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في هذا العدد

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

د
د
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ف ا
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اأبرمت  التي  التفاقية  بموجب  للبترول  الم�شدرة  العربية  الأقطار  منظمة  تاأ�ش�شت 

في بيروت بتاريخ 9 يناير 1968  فيما بين حكومات كل من المملكة العربية ال�شعودية 

ودولة الكويت ودولة ليبيا )المملكة الليبية اآنذاك(. ون�شت التفاقية على اأن تكون مدينة 

الكويت مقراً لها.  

تهدف المنظمة اإلى تعاون اأع�شائها في مختلف اأوجه الن�شاط القت�شادي في �شناعة 

البترول، وتقرير الو�شائل وال�شبل للمحافظة على م�شالح اأع�شائها الم�شروعة في هذه ال�شناعة منفردين 

ومجتمعين، وتوحيد الجهود لتاأمين و�شول البترول اإلى اأ�شواق ا�شتهالكه ب�شروط عادلة ومعقولة، وتوفير 

الظروف المالئمة لال�شتثمار في �شناعة البترول في الأقطار الأع�شاء. 

وقد ان�شم اإلى ع�شوية المنظمة في عام 1970 كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر 

ومملكة البحرين والجمهورية الجزائرية.  وان�شم اإليها في عام 1972 كل من الجمهورية العربية ال�شورية 

وجمهورية العراق، وان�شم اإليها في عام 1973 جمهورية م�شر العربية، وان�شمت الجمهورية التون�شية في 

عام 1982 )جمدت ع�شويتها في عام 1986( وتجيز التفاقية ان�شمام اأية دولة عربية م�شدرة للبترول 

اإلى ع�شويتها �شريطة اأن يكون البترول م�شدراً هاما لدخلها القومي، وبموافقة ثالثة اأرباع اأ�شوات الدول 

الأع�شاء على اأن يكون من بينها اأ�شوات جميع الدول الأع�شاء الموؤ�ش�شة. 
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أجهزة المنظمة • ال�شركات املنبثقة:
الم�شروعــــات  المنظمة  عــن  انبثقت 

العربيـــة  ال�شــــركة  التالية:  الم�شـــتركة 

 1972 عام  في  البترول  لنقل  البحرية 

ومقرها مدينة الكويت في دولة الكويت، 

ال�شفن  واإ�شالح  لبناء  العربية  وال�شركة 

)اأ�شري( في عام 1973، ومقرها مملكة 

البحرين، وال�شركة العربية لال�شتثمارات 

 1974 عــام  في  )اأبــيــكــورب(  البترولية 

المملكة  فــي  الــخــبــر  مــديــنــة  ومــقــرهــا 

العربية  وال�شركة  ال�شعودية،  العربية 

 1975 عــام  فــي  البترولية  للخدمات 

ومقرها مدينة طرابل�س في دولة ليبيا.

تمار�س المنظمة ن�شاطاتها واخت�شا�شاتها من خالل اأربعة اأجهزة هي: 

• مجل�س الوزراء: هو ال�شلطة العليا التي تحدد �شيا�شات المنظمة بتوجيه ن�شاطاتها وو�شع القواعد التي ت�شير عليها. 
• المكتب التنفيذي : يتكون من ممثلي الدول الأع�شاء ويقوم برفع ما يراه من تو�شيات واقتراحات اإلى المجل�س، وينظر في الميزانية 

ال�شنوية ويرفعها للمجل�س الوزاري ، كما يقر نظام موظفي الأمانة العامة، وت�شدر قراراته باأغلبية ثلثي اأ�شوات الأع�شاء جميعا.

• الأمانة العامة : ت�شطلع بالجوانب التخطيطية والإدارية والتنفيذية لن�شاط المنظمة، وفقا للوائح وتوجيهات المجل�س. ويتولى اإدارة 
الأمانة العامة اأمين عام. ويعين الأمين العام بقرار من المجل�س الوزاري للمنظمة لفترة ثالث �شنوات قابلة للتجديد لمدد اأخرى. 

والأمين العام هو الناطق الر�شمي با�شم المنظمة، وهو الممثل القانوني لها، وهو م�شوؤول عن مبا�شرة واجبات من�شبه اأمام المجل�س. 

ويقوم الأمين العام باإدارة الأمانة العامة وتوجيهها، والإ�شراف الفعلي على كافة وجوه ن�شاطها، وتنفيذ ما يعهد به المجل�س اإليه من 

مهام. يمار�س الأمين العام وكافة موظفي الأمانة العامة وظائفهم با�شتقالل تام ولل�شالح الم�شترك للدول الأع�شاء. يتمتع الأمين العام 

والأمناء الم�شاعدون في اأقاليم الدول الأع�شاء بكافة الح�شانات والمتيازات الدبلوما�شية.  

• الهيئة الق�شائية: تم التوقيع على بروتوكول اإن�شاء الهيئة الق�شائية لمنظمة الأقطار العربية الم�شدرة للبترول في مدينة الكويت 
بتاريخ  9 مايو 1978 ودخل حيز النفاذ في 20 اأبريل 1980.  وللهيئة اخت�شا�س اإلزامي بالنظر في المنازعات التي تتعلق بتف�شير 

وتطبيق اتفاقية اإن�شاء المنظمة، والمنازعات التي تن�شاأ بين ع�شوين اأو اأكثر من اأع�شاء المنظمة في مجال الن�شاط البترولي.
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مبادرات الدول األعضاء في أوابك
 لخفض االنبعاثات الكربونية

اأعلنـــت معظم الدول الأع�شـــاء في منظمة 

الأقطـــار العربية الم�شـــدرة للبتـــرول »اأوابك« 

اإطـــالق مبـــادرات لخف�ـــس النبعاثـــات  عـــن 

الكربونية اإلى ال�شفر، وهو ما يتوافق مع توجه 

اأكثـــر الدول المتقدمة �شـــناعياً، مثل الوليات 

المتحـــدة الأمريكية، ودول التحـــاد الأوروبي، 

والمملكـــة المتحـــدة. فعلـــى �شـــبيل المثـــال ل 

الح�شر، اأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة 

عن عزمها ل�شـــتثمار حوالي 163 مليار دولر 

اأمريكي، اإ�شافة اإلى ال�شتثمارات التي وظفتها 

في هذا المجال خالل ال�شنوات الخم�شة ع�شر 

الما�شية، والتي تقدر بحوالي 40 مليار دولر. 

ومن المتوقع اأن ت�شـــاهم الخطة في رفع معدل 

اإنتاج الطاقة من الم�شـــادر المتجددة، بما في 

ذلك الطاقة ال�شم�شـــية والنووية من 2.4 غيغا 

وات فـــي عام 2020 اإلى 14 غيغا وات بحلول 

عـــام 2030، وهذا يمثل ارتفاع ن�شـــبة الطاقة 

الكهربائيـــة المتولدة من الم�شـــادر المتجددة 

افتتاحية العدد
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علي سبت بن سبت

االمين العام لمنظمة أوابك

في الدولة من 7% اإلى 20% في عام 2030، 

واإلـــى 44% بحلول عام 2050. كما تت�شـــمن 

الخطـــة تعزيـــز اإجـــراءات تر�شـــيد ا�شـــتهالك 

الطاقة وتح�شـــين كفاءة ا�شـــتخدامها في كافة 

القطاعـــات الم�شـــتهلكة للطاقة، وزيـــادة اإنتاج 

الهيدروجيـــــــــن الذي يعـــتبر م�شـــدراً للطاقة 

المنخف�شـــة الكربون، عــــالوة على التو�شع في 

طاقـــــة وحدات ا�شطياد وتخزين ثاني اأوك�شيد 

.CCS الكربون

المملكـــة  اأطلقـــت   ،2021 اأكتوبـــر  وفـــي 

العربيـــة ال�شـــعودية مبادرتين، وهمـــا »مبادرة 

ال�شعودية الخ�شراء«، و«�شرق اأو�شط اأخ�شر«، 

لخف�ـــس انبعاثات الكربون اإلى ال�شـــفر بحلول 

عـــام 2060، وذلك با�شـــتثمارات تبلـــغ حوالي 

187 مليـــار دولر اأمريكـــي، وذلـــك بهدف رفع 
ن�شـــبة الطاقة الكهربائية المتولدة من م�شادر 

متجددة في المملكة من 1% اإلى 30% بحلول 

عـــام 2030، وزراعـــة 450 مليـــون �شـــجرة، 

وا�شت�شـــالح م�شـــاحات �شا�شـــعة من الأرا�شي 

ال�شـــحراوية، والتو�شـــع فـــي اإن�شـــاء وحـــدات 

ا�شطياد وتخزين غاز ثاني اأوك�شيد الكربون. 

كمـــا اأعلنـــت جمهوريـــة م�شـــر العربية عن 

خطة لالنتقال نحو ال�شتخدام الأنظف للطاقة 

وخف�ـــس النبعاثات الكربونية كجزء من روؤيتها 

للتنميـــة الم�شـــتدامة )م�شـــر 2030(، وذلـــك 

�شمن ثالثة م�شارات رئي�شية، وهي التو�شع في 

ا�شـــتخدام الغاز الطبيعي، واإعداد ا�شتراتيجية 

وطنيـــة لإنتاج وا�شـــتخدام الهيدروجين بنوعيه 

الأزرق والأخ�شر، بالإ�شـــافة اإلى توليد %42 

مـــن الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 

.2030
تاأتـــي اأهمية مبادرات الدول الأع�شـــاء في 

منظمة الأقطار العربية الم�شـــدرة للبترول من 

كونها تمتلك حوالي 55% من احتياطي النفط 

العالمي، و26% من احتياطيات الغاز العالمية، 

و 27% مـــن اإجمالـــي اإنتـــاج النفط و�شـــوائل 

الغاز فـــي العالم، وحوالـــي 15% من اإجمالي 

الغـــاز الطبيعي الم�شـــوق عاليمـــاً، لتوؤكد على 

الحقيقـــة التي كانت تنادي بها منذ عقود خلت 

حـــول اإمكانية تحقيق التوازن بين ال�شـــتخدام 

الر�شـــيد للنفـــط والغاز وبيـــن المحافظة على 

بيئـــة نظيفـــة خالية من النبعاثـــات الكربونية، 

وقناعتها الرا�شخة باأن النفط �شيبقى الم�شدر 

الأ�شا�شـــي للطاقـــة لعقـــود عديـــدة قادمة، مع 

ا�شـــتمرار التزامها بتوفير المـــدادات الكافية 

ل�شمان ا�شـــتقرار اأ�شـــواق النفط العالمية بما 

يحقق م�شلحة كل من المنتجين والم�شتهلكين. 

