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التطورات في مجال النفط والطاقة 

نظرة عامة 
ــواقتأثرت ــكل ملحوظ بالعالمیة النفطأس العوامل بش
التحدیات التي شھدھا االقتصاد العالمي  اسیة ویالجیوس

ام   ث  .2019في ـع دت  حـی ـــھ ً شــ ا الربع  خالل  تراجـع
الطلب العالمي على النفط نخفاضال، انعكاســـاً  األول

ذلك على  ، االقتصــاد العالميتباطؤ نشــاطعلى خلفیة 
الالرغم من تفــاق خفض الجــدیــدة  التعــدیالت  دخول 

من شــھر حیز التنفیذ بدءً 1(أوبك +)اإلنتاج بین دول  
شــھدت أســواق فیما ،أشــھرســتةلمدةو2019ینایر  

ً االنفط العالمیة  خالل الربع الثاني من  نتعاشــــاً نســــبیا
ـــھد  الـعام ــتقرار الزخم  اـلذي شــ الھبوطي في أداء  اســ

ــاد العالمي تفاق الوالیات المتحدة اتزامناً مع ، االقتصـ
ــتئـناف المفـ األمریكـیة   ــین على اســ وضــــات  اوالصــ

ــواق  ـتأثرتخالل الربع الـثاـلث،  .  التـجارـیة بینھـما أســ
الـشرق  منطقة  بتزاید التوترات الجیوـسیاـسیة في  النفط 

،  تباطؤ أداء االقتصــــاد العالمي األوســــط، إلى جانب  
ـــناـعات التحویلـیة إلى  تراجع تزامـناً مع   ــاط الصــ نشــ

ــھدھا منذ األزمة المالیة العالمیة في   ــتویات لم تشـ مسـ
بین الوالیات المتحدة تصـاعد التوترات، و2008عام  

ــیناألمریكیة   ــین  ما نتج عنھا من، والصـ فرض الصـ
على وارداتھا من نوعھا ھي األولى لرســـوم جمركیة 

ةمن النفط األمریكي ـــب ة5بنســ اـئ ك تـحد.في الـم تـل
اتج عن  من األثر اإلیجـابي  التطورات د دول  الـن تمـدـی

من  حتى ـشھر مارستفاق خفض اإلنتاج(أوبك +) ال
الطلـب  الملحوظ في  رتفـاع  االمن أثر  ، و2020عـام

ــواقالـعالمي على .اـلدولـیة خالل تـلك الفترةالنفطأســ
ــھدفي المقابل،  ــواق النفط االربع الرابع  شـ نتعاش أسـ

اتفاقالوالیات المتحدة والـصین إلى  توـصل تزامناً مع
، وتراجع المخاوف بشأن خروج المملكة  تجاري أولي

اقالمتـحدة من االتـحاد األوروبي دون   ، إلى ـجاـنب اتـف
ك +)دول  اتفـاق ــافي  خفض  على  (أوـب إلنتـاج  إضـــ

د ــین والھـن اع الملحوظ في طـلب الصــ النفط، واالرتـف
على النفط الخام.

ـــیا 1 ــاـفة إلى روســ ــاء في منظـمة أوـبك ـباإلضــ اـلدول األعضــ
والسـودان والمكسـیك وبرونوي وجنوب  وأذربیجان والبحرین  

السودان وُعمان وكازاخستان ومالیزیا.

ــلي  وبشـــكل عام،   في  رغم تســـجیلھا ألقوى أداء فصـ
ــواق  خالل الربع األول  ، 2009مـنذ ـعام  اآلجـلةاألســ

في  لنفط لالعالمیةسـعار  ألاتنخفضـ ا، 2019من عام  
ذلــك  2019عــام   ــابق، ویُعــد  بــالعــام الســـ مقــارنــة 

بعواـمل  ، مـتأثرةً 2016ھو األول مـنذ ـعام  االنخـفاض
ــابكة منھا   ــاد العالميعدیدة ومتشـ تباطؤ أداء االقتصـ

المنقضـیةالعشـر سـنواتالإلى أدنى مسـتوى لھ خالل 
والتوترات التجاریة المتصــاعدة بین الوالیات المتحدة 

على  ـسلبیةٍ ، مما كان لھ انعكاـساتٍ األمریكیة والـصین
، الذي ـسجل 2019في عام على النفطالعالمي  لطلب ا

ملیون برمیـل/یوم، مقـارنـة بنمو بلغ 0.9بنحونمواً  
، لیصل مستواه إلى  2018عام  برمیل/یومملیون 1.5

في ـھذا اإلـطار،.  2019ملیون برمـیل/یوم ـعام 99.7
100بنحو العالمیة  االمدادات النفطیة  إجمالينخفضا

حـیث  ملیون برمـیل/یوم،98.9لیبلغبرمـیل/یوم،  ألف
وـبك من النفط الـخام والنفوط أـمدادات دول  إتراجـعت

ــكل ملحوظ بلغ غیر التقلیدیة  ملیون برمیل/یوم2بشــ
مع خفض اإلنـتاجـباتـفاقالتزام دول أوـبك  على خلفـیة

الـدول المنتجـة للنفط من خـارجھـا والتوترات بعض 
الجیوســیاســیة التي شــھدتھا منطقة الشــرق األوســط، 

ــل ل .ملیون برمیـل/یوم34.6إلىلتصـــ ،في المقـاـب
االـمدادات من اـلدول المنتـجة من ـخارج أوـبك ارتفـعت

ملیون 64.3برمیل/یوم لتصـــل إلىملیون1.9بنحو  
ةیـةمخزونـات النفطالوارتفعـتبرمیـل/یوم. العـالمـی

العــام  بوتیرة المحققــة خالل  بــالزیــادة  أقــل مقــارنــة 
زیادة طفیفة في  2019خالل عام  تحققتكما  .الـسابق

ــات ــاطی ــةاالحتی ــالمی ــاز الع والغ النفط  من  ــدة  المؤك
بتھا   في المائة على  1.3وفي المائة 0.99الطبیعي نـس

التوالي. 

