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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

تقديم

اإلدارة االقتصادية

في إطار جهود األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" الرامية نحووو

رصد ومتابعة المستجدات فووي السوووب البتروليووة العالميووة يسوور ا أن تقوودل لوايووعي ايااووات الطاقووة
والعاملين في مجال الصوونا ة النيطيووة فووي الوودول األ
الرئي ية في ال

ووا التقريررر الربررس ال ررل ا تر ا الت ر ا

ق البترولية العالمية والذي يغطي الربع الثالث من ال .2022

يتناول الجزء األوا من التقرير التطورات االقتصادية العالميووة وفو المجمو ووات االقتصووادية
الدولية الرئيسية .أما الجررزء الثررا ي فيسووتعر
الخصووو

التطووورات فووي أاووواب الوونيا العالميووة و لووو وجو

أاووعار الوونيا الخووال والمنتجووات النيطيووة والعوامووي المووعررة ليهووا موون وور

وطل و

ومسووتويات المخوواون النيطووي والعوامووي األكوورل ورر ووة التجووارة النيطيووة فووي األاووواب الرئيسووية
وتطور صوونا ة تيريوور الوونيا الخووال العالميووة .وكصو
األاواب العالمية للطاقووات المتجووددة .ويسووتعر
للمسووتقبي .فيمووا كص و

الجررزء الخررا

الجررزء الثالر لمتابعووة اَكوور التطووورات فووي

الجررزء الرابررس المسووتجدات فووي الهيوودروجين وقووود

لبيووان أ ووا األرووداق االقتصووادية والعوامووي الجيوايااووية

والعوامي األكرل التي شهدتها السوب البترولية العالمية و انت لها توودا يات مباشوورة أو ريوور مباشوورة
لو أاعار النيا أما الجزء ال ادس فيتنوواول التطووورات فووي اتياقيووة بوواريل لتغيوور المنوواو واألمووور
المرتبطووة بهوا ويتنوواول الجررزء ال ررابس االنعيااووات المحتملووة للتطووورات فووي أاووواب البتوورول لووو
اقتصادات الدول األ

ا في منظمة أوابك .ويستعر

الجررزء الثررا

واألخيررر موون التقريوور االَفوواب

المستقبلية ألاواب النيا العالمية لو المدل القري .
واألمانة العامة إذ تعد ذا التقرير فإنها تأمي أن يقدل د ما مسووتمرا لرااوومي ايااووات الطاقووة
المستقبلية في دولها األ

ا وأن يمثي مصدرا مهما للتعرف لو المستجدات فووي السوووب البتروليووة

العالمية ومدل انعياااتها لو الدول األ

ا .

وهللا ولي التوفي
األ ي العام
علي سبت ب سبت
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11

 .1التطورات في االقتصادات المتقدمة

15
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قائمة األشكال
التغير في الت قعا األولية لمعدا م االقتصاد العالمي
المت سط الربس ال ل ا لألسعا الف ية ل لة خا ا أوبك
المعدال الربس ال ل ية ل عر سلة خا ا أوبك وخام بر ررت وخررام
غرب تك اس
المعدال الربس ال ل ية ألسعا خا ا بعض الدوا األعضاء
المعررردال الربرررس ال رررل ية ألسرررعا الغرررايولي الممتررراي فررري
األس اق الرئي ية
الت ا الربس ال ل ية إل دادا العالم الررلفط الخررام وسر ائل
الغاي ال بيعي

الشكل :1
الشكل :2
الشكل :3
الشكل :4
الشكل :5
الشكل :6
الشكل :7

الت ر ر ا الربرررس ال رررل ية لل ررردادا اللف يرررة العالميرررة وفر ر
المجم عا الرئي ية

الشكل :8
الشكل :9

التغير الربس ال ل ا في اإل دادا اللف ية العالمية
ت سط إ دادا اللفط الصررخرا فرري ال اليررا المتحرردة األ ريكيررة
وعدد الحفا ا العا لة
إجمررالي عرردد ا بررا المحفر ة ر الررلفط الصررخرا والغرراي
ت
الصخرا في ال اليا المتحدة األ ريكية
الت ا الربس ال ل ية لل لب العالمي على اللفط
(الزيادة/اال خفاض) في المخزو ا التجا يررة اللف يررة بردوا
ت
لظمة التعاون االقتصادا والتلمية ع ت سررط األعر ام الخم ررة
ال ابقة)2022-2019( ،

الشكل :10
الشكل :11
الشكل :12

الشكل :13

ت

الشكل :14

الت رر ر ا فرررري ت سررررط كميررررا الملتجررررا المكررررر ة رررر
المصافي العالمية
الت ا الربررس ال ررل ية فرري االسررتثما ا العالميررة الجديرردة فرري
ال اقة المتجددة.
االسررتثما ا فرري شررروعا ال اقررة الشم ررية الجديرردة ،تم يررل
األص ا وفقا ً للمجم عا الدولية.

الشكل :15
الشكل :16
الشكل :17
88

المخزو ا اللف ية العالمية في هاية الربس ال ل ا

االستثما ا في شروعا طاقة الرياح ،وفقا ً للمجم عا الدولية.
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الربع الثالث  -تموز /
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رقم
الصفحة

الشكل :18

ت يع االستثما ا بي

شروعا طاقة الرياح البحرية والبرية.

61

الشكل :19

استثما ا ت سعة أس الماا االستثما ا /تم يل األسهم الخاصة.

62

الشكل :20

استثما ا األس اق العا ة في شررركا ال اقررة المتجررددة و رافر
التخزي العالمية.
االسررتثما ا العالميررة فرري عمليررا اإل ررد اذ واالسررتح اذ /شررراء
األسهم في شركا ال اقة المتجددة.
ال لررب العررالمي علررى الهيررد وجي وفقررا ً للق اعررا والملرراط
الجغرافيررة فرري سرريلا ي ال ياسررا المعللررة وسرريلا ي التعهرردا
المعللة ل كالة ال اقة الدولية.
ال لب العالمي على الهيد وجي في ق رراع التكريررر وفقرا ً للملرراط
الجغرافيررة فرري سرريلا ي ال ياسررا المعللررة وسرريلا ي التعهرردا
المعللة ل كالة ال اقة الدولية.
صاد إ تاذ الهيد وجي .
أ ظمة ال اقة الشم ية الكهروض ئية
تكلفة إ تاذ الهيد وجي
وطاقة الرياح.
صاد ا الهيد وجي المخ ط لها وفقا ً للملاط الجغرافية.
اتفاقيا التعاون في جاا ت ير الهيد وجي .

الشكل :28
الشكل :29

ؤشر أسعا الملتج والم تهلك لل اقة في دوا االتحاد األو وبي.
قا ة كمية إ تاذ اللفط الخام بصاد اته المقررد ة للرردوا األعضرراء
في لظمة أوابك.
قا ررة ررت يا أسررعا الررلفط بقيمررة صرراد اته المقررد للرردوا
األعضاء في لظمة أوابك.

الشكل :21
الشكل :22

الشكل :23

الشكل :24
الشكل :25
الشكل :26
الشكل :27
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اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

قائمة الجداوا
الت قعا األولية لمعدال م االقتصادا العالمية.
الجدوا  :1ت
ت سررط األسررعا الف يررة ل ررلة خا ررا أوبررك وخررام بر ررت وخررام
الجدوا :2
غرب تك اس وبعض الخا ا العربية.
المت سط الربس ال ررل ا لألسررعا الف يررة للملتجررا اللف يررة فرري
الجدوا :3
األس اق الرئي ية.
إ دادا العالم اللفط الخام وس ائل الغاي ال بيعي.
الجدوا  :4ت
ت سط إ دادا اللفط الصررخرا فرري ال اليررا المتحرردة األ ريكيررة
الجدوا :5
وعدد الحفا ا العا لة.
ال لب العالمي على اللفط وف المجم عا الدولية.
الجدوا  :6ت
الجدوا  :7ت ررر ر ال لرررررب علرررررى الرررررلفط فررررري دوا لظمرررررة التعررررراون
االقتصادا والتلمية.
الجدوا  :8ت ررر ال لرررب علرررى الرررلفط فررري دوا خرررا ذ لظمرررة التعررراون
االقتصادا والتلمية.
المخزو ا اللف ية العالمية في هاية الربس ال ل ا.
الجدوا  :9ت
صافي وا دا (صاد ا ) اللفط الخام في ال اليررا المتحرردة
الجدوا  :10ت
األ ريكية والصي والهلد
صررافي وا دا (صرراد ا ) الملتجررا اللف يررة فرري ال اليررا
الجدوا  :11ت
المتحدة األ ريكية والصي والهلد
ت سررط كميررا الملتجررا اللف يررة المكررر ة فرري المصررافي
الجدوا  :12ت ر
العالمية.
الربس ال ل ا في كميررة وقيمررة صرراد ا الررلفط الخررام فرري
الجدوا  :13الت
الدوا األعضاء.
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اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

أوالا :التطورات االقتصادية العالمية
شهد أدا االقتصاد العالمي تباطعا ملحوظا ييوب التوقعات فووي الربووع الثالووث موون ووال 2022
متأررا بثالرة تحديات رئيسووية و ووي أوالً :اتسووا نطوواب ال ووغوط الت ووخمية المامنووة ريووث ارتيووع
الت خا في بعض االقتصادات إلو مستويات لا يشهد ا منذ أربعة قود ممووا أدل إلووو تسووار وتيوورة
التشديد النقدي من قبي البنوك المر اية وارتيع الدوالر األمرييي بشيي ملحوظ مقابي معظا العمالت
األكرل مسجال أ لو مستويات منذ ال .2002
عدا التضخم وفقا ً للمجم عا االقتصادية الدولية خالا الفترة ()2022 – 2020
(الل بة المئ ية ال ل ية)
الغذاء
ال اقة واللقل واالسكان
أخرى
الرقم القياسي ألسعا الم تهلك ،جميس البل د

اللصف الغربي
للكرة األ ضية

الشرق األوسط
واَسيا ال س ى

أو وبا

اَسيا
والمحيط الهادئ

أفريقيا
جل ب الصحراء

المصد  :صندوب النقد الدولي تقرير اَفاب االقتصاد العالمي أ توبر .2022

ثا ياً :التوترات الجيوايااية في شرب أوروبا ريث تنامت تدا يات تلك التوترات لتنتج نهووا
أزمة شديدة في الطاقة لو مستول الدول األوروبيووة تسووببت فووي ارتيووا تيليووة المعيشووة بشوويي روواد
وتعثر النشاط االقتصادي فقد ارتيعت أاعار الغاز الطبيعي في أوروبا بأ ثر من  4أيعاف منووذ ووال
 2021وانخي ت إمدادات الغاز الرواي إلو أوروبا إلو أقي من  %20من مستوا ا في ال 2021
مما يايد من ارتمال جا الطاقة كالل فصي الشووتا القووادل ومووا بعوود  .ووذا وقوود أشووار صووندوب النقوود
الدولي إلو أن أزمة الطاقوة األوروبية ليست مجرد صوودمة انتقاليووة وأن أموون إموودادات الطاقووة أصووب
11
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واقعا يروريا ويتوقع أن تشهد أوروبوا شوتا صعبوا في وووال  2022واووييون شوووتا

وووال 2023

أاووأ لوو األرج .
تراجس تدفقا الغاي الروسي عبر األ ابيب إلى االتحاد األو وبي
( لي ن تر كعب/ي م)
خط أ ابيب
"ترك ستريم"
أوكرا يا
المجم ع

دوا البل ي وفلللدا
بيال وس
خط أ ابيب " د
ستريم "1

500
400
300
200
100
0

ا س يلاير
اي
فمبر سبتمبر ي لي
ا س يلاير
اي
سبتمبر ي لي
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022

* أردق بيانات متارة رتو  18ابتمبر .2022
المصد  :الشبية األوروبية لمشغلي أنظمة نقي الغاز وشر ة تنظيا أنشطة نقي الغاز في أو رانيا
ورسابات كبرا صندوب النقد الدولي.

ثالثاً :التباطع االقتصادي في الصين ريث تسببت قيود وإجرا ات االرالب المتيررة في إطار
ايااية  Zero – Covidبجان يعف قطا العقارات في تدا يات البية لو االقتصاد الصوويني
مما قد يشيي كطرا بيرا لو االاي اإلمداد ومستويات التجارة العالمية.
وااتمرارا لسعي جم عة أوبك +نحو تحقي التوازن واالاتقرار فووي أاووواب الوونيا العالميووة
الذي يعد أمرا يروريا لتحقي النمووو المسووتدال فووي أدا االقتصوواد العووالمي ال اوويما فووي ظووي األزمووة
الرواية األو رانية المتصا دة فقد قامت دول المجمو ووة بتعووديي مسووتول إنتاجهووا الشووهري بالايووادة
بمقدار  648ألف ب/ي في شهري يوليو وأرسطل  .2022يأتي ذلك قبي أن يتا تعديي مستول اإلنتاج
بالايادة بمقوودار  100ألووف ب/ي فووي شووهر اووبتمبر  2022مووع مالرظووة محدوديووة للقوودرة اإلنتاجيووة
اليائ ة بسب االاتثمار رير اليافي في قطووا الوونيا ممووا يسووتلال ااووتخدال ووذ القوودرة بحووذر شووديد
12
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اإلدارة االقتصادية

ااتجابة إلميانية ردوق انقطا ات شديدة في اإلمدادات .ذا وتجوودر اإلشووارة إلووو أن دول أوبووك +قوود
قررت كيض مستول اإلنتاج بمقدار  100ألف ب/ي كالل شهر أ توووبر  2022لووو كلييووة التقلبووات
المرتيعة في أاواب النيا وزيادة رالة وودل اليقووين المحيطووة بهووا مووا اتخووذت مجمو ووة دول أوبووك+
قوورارا بتعووديي مسووتول إنتاجهووا اإلجمووالي كووالل اليتوورة (نوووفمبر  – 2022ديسوومبر  )2023بووالخيض
بمقدار  2مليون برميي/يول من مستول اإلنتاج المسووتهدف فووي أرسووطل  2022فووي ظووي رالووة وودل
اليقين التي تحيا باالقتصاد العالمي وتوقعات اوب النيا والحاجة إلو تعايووا التوجيو طويووي الموودل
لسوب النيا وتماشيا مع النهج الناج لمجمو ة أوبك +المتمثي في اتخاذ اجرا ات ااتباقية.
ويتوقووع صووندوب النقوود الوودولي فووي تقريوور األكيوور رووول مسووتجدات آفوواب االقتصوواد العووالمي
الصادر في الحادي شر من شهر أ توبر  2022أن يشهد رلث االقتصاد العووالمي لووو األرجو رالووة
من االنيماش كالل العال الحالي  2022أو العال القووادل  2023مووع ااووتمرار التبوواطع فووي أ بوور رالرووة
اقتصادات في العالا و ي الواليات المتحدة األمريييووة والصووين ومنطقووة اليووورو .وفووي ووذا السووياب
ال تاال المخاطر المحيطة باَفاب االقتصاد العالمي بيرة بشيي ااتثنائي ومائلة نحو التطورات السلبية.
ريث قد ال تتمين السيااة النقدية الحالية من كيض الت ووخا العووالمي وموون المميوون أن يسووتمر تبا وود
مسووارات السيااووات فووي االقتصووادات اليبوورل ممووا يووعدي إلووو ااووتمرار االرتيووا فووي قيمووة الوودوالر
األمرييي مقابي العمالت األكرل وقد يعدي روودوق مايوود موون صوودمات أاووعار الطاقووة والغووذا إلووو
ااتمرار الت خا لموودة أطووول وموون المميوون أن يتسووب تشووديد أويووا التمويووي العووالمي فووي دكووول
األاواب الصا دة في مررلة مديونية ررجة لو نطاب وااع ما أن من شووأن وقووف إموودادات الغوواز
من روايا أن ي عف الناتج المحلي اإلجمالي بشيي بير في أوروبا وقد يواج نمو االقتصاد العالمي
مايدا من العوائ في رالة تيشي جائحة ورونا مجددا أو ظهور مخاوف صحية المية جديدة.
وأ د صندوب النقد الدولي لووو أن مواجهووة المخوواطر المحيطووة باَفوواب االقتصوواد العووالمي يبوودأ
بمواصلة السيااة النقدية العمي لو ااتعادة ااتقرار األاعار رير أن التسا ي أو اإلفراط في التشديد
النقدي يعديان ال ما إلو دة مخاطر .فالتسووا ي قوود يووعدي إلووو ااووتمرار تراوويخ القووول الت ووخمية
فووي

أما اإلفراط فقد يعدي إلو دفع االقتصاد العالمي نحو رالة من الر ود الحاد .ويمين تخييف النق

االاي اإلمدادات من كووالل االصووالرات الهييليووة الميثيووة الراميووة إلووو تحسووين االنتاجيووة والقوودرات
13
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االقتصادية ومن را د ا السيااة النقدية في مواجهة الت خا .وايسا ا التعاون متعوودد األطووراف فووي
الحياظ لو مياا الرفا ية االقتصادية التي تحققت لو مدل  30اما من التيامي االقتصادي.
وتتباين التوقعات بشأن النمو االقتصادي من فترة إلو أكرل اوا بالنسبة لالقتصوواد العووالمي
لو المستجدات التي تطرأ ند فتوورة إ ووداد تلووك التوقعووات.

أو بالنسبة القتصادات الدول فرادل بنا

وفي ذا السياب تشير أروودق التوقعووات األوليووة إلووو نمووو االقتصوواد العووالمي فووي ووال  2022بمعوودل
 %3.2و و نيل مستول التوقعات الصادرة في نهاية الربع الساب  .بينما تشير التوقعات األولية إلووو
نمو االقتصاد العالمي بمعدل  %2.7في ال  2023و و مستول أقي من التوقعات الصادرة في نهاية
الربع الساب البالغة  %2.9ما يوي

الجدوا ( )1والشكل (.)1

الجدوا ()1
الت قعا األولية لمعدال م االقتصادا العالمية)2023 -2022( ،

ت

)(%

الت قعا األولية في هاية الت قعا األولية في هاية
عام  2022الربس الثا ي عام 2022
الربس الثال

التغير في الت قعا األولية
()%

2022

2023

2022

2023

2022

2023

العالم

3.2

2.7

3.2

2.9

رر

)(0.2

االقتصادات المتقدمة
الواليات المتحدة
األمرييية
منطقة اليورو

2.4

1.1

2.5

1.4

)(0.1

)(0.3

1.6

1.0

2.3

1.0

)(0.7

وو

3.1

0.5

2.6

1.2

0.5

)(0.7

المملية المتحدة

3.6

0.3

3.2

0.5

0.4

)(0.2

اليابان

1.7

1.6

1.7

1.7

وو

)(0.1

الصين

3.2

4.4

3.3

4.6

)(0.1

)(0.2

الهند

6.8

6.1

7.4

6.1

)(0.6

وو

البرازيي

2.8

1.0

1.7

1.1

1.1

)(0.1

روايا

)(3.4

)(2.3

)(6.0

)(3.5

2.6

1.2

التظة:
و األرقال بين قواين تعني االبا.
المصاد :
و صندوب النقد الدولي تقرير اَفاب االقتصاد العالمي أ توبر  2022ومستجدات اَفاب االقتصاد العالمي يوليو .2022
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الشكل ()1
التغير في الت قعا األولية لمعدا م االقتصاد العالمي)%( 2023 – 2022 ،

2.7

3.2

2.9

3.2

4.0
3.0
2.0
1.0

عام 2022

في هاية الربس الثال

في هاية الربس الثا ي

2023

عام 2022

0.0

2022

المصد  :صندوب النقد الدولي تقرير اَفاب االقتصاد العالمي أ توبر  2022ومستجدات اَفاب االقتصاد العالمي يوليو .2022

ا في االقتصادا المتقد ة

 .1الت

تشير التوقعات األولية في نهاية الربع الثالث من ال  2022إلو نمو النوواتج المحلوي اإلجمووالي
في االقتصادات المتقدمة في ال  2022بمعدل  %2.4و و مستول أقي موون التوقعووات الصووادرة فووي
نهاية الربع الثاني من نيل العال البالغووة  .%2.5بينمووا تشووير التوقعووات األوليووة إلووو نمووو االقتصووادات
المتقدمة بمعدل  %1.1في ال  2023و و مستول أقي مقارنة بالتوقعات الصووادرة فووي نهايووة الربووع
السوواب البالغووة  %1.4يعيوول ووذا االنخيووا

فووي التوقعووات إلووو روود بيوور انيموواش النوواتج المحلووي

اإلجمالي الحقيقي رير المتوقع كالل الربع الثاني من ال  2022في الواليات المتحدة األمريييووة التووي
شهدت أي ا تراجع في طلو المسووتهليين واإلنيوواب لووو االاووتثمار السوويني .يووأتي ذلووك إلووو جانو
اآلرووار ريوور المباشوورة لألزمووة الرواووية األو رانيووة مووع كيووض روواد فووي توقعووات نمووو االقتصووادات
األوروبية األ ثر رية النقطا إمدادات الغاز الرواي.
ا في االقتصادا اللا ية واللاشئة

 .2الت

تختلف اتجا ات النمو لووو نحووو متاايوود فووي االقتصووادات الناميووة والناشووئة ريووث انخي ووت
توقعات معدل نمو اقتصاد الصين كالل امي  2022و 2023إلو  %3.2و %4.4مقارنة بالتوقعووات
15
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في نهاية الربع الساب البالغة  %3.3و  %4.6لو الترتي

بسب إجوورا ات اإلرووالب والقيووود لووو

رر ة التنقي المتيووررة فووي بعووض منوواط الصووين والتووي توورتبا بسيااووة " "Zero - COVIDو ووو
ما انعيل البا لو النشاط االقتصادي إلو جانو أزمووة قطووا العقووارات المتياقمووة فووي الصووين ومووا
صاربها من انخيا

في المبيعات واالاتثمارات العقارية .ما يعيل انخيا

التوقعات بالنسبة للهنوود

بصية أاااية ردوق مايد من التباطع في الطل الخارجي.
وفي المقابي يتوقووع انيموواش االقتصوواد الرواووي فووي ووامي  2022و  2023بشوويي أقووي موون
التوقعات السابقة مما يعيل مرونة صووادرات الوونيا الخووال والطلو المحلووي مووع د ووا أ بوور للسيااووة
المالية والنقدية وااتعادة الثقة في النظال المالي .وتووا رفووع التوقعووات بالنسووبة لمنطقووة أمرييووا الجنوبيووة
والياريبي في ال  2022نتيجة تحقيو تعووافي أ بوور موون المتوقووع فووي أدا اقتصوواداتها اليبوورل كووالل
النصف األول من العال بما في ذلك االقتصاد البرازيلي.

ثانيا ا :التطورات في أسواق النفط العالمية
نستعر

فيما يلي أ ا التطورات التي شهدتها أاووعار الوونيا الخووال والمنتجووات النيطيووة كووالل

الربع الثالث من ال  2022والعوامي المعررة ليها .ما نتناول بالتحليووي رر ووة التجووارة النيطيووة فووي
األاواب الرئيسية وتطور صنا ة تيرير النيا الخال العالمية.
ا في األسعا الف ية واالَجلة لللفط الخام وبعض الملتجا اللف ية

 .1الت

أ .األسعا الف ية لللفط الخام
شهدت أاعار النيا الخال تراجعا كالل الربع الثالث من ال  2022و و أول انخيا

فصلي

لها منذ الربع الثاني  2020متأررة بتاايد مليووات البيووع فووي أاووواب العقووود اآلجلووة التووي تسووببت فووي
ردوق تقلبات مرتيعة واا تنامي رالة دل اليقين ريال االقتصاد العووالمي وتوجو البنوووك المر ايووة
نحو رفع أاعار اليائدة الرتوا الت خا المرتيع و و من شأن أن يبطئ النشاط االقتصادي .إلو جان
يعف الطل في السوب اليوريووة وتحديوودا فووي رووو
التيرير وبد مواا صيانة المصافي الميتر

المحوويا األطلسووي بسووب انخيووا

وووام

أن يبلغ ذروت كالل شووهري أ توووبر ونوووفمبر .2022

ما أدل ارتيا المخاونات النيطية التجارية في دول منظمووة التعوواون االقتصووادي والتنميووة وارتيووا
16
16

سبتمبر 2022
الربع -أيلول /
يوليو
الربع الثالث  -تموز /
األوضاع البترولية العالمية – الربع الثالث 2022
السنوي حول
التقرير

اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

انتاج النيا الخال األمرييي إلو أ لو مستول ل منووذ أبريووي  2020وتمديوود القيووود المرتبطووة بسيااووة
 Zero – Covidفي بعض المدن الصينية إلو زيادة ال غا الهبوطي لو األاعار.
وبشوويي ووال انخيووض متواووا األاووعار اليوريووة لسوولة كامووات أوبووك فووي الربووع الثالووث موون
ال  2022بمقدار  10.5دوالر/برميي أو ما يعادل نحو  %9.3مقارنة بالربع السوواب

ليتراجووع وون

أ لو مستويات المسجلة منذ ال  2012ويصي إلو  101.9دوالر/برميي و و مستول مرتيع بمقوودار
 29.3دوالر/برميووي أي مووا يعووادل نحووو  %40.4بالمقارنووة مووع الربووع الممارووي موون ووال .2021
ويوي

الجدوا ( )2والشكل ( ،)2المتواا الربع السنوي لألاعار اليورية لسلة كامات أوبك كووالل

اليترة (.)2022 – 2021
الجدوا ()2
ت سط األسعا الف ية ل لة خا ا أوبك وخام بر ت وخام غرب تك اس
وبعض الخا ا العربية( ،)2022 – 2021( ،دوال  /بر يل)
الخا ا
سلة أوبك لها :
كليا الصحرا الجاائري
العربي الخييف السعودي
مربان االماراتي
كال التصدير اليويتي
السدرة الليبي
البصرة العراقي
خا ا اخرى :
دبي
البحري القطري
برنت
كال ررب تيسام

2021

2022

الربس
الثال
72.6
73.4
73.5
72.3
73.3
71.9
72.5

الربس
الرابس
79.0
80.3
79.7
79.8
79.8
78.4
78.4

الربس
الربس
األوا الثا ي
112.4 97.6
117.7 103.6
113.7 97.7
110.7 97.3
113.8 97.8
114.2 100.7
110.7 97.1

الربس
الثال
101.9
104.3
104.4
98.8
103.9
101.9
98.1

71.6
73.5
73.4
70.6

78.4
80.1
79.7
77.4

107.9 95.3
113.0 97.7
113.7 101.1
108.7 94.5

96.7
104.4
100.7
91.9

المصد  :منظمة أوبك التقرير الشهري رول السوب النيطية أ داد مختلية.
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الشكل ()2
المت سط الربس ال ل ا لألسعا الف ية ل لة خا ا أوبك)2022 -2012( ،
(دوال /بر يل)
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المصد  :منظمة أوبك التقرير الشهري رول السوب النيطية أ داد مختلية.