وانطالقـــاً من دور الأمانـــة العامة لمنظمة 

الأقطـــار العربية الم�شـــدرة للبترول في تعزيز 

التعاون بين الدول الأع�شاء في المنظمة، فاإنها 

توؤكد على بذل كافة الجهود الممكنة للم�شاهمة 

في تنفيـــذ قرار مجل�س وزراء المنظمة الموقر 

رقم 107/4 ال�شـــادر في اجتماعه الذي عقد 

بتاريخ 9 دي�شـــمبر/كانون الأول 2021، ب�شاأن 

تكليف المكتـــب التنفيذي للمنظمة بالتن�شـــيق 

مع المملكة العربية ال�شعودية للعمل مع الدول 

الأع�شـــاء فـــي المنظمة لالإ�شـــهام فـــي تفعيل 

مبادرة ال�شرق الأو�شـــط الأخ�شر التي اأطلقها 

ولي العهد ال�شـــعودي �شـــاحب ال�شـــمو الملكي 

الأميـــر محمـــد بن �شـــلمان بـــن عبـــد العزيز، 

بالإ�شـــافة اإلى العمل مع الدول الأع�شاء لتبني 

تطبيـــق مفهـــوم القت�شـــاد الدائـــري للكربون 

كمنهج ي�شهم في معالجة النبعاثات الكربونية 

بطريقة م�شـــتدامة، واإدراجه �شمن الإ�شهامات 

الوطنيـــة لـــكل دولة من الـــدول الأع�شـــاء بما 

يتما�شى مع ظروفها واأولوياتها.
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برقيات األمين العام
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قضية ورأي

وت�شـــهد ال�شـــناعة البترولية العربية منـــذ ما يزيد عن 

الــــ 4 عقـــود من الزمن تحولت مهمة على �شـــعيد الموارد 

الب�شـــرية، وذلـــك مـــع الزيـــادة الملحوظة والإقبـــال الكبير 

مـــن المراأة العربية للعمل في ال�شـــركات البترولية ل�شـــيما 

فـــي قطاعات ال�شتك�شـــاف والإنتـــاج والتكرير والت�شـــويق 

والخدمـــات البترولية، في مهنة كانـــت ولعقود طويلة تعتبر 

حكـــراً علـــى الرجـــال لي�س في الـــدول العربية فح�شـــب بل 

مختلف دول العالم، نظراً لعتبارها من المهن ال�شاقة التي 

تتطلـــب قدرات بدنية خا�شـــة وقدرة علـــى تحمل الظروف 

الجوية القا�شـــية مـــن حرارة ال�شـــيف الالهب اإلـــى برودة 

ال�شتاء القار�س. 

وبجانب الظروف المناخية القا�شية وحرارة الطق�س في 

هذه البقعة من العالم خ�شو�شـــا، وطبيعة المهن المرتبطة 

بال�شـــناعة من حيث المواد �شـــواء الموجودة في الم�شافي 

اأوحقول النفط، تواجه المراأة تحديات ذات طبيعة خا�شـــة 

تتعدى القوة البدنية والف�شيولوجية اإلى الظروف الجتماعية 

اأحيانا بل وتخطي ال�شـــور الذهنيـــة النمطية عما يمكن اأن 

تنجزه في هذا المجال. فالت�شور الأقرب لالأذهان هو تولي 

المراأة منا�شب اإدارية، غير اأن الحقيقة هو اأن هناك الكثير 

من النماذج التي اأثبتت اأن المراأة ل يمكنها فقط العمل في 

ظروف قا�شية واإنما في ظروف ا�شتثنائية كاأوقات الكوارث 

الطبيعيـــة والحروب، كما فعلت المراأة الكويتية على �شـــبيل 

المثال في الم�شـــاركة على اأر�س الواقع في عمليات اإطفاء 

اآبار النفط المحترقة في عام 1991.  وتنوعت اإ�شـــهامات 

المراأة العربية لت�شـــمل اخت�شا�شـــات اقت�شـــاديات واأبحاث 

البتـــرول والإعـــالم البترولـــي والعالقـــات العامـــة وبرامج 

الم�شـــوؤولية الجتماعيـــة والأن�شـــطة الثقافيـــة والترجمـــة 

والمحا�شـــبة وال�شـــوؤون الماليـــة والإدارة وال�شـــكرتارية في 

مختلف ال�شـــركات البترولية ووزارات البترول والطاقة في 

الدول العربية. 

وحر�شاً من الدول الأع�شاء في منظمة الأقطار العربية 

الم�شـــدرة للبترول )اأوابك( على ت�شـــجيع المراأة لالنخراط 

في ال�شـــناعة البترولية، فقد �شرعت بع�س الدول الأع�شاء 

فـــي تطبيق �شيا�شـــات ت�شـــجيعية لتمكين المـــراأة من اأجل 

تحقيق مبداأ تكافوؤ الفر�س بين الرجل والمراأة في ال�شناعة 

البترولية، نذكر من بينها تخ�شي�س المعهد البترولي التابع 

ل�شـــركة �شـــركة بترول اأبوظبي الوطنية )اأدنـــوك( برنامجا 

خا�شـــا يعنـــى بالمراأة في الدرا�شـــات الهند�شـــية والعلمية، 

ويهـــدف اإلـــى توفير الدعـــم والت�شـــجيع لجميـــع الطالبات 

المنت�شبات للمعهد. 

  كما خ�ش�شـــت �شركة اأدنوك جائزة  »اأف�شل �شيدة في 

قطاع النفط والغاز« �شـــمن جوائز موؤتمر ومعر�س اأبوظبي 

للبترول »اأديبك«، بهدف تكريم الن�شاء العربيات المتميزات 

في قطاع النفط والغاز، واأفردت ال�شـــركة فعاليات خا�شـــة 

في برنامج »اأديبك« تهتم بمناق�شـــة تمكين المراأة في قطاع 

النفط والغاز وي�شـــارك في تلك النقا�شـــات رواد من الن�شاء 

ومجموعة من الخبراء والمهتمين من جميع اأنحاء العالم. 

مـــن جانبها فقد اأن�شـــاأت �شـــركة اأرامكو ال�شـــعودية في 

عام 2012 ق�شـــم “تطوير المـــراأة وتعزيز التنوع” في اإدارة 

التطويـــر الإداري والمهنـــي، ويهدف الق�شـــم لتقديم برامج 

مختلفة من �شاأنها تطوير الحياة المهنية للن�شاء وم�شاعدتهن 

على بناء المهارات القيادية، كما قامت ال�شركة بالعديد من 

المبادرات لت�شـــييق الفجوة بين الجن�شـــين في العمل، ومن 

بينها برنامج “تعليم العلوم”، والذي تم ت�شـــميمه لم�شاندة 

بقلم : االستاذ علي سبت بن سبت

االمين العام لمنظمة أوابك

يحتف�������ل العال�������م بي�م المراأة العالمي ف�������ي الثامن من مار�س من كل عام عرفان�������ا بدورها الم�ؤثر في 

جمي�������ع مناحي الحي�������اة. ومن واقع ما نراه م�������ن م�صاركة فاعلة م�������ن قبل المراأة العامل�������ة في ال�صناعة 

النفطي�������ة، نج�������د اأن الم�صهد النفطي ما عاد يقت�صر على الرجل، حيث انبرت المراأة لخ��س غمار هذا 

التحدي في الميدان ما بين اآبار وحق�ل، متخطية �صع�بات وم�صاق مهنة قا�صية على الرجال وكان اأن 

تاألقت اأ�صماء عديدة �صطرت �صجال حافال في تاريخ هذه ال�صناعة. 
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تنميـــة المراأة في العلوم والتقنية والهند�شـــة والريا�شـــيات 

فـــي المراحل الأولى في المدار�ـــس والجامعات عبر برامج 

التوا�شل الجتماعي قبل انخراطها للعمل الفعلي. 

وفـــي دولـــة الكويت فقد كان ل�شـــركة البتـــرول الوطنية 

تجربـــة �شـــابقة فـــي اإطـــالق برنامـــج تجريبي لرفع ن�شـــبة 

المهند�شـــات الكويتيات العامالت في العمليات الت�شـــغيلية 

ل�شـــناعة التكريـــر في م�شـــافي ال�شـــركة، وذلك فـــي اإطار 

الجهود الرامية لتمكين المراأة في القطاع النفطي الكويتي. 

اأما في جمهورية م�شـــر العربية فقد تم اإن�شاء وحدة تكافوؤ 

الفر�س بوزارة البترول والثـــروة المعدنية، وتخت�س باإعداد 

بيانات اإح�شـــائية دوريـــة باأعداد العامليـــن الذكور والإناث 

بقطـــاع البتـــرول الم�شـــري وتحديد ن�شـــبة تمثيـــل المراأة 

بالقطاع.

كمـــا بـــادرت دولنا الأع�شـــاء والكثيـــر من موؤ�ش�شـــاتها 

النفطية بتكريم المراأة العاملة في القطاع النفطي بو�شـــائل 

مختلفـــة، فقد �شـــهد ختام فعاليـــات اليوم الثالـــث لموؤتمر 

ومعر�س م�شر الدولى للبترول »اإيجب�س 2022« الذي عقد 

فـــي جمهورية م�شـــر العربية فـــي فبراير الما�شـــي، اإقامة 

احتفالية جوائز حول تحقيق مبداأ الم�شاواة بقطاع الطاقة  

حيـــث فازت عدة �شـــيدات بجوائـــز تنوعت ما بيـــن جائزة 

المراأة القيادية، وجائزة نجمة العام، وجائزة الجيل القادم، 

وجائزة التميز فى الموارد الب�شرية، وجائزة �شركة العام فى 

مجال ال�شمول والتنوع والم�شاواة .

كما اأقامـــت مملكة البحرين ملتقى جائزة التميز للمراأة 

القياديـــة ال�شـــابع )ليوا�ـــس 2021( فـــي نوفمبـــر 2021، 

الذي هدف اإلى تكريم ال�شخ�شـــيات الن�شـــائية القيادية في 

مجال الطاقة على م�شـــتوى ال�شـــرق الأو�شط ودول مجل�س 

التعـــاون الخليجي عرفانا بتميُّزِهن فـــي قطاعات الأعمال 

والمبـــادرات بمعاييـــر دوليـــة واإقليميـــة، كمـــا هـــدف اإلـــى 

الم�شـــاهمة في النهو�س بواقع المراأة في ال�شـــرق الأو�شط 

ودول مجل�س التعـــاون الخليجي لتعزيز مبداأ تكافوؤ الفر�س 

ل�شمان التناف�شية وتعدد وتنوع الخيارات المتاحة لالرتقاء 

بالمراأة على ال�شعيدين القت�شـــادي والجتماعي. وي�شعى 

الملتقى لن�شر ثقافة التميز القيادي للمراأة وت�شجيع البتكار 

والقيـــادة والإنجـــاز في الأو�شـــاط الأكاديميـــة والقطاعات 

التجاريـــة وال�شـــناعية فـــي مجـــال النفط والغـــاز والطاقة 

الحيويـــة والمتجددة، اإ�شـــافة اإلى الم�شـــاركة في الأبحاث 

والمحا�شرات والدرا�شـــات المتخ�ش�شة لتنمية الن�شاء في 

مجالت العلوم والهند�شة والطاقة.

واإيمانـــا منا في اأوابك بالـــدور المهم الذي تلعبه المراأة 

العربيـــة فـــي ال�شـــناعة البترولية، تعكـــف الأمانـــة العامة 

للمنظمـــة حاليـــا علـــى اإعـــداد كتاب يبرز اأ�شـــماء ن�شـــائية 

�شـــطرت باإنجازاتهـــا وكفاحها �شـــطورا من نور في �شـــجل 

المراأة العاملة في هذه ال�شـــناعة ال�شاقة ليوؤرخ لهذا الدور 

الحيـــوي ويكون مرجعا لالأجيـــال القادمة كي تعي المراحل 

التي تخطتها المراأة العربية حتى وجدت لها موطئ قدم في 

هذا المجال الملئ بالتحديات. وي�شعى الكتاب اإلى ت�شليط 

ال�شوء على اإ�شهامات اأبرز ال�شخ�شيات الن�شائية التي اأثْرت 

ال�شـــناعة البترولية ليكون نواة م�شروع اأكبر لتطوير المراأة 

العربية م�شـــتقبال. وا�شتلهاما من �شعار الأمم المتحدة ليوم 

المـــراأة العالمي لعـــام 2022 والذي حددته ب “الم�شـــاواة 

بين الجن�شين اليوم من اأجل غد م�شتدام”، فاإننا ندعو اإلى 

تحقيق مبداأ الم�شـــاواة وتكافـــوؤ الفر�س بين المراأة والرجل 

فـــي هذه ال�شـــناعة، عالوة علـــى الهتمام بعقـــد الندوات 

والـــدورات التدريبية التي تتناول الم�شـــكالت التي تعتر�س 

المراأة العاملة فـــي القطاع النفطي ومحاولة اإيجاد الحلول 

المنا�شـــبة لها من اأجـــل تمكينها وتطوير دورها الحيوي في 

هذا القطاع. 