فقد ،الدول العربیةنشاط االستكشاف في  فیما یخص  
العام   خالل  ً 12حققت  نفطیا ً 13واكتشافاً  اكتشافا

 ً على  غازیا واستحوذت  من  56.5نحو،  المائة  في 
االحتیاطي   والعالمي  تقدیرات  النفط  من  نحو المؤكد 
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. العالمیةفي المائة من احتیاطیات الغاز الطبیعي26.7
بنسبة   العربیة  الدول  المائة من 28.4واستأثرت  في 

اإلنتاج الخامإجمالي  النفط  من  وشكلت ،العالمي 
14.9حصتھا من كمیات الغاز الطبیعي المسوق نحو  

العالمي المائة من اإلجمالي  . كما 2019في عام  في 
العربیة عام   الدول  الطاقة في  2019ارتفع استھالك 

(ب م ن  ألف برمیل مكافئ نفط في الیوم473بنحو  
ملیون 15.3في المائة لیصل إلى  3.2بنسبةأي  ي)

برمیل مكافئ نفط یومیاً، وظل النفط والغاز الطبیعي  
الدول  علیھما  تعتمد  اللذین  األساسیین  المصدرین 

لتغطیة   شكلت احتیاجاتھاالعربیة  حیث  الطاقة،  من 
،  المصادر في المائة من إجمالي97.9حصتھما معاً  

لحوظ في  دخول الطاقات المتجددة بشكل ماستمرار  مع  
مزیج الوقود المستخدم في تولید الطاقة الكھربائیة. 

المعدالت السنویة ألسعار نفوط التصدیر فیما یخص
العربیة الدول  في  شھدتالرئیسة  فقد  ً ا،  في نخفاضا

بنسب متفاوتة تراوحت  2019مستویاتھا خالل عام  
نخفاض افي المائة، مما أدى إلى  10.4و5.8ما بین  

العربیة الدول  في  النفطیة  الصادرات  قیمة  إلى  في 
. ملیار دوالر432.9

الوضع العام لالستكشاف واالحتیاطیات  
مھمةاتخاذ قرارات اقتصادیة ومالیة 2019ـشھد عام  

تزامناً من قبل العدید من الـشركات الوطنیة والعالمیة، 
ــتثمارامع  ت في األســـواق البترولیة  عودة الثقة باالسـ

منذ العام الماضــي. في نفس الســیاق، أكدت مؤســســة  
)Rystad Energy(  االســتشــاریة أن أســواق الحفر

ــتوى الـعالم أـخذت  ــدـیدة العمق على مســ في المـیاه شــ
تســتعید عافیتھا بعد النجاحات التي حققتھا الشــركات  

.2018الكبرى في مجال االســتكشــاف واإلنتاج عام  
ام  أغیر   ذي میز ـع اؤل اـل ھ ورغم التـف ، إال أن  2019ـن
اـلـنـفط،  لـظال ــعــار  بــأســ اـلـمرـتـبط  اـلـیـقـین  عــدم  ـمن 

الع ب،  وـب ا علىرض والطـل ت بظاللـھ ة  ألـق اـع ـــن الصــ
ــة في مجال  ــیر النفط الصــــخريوخاصــ ، حیث تشــ

ــتثـمارات المرتبـطة نكـماش حجماالتوقـعات إلى  االســ
في  4بنســـبة  2020باالســـتكشـــاف واإلنتاج في عام 

ــتثمــارات في مجــال  المــائــة النفط ، مع تراجع االســ
ــخري ــعار في المائة12بنحو  الص ــبب أس ، وذلك بس
خفضة.النفط المن

النشاط االستكشافي والتطویري

تراجع األســـعار من متابعة نشـــاطات التنقیب  لم یمنع  
، فعلى سـبیل واالسـتكشـاف في عدد من الدول العربیة

ــمن خطط التطویر   اإلمــارات  دولــةفيالمثــال وضــ

ــركـة بترول أبوأعلنـت  ،  المتحــدةالعربیــة   ظبي شــ
"أدنوك" عن توقیع اتفاقیة امتیاز مع شـــركة  الوطنیة 

)Lukoil( ، 5على نســـبة بموجب االتفاقیة حصـــلت
ــافي الـماـئة یقع في المغمورة اـلذي "في امتـیاز "غشــ

ـــمال غرب أبوظبي ــل إنـتاـجھ عـند .شــ یتوقع أن یصــ
إـلى   ـتـطوـیره  م4.2اـكـتمــال  اـلغــاز،  /3ـمـلـیون  ـمن  ي 

المتكثفــات.120و ذلــك،  عالوة على  ألف ب/ي من 
ة   داً بقیـم د  489منحـت "أدنوك" عـق ملیون دوالر لعـق

أعمال ھندسـیة وشـراء وإنشـاء ضـمن خطة للمحافظة  
اھز   اج تـن دالت إنـت ل  485على مـع ألف ب/ي من حـق

ــعودیـة في  "بـاب" العمالق. ،المملكـة العربیـة الســ
ــركة وقعت   ــركات عقداً  34"أرامكو" على  شـ مع شـ
ــمیم والتورید ذلتنفیوعالمیة،  وطنیة ــاریع للتصــ مشــ

رفع إنتاج النفط الخام والغاز من  بھدف  واإلنشــاءات، 
إجمــالیــة للعقود "  البري"و"المرجــان"حقلي   بقیمــة 
قـامـت ،  مملكـة البحرینفي  ملیـار دوالر.18بلغـت  

واـلغــاز" ـلـلـنـفط  اـلوـطـنیــة  ــة  "اـلـھـیئــة  اـتفــاـقی ـبـتوـقـیع 
للقیام  )Eni(اإلنتاج مع شـركة باسـتكشـاف ومشـاركة 

في  .1ملیات االســتكشــاف في القاطع البحري رقم بع
14عن خطة لحفر  )PTT(أعلنت شــــركة  ،الجزائر

في  بئر ــا  عملھ ــة  لمنطق األولي  التطویر  ــة  في مرحل
یتوقع أن یبدأ اإلنتاج من المنطقة ."حاسي بیر ركایز"