شووهد الربووع الثالووث موون ووال  2022تطووورات فووي نمووا فروقووات األاووعار تمثلووت فووي تبوواين
اليروقات بين متواا أاعار النيوط الخييية ذات المحتول اليبريتي المنخيض والثقيلة الية المحتووول
اليبريتي .فعلو ابيي المثال وصي اليرب بين متواا اعر كال برنووت (األ لووو جووودة ممووثال للنيوووط
الخييية) ومتواا اعر كال دبي (ممثال للنيوط الثقيلة) إلو  4دوالر/برميي لصووال كووال برنووت كووالل
الربع الثالث من ووال  2022مقارنووة بنحووو  5.8دوالر/برميووي كووالل الربووع السوواب  .فووي رووين ارتيووع
متواا اعر الة كامات أوبك ن متواا اووعر كووال برنووت بواقووع  1.2دوالر/برميووي بالمقارنووة مووع
 1.3دوالر/برميي لصال كال برنت كالل الربع الثالث من ال .2022
وتعال تلك التطورات في مشهد فروقات األاعار بدرجة بيرة إلووو انخيووا

متواووا أاووعار

النيوط الخال الرئيسية في العالا بدرجات متياوت كووالل الربووع الثالووث موون ووال  2022مقارنووة بووالربع
ريث انخيض متواا اعر كال دبي بنحووو  11.2دوالر/برميووي مقارنووة بووالربع السوواب ليبلووغ

الساب

 96.7دوالر/برميي وانخيض متواا اعر كال برنت بنحو  13دوالر/برميي مقارنووة بووالربع السوواب
ليبلغ  100.7دوالر/برميي ما انخيض متواا اعر كووال روورب تيسووام بنحووو  16.7دوالر/برميووي
مقارنة بالربع الثاني من ال  2022ليبلغ  91.9دوالر/برميي.
18
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ويت

اإلدارة االقتصادية

تطور فروقات األاعار من الشكل ( )3والجدوا ( )2المشررا إليرره سررابقا ً الووذي يبووين

المعدالت الربع السنوية لسعر الة كامات أوبك ونيوط اإلشارة الرئيسية فووي العووالا (الخووال األمرييووي
الخييف وكال برنت) كالل اليترة (.)2022 -2021
الشكل ()3
المعدال الربس ال ل ية ل عر سلة خا ا أوبك وخام بر ت وخام غرب تك اس)2022 -2021( ،
(دوال /بر يل)
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الربس الثال

الربس الثا ي

الربس األوا

الربس الرابس

2022

خام غرب تك اس

الربس الثال

0

2021

خام بر ت

سلة خا ا أوبك

المصد  :منظمة أوبك التقرير الشهري رول السوب النيطية أ داد مختلية.

وقد انعيل التطور في األاووعار ونمووا رر ووة فروقاتهووا كووالل الربووع الثالووث موون ووال 2022
لو مستويات األاعار اليوريووة لمختلووف الخامووات العربيووة التووي اووليت ذات المسوولك ريووث شووهدت
انخيايا في مستوياتها بالمقارنة مع الربع الساب

وبدرجات متياوتة.

ريث انخيض متواا اعر الخال العربي الخييف السعودي بنسووبة  %8.1بالمقارنووة مووع الربووع
الساب ليصي إلو  104.4دوالر/برميي و و مستول مرتيع بنسبة  %42بالمقارنووة مووع الربووع الثالووث
من ال  2021وانخيض كال التصدير اليويتي بنسبة  %8.7بالمقارنة مع الربع الساب ليبلغ 103.9
دوالر/برميي و و مستول مرتيع بنسبة  %41.8بالمقارنة مع الربع المماري من العال المايي.
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وفيما يخ

اإلدارة االقتصادية

الخامووات العربيووة األكوورل فقوود انخيووض كووال مربووان اإلموواراتي بنسووبة %10.7

بالمقارنة مووع الربووع السوواب ليبلووغ  98.8دوالر/برميووي مرتيعووا بنسووبة  %36.7بالمقارنووة مووع الربووع
المماري من العال المايي .ما انخيض كال السدرة الليبي بنسبة  %10.8بالمقارنة مووع الربووع السوواب
ليبلغ  101.9دوالر /برميي مرتيعا بنسبة  %41.6بالمقارنة مووع الربووع الممارووي موون العووال المايووي.
وانخي ت أاعار ي من الخال الجاائري والخال البحري القطري والبصوورة العراقووي بنسووبة %11.4
و  %7.7و  %11.4بالمقارنوووة موووع الربوووع السووواب لتصوووي إلوووو  104.3دوالر/برميوووي و 104.4
دوالر/برميووي و  98.1دوالر/برميووي لووو التوووالي مرتيعووة بنسووبة  %42و  %42و  %35.2تبا ووا
بالمقارنة مع الربع المناظر من العال المايي .كما ي ضح الشكل ( )4الجدوا ( )2المشا إليه اَ فا ً.
الشكل ()4
المعدال الربس ال ل ية ألسعا خا ا بعض الدوا االعضاء)2022 -2021( ،
(دوال /بر يل)
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خام التصدير الك يتي
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العربي الخفيف ال ع دا
البحرا الق را

خليط الصحراء الجزائرا
ال د ة الليبي

المصد  :منظمة أوبك التقرير الشهري رول السوب النيطية أ داد مختلية.

ب .األسعا االَجلة لللفط الخام
اجلت أاعار النيا الخال باألاواب االَجلووة (بورصووة نيويووورك التجاريووة  Nymexوبورصووة
انتر ونتيننتال  (ICEكالل الربع الثالث من ال  2022أ بر كسائر فصوولية لهووا بالنسووبة المئويووة منووذ
بداية جائحة  Covid – 19في ال  2020بلغت نحو  %23لخال برنت و %25لخال ررب تيسام
لتصي إلو أدنو مستوياتها منذ شهر يناير  .2022ويعال ذلك بشيي رئيسي إلو تنامي المخاوف بشأن
20
20

سبتمبر 2022
الربع -أيلول /
يوليو
الربع الثالث  -تموز /
األوضاع البترولية العالمية – الربع الثالث 2022
السنوي حول
التقرير

اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

ردوق ر ود اقتصادي المي محتمي من شأن أن ي ر بالطلو

لووو الطاقووة واووا يووعف النشوواط

الصنا ي فووي الواليووات المتحوودة األمريييووة وأوروبووا واَاوويا ومووع قيووال مجلوول االرتيوواطي الييوودرالي
األمرييي برفع أاعار اليائدة إلو أ لو معوودل لهووا منووذ األزمووة الماليووة العالميووة ووال  2008للحوود موون
الت خا مما ان ل دور في ارتيا معشر الدوالر األمرييي إلو أ لو مستول ل منووذ منتصووف وال
 2002وأصب النيا الخال أ لو تيلية لحاملي العمالت األكوورل .ف ووال وون محاولووة إريووا االتيوواب
النووي اإليراني لعال  2015وما يرتبا ب من إميانية ودة صادرات الوونيا اإليرانيووة إلووو األاووواب
وقيود اإلرالب المتيررة والمرتبطة بجائحة فيروم ورونا في الصين.
وقد شهد الربع الثالث من ال  2022ااتمرار تداول كال برنت في بورصة التبادل القاري في
لندن ( )ICEبدرجة أ لو من منافس الخال األمرييي القيااي ررب تيسام في بورصووة ()Nymex
منذ الربع الثاني من ال  .2015ذا وقد تواع متواووا اليروقووات بينهمووا كووالل الربووع الثالووث 2022
لتصي إلو  6.3دوالر/برميي و و مستول مرتيع بالمقارنة مع  3.4دوالر /برميي في الربووع السوواب .
يذ ر في ذا السياب أن العقود اآلجلة لخال برنت تلقت د ما موون أاااوويات السوووب القويووة فووي شوومال
ررب أوروبا وتاايد مليات الشرا من المصووافي األوروبيووة التووي تسووعو لشوورا الشووحنات اليوريووة
المتارة لتعويض انخيا

تدف النيا من روايا إلو أوروبا .في الوقووت نيسو شوويي ووي موون تراجووع

المخاوف بشأن اإلمدادات في ظي السح المستمر من مخاونات النيا الخال االاتراتيجية األمرييية
و المووات تبوواطع الطلوو المحلووي األمرييووي لووو الغووازولين وتنووامي المخوواوف ريووال التوقعووات
االقتصادية األمرييية يغطا بوطيا لو أاعار العقود اآلجلة لخال ررب تيسام.
ذ .أسعا بعض الملتجا اللف ية
انعيل االنخيا

في أاعار النيا الخال لو متواا أاعار المنتجات النيطية المختليووة كووالل

الربع الثالث من ال  2022في افة األاواب الرئيسية في العالا التووي شووهدت ووي األكوورل انخيايووا
مقارنة بالربع الساب بنس متياوتة رس السوب ونو المنتج.
 أسعا الغايولي الممتايشهد متواا اعر الغازولين الممتاز انخيايووا فووي سر ق سررلغاف ة كووالل الربووع الثالووث موون
ال  2022بنسبة  %23.1بالمقارنة مع الربع الساب ليصي إلو  109.9دوالر/برميووي مشوويال بووذلك
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اإلدارة االقتصادية

ارتيا ا بنسبة  %31.7بالمقارنة مع الربع المماري من العال المايي ويعال ذلك بشوويي رئيسووي إلووو
تاايد إمدادات الغازولين.
مووا انخيووض متواووا اووعر الغووازولين الممتوواز فووي سر ق الخلرريج األ ريكرري بنسووبة %21.5
بالمقارنة مع الربووع السوواب ليصووي إلووو  133.1دوالر/برميووي مشوويال ارتيا ووا بنسووبة  %35.6لووو
أاام انوي .ريث تأرر اعر الغووازولين اوولبا بارتيووا مخاونووات الغووازولين األمريييووة كووالل شووهر
يوليو  2022ويعف االاتهالك المحلي مع اقتراب نهاية مواا العطالت والقيادة الصييي.
وانخيض متواا اعر الغازولين الممتاز في س ق البحر المت سط بنسبة  %21بالمقارنة مع
الربع الساب ليصي إلو  117.1دوالر/برميي مشيال بذلك ارتيا ا بنسبة  %35.4لو أاام انوي.
وفووي س ر ق وتررردام انخيووض متواووا السووعر بنسووبة  %13.9بالمقارنووة مووع الربووع السوواب ليبلووغ
 140.1دوالر/برميووي مشوويال ارتيا ووا بنسووبة  %52.4مقارنووة بووالربع الممارووي موون العووال المايووي
ويعال ذا االنخيا

إلو ارتيووا اإلموودادات تاامنووا مووع زيووادة معوودالت تشووغيي المصووافي وتراجووع

الصادرات بر المحيا األطلسي وإلو ررب أفريقيا ف ال ن توقع تراجع الطل مع اقتراب مواا
الصيف من نهايت .
وقد رققت اوب روتردال أ لو األاعار موون بووين األاووواب األربعووة كووالل الربووع الثالووث موون
ال  2022تلتها اوب الخلوويج األمرييووي رووا اوووب البحوور المتواووا واوووب اوونغافورة مووا يويو

الجدوا ( )3والشكل (.)5
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الربع -أيلول /
يوليو
الربع الثالث  -تموز /
األوضاع البترولية العالمية – الربع الثالث 2022
السنوي حول
التقرير

اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

الجدوا ()3
المت سط الربس ال ل ا لألسعا الف ية للملتجا اللف ية فى األس اق الرئي ية)2022– 2021( ،
)دوال  /بر يل(

ال

ق

انغافورة
روتردال
الربس الثال 2021
البحر المتواا
الخليج االمرييي
انغافورة
روتردال
الربس الرابس
البحر المتواا
الخليج االمرييي
انغافورة
روتردال
الربس األوا 2022
البحر المتواا
الخليج االمرييي
انغافورة
روتردال
الربس الثا ي
البحر المتواا
الخليج االمرييي
انغافورة
روتردال
الربس الثال
البحر المتواا
الخليج االمرييي
انغافورة
روتردال
الربس
الثا ي  2022البحر المتواا
الخليج االمرييي
التغير ع
(دوال /بر يل)
انغافورة
روتردال
الربس
الثال  2021البحر المتواا
الخليج االمرييي

الغايولي الممتاي

ييت الغاي

ييت ال ق د

83.4
91.9
86.5
98.1
93.8
98.2
91.1
100.3
113.3
117.2
111.1
121.0
142.9
162.7
148.2
169.5
109.9
140.1
117.1
133.1
)(33.0
)(22.6
)(31.1
)(36.4
26.4
48.2
30.7
34.9

79.5
80.8
80.5
75.6
90.6
92.0
91.1
86.5
117.1
123.5
121.0
112.2
159.3
161.0
156.5
143.3
137.5
145.2
135.9
120.8
)(21.8
)(15.8
)(20.6
)(22.5
58.1
64.5
55.4
45.2

76.9
71.2
72.5
62.4
89.4
77.7
79.6
67.5
114.3
94.5
97.5
82.8
149.9
99.5
106.0
93.0
131.5
87.4
94.0
76.2
)(18.4
)(12.1
)(12.1
)(16.8
54.6
16.2
21.5
13.9

المصاد  :و أ داد مختلية من التقرير الشهري لمنظمة أوبك.
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي ﺣﻮل

اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

الشكل ()5
المعدال الربس ال ل ية ألسعا الغايولي الممتاي في األس اق الرئي ية)2022-2021( ،
(دوال /بر يل)
180

150
120
90
الربس الثال
س ق
الخليج األ ريكي

الربس الثا ي
2022

الربس األوا

الربس الرابس
س ق
وتردام

س ق
البحر المت سط

الربس الثال
2021

60

س ق
سلغاف ة

المصد  :منظمة أوبك التقرير الشهري رول السوب النيطية أ داد مختلية.

 أسعا ييت الغاياجلت أاووعار زيووت الغوواز كووالل الربووع الثالووث موون ووال  2022مسووتويات أ لووو موون أاووعار
الغازولين في ي األاواب العالمية بااتثنا اوب الخليج األمرييي و أ لووو موون أاووعار زيووت الوقووود
في ي األاواب العالمية بشيي ال .وقد ااتأرر س ق وتردام بأ لو متواا ألاعار زيت الغاز و ووو
 145.2دوالر/برميي مشوويال انخيايووا بنسووبة  %9.8بالمقارنووة مووع الربووع السوواب

وارتيا ووا بنسووبة

 %79.8بالمقارنة مع الربع المناظر من العال المايي .وتلتها س ق سلغاف ة بمتواا اووعر 137.5
دوالر/برميي بنسبة انخيا

 %13.7بالمقارنة مع الربع الساب

وبنسووبة ارتيووا  %73.1بالمقارنووة

مع الربع المماري من العال المايي .را س ق البحر المت سط بمتواا اعر بلغ  135.9دوالر/برميي
منخي ا بنسووبة  %13.2بالمقارنووة مووع الربووع السوواب

ومرتيعووا بنسووبة  %68.8بالمقارنووة مووع الربووع

الممارووي موون العووال المايووي .وأكيورا سر ق الخلرريج األ ريكرري بووأدنو متواووا لألاووعار و ووو 120.8
دوالر/برميي كالل الربع الثالث من ال  2022بنسووبة انخيووا
الساب

بلغووت  %15.7بالمقارنووة مووع الربووع

وبنسبة ارتيا بلغت  %59.7لو أاام انوي.
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األوضاع البترولية العالمية – الربع الثالث 2022
السنوي حول
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اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

 أسعا ييت ال ق دانخيض متواا أاعار زيت الوقود في س ق سررلغاف ة كووالل الربووع الثالووث موون ووال 2022
بنسبة  %12.3بالمقارنة مع الربع السوواب ليصووي إلووو  131.5دوالر/برميووي مشوويال ارتيا ووا بنسووبة

 %70.9بالمقارنة مع الربع المناظر من العووال المايووي .وانخيووض متواووا السووعر فووي سر ق البحررر
المت سط بنسبة  %11.4بالمقارنة مووع الربووع السوواب ليصووي إلووو  94دوالر/برميووي مشوويال ارتيا ووا
بنسبة  %29.7بالمقارنة مع الربع المماري من العال المايي .ما انخيض متواا اووعر زيووت الوقووود
في ال من س ق وتردام بنسبة  %12.2بالمقارنة مع الربع الساب ليصي إلووو  87.4دوالر/برميووي

مشيال ارتيا ا بنسبة  %22.8بالمقارنة مع الربع المماري من العال المايي وس ق الخليج األ ريكرري
بنسبة  %18بالمقارنة مع الربع الساب ليصي إلو  76.2دوالر/برميي مشيال ارتيا ا بنسبة %22.2
لو أاام انوي.
 .2الع ا ل المؤثرة على أسعا اللفط خالا الربس الثال

عام 2022

ااد كالل الربع الثالث من ال  2022العديد من العوامي التي ووان لهووا تووأرير مباشوور أو ريوور
مباشر لو رر ة أاعار النيا الخال و ي ما يلي:
أ .الع ا ل ذا العالقة بأساسيا ال

ق

 اإل دادا اللف ية العالميةشهد إجمالي اإلمدادات النيطية العالمية (نيا كال واوائي الغاز الطبيعي )1ارتيا ا ملحوظا بلغ
نحو  2.1مليون برميووي /يووول كووالل الربووع الثالووث موون ووال  2022أي بنسووبة  %2.1مقارنووة بووالربع
الساب ليصي إلو  100.6مليون برميي /يول و و مستول مرتيع بنحو  4.8مليون برميي/يول مقارنة
بالربع المماري من العال الساب  .ويعال ذلك بشيي رئيسي إلو ارتيا اإلمدادات من دول األمووريييتين
(ال ايما الواليات المتحدة األمرييية) وزيادة دول أوبووك( +موون يوومنها رواوويا) إلنتاجهووا الشووهري

ف ال ن ارتيا اإلمدادات من أمرييا الجنوبية وأوروبا كما ي ضح الجدوا ( )4والشكل (.)6

1

ي تلك األجاا من الغاز التي تستخل
والبنتان وميثيات اَكرل.
25

سوائي في أجهاة اليصي ومراف الحقي أو وردات معالجة الغاز وتشمي لو اإليثوان والبروبوان والبيوتوان
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي ﺣﻮل

اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

بينما ان اليطرابات اإلمدادات من بعض المناط الرئيسية دورا في الحد من ذا االرتيووا
ريث تأررت اإلمدادات من كووا أنابيو  Keystoneالممتوود موون مقاطعووة ألبرتووا الينديووة إلووو المر ووا
األمرييي الرئيسي لتخاين النيا  Cushingبسب انقطا اليهربا وانخي ت اإلمدادات بر اتحاد
كطوط أنابي بحر قاوين الذي يربا رقول النيا في ازاكسووتان بمينووا  Novorossiyskالرواووي
الواقع لو البحر األاود وقامت أو رانيا بتعلي معقت لتدفقات النيا الخال الرواووية التووي تموور بوور
كا أنابي  Druzhbaإلو بعض دول واا أوروبا بسووب العقوبووات الميرويووة لووو راووول النقووي
ما ردق توقف معقت إلنتاج رالق منصات نيطية فووي كلوويج الميسوويك األمرييووي بسووب تسوورب موون
كطي أنابي متصلين بها في والية  Louisianaوتسب اإل صار  Ianفي توقووف معقووت إلموودادات
النيا الخال في كليج الميسيك األمرييي.
ت

إ دادا العالم

الجدوا ()4
اللفط الخام وس ائل الغاي ال بيعي

) لي ن بر يل /ي م(
دوا أوبك

دوا خا ذ أوبك

إجمالي اإل دادا العالمية

الربس الثال 2021

32.2

63.6

95.8

الربس الرابس

33.0

64.9

97.9

الربس األوا 2022

33.8

65.3

99.1

الربس الثا ي

34.0

64.5

98.5

الربس الثال *

34.8

65.8

100.6

0.8

1.3

2.1

التغير ع

( لي ن ب/ا)

الربس الثا ي 2022
الربس الثال 2021

2.6

2.2

* بيانات تقديرية.
المصاد :
و أ داد مختلية من التقورير الشهري لمنظمة أوبك.
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4.8

اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

الشكل ()6
ا الربس ال ل ية إل دادا العالم اللفط الخام وس ائل الغاي ال بيعي)2022-2021( ،
( لي ن بر يل /ي م)

الت

105
90
75
60
45
30

15
الربس الثال

الربس الثا ي

الربس األوا

الربس الرابس

2022

الربس الثال

0

2021

المصد  :منظمة أوبك التقرير الشهري رول السوب النيطية أ داد مختلية.

-

إ دادا دوا أوبك
ارتيعت اإلمدادات النيطية ( فط خام وس ائل الغاي ال بيعي) لوودول أوبووك كووالل الربووع الثالووث

من ال  2022بمقدار  856ألووف برميووي/يول أي بنسووبة  %2.5مقارنووة بووالربع السوواب

لتصووي إلووو

روالي  34.8مليون برميي/يول مرتيعة بنحو  2.6مليون برميي/يول أي بنسبة  %8.2مقارنووة بوالربع
المناظر من العال المايي .أما فيما يخ

رصووة دول أوبووك موون إجمووالي اإلموودادات النيطيووة العالميووة

كالل الربع الثالث من ال  2022فقد ارتيعت إلو  %34.6و و مستول أ لووو موون الحصووة البالغووة
 %34.5كالل الربع الساب

وأ لووو موون الحصووة المحققوة كووالل الربووع الممارووي موون العووال المايووي

والبالغة  %33.6كما ي ضح الشكل ( )7والجدوا ( )4المشا إليه اَ فا ً.
ذا وقد ارتيعت امدادات دول أوبك من اللفط الخام فقووا كووالل الربووع الثالووث موون ووال 2022
بمقدار  856ألف برميي/يول مقارنة بالربع الساب

لتصي إلو نحو  29.4مليون برميووي/يول مرتيعووة

بنحو  2.5مليون برميي/يول مقارنة بالربع الممارووي موون العووال المايووي .بينمووا ااووتقرت إموودادات دول

27
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي ﺣﻮل

اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

أوبك من اوائي الغاز الطبيعي والنيوط رير التقليدية ند نيل المستول المحق كووالل الربووع السوواب
و و  5.39مليون برميي/يول.
ويعووال ارتيووا اموودادات دول أوبووك بشوويي رئيسووي إلووو قوورار جم عررة دوا أوبررك +تعووديي
مستول إنتاجها الشهري المعتمد بالايادة بمقدار  648ألف ب/ي في شهري يوليووو وأرسووطل 2022
وبمقدار  100ألف ب/ي في شهر ابتمبر  .2022يأتي ذلك إلو جان تعافي امدادات دولة ليبيووا قو
رفع رالة القوة القا رة وااتئناف اإلنتاج في افة الحقول النيطية واالرتيا النسبي في إنتاج إيران.
 إ دادا دوا خا ذ أوبكارتيع إجمالي اإلمدادات النيطية لمجمو ة الدول المنتجة من كارج منظمة أوبووك كووالل الربووع
الثالث من ال  2022بنحو  1.3مليون برميي/يول أي بنسبة  %2مقارنة بالربع السوواب

ليصووي إلووو

نحو  65.8مليون برميي /يول و و مسووتول مرتيووع بنحووو  2.2مليووون برميووي/يول أي بنسووبة %3.4

مقارنة بالربع المماري من العال المايي كما ي ضح الشكل ( )7والجدوا ( )4المشا إليه سابقا ً.
الشكل ()7
ا الربس ال ل ية لل دادا اللف ية العالمية وف المجم عا الرئي ية)2022-2021( ،
( لي ن بر يل /ي م)

الت

الربس الثال

الربس الثا ي

الربس األوا

الربس الرابس

2022

الربس الثال
2021

دوا خا ذ أوبك

دوا أوبك

المصد  :منظمة أوبك التقرير الشهري رول السوب النيطية أ داد مختلية.
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90
75
60
45
30
15
0

اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

ويعال االرتيا في إجمالي اإلمدادات النيطية لمجمو ة الدول المنتجة من كارج منظمة أوبك
كالل الربع الثالث من ال  2022بشيي رئيسي إلو ارتيا اإلمدادات من دول األمريييتين وأوروبووا
وارتيا انتاج دول أوبك +رير األ

ا في منظمة أوبك تماشيا مع اَلية الايادة الشهرية في اإلنتاج.