فتحية تقدير وإعزاز مستحقة للمرأة في يومها.. 
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حول التطورات في السوق العالمي للغاز 
الطبيعي في ضوء األزمة الروسية األوكرانية

تابعت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول وباهتمام بالغ النعكا�صات التي ت�صهدها 

اأ�ص�اق الغاز الطبيعي الأوروبية ب�صبب الأزمة الرو�صية الأوكرانية، حيث جاءت اأولى التداعيات ف�ر بدء العملية 

الع�صكري�������ة الرو�صية بحدوç قفزة غير م�صب�قة في الأ�صعار وف�������ق م�ؤ�صر TTF الرئي�صي في ه�لندا )المرجع 

الرئي�صي لأ�صعار الغاز في اأوروبا( بلغت ن�صبتها اأكثر من 50% لت�صل الأ�صعار اإلى 44 دولر لكل ملي�ن وحدة 

حرارية بريطانية مقابل 29 دولر لكل ملي�ن وحدة حرارية بريطانية في الي�م ال�صابق له.

بيان أوابك 
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تنامـــي  ظـــل  فـــي  وذلـــك 

عـــدم  ودرجـــة  المخـــاوف 

اليقيـــن بخ�شـــو�س م�شـــتقبل 

اإمدادات الغاز من رو�شيا عبر 

خطوط الأنابيب اإلى الأ�شواق 

الأوروبية، التـــي تلبي وحدها 

نحـــو 30% مـــن احتياجـــات 

اأوروبـــا )بما فيهـــا تركيا( من 

الغاز، خا�شـــة واأن بع�س تلك 

الخطوط يمر عبر الأرا�شـــي 

هـــذه  اأن  بيـــد  الأوكرانيـــة. 

المخـــاوف قد تبـــددت قليال 

نتيجة ا�شـــتمرار عمليات �شخ 

الغـــاز من رو�شـــيا عبر الأرا�شـــي الأوكرانيـــة دون توقف 

ح�شـــب العقود ال�شارية بين الجانبين، لت�شجل نحو 109 

مليون متر مكعب في اليوم، وفق البيانات التي ر�شـــدتها 

الأمانة العامة من م�شـــغل �شـــبكات نقل الغاز الأوكرانية. 

موؤ�شـــر TTF خالل  وفـــق  تراجعت  الأ�شـــعار  وعليـــه 

جل�شـــات التداول اإلى 35 دولر لكل مليون وحدة حرارية 

بريطانيـــة )اأي مـــا يكافئ نحـــو 200 دولر للبرميل على 

اأ�شـــا�س القيمـــة الحراريـــة(، لتظـــل محلقة فـــي ذروتها 

التاريخية. 

لكـــن بالنظـــر اإلى ظـــروف ال�شـــوق الراهنة، وو�شـــع 

الإمدادات من مختلف الدول الم�شدرة، ونتيجة ا�شتمرار 

تراجع المخزونات في الأ�شـــواق الأوروبية التي و�شـــلت 

اإلى نحو 30%، فاإنه من غير المتوقع اأن تتراجع الأ�شعار 

فـــي ال�شـــوق الفوريـــة عن ذروتهـــا في المـــدى المنظور، 

خا�شـــة واإن ا�شـــتمر اأمد الأزمة الحالية.  بل قد ت�شـــهد 

موجة جديدة من الرتفاعات في حال زيادة الإقبال على 

�شـــراء المزيد من �شـــحنات الغاز الطبيعي الم�شـــال من 

ال�شوق الفوري المتاأزم اأ�شـــال، ل�شمان تاأمين مخزونات 

كافيـــة، وهو الأمر الذي �شيت�شـــبب في تداعيات �شـــلبية 

على القت�شاد العالمي، المنهك اأ�شال من جائحة كورونا 

)كوفيد- 19(.

وفي هـــذا الإطار توؤكـــد الأمانة العامـــة لأوابك على 

حر�س الدول العربية الم�شدرة للغاز الطبيعي وبالأخ�س 

الغاز الطبيعي الم�شـــال، على توفيـــر اإمدادات الغاز اإلى 

عمالئها ل�شمان ا�شتقرار الأ�شواق العالمية حيث �شدرت 

في �شـــهر يناير كانون الثاني 2022 اأكثر من 10 ماليين 

طـــن من الغـــاز الطبيعي الم�شـــال لتلبي نحـــو 29% من 

الطلب العالمي، في اأعلى “ح�شـــيلة �شـــهرية” لل�شادرت 

تحققه الدول العربية مجتمعة في تاريخها، لتوؤكد بذلك 

على ريادتها كمورد اآمن وموثوق وم�شتدام للغاز الطبيعي. 

علمـــا بـــاأن الأ�شـــواق الأوروبية قد ا�شـــتحوذت على نحو 

25% من اإجمالي �شادرات الدول العربية. 
كما ت�شـــدد الأمانة العامة على اأن ا�شـــتقرار الأ�شواق 

العالمية للغاز الطبيعي، والأوروبية على وجه الخ�شو�س، 

والحد من التقلبات الفجائية الحادة في الأ�شعار وتحقيق 

اأمن الطاقة، �شيظل مرهونا با�شتمرار �شخ ال�شتثمارات 

الالزمة في قطاع الغاز والعتماد عليه كم�شـــدر رئي�شي 

للطاقة في الم�شتقبل، واإبرام تعاقدات طويلة الأجل بين 

الدول الم�شـــدرة والم�شـــتوردة للغاز بغية تحقيق التوازن 

بيـــن اأهـــداف الحيـــاد الكربونـــي للطاقة، و�شـــمان اأمن 

الطاقة.

ومـــن جانبهـــا توؤكـــد الأمانـــة العامـــة على ا�شـــتمرار 

متابعتها لتطورات ال�شوق العالمي للغاز الطبيعي، ور�شد 

التداعيـــات التـــي توؤثر عليها نتيجة اأيـــة تطورات تحدث 

على ال�شاحة العالمية والعربية، وطرح روؤيتها حيال هذه 

التطورات.

تؤك��د األمانة العامة ألواب��ك على حرص الدول 
العربية المصدرة للغاز الطبيعي وباألخص الغاز 
الطبيعي المس��ال، على توفير إم��دادات الغاز 
إلى عمالئها لضمان استقرار األسواق العالمية
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برعاي�������ة �صاحب ال�صم�������� الملكي، الأمي����ر محمد ب�������ن �صلمان بن عب����د العزي�������������ز اآل �صع��������د، 

ول�������ي العهد نائب رئي�س مجل�س ال�زراء، وزير الدفاع في المملكة العربية ال�صع�دية، ا�صت�صافت 

الريا��������س في المملكة العربية ال�صع�دية “الم�ؤتمر الدول�������ي لتقنية البترول لعام 2022”، في 

الفت�������رة 20 - 23 فبراي�������ر 2022، والذي �صارك فيه خبراء ومهتم�ن م�������ن 70 دولة، واأكثر من 

300 �صركة عالمية، و�صمل 107 جل�صات تقنية، قدم فيها اأكثر من 800 ورقة علمية.
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ونيابـــة عن �شـــمو ولي العهد، افتتح �شـــاحب ال�شـــمو 

الملكي الأمير عبد العزيز بن �شلمان بن عبد العزيز وزير 

الطاقة، الموؤتمر الذي ركز هذا العام على مو�شوع تعزيز 

التعافـــي العالمي من خالل الطاقة الم�شـــتدامة، وناق�س 

فيه كبـــار قادة قطاع الطاقة في المنطقة والعالم، الروؤى 

الم�شتركة والمتبادلة حول اأحدث التطورات والتجاهات 

فـــي مجالت الطاقـــة، والتقنيات الحالية والنا�شـــئة التي 

�شت�شكل م�شتقبل قطاع الطاقة.

وا�شـــتهل الموؤتمر بعقد جل�شـــة وزارية حول المو�شوع 

الرئي�س للموؤتمر وهـــو “تعزيز التعافي العالمي من خالل 

الطاقة الم�شـــتدامة”، �شارك فيها �شاحب ال�شمو الملكي 

الأمير عبدالعزيز بن �شـــلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة 
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في المملكة العربية ال�شعودية، ومعالي وزير 

الطاقـــة والبنية التحتية فـــي دولة الإمارات 

العربيـــة المتحـــدة معالي المهند�س �شـــهيل 

محمـــد المزروعـــي، ومعالـــي نائـــب رئي�س 

مجل�س الـــوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء 

والمـــاء والطاقة المتجـــددة ووزير الداخلية 

بالوكالـــة فـــي دولة الكويـــت الدكتور محمد 

عبداللطيـــف الفار�ـــس، ومعالي وزير النفط 

البحريني ال�شيخ محمد بن خليفة اآل خليفة، 

ومعالي وزير النفط العراقي الأ�شتاذ اإح�شان 

اإ�شـــماعيل، ومعالـــي وزير البتـــرول والثروة 

المعدنية الم�شري المهند�س طارق المال.

وناق�س الموؤتمر علـــى مدى اأيام انعقاده 

العديد من الموا�شـــيع التي �شـــملت: الدور 

الذي تنه�س به ال�شركات البترولية الكبرى، 

المؤتمر يركز هذا العام على موضوع تعزيز التعافي 
العالمي من خالل الطاقة المستدامة

صاحب السمو الملكي األمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز
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و�شـــناعة البتـــرول ب�شـــكٍل عـــام، فـــي قيادة 

التعافي العالمي من اأجل م�شـــتقبل م�شتدام، 

واأ�شـــاليب التعامل مع الحـــراك الدائم الذي 

ت�شـــهده الأ�شـــواق العالمية، والتحولت التي 

ي�شـــهدها قطـــاع الطاقـــة باتجـــاه تحقيـــق 

م�شـــتقبل م�شتدام ومجٍد اقت�شـــادياً. عالوة 

علـــى عقـــد نـــدوٍة عـــن القت�شـــاد الدائري 

للكربون وال�شيا�شـــات والت�شريعات المتعلقة 

بـــه، بهدف اإحراز مكا�شـــب لجميع الأطراف 

المعنيـــة، واأخرى حواريٌة عـــن تقنيات الثورة 

ال�شـــناعية الرابعة. كما عقدت ندوٍة حوارية 

حـــول اأهميـــة بنـــاء المرونـــة والقـــدرة على 

ال�شـــتجابة والتعافي في خ�شـــم التغييرات 

التـــي ت�شـــهدها �شـــناعة البترول واأ�شـــواقه 

عالمياً.
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روك  ب��الك  بقيادة  م�صتثمرين،  وائ��ت��الف  ال�صع�دية(  )اأرام��ك���  ال�صع�دية  العربية  الزيت  �صركة  اأعلنت 

لالأ�ص�ل الثابتة )»بالك روك«( و�صركة ح�صانة ال�صتثمارية )»ح�صانة«(، عن اإتمام �صفقة ال�صتئجار واإعادة 

التاأجير التي �صبق الإعالن عنها �صابقا، حيث ا�صتح�ذ الئتالف على ح�صة 49 % في ملكية �صركة اأرامك� 

لإمداد الغاز، التابعة لأرامك� ال�صع�دية، مقابل 15.5 مليار دولر )بما يعادل 58.1 مليار ريال �صع�دي(. 

وقد نجح الئتالف في جذب �صريحة رائدة من الم�ؤ�ص�صات الم�صتثمرة، بالإ�صافة اإلى �صركات اأخرى ت�صم، 

كيبل للبنية التحتية، �صندوق طريق الحرير، وت�صاينا ميرت�صانت�س كابيتال.

أرامكو:
إتمام صفقة شبكة أنابيب الغاز بقيمة

 15.5 مليار دوالر مع ائتالف مستثمرين عالميين
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وفـــي المقابل، �شتح�شـــل �شـــركة اأرامكو لإمـــداد الغاز 

بدورهـــا علـــى تعرفـــة مدفوعة مـــن اأرامكو ال�شـــعودية عن 

منتجـــات الغـــاز التـــي تتدفق عبر ال�شـــبكة، علـــى اأن تكون 

تلك التعرفة مرتبطة بحد اأدنى لتدفقات الغاز. و�شـــتمتلك 

اأرامكو ال�شـــعودية ح�شـــة اأغلبية ن�شـــبتها %51 في �شركة 

اأرامكـــو لإمداد الغاز، و�شـــتظل اأرامكو ال�شـــعودية محتفظة 

بكامـــل ملكية �شـــبكة خطـــوط اأنابيـــب الغاز مع ال�شـــيطرة 

الت�شـــغيلية التامـــة عليها، علًما باأن ال�شـــفقة لن تفر�س اأي 

قيود على كميات اإنتاج اأرامكو ال�شعودية.

وياأتي الإعالن عن هذه ال�شفقة في اأعقاب اإتمام �شفقة 

ا�شتئجار واإعادة تاأجير ل�شبكة خطوط اأنابيب النفط الخام 

التابعة لأرامكو ال�شـــعودية في يونيـــو 2021م بقيمة 12.4 

مليار دولر.

وتزامًنا مع اإتمام هذه ال�شفقة، وقعت اأرامكو ال�شعودية 

مذكرة تفاهم مع �شركة بالك روك ل�شتعرا�س فر�س التعاون 

• اأرامكو ال�شعوjOة J�شتكمK πان« الüشفقات 	

 πbاأ »a تيةëمجا∫ البنية الت »a iالكبر

مø �شنة.

• Uشفق``ات 	  iكب``ر  ió``MEا الüشفق``ة   ó``عJ

 »gو ,ºالعال »a ةbتي``ة للطاëالبنية الت

Ω الذي ëJ``رز√ اأرامكو  qó``ل≈ التقY ش``رTDمو

ال�شعوjOة H »aرنامجها الجاري لتëقي≤ 

bيمة اVEشاaية مø اأUشولها.

ويمثل هذا ال�شـــتثمار طويل الأجل من جانب الئتالف 

تطوًرا جديًدا في اإطار برنامج تطوير محفظة اأعمال اأرامكو 

ال�شـــعودية، ويوؤكـــد على الفر�ـــس ال�شـــتثمارية القوية التي 

رها اأ�شول البنية التحتية ال�شخمة التي تملكها ال�شركة،  qتوف

كما اأنه يعزز اأي�ًشـــا قـــوة التطلعات بعيدة المدى لل�شـــركة، 

وكذلك قدرة المملكة على جذب ال�شركات ال�شتثمارية.

وبموجب هذه ال�شفقة، التي اأُعلن عنها للمرة الأولى في 

دي�شـــمبر 2021، دخلت �شركة اأرامكو لإمداد الغاز واأرامكو 

ال�شعودية في اتفاقية ا�شتئجار واإعادة تاأجير ل�شبكة خطوط 

اأنابيب الغاز التابعة لأرامكو ال�شعودية مدتها 20 عاًما. 
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الم�شـــترك في م�شاريع م�شـــتقبلية تتعلق بالتحوqل في قطاع 

الطاقة ومجالت البنية التحتية منخف�شة الكربون. وتهدف 

هـــذه المذكرة اإلى توطيد العالقـــات القائمة بين الجانبين، 

و�شت�شهم في تعزيز اآفاق التعاون الم�شتقبلي بينهما.

وتعليًقـــا على اإتمام هذه ال�شـــفقة، قال رئي�س اأرامكو 

ال�شـــعودية وكبير اإدارييها التنفيذيين، المهند�س اأمين بن 

ل هذه التفاقية التاريخية خطوة  qح�شـــن النا�شـــر: »ت�شـــك

مهمـــة اإلى الأمام في اإ�شـــتراتيجيتنا طويلـــة المدى لخلق 

القيمـــة للم�شـــاهمين، وهـــي تُعد ثاني �شـــفقة بنية تحتية 

كبرى اأنجزتها ال�شركة في غ�شون عام، مما يوؤكد جاذبية 

محفظة اأرامكو ال�شـــعودية لكبار الم�شـــتثمرين العالميين. 

ول �شـــك اأن زخم التنويع القت�شـــادي فـــي المملكة يعزز 

جاذبيـــة ال�شـــتثمار. و�شتوا�شـــل البنية التحتيـــة الحيوية 

للطاقة اأهميتها التنموية في المملكة، خا�شـــة واأننا نعمل 

ـــع في اإنتاج الغاز لتلبية الطلب  على ت�شـــريع خطط التو�شُّ

المحلي، و�شـــتزداد اأهمية �شـــبكة اإمـــدادات الطاقة لدينا 

عبـــر الجهـــود المبذولة لفتح فر�س جديـــدة في مجالت 

الوقود منخف�س الكربون«.

من جهته قال النائب الأعلى للرئي�س للتطوير الموؤ�ش�شي 

فـــي اأرامكـــو ال�شـــعودية، المهند�ـــس عبدالعزيـــز بن محمد 

القديمـــي: »ي�شـــتمر تركيزنا على زيـــادة اإمكانات اأ�شـــولنا 

وتقييـــم فر�س ال�شـــتثمار الجديدة لتعزيـــز مركزنا المالي 

القـــوي. وتمثqل �شـــفقة البنية التحتية للغـــاز مع بالك روك 

وح�شـــانة �شهادة على العالقة مع الم�شـــتثمرين العالميين، 

وتوؤكـــد اأن الغاز ركيزة اأ�شـــا�س للنمو في الأ�شـــواق المحلية 

والدولية«.

من جانبه، قال رئي�س مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي 

ل�شـــركة بالك روك، ال�شيد لري فينك: »ي�شعدنا اإتمام هذه 

ال�شـــفقة التاريخية، وتعزيز �شـــراكتنا مع اأرامكو ال�شعودية 

عبـــر توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم لتطوير بنيـــة تحتيـــة للطاقة 

منخف�شـــة الكربـــون مًعـــا. ولن يحدث الو�شـــول اإلـــى عالٍم 

خاٍل من النبعاثات ال�شـــفرية بين ع�شـــية و�شحاها، فهذا 

الأمـــر يتطلب منqا تحويل مزيج الطاقـــة بخطوات تدريجية 

لتحقيق م�شتقبٍل للطاقة الخ�شراء. ويتمتع اأ�شحاب النظرة 

الم�شتقبلية الثاقبة، مثل اأرامكو ال�شعودية، بالخبرة التقنية، 

وراأ�س المال، للعب دور حا�شم في هذا التحوqل، ونتطلع اإلى 

ا�شتمرار هذا التعاون في الم�شتقبل«. 

ح�شـــانة  ل�شـــركة  التنفيـــذي  الرئي�ـــس  وبدوره قـــال 

ال�شتثمارية، الأ�شتاذ �شعد بن عبدالمح�شن الف�شلي: »نحن 

�شـــعداء باإتمام هذه ال�شـــفقة التاريخية، حيث ي�شـــلط هذا 

ال�شتثمار ال�شوء على تركيزنا في ا�شتثمارات البنية التحتية 

الحيويـــة فـــي المملكة. ونتطلع اإلى العمل مع �شـــركائنا في 

اأرامكو ال�شعودية وبالك روك لجعل هذه ال�شفقة ا�شتثماًرا 

ناجًحا طويل الأجل«.

• 	 ±Óالئت ºش�j

مجموYة مø اأHرز 

 IOقياH øjالم�شتثمر

ÓH∑ رو∑ لÓأUشو∫ 

الثاHتة وTشركة 

üMشانة ال�شتثمارjة 

• jعõز Vشï مبال≠ 	

كبيرI مø راأ�س 

الما∫ الأLنب« 

مL ióاHPية اأرامكو 

ال�شعوjOة والمملكة 

لió الموD�ش�شات 

ال�شتثمارjة العالمية 
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�ص�������ّرح �صاحب ال�صم� الملكي الأمير عبدالعزيز بن �صلمان بن عبدالعزيز، وزي�������ر الطاقة في المملكة العربية ال�صع�دية، 

ب�������اأن �صركة الزيت العربي�������ة ال�صع�دية )اأرامك� ال�صع�دية( تمكنت من اكت�صاف عدد من حق�ل الغاز الطبيعي في المنطقة 

ال��صطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود ال�صمالية والمنطقة ال�صرقية.

وقال �شموه اأنه تم اكت�شاف حقل “�شدون” للغاز الطبيعي، 

في المنطقة الو�شـــطى، على بعد 180 كيلو متراً جنوب �شرق 

مدينة الريا�س، بعد اأن تدفق الغاز من بئر �شدون - 1 بمعدل 

27 مليون قدم مكعبة قيا�شـــية في اليوم، مع 3300 برميل من 
المكثفات، وتم كذلك اكت�شـــاف حقل “�شهاب” للغاز الطبيعي، 

في منطقة الربع الخالي، على بعد 70 كيلو متراً جنوب غرب 

حقل ال�شـــيبة، بعد اأن تدفق الغاز من بئر �شـــهاب - 1 بمعدل 

31 مليون قدم مكعبة قيا�شية في اليوم، كما تم اكت�شاف حقل 
“ال�شـــرفة” للغاز الطبيعي في منطقة الربع الخالي اأي�شاً على 
بعـــد 120 كيلو متراً جنوب غرب حقل ال�شـــيبة، بعد اأن تدفق 

الغـــاز مـــن بئر ال�شـــرفة - 2 بمعدل 16،9 مليـــون قدم مكعبة 

قيا�شـــية فـــي اليوم مـــع 50 برمياًل من المكثفـــات، وتم كذلك 

اكت�شـــاف حقل “اأم خن�شـــر” للغاز الطبيعي غير تقليدي، في 

منطقة الحدود ال�شـــمالية على بعد 71 كيلو متراً جنوب �شرق 

مدينة عرعر، بعد اأن تدفق الغاز من بئر اأم خن�شر- 1 بمعدل 

مليونـــي قدم مكعبة قيا�شـــية فـــي اليوم مـــع 295 برمياًل من 

المكثفات.

واأ�شـــاف �شموه اأنه تم اأي�شاً اكت�شاف حقل “�شمنة” للغاز 

الطبيعي غيـــر التقليدي في المنطقة ال�شـــرقية جنوب حقل 

الغوار على بعد 211 كيلو متراً جنوب غرب مدينة الظهران، 

حيث تدفق الغاز من بئر �شمنة - 2 بمعدل 5،8 ماليين قدم 

مكعبـــة قيا�شـــية في اليوم مع 24 برمياًل مـــن المكثفات، كما 

تدفق الغاز من بئر �شمنة - 1 بمعدل 11،6 مليون قدم مكعبة 

قيا�شية في اليوم مع 169 برمياًل من المكثفات، وتدفق الغاز 

من بئر �شـــمنة - 6 بمعدل 9،25 ماليين قدم مكعبة قيا�شية 

في اليوم.

السعودية تعلن عن اكتشافات جديدة
لعدد من حقول الغاز الطبيعي
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من مشروع استثمار غاز الحلفاية 

%51العراق: إنجاز
اأعلن�������ت وزارة النف�������ط في جمه�رية العراق عن اإنج�������از ن�صبة ) 51%( من م�صروع 

ا�صتثمار الغاز الم�صاحب للعمليات النفطية في حقل الحلفاية بمحافظة مي�صان، 

ال�������ذي ي�صتهدف ا�صتثم�������ار 300 ملي�ن قدم مكعب قيا�صي بالي��������م. وقال مدير عام 

�صرك�������ة نفط مي�صان علي جا�صم ان ه�������ذا النجاز ياأتي في اإطار جه�د و خطط وزارة 

النفط و�صركة النف�������ط ال�طنية العراقية عبر ذراعها التنفيذي �صركة نفط مي�صان 

ل�صتثمار الغاز الم�صاحب وتح�يله اإلى طاقة مفيدة.

واأ�شـــار جا�شم عن توا�شـــل ال�شـــركة جهودها الرامية 

لتطويـــر هذا القطـــاع عبر تنفيذ الم�شـــاريع الحيوية ذات 

الجـــدوى القت�شـــادية  التي تنعك�س علـــى  حياة المواطن 

بالدرجـــة الأولـــى من خـــالل دعم قطاع الكهربـــاء وتنفيذ 

م�شـــروع معالجـــة الغاز في حقل الحلفايـــة بطاقة )300( 

مليـــون قـــدم مكعب قيا�شـــي، وتابـــع اأن  الم�شـــروع  ينفذ 

مـــن قبل �شـــركة بتروجاينا ال�شـــينية والمقاول الرئي�شـــية 
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للحقل  �شـــركة CPECC ال�شـــينية ، ف�شال عن مجموعة 

مـــن ال�شـــركات الثانويـــة وباإ�شـــراف ومتابعـــة لجنـــة فنيـــة 

مخت�شـــة  في �شركة نفط مي�شان، واأن مدة تنفيذ الم�شروع 

)30 �شهراً( لبناء المن�شـــاءات، و)30�شهراً( اأخرى للت�شغيل 

وال�شيانة ، وبلغت ن�شب النجاز الفعلي )51%( لغاية تاريخ 

14 فبراير 2022، حيث من  المقرر انجاز الم�شـــروع  وبدء 
الت�شغيل التجريبي منت�شف عام 2023. 

وعن اأهمية الم�شـــروع  قال معاون المدير العام ل�شوؤون 

النتاج المهند�س اأحمد رحيم اأحمد ، اأن الجهود الم�شتركة 

تهدف الى  معالجة جميع  كميات الغاز الم�شـــاحب المنتج 

في حقل الحلفاية بطاقة )300( مليون قدم مكعب قيا�شي، 

وال�شـــتفادة منها لتجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية 

بالغاز الجاف بالإ�شـــافة لنتاج الغاز ال�شـــائل )غاز الطبخ( 

والكبريت ، ف�شـــال عن اإنتاج مكثفات النفط ) +C5 ( التي 

�شـــيتم حقنها مع النفط الم�شـــدر لتح�شـــين الموا�شـــفات 

المطلوبة اإ�شافة ل�شتخدامها بال�شناعات  الخرى. 

حـــرق  يوقـــف  �شـــوف  الـــذي  الم�شـــروع  اأن  واأ�شـــاف 

الغـــاز فـــي الحقـــل  حفاظـــاً علـــى البيئـــة قابـــل للتو�شـــعة 

حيـــث �شـــيعالج اأي�شـــا الغـــاز الخـــام  مـــن حقـــول الجهـــد 

 الوطنـــي )العمـــارة، ونـــور، والفائ�ـــس من حقول مي�شـــان(.
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افتتح فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�صي�صى، رئي�س جمه�رية م�صر  العربية، م�ؤتمر ومعر�س م�صر 

الدولى للبترول » اإيجب�س 2022 » في دورته الخام�صة والتي اأقيمت خالل الفترة من 14 - 16 فبراير 

2022 تحت �صعار »�صمال اأفريقيا والبحر المت��صط ... �صمان اإمدادات الطاقة« وذلك بم�صاركة دولية 
والمنظمات  والمحلية  العالمية  ال�صركات  وق��ادة  وروؤ���ص��اء  والطاقة  البترول  وزراء  من  وا�صعة  ومحلية 

الدولية للبترول والغاز وخبراء ال�صناعة البترولية، حيث يعد اأكبر واأهم تجمع دولى واإقليمى ل�صناعة 

البترول والغاز في منطقتي �صمال اأفريقيا والبحر المت��صط.

مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول 

» إيجبس 2022 «
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م. طارق المال:

سياسات مصر ساهمت في تحويل 

التحديات إلى قصص نجاح مبهرة

و�شهد الموؤتمر م�شاركة نحو ١١ وزيراً  للبترول والطاقة 

مـــن عـــدة دول و 19 من روؤ�شـــاء كبريات �شـــركات البترول 

والطاقـــة العالميـــة و ٨ قيادات لمنظمـــات بترولية عالمية 

كبري فـــي مقدمتها منظمـــة اأوبك ووكالـــة الطاقة الدولية 

ومنتدى غاز �شـــرق المتو�شـــط والتحاد من اأجل المتو�شط 

ومنتجـــى البتـــرول الأفريقييـــن ومنتـــدى الطاقـــة العالمى 

ومر�شـــد الطاقة للمتو�شط وت�شمن مو�شوعات جديدة تهم 

ال�شـــناعة البترولية العالمية خا�شـــة فى ظل ال�شتعدادات 

الجاريـــة للقمـــة العالميـــة للمناخ COP27 لدعـــم وتعزيز 

جهود قطـــاع البترول لخف�س انبعاثـــات الكربون والحفاظ 

على البيئة .

وخالل 73 جل�شة حوارية في اإيجب�س 2022 �شارك نحو 

26 األـــف م�شـــارك من مـــن دول عديدة و25 �شـــركة بترول 
عالمية ومحلية و 260 متحدثاً واأكثر من 1900 من ممثلي 

ال�شـــركات والمنظمات والجهات الم�شاركة، واأكثر من 450 

�شـــركة عار�شـــة و 7 اأجنحـــة دولية بالمعر�س الم�شـــاحب 

للموؤتمـــر، كما منح جوائزاً لالأبحـــاث والبتكارات المتميزة 

في مجال البترول والغاز والعنا�شـــر الن�شائية المتميزة في 

هذا القطاع.

وفـــي كلمته خالل حفل الفتتاح، ذكر �شـــعادة المهند�س 

طـــارق المال، وزير البترول والثـــروة المعدنية في جمهورية 

م�شـــر العربية، اأن �شيا�شـــات م�شـــر �شـــاهمت فـــي تحويل 

التحديـــات التـــي واجهتها اإلى ق�شـــ�س نجاح مبهرة اأ�شـــاد 

بها العالم معددا اأبرز الإنجازات خالل العامين الما�شـــيين 

2020 و2021 ومن بينها:
• ارتفاع �ص�������ادرات قط�������اع البترول الم�ص�������ري خالل عام 	

2021 بن�صب�������ة 85% لت�ص�������ل اإل�������ى ح�ال�������ي 13 مليار 
دولر.

• تحقيق فائ�س في الميزان التجاري البترولي بدًءا من 	

ع�������ام 2020 لأول م�������رة بعد �صن�ات م�������ن تحقيق عجز، 

حيث بلغ الفائ�س عام 2021 ح�الي 2.9 مليار دولر. 

• نج�������ح قطاع البترول ف�������ي ت�قي�������ع 37 اتفاقية بترولية 	

م�������ع ال�ص�������ركات العالمية للبح�������ث عن البت�������رول والغاز 

با�صتثمارات حده�������ا الأدنى ي�صل اإلى 8.1 مليار دولر، 

وتمكنا من ج�������ذب عدد من �صركات البت�������رول العالمية 

الكبرى لأول مرة في مجال البحث وال�صتك�صاف.
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واأفـــاد ال�زي�������ر باأنـــه ا�شـــتكمالً لـــدور م�شـــر المحوري 

فـــي المنطقة لتعزيـــز التعاون الإقليمي وموا�شـــلة الرتقاء 

بال�شـــراكات ال�شـــتراتيجية وتعزيزها في مختلف مجالت 

التعاون الم�شـــترك، بادرت م�شر بطرح فكرة اإن�شاء منتدى 

غاز �شـــرق المتو�شـــط منذ ثالث �شنوات، وفي غ�شون اثني 

ع�شـــَر �شـــهًرا تم التفاق بين الـــدول الأع�شـــاء على ميثاق 

المنتدى، ومن ثم تاأ�شي�شـــه كمنظمة دولية في منطقة �شرق 

المتو�شط، ومقرها القاهرة. 

وقـــد لقى المنتدى منذ اإطالقـــه اهتماًما عالمياً كبيراً 

تمثـــل في رغبة العديـــد من الدول والمنظمات لالإن�شـــمام 

للمنتدي، وتم بالفعل ان�شـــمام فرن�شـــا كع�شـــو، وان�شـــمام 

الوليـــات المتحـــدة الأمريكيـــة والتحاد الأوروبـــي والبنك 

الدولي ب�شفة مراقب.

كمـــا تنـــاول في كلمتـــه خطط تحول م�شـــر اإلـــى مركز 

اإقليمـــي للطاقة، حيث يلعب الغاز الم�شـــري دوراً مهماً في 

تاأميـــن جانـــب من احتياجـــات دول اأوروبا مـــن الطاقة، من 

خالل ت�شـــدير الغاز الفائ�س �شـــواء المنتج من حقول الغاز 

الم�شـــرية اأو الذي يتم ا�شـــتيراده. كما عرج في كلمته على 

الهتمـــام العالمـــي للتحول اإلـــى اأنظمة الطاقة منخف�شـــة 

الكربـــون والحد مـــن النبعاثات، وذكر اأن قطاع البترول قد 

بادر بالتو�شـــع في ا�شـــتخدامات الغاز الطبيعي في المنازل 

والمركبـــات كوقـــود منخف�ـــس النبعاثات و�شـــديق للبيئة، 

وتنفيذ م�شـــروعات لتح�شـــين كفاءة الطاقة واإزالة الكربون، 

بالإ�شافة اإلى الم�شـــاركة في اإعداد ال�شتراتيجية الوطنية 

لإنتاج الهيدروجين في م�شر. 

وتعد ا�شت�شـــافة م�شـــر لقمة المناخ المقبلة في �شـــرم 

ال�شـــيخ فر�شـــة جيدة لتعزيز جهود الدولـــة اإقليمياً ودولياً، 

حيث ي�شتهدف طرح مبادرة اأفريقية م�شتركة تُراعي الأبعاد 

المختلفة للـــدول الأفريقية لإيجاد حلـــول متوازنة وواقعية 

لمواجهـــة ظاهـــرة تغير المناخ، وتحقيـــق التحول في مجال 

الطاقة دون الم�شا�س بحقوق الدول وال�شعوب في ال�شتفادة 

من ثرواتها الطبيعية.

هـــذا وقد تناولت الجل�شـــة الوزارية تحـــت عنوان »روؤية 

موحـــدة للتحـــول الطاقـــي فـــي افريقيـــا« والتى ح�شـــرها 

الرئي�س عبد الفتاح ال�شي�شـــي خالل افتتاح موؤتمر ومعر�س 

م�شـــر الدولى للبتـــرول »ايجب�ـــس 2022« الروؤية الأفريقية 

فـــي التحول الطاقى والتى يتم النقا�س حولها حاليا تمهيدا 

لطرحهـــا علـــي قمـــة الطـــراف المناخيـــة Cop27  التي 

ت�شت�شيفها م�شر في نوفمبر القادم بمدينة �شرم ال�شيخ.
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البترول والثروة المعدني�������ة في جمه�رية م�صر العربية، 

ومعالي المهند�س �صهيل المزروعى وزير الطاقة والبنية 

التحتي�������ة بدول�������ة الإم�������ارات العربي�������ة المتح�������دة، توقيع 

بروتوكول تعاون بين �شـــركتى التعـــاون للبترول واإمارات 

م�شـــر فى مجال تدريب العمالة وتبـــادل الخبرات فيما 

يخ�س ت�شويق المنتجات البترولية  وخلط الزيوت واآليات 

الت�شويق .

كمـــا وقع معال�������ي المهند�س طارق الم�������ال وزير البترول 

والثروة المعدنية بجمه�رية م�صر العربية ونظيره اليمني 

عبدال�ص�������الم ب�عب�د وزير البت�������رول والمعادن مذكرة تفاهم 

للتعاون بي�������ن م�صر واليم�������ن في مجالت البت�������رول والغاز 

الطبيعي والتعدين.

وتهـــدف المذكرة اإلـــى تبادل الخبـــرات العلمية والفنية 

والتكنولوجيـــة في مجـــال البترول والغـــاز الطبيعي  وبحث 

م�شاركة �شـــركات قطاع البترول الم�شري المتخ�ش�شة في 

اأعمال ت�شـــميم واإن�شـــاء الم�شـــروعات البترولية في اليمن 

وتطويـــر الإطار الموؤ�ش�شـــي والهياكل التنظيمية ل�شـــركات 

قطاع البترول والغاز والتعدين اليمنية. 

اأعلـــن د. فات�������ح  كمـــا 

بيرول، الرئي�س التنفيذي 

ل�كالة الطاق�������ة الدولية، 

خـــالل كلمته فـــى افتتاح 

مـــن  الخام�شـــة  الـــدورة 

موؤتمـــر اإيجب�ـــس 2022، 

ان�شـــمام م�شـــر ر�شـــميا 

للوكالة كع�شو، م�شيدا بما 

حققته م�شـــر من ق�ش�س 

نجاح و�شـــفها بالرائعة ، 

واأ�شـــاف اأن م�شـــر واأفريقيا والعالم فى لحظة فارقة فيما 

يتعلـــق بالطاقة والمناخ، واأكد على كامل الدعم لم�شـــر فى 

ظل ا�شت�شـــافتها للقمة العالمية للمناخ COP27 وقيادتها 

للقارة الأفريقية للخروج بمقررات من القمة تنا�شـــب القارة 

التى تواجه تحديات كبيرة.

كمـــا �شـــهد الموؤتمر توقيـــع عدد كبيـــر التفاقيات و 

مذكـــرات التفاهـــم، فخـــالل فعاليـــات اليـــوم الول من 

من الموؤتمر، �شـــهد معالي المهند��������س طارق المال وزير 
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األخبار الدولية

توا�شـــلت الجهود المبذولة من قبل مجموعة اأوبك+ التي ت�شـــم خم�شة من الدول الأع�شاء في 

منظمة الأقطار العربية الم�شـــدرة للبترول )اأوابك( لتحقيق ال�شـــتقرار والتوازن في اأ�شواق النفط 

العالمية، خا�شـــة في ظل ال�شـــطرابات التي ت�شهدها تلك الأ�شـــواق منذ بداية عام 2022. حيث 

عقدت عدة اجتماعات وزارية خالل الربع الأول من عام 2022، تم خاللها التفاق على عدة نقاط 

رئي�شية، وهي كالتالي: 

• ا�شـــتمرار التزام الدول الم�شـــاركة في اإعالن التعاون ب�شـــمان �شوق نفط م�شتقر ومتوازن، 	

واإمداد فعال واآمن للم�شتهلكين، وال�شتمرار في تبني نهج ا�شتباقي و�شفاف يوفر ال�شتقرار 

لأ�شـــواق النفط. مع الإ�شـــارة اإلى اأن التقلبات الحالية في �شوق النفط العالمية غير ناتجة 

عن التغيرات في اأ�شا�شيات ال�شوق ولكن ب�شبب التطورات الجيو�شيا�شية الحالية.

• اإعـــادة التاأكيـــد على قـــرار الجتماع الوزاري العا�شـــر لدول اأوبك+ المتخـــذ في 12 اأبريل 	

2020، وكذلك القرارات المتخذه في الجتماعات الالحقة بما في ذلك الجتماع الوزاري 
التا�شع ع�شر لدول اأوبك+ في 18 يوليو 2021.

• اإعادة التاأكيد على اآلية تعديل الإنتاج ال�شـــهرية المعتمدة بالزيادة بمقدار 400 األف ب/ي 	

في ال�شهور فبراير ومار�س واأبريل 2022، وبمقدار 432 األف ب/ي في �شهر مايو 2022.

• التاأكيـــد علـــى اأهمية اللتزام بالمتثال التام لتفاق خف�س الإنتاج، وال�شـــتفادة من تمديد 	

فترة التعوي�س للدول ذات المتثال ال�شعيف حتى نهاية �شهر يونيو 2022. 

أوبك+ تواصل جهودها لتحقيق
االستقرار والتوازن في أسواق النفط العالمية
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فبراير
2021

مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير
2022

فبراير مارس

التطورات البترولية في األسواق العالمية  النشرة الشهرية حول  
2022مارس 

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

% مقارنة بالشهر 20.7تبلغ    زيادةدوالر للبرميل، أي بنسبة    113.71إلى    2022  مارسشهر  
         فكك    فكك    ارتفككاع المتوسككط السككنوي لسككعر سككلة خاماتهككاارتفككاع المتوسككط السككنوي لسككعر سككلة خاماتهككاارتفككاع المتوسككط السككنوي لسككعر سككلة خامات  المنظمككة إلككى  توقعككاتتشككير  السابق. كمككا  

.2021مقارنة بعام%38دوالر للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ 96.44إلى2022عام 

       % 10.3نسككبةنسككبةبنسككببنسككبب2021خكك   شككهر فبرايككرخكك   شككهر فبرايككر  خكك   شككهر   خكك   شككهر   ارتفعأوبك  قد  أوبك  قد  أوبك  خامات  أسعار سلة    يذكر أن  متوسطيذكر أن  متوسطيذكر أن  
يعكك ذ كلككك   .دوالر للبرميككل  94.2ليصككل إلككى  ،  دوالر للبرميل( مقارنة بالشككهر السككابق  8.8)

تعطل كبير لإلمدادات وسط تصاعد التككوترات الويوسياسككية المخاوف بشأن    بشكل رئيس  إلى
كعككعكععكككككككك ك  ك كك  فكك  أوروبككا الشككرقيةفكك  أوروبككا الشككرقية كضككضكضضكككككككك ك  ك كك  ع ضفضضفضفف كحككحكححككككككككوكووكوككوو  الفعليككةالفعليككةلكك نفط لكك لكك نفط لكك نفط نفط لكك لكك أساسككيات سككو  اأساسككيات سككو  اقككوة قككوة ،، كككككككك ك  ك كك   كفككفكفف عاعااع ككككككككدكددكدككدد كيككيكيي دحددحدححدد حتححتحتت         وو
المحيط األطلس . 

برميل(/ )دوالر2022-2021المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك، 

        

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

الطلب والعرض.2

    مكك  عككام   مكك  عككام   األو الطلب العككالم  علككى الككنفط خكك   الربككع    انخفا إلى    األولية  التقديراتتشير  
  مقارنككة بمسككتويات %  1تبلغ    تراجعمليون برميل/يوم، أي بنسبة    99.1ليصل إلى نحو    2022

% 4.1بنسككبة   دو  منظمككة التعككاون االقتصككادي والتنميككةطلككب    انخفكك الربع السككابق. حيكك   
% ليصل 1.8بنسبة دو  العالم باق طلب ارتفعوم،  بينماوم،  بينمايوم،  يوم،  ي/مليون برميلمليون برميل  مليون ب  مليون ب  44.8ليصل إلى نحو 

.مليون برميل/يوم54.4نحوإلى
نحككوليصككل إلككى 2022مكك  عككام الثككان الطلب العالم  على النفط خ   الربع ارتفاع  ويتوقع
دو  منظمككة التعككاون االقتصككادي طلب موموعككة    ارتفاعمليون برميل/يوم، حي  يتوقع    99.8
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فبراير
2021

مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير
2022

فبراير

ي/مليون بحفارة

إنتاج النفط الصخرى عدد الحفارات العاملة

إلى نحو دو  العالم    باق طلب    انخفا يتوقع    بينمايوم،  يوم،  ي/مليون برميلمليون برميلمليون ب  45.8إلى نحو    والتنمية
مليون برميل/يوم. 54
  الخككام وسككوائل الاككاز الطبيعكك  النفط اإلمدادات العالمية م تشير التقديرات األولية إلى ارتفاع

الشككهر مقارنككة بمسككتويات % 0.4ألف ب/ي، أي بنسككبة   376بنحو    2022  شهر  فبرايرشهر  فبرايرخ    شهر  خ    شهر  خ    
إمدادات الدو  المنتوة مكك    إجمالىإجمالىإجمال  انخف فقد    مليون ب/ي.  99.6السابق، لتصل إلى حوال   

إمككدادات الككدو    ارتفعكك   بينمككا،  مليككون ب/ي  65.9  ليصل إلى نحو%  0.1خارج أوبك بنسبة  
.مليون ب/ي33.7لتصل إلى نحو% 1.3أوبك بنسبة منظمة األعضاء ف  

مكك  الككنفط الخككام فقككد ارتفعكك  خكك   شككهر         مجموعةةة دول أوبةةك أمككا فيمككا يخككد إمككدادات 
الشككهر السككابق، مقارنككة بمسككتويات % 0.5ب/ي، أي بنسككبة ألككف212بنحككو 2022فبرايككر

إمككدادات الككدو  المنتوككة مكك  خككارج أوبككك   انخفضكك   مليككون ب/ي.  39.9  لتصل إلككى حككوال 
بينمككا، مليككون ب/يمليككون ب/يمليككون 15.8تصككل إلككى نحككوتصككل إلككى نحككولتلتل% 0.4بنسككبة واألعضككاء فكك  موموعككة اوبككك  

، وه  أعضاء ف  موموعككة أوبككك ،أوبكمنظمة  األعضاء ف   العشر  إمدادات الدو     ارتفع 
.مليون ب/ي24.1لتصل إلى نحو% 1.1بنسبة 

  ألككف   101بمقدار    2022    فبراير  فبراير    شهر  شهر  خ    الصخري  م  النفط    م  النفط    الواليات المتحدة  إنتاج  ارتفع
خ     ارتفاعهويتوقع    .مليون برميل/يوم  8.493  ليصل إلىبالشهر السابق  بالشهر السابق  ب  برميل/يوم مقارنة

عككدد   أخككر، ارتفككعف  تطككور    و  و  .مليون ب/ي  8.708ليصل إلى    2022  وأبريل  مارس  يشهر
.حفارة574ليبلغليبلغ2022خ   شهر  فبرايرخ   شهر  فبرايرخ   شهر  ةحفار32بمقدارالحفارات العاملة 

العاملة في الواليات المتحدة األمريكية إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات 

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

المخزونات النفطية.3
   خكك   شككهر   خكك   شككهر   دو  منظمة التعككاون االقتصككادي والتنميككةالنفط   ف   النفط   ف   النفط   المخ ون التواري    انخف  

  مليون   مليون   2577  حوال   مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى  44  بمقدار  2022  فبراير
مليككون برميككل مقارنككة بالشككهر السككابق 19بمقدار اإلستراتيو   المخ ون    انخف   برميل،  كمابرميل،  كمابرميل،  

مليون برميل.1758ليصل إلى حوال  
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)مليون برميل( 2022فبرايرالتغير في المخزون النفطي في نهاية شهر 

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

. تجارة النفط4

الواليات المتحدة النفطيةوصادرات واردات -
   بنسككبة  2022    فبراير  فبراير    شهر  شهر  م  النفط الخام  خ  م  النفط الخام  خ  م  النفط الخام  مريكية  األ  الواليات المتحدة  واردات    واردات    انخفض

بنسككبة  الككنفط الخككاممكك     صككادراتهاصككادراتهاصككادرات  ارتفعكك   بينما  مليون ب/ي،  6.2  حوال لتصل إلى  %  5.2
.مليون ب/ي3حوال لتبلغ21.7%

   2022فبرايككر  شككهر  شككهر  خكك    المنتوات النفطيككة  م     م     األمريكية  الواليات المتحدة    واردات  واردات  ارتفع
المنتوككات مكك  صككادراتهاارتفعكك كمككامليككون ب/ي،2.2    حككوال   حككوال   إلككىلتصل  %  20.6  بنسبة
مليون ب/ي.4.7حوال لتبلغلتبلغلت% 11.1بنسبةالنفطية

اياياً: ينين أسواق الغاز الطبيعي العالمية اثاثا
األسعار .1
  المتوسط الشككهري للسككعر الفككوري للاككاز الطبيعكك  المسككول فكك  مرككك  هنككري بالسككو    ارتفع

دوالر لكل مليون )و ح ب(. 4.69إلى 2022شهر  فبرايرشهر  فبرايراألمريك  خ    شهر  األمريك  خ    شهر  األمريك  خ    
   2022  ينككاير  خكك   شككهراليابككان  أسعار اسككتيراد الاككاز الطبيعكك  المسككيل فكك     متوسط    متوسط    انخف

           .دوالر لكككل مليككون )و ح ب(13.73(، ليصككل إلككى و ح ب)  لكككل مليككون    دوالر  دوالر  0.60بمقدار  
4.71بمقككدار    كوريككا الونوبيككة  أسعار استيراد الاككاز الطبيعكك  المسككيل فكك متوسط    ارتفعبينما  
كمككا ارتفككع.دوالر لكككل مليككون )و ح ب(21.86(، ليصككل إلككى و ح ب)لكككل مليككوندوالر

          لكككل مليككون    دوالر  دوالر  4.08بمقككدار    تككايوان  المسككيل فكك أسككعار اسككتيراد الاككاز الطبيعكك   متوسط  
دوالر لكل مليون )و ح ب(.21.29(، ليصل إلى و ح ب)

الصادرات.2
   تككايوان والونوبيككة صادرات الدو  العربية م  الااز الطبيع  المسيل إلى اليابان وكوريككا  بلا

  .اإلجمككال % مكك   8.5مسككتأةرة بحصككة    ،2022  ينككاير  مليون ط  خ   شككهر  1.122  حوال 
. 2022هذا ولم تصدر الصي  بيانات ع  واردتها م  الااز الطبيع  المسيل ف  شهر يناير 
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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  ي�ني�   16 اعتبارا من  اأوب��ك  �صلة  ت�صمل    *
ال��خ��ف��ي��∞ ال�������ص���ع����دي، م���زي���è ال�����ص��ح��راء ال���ج���زائ���ري، ال��ب�����ص��رة ال��خ��ف��ي��∞، ال�����ص��درة 

ميري   الثقيل،  الي��ران��ي  الك�يتي،  الخام   ، البحري  قطر   ، الم��ارات��ي  الليبي،م�ربان 

بداية  الندوني�صي.واعتبارا من  مينا�س  النيجيري،  خام  الخفي∞  ب�ني  الفنزويلي، 

�صهر يناير ومنت�ص∞ �صهر اأكت�بر 2007 اأ�صي∞ خام غيرا�ص�ل النغ�لي و خام اورينت 

الك���ادوري، و في يناير 2009 تم ا�صتثناء الخام الندوني�صي من ال�صلة، وفي يناير 

الخام  اأ�صي∞   2016 ي�لي�  وف��ي  جديد،  من  الندوني�صي  الخام  ا�صافة  تم   2016
الجاب�ني، وفي يناير 2017 تم ا�صتثناء الخام الندوني�صي، وفي ي�ني� 2017 ا�صي∞ 

خام  غينيا ال�صت�ائية »زافيرو« اإلى �صلة اأوبك، وفي ي�ني� 2018 اأ�صي∞ خام الك�نغ� 

»دجين�«، وفي يناير 2019 تم ا�صتثناء خام قطر البحري من �صلة اأوب��ك، وفي �صهر 

مار�س 2020 تم ا�صتثناء خام اورينت الك�ادوري من �صلة اأوبك،  لت�صبح تتاأل∞ من 

13 ن�ع من النفط الخام.

.Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports الم�صدر: منظمة القطار العربية الم�صدرة للبترول، الدارة القت�صادية، وتقارير اأوبك.

* Estimation 2022. *تقديرات 2022  

2022 2021 ال�شبوع

Week 
ال�شهر

Month 2022 2021 الأ�شبوع

Week 
ال�شهر

Month

74.3 1 
   

يوليو

July

80.0 52.7 1 

 يناير 

January
74.2  2 83.7 55.2  2
71.2  3 87.8 54.9  3
73.9 4 89.0 54.8  4
72.0 1 

 

اغ�شط�س

August

90.9 57.4  1

 فÈاير 

February
70.7  2 92.7 60.3  2
68.1  3 94.4 62.6  3
70.0 4 97.3 63.9  4
71.5  1

Èشبتم�

September

109.1 63.9 1

 مار�س 

March
73.6  2 122.7 67.1 2
74.7 3 106.3 65.8 3
77.5 4 114.2 62.3 4
79.9 1 

 اكتوبر 

October

61.2 1
  

ابريل

April

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

  Èنوفم 

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 

 Èدي�شم 

December

69.4 1

 يونيو 

  June
74.27  2 70.7 2
73.55  3 72.2 3
77.50 4 73.6 4

ا÷دول - 2:  الأ�شعار الفورية ل�شلة اأوبك،  2020- 2022 

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

202020212022

65.154.485.4January يناير 

 55.561.192.8February فÈاير 

* 33.964.6113.7March مار�س *

17.763.2April ابريل 

25.266.9May مايو 

37.171.9June يونيو 

43.473.5July يوليو 

 45.270.3August اغ�شط�س 

 È41.573.9 �شبتمSeptem ber 

 40.182.1October اكتوبر 

 È42.680.4 نوفمNovember

 È49.274.4 دي�شمDecember 

51.560.097.8First Quarter الربع الأول * 

26.667.3Second Quarter الربع الثانى 

43.472.6Third Quarter الربع الثالث 

44.079Fourth Quarter الربع الرابع 

*41.569.996.4Annual Average اŸت��صط ال�صن�ي* 

ا÷دول - 1: اŸعدل الأ�شبوعي لأ�شعار �شلة اأوبك* ، 2021 - 2022

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2021 -2022
($ / Barrel - دولر / برميل(
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ا÷دول - 3:  الأ�شعار الفورية ل�شلة اأوبك وبع�س اأنواع النفوط الأخرى 2022-2020

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

)$/Barrel - دولر/ برميل(

�شلة خامات 

اأوبك

 OPEC
Basket

العربى 

اÿفيف

 Arab
Light

خليط   

ال�شحراء 

ا÷زائري 

 Sahara
Blend

الب�شرة 

اÿفيف

 Basra
Light

الت�شدير 

الكويتي 

Kuwait
Export

مربان

الإماراتي

Murban

ال�شدرة الليبي

Es Sider
دبى

Dubai
برنت

Brent

قطر 

البحري

Marine

غرب 

تك�شا�س

WTI

41.541.942.141.642.043.040.142.341.741.739.4Average 2020مت��صط عام 2020

69.970.570.769.770.369.969.069.270.670.568.0Average 2021مت��صط عام 2021

54.454.855.154.754.854.953.154.854.755.052.1January 2021يناير 2021 

61.161.562.461.461.361.060.860.862.261.659.1FebruaryفÈاير

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

66.967.767.867.067.566.866.266.468.567.465.2Mayماي�

71.972.872.371.872.572.371.071.573.072.671.4Juneي�ني�

73.574.275.373.473.873.673.672.875.074.172.6Julyي�لي�

70.371.471.170.471.169.969.569.470.871.467.7Augustاأغ�صط�س

È73.975.073.973.874.973.472.872.674.474.971.5�صبتمSeptember

82.182.883.581.582.782.781.681.583.583.381.4Octoberاأكت�بر

È80.480.882.079.681.182.180.380.381.481.779.1ن�فمNovember

È74.475.575.574.175.474.673.473.374.175.471.9دي�صمDecember

85.486.288.284.986.385.186.283.386.686.683.2January 2022يناير 2022 

94.293.8100.794.293.894.298.192.198.093.791.7FebruaryفÈاير

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports. اŸ�صدر: منظمة الأقطار العربية اŸ�صدرة للبÎول،  الإدارة الإقت�صادية،  وتقارير اأوبك.  
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 Source: OPEC - Monthly Oil Market Report الم�صدر: تقرير اأوبك ال�صهري ، اأعداد مختلفة.

ا÷دول  - 4:  اŸتو�شط ال�شهري لال�شعار الفورية للمنتجات النفطية فى ال�شواق اŸختلفة،  2022-2020

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

الغازولÚ  اŸمتازال�شوق

Premium Gasoline
زيت الغاز

Gasoil
زيت ال�ق�د

 Fuel Oil Market

متو�شط

 عام 

2020

46.649.239.6Singapore�شنغافورة

Average
2020

51.349.240.9Rotterdamروتردام

45.448.643.6Mediterraneanالبحر اŸتو�شط

51.944.934.7US Gulfاÿليج المريكي

متو�شط

 عام 

2021

81.377.475.7Singapore�شنغافورة

Average
2021

85.978.369.1Rotterdamروتردام

80.577.770.5Mediterraneanالبحر اŸتو�شط

91.473.959.8US Gulfاÿليج المريكي

فÈاير

2021

67.867.766.5Singapore�شنغافورة

Feb.-21
70.767.963.4Rotterdamروتردام

66.967.164.6Mediterraneanالبحر اŸتو�شط

75.464.852.9US Gulfاÿليج المريكي

مار�س

2021

73.4369.5468.39Singapore�شنغافورة

Mar.-21
76.8369.9366.22Rotterdamروتردام

73.6369.4067.48Mediterraneanالبحر اŸتو�شط

86.3366.8954.40US Gulfاÿليج المريكي

اأبريل

2021

73.968.767.4Singapore�شنغافورة

Apr.-21
79.869.663.8Rotterdamروتردام

74.668.965.3Mediterraneanالبحر اŸتو�شط

87.166.056.0US Gulfاÿليج المريكي

مايو

2021

76.173.771.9Singapore�شنغافورة

May-21
83.174.565.0Rotterdamروتردام

77.473.866.2Mediterraneanالبحر اŸتو�شط

91.370.956.6US Gulfاÿليج المريكي

يونيو

2021

80.378.576.6Singapore�شنغافورة

Jun.-21
86.779.368.8Rotterdamروتردام

81.478.870.0Mediterraneanالبحر اŸتو�شط

95.374.460.6US Gulfاÿليج المريكي

يوليو

2021

85.179.677.7Singapore�شنغافورة

July-21
91.180.371.1Rotterdamروتردام

86.980.172.1Mediterraneanالبحر اŸتو�شط

99.575.261.0US Gulfاÿليج المريكي

اأغ�شط�س

2021

81.176.273.6Singapore�شنغافورة

Aug.-21
90.777.768.5Rotterdamروتردام

84.977.570.0Mediterraneanالبحر اŸتو�شط

97.072.660.9US Gulfاÿليج المريكي

Èشبتم�

2021

84.182.679.5Singapore�شنغافورة

Sep.-21
93.984.473.9Rotterdamروتردام

87.784.075.3Mediterraneanالبحر اŸتو�شط

97.979.065.1US Gulfاÿليج المريكي

اأكتوبر

2021

98.595.193.1Singapore�شنغافورة

Oct.-21
103.596.981.7Rotterdamروتردام

96.696.483.4Mediterraneanالبحر اŸتو�شط

106.593.072.9US Gulfاÿليج المريكي

Èنوفم

2021

95.091.190.7Singapore�شنغافورة

Nov.-21
100.892.877.7Rotterdamروتردام

91.791.979.6Mediterraneanالبحر اŸتو�شط

101.386.766.3US Gulfاÿليج المريكي

Èدي�شم

2021

87.985.784.5Singapore�شنغافورة

Dec.-21
90.586.473.6Rotterdamروتردام

84.985.075.7Mediterraneanالبحر اŸتو�شط

93.179.763.5US Gulfاÿليج المريكي

يناير

2022

98.099.097.4Singapore�شنغافورة

Jan.-22
102.5101.283.0Rotterdamروتردام

96.799.785.6Mediterraneanالبحر اŸتو�شط

105.195.174.9US Gulfاÿليج المريكي

فÈاير

2022

110.7110.3109.2Singapore�شنغافورة

Feb.-22
114.1112.890.8Rotterdamروتردام

108.0110.292.3Mediterraneanالبحر اŸتو�شط

117.0104.780.0US Gulfاÿليج المريكي
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 Source: OPEC Monthly Oil Market Report various issues اŸ�صدر: اأعداد flتلفة من التقرير ال�صهري Ÿنظمة اأوبك. 

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

 .Source: OPEC Monthly Oil Market Report, various issues اŸ�صدر: اأعداد flتلفة من التقرير ال�صهري Ÿنظمة اأوبك. 

ا÷دول - 5 :  اŒاهات اأ�شعار �شحن النفط اÿام  2020 - 2022 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2020 - 2022
)Point on World Scale - يŸقيا�س العاŸنقطة على ا(

             Direction
Period

البحر اŸتو�شط/

البحر اŸتو�شط ***

Med/Med ***

ال�شرق الأو�شط/ الغرب **

Middle East/West**
ال�شرق الو�شط / ال�شرق * 

Middle East/East*
 الŒاه     

الفÎة

Average 2020 88 40 60 مت��صط عام 2020

Average 2021 96 22 35 مت��صط عام 2021

February 2021 98 22 32 فÈاير 2021

March 124 21 30 مار�س

April 86 22 33 اأبريل

May 87 22 34 مايو

June 91 21 32 يونيو

July 89 22 31 يوليو

August 86 21 31 اأغ�شط�س

September 89 22 36 Èشبتم�

October 109 24 42 اأكتوبر

November 117 24 43 Èنوفم

December 105 24 40 Èدي�شم

January2022 94 18 36 يناير2022

February 116 17 35 فÈاير

ا÷دول - 6 :  اŒاهات اأ�شعار �شحن اŸنتجات النفطية، 2020 - 2022 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2020 - 2022
)Point on World Scale - يŸقيا�س العاŸنقطة على ا (

Period
البحر اŸتو�شط / �شمال - غرب اأوروبا *

Med/N-WE *
البحر اŸتو�شط /  البحر اŸتو�شط *

Med/Med*
ال�شرق الو�شط / ال�شرق * 

Middle East/East*

الŒاه     

الفÎة

Average 2020 156 147 122 مت��صط عام 2020

Average 2021 154 144 105 مت��صط عام 2021

February 2021 173 163 81 فÈاير 2021

March 150 141 111 مار�س

April 157 147 119 اأبريل

May 159 149 93 مايو

June 140 130 89 يونيو

July 130 120 84 يوليو

Aug. 125 116 123 اغ�شط�س

September 121 115 114 Èشبتم�

October 154 145 114 اأكتوبر

November 156 146 118 Èنوفم

December 250 240 129 Èدي�شم

January 2022 177 168 100 يناير 2022

February 218 209 98 فÈاير

Direction

* حجم الناقالت يÎاوح ما بÚ  30 ا¤ 35 األ∞ طن �صاكن  

* حجم الناقلة يÎاوح  ما بÚ  230 ا¤ 280 األ∞ طن �صاكن  
** حجم الناقلة يÎاوح  ما بÚ  270 ا¤ 285 األ∞ طن �صاكن  

*** حجم الناقلة يÎاوح  ما بÚ  80 ا¤ 85 األ∞ طن �صاكن  

* 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.

ا÷دول - 7 : الطلب العاŸي على النفط خالل الفÎة 2020 - 2022    

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

* اأرقام تقديرية. 

اŸ�صدر: منظمة الأقطار العربية اŸ�صدرة للبÎول - الإدارة القت�صادية، 

وتقارير ال�صناعة النفطية.

* 2022 2021 2020 

اŸعدل

Average
اŸعدل

Average
الربع الرابع 

Q -IV*
الربع الثالث 

 Q -III
 Êالربع الثا

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
اŸعدل

Average

Arab Countries 7.0 7.0 6.8 6.8 6.6 6.7 6.6  الدول العربية

OAPEC 5.9 5.9 5.7 5.7 5.4 5.6 5.6       الدول الأع�شاء في اأوابك

Other Arab 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0       الدول العربية الأخرى

OECD 44.7 44.7 46.7 45.7 44.0 42.3 42.0  منظمة التعاون القت�صادي والتنمية

Americas 24.2 24.2 25.0 24.7 24.3 22.7 22.4 Úالأمريكت

Europe 13.1 13.1 13.9 13.9 12.6 11.9 12.4  اأوروبا

Asia Pacific 7.4 7.4 7.8 7.1 7.0 7.7 7.1  اأ�شيا الهادىء

Non-OECD 52.1 52.1 53.4 51.8 51.5 51.6 49.0 خارê منظمة التعاون 

القت�صادي والتنمية

 Middle East &
other Asia 21.4 21.4 21.6 21.2 21.3 21.5 20.2 ال�شرق الو�شط ودول 

اأ�شيوية اأخري 

Africa 4.3 4.3 4.4 4.2 4.1 4.4 4.1  افريقيا

Latin America 6.3 6.3 6.3 6.5 6.2 6.3 6.0  اأمريكا الالتينية

 China 14.6 14.6 15.2 14.6 14.6 13.9 13.6  Úال�ص 

Eurasia 4.8 4.8 5.0 4.7 4.7 4.9 4.5   اأور واأ�صيا

Other Europe 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 دول اأوروبا الأخرى

World 96.7 96.7 100.1 97.5 95.5 93.8 91.0    العا⁄
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ا÷دول - 8: العر�س العاŸي للنفط و�شوائل الغاز الطبيعي خالل الفÎة  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  .

اŸ�صدر: منظمة الأقطار العربية اŸ�صدرة للبÎول - الإدارة القت�صادية، وتقارير ال�صناعة النفطية

* اأرقام تقديرية. 

* 2021 2020
اŸعدل

Average
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
 Êالربع الثا

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
اŸعدل

Average
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
 Êالربع الثا

 Q -II
الربع 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 الدول الأع�شاء في اأوابك

Other Arab 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.3 الدول العربية الأخرى

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

Crude Oil 26.3 27.7 26.9 25.5 25.2 25.6 24.9 23.9 25.6 28.3 النفط اÿام

NGLs  +non conventional Oils 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1  �شوائل الغاز الطبيعي ونفوط غÒ تقليدية

OECD 29.5 30.6 29.5 29.1 28.6 29.1 29.1 28.4 28.0 31.2 منظمة التعاون القت�صادي والتنمية

Americas 25.2 26.2 25.2 25.2 24.1 24.7 24.7 24.1 23.6 26.6 Úالأمريكت

Europe 3.8 3.8 3.8 3.5 4.0 3.9 3.9 3.8 3.9 4.1 اأوروبا

Asia Pacific 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  اأ�شيا الهادىء

Non-OECD 31.8 32.1 31.8 31.9 31.7 31.7 31.1 30.9 31.2 33.5 خارê منظمة التعاون 

القت�صادي 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 ال�شرق الأو�شط ودول اآ�شيوية اأخرى

 Africa 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 افريقيا 

Latin America 6.0 5.8 6.1 6.0 5.9 6.0 5.9 6.1 5.8 6.4 اأمريكا الالتينية 

China 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 Úال�ص

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

Other Europe 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1   دول اأوروبا الأخرى

Processing Gains 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 1.9 2.2 ع�ائد التكرير

World 95.1 97.8 95.6 94.0 92.8 93.7 92.2 90.4 91.7 100.1  العا⁄  
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1) Exculdes Oil at Sea.
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

* ل ي�صمل النفط على مÏ الناقالت
** ي�صمل النفط على مÏ الناقالت واŸخزون ال�صÎاتيجي

Oil Market Intelligence, May 2021& March 2022   صدر�Ÿا Source: Oil Market Intelligence, May 2021& March 2022

جدول رقم )Table No )9 المخزون النفطي العالمي، في نهاية �شهر فبراير 2022

Table - 9 : Global Oil Inventories، February 2022
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية ال�شهر(

 فبراير

2022
Feb-22

يناير 2022

Jan-22

التغير عن يناير 2022
 Change from
January 2022

 فبراير

2021
Feb-21

التغير عن فبراير 2021
 Change from
February 2021

:Ú(173)1565(52)13921444الأمريكتAmericas

Crude(99)662(17)563580نفط خام

Products(74)903(35)829864منتجات نفطية

Europe(171)61032 861855اأوروبا :

Crude(51)4345 294290نفط خام

Products(120)2687 567565منتجات نفطية

:Ç(55)3379 324321اآ�صيا الهادAsia Pacific

Crude(33)14144 11197نفط خام

Products(22)235(11)213224منتجات نفطية

دول منظمة التعاون 

القت�صادي والتنمية *
25772621(44)2976(399)OECD 

١

Crude(183)11151 968967نفط خام

Products(216)1825(44)16091653منتجات نفطية

دول خارê منظمة التعاون 

القت�صادي والتنمية *
28642893(29)3100(236)Non - OECD 

١

78Oil at Sea 1280(8)13581366نفط على مÏ الناقالت

١ World Commercial(635)6076(73)54415514اŸخزون التجاري العاŸي *

Strategic Strategic(91)1849(19)17581777اŸخزون ال�شÎاتيجي

Total 2(649)9205(102)85568658اإجما› اŸخزون العاŸي**


