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في هذا العدد

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

د
د
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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. 

 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 

للموؤ�ش�شات: 15 دينار� كويتيا �أو ما يعادلها بالدوالر 

للأفراد: 40 دوالر� �أمريكيا 

للموؤ�ش�شات: 60 دوالر� �أمريكيا

توجه طلبات اال�شرتاك اإىل: 

ق�شم التوزيع – اإدارة االإعلم واملكتبة،

منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول 

�ص.ب. 20501 �ل�صفاة، �لكويت 13066 - دولة �لكويت
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منظمة ا�قطار
العربية المصدرة
للبترول(أوابك)

حرق الغاز على الشعلة
(FLARING)

ما هو الحجم
؟الفعلي للمشكلة

إعداد المهندس
تركي حسن حمش
خبير بترول/ استكشاف وإنتاج

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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األمين العام يفتتح فعاليات الدورة التدريبية
في مجال تفسير المعطيات الزلزالية

صدور التقرير 
االقتصادي 
العربي 
الموحد لعام 
2021

أوابك في 
أحدث تقاريرها:
»توجيـه اللـوم 
للـدول العربيـة
فـي انبعاثات 

الكربون مبالغ 
فيه”
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التقرير ا�قتصادي
العربـــي الموحــد
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بقلم : االستاذ علي سبت بن سبت

االمين العام لمنظمة أوابك

السوق النفطية العالمية:

بين انقضاء عام وإطاللة جديد

�لطلب �لعالمي على �لنفط �أكبر معدل �رتفاع �صنوي 

له على �الإطالق �أي بنحو 6.2% ليبلغ  96.6 مليون 

برميل/يوم في عام 2021. 

وعلـــى وقـــع تلـــك �لمعطيـــات، �رتفـــع �لمعـــدل 

�ل�صـــنوي الأ�صـــعار �لنفط �لخـــام �لعالميـــة في عام 

2021 بنحـــو 68.5% مقارنة بالعام �ل�صـــابق وهي 
�أعلى وتيرة م�صـــجلة له ُمنذ عام 2011، لي�صل �إلى 

69.9 دوالر للبرميل. وقد ت�صافر عدد من �لعو�مل 
�لتي �صـــاهمت ب�صـــكل �أو باأخر في �رتفاع �الأ�صـــعار 

وعلى ر�أ�صـــها �لجهـــود �لمبذولة مـــن قبل مجموعة 

علـــى �لرغـــم مـــن �لم�صـــهد �القت�صـــادي غيـــر 

�لم�صتقر على �لم�صتوى �لعالمي مع ��صتمر�ر معاناة 

�القت�صـــاد�ت �لعالميـــة مـــن تد�عيـــات �ل�صـــالالت 

�لمتحورة �صـــريعة �الإنت�صار من فيرو�ص كورونا، �أدبر 

عـــام 2021 مخلفـــا ور�ئـــه ب�صـــمات �يجابية على 

�ل�صـــوق �لنفطيـــة، حيث نمـــت �الإمـــد�د�ت �لنفطية 

بمعـــدل 1.5% لت�صـــل �لـــى 95.1 مليـــون ب/ي، 

وقد ��صـــتحوذت �لـــدول �لمنتجة فـــي منظمة �أوبك 

علـــى نحو 33% من ذلـــك �الإجمالي لي�صـــل حجم 

�إمد�د�تهـــا �إلى حو�لي 31.5 مليون ب/ي. و�صـــجل 
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دول �أوبك+ لتحقيق �ال�صـــتقر�ر و�لتو�زن في �ل�صوق 

�لنفطيـــة �لعالميـــة، باإتخاذهـــا عدد مـــن �لقر�ر�ت 

�لهامة �لتي �صاهمت ب�صكل كبير في تقييد �إمد�د�ت 

�لنفـــط �لخام �لعالمية، ومـــن ثم �لتخل�ص من تخمة 

�لمخزونـــات �لنفطيـــة �لعالميـــة �لتي ت�صـــببت فيها 

جائحة فيرو�ص كورونا �لم�صـــتجد. ف�صـــال عن دور 

حمالت �لتطعيم وت�صارع وتيرتها في تخفيف �لقيود 

�لمفرو�صـــة على حركـــة �لتنقل و�ل�صـــفر �لمرتبطة 

بالجائحة، كما �صـــاعدت على �حر�ز تقدم كبير في 

��صتئناف �لن�صاط �القت�صادي لترتفع حركة �لتجارة 

�لعالمية في �ل�صـــلع ب�صـــكل ملحوظ م�صـــجلة �أعلى 

م�صتوى ف�صلي لها على �الإطالق خالل �لربع �لثالث 

من �لعام، كما تح�صن ن�صـــاط �ل�صناعات �لتحويلية 

�لعالمية و�إن كان ب�صكل ن�صبي. 

وعلى م�صـــتوى �لدول �الأع�صاء، �نعك�ص �الرتفاع 

فـــي معدالت �أ�صـــعار �لنفط خالل عـــام 2021 من 

جهـــة، و�تفاق دول �أوبك+ ب�صـــاأن �لرفـــع �لتدريجي 

للح�صـــ�ص �الإنتاجيـــة �لتـــي �صـــاعدت فـــي تحقيق 

�ال�صتقر�ر و�لتو�زن في �ل�صوق �لنفطية �لعالمية من 

ناحية �أخرى، ب�صكل �إيجابي على �لعائد�ت �لنفطية 

�لتـــي تعد �لمحرك �لرئي�صـــي للتنمية �القت�صـــادية 

و�الجتماعية في �لدول �الأع�صاء في منظمة �أو�بك، 

و�لد�عم �لرئي�صي الحتياطيات بنوكها �لمركزية من 

�لعملـــة �الأجنبية، و�لمعزز �الأ�صا�صـــي للفو�ئ�ص في 

ميز�نياتها. حيث �صـــهدت �لعائد�ت �لنفطية للدول 

�الأع�صـــاء في �أو�بك في عام 2021 �رتفاعا لت�صل 

�لى م�صتوى 426.6 مليار دوالر، م�صكلة زيادة بنحو 

188.7 مليـــار دوالر، �أي بن�صـــبة 79.3% مقارنـــة 
بم�صتويات عام 2020. 

هذ� ولم تدخر دولنا �الأع�صاء جهد� في مو��صلة 

�ال�صـــطالع بدورها �اليجابي نحو ��صـــتقر�ر �ل�صوق 

�لنفطية مـــن خالل تلبية �لطلـــب �لعالمي �لمتز�يد 

علـــى �لنفـــط، حيـــث تتوقـــع كاًل من منظمـــة �أوبك 

ووكالـــة �لطاقة �لدوليـــة �أن يرتفع �لطلـــب �لعالمي 

على �لنفط خالل عام 2022 بمعدل يتر�وح ما بين 

3.2 - 4.2 مليون ب/ي ليتجاوز حاجز 100 مليون 
ب/ي �أي مـــا بين 100.6 �إلى 100.8 مليون ب/ي، 

وهو م�صـــتوى قيا�صي غير م�صـــبوق و�صط �لتوقعات 

بحدوث �نتعا�ص �قت�صادي قوي من تد�عيات جائحة 

كورونا.
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برقيات األمين العام
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األمين العام يفتتح فعاليات الدورة التدريبية
في مجال تفسير المعطيات الزلزالية

افتت�������ح ال�شي�������د علي �شبت ب�������ن �شبت، االأمي�������ن العام لمنظم�������ة اأوابك، �شباح 

االثنين 10 يناير 2022، فعاليات الدورة التدريبية في مجال تف�شير المعطيات 

الزلزالي�������ة بعنوان »نموذج جديد للتحليل التجريبي لل�شمات الزلزالية احادية 

وثنائي�������ة االأبعاد، مع تطبيق عملي على بيانات من الجزائز«، والتي عقدت عبر 

تقنية االت�شال المرئي، بالتع�������اون مع المعهد الجزائري للبترول المنبثق عن 

�شركة �شوناطراك الجزائرية.
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 عقـــدت  �لـــدورة علـــى مرحلتيـــن، �لمرحلـــة �الأولى 

تاريـــخ 10 ينايـــر 2022، و�لمرحلـــة �لثانية مـــن تاريخ 

17 �إلـــى 19 ينايـــر 2022. وذلـــك بم�صـــاركة مجموعة 
من �لمتخ�ص�صـــين من �لدول �الأع�صـــاء فـــي �لمنظمة. 

