
السنة 48 - العدد (١٠)
 أكتوبر٢٠٢٢

 

 

 

 
 

 «أوابك»
 رافد مهم من روافد العمل العربي المشترك



السنة 48 - العدد 10

2

في هذا العدد

د
د

لع
ف ا

غال

�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. 

 ت�شدر الن�شرة ال�شهرية عن الأمانة العامة ملنظمة الأقطار 

العربية امل�شدرة للبرتول - اإدارة الإعالم واملكتبة

)ISSN 1018-595X(

 جميع حقوق الطبع حمفوظة، وال يجوز اإعادة الن�شر 

اأو االقتبا�س دون اإذن خطي م�شبق من املنظمة.  

ال�شرتاك ال�شنوي )11 عدداً(

وي�شمل اأجور الربيد 

الدول العربية 

الدول االأجنبية 

للأفراد: 10 دنانري كويتية �أو ما يعادلها بالدوالر 
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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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تعتبـــر منظمة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة للبترول »�أو�بـــك« ر�فد�ً مهماً من رو�فد �لعمل 

�لعربـــي �لم�صـــترك، فقد حر�صـــت �الأمانة �لعامة علـــى تفعيل هذ� �لدور مـــن خالل تعزيز 

�لتعـــاون بين �لدول �الأع�صـــاء من ناحية، ومـــع �لمنظمات و�لموؤ�ص�صـــات �لعربية و�الإقليمية 

و�لدولية �لمتخ�ص�صة في مجال �لطاقة من ناحية �أخرى من �أجل تي�صير �لو�صول �إلى بحوث 

تكنولوجيـــا �لطاقـــة �لنظيفة، بما في ذلك تقنيات �لطاقة �لمتجددة، و�إنتاج �لوقود �لبترولي 

�لنظيف، وخف�ص �النبعاثات �لكربونية با�صـــتخد�م تقنيات ��صـــطياد وتخزين و��صتعمال غاز 

ثاني �أك�صيد �لكربون، وت�صجيع �ال�صتثمار في �لبنية �لتحتية للطاقة �لنظيفة. 

ولـــم تدخـــر �الأمانة �لعامـــة جهد�ً في �صـــبيل تحقيق �الأهـــد�ف �لتي �أن�صـــئت من �أجلها 

�لمنظمـــة، وعلى ر�أ�صـــها �لهـــدف �لمتعلق بتعزيز �لتعـــاون بين �لدول �الأع�صـــاء، عن طريق 

�لتكامل �القت�صادي �لعربي �لمن�صود، وتاأكيد�ً على ما ورد باإعالن �لجز�ئر �ل�صادر عن قمة 

»لم �ل�صمل« �لتي عقدت في �لجمهورية �لجز�ئرية في نوفمبر 2022 ب�صاأن �صرورة  » �لعمل 

علـــى تعزيز �لعمل �لعربي �لم�صـــترك لحماية �الأمن �لقومي �لعربي بمفهومه �ل�صـــامل وبكل 

�أبعاده �ل�صيا�صـــية و�القت�صـــادية و�لغذ�ئيـــة و�لطاقوية و�لمائية و�لبيئيـــة »، وذلك من خالل 

��صـــتغالل �لفر�ـــص �لمتاحة في �لعديد من �لمجاالت �لتي ت�صـــمنتها خطـــة تفعيل وتطوير 

ن�صاط �لمنظمة.

وعلـــى �لرغـــم من مو�جهة بع�ص �ل�صـــعوبات ��صـــتطاعت �الأمانة �لعامة خالل �ل�صـــنو�ت 

�الأخيـــرة �لقيام بالعديد من �الإنجاز�ت وتحقيق تقدم ملمو�ص لتعزيز هذ� �لتعاون في �لعديد 

مـــن �لمجـــاالت. ففي مجال تفعيل �لعالقة مع �ل�صـــركات �لمنبثقة عن �لمنظمة و�ل�صـــركات 

�لوطنية في �لدول �الأع�صاء، حر�صت �الأمانة �لعامة على تعزيز �لتعاون و�لتكامل فيما بين هذه 

�ل�صـــركات، و�لتباحث حول �إمكانية خلق فر�ص �أعمال، وتقديم �أية ��صت�صار�ت فنية �أو دور�ت 

تدريبية �أو خدمات �أخرى ذ�ت �الهتمام �لم�صترك، وذلك من خالل قيامها بدور �لو�صيط بين 

هذه �ل�صـــركات و�ل�صـــركات �لوطنية في �لدول �الأع�صاء.  وفي مجال �لتدريب، قامت �الأمانة 

�لعامـــة بتنظيـــم عدد من �لدور�ت �لتدريبية بالتن�صـــيق مع مر�كز �لتدريب �لمتخ�ص�صـــة في 

مجال �ل�صناعة �لبترولية في �لدول �الأع�صاء، وبالتعاون مع �لمعهد �لعربي للتخطيط بدولة 

�لكويـــت حيـــث بلغ عدد �لمتدربين حو�لي 3154 متدرباً خالل عام 2022، بدون �أية تكاليف 

مالية على �لدول �الأع�صاء �أو �لمنظمة.  وفي مجال �لمبادر�ت �لمطروحة من �لدول �الأع�صاء 

لتعزيز �لعمل �لعربي �لم�صـــترك حر�صـــت �الأمانة �لعامة على توحيد جهود �لدول �الأع�صـــاء، 

كان �آخرها مبادرة �لتعاون �القليمي لمعالجة �النبعاثات �لكربونية، حيث تقوم بمتابعة تفعيل 

قر�ر مجل�ص �لوزر�ء �لموقر رقم 107/4 لمبادرة �ل�صـــرق �الأو�صـــط �الأخ�صـــر وتبني تطبيق 

مفهوم �القت�صاد �لد�ئري للكربون �لتي تقودها �لمملكة �لعربية �ل�صعودية.
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ذكر �ل�صـــيد  علي �صـــبت بن �صبت، 

�الأمين �لعام لمنظمة �أو�بك، �أن �لمكتب 

�لتنفيـــذي لمنظمـــة �أو�بـــك قـــد عقـــد 

�جتماعـــه رقـــم 163 في دولـــة �لكويت 

�أكتوبـــر   13 �لمو�فـــق  �لخمي�ـــص  يـــوم 

2022، برئا�صـــة �صعادة �لمهند�ص خالد 
مطر �لعليج، ممثـــل �لجمهورية �لعربية 

�ل�صـــورية فـــي �لمكتب �لتنفيـــذي، �لتي 

لها رئا�صـــة �لـــدورة �لحالية، وبح�صـــور 

ممثليـــن  �لتنفيـــذي  �لمكتـــب  �أع�صـــاء 

 عـــن �لـــدول �الأع�صـــاء فـــي �لمنظمة.

و�أ�صـــاف بن �صبت، باأن �الجتماع ناق�ص 

م�صـــروع �لميز�نية �لتقديريـــة لمنظمة 

�أو�بك )�الأمانة �لعامة و�لهيئة �لق�صائية( 

لعـــام 2023، وقد و�فـــق �الجتماع على 

م�صـــروع �لميز�نيـــة تمهيـــد�ُ لرفعه �لى 

�جتمـــاع مجل�ـــص وزر�ء �لمنظمة �لقادم 

�لذي �صيعقد في دولة �لكويت في �صهر 

دي�صمبر 2022.

بن سبت: نتائج ملموسة تتحقق في االجتماع 
رقم 163 للمكتب التنفيذي لمنظمة أوابك 
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 وقـــد تم خـــالل �الجتمـــاع �لتد�ول 

ب�صـــاأن عدد من �لبنود �لمو�صوعة على 

جـــدول �العمال، و�لتي من �أهمها �لبند 

�لم�صـــتجد�ت  �آخـــر  ��صـــتعر�ص  �لـــذي 

�لمتعلقـــة بتنفيذ خطة تفعيـــل وتطوير 

ن�صاط منظمة �أو�بك، حيث تم بيان �أهم 

�الأعمال �لتي قامـــت بها �الأمانة �لعامة 

خالل �لفترة من مايو �لى �أكتوبر 2022 

في �إطار محاور �لتفعيل  �لمختلفة ، من 

�صمنها �لتن�صـــيق بين �ل�صركات �لعربية 

�لمنبثقة عن منظمة �أو�بك، مو�صًحا �ن 

�الأمانة �لعامة للمنظمة عقدت �جتماعاً 

تن�صيقياً بح�صـــور �الأمين �لعام وروؤ�صاء 

�ل�صـــركات �لعربية �لمنبثقة عن منظمة 

�أو�بـــك و�ل�صـــركات �لوطنيـــة في �لدول 

�الأع�صاء  في مدينة �لقاهرة، جمهورية 

م�صر �لعربية، وذلك بهدف �لتباحث في 

�صـــبل زيادة �لتعاون بين تلك �ل�صركات، 
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و�لتعـــرف على �أبـــرز �لمعوقات �لتـــي تو�جه تلك 

�ل�صركات في مو�قع عملها في �لدول �لعربية.