وبالنسوووبة إلمووودادات دوا لظمرررة التعررراون االقتصرررادا والتلميرررة ،2ارتيعووت إمووودادات دول
األمريييتين كالل الربع الثالث من ووال  2022تاامنووا مووع ااووتمرار تعووافي إنتوواج الواليووات المتحوودة
األمرييية من النيا الخال واوائي الغاز الطبيعو رير التقليدية ليبلغ نحو  19.19مليون برميي /يووول
مشيال ارتيا ا بمقدار  360ألف برميي/يول مقارنة بالربع الساب  .ووذا وقوود ارتيووع معوودل انتوواج الوونيا
الخال األمرييي كالل األابو المنتهي في الخامل من شووهر أرسووطل  2022إلووو  12.2برميووي/يول
و ووو أ لووو مسووتول ل و منووذ نهايووة شووهر أبريووي  2020مقتربووا موون المسووتول القيااووي المحق و فووي
ال  2019البالغ  12.3مليون برميي/يول وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة األمرييية.
و نا تجدر اإلشارة إلو تباطع وتيرة تعافي إنتاج النيا األمرييي ريث رفعت شر ات الطاقووة
األمرييية دد ريارات النيا العاملة بمقدار  9ريارات فقا كالل الربع الثالث من ال  2022مقارنووة
بايادة بلغت  62ريارة كالل الربع الساب

ليصووي إجماليهووا إلووو  604ريووارة و ووو مسووتول مرتيووع

بنسبة  %41لو أاام انوي وفقا لبيانات شر ة  Baker Hughesاألمرييية .ريووث ووان لتر يووا
منتجي النيا األمرييي لو تأمين المعدات والعمالة المحدودة واا ارتيا الت خا وما يرتبا ب موون
زيادة في تياليف التشغيي دورا في ردوق ذا التباطع.
ذا ويذ ر أن إنتاج النيا الخال األمرييي قد تأرر البا وبشيي معقت بتوقف مي  3منصات
نيطية في كليج الميسيك األمرييي طاقتها اإلنتاجية  410ألف ب/ي بسب تسوورب موون كطووي أنابيو
متصلين بها في والية  Louisianaكالل شهر أرسطل واإل صار  Ianالذي تسب في توقف نحووو
 158ألف ب/ي من إنتاج النيا الخال في كليج الميسيك األمرييي في أواكر شهر ابتمبر .2022

2

ويتها ي مون :النمسوا أاوتراليا بلجييوا نودا تشويلي ولومبيوا واوتا رييوا التشويك الودنمارك
ت ا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في
إاتونيا فنلندا فرنسا ألمانيا اليونان المجر أيسولندا أيرلنودا إيطاليوا اليابوان وريوا الجنوبيوة التييوا ليتوانيوا لو سومبورغ الميسويك ولنودا
نيوزيلندا النرويج بولندا البرتغال الوفا يا الوفينيا إابانيا السويد اويسرا تر يا المملية المتحدة الواليات المتحدة األمرييية.
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اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

ما ارتيعت إموودادات نوودا النيطيووة كووالل الربووع الثالووث موون ووال  2022لتصووي إلووو روووالي
 5.7مليون برميي/يول كالل شهر أرسطل ويأتي ذلك لو كليية اإلنها الجائي للصيانة المواوومية
للحقول التي انت اببا رئيسيا في تراجع اإلنتاج كالل الربع الساب .
وشهدت إمدادات الميسيك النيطية ارتيا ا نسووبيا كووالل الربووع الثالووث موون ووال  2022مسووجلة
مسووتول بلووغ نحووو  2مليووون برميووي/يول بوود ا موون ارتيووا إنتوواج اوووائي الغوواز الطبيعووي موون رقووول
المتيثيووات وتعايووا إنتوواج الوونيا فووي رقلووي  Amocaو .Mitzonيووذ ر أن الميسوويك تخطووا لوقووف
صادرات النيا الخال في ال  2023في إطار ااتراتيجية تستهدف تحقيو اال تيووا الووذاتي فووي اوووب
الوقود المحلي ريث أشارت شر ة  PEMEXإلو أنها اتخيض صووادرات الوونيا الخووال كووالل العووال
الحووالي  2022بووأ ثر موون النصووف لتصووي إلووو  435ألووف برميووي/يول قبووي الووتخل

التوودريجي موون

الصادرات في العال القادل.
وارتيعت االمدادات النيطية لدول أوروبا كالل الربع الثالث موون ووال  2022لتصووي إلووو نحووو
 3.62مليون برميي/يول .ريث ارتيع إنتاج النيا الخال في النرويج بد ا من إنتها الصوويانة المواوومية
المبيرة في دد من الحقول البحرية ومن المخطا بد اإلنتاج فووي المررلووة الثانيووة موون تطوووير رقووي
 Johan Sverdrupكالل الربع األكيوور موون ووال  .2022فووي رووين ال توواال اإلموودادات النيطيووة فووي
المملية المتحدة متأررة البا بانخيا

مستويات االاتثمار وتأكر تنييذ المشرو ات الجديوودة الموورتبا

بجائحة فيروم ورونا مع تراجع أدا رقول النيا النايجة.
أما فيما يخ

دوا خا ذ لظمة التعرراون االقتصررادا والتلميررة فقوود ارتيعووت اإلموودادات موون

دول أمرييا الالتينية بنحو  220ألف برميي/يول كالل الربع الثالث من ال  .2022يووأتي ذلووك تاامنووا
مع ارتيا إنتاج النيا الخال في البرازيي إلو أ لو مستول لو منووذ شووهر أبريووي 2022

قو إنتهووا

بعض مليات الصيانة الموامية في الحقول البحرية.
بينما انخي ت إمدادات الصي النيطية بنحو  60ألف ب/ي كالل الربع الثالث من ال 2022
لتصي إلو  4.44مليون ب/ي ومن المتوقع أن يتا تعووويض معوودالت انخيووا

اإلنتوواج الطبيعيوة فووي

ووال  2022موون كووالل ااووتثمارات شوور ات الوونيا الوطنيووة الصووينية فووي المشوورو ات الجديوودة
واآلبار اإليافية ومشرو ات تطوير رقول النيا واالاتخال
30
30
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يذ ر أن شر ة الصين الوطنية للنيا البحري قوود اووب وأن أ لنووت وون ااووتثمارات قيمتهووا  13مليووار
دوالر لتعايا إمدادات النيا والغوواز تهوودف بالدرجووة األاووام إلووو تجنو تيوورار أزمووة الطاقووة التووي
واجهتها الصين في ال .2021
وتاامنووا مووع قوورارات دول أوبووك +بشووأن تعووديي مسووتول إنتاجهووا الشووهري بالايووادة ارتيعووت
إمدادات روايا النيطية بنحووو  280ألووف ب/ي كووالل الربووع الثالووث موون ووال  2022لتصووي إلووو نحووو
 10.91مليون برميي/يول في رين ان لتوودا يات األزمووة الرواووية األو رانيووة المتصووا دة دورا فووي
الحد من ذا االرتيا  .ما تراجعت اإلمدادات النيطية من باقي مجمو ووة دول أورااوويا (بمووا فووي ذلووك
ازاكستان وأذربيجان) بشيي طييف بلغ نحو  40ألف برميي/يول مقارنة مع الربع الساب .
ويوي الشكل ( )8معدالت التغير الربع السنوي في اإلمدادات النيطية العالميووة كووالل اليتوورة
(.)2022 -2021
الشكل ()8
التغير الربس ال ل ا في اإل دادا اللف ية العالمية)2022-2021( ،
( لي ن بر يل /ي م)
1.5

1.0
0.5
0.0
الربس الثال

الربس الثا ي

الربس األوا

الربس الرابس

2022

الربس الثال

)(0.5

2021

دوا خا ذ أوبك

دوا أوبك

المصد  :منظمة أوبك التقرير الشهري رول السوب النيطية أ داد مختلية.
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

 -إ تاذ اللفط الصخرا في ال اليا المتحدة األ ريكية ،3وت

اإلدارة االقتصادية

عدد الحفا ا العا لة

ارتيع متواا إنتاج الواليات المتحدة األمرييية من النيا الصخري كالل الربع الثالث
من ال  2022وإن ان بشيي أقي من المتوقع بلغ  269ألف برميي/يول أي بنسبة  %3.2مقارنة
بمستويات الربع الساب

ليصي إلو  8.710مليون برميي/يول و و أ لو مستول مسجي ل منذ الربع

األول من ال  2020مرتيعا بمقدار  528ألف برميي/يول أي بنسبة  %6.5لو أاام انوي.
والجدير بالذ ر أن إنتاج النيا الصخري شيي نحو  %72من إجمالي إنتاج النيا الخال األمرييي الذي
بلغ  12.1مليون برميي/يول كالل نيل اليترة وفقا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة األمرييية.
ويعال تباطع تعافي إنتاج النيا الصخري األمرييي كالل الربع الثالووث موون ووال  2022إلووو
أاعار النيا الخال وااتمرار التاال دد بير من الشوور ات المنتجووة باالن ووباط الرأاوومالي

انخيا

وتخييض الديون واداد مستحقات المسا مين مع تحول تر يا ا نحو االحتفا

بغطا ع ى اان اج تا

بدال من د ا االاتثمار في مليات رير جديوودة .يووأتي ذلووك إلووو جانو أاووباب أكوورل مثووي مسووتويات
الت خا المرتيعة وما يرتبا بها من زيادة في تيوواليف اإلنتوواج ومحدوديووة توووفر المعوودات والعمالووة
وق ايا االاي التوريد التي تواج صنا ة النيا الصخري األمرييي.
ووفقا ألردق ااتطال تا إجرائ في شووهر أ توووبر  2022يتووراوح اووعر كووال روورب تيسووام
الذي تحتاج شر ات الطاقة لتغطية نيقات تشغيي االَبار المحيورة ما بين  23دوالر/برميي في منطقووة
 Eagle Fordو  38دوالر/برميي في مناط أكرل كما ي ضح الشكل التالي.

3

يمثي إنتاج ابع مناط رئيسية فو إنتاج النيا الصخري فو الواليات المتحدة األمرييية و و مناط Haynesville Eagle Ford Bakken
 Appalachia Permian Niobraraوت ا ) (Utica and Marcellusبااليافة إلو منطقة  Anadarkoالتي أصبحت دفا للعديد من منتجي
النيا الصخري والغاز الصخري كالل األ وال األكيرة.
32
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أسعا اللفط الم ل بة لتغ ية فقا تشغيل االَبا المحف ة

دوال /بر يل

المصد  :بنك االرتياطي الييدرالي األمرييي بمقاطعة  Dallasأ توبر .2022

في رين تحتاج تلك الشر ات إلو اعر يتووراوح مووا بووين  48إلووو  69دوالر/برميووي لحيوور بئوور
جديد مرب  .في ذا السياب فأن الشر ات اليبيرة (التي يبلغ إنتاجها موون الوونيا الخووال  10اَالف ب/ي
أو أ ثر) تحتاج إلو  49دوالر/برميي في المتواا بينما تحتاج الشر ات الصغيرة (التي يبلغ إنتاجهووا
من النيا الخال أقي من  10اَالف ب/ي) إلو متواا  59دوالر/برميي كما ي ضح الشكل التالي.
أسعا اللفط الم ل بة لحفر بئر جديد ربح
دوال /بر يل

المصد  :بنك االرتياطي الييدرالي األمرييي بمقاطعة  Dallasأ توبر .2022

أما فيما يخ

متواا دد الحيارات العاملة كالل الربووع الثالووث موون ووال  2022فقوود ارتيووع

بمقدار  27ريارة مقارنة بمستويات الربع الساب

ليصي إلو  672ريارة و و أ لووو مسووتول لو منووذ

الربع األول  2020مرتيعا بمقدار  223ريارة لو أاام انوي .يذ ر أن دد الحيارات العاملووة قوود
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اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

تراجع كالل شهر ابتمبر  2022وذلك للمرة األولو منذ شهر أرسووطل  2020و ووو معشوور مبيوور

لإلنتاج المستقبلي .كما ي ضح الجدوا ( )5والشكل (.)9
الجدوا ()5
ت سط إ دادا اللفط الصخرا في ال اليا المتحدة األ ريكية وعدد الحفا ا العا لة،
()2022– 2021
الربس الثال 2021
الربس الرابس
الربس األوا 2022
الربس الثا ي
الربس الثال *
الربس الثا ي 2022
التغير ع
الربس الثال 2021

عدد الحفا ا العا لة
(تفا ة)
449
500
571
645
672
27
223

إ دادا اللفط الصخرا
( لي ن بر يل/ي م)
8.182
8.359
8.206
8.441
8.710
0.269
0.528

*بيانات تقديرية
التظة :و األرقال بين قواين تعني االبا.
المصادر.EIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions, Various Issues :

الشكل ()9
ت سط إ دادا اللفط الصخرا في ال اليا المتحدة األ ريكية وعدد الحفا ا العا لة،
()2022– 2021
تفا ة
700

لي ن ب/ا
9.0
8.8

600

8.6
8.4

500

8.2
8.0

الربع الثالث

الربع الثاني

الربع األول

الربع الرابع

2022

إ تاذ اللفط الصخرا

الربع الثالث

400

2021

عدد الحفا ا العا لة

المصد  :إدارة معلومات الطاقة األمرييية ( )EIAتقرير إنتاجية الحير في مناط النيا والغاز الصخري أ داد مختلية.
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 االَ با المحف ة (المكتملة وغير المكتملة)المتحدة األ ريكية
ارتيع إجمالي وودد ا َبووار الوونيا الصووخري والغوواز الصووخري المحيووورة فووي الواليووات المتحوودة
اللفط الصخرا والغاي الصخرا في ال اليا

األمرييية كالل الربع الثالث من ال  2022و و االرتيا اليصلي الثامن ل

لووو التوووالي ريوور أنو

اجي أدنو وتيوورة نمووو فصوولي منووذ الربووع الرابووع موون ووال  2020بلغووت  168بئوور أو  %6.2مقارنووة
بمستويات الربووع السوواب
يأتي ذلك تاامنا مع انخيا

ليصووي إلووو  2866بئوور مرتيعوا بمقوودار  1011بئوورا لووو أاووام اوونوي.
أاعار كال ررب تيسام والتي ادة ما ترتبا بدور ا بعالقة طردية مع

دد االَبار المحيورة كما ي ضح الشكل (.)10
ت

الشكل ()10
إجمالي عدد االَبا المحف ة اللفط الصخرا والغاي الصخرا في ال اليا المتحدة األ ريكية،
خالا الفترة ()2022– 2021
بئر

دوال /بر يل
120

3000

100

2500

80

2000

60

1500

40

1000

20

500

0

الربس الثال

الربس الثا ي

الربس األوا
2022

الربس الرابس

أسعا خام غرب تك اس

الربس الثال

الربس الثا ي

الربس األوا
2021

0

عدد االَبا المحف ة

المصد  :إدارة معلومات الطاقة األمرييية ( )EIAتقرير إنتاجية الحير في مناط النيا والغاز الصخري أ داد مختلية.

الجدير بالذ ر أن النسبة األ بر من االَبووار المحيووورة ميتملووة اإلنجوواز والتووي تعوورف باآلبووار
المحيورة الميتملة و ي ترتبا بعالقة طردية مع متواا أاعار الوونيا الخووال أمووا النسووبة الباقيووة موون
اآلبار المحيورة ال يتا ااتيمالها ") "Drilled but uncompleted (DUCsإال ند وصول أاعار
النيا إلو مستويات مناابة لمنتجي النيا والغاز الصخري وتعرف باالَبار رير الميتملة .وتاامنووا مووع
أاعار النيا الخال تشير التقديرات األوليووة إلووو تبوواطع االرتيووا اليصوولي فووي إجمووالي وودد

انخيا
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اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

االَبار المحيورة الميتملة من النيا الصخري والغاز الصخري في الواليات المتحوودة األمريييووة كووالل
الربع الثالث من ال  2022إلو  9اَبار فقا مقارنة بالربع الساب الذي شهد ارتيا ا بمقدار  100بئر
ليصي إلو  2908بئرا و و أ لو مستول ل منذ الربع األول من ال .2020
في رين تشير التقديرات األولية إلو إنخيا

اإلجمالي الترا مووي لعوودد االَبووار المحيووورة ريوور

الميتملة من النيا الصخري والغاز الصخري في نهاية الربع الثالث موون ووال  2022بنحووو  42بئوورا
مقارنة بنهاية الربع الساب

ليبلغ دد ا  4333بئر و و أدنو مستول مسووجي منووذ بوود تسووجيي تلووك

البيانات في نهاية ووال  2013منخي ووا بنحووو  1280بئوورا مقارنووة بووالربع الممارووي موون ووال .2021
ويشير ذا االنخيا

الملحوظ إلو ااتمرار رالة دل اليقين في السوب ومحدودية الوصول إلو رأم

المال االاتثماري الجديد مع تر يا الشر ات المنتجة لو ااتيمال األبار بدال من رير ا َبووار جديوودة
و و ما رد نمو إنتوواج الوونيا األمرييووي وفقووا إلدارة معلومووات الطاقووة األمريييووة التووي تظهوور أروودق
بياناتها انخيا

دد اآلبار المحيورة رير الميتملة فووي ووي موون منوواط  Eagle Fordو Bakken

و  Appalachiaإلو أدنو مستوياتها المسجلة لو اإلطالب وانخيايها في رووو

 Permianإلووو

أدنو مستوياتها منذ ابتمبر  2016وانخيايها في منطقة  Anadarkoإلو أدنو مستوياتها منذ شووهر
يوليو  2017كما ي ضح الشكل التالي:
عدد االَبا المحف ة غير المكتملة في الملاط الرئي ية إل تاذ اللفط الصخرا األ ريكي
(يلاير  – 2014سبتمبر )2022

المصد  :إدارة معلومات الطاقة األمرييية ( )EIAتقرير إنتاجية الحير في مناط النيا والغاز الصخري أ داد مختلية.
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 ال لب العالمي على اللفطارتيع الطل العالمي لو النيا كالل الربووع الثالووث موون ووال  2022بنحووو  0.9مليووون ب/ي
مقارنة بالربع الساب

أي بنسبة  %1ليصي إلو  99.3مليون ب /ي مشوويال بووذلك ارتيا ووا بحوووالي

 1.7مليون ب/ي أي بنسبة  %1.8لو أاام انوي .يعال ذلك بشيي رئيسووي إلووو ارتيووا الطلو
في ووي موون دول منظمووة التعوواون االقتصووادي والتنميووة (ال اوويما فووي أوروبووا) ودول منطقووة الشوورب
األواا وأفريقيا والصين .في رين ان لتراجع الطل

لو الوونيا فووي ووي موون الهنوود وبوواقي الوودول

االَايوية ودول أوراايا (بااتثنا روايا) دورا فووي الحوود موون ارتيووا الطلو العووالمي لووو الوونيا

كما ي ضح الجدوا ( )6والشكل (.)11
ت

الجدوا ()6
ال لب العالمي على اللفط وف المجم عا الدولية)2022–2021( ،
) لي ن بر يل /ي م(

دوا لظمة التعاون
االقتصادا والتلمية
45.8
الربس الثال 2021
46.7
الربس الرابس
45.8
الربس األوا 2022
45.4
الربس الثا ي
46.5
الربس الثال *
1.1
الربس الثا ي 2022
التغير ع
)
ب/ا
( لي ن
0.7
الربس الثال 2021

*بيانات تقديرية
المصاد  :أ داد مختلية من التقورير الشهري لمنظمة أوبك.

37

دوا خا ذ لظمة التعاون
االقتصادا والتلمية
51.8
53.4
53.6
53.0
52.8
()0.2
1.0
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الت

الربس الثال

اإلدارة االقتصادية

الشكل ()11
ا الربس ال ل ية لل لب العالمي على اللفط)2022-2021( ،
( لي ن بر يل /ي م)

الربس الثا ي

الربس األوا

الربس الرابس

2022

دوا خا ذ لظمة التعاون االقتصادا والتلمية

الربس الثال

105
90
75
60
45
30
15
0

2021

دوا لظمة التعاون االقتصادا والتلمية

المصد  :منظمة أوبك التقرير الشهري رول السوب النيطية أ داد مختلية.

وفيمووا يلووي بيووان للتطووورات التووي شووهدتها مسووتويات الطل و

لووو الوونيا ليووي مجمو ووة موون

المجمو ات الدولية لو ردة كالل الربع الثالث من ال :2022
 ال لب على اللفط في دوا لظمة التعاون االقتصادا والتلميةارتيع طل مجمو ة دوا لظمة التعاون االقتصادا والتلمية لو النيا كووالل الربووع الثالووث
من ال  2022بنحو  1.1مليون برميي /يول أي بنسبة  %2.4مقارنة بالربع الثاني موون ووال 2022
ليصي إلو نحو  46.5مليووون ب /ي و ووو مسووتول مرتيووع بنحووو  700ألووف ب/ي أي بنسووبة %1.6
مقارنة بالربع المماري من العال المايي.
ويمن مجمو ة دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ارتيع طل دوا األ ررريكيتي كووالل
الربووع الثالووث موون ووال  2022بمقوودار  120ألووف ب/ي مقارنووة ب والربع السوواب ليصووي إلووو روووالي
 25.1مليون ب/ي .ويعال ذلك االرتيا بشيي رئيسي إلووو تعووافي الطلو

لووو الوونيا فووي الواليووات

المتحدة األمرييية بنحو  170ألف ب/ي مقابي تراجع في ندا والميسيك بنحو  50ألف ب/ي.
فووي ووذا السووياب ااووتمر يووعف الطل و األمرييووي لووو الوونيا كووالل شووهر يوليووو 2022
متأررا بمستويات الت خا المرتيعة التي ان لها دورا رئيسيا فووي تراجووع القوووة الشوورائية للمسووتهليين.
يأتي ذلك قبي أن يتحسن الطل األمرييي لو النيا كالل شهري أرسطل واووبتمبر  2022إال أنو
38
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ظي أقووي موون مسووتويات المسووجلة فووي ووال  2021يووأتي ذلووك بوود ا موون تعووافي الطلو المحلووي لووو
الغازولين والديال ووقود الطائرات كالل مواا القيووادة الصووييي

قو تراجووع أاووعار الوقووود وون

مستوياتها القيااية المسجلة كالل الربع الثاني من ال .2022
ما ارتيع الطل في دوا أو وبا كالل الربع الثالث من ال  2022بشيي ملحوظ بلووغ روووالي
 670ألف ب/ي مقارنة بالربع الساب ليصي إلو نحو  14.1مليون ب/ي .ريث ان إلنها قيود السير
في مختلف الدول األوروبية دورا في تعافي رر ة السير الدولي بشيي ملحوظ ومن را زيووادة الطلو
لو وقود الطائرات .يأتي ذلك إلو جان تر يا دول أوروبا لو تحقي أمن الطاقة فووي ظووي األزمووة
الرواية األو رانية مع اقتراب مواا الشووتا  .ريووث تظهوور بيانووات شوور ة  Vortexaلتتبووع شووحنات
الطاقووة ارتيووا واردات دول أوروبووا (بااووتثنا تر يووا) إلووو أ ثوور موون  8.46مليووون ب/ي فووي شووهر
ابتمبر  2022و و أ لو مستول مسجي منذ شهر يناير .2020
وارتيع طل دوا ا َسيا/المحيط الهادئ بنحو  320ألف ب/ي مقارنة بالربع الساب ليصي إلووو
نحو  7.3مليون ب/ي .ويعال ذلك بشيي رئيسي إلو زيادة الطل

لو المواد األولية المستخدمة فووي

صنا ة البترو يماويات وتحسن النشاط االقتصادي وااتمرار تعووافي الطلو

لووو وقووود الطووائرات

والغازولين والديال واا تحسن ملحوظ في رر ة التنقي والسير الجوي .كما ي ضح الجدوا (.)7
ت

الجدوا ()7
ال لب على اللفط في دوا لظمة التعاون االقتصادا والتلمية)2022–2021( ،

الربس الثال 2021
الربس الرابس
الربس األوا 2022
الربس الثا ي
الربس الثال *
التغير الربس الثا ي 2022
ع
الربس الثال 2021

) لي ن بر يل /ي م(

دوا األ ريكيتي

دوا أو وبا

24.8
25.0
24.8
25.0
25.1
0.1

13.9
13.9
13.2
13.4
14.1
0.7

0.3

0.2

دوا أسيا/
المحيط الهادئ
7.1
7.8
7.9
7.0
7.3
0.3

إجمالي دوا لظمة التعاون
االقتصادا والتلمية
45.8
46.7
45.8
45.4
46.5
1.1

0.2

0.7

* بيانات تقديرية.
المصاد :
و أ داد مختلية من التقورير الشهري لمنظمة أوبك.
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اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

 ال لب على اللفط في دوا خا ذ لظمة التعاون االقتصادا والتلميةانخيض طل دوا خا ذ لظمة التعاون االقتصادا والتلمية لو الوونيا كووالل الربووع الثالووث
من ال  2022بنحو  210ألف برميي /يول أي بنسبة  %0.4مقارنة بالربع الساب

ليصي إلووو نحووو

 52.8مليون برميي /يول و و مستول مرتيووع بنحووو  1مليووون برميووي/يول أي بنسووبة  %1.8مقارنووة
بالربع المماري من العال المايي.
ويمن تلك الدول ارتيع الطل

لو النيا في ل قة الشرق األوسررط وأفريقيررا كووالل الربووع

الثالث من ال  2022بنحو  440ألف برميي/يول مقارنة بالربع الساب ليصي إلووو نحووو  12.7مليووون
برميي/يول و و مستول مرتيع بنحو  330ألف برميي/يول مقارنة بالربع المماري من العووال المايووي.
ذا وقد ارتيع طل الدوا العربية لو النيا بنحو  200ألف ب/ي مقارنة بالربع السوواب ليصووي إلووو
روالي  7.3مليون برميي/يول أي ما يشيي نحو  %13.8من إجمالي طل دول كارج منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية كووالل الربووع الثالووث موون ووال  2022مرتيعووا بنحووو  500ألووف برميووي/يول لووو
أاام انوي ويأتي ذلك بد ا من ارتيا الطل في قطا توليد الطاقة كووالل فصووي الصوويف الحووار
وااتمرار تحسن رر ة التنقي كالل مواووا السووير والعطووالت الصووييية قو إنهووا القيووود المرتبطووة
بجائحة فيروم ورونا .في رين ارتيع طل الدول األكرل في منطقة الشرب األواا وأفريقيووا بنحووو
 240ألف برميي/يول مقارنة بالربع الساب ليصي إلو روالي  5.4مليووون برميووي/يووول و ووو مسووتول
منخيض بنحو  170ألف برميي/يول لو أاام انوي.
وفيما يخ

طل الدوا ا سي ية فقد شهد انخيايا كووالل الربووع الثالووث موون ووال  2022بلووغ

نحو  620ألف برميي/يول مقارنة بالربع الساب ليصووي إلووو  28.4مليووون برميووي/يووول و ووو مسووتول
مرتيع بنحو  0.9مليون برميي/يول مقارنة بنظير المسجي كالل العال المايي.
ارتيع ال لب الصيلي الذي يعد المحرك الرئيسي للنمو االقتصادي اآلاوويوي وقوواطرة التعووافي
في السوب المذ ورة بشيي نسبي بلووغ  130ألووف برميووي/يووول أو بنسووبة  %0.9مقارنووة بووالربع السوواب
ليصي إلو  14.7مليون برميي/يول كالل الربع الثالث من ال  .2022فووي ووذا السووياب تووأرر الطلو
الصيني لو النيا البا كالل شهري يوليو وأرسطل  2022بتواووع القيووود واإلجوورا ات المرتبطووة
بسيااة  Zero – Covidالذي ان ل دور فووي تبوواطع النشوواط االقتصووادي وانخيووا
40
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ونشاط شر ات الطيران وما يرتبا بذلك موون تراجووع فووي الطلو

لووو الغووازولين ووقووود الطووائرات

ويعف طل مصافي التيرير التي تراجعت معدالت تشغيلها في شهر يوليو  2022إلو أدنو مستول
لها منذ شهر مارم  .2020ما تارر الطل الصيني البا بير

قيود لو ااتهالك الطاقة بالمنوواط

الجنوبية الغربية في الصين واا ت اؤل إنتاج الطاقة اليهرومائية وزيادة الطل

لو اليهربا كالل

فترة جياف وموجة طقل رار طويلة .يأتي ذلك قبي أن يتعافو الطل الصيني لو النيا كوالل شووهر
ابتمبر  2022بد ا من التخييف التدريجي لعمليات اإلرالب وزيووادة الطلو
باالرتيا الموامي في نشاط البنا

وبوادر التحسن فووي الطلو

لووو الووديال المرتبطووة

لووو المووواد األوليووة المسووتخدمة فووي

صنا ة البترو يماويات وكطا زيادة اإلنتاج في مصافي التيرير الحيومية.
أما بالنسبة لالقتصاد الهنوودي المحوورك اآلكوور لنمووو االقتصوواد اآلاوويوي فقود انخيووض ال لررب
الهلدا لو النيا كالل الربع الثالث من ال  2022بنحو  210ألف برميي/يول مقارنة بالربع الساب
ليصي إلو نحو  5مليون برميي /يووول .يعووال ووذا االنخيووا

بشوويي رئيسووي إلووو األمطووار المواوومية

الغايرة التي أررت بشدة لو النشاط االقتصادي (ال ايما نشاط البنا والنشاط الارا ي) وتسببت في
تباطع رر ة التنقي.
ومن جهة أكرل ارتيع الطل

لو النيا فووي دوا أ ريكررا الالتيليررة كووالل الربووع الثالووث موون

ال  2022بنحو  190ألووف برميووي/يول مقارنووة بووالربع السوواب

ليصووي إلووو  6.6مليووون برميووي/يول.

وفي ذا السياب ارتيع الطل في البراييل بنحو  50ألف برميي/يول مقارنة بالربع الساب

ليصي إلو

 2.9مليون برميي/يول تاامنا مع تحسن النشاط الصوونا ي واالقتصووادي وااووتمرار انتعوواش الحر ووة
الجوية وما يرتبا ب من ارتيا في الطل

لو وقود الطائرات .ما ارتيع طل دول أمرييا الالتينيووة

األكرل بنحو  140ألف برميووي /يووول مقارنووة بووالربع السوواب ليصووي إلووو روووالي  3.7مليووون ب /ي
مدفو ا بشيي رئيسي بتعافي النشاط االقتصادي.
وشهد طل دوا أو اسيا ( )Eurasiaلو النيا انخيايا كالل الربع الثالث من ووال 2022
بلغ نحو  100ألف ب/ي مقارنة بالربع الساب ليصي إلووو نحووو  4.5مليووون ب/ي .ريووث ارتيووع طلررب
وسيا لو النيا بمقدار  30ألف ب/ي مقارنة بالربع السوواب ليصووي إلووو روووالي  3.5مليووون ب/ي
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بينما انخيض الطل

اإلدارة االقتصادية

لو النيا في باقي دول أوراايا بنحووو  130ألووف ب/ي مقارنووة بووالربع السوواب

تاامنا مع التوترات الجيوايااية المتصا دة في شرب أوروبا كما ي ضح الجدوا (.)8
ت

الجدوا ()8
ال لب على اللفط في دوا خا ذ لظمة التعاون االقتصادا والتلمية)2022–2021( ،
) لي ن بر يل /ي م(

2021

الدوا العربية :
الدول األ ا
باقي الدول العربية
دوا أخرى في الشرق األوسط وأفريقيا
إجمالي الشرق األوسط وأفريقيا
الدوا ا سي ية
منها :الصين
الهند
الدول األكرل
دوا أ ريكا الالتيلية
منها :البرازيي
الدول األكرل
دوا أو اسيا
منها :روايا
دوا أو وبا األخرى
إجمالي طلب دوا خا ذ لظمة
التعاون االقتصادا والتلمية

التغير ع

2022

الربس الربس
الرابس
الثال
6.8
6.8
5.7
5.7
1.1
1.1
5.6
5.6
12.4 12.4
28.9 27.5
15.2 14.6
5.0
4.6
8.6
8.3
6.3
6.5
2.7
2.6
3.6
3.9
5.0
4.7
3.8
3.6
0.8
0.7

الربس
األوا
7.0
5.9
1.1
5.6
12.6
29.0
14.7
5.2
9.1
6.3
2.8
3.5
4.9
3.7
0.8

الربس
الثا ي
7.1
6.0
1.1
5.2
12.3
29.0
14.6
5.2
9.3
6.4
2.8
3.6
4.6
3.4
0.8

الربس
الثال *
7.3
6.2
1.1
5.4
12.7
28.4
14.7
5.0
8.7
6.6
2.9
3.7
4.5
3.5
0.7

53.4

53.6

53.0

52.8

51.8

( لي ن ب/ا)

الربس الثا ي
2022
0.2
0.2
وو
0.2
0.4
()0.6
0.1
()0.2
()0.5
0.2
0.05
0.1
()0.1
0.03
()0.02
()0.2

* بيانات تقديرية
التظة:
و األرقال بين قواين تعني االبا.
المصاد :
 -ا داد مختلية من التقرير الشهري لمنظمة أوبك.
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2021
0.5
0.5
وو
()0.2
0.3
0.9
0.1
0.4
0.4
0.1
0.3
()0.2
()0.2
()0.1
رر
1.0
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-

اإلدارة االقتصادية

ت يا المخزو ا اللف ية العالمية المختلفة

المخزون التجا ا اللف ي في دوا لظمة التعاون االقتصادا والتلمية

4

ارتيع إجمالي المخزون التجررا ا اللف رري فرري دوا لظمررة التعرراون االقتصررادا والتلميررة فووي
نهاية الربع الثالث من ال  2022بمقدار  54مليون برميي ن مستول الربع الساب ليصووي إلووو نحووو
 2.715مليار برميي و و مستول منخيض بمقدار  43مليون برميي ن مستويات الربع المماري موون

العال الساب  .والجدير بالذ ر أن إجمالي المخزون التجا ا

اللفط الخام قد ارتيووع فووي نهايووة الربووع

الثالث من ال  2022بمقدار  30مليون برميي مقارنة بالربع الساب ليصي إلو  1.032مليار برميي
و و مستول مرتيع بنحو  21مليون برميووي مقارنووة بوالربع الممارووي موون العووال المايوي .بينمووا ارتيووع

الملتجررا

إجمالي المخزون التجا ا

اللف يررة بمقوودار  24مليووون برميووي مقارنووة بووالربع السوواب

ليصي إلو  1.683مليار برميي و و مستول موونخيض بمقوودار  64مليووون برميووي مقارنووة بمسووتويات
الربع المناظر من العال الساب .

ومن يمن دول منظمة التعاون االقتصووادي والتنميووة ارتيووع المخررزون التجررا ا اللف رري فرري
دوا األ ريكيتي بمقدار  48مليون برميووي مقارنووة بوالربع السوواب ليسووتقر نوود  1.481مليووار برميووي
(منها  585مليون برميي من النيا الخال و  896مليون برميي من المنتجات) و و مسووتول موونخيض
بمقدار  33مليون برميي مقارنة بمستويات الربع المناظر من العال الساب .
وارتيع المخزون التجا ا اللف ي في ال اليا المتحدة األ ريكية في نهايووة الربووع الثالووث موون
ووال  2022بمقوودار  48مليووون برميووي مقارنووة بووالربع السوواب ليسووتقر نوود  1.221مليووار برميووي
و و مستول منخيض بنحو  13مليون برميي مقارنة بالمستول المسجي فووي نهايووة الربووع الممارووي موون

العال المايي .ما ارتيع المخزون التجا ا

اللفط الخررام فرري ال اليررا المتحرردة األ ريكيررة بنحووو

 5.4مليون برميي مقارنة بالربع الساب ليستقر ند نحو  429.2مليون برميووي و ووو مسووتول مرتيووع
بنحو  8.3مليون برميي لو أاام انوي.
وفي ذا السياب تجدر اإلشارة إلو ارتيا المخاون التجاري األمرييي من النيا الخال كووالل
األابو المنتهي في الخامل من شووهر أرسووطل  2022ليصووي إلووو  432مليووون برميووي و ووو أ لووو
 4ال يشمي المخاون لو متن الناقالت.
43

التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية – الربع الثالث 2022

الربع الثالث  -تموز  /يوليو  -أيلول  /سبتمبر 2022

43

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي ﺣﻮل

اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

مستول ل منذ أوائي شهر ديسمبر  2021وفقا لبيانات إدارة معلومووات الطاقووة األمريييووة .يووأتي ذلووك

تاامنا مع ااتمرار الواليات المتحدة األمرييية في كطتها المعتمدة بشأن إجوورا اووح قيااووي موون
مخاونات الوونيا االاووتراتيجية يصووي إلووو  180مليووون برميووي ( 1مليووون ب/ي لموودة اووتة أشووهر)
وانتقالها إلو المخاونات التجارية ا تبووارا موون شووهر مووايو  .2022فووي رووين ووان ليووي موون ارتيووا
صادرات النيا الخال األمرييية كالل األابو المنتهي في  12أرسطل  2022إلووو مسووتول قيااووي
وايطرابات اإلمدادات من كا أنابيو  Keystoneالممتوود موون مقاطعووة ألبرتووا الينديووة إلووو المر ووا
األمرييووي الرئيسووي لتخوواين الوونيا  Cushingبسووب انقطووا اليهربووا دورا فووي الحوود موون ارتيووا
مخاون النيا الخال التجاري األمرييي كالل الربع الثالث من ال .2022

ما ارتيع إجمالي المخزون التجا ا

الملتجا

اللف ية كالل الربع الثالث من ال 2022

بنحو  30مليون برميي مقارنة بالربع الساب ليستقر ند  791.8مليووون برميووي ويعووال ذلووك بشوويي
رئيسي إلو الطل المحلي األقي من المتوقع كالل مواا القيادة والسير الصييي ف ال وون انخيووا
صادرات المنتجات النيطية األمرييية.
أما المخزون التجا ا اللف ي في دوا أو وبا فقد انخيض بنحو  4مليون برميي بالمقارنة مع
الربع الساب ليستقر ند  907مليون برميي (منها  339مليون برميي من الوونيا الخووال و  568مليووون
برميي من المنتجات النيطية) مرتيعا بمقدار  18مليووون برميووي لووو أاووام اوونوي .وقوود تر ووا ووذا
بشيي رئيسي في مخاونات النيا الخال لو كليية تحسن نشاط مصووافي التيريوور فووي دول

االنخيا

االتحاد األوروبي باإليافة إلو المملية المتحدة والنرويج.
وارتيووع المخررزون التجررا ا اللف رري فرري دوا اَسرريا/المحيط الهررادئ كووالل الربووع الثالووث موون
ال  2022بحوالي  11مليووون برميووي بالمقارنووة مووع الربووع السوواب ليسووتقر نوود  328مليووون برميووي
(منها  108مليون برميي من النيا الخال و  220مليون برميي من المنتجات) و و مسووتول موونخيض
بمقدار  27مليون برميي بالمقارنة مع مستويات الربع المماري من العال المايي.
الجدير بالذ ر أن الوصول بالمخاونات التجارية النيطية في دول منظمووة التعوواون االقتصووادي
والتنمية إلو مستول متواا األ وال الخمسة السابقة يعد موون أ ووا أ ووداف اتيوواب كيووض اإلنتوواج بووين
دول أوبك  .+تجدر اإلشارة إلووو ااووتمرار انخيووا
44
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اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

نحووو

الخمسة السابقة ( )2021 – 2017كالل الربع الثالث من ال  2022ريث بلغ ووذا االنخيووا

 279مليون برميي في شهر يوليو و نحو  267مليون برميووي فووي شووهر أرسووطل .ويووأتي ذلووك لووو
الررا من اح  32.8مليون برميي من المخاونات االاتراتيجية وفقا لتقرير اوووب الوونيا الشووهري

الصادر ن و الة الطاقة الدولية – أ توبر  .2022كما ي ضح الشكل (.)12
ت

الشكل ()12
(الزيادة/اال خفاض) في المخزو ا التجا ية اللف ية بدوا لظمة التعاون االقتصادا والتلمية
ع ت سط األع ام الخم ة ال ابقة
( لي ن بر يل)
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المصد  - :منظمة أوبك التقرير الشهري رول السوب النيطية أ داد مختلية.

المخزون التجا ا العالمي

5

ارتيع المخزون التجا ا اللف ي في دوا خا ذ لظمة التعاون االقتصادا والتلمية في نهايووة
الربع الثالث من ال  2022بمقدار  6مليون برميووي مقارنووة بوالربع السوواب ليصووي إلووو نحووو 2.983
مليار برميي و و مستول مرتيع بنحو  113مليون برميي مقارنة بالربع المماري موون العووال المايوي.
وبذلك يسجي مستول إجمالي المخزون التجا ا العالمي ارتيا ا بنحو  60مليون برميي كووالل الربووع
الثالث من ال  2022مقارنة بمستوا المسجي كالل الربع الساب ليصووي إلووو  5.698مليووار برميووي
و و مستول مرتيع بمقدار  70مليون برميي لو أاام انوي.
 5ال يشمي المخاون لو متن الناقالت.
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اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

المخزون في البحر (المخاون العابر والمخاون العائا)
ارتيع المخزون اللف ي في البحر في نهاية الربووع الثالووث موون ووال  2022بحوووالي  96مليووون
برميي مقارنة بالربع الساب ليصي إلو  1.533مليار برميي و و مستول مرتيع بمقدار  217مليووون
برميي ن مستويات الربع المناظر من العال الساب  .ريث ارتيووع مخوواون الوونيا العووابر فووي الموووانئ
بنحو  96مليون برميي مقارنة بالربع الساب

ليصي إلو  1.425مليار برميووي بينمووا ااووتقر مخوواون

النيا العائا بالقرب من مناط االاتهالك الرئيسية ند نيوول المسووتول المحقو كووالل الربووع السوواب
البالغ  108مليون برميي .ويعال ذلك جائيا إلو التغييوور فووي مسووار التوودفقات التجاريووة بعوود أن ابتعوود
النيا الخال الرواي ن السوب األوروبيووة التقليديووة وأبحوور لمسووافات أطووول إلووو األاووواب االَاوويوية
بينما تستبدل أوروبا ذا النيا من مصادر أكرل تتطل وقووت شووحن أطووول و ووو مووا يشوويي يووغطا
بيرا لو ناقالت النيا العالمية.
المخزون االستراتيجي
انخيض المخزون االستراتيجي في نهاية الربع الثالث من ال  2022بمقدار  94مليون برميي
مقارنة بالربع الساب ليصي إلو  1.544مليار برميي منخي ا بمقدار  269مليون برميي وون الربووع
المماري من العال المايي.
ذا وقد انخيض المخزون االستراتيجي األ ريكي 6في نهاية الربع الثالث من ال  2022بنحو
 76مليون برميي مقارنة بنهاية الربع الساب ليصي إلو نحو  416.4مليون برميي و و أدنو مستول
ل منذ نهاية األابو األول من شهر يوليو  .1984يذ ر في ذا السووياب أن وزارة الطاقووة األمريييووة
أ لنت في بداية شهر مارم  2022ن كطة لسووح  30مليووون برميووي موون مخاونووات الوونيا الخووال

االاتراتيجية في إطار كطة و الووة الطاقووة الدوليووة األوليووة للطوووار بسووح  62.7مليووون برميووي
للتخييف من نق

اإلمدادات المتاايوود فووي أاووواب الوونيا النوواتج وون األزمووة الرواووية األو رانيووة.

وفي نهاية نيل الشهر أ لنت الواليات المتحدة األمرييية وون اووح قيااووي موون مخاونووات الوونيا
الخال االاتراتيجية يصي إلو  180مليون برميي ( 1مليون ب/ي لمودة اووتة أشووهر) بوود موون شووهر
مايو  .2022ما أ لنت باقي الدول األ
6

ا في و الة الطاقة الدولية اح  60مليون برميي موون

يتواجد المخاون االاتراتيجي األمرييي في أربع مواقع لو طول اواري واليتي تيسام ولويايانا التي تحتول لوو كاانوات ميقوة تحوت األر
وذلك وفقا إلدارة معلومات الطاقة األمرييية.
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اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

مخاوناتها االاتراتيجية لو مدل اتة أشهر .وتجدر اإلشارة إلو إ الن وزارة الطاقووة األمريييووة
في األابو األول من شهر اووبتمبر  2022أنهووا توودرم الحاجووة إلووو إميانيووة إجوورا المايوود موون
السح من المخاونات االاتراتيجية.
إجمالي المخزون العالمي

7

بلغ إجمالي المخزو ا اللف ية العالمية (التجا ية واإلستراتيجية) في نهاية الربع الثالووث موون
ال  2022نحو  8.774مليار برميي مسجال بذلك ارتيا ا بنحووو  61مليووون برميووي أي بنسووبة %0.7
مقارنة بالربع الساب

وارتيا ا بنحو  18مليون برميي أي بنسووبة  %0.2مقارنووة بووالربع الممارووي موون

العال المايي كما ي ضح الجدوا ( )9والشكل (.)13
ت

الجدوا ()9
المخزو ا اللف ية العالمية في هاية الربس ال ل ا2022 – 2021 ،
) لي ن بر يل(

الربس
الثال
1514
1234
889
355
2758
2870
5628
1316
1813
618
8756

الربس
الثا ي
1433
1186
911
317
2661
2977
5638
1437
1638
492
8713

الربس
الثال *
1481
1221
907
328
2715
2983
5698
1533
1544
416
8774

التغير ع
( لي ن بر يل)
الربس الثا ي الربس الثال
2021
2022
)(33
48
)(13
35
18
)(4
)(27
11
)(43
54
113
6
70
60
217
96
)(269
)(94
)(202
)(76
18
61

59.6

57.3

57.6

)(2.0

2021

المل قة
األ ريكيتي
منها  :الواليات المتحدة األمرييية
أو وبا
أسيا /المحيط الهادئ
إجمالي دوا لظمة التعاون االقتصادا والتلمية
دوا خا ذ لظمة التعاون االقتصادا والتلمية
إجمالي المخزون التجا ا**
المخزون في البحر
المخزون االستراتيجي له :
المخاون االاتراتيجي األمرييي
إجمالى المخزون العالمى
ياية المخاون التجاري في دول منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ( يول )
* بيانات تقديرية.
التظة :األرقال بين قواين تعني االبا.
المصاد Oil Market Intelligence :

2022

0.3

** اليشمي المخاون لو متن الناقالت .

 7يشمي المخاون لو متن الناقالت والمخاون االاتراتيجي.
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ت

اإلدارة االقتصادية

الشكل ()13
المخزو ا اللف ية العالمية في هاية الربس ال ل ا)2022-2021( ،
( ليا بر يل)

12
9
6
3
الربس الثال

الربس الثا ي

الربس األوا

2022
دوا خا ذ لظمة التعاون االقتصادا والتلمية
المخزون االستراتيجي

الربس الرابس

0

الربس الثال
2021

دوا لظمة التعاون االقتصادا والتلمية
المخزون في البحر

المصد .Oil Market Intelligence, Various Issues :

والجدير باال تمال أن كفاية المخزون التجا ا في دوا لظمررة التعرراون االقتصررادا والتلميررة
في نهاية الربع الثالث من ال  2022قد ارتيعت إلو  57.6يول من االاتهالك مقارنة بأدنو مسووتول
لها منذ ال  2008و و  57.3يول من االاتهالك المسجي في نهايووة الربووع السوواب

ومنخي ووة بنحووو

يومين مقارنة بنهاية الربع المماري من العال المايي البالغ  59.6يول من االاتهالك.
ب .الع ا ل األخرى المؤثرة على أسعا اللفط
 ال ع ا ل الجغرافية ال ياسية (الجي سياسية)كالل الربع الثالث من ال  2022تعريت أاعار النيا الخال ل غوط بوطية من ووي موون
قرار االتحاد األوروبي السماح للشر ات الرواية الحيومية بشحن النيا إلو الدول رير األ

ا فووي

االتحوواد ريووث لوون يووتا رظوور الموودفو ات المتعلقووة بشوورا الوونيا الخووال الرواووي المنقووول بحوورا موون
قبي شر ات االتحاد األوروبي بموج تعديي للعقوبات يهدف للحد من المخوواطر المحتملووة لووو أموون
الطاقة العالمي .ومحاولة إريا االتياب النووي اإليراني لعال  2015وما يرتبا بها من إميانيووة ووودة
صادرات النيا اإليرانية إلو األاواب .وطل شر ات الطاقة األمرييية تواوويع أ مالهووا فووي فنوواويال
مما يعني إميانية ااتئناف صادرات النيا اليناويلية الخايعة للعقوبات إلو األاواب.
48
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في رين تلقت األاعار د ما من التوترات الجيوايااية المتصا دة في شرب أوروبا التووي ووان
لها دور في تاايد المخاوف بشأن أمن إموودادات الطاقووة العالميووة ريووث قامووت أو رانيووا بتعليو معقووت
لتدفقات النيا الخال الرواية التووي تموور بوور كووا أنابيو  Druzhbaإلووو بعووض دول واووا أوروبووا
بسب العقوبات لو راول النقي .ما اتي وزرا مالية مجمو ووة الوودول السووبع اليبوورل " "G7لووو
فر

اقف ألاعار صادرات النيا الرواية يتا تحديد الرقا مع تعهد روايا بالتوقف ن بيع الوونيا

للدول التي قد تطب

ذا اإلجرا  .يأتي ذلووك إلووو جانو قوورب بوود الحظوور األوروبووي لووواردات الوونيا

الرواية في الخامل من شهر ديسمبر .2022
 الدوال األ ريكي وأسعا الفائدةتووأررت أاووعار الوونيا الخووال اوولبا بوواألدا القوووي للوودوالر األمرييووي كووالل الربووع الثالووث موون
ال  .2022يذ ر في ذا السياب أن أاعار النيا الخال قد شهدت انخيايا كالل شووهر يوليووو 2022
مع ارتيا معشر الدوالر األمرييي( 8ال ايما كالل النصف األول من الشهر) بد ا من توجو مجلوول
االرتيوواطي الييوودرالي األمرييووي لتشووديد السيااووة النقديووة ورفووع أاووعار اليائوودة فووي محاولووة للحوود موون
ال غوط الت خمية.
وواصلت أاعار النيا الخال انخيايووها كووالل شووهري أرسووطل واووبتمبر  2022تاامنووا مووع
ارتيا معشر الدوالر األمرييي للشهر التااع لو التوووالي مسووجال أ لووو مسووتول لو منووذ منتصووف
ال  2002بد ا من قرار مجلل االرتياطي الييدرالي األمرييي تشديد السيااة النقدية ورفووع أاووعار
اليائدة للمرة الخامسة كالل ال  2022بمقدار  75نقطة أاووام لتصووي إلووو أ لووو مسووتول لهووا منووذ
األزمة المالية العالمية في ال  2008في محاولة ليب الت خا المرتيع.
 شاط المضا بالعبت الم اربات دورا ملحوظا َ في انخيا
ال 2022

متواا أاعار النيا الخال كالل الربع الثالث من

لو كليية تنامي رالووة وودل اليقووين بشووأن االَفوواب المسووتقبلية لالقتصوواد العووالمي فووي ظووي

ارتيووا الت ووخا وااووتمرار األزمووة الرواووية األو رانيووة وانعيااوواتها لووو أاووواب الوونيا العالميووة.
بينما اا د نجاح إتياب دول أوبك +في تحقي ااتقرار وتوازن أاواب النيا ومن را الحوود موون نشوواط
 8يقيل أدا الدوالر األمرييي مقابي الة من اتة مالت رئيسية.
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اإلدارة االقتصادية

الم اربين فووي األاووواب االَجلووة التووي تايوود ااووتثماراتها فووي التقلبووات الحووادة ألاووعار الوونيا الخووال
ا تمادا لو رالرة وامي رئيسية ي اإلمدادات الحالية واإلمدادات المستقبلية والطل المتوقع.
 .3تركة التجا ة اللف ية في األس اق الرئي ية
أ .وا دا وصاد ا ال اليا المتحدة األ ريكية

اللفط الخام والملتجا اللف ية

ترتبا تجارة النيا األمرييية بثالرووة وامووي رئيسووية و ووي أوالً :الم قررس – يميوون أن يختلووف
إنتاج الوونيا وتيريوور والطلو

ليو جغرافيووا فأروود األاووباب الرئيسووية الاووتمرار الواليووات المتحوودة

األمرييية في ااتيراد النيا الخال والمنتجات النيطية ووو أن الجووا األ بوور موون البنيووة التحتيووة إلنتوواج
النيا الخال ووقود التيرير موجود في مناط واا الواليات المتحوودة األمريييووة و لووو طووول اوواري
الخليج األمرييي .في الوقت ذات تيتقر العديد من الواليات ذات الطل المرتيع لووو وقووود السوويارات
إلو مثي ذ البنية التحتية و ويا ن ذلك تتلقو الوقود ن طري الشحن البحري والسيك الحديدية
والشووارنات وتعوود واليووات  Floridaو  Oregonو  New Englandأمثلووة رئيسووية للواليووات التووي
تعتمد بشيي بير لو واائي النقي والواردات األ ثر تيلية .ثا ياً :الج دة – الوونيا الخووال لوويل منتجووا
متجانسا ولذلك تستمر الواليات المتحدة األمرييية في ااتيراد وتصدير الوونيا الخووال فدرجووة لاوجووة
النيا (كييية أو رقيلة) ومحتول اليبريووت (موونخيض /رلووو أو مرتيووع  /رووامض) تحوودد إلووو روود بيوور
العمليات الالزمة لتيرير إلو وقود و منتجات اكرل .وبشيي ال تستخدل مصافي التيرير األمريييووة
أنوا النيا الخال من جميع أنحا العالا التي تتماشو مع إميانيات المعالجة الخاصة بها ريث اووييون
من رير المجدي اقتصاديا موون النوواريتين الماليووة والتشووغيلية أن تعتموود المصووافي لووو الوونيا الخييووف
المحلي فقا ما أن يج ااتيراد نيا من نو يات مختلية لتحسووين اإلنتوواج بووالنظر إلووو مووايج طاقووة
التيرير .ثالثاً :الكميررة – أدل ارتيووا الطاقووة التيريريووة ومعوودالت التشووغيي للمصووافي األمريييووة إلووو
ردوق فائض في أاواب المنتجات النيطية المحلية ومن را ظهرت الحاجة إلو أاواب تصدير لجعلهووا
قابلة لالاتمرار .وفي الوقت ذات يسا د ارتيا صادرات النيا الخووال فووي د ووا صوونا ة إنتوواج الوونيا
الخال األمرييي.
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وقوود ا تفعررت وا دا ال اليررا المتحرردة األ ريكيررة موون الوونيا الخووال كووالل الربووع الثالووث موون
ووال  2022بنحووو  48ألووف ب/ي أل بنسووبة  %0.8مقارنووة بمسووتويات الربووع السوواب لتبلووغ روووالي
 6.4مليون ب/ي و و مستول منخيض بنحو  87ألووف ب/ي مقارنووة بمسووتويات الربووع المنوواظر موون

العال الساب  .بينما ا خفضت وا داتها

الملتجا اللف ية بحوالو  129ألف ب/ي أي بنسبة %6.2

مقارنة بمستويات الربع الساب لتبلغ نحو  2مليون ب/ي و و مستول منخيض بنحو  539ألف ب/ي
لو أاام انوي.