وت�صـــتعر�ص �لدورة �أ�صـــلوب �لتحليل �لتجريبي للمقاطع 

�ل�صـــيزمية، وهي تقنية حديثة ت�صمح بتحديد �لم�صائد 

�لهيدروكربونية �ل�صـــغيرة �لتي ي�صعب �ال�صتدالل عليها 

بالتقنيات �لتقليدية. 

وذكـــر ب�������ن �شبت فـــي كلمتـــه، �أن �نعقاد هـــذه �لدورة 

ياأتـــي كاأحـــد ثمـــار �لتعـــاون فـــي مجـــال �لتدريـــب بين 

�الأمانـــة �لعامـــة و�لدول �الأع�صـــاء في �لمنظمـــة، مبينا 

�أن �لـــدول �الأع�صـــاء تمتلـــك �مكانيـــات تقنيـــة وتدريبية 

جيـــدة ولديهـــا توجهـــات جادة فـــي مجال تفعيـــل تبادل 

�لخبر�ت في مجال �ل�صـــناعة �لبترولية من خالل تنظيم 

�لـــدور�ت �لتدريبيـــة �لم�صـــتركة، كما يوؤكـــد �نعقاد هذه 

�لـــدورة في مطلـــع عام 2022 علـــى �لنتائج �لملمو�صـــة 

 لخطـــة تفعيـــل وتطوير �الأمانـــة �لعامة لمنظمـــة �أو�بك.

وتقدم بن �صـــبت بال�صـــكر �إلى �لمعهد �لجز�ئري للبترول 

علـــى مبادرتهـــم بتنظيم هـــذه �لـــدورة �إلى �لمخت�صـــين 

بوز�ر�ت �لطاقة و�لنفط في �لدول �الأع�صاء.

بن سبت :

إن الدول األعضاء تمتلك 
امكانيات تقنية وتدريبية 

جيدة ولديها توجهات 
جادة في مجال تفعيل 

تبادل الخبرات
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�أو�صـــح �ل�صـــيد عبد�لكريم عايد �أنه في ظل �الهتمام 

�لعالمي �لمت�صاعد بق�صايا �لتغير �لمناخي على �ل�صعيد 

�لدولي ب�صـــاأن تطور�ت �تفاقية �الأمـــم �لمتحدة �الطارية 

حول تغير �لمناخ منذ ريو وحتى موؤتمر �الأطر�ف �ل�صاد�ص 

و�لع�صـــرين �لـــذي �نعقد فـــي مدينة غال�صـــكو بالمملكة 

�لمتحدة خالل �صـــهر نوفمبر 2021، و�لذي جاء �نعقاده 

بعد توقف �صنة ب�صبب جائحة كورونا وتحت ظروف �أمنية 

و�صـــو�بط �صـــحية وتحديات غير م�صـــبوقة لـــم تعهدها 

�لوفـــود �لتفاو�صـــية من قبـــل، وعلى مد�ر �أ�صـــبوعين من 

�لمفاو�صـــات �أ�صـــفرت �لقمة عن مجموعة من �لقر�ر�ت 

مـــن �أهمهـــا ميثاق غال�صـــكو للمناخ، و�لطلـــب من �لدول 

�الأطـــر�ف �إعـــادة �لنظر فـــي تعهد�تها �لمتعلقـــة بالمناخ 

بحلول نهاية عام 2022. 

 ”COP26“ وذكـــر عايد �ن �تفاقية غال�صـــكو للمناخ

وزارة النفط الكويتية تنظم حلقة نقاشية حول 
اتفاقية التغير المناخي بالتعاون مع أوابك 

نظم�������ت وزارة النف�������ط في دولة الكوي�������ت بالتعاون 

م�������ع االأمانة العام�������ة لمنظمة اأوابك حلق�������ة نقا�شية 

افترا�شي�������ة بعن�������وان “اتفاقي�������ة المناخ.. م�������ا لها وما 

عليه�������ا” في ي�������وم االأربعاء 12 يناي�������ر 2022، تحدث 

خلله�������ا م�شئ�������ول مل�������ف البيئ�������ة والتغي�������ر المناخي 

بمنظم�������ة اأواب�������ك ال�شيد عب�������د الكريم عاي�������د. ح�شر 

الفعالية عدد من موظف�������ي وزارة النفط من ال�شوؤون 

الفني�������ة واالقت�شادي�������ة وال�شيوف م�������ن الهيئة العامة 

للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية واالإعلميين 

علوة على الخبراء والمخت�شين في اأوابك. 
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من �صـــاأنها �لمحافظة على ��صـــتمر�ر �الآمال �لدولية في 

تجنب �أ�صـــو�أ �آثار �الحتبا�ص �لحـــر�ري، كما بحث �لميثاق 

�لدول �لتي لم تقدم بتحديث م�صاهمتها بالقيام بتعهد�تها 

فـــي �أقرب وقـــت ممكن ، كما رحب �لميثـــاق باآخر تقرير 

 ،)IPCC( للهيئة �لحكومية �لدولية �لمعنية بتغير �لمناخ

 ”COP26“ كما ��صـــتعر�ص �أهم �لمبادر�ت خـــالل قمة

و�لمتمثلة بتعهد�ت �إز�لة �لغابات و�لتعهد �لعالمي ب�صـــاأن 

غـــاز �لميثان و�لتخل�ص �لتدريجـــي من �لفحم، كما تجدر 

�الإ�صارة هنا �إلى مبادرة �لمملكة �لعربية �ل�صعودية »�ل�صرق 

�الأو�صـــط �الأخ�صـــر وتطبيق مفهـــوم �القت�صـــاد �لد�ئري 

للكربون« كاآلية ت�صاهم في معالجة �النبعاثات �لكربونية. 

كما ��صـــتعر�ص �لفعاليات �لتي عقدت على هام�ص �أعمال 

موؤتمر �الأطر�ف وكذلك مو�قف �لمجموعات �لتفاو�صـــية 

حيـــال مختلف �لق�صـــايا محـــل �لتفاو�ص، كما �أ�صـــار �إلى 

تبعـــات �التفاقيـــة وتاأثير�تهـــا �لمحتملـــة على �ل�صـــناعة 

�لبترولية. وفي ختام �لحلقة نوه �إلى �أهم �لق�صايا �لمهمة 

و�لتي كانت محور للخالف تتمثل في �لمبالغ �لمخ�ص�صة 

لم�صاعدة �لدول �الأكثر فقر�ً على خف�ص �نبعاثاتها وم�صاألة 

تمويـــل �لمناخ وذلك من خالل م�صـــاعدة �لـــدول �لنامية 

بمبلغ 100 مليار دوالر حيث �أربك �لم�صـــهد �لتفاو�صـــي 

و�صبب �أزمة عدم �لثقة بين �لدول �لنامية و�لمتقدمة.

