∫OÉ`©j Ée …CG) »`àjƒc QÉ`æjO ±’BG Iô°ûY ≈dEG á`©Ñ°S ø«H Ée ìhGôàJ ≈dhC’G Iõ`FÉédG á`ª«b ,ø«`àæ°S π`c ø«`àjôjó≤J

 ,(»µjôeCG Q’hO ∞dCG 16 »dGƒM ∫OÉ©j É`e …CG) »àjƒc QÉæjO ±’BG á°ùªN á`«fÉ`ãdG IõFÉ`édG á`ª«bh ,(»µjôeCG Q’hO ∞dCG 32.5
 åëÑdG ∫Éée ¿ƒµj ¿CG Qô≤J ó≤a 2022 ƒjÉe /QÉjBG 18 ïjQÉàH 162/1 ºbQ á`ª¶æª∏d …ò«`ØæàdG ÖàµªdG QGô`b ≈`∏Y AÉ`æHh

:¿Gƒæ©H 2022 ΩÉY IõFÉL ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d »ª∏©dG

 ,á«dhôàÑdG áYÉæ°üdG »a ¿ƒHôµdG ´õf äÉ«æ≤J { 

 z¿ƒHôµ∏d …ôFGódG OÉ°üàb’Gh
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Iõ````FÉL
   (∂HGhCG) ∫hÎÑ∏d IQó°üŸG á«Hô©dG QÉ£bC’G áª¶æe

ΩÉ````©d  »ª∏©dG åëÑ∏d

2022 ΩÉ©d (∂HGhCG)∫hôàÑ∏d IQó°üªdG á«Hô©dG QÉ£bC’G áª¶æªd á«ª∏©dG IõFÉédG

 ∫Éée »a

¿ƒHôµ∏d …ôFGódG OÉ°üàb’Gh ,á«dhôàÑdG áYÉæ°üdG »a ¿ƒHôµdG ´õf äÉ«æ≤J

(»ª∏Y åëH ô°ûfh ™ÑW ≥M øY ∫RÉæàdÉH QGôbEG)

√ÉfOCG ™bƒªdG ÉfCG ôbCG

:¿GƒæY âëJ »∏Ñb øe Ωó≤ªdG »ª∏©dG åëÑ∏d ô°ûædGh ™Ñ£dG ¥ƒ≤M øY ∫hôàÑ∏d IQó°üªdG á«Hô©dG QÉ£bC’G áª¶æªd ∫RÉæàdÉH

.¥ƒ≤M øe áª¶æª∏d ∫RÉæàdG Gòg øY ÖJôàj Éeh ,2022 ΩÉ©d áª¶æªdG »JõFÉL ióMEÉH RƒØdG ádÉM »a

:  º``°S’G

: ™«bƒàdG

/       /       ïjQÉàdG

¿ÓYEG

2022
 ø`«JõFÉ`L  ¢ü`«°üîàH  »`ª∏©dG  å`ëÑdG  ™«é°ûJ  »a  ∫hôàÑ∏d  IQó`°üªdG  á`«Hô©dG  QÉ`£bC’G  á`ª¶æe  á`°SÉ«°ùd  kGQGô`ªà°SG

 ≈dG 23 ƒëf ∫OÉ`©j Ée …CG) »`àjƒc QÉ`æjO ±’BG Iô°ûY ≈dEG á`©Ñ°S ø«H Ée ìhGôàJ ≈dhC’G Iõ`FÉédG á`ª«b ,ø«`àæ°S π`c ø«`àjôjó≤J

 ,(»µjôeCG Q’hO ∞dCG 16 »dGƒM ∫OÉ©j É`e …CG) »àjƒc QÉæjO ±’BG á°ùªN á`«fÉ`ãdG IõFÉ`édG á`ª«bh ,(»µjôeCG Q’hO ∞dCG 32.5
 åëÑdG ∫Éée ¿ƒµj ¿CG Qô≤J ó≤a 2022 ƒjÉe /QÉjBG 18 ïjQÉàH 162/1 ºbQ á`ª¶æª∏d …ò«`ØæàdG ÖàµªdG QGô`b ≈`∏Y AÉ`æHh

:¿Gƒæ©H 2022 ΩÉY IõFÉL ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d »ª∏©dG

 ,á«dhôàÑdG áYÉæ°üdG »a ¿ƒHôµdG ´õf äÉ«æ≤J { 

 z¿ƒHôµ∏d …ôFGódG OÉ°üàb’Gh
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Iõ````FÉL
   (∂HGhCG) ∫hÎÑ∏d IQó°üŸG á«Hô©dG QÉ£bC’G áª¶æe

ΩÉ````©d  »ª∏©dG åëÑ∏d

2022 ΩÉ©d (∂HGhCG)∫hôàÑ∏d IQó°üªdG á«Hô©dG QÉ£bC’G áª¶æªd á«ª∏©dG IõFÉédG

 ∫Éée »a

¿ƒHôµ∏d …ôFGódG OÉ°üàb’Gh ,á«dhôàÑdG áYÉæ°üdG »a ¿ƒHôµdG ´õf äÉ«æ≤J

(»ª∏Y åëH ô°ûfh ™ÑW ≥M øY ∫RÉæàdÉH QGôbEG)

√ÉfOCG ™bƒªdG ÉfCG ôbCG

:¿GƒæY âëJ »∏Ñb øe Ωó≤ªdG »ª∏©dG åëÑ∏d ô°ûædGh ™Ñ£dG ¥ƒ≤M øY ∫hôàÑ∏d IQó°üªdG á«Hô©dG QÉ£bC’G áª¶æªd ∫RÉæàdÉH

.¥ƒ≤M øe áª¶æª∏d ∫RÉæàdG Gòg øY ÖJôàj Éeh ,2022 ΩÉ©d áª¶æªdG »JõFÉL ióMEÉH RƒØdG ádÉM »a

:  º``°S’G

: ™«bƒàdG

/       /       ïjQÉàdG

¿ÓYEG

2022
 ø`«JõFÉ`L  ¢ü`«°üîàH  »`ª∏©dG  å`ëÑdG  ™«é°ûJ  »a  ∫hôàÑ∏d  IQó`°üªdG  á`«Hô©dG  QÉ`£bC’G  á`ª¶æe  á`°SÉ«°ùd  kGQGô`ªà°SG

 ≈dG 23 ƒëf ∫OÉ`©j Ée …CG) »`àjƒc QÉ`æjO ±’BG Iô°ûY ≈dEG á`©Ñ°S ø«H Ée ìhGôàJ ≈dhC’G Iõ`FÉédG á`ª«b ,ø«`àæ°S π`c ø«`àjôjó≤J

 ,(»µjôeCG Q’hO ∞dCG 16 »dGƒM ∫OÉ©j É`e …CG) »àjƒc QÉæjO ±’BG á°ùªN á`«fÉ`ãdG IõFÉ`édG á`ª«bh ,(»µjôeCG Q’hO ∞dCG 32.5
 åëÑdG ∫Éée ¿ƒµj ¿CG Qô≤J ó≤a 2022 ƒjÉe /QÉjBG 18 ïjQÉàH 162/1 ºbQ á`ª¶æª∏d …ò«`ØæàdG ÖàµªdG QGô`b ≈`∏Y AÉ`æHh
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