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في هذا العدد

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

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 

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

هاتف:  24959724  )965+(

فاك�ص:  24959755  )965+( 

الربيد االإلكرتوين:

mail@oapecorg.org
موقع املنظمة :

www.oapecorg.org
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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.

15 10

احتفالية اليوبيل الذهبي
للشركة العربية البحرية لنقل البترول

فوز المهندس وائل 
عبدالمعطي بجائزة النجم 

الصاعد العالمية لعام 2021

االجتماع الـ 51 للشركات العربية المنبثقة عن 
منظمة أوابك
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افتتاحية العدد

تبحر نحو المستقبل بروح متجددة

في
54عامها الـ

بقلم : االستاذ علي سبت بن سبت

االمين العام لمنظمة أوابك

تحل هـــذه �الأيام �لذكرى 

لتاأ�صي�ص  و�لخم�صون  �لر�بعة 

�لعربيـــة  �الأقطـــار  منظمـــة 

�لم�صـــدرة للبتـــرول )�أو�بك( 

فيما تتطلع نحو �لم�صـــتقبل 

بروح متجددة تو�كب معطيات 

�لظروف �لر�هنة و�لتطور�ت 

�لمت�صارعة خ�صو�صا في ما 

�لبترولية،  بال�صـــناعة  يتعلق 

م�صتر�صدة بخطة تفعيل دور 

�لمنظمة على كافة �ل�صـــعد 

و�لتـــي �صـــادق عليها مجل�ص 

وزر�ء �لمنظمة في دي�صمبر من �لعام 2020. 

�إن �إن�صـــاء �لمنظمـــة جـــاء ليحقـــق تطلعـــات �لـــدول 

�الأع�صـــاء في زيادة �لتعاون وتبـــادل �لخبر�ت فيما بينهم 

فـــي قطـــاع �ل�صـــناعة �لبتروليـــة، وذلـــك بهـــدف تحقيق 

�لم�صالح و�لمنافع �القت�صادية �لم�صتركة، وبما ي�صهم في 

جهود �لتنمية �القت�صـــادية و�الجتماعية للدول �الأع�صـــاء 

في �لمنظمة. 

وفـــي �صـــعيها من �أجل بلـــورة هذ� �لهـــدف على �أر�ص 

�لو�قـــع، حققت �أو�بك نجاحهـــا �الأهم و�الأبرز بتاأ�صـــي�ص 

مجموعة من �ل�صـــركات �لعربية �لبترولية �لتي تمثل روؤية 

�لعمل �لعربي �لم�صترك، وهي م�صاريع نالت تقدير� لي�ص 

على �لم�صـــتوى �لعربي وح�صب بل على �لم�صتوى �لدولي 
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لمـــا تقدمـــه من خدمـــات حيويـــة. وتت�صـــمن قائمة هذه 

�ل�صركات �لمنبثقة عن �لمنظمة: �ل�صركة �لعربية �لبحرية 

لنقـــل �لبترول في عام 1972 ومقرها في مدينة �لكويت، 

و�ل�صـــركة �لعربية لبناء و��صالح �ل�صفن )�أ�صري( في عام 

1973 ومقرهـــا في مدينة �لمنامة فـــي مملكة �لبحرين، 
و�ل�صركة �لعربية لال�صـــتثمار�ت �لبترولية )�أبيكورب( في 

عـــام 1974 ومقرهـــا مدينة �لخبر فـــي �لمملكة �لعربية 

�ل�صـــعودية، و�ل�صركة �لعربية للخدمات �لبترولية في عام 

1975 ومقرهـــا فـــي مدينة طر�بل�ص في دولـــة ليبيا، كما 
�أ�ص�صـــت �لمنظمة معهد �لنفط �لعربـــي للتدريب في عام 

1978 ومقـــره فـــي مدينة بغـــد�د في جمهوريـــة �لعر�ق. 
لقد �صـــاهمت هذه �ل�صـــركات ب�صـــورة فاعلة، في تعزيز 

م�صـــيرة �ل�صـــناعة �لبترولية �لعربية، وذلك من خالل ما 

نفذته من م�صاريع بترولية م�صتركة �أو منفردة وكذلك في 

تمويل �لم�صـــاريع �لبترولية في �لعديد من �لدول �لعربية 

�الأع�صاء وغير �الأع�صاء على حد �صو�ء.

وعلى �ل�صـــعيد �لدولي، فقد حر�صـــت �لمنظمة على 

تنميـــة عالقاتها �لدولية مع مختلف �لمنظمات �القليمية 

و�لدولية �لمتخ�ص�صة بالطاقة و�القت�صاد، �صعياً الإي�صاح 

موقف دولها �الأع�صـــاء ب�صاأن �لتطور�ت �لحالية و�الآفاق 

�لم�صـــتقبلية في �صـــناعة �لطاقة ب�صـــكل عام و�ل�صناعة 

�لبترولية ب�صـــكل خا�ص. كما �أنها تتابع عن كثب مختلف 

�لتطـــور�ت �لجاريـــة في �ل�صـــناعة �لبتروليـــة �لعالمية، 

وتقـــوم بر�صـــد �نعكا�صـــاتها �لمحتملة على �قت�صـــاد�ت 

�لدول �الأع�صـــاء، وذلك من خالل مـــا تقوم باإعد�ده  من 

در��صـــات وتقارير فنية و�قت�صادية في هذ� �ل�صاأن، حيث 

تقوم باإعد�د در��صـــات فنية و�قت�صـــادية حول �ل�صـــناعة 

�لبتروليـــة و�لغاز و�لطاقة بمعدل 10 در��صـــات �صـــنوياً. 