و لو جان الصادرات ا تفعت صاد ا ال اليا المتحدة األ ريكية

الررلفط الخررام كووالل

الربع الثالث من ال  2022بنحو  382ألف ب/ي أي بنسبة  %11مقارنة بمسووتويات الربووع السوواب
لتصي إلو نحو  3.9مليون ب/ي و و مستول مرتيع بنحو  1.1مليون ب/ي مقارنة بمستويات الربع
المماري من العال الساب  .في ذا السياب تجدر اإلشووارة إلووو أن صووادرات الوونيا الخووال األمريييووة قوود
وصلت إلووو مسووتول قيااووي بلووغ  5مليووون ب/ي كووالل األاووبو المنتهووي فووي  12أرسووطل 2022
مسجلة أ بر وتيرة ارتيا أابو ي لو اإلطالب بلغت نحو  2.9مليون ب/ي وفقووا إلدارة معلومووات
الطاقة األمرييية ريث تا تداول كال ررب تيسام بخصا اعري بير ن كال برنت و و ما يجعلو
أ ثر جاذبية للمشترين في األاواب ف ال ن تاايد مليات شرا النيا األمرييووي موون قبووي مصووافي
التيرير األوروبية لتعويض النيا الرواي الخايع للعقوبات بسب التوترات الجيوايااووية فووي شوورب
أوروبا مع اقتراب المو د النهائي لحظوور واردات االتحوواد األوروبووي موون الوونيا الرواووي .فووي رووين
انخي ت صادرات النيا الخال األمرييية إلو الدول االَايوية

لو كليية توج تلك الدول نحو شوورا

النيا الرواي منخيض السعر.
بينما ا خفضت الصاد ا األ ريكية ر الملتجررا اللف يررة بنحووو  28ألووف ب/ي أل بنسووبة
 %0.4فقا مقارنة بمسووتويات الربووع السوواب لتبلووغ  6.2مليووون ب/ي و ووو مسووتول مرتيووع بحوووالي
 1.1مليون ب/ي لو أاام انوي .ذا وتجدر اإلشووارة إلووو أن متواووا الصووادرات األمريييووة موون
المنتجات النيطية كالل النصف األول من ال  2022قد ارتيعت بنسبة  %11مقارنة بالنصووف األول
من ال  2021و و أ لو معدل نمو لتلك اليترة الامنية منووذ ووال  2017ليصووي إلووو نحووو  6مليووون
ب/ي و ي أ بر مستول مسجي كالل النصف األول من أي ال ااب .
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وبنا

اإلدارة االقتصادية

لو ما تقدل ااتمرت الواليات المتحدة األمرييية في ونها مصدر صافي للوونيا كووالل

الربع الثالث من ال  2022ريث بلغ صافي صادراتها النيطية نحو  1.8مليون ب/ي مقارنة بصافي
صادرات نيطية بلغ نحو  1.4مليون ب/ي كالل الربووع السوواب

وصووافي واردات نيطيووة بلووغ روووالي

 1مليون ب/ي كالل الربع المماري من العال المايي كما ي ضح الجدوا ( )10والجدوا (.)11
ت

الجدوا ()10
صافي وا دا (صاد ا ) اللفط الخام في ال اليا المتحدة األ ريكية والصي والهلد
) لي ن بر يل/ي م(

الربس الثال 2021
الربس الرابس
الربس األوا 2022
الربس الثا ي
الربس الثال *
الربس الثا ي 2022
التغير ع
( لي ن ب/ا) الربس الثال 2021

ال اليا المتحدة
األ ريكية
3.7
3.3
3.4
2.8
2.5
)(0.334
)(1.167

الصي

الهلد

10.1
10.0
10.0
10.0
9.4
)(0.640
)(0.707

4.0
4.4
4.6
4.9
4.9
رر
0.867

الجدوا ()11
صافي وا دا (صاد ا ) الملتجا اللف ية في ال اليا المتحدة األ ريكية والصي والهلد

ت

) لي ن بر يل/ي م(

الربس الثال 2021
الربس الرابس
الربس األوا 2022
الربس الثا ي
الربس الثال *
الربس الثا ي 2022
التغير ع
)
ب/ا
( لي ن
الربس الثال 2021

ال اليا المتحدة
األ ريكية
)(2.7
)(3.0
)(2.9
)(4.2
)(4.3
)(0.101
)(1.601

*بيانات تقديرية
التظة:
و األرقال بين قواين تعني االبا.
المصاد :
وو أ داد مختلية من التقرير الشهري لمنظمة أوبك.
وو إدارة معلومات الطاقة األمرييية (.(EIA
52
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الصي

الهلد

0.550
0.479
0.446
0.505
0.199
)(0.307
)(0.351

)(0.191
)(0.217
)(0.510
)(0.400
)(0.333
0.067
)(0.142

– Ministry of Petroleum & Natural Gas, India

– General Administration of Customs, China
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ب .وا دا وصاد ا الصي

انخي ووت وا دا الصرري

اإلدارة االقتصادية

اللفط الخام والملتجا اللف ية
ر الررلفط الخررام كووالل الربووع الثالووث موون ووال  2022بحوووالي

 640ألووف ب/ي أي بنسووبة  %6.4مقارنووة بمسووتويات الربووع السوواب لتصووي إلووو  9.4مليووون ب/ي
و و مستول منخيض بنحو  707ألف ب/ي مقارنة بمستويات الربع المماري من العال المايي.
ذا وتظهر أردق البيانات الصادرة ن اإلدارة العامة للجمارك الصووينية أن واردات الصووين
(أ بر مسووتورد ووالمي) موون الوونيا الخووال ظلووت نوود مسووتويات منخي ووة كووالل شووهر يوليووو 2022
ريث بلغت روالي  8.8مليون برميي/يول مرتيعووة بشوويي طييووف بلووغ  %0.9مقارنووة بالشووهر السوواب
الذي شهد أدنو مستول لها في أربعة أ وال .ويعال ذلووك بشوويي رئيسووي إلووو يووعف مليووات شوورا
النيا الخال من قبي مصافي التيرير الحيومية

لو كلييووة القيووود الميرويووة لووو صووادرات الوقووود

وتباطع األدا االقتصادي والمخاوف من أن يعدي تجوودد مليووات اإلرووالب إلووو يووعف نمووو الطلو .
يأتي ذلك قبي أن ترتيع واردات الصين من النيا الخال كالل شهري أرسطل وابتمبر  2022لتصووي
إلو نحو  9.5مليون ب/ي و  9.8مليووون ب/ي لووو الترتيو

نظوورا لتعووافي نشوواط مصووافي التيريوور

الحيومية ق انتها االنقطا ات رير المخطا لها و مليات الصيانة الدورية.
تجدر اإلشارة إلو أن متواا تلك الوارادات كالل اليترة (يناير – ابتمبر  )2022قد بلغ نحووو
 9.9مليون ب/ي أي أقي بنسبة  %4.3ن اليتوورة الممارلووة موون العووال المايووي و ووو أول انخيووا
انوي لها كالل ذ اليترة منذ ال  2014لو األقي.
من جان اَكر ارتيعت واردات الصين من النيا الخال الرواي (بما في ذلك اإلموودادات التووي
يتا يخها بر كا أنابي شرب ايبيريا والمحيا الهاد والشحنات المنقولة بحرا من موووانئ رواوويا
في أوروبا والشرب األقصو) كالل شهر ابتمبر  2022بنسبة  %22لو أاام اوونوي لتصووي إلووو
نحو  1.82مليون ب/ي (متراجعة ن المستول القيااي البالغ  1.98مليووون ب/ي فووي مووايو .)2022
يأتي ذلك في اياب اعو مصافي التيرير الصينية المستقلة لتعويض يعف وام
من كالل تيثيف مليات شرا النيا الرواي األرك

التيريوور المحليووة

اووعرا فووي ظووي العقوبووات المرتبطووة باألزمووة

الرواية األو رانية .ذا وال تاال المملية العربية السعودية ي أ بر مورد للنيا الخال إلو الصين.
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بينمووا ااووتقرت وا دا الصرري

اإلدارة االقتصادية

ر الملتجررا اللف يررة كووالل الربووع الثالووث موون ووال 2022

ند نيل المستول المسجي كالل الربع الساب البالغ نحووو  1.4مليووون ب/ي و ووو مسووتول موونخيض
بنحو  170ألف ب/ي مقارنة بمستويات الربع المماري من العال المايي.

وفيما يتعل بالصاد ا

لا تصدر الصين أي ميات من النيا الخووال كووالل الربووع الثالووث موون

ال  .2022في رين ارتيعت صاد اتها

الملتجا اللف ية بشيي ملحوظ بلغ نحو  307ألووف ب/ي

أو بنسبة  %35.6مقارنة بالربع الساب لتصي إلو نحو  1.2مليون ب/ي و و أ لو مسووتول مسووجي
منذ الربع الثاني من ال  .2021في ووذا السووياب يووذ ر أن صووادرات الصووين موون الوقووود الميوورر –
بما في ذلك الديال والغازولين ووقود الطائرات وزيت الوقود البحري – قد ارتيعت في شووهر اووبتمبر
 2022بنسبة  %36لو أاووام اوونوي لتصووي إلووو أ لووو مسووتوياتها منووذ يونيووو  2021بوود ا موون
إصدار الحيومة الصينية لمجمو ة بيرة من رص

تصدير الوقود الجديدة لتعايا اقتصاد ا.

وبشيي ال انخيض صافي ال ا دا اللف ية للصي كالل الربع الثالث من ووال  2022بنحووو
 947ألف ب/ي مقارنة مع الربع الساب

ليصي إلو نحووو  9.6مليووون ب/ي و ووو مسووتول موونخيض

بنحو  1.1مليون ب/ي مقارنة بمستويات الربع المماري من العال المايي كما ي ضح الجرردوا ()10
والجدوا ( )11المشا إليهما اَ فا ً.
ذ .وا دا وصاد ا الهلد

اللفط الخام والملتجا اللف ية

انخي ووت وا دا الهلررد ر الررلفط الخررام كووالل الربووع الثالووث موون ووال  2022بنحووو 467
ألووف ب/ي أي بنسووبة  %9.6مقارنووة بمسووتويات الربووع السوواب لتبلووغ روووالي  4.4مليووون ب/ي
و و مستول مرتيع بنحو  400ألووف ب/ي مقارنووة بووالربع الممارووي موون العووال المايووي .ويعووال ذلووك
االنخيا

بشيي رئيسي إلو أ مال الصيانة في مصووافي التيريوور التووي تراجووع إنتاجهووا مسووجال أدنووو

مستول ل منذ شهر أ توبر  .2021ذا وقد ارتيعت رصة روايا من واردات الهنوود موون الوونيا الخووال
كالل شهر ابتمبر  2022إلو أ لو مستول لها لو اإلطالب ند  .%23وبرزت الهنوود ثوواني أ بوور
مشتري للنيا الرواي بعد الصين مستييدة موون أاووعار المنخي ووة فووي ظووي التوووترات الجيوايااووية
المتصا دة في شرب أوروبا.
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ما انخي ت وا دا الهلد

اإلدارة االقتصادية

الملتجا اللف ية بحوووالي  100ألووف ب/ي أي بنسووبة %10

مقارنة بمستويات الربع الساب لتبلغ روالي  900ألف ب/ي منخي ة بنحو  109ألووف ب/ي مقارنووة

بمستويات الربع المماري من العال المايي .وفيمووا يتعلو بالصرراد ا

ا خفضررت صرراد ا الهلررد ر

الملتجا اللف ية بحوالو  167ألف ب/ي أي بنسبة  %11.9مقارنة بمسووتويات الربووع السوواب لتبلووغ
روالي  1.2مليون ب/ي و و مستول مرتيع بنحو  33ألف ب/ي لو أاام انوي.
وبووذلك يرتيووع صررافي الر ا دا اللف يررة للهلررد كووالل الربووع الثالووث موون ووال  2022بحوووالي
 67ألووف ب/ي أي بنسووبة  %1.5مقارنووة مووع الربووع السوواب ليصووي إلووو نحووو  4.5مليووون ب/ي
و ووو مسووتول مرتيووع بنحووو  725ألووف ب/ي مقارنووة بمسووتويات الربووع الممارووي موون العووال المايووي

كما ي ضح الجدوا ( )10والجدوا ( )11المشا إليهما سابقا ً.
 .4ت

صلاعة تكرير اللفط الخام العالمية
تحسن أدا صلاعة تكرير اللفط الخام العالمية كالل الربع الثالث موون ووال  2022وبوودرجات

متياوتة لووو مسووتول المجمو ووات الدوليووة .ريووث ارتيعووت كميااات المنتتااات النفطيااة المكااررة ما
المصافي العالمية خالل الربع الث لث مااع ىا م  2022ب حا  550ألا

برمياالي يا م مق ر ااة با لربع

الس بق لتصل إلن  79.2م ي ع برميلي ي م ،ه مست ى مرتفع ب حا  1.1م يا ع برميااليي م ى اان
أس س س ي .في هذا السي ق ،ارتيعت المنتجات النيطية الميووررة موون مصووافي دوا لظمررة التعرراون
االقتصادا والتلمية بنحو  300ألف برميي /يول مقارنة بالربع الساب لتصي إلو روالي  36.4مليووون
برميي /يول ويعال ذلك بشيي رئيسي إلو :أوالً :ارتيا معدالت تشغيي المصافي في ال من وريووا
الجنوبية واليابان في ظي الطل المتاايد لو المواد األولية المسووتخدمة فووي صوونا ة البترو يماويووات
(ال ايما النافثا) وبد تعافي النشاط االقتصادي مع ارتيا الطل

لو وقووود الطووائرات والغووازولين

والديال واا تحسن ملحوظ في رر ة التنقي والسير الجوي .ثا ياً :تحسن نشاط مصافي التيريوور فووي
أوروبا واا تراجع مليات صيانة المصافي كالل شهري يوليو وأرسووطل  2022مووع قوووة الطلو
لو النيا لو كليية التعافي الملحوظ في الطل

لو وقووود الطووائرات قو إنهووا قيووود السووير فووي

مختلف الدول األوروبية .في رين أدل بد مواا صيانة المصافي األوروبية في شهر اووبتمبر 2022
إلو انخيا

بير في معدالت المعالجة واإلنتاج وتسب اإليراب في قطووا التيريوور اليرنسووي إلووو

توقف  %40من اعت االنتاجية كالل نيل الشهر .ذا وقد شيي ارتيا أاعار الغاز الطبيعي يووغطا
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اإلدارة االقتصادية

لو تياليف تشغيي مصافي التيرير االوروبية التي تعتمد أرلبها لووو الغوواز الطبيعووي لتوليوود الطاقووة.
ثالثاً :التحسن في نشوواط مصووافي التيريوور األمريييووة وإن ووان أقووي موون المتوقووع

لووو كلييووة تووأرر

باالنقطا ات رير المخطا لها بما في ذلك إرالب "مصياة  "BPكامل أ بر مصياة تيريوور أمريييووة
كالل شهر أرسطل  2022بسب اندال رري بها وارتيا الت خا ومووا يوورتبا بو موون زيووادة فووي
تياليف التشغيي ف ال ن بد ذروة صيانة مصافي التيرير في شهر ابتمبر .2022
وارتيعووت المنتجووات النيطيووة الميووررة موون مصووافي دوا خررا ذ لظمررة التعرراون االقتصررادا
والتلمية كالل الربع الثالث من ال  2022بنحو  250ألف ب/ي مقارنة بووالربع السوواب لتصووي إلوو
 42.8مليون ب /ي يعال ذلك االرتيا بشيي رئيسي إلو تعافي أدا نشاط التيرير في روايا قو
تراجع كالل الربع الساب في ظي التوووترات الجيوايااووية فووي شوورب أوروبووا ف ووال وون ااووتمرار
االنتعاش في أدا نشاط تيرير النيا في دول الشرب األواا .في رين شووهدت الهنوود تراجعووا ملحوظووا
في إنتاجية مصافي التيرير التي اجلت أدنو مستوياتها منذ شهر أ توووبر  2021واووا بوود

مليووات

الصيانة المخططة في المصافي التي تا تأجيي إجرائها كالل النصف األول من ووال  2022لالاووتيادة
من ارتيا قيمة الصادرات وتلبية الطل المحلي المتاايد لو الوقود في تلك اليترة .ما تراجع نشوواط
التيرير في الصووين

لووو كلييووة تجوودد اإلجوورا ات المرتبطووة بسيااووة  Zero – Covidوااووتمرار

القيود الحيومية الميروية لو صادرات الوقود وكيض مصافي التيريوور المسووتقلة إلنتاجهووا واووا
وام

تقل

الرب

إلو جان بعض االنقطا ات رير المخطا لها في المصافي الحيوميووة اليبيوورة.

كما ي ضح الجدوا ( )12والشكل (.)14
تجدر اإلشارة إلو أن ااتهالك المصافي العالمية من النيا الخال قد ارتيع في أرسووطل 2022
إلو نحو  81مليون ب/ي و و أ لو مستول شهري ل منذ بوود جائحووة Covid – 19

لووو كلييووة

الطل القوي لو المنتجات النيطية كالل مواا الصيف واا متطلبات الوقود اإليجابية من قطووا ي
الصنا ة والتصنيع .يأتي ذلك قبي أن ينخيض ااتهالك المصافي بما يقرب موون  1.2مليووون ب/ي فووي
شهر ابتمبر مع بد ذروة مواا صيانة مصافي التيرير في الواليات المتحدة األمرييية وأوروبا.
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ت

اإلدارة االقتصادية

الجدوا ()12
ت سط كميا الملتجا اللف ية المكر ة في المصافي العالمية)2022 – 2021( ،
( لي ن بر يل/ي م)

2021

المل قة
دوا لظمة التعاون االقتصادا والتلمية :
األمريييتين
أوروبا
أايا/المحيا الهاد
دوا خا ذ لظمة التعاون االقتصادا والتلمية:
الصين
الهند
دول الشرب األواا
روايا
دول أمرييا الالتينية
أفريقيا
دول أكرل**
اإلجمالي العالمي

الربس
الثال
35.5
18.4
11.4
5.8
42.6
13.8
4.4
6.8
5.6
3.4
2.0
6.5
78.1

2022
الربس
الثا ي
36.1
18.8
11.4
5.9
42.6
12.9
5.2
7.4
5.0
3.4
2.0
6.8
78.6

الربس
الثال *
36.4
18.8
11.6
6.0
42.8
12.7
4.7
7.7
5.5
3.3
2.0
6.9
79.2

التغير ع ( لي ن ب/ا)
الربس الثا ي
2022
0.300
0.040
0.120
0.140
0.250
)(0.160
)(0.560
0.310
0.460
)(0.040
0.050
0.190
0.550

الربس الثال
2021
0.810
0.370
0.200
0.240
0.280
)(1.030
0.260
0.870
)(0.130
)(0.130
0.040
0.400
1.090

* بيانات تقديرية
** تشمي دول أوروبا رير األ ا في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وباقي الدول االَايوية وباقي دول أوراايا.
المصاد OPEC, Oil Market Report, various issues. :

الت

الشكل ()14
ا في ت سط كميا الملتجا المكر ة المصافي العالمية)2022-2021( ،
( لي ن بر يل /ي م)
90
60

30
الربس األوا

الربس الثا ي

الربس الرابس

2022

الربس الثال

0

2021

دوا لظمة التعاون االقتصادا والتلمية

دوا خا ذ لظمة التعاون االقتصادا والتلمية
المصد OPEC, Oil Market Report, various issues. :
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ثالثا ً :الت

اإلدارة االقتصادية

ا في األس اق العالمية لل اقا المتجددة

تظهر أردق البيانات المتارة ارتيا قيمووة االاووتثمارات الجديوودة فووي الطاقووة المتجووددة كووالل
النصف األول من ال  2022بنسبة  %11لو أاووام اوونوي لتصووي إلووو نحووو  226مليووار دوالر
و و أ لو مستول مسجي لو اإلطالب كالل اليترة الممارلة من أي ال ااب  .و لو الررا من ذلك
فقد انخي ت قيمة ذ االاتثمارات بنسبة  %12مقارنة بالنصف الثاني من ال  2021رينما وصلت

إلو نحو  257مليار دوالر كما ي ضح الشكل (.)15
الشكل ()15
ا الربس ال ل ية في االستثما ا العالمية الجديدة في ال اقة المتجددة)2022 -2018( ،
( ليا دوال )

الت

أس الماا االستثما ا/
1
األسهم الخاصة
األس اق العا ة

2

القد ة الم يعة الصغيرة

3

تم يل األص ا

4

 1التواع المالي ريث تتلقو شر ات الطاقة المتجددة التمويي في مرارلها تأايسها األولو.
 2األموال التي تا جمعها من قبي شر ات الطاقة المتجددة المدرجة في البورصة أو كارج نطاب أاواب رأم المووال .قوود ييووون
ذلك من كالل اال تتابووات العامووة أو وورو المتابعووة مثووي العوورو الثانويووة أو االاووتثمار الخووا فووي األاووها العامووة
أو الشر ات المنيذة للمشرو .
 3االاتثمارات في المشرو ات أقي من  1ميجاوات.
 4تمويي اإلنشا ات الجديدة لمشرو ات توليد الطاقة المتجددة.
المصد . BloombergNEF, Renewable Energy Investment Tracker, 2H 2022 :

ذا وقد ارتيعت االاتثمارات في مشرو ات الطاقة المتجددة بشيي ووال كووالل النصووف األول
من ال  2022بنسبة  %12مقارنة بالنصف األول من العال السوواب  .ريووث ارتيووع تمويووي مشوورو ات
الطاقة الشمسية بنسبة  %27لو أاووام اوونوي مووا ارتيووع تمويووي مشوورو ات طاقووة الريوواح بنسووبة
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اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

 %16لو أاام انوي .في رووين انخيووض االاووتثمار فووي القطا ووات األكوورل مثووي اليتلووة الحيويووة
وتحويي النيايات إلو طاقة والطاقة المائية الصغيرة.
 . 1االستثما ا العالمية في شروعا ال اقة الشم ية
بلغ إجمالي قيمة االاتثمارات الجديدة في مشرو ات الطاقة الشمسية روالي  120مليار دوالر
كالل النصف األول من ووال  2022بايووادة نسووبتها  %33لووو أاووام اوونوي وإن انووت أقووي موون
النصف الثاني من ال  2021ندما بلغت نحو  138مليار دوالر ( ادة ما تتسووار االاووتثمارات فووي

مشرو ات الطاقة الشمسية كالل النصف الثاني من العال للوفا بالتوقيت الامني للتنييذ) كما ي ضررح
الشكل (.)16
الشكل ()16
االستثما ا في شروعا ال اقة الشم ية الجديدة ،تم يل األص ا وفقا ً للمجم عا الدولية
( ليا دوال )

المشروعا صغيرة الل اق*

أو وبا
والشرق
األوسط
وأفريقيا

اَسيا
والمحيط
الهادئ

أ ريكا
الشمالية
وال س ى
والجل بية

* المشرو ات أقي من  1ميجاوات تقريبا.
المصد . BloombergNEF, Renewable Energy Investment Tracker, 2H 2022 :

تر ا الجا األ بر من النمو في ااتثمارات الطاقة الشمسية في الصين ريث ااتحوذت لو
 41مليووار دوالر كووالل النصووف األول موون ووال  2022بايووادة قوودر ا  %173لووو أاووام اوونوي.
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

اإلدارة االقتصادية

ذا ويعد مشرو إنشا محطة طاقة هرويوئية بقدرة  1300ميجاوات في مقاطعة  Hubeiالصينية
و األ بر من ريث رجا االاتثمارات التي بلغت  1.1مليار دوالر .تأتي الواليووات المتحوودة األمريييووة
ثاني أ بر اوب للطاقة الشمسووية بااووتثمارات بلغووت قيمتهووا  7.5مليووار دوالر تليهووا اليابووان بحوووالي
 3.9مليار دوالر.
 . 2االستثما ا العالمية في شروعا طاقة الرياح
ارتيعت االاتثمارات العالمية في طاقة الرياح (تشوومي المشوورو ات الجديوودة وإ ووادة التمويووي)
كالل النصف األول من ال  2022فقد تجاوزت قيمتها  124.5مليووار دوالر بايووادة قوودر ا روووالي
 26.6مليار دوالر ن النصف األول من ال  .2021ذا وقد بلغوت قيمووة االاووتثمارات فووي الصووين
أ بر اوب لطاقة الرياح في العالا روالي  57.8مليار دوالر كووالل النصووف األول موون ووال 2022
بايادة نسبتها  %107لو أاام انوي .تليها الواليات المتحدة األمرييية بحوالي  19.7مليار دوالر
أي بنسبة زيادة بلغت  %9مقارنة بالنصف األول من العال السوواب  .وبشوويي ووال اووجلت ااووتثمارات
طاقة الرياح في منطقة آايا والمحيا الهاد أ لو قيمة لها لووو اإلطووالب بلغووت  66.8مليووار دوالر
بايادة نسبتها  %72ن العال الساب  .في رين تراجعت االاووتثمارات فووي أوروبووا والشوورب األواووا
وإفريقيا بنسبة  %7بينما ااتقرت االاتثمارات في أمرييووا الشوومالية والواووطو والجنوبيووة نوود نيوول
مستول العال الساب و و  25.7مليار دوالر.
بلغ إجمالي قيمة االاتثمارات فووي طاقووة الريوواح البريووة كووالل النصووف األول موون ووال 2022
روالي  92.4مليار دوالر و و أ لو مستول مسجي لو اإلطالب كالل النصف األول من أي ووال
واا مت منطقة آايا والمحيا الهاد بالجا األ بر من ووذا النمووو ريووث ااووتحوذت الصووين وروود ا
لو نسبة  %44من اإلجمالي .ما ارتيعت قيمة االاتثمارات في طاقة الريوواح البحريووة بنسووبة %52
لو أاام انوي لتصي إلو روالي  32مليار دوالر وتعد االاتثمارات في مار ة الرياح البحريووة
الصينية  Yangjiang Yangxi Shapa Qingzhouwuبقدرة  1000ميجاوات ي األ بوور كووالل

النصف األول من ال  2022بقيمة  2.1مليار دوالر كما ي ضح الشكلي ( )17و (.)18
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الشكل ()17
ً
االستثما ا في شروعا طاقة الرياح ،وفقا للمجم عا الدولية
( ليا دوال )

أو وبا
والشرق
األوسط
وأفريقيا

اَسيا
والمحيط
الهادئ

أ ريكا
الشمالية
وال س ى
والجل بية

المصد . BloombergNEF, Renewable Energy Investment Tracker, 2H 2022 :

ت يع االستثما ا بي

الشكل ()18
شروعا طاقة الرياح البحرية والبرية
( ليا دوال )

طاقة الرياح
البحرية

طاقة الرياح
البرية

المصد . BloombergNEF, Renewable Energy Investment Tracker, 2H 2022 :
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اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