 و�أ�صـــار بن �صـــبت، �إلـــى �أن �الجتماع �طلع 

على تقريـــر حول �الجتماعات �لتن�صـــيقية ومن 

معاهـــد  لم�صـــوؤولي  �لثالـــث  �الجتمـــاع  بينهـــا، 

ومر�كـــز بحوث �لبتـــرول في �لدول �الأع�صـــاء، 

و�الجتمـــاع �لتن�صـــيقي �لــــ 29 لخبـــر�ء �لبيئـــة 

وتغيـــر �لمنـــاخ، و�الجتمـــاع �الأول للفريق �لفني 

�لمعنـــي بمبـــادرة �لمملكـــة �لعربية �ل�صـــعودية 

ب�صـــاأن �النبعاثات �لكربونية، و�الجتماع �لدوري 

�لــــ 21 للخبـــر�ء حول بحث �إمكانيـــات �لتعاون 

فـــي مجال ��صـــتثمار �لغـــاز �لطبيعي في �لدول 

�الأع�صـــاء وغيرهـــا. باالإ�صـــافة �لـــى �لنـــدو�ت 

وور�ص �لعمـــل و�لدور�ت �لتدريبية �لتي نظمتها 

�الأمانة �لعامة خالل �لفترة من مايو �لى �أكتوبر 

2022، و�لتي و�صـــل عدد �لم�صاركين فيها �أكثر 
من 1500م�صـــارك.

 وقد �طلع �الجتماع على ��صتعد�د�ت �الأمانة 

�لعامة للمنظمة لح�صـــور فعاليـــات موؤتمر �الأمم 

�لمتحدة �لـ 27 للدول �الأطر�ف في �تفاقية تغير 
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�صـــيعقد  بجمهورية  و�لذي   ، »COP27»لمناخ�

م�صـــر �لعربيـــة، و�أكد على �أهميـــة تو�جد �لدول 

�لعربيـــة في تلـــك �لمحافل �لدوليـــة �لهامة، �إلى 

جانـــب ذلك ��صـــتعر�ص �الجتماع جهـــود �الأمانة 

�لعامـــة للمنظمة في زيادة �لتعاون مع �لمنظمات 

وخا�صة منظمة �لدول �لم�صدرة للنفط “�أوبك«.

و�أو�صـــح بن �صبت باأن �الجتماع قد �طلع على 

جهود �لمنظمة ب�صـــاأن تن�صـــيق ن�صاطات �العالم 

�لبترولي في �لدول �الأع�صاء بالمنظمة، و�لذي يتم 

من خالل �صباط �الت�صال �الإعالميين في �لدول 

�الأع�صاء، وقد �أكد �الجتماع على �أهمية �ال�صتمر�ر 

 في جهود �لتن�صيق �الإعالمي بين �لدول �الأع�صاء.

من جهة �أخرى تباحث �الجتماع ب�صاأن ��صتعد�د�ت 

منظمة �أو�بك لعقد موؤتمر �لطاقة �لعربي �لثاني 

ع�صـــر  في عـــام 2023، و�لذي يعتبـــر من �أقدم 

�لموؤتمر�ت �لبترولية �لعربية حيث عقدت �لدورة 

�الأولى منه في �أبوظبي عام 1979.

ن بن �صـــبت �أن �الجتماع قد 
ّ
وفـــي �لختـــام بيـ

تو�صـــل �إلى عدد من �لتو�صـــيات حول �لمو��صيع 

�لتي تم مناق�صتها و�لتي �صيتم �لعمل على و�صعها 

مو�صع �لتنفيذ �لفعلي. 
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بعث األمين العام لمنظمة أوابك اإلستاذ علي سبت بن سبت 
برقية تهنئة إلى معالي الدكتور بدر حامد يوسف المال

 بمناسبة تعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط
 في دولة الكويت، متمنيا لمعاليه التوفيق والسداد

 في تأدية مهام منصبه الجديد، واستمرار التعاون
 المثمر بين دولة الكويت ومنظمة أوابك.
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تتقدم األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( 
بخالص التهاني والتبريكات إلى جمهورية العراق قيادة وحكومة وشعبًا 

بمناسبة العيد الوطني الذي صادف الثالث من أكتوبر. 
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الحقول الناضجة والطلب العالمي على الطاقة

و�أو�صـــح �الأمين �لعام �أنه بالرغم من تعدد �ل�صيناريوهات 

�لم�صـــتقبلية، �إال �أن �صـــيناريو �لحالـــة �لمرجعية �لذي ي�صـــار 

لـــه با�صـــم Business as Usual يبقـــى �الأهـــم، الأن باقـــي 

�ل�صـــيناريوهات يتـــم ربطهـــا غالبـــاً بمتغيـــر�ت غيـــر محددة 

بدقة مثل �لنمو �ل�صـــكاني، و�لدخل �لقومي، ون�صـــبة م�صاهمة 

�لطاقـــات �لمتجددة فـــي مزيج �لطاقة، وغيرهـــا. فهي تبقى 

بالتالـــي �صـــيناريوهات نظريـــة قد تتغير ب�صـــكل مفاجئ لعدة 

�أ�صـــباب، منها على �صبيل �لمثال ال �لح�صر: �الأزمات �ل�صحية 

�لتـــي �جتاحـــت �لعالـــم، و�الأزمـــات �القت�صـــادية، و�الأزمـــات 

�لجيو�صيا�صية و�لتي يمكن �أن تلعب دور�ً هاماً في �إعادة ر�صم 

خر�ئط �لطلب و�الإمد�د، كما ح�صـــل موؤخر�ً من تر�جع �أغلب 

�شمن تقرير حول اأهمية الحقول النا�شجة 

في تلبية الطلب الم�شتقبلي على الطاقة، 

اأو�شح االأمين العام لمنظمة االأقطار العربية 

الم�شدرة للبترول »علي �شبت بن �شبت«، اأن 

الكثير من حقول العالم العملقة باتت تدخل 

تحت ت�شنيف الحقول النا�شجة التي يتراجع 

معدل اإنتاجها االأعظمي Plateau با�شتمرار، 

اأو تلك التي م�شى على و�شعها على االإنتاج 

اأكثر من 25 عامًا، مبينًا اأن هذه الحقول 

تعتبر العمود الفقري لل�شناعة البترولية، 

وتقدر م�شاهمتها بحوالي 75- 80% من 

اإنتاج العالم من النفط. وهو ما يجعلها فائقة 

االأهمية للحفاظ على اأمن االإمداد وعلى 

توازن ال�شوق النفطية العالمية في الحا�شر 

والم�شتقبل المنظور.
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�لـــدول �الأوروبية عن خططها للحد من ��صـــتخد�م م�صـــادر 

�لطاقـــة �الأحفورية، ناهيك عن حقيقـــة تاأثير هذ� �لنوع من 

�الأزمـــات علـــى تذبذب �أ�صـــعار �لطاقة وما ير�فـــق ذلك من 

�رتفاع في معدالت �لت�صخم.

و�أ�صـــار بن �صـــبت �إلـــى �أن �لطلب �لعالمي علـــى �لطاقة 

في تز�يد م�صـــتمر �صمن �صيناريو �لحالة �لمرجعية، ويدخل 

في ذلك نمو �لطلب في �لدول �لمنتجة نف�صـــها و�لذي يعني 

�أن �لكميـــات �لمتاحـــة للت�صـــدير �صـــوف تنكم�ـــص في حال 

ثبـــات معـــدالت �الإنتـــاج �لحالية ناهيك عـــن �حتمال تر�جع 

هذه �لمعـــدالت في حال �نخفا�ص �ال�صـــتثمار�ت في مجال 

�لتطوير. 

ور�أى �أن �إمد�د�ت �لنفط و�لغاز �صتمثل �صمن هذه �لحالة 

نحو 50% من مزيج �لطاقة في عام 2045، وهو ما يتو�فق 

مع توقعات مختلف �لجهات مثلBP، وOPEC، وEIA �لتي 

ترى �أن ن�صـــبة �لنفط و�لغاز من �إجمالي �لطلب �لم�صـــتقبلي 

فـــي عـــام 2045 �صـــوف تكـــون 55%، 53%، 45%، على 

�لتو�لـــي. موؤكد�ً في نف�ص �لمجال علـــى �أن �لفحم �لحجري 

قد يلبي حو�لي 17- 21% من �لطلب، �أي �أن م�صادر �لوقود 

�الأحفـــوري �صـــتلبي مجتمعة ما يتر�وح بيـــن 67- 71% من 

�إجمالي �لطلب �لعالمي، بينما �صيتوزع �لباقي )24- %38( 

بيـــن �لطاقة �لنووية و�لطاقة �لمائيـــة و�لطاقات �لمتجددة، 

مو�صـــحاً �أن ح�صـــة م�صـــادر �لطاقة �لمتجددة )�ل�صم�صـــية 

و�لريـــاح(، لم ت�صـــكل �إال نحو 6.7% فقط مـــن مزيج �لطاقة 

�لم�صتهلكة عالمياً في عام 2021.

كما نوه �إلى �أن تلبية �لنفط و�لغاز لن�صف �لطلب �لعالمي 

علـــى �لطاقـــة - علـــى �الأقل- خـــالل �لعقديـــن �لقادمين، لن 

يكون هدفاً �صـــهاًل في حال تر�جع �ال�صتثمار�ت في �ل�صناعة 

�لبتروليـــة، حيـــث يقـــدر �أن �لعالم �صـــوف ي�صـــتهلك -�صـــمن 

�صـــيناريو �لحالة �لمرجعية- حو�لي 800- 870 مليار برميل 

مـــن �لنفط حتـــى عام 2045، �أي ما يعـــادل نحو 60- %67 

من �إجمالي �الحتياطي �لموؤكد في �لعالم عام 2020، و�لبالغ 

نحو 1.28 تريليون برميل. وهذ� يعني �أن هناك �أهمية فائقة 

لتعوي�ـــص �لكميات �لمنتجة عبر �كت�صـــافات جديـــدة، �أو عبر 

تبني تقنيات �ال�صـــتخال�ص �لمح�صن للنفط، مع مالحظة �أنه 

خالل �ل�صـــنو�ت �لما�صـــية تر�جعت �الكت�صافات �لجديدة من 

�لحقـــول �لعمالقـــة وباتت �أقل من �ل�صـــابق �صـــو�ء من ناحية 

�لعدد �أو �لحجم. 