كما تحر�ـــص �لمنظمة علـــى متابعة �لتطـــور�ت �لجارية 

على �صـــعيد �تفاقية �الأمم �لمتحدة �الإطارية ب�صاأن تغير 

�لمنـــاخ UNFCCC  وبروتوكـــول كيوتـــو، وذلك تنفيذ� 

لتوجيهـــات مجل�ص وزر�ء منظمة �أو�بك، بهدف تو�صـــيح 

مو�قف �لدول �الأع�صـــاء حيال تلك �لق�صـــايا وبالتن�صيق 

�لم�صـــتمر مـــع �لمجموعة �لتفاو�صـــية �لعربيـــة وجامعة 

�لدول �لعربية ومنظمة �لبلد�ن �لم�صدرة للنفط )�أوبك(، 

حيـــث يتم عقـــد �جتماعات تن�صـــيقية مع تلـــك �لجهات 

لمناق�صة م�صودة �لقر�ر�ت و�لمو��صيع �لتي يتم �لتفاو�ص 

ب�صاأنها و�لحر�ص على عدم �صدور قر�ر�ت من موؤتمر�ت 

�الأطر�ف من �صاأنها �أن توؤثر �صلباً على �قت�صاد�ت �لدول 

�الأع�صاء.

ولطالما حظيت جهود �أو�بك �لحثيثة لخدمة �ل�صناعة 

�لبترولية بالتقدير �لعالمي خالل م�صو�رها �لطويل، حيث 

فازت �لمنظمة موؤخر� بـ »جائزة �لنجم �ل�صاعد �لعالمية 

  Rising Star Individual Award 2021 »2021
�لمرموقة )�لتي تو�صـــف باأو�صـــكار �لطاقة( �لتي تقدمها 

وكالـــة �أ�ـــص �أند بي )�صـــتاندرد �أند بـــورز( جلوبال بالت�ص 

�الأمريكيـــة لالأفـــر�د و�لموؤ�ص�صـــات �لمتميـــزة فـــي قطاع 

�لطاقة ممن حقق �إنجاز�ت ملمو�صة خالل حفلها �ل�صنوي 

�لذي يعقد في نيويورك بالواليات �لمتحدة �الأمريكية في 

�صهر دي�صمبر من كل عام. كما فازت �ل�صركة �لعربية لبناء 

و�إ�صالح �ل�صـــفن )�أ�صري( وهي �إحدى �ل�صركات �لمنبثقة 

عن �لمنظمة باإحدى جو�ئز »�أف�صـــل �أد�ء في �ل�صـــناعة« 

خالل حفل توزيع جو�ئز �صـــيتريد �ل�صـــرق �الأو�صط و�صبه 

�لقارة �لهندية و�إفريقيا، تحت رعاية وز�رة �لطاقة و�لبنية 

�لتحتيـــة �الإمار�تيـــة، وبالتعاون مع قائمـــة �للويدز و�لذي 

�أقيـــم موؤخـــر� في مدينـــة دبي �صـــمن »�أ�صـــبوع �الإمار�ت 

�لبحري 2021« لالأف�صـــل في مختلف مجاالت �ل�صناعة 

�لبحرية. 

و�إذ ت�صـــير �لتوقعات �إلى مو��صـــلة �القت�صاد �لعالمي 

�نتعا�صـــه و�نعكا�صـــه �الإيجابي على �ل�صوق �لنفطية خالل 

عـــام 2022 علـــى �لرغـــم من موجـــة �لت�صـــخم �لحالية 

و�ختناقات �صال�صـــل �لتوريد وق�صـــايا �لتجارة �لم�صتمرة 

وتاأثيرهـــا علـــى متطلبـــات وقود �ل�صـــناعة و�لنقـــل و�إلى 

�رتفاع �لطلب �لعالمي على �لنفط في عام 2022 )حيث 

�صـــيكون تاأثير متحور�ت فيرو�ص كورونا �صـــعيفا وق�صير 

�الأجـــل، و�صي�صـــبح �لعالـــم مجهز�ً ب�صـــكل �أف�صـــل الإد�رة 

جائحة فيرو�ـــص كورونا و�لتحديـــات �لمرتبطة بها(، فاإن 

�الأمانـــة �لعامة وهي تحتفل بذكرى �لتاأ�صـــي�ص، توؤكد على 

�ال�صتفادة من هذه �لمعطيات لتحقيق �أهد�فها ومو��صلة 

�ل�صـــعي لتعزيز �أو��صر �لتعاون بين دولها �الأع�صاء خدمة 

لم�صـــالحهم وم�صـــالح �ل�صـــعوب �لعربية، كما توؤكد على 

��صـــتمر�رها في خلق فر�ص �لعمل �لعربي �لم�صـــترك من 

خالل �أفكار �لم�صاريع �لم�صتركة وفر�ص �لتدريب وتبادل 

�لخبـــر�ت وعقـــد �لموؤتمـــر�ت و�الجتماعات �لتن�صـــيقية 

لدولها �الأع�صاء في �لعام �لوليد. 

كل عام واأنتم بخير،، 
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ا�شتقب�������ل ال�شي�������د علي �شبت بن �شبت، االأمين العام لمنظمة اأوابك،  ف�������ي مكتبه �شباح اليوم الخمي�س 13 يناير 2022، 

ال�شيد  هيثم في�شل الغي�س، االأمين العام المنتخب لمنظمة البلدان الم�شدرة للنفط )اأوبك(، وقد تم خلل اللقاء اطلع 

ال�شيف على اأهم ن�شاطات االأمانة العامة لمنظمة اأوابك في مجال تعزيز التعاون بين الدول االأع�شاء في قطاع ال�شناعة 

البترولية، والتعاون الم�شتقبلي في مجال النفط والطاقة بين االأوابك واأوبك.

ا�شتقب�������ل االأمي�������ن العام لمنظمة اأوابك ال�شيد علي �شبت بن �شبت في مكتبه ف�������ي 5 يناير 2022، ال�شيد جيفري �شيل�شتاد، 

نائ�������ب الم�شت�ش�������ار لل�شوؤون االقت�شادية لدى �شفارة الواليات المتحدة االأمريكية في دول�������ة الكويت، وقد تم خلل الزيارة اطلع 

ال�شيف على ن�شاطات المنظمة في مجال ال�شناعات البترولية.