ــام   ع بین  2021في  یتراوح  ــدل  ألف  13-10بمع
ت  ،  لیبیـافي  ب/ي من النفط.   ــركـة الواحـة  "أعلـن شــ

ــغیل التجریبي للمرحلة الثانیة من  عن  "للنفط بدء التش
ـحقــل   ـطوـیر  ـت فــارغ"مشــــروع  ـجـنوب اـل واـقع  اـل  "

بقــدرة  "بنغــازي" ــة  ،  ــاجی ملیون 5أكثر من  تبلغإنت
اً إلى  ،  ي/3م ملیون 7ومن المخطط أن تصـــــل الحـق
في  ألف ب/ي من المتكثفات.15ي، إضــــافة إلى  /3م

وـفـیوم"  دـخولـتم  ،مصــــر "ـجـیزة،  ــةـحـقـلي  ـمرـحل
ــروع تطویر   ــمن المرحلة الثانیة من مشـ اإلنتاج، ضـ

ــرـكة   ، اـلذي  )BP("غرب دلـتا النـیل" اـلذي ـتدیره شــ
ــمن   ار، وینتج نحو  8یتضــ ي من  /3ملیون م11.2آـب

ملیون 19.6ومن المتوقع أن یصـل إنتاجھ إلى  الغاز،
ــتـان ،العراقفي  ي./3م إقلیم كردســ وقعـت حكومـة 

لرفع  )Pearl Petroleum(العراق اتفاقیة مع شركة  
إلى   الطبیعي  للغــاز  إنتــاج حقــل "خور مور"  معــدل 

. إضــــاـفة إلى  2021ي بحلول ـعام  /3ملیون م18.4
معدل حفر آبار تطویریة جدیدة، ســـوف تســـمح برفع 

إلى   في  .2022ي في عــام  /3ملیون م25.5اإلنتــاج 
ة عـمان ــلطـن ة ســ ــرـك ة مع شــ ة أولـی اقـی ، تم توقیع اتـف

)Total(  افیاً للقاطع على  12لمنحھا ترخیصـاً اـستكـش
ــط البالد. ابســــة في وســ ة مع الـی اقـی ا تم توقیع اتـف كـم

وذلك الســتكشــاف )BP Oman(، و)Eni(شــركتي 
ــمن االت77الـغاز في الـقاطع  ــات  ، وتتضــ فاقیة دراســ

زلزالیة، وحفر عدد من اآلبار االستكشافیة.
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فقد  ،نشاط الحفر االستكشافي والتطويريفيما يخص  
شــــهد عدد الحفارات العاملة في مختلف أرجاء العالم  

 ً ــا عــام    2209من    تراجع ــارة   2189لى  إ  2018حف
 0.9بلغت نحو    نخفاضاأي بنسبة    ،2019حفارة عام  

ــعار النفط   التقلبات فيفي الـمائة. من المالحظ أن   أســ
دد  ت اض ـع اع أو انخـف ل ملحوظ على ارتـف ـــك ؤثر بشــ

ــراً على ـعدد   الحـفارات الـعامـلة. وـهذا ـما يعطي مؤشــ
أو االســـتكشـــافية،   االَبار المحفورة ســـواء التطويرية

ــاـفات الـجدـيدة    إلىويمكن أن يمـتد ـتأثيره   ـعدد االكتشــ
 على المدى البعيد.  

ــير ات    تشــ اـن احـةأحـدث البـي ه خالل عـام   المـت إلى أـن
اكتشــــافاً جديداً على المســــتوى  75تم تحقيق  2019

ــافاً للنفط و  41العالمي، منها   ــافاً للغاز  34اكتشـ اكتشـ
ً  25من ـضمن تلك االكتـشافات هناك  الطبيعي.  اكتـشافا

 13و  للنفط اكتشــافا 12في الدول العربية، منها    اً جديد 
 للغاز الطبيعي.  اكتشافا

دة ات الجـدـي ك االكتشـــــاـف ة على تـل ا هو   ،من األمثـل ـم
حققت شـركة "سـوناطراك" حيث ،  الجزائر  فيمحقق 

ــافــاً   اكتشـــ للغــاز والمتكثفــات في حوض ألول مرة 
دوف" ــاـفكمـا تم اإلعالن عن  ،  "تـن ً اكتشـــ للنفط في    ا
ــافـو"،  تڤرتمنطقـة " ً اكتشـــ للغـاز والمتكثفـات في    ا

ــد" "أمـجي حوض حوض  في  ــاز  لـلغ ــافـين  واكتشــــ  ،
اكتـشافاً  )DNO(، حققت ـشركة العراق في  "بركين".  

ــتان  ــيقة" على حدود إقليم كردس للنفط في قاطع "بعش
ةالعراق. في   ــعودـي ة الســ ة العربـي علن عن ، أُ المملـك

  اكتشاف جديد للغاز في البحر األحمر.
ــاف   )Eni(، أعلنت شــركة  مصــرفي   ً عن تحقيق اكتش   ا

للغاز في امتياز "نور" في البحر المتوسط. كما   اً جديد 
ــاف ــركة عن تحقيق اكتش ً أعلنت الش للغاز والمتكثفات  ا

از "القرع". حقـقت   ــرـكة بترول  في امتـي   "بالعيم "شــ
درت ي"، وقُ رديس ســـدر أبو"بمنطقة اكتشـــافاً للنفط 

ة بنحو   ات الجيولوجـي اطـي ل.    200االحتـي مليون برمـي
اففلـسطينفي   ً ، تم تحقيق اكتـش مال  ا للغاز في حقل "ـش

بـنانـية، عبر البئر "كريش  كريش" قريـباً من الـحدود الل
ــال ــات  "1-شـــــم ي ــاـط ي ـت االـح رات  ــدـي ق ـت راوح  ـت وـت  ،

از في االكتشـــــاف بين   ة من الـغ  42  -28الجيولوجـي
  مليار متر مكعب. 