عبدالكريم عايد:

اتفاقية غالسكو للمناخ 
“COP26” من شأنها 

المحافظة على استمرار اآلمال 
الدولية في تجنب أسوأ آثار 

االحتباس الحراري
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هـــذ� وقـــد �صـــاركت �الأمانـــة �لعامة لمنظمـــة �أو�بك 

فـــي �ليـــوم �لثانـــي مـــن �لنـــدوة، بورقـــة عمـــل تحـــت 

عنـــو�ن “ ا�شتخدام ثان�������ي اأك�شيد الكرب�������ون في �شناعة 

البتروكيماويات”، قدمها الدكتور يا�شر محمد بغدادي- 

خبي�������ر �شناعات نفطي�������ة. هدفـــت �لورقة �إلى ت�صـــليط 

�ل�صـــوء علـــى �أهمية تطبيق تقنيات �حتجاز و��صـــتخد�م 

وتخزين غاز ثاني �أك�صـــيد �لكربـــون �لمنبعث من غاز�ت 

عـــو�دم مد�خن �لوحـــد�ت �الإنتاجية، خا�صـــة مجمعات 

�إنتـــاج �لبتروكيماويات في �لدول �لعربية، بهدف مو�كبة 

�لتوجـــه �لعالمي نحو خف�ص ن�صـــب �نبعاثـــات غاز ثاني 

�أك�صـــيد �لكربون، ولتعظيم �ال�صـــتفادة منه با�صـــتخد�مه 

في تعزيـــز �إنتاج بع�ص منتجـــات �لبتروكيماويات،وزيادة 

�لربحية.حيث ياأتـــي �إنتاج �الأمونيا، و�ليوريا، و�لميثانول 

فـــي مقدمـــة �لكيماويـــات �لتـــي يمكـــن تعزيـــز �إنتاجها 

ف�������ي اإطار التعاون العلمي الم�شترك بي�������ن منظمة اأوابك ومعهد 

الكويت للأبحاث العلمية، تلقت اأوابك الدعوة للح�شور والم�شاركة 

في الن�������دوة الكويتية اليابانية الع�شرين، تح�������ت عنوان “التقدم في 

ال�شناعات النفطية”، بالتعاون مع �شركة البترول الوطنية الكويتية، 

ومركز التع�������اون الياباني للبترول، ومعهد البت�������رول الياباني، خلل 

الفترة 7-8 فبراير 2022، بتقنية االت�شال المرئي.

مشاركة أوابك في الندوة الكويتية اليابانية العشرين تحت عنوان

“التقدم في الصناعات النفطية«
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با�صتخد�م غاز ثاني �أك�صيد �لكربون كمادة خام �أولية.

و�أ�صارت �لورقة �إلى �أن م�صروعات �حتجاز و��صتخد�م 

وتخزيـــن غاز ثاني �أك�صـــيد �لكربـــون تتركز في عدد من 

�لـــدول �لعربيـــة، ت�صـــمل كل من دولة �المـــار�ت �لعربية 

�لمتحـــدة، ومملكـــة �لبحريـــن، و�لجمهوريـــة �لجز�ئرية 

�لديمقر�طية �ل�صـــعبية، ودولة قطـــر، و�لمملكة �لعربية 

�ل�صعودية.  كما �أ�صـــبحت م�صروعات �حتجاز غاز ثاني 

�أك�صـــيد �لكربون ترتبط �رتباطا وثيقاً بم�صروعات �إنتاج 

�لهيدروجين �لمنخف�ص �لكربون.  وقد بد�أ موؤخر�ً �فتتاح 

عدد من �لم�صروعات �لخا�صة باإنتاج �لهيدروجين �الأزرق 

�لذي يعتمد �إنتاجه على تقنية �حتجاز غاز ثاني �أك�صـــيد 

�لكربون في عدد كبير من دول �لعالم و�لدول �لعربية.

  وقـــد خل�صـــت �لورقـــة �إلـــى بع�ـــص �ال�صـــتنتاجات 

و�لتو�صيات، جاء في مقدمتها �أن �لدول �لعربية وخا�صة 

�لـــدول �الأع�صـــاء في منظمة �أو�بـــك، تمتلك �لعديد من 

�لمقومات �لتي تمكنها من �لتو�صع في تنمية م�صروعات 

�حتجاز �لكربـــون لتعزيز �إنتـــاج �لبتروكيماويات، و�إنتاج 

�لهيدروجين �الأزرق، وهو ما يمثل فر�صة جيدة ل�صناعة 

�لنفـــط و�لغاز فـــي �لدول �الأع�صـــاء لتعزيز خطتها نحو 

خف�ـــص �نبعاثـــات �لكربـــون بمـــا يتو�فق مـــع �لتوجهات 

�لعالمية.

�ش�������ارك بالح�شور كل من المهند�س عماد مكي مدير 

اإدارة ال�ش�������وؤون الفنية، والمهند�س وائ�������ل حامد – خبير 

�شناعات غازية في المنظمة. 
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�أكدت �أو�بك فـــي �أحدث تقاريرها بعنو�ن 

»ح�������رق الغاز عل�������ى ال�شعلة.. م�������ا هو الحجم 

�لعربيــــة  �لــــدول  �أن  للم�شكل�������ة؟«  الفعل�������ي 

مجتمعـة ت�صـدر نحـو 5% فقـط مـن �إجمالـي 

�نبعاثــــات غــــاز ثانــــي �أك�صــــيد �لكربـون فـي 

�لعالــــم، كمـا �أن غـاز ثانـي �أك�صــــيد �لكربـون 

�لناتــــج عـن حـرق �لغـاز فــــي �لـدول �لعربيـة 

يمثــــل �أقـل بكثيـر مـن 1%مــــن �إجمالـي غـاز 

ثانـي �أك�صــــيد �لكربـون �لـذي ي�صـدره �لعالـم، 

وبالتالـي فــــاإن توجيـه �للـوم للــــدول �لعربيـة 

فـي هـذ� �لمجـال هـو �أمـر فيـه مـن �لمبالغـة �ل�صـيء �لكثيـر.

وكان التقري�������ر، الذي اأعده المهند�س تركي حم�س م�������ن اإدارة ال�شئون الفنية بالمنظمة، قد 

�أو�صـــح �أن م�صــــاألة حـرق �لغـاز ت�صتحوذ على م�صـاحة و��صـعة مـن �هتمـام �لعامليـن علـى مائـدة 

�لبحـث عنـد �لنظـر فـي �العتبـار�ت �لبيئيـة و��صــتناد� �إلــى تقديــر�ت كميــات �لغــاز �لمحــروق 

عالميـــــا، يمكــن تقديــر �نبعاثــات غــاز ثانــي �أك�صـــــيد �لكربون �إلـــــى تقديــر�ت كميــات �لغــاز 

�لمحـــــروق �لمتد�ولـــــة عالميــا بحو�لـي 300 مليـون طـن، وهـي كميـة ت�صــــكل عمليـا نحـو %1 

مــــن �إجمالــــي كميـة غـاز ثانـي �أك�صــــيد �لكربـون �الإجماليـة �لتـي ينتجهـا �لعالـم مـن �لم�صــــادر 

�الأخـرى. 

أوابك في أحدث تقاريرها:
»توجيـه اللـوم للـدول العربيـة

فـي انبعاثات الكربون مبالغ فيه”

منظمة ا�قطار
العربية المصدرة
للبترول(أوابك)

حرق الغاز على الشعلة
(FLARING)

ما هو الحجم
؟الفعلي للمشكلة

إعداد المهندس
تركي حسن حمش
خبير بترول/ استكشاف وإنتاج

�لمهند�ص تركي حم�ص
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االقت�ش�������ادي  التقري�������ر  �صـــدر 

 2021 لع�������ام  الموح�������د  العرب�������ي 

و�لذي �صـــارك فـــي �إعـــد�ده كل من 

االأمان�������ة العام�������ة لجامع�������ة ال�������دول 

العربية، وال�شندوق العربي للإنماء 

و�شندوق  واالجتماعي  ااالقت�شادي 

النق�������د العرب�������ي ومنظم�������ة االأقطار 

العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك(. 