استقبالت األمين العام
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�صاركت �الأمانة �لعامة لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة 

للبتـــرول )�أو�بـــك( فـــي �الجتمـــاع �لتمهيدي الإعـــد�د �لتقرير 

�القت�صـــادي �لعربـــي �لموحد لعام 2022 و�لـــذي ُعقد بمقر 

�الأمانـــة �لعامة لجامعـــة �لدول �لعربية خـــالل �لفترة من 20 

– 22 دي�صـــمبر/كانون �الأول 2021. و�صـــارك فـــي �الجتماع 
ممثلـــون عـــن كل من �الأمانـــة �لعامة لجامعة �لـــدول �لعربية، 

و�صندوق �لنقد �لعربي، و�ل�صندوق �لعربي لالإنماء �القت�صادي 

و�الجتماعي، ومثل �لمنظمة في هذ� �الجتماع �ل�صـــيد ماجد 

عامر– باحث  �قت�صادي �أول باالد�رة �القت�صادية. وتم خالل 

�الجتماع مناق�صـــة محتويات �لف�صول �لتي �صيت�صمنها تقرير 

عام 2022، وتم �عتماد هياكلها وفق �ل�صـــيغ �لتي عر�صـــتها 

�لموؤ�ص�صـــات �لتي تعدها، ومنها �لف�صـــل �لخام�ص �لذي تقوم 

باإعـــد�ده �الأمانة �لعامة لمنظمة �أو�بـــك و�لمتعلق بالتطور�ت 

في مجال �لطاقة، و�لذي يغطي �لو�صـــع �لعام لال�صتك�صـــاف 

و�الحتياطيـــات و�الإنتاج عربياً وعالمياً، و�لطلب على �لطاقة، 

و�لمخزونـــات �لنفطيـــة �لعالمية )�لتجارية و�الإ�صـــتر�تيجية(، 

و�أ�صـــعار �لنفط �لخـــام و�لمنتجات �لنفطيـــة و�لغاز �لطبيعي، 

و�صـــادر�ت �لنفط و�لغاز �لطبيعي، وقيمة �ل�صادر�ت �لنفطية 

�لعربية، مع ��صتعر��ص �النعكا�صات �لمحتملة على �قت�صاد�ت 

�لـــدول �لعربيـــة، و�الَفـــاق �لم�صـــقبلية ال�صـــتثمار�ت �لطاقـــة 

فـــي �لدول �لعربية. باالإ�صـــافة �إلى �إعد�د �لجزئية �لخا�صـــة 

بال�صـــناعات �لهيدروكربونية �صـــمن �لف�صـــل �لر�بـــع �لمتعلق 

بالقطاع �ل�صناعي.

كمـــا �أكـــد �لمجتمعـــون على �أهميـــة مو��صـــلة �لعمل على 

تح�صـــين وتطويـــر م�صـــمون �لتقريـــر �لـــذي يحظـــى باأهمية 

متز�يـــدة كمرجع هـــام يتز�يد �لطلب عليه مـــن قبل �لباحثين 

و�لمهتمين و�لموؤ�ص�صات �لعربية. كما تم �التفاق على �أن يكون 

ف�صـــل �لمحور فـــي تقرير عام 2022، حول مو�صـــوع »�لتغير 

�لمناخي و�لبيئي في �لدول �لعربية: �لو�قع و�الَفاق«.

االجتماع التمهيدي إلعداد
التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2022
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فوز المهندس وائل عبدالمعطي

من وكالة ستاندرد آند بورز  جلوبال األمريكية
بجائزة النجم الصاعد العالمية لعام 2021

�شبت  عل�������ي  ال�شي�������د  اأك�������د 

الع�������ام  االأمي�������ن  �شب�������ت،  ب�������ن 

لمنظم�������ة اأوابك، ب�������ان الدول 

االأع�ش�������اء في منظم�������ة اأوابك 

والخبرات   بالكف�������اءات  زاخرة 

النفط  قط�������اع �شناع�������ة  ف�������ي 

والغ�������از والتي تعتب�������ر مفخرة 

ل�������دول اأواب�������ك، االأم�������ر ال�������ذي 

انعك�س ب�ش�������ورة ايجابية على 

ف�������ي  الملمو�ش�������ة  التط�������ورات 

العربي�������ة،  البت�������رول  �شناع�������ة 

اأ�شا�شيا في  ركن�������ًا  واعتباره�������ا 

معادلة الطاقة العالمية.
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جـــاء ذلك خالل ��صـــتقباله للمهند�ـــص و�ئل حامد 

عبد�لمعطـــي، خبير �ل�صـــناعات �لغازيـــة في منظمة 

�أو�بك، بمنا�صـــبة فوزه بجائزة �لنجم �ل�صاعد �لعالمية 

2021 وكالـــة �صـــتاندرد �آنـــد بـــورز غلوبـــال بالت�ـــص 
 ،)S&P Global Platts ( 2021 الأميركيـــة لعـــام�

كاأول عربي يفـــوز بتلك �لجائزة �لمخ�ص�صـــة لالأفر�د 

منذ �نطالقها في عام 199. وقد تم ��صـــتالم �لجائزة 

خالل حفل �صـــخم �أقيم في مدينة نيويورك بالواليات 

�لمتحدة �الأمريكية موؤخر�. 

وفـــاز �لمهند�ـــص و�ئل عبد�لمعطـــي بجائزة �لنجم 

 Rising Star Individual  2021 �لعالميـــة  �ل�صـــاعد 

Award 2021  �لمخ�ص�صـــة لفئة �ل�صـــباب �لو�عد �لمتميز 
في �لتخطيط وو�صع �الإ�صتر�تيجيات �لمعقدة مع تحقيق نتائج 

و��صحة ودقيقة، �صمن جو�ئز �لموؤ�ص�صة �لعالمية �لمخ�ص�صة 

لالأفـــر�د �لمتميزيـــن في قطـــاع �لطاقة على م�صـــتوى �لعالم 

خـــالل عام 2021، حيـــث لفت نظر و�هتمـــام لجنة �لتحكيم 

�لدولية �لم�صتقلة باالإجماع على �أنه قائد �صاب ذو روؤية ونجح 

فـــي �إبر�ز �أهميـــة �لغاز �لطبيعـــي و�لهيدروجيـــن في تحقيق 

م�صـــتقبل للطاقـــة �لم�صـــتد�مة في منطقة �ل�صـــرق �الأو�صـــط 

و�صمال �أفريقيا. وهذ� يعد �عتر�فاً وتقديريا للمجتمع �لدولي 

بالتميز لموؤ�ص�صـــة عربية بقيادة عربية د�خل �لمنطقة �لعربية 

في دولة �لكويت.

وتقـــوم وكالـــة S&P Global Platts  بتكريـــم �الأفـــر�د 

و�لموؤ�ص�صـــات �لمتميـــزة �لعاملـــة فـــي قطـــاع �لطاقـــة و�لتي 

حققـــت �نجـــاز�ت بمنحهم جو�ئز �لطاقـــة �لعالمية من خالل 

حفل �صـــنوي يعقد في نيويورك بالواليات �لمتحدة �الأمريكية 

في �صـــهر دي�صـــمبر من كل عام. وغالبا ما تعرف باأنها جو�ئز 

�الأو�صـــكار للمتميزين في قطاع �لطاقة، وهي تبرز �الإنجاز�ت 

في نحو 20 فئة ت�صـــمل قطاع �لطاقة �لعالمي باأكمله، وغالبا 

ما تح�صدها �صنويا �ل�صركات �لعالمية.

وفـــي عـــام 2021، تـــم �ختيار 200 �صـــركة من �صـــركات 

�لطاقـــة مـــن 29 دولة حـــول �لعالم من 4 قار�ت كمر�صـــحين 

نهائيين لهذه �لجو�ئز. فاز منهم نحو 20 �صركة فقط من 11 

دولة على جو�ئز مرتبة �ل�صـــرف في �لقيادة و�البتكار و�الأد�ء 

�لنموذجي لعام 2021. 
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تلبية لدعوة من �صـــعادة �لمهند�ص عادل 

عبد�لعزيـــز �لجا�صـــم، رئي�ص مجل�ـــص �إد�رة 

�ل�صـــركة �لعربيـــة �لبحريـــة لنقـــل �لبترول، 

�صـــارك �الأمين �لعام لمنظمة �أو�بك، �ل�صـــيد 

علي �صـــبت بن �صـــبت، في �حتفالية �ليوبيل 

�لذهبـــي لل�صـــركة �لعربيـــة �لبحريـــة لنقـــل 

�لبتـــرول )�إحدى �لم�صـــروعات �لمنبثقة عن 

منظمـــة �أو�بك( . وقد �أقيمت �الحتفالية في 

مدينـــة �لقاهـــرة، جمهورية م�صـــر �لعربية، 

بح�صـــور  مجموعـــة من كبـــار �لم�صـــوؤولين 

فـــي �لقطاع �لنفطـــي في �لدول �الأع�صـــاء، 

و�لعاملين في قطاع �لطاقة و�لنقل �لبحري، 

وقـــد تم خـــالل �لحفل تكريـــم مجموعة من 

�لموظفين �لقد�مى في �ل�صركة.  

احتفالية اليوبيل الذهبي
للشركة العربية البحرية لنقل البترول
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�أعلنت �ل�صـــركة �لعربية لبناء و�إ�صـــالح �ل�صـــفن )�أ�صـــري( وهي �ل�صركة �لر�ئدة في مجال �الإ�صـــالح و�لبناء �لبحري 

في منطقة �لخليج �لعربي، عن فوزها بجائزة �ف�صـــل �صـــركة في مجال بناء و�إ�صـــالح �ل�صفن للعام 2021 �صمن جو�ئز 

�صـــيتريد ماريتايم لمنطقة �ل�صـــرق �الأو�صط و�صـــبه �لقارة �لهندية و�أفريقيا، حيث ُمنحت �ل�صـــركة هذه �لجائزة تقدير�ً 

الإمتياز ها في خدمة عمالئها و كفاءتها في تلبية �إحتياجاتهم ف�صاًل عن قدر�تها �لتقنية و�لتناف�صية �لعالية و �لتز�مها 

بتطبيق �أعلى معايير �ل�صالمة و�لجودة في تنفيذ م�صاريع �لبناء و�الإ�صالح.

وقد ت�صلم هذه �لجائزة بالنيابة عن �ل�صركة �لع�صو �لمنتدب �لمهند�ص مازن محمد مطر خالل حفل توزيع �لجو�ئز 

�ل�صنوي �لذي عقد  في دبي بتاريخ 13 دي�صمبر 2021.

وفي هذ� �الإطار �عرب �لع�صـــو �لمنتدب بال�صـــركة عن �صعادته بالح�صول على هذه �لجائزة �لتي تعد تقدير�ً لجهود 

�ل�صـــركة و�إ�صـــهاماتها فـــي �لقطاع �لبحري وقد علق » �إن ح�صـــولنا على هذ� �لتقدير من �حد �بـــرز �لجهات �الإقليمية 

فـــي �لقطاع �لبحري الإنجاٌز  نفخر به، وما هذه �لجائزة �إال �صـــهادة علـــى �إلتز�منا بتقديم خدمات عالية �لجودة ترتقي 

لم�صتوى توقعات عمالئنا«. و�أ�صاف: »�صوف نم�صي قدماً في �الإرتقاء بم�صتوى خدمات �ل�صركة لتعزيز مركزنا �لريادي 

في �لقطاع �لبحري �الإقليمي من خالل �الإ�صتمر�ر بو�صع ر�صا �لعمالء و�ل�صالمة في �صد�رة �ولوياتنا«.  

�لجدير بالذكر �ن جو�ئز �ل�صـــيتريد �لبحرية تعتبر �أحد �أعرق جو�ئز �لقطاع �ل�صـــناعي وتعقد �صنوياً بهدف مكافاأة 

�لتميز و�البتكار في �لقطاع �لبحري في �لمنطقة.    

أســـري
تحصد جائزة بناء وإصالح السفن ضمن جوائز   »سيتريد« البحرية 

للشرق األوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا للعام 2021

السنة 48 - العدد 1
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عقدت �الأمانة �لعامة لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة 

للبترول )�أو�بك( في مدينة �لقاهرة، جمهورية م�صـــر �لعربية 

يـــوم �لخمي�ـــص 23 دي�صـــمبر 2021، �الجتماع �لتن�صـــيقي �لـ 

51 لل�صـــركات �لمنبثقـــة عن �لمنظمة برئا�صـــة �الأ�صـــتاذ علي 
بن �صـــبت، �المين �لعام لمنظمة �و�بك، وبح�صـــور  �لمهند�ص 

عادل �لجا�صـــم، رئي�ص مجل�ص �إد�رة �ل�صـــركة �لعربية �لبحرية 

لنقل �لبترول، و�لمهند�ص مازن مطر �لع�صو �لمنتدب لل�صركة 

�لعربية لبناء و��صالح �ل�صفن )�أ�صري(، و�لدكتور �أحمد عتيقة، 

�لرئي�ـــص �لتنفيذي لل�صـــركة �لعربية لال�صـــتثمار�ت �لبترولية، 

و�الأ�صتاذ علي �ل�صغير �لمدير �لعام لل�صركة �لعربية للخدمات 

�لبترولية و�لمدر�ء �لعامون لل�صـــركات �لمتفرعة عنها، عالوة 

على وفد �الأمانة �لعامة.

�أطلع �الأميـــن �لعام ممثلي �ل�صـــركات، على ملخ�ص ما د�ر 

فـــي �جتماع مجل�ص وزر�ء �لمنظمة �ل�صـــابع بعد �لمائة، �لذي 

�نعقد يوم 9 دي�صمبر 2021 وذلك عند مناق�صة �لبند �لخا�ص 

باالجتماعـــات �لتن�صـــيقية بيـــن �لمنظمة و�ل�صـــركات �لعربية 

�لمنبثقـــة، م�صـــير�ً �إلى �أن �الجتماع حظي بنقا�ص م�صـــتفي�ص 

حـــول �أن�صـــطة �ل�صـــركات �لعربيـــة �لمنبثقة، ومـــا تو�جه من 

االجتماع الـ 51 للشركات العربية المنبثقة عن منظمة أوابك

تحديـــات، و�لفر�ص �لماأمولة، وتو�صـــيات �الأمانة �لعامة بهذ� 

�لخ�صـــو�ص. كما تناول �الجتمـــاع �لنتائج �لمحرزة وفق خطة 

�الأمانـــة �لعامة مع �ل�صـــركات �لعربية �لمنبثقة �صـــمن �الأدو�ر 

�لتنفيذية و�لتن�صـــيقية و�لتنظيمية و�لتـــي �أقرها فريق �لعمل 

�لم�صـــترك. وكذلك ملخ�صـــاً حول �لتقاريـــر �لتي تم �إعد�دها 

ورفعها �إلى مجل�ص وزر�ء �لمنظمة.

�لعربيـــة  �ل�صـــركات  �الجتماع مقترحـــات  ناق�ـــص  وقـــد 

�لمنبثقة بخ�صـــو�ص �لـــدور �لمطلوب من �الأمانـــة �لعامة في 

�صـــوء توجهات مجل�ص �لـــوزر�ء �لخا�ص بالعالقة 

بين �ل�صـــركات �لعربية �لمنبثقة وبين �ل�صـــركات 

�لوطنية ذ�ت �لطبيعة و�لن�صاط �لمماثل في �لدول 

�الأع�صاء. باالإ�صافة �إلى فر�ص �لتعاون و�لتكامل 

بين �ل�صركات �لعربية �لمنبثقة فيما بينها، وبحث 

�لتعـــاون في مجـــال �لتدريب �لم�صـــترك، لتبادل 

�لخبـــر�ت بيـــن �لعاملين )�صـــو�ء بين �ل�صـــركات 

و�الأمانة �لعامة وبع�صهم �لبع�ص، وبين �ل�صركات 

�لطبيعـــة  ذ�ت  �لوطنيـــة  و�ل�صـــركات  �لمنبثقـــة 

و�لن�صاط في �لدول �الأع�صاء بالمنظمة(.
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أخبـــار دولية

أوبــــك تعلن اختيار مرشح دولة الكويت
 هيثم الغيص باإلجماع أمينا عاما جديدا للمنظمة

�أعلنت منظمة �لبلد�ن �لم�صـــدرة للنفط )�أوبك( �ختيار مر�صـــح دولة �لكويت هيثم �لغي�ص 

باالإجماع �أمينا عاما جديد� للمنظمة. وذكرت )�وبك( في بيان �أن ذلك جاء خالل �جتماع وز�ري 

خا�ص عقدته �لمنظمة عبر تقنية �لفيديو. و�أ�صـــاف �لبيان �أن �لغي�ص �صـــيتولى من�صـــبه لمدة 

ثالث �صنو�ت تبد�أ �عتبار� من �الأول من �أغ�صط�ص �لمقبل وذلك خلفا للنيجيري محمد باركيندو 

�لذي يتولى �لمن�صـــب منذ 2016. ولفت �لبيان �إلى �أن �لغي�ص تولى محافظ �لكويت في �أوبك 

من عام 2017 وحتى 2021 وي�صـــغل حاليا من�صـــب نائب �لع�صـــو �لمنتدب للت�صـــويق �لدولي 

في موؤ�ص�صـــة �لبترول �لكويتية. كما تر�أ�ص �لغي�ص �للجنة �لفنية �لم�صـــتركة الإعالن �لتعاون بين 

تحالف )�أوبك +( لمنتجي �لنفط من د�خل وخارج �أوبك في عام 2017. و�أعربت �لمنظمة عن 

تقديرها لالأمين �لعام �لمغادر محمد باركيندو على قيادته �لناجحة للمنظمة خالل فترة واليته 

�لتي تنتهي في 31 يوليو 2022.
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فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير
2022

التطورات البترولية في األسواق العالمية  النشرة الشهرية حول     
2022 يناير   

 

 أسواق النفط العالمية  أوالً:
 أسعار النفط .1
    المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خالال     ارتفاعإلى  منظمة أوبك    تقديراتتشير أحدث

% مقارنالالة بالشالالهر 12.4تبلالال   زيالالاد دوالر للبرميل، أي بنسالالبة   83.58إلى    2022  ينايرشهر  
       فالال    هالالاارتفالالاع المتوسالالط السالالنوي لسالالعر سالاللة خامات  المنظمالالة إلالالى  تقالالديراتتشالالير  السابق. كما  