  االحتياطيات
ارتفعـت تقـديرات االحتيـاطي المؤكـد من النفط على 

ــكل طفيف في نهاية عام   ــعيد العالمي بش ، 2019الص
ــل إلى   ــبة زيادة  1260.4لتصـ مليار برميل، أي بنسـ

في المائة بالمقارنة مع مسـتويات العام السـابق.  0.99
العربيــة، فقــد   للــدول  ــبــة   تقــديرات  ارتفعــتبــالنســ
د من النفط الخـام اطي المؤـك ام    االحتـي بنحو   2019لـع

مقارنة   في المائة  0.01بنسبة مليار برميل، أي    0.05
مليار  712.6 مع مســـتويات العام الســـابق مســـجلة

 برميل. 
ــة   ــب نســ أن  ــذكر  ــال ب ــدير  من   92.7ج ــة  ــائ الم في 

ــدول   ال في  ــام  الخ النفط  من  ــدة  المؤك ــات  ــاطي االحتي
ــعودية  العربية تتركز في   خمس دول عربية وهي السـ

في المائة من إجمالي  37.5التي اســـتأثرت بحصـــة  
ــبة   20.4احتياطيات الدول العربية، يليها العراق بنسـ

ــبــة    واإلمــاراتفي المــائــة،   في المــائــة،    13.7بنســ
في   6.8في المائة، وليبيا بنـسبة  14.2بنـسبة   والكويت

ــبة   ــكلت احتياطيات الدول العربية نس  56.5المائة. ش
كـما   ،في الـماـئة من االحتـياطي الـعالمي من النفط الـخام

  ).1) والشكل (5/1يوضح الملحق (
  
  

  

).  2019(صـدرة للبترول،  المصـدر: منظمة األقطار العربية المُ 
  ."تقرير األمين العام السنوي"

ا   د  كـم اً عـن المـي از الطبيعي ـع ات الـغ اطـي ت احتـي ارتفـع
ــبة  2019نهاية عام  ــل الى  1.3بنســ في المائة لتصــ

ق   204.3 ـل ـع ـت ـي ــا  م ـي ـف ــا  أم ــب.  ع ـك ـم ر  ـت ـم ون  ـي ـل رـي ـت
ة لعـام  دول العربـي ات الغـاز الطبيعي في اـل اطـي احتـي ـب

ل طفيف بلغ حوالي  2019 ـــك ت بشــ د ارتفـع  0.1، فـق
ام    تريليون ات ـع اطـي أي   ،2018متر مكـعب عن احتـي
تريليون متر    54.6المائة لتصــل إلى   في 0.1بنســبة 

ــتوياتها مكعب. حافظت جميع ال دول العربية على مسـ
ــابـقة من احتـياطـيات الـغاز الطبيعي في نـهاـية ـعام  الســ

. وقد ســـاهمت الدول العربية مجتمعة بحصـــة 2019

النفط الخام العالمية وفق  حتياطياتا): 1الشكل ( 
 2019المجموعات الدولية في نهاية عام 
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. العالمیةفي المائة من احتیاطیات الغاز الطبیعي26.7
بنسبة   العربیة  الدول  المائة من 28.4واستأثرت  في 

اإلنتاج الخامإجمالي  النفط  من  وشكلت ،العالمي 
14.9حصتھا من كمیات الغاز الطبیعي المسوق نحو  

العالمي المائة من اإلجمالي  . كما 2019في عام  في 
العربیة عام   الدول  الطاقة في  2019ارتفع استھالك 

(ب م ن  ألف برمیل مكافئ نفط في الیوم473بنحو  
ملیون 15.3في المائة لیصل إلى  3.2بنسبةأي  ي)

برمیل مكافئ نفط یومیاً، وظل النفط والغاز الطبیعي  
الدول  علیھما  تعتمد  اللذین  األساسیین  المصدرین 

لتغطیة   شكلت احتیاجاتھاالعربیة  حیث  الطاقة،  من 
،  المصادر في المائة من إجمالي97.9حصتھما معاً  

لحوظ في  دخول الطاقات المتجددة بشكل ماستمرار  مع  
مزیج الوقود المستخدم في تولید الطاقة الكھربائیة. 

المعدالت السنویة ألسعار نفوط التصدیر فیما یخص
العربیة الدول  في  شھدتالرئیسة  فقد  ً ا،  في نخفاضا

بنسب متفاوتة تراوحت  2019مستویاتھا خالل عام  
نخفاض افي المائة، مما أدى إلى  10.4و5.8ما بین  

العربیة الدول  في  النفطیة  الصادرات  قیمة  إلى  في 
. ملیار دوالر432.9

الوضع العام لالستكشاف واالحتیاطیات  
مھمةاتخاذ قرارات اقتصادیة ومالیة 2019ـشھد عام  

تزامناً من قبل العدید من الـشركات الوطنیة والعالمیة، 
ــتثمارامع  ت في األســـواق البترولیة  عودة الثقة باالسـ

منذ العام الماضــي. في نفس الســیاق، أكدت مؤســســة  
)Rystad Energy(  االســتشــاریة أن أســواق الحفر

ــتوى الـعالم أـخذت  ــدـیدة العمق على مســ في المـیاه شــ
تســتعید عافیتھا بعد النجاحات التي حققتھا الشــركات  

.2018الكبرى في مجال االســتكشــاف واإلنتاج عام  
ام  أغیر   ذي میز ـع اؤل اـل ھ ورغم التـف ، إال أن  2019ـن
اـلـنـفط،  لـظال ــعــار  بــأســ اـلـمرـتـبط  اـلـیـقـین  عــدم  ـمن 

الع ب،  وـب ا علىرض والطـل ت بظاللـھ ة  ألـق اـع ـــن الصــ
ــة في مجال  ــیر النفط الصــــخريوخاصــ ، حیث تشــ

ــتثـمارات المرتبـطة نكـماش حجماالتوقـعات إلى  االســ
في  4بنســـبة  2020باالســـتكشـــاف واإلنتاج في عام 

ــتثمــارات في مجــال  المــائــة النفط ، مع تراجع االســ
ــخري ــعار في المائة12بنحو  الص ــبب أس ، وذلك بس
خفضة.النفط المن