وخل�ص بن �صـــبت �إلـــى �لتاأكيد علـــى �أن �لوقود �الأحفوري 

�صـــوف يبقى مت�صـــدر�ً �لم�صـــهد �لعالمي كاأهم عنا�صر مزيج 

�لطاقة خالل �لعقود �لقادمة، و�صـــيبقى للنفط دوٌر حيوي في 

دفـــع عجلة �لتنميـــة �لعالمية، مما يترك �ل�صـــناعة �لبترولية 

�أمـــام خياريـــن يجب �أن ي�صـــير� على �لتو�زي، �الأول هو �صـــخ 

�ال�صـــتثمار�ت في مجال �ال�صتك�صاف، وهو خيار هام بطبيعة 

�لحـــال، لكـــن عـــدد �لحقـــول �لنفطيـــة �لعمالقـــة �لتـــي يتم 

�كت�صـــافها �صـــنوياً قـــد تر�جع خـــالل �لعقد �لما�صـــي مقارنة 

بعـــدد �الكت�صـــافات �لغازية �لعمالقـــة، مما يزيد مـــن �أهمية 

�لخيار �لثانـــي، وهو تطوير �الحتياطيـــات �لموؤكدة �لمعروفة 

في �لحقول �لنا�صـــجة، وهو خيار �أقـــل مخاطرة من عمليات 

�لتنقيب في �لمناطق �لجديدة. 

وبّين في هذ� �لم�صـــمار �أن طرق �ال�صـــتخال�ص �لمح�صن 

للنفـــط تلعب دور�ً جوهرياً في تطوير �لحقول �لنا�صـــجة من 

خالل رفع معدل �الإنتاج، ومن خالل رفع معامل �ال�صتخال�ص 

من هـــذه �لحقول، وهو مـــا يمكن �لنظر �إليه وكاأنه �كت�صـــاف 

جديد، �إذ من �لمقبول علمياً �أن متو�صط معامل �ال�صتخال�ص 

فـــي �لعديد من حقول �لعالم لم يتجاوز 35%، وهذ� يعني �أن 

هنـــاك 65% من �الحتياطيـــات �لجيولوجية �لمتبقية ال تز�ل 

تمثل م�صـــدر�ً هاماً لرفد �الحتياطيـــات �لقابلة لالإنتاج، مما 

ي�صـــتوجب توجيه �لمزيد من �ال�صتثمار�ت نحو تطوير تقنيات 

�ال�صتخال�ص �لمح�صن.
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�صــــاركت �الأمانة �لعامة لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة 

للبترول )�أو�بك( في منتدى �صحن �لغاز �لطبيعي �لم�صال �لذي 

�نعقد يوم 22 �صــــبتمبر 2022 عبر �الت�صــــال �لمرئي. �صــــارك 

فــــي �لمنتــــدى �لعديد من ممثلي �ل�صــــركات و�لهيئــــات �لدولية 

�لمتخ�ص�صــــة فــــي مجــــال �لنقل �لبحــــري، وتقديــــم �لخدمات 

�للوج�صتية، و�لمنظمات �الأوروبية �لمتخ�ص�صة في مجال �لغاز 

�لطبيعي �لم�صال.

قــــدم ممثــــل �الأمانــــة �لعامــــة، �لمهند�ص و�ئــــل حامد عبد 

�لمعطي، خبير �صناعات غازية، روؤية �لمنظمة عن �آفاق �صناعة 

�لغاز �لطبيعي �لم�صــــال في �لجل�صــــة �لنقا�صية » �صناعة �صحن 

�لغاز �لطبيعي �لم�صال خالل �ل�صنو�ت �لخم�ص �لمقبلة«، حيث 

�أ�صار �إلى �أن �لمنطقة �لعربية �صت�صهد طفرة في طاقة �الإ�صالة 

بنحــــو 40% �أو 55 مليــــون طن �صــــنوياً بعد �النتهــــاء من تنفيذ 

�لم�صــــاريع �لجارية في دولة قطر، و�صــــلطنة عمان، وموريتانيا 

�لتي �صتن�صم الأول مرة �إلى نادي �لدول �لم�صدرة للغاز �لطبيعي 

�لم�صال بنهاية عام 2023. كما �أو�صح �أن �لمنطقة �لعربية من 

خالل �صــــركات �لنقل �لبحري �لوطنية �لمتخ�ص�صة ��صتطاعت 

�أن تلعــــب دور�ً مهمــــاً في �صــــوق �لنقل �لبحري للغــــاز �لطبيعي 

�لم�صــــال عبر بناء �أ�صــــطول من �ل�صــــفن عالية �لكفــــاءة وكبيرة 

�لحمولــــة لنقل �صــــادر�تها �لقائمة على تعاقــــد�ت طويلة �لمدة 

�إلى �الأ�صو�ق �لمختلفة، و�لتي �صكلت مجتمعة 13% من حمولة 

�الأ�صطول �لعالمي للغاز �لطبيعي �لم�صال بنهاية عام 2021.

وبالرغــــم مــــن �أن �لمنطقة �لعربية تعتبــــر تاريخياً من كبار 

م�صدري �لغاز �لطبيعي �لم�صال وال يز�ل �لن�صاط �لرئي�صي لها، 

�إال �أن عدة دول عربية �أبدت �هتماما بجذب �ال�صــــتثمار�ت في 

ن�صــــاط �لغاز �لطبيعي �لم�صــــال ذو �ل�صعة �ل�صغيرة وتطبيقاته، 

وفي مقدمتها تموين �ل�صفن بالغاز �لطبيعي �لم�صال، لما تتميز 

به �لمنطقة من موقع جغر�في متميز يتو�صط خطوط �لمالحة 

�لدوليــــة، وتما�صــــياً مــــع ت�صــــريعات �لمنظمة �لبحريــــة �لدولية 

�لر�مية �إلى خف�ص �نبعاثات ثاني �أك�صــــيد �لكربون �لناتجة من 

قطــــاع �لنقل �لبحــــري، وتحديد �ل�صــــقف �لعالمي للكبريت في 

وقود �ل�صفن عند 0.5%. ومن �أمثلة ذلك م�صروع تموين �ل�صفن 

بالغاز �لطبيعي �لم�صــــال في “�صــــحار” ب�صــــلطنة عمان بطاقة 

1 مليــــون طن/�ل�صــــنة �لذي من �لمتوقع �النتهاء منه وت�صــــغيله 
خــــالل ثالث �صــــنو�ت، ليكــــون باكورة م�صــــاريع تموين �ل�صــــفن 

في �لمنطقة، باالإ�صــــافة �إلى م�صــــاريع �أخرى مخطط تنفيذها 

في دولــــة �الإمار�ت �لعربية �لمتحــــدة، و�لجمهورية �لجز�ئرية، 

وجمهوريــــة م�صــــر �لعربيــــة، و�لتــــي �صت�صــــاهم حــــال تنفيذها 

وت�صغيلها في تحويل �لمنطقة �لعربية �إلى محور رئي�صي لتموين 

�ل�صفن بالغاز �لطبيعي �لم�صال.

مشاركة أوابك
في منتدى شحن الغاز الطبيعي المسال
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�أ�صـــدرت �الأمانة �لعامة لمنظمة �الأقطار 

�لعربية �لم�صـــدرة للبتـــرول “�أو�بك” موؤخر� 

در��صـــة تتناول خيار�ت �لتكامل بين م�صافي 

تكريـــر �لنفط �لخام وم�صـــافي �إنتاج �لوقود 

�لحيـــوي الإنتـــاج وقـــود متجـــدد بخ�صـــائ�ص 

مماثلـــة للوقـــود �لنفطـــي.

تاأتي هذه �لدر��صة في �إطار �صعي �الأمانة 

�لعامـــة لدعم جهود �لقائمين على �ل�صـــناعة 

�لنفطيـــة في �لدول �الأع�صـــاء نحـــو تخفيف 

عمليـــة  تعتبـــر  حيـــث  �لكربـــون،  �نبعاثـــات 

تكرير �لزيوت �لم�صـــتقة مـــن �لكتلة �لحيوية 

فـــي م�صـــافي تكرير �لنفط �إحـــدى �لتقنيات 

�لهامـــة �لتـــي تمكـــن �صـــناعة �لتكريـــر مـــن 

تلبية متطلبات �لت�صـــريعات �لبيئية �لخا�صـــة 

بخف�ـــص �النبعاثـــات �لكربونيـــة �لناتجة عن 

�لمنتجـــات �لنفطيـــة في كافـــة مر�حل دورة 

حياتهـــا، بـــدء�ً مـــن عمليـــات �الإنتـــاج وحتى 

�ال�صـــتهالك. 

�لخيـــار�ت  �أهـــم  �لدر��صـــة  ��صتعر�صـــت 

�لممكنـــة للتكامل بين م�صـــافي تكرير �لنفط 

وم�صـــافي �إنتاج �لوقـــود �لحيوية ودورها في 

�لتغلب على �ل�صـــعوبات �لتـــي تو�جه كل من 

قطـــاع �إنتاج �لوقود �لحيوي و�صـــناعة تكرير 

�لنفـــط. �أما قطاع تكريـــر �لنفط فيعاني من 

�نخفا�ـــص �لطلـــب علـــى �لوقـــود �لبترولـــي، 

فر�ـــص  نحـــو  �لعالمـــي  بالتوجـــه  مدفوعـــاً 

ت�صـــريعات خف�ص �النبعاثات �لكربونيـــة، فيما يو�جه قطاع 

�إنتـــاج �لوقود �لحيوي م�صـــكلة عدم �لقدرة على �لمناف�صـــة 

ب�صـــبب �رتفاع تكاليـــف �الإنتاج ومحدودية ن�صـــبة �لمزج مع 

�لوقـــود �لنفطـــي. 