 .2020 مقارنة بعام %68.5دوالر للبرميل، أي بنسبة زياد  تبل   69.89 إلى 2021عام 

% 7.5 ةنسالالبب 2021 ديسالالمبرخ   شهر  انخفضقد أوبك خامات أسعار سلة  متوسطيذكر أن 
كالالان االنخفالالا    .دوالر للبرميالالل  74.4ليصل إلالالى  ،  دوالر للبرميل( مقارنة بالشهر السابق  6)

عالالدد حاد ف  أسالالواا العقالالود ا جلالالة وسالالط مخالالاوف بشالالان ارتفالالاع قياسالال  فالال     بتراجع  ا  مدفوع
، بما ف  ذلالالك العديالالد سريع االنتشار من فيروس كورونا  Omicron  المتحوربحاالت اإلصابة  

 .ا  قوية نسبي ةالرئيسية المستهلكة للنفط. ومع ذلك، ظلت أساسيات سوا النفط الفعلي  الدو من 
 

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

     

 

 

 

 

 
 

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

 والعرضالطلب  .2

    مالالن عالالام  الرابالالعالطلالالا العالالالم  علالالى الالالنفط خالال   الربالالع   ارتفالالاعإلى    األولية  التقديراتتشير
  مقارنة بمستويات % 2.4تبل   زياد مليون برميل/يوم، أي بنسبة  99.8ليصل إلى نحو   2021

ليصالالل % 0.9بنسالالبة  دو  منظمة التعاون االقتصادي والتنميةطلا    ارتفعالربع السابق. حيث  
 % ليصالالل إلالالى3.8بنسالالبة دو  العالم  باق طلا   ارتفع  بينماوم،  ي/رميلمليون ب  46.1إلى نحو  

  .مليون برميل/يوم 53.7 نحو
 نحالالوليصالالل إلالالى  2022من عام    األو الطلا العالم  على النفط خ   الربع    انخفا   ويتوقع
دو  منظمة التعاون االقتصالالادي طلا مجموعة    انخفا مليون برميل/يوم، حيث يتوقع    99.1



19
السنة 48 - العدد 1

 

2 
 

7.79

8.34

305

522

100

200

300

400

500

600

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

ديسمبر 
2020

يناير
2021
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ي/مليون بحفارة

إنتاج النفط الصخرى عدد الحفارات العاملة

إلالالى نحالالو دو  العالالالم    باق طلا    يتوقع ارتفاع  بينماوم،  ي/رميلمليون ب  44.6إلى نحو    والتنمية
 مليون برميل/يوم.  54.5

  الخالالام وسالالوائل الاالالاز الطبيعالال  النفط  اإلمدادات العالمية من تشير التقديرات األولية إلى ارتفاع
الشالالهر مقارنة بمسالالتويات  %  0.2ألف ب/ي، أي بنسبة    177بنحو    2021  ديسمبرشهر  خ    

إمالالدادات الالالدو  المنتجالالة مالالن   ىإجمالارتفع  فقد    مليون ب/ي.  98.4السابق، لتصل إلى حوال   
إمالالدادات الالالدو    ، كمالالا ارتفعالالتمليون ب/ي  65.4  ليصل إلى نحو%  0.02خارج أوبك بنسبة  

 .مليون ب/ي 33 لتصل إلى نحو% 0.5أوبك بنسبة منظمة األعضاء ف  
مالالن الالالنفط الخالالام فقالالد ارتفعالالت خالال   شالالهر          مجموعةةة دول أوبةةك أمالالا فيمالالا يخالالد إمالالدادات  

الشالالهر السالالابق، مقارنالالة بمسالالتويات  %  0.5ب/ي، أي بنسالالبة    ألالالف  200بنحالالو    2021  ديسمبر
إمالالدادات الالالدو  المنتجالالة مالالن خالالارج أوبالالك   ارتفعالالتفقد    مليون ب/ي.  38.2  لتصل إلى حوال 

 ارتفعت  كما،  مليون ب/ي  13.9  صل إلى نحوتل%  0.5بنسبة  واألعضاء ف  مجموعة اوبك+  
بنسالالبة   ، وه  أعضالالاء فالال  مجموعالالة أوبالالك+،أوبكمنظمة  األعضاء ف   العشر  إمدادات الدو   

   .مليون ب/ي 24.3 لتصل إلى نحو% 0.8
   ألالالف   82بمقالالدار    2021  ديسمبر  شهر  خ    الصخريمن النفط    المتحد الواليات    إنتاج  ارتفع

 ارتفاعالال ويتوقالالع  .مليالالون برميالالل/يوم 8.344 ليصل إلىالشهر السابق ب  برميل/يوم فقط مقارنة
 أخالالر، ارتفالالعفالال  تطالالور  و  .مليون ب/ي  8.540ليصل إلى    2022  وفبراير  يناير  يخ   شهر

  .حفار  522 ليبل  2021 ديسمبرخ   شهر    حفار 25 بمقدارعدد الحفارات العاملة 
 إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 المخزونات النفطية .3
  خالال   شالالهر   دو  منظمة التعالالاون االقتصالالادي والتنميالالةف   النفط   المخزون التجاري    انخفض

 2707 حالالوال   مليالالون برميالالل مقارنالالة بالشالالهر السالالابق ليصالالل إلالالى  49  بمقالالدار  2021  مبرديس
مليالالون برميالالل مقارنالالة بالشالالهر   7بمقالالدار  اإلسالالتراتيج   المخالالزون    انخفالالض  كمامليون برميل،  

  مليون برميل. 1789السابق ليصل إلى حوال  
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 )مليون برميل(  2021 ديسمبرالتغير في المخزون النفطي في نهاية شهر 

 

 

 

 

 

 
 

 Oil Market intelligence, March 2021 and January 2022.المصدر: 

 . تجارة النفط4

 الواليات المتحدة النفطيةوصادرات واردات  -
  بنسبة  2021  ديسمبر  شهر  خ  من النفط الخام  مريكية  األ  الواليات المتحد واردات    انخفضت 