تناول �لتقرير تطور�ت �القت�صاد�ت 

علـــى  و�إنعكا�صـــاتها  �لعالميـــة 

و�لتطور�ت  �لعربيـــة،  �القت�صـــاد�ت 

فـــي  و�الإجتماعيـــة  �القت�صـــادية 

�لـــدول �لعربيـــة خالل عـــام 2021 

.كمـــا تطرق �لتقريـــر �إلى �لتطور�ت 

فـــي قطاعات �لزر�عة، و�ل�صـــناعة، 

و�لنفـــط و�لطاقـــة، و�لتطور�ت على 

�لعامـــة،  �لماليـــة  �أو�صـــاع  �صـــعيد 

و�لم�صـــرفية  �لنقديـــة  و�الأو�صـــاع 

وتطـــور�ت �أ�صـــو�ق �لمـــال �لعربية، 

و�لتجارة �لخارجية و�لتجارة �لبينية، 

ومو�زيـــن �لمدفوعات، و�لدين �لعام 

�لخارجي و�أ�صـــعار �ل�صرف، و�لعون 

�الإنمائـــي �لعربي، و�لتعـــاون �لعربي 

في �صـــوؤون �لبيئـــة ودوره في تحقيق 

�لتنميـــة �لم�صـــتد�مة. فـــي مـــا ركز 

ف�صل �لمحور في �لتقرير لهذ� �لعام 

على “�أولويات �الإ�صالح �القت�صادي 

في �لدول �لعربية في ظل جائحة كوفيد- 19”. 

هـــذ� وقـــد قامت االأمان�������ة العامة لمنظمة اأوابك باإعد�د �لف�صـــل �لمتعلق بالتطـــور�ت في مجال �لنفط 

و�لطاقـــة، �لـــذي يغطي �لو�صـــع �لعـــام لال�صتك�صـــاف، و�لطلب على �لطاقـــة و�الحتياطيـــات و�الإنتاج عربيا 

وعالميا، و�لمخزونات �لنفطية �لعالمية )�لتجارية و�الإ�صتر�تيجية( و�أ�صعار �لنفط �لخام و�لمنتجات �لنفطية 

و�لغـــاز �لطبيعـــي، و�صـــادر�ت �لنفط و�لغاز �لطبيعـــي، وقيمة �ل�صـــادر�ت �لنفطية �لعربية، مع ��صـــتعر��ص 

�النعكا�صـــات �لمحتملة على �قت�صـــاد�ت �لدول �لعربية، باالإ�صـــافة �إلى �إعد�د �لجزئية �لخا�صة بال�صناعات 

�لهيدروكربونية �صـــمن �لف�صل �لر�بع �لمتعلق بالقطاع �ل�صناعي. تجدر �الإ�صارة �إلى �الأهمية �لمتز�يدة �لتي 

يحظى بها �لتقرير �القت�صادي �لعربي �لموحد كمرجع هام يتز�يد �لطلب عليه من قبل �لباحثين و�لمهتمين 

و�لموؤ�ص�صات �لعربية.

صدور التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2021

التقرير ا�قتصادي
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تر�أ�ص �لجانب �الإمار�تي �صعادة �لمهند�ص �صريف �لعلماء، 

وكيـــل وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية ل�صـــوؤون �لطاقة و�لبترول 

وممثل دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة لدى �لمكتب �لتنفيذي 

لمنظمة �أو�بك، ومن �لجانب �الألماني �صـــعادة �لدكتور باتريك 

غر�يت�صـــون وزيـــر �لدولـــة فـــي �لـــوز�رة �التحاديـــة لل�صـــوؤون 

�القت�صادية و�لعمل �لمناخي، بح�صور �صعادة �لمهند�ص يو�صف 

�آل علـــي، �لوكيل �لم�صـــاعد لقطـــاع �لكهربـــاء و�لمياه وطاقة 

�لم�صـــتقبل بالوز�رة، و�صـــعادة حف�صـــة �لعلماء ـ�صـــفيرة دولة 

�المـــار�ت �لعربية �لمتحدة  في  جمهورية �ألمانيا �التحادية ، 

و�صعادة �إرن�صت بيتر في�صر، �صفير جمهورية �ألمانيا �التحادية 

لـــدى �لدولـــة، و�صـــعادة �أوليفيـــر �أوم�ص، مدير عـــام �لمجل�ص 

�الألماني �الإمار�تي �لم�صـــترك لل�صـــناعة و�لتجارة، وعدد من 

�أ�صحاب �ل�صعادة �لمعنيين بقطاع �لطاقة في �لبلدين.

تـــم خـــالل �الجتماع تحديـــد �أولويات �لتعاون و�الأن�صـــطة 

�لتي �صـــيتم تنفيذها في �إطار �ل�صر�كة بين �لبلدين خالل عام 

2022، وتتمثـــل في ت�صـــهيل تطوير م�صـــاريع �لهيدروجين من 

خـــالل تعزيز �لحو�ر بين �أ�صـــحاب �لم�صـــلحة في �ل�صيا�صـــة 

و�الأعمال من �الإمار�ت و�ألمانيا، وناق�ص �لطرفان �صـــبل تعزيز 

�لحو�ر �لتنظيمي �لمرتبط بم�صـــاريع �لهيدروجين مع �لتركيز 

على تجـــارة �لهيدروجين �لم�صـــتقبلية، و�إ�صـــد�ر �ل�صـــهاد�ت 

وخيـــار�ت �لنقل، و�لبحـــث في �آليات �لتمويل لدعم م�صـــاريع 

�لهيدروجين �الأخ�صر ب�صـــكل م�صترك بين �الإمار�ت و�ألمانيا، 

كما تم مناق�صة �صبل تعزيز دور فريق �لعمل �الإمار�تي �الألماني 

�لمعنـــي بالتعاون في مجال �لهيدروجين و�لوقود �ل�صـــناعي، 

�لـــذي يندرج �صـــمن �لمجموعـــة �لتوجيهية رفيعة �لم�صـــتوى 

�لمنبثقة عن “ �إعالن �لنو�يا “ للتعاون �لم�صترك في مجاالت 

�لطاقة بين دولة �الإمار�ت وجمهورية �ألمانيا.

و�أكد �صعادته خالل �الجتماع �لذي نظم على هام�ص �أ�صبوع 

�أبوظبي لال�صتد�مة، وح�صـــره ممثلون عن �لجهات �لحكومية 

في �لبلدين و�لمعنين من �لقطاع �لخا�ص، و�لمهتمين، �أن فريق 

�لعمل �لم�صترك �لذي �أعلن عنه �صهر نوفمبر من عام 2021، 

ي�صـــتهدف تعظيم �ال�صـــتفادة مـــن �لتعاون �لثنائـــي في مجال 

عقدت المجموعة التوجيهية المنبثقة عن “اإعلن النوايا 

“ للتعاون الم�شترك في مجاالت الطاقة بين دولة االإمارات 
العربية المتحدة وجمهورية األمانيا االتحادية، والذي وقعه 

البلدان في بداية العام 2017، اجتماعها ال�شاد�س، عبر 

تقنية االت�شال المرئي، على هام�س فعاليات اأ�شبوع اأبوظبي 

لل�شتدامة الذي ت�شت�شيفه اإمارة اأبوظبي، وذلك لبحث �شبل 

التعاون في مجال طاقة الهيدروجين االأخ�شر ومو�شوعات 

التعاون واالأن�شطة التي �شيتم تنفيذها في اإطار �شراكة الطاقة 

خلل العام الجاري 2022.

شريف العلماء:

الدولة تمكنت خالل
فترة قياسية من التوسع

في مجال الطاقة النظيفة



17
السنة 48 - العدد 2

�لطاقة �لنظيفة بين �لبلدين، ال �صـــيما �لهيدروجين �الأخ�صر، 

مـــن خالل تعزيز �لتعاون وتقوية �لرو�بط بين حكومة �لبلدين 

و�لقطـــاع �لخا�ص و�لمعاهد �لبحثية، �إ�صـــافة �إلى �لعمل على 

تنظيـــم منتدى لمناق�صـــة �لعو�ئـــق �لتي تحول دون ��صـــتيعاب 

�ل�صـــوق للهيدروجين �الأخ�صر، ف�صـــال عن تعزيز �لطموحات 

�لر�مية �إلى تو�صيع �آفاق �إنتاج �لطاقة �لنظيفة، ودعم �تفاقية 

باري�ص للتغير �لمناخي.

كما ناق�ص �لمجتمعون �صبل تكامل نظام �لطاقة �لمتجددة 

بما في ذلك �أ�صو�ق �لطاقة و�لتر�بط �الإقليمي، وبحث �لجانبين 

�إمكانيات �لتعاون �الإقليمي و�لتبادل �لمعرفي �لمرتبط باإن�صاء 

تجارة عبر �لحدود، و�لخطو�ت �لعملية لتح�صـــين ��صـــتخد�م 

�لطاقـــة ورفع كفاءتها في �ل�صـــناعة و�لمباني وتوليد �لطاقة 

و��صـــتهالكها، �إلـــى جانب �آليات و�صـــبل ��صتك�صـــاف �لحو�فز 

لكفـــاءة �لطاقة في �لقطاعات �ل�صـــناعية و�لتجارية، وتعزيز 

�لتبادل ب�صاأن �لتبريد �لم�صتد�م و�لفعال.

وبحثا �لق�صـــايا �لمرتبطـــة بالعمل �لمناخـــي، و�إمكانية 

�إجر�ء حو�ر ��صـــتر�تيجي يتعلـــق  بتد�عيات �لتغير �لمناخي 

فـــي �صـــياق �ل�صـــر�كة بيـــن �الإمـــار�ت و�ألمانيـــا فـــي �لفترة 

�لتـــي ت�صـــبق �لـــدورة �لثامنة و�لع�صـــرين لموؤتمـــر �الأطر�ف 

وم�صـــتهدفات �لبلديـــن في هذ� �لمجـــال �لحيوي، و�التفاق 

علـــى زيادة �لتركيز علـــى تمكين �لمر�أة فـــي قطاع �لطاقة، 

و�لتعـــاون فـــي هذ� �لمجال من خالل عقد �صـــر�كات فاعلة 

بيـــن �لبلديـــن، وكـــون �البتكار يلعـــب دوًر� رئي�صـــاً في نجاح 

تحـــول �لطاقـــة، �صـــدد �لطرفين على �صـــرورة دعم �إن�صـــاء 

مبـــادر�ت ومر�كـــز �بتـــكار م�صـــتركة و�لتعـــاون بيـــن مر�كز 

�الأبحـــاث و�البتـــكار فـــي �لبلديـــن لدعـــم قطـــاع �لطاقـــة.

وفـــي بد�يـــة �الجتمـــاع، رحـــب �صـــعادة �صـــريف �لعلمـــاء 

بالح�صـــور، مثمنـــا حر�ـــص �لجانبين على تعزيز �صـــبل �لعمل 

وبـــذل �لجهـــود �لمخل�صـــة في �صـــبيل ذلك، ومتانـــة �لرو�بط 

�ال�صتر�تيجية  �لتي تجمع دولة �الإمار�ت و�ألمانيا و�لمدعومة 

برغبة قيادتي �لبلدين في تطوير م�صتويات �لتن�صيق و�لتعاون 

فـــي مختلف �لمجاالت �لتنموية، ال �صـــيما �لمرتبطة بالطاقة 

بمختلـــف �أ�صـــكالها، الفتاً �إلـــى �أن �لبلدين حققـــا �لعديد من 

�لنجاحات �لنوعية بعد م�صـــي 5 �صـــنو�ت على توقيع “�إعالن 

�لنو�يـــا” للتعاون �لم�صـــترك بين �لجانبين، �آماًل في مو��صـــلة 

�لعمل �لم�صترك بما فيه خدمة لم�صالح �لجانبين.

و�أطلـــع �صـــعادته �لجانـــب �الألمانـــي على �لتطـــور�ت �لتي 

�صـــهدها قطاع �لطاقة في دولة �الإمار�ت، ال �صـــيما م�صـــاريع 

�لخم�صين، �إ�صافة �إلى �لمبادر�ت �لنوعية و�لم�صاريع �لطموحة 

�لتي �أطلقتها �لدولة في �صـــعيها نحو �لتحول للطاقة �لنظيفة 

)�لمتجددة(، ودعمها للم�صـــتهدفات �لعالمية للتغير �لمناخي 

بما فيهـــا �تفاق باري�ص، وكان �أخرها �لمبادرة �ال�صـــتر�تيجية 

لدولـــة �الإمـــار�ت لتحقيـــق �لحيـــاد �لمناخي بحلـــول 2050، 

وخريطة طريق تحقيق �لريادة في مجال �لهيدروجين، ف�صاًل 

عـــن  �أخر ��صـــتعد�د�ت �لدولة ال�صت�صـــافة موؤتمـــر �الأطر�ف 

فـــي �تفاقيـــة �الأمـــم �لمتحـــدة �الإطارية ب�صـــاأن تغيـــر �لمناخ 

“COP28” عام 2023.
وتحدث �صـــعادته عن �أهم �لتغير�ت في مجال �لطاقة في 

ظل �لمجريات �لحالية، وجهود �لدولة لرفع �أد�ء وكفاءة قطاع 

�لطاقة بمختلف �أ�صـــكالها، و�أ�صـــار �صـــعادته �إلى �أن �الإمار�ت 

تمكنت، خالل فترة قيا�صـــية، من �لتو�صـــع فـــي مجال �لطاقة 

�لنظيفـــة، و�لتركيز فـــي �لمرحلة �لمقبلة علـــى �لهيدروجين، 

باعتبـــاره م�صـــدر�ً و�عـــد�ً لطاقـــة �لم�صـــتقبل، و�أن �الإمار�ت 

لديها م�صـــتهدفات عملية لالعتماد على �لهيدروجين لتحقيق 

�الكتفاء مـــن �لطاقة بالتو�زي مع �لحفاظ على �لبيئة و�لتغير 

�لمناخي.

ووجه �صعادته �لدعوة لل�صركات ومجتمع �الأعمال �الإمار�تي 

و�الألمانـــي �إلى �ال�صـــتفادة مـــن �لعالقات �لثنائيـــة �لمتميزة، 

و��صتك�صـــاف فر�ص �ال�صـــتثمار في مجـــال �لطاقة وقطاعات 

�لنفـــط و�لغاز و�ل�صـــناعات �لتحويلية، وطاقـــة �لهيدروجين، 

وت�صـــجيع �ال�صـــتثمار �لمتبادل في هذه �لمجـــاالت �لتي تمثل 

د�عماً رئي�صاً لالقت�صاد�ت �لوطنية للبلدين �ل�صديقين.

العلماء:

تحديد أولويات 
التعاون واألنشطة 

التي سيتم تنفيذها 
في إطار الشراكة بين 

البلدين
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اأط�������ل�������ق�������ت ال�������������ش������رك������ة ال�����ع�����رب�����ي�����ة 

ل��ل���ش��ت��ث��م��ارات ال��ب��ت��رول��ي��ة )اأب��ي��ك��ورب(، 

اأواب��ك،  عن  المنبثقة  الم�ش����اريع  اأح��د 

ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ال���ب�����������ن���ك االإ�����ش����لم����ي 

ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، م�����ب�����ادرة ال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 

مليار  بقيمة   )Infra Initiative(

البنى  م�شاريع  لتمويل  اأمريكي  دوالر 

التحتية التابعة للقطاع الخا�س.

ابيكورب والبنك اإلسالمي للتنمية
 يطلقان مبادرة لتمويل البنية التحتية قيمتها مليار دوالر أمريكي

وبح�صب �لجهتين فاإن هذه �لمبادرة �صتركز على م�صاريع 

مر�فـــق �لخدمات �لعامة ذ�ت �الأهمية �ال�صـــتر�تيجية �لتي 

تدعم �لتنمية �لب�صرية و�القت�صادية و��صتر�تيجيات �لتنمية 

�لوطنية في �لدول �الأع�صـــاء ذ�ت �لع�صـــوية �لم�صتركة بين 

هاتين �لموؤ�ص�صتين �لماليتين �لتنمويتين متعددتي �الأطر�ف.

و�صـــتتعاون �لموؤ�ص�صـــتان بموجـــب �لمبـــادرة في تحديد 

م�صـــاريع مر�فق �لخدمـــات �لعامة ذ�ت �لقـــدرة �لمحدودة 

علـــى �لو�صـــول �إلـــى �لتمويـــل مـــن �لموؤ�ص�صـــات �لدوليـــة 

وتقديم ت�صـــهيالت تمويليـــة ُمَهيكلة لها لكـــي يتم تنفيذها. 

وتت�صـــمن �لم�صـــاريع �لتي تُعني بها �لمبادرة ب�صـــكل خا�ص 

م�صاريع  توليد ونقل  �لكهرباء �لتي ت�صتخدم �لغاز �لطبيعي 
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�أو م�صادر �لطاقة �لمتجددة، باالإ�صافة �إلى م�صاريع مر�فق 

�لمياه و�إد�رة �لنفايات.

و�صـــيكون م�صـــتوى م�صـــاركة �لقطـــاع �لخا�ـــص علـــى 

�لم�صـــتويات �لمحليـــة و�الإقليمية و�لدولية عاماًل �أ�صا�صـــياً 

فـــي عملية �ختيار �لم�صـــروع، حيث يهـــدف كل من  �لبنك 

�ال�صـــالمي للتنمية و�بيكورب من خالل �لمبادرة �إلى تحفيز 

�صـــر�كات �لقطاعيـــن �لعام و�لخا�ـــص لمعالجة قلة ن�صـــبة 

م�صـــاركة �لقطاع �لخا�ص في تمويل م�صـــاريع �لطاقة، و�صد 

فجـــوة �ال�صـــتثمار في هـــذ� �لنوع مـــن �لم�صـــاريع في دول 

منظمة �لتعاون �الإ�صالمي و�لمقّدرة بنحو 200 مليار دوالر 

�أمريكي.

كما �صـــتعمل �لموؤ�ص�صـــتان في �إطار �لمبادرة على ح�صد 

م�صـــادر تمويل �أخرى لهذه �لم�صاريع مثل �لبنوك �لتجارية، 

وبنوك �لتنمية متعددة �الأطر�ف �الأخرى، و�لوكاالت �لمعنية 

بمجال �لتنمية، و�أ�صو�ق ر�أ�ص �لمال، وغيرها من �لم�صادر.

وبهذه �لمنا�صـــبة، �صـــرح معالي �لدكتور محمد �صليمان 

�لجا�صـــر، رئي�ـــص �لبنك �الإ�صـــالمي للتنميـــة: “نحن ندرك 

�أن جـــودة �لبنية �لتحتيـــة تمثل مفتاح �لتنمية �القت�صـــادية 

و�الجتماعيـــة، ومن ثم، فاإن تلبية �حتياجات �لبنية �لتحتية 

بدولنـــا �الأع�صـــاء هي �إحـــدى �أولويـــات �لبنك �الإ�صـــالمي 

للتنمية. ومن هذ� �لمنطلق، فاإن تعاوننا مع �أبيكورب ب�صـــاأن 

مبـــادرة �لبنيـــة �لتحتية هدفه ت�صـــخيم تاأثيرنـــا من خالل 

�لجمـــع بين مو�رد موؤ�ص�صـــتينا وما يتوفـــر لهما من مهار�ت 

ومعرفة بال�صـــوق. كما �إن ذلك يدعم �لتز�م كل منا باأهد�ف 

�لتنمية �لم�صتد�مة - ال �صيما �الأهد�ف 6 و 7 و 9.”

مـــن جهته �صـــرح �لدكتـــور �أحمد علي عتيقـــة، �لرئي�ص 

�لتنفيـــذي الأبيكورب قائـــال “�إن زيادة ��صـــتثمار�ت �لقطاع 

�لخا�ص في قطاع �لطاقة يعّد �أحد �أهم محاور ��صتر�تيجيتنا 

�لر�مية �إلى تمويل عملية تحول �لطاقة في �لمنطقة �لعربية 

وتحقيق �لتنمية �لم�صـــتد�مة، وهو هدف مهم نت�صارك فيه 

مع �لبنك �الإ�صـــالمي للتنمية. وقد قامـــت �أبيكورب بالفعل 

خالل �لفترة �لما�صية في هذ� �الإطار بزيادة حجم �لتمويل 

و�ال�صـــتثمار �لمبا�صـــر فـــي �ل�صـــركات �لر�ئدة و�لم�صـــاريع 

�ال�صـــتر�تيجية �لتي من �صاأنها ر�صـــم مالمح م�صهد �لطاقة 

م�صتقباًل.”

هذ� و�صيتم تنفيذ مبادرة �لبنية �لتحتية على فترة زمنية 

�أولية مدتها 3 �صنو�ت، و�صيغطي نطاقها جميع دول منظمة 

�لتعـــاون �الإ�صـــالمي، مع �إعطـــاء �الأولوية للدول �الأع�صـــاء 

د. الجاسر:

نحن ندرك أن جودة البنية التحتية تمثل 
مفتاح التنمية االقتصادية واالجتماعية

د. عتيقة:

زيادة استثمارات القطاع الخاص في 
قطاع الطاقة يعدّ أحد أهم محاور 

استراتيجيتنا الرامية إلى تمويل عملية 
تحول الطاقة في المنطقة العربية 

�لع�صـــر �لم�صـــتركة بين �بيكورب و�لبنك �الإ�صالمي للتنمية، 

و�صـــتكون �لم�صاريع �لتي تقع خارج هذه �لدول �أي�صاً موؤهلة 

لال�صـــتفادة من هذه �لمبادرة، ب�صرط �أن تكون تابعة ل�صركة 

يقع مقرها �لرئي�صي في �إحدى �لدول �الأع�صاء �لم�صتركة.

تجدر �الإ�صـــارة �أن تقريـــر �بيكورب “تطلعات ��صـــتثمار 

�لطاقة في منطقة �ل�صرق �الأو�صط و�صمال �إفريقيا 2021-

2025” توقع �رتفاع ح�صة ��صتثمار�ت �لقطاع �لخا�ص في 
م�صاريع �لطاقة �إقليمياً �إلى ٪27 بحلول عام 2025، بزيادة 

قدرها ثالثة �أ�صـــعاف عن توقعات ن�صـــخة �لتقرير �ل�صابقة 

رت بنحو  8.5٪. لالأعو�م 2020-2024 و�لتي ُقدِّ
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مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير
2022

فبراير

التطورات البترولية في األسواق العالمية  النشرة الشهرية حول     
2022 فبراير    

 

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

% مقارنككة بالشككهر 8.6تبلكك   زيككاد دوالر للبرميل، أي بنسككبة   92.76إلى    2022  فبرايرشهر  
       فكك    هككاارتفككاع المتوسككط السككنوي لسككعر سككلة خامات  المنظمككة إلككى  توقعككاتتشككير  السابق. كمككا  

 .2021 مقارنة بعام %26.2دوالر للبرميل، أي بنسبة زياد  تبل   88.22 إلى 2022عام 

       % 14.8  ةنسككبب  2021  ينككايرخكك   شككهر    ارتفكك قككد  أوبك  خامات  أسعار سلة    متوسطيذكر أن  
يعكك ذ كلككك   .دوالر للبرميككل  85.4ليصككل إلككى  ،  دوالر للبرميل( مقارنككة بالشككهر السككابق  11)

 وسككط،  واالرتفاع ف  أسواق العقككود الةلككةالفعلية  أساسيات سوق النفط  قو   بشكل رئيس  إلى  
والمخككاوب بشكك ن  ،احتمككا  انتعككاط الالككل العككالم  علككى الككنفط بشكككل أف ككل مكك  المتوقكك 

إلى ةانككل ،  ف  بعض مناطق اإلنتاج الرئيسية  ات الجيوسياسيةالتوترواضارابات اإلمدادات،  
والتكك رير القككل  دو  أوروباف  العديد م     بجائحة فيروس كوروناود التنقل المرتباة  تخفيف قي
 . على الاللسري  االنتشار م  هذا الفيروس  Omicron للمتحور  م  المتوق 

 

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

     

 

 

 

 

 
 

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

 الطلب والعرض .2

    مكك  عككام  الرابكك الالككل العككالم  علككى الككنفط خكك   الربكك    ارتفككاعإلى    الولية  التقديراتتشير
  مقارنة بمستويات %  2.4تبل     زياد مليون برميل/يوم، أي بنسبة    99.8ليصل إلى نحو    2021

ليصككل %  1.2بنسككبة    دو  منظمة التعاون االقتصادي والتنميةطلل    ارتف الرب  السابق. حيث  
 % ليصككل إلككى3.4بنسككبة  دو  العالم    باق طلل    ارتف   بينماوم،  ي/رميلمليون ب  46.3إلى نحو  

  .مليون برميل/يوم 53.5 نحو
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فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير
2022

ي/مليون بحفارة

إنتاج النفط الصخرى عدد الحفارات العاملة

 نحككوليصككل إلككى  2022م  عام    الو الالل العالم  على النفط خ   الرب     انخفاض  ويتوق 
دو  منظمة التعاون االقتصككادي طلل مجموعة    انخفاضمليون برميل/يوم، حيث يتوق     99.1
إلككى نحككو دو  العككالم    باق طلل    يتوق  ارتفاع  بينماوم،  ي/رميلمليون ب  44.6إلى نحو    والتنمية
 مليون برميل/يوم.  54.5

  الخككام وسككوائل الاككاز الابيعكك  النفط  اإلمدادات العالمية م  تشير التقديرات الولية إلى ارتفاع
الشككهر مقارنككة بمسككتويات  %  0.04ألككف ي/ي، أي بنسككبة    37بنحككو    2022  ينايرشهر  خ    

إمككدادات الككدو  المنتجككة مكك   ىإةمككال انخفضفقد  مليون ي/ي.  99السابق، لتصل إلى حوال   
إمككدادات الككدو   ارتفعكك  بينما، مليون ي/ي 65.8 ليصل إلى نحو% 0.04ة خارج أوبك بنسب
 .مليون ي/ي 33.2 لتصل إلى نحو% 0.2أوبك بنسبة منظمة الع اء ف  

مكك  الككنفط الخككام فقككد ارتفعكك  خكك   شككهر          مجموعةةة دول أوبةةك أمككا فيمككا يخككد إمككدادات  
الشهر السابق، لتصككل مقارنة بمستويات %  0.7ي/ي، أي بنسبة    ألف  292بنحو    2022  يناير

والع اء ف  إمدادات الدو  المنتجة م  خارج أوبك    ارتفع   مليون ي/ي.  39.7  إلى حوال 
إمككدادات الككدو   ارتفعكك  كمككا، مليون ي/ي 15.9 صل إلى نحوتل% 1بنسبة مجموعة اوبك+ 

لتصل إلى %  0.6بنسبة    وعة أوبك+،، وه  أع اء ف  مجمأوبكمنظمة  الع اء ف   العشر  
   .مليون ي/ي 23.8 نحو

    ألككف   97بمقككدار    2022  ينككاير  شككهر  خكك    الصككخريم  النفط    الواليات المتحد   إنتاج  ارتف
خ     ارتفاعهويتوق     .مليون برميل/يوم  8.487  ليصل إلىالشهر السابق  ب  برميل/يوم مقارنة

عككدد  أخككر، ارتفكك ف  تاور و .مليون ي/ي  8.707ليصل إلى    2022  ومارس  فبراير  يشهر
  .حفار  542 ليبل  2022 ينايرخ   شهر    حفار 20 بمقدارالحفارات العاملة 

 إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 المخزونات النفطية .3
  خكك   شككهر   دو  منظمة التعككاون االقتصككادي والتنميككةف   النفا   المخ ون التجاري    انخفض

مليككون  2641 حككوال  مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلككى  39  بمقدار  2022  يناير
مليككون برميككل مقارنككة بالشككهر السككابق   5بمقككدار  اإلسككتراتيج   المخ ون    انخفض  كمابرميل،  

  مليون برميل. 1779ليصل إلى حوال  
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 )مليون برميل(   2022 ينايرالتغير في المخزون النفطي في نهاية شهر 

 

 

 

 

 

 
 

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

 . تجارة النفط4

 الواليات المتحدة النفطيةوصادرات واردات  -
   بنسككبة  2022  ينككاير  شككهر  خكك  م  الككنفط الخككام  مريكية  ال  الواليات المتحد واردات    ارتفع 

 بنسككبة الككنفط الخككاممكك   هاصادرات انخف   بينما مليون ي/ي، 6.5  حوال لتصل إلى  %  3.3
 .مليون ي/ي 2.4 حوال  لتبل  18.9%

    2022 ينككاير شككهر خكك   المنتجات النفايككةم     المريكية  الواليات المتحد   واردات  انخف 
المنتجككات مكك     صككادراتها  انخف كك   كمككا  مليون ي/ي،  1.8  حوال   لتصل إلى%  11.4  بنسبة
 مليون ي/ي. 4.2 حوال  بل لت% 15.7 بنسبة النفاية

 أسواق الغاز الطبيعي العالمية  ثانياً:
 األسعار  .1
   المتوسط الشككهري للسككعر الفككوري للاككاز الابيعكك  المسككجل فكك  مرككك  هنككري بالسككوق   ارتف

 دوالر لكل مليون )و ح ي(.  4.38إلى  2022 ينايرشهر  المريك  خ    
   2021 ديسككمبر خكك   شككهراليابككان أسعار اسككتيراد الاككاز الابيعكك  المسككيل فكك  متوسط    ارتف 

            .دوالر لكككل مليككون )و ح ي( 14.33(، ليصككل إلككى و ح ي)  لكككل مليككون  دوالر  0.08بمقدار  
 دوالر 1.78بمقككدار   كوريككا الجنوبيككة  أسعار استيراد الااز الابيع  المسيل ف متوسط    وارتف 

متوسككط  كمككا ارتفكك  .دوالر لكككل مليككون )و ح ي( 17.15(، ليصككل إلككى و ح ي) لكككل مليككون
(، و ح ي) لكككل مليككون  دوالر  1.23بمقككدار    الصككي   أسعار استيراد الااز الابيع  المسيل فكك 

 دوالر لكل مليون )و ح ي(. 18.82ليصل إلى 
 الصادرات .2
   والصككي  الجنوبيككة   صادرات الدو  العربية م  الااز الابيع  المسيل إلى اليابان وكوريا  بلا

 .اإلةمال % م  22.6مست رر  بحصة  ،2021 ديسمبر مليون ط  خ   شهر 4.186 حوال 
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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 2021. *تقديرات 2021  

2022 2021 �ال�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month 2022 2021 �الأ�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month

74.3 1 
   

يوليو

July

80.0 52.7 1 

 يناير 

January
74.2  2 83.7 55.2  2
71.2  3 87.9 54.9  3
73.9 4 90.9 54.8  4
72.0 1 

 

�غ�صط�ص

August

92.6 57.4  1

 فرب�ير 

February
70.7  2 94.8 60.3  2
68.1  3 62.6  3
70.0 4 63.9  4
71.5  1

�صبتمرب

September

63.9 1

 مار�ص 

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

 �كتوبر 

October

61.2 1
  

�بريل

April

82.6  2 63.3 2
83.5  3 64.2 3
83.6 4 64.6 4
81.9 1 

 نوفمرب  

November

66.8 1

مايو

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

74.14 1 

 دي�صمرب 

December

69.4 1

 يونيو 

  June
74.27  2 70.7 2
73.55  3 72.2 3
77.50 4 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

65.154.485.4January يناير 

* 55.561.192.8February فرب�ير *

33.964.6March مار�ص 

17.763.2April �بريل 

25.266.9May مايو 

37.171.9June يونيو 

43.473.5July يوليو 

 45.270.3August �غ�صط�ص 

 41.573.9Septem ber �صبتمرب 

 40.182.1October �كتوبر 

42.680.4November نوفمرب 

 49.274.4December دي�صمرب 

51.560.0First Quarter �لربع �الأول 

26.667.3Second Quarter �لربع �لثانى 

43.472.6Third Quarter �لربع �لثالث 

44.079Fourth Quarter �لربع �لر�بع 

*41.569.988.2Annual 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

69.977.678.176.877.577.076.276.277.977.774.9Average 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 

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

* OPEC didn't release detailed data for its basket prices during March 2020.

امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول،  االإدارة االإقت�شادية،  وتقارير اأوبك.  

* لم ت�شدر اأوبك بيانات تف�شيلية الأ�شعار �شلة الخامات خلل �شهر مار�س 2020
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 Source: OPEC - Monthly Oil Market Report الم�شدر: تقرير اأوبك ال�شهري ، اأعداد مختلفة.

�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

81.178.576.8Singapore�صنغافورة

Average
2021

86.979.569.9Rotterdamروترد�م

81.479.071.3Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

92.475.260.8US Gulf�خلليج �المريكي

يناير

2021

60.059.858.8Singapore�صنغافورة

Jan.-21
63.160.155.5Rotterdamروترد�م

58.959.956.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

66.358.248.0US Gulf�خلليج �المريكي

فرب�ير

2021

67.867.766.5Singapore�صنغافورة

Feb.-21
70.767.963.4Rotterdamروترد�م

66.967.164.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

75.464.852.9US Gulf�خلليج �المريكي

مار�ص

2021

73.4369.5468.39Singapore�صنغافورة

Mar.-21
76.8369.9366.22Rotterdamروترد�م

73.6369.4067.48Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

86.3366.8954.40US Gulf�خلليج �المريكي

�أبريل

2021

73.968.767.4Singapore�صنغافورة

Apr.-21
79.869.663.8Rotterdamروترد�م

74.668.965.3Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

87.166.056.0US Gulf�خلليج �المريكي

مايو

2021

76.173.771.9Singapore�صنغافورة

May-21
83.174.565.0Rotterdamروترد�م

77.473.866.2Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

91.370.956.6US Gulf�خلليج �المريكي

يونيو

2021

80.378.576.6Singapore�صنغافورة

Jun.-21
86.779.368.8Rotterdamروترد�م

81.478.870.0Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

95.374.460.6US Gulf�خلليج �المريكي

يوليو

2021

85.179.677.7Singapore�صنغافورة

July-21
91.180.371.1Rotterdamروترد�م

86.980.172.1Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

99.575.261.0US 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
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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.

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

�جلدول - 5 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �لنفط �خلام  2020 - 2021 

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 104 24 38 متو�شط عام 2021

January 2021 72 24 35 يناير 2021

February 98 22 32 فرب�ير

March 124 21 30 مار�ص

April 86 22 33 �أبريل

May 87 22 34 مايو

June 91 21 32 يونيو

July 89 22 31 يوليو

August 86 21 31 �أغ�صط�ص

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 يناير 2022

�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 169 158 113 متو�شط عام 2021

January 2021 138 121 81 يناير 2021

February 173 163 81 فرب�ير

March 150 141 111 مار�ص

April 157 147 119 �أبريل

May 159 149 93 مايو

June 140 130 89 يونيو

July 130 120 84 يوليو

Aug. 125 116 123 �غ�صط�ص

September 121 115 114 �صبتمرب

October 154 145 114 �أكتوبر

November 156 146 118 نوفمرب

December 250 240 129 دي�صمرب

January 2021 177 168 100 يناير 2021

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.
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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 

�ملعدل

Average
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV*
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average

Arab Countries 7.2 7.0 6.8 6.8 6.6 6.7 6.6  الدول العربية

OAPEC 6.1 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 1.0       �لدول �لعربية �الأخرى

OECD 44.6 44.6 46.3 45.7 44.0 42.3 42.0  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

Americas 24.0 24.2 24.9 24.7 24.3 22.7 22.4 �الأمريكتني

Europe 12.6 13.0 13.6 13.8 12.6 11.9 12.4  �أوروبا

Asia Pacific 7.9 7.4 7.7 7.1 7.0 7.7 7.1  �أ�صيا �لهادىء

Non-OECD 54.6 52.1 53.6 51.6 51.4 51.5 49.0 خارج منظمة التعاون 

االقت�شادي والتنمية

 Middle East &
other Asia 23.0 21.4 21.7 21.2 21.3 21.5 20.2 �ل�صرق �الو�صط ودول 

�أ�صيوية �أخري 

Africa 4.5 4.3 4.4 4.2 4.1 4.4 4.1  �فريقيا

Latin America 6.5 6.3 6.4 6.5 6.2 6.3 6.0  �أمريكا �لالتينية

 China 14.7 14.5 15.2 14.5 14.6 13.8 13.5  ال�شني 

Eurasia 5.1 4.8 5.0 4.7 4.7 4.9 4.5   اأور واأ�شيا

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

World 99.1 96.6 99.8 97.4 95.4 93.8 91.0    العامل
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�جلدول - 8: �لعر�ص �لعاملي للنفط و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �لفرتة  2020 - 2021

Table -8 : World Oil and NGL Supply, 2020-2021
)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. 

* 2021 2020
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�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  

Arab Countries 25.6 26.8 26.2 24.8 24.6 25.1 24.7 23.6 24.9 27.2 الدول العربية

OAPEC 24.5 25.7 25.1 23.7 23.5 23.9 23.6 22.5 23.8 25.9 �لدول �الأع�صاء في �أو�بك

Other Arab 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.3 �لدول �لعربية �الأخرى

OPEC 31.5 32.8 32.0 30.7 30.3 30.7 30.0 28.9 30.6 33.3 االأوبك 

Crude Oil 26.3 27.7 26.9 25.5 25.2 25.6 24.9 23.9 25.6 28.3 �لنفط �خلام

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

OECD 29.5 30.6 29.5 29.1 28.6 29.1 29.1 28.4 28.0 31.2 منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

Americas 25.2 26.2 25.2 25.2 24.1 24.7 24.7 24.1 23.6 26.6 �الأمريكتني

Europe 3.8 3.8 3.8 3.5 4.0 3.9 3.9 3.8 3.9 4.1 �أوروبا

Asia Pacific 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  �أ�صيا �لهادىء

Non-OECD 31.8 32.1 31.8 31.8 31.7 31.7 31.1 30.9 31.2 33.5 خارج منظمة التعاون 

االقت�شادي والتنمية

 Middle  East & Other Asia 6.4 6.4 6.3 6.4 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4 6.6 �ل�صرق �الأو�صط ودول �آ�صيوية �أخرى

 Africa 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 �فريقيا 

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

China 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 ال�شني

Eurasia 13.7 14.2 13.6 13.6 13.4 13.5 13.2 12.7 13.3 14.8 اأور  واأ�شيا

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

Processing Gains 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 1.9 2.2 عوائد التكرير

World 95.1 97.9 95.6 94.0 92.8 93.7 92.2 90.4 91.7 100.1  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

Oil Market Intelligence, April 2021& February 2022   امل�شدر Source: Oil Market Intelligence, April 2021& February 2022

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

Table - 9 : Global Oil Inventories، January 2022
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Americas(131(1595(14(14641478االأمريكتني:

Crude)40(1641 601600نفط خام

Products)91(954)15(863878منتجات نفطية

Europe(195(1056)8(861869اأوروبا :

Crude)47(0358 311311نفط خام

Products)148(698)8(550558منتجات نفطية

Asia Pacific(64(381(15(317332اآ�شيا الهادئ:

Crude)46(145)9(99108نفط خام

Products)18(236)6(218224منتجات نفطية

دول منظمة التعاون 

االقت�شادي والتنمية *
26412680)39)3033)392)OECD 

1

Crude)133(1144)8(10111019نفط خام

Products(257(1888(29(16311660منتجات نفطية

دول خارج منظمة التعاون 

االقت�شادي والتنمية *
29182871 473130)212)Non - OECD 

1

128Oil at Sea 181238 13661348نفط على منت �لناقالت

World Commercial 1(605(76163 55585551املخزون التجاري العاملي *

Strategic Strategic)69(1848)5(17791784�ملخزون �ال�صرت�تيجي

Total 2(544(87048683219248اإجمايل املخزون العاملي**