كمـــا ركـــزت �لدر��صـــة علـــى �لتقنيـــات �لمتبعـــة لتكرير 

�لزيـــوت �لحيوية في وحد�ت م�صـــافي تكرير �لنفط، و�أهم 

فو�ئـــد وتحديات هذه �لتقنيات و�لفر�ص �لممكنة لتح�صـــين 

�أد�ئهـــا.

في �لختام ��صتعر�صـــت �لدر��صـــة بع�ص �ال�صـــتنتاجات 

كـــدت علـــى �صـــرورة دعـــم جهـــود  و�لتو�صـــيات، و�لتـــي �أ

�لبحـــث �لعلمـــي في �لدول �الأع�صـــاء في �أو�بـــك البتكار 

فر�ص تح�صـــين �أد�ء عمليات �لتكامل بين م�صـــافي تكرير 

منهـــا،  �لفائـــدة  وتعظيـــم  �لحيويـــة  و�لم�صـــافي  �لنفـــط 

و�لعمـــل علـــى تطبيـــق تقنيـــات تكريـــر �لزيـــوت �لحيويـــة 

فـــي م�صـــافي �لنفـــط �لقائمـــة بهـــدف تمكينها مـــن تلبية 

متطلبـــات �لت�صـــريعات �لبيئية �لخا�صـــة بخف�ص �نبعاثات 

�لكربـــون.

أوابك تصدر دراسة بعنوان “تكامل المصافي الحيوية 
ومصافي تكرير النفط إلنتاج الوقود المتجدد«

منظمة ا�قطار
العربية المصدرة
للبترول(أوابك)

دولة الكويت  - سبتمبر 2022

تكامل المصافي الحيوية
ومصافي تكرير النفط

إلنتاج الوقود المتجدد

Integration of Biorefinery 
and Petroleum Refinery to 

Produce Renewable Fuels
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 �أكــــد رئي�ص �أر�مكو �ل�صــــعودية وكبيــــر �إد�رييها �لتنفيذيين، 

�لمهند�ص �أمين بن ح�صــــن �لنا�صر، على �لحاجة �إلى خطة �أكثر 

موثوقية لتحّول �لطاقة، وذلك في كلمة رئي�صــــة �ألقاها في 20 

�صبتمبر 2022 في منتدى �صلمبرجيه �لرقمي.

و�ش�������ّدد المهند��������س النا�شر في كلمته عل�������ى اأهمية تحقيق 

توافق عالمي جديد في االآراء والمواقف، محّدًدا ثلثة محاور 

اإ�شتراتيجية، هي:

• �إدر�ك �صــــانعي �ل�صيا�صــــات وغيرهــــم مــــن �أ�صــــحاب 	

�لم�صــــلحة بــــاأن �إمد�د�ت �لطاقــــة �لتقليديــــة �لوفيرة 

و�لمعقولة �لتكلفة ال تز�ل مطلوبة على �لمدى �لطويل؛

• �لعمل على �لحّد من �النبعاثات �لكربونية �لناتجة عن 	

أرامكو: 
مطلوب توحد العالم خلف خطة جديدة لتحول الطاقة

�لمهند�ص �أمين بن ح�صن �لنا�صر
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�لطاقة �لتقليدية، وزيادة كفاءة ��صــــتخد�م �لطاقة، مع 

تمكين �لتقنية في كليهما؛

• �إنتاج طاقــــة متجددة وطاقة منخف�صــــة �لكربون تكمل 	

ب�صكل مّطرد �لم�صادر �لتقليدية �لمعروفة.

�ل�صــــوء  ت�صــــليطه  خــــالل  �لنا�صــــر،  �لمهند�ــــص  وقــــال 

 علــــى عو�قــــب عــــدم وجــــود خطــــة موثوقــــة ومتزنــــة للتحــــّول:

»عندما يتم توجيه �للوم �إلى م�صــــتثمري �لنفط و�لغاز وتو�صــــع 

�ل�صــــعوبات �أمامهم، ويتم تفكيك محطــــات �لكهرباء �لتي تعمل 

بالنفــــط و�لفحم، وعندما تف�صــــل فــــي تنويع �إمــــد�د�ت �لطاقة 

)خا�صــــة �لغاز(، وتعار�ص �إن�صاء محطات ت�صليم �لغاز �لطبيعي 

�لم�صــــال، وترف�ص �لطاقــــة �لنووية، فمن �ل�صــــروري �لتاأكد �أن 

خطتــــك للتحــــّول تقوم على �أ�صــــ�ص �صــــحيحة. ولكــــن ما حدث 

كمــــا �أظهــــرت هذه �الأزمــــة، كانت خطة �لتحول مجرد �صل�صــــلة 

من ق�صــــور �لرمــــال �لتي جرفتها موجــــات �لو�قع. و�الآن هناك 

�لمليار�ت مــــن �لنا�ص حول �لعالم يو�جهون تحديات �لو�صــــول 

�إلى �إمد�د�ت طاقة موثوقة وباأ�صعار معقولة، وفي �لوقت نف�صه 

يو�جهــــون �رتفاًعا في تكلفة معي�صــــة. وهذه �لظروف �صــــتكون 

على �الأرجح �صديدة وطويلة �الأمد«.

وحول �أهمية زيادة �ال�صــــتثمار في قطاع �لنفط و�لغاز، قال 

�لمهند�ص �لنا�صــــر: في �لو�قع �أ�صــــعر بقلق بالغ. فقد تر�جعت 

ب�صــــكل كبير ��صــــتثمار�ت �لنفط و�لغاز خالل �لع�صــــر �صــــنو�ت 

�لما�صية... وهناك عو�مل خوف تت�صبب في تقلّ�ص ��صتثمار�ت 

�لنفــــط و�لغاز في �لم�صــــاريع �لكبيرة وطويلة �الأجل. فالمهيمن 

على �صــــاحة �لنقا�ص حالًيا هي ��صــــتثمار�ت ق�صــــيرة �الأجل ال 

تعالج م�صكالت �أمن �لطاقة على �لمدى �لطويل. ومع �أن �لطلب 

�لعالمــــي على �لنفط متــــو�زن �إلى حدٍّ ما في �لوقت �لحالي �إال 

�أنــــه عندما يتعافى �القت�صــــاد �لعالمي فمــــن �لمتوقع �أن يرتفع 

�لطلب ب�صــــكٍل �أكبر، مما ي�صــــتهلك �لفائ�ص �ل�صــــئيل من طاقة 

�الإنتاج �لنفطي �الحتياطية. وبحلول �لوقت �لذي ي�صتيقظ فيه 

�لعالــــم على هذه �لتحديات، ربما يكــــون �الأو�ن قد فات لتغيير 

�لم�صار«.

وحــــول حاجــــة �لعالــــم �إلــــى �لتوّحــــد خلــــف خطــــة تحــــّول 

 جديــــدة وذ�ت م�صــــد�قية للطاقــــة، قــــال �لمهند�ــــص �لنا�صــــر:

»بينما ي�صتد �صغط �أزمة �لطاقة لالأ�صف، فاإن مجتمعات �لعالم 

بحاجة ما�ّصــــة �إلى �لم�صــــاعدة. ومن وجهة نظري، فاإن �أف�صــــل 

م�صــــاعدة يمكن �أن يقدمها �صانعو �ل�صيا�صات وجميع �أ�صحاب 

�لم�صــــلحة هــــو عالــــم موحد حــــول خطة تحــــّول جديــــدة �أكثر 

موثوقية، ومو��صــــلة �لجهود للتقدم في �لمحاور �الإ�صتر�تيجية 

�لثالثة �لتي حّددتها في كلمتي هذ� �ل�صباح. هذه هي �لطريقة 

�لتي نقدم بها م�صتقبل طاقة �أكثر �أماًنا و��صتد�مة«.
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أرامكو السعودية تعلن عن شراكة مع بطولتي 
فورموال 2 وفورموال 3 الستخدام الوقود 

منخفض الكربون بدًءا من العام 2023

و�صت�صــــّكل هذه �التفاقية، �لتي تخ�صــــع لمو�فقة �لمجل�ص 

�لعالمي لريا�صة �ل�صيار�ت �لتابع لالتحاد �لدولي لل�صيار�ت، 

جزًء� من �إ�صــــتر�تيجية �ال�صــــتد�مة �الأو�صــــع �لتي �أعلن عنها 

�التحــــاد �لدولــــي لل�صــــيار�ت و�لفورموال 1 بهــــدف �لحد من 

�النبعاثات �لكربونية في هذه �لريا�صــــة بحلول عام 2030م.

وبحلــــول عام 2026م، �صــــيكون لز�ًما علــــى جميع بطوالت 

�التحاد �لدولي لل�صــــيار�ت، بموجب �للو�ئح، ت�صــــغيل �صيار�تهم 

بوقــــود م�صــــتد�م بن�صــــبة 100%. ومــــن �أبرز �الإنجــــاز�ت �لتي 

�صــــتتحقق في هذه �لم�صيرة هو ��صتخد�م وقوٍد م�صتد�م بن�صبة 

100% �عتبــــاًر� من مو�صــــم �لفورمــــوال 1 لعــــام 2026م، �إلى 
جانب ��صتخد�م �لجيل �لجديد من وحد�ت �لطاقة �لهجينة.

�البتــــكار�ت  هــــذه  فــــي  �صــــبورت  موتــــور  و�صت�صــــتمر 

لتكــــون  �أي�ًصــــا  و�إنمــــا  فح�صــــب،  �لترويــــج  لمجــــرد  لي�ــــص 

�صــــتلعب  �لتــــي  �لمتعــــددة  �لتقنيــــات  �إن�صــــاء  طليعــــة  فــــي 

 وّقعت اأرامكو ال�شعودية، ال�شريك العالمي لبطولة الفورموال 1، مذكرة تفاهم اليوم مع فورموال موتور 

�شبورت المح�������دودة، تهدف ال�شتخدام الوقود الم�شتدام منخف�س الكربون ف�������ي البطولتين اعتباًرا من عام 

2023م. وتعّب�������ر المذكرة عن ريادة بطولتي االتحاد الدولي لل�شيارات للفورموال 2 والفورموال 3 من حيث 
التطوي�������ر في هذا المجال، مع اال�شتمرار في العمل على هذا النحو في بطوالت االتحاد الدولي لل�شيارات 

للفورموال 1 في الم�شتقبل على �شيارات ال�شباق ذات المقعد الواحد.
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باأكملهــــا. �لنقــــل  �صــــناعة  م�صــــتقبل  فــــي  حا�صــــًما   دوًر� 

وتعمــــل �أر�مكــــو �ل�صــــعودية على تطويــــر �أنو�ع وقود م�صــــتد�مة 

كتقنية “�الإحالل”، و�لتي من �لمحتمل ��صتخد�مها في �أ�صطول 

�ل�صــــيار�ت �لحالي في �لعالم لتُ�صــــهم في محاولــــة �لتقليل من 

�النبعاثات �لناتجة عن قطاع �لنقل على �لم�صتوى �لعالمي.

وبهــــذه �لمنا�صــــبة، قال �لنائــــب �الأعلى للرئي�ــــص للخدمات 

�لفنية في �أر�مكو �ل�صــــعودية، �الأ�صــــتاذ �أحمد �ل�صــــعدي: “لقد 

�أعلنــــا فــــي �أر�مكــــو �ل�صــــعودية عن طموحنــــا لتحقيــــق �لحياد 

�ل�صــــفري النبعاثــــات غــــاز�ت ثاني �أك�صــــيد �لكربــــون �لتي تقع 

�صــــمن �لنطاقيــــن )1 و2( في جميــــع �لمر�فــــق و�الأعمال �لتي 

تملكها �ل�صــــركة وتديرها بالكامل بحلــــول عام 2050م. عالوًة 

على ذلك، فاإننا ندرك �صــــرورة �لعمل ب�صــــكل وثيق مع موردينا 

وعمالئنــــا لمحاولة تقليل �النبعاثات على طول �صل�صــــلة الإمد�د 

لمنتجاتنا.

وي�صــــمل ذلك قطاع �لنقل، حيث نعمل على �إعادة ت�صــــميم 

محــــركات �الحتر�ق �لد�خلي و�أنو�ع �لوقود �لتي ت�صــــّغلها. تُعّد 

�صر�كتنا في مجال �لوقود �لم�صتد�م مع �لفورموال 2 و�لفورموال 

3 �متد�ًد� لهذه �لجهود، ونحن متحم�صون للغاية لال�صتفادة من 
�إمكاناتها«.

مــــن جانبه، قــــال كبيــــر �الإد�رييــــن �لتقنييــــن فــــي �أر�مكــــو 

�ل�صعودية، �الأ�صتاذ �أحمد �لخويطر: »ت�صتفيد �أر�مكو �ل�صعودية 

مــــن حجم �أعمالها �لفريد و�صــــبكتها �لعالمية وخبر�تها �لتقنية 

للم�صاعدة في تقديم حلول نقل منخف�صة �النبعاثات �لكربونية. 

لدينــــا �إيمان ر��صــــخ بقوة �ل�صــــر�كات، ولذلــــك فاإننا نهدف من 

خالل تعاوننا مــــع فورموال 2 وفورموال 3 �إلى �إظهار �الإمكانات 

�لكبيرة للوقود �ال�صــــطناعي �ل�صــــائل. نحن ن�صتك�صف �لحلول 

�لعمليــــة �لتي قد تمّكن مــــن �إز�لة �لكربون من قطاع �لنقل عبر 

��صــــتخد�م �لوقود منخف�ص �لكربون، و�لمحركات �الأكثر كفاءة، 

 عن �لمو�د �لمتطورة، وتقنية �حتجاز �لكربون. ونطمح 
ً

ف�صــــال

مًعــــا �إلى �إحد�ث تاأثير �إيجابي في ريا�صــــة �ل�صــــيار�ت، وهو ما 

يت�صق مع �لجهود �لتي تهدف �إلى تقليل �النبعاثات في قطاعات 

�ل�صيار�ت و�لنقل في �لعالم«.

و�أّكــــد رئي�ص �التحاد �لدولي لل�صــــيار�ت، محمد بن �صــــلِيّم: 

»�أن �ال�صتد�مة تاأتي على ر�أ�ص جدول �الأعمال �لعالمي لريا�صة 

�ل�صــــيار�ت، ومن �ل�صروري �أال يقت�صر تطبيقها على �لفورموال 

1 فح�صــــب، و�إنما �أي�ًصــــا �لفورموال 2 و�لفورمــــوال 3 وفي كافة 
�لنظام �لبيئي. فريا�صــــتنا تتطور ب�صــــرعة و�صت�صتمر ر�ئدة في 

�لتقنيات، بما في ذلك �لوقود �لم�صــــتد�م، �لذي �صيكون له دور 

في معالجة �لتغير �لمناخي”. و�أ�صــــاف بن �صــــليِّم: “نحن جزء 

�أ�صــــا�ص مــــن �لحل للم�صــــكالت �لتي نو�جهها فــــي جميع �أنحاء 

�لعالم، و�صتحقق �ل�صر�كة فو�ئد كبيرة للريا�صة و�ل�صناعة على 

نطاق �أو�صع«.

وفــــي هذ� �ل�صــــياق، قال �لرئي�ــــص �لتنفيــــذي للفورموال 1، 

�صــــتيفانو دومينيكالي: »تعد �أر�مكو �ل�صــــعودية �صركة ر�ئدة في 

هــــذ� �لمجــــال. وبناًء على مو�فقــــة �لمجل�ص �لعالمي لريا�صــــة 

�ل�صــــيار�ت باالتحــــاد �لدولي لل�صــــيار�ت، �صــــتعمل على تحقيق 

طموحاتنــــا في مجال �لوقود �لم�صــــتد�م، حيث تعمل �ل�صــــركة 

بالتعاون مع زمالئنا في بطولتي �لفورموال 2 و�لفورموال 3. وال 

تتوقف رعاية �ل�صركة على �ل�صائقين في �لم�صتقبل فح�صب، بل 

توفر �أي�ًصــــا م�صاحة تجربة ر�ئعة الأحدث �البتكار�ت �لهند�صية 

في مجال ريا�صــــة �ل�صــــيار�ت. و�صــــتنتقل فورمــــوال 1 في عام 

2026م �إلى �لوقود �لم�صتد�م �لخالي من �النبعاثات �لكربونية 
 يُحدث تغييــــًر� جذرًيا في قطاع �ل�صــــيار�ت 

ً
مما �صــــيوفر حــــال

وغيــــره من �لقطاعــــات. وبم�صــــاندة �أر�مكو �ل�صــــعودية وجميع 

�لم�صــــنعين لدينا، يمكننا ت�صريع وتيرة �نتقال هذ� �لقطاع �إلى 

�لحياد �ل�صفري لالنبعاثات«.

وقال �لرئي�ص �لتنفيذي لبطولتي �لفورموال 2 و�لفورموال 

3 فــــي �التحــــاد �لدولــــي لل�صــــيار�ت، برونــــو مي�صــــيل: »تمثل 
�ال�صــــتد�مة �أولوية ق�صــــوى فــــي عالم �ليوم، وقــــد بد�أنا منذ 

فتــــرة �لعمــــل على جعــــل ريا�صــــتنا �أكثر ��صــــتد�مة. وال يمكن 

تحقيق هدف �لتحّول �إلى �لوقود �ال�صــــطناعي �إال من خالل 

�ل�صــــر�كة مع �صــــركة بحجم �أر�مكو �ل�صــــعودية، �لتي ت�صــــعى 

بجــــد الإنتاج وقــــود متطور م�صــــتد�م في �لم�صــــتقبل �لقريب. 

ومــــن �الأ�صــــهل تنفيذ مثــــل هذ� �لتغييــــر �لكبير فــــي بطولتي 

�لفورمــــوال 2 و�لفورمــــوال 3 نظًر� الأنهما ت�صــــمان �صــــيار�ت 

مــــن فئة �لمحــــركات ومن جهة موردة و�حدة. ونحن �صــــعد�ء 

للغايــــة بالقيــــام بدوٍر �بتكاري و�تخــــاذ �لخطو�ت �الأولى نحو 

��صــــتخد�م �لوقــــود �ال�صــــطناعي �لم�صــــتد�م، كمــــا فعلنا في 

�لمو�صــــم �لما�صــــي حين �أدخلنا �الإطار�ت مقا�ص 18 بو�صــــة 

�لم�صــــتخدمة حالًيا في بطوالت �لفورموال1«.
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أدنوك للتكرير تكمل المرحلة األولى من مشروع 
استرداد الحرارة المهدرة لتعزيز جهود أدنوك 

لتحقيق االستدامة في جميع عملياتها

أدنوك مستمرة في تعزيز التزامها باالستدامة واإلنتاج المسؤول لتمكين 
مستقبل منخفض الكربون بما يتماشى مع مبادرة اإلمارات للحياد المناخي 2050

ت�شتعد »اأدنوك للتكرير«، الم�شروع التجاري الم�شترك 

بين �شركة بترول اأبوظبي الوطنية »اأدنوك« و�شركة »اإيني« 

االإيطالية، و�شركة »اأو اإم في« النم�شاوية، الإكمال المرحلة 

االأولى من م�شروع ا�شترداد الحرارة المهدرة في وحدة 

المرافق العامة في منطقة الروي�س.
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ويهدف م�صـــروع ��صترد�د �لحر�رة �لمهدرة  

�لـــذي تم �إطالقـــه في عـــام 2018 بتكلفة تبلغ 

2.2 مليـــار درهـــم )600 مليـــون دوالر(، �إلـــى 
�إعادة ��صـــتخد�م �لحـــر�رة �لمهدرة �لناتجة عن 

وحـــدة �لمر�فـــق �لعامة فـــي �لروي�ص الإ�صـــافة 

حو�لـــي 230 ميجـــاو�ط مـــن �لكهربـــاء يومياً، 

وهـــو ما يكفي لتزويد مئات �الآالف من �لمنازل 

بالكهربـــاء. كما �صـــينتج هذ� �لم�صـــروع حو�لي 

62400 متـــر مكعب من �لمـــاء �لمقطر يومياً. 
و�صي�صـــهم  �لم�صـــروع فـــي زيادة �إنتـــاج �لطاقة 

وتعزيـــز �لكفـــاءة �لحر�رية في �لوحدة بن�صـــبة 

30% دون حـــدوث �أي �نبعاثـــات �إ�صـــافية مـــن 
ثاني �أك�صيد �لكربون.

ومن �لمخطط  �النتهاء من �لمرحلة �الأولى 

مـــن �لم�صـــروع و�لتي ت�صـــمل ت�صـــغيل غاليتين 

وتوربينـــات جديـــدة قبـــل نهايـــة �لعـــام، بينما 

�صـــيتم �النتهاء من �لمرحلة �لثانية، �لتي ت�صمل 

غاليتين �إ�صافيتين، في منت�صف عام 2023.

وبهـــذه �لمنا�صـــبة قـــال عبـــد �هلل عطيـــة 

�لم�صـــعبي، �لرئي�ص �لتنفيذي ل�صـــركة “�أدنوك 

للتكرير”:”يعك�ـــص م�صـــروع ��صـــترد�د �لحر�رة 

�لمهـــدرة �لتز�منا �لد�ئم باإيجـــاد طرق مبتكرة 

لتح�صـــين كفاءة عملياتنا و�صـــمان ��صتد�متها، 

حيث �صـــيحقق هذ� �لم�صـــروع نقلـــة نوعية في 

�إنتـــاج �لكهربـــاء و�لميـــاه فـــي وحـــدة �لمر�فق 

�لعامة، كما يعد ركيزة �أ�صا�صية  لخطط تو�صعة 

وتطويـــر �لروي�ص �لتـــي يجري تنفيذهـــا حالياً 

تما�صياً مع ��صتر�تيجية �أدنوك �لمتكاملة 2030 

للنمو �لذكي«.

تم ت�صميم م�صروع �أدنوك ال�صترد�د �لحر�رة 

�لمهـــدرة بهدف �إعادة ��صـــتخد�م حر�رة �لعادم 

�لناتجة من ت�صغيل �لتوربينات �لتي تعمل بالغاز 

فـــي وحدة �لمر�فق �لعامـــة، و�لتي يتم �إطالقها 

حالياً في �لغالف �لجـــوي، الإنتاج �لبخار �لذي 

ي�صتخدم الحقاً في �إنتاج �لكهرباء.

وتُعتبـــر �أدنوك �صـــمن منتجي �لنفط و�لغاز 

�الأقل كثافة في م�صتويات �نبعاثات �لكربون في 

�لعالم، كما تعمل �ل�صـــركة على خف�ص �نبعاثات 

غاز�ت �الحتبا�ص �لحر�ري بن�صبة 25% بحلول 

عام 2030، بما يتما�صـــى مـــع مبادرة �الإمار�ت 

للحياد �لمناخي 2050.

ويُعد م�صـــروع ��صـــترد�د �لحـــر�رة �لمهدرة 

�أحد �لمبادر�ت �ال�صـــتر�تيجية �لعديدة لخف�ص 

�لكربـــون من عمليات �أدنوك ويعتمد على ريادة 

�ل�صـــركة طويلة �الأمد للبيئة. وي�صمل ذلك عدد 

من �الإنجاز�ت �لمهمة مثل تنفيذ �صيا�صـــة عدم 

حرق �لغـــاز �لروتيني في �أو�ئل �لعقد �الأول من 

�لقرن �لحادي و�لع�صـــرين و�إن�صـــاء �أول من�صـــاأة 

تجارية الحتجاز �لكربون وتخزينه تحت �الأر�ص 

في منطقة �ل�صـــرق �الأو�صـــط فـــي عام 2016. 

وخالل �الثني ع�صـــر �صـــهر�ً �لما�صـــية، �أعلنت 

�أدنـــوك عن �صـــر�كات عديدة لخف�ـــص �لكربون 

علـــى نطـــاق و��صـــع مـــن عملياتهـــا، وذلك من 

خـــالل توفير 100% من �لطاقة �لتي تحتاجها 

�ل�صـــركة في عملياتها من خالل �لطاقة �لنووية 

و�ل�صم�صية �لنظيفة، وم�صروع �إن�صاء �صبكة لنقل 

تيار كهربائي مبا�صـــر عالي �لجهد تحت �صطح 

�لبحـــر تربط من�صـــاآت �لنفط و�لغـــاز �لبحرية 

�لتابعة الأدنوك ب�صـــبكة �لكهربـــاء �لبرية �لتابعة 

لموؤ�ص�صة �أبوظبي للطاقة.

تعمل الشركة على خفض كثافة انبعاثات غازات االحتباس 
الحراري بنسبة %25 بحلول عام 2030 وتلبية الطلب الناشئ 
على الوقود منخفض الكربون ودعم التحول العالمي للطاقة 

المشروع يهدف إلعادة تدوير الحرارة المهدرة من محطة 
“أدنوك للتكرير” في الرويس مما يزيد من إنتاج الكهرباء ويعزز 

كفاءة المنشأة بحوالي %30 دون أي انبعاثات إضافية
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»أدنوك” و”طاقة” تعلنان عن إتمام تمويل 
مشروعهما االستراتيجي إلنشاء شبكة لنقل 

الكهرباء تحت سطح البحر

�لـــذي  �لمبتكـــر،  �لم�صـــروع  يهـــدف 

يعـــد �الأول مـــن نوعه في منطقة �ل�صـــرق 

�الأو�صـــط و�صـــمال �أفريقيـــا، �إلـــى تطوير 

وت�صـــغيل نظام لنقل تيار كهربائي مبا�صر 

عالـــي �لجهد تحت �صـــطح �لبحـــر الإمد�د 

عمليـــات �إنتـــاج حقـــول “�أدنـــوك” �لبحرية 

بطاقـــة �أكثر كفاءة و�صـــديقة للبيئة من خالل 

ربطها ب�صـــبكة كهربـــاء �أبوظبي �لبريـــة �لتابعة 

ل�صركة “طاقة”. و�صهد �لم�صروع �لذي يتم تطويره 

ب�صكل م�صترك بين كل من “�أدنوك” و”طاقة” و�ئتالف 

ي�صم كاًل من �ل�صركة �لكورية للطاقة �لكهربائية )كيبكو(، 

و�صركة كيو�صـــو للطاقة �لكهربائية �ليابانية، و�صركة �لكهرباء 

�لفرن�صـــية )�إي دي �إف(، تقدمـــاً �صـــريعاً بـــدء�ً من �لتخطيط 

و�صـــوالً �إلى مرحلـــة �لتطوير و�نطـــالق �أعمال �لت�صـــييد في 

مطلـــع عام 2022، مما يوؤكـــد �لدور �لر�ئد لكل من “�أدنوك” 

و”طاقـــة” في دفـــع �لعمل �لمناخـــي ودعم مبـــادرة �الإمار�ت 

 �ال�صـــتر�تيجية لتحقيق �لحياد �لمناخـــي بحلول عام 2050.

و�صـــيقوم �الئتالف بت�صييد و�متالك ونقل وت�صغيل �صبكة نقل 

�لكهرباء �لمتطورة بال�صـــر�كة مع “�أدنوك” و”طاقة«، على �أن 

اأعلن�������ت �شركة بترول اأبوظبي الوطنية “اأدنوك” و�شركة 

اأبوظب�������ي الوطنية للطاقة “طاقة”، ف�������ي 23 �شبتمبر 

2022 ع�������ن اإتمام تمويل م�شروعهما اال�شتراتيجي 
ال�������ذي يه�������دف الإم�������داد عملي�������ات اإنت�������اج حقول 

“اأدن�������وك” البحري�������ة بطاقة �شديق�������ة للبيئة 
ت�شهم في خف�س االنبعاثات الكربونية وذلك 

بتكلفة قدرها 14 مليار درهم اإماراتي )3.8 

مليار دوالر اأمريكي(. 

المشروع األول من نوعه في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا يربط حقول »أدنوك« 
البحرية بشبكة الكهرباء البرية 
التابعة لشركة »طاقة« لخفض 
االنبعاثات الكربونية 
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تتم �إعادة �لم�صـــروع بالكامل �إلـــى “�أدنوك” بعد 35 عاماً من 

�لت�صغيل. 

وبهذه �لمنا�صـــبة، قـــال معالي �لدكتور �صـــلطان بن �أحمد 

�لجابـــر، وزيـــر �ل�صـــناعة و�لتكنولوجيـــا �لمتقدمـــة في دولة 

�الإمـــار�ت �لعربية �لمتحدة، �لمبعوث �لخا�ص لدولة �الإمار�ت 

للتغير �لمناخي، �لع�صـــو �لمنتدب و�لرئي�ص �لتنفيذي الأدنوك 

ومجموعة �صـــركاتها: “تما�صـــياً مـــع روؤية وتوجيهـــات �لقيادة 

�لر�صـــيدة، ر�صـــخت ’�أدنوك‘ لنف�صـــها مكانة ر�ئدة في تطبيق 

حلول مبتكرة ومجدية �قت�صـــادياً لتكنولوجيا �لطاقة �لنظيفة 

و�لحـــد من �النبعاثـــات �لكربونيـــة. ويوؤكد �إتمـــام تمويل هذ� 

�لم�صـــروع �ال�صـــتر�تيجي قـــدرة �أدنـــوك علـــى هيكلـــة و�إتمام 

�صـــفقات مبتكرة ومرنة ت�صهم في �صـــمان م�صتقبل منخف�ص 

�لكربون، وذلك �صـــمن جهودنا �لم�صتمرة للحد من �النبعاثات 

في مجال �لعمليات. وي�صـــهم هذ� �لم�صـــروع �لمبتكر في دفع 

جهود خلق �لقيمة الإمارة �أبوظبي ب�صورة م�صوؤولة وم�صتد�مة، 

كمـــا ير�صـــخ مكانـــة دولة �الإمـــار�ت وجهـــة جذ�بـــة وموثوقة 

ال�صتثمار�ت روؤو�ص �لمال �لعالمية«.

و�أ�صـــاف: “ب�صـــفتها مزود�ً م�صـــوؤوالً وموثوقـــاً الإمد�د�ت 

�لطاقـــة منخف�صـــة �لكربـــون، ت�صـــتمر ’�أدنـــوك‘ بالعمـــل مع 

�صـــركائها لتطويـــر حلـــول عمليـــة ومجدية تجارياً ت�صـــهم في 

خف�ص �النبعاثات �لكربونية«.

ومن �لمتوقع �أن ي�صـــاهم �لم�صـــروع في خف�ص �النبعاثات 

�لكربونيـــة لعمليـــات “�أدنوك” �لبحرية باأكثـــر من 30% عبر 

��صتبد�ل مولد�ت �لكهرباء �لحالية، �لتي تعتمد على توربينات 

�لغاز، بم�صادر �أكثر ��صتد�مة عبر �صبكة كهرباء �أبوظبي �لبرية 

�لتي ت�صـــغلها �صركة �أبوظبي للنقل و�لتحكم )تر�ن�صكو( �لتابعة 

و�لمملوكة بالكامل ل�صركة “طاقة«

من جانبه �صـــّرح �صـــعادة محمد ح�صن �ل�صـــويدي، رئي�ص 

مجل�ص �إد�رة �صـــركة �أبوظبي �لوطنية للطاقة “طاقة”، قائاًل: 

“ت�صـــاهم “طاقة” بدور حيوي وفاعل في ت�صـــريع �لتحول في 
قطـــاع �لطاقة في دولـــة �الإمار�ت من خـــالل تقديم محفظة 

متكاملة من �لحلول من �صـــاأنها توفير م�صـــادر نظيفة للطاقة 

لدعـــم �لتنميـــة �القت�صـــادية. وياأتـــي �إتمـــام عمليـــة �الإغالق 

�لمالـــي بمثابة �إنجاز مهـــم في هذ� �لم�صـــروع �لفريد و�لذي 

�صـــتقوم “طاقـــة” من خالله بتزويـــد مر�فق �أدنـــوك �لبحرية 

باإمـــد�د�ت طاقة منخف�صـــة �لكربون بطرق �آمنـــة وفّعالة من 

خالل نظام �صـــبكة نقل �لكهرباء �لتابع ل�صـــركة “تر�ن�صـــكو”. 

وتو��صل مجموعتنا �إثبات قدرتها على �ال�صتفادة من خبر�تها 

�لو��صـــعة الإز�لـــة �لكربون من قطاع �لطاقـــة، وذلك باالعتماد 

على بناء �ل�صر�كات �ال�صـــتر�تيجية و�إ�صافة �لقيمة الأ�صحاب 

�لم�صلحة.«

جدير بالذكر �أنه �صـــيتم �إعادة توجيـــه �أكثر من 50% من 

�لقيمة �الإجمالية للم�صروع �إلى �القت�صاد �لمحلي عبر برنامج 

“�أدنوك” لتعزيز �لقيمة �لمحلية �لم�صـــافة �لذي حقق نجاحاً 
كبيـــر�ً. ويعـــد هذ� �لم�صـــروع �ال�صـــتر�تيجي نموذجـــاً الإقبال 

�صـــركات ر�ئدة عالمياً على �ال�صتثمار في دولة �الإمار�ت، مما 

يوؤكـــد مكانة “�أدنـــوك” ودورها �لمحوري في دفع �ال�صـــتثمار 

�لم�صـــوؤول و�لم�صـــتد�م في مجال �لطاقة، وجهود خلق �لقيمة 

للدولة.

المشروع حقق تقدمًا سريعًا بدءاً من 
التخطيط وصواًل ألعمال التشييد التي 

انطلقت مطلع 2022

إعادة توجيه أكثر من %50 من القيمة 
اإلجمالية للمشروع إلى االقتصاد 

المحلي عبر برنامج »أدنوك« لتعزيز 
القيمة المحلية المضافة

المشروع يسهم في خفض االنبعاثات 
الكربونية من عمليات »أدنوك« البحرية 
مما يرسخ دور »أدنوك« و«طاقة« في 

دعم مبادرة اإلمارات االستراتيجية لتحقيق 
الحياد المناخي بحلول عام 2050
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 اأعلن�������ت “قط�������ر للطاقة”، ع�������ن اأ�شعار 

الديزل والجازولين ف�������ي دولة قطر خلل 

�شه�������ر اأكتوبر 2022، حيث �شهدت االأ�شعار 

ثباتا للديزل والجازولي�������ن 95 )�شوبر(، و 

الجازولين 91 )ممتاز(.

وح�������ددت “قط�������ر للطاقة” �شع�������ر لتر 

الدي�������زل ب 2.05 ري�������ال، و�شعر الجازولين 

95 )�شوب�������ر( ب 2.10 ري�������ال للتر الواحد، 
و�شع�������ر الجازولين 91 )ممت�������از( ب 1.95 

ريال للتر الواحد.

تعلن عن أسعار الوقود 
لشهر أكتوبر المقبل
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التطورات البترولية في األسواق العالمية  النشرة الشهرية حول     
2022 أكتوبر    

 

 أسواق النفط العالمية  أوالً:
 أسعار النفط .1
  دوالر  93.6إلهه   2022 أكتههوبر شهههر خاللالمتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك   تراجع

منظمههة   توقعههاتتشههير    بينمهها% مقارنة بالشهههر السههاب .  1.8تبلغ    انخفاضللبرميل، أي بنسبة  
دوالر للبرميل،  103  إل   2022عام    في  هاارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خامات  إل   أوبك

 .2021 مقارنة بعام %47.3أي بنسبة زيادة تبلغ 

% 6.5 ةنسههبب 2022  سههبتمبرخالل شهر    انخفضقد  أوبك  خامات  أسعار سلة    متوسطيذكر أن  
يعهه ذ كلههك   .دوالر للبرميههل  95.3ليصههل إلهه   ،  دوالر للبرميل( مقارنة بالشهههر السههاب   6.6)

تبهها ا النمههو االقتصههادي العههالمي وال لهه  علهه   بشهه نمت ايههدة المخههاو  ال بشكل رئيسي إل 
 . مرتفعههة  تقلبههات  حههدو   التي تسببت في  عمليات البيع في أسواق العقود اآلجلة  ت ايدوة،  ال اق
بسب  موسم   (تحديداً في حوض المحيط األ لسي)ضعف ال ل  في السوق الفورية  جان   إل   

، 2022  أكتههوبر ونههوفمبر  خههالل شهههريصيانة المصافي الذي من المفتههرض أن يبلههغ كروتهه   
 األمريكي. االستراتيجي  السح  من المخ ونواستمرار 

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

     

 

 

 

 

 
 

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

 الطلب والعرض .2

    ليصل  2022من عام  الثالثال ل  العالمي عل  النفط خالل الربع   ارتفاعإل     التقديراتتشير
الربههع السههاب .  بمستوياتمقارنة % 1 بلغت زيادةمليون برميل/يوم، أي بنسبة  99.3إل  نحو 
 46.5 نحههوليصل إل  % 2.4بنسبة  دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ل   ارتفعحيث  

مليههون  52.8 ليبلههغ% 0.4بنسههبة دول العههالم  بههاقي لهه   انخفههض بينمههاوم، ي/رميههلمليههون ب
  .برميل/يوم
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ي/مليون بحفارة

إنتاج النفط الصخرى عدد الحفارات العاملة

 نحههوليصههل إلهه     2022مههن عههام    الرابعال ل  العالمي عل  النفط خالل الربع    ارتفاع  ويتوقع
دول منظمة التعاون االقتصههادي  ل  مجموعة    ارتفاعمليون برميل/يوم، حيث يتوقع    101.6
إلهه  نحههو دول العههالم   بههاقي لهه     ارتفاعيتوقع    كماوم،  ي/رميلمليون ب  47.1إل  نحو    والتنمية
 مليون برميل/يوم.  54.5

   خههالل الخههام وسههوائل الغههاز ال بيعههي الههنفط  اإلمدادات العالمية من ارتفاعإل  تشير التقديرات
الشهههر السههاب ، مقارنههة بمسههتويات  %  1ب/ي، أي بنسههبة    مليون  1بنحو    2022  سبتمبرشهر  

إمدادات الههدول المنتجههة مههن خههار     إجمال  ارتفعفقد    مليون ب/ي.  101.7لتصل إل  حوالي  
إمدادات الههدول األعءهها    ارتفعت  كما،  مليون ب/ي  66.5  ليصل إل  نحو%  1.2أوبك بنسبة  

 .مليون ب/ي 35.2 لتصل إل  نحو% 0.4أوبك بنسبة منظمة في 
خههالل شهههر          ارتفعههتمههن الههنفط الخههام فقههد  مجموعةةة دول أوبةةك أمهها فيمهها يخههد إمههدادات  

الشهههر السههاب ، مقارنههة بمسههتويات  %  0.2ب/ي، أي بنسههبة    ألههف  88بنحههو    2022  أغس س
إمدادات الدول المنتجة من خار  أوبههك   انخفءتحيث    ،مليون ب/ي  40.5  لتصل إل  حوالي

 بينمهها، مليههون ب/ي 15.1 صههل إلهه  نحههوتل% 0.4بنسههبة واألعءهها  فههي مجموعههة اوبههك  
 ، وهي أعءا  في مجموعههة أوبههك ،أوبكمنظمة  األعءا  في  العشر  إمدادات الدول    ارتفعت
   .مليون ب/ي 25.4 لتصل إل  نحو% 0.6بنسبة 

   ألف   186بمقدار    2022  سبتمبر  شهر  خالل  الصخريمن النفط    الواليات المتحدة  إنتا   ارتفع
خالل   ارتفاع ويتوقع    .مليون برميل/يوم  8.874  ليصل إل الشهر الساب   ب  برميل/يوم مقارنة

 انخفههضأخههر،  فههي ت ههور  و  .مليههون ب/ي  9.104ليصل إل     2022  ونوفمبر  كتوبرأ  يشهر
  .حفارة 672 ليبلغ 2022 سبتمبرخالل شهر   اتحفار 3 بمقدارعدد الحفارات العاملة 

 األمريكية إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 المخزونات النفطية .3
  خههالل شهههر   دول منظمة التعههاون االقتصههادي والتنميههةفي  النف ي  المخ ون التجاري    انخفض

مليون  2715 حوالي مليون برميل مقارنة بالشهر الساب  ليصل إل  21 بمقدار  2022 سبتمبر
مليههون برميههل مقارنههة بالشهههر السههاب   34بمقدار اإلستراتيجي  المخ ون    انخفض  كمابرميل،  

 مليون برميل. 1544ليصل إل  حوالي 
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 )مليون برميل(  2022 سبتمبرالتغير في المخزون النفطي في نهاية شهر 

 

 

 

 

 

 

 

 Oil Market intelligence, December 2021 and October 2022.المصدر: 

 . تجارة النفط4

 من النفط والمنتجاتالواليات المتحدة وصادرات واردات  -
  بنسههبة 2022 سههبتمبر شهههر خاللمن النفط الخام  مريكية  األ  الواليات المتحدةواردات    ارتفعت 

 بنسههبة الههنفط الخههاممههن  هاصههادرات ارتفعههت كمهها مليههون ب/ي،  6.3  حواليلتصل إل   %  2.9
 .مليون ب/ي 4.1 حوالي لتبلغ 6.5%
  2022  سبتمبر  شهر  خالل  المنتجات النف يةمن    األمريكية  الواليات المتحدة  واردات  انخفءت 

المنتجههات مههن    صههادراتها  ارتفعههت  بينمهها  مليههون ب/ي،  1.7  حوالي  لتصل إل %  14.8  بنسبة
 مليون ب/ي. 6.3 حوالي بلغلت% 1.3 بنسبة النف ية

 أسواق الغاز الطبيعي العالمية  ثانياً:
 األسعار  .1
  المتوسط الشهري للسعر الفوري للغههاز ال بيعههي المسههجل فههي مركهه  هنههري بالسههوق   انخفض

 دوالر لكل مليون )و ح ب(.  7.88إل   2022 سبتمبرشهر  األمريكي خالل  
  2022 أغسهه س خههالل شهههراليابههان أسعار استيراد الغاز ال بيعههي المسههيل فههي متوسط    ارتفع 

 كما ارتفع، دوالر لكل مليون )و ح ب(  19.80  ليبلغ(  و ح ب)  لكل مليون  دوالر  2.14بمقدار  
دوالر لكههل  3.07بمقههدار  كوريهها الجنوبيههة أسعار استيراد الغههاز ال بيعههي المسههيل فههيمتوسط  

أسههعار اسههتيراد متوسههط  ارتفههعو ،دوالر لكههل مليههون )و ح ب( 22.97 ليبلههغ مليون )و ح ب(
دوالر  24.53 ليبلغ (و ح ب) لكل مليون دوالر 7.66بمقدار  تايوان الغاز ال بيعي المسيل في

بمقههدار  الصههين أسعار استيراد الغاز ال بيعي المسيل فيمتوسط    وارتفع  .لكل مليون )و ح ب(
  دوالر لكل مليون )و ح ب(. 16.95 ليبلغ( و ح ب) لكل مليون دوالر 3.5

 الصادرات .2
  الصههين والجنوبيههة   صادرات الدول العربية من الغاز ال بيعي المسيل إل  اليابان وكوريا  بلغت

 بلغههت مسههت ةرة بحصههة ،2022 أغسهه س مليههون  ههن خههالل شهههر 3.649 حههواليتههايوان و
   .اإلجمالي% من 22.2
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* The OPEC basket of crudes )effective June 16, 2005( is comprised of 
Algeria's Saharan Blend, Iraq's Basra Light, Kuwait Export,   Libya's Es 
Sider, Qatar Marine, Saudi's Arabian Light, UAE's Murban,  Iran Heavy, 
Indonesia's Minas, Nigeria's Bonny Light, and Venezuela's Merey.Effective 
1 January and  mid of October 2007,Angola’s Girassol and Ecuadorian 
Oriente crudes have been incorporated to become the 12th  and 13th crudes 
comprising the new Opec Basket.As of Jan.2009, the basket excludes the 
Indonesian crude. As of  Jan. 2016, the basket price includes the Indonesian 
crude. As of July 2016 the basket price includes the Gabonese crude.
As of January 2017, the basket price excludes the Indonesian crude «Minas». 
As of June 2017,The basket price includes  the Equatorial Guinean crude 
«Zafiro»». As of June 2018, the basket includes the Congolese crude «Djeno». 
As of january 2019: The basket price excludes the Qatari crude "Qatar Marine".
As of March 2020 The basket price excludes the Ecuadorean crude «Oriente».

العربي   : التالية  الخامات  2005 على  يونيو   16 اعتبارا من  اأوب��ك  �شلة  ت�شمل    *
ال��خ��ف��ي��ف ال�������ش���ع���ودي، م���زي���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

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 

 40.182.193.6October �كتوبر 

42.680.495.2November 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 

*41.569.9103.0Annual 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

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

�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

�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
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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

September 2021 89 22 36 �صبتمرب 2021

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

September 175 50 86 �صبتمرب

�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

September 2021 121 115 114 �صبتمرب 2021

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

September 238 228 304 �صبتمرب

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 7.3 7.1 7.0 7.0 6.8 6.8 6.5 6.7 6.6  الدول العربية

OAPEC 6.2 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 46.5 45.4 45.8 44.7 46.7 45.8 44.1 42.4 42.1  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

Americas 25.1 25.0 24.8 24.2 25.0 24.8 24.4 22.8 22.6 �الأمريكيتني

Europe 14.1 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 52.9 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 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 �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 29.9 29.5 29.2 27.4 28.7 28.0 26.6 26.4 27.1 الدول العربية

OAPEC 28.8 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 33.8 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 31.0 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 3.6 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 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 6.5 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 100.6 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, December 2021 & Octover 2021 Source: Source: Oil Market Intelligence, December 2021 & Octover 2021 

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

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

 �شبتمبر

2022
Sep-22

 اأغ�شط�س

2022
Aug-22

التغير عن أغسطس 2022
 Change from
August 2022

 �شبتمبر

2021
Sep-21

التغير عن سبتمبر 2021
 Change from

September 2021

Americas(33(41514 14811477االأمريكيتني:

Crude)10(14595 585571نفط خام

Products)23(919)10(896906منتجات نفطية

18Europe 889)16(907923اأوروبا :

33Crude 306)4(339343نفط خام

Products)15(583)12(568580منتجات نفطية

Asia Pacific(27(355(8(328336اآ�شيا/املحيط الهادئ:

Crude)1(109)6(108114نفط خام

Products)26(246)2(220222منتجات نفطية

دول منظمة التعاون 

االقت�شادي والتنمية *
27152736)21)2758)43)OECD 

1

22Crude 41010 10321028نفط خام

Products(64(1748(24(16841708منتجات نفطية

دول خارج منظمة التعاون 

االقت�شادي والتنمية *
29832989)6)2870 113Non - OECD 

1

217Oil at Sea 521316 15331481نفط على منت �لناقالت

70World Commercial 1 5628(27(56985725املخزون التجاري العاملي *

Strategic Strategic)269(1813)34(15441578�ملخزون �ال�صرت�تيجي

875618Total 2)10(87748784اإجمايل 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

:¿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