النشاط االستكشافي والتطویري

تراجع األســـعار من متابعة نشـــاطات التنقیب  لم یمنع  
، فعلى سـبیل واالسـتكشـاف في عدد من الدول العربیة

ــمن خطط التطویر   اإلمــارات  دولــةفيالمثــال وضــ

ــركـة بترول أبوأعلنـت  ،  المتحــدةالعربیــة   ظبي شــ
"أدنوك" عن توقیع اتفاقیة امتیاز مع شـــركة  الوطنیة 

)Lukoil( ، 5على نســـبة بموجب االتفاقیة حصـــلت
ــافي الـماـئة یقع في المغمورة اـلذي "في امتـیاز "غشــ

ـــمال غرب أبوظبي ــل إنـتاـجھ عـند .شــ یتوقع أن یصــ
إـلى   ـتـطوـیره  م4.2اـكـتمــال  اـلغــاز،  /3ـمـلـیون  ـمن  ي 

المتكثفــات.120و ذلــك،  عالوة على  ألف ب/ي من 
ة   داً بقیـم د  489منحـت "أدنوك" عـق ملیون دوالر لعـق

أعمال ھندسـیة وشـراء وإنشـاء ضـمن خطة للمحافظة  
اھز   اج تـن دالت إنـت ل  485على مـع ألف ب/ي من حـق

ــعودیـة في  "بـاب" العمالق. ،المملكـة العربیـة الســ
ــركة وقعت   ــركات عقداً  34"أرامكو" على  شـ مع شـ
ــمیم والتورید ذلتنفیوعالمیة،  وطنیة ــاریع للتصــ مشــ

رفع إنتاج النفط الخام والغاز من  بھدف  واإلنشــاءات، 
إجمــالیــة للعقود "  البري"و"المرجــان"حقلي   بقیمــة 
قـامـت ،  مملكـة البحرینفي  ملیـار دوالر.18بلغـت  

واـلغــاز" ـلـلـنـفط  اـلوـطـنیــة  ــة  "اـلـھـیئــة  اـتفــاـقی ـبـتوـقـیع 
للقیام  )Eni(اإلنتاج مع شـركة باسـتكشـاف ومشـاركة 

في  .1ملیات االســتكشــاف في القاطع البحري رقم بع
14عن خطة لحفر  )PTT(أعلنت شــــركة  ،الجزائر

في  بئر ــا  عملھ ــة  لمنطق األولي  التطویر  ــة  في مرحل
یتوقع أن یبدأ اإلنتاج من المنطقة ."حاسي بیر ركایز"

ــام   ع بین  2021في  یتراوح  ــدل  ألف  13-10بمع
ت  ،  لیبیـافي  ب/ي من النفط.   ــركـة الواحـة  "أعلـن شــ

ــغیل التجریبي للمرحلة الثانیة من  عن  "للنفط بدء التش
ـحقــل   ـطوـیر  ـت فــارغ"مشــــروع  ـجـنوب اـل واـقع  اـل  "

بقــدرة  "بنغــازي" ــة  ،  ــاجی ملیون 5أكثر من  تبلغإنت
اً إلى  ،  ي/3م ملیون 7ومن المخطط أن تصـــــل الحـق
في  ألف ب/ي من المتكثفات.15ي، إضــــافة إلى  /3م

وـفـیوم"  دـخولـتم  ،مصــــر "ـجـیزة،  ــةـحـقـلي  ـمرـحل
ــروع تطویر   ــمن المرحلة الثانیة من مشـ اإلنتاج، ضـ

ــرـكة   ، اـلذي  )BP("غرب دلـتا النـیل" اـلذي ـتدیره شــ
ــمن   ار، وینتج نحو  8یتضــ ي من  /3ملیون م11.2آـب

ملیون 19.6ومن المتوقع أن یصـل إنتاجھ إلى  الغاز،
ــتـان ،العراقفي  ي./3م إقلیم كردســ وقعـت حكومـة 

لرفع  )Pearl Petroleum(العراق اتفاقیة مع شركة  
إلى   الطبیعي  للغــاز  إنتــاج حقــل "خور مور"  معــدل 

. إضــــاـفة إلى  2021ي بحلول ـعام  /3ملیون م18.4
معدل حفر آبار تطویریة جدیدة، ســـوف تســـمح برفع 

إلى   في  .2022ي في عــام  /3ملیون م25.5اإلنتــاج 
ة عـمان ــلطـن ة ســ ــرـك ة مع شــ ة أولـی اقـی ، تم توقیع اتـف

)Total(  افیاً للقاطع على  12لمنحھا ترخیصـاً اـستكـش
ــط البالد. ابســــة في وســ ة مع الـی اقـی ا تم توقیع اتـف كـم

وذلك الســتكشــاف )BP Oman(، و)Eni(شــركتي 
ــمن االت77الـغاز في الـقاطع  ــات  ، وتتضــ فاقیة دراســ

زلزالیة، وحفر عدد من اآلبار االستكشافیة.
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فقد  ،نشاط الحفر االستكشافي والتطويريفيما يخص  
شــــهد عدد الحفارات العاملة في مختلف أرجاء العالم  

 ً ــا عــام    2209من    تراجع ــارة   2189لى  إ  2018حف
 0.9بلغت نحو    نخفاضاأي بنسبة    ،2019حفارة عام  

ــعار النفط   التقلبات فيفي الـمائة. من المالحظ أن   أســ
دد  ت اض ـع اع أو انخـف ل ملحوظ على ارتـف ـــك ؤثر بشــ

ــراً على ـعدد   الحـفارات الـعامـلة. وـهذا ـما يعطي مؤشــ
أو االســـتكشـــافية،   االَبار المحفورة ســـواء التطويرية

ــاـفات الـجدـيدة    إلىويمكن أن يمـتد ـتأثيره   ـعدد االكتشــ
 على المدى البعيد.  