 بنسالالبة  الالالنفط الخالالاممالالن    هاصالالادرات  ارتفعالالت  بينما  مليون ب/ي،  6.3  حوال لتصل إلى  %  0.1
 .مليون ب/ي 3 حوال  لتبل  0.2%
  2021  ديسمبر  شهر  خ    المنتجات النفطيةمن    األمريكية  الواليات المتحد   واردات  انخفضت 

 المنتجات النفطيةمن  صادراتها  انخفضت  كما  مليون ب/ي،  2  حوال   لتصل إلى%  3.3  بنسبة
 مليون ب/ي. 5 حوال  بل لت% 5.6 بنسبة

 أسواق الغاز الطبيعي العالمية  ثانياً:
 األسعار  .1
  المتوسط الشهري للسعر الفوري للاالالاز الطبيعالال  المسالالجل فالال  مركالالز هنالالري بالسالالوا   انخفض

 دوالر لكل مليون )و ح ب(.  3.76إلى  2021 ديسمبرشهر  األمريك  خ    
  2021 نالالوفمبر خالال   شالالهراليابالالان أسالالعار اسالالتيراد الاالالاز الطبيعالال  المسالاليل فالال  متوسط   ارتفع 

            .دوالر لكالالل مليالالون )و ح ب( 14.25(، ليصالالل إلالالى و ح ب) لكالالل مليالالون دوالر 2.6بمقالالدار 
 دوالر 2.52بمقالالدار   كوريالالا الجنوبيالالة  أسعار استيراد الااز الطبيع  المسيل ف متوسط    وارتفع

متوسالالط  كمالالا ارتفالالع .دوالر لكالالل مليالالون )و ح ب( 15.37(، ليصالالل إلالالى و ح ب) لكالالل مليالالون
(، و ح ب) لكالالل مليالالون  دوالر  4.83بمقالالدار    الصالالين  أسعار استيراد الااز الطبيع  المسيل فالال 

 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 17.59ليصل إلى 
 الصادرات .2
  والصالالين الجنوبيالالة   صادرات الدو  العربية من الااز الطبيع  المسيل إلى اليابان وكوريا  بلات

 .اإلجمال % من 21.4مستاثر  بحصة  ،2021 نوفمبر مليون طن خ   شهر 3.553 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 54.8  4
72.0 1 

 

�غ�صط�ص

August

57.4  1

 فرب�ير 

February
70.7  2 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،  2019- 2021 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 2019 -2021
)$ / Barrel - دوالر / برميل(

201920202021

58.765.154.4January يناير 

63.855.561.1February فرب�ير 

66.433.964.6March مار�ص 

70.817.763.2April �بريل 

70.025.266.9May مايو 

62.937.171.9June يونيو 

64.743.473.5July يوليو 

 59.645.270.3August �غ�صط�ص 

 62.441.573.9September �صبتمرب 

 59.940.182.1October �كتوبر 

62.942.680.4November نوفمرب 

* 66.549.274.4December دي�صمرب *

63.051.560.0First Quarter �لربع �الأول 

67.926.667.3Second Quarter �لربع �لثانى 

62.243.472.6Third Quarter �لربع �لثالث 

63.144.079Fourth Quarter �لربع �لر�بع 

*64.041.569.9Annual 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 2021-2019

Table - 3:  Spot Prices for OPEC and Other  Crudes، 2019-2021   

)$/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

64.065.064.563.664.364.783.863.564.265.257.0Average 2019متو�شط عام 2019

41.541.942.141.642.043.040.142.341.741.739.4Average 2020متو�شط عام 2020

65.166.665.364.165.466.163.664.163.467.257.6January 2020يناير 2020 

55.556.857.954.855.957.154.754.355.556.050.6Februaryفرباير

33.933.831.736.029.9Marchمار�س

17.718.317.116.817.223.914.621.318.817.516.5Aprilاأبريل

25.225.026.324.724.528.224.630.428.823.528.6Mayمايو

37.136.140.537.235.639.338.740.740.136.238.3Juneيونيو

43.443.544.144.643.343.742.243.243.344.140.8Julyيوليو

45.245.345.646.145.145.543.743.944.845.442.4Augustاأغ�شط�س

41.542.141.042.142.141.939.241.540.642.139.6September�شبتمرب

40.140.339.840.640.441.137.740.740.040.139.5Octoberاأكتوبر

42.643.042.643.143.043.140.243.342.543.041.5Novemberنوفمرب

49.249.250.050.049.449.548.149.849.749.247.1Decemberدي�شمرب

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

80.3780.8181.9779.6381.1382.0680.3280.2981.3781.6879.11Novemberنوفمرب

74.3875.4975.5074.0975.3874.5773.3573.3174.1075.4071.87Decemberدي�شمرب

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،  2021-2019

Table - 4: Average Monthly Market Spot Prices of Petroleum Products,   2019 -2021
)$ / Barrel - دوالر / برميل(

الغازولني  املمتازال�شوق

Premium Gasoline
زيت الغاز

Gasoil
زيت الوقود

 Fuel Oil Market

متو�صط

 عام 

2019

72.577.857.3Singapore�صنغافورة

Average
2019

79.679.560.2Rotterdamروترد�م
71.479.163.4Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

79.774.652.6US Gulf�خلليج �المريكي

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

دي�صمرب

2020

53.455.254.4Singapore�صنغافورة

Dec.-20
55.655.250.0Rotterdamروترد�م

51.355.350.8Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
58.354.243.7US 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

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

84.0682.5679.46Singapore�صنغافورة

Sep.-21
93.8984.3573.93Rotterdamروترد�م

87.6783.9875.26Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
97.8679.0465.14US Gulf�خلليج �المريكي

�أكتوبر

2021

98.4895.0993.10Singapore�صنغافورة

Oct.-21
103.4896.9281.72Rotterdamروترد�م

96.6096.3683.38Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
106.5192.9672.89US Gulf�خلليج �المريكي

نوفمرب

2021

95.0191.1490.65Singapore�صنغافورة

Nov.-21
100.7792.8377.65Rotterdamروترد�م

91.6991.8879.64Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
101.2586.7466.27US Gulf�خلليج �المريكي

دي�صمرب

2021

87.9285.6684.50Singapore�صنغافورة

Dec.-21
90.4986.3873.64Rotterdamروترد�م

84.9484.9675.70Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
93.1479.6763.45US 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  2019 - 2021 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2019 - 2021
)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 2019 117 35 66 متو�شط عام 2019

Average 2020 88 40 60 متو�شط عام 2020

December 60 20 35 دي�صمرب

Average 2021 96 22 35 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

�جلدول - 6 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �ملنتجات �لنفطية، 2019 - 2021 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2019 - 2021
)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 2019 176 166 124 متو�شط عام 2019

Average 2020 156 147 122 متو�شط عام 2020

December 103 91 100 دي�صمرب

Average 2021 154 144 105 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

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 2019 - 2021    

Table -7 : World Oil Demand  2019 - 2021
)Million b/d - مليون برميل/ �ليوم (

* اأرقام تقديرية. 

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

وتقارير ال�شناعة النفطية.

* 2021 2020 2019 

�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  
�ملعدل

Average

Arab Countries 7.0 6.8 6.8 6.6 6.7 6.6 6.5 6.7 6.1 6.6 7.2  الدول العربية

OAPEC 5.9 5.7 5.7 5.4 5.6 5.6 5.4 5.6 5.1 5.5 6.1       �لدول �الأع�صاء في �أو�بك

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

OECD 44.5 46.1 45.7 44.0 42.3 42.0 43.0 42.3 37.6 45.4 47.7  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

Americas 24.2 24.8 24.7 24.3 22.7 22.4 23.2 22.7 20.0 24.4 25.7 �الأمريكتني

Europe 13.0 13.5 13.9 12.6 11.9 12.4 12.5 12.9 11.0 13.3 14.3  �أوروبا

Asia Pacific 7.4 7.7 7.1 7.0 7.7 7.1 7.3 6.7 6.5 7.8 7.8  �أ�صيا �لهادىء

Non-OECD 52.1 53.7 51.7 51.4 51.5 49.0 51.3 49.2 45.7 48.1 52.4 خارج منظمة التعاون 

االقت�شادي والتنمية

 Middle East &
other Asia 21.5 21.9 21.2 21.3 21.5 20.2 21.1 20.1 18.5 21.0 22.2 �ل�صرق �الو�صط ودول 

�أ�صيوية �أخري 

Africa 4.3 4.4 4.2 4.1 4.4 4.1 4.3 3.9 3.8 4.4 4.4  �فريقيا

Latin America 6.3 6.4 6.5 6.2 6.3 6.0 6.1 6.2 5.6 6.1 6.6  �أمريكا �لالتينية

 China 14.5 15.2 14.5 14.6 13.8 13.5 14.3 13.9 13.3 11.3 13.5  ال�شني 

Eurasia 4.8 5.0 4.7 4.7 4.9 4.5 4.8 4.4 4.0 4.5 4.9   اأور واأ�شيا

Other Europe 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8 دول اأوروبا االأخرى

World 96.6 99.8 97.4 95.4 93.8 91.0 94.3 91.4 83.3 93.5 100.1    العامل
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�جلدول - 8: �لعر�ص �لعاملي للنفط و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �لفرتة  2019 - 2021

Table -8 : World Oil and NGL Supply, 2019-2021
)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 2019 

�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  
�ملعدل

Average

Arab Countries 25.6 26.8 26.2 24.8 24.6 25.1 24.7 23.6 24.9 27.2 27.8 الدول العربية

OAPEC 24.5 25.7 25.1 23.7 23.5 23.9 23.6 22.5 23.8 25.9 26.5 �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 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 34.6 االأوبك 

Crude Oil 26.3 27.7 26.9 25.5 25.2 25.7 24.9 23.9 25.6 28.3 29.3 �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 5.2  �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 30.0 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 25.8 �الأمريكتني

Europe 3.8 3.9 3.8 3.5 4.0 3.9 3.9 3.8 3.9 4.1 3.7 �أوروبا

Asia Pacific 0.5 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 31.9 32.3 31.8 31.8 31.7 31.7 31.1 30.9 31.2 33.5 33.3 خارج منظمة التعاون 

االقت�شادي والتنمية

 Middle  East & Other Asia 6.4 6.4 6.3 6.3 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4 6.6 6.7 �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 1.5 �فريقيا 

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

China 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 ال�شني

Eurasia 13.7 14.2 13.6 13.6 13.4 13.5 13.2 12.7 13.3 14.8 14.7 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 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 2.3 عوائد التكرير

World 95.1 98.0 95.6 93.9 92.8 93.7 92.2 90.4 91.7 100.1 100.1  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, March 2021& January 2022   امل�شدر Source: Oil Market Intelligence, March 2021& January 2022

جدول رقم )Table No )9 �لمخزون �لنفطي �لعالمي، في نهاية �صهر دي�صمبر 2021

Table - 9 : Global Oil Inventories، December 2021
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية �ل�صهر(

 دي�شمبر

2021
Dec-21

 نوفمبر

2021
Nov-21

التغير عن نوفمبر 2021
 Change from

November 2021

 دي�شمبر

2020
Dec-20

التغير عن ديسمبر 2020
 Change from
December 2020

Americas(132(1615(36(14831519االأمريكتني:

Crude)45(651)9(606615نفط خام

Products)87(964)27(877904منتجات نفطية

Europe(151(11042 891890اأوروبا :

Crude)51(371)9(320329نفط خام

Products)100(10671 571561منتجات نفطية

Asia Pacific(46(380(13(334347اآ�شيا الهادئ:

Crude)56(153)9(97106نفط خام

10Products 227)4(237241منتجات نفطية

دول منظمة التعاون 

االقت�شادي والتنمية *
27072756)49)3037)330)OECD 

1

Crude)152(1175)27(10231050نفط خام

Products(177(1862(21(16851706منتجات نفطية

دول خارج منظمة التعاون 

االقت�شادي والتنمية *
28522842 103203)351)Non - OECD 

1

53Oil at Sea 161295 13481332نفط على منت �لناقالت

World Commercial 1(681(6240(39(55595598املخزون التجاري العاملي *

Strategic Strategic)56(1845)7(17891796�ملخزون �ال�صرت�تيجي

Total 2(684(9380)30(86968726اإجمايل املخزون العاملي**