 . 3الت سس في أس الماا االستثما ا وتم يل األسهم الخاصة بشركا ال اقة المتجددة
يعال االرتيا في قيمة االاتثمارات الجديوودة فووي الطاقووة المتجووددة كووالل النصووف األول موون
ال  2022بشيي رئيسي إلو زيادة رأم المال االاتثماري وتمويي األاها الخاصة .ريث بلغ إجمالي
التواع من قبي شر ات الطاقة المتجددة روالي  9.6مليار دوالر و و مستول قيااي بايووادة نسووبتها
 %63لو أاام انوي كما ي ضح الشكل ( .)19وقوود بوورزت الواليووات المتحوودة األمريييووة سوووب
رائوود فووي ووذا المجووال كووالل النصووف األول موون ووال  2022بااووتثمارت بلغووت  4.8مليووار دوالر
تليها ألمانيا بحوالي  1مليار دوالر وفرنسا بحوالي  663مليون دوالر.
الشكل ()19
استثما ا ت سعة أس الماا االستثما ا/تم يل األسهم الخاصة
( ليا دوال )

تم يل األسهم الخاصة

أس الماا االستثما ا

المصد . BloombergNEF, Renewable Energy Investment Tracker, 2H 2022 :

ومن جان اَكر انخي ت إصدارات األاها الجديدة لشر ات الطاقة المتجددة العالمية التي تا
طررها في األاواب العامووة كووالل النصووف األول موون ووال  2022بنسووبة  %65لووو أاووام اوونوي
لتصي إلو روالي  10.5مليار دوالر .ووذا وقوود بلغووت قيمووة ووذ اإلصوودارت كووالل الربووع الثوواني موون
ووال  2022نحووو  3.9مليووار دوالر و ووو أدنووو مسووتول فصوولي منووذ الربووع الثوواني موون ووال 2020
كما ي ضح الشكل ( .)20وتجدر اإلشارة إلو أن أاواب األاها العامة توفر البيئة التمويلية للعديد موون
بار المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة بما في ذلك المصنعين والمطورين.
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الشكل ()20
استثما ا األس اق العا ة في شركا ال اقة المتجددة و راف التخزي العالمية
( ليا دوال )

أدوا قابلة للتح يل
االكتتابا العا ة
االستثما الخاص
وعروض المتابعة

المصد . BloombergNEF, Renewable Energy Investment Tracker, 2H 2022 :

 . 4االستثما ا العالمية في عمليا اال د اذ واالستح اذ وشراء األسهم
بلغ إجمالي مليات االندماج واالاتحواذ وشرا األاووها فووي شوور ات الطاقووة المتجووددة كووالل
النصف األول من ال  2022روالي  29.3مليار دوالر و و أ لو مستول ل

لو اإلطالب بايووادة

نسبتها  %25لو أاام انوي كما ي ضح الشكل ( .)21وفي ذا السياب برزت الواليووات المتحوودة
األمرييية با تبار ا السوب األ ثر نشاطا من ريث دد الصيقات تليها الصين والهند.
الشكل ()21
االستثما ا العالمية في عمليا اال د اذ واالستح اذ /شراء األسهم في شركا ال اقة المتجددة
( ليا دوال )

شراء األسهم
اال د اذ واالستح اذ

المصد . BloombergNEF, Renewable Energy Investment Tracker, 2H 2022 :
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

بشيي ال يت

اإلدارة االقتصادية

اال تمال العالمي المتاايد بالطاقة المتجددة التووي تعوود أروود االَليووات الرئيسووية

لتحقي مستقبي آمن مناكيا يتا في الوفا بأ داف التنمية المستدامة .ذا وتشير الو الووة الدوليووة للطاقووة
المتجددة إلو أن يج ااتثمار نحو  4تريليون دوالر في الطاقة المتجووددة رتووو ووال  - 2030ال اوويما
في التينولوجيا والبنية التحتية  -رتو يمين كيض االنبعارات إلو مستول الصير بحلول ال .2050
وتجدر اإلشارة إلو أن الدوا األعضاء في لظمة األق ا العربية المصد ة للبتررروا (أوابررك)
تولي ا تماما ملحوظا بالتواع في مشرو ات الطاقة المتجددة كاصة في ظي ما تمتووع بو

ووذ الوودول

من مصادر وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وفي ذا السياب يذ ر أن "رؤية المملية العربية
السعودية  "2030تستهدف أن تشيي مصادر الطاقة المتجددة ما يقارب نسبة  %50موون مووايج الطاقووة
المسووتخدمة إلنتوواج اليهربووا وتسووتهدف دولووة اليويووت تووأمين نسووبة  %15موون الطلو المحلووي لووو
اليهربا بااتخدال الطاقة المتجددة بحلول ووال  .2030مووا تسووتهدف "ااووتراتيجية الطاقووة المتجووددة"
في جمهورية مصر العربية ا تماد نسبة  %42من إنتاج اليهربا

لو مصادر الطاقة المتجددة بحلول

ال  2035وتستهدف "ااتراتيجة االمارات للطاقة  "2050توليد معظا ارتياجاتها من اليهربووا موون
الطاقة المتجددة بحيث ييون اال تماد ليها نسووبت  %44موون إجمووالي مووايج الطاقووة المنتجووة بحلووول
ال  .2050وتخطا الجمهورية الجاائرية إلنتاج  %50من اليهربا

بر الطاقة المتجددة .وتستهدف

كطة مملية البحرين للطاقووة المتجووددة زيووادة رصووتها موون المووايج اليلووي للطاقووة بنسووبة  %10بحلووول
ال  .2035وتسعو "ااتراتيجية قطوور للطاقووة لالاووتدامة" إلووو تحقيو
الطاقة الشمسية بحلول ال 2035

وودف توليوود  5جيجوواواط موون

مووا تخطووا جمهوريووة العووراب إلنتوواج  10جيجوواواط موون الطاقووة

الشمسية بحلول ال  2030وتهدف دولة ليبيووا إلووو توليوود مووا نسووبت  %22موون اليهربووا موون كووالل
الطاقة المتجددة بحلول ال .2030
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ابعا ً :الهيد وجي ك ق د للم تقبل
يلع الهيدروجين دورا بارزا في د ا التاامات المناو الحيومية المعلنة وتعايا أموون الطاقووة
و ناك راجة إلو نشر بير لتقنيات الهيدروجين المتارة وتسريع االبتيار لتلووك التقنيووات التووي ال توواال
قيد التطوير كالل العقد الحالي .ما أن أزمة الطاقة العالمية الناجمووة وون التوووترات الجيوايااووية فووي
شرب أوروبا تع د لو الحاجة إلو موائمة ارتياجات أمن الطاقة مع األ داف المناكية.
ال لب العالمي على الهيد وجي
بلغ الطل العالمي لو الهيدروجين أ ثر من  94مليون طن في ال  2021أي بنسبة زيووادة
 %5ن العال الساب

مقارنة بونحو  91مليون طن في ال ( 2019مستول ما قبووي جائحووة ورونووا).

تر ا الجا األ بر من االرتيا في الطل العالمي لو الهيدروجين في التطبيقات التقليديووة ال اوويما
فووي المووواد الييميائيووة والتيريوور .فووي رووين ووان الطل و

لووو الهيوودروجين فووي التطبيقووات الجديوودة

مثي الصنا ات الثقيلة والنقي وتوليد الطاقة وقطا ات المباني أو إنتاج الوقود المشت من الهيوودروجين
منخي ا بشيي ملحوظ في ال .2021
وتعد الصين أ بر مستهلك في العالا للهيدروجين فووي ووال  2021بنحووو  28مليووون طوون و ووو
مسووتول مرتيووع بنسووبة  %5مقارنووة بعووال  2020يليهووا الواليووات المتحوودة األمريييووة ومنطقووة الشوورب
األواا بنحو  12مليون طن ليووي منهمووا أي بنسووبة زيووادة بلغووت  %8و  %11لووو التوووالي مقارنووة
بعال  .2020تأتي أوروبا في المرتبة الرابعة موون ريووث مسووتول الطلو

لووو الهيوودروجين بووأ ثر موون

 8مليون طن و و نيل المستول المسجي في ال  2020را الهند التي ارتيا طلبها بنسبة  %7بوود ا
من زيادة االنتعاش االقتصادي في مجال التيرير وإنتاج الصل .
وتشير توقعات ايناريو السيااات المعلنة 9لو الة الطاقة الدولية إلو نمو الطلو العووالمي لووو
الهيدروجين إلو نحو  115مليون طن بحلول ووال  2030واووييون معظووا ووذا النمووو موون التطبيقووات
التقليدية ذات الطل الصغير (أقي من  2مليون طن) .بينما يتوقع اوويناريو التعهوودات المعلنووة 10لو الووة

 9يوفر ذا السيناريو معيارا أ ثر تحيظا للمستقبي ألن ال يعتبر تحقي الحيومات لجميع األ داف المعلنة أمورا ميروروا منو ولينو يأكوذ
نظرة أ ثر تيصيال لو ما تا ويع باليعي للوصول إلو ذ األ داف ورير ا من األ داف المتعلقة بالطاقة ليي قطا لو ردة.
 10يأكذ ذا السيناريو في اال تبار جميع االلتاامات المناكية التي تعهدت بها الحيومات في جميوع أنحوا العوالا بموا فوي ذلوك المسوا مات
المحددة وطنيا و ذلك أ داف صافي إنبعارات صيرية لو المدل الطويي .وييتر أن ايتا الوفا بها باليامي وفي الوقت المحدد.
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اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

الطاقووة الدوليووة أن يبلووغ الطل و العووالمي لووو الهيوودروجين نحووو  130مليووون طوون فووي وال 2030
من روالي  %25للتطبيقات الجديدة وااتخدال الهيدروجين منخيض االنبعارات في التطبيقات التقليدية.
الشكل ()22
ال لب العالمي على الهيد وجي وفقا ً للق اعا والملاط الجغرافية في سيلا ي ال ياسا المعللة
وسيلا ي التعهدا المعللة)2030 – 2019( ،
( لي ن ط )
140
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 ايناريو السيااات المعلنة (.)Stated Policies Scenario - STEPS ايناريو التعهدات المعلنة (.)Announced Pledges Scenario – APSالمصد .IEA, Global Hydrogen Review 2022, P.18 :

اجي ال لب العالمي على الهيد وجي في ق اع التكرير أ لو مستول ل
 40مليون طن في ال  2018تاامنا مع ذروة إنتاج المصافي وااتقر الطل

لووو اإلطووالب و ووو
ند نيل المسووتول فووي

ال  2019قبي أن ينخيض بشيي راد إلو نحو  38مليون طن فووي ووال  2020ريووث تسووببت جائحووة
ورونا في توقف نشاط التيرير مع انخيا

طل قطا النقي – المستهلك الرئيسي للمنتجات النيطيووة

– بشيي راد .في ال  2021تعافو الطل

لو المنتجووات النيطيووة الميووررة ال اوويما الووديال الووذي

وصي الطل

لي إلو أ لو مستول لو اإلطالب في الربع األكير من ال  2021وقد أدل ذلك إلو

انتعاش اريع في الطل العالمي لو الهيدروجين في قطا التيرير ليصي إلو نحووو  40مليووون طوون.
ومن المتوقع أن يرتيع ذا الطل في ال  2022ليسجي مستول قيااي جديد يتجاوز  41مليون طن.
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تر ا ما يقرب من نصف الطلو العووالمي لووو الهيوودروجين فووي قطووا التيريوور ووال 2021
في ي من :أمرييا الشمالية ( 10مليون طن تقريبا) والصين (أ ثر موون  9مليووون طوون) .وتعوود أوروبووا
لووو

ي المنطقة الوريوودة موون بووين منوواط التيريوور الرئيسووية األكوورل التووي لووا يتعوواف فيهووا الطلو

الهيدروجين في قطا التيرير إلو مستويات ما قبي جائحة ورونا ومن رير المتوقع تحقو ذلووك فووي
ال  .2022وفي ذا السياب تجدر اإلشارة إلو انخيا

طاقة التيرير في أوروبا بشوويي بيوور كووالل

العامين الماييين ويتوقع دل ردوق تطورات في امي  2022و  2023ال ايما في ظي العقوبات
الميروية لو روايا نتيجووة التوووترات الجيوايااووية فووي شوورب أوروبووا ومووا يوورتبا بهووا موون رالووة
دل اليقين بشأن المصافي التي تدير ا روايا.
ومن المتوقع وفقا لسيناريو السيااات المعلنة لو الة الطاقة الدوليووة أن يرتيووع الطلو العووالمي
لو الهيدروجين في قطا التيرير بشيي ملحوظ ليصي إلو نحو  47مليون طوون بحلووول ووال .2030
بينما تشير توقعات ايناريو التعهدات المعلنة إلو ارتيا الطل بمعدل أقي ليصي إلو نحووو  43مليووون
طن بحلول ال  .2030ذا ويعيل النمو المتوقع زيادة ااتخدال التقنيات النظيية في قطا النقي.
الشكل ()23
ال لب العالمي على الهيد وجي في ق اع التكرير وفقا ً للملاط الجغرافية في سيلا ي ال ياسا
المعللة وسيلا ي التعهدا المعللة)2030 – 2015( ،
( لي ن ط )
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

اإل دادا العالمية

اإلدارة االقتصادية

الهيد وجي

يتا تلبية الطل العالمي لو الهيدروجين بشيي امي تقريبا ن طري إنتاج الهيدروجين موون
الوقود األريوووري .فووي ووال  2021بلووغ إجمووالي اإلنتوواج العووالمي موون الهيوودروجين  94مليووون طوون
ويستحوذ الهيدروجين المنتج بااتخدال الغاز الطبيعووي (بوودون ارتجوواز اليربووون وتخاينو ) لووو نحووو
 %62من إجمالي اإلنتاج العالمي من الهيدروجين كالل ال  .2021في رين شيي إنتاج الهيوودروجين
من اليحا نسبة  %19من اإلجمالي وتر ا بشيي رئيسي في الصين .ما تا ااتخدال ميووات محوودودة
من النيا (أقي من  )%1إلنتاج الهيدروجين.
الشكل ()24
صاد إ تاذ الهيد وجي  ،عام 2021
() %
صاد ثا ية
%18

الغاي ال بيعي
(بدون اتتجاي الكرب ن وتخزيله)
%62

 94لي ن ط

الفحم
%19
اللفط
%0.7
ال ق د األتف ا
(اتتجاي الكرب ن وتخزيله)
%0.7

 مصادر رانوية تشمي الهيدروجين المنتج في مصافي التيرير والهيدروجين المنتج ن طري التحليي اليهربائي للميا .المصد .IEA, Global Hydrogen Review 2022, P.71 :

وموون المالرووت ارتيووا

وودد المشوورو ات المعلنووة إلنتوواج الهيوودروجين موونخيض االنبعارووات

وفي رال تا تنييذ جميع مشرو ات إنتوواج الهيوودروجين موون التحليووي اليهربووائي للميووا أو موون الوقووود
األريوري (مع ااتخدال تقنية ارتجاز اليربون وتخاين التي ي قيد التطوير راليوا) يميوون أن يصووي
اإلنتاج العالمي من الهيدروجين منخيض االنبعارات إلو أ ثر من  24مليون طن بحلول ال .2030
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تجوودر اإلشووارة إلووو أنوو موون المتوقووع أن يصووي إنتوواج الهيوودروجين موون الوقووود األريوووري
(مع ااتخدال تقنية ارتجاز اليربون وتخاينو ) فووي أوروبووا إلووو نحووو  3مليووون طوون فووي ووال 2030
بنا

لو المشوورو ات المعلنووة التووي يتر ووا معظمهووا فووي ولنوودا والممليووة المتحوودة .فووي رووين يتوقووع

أن تحق جميع المشرو ات المخطا لها في الواليات المتحدة األمرييية و ندا مسووتول إنتوواج ممارووي
و و ما يعادل  %33من إجمالي اإلنتاج العالمي للهيدروجين من الوقود األريوري (مع ااتخدال تقنيووة
ارتجاز اليربون وتخاين ).
تكلفة إ تاذ الهيد وجي
ان لألزمة الرواية األو رانية في أوائي ال  2022دورا فووي تنووامي مخوواوف أموون الطاقووة
وردوق تغيير في اقتصاديات إنتاج الهيدروجين من الغاز الطبيعي (مع أو بدون ااتخدال تقنية ارتجاز
اليربون وتخاين ) .ريث تسببت تلك األزمة في ارتيا أاعار الغاز الطبيعي فووي األاووواب األوروبيووة
لتتراوح ما بين  45 – 25دوالر ليي مليون وردة ررارية بريطانية كالل شهر يونيو  2022ومن را
ارتيعووت تيوواليف إنتوواج الهيوودروجين موون الغوواز الطبيعووي لتتووراوح مووا بووين  7.8 – 4.8دوالر /جووا
أي رالرة أيعاف المستويات المسجلة في ووال  .2021و لووو وقووع تلووك المعطيووات يميوون أن يصووب
الهيدروجين األك ر راليا و الخيار األقي تيلية إلنتاج الهيدروجين في العديد من المناط
الطاقة اإلنتاجية متارة .ولين

إذا انت

لو المدل الطويووي قوود توونخيض أاووعار الغوواز الطبيعووي موورة أكوورل

مما يعدي إلو تحسن القدرة التنافسية إلنتاج الهيدروجين من الغاز الطبيعي.
من جان آكر يتوقع انخيا

تيلية إنتاج الهيدروجين من الطاقة الشمسية اليهرويوئية إلووو

أقي من  1.5دوالر /جا بحلووول ووال  2030وإلووو أقووي موون  1دوالر /جووا بحلووول ووال  2050فووي
المناط التي تتوافر بها طاقة شمسية جيدة ومن را اييون قادرا لو المنافسة مع إنتوواج الهيوودروجين
من الغاز الطبيعي بااتخدال تقنية ارتجاز اليربون وتخاين .
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

تكلفة إ تاذ الهيد وجي

اإلدارة االقتصادية

الشكل ()25
أ ظمة ال اقة الشم ية الكهروض ئية وطاقة الرياح في عام 2030

تكلفة إ تاذ الهيد وجي
(دوال /كيل جرام)

>=1.50
1.50-1.75
1.75-2.00
2.00-2.25
2.25-2.50
2.50-2.75
2.75-3.00
3.00-3.25
3.25-3.50
3.50-3.75
3.75-4.00
4.00-4.25
4.25-4.50
4.50-4.75
< 4.75

المصد .IEA, Global Hydrogen Review 2022, P.97 :

تجا ة الهيد وجي العالمية
يمين أن تصب تجارة الهيدروجين العالمية محورا رئيسيا لعملية انتقووال الطاقووة فهنوواك طلو
متاايد في جميع أنحا العالا لو الهيدروجين منخيض االنبعارووات والوقووود المشووت موون الهيوودروجين
للمسا دة في إزالة اليربون من نظال الطاقووة .مووا يميوون أن تسووا ا تجووارة الهيوودروجين فووي الحوود موون
مخاوف أمن الطاقة من كالل تنويع مصادر الوقود واإلمدادات.
ذا ومن المتوقع ارتيا

مية الصادرات المخططة من الهيدروجين إلو نحو  2.4مليووون طوون

انويا في ال  2026وإلو أ ثر من  6.5مليون طن انويا في ال  2029قبي أن تت ووا ف بحلووول
ال ( 2030التاريخ المستهدف لالنتها من تنييذ معظا المشرو ات) لتصي إلو  12مليون طن انويا.
ووفقا للتوزيع الجغرافي يتوقع أن تستحوذ أمرييا الجنوبية لو الحصة األ بر من إجمالي الصادرات
في ال  3( 2030مليون طن) تليها أاتراليا ( 2.7مليون طن) وأوروبا ( 1.8مليون طن) وأفريقيا
( 1.7مليووون طوون) وأمرييووا الشوومالية ( 1.1مليووون طوون) والشوورب األواووا ( 1.0مليووون طوون)
وآايا ( 0.7مليون طن) .ما يتوقع أن تيون الطاقة الشمسية وطاقة الريوواح والطاقووة اليهرومائيووة ووي
المحرك الرئيسي للمشرو ات ف ال ن الوقود األريوري بااتخدال تقنية ارتجاز اليربون وتخاين .
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الشكل ()26
صاد ا الهيد وجي المخ ط لها وفقا ً للملاط الجغرافية)2030 – 2020( ،
( لي ن ط سل يا ً)
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المصد .IEA, Global Hydrogen Review 2022, P.163 :

التعاون الدولي في جاا الهيد وجي
يعد التعاون الدولي في مجال الهيدروجين أموورا بووالغ األ ميووة لموا مووة األ ووداف وزيووادة رجووا
السوب وتعايا تبادل المعرفة وتطوير أف ي المماراات .وفي ذا السياب يووذ ر أن مسووتول التعوواون
ان مرتيعا كالل ال  2021ومن المتوقع أن يتسار نتيجة لألزمة الرواية األو رانيووة والمخوواوف
المتاايدة بشأن أمن الطاقة .يذ ر أن قد تا توقيووع  15اتياقيووة دوليووة رنائيووة جديوودة بووين الحيومووات منووذ
ابتمبر  2021ير ا معظمها لو تطوير تجارة الهيدروجين العالمية.
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اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

الشكل ()27
اتفاقيا التعاون في جاا ت ير الهيد وجي )2022 – 2021( ،
النمسا

ااتراليا أوروجواي

بلجييا

التجا ة
2021
2022
التكل ل جيا
2021
2022

المملية المتحدة
االمارات

البرازيي

أابانيا

ندا

انغافورة

تشيلي
الصين

السعودية

الدنمارك

البرتغال

المشروعا
2021
2022
أخرى
2021
2022

مان

فرنسا

النرويج

ألمانيا
نيوزلندا

أندونيسيا
اليابان

وريا المغرب نامبيا
الجنوبية

ولندا

المصد .IEA, Global Hydrogen Review 2022, P.205 :

وتواصي الحيومات العالمية ا تبار الهيدروجين ر ياة من ر ائا ااتراتيجيات قطا الطاقووة
ريث تا ا تماد  9ااتراتيجيات وطنيووة جديوودة منووذ اووبتمبر  2021ليصووي وودد ا اإلجمووالي إلووو 26
ااتراتيجية .وقد انتقلت بعض الدول إلو الخطوة التالية من كالل تنييذ ايااات ملمواووة مووع التر يووا
بشيي كا

لو د ا المشرو ات التجارية إلنتاج الهيدروجين منخيض االنبعارات والبنية التحتية.
ذا وقد قدل تقرير" راجعة ق اع الهيد وجي العررالمي  "2022الصووادر وون و الووة الطاقووة

الدولية بعض التوصيات التي يج

لو الدول تبنيهووا لتسووريع إنتوواج وااووتخدال الهيوودروجين موونخيض

االنبعارات وأكذ زمال المبادرة في تحول الطاقة ومن أ مها:
• اال تقاا إلى رتلررة تلفيررذ ال ياسررا  :ويووع أ ووداف وايااووات طويلووة األجووي إلنشووا رؤيووة
لدور الهيدروجين في إطار ايااة الطاقة الشامي لتاويد األطراف اليا لة ()stakeholders
باليقين بأن اييون ناك اوب مستقبلية للهيدروجين.
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فس ال م ح إل شاء ال لب في الت بيقا الرئي ية :الحاجة إلو ويع ايااات إلنشا الطل

•

لو الهيدروجين منخيض االنبعارووات ووأداة رئيسووية لتحييووا ا تموواد ناقووي للطاقووة النظييووة
مع تعايا رقة المستثمرين والمستهليين في اوب الهيدروجين منخيض االنبعارات.
• تحديد فرص البلية التحتية للهيد وجي والتأكد
الخ ررط ط يلررة األجررل :يج و النظوور فووي فوور

أن اإلجراءا قصيرة األجل تتماشررى ررس
تسووريع تطوووير البنيووة التحتيووة للهيوودروجين

اوووا موون ريووث األصووول الجديوودة أو إ ووادة ااووتخدال البنيووة التحتيووة الحاليووة للغوواز الطبيعووي
(بما في ذلك إ ادة توظيف محطات الغاز الطبيعي المسال).
• تكثيف التعاون الدولي لتجا ة الهيد وجي  :ايعتمد تطوير اوب المي للهيدروجين منخيض
االنبعارات بشدة لو التعاون الدولي اليعووال فووي وودة مجوواالت تت وومن ويووع معيووار ليثافووة
انبعارات إنتاج الهيدروجين ونقل وإنشا أطر تنظيمية وتحديد معايير ولوائ قابلووة للتطبيو
وتخييف الحواجا التجاريووة ويومان التشووغيي البينووي وتجنو تجائووة السوووب والعمووي لووو
تعايا التعاون في البحث والتطوير واالبتيار وتبووادل المعرفووة التووي تعتبوور يوورورية لخيووض
التياليف وزيادة القدرة التنافسية لتقنيات الهيدروجين.
• إيالة الح اجز التلظيمية :يرورة وجود إطار تنظيمي واي ومتوازن ذي طبيعة ديناميييووة
لمراقبة اوب الهيدروجين .ريووث تحتوواج األطووراف اليا لووة فووي السوووب إلووو قوا وود وايووحة
وليوون تطبيوو مبوواد تنظيميووة صووارمة فووي اوووب ناشووئة يميوون أن يثووبا االاووتثمارات.
ومن جان آكر يمين أن يسووا د تسووهيي العمليووات التنظيميووة مثووي التووراكي

والتصوواري

في تقليي المدد الامنية الالزمة لتنييذ المشرو ات.
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي ﺣﻮل

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

خا

ا ً :أهم األتداث التي شهدتها ال

اإلدارة االقتصادية

ق البترولية العالمية

شهد الربع الثالث من ال  2022مجمو ة من األرداق الهامووة التووي ووان لهووا بشوويي أو بو كر
انعيااات إيجابية أو البية لو السوب البترولية العالمية ومن أ ا تلك األرداق ما يلي:
 .1اإلجتماعا ال يا ية لدوا أوبك+
تا كالل الربع الثالث من ووال  2022قوود رالرووة اجتما ووات وزاريووة لمجمو ووة دول أوبووك+
فقد قد االجتما الوووزراي رقووا  31فووي الثالووث موون أرسووطل  2022والرووت االجتمووا أن التوووافر
المحوودود للغايووة للقوودرة اإلنتاجيووة اليائ ووة يسووتلال ااووتخدامها بحووذر شووديد ااووتجابة إلميانيووة روودوق
انقطا ات شديدة في اإلمدادات ما الرووت أن نقو
انخيوووا

االاووتثمار المووامن فووي قطووا الوونيا تسووب فووي

القووودرات اإلنتاجيووووة اليائ وووة للوووودول المنتجوووة للوووونيا لوووو طووووول السووولة القيمووووة

( )upstream/midstream/downstreamمع وجود قل من أن االاتثمار رير اليافي فووي قطووا
االاتيشاف واإلنتاج ايعرر لو توافر إمدادات النيا اليافية في الوقت المناا لتلبية الطل المتاايد
إلو ما بعد ال .2023
وتأ يوودا لووو قيمووة وأ ميووة الحيوواظ لووو اإلجمووا

ووأمر يووروري لتمااووك دول أوبووك+

وبالنظر إلو أردق أااايات اوب النيا قررت دول أوبك +تعووديي مسووتول اإلنتوواج بالايووادة بمقوودار
 100ألف ب/ي كالل شهر ابتمبر  2022ليصي مسووتول إنتوواج مجمو ووة دول أوبووك +إلووو روووالي
 44مليون ب/ي وفقا َ للجدوا الم ضح أد ا .
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سبتمبر 2022
الربع -أيلول /
يوليو
الربع الثالث  -تموز /
األوضاع البترولية العالمية – الربع الثالث 2022
السنوي حول
التقرير

اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

مستوى إنتاج دول أوبك +املستهدف خالل شهر سبتمب 2022

(ألف بر يل/ي م)

دوا خا ذ أوبك

دوا أوبك*
الجزائر
أ ج ال
الك غ
غيليا االست ائية
الجاب ن
العراق
الك يت
يجيريا
ال ع دية
اإل ا ا

1057
1529
325
127
187
4663
2818
1830
11030
3186

أذ بيجان
البحري
برو اا
كاياخ تان
اليزيا
المك يك
عُمان
وسيا
ال دان
جل ب ال دان

718
205
102
1710
595
1753
883
11030
75
130

دوا أوبك – 10

26753

دوا خا ذ أوبك – 10

17202

دوا أوبك+

43955

* تا ااتثنا ليبيا وإيران وفناويال من اتياب أوبك.+
المصد  :منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

وفووي الخووامل موون شووهر اووبتمبر  2022قوودت دول أوبووك +اجتما هووا الوووزراي رقووا 32
أشار االجتما إلو التأرير السلبي للتقلبووات وإنخيووا

السوويولة لووو اوووب الوونيا فووي الوقووت الحووالي

والحاجة إلو د ا ااتقرار السوب و مل بييا ة .ما الرت االجتما أن التقلبات المرتيعة وزيادة رالووة
دل اليقين تتطل التقييا المستمر لظروف السوووب واالاووتعداد إلجوورا تعووديالت فوريووة لووو اإلنتوواج
بأشيال مختليووة إذا لووال األموور وأن دول أوبووك +لووديها االلتوواال والمرونووة والواووائي يوومن اآلليووات
الحالية إل الن التعاون للتعامي مع ذ التحديات.
وبنا

لو ما تقدل قررت دول أوبك +كيض مستول اإلنتوواج بمقوودار  100ألووف ب/ي كووالل

شهر أ توبر  2022ليصي إلو روالي  43.9مليون ب/ي وفقا َ للجدوا الم ضح أد ا  .مع النظوور فووي
الد وة لعقد اجتما وزاري لمجمو ة دول أوبك +في أي وقت لمناقشة تطورات اوب النيا العووالمي
إذا لال األمر.
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي ﺣﻮل

اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

مستوى إنتاج دول أوبك +املستهدف خالل شهر أكتوبر 2022
(ألف بر يل/ي م)
دوا خا ذ أوبك

دوا أوبك
الجزائر
أ ج ال
الك غ
غيليا االست ائية
الجاب ن
العراق
الك يت
يجيريا
ال ع دية
اإل ا ا

1055
1525
325
127
186
4651
2811
1826
11004
3179

أذ بيجان
البحري
برو اا
كاياخ تان
اليزيا
المك يك
عُمان
وسيا
ال دان
جل ب ال دان

717
205
102
1706
594
1753
881
11004
75
130

دوا أوبك – 10

26689

دوا خا ذ أوبك – 10

17165

دوا أوبك+

43854

المصد  :منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

ذا وقد قدت مجمو ة دول أوبووك +اجتما هووا الوووزراي رقووا " "33فووي الخووامل موون شووهر
أ توبر  2022أشار االجتما إلو أن في ظي رالة دل اليقين التي تحيا باالقتصاد العالمي وتوقعات
اوب النيا والحاجة إلو تعايا التوجي طويي المدل لسوب النيا وتماشيا مع النهج الناج لمجمو ة
أوبك +المتمثي في اتخاذ اجرا ات ااتباقية فقد قررت دول أوبك +التالي:
 .1تمديد فترة إ الن التعاون بين دول أوبك +رتو  31ديسمبر .2023
 .2بد ا من نوفمبر  2022يتا تعديي مستول اإلنتاج اإلجمالي بووالخيض بمقوودار  2مليووون برميووي/يول
من مستول اإلنتاج المستهدف في أرسطل  2022وفقا َ للجدوا الم ضح أد ا .
 .3تعديي مو د انعقاد االجتما ات الشهرية للجنة المراقبة الوزارية المشتر ة لتصب

ي شهرين.

 .4قد االجتما الوزاري لمجمو ة دول أوبك +ي اتة أشهر بالتاامن مع مو د معتمر أوبك.
 .5من السلطة للجنووة المراقبووة الوزاريووة المشووتر ة لعقوود اجتما ووات إيووافية أو طلو
وزاري لمجمو ة دول أوبك +في أي وقت لمعالجة تطورات اوب النيا إذا لال األمر.
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يوليو
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األوضاع البترولية العالمية – الربع الثالث 2022
السنوي حول
التقرير

قوود اجتمووا

اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

 .6تمديد فترة التعويض للدول ذات االمتثال ال عيف رتو نهاية شووهر مووارم  2023والتأ يوود لووو
أ مية االلتاال باالمتثال التال التياب كيض اإلنتاج.
 .7إ ادة التأ يد لو كا األاووام المعتموود لحسوواب تعووديالت اإلنتوواج الووذي تمووت الموافقووة ليو فووي
االجتما الوزاري التااع شر لدول أوبك.+
إنتاج دول أوبك +الشهري املستهدف خالل الفرتة (نوفمب  – 2022ديسمب )2023
(ألف بر يل/ي م)
اإل تاذ المرجعي –
2022
أغ

الخفض ال عي
في اال تاذ

اإل تاذ الشهرا
الم تهدف

الجزائر
أ ج ال
الك غ
غيليا االست ائية
الجاب ن
العراق
الك يت
يجيريا
ال ع دية
اال ا ا

1055
1525
325
127
186
4651
2811
1826
11004
3179

-48
-70
-15
-6
-9
-220
-135
-84
-526
-160

1007
1455
310
121
177
4431
2676
1742
10478
3019

دوا أوبك 10 -

26689

-1273

25416

أذ بيجان
البحري
برو اا
كاياخ تان
اليزيا
المك يك
عُمان
وسيا
ال دان
جل ب ال دان

717
205
102
1706
594
1753
881
11004
75
130

-33
-9
-5
-78
-27
0
-40
-526
-3
-6

684
196
97
1628
567
1753
841
10478
72
124

دوا خا ذ أوبك 10-

17167

-727

16440

جم عة دوا أوبك+

43856

-2000

41856

المصد  :منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
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اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

 .2خ ة االتحاد األو وبي لخفض ال لب ط عيا ً على الغاي
اقتررت الميويية األوروبية في  20يوليو  2022كطووة لخيووض الطلو

لووو الغوواز طو يووا

دكلت الخطة ريا التنييذ في  9أرسطل  2022وتق ووي بخيووض ااووتهالك الغوواز فووي أوروبووا بنسووبة
 %15كالل اليترة موون  1أرسووطل  2022ورتووو  31مووارم  2023بنووا

لووو معوودل اليميووة التووي

تا ااتهال ها لو مدل األ وال الخمسة المايية مع تسووريع العمووي لووو تنويووع مصووادر اإلموودادات
بما في ذلك مليات الشرا المشتر ة لتعايا إميانيووة االتحوواد األوروبووي فووي الحصووول لووو شووحنات
بديلة للغاز .يأتي ذلك لو كليية الحاجووة إلووو تحقيو وفوورة فووي إموودادات الغوواز ليصووي الشووتا القووادل
ااتعدادا النقطا محتمي إلمدادات الغاز من روايا إلو االتحاد األوروبي وانعياا السلبي لو أموون
الطاقة .وتستند الخطة األوروبية لخيض الطل طو يا لو الغاز لو  3ر ائا رئيسية و ي:
أوالً :التح ا

استخدام الغاي إلى ال ق د البديل للحد

تأثر ق اعا الصلاعة وال اقة والتدفئة

يي ي أن ييون ذا التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيية وااتخدال
الطاقة النووية ريثما ان ذلك ممينا أما ااتخدال اليحا وأنوا الوقود الثقيي األكرل
فييون ند ال رورة القصول وبشيي معقت .ما يج النظر فووي االاووتثنا ات ليووي
رالة لو ردة و لو أاام معقت لبعض اللوائ البيئية.
ثا يا ً :تحفيز خفض االستهالك
د ووا أنظمووة المناقصووات لتحييووا الشوور ات اليبيوورة وتعوي ووها وون كيووض ااووتهالك الغوواز
وإميانية ويع كطا مسا دات من قبي الوودول لوود ا التيوواليف وإبوورال قووود تسووم
بااتهالك أقي للغاز ند الحاجة ومقاي ة العقود بين المسووتهليين الصوونا يين بهوودف
السماح بتنييذ اإلنتاج في المناط األقي ت ررا في رالة النق

اليبير في اإلمدادات.

ثالثا ً :خفض التدفئة والتبريد
تنييذ رمالت تو ية امة لتوفير الطاقة في االتحاد األوروبي وإجرا تخييض
إلاامي للطاقة في المباني العامووة (تشوومي المرا ووا التجاريووة) وااللتوواال بمسووتول أقووي
لدرجات ررارة التدفئة والتبريد بااتخدال الغاز كالل أوقات محددة في القطا المنالي.
ذا وقدمت الميويية األوروبية إرشادات ومعايير لتحديد األولويات للدول لمسا دتها لو
تقليي الطل
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السنوي حول
التقرير

اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

وبشيي ال تهدف ذ الخطة إلو كيض طل
متر ميع

االتحاد األوروبي لو الغاز بواقع  45مليار

(المطلوب من ألمانيا ورد ا كيض ااتهال ها بواقع  10مليار متر ميع ) مع ااتثنا

الدول رير المرتبطة بشبيات الغاز األوروبية ألنها لن تيون قادرة لو تحرير ميات بيرة من الغاز
لصال الدول األ

ا األكرل ما ايتا ااتثنا الدول التي ال تتاامن شبياتها اليهربائية مع النظال

اليهربائي األوروبي وتعتمد بشيي أ بر لو الغاز إلنتاج اليهربا وذلك لتجن مخاطر ردوق أزمة
في إمدادات اليهربا .
ما تت من الخطة آلية طارئة لتيعيي إنذار لو مستول االتحاد األوروبي في رالة ردوق
نق

وااع النطاب في إمدادات الغاز أو ردوق طل

دول أو أ ثر من الدول التي أ لنت إنذار وطني بطل

مرتيع بشيي ااتثنائي أو إذا تقدمت كمل
إلو الميويية األوروبية .واتسم

ذ اآللية

الطارئة بجعي أ داف كيض ااتخدال الغاز إلاامية.
وتسري كطة االتحاد األوروبي لخيض الطل طو يا لو الغاز بشيي مبدئي لمدة ال وارد
لو أن يتا مراجعتها للنظر في تمديد ا في يو الويع العال إلمدادات الغاز في االتحاد األوروبي
بحلول شهر مايو .2023
تجدر اإلشارة إلو أن بيانات االتحاد األوروبي الصادرة في  27ابتمبر  2022تشير إلو
قيال رالبية الدول بمي ما يقرب من  %90من اعتها التخاينية للغاز .والجدير بالذ ر تعد ي من
ألمانيا وفرنسا وإيطاليا و ولندا من الدول التي تمتلك اعات تخاين بيرة في رين اجلت أدنو
مستويات للتخاين في التييا وبلغاريا والمجر .وال تمتلك ي من قبر

وإاتونيا وفنلندا واليونان

وأيرلندا وليتوانيا ولو سمبورج ومالطا والوفينيا مراف لتخاين الغاز واوف تحتاج ذ الدول إلو
إجرا ترتيبات ت امن مع الدول األ

ا األكرل في االتحاد األوروبي من أجي تأمين ارتياطياتها

من الغاز الطبيعي.
 .3استثما ا أ

ال اقة وتغير الملاخ في قا ن خفض التضخم األ ريكي لعام 2022

قال الرئيل األمرييي بتوقيع قانون كيووض الت ووخا ()Inflation Reduction Act - IRA
في  16أرسطل 2022

ق موافقة مجلسي النواب والشوويوو بإجمووالي ااووتثمارات تتجوواوز قيمتهووا

 430مليار دوالر منها  369مليار دوالر في مجاالت أمن الطاقة وتغير المناو و و أ بر التاال للحد
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اإلدارة االقتصادية

من التغير المناكي في تاريخ الواليات المتحدة األمرييية وأرد أ بر االاتثمارات العامة لقطا الطاقة
األمرييي لو اإلطالب ريث اتعدي االاتثمارات المدرجة في ذا القانون إلو كيض تياليف الطاقة
االاتهال ية وزيادة أمن الطاقة األمرييية مع تقليي انبعارات رازات االرتبام الحراري بشيي بير.
أوالً :خفض تكاليف ال اقة
ايتا كيض تياليف الطاقة من كالل توفير مجمو ة موون الحوووافا للمسووتهليين ويشوومي ذلووك
روافا مباشرة للمستهليين لشرا األجهاة اليهربائية الموفرة للطاقة وااتخدال المر بووات التووي تعمووي
بالطاقة النظيية وبنا وروودات الطاقووة الشمسووية لووو أاووط المبوواني واالاووتثمار فووي يووا ة الطاقووة
المناليووة مووع تخصووي

جووا

بيوور موون التمويووي لألاوور ذات الوودكي الموونخيض .وبنووا

لووو ذلووك

ايتا العمي لو تحقي التالي:
➢ اتوفر األارة التي تستييد من الطاقة النظيية واال تمادات ال ريبية للسيارة اليهربائيووة أ ثوور موون
 1000دوالر في العال.
➢ ايتا إ طا كصا مباشر لألارة قيمت  14,000دوالر ند شرا الم خات الحراريووة أو رير ووا
من األجهاة المنالية الموفرة للطاقة مما يوفر لها  350دوالر لو األقي انويا.
➢ ايتمين  7.5مليون أارة من تر ي أنظمة الطاقة الشمسية لو أاووط منووازلها بخصووا يووريبي
نسبت  %30مما يوفر لها مبلغ  9,000دوالر لو موودل موور النظووال أو  300دوالر فووي العووال
لو األقي.
➢ تقديا ما يصي إلو  7,500دوالر موون اإل يووا ات ال ووريبية لشوورا السوويارات اليهربائيووة الجديوودة
و 4,000دوالر للسيارات اليهربائية المستعملة مما يسا د األار لو توفير  950دوالر انويا.
➢ ويع الواليات المتحدة األمرييية لو المسار الصحي لتحقي أ دافها المناكية والتي اتوفر ليي
أارة ما متواط  500دوالر انويا من تياليف الطاقة الخاصة بها.
ثا ياً :أ

ال اقة والتصليس المحلي األ ريكي
ايتا بهذا الشأن د ا موروقية الطاقة وإنتاج الطاقة النظيية إلو جان يخ ااتثمارات يووخمة

ي األ بر لو اإلطالب فووي صوونا ة الطاقووة النظييووة األمريييووة .ويشوومي أ ثوور موون  60مليووار دوالر
لتصنيع الطاقة النظيية البرية في الواليات المتحدة األمرييية بر امي السلة التوريد وتقنيووات النقووي
مما ايسا د في تخييف الت خا وتقليي مخاطر صدمات األاعار في المستقبي من كالل كيض تيليووة
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الطاقة النظيية والمر بات التي تعمي بتلك الطاقة وتخييف اكتناقات السلة التوريد .وايتا تحقيو

ووذا

األمر من كالل اتخاذ اإلجرا ات التالية:
➢ اإل يا ات ال ريبية لإلنتاج لتسووريع التصوونيع األمرييووي لأللووواح الشمسووية وتوربينووات الريوواح
والبطاريات ومعالجة المعادن الهامة وتقدر ااتثماراتها بقيمة  30مليار دوالر.
➢ توفير ائتمان يريبي ااتثماري بقيمة  10مليار دوالر لبنا مرافو تصوونيع التينولوجيووا النظييووة
مثي المنش ت المصنعة للسيارات اليهربائية وتوربينات الرياح واأللواح الشمسية.
➢ تخصي

 500مليون دوالر يمن قانون اإلنتاج الدفا ي إلنتوواج الم ووخات الحراريووة ومعالجووة

المعادن الهامة.
➢ تقديا من بقيمة  2مليار دوالر إل ووادة تجهيووا مصووانع السوويارات الحاليووة لتصوونيع اوويارات تعمووي
بالطاقة النظيية مما ي من بقا وظائف تصنيع السيارات في المناط التي تعتمد ليها.
تصي إلو  20مليار دوالر لبنا منش ت جديدة لتصنيع السوويارات التووي تعمووي بالطاقووة

➢ من قرو

النظيية في جميع أنحا الواليات المتحدة األمرييية.
➢ تخصي

 2مليار دوالر للمختبرات الوطنية لتسريع أبحاق الطاقة.

ثالثاً :االقتصاد الخالي

الكرب ن

اووتعمي االاووتثمارات فووي قووانون كيووض الت ووخا األمرييووي لووو تقليووي االنبعارووات فووي افووة
القطا ات االقتصادية مما يقلي بشيي بير من االنبعارات الناتجة ن إنتاج اليهربا والنقي والصنا ة
والمباني والارا ة .وايتا تعايا ذا الهدف من كالل اتخاذ اإلجرا ات التالية:
➢ اإل يا ات ال ريبية للمصادر النظيية لليهربا وتخاين الطاقووة مووع تخصووي
لبرامج القرو

 30مليووار دوالر

والمن المستهدفة للواليات األمرييية والمرافو اليهربائيووة لتسووريع االنتقووال إلووو

اليهربا النظيية.
➢ اإل يا ات ال ريبية للوقود النظيف والمر بات التجارية النظيية لتقليي االنبعارات من قطا النقي.
➢ من ائتمانات يريبية لتقليي االنبعارات موون مليووات التصوونيع بمووا فووي ذلووك نحووو  6مليووار دوالر
لبرنووامج نشوور منش و ت صوونا ية متقدمووة جديوودة لتقليووي االنبعارووات موون أ بوور مصووادر االنبعارووات
الصنا ية مثي مصانع الييماويات واليوالذ واإلامنت.

81

التقرير الربع السنوي حول األوضاع البترولية العالمية – الربع الثالث 2022

الربع الثالث  -تموز  /يوليو  -أيلول  /سبتمبر 2022

81

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي ﺣﻮل

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

➢ تخصي

اإلدارة االقتصادية

أ ثر من  9مليار دوالر للمشتريات الييدرالية للتقنيات النظييووة أمريييووة الصوونع بهوودف

توفير اوب مستقر لمنتجات الطاقة النظيية بما فووي ذلووك  3مليووار دوالر لخدمووة البريوود األمريييووة
لشرا مر بات ديمة االنبعارات.
➢ تسريع تينولوجيا الطاقة النظيية من كالل ااتثمارات بقيمووة  27مليووار دوالر لوود ا نشوور التقنيووات
للحد من االنبعارات.
➢ ويع برنامج للحد من انبعارات راز الميثان الصادرة ن إنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي.
➢ تاويوود المنووازل والشوور ات بالطاقووة النظييووة بحلووول ووال  2030بمووا فووي ذلووك  950مليووون
لورة شمسية و 120ألف توربين رياح و 2300محطة بطاريات.
➢ كيض انبعارات رازات االرتبام الحراري بحلول ال  2030بنحو  1جيجا طن أو  %40مقارنووة
بمستويات ال .2005
ابعاً :االستثما في العدالة البيئية "" Environmental Justice
تصي قيمة االاووتثمارات المخصصووة لتحقيو العدالووة البيئيوة إلووو أ ثوور موون  60مليووار دوالر
وتشمي بعض النقاط الهامة و ي:
➢ ااتثمار المن المخصصة للبيئة الممولة بقيمووة  3مليووار دوالر فووي مشوورو ات يقود ووا المجتمووع
المحلي لمعالجة األيرار البيئية والصحية العامة المتعلقة بالتلوق وتغير المناو.
➢ تقديا من لتقليي تلوووق الهوووا فووي الموووانئ ممولووة بمبلووغ  3مليووار دوالر توود ا شوورا وتر يو
معدات وتينولوجيا ديمة االنبعارات في الموانئ.
➢ تخصي
خا

 1مليار دوالر لمر بات النقي الثقيي العاملة بالطاقة النظيية مثي الحافالت المدراية.

اً :المزا ع ن و الك أ اضي الغابا والمجتمعا الريفية القاد ة على الصم د
تخصي

ااتثمارات رير مسووبوقة ل وومان أن تيووون المجتمعووات الريييووة فووي طليعووة الحلووول

المناكية .و و ما يع د لو الدور المر اي للمنتجين الارا يين وماليي أرايي الغابات فووي الحلووول
المناكية من كالل االاتثمار في الارا ة المناكية وااتعادة الغابات والحيوواظ لووو األرايووي ويووخ
ااتثمارات بيرة في تطوير الطاقة النظيية في المجتمعات الرييية وايتا ذلك من كالل القيال باآلتي:
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➢ تخصي

اإلدارة االقتصادية

أ ثر من  20مليار دوالر لد ا مماراات الارا ة الذ ية مناكيا.

➢ تقديا من بقيمة  5مليار دوالر لد ا الغابووات الصووحية المقاومووة للحرائو

ورمايووة مووا يقوورب موون

 2مليون فدان من الغابات الوطنية وزرا ة األشجار في المناط الح رية.
➢ اإل يا ات ال ريبية والمن لد ا اإلنتاج المحلووي للوقووود الحيوووي وبنووا البنيووة التحتيووة الالزمووة
لوقود الطيران المستدال وأنوا الوقود الحيوي األكرل.
أن ذا القانون يسووتهدف كيووض تيليووة التقنيووات منخي ووة اليربووون لووو

وبشيي ال يت

نطاب وااع مما يجعي العديد منها أ ثر قدرة لو منافسة التقنيات القائمة لو الوقووود األريوووري فووي
العديد من القطا ات بحلووول ووال  2030موون كووالل تعايووا الطاقووة المتجووددة والمر بووات اليهربائيووة
والهيدروجين والميونات الرئيسية األكرل لالقتصاد منخيض اليربون.
 .4اتفاق المف ضية األو وبية على إجراءا طا ئة لخفض أسعا ال اقة
توصلت الميويية األوروبية في  30ابتمبر  2022إلو اتياب بشأن التدكي الطار لمعالجة
أاعار الطاقة المرتيعة يشمي تدابير لخيض الطل
اليهربا للمستهليين النهائيين .وبموج
منحنو ا لطل

لو اليهربا

مما ايسا د لو كيض تياليف

ذا االتياب اتعمي دول االتحاد األوروبي لو تسوية

لو اليهربا كالل اا ات الذروة مما اييون ل تأرير إيجابي مباشر لو األاعار.

ما اتقول دول االتحاد األوروبي بتوزيع األرباح اليائ ة من قطا الطاقة للمستهليين الذين ييافحون
لدفع فواتير الطاقة .وفي ذا السياب تا االتياب لو النقاط الرئيسية التالية:
أوالً :خفض استهالك الكهرباء
إجرا كيض طو ي بنسبة  %10من ااتهالك اليهربا وكيض إلاامي بنسبة  %5من
ااتهالك اليهربا في اا ات الذروة كالل اليترة ما بين  1ديسمبر  2022و  31مارم 2023
واييون لدول االتحاد األوروبي الحرية في اكتيار التدابير المناابة لخيض االاتهالك ليال الهدفين.
ثا يا ً :وضس تد أقصي لعائدا

لتجي الكهرباء

تحديد اقف معقت لعائدات منتجي اليهربا

بما في ذلك الذين يستخدمون تقنيات

 inframarginalمنخي ة التياليف (مثي مصادر الطاقة المتجددة والنووية)
يورو /ميجاوات اا ة ريث رق
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األشهر المايية دون زيادة تيالييها التشغيلية .ذا ومن المتوقع أن يحافت ذا المستول السعري لو
ربحية المنتجين وتجن إ اقة االاتثمارات في قطا الطاقات المتجددة.
ثالثا ً :فرض
فر

اهمة تضا لية ؤقتة على ق اع ال ق د األتف ا
مسا مة ت امنية إلاامية معقتة لو أرباح الشر ات العاملة في قطا ات النيا والغاز

الطبيعي واليحا والتيرير رتو  30يونيو  2023وايتا ارتساب ذ المسا مة لو األرباح الخايعة
لل ريبة

لو النحو المحدد بموج

القوا د ال ريبية الوطنية في السنة المالية التي تبدأ في 2022

و/أو في  2023والتي تايد ن نسبة  %20من متواا األرباح السنوية الخايعة لل ريبة منذ
ال  .2018ومن المقرر أن تستخدل الدول ائدات المسا مة الت امنية لتوفير الد ا المالي لألار
والشر ات وللتخييف من آرار ارتيا أاعار اليهربا بالتجائة.
ابعا ً :وضس تدابير لبيس الكهرباء بالتجزئة للشركا الصغيرة والمت س ة
إميانية تحديد اعر معقت لتاويد الشر ات الصغيرة والمتواطة باليهربا بهدف د مها في
مواجهة ارتيا أاعار الطاقة و ذلك يمين بشيي ااتثنائي ومعقت تحديد اعر أقي من التيلية لتوريد
اليهربا إلو تلك الشر ات.
يذ ر أن أاعار الطاقة قد شهدت ارتيا ووا ملحوظووا فووي دول االتحوواد األوروبووي وجميووع أنحووا
العالا منذ النصف الثاني من ووال  .2021وفووي رووين ووان ووذا االرتيووا متوقعوا فووي اووياب االنتعوواش
االقتصادي ق جائحة  COVID-19وتخييف القيود لو رر ة التنقي فقد ارتيعووت أاووعار الطاقووة
بشيي أ بر مما ان متوقعا بسب األزمة الرواية األو رانية.
اووا مت وودة وامووي فووي ارتيووا أاووعار الطاقووة منووذ ووال  2021و ووي لووو النحووو التووالي:
أوالً االرتيا القيااي في أاعار الغاز باألاواب العالمية بأ ثر من  %170في ال  2021وفي دول
االتحاد األوروبي بأ ثر من  %150بين يوليووو  2021ويوليووو 2022

لووو كلييووة التعووافي المتوواامن

لالقتصادات من تدا يات جائحة فيروم ورونا في ال  2021وما يرتبا ب من ارتيا فووي الطلو
واألزمة الرواية األو رانية التي بدأت في نهاية فبراير  2022وما يرتبا بها من نق

في اإلمدادات.

ثا يا ً الظروف المناكية القااية بما في ذلك موجات الطقل الحووارة كووالل فصووي الصوويف فووي جميووع
أنحا أوروبا والتي تسببت في ارتيا الطل
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فووي إموودادات الطاقووة اليهرومائيووة موون ناريووة أكوورل.

الجيوواف ومووا يترت و

لووو ذلووك موون انخيووا

ثالثرا ً ارتيووا الطلو

لووو الغوواز الطبيعووي المسووال ومووا ترتو

لووو ذلووك موون ارتيووا فووي أاووعار .

ابعا ً زيادة ااتهالك الغاز في آايا لو كليية االنتعاش االقتصادي .خا

ا ً النق

األكير في توليوود

اليهربا من الطاقة النووية والطاقة اليهرومائية ويرتبا ذلك جائيا بالتغيرات المناكية.
وكووالل األشووهر األكيوورة قامووت رواوويا بوقووف إموودادات الغوواز إلووو وودد موون دول االتحوواد
األوروبي األمر الذي زاد من رالة دل اليقين بشأن إمدادات الطاقة ما أدل إلو ارتيا أاعار الغاز
إلو مستول رير مسبوب ومن را ارتيعت أاعار اليهربا بشيي راد بلغووت نسووبت  %35لووو أاووام
اوونوي فووي شووهر أرسووطل  2022وشووهد اوووب الطاقووة فووي االتحوواد األوروبووي ايووطرابا ملحوظووا.
وي ضح الشكل ( )28معشر أاعار المنتج والمستهلك للطاقة في االتحوواد االوروبووي كووالل اليتوورة موون
يناير  2021إلو يوليو .2022
الشكل ()28
ؤشر أسعا الملتج والم تهلك لل اقة في دوا االتحاد األو وبي
خالا الفترة (يلاير  – 2021ي لي )2022
أسعا الملتج
الصلاعي لل اقة

240
220
200
180

أسعا الم تهلك
للكهرباء والغاي
وأ اع ال ق د
األتف ا األخرى

ت سط المؤشر ( 100 = 2015ق ة أساس)

160
140
120
100

ي لي 2022

أبريل 2022

يلاير 2022

أكت بر 2021

ي لي 2021

أبريل 2021

يلاير 2021

80

المصد .Eurostat :

ومن المتوقع ااتمرار ارتيا أاعار الطاقة في االتحاد األوروبي كالل األشهر المقبلة ريث
قد يستغرب األمر وقتا الاتبدال إمدادات الغاز الرواي بإمدادات من مصادر أكرل .وبشيي ال
يت

جليا رجا المعاناة والتحديات التي تواجهها دول االتحاد األوروبي فيما يتعل بأمن الطاقة

ال ايما مع اقتراب فصي الشتا
85
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اإلمدادات واالرتيا اليبير في أاعار الغاز مدل ا تماد ا لو الغاز الطبيعي بشيي رئيسي مصدر
نظيف لتوليد الطاقة وألررا
 .5ت اف

التدفئة.

جم عة الدوا ال بس الكبرى ( )G7على تحديد سقف ألسعا اللفط الروسي
اتي وزرا مالية مجمو ة الدول السبع اليبرل  -الواليات المتحدة األمرييية واليابان و ندا

وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملية المتحدة في الثاني من شهر ابتمبر  2022لو فر

اقف لو

أاعار النيا الرواي في إطار العقوبات المرتبطة باألزمة الرواية األو رانية دون زيادة معدل
الت خا العالمي المرتيع راليا مما قد يسا د في كيض أاعار الطاقة العالمية .يشمي ذا االتياب
رظر تقديا "الخدمات التي تتي النقي البحري للنيا والمنتجات البترولية الرواية لو مستول العالا"
فوب الحد األقصو للسعر الذي ايتا تحديد الرقا بنا

لو مجمو ة من المدكالت الينية وقد يعدي

ذلك إلو منع رطا التأمين أو تمويي شحنات النيا .ذا ومن المنتظر أن يدكي االتياب ريا التنييذ إلو
جان المجمو ة التالية من العقوبات التي ييريها االتحاد األوروبي لو روايا والتي تشمي فر
رظر لو واردات النيا الرواي المنقولة بحرا ابتدا من الخامل من شهر ديسمبر .2022
من جانبها أ دت روايا لو أنها لن نقول بتوريد النيا والمنتجات البترولية للشر ات
أو الدول التي قد تطب قيود اعرية لو صادراتها من الطاقة مما يايد من مخاطر نق

اإلمدادات.

وتشير التوقعات إلو أن النطاب السعري المحدد للنيا الرواي قد يتراوح ما بين  40إلو 60
دوالر للبرميي ريث إن الحد األ لو من ذا النطاب يتواف مع األاعار التاريخية للنيا الرواي في
رين أن الحد األدنو يقترب من التيلية الهامشية إلنتاج النيا الرواي.

سادسا ا :التطورات في اتفاق باريس لتغير المناخ
 .1ت ا ب رسبرذ الثال عشر ت ا الملاخ
قد روار بطرابرج الثالث شر رول المناو في مدينة برلين ألمانيا كالل اليترة من
 17إلو  19يوليو  2022بمشار ة  40دولة يمثلها وزرا ومسعولي البيئة والمناو .وقد ترأم
الحوار ال من ألمانيا وجمهورية مصر العربية التي تست يف معتمر الدول األطراف في اتياقية األما
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناو " "COP27بمدينة شرل الشيخ في شهر نوفمبر  .2022تطرب
86
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الحوار إلو ييية االاتمرار فو التر يا لو ميافحة ظا رة التغير المناكو وناق

االتياقيات

الرئيسية لحماية المناو مع التأ يد لو أ مية بنا تواف في اآلرا وتوفير الد ا السيااي لحي
الخالفات بهدف تحسين تنييذ العمي المناكي والحاجة إلو ار ة التحرك لتنييذ جميع القرارات التي
تهدف إلو الحد من االرتبام الحراري ند  1.5درجة مئوية .ما د ت الدول األفريقية إلو كيض
الديون لتميينها من ميافحة آرار تغير المناو بشيي أف ي.
ذا وقد ر ا المشار ون في الحوار لو أن ي زيادة في ظا رة االرتبام الحراري
تتصا د معها اآلرار السلبية المتوقعة لو البشر والنظا البيئية والخسائر واأليرار ذات الصلة
وتتأرر جميع المجتمعات والدول بتأريرات تغير المناو .ما أظهرت المناقشات وجود تقارب متاايد
رول التوقعات بأن معتمرات الدول األطراف في اتياقية األما المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناو
يج أن ت ع األال لد ا أف ي للدول النامية في التعامي مع اآلرار المالية من كالل بنا القدرات
ونقي التينولوجيا و ذلك في تجن وتقليي ومعالجة الخسائر واأليرار.
 .2ؤتمر األ م المتحدة المعلي بالملاخ وأهداف التلمية الم تدا ة
قد معتمر األما المتحدة المعني بالمناو والتنمية المستدامة كالل اليترة ()21 - 20
يوليو  2022في العاصمة اليابانية طو يو بمشار ة أ ثر من  100متحدق من جميع أنحا العالا
بما في ذلك نحو  30وزيرا ريوميا ومسعولين آكرين رفيعي المستول .دف المعتمر بشيي رئيسي
إلو ويع الحلول والمقتررات المحتملة رول ييية دمج الجهود بشيي أف ي لتسريع العمي لمعالجة
الطوار المناكية واالنعيااات األكيرة في تحقي أ داف التنمية المستدامة.
وأ د المشار ون في المعتمر لو أن تغير المناو و أمر شامي ويعرر لو جميع أ داف
التنمية المستدامة وأن ويع ذ األ داف لو المسار الصحي والحياظ لو دف  1.5درجة
مئوية يتطل

زيادة وتيرة التنييذ بشيي بير ورفع الطموح .ما تا تسليا ال و

المتيامي للعمي المناكي وأ داف التنمية المستدامة يتطل

لو أن التنييذ

قد المناقشات المستمرة بين افة أصحاب

المصلحة لو جميع المستويات من أجي تبادل المعرفة وتعايا الشرا ات بين الحيومات والقطا
والمجتمع المدني بما في ذلك تنسي المسا مات المحددة وطنيا ( )NDCsوالمراجعات

الخا

الوطنية الطو ية ( )VNRsواالاتراتيجيات وكطا العمي الوطنية للتنو البيولوجي ()NBSAPs
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و ذلك من كالل االاتيادة من اليعاليات الحيومية الدولية الرئيسية مثي قمة أ داف التنمية المستدامة
المقرر قد ا في ال .2023
ومن جانبها أ لنت الحيومة اليابانية ن دف جديد يتمثي في جمع  15مليار دوالر من كالل
مجمو ة الدول السبع اليبرل ( )G7إلزالة اليربون والتخطيا إلصدار اندات "التحول األك ر".
ذا ويظهر أردق تقرير للهيئة الحيومية الدولية المعنية بتغير المناو ( (IPCCأن إذا ما تا
بأ داف التنمية

اتخاذ إجرا ات مناكية راامة في الوقت الحالي فهناك إميانية ليل فقا للنهو

المستدامة بشيي فوري ولين أي ا تحقي فوائد تنموية مشتر ة ائلة لو المدل الطويي مثي تحقي
ناتج اقتصادي المي يبلغ  43تريليون دوالر بحلول ال .2070
 .3الملتدى اإلقليمي العربي بشأن تم يل العمل الملاخي
قد المنتدل اإلقليمي العربي بشأن تمويي العمي المناكي في الخامل

شر من شهر

ابتمبر  2022بمقر لجنة األما المتحدة االقتصادية واالجتما ية لغربي آايا (اإلايوا) بالعاصمة
اللبنانية بيروت بمشار ة دد من الوزرا والمسعولين رفيعي المستول وممثلين ن القطا ين العال
والمجتمع اإلنمائي الدولي .ويعد ذا المنتدل وارد من كمسة منتديات إقليمية تا تنظيمها في

والخا

اياب التح يرات لمعتمر األطراف السابع والعشرين لألما المتحدة ) – (COP 27مدينة شرل الشيخ
نوفمبر .2022
أشار المشار ون في فعاليات المنتدل إلو أن المنطقة العربية تتأرر ثيرا بتدا يات تغير
المناو .فخالل العقدين الماييين ارتيع متواا درجة الحرارة بمقدار  0.8درجة مئوية في المتواا
ويتوقع أن يرتيع بمقدار  4.8درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي .ما تا اإلشارة إلو أن الدول
العربية قد تلقت كالل العقد المايي نحو  34مليار دوالر من التمويي الدولي العال للمناو أي ما يقي
ن  %7من المطلوب لتنييذ المسا مات المحددة وطنيا ألرد
ال  2030ايتطل

شر دولة

ربية .وإن بحلول

األمر توفير روالي  400مليار دوالر لو األقي لسد فجوة تمويي المناو في

المنطقة العربية مما يد و إلو توفير العديد من الشرا ات المعازة واالاتثمارات و ذلك تقديا رلول
مبتيرة مع التر يا لو ويع رلول للنهو
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وفي ذا السياب تناول المنتدل ارتياجات الدول العربية من تمويي للعمي المناكي ل مان
المشرو ات

األمن المائي وأمن الطاقة واألمن الغذائي في ظي ظروف مناكية متغيرة وتا ر

القابلة للتمويي التي تسا ا في تسريع العمي المناكي والسبي المبتيرة من التمويي ومبادرات إقليمية
يمين أن تتي الير

الاتثمارات القطا الخا

والتمويي المختلا والد ا الثنائي .وشهد المنتدل

اقتراح  28مشرو ا فعاال في قطا ات النقي والطاقة والارا ة ومواجهة التصحر وإدارة الميا تمثي
في مجملها أولويات العمي المناكي وبااتثمارات إجمالية تبلغ روالي  4.7مليار دوالر .ما تا التأ يد
لو أ مية أن تتعامي الدول العربية مع االاتثمار في العمي التنموي والمناكي بوصي ااتثمارا في
رأم المال البشري لرفع يا ة العنصر البشري ومهارات بما يع ل للتعامي مع التينولوجيا الحديثة
التي تعتمد ليها المشرو ات التنموية والمناكية وأن العمي اإلقليمي العربي المشترك من شأن
لو معوقات تمويي وتنييذ العمي المناكي ويعاز تحقي أ داف التنمية المستدامة في ظي

التغل

التحديات العالمية الرا نة.
سابعا ا :االنعكاسات المحتملة للتطورات في أسواق البترول على اقتصادات الدول األعضاء في أوابك
 .1اال عكاس على كمية صاد ا اللفط الخام ال ُم قد ة في الدوا األعضاء في أوابك
تشير التقديرات األولية إلو ارتيا

مية صادرات النيا الخال في الوودول األ

ووا فووي أوابووك

كالل الربع الثالث من ال  2022بنحو  821ألف برميي/يول مقارنة بووالربع السوواب لتصووي إلووو نحووو
 19.3مليووون برميووي/يول و ووو مسووتول مرتيووع بنحووو  2.3مليووون برميووي/يول لووو أاووام اوونوي.
ويعال ذا االرتيا بشيي رئيسي إلو قيووال دوا أوبررك( +موون يوومنها كمسووة موون الوودول األ

ووا )

بتعديي مستول إنتاجها الشهري بالايادة بمقدار  648ألف ب/ي في شووهري يوليووو وأرسووطل 2022

وبمقدار  100ألف ب/ي في شهر ابتمبر  .2022كما ي ضح الجدوا ( )13والشكل (.)29
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الجدوا ()13

الربس ال ل ا في كمية وقيمة صاد ا اللفط الخام في الدوا األعضاء*)2022-2021( ،

الت

كمية الصاد ا ( لي ن ب/ا)

قيمة الصاد ا ( ليا دوال )

الربس الثال

17.013

114.2

الربس الثا ي

18.469

189.5

الربس الثال *

19.290

181.2

الربس الثا ي 2022

0.821

()8.3

2021
2022
التغير ع

( لي ن ب/ا)

الربس الثال 2021

67.0

2.277

* بيانات تقديرية.
التظا :
 تا ارتساب مية صادرات النيا في الدول األ ا بطرح اإلاتهالك الشهري من انتاج النيا الخال الشوهري وب ورب المتواوا الشوهريلألاعار اليورية لخامات ي دولة في رجا الصادرات النيطية الشهرية تا تقدير قيمة الصوادرات الشوهرية ومنهوا توا ارتسواب القيموة
التقديرية لصادرات النيا الربع انوية للدول األ ا .
المصد  :منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) تقديرات أولية.

الشكل ()29
قا ة كمية إ تاذ اللفط الخام بصاد اته المقد ة للدوا األعضاء في لظمة أوابك،
()2022-2021
لي ن بر يل/ي م
25
20
15
10
5

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع األول

الربع الرابع

2022

كمية إ تاذ اللفط الخام

الربع الثالث

0

2021

كمية صاد ا اللفط الخام

المصد  :منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) – تقديرات أولية.

 .2اال عكاس على قيمة صاد ا اللفط الخام ال ُم قد ة في الدوا األعضاء في أوابك
تشير التقديرات األولية إلو االنعيام السلبي النخيا
أوبك وكامات الدول اال
90
90
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الدول األ

اإلدارة االقتصادية

ا المقدرة كالل نيل الربع لتنخيض للمرة األولووو منووذ الربووع الثوواني موون ووال .2020

فقد انخي ت قيمة صادرات الونيا بنحووو  8.3مليووار دوالر أي بنسووبة  %4.4مقارنووة بووالربع السوواب
لتصي إلو نحو  181.2مليووار دوالر متراجعووة وون أ لووو مسووتول لهووا فووي أ ثوور موون اووبعة أ وووال

كما ي ضح الجدوا ( )13والشكل (.)30
قا ة

الشكل ()30
ت يا أسعا اللفط بقيمة صاد اته المقد ة للدوا األعضاء في لظمة أوابك،
()2022-2021

دوال /بر يل
120
100
80
60
40

20

الربع الثالث

الربع األول

الربع الثاني

الربع الرابع

2022

الربع الثالث

ليا دوال
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20

2021

ت سط أسعا سلة أوبك

قيمة صاد ا اللفط الخام

المصد  :منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) – تقديرات أولية.

 .3اال عكاس على األداء االقتصادا الكلي للدوا األعضاء في لظمة أوابك
ألقت التطورات في السوب البتروليووة العالميووة بظاللهووا لووو مسووتويات األدا االقتصووادي فووي
الدول األ

ا كالل الربع الثالث من ال  2022ريث تباطئ النمو اإليجابي في مستويات الناتج في

القطا ات النيطية بشيي ال .ويعووال ذلووك فووي األاووام إلووو تووأرر أدا االقتصووادات الوطنيووة بتبوواطع
االقتصاد العالمي واألزمة الرواية األو رانية المتصووا دة وتشووديد األويووا الماليووة العالميووة الووذي
جا أرر محدود لو بعض الدول األ

ا في ظي ما تتمتع ب نظمها المصرفية من فائض السوويولة.

ومن المتوقع ااتمرار ذا التباطع لو المدل القري

تاامنا مع بد دول أوبووك +فووي كيووض إنتاجهووا

النيطي بمقدار  2مليون برميي/يول كالل اليتوورة (نوووفمبر  – 2022ديسوومبر  )2023وتراجووع أاووعار
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اإلدارة االقتصادية

النيا الخال وكيض النمو المتوقع للطل العالمي المرتبا بوجود درجة اليووة موون وودل اليقووين تحوويا
باَفاب االقتصاد العالمي واا تنامي مخوواطر التطووورات الجيوايااووية ال اوويما ال ووغوط الت ووخمية
واإلنقطا ات في االاي التوريد.
ويشير تقريوور "اَفرراق االقتصرراد األقليمرري – الشرررق األوسررط واَسرريا ال سر ى" الصووادر وون
صندوب النقد الدولي في نهاية شهر أ توبر  2022إلو أن الدول المصوودرة للوونيا فووي منطقووة الشوورب
األواا وشمال أفريقيا أمامها فرصة بيرة لتعظيا اليوائد المتحققة من ائدات الوونيا االاووتثنائية التووي
تعد من أ ا مصادر الدكي القومي وتسا ا في تحقي التنمية المستدامة وذلك من كووالل بنووا

وووام

األمان المالي والمحافظووة لووو زكووا إصووالرات الماليووة العامووة والم ووي قوودما بتنييووذ كطووا التحووول
والتنويع االقتصادي .ما أن ذ الدول اتستييد من تحول مسار التجووارة إلووو روود مووا نتيجووة األزمووة
الرواية األو رانية ريث تسعو الدول األوروبية إليجاد بديي لمشترياتها النيطية من روايا.
وتجدر اإلشارة إلو أن من المتوقع أن تحوود السيااووات النقديووة والحووال الماليووة التحييايووة التووي
تنيذ ا رالبية الدول األ

ا في منظمة أوابك لو صعيد قطا ات المالية العامة والقطا المووالي موون

االَرار االقتصادية المباشرة الناجمة ن األزمووة الرواووية األو رانيووة .مووا ايتواصووي األدا اإليجووابي
لبرامج اإلصالح االقتصادي التي يجري تنييذ ا في بعض الدول األ

ا الهادفووة إلووو د ووا النشوواط

االقتصادي وتنويع القا دة اإلنتاجية والتصديرية والتي أدت إلو تحسن ملموم في مسووتويات النشوواط
في القطا ات رير النيطية.
ثا لا ً :االَفاق الم تقبلية ألس اق اللفط العالمية على المدى القريب
 -1أسعا اللفط الخام:
تشير توقعات إدارة معلومات الطاقة األمرييية إلو أن متواا اعر كال برنووت اووينخيض إلووو
 93دوالر/برميي في الربع الرابع من ووال  2022مووا يتوقووع أن يوونخيض متواووا اووعر كووال روورب
تيسام األمرييي إلو  86دوالر/برميووي فووي الربووع الرابووع موون ووال  .2022فووي رووين تشووير توقعووات
صندوب النقد الدولي إلو أن متواا اعر النيا (كال برنت وكال دبي وكال ررب تيسام) ايبلغ نحو
 98.2دوالر/برميي في ال  2022قبي أن ينخيض إلو نحو  85.5دوالر/برميي في ال .2023
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يذ ر أن اوب النيا العالمية ال تاال تحيا بها رالة مرتيعة من دل اليقين يصع معها تحديد
مستول محدد قد تصل أاعار النيا ولين تتوقع لظمة األق ا العربية المصد ة للبتروا (أوابك) أن
تتج أاعار النيا الخال نحو االنخيا

كالل اليترة المتبقية من ال 2022

ردوق ر ود في االقتصادي العالمي وما يرتبا ب من تراجع في الطل

لو كليية تنامي مخاوف
لو النيا الخووال ومنتجاتو

في ظي قيال البنوك المر اية العالمية برفع أاعار اليائدة ليب الت خا المتاايد.
ومن العوامي التي يتوقع أن تحد من االنخيا
لو النيا ألررا

في الطل

المتوقع في األاعار االرتيا الموامي المعتاد

التدفئة كالل فصي الشووتا وتنووامي المخوواطر بشووأن نقو

اإلموودادات

بالتاامن مع اتياب وزرا مالية مجمو ة الدول السووبع اليبوورل لووو فوور

اووقف ألاووعار صووادرات

النيا الرواية وتعهد روايا بالتوقف وون بيووع الوونيا للوودول التووي اووتطب

ووذا اإلجوورا ف ووال وون

الحظر األوروبي لواردات النيا الرواية المقرر أن يبوودأ فووي أوائووي شووهر ديسوومبر القووادل .مووا يتوقووع
أن يسا ا رر

مجمو ة دول أوبووك +لووو د ووا ااووتقرار وتوووازن اوووب الوونيا وال اوويما قرار ووا

األكير بخيض مستول إنتاجها النيطي بمقدار  2مليون برميي/يول بوود ا موون نوووفمبر  2022فووي د ووا
أاعار النيا الخال.
 -2اإل دادا اللف ية العالمية:
تشير أردق توقعات منظمة الدول المصوودرة للبتوورول (أوبووك) إلووو ارتيووا إجمووالي اإلموودادات
النيطية لمجمو ة الدول المنتجة من كارجها كالل الربع الرابع من ووال  2022بنحووو  1مليووون ب/ي
مقارنة بالربع الساب لتصي إلووو نحووو  66.8مليووون ب/ي .وبشرركل عررام ،يتوقووع ارتيووا متواووا تلووك
اإلمدادات كالل ال  2022بنحو  1.9مليون ب/ي أي بنسبة  %3مقارنة بالعال السوواب

ليصووي إلووو

 65.6مليون برميي/يول و و مستول أقي من التوقعات السابقة ريث تا كيض النمووو المتوقووع إلنتوواج
الوودول األوروبيووة (ال اوويما النوورويج) والوودول االَاوويوية (بااووتثنا الصووين والهنوود) ودول أورااوويا
(مع ااتمرار رالة دل اليقين المحيطة بانتاج روايا النيطي) .ذا واتيون المحر ات الرئيسووية لنمووو
اإلمدادات النيطية العالمية في ووال  2022ووي ووي مون الواليووات المتحوودة األمريييووة و نوودا والصووين
وريانا والبرازيي.
ومن جان اَكر تشير أردق تقديرات إدارة معلومات الطاقة األمرييية إلو ارتيا إنتاج النيا
الصووخري األمرييووي فووي المنوواط السووبع الرئيسووية (Haynesville Eagle Ford Bakken
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 Appalachia Permian Niobraraو )Anadarkoفي شهر أ توبر  2022ليصووي إلووو روووالي
 9مليووون ب/ي ويتوقووع أن يواصووي ارتيا و فووي شووهر نوووفمبر ليصووي إلووو  9.104مليووون ب/ي
و و أ لو مستول مسجي ل منذ شهر مارم .2020
 -3ال لب العالمي على اللفط:
تشير أردق توقعات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إلو ارتيا إجمالي الطل العالمي
لو النيا كالل الربع الرابع من ال  2022بنحو  2.3مليون ب/ي مقارنة بالربع الساب لتصووي إلووو
نحو  101.6مليون ب/ي بد ا من االنتعاش الموامي في الطل

لو زيت التدفئة فووي نصووف اليوورة

األريية الشمالي كالل فصي الشتا وارتمال أن يووعدي ارتيووا أاووعار الغوواز الطبيعووي إلووو التحووول
الاتخدال النيا في توليد الطاقة في ي من أوروبا وآايا.
وبشكل عررام ،يتوقع ارتيا إجمالي الطل العالمي كالل ووال  2022بنحووو  2.6مليووون ب/ي
أي بنسبة  %2.7مقارنة بالعال الساب

ليصووي إلووو نحووو  99.7مليووون ب /ي و ووو مسووتول أقووي موون

التوقعات السابقة بسب توايع القيود المرتبطة بسيااة  Zero - Covidفي بعض المنوواط بالصووين
والتحديات االقتصادية في دول أوروبا وال غوط الت خمية في االقتصادات الرئيسووية األكوورل التووي
يمين أن تخيض الطل اليلووي .ووذا ويمثووي التوجو الاووتخدال الوونيا بوودال وون الغوواز الطبيعووي مرتيووع
التيلية لتوليد الطاقة وفي العمليات الصنا ية بدول منظمووة التعوواون االقتصووادي والتنميووة فووي أوروبووا
وآايا ميونا اما لتوقعات الطل

لو النيا لعال .2022

في ذا السياب يتوقع ارتيا الطل

لو النيا في دول منظمووة التعوواون االقتصووادي والتنميووة

كالل ال  2022بنحو  1.4مليووون ب/ي أي بنسووبة  %3مقارنووة بالعووال السوواب

ليصووي إلووو روووالي

 46.2مليون ب /ي مع ااووتحواذ دول األمووريييتين بقيووادة الواليووات المتحوودة األمريييووة لووو الجووا
األ بر من ذا االرتيا في ظي تعافي الطل

لو الديال ونواتج التقطير الخيييووة .مووا يتوقووع ارتيووا

طل و دول كووارج منظمووة التعوواون االقتصووادي والتنميووة بنحووو  1.3مليووون ب/ي أي بنسووبة %2.5
ليصي إلو روالي  53.5مليون ب/ي بد ا موون الايووادة المطووردة فووي الطلو

لووو الوقووود الصوونا ي

ووقود النقي تاامنا مع انتعاش النشاط االقتصادي.
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تجدر اإلشارة إلو أن التوقعات ال تاال كايعة لحالة من وودل اليقووين مرتبطووة بمجمو ووة موون
الشيوك والمخاوف أ مها :تباطع نمو االقتصوواد العووالمي ومسووتويات الت ووخا المرتيعووة والتوووترات
الجيوايااية المتصا دة في شرب أوروبا والتحديات المتعلقة بإميانية ودة ظهووور فيووروم ورونووا
ومتحورات الجديدة وتأرير ا لو وقووود النقووي و ووو مووا ووان لو دور رئيسووي فووي قوورار دول أوبووك+
االاتباقي بخيض مسووتول انتاجهووا بمقوودار  2مليووون ب/ي بوود ا موون شووهر نوووفمبر  2022فووي جهوود
مستمر ودؤوب لتوفير ااتقرار مستدال لسوب النيا العالمي.
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