ــير ات    تشــ اـن احـةأحـدث البـي ه خالل عـام   المـت إلى أـن
اكتشــــافاً جديداً على المســــتوى  75تم تحقيق  2019

ــافاً للنفط و  41العالمي، منها   ــافاً للغاز  34اكتشـ اكتشـ
ً  25من ـضمن تلك االكتـشافات هناك  الطبيعي.  اكتـشافا

 13و  للنفط اكتشــافا 12في الدول العربية، منها    اً جديد 
 للغاز الطبيعي.  اكتشافا

دة ات الجـدـي ك االكتشـــــاـف ة على تـل ا هو   ،من األمثـل ـم
حققت شـركة "سـوناطراك" حيث ،  الجزائر  فيمحقق 

ــافــاً   اكتشـــ للغــاز والمتكثفــات في حوض ألول مرة 
دوف" ــاـفكمـا تم اإلعالن عن  ،  "تـن ً اكتشـــ للنفط في    ا
ــافـو"،  تڤرتمنطقـة " ً اكتشـــ للغـاز والمتكثفـات في    ا

ــد" "أمـجي حوض حوض  في  ــاز  لـلغ ــافـين  واكتشــــ  ،
اكتـشافاً  )DNO(، حققت ـشركة العراق في  "بركين".  

ــتان  ــيقة" على حدود إقليم كردس للنفط في قاطع "بعش
ةالعراق. في   ــعودـي ة الســ ة العربـي علن عن ، أُ المملـك

  اكتشاف جديد للغاز في البحر األحمر.
ــاف   )Eni(، أعلنت شــركة  مصــرفي   ً عن تحقيق اكتش   ا

للغاز في امتياز "نور" في البحر المتوسط. كما   اً جديد 
ــاف ــركة عن تحقيق اكتش ً أعلنت الش للغاز والمتكثفات  ا

از "القرع". حقـقت   ــرـكة بترول  في امتـي   "بالعيم "شــ
درت ي"، وقُ رديس ســـدر أبو"بمنطقة اكتشـــافاً للنفط 

ة بنحو   ات الجيولوجـي اطـي ل.    200االحتـي مليون برمـي
اففلـسطينفي   ً ، تم تحقيق اكتـش مال  ا للغاز في حقل "ـش

بـنانـية، عبر البئر "كريش  كريش" قريـباً من الـحدود الل
ــال ــات  "1-شـــــم ي ــاـط ي ـت االـح رات  ــدـي ق ـت راوح  ـت وـت  ،

از في االكتشـــــاف بين   ة من الـغ  42  -28الجيولوجـي
  مليار متر مكعب. 

  االحتياطيات
ارتفعـت تقـديرات االحتيـاطي المؤكـد من النفط على 

ــكل طفيف في نهاية عام   ــعيد العالمي بش ، 2019الص
ــل إلى   ــبة زيادة  1260.4لتصـ مليار برميل، أي بنسـ

في المائة بالمقارنة مع مسـتويات العام السـابق.  0.99
العربيــة، فقــد   للــدول  ــبــة   تقــديرات  ارتفعــتبــالنســ
د من النفط الخـام اطي المؤـك ام    االحتـي بنحو   2019لـع

مقارنة   في المائة  0.01بنسبة مليار برميل، أي    0.05
مليار  712.6 مع مســـتويات العام الســـابق مســـجلة

 برميل. 
ــة   ــب نســ أن  ــذكر  ــال ب ــدير  من   92.7ج ــة  ــائ الم في 

ــدول   ال في  ــام  الخ النفط  من  ــدة  المؤك ــات  ــاطي االحتي
ــعودية  العربية تتركز في   خمس دول عربية وهي السـ

في المائة من إجمالي  37.5التي اســـتأثرت بحصـــة  
ــبة   20.4احتياطيات الدول العربية، يليها العراق بنسـ

ــبــة    واإلمــاراتفي المــائــة،   في المــائــة،    13.7بنســ
في   6.8في المائة، وليبيا بنـسبة  14.2بنـسبة   والكويت

ــبة   ــكلت احتياطيات الدول العربية نس  56.5المائة. ش
كـما   ،في الـماـئة من االحتـياطي الـعالمي من النفط الـخام

  ).1) والشكل (5/1يوضح الملحق (
  
  

  

).  2019(صـدرة للبترول،  المصـدر: منظمة األقطار العربية المُ 
  ."تقرير األمين العام السنوي"

ا   د  كـم اً عـن المـي از الطبيعي ـع ات الـغ اطـي ت احتـي ارتفـع
ــبة  2019نهاية عام  ــل الى  1.3بنســ في المائة لتصــ

ق   204.3 ـل ـع ـت ـي ــا  م ـي ـف ــا  أم ــب.  ع ـك ـم ر  ـت ـم ون  ـي ـل رـي ـت
ة لعـام  دول العربـي ات الغـاز الطبيعي في اـل اطـي احتـي ـب

ل طفيف بلغ حوالي  2019 ـــك ت بشــ د ارتفـع  0.1، فـق
ام    تريليون ات ـع اطـي أي   ،2018متر مكـعب عن احتـي
تريليون متر    54.6المائة لتصــل إلى   في 0.1بنســبة 

ــتوياتها مكعب. حافظت جميع ال دول العربية على مسـ
ــابـقة من احتـياطـيات الـغاز الطبيعي في نـهاـية ـعام  الســ

. وقد ســـاهمت الدول العربية مجتمعة بحصـــة 2019

النفط الخام العالمية وفق  حتياطياتا): 1الشكل ( 
 2019المجموعات الدولية في نهاية عام 
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المائة من االحتیاطیات العالمیة، كما یوضح  في  26.7
).2) والشكل (5/2الملحق (

).  2019(صـدرة للبترول، المصـدر: منظمة األقطار العربیة المُ 
."تقریر األمین العام السنوي"

ة أخرى،   احـی تمن ـن الم ارتفـع اطي الـع دیرات احتـی تـق
ـــبة  2019لـعام المؤـكدة من الفحم الحجري 1.4بنســ

ملیار طن. لم تحدث 1070نحوفي المائة لتصـل إلى
 ُ ـــناعة  في اـلدول العربـیة تطورات ـت ذكر في مـجال صــ

الجدیر بالذكر أن الفحم الحجري  .الفحم واســـتخراجھ
اء  د الكھرـب ــكـل رئیس في قطـاع تولـی ك بشــ ــتھـل یســ

ھماً  میلعب دوراً  كماوعملیات التســـخین الصـــناعیة،  
في مجال الطاقة في العالم بســبب توفر مصــادره في  

ــھوـلة نقـلھ  ـعدد كبیر من دو ــاـفة إلى ســ ل الـعالم، إضــ
واستیراده وتصدیره.

اإلنتاج
النفط والغاز الطبیعي

إجمالي االنتاج العالمي من النفط الخام وـسوائل  ـشھد 
ــاالغاز الطبیعي والنفوط غیر التقلیدیة طفیفاً  انخفاض

بنسبة، أي  2019في عام  برمیل/ یومألف100بنحو
ــل  2018عام بفي المائة مقارنة  0.1 98.9إلى  لیصــ

الـدول المنتجـة  ع إنتـاجارتففقـد.ملیون برمیـل/ یوم
برمیل/یوم أي  ملیون1.9بنحوخارج أوبك من للنفط 
لتصــل إلى  في المائة مقارنة بالعام الســابق،3بنســبة
وھو مـا 2019خالل عـام  برمیــل/یوم  ملیون  64.3

ل نحو   المي.65یمـث الي الـع ة من اإلجـم اـئ د  في الـم وـق

الجزء األعظم من   ــدر  الزیــادةكــان مصـــ ھو تلــك 
ـفي ـمـلـحوظ  اـل فــاع  ـمـتحــدة  االرـت اـل اـلوالیــات  تــاج  إـن

،من النفط (بخاصـــة من النفط الصـــخري) األمریكیة  
أعلى مستوى 2019سجل خالل شــــھر دیسمبر  الذي

ملیون برمیل/یوم.12.9وھو لھ على اإلطالق

افي   لالمـق ــارة إلى  ـب اطؤ، تجـدر اإلشـــ نمو معـدل  تـب
ــخري  ا الصــ النفط  من  األمریكي  خالل عــام  إلنتــاج 

ــابق2019 ــجل خالل العام الســ مقارنة بمعدلھ المســ
مقارنة مع 2019في المائة في عام 16.9لیصـل إلى  

. ـیأتي ذـلك على خلفـیة  2018في الـماـئة في ـعام 26.8
ــخري بخفض  ات النفط الصــ ــرـك د من شــ دـی ام الـع قـی
اإلنفاق تحت ضغط المستثمرین الذین طالبوا بالتركیز  

اً مع على تنمـیة األرـباح ـبدالً من زـیادة اإلنـتاج،   تزامـن
ــعـار النفط، وانخفـاض ات المتحـدةأســ فرض الوالـی
ـمن  ـعـلى  ـجـمرـكیــةـلـتـعرـیفــة ــب  وارداـتھــا  ــل الصــ

صـــناعة حفر تســـتخدم فيواأللومنیوم والمواد التي 
اآلبار وبـناء خطوط أنابـیب وغیرھا من البنى التحتـیة، 

اع ا أدى إلى ارتـف الیفـم ة إلى بعض التـك ، ـباإلضــــاـف
اكل المتعلقة بعدم قدرة البنیة التحتیة على مواكبة  المـش

اج المتنامي.اإلنت

نخفضـــت اإلمدادات النفطیة لدول أوبك بشـــكل ابینما  
ـــبة  2ملحوظ بلغ  في  5.5ملیون برمـیل/یوم، أي بنســ

ــل إلىالـماـئة   وھو ـما  ملیون برمـیل/یوم،34.6لتصــ
ل نحو   ك  35یمـث المي. ذـل الي الـع ة من اإلجـم اـئ في الـم

خفض اإلنـتاج مع ـباتـفاقعلى خلفـیة التزام دول أوـبك  
ا، والتوترات  دول المنتجـة للنفط من خـارجـھ بعض اـل

التي  الجیوـسیاـسیة التي ـشھدتھا منطقة الـشرق األوـسط
اج اق،  أدت إلى انخـفاض كمـیات اإلنـت ـــی . في ـھذا الســ

ــارة إلى   نخفاض إمدادات أوبك من النفط اتجدُر اإلشــ
ــتوى  الخام خالل الربع الثالث من العام إلى أدنى مســ

ملیون برمیل/یوم.29.4وھو 2011ذ عام منفصلي 

مـعدل إنـتاج اـلدول العربـیة مجتمـعة من النفط الـخام  بلغ
ـفي24.8ـحواـلي   ـبرـمیــل/ـیوم  ،  2019عــام  ـمـلـیون 
برمـیل/یوم ـبالمـقارـنة  ألف11طفیف ـجداً بلغـبارتـفاع

ة  2018مع عـام   ـــب ادة، أي بنســ في  0.04بلغـت  زـی
ـــبة فقطالـمائة ــاھـمت الدول العربـیة مجتمـعة بنســ . ســ
ــن إجمالي إنتاج العالم من النفط 28.4 في المائة مـــــ

وھو نفس المســـتوى المحقق خالل  ،2019الخام عام 
.)3والشكل ()3/ 5الملحق ( ،العام السابق

): احتیاطیات الغاز الطبیعي العالمیة وفق  2الشكل (
2019المجموعات الدولیة في نھایة عام 
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): تطور إنتاج النفط الخام في الدول العربیة 3الشكل (
)، (ملیون ب/ي) 2019–2015(

)  2019(صــدرة للبترول، المصــدر: منظمة األقطار العربیة المُ 
."تقریر األمین العام السنوي"

إنتاج النفط ارتفععلى مـستوى الدول العربیة فرادى، 
ــبع دول عربـیة، حـیث في2019خالل ـعام الـخام ســ

ملیون برمیل/یوم، أي بنـسبة 1.12إلى  لیبیاارتفع في 
ــبة  وفي المائة،  17.2 ــر بنس في المائة  15.1في مص

إلى   ــل  إلى  قطرفي  وألف برمیــل/یوم،626لیصـــ
ألف برمیل/یوم 600.6ألف برمیل/یوم مقابل  650.1

