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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.
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12 قطر للطاقة
 تنشئ أكبر مصنع لألمونيا الزرقاء في العالم

خالل لقائه نائب رئيس شركة لوك اويل
وزير النفط العراقي يؤكد أهمية تطوير 

حقل أريدو واستثمار الغاز في غرب القرنة- 2

االجتماع الثالث لمسؤولي معاهد ومراكز بحوث البترول في الدول األعضاء 
لمنظمة أوابك
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قامت مجموعة دول �أوبك+ منذ �إن�صـــائها بعقد 33 �جتماعاً وز�رياً كان �آخرها 

بتاريـــخ 5 �أكتوبـــر 2022، وقد قدمت �لقر�ر�ت �لتي �تخذتها دول �أوبك+ ُمنذ بدء 

ت�صكيلها دلياًل حياً على �لدور �لمهم �لذي لعبته في تحقيق تو�زن و��صتقر�ر �ل�صوق 

�لنفطية �لعالمية بف�صـــل ��صـــتحو�ذها على ن�صبة 53% من �الحتياطيات �لعالمية 

�لموؤكدة من �لنفط �لخام ون�صبة 54% من �إجمالي �إنتاج �لنفط �لخام عالميا. 

وفي ظل حالة عدم �ليقين �لتي تكتنف �أد�ء �القت�صـــاد �لعالمي ومدى �نعكا�ص 

ذلـــك على �لطلب �لعالمي على �لنفط، وتما�صـــيا مـــع �لنهج �لناجح �لمتبع من قبل 

مجموعـــة �أوبـــك+ و�لمتمثـــل في �تخـــاذ خطو�ت ��صـــتباقية من �صـــاأنها تفادي �أي 

�ختـــالالت �أو تقلبات غير مرغوبة في �ل�صـــوق �لنفطيـــة �لعالمية، قررت مجموعة 

�أوبك+ في �جتماعها �الأخير �تخاذ قر�رها �ل�صـــائب ب�صـــاأن خف�ص م�صتويات �إنتاج 

�لنفـــط �عتبار�ً من بد�ية �صـــهر نوفمبر 2022، بمقـــد�ر 2 مليون برميل في �ليوم 

من م�صتوى �الإنتاج �لم�صتهدف ل�صهر �أغ�صط�ص 2022 وهو 43.856 مليون برميل 

في �ليوم ليبلغ 41.856 مليون برميل في �ليوم، ويمثل هذ� �لخف�ص نحو 2% من 

حجم �الإنتاج �ليومي �لعالمي من �لنفط.

لقد تباينت وتعددت �الأر�ء حول �لقر�ر �الأخير لمجموعة �أوبك+، فالبع�ص يرى 

�أن �لقر�ر �أخذ في �العتبار توقعات �صـــندوق �لنقد �لدولي في تقريره �ل�صادر في 

يوليو �لما�صـــي ب�صـــاأن تر�جع نمو �القت�صاد �لعالمي خالل 2023، بحدود %2.9، 

ومو��صـــلة موؤ�صر �لت�صـــخم في �القت�صاد �لعالمي �تجاهه �ل�صـــعودي وما �صيكون 

لذلك من �نعكا�صـــات على م�صـــتويات �لطلب على �لنفط. و�لبع�ص �الأخر يرى �أن 

خف�ـــص �الإنتاج بهذ� �لحجم من �صـــاأنه �أن يدفع باأ�صـــعار �لنفـــط نحو �الرتفاع مرة 

�أخـــرى لتتجاوز �صـــقف 100 دوالر للبرميل خا�صـــة مع حلول مو�صـــم �ل�صـــتاء في 

�أوروبا.

و�الأمانـــة �لعامـــة وهي تتابع عن كثـــب �لتطور�ت �الأخيرة في �ل�صـــوق �لنفطية 

�لعالميـــة، تـــود �لتاأكيد مرة �أخـــرى على �إن هدف تحقيق �ال�صـــتقر�ر في �ل�صـــوق 

�لنفطية �لعالمية و�لو�صـــول باالأ�صـــعار �إلى م�صـــتويات معقولـــة ومقبولة من جميع 

�أطر�ف �لمعادلة �لنفطية )�لمنتج و�لم�صتهلك و�لم�صتثمر( بات �صرورة ملحة �أكثر 

من ذي قبل ويتطلب درجة �أعلى من �لحو�ر و�لتن�صـــيق ما بين كافة �الأطر�ف ذ�ت 

�لعالقـــة. وترى باأن �لـــدور �لمناط بمجموعة �أوبك+ و�أد�ئها �لجيد �صي�صـــتمر في 

�لم�صـــتقبل وخ�صو�صـــا بعد �أن تم خالل �الجتماع �لوز�ري �الأخير لدول �لمجموعة 

�التفاق على تمديد فترة �إعالن �لتعاون حتى 31 دي�صمبر 2023.
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االجتماع الثالث لمسؤولي معاهد ومراكز بحوث 
البترول في الدول األعضاء لمنظمة أوابك

في كلمـــة �الفتتاح توجه �ل�صـــيد �الأمين 

�لعام للمنظمة، علي �صبت بن �صبت بال�صكر 

لل�صـــادة �لح�صور لحر�صـــهم على �لم�صاركة 

فـــي فعاليـــات هـــذ� �الجتمـــاع، متمنيـــاً �أن 

تتحقـــق �الأهـــد�ف �لمن�صـــودة منـــه لما فيه 

تقدم و�زدهار معاهد ومر�كز بحوث �لبترول 

في �لدول �الأع�صـــاء. و�أ�صـــار �إلـــى �أن فكرة 

�الجتمـــاع �لـــدوري لمر�كـــز ومعاهد بحوث 

�لبتـــرول �نطلقـــت بهـــدف مناق�صـــة �الآر�ء 

و�لت�صـــور�ت نحـــو تعزيـــز �لتعـــاون وتبـــادل 

�لخبر�ت في مجال �لبحث �لعلمي، بما يلبي 

متطلباِت �صـــناعة �لنفط و�لغـــاز في �لدول 

عقدت االأمانة العامة لمنظمة اأوابك االجتماع الثالث لم�شوؤولي معاهد ومراكز بحوث البترول في الدول االأع�شاء يوم 

الثلثاء الموافق 6 �شبتمبر2022 بتقنية االت�شال المرئي.
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�الأع�صـــاء،وتطوير �أد�ئهـــا وتمكينهـــا من مو�جهـــة �لتحديات 

�لتي تعتر�صـــها، كاال�صتر�طات �لبيئية �ل�صارمة لتنفيذ خطط 

�لحيـــاد �لكربوني و�لتحول �إلى �لطاقـــة �لخالية من �لكربون، 

وخف�ص �نبعاثات غاز ثاني �أك�صيد �لكربون، ومعالجة م�صكالت 

تر�كم �لنفايات �لبال�صـــتيكية، وتنامي �العتماد على �لطاقات 

�لمتجـــددة، ف�صـــاًل عـــن تاأرجح �أ�صـــعار �لنفط في �الأ�صـــو�ق 

�لعالميـــة، ممـــا يوؤكد على �صـــرورة تعزيز �لجهـــود و�الهتمام 

بالبحـــث �لعلمـــي باعتبـــاره �لركيـــزة �لرئي�صـــية و�الأ�صا�صـــية 

لمو�جهـــة تلك �لتحديات، و�إيجاد �لحلول �لمنا�صـــبة لها. كما 

توجـــه بال�صـــكر �إلى معالـــي وزر�ء �لنفط و�لطاقـــة في �لدول 

�الأع�صـــاء، و�صعادة �أع�صـــاء �لمكتب �لتنفيذي على ما قدموه 

من دعم لعقِد هذ� �الجتماع، من خالل تر�صـــيح م�صاركين من 

ذوي �لخبرِة �لمتميزة.

�صـــارك في �الجتماع نحو 25 خبير�ً ومخت�صـــاً في مجال 

بحوث �لبترول في �لدول �الأع�صـــاء في �لمنظمة، وقد قدمت 

�أحد ع�صـــر ورقة فنية تناولت عر�ـــص �الإمكانات �لمتاحة بكل 

معهـــد ومركـــز بحثي في مجال بحـــوث �لبترول، و�لم�صـــاريع 

�لبحثية في مختلف �أن�صطة �ل�صناعة �لبترولية بكافة مر�حلها، 

كاإنتاج �لهيدروجين �الأخ�صـــر، وتقنيـــات �لتقاط وتخزين غاز 

ثاني �أك�صـــيد �لكربون، وتقنيات �ال�صـــتخال�ص �لمعزز للنفط، 

وتطبيـــق �لذكاء �ال�صـــطناعي و�لتقنيات �لرقميـــة، وعمليات 

�لتكامـــل بيـــن �لم�صـــافي �لحيوية وم�صـــافي تكريـــر �لنفط، 

وغيرها من �لمو�صـــوعات ذ�ت �ل�صـــلة. كما ناق�ص �لح�صـــور 

مجـــاالت �لتعـــاون �لم�صـــترك بين معاهـــد ومر�كـــز �لبحوث 

�لبترول على �لنطاق �الإقليمي و�لعالمي، و�آليات تفعيلها.

وفــــي �لجل�صــــة �لختامية تو�صــــل �لح�صــــور �إلى عــــدد� من 

�لتو�صيات، ومن �أهمها �صرورة تعزيز �لتعاون بين معاهد بحوث 

�لبترول و�لموؤ�ص�صات �ل�صناعية و�لجامعات في �لدول �الأع�صاء 

في �لمجاالت �لتي ت�صــــاهم في تطوير �صــــناعة �لنفط و�لغاز، 

و�لدعوة �إلى �لتن�صــــيق مع �لجهات في �لدول �الأع�صاء لمنظمة 

�أو�بك وحثهم على �لتعاون للو�صــــول �إلى حلول ت�صمن �لمو�زنة 

بيــــن تخفيف �لعبء �لبيئي وتحقيق �لنمو �القت�صــــادي.كما �أكد 

�لم�صاركون على �صــــرورة تعزيز �ل�صيا�صات �لجاذبة لال�صتثمار 

�لخا�ــــص وزيادة �الإنفاق على م�صــــاريع �الأبحــــاث و�لتطوير بما 

في ذلك م�صــــاريع �لبنية �لتحتية و�لمدن �لخ�صــــر�ء،و�إلى تبني 

تقنيات �لطاقة �لمتجددة في �الأ�صو�ق �لمحلية وتغيير �لمفهوم 

�ل�صــــائد تجاهها، مــــن مناف�ص للوقــــود �الأحفوري �إلى �صــــريك 

�إ�صتر�تيجي وحليف مهم في �أ�صو�ق �لطاقة.
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أنشطة المنظمة

بعث األمين العام لمنظمة أوابك االستاذ علي سبت بن سبت
برقية تهنئة إلى وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية

 صاحب السمو الملكي األمير عبد العزيز بن سلمان
 بمناسبة اليوم الوطني السعودي
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بناًء على دعوة مقدمـــة من �لمعهد �لعربي 

لعلوم �ل�صالمة، �صاركت �الأمانة �لعامة للمنظمة 

فـــي فعاليـــات موؤتمر �ل�صـــالمة �لعربي �لثالث، 

و�لـــذي عقد خـــالل �لفترة 22- 24 �صـــبتمبر 

2022، بتقنية �الت�صال �لمرئي.
�أ�صـــار ممثـــل �الأمانة �لعامة �لدكتور يا�صـــر 

بغـــد�دي خبير �أول �صـــناعات نفطية في تقديم 

كلمـــة �فتتـــاح �لجل�صـــة �لثالثـــة �إلـــى �أن موؤتمر 

�ل�صـــالمة �لعربـــي �لثالـــث ينعقـــد فـــي ظروف 

تو�جه فيها �ل�صـــناعة ب�صـــكل عام و�ل�صناعات 

�لنفطية ب�صـــكل خا�ـــص تحديات عديدة تتطلب 

بذل �لمزيد من �لجهود التخاذ كافة �الإجر�ء�ت 

�لممكنة لمو�جهة �ل�صعوبات �لناتجة عن تلبية �لت�صريعات �لخا�صة 

بخف�ص �النبعاثات وتحقيق �لتنمية �لم�صـــتد�مة، وحماية �لبيئة من 

�لتلوث. ويعتبر �الهتمام با�صـــتر�طات �ل�صـــحة و�ل�صـــالمة �لمهنية 

من �أهم �لو�صائل �لتي تمكن �ل�صناعة من مو�جهة هذه �لتحديات، 

وتجنب �لتوقفات �لطارئة و�لمخاطر �لكبيرة على �ل�صـــحة �لعامة 

و�صالمة �لعاملين في �لمن�صاآت �ل�صناعية.

كما �أ�صارت �لكلمة �إلى �أن �ل�صناعة �لنفطية تتميز بمخاطرها 

�لمتعـــددة، و�لتـــي ي�صـــتلزم لها �إيجـــاد طرق مبتكـــرة الإد�رة نظم 

�ل�صـــالمة بهـــا. وفي هذ� �الإطـــار حققت �ل�صـــركات �لنفطية في 

�لدول �الأع�صـــاء في منظمة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة للبترول 

)�أو�بـــك( نجاحـــاً ملحوظاً فـــي تطبيق نظـــم �ل�صـــالمة �لمهنية، 

وذلـــك من خالل �ل�صـــعي �لم�صـــتمر لتطبيق 

�أف�صـــل �لممار�صـــات و�لتقنيـــات �لمتطـــورة 

�لتي ت�صـــاعد على تحديد �لمخاطر �لحرجة 

وتحليـــل �أ�صـــباب وقـــوع �لحـــو�دث، و�إيجاد 

�لحلول �لوقائية لها، ون�صـــر ثقافة �ل�صالمة. 

حيـــث ح�صـــلت �لعديـــد مـــن �ل�صـــركات في 

�لدول �الأع�صـــاء �لعاملة في �لقطاع �لنفطي 

علـــى �صـــهاد�ت للجـــودة فـــي معاييـــر �إد�رة 

 ISO لجـــودة و�لبيئـــة و�الأمـــن و�ل�صـــالمة�

 EMSو  ،45001 OHSASو  ،9001
14001، و�لمتو�فقة مع �أف�صل �لممار�صات 
�لدوليـــة، و�لتي تهدف �إلى �لتقليل من وقوع 

�لحـــو�دث في موقـــع �لعمل. كما �أولت �لدول �الأع�صـــاء �هتماما 

خا�صـــاً بق�صـــايا تدريب �لعاملين، وعقد �لندو�ت، وور�ص �لعمل، 

و�لموؤتمر�ت �لمتخ�ص�صـــة في هذ� �ل�صـــاأن. 

كما ت�صـــمنت �لكلمة ��صتعر��صاً لبع�ص �الأمثلة حول ما حققته 

�لدول �الأع�صـــاء من �إنجاز�ت و�إجر�ء�ت ت�صـــحيحية لخف�ص ن�صب 

حو�دث و��صـــابات �لعمل، و�لتي كانت ح�صـــيلة �لمتابعة �لم�صتمرة 

وتر�كم �لخبر�ت �لتي �كت�صـــبها �لعاملون في �لقطاع �لنفطي لفترة 

زمنية تزيد عن �لقرن.

تجدر �الإ�صـــارة �إلى �أن م�صـــاركة �الأمانة �لعامة جاءت في �إطار 

�تفاقيـــة �لتعاون �لموقعة بين منظمة �أو�بك، و�لمعهد �لعربي لعلوم 

�ل�صالمة. 

مشاركة األمانة العامة لمنظمة أوابك
 في مؤتمر السالمة العربي الثالث

بتقنية االتصال المرئي

* �لدكتور يا�صر بغد�دي *
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قطر للطاقة
 تنشئ أكبر مصنع لألمونيا الزرقاء في العالم

وّقع�������ت كل من �شركة قطر للطاقة للحلول المتج�������ددة و�شركة قطر للأ�شمدة الكيماوية )قافكو( -وهما �شركتان تابعتان 

لقطر للطاقة- يوم االأربعاء 31 اأغ�شط�س 2022 اتفاقيات بناء م�شروع االأمونيا-7 بقيمة 1.1 مليار دوالر. ويعد الم�شروع 

اأول واأكب�������ر م�ش�������روع اأمونيا زرقاء في العالم بطاقة اإنتاج تبل�������غ 1.2 مليون طن �شنويا، و�شيدخل طور االإنتاج في الربع االأول 

من العام 2026.

جاء �الإعالن خالل حفل �أقيم موؤخر� في �لمقر �لرئي�صي لقطر 

للطاقة في �لدوحة لتوقيع �تفاقيات �لم�صـــروع، بما في ذلك عقد 

�لهند�صة و�لتوريد و�الإن�صاء �لذي تم �إر�صاوؤه على تحالف من �صركة 

“تي�صـــن- كروب«)ThyssenKrupp( و�صـــركة �تحـــاد �لمقاولين 
.)CCC( »صي �صي �صي�“

وح�صـــر �لحفل معالي �لمهند�ص �صـــعد بن �صريده �لكعبي وزير 

دولة قطر ل�صـــوؤون �لطاقة و�لع�صـــو �لمنتـــدب و�لرئي�ص �لتنفيذي 

لقطر للطاقة.

وقـــال �لكعبي خالل �لموؤتمر �ل�صـــحفي “�إن م�صـــروع �الأمونيا 

يعتبر م�صـــروعا ر�ئد� لدولة قطر ولهذه �ل�صـــناعة ب�صـــكل خا�ص، 

و�صـــيتم �إن�صاوؤه باالعتماد على خبر�تنا في تركيب وت�صغيل و�صيانة 

م�صانع �الأمونيا �لتقليدية الإنتاج �الأ�صمدة«.

وتابع “نحن �أي�صا نبني على مكانتنا �لفريدة في مجال م�صادر 

�لطاقـــة �لمتجددة و�حتجـــاز �لكربون وعزله، ف�صـــال عن قدر�تنا 

�للوج�صـــتية ومز�يانا �لمثالية لتزويـــد �لعالم بمنتجات و�أنو�ع وقود 

مختلفة ومنخف�صة �لكربون«.

و�أ�صـــاف �لكعبـــي “يمثـــل هـــذ� �ال�صـــتثمار دليـــال مهمـــا على 

�لخطـــو�ت �لملمو�صـــة �لتـــي نتخذهـــا لخف�ص كثافـــة �لكربون في 

منتجات �لطاقة لدينا، كما ي�صـــكل ركيزة �أ�صا�صـــية في �إ�صتر�تيجية 

قطر للطاقة لال�صتد�مة و�لتحول �إلى طاقة منخف�صة �لكربون«.

ويتـــم �إنتاج �الأمونيـــا �لزرقاء عندما يتم �لتقـــاط وتخزين ثاني 

�أك�صـــيد �لكربون �لناتج �أثناء �الإنتاج �لتقليدي لالأمونيا، ويمكن بعد 

ذلك ��صتخد�م �الأمونيا �لزرقاء -�لتي يمكن نقلها با�صتخد�م �ل�صفن 

�لتقليدية- في محطات �لطاقة الإنتاج كهرباء منخف�صة �لكربون.

�صـــركة قطر للطاقة للحلول �لمتجددة �صـــركة مملوكة بالكامل 

لقطـــر للطاقة وهي مكلفة باال�صـــتثمار في منتجات وحلول �لطاقة 

�لمتجددة. 

وبموجب بنود �التفاقيات �لموقعة، �صتعمل �صركة قطر للطاقة 

للحلـــول �لمتجـــددة علـــى تطويـــر و�إد�رة مر�فق �لتقـــاط وتخزين 

�لكربون �لمتكاملة و�لقادرة على �لتقاط وتخزين حو�لي 1.5 مليون 

طن من ثاني �أك�صـــيد �لكربون �صنويا، وتوفير �أكثر من 35 ميغاو�تا 

للم�صـــنع مـــن �لكهرباء �لمولـــدة من �لطاقة �ل�صم�صـــية من محطة 

�لطاقـــة �ل�صم�صـــية �لتـــي يتم �إن�صـــاوؤها حاليا في مدينة م�صـــيعيد 

�ل�صناعية.
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قطر للطاقة
 تنشئ أكبر مصنع لألمونيا الزرقاء في العالم

و�صـــيتم تطويـــر وقيـــادة عمليـــة �لت�صـــديق على �لمنتـــج �لذي 

�صينتجه م�صـــنع �الأمونيا-7 باعتباره �أمونيا زرقاء بم�صاركة خبر�ء 

�ل�صـــناعة �لرو�د و�لهيئات �لم�صتقلة ذ�ت �ل�صـــلة، و�صتكون �صركة 

قطر للطاقة �لم�صـــتري و�لم�صـــوق �لوحيد الإنتـــاج �الأمونيا �لزرقاء 

من م�صنع �الأمونيا.

ويعتبر �ال�صتثمار في �الأمونيا �لزرقاء وفي مر�فق �لتقاط وتخزين 

ثاني �أك�صيد �لكربون �لمو�صعة جزء� من �لخطو�ت �لتي تتخذها قطر 

للطاقة لتنفيذ �إ�صـــتر�تيجيتها لال�صـــتد�مة �لتي توؤكـــد على �لتز�مها 

كمنتج رئي�صـــي للطاقة باالإنتاج �لم�صـــوؤول للطاقة �لنظيفة وباأ�صـــعار 

معقولة لت�صهيل �النتقال �إلى طاقة منخف�صة �لكربون.

وتحـــدد �الإ�صـــتر�تيجية مبـــادر�ت متعددة للحد مـــن �نبعاثات 

غـــاز�ت �الحتبا�ص �لحر�ري، بما في ذلك م�صـــاريع ر�ئدة للتو�صـــع 

فـــي ��صـــتخد�م تكنولوجيا �لتقاط �لكربون وتخزينـــه اللتقاط �أكثر 

من 11 مليون طن �صـــنويا من ثاني �أك�صيد �لكربون في قطر بحلول 

عام 2035.

وفي �صـــياق منف�صـــل، توقع �لكعبي �أن تحقق قطر للطاقة نمو� 

جيـــد� فـــي �أرباحها خالل �لعام �لحالي نتيجة �رتفاع �الأ�صـــعار في 

�الأ�صو�ق �لعالمية.

وتعتبر �صـــركة قطر للطاقـــة للحلول �لمتجددة �صـــركة مملوكة 

بالكامل لقطر للطاقة، وهي مكلفة باال�صتثمار في منتجات وحلول 

�لطاقـــة �لمتجددة و�ال�صـــتد�مة وت�صـــويقها د�خل دولـــة قطر وفي 

جميع �أنحاء �لعالم.

كمـــا تعتبر قافكو �أكبر منتج متكامل مـــن موقع و�حد لالأمونيا 

و�ليوريا في �لعالم بطاقة �إنتاجية تبلغ حو�لي 4 ماليين طن �صنويا 

من �الأمونيا و6 ماليين طن �صنويا من �ليوريا.

الم�شدر : وكالة االأنباء القطرية )قنا(/ قناة الجزيرة
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�أكد وزير �لنفط في جمهورية �لعر�ق،  معالي �ل�صـــيد �إح�صـــان عبد �لجبار ��صـــماعيل، 

علـــى �أهميـــة  �لتعجيل و�لمبا�صـــرة بعمليات �لتطويـــر و�الإنتاج من حقل �أريـــدو �لذي  يقع 

�صمن �لرقعة �ال�صتك�صافية �لعا�صرة �لو�قعة بين محافظتي �لمثنى وذي قار ، الأهميته في 

تعزيز �النتاج �لوطني .جاء ذلك خالل ��صتقباله نائب  رئي�ص �صركة لوك �ويل ل�صوؤون ��صيا 

�لو�صـــطى و�ل�صرق �الأو�صط و�صـــمال �أفريقيا “�صتيبان غورجي”و�لوفد �لمر�فق له موؤخر�.

وقـــال معاليـــه �أن �لوز�رة بانتظـــار مو�فقة مجل�ص �لوزر�ء على برنامج �لتطوير �لم�صـــترك 

للحقـــل �لمذكور ، م�صـــيد�ً بالدر��صـــة �لفنيـــة �لتطويرية �لتي �عدتها �صـــركة “لوك �ويل “  

بالتعـــاون مـــع �لجهـــد �لوطني ، معبر�ً عـــن �أمله �لمبا�صـــرة بعمليات �النتـــاج خالل �لفترة  

�لمقبلة .

و�أ�صـــاف ��صـــماعيل �أنه �صـــدد في  �للقاء على  �صرورة �ال�صـــتمر�ر بتطوير حقل غرب 

�لقرنة/2 �صـــمن برنامج �لتطوير و�إد�مة وزيادة  �الإنتاج و�لعمل على تح�صـــين �لموؤ�صـــر�ت 

�القت�صادية �لتي ت�صب في �صالح �لطرفين، موؤكد�ً  على �أهمية  �الإ�صر�ع بتو�صيع م�صاريع 

�ال�صتثمار �الأمثل للغاز �لم�صاحب من �لحقل �لمذكور. و�أ�صاد وزير �لنفط بالتعاون و�لعمل 

�لم�صترك بين �لوز�رة ولوك �ويل لتطوير قطاع �لنفط و�لطاقة. 

خالل لقائه نائب رئيس شركة لوك اويل

وزير النفط العراقي يؤكد أهمية تطوير حقل 
أريدو واستثمار الغاز في غرب القرنة- 2

معالي �ل�صيد �إح�صان عبد �لجبار ��صماعيل

وزير �لنفط �لعر�قي



13
السنة 48 - العدد 9

13
السنة 48 - العدد 5

قـــال �لرئي�ص �لتنفيذي لموؤ�ص�صـــة �لبترول �لكويتية �ل�صـــيخ نو�ف 

�صـــعود �لنا�صر �ل�صباح في 18 �صـــبتمبر 2022 �أن عدم �لقدرة على 

�لتنبـــوؤ بالعر�ـــص و�لطلب من �أهـــم �لتحديات �لرئي�صـــية �لتي تو�جه 

�صـــناعة �لغـــاز ال�صـــيما في �صـــوء �النكما�ـــص �القت�صـــادي �لمحتمل 

و�لتو�زنات �لجيو�صيا�صـــية �صـــريعة �لتغير. جاء ذلك في كلمة لل�صيخ 

نو�ف �ل�صـــباح خـــالل �فتتاح �لدورة �ل 28 لموؤتمـــر ومعر�ص جمعية 

م�صنعي �لغاز فرع دول مجل�ص �لتعاون �لخليجي تحت عنو�ن )�لفر�ص 

و�لتحديات في �صل�صلة قيمة �لغاز �لطبيعي(. و�أ�صاف �أنه على �لرغم 

من نمو �صـــناعة �لغـــاز �لطبيعي �إال �أنها تو�جه مناف�صـــة متز�يدة من 

�لتحـــول �لعالمي نحو م�صـــادر �لطاقة �لمتجددة »وهـــذ� �لتحول هو 

تحد رئي�صـــي �آخـــر يجب �لتعامل معـــه بجدية«. وذكـــر �أن �لتحديات 

�الأخرى �لمعروفة �لتي تو�جه �صناعة �لغاز ال تز�ل موجودة من حيث 

��صتك�صـــاف وتطوير حقول �لغاز وو�صائل نقل وتوزيع �لغاز ف�صال عن 

�إجر�ء�ت �صمان �صالمة و�صالحية �لبنية �لتحتية للغاز وهي تحديات 

ذ�ت �أهمية ق�صوى. 

ولفت �إلى �أن قطاع �لنفط و�لغاز تاأثر �صـــلبا نتيجة للتقلبات �لتي 

�صـــببتها جائحة فيرو�ص كورونا وما �صاحبها من �إغالقات و�إجر�ء�ت 

حظر �إذ و�صلت �أ�صعار �لنفط و�لغاز الأدنى م�صتوياتها �لتاريخية وهو 

ما دفع �صركات �لنفط و�لغاز التخاذ قر�ر�ت م�صيرية وتخفي�ص حاد 

للم�صـــروفات �لر�أ�صمالية و�لت�صـــغيلية بغية تحقيق نوع من �ال�صتقر�ر 

�لمالي. و�أفاد باأن �لعالم يتعافى »ببطء« من �لوباء وبد�أ م�صتوى �لطلب 

على �لطاقة يرتفع ب�صكل تدريجي بالتز�من مع �نقطاع �إمد�د�ت �لغاز 

في �أوروبا ب�صـــبب �الأزمة �لرو�صـــية �الأوكر�نية م�صير� �إلى �أن ردة فعل 

م�صتهلكي �لغاز في �أوروبا على نق�ص �الإمد�د�ت و�الرتفاع �لهائل في 

�أ�صـــعار �لغاز �أثبتت مدى �عتماد �لعالم على �لغاز �لطبيعي كم�صـــدر 

نظيف لتوليد �لطاقة و�لتدفئة. 

و�أ�صـــار �لـــى �أهميـــة �لغاز �لطبيعي كعن�صـــر رئي�صـــي فـــي مزيج 

�لوقـــود لتوليد �لطاقة �إ�صـــافة �إلـــى �أهميته كمادة �أولية لل�صـــناعات 

�لبتروكيماويـــة مبينـــا �أنـــه لتحقيق هـــذه �لغاية تم �تخـــاذ �لمزيد من 

�لخطـــو�ت لتحديـــث �لبنية �لتحتية للغاز بما فـــي ذلك تطوير مر�فق 

�إنتـــاج �لغاز �لم�صـــاحب و�لحر ومر�فـــق معالجة �لغـــاز. وقال �نه تم 

�إن�صـــاء �أحد �أكبر مر�فق ��صـــتير�د للغاز �لطبيعي �لم�صـــال في �لعالم 

ب�صـــعة ثالثة مليار�ت قدم مكعبة وبناء �صـــبكة غاز وقود �صـــاملة عبر 

�لبـــالد لال�صـــتهالك �لمحلي. ونوه بدور �لقطـــاع �لنفطي في تحقيق 

)روؤيـــة كويت جديـــدة 2035( �لر�مية �إلى تحويـــل �لكويت �إلى مركز 

مالـــي وتجـــاري عبر توفير �لطاقـــة �لنظيفة �لالزمة لنمو �القت�صـــاد 

�لوطنـــي و�لبنية �لتحتية. مـــن جهته قال �لرئي�ـــص �لتنفيذي بالوكالة 

ل�صـــركة نفـــط �لكويت خالد �لعتيبي في كلمـــة مماثلة �إن �لطلب على 

�لنفـــط و�لغاز عاد لم�صـــتويات مـــا قبل جائحة كورونـــا )كوفيد-19( 

م�صـــير� �إلى �أن �صـــركة )نفط �لكويت( تعتزم زيـــادة �إنتاجها من �لغاز 

�لطبيعـــي تما�صـــيا مع ��صـــتر�تيجية موؤ�ص�صـــة �لبتـــرول لتلبية �لطلب 

�لمحلي على �لطاقة. و�أ�صـــاف �لعتيبي �أن زيادة �الإنتاج �صـــتتم ب�صكل 

�أ�صا�صي عبر تطوير �إنتاج �لغاز �لحر من �لحقول �لجور��صية الفتا �لى 

توقيع �ل�صـــركة عقد� للحفر �لبحـــري و�لتنقيب عن �لنفط و�لغاز في 

�لميـــاه �الإقليمية �لكويتية �لذي يعد �أحد �أهم �لم�صـــاريع �لتي يجري 

تنفيذها حاليا في �إطار ��صتر�تيجية موؤ�ص�صة �لبترول لعام 2040. 

مـــن جانبـــه قال رئي�ص جمعية م�صـــنعي �لغاز فـــرع دول مجل�ص 

�لتعاون �لخليجي حمد �لزوير في كلمته �إن هذ� �لموؤتمر كان مقرر� 

عقده في مار�ص 2020 وهو �ل�صـــهر ذ�تـــه �لذي �أعلنت فيه منظمة 

�ل�صـــحة �لعالمية حالة �لطو�رئ �ل�صحية نتيجة لوباء )كوفيد-19( 

لذ� لجاأت �لجمعية �إلى من�صات �فتر��صية و�إلكترونية عبر �الإنترنت 

لمو��صـــلة �أن�صـــطتها. و�أ�صـــاف �لزويـــر �أن �ال�صت�صـــافات �لدوريـــة 

بالتنـــاوب للموؤتمر و�لمعر�ص و�لندو�ت �ل�صـــنوية �أثبتت �أنها و�صـــيلة 

فعالـــة لتعزيز �لمعرفة �لفنية وجذب �لم�صـــاركة �لفعالة للعديد من 

�ل�صـــركات فـــي جميع �أنحـــاء �لمنطقة كما �صـــاعدت على ت�صـــجيع 

�لم�صـــاركة بين �أع�صاء �للجنة �لتنفيذية و�لفنية في �لجمعية لتعزيز 

�أن�صـــطتهم. وقـــد عقـــد �لموؤتمـــر تحت رعايـــة نائب رئي�ـــص مجل�ص 

�لوزر�ء وزير �لنفط وزير �لدولة ل�صوؤون مجل�ص �لوزر�ء ووزير �لدولة 

ل�صوؤون مجل�ص �الأمة بالوكالة �لدكتور محمد �لفار�ص و�صم مجموعة 

من �لجل�صـــات �لمتخ�ص�صـــة وور�ص �لعمل بح�صـــور �أبـــرز �لمعنيين 

و�لخبر�ء في �صناعة �لغاز من �لمنطقة و�لعالم �إ�صافة �إلى م�صوؤولي 

�ل�صـــركات �لنفطية. وقد هدف �لموؤتمر �لذي ��صـــتمر لفترة خم�صة 

�أيام �إلى تبادل �لخبر�ت و�لمعارف و�أف�صـــل �لممار�صات فيما يخ�ص 

تطوير �صناعة �لغاز �إقليميا وعالميا.

مؤسسة البترول الكويتية:

عدم القدرة على التنبؤ بالعرض والطلب تحد رئيسي يواجه صناعة الغاز
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منحت �صركة “تي يو في ر�ينالند”، وهي �صركة م�صتقلة ر�ئدة 

فـــي خدمات �ختبار �الأنظمة و�لتفتي�ص و�إ�صـــد�ر �ل�صـــهاد�ت وفًقا 

للمعايير �لدولية �لقائمة ومقرها �ألمانيا، هذه �ل�صـــهاد�ت ل�صـــركة 

)�صـــابك للمغذيات �لزر�عية( في �لجبيـــل، نظير �إنتاجها 37،800 

طن من �الأمونيا �لزرقاء، ول�صركة م�صفاة �أر�مكو �ل�صعودية �لجبيل 

)�صا�صـــرف( �لمملوكـــة بالكامـــل الأر�مكـــو �ل�صـــعودية، وذلك نظير 

�إنتاجها 8،075 طن من �لهيدروجين �الأزرق.

والعتمـــاد �أن يكـــون �لهيدروجين �أزرًقـــا و�الأمونيا زرقاء، يجب 

��صـــتخال�ص جزء كبير من ثاني �أك�صـــيد �لكربـــون �لمرتبط بعملية 

�لت�صنيع و��صتخد�مه في �أعمال �لتكرير و�لمعالجة و�لت�صويق.

وتعليًقـــا على ذلك، قال نائب �لرئي�ـــص للكيميائيات في �أر�مكو 

�ل�صـــعودية، �أوليفييه ثوريل: »هذه �ل�صـــهاد�ت هي �الأولى من نوعها 

فـــي �لعالـــم وتمّثل �إنجـــاًز� كبيًر� فـــي �إطار جهودنـــا لتطوير حلول 

�لطاقـــة �لنظيفة، ورفع قدر�تنا لت�صـــدير �لهيدروجيـــن و�الأمونيا. 

ويعزز هذ� �لتقدير �لم�صـــتقل لعملياتنا من مكانة �أر�مكو �ل�صعودية 

و)�صـــابك( في �لتخل�ص من �لكربون في قطاعات متعددة، وي�صـــمل 

ذلـــك �لطاقة، و�لطيـــر�ن، و�لمو�د �لكيميائية، و�لنقل، و�صـــناعات 

�الأ�صمدة«.

ومن جهته، قال �لمهند�ص عبد �لرحمن �صم�ص �لدين، �لرئي�ص 

�لتنفيذي ل�صـــركة )�صـــابك للمغذيـــات �لزر�عية(: »نحـــن فخورون 

حًقا بهذه �ل�صـــهادة، �لتي تُعد جـــزًء� من طموحاتنا لتحقيق �لحياد 

�لكربوني. ونحن على ثقة بقدرتنا على تعزيز نمونا من خالل باقة 

منتجاتنا منخف�صـــة �لكربون لم�صـــاعدة زبائننا في مجال �الأ�صمدة 

و�لكيماويات على تحقيق طموحاتهم �لمتعلقة باال�صـــتد�مة. ونحن 

نـــدرك تماًمـــا �أن �لتحديـــات �لحاليـــة �لتـــي تو�جـــه �لقطـــاع على 

�ل�صاحة �لعالمية فيما يتعلق بالتغّير �لمناخي و�النبعاثات �لم�صببة 

لالحتبا�ـــص �لحر�ري �صـــتتطلب منا ت�صـــريع وتيرة �البتـــكار لزيادة 

تعزيز �لتز�منا باال�صـــتد�مة. ونحن في و�صـــع منا�صـــب ي�صـــمح لنا 

بالم�صي قدًما في هذ� �التجاه«.

بدوره، قال فهد �ل�صـــريهي، نائب �لرئي�ص لكفاءة �لطاقة و�إد�رة 

�لكربـــون في )�صـــابك(: “نعمل على �ال�صـــتفادة مـــن بنيتنا �لتحتية 

�لقويـــة �لحاليـــة الإنتاج �الأمونيا �لزرقاء �لتي يمكن �أن ت�صـــاعد في 

تلبية �حتياجـــات �لعالم �لمتز�يدة للحلول �لم�صـــتد�مة. وفي �إطار 

�لم�صـــاعدة في تحقيق هدف �لمملكـــة �لمتمّثل في تحقيق �لحياد 

�ل�صـــفري بحلـــول عـــام 2060م وفـــق �أهـــد�ف مبادرة �ل�صـــعودية 

�لخ�صـــر�ء، وتركز )�صـــابك( على �لهيدروجين ودوره �الأ�صا�صي في 

أرامكو السعودية وسابك )للمغذيات الزراعية( 
تحصالن على أول شهادات اعتماد في العالم لمنتجات 

الهيدروجين األزرق واألمونيا الزرقاء

محطة مهمة في مجال تطوير أعمال 
الهيدروجين األزرق واألمونيا الزرقاء
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�لتخل�ـــص مـــن �لكربـــون، وتجعل ذلك جـــزًء� من خارطـــة �لطريق 

�ل�صـــاملة �لتي و�صـــعناها في )�صـــابك( لتحقيق �لحيـــاد �لكربوني 

بحلول عام 2050م، حيث نهدف لخف�ص �نبعاثات �لكربون بن�صـــبة 

20% بحلـــول عام 2030م. �إلى جانب ذلك، ت�صتك�صـــف )�صـــابك( 
فر�ًصا ال�صتخد�م �لهيدروجين في �لكيمياء �لخ�صر�ء لتعزيز دورها 

في تقديم �لحلول �لم�صتد�مة«.

 م�صيرة �أر�مكو �ل�صعودية و)�صابك( في مجال �لهيدروجين و�الأمونيا

في عام 2020م، تعاونت �أر�مكو �ل�صعودية و)�صابك( في �أول �صحنة 

مـــن �الأمونيـــا �لزرقاء، �لتـــي تُعد ناقـــاًل للهيدروجيـــن �الأزرق، من 

�لمملكة �إلى �ليابان. حيث جرى �صحن 40 طًنا من �الأمونيا �لزرقاء 

عاليـــة �لجـــودة لليابان لال�صـــتخد�م في توليد �لكهربـــاء بانبعاثات 

كربونية منخف�صة.

وتمّثـــل هذه �ل�صـــهاد�ت عالمـــة فارقة �أخرى لكل مـــن �أر�مكو 

�ل�صعودية و)�صـــابك( لت�صـــبحا ر�ئدتين عالميتين في �لهيدروجين 

و�الأمونيا. وقد �أعلنت �أر�مكو �ل�صعودية موؤخًر� عن هدفها �لمتمّثل 

في �إنتاج ما ي�صـــل �إلى 11 مليون طن �صـــنوًيا من �الأمونيا �لزرقاء 

بحلـــول عام 2030م، وتعمل حالًيا علـــى تطوير قدر�تها في مجال 

�حتجاز �لكربون و�لهيدروجين.

و�صيُ�صـــهم �إنتـــاج �لهيدروجيـــن �الأزرق في تلبية طمـــوح �أر�مكو 

�ل�صـــعودية لتحقيق �لحياد �ل�صـــفري النبعاثات �لغاز�ت �لم�صـــببة 

لالحتبا�ص �لحر�ري في �لنطاقين )1 و2( في مر�فق �أعمالها �لتي 

تملكها وتديرها بالكامل بحلول �لعام 2050م.

تحصل المنتجات على 
االعتماد في مجال 

استخالص ثاني أكسيد 
الكربون واستخدامه

حصلت مؤخرا 
شركة الزيت العربية 
السعودية »أرامكو 

السعودية« وشركة 
)سابك للمغذيات 
الزراعية( على أول 

شهادات مستقلة في 
العالم تعترف بإنتاج 

الهيدروجين األزرق 
واألمونيا الزرقاء.
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وبهذه �لنتائج ت�صـــّجل �ل�صـــركة رقًما قيا�صًيا جديًد� في �الأرباح 

�لربع �ل�صـــنوية منذ طرح �أ�صـــهمها لالكتتاب �لعـــام �الأولي في عام 

2019، ويُعـــزى هذ� �الرتفـــاع في �لمقام �الأول �إلى �رتفاع �أ�صـــعار 
�لنفـــط �لخام، وزيـــادة �لكميات �لمباعـــة، و�رتفـــاع هو�م�ص �أرباح 

قطاع �لتكرير.

وتعليًقـــا علـــى هـــذه �لنتائـــج، قـــال رئي�ـــص �أر�مكو �ل�صـــعودية 

 وكبيـــر �إد�رييهـــا �لتنفيذييـــن، �لمهند�ص �أمين بن ح�صـــن �لنا�صـــر:

»تعك�ص نتائجنا �لقيا�صـــية للربع �لثاني زيادة �لطلب على منتجاتنا، 

خا�صـــة و�أننـــا موّرد منخف�ـــص �لتكلفة ومـــن بين �الأقـــل في كثافة 

�النبعاثات �لكربونية باأعمال �لتنقيب و�الإنتاج في قطاع �لطاقة.

»رغم ��صـــتمر�ر تقلبات �الأ�صـــو�ق �لعالمية، وحالة عدم �ليقين 

�لقائمة، توؤكد �الأحد�ث �لتي �صـــهدها �لن�صف �الأول من هذ� �لعام 

نظرتنـــا باأن مو��صـــلة �ال�صـــتثمار فـــي قطاع �لطاقة �صـــرورية من 

�أجل �لم�صـــاعدة في �صمان ��صتمر�رية �إمد�د �الأ�صو�ق ب�صكٍل جيد، 

وت�صهيل عملية �لتحّول �لمنظم للطاقة.

»نتوقع �أن ي�صتمر نمو �لطلب على �لنفط لبقية �لعقد �لجاري، 

رغم �ل�صـــغوط �القت�صـــادية �ل�صـــلبية على �لتوقعـــات �لعالمية في 

�لمدى �لق�صير«.

»وفي حين �أن هناك حاجة حقيقية في �لوقت �لر�هن ل�صمان 

�أمـــن �إمد�د�ت �لطاقـــة، فاإن �الأهد�ف �لمناخيـــة تبقى ذ�ت �أهمية 

بالغة، وذلك ما دعا �أر�مكو �ل�صـــعودية للعمل على زيادة �الإنتاج من 

مختلف م�صادر �لطاقة، بما في ذلك �لنفط �لخام و�لغاز، وم�صادر 

�لطاقة �لمتجددة، و�لهيدروجين �الأزرق.

»نعمل على تطوير �أكبر برنامج ر�أ�صـــمالي في تاريخنا، ونهجنا 

هـــو �ال�صـــتثمار فـــي �لطاقـــة �لموثوقـــة و�لبتروكيميائيـــات �للتين 

يحتاجهما �لعالم، باالإ�صافة �إلى تطوير حلول منخف�صة �النبعاثات 

�لكربونية، ت�صاعد في عملية تحّول �لطاقة على نطاق �أو�صع«.

اأهم المعلومات المالية

حققت �أر�مكو �ل�صعودية �صافي دخل ربع �صنوي ون�صف �صنوي 

قيا�صي، بلغ 181.6 مليار ريال �صعودي )48.4 مليار دوالر �أمريكي( 

فـــي �لربع �لثاني و329.7 مليار ريال �صـــعودي )87.9 مليار دوالر 

�أمريكي( في �لن�صف �الأول من عام 2022، مقابل 95.5 مليار ريال 

�صـــعودي )25.5 مليار دوالر �أمريكي( و176.9 مليار ريال �صعودي 

أرامكو السعودية تعلن نتائج قياسية 
في الربع الثاني والنصف األول من عام

اأعلنت �شركة الزيت العربية ال�شعودية )اأرامكو ال�شعودية( في 14 اأغ�شط�س 2022 عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 

2022، حي�������ث حققت ارتفاًعا في �شافي الدخ�������ل بن�شبة 90% على اأ�شا�س �شنوي، واأعلنت عن توزيعات اأرباح قدرها 70.3 مليار 
ريال �شعودي )18.8 مليار دوالر اأمريكي( وذلك عن الربع الثاني من عام 2022، من المقرر دفعها خلل الربع الثالث.
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)47.2 مليـــار دوالر �أمريكي(، على �لتو�لي لنف�ص �لفترتين من عام 

2021. وجـــاءت هذه �لزيادة في هاتيـــن �لفترتين في �لمقام �الأول 
نتيجة �رتفاع �أ�صـــعار �لنفط �لخـــام، و�لكميات �لمباعة، �إلى جانب 

هو�م�ـــص �الأربـــاح �لقوية لقطـــاع �لتكرير في �لربـــع �لثاني و�رتفاع 

هو�م�ـــص �أرباح قطـــاع �لتكرير و�لمعالجة و�لت�صـــويق في �لن�صـــف 

�الأول من �لعام 2022.

و�صـــهدت �لتدفقات �لنقدية �لحرة زيادة ن�صـــبتها 53% لت�صل 

�إلـــى 129.8 مليار ريال �صـــعودي )34.6 مليـــار دوالر �أمريكي( في 

�لربع �لثاني، وبلغت 244.7 مليار ريال �صعودي )65.2 مليار دوالر 

�أمريكي( في �لن�صف �الأول من عام 2022، مقابل 84.7 مليار ريال 

�صـــعودي )22.6 مليار دوالر �أمريكي( و 153.2 مليار ريال �صعودي 

)40.9 مليـــار دوالر �أمريكـــي(، علـــى �لتو�لي لنف�ـــص �لفترتين من 

عام 2021. وتُعزى هذه �لزيادة ب�صـــكٍل رئي�ص �إلى �رتفاع �ل�صـــيولة 

�لنقدية من �الأن�صطة �لت�صغيلية.

كمـــا بلغ �لعائد على متو�صـــط ر�أ�ص �لمال �لم�صـــتثمر %31.3 

خالل فترتي �لربع �لثاني و�لن�صـــف �الأول �لمنتهيتين في 30 يونيو 

2022، مقارنـــة مع 16.7% لنف�ـــص �لفترتين من عام 2021، مما 
عك�ص ذلك �رتفاع �أ�صعار �لنفط �لخام و�لكميات �لمباعة، وتح�ّصن 

هو�م�ص �أرباح قطاع �لتكرير و�لمعالجة و�لت�صويق.

وتو��صل �ل�صركة تعزيز مركزها �لمالي للمحافظة على ت�صنيف 

�ئتماني عال لال�صتثمار في مختلف دور�ت �ل�صوق. وقد �نخف�صت 

�لمديونيـــة  �إلى 7.9% في 30 يونيـــو 2022، مقارنة مع %14.2 

في 31 دي�صـــمبر 2021، ويرجع ذلك في �لمقـــام �الأول �إلى �رتفاع 

�لتدفقات �لنقدية �لت�صـــغيلية، وذلك ب�صبب �الأرباح �لقوية وتح�ّصن 

هو�م�ص �أرباح قطاع �لتكرير و�لمعالجة و�لت�صويق.

وتو��صـــل �ل�صـــركة تح�صـــين تكاليـــف �لتمويل حيث تم �صـــد�د 

دفعة مقدمة جزئية �إلى �صـــندوق �ال�صـــتثمار�ت �لعامة من �لديون 

�لخا�صـــة ب�صفقة �ال�صـــتحو�ذ على ح�صـــة 70% في )�صابك( في 

عام 2020. وقد �أّدى ذلك �إلى خف�ص �لمبالغ �الأ�صـــلية ل�صـــند�ت 

�الأمر �لم�صـــتحقة بمقد�ر 45 مليار ريال �صـــعودي )12 مليار دوالر 

�أمريكي(، باالإ�صـــافة �إلى �لتخفي�ص �لبالغ 30 مليار ريال �صـــعودي 

)8 مليار�ت دوالر �أمريكي( في �لربع �الأول من عام 2022.

و�أعلنت �أر�مكو �ل�صعودية عن توزيعات �أرباح بلغت 70.3 مليار 

ريـــال �صـــعودي )18.8 مليـــار دوالر �أمريكي( عن �لربـــع �لثاني من 

�لمقرر دفعها خالل �لربع �لثالث من عام 2022، وذلك �إلى جانب 

ما تم �الإف�صـــاح عنه �صابًقا في �لتقرير �ل�صنوي لعام 2021، حيث 

وّزعت �ل�صـــركة منحة �أ�صـــهم مجانية على �لم�صاهمين خالل �لربع 

�لثانـــي مـــن عـــام 2022، بمعدل �صـــهم مجاني و�حد لكل ع�صـــرة 

�أ�صـــهم مملوكة. وتهدف �ل�صركة �إلى �لمحافظة على توزيعات �أرباح 

م�صتد�مة ومتز�يدة، بما يتما�صى مع �لتطلعات �لم�صتقبلية و�لنتائج 

�لمالية �الأ�صا�صية.

و�رتفعـــت �لنفقات �لر�أ�صـــمالية بن�صـــبة 25% �إلى 35.1 مليار 

ريال �صـــعودي )9.4 مليار دوالر �أمريكي( في �لربع �لثاني، وبن�صبة 

8% �إلـــى 63.5 مليـــار ريال �صـــعودي )16.9 مليـــار دوالر �أمريكي( 
في �لن�صـــف �الأول من عام 2022، مقارنة مع �لفتر�ت نف�صـــها في 

عام 2021. وت�صـــتمر �أر�مكو �ل�صعودية في ��صتك�صاف ��صتثمار�ت 

الغتنـــام فر�ـــص �لنمو، و�إحـــر�ز تقدم فـــي �لتكامل �الإ�صـــتر�تيجي 

لقطـــاع �لتنقيـــب و�الإنتاج، وقطـــاع �لتكرير و�لمعالجة و�لت�صـــويق، 

وتو�صـــيع �أعمالها في مجال �لكيميائيات، وتطوير �لفر�ص �لمتاحة 

في �الأعمال منخف�صة �لكربون.

اأهم المعلومات الت�شغيلية

قدمت �ل�صركة �أي�ًصـــا �أد�ًء موثوًقا في مجال �لتنقيب و�الإنتاج، 

حيـــث بلغ متو�صـــط �إجمالـــي �إنتاجها مـــن �لمـــو�د �لهيدروكربونية 

13.6 مليـــون برميل مكافئ نفطي في �ليوم خالل �لربع �لثاني من 
عام 2022. وتو��صـــل �ل�صـــركة �لعمل على زيادة طاقتها �الإنتاجية 

�لق�صـــوى �لم�صـــتد�مة من �لنفط �لخام مـــن 12 مليون برميل في 

�ليوم �إلى 13 مليون برميل في �ليوم بحلول عام 2027.

كما حافظت �أر�مكو �ل�صعودية على �صجلّها �لقوي في موثوقية 

�الإمد�د�ت، حيث بلغت ن�صبة موثوقية ت�صليم �صحنات �لنفط �لخام 

و�لمنتجات �الأخرى 99.8% في �لربع �لثاني من عام 2022.

وتو��صـــل �ل�صركة �إحر�ز �لتقّدم في برنامج تو�صعة �صبكة �لغاز 

بهدف زيادة �الإنتاج، مع ��صـــتمر�ر �أعمال �الإن�صـــاء�ت و�لت�صـــاميم 

�الأولية لمعمل غاز �لجافورة، وتبلغ طاقة �لمعالجة �لمقررة للمرفق 

3.1 مليـــار قـــدم مكعبة قيا�صـــية في �ليـــوم من �لغـــاز �لخام، ومن 
�لمتوقع �أن يتم تطوير �أعمال �الإن�صاء�ت في �لمعمل على مرحلتين 

حتـــى عام 2027. ويُتوقع �أن يبد�أ حقـــل �لجافورة �الإنتاج في عام 

2025، و�صـــتزيد �صحنات �لغاز �لطبيعي تدريجًيا لت�صل �إلى معدل 
م�صتد�م يبلغ 2 مليار قدم مكعبة قيا�صية يومًيا بحلول عام 2030، 

ظروف السوق القوية خالل الربع الثاني 
أّدت إلى ارتفاع صافي الدخل بنسبة 

22.7% عن الربع األول من عام 2022

صافي الدخل: 48.4 مليار دوالر 
أمريكي خالل الربع الثاني مقابل 

87.9 مليار دوالر أمريكي خالل 
النصف األول

استمرار وتيرة التوّسع في أعمال 
النفط والغاز فضًلا عن تطوير حلول 

الطاقة منخفضة الكربون
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�لعمـــالق - 1 لمحـــاكاة �لمكامن. وهو ثاني �أكبر حا�صـــوب عمالق 

في منطقة �ل�صرق �الأو�صط و�صمال �أفريقيا، ومن �لمتوقع �أن يزيد 

عدد عمليات �لمحاكاة �لمكتملة، مما يمّكن �ل�صركة من ��صتك�صاف 

�لمزيد من �لفر�ص في نطاق مو�ردها �لحالية.

وموؤخًر�، وّقعت �أر�مكو �ل�صـــعودية �تفاقية �صـــر�ء لال�صـــتحو�ذ 

علـــى حقـــوق ملكيـــة فالفوليـــن للمنتجـــات �لعالميـــة )فالفوليـــن 

غلوبـــال برودكت�ص( بقيمة 9.94 مليار ريال �صـــعودي )2.65 مليار 

دوالر�أمريكـــي(. و�صـــيُتم هذ� �ال�صـــتحو�ذ �الإ�صـــتر�تيجي �لطريق 

�لذي تنتهجه �أر�مكو �ل�صـــعودية فيما يتعلق بزيوت �لت�صحيم حيث 

�صت�صـــيف قيمة الإنتاج �ل�صـــركة من زيوت �الأ�صـــا�ص حـــول �لعالم، 

وكذلك �صـــتطّور قدرتها في �لبحث و�لتطوير بهذ� �لمجال، و�أي�ًصا 

مما �صـــيوفر �للقيم �لالزم الإنتاج �لهيدروجين و�الأمونيا، وي�صـــاعد 

في تلبية �لطلب �لمحلي �لمتز�يد �لمتوقع على �لطاقة.

ومـــن جهة �أخرى، بلغت �ل�صـــركة مر�حـــل متقدمة من �الأعمال 

�الإن�صـــائية لم�صـــروع تخزيـــن �لغاز فـــي مكمن �لحويـــة عنيزة، مع 

�قتـــر�ب مرحلة �لحقـــن من �الكتمال. ومن �لمتوقع �أن يوّفر �صـــعة 

تخزينيـــة عند �كتماله ت�صـــل �إلى 2 مليار قدم مكعبة قيا�صـــية في 

�ليوم من �لغاز �لطبيعي ليتم �صخها في �صبكة �لغاز �لرئي�صة بحلول 

عام 2024. وهو �أول م�صـــروع في �لمملكة لتخزين �لغاز �لطبيعي 

في باطن �الأر�ص، مما ي�صـــاعد على �إد�رة �لتغير�ت �لمو�صـــمية في 

�لطلب، وبالتالي تح�صين ��صتخد�م �الأ�صول، وخف�ص �لتكاليف.

كمـــا �أطلـــقـــت �أر�مكــــــو �ل�صـــعوديـــة بنجـــاح حا�صـــوب �لغو�ر 
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تواصل الشركة العمل على 
زيادة طاقتها اإلنتاجية القصوى 

المستدامة من النفط الخام 
من 12 مليون برميل في اليوم 

إلى 13 مليون برميل في اليوم 
بحلول عام 2027

�صتمّكن �ل�صركة من �النتفاع بعالقاتها مع �صركات ت�صنيع �لمعد�ت 

�الأ�صـــلية. وتخ�صع هذه �ل�صفقه ل�صروط �الإقفال �لمعمول بها، بما 

في ذلك �لمو�فقات �لنظامية.

كما تم�صـــي �أعمـــال �لتكامـــل بين �صـــابك ومجموعـــة �أر�مكو 

�ل�صـــعودية قبل �لموعد �لمحدد لذلك، وتو��صـــل �ل�صـــركة تحقيق 

فر�ص تعاون في �لعديد من �لمجاالت، ت�صـــمل �لم�صتريات وتكامل 

�لمنتجات وتح�صـــين �للقيم و�أعمال �ل�صـــيانة، وغيرها. كما �أكملت 

�ل�صـــركة نقـــل حقـــوق �صـــر�ء منتجـــات بريفكيـــم مـــن �لبوليمر�ت 

وجاليكول �الإيثلين �الأحادي �إلى �صابك.

وفي مايـــو 2022، بد�أت م�صـــاريع �لتكريـــر و�لبتروكيميائيات 

�لم�صـــتركة بيـــن �أر�مكـــو �ل�صـــعودية و�صـــركة بترونا�ـــص �لماليزية، 

�لمعروفة مجتمعة با�صم “بريفكيم”، عملياتها و�صت�صل �إلى طاقتها 

�لكاملة �لتي تبلغ 300 �ألف برميل يومًيا بحلول نهاية �لعام. ويوفر 

��صتثمار �أر�مكو �ل�صعودية في بريفكيم فر�صة تو�صع في �صوق مهمة 

و�صـــريعة �لنمو، ما يمّكنها من �لتو�صع في مناطق جغر�فية جديدة 

لبيع �إنتاجها من �لنفط �لخام.

�ل�صـــعودية تقريـــر  �أر�مكـــو  وفـــي 15 يونيـــو2022، ن�صـــرت 

�ال�صـــتد�مة �الأول، �لـــذي يحـــدد طـــرق تخطيط �ل�صـــركة لتحقيق 

�لحيـــاد �ل�صـــفري للغاز�ت �لم�صـــببة لظاهـــرة �الحتبا�ص �لحر�ري 

�لتي تقع �صـــمن �لنطاقين )1 و2( فـــي مر�فق �أعمالها �لتي تملكها 

وتديرها بالكامل بحلول �لعام 2050. وت�صمل �الأهد�ف �لمو�صحة 

في �لتقرير ��صـــتخال�ص و��صـــتخد�م وتخزين 11 مليون طن متري 

�صـــنوًيا من مكافئ غاز ثاني �أك�صـــيد �لكربون بحلـــول عام 2035، 

و�ال�صتثمار في م�صادر �لطاقة �لمتجددة �لتي تهدف �إلى توليد 12 

غيغاو�ط كهرباء �صـــنوًيا من �لطاقة �ل�صم�صية وطاقة �لرياح بحلول 

عـــام 2030، وخف�ـــص �أو تخفيـــف �أكثر من 50 مليـــون طن متري 

�صـــنوًيا من مكافئ غاز ثاني �أك�صـــيد �لكربون بحلـــول عام 2035، 

و�لحـــّد من كثافة �النبعاثات �لكربونيـــة في قطاع �لتنقيب و�الإنتاج 

بن�صـــبة 15% على �الأقل بحلول عام 2035 مقارنة بخط �الأ�صا�ص 

لعام 2018. �إ�صافة �إلى هدف �ل�صركة الإنتاج 11 مليون طن متري 

�صـــنوًيا من �الأمونيا �لزرقـــاء، �لناقلة للهيدروجيـــن �الأزرق، بحلول 

عام 2030.

ولت�صـــريع وتيرة تطويـــر �لحلول منخف�صـــة �لكربون في قطاع 

�لطاقـــة، �فتتحـــت �أر�مكـــو �ل�صـــعودية في 27 يونيـــو2022 مركز 

�أبحـــاث �أر�مكـــو في جامعة �لملـــك عبد�هلل للعلـــوم و�لتقنية، وهو 

مركز ي�صـــتخدم �لذكاء �ال�صـــطناعي، و�لتعلّـــم �الآلي لتطوير طرق 

مبتكرة لتحقيق �قت�صاد قائم على تدوير �لكربون.

و�أعلنت �أر�مكو �ل�صـــعودية كذلك عن تو�ّصع كبير في برنامجها 

لال�صـــتثمار�ت �ل�صـــناعية )نماء�ت �أر�مكو( من خالل 55 �تفاقية 

ومذكرة تفاهم �صـــارية �الآن فـــي قطاعات �ال�صـــتد�مة، و�لرقمنة، 

و�لخدمات �ل�صـــناعية، و�لت�صـــنيع، و�البتـــكار �الجتماعي، بهدف 

خلـــق فر�ـــص �لعمـــل، وتو�صـــيع نطاق �صال�صـــل �لقيمة فـــي مجال 

�لطاقة و�لكيميائيات بالمملكة. وت�صـــعى �ل�صركة من خالل برنامج 

“نماء�ت” �إلى توطين �صل�صلة �لتوريد �لخا�صة بها، و�صمان ريادتها 
على �صعيد �لتكلفة و�الإنتاجية، و�ال�صتد�مة، و�لمرونة على �لمدى 

�لبعيد.
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اأعلنت �شركة بت�������رول اأبوظبي الوطنية 

“اأدن�������وك” عن ت�شدي�������ر اأول �شحنة اأمونيا 
منخف�شة الكربون من اإنتاج دولة االإمارات 

اإل�������ى األماني�������ا. ،وتعد ه�������ذه ال�شحن�������ة اأول 

�شحن�������ة تجريبية من االأموني�������ا منخف�شة 

الكربون يتم �شحنه�������ا اإلى األمانيا، ل�شالح 

الرائ�������د  العالم�������ي  الم�������زود  “اأوربي��������س”، 
للمع�������ادن غير الحديدي�������ة وواحد من اأكبر 

�شركات اإعادة تدوير النحا�س على م�شتوى 

العال�������م، والت�������ي يقع مقره�������ا الرئي�شي في 

هامبورغ باألمانيا. وعن�������د و�شول ال�شحنة 

التجريبي�������ة اإل�������ى األمانيا �شتتول�������ى �شركة 

“هامبورجر هافن اآند لوج�شتيك” اإحدى 
ال�ش�������ركات اللوجي�شتية الرائ�������دة في اأوروبا 

عمليات مناولة ال�شحنة.

»أدنوك” تصدر  أول شحنة أمونيا منخفضة 
الكربون من اإلمارات إلى ألمانيا

تم �إنتاج هذه �ل�صـــحنة �لتجريبية من قبل �صركة “فرتيجلوب”، 

�لم�صـــروع �لم�صـــترك بين “�أدنوك” و”�أـو �صـــي �آي”، في م�صـــنعها 

“فرتيل” في مجمع �لروي�ص �ل�صناعي باأبوظبي. وتعد هذه �ل�صحنة 
�الأولـــى �صـــمن عدة �صـــحنات تجريبية تعتزم “�أدنوك” ت�صـــديرها 

لعمالئها في �ألمانيا في �صـــعيها لتو�صـــيع �صـــر�كتها �ال�صـــتر�تيجية 

في مجال �لطاقة لت�صـــمل جميع مكونات وجو�نب �صل�صـــلة �لقيمة 

للهيدروجيـــن. وتاأتـــي هذه �لخطوة في �أعقاب بيـــع “�أدنوك” لعدة 

�صحنات مماثلة من �الأمونيا منخف�صة �لكربون لعمالئها في �آ�صيا.

وتخطـــط “�أوروبي�ص” ال�صـــتخد�م �الأمونيا منخف�صـــة �لكربون 

كمادة و�صـــيطة في م�صـــنعها لق�صبان �الأ�صـــالك، و�ختبار تطبيقها 

كم�صـــدر �إ�صـــافي للطاقة منخف�ـــص �لكربون للتاأهيل �ل�صـــناعي. 

ويمتلـــك �لهيدروجين �لـــذي تحمله �الأمونيا �لقـــدرة على �أن يكون 

م�صدر�ً للطاقة منخف�صة �لكربون لعمليات �إنتاج �لمعادن �لمتعددة 

�لتي ت�صتهلك كميات كبيرة من �لطاقة

وتمثـــل هـــذه �ل�صـــحنة �لجديدة خطـــوة جديدة �صـــمن خطط 

�أدنوك لرفع �صـــعتها �الإنتاجية من �الأمونيا منخف�صـــة �لكربون في 

�أبوظبي، حيث تعمل “�أدنوك” على تطوير من�صاأة عالمية �لم�صتوى 

الإنتاج �الأمونيا منخف�صـــة �لكربون ب�صـــعة �إنتاجية ت�صل �إلى مليون 

طن متري �صـــنوياً �صـــمن منظومـــة “تعزيز” �ل�صـــناعية �لمتكاملة 

�لجديدة، �لتي تّعد مركز�ً للخدمات �ل�صـــناعية و�للوج�صتية يدعم 

ويمّكن نمو مجّمع �لروي�ص �ل�صناعي.

وبهذه �لمنا�صبة، قال معالي �لدكتور �صلطان بن �أحمد �لجابر، 

وزير �ل�صـــناعة و�لتكنولوجيا �لمتقدمـــة في دولة �الإمار�ت �لعربية 

�لمتحدة، �لع�صـــو �لمنتدب و�لرئي�ص �لتنفيـــذي الأدنوك ومجموعة 

�صـــركاتها: “تما�صـــياً مـــع توجيهات �لقيادة �لر�صـــيدة بمد ج�صـــور 

�لتعـــاون مـــع �لـــدول �ل�صـــديقة في جميـــع �لمجاالت �لتـــي تحقق 
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و�أنـــو�ع �لوقـــود �لحامله له، و�لذي يعد عامـــاًل مهما في �لحد من 

�النبعاثـــات في �لقطاعات �ل�صـــناعية �لتي ي�صـــعب عادًة تخفيف 

�نبعاثاتهـــا. ونحن ملتزمون بتعزيـــز �لتعاون بين �لقطاعين �لخا�ص 

و�لعـــام في م�صـــاريع �لهيدروجين �لنظيف نظر�ً لدوره في ت�صـــريع 

�لحـــد من �النبعاثات وخف�ـــص كثافة �لكربون من م�صـــادر �لطاقة 

�لتي نعتمد عليها في حياتنا �ليومية«.

مـــن جانبه قال روالنـــد هارينغـــز ، �لرئي�ص �لتنفيذي ل�صـــركة 

“�أوروبي�ص”: “باعتبارها �ل�صـــركة �لمالكة الأكبر �صبكة من م�صاهر 
�لمعادن �الأكثر كفاءة و��صتد�مة في �لعالم، توفر’�أوروبي�ص‘ �لمعادن 

�لتـــي تعتبر عن�صـــر�ً ��صا�صـــياً للقطاعـــات �لرئي�صـــية �لكبرى مثل 

�لطاقـــات �لمتجـــددة و�لنقـــل �لكهربائي و�لرقمنـــة وبالتالي الإز�لة 

�لكربون. ل�صمان ��صتقر�ر و��صتمر�رية عملياتنا في مو�قع �ل�صركة 

�لمختلفـــة ، نقوم بتو�صـــيع محفظتنا من م�صـــادر �لطاقة �لموثوقة 

و�ال�صـــتثمار في و�صـــائل �لحد من �نبعاثات �لكربـــون من عملياتنا 

�الإنتاجية في نف�ص �لوقت. تمثل هذه �ل�صحنة �لتجريبية �الأولى من 

�الأمونيا منخف�صـــة �لكربون من �إنتاج ’�أدنوك‘�نجاز�ً كبير�ً ومرحلة 

مهمـــة فـــي تحقيق روؤيتنا طويلـــة �لمدى لحلـــول �لهيدروجين �لتي 

ت�صاعد في تحقيق �أهد�فنا في �لحد من �نبعاثات �لكربون«.

وقالت �أنجيال تيتزر�ث، �لرئي�ص �لتنفيذي ل�صـــركة “هامبورجر 

هافن �آند لوج�صتيك : “”بف�صل خبرتها في مناولة �لمو�نئ وتقديم 

�لخدمات �للوج�صتية لحاويات �لب�صائع �لخطرة، و�صبكتها �لو��صعة 

»أدنوك” ملتزمة بتنفيذ خططها 
الطموحة لزيادة سعتها 

اإلنتاجية من الهيدروجين النظيف 
وأنواع الوقود الحامله له لدعم 

خططها لخفض االنبعاثات

الشحنة تعد األولى ضمن عّدة شحنات 
تعتزم “أدنوك” تصديرها إلى ميناء 

هامبورج بألمانيا في سعيها لتوسيع 
عالقات الشراكة االستراتيجية في مجال 
الطاقة لتشمل جميع مكونات سلسلة 

القيمة للهيدروجين

م�صـــالح م�صـــتركة، تمتلك دولـــة �الإمار�ت عالقـــات ثنائية متميزة 

ور��صـــخة مع جمهورية �ألمانيا �التحادية، ويعد قطاع �لطاقة مثاالً 

على �إمكانية تطوير هذه �لرو�بط �إلى تعاون ��صتر�تيجي في مجال 

�لطاقة بين �لبلدين �ل�صـــديقين. وي�صـــهم ت�صدير هذه �ل�صحنة من 

�الأمونيا منخف�صـــة �لكربون في توثيق عالقات �ل�صـــد�قة �لوطيدة 

و�ل�صـــر�كات �لمتنامية بيـــن �لدولتين في مجـــال �لطاقة �لنظيفة، 

ويوؤكـــد �لـــدور �لمتنامي �لذي تلعبه ’�أدنوك‘ كمـــوّرد موثوق للطاقة 

منخف�صـــة �النبعاثـــات، كمـــا يتما�صـــى مـــع خطط دولـــة �الإمار�ت 

لال�صـــتفادة مـــن فر�ـــص �لنمو في �لقطاع �ل�صـــناعي �لتـــي يتيحها 

�لتحّول في قطاع �لطاقة«.

و�أ�صاف: “تربطنا �صر�كات متنامية في مجال �لطاقة �لنظيفة 

مع �لعديد من �لعمالء في �ألمانيا، مما يوؤكد �لتز�م ’�أدنوك‘ بتنفيذ 

خططها �لطموحة لزيادة �صعتها �الإنتاجية من �لهيدروجين �لنظيف 
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تعزيز التعاون مع المستخدمين النهائيين مثل “أوربيس” وشركة “إتش إتش 
إل أيه” يرّسخ مكانة “أدنوك” المتنامية كمورّد موثوق للطاقة منخفضة 

االنبعاثات ويعّزز جهود اإلمارات لالستفادة من فرص النمو في القطاع 
الصناعي التي يتيحها التحّول في قطاع الطاقة

من �لمحطات �لبحرية و�الت�صـــاالت �لد�خليـــة و�لمر�كز �لمتعددة 

�لو�صائط �لمنت�صرة في جميع �أنحاء �أوروبا، ي�صر �صركة ،هامبورجر 

هافن �آند لوج�صتيك‘ ت�صـــهيل ��صتير�د �لهيدروجين وم�صتقاته �إلى 

 �ألمانيا و�أوروبا في �إطار �ل�صر�كة �الإ�صتر�تيجية في مجال �لطاقة«.

وقال مايكل وي�صـــتهاجمان، ع�صـــو مجل�ص �ل�صـــيوخ عن �القت�صـــاد 

و�البتـــكار: “ نحـــن �صـــعد�ء الأن �صـــركائنا �لدولييـــن و�لوطنييـــن 

فـــي مجـــال �الأعمـــال وخدمـــات �لمو�نئ يمهـــدون �لطريـــق لهذه 

�لتجـــارب �لو�قعية ل�صـــناعة �إز�لة �لكربون. نحـــن بحاجة �إلى هذه 

�لنتائـــج �لو�قعيـــة و�اللتـــز�م بدعـــم تو�صـــع �قت�صـــاد �لهيدروجين 

�الأخ�صـــر. تعـــد هامبـــورغ كموقـــع �صـــناعي وميناء توزيـــع �أوروبي 

 نمـــوذج لهذ �لتحـــول وبالتالي �لتركيز �الألمانـــي على هذ� �لمجال«

وكانـــت “�أدنـــوك” قـــد وقعت خالل زيـــارة معالي �لدكتـــور روبرت 

هابيـــك، وزير �ل�صـــوؤون �القت�صـــادية وحماية �لمنـــاخ في �لحكومة 

�الألمانيـــة �التحاديـــة، �إلـــى دولـــة �الإمـــار�ت فـــي �صـــهر مار�ـــص 

�لما�صـــي �تفاقيـــات مـــع عـــدد مـــن �ل�صـــركات �الألمانيـــة تهـــدف 

ال�صت�صـــكاف مجـــاالت �لتعـــاون فـــي �إنتـــاج �الأمونيـــا منخف�صـــة 

 �لكربـــون وم�صـــادر �لطاقـــة �لنظيفة �لم�صـــتقة مـــن �لهيدروجين.

وتركـــز “�أدنـــوك” علـــى �ال�صـــتفادة مـــن �لدخـــول �لمبكر ل�صـــوق 

�لهيدروجين من خالل رفع �ل�صعة �الإنتاجية من �الأمونيا منخف�صة 

�لكربـــون لدعـــم طموح دولـــة �الإمـــار�ت بتوفيـــر 25% تقريباً من 

�حتياجـــات �الأ�صـــو�ق �لعالمية �لرئي�صـــية مـــن �لهيدروجين. ووفقاً 

لخف�ـــص  تهـــدف  �لتـــي  للهيدروجيـــن  �الألمانيـــة  لال�صـــتر�تيجية 

�النبعاثات، من �لمتوقع �أن ي�صل �لطلب على �لهيدروجين �لنظيف 

�إلـــى 3 مالييـــن طن متري �صـــنوياً بحلول عـــام 2030، مع �حتمال 

�رتفـــاع �لطلـــب على هذه �لمادة في �ألمانيا �إلى �أكثر من 15 مليون 

طن متري �صـــنوياً بحلول عام 2050، حيث من �لمتوقع �أن ي�صـــهم 

�لهيدروجيـــن، وفقاً لدر��صـــة �أجر�ها “مجل�ـــص �لهيدروجين”، في 

تلبية 18% تقريباً من �حتياجات �لعالم من �لطاقة.

وتُعد �الأمونيا منخف�صـــة �لكربون وقـــود�ً ناقاًل للهيدروجين ذو 

�إمكانيات و�عدة و��صـــتخد�مات و��صعة �لنطاق، حيث ي�صتخدم في 

مجموعة و��صعة من �لعمليات �ل�صناعية، بما في ذلك �لنقل وتوليد 

�لكهرباء و�ل�صناعات مثل �إنتاج �ل�صلب و�ال�صمنت و�الأ�صمدة. ويتم 

ت�صنيع مادة �الأمونيا �لزرقاء من �لنيتروجين و�لهيدروجين “�الأزرق” 

�لناتج مـــن �لغاز �لطبيعي، حيث يتم تحويل �لمو�د �لهيدروكربونية 

�إلـــى هيدروجين ثم �إلى �أمونيا، ويتم �لتقاط وتخزين ثاني �أك�صـــيد 

�لكربون �لذي يعد من �لنو�تج �لثانوية لهذه �لعملية.
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التطورات البترولية في األسواق العالمية  النشرة الشهرية حول     
2022 سبتمبر   

 

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

% مقارنة بالشككهر 6.3تبلغ    انخفاضدوالر للبرميل، أي بنسبة    95.5إلى    2022  سبتمبر  شهر
         فكك  هككاارتفككاا المتوسككط السككنوي لسككعر سككلة خامات المنظمككة إلككى توقعككاتتشككير   بينماالسابق.  
 .2021 مقارنة بعام %49.1دوالر للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ  104.2 إلى 2022عام 

 ةنسككبب 2022 أغسكك  خكك   شككهر  انخفكك قككد أوبككك خامككات أسككعار سككلة    متوسككطيذكر أن  
  .دوالر للبرميككل 101.9ليصككل إلككى ، دوالر للبرميككلم مقارنككة بالشككهر السككابق %6.6 )6.1

 التكك  تسككبب  فكك   عمليات البيككع فكك  أسككواو العقككود ا جلككة  تزايد  يعزى ذلك بشكل رئيس  إلى
        ، تراجككع االمتمككام بشككراط الككنفط الخككام فكك  السككوو الفوريككة  . إلككى جانكك مرتفعة  تقلبات  حدوث

         صككيانة المتوقككع الموسكك   بككدط  قبككل    ،تكرير النفط فكك  أوروبككا والصككينبما ف  ذلك من مصاف   
  .2022خ   شهري أكتوبر ونوفمبر أن يبلغ ذروته 

 برميل(/  )دوالر 2022-2021المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك، 

     

 

 

 

 

 
 

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

 الطلب والعرض .2

    مككن عككام   الثككان ال ل  العالم  علككى الككنفط خكك   الربككع    انخفاضإلى    األولية  التقديراتتشير
مقارنككة % 0.7 بلغكك  تراجككعمليككون برميككل،يوم، أي بنسككبة  98.6ليصككل إلككى ن ككو  2022

بنسككبة   دو  منظمة التعككاون االقتصككادي والتنميككةطل     انخف الربع السابق. حيث    بمستويات
بنسككبة دو  العككال   بككاق طلكك   انخفكك  كمككاوم، ي،رميككلمليككون ب 45.4ليصل إلى ن و  %  0.9
  .مليون برميل،يوم 53.3 ن و % ليصل إلى0.6

 ن ككوليصككل إلككى    2022مككن عككام    الثالثال ل  العالم  على النفط خ   الربع    ارتفاا  ويتوقع
دو  منظمككة التعككاون االقتصككادي طل  مجموعككة    ارتفاامليون برميل،يوم، حيث يتوقع    99.7
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ي/مليون بحفارة

إنتاج النفط الصخرى عدد الحفارات العاملة

إلككى ن ككو دو  العككال    بككاق طلكك     ارتفاايتوقع    كماوم،  ي،رميلمليون ب  46.6إلى ن و    والتنمية
 مليون برميل،يوم.  53.1

    الخككام وسككوائل الغككاز ال بيعكك  النفط  اإلمدادات العالمية من ارتفااتشير التقديرات األولية إلى
مقارنككة بمسككتويات % 0.5ب،ي، أي بنسككبة  مليككون 0.5بن ككو  2022 أغسكك  شككهر خكك   

إمككدادات الككدو    ىإجمككال  انخفكك فقككد    مليككون ب،ي.  100.9الشهر السابق، لتصل إلى حوال   
 ارتفعكك  بينمككا، مليككون ب،ي 65.9 ليصككل إلككى ن ككو% 0.2المنتجة مككن خككارب أوبككك بنسككبة 

 .مليون ب،ي 35 لتصل إلى ن و% 1.8أوبك بنسبة منظمة إمدادات الدو  األعضاط ف  
خكك   شككهر          ارتفعكك مككن الككنفط الخككام فقككد  مجموعةةة دول أوبةةك أمككا فيمككا يخككد إمككدادات  

الشككهر السككابق، مقارنككة بمسككتويات  %  0.3ب،ي، أي بنسككبة    ألف  134بن و    2022  أغس  
إمدادات الدو  المنتجة من خارب أوبككك   انخفض حيث    ،مليون ب،ي  40.5  لتصل إلى حوال 

 بينمككا، مليككون ب،ي 15.2 صككل إلككى ن ككوتل% 0.3بنسككبة واألعضككاط فكك  مجموعككة اوبككك  
 ، وم  أعضاط ف  مجموعككة أوبككك ،أوبكمنظمة  األعضاط ف   العشر  إمدادات الدو     ارتفع 
   .مليون ب،ي 25.3 لتصل إلى ن و% 0.7بنسبة 

   148بمقككدار  2022 أغسكك   شككهر  خكك    الصككخريمن النفط    الواليات المت دة  إنتاب  ارتفع 
 ارتفاعككهويتوقككع    .مليون برميل،يوم  8.845  ليصل إلىالشهر السابق  ب  ألف برميل،يوم مقارنة

 أخككر، فكك  ت ككور  و  .مليككون ب،ي  9.116ليصككل إلككى    2022  سككبتمبر وأكتككوبر  يخ   شهر
  .حفارة 675 ليبلغ 2022 يوليوخ   شهر   اتحفار 5 بمقدارعدد ال فارات العاملة  ارتفع

 إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 المخزونات النفطية .3
  خكك   شككهر  دو  منظمككة التعككاون االقتصككادي والتنميككةفكك   النف كك   المخزون التجككاري    ارتفع

 2730 حككوال  مليون برميككل مقارنككة بالشككهر السككابق ليصككل إلككى  25  بمقدار  2022  أغس  
مليككون برميككل مقارنككة بالشككهر   27بمقدار  اإلستراتيج   المخزون    انخف   بينمامليون برميل،  

 مليون برميل. 1586السابق ليصل إلى حوال  
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 )مليون برميل(  2022 أغسطسالتغير في المخزون النفطي في نهاية شهر 

 

 

 

 

 

 

 

 Oil Market intelligence, November 2021 and September 2022.المصدر: 

 . تجارة النفط4

 من النفط والمنتجاتالواليات المتحدة وصادرات واردات  -
   2022  أغسكك    شككهر  خكك  مككن الككنفط الخككام  مريكيككة  األ  الواليات المت دةواردات    انخفض 

 الككنفط الخككاممككن    هاصككادرات  ارتفعكك   بينمككا  ب،ي،مليون    6.1  حوال لتصل إلى  %  8.5  بنسبة
 .مليون ب،ي 3.8 حوال  لتبلغ %2.8 بنسبة

   أغسكك   شككهر  خكك    المنتجككات النف يككةمككن    األمريكيككة  الواليككات المت ككدة  واردات  انخفض 
المنتجككات من    صادراتها  ارتفع   بينما  مليون ب،ي،  2  حوال   لتصل إلى%  5.8  بنسبة  2022
 مليون ب،ي. 6.3 حوال  بلغلت% 3.4 بنسبة النف ية

 أسواق الغاز الطبيعي العالمية  ثانياً:
 األسعار  .1
  المتوسط الشككهري للسككعر الفككوري للغككاز ال بيعكك  المسككجل فكك  مركككز منككري بالسككوو   ارتفع

 دوالر لكل مليون )و ح بم.  8.81إلى  2022 أغس  شهر  األمريك  خ    
  بمقككدار   2022  يوليو  خ   شهراليابان  أسعار استيراد الغاز ال بيع  المسيل ف   متوسط    ارتفع

 كمككا ارتفككع، دوالر لكككل مليككون )و ح بم 17.66 ليبلككغم و ح ب) لكككل مليككون دوالر 3.17
دوالر لكككل  5.27بمقككدار  كوريككا الجنوبيككة أسعار استيراد الغككاز ال بيعكك  المسككيل فكك متوسط  

أسعار استيراد الغاز متوسط    ارتفعو  ،دوالر لكل مليون )و ح بم  19.9  ليبلغ  مليون )و ح بم
دوالر لكككل  16.87 ليبلككغ مو ح ب) لكل مليون دوالر 0.62بمقدار   تايوان  ال بيع  المسيل ف 
 الصككين أسككعار اسككتيراد الغككاز ال بيعكك  المسككيل فكك متوسككط    بينمككا انخفكك   .مليون )و ح بم

  دوالر لكل مليون )و ح بم. 13.45 ليبلغم ب و ح) لكل مليون دوالر 0.18بمقدار 
 الصادرات .2
   الصككين والجنوبيككة   صادرات الدو  العربية من الغاز ال بيع  المسيل إلى اليابان وكوريا  بلغ

% 22.3  بلغكك   مسككترةرة ب صككة  ،2022  يوليو  مليون طن خ   شهر  3.573  حوال تايوان  و
   .اإلجمال من 
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* The OPEC basket of crudes )effective June 16, 2005( is comprised of 
Algeria's Saharan Blend, Iraq's Basra Light, Kuwait Export,   Libya's Es 
Sider, Qatar Marine, Saudi's Arabian Light, UAE's Murban,  Iran Heavy, 
Indonesia's Minas, Nigeria's Bonny Light, and Venezuela's Merey.Effective 
1 January and  mid of October 2007,Angola’s Girassol and Ecuadorian 
Oriente crudes have been incorporated to become the 12th  and 13th crudes 
comprising the new Opec Basket.As of Jan.2009, the basket excludes the 
Indonesian crude. As of  Jan. 2016, the basket price includes the Indonesian 
crude. As of July 2016 the basket price includes the Gabonese crude.
As of January 2017, the basket price excludes the Indonesian crude «Minas». 
As of June 2017,The basket price includes  the Equatorial Guinean crude 
«Zafiro»». As of June 2018, the basket includes the Congolese crude «Djeno». 
As of january 2019: The basket price excludes the Qatari crude "Qatar Marine".
As of March 2020 The basket price excludes the Ecuadorean crude «Oriente».

العربي   : التالية  الخامات  2005 على  يونيو   16 اعتبارا من  اأوب��ك  �شلة  ت�شمل    *
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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
90.6 77.5 4 109.3 62.3 4

79.9 1 
 �كتوبر 

October

104.4 61.2 1
  

�بريل

April

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

 نوفمرب  

November

111.6 66.8 1

مايو

May
82.5  2 110.2 66.8 2
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 

 40.182.1October �كتوبر 

42.680.4November نوفمرب 

 49.274.4December دي�صمرب 

51.560.097.6First Quarter �لربع �الأول  

26.667.3112.4Second Quarter �لربع �لثانى 

43.472.6102.0Third Quarter �لربع �لثالث 

44.079Fourth Quarter �لربع �لر�بع 

*41.569.9104.2Annual 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

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

�أغ�صط�ص

2021

81.176.273.6Singapore�صنغافورة

Aug.-21
90.777.768.5Rotterdamروترد�م

84.977.570.0Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

97.072.660.9US Gulf�خلليج �المريكي

�صبتمرب

2021

84.182.679.5Singapore�صنغافورة

Sep.-21
93.984.473.9Rotterdamروترد�م

87.784.075.3Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

97.979.065.1US 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
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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

August 2021 86 21 31 �أغ�صط�ص 2021

September 89 22 36 �صبتمرب

October 109 24 42 �أكتوبر

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

�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

August 2021 125 116 123 �أغ�صط�ص 2021

September 121 115 114 �صبتمرب

October 154 145 114 �أكتوبر

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

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 �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 6.9 6.8 7.0 6.8 6.8 6.5 6.7 6.6  الدول العربية

OAPEC 5.8 5.7 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 1.0       �لدول �لعربية �الأخرى

OECD 45.4 45.8 44.7 46.7 45.8 44.1 42.4 42.1  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

Americas 24.9 24.8 24.3 25.0 24.8 24.4 22.8 22.6 �الأمريكيتني

Europe 13.5 13.2 13.1 13.9 13.9 12.6 11.9 12.4  �أوروبا

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

Non-OECD 35.3 53.6 52.3 53.5 51.9 51.6 51.7 49.1 خارج منظمة التعاون 

االقت�شادي والتنمية

 Middle East &
other Asia 22.6 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 4.5 4.2 4.4 4.1 4.0 4.4 4.1  �فريقيا

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

 China 14.8 14.7 15.0 15.4 14.9 15.0 14.1 13.8  ال�شني 

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

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

World 98.6 99.4 96.9 100.1 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 �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 29.5 29.2 27.4 28.7 28.0 26.6 26.4 27.1 الدول العربية

OAPEC 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 �لدول �لعربية �الأخرى

OPEC 34.0 33.8 31.6 33.0 32.2 30.8 30.4 30.8 االأوبك 

Crude Oil 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 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.1  �صو�ئل �لغاز �لطبيعي ونفوط غري تقليدية

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

Americas 26.3 25.9 25.3 26.1 25.2 25.2 24.1 24.7 �الأمريكيتني

Europe 3.4 3.7 3.8 3.8 3.8 3.5 4.0 3.9 �أوروبا

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

Non-OECD 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 6.3 6.5 6.5 6.5 �ل�صرق �الأو�صط ودول �آ�صيوية �أخرى

 Africa 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 �فريقيا 

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

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

Eurasia 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   دول اأوروبا االأخرى

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

World 98.5 99.1 95.4 97.7 95.7 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, November 2021& 
September 2022 

Source: Source: Oil Market Intelligence, November 2021
             & September 2022

جدول رقم )Table No )9 �لمخزون �لنفطي �لعالمي، في نهاية �صهر �أغ�صط�ص 2022

Table - 9 : Global Oil Inventories، August 2022
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية �ل�صهر(

 اأغ�شط�س

2022
Aug-22

يوليو 2022

Jul-22

التغير عن يوليو 2022
 Change from July

2022

 اأغ�شط�س

2021
Aug-21

التغير عن أغسطس 2021
 Change from
August 2021

Americas(33(251520 14871462االأمريكيتني:

Crude)16(8597 581573نفط خام

Products)17(17923 906889منتجات نفطية

Europe(25(930)9(905914اأوروبا :

17Crude 315)8(332340نفط خام

Products)42(615)1(573574منتجات نفطية

Asia Pacific(26(9364 338329اآ�شيا/املحيط الهادئ:

Crude)11(114)1(103104نفط خام

Products)15(10250 235225منتجات نفطية

دول منظمة التعاون 

االقت�شادي والتنمية *
27302705 252814)84)OECD 

1

Crude)10(1026)1(10161017نفط خام

Products(74(261788 17141688منتجات نفطية

دول خارج منظمة التعاون 

االقت�شادي والتنمية *
29542971)17)2896 58Non - OECD 

1

176Oil at Sea 1281)6(14571463نفط على منت �لناقالت

World Commercial 1(26(95710 56845675املخزون التجاري العاملي *

Strategic Strategic)218(1804)27(15861613�ملخزون �ال�صرت�تيجي

Total 2(69(8796)24(87278751اإجمايل املخزون العاملي**

 امل�شدر  