ام   ل/ ألف970من  في الجزائرو،2018في ـع برمـی
بنسـبةالعراقفي ، وملیون برمیل/ یوم1.02یوم إلى 

ــل إلى في الـماـئة3.9 ملیون برمـیل/یوم،4.58لیصــ
ــبة  اإلماراتوفي  ــل الى  1.7بنس 3.1في المائة لیص

ــوریــة  إـبـلغ  .ـبرـمیــل/ـیومـمـلـیون ســ أـلف24ـنتــاج 
برمـیل/یوم  ألف16مـقاـبل  2019برمـیل/یوم في ـعام  

ل.2018لعـام   اـب اج النفط الخـام  ا،في المـق نخفض إنـت
نخفض اـست دول عربیة، حیث في2019خالل عام  

193.9في المائة لیصــل الى  0.1بنســبة  البحرینفي
ـیوم،أـلف ـمن  ـبرـمیــل/  اـلـكویــت  ـمـلـیون 2.74وـفي 

ل/یوم إلى   ة ملیون  2.62برمـی ـــب ل/یوم أي بنســ برمـی
ة،  4.3 اـئ ة  في الـم ـــب ان بنســ ة  2.9وفي ُعـم اـئ في الـم

إلى  الســعودیةوفي ألف برمیل/یوم،  845لیصــل إلى 
ـــبة  ،برمـیل/یومملیون9.9 كـما .في الـماـئة4أي بنســ

النفط في إنتــاج  ــودان،  تونسمن  الً كانخفض  والســ
.في المائة على الترتیب8.1و،في المائة3.1بنســبة  

ستخلص  سوائل الغاز الطبیعي ھي تلك األجزاء من الغاز التي تُ )2(
كسوائل في أجھزة الفصل ومرافق الحقل أو وحدات معالجة  

وتش والبنتان تالغاز،  والبیوتان  والبروبان  اإلیثان  على  مل 
ومكثفات أخرى. 

2018سـتقر إنتاج الیمن عند نفس مسـتوى عام  ابینما  
ألف برمیل/یوم.  38وھو 

ــوائل الغاز الطبیعي فقد ،  )2(أما اإلنتاج العالمي من سـ
ملیون 11.49في المائة لیصـل إلى  5.3ارتفع بنسـبة  

العربیــة  وبلغ  .  برمیــل/یوم ــدول  ال 4.53نحو  إنتــاج 
ــتأثر بنحو  تملیون برمیل/یوم، ل في المائة من  39.4س

ــیر التوقعات إلى  ھذا وجمالي العالمي. اإل نخفاض اتش
ة  مـدادت  اإل ة العـالمـی نتیجـة2020عـام  خاللالنفطـی

وـعدد من اـلدول  الـتاریخي بین دول (أوـبك +)  االتـفاق
ـتجــة   ـن ـم ـمـتحــدة  األـخرىاـل اـل اـلوالیــات  ھــا  ـن ـی ـب (ـمن 
حیز بشأن خفض قیاسي إلنتاج النفط دخلاألمریكیة)  

، لمواجھة التقلبات غیر  2020التنفیذ مطلع شھر مایو  
ــوق النفط في ظل جائحة   ــھدھا سـ ــبوقة التي یشـ المسـ

).Covid-19فیروس كورونا المستجد (

على المستوى  )3(الغاز الطبیعي المسوقفیما یخص  
من،العالمي المسوقة  الكمیات  خاللارتفعت  عام ھ 
4093في المائة لتصل إلى نحو  6.5بحوالي  2019

بارتفاع قدره   ملیار متر  251ملیار متر مكعب، أي 
نحوجتمعةشكلت حصة الدول العربیة مُ وقد  مكعب.  

وھو مستوى  المي،في المائة من اإلجمالي الع14.9
یُ العام السابقالمحقق خالل  أقل من   ذكر أن إجمالي  . 

596.1من  ارتفعد  ـدول العربیة قـالغاز المسوق في ال
عام   في  مكعب  متر  610.6نحوإلى2018ملیار 
عام   في  مكعب  متر  قدره ،2019ملیار  بارتفاع  أي 

على  في المائة. 2.4شكل  ملیار متر مكعب، ما یُ 14.5
فرادى،   العربیة  الدول  الكمیات  ارتفعتمستوى 

مصرفي  ارتفعتدول عربیة، حیث  ستالمسوقة في  
إلى  13بنسبة   لتصل  المائة  متر 68.9في  ملیار 

وفي   إلى  8.7بنسبة  ُعمان مكعب،  لتصل  المائة  في 
وفي  35.9 مكعب،  متر  في 7.8بنسبة  قطرملیار 

إلى   لتصل  مكعبملیار183.6المائة  وفي ،متر 
ملیار 55.1في المائة لتصل إلى  3.6بنسبة  اإلمارات

إلى  2بنسبة  لیبیاوفي  ،  متر مكعب المائة لتصل  في 
في 0.3بنسبة  الكویتوفي  ،  متر مكعبملیار14.2

إلى   لتصل  مكعبملیار14المائة  المقابل  ،متر  في 
المُ انخفضت في  الكمیات  الغاز  من  من سوقة  كالً 

ملیار11.5في المائة لتصل إلى  20.4بنسبة  العراق
في المائة لتصل  8.1بنسبة الجزائروفي ، متر مكعب

روق  نتج باستثناء الغاز المحالغاز الطبیعي المسوق ھو الغاز المُ   )3(
أو الفاقد. ن معاد حقنھ في المكاوالغاز المُ 
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المائة من االحتیاطیات العالمیة، كما یوضح  في  26.7
).2) والشكل (5/2الملحق (

).  2019(صـدرة للبترول، المصـدر: منظمة األقطار العربیة المُ 
."تقریر األمین العام السنوي"

ة أخرى،   احـی تمن ـن الم ارتفـع اطي الـع دیرات احتـی تـق
ـــبة  2019لـعام المؤـكدة من الفحم الحجري 1.4بنســ

ملیار طن. لم تحدث 1070نحوفي المائة لتصـل إلى
 ُ ـــناعة  في اـلدول العربـیة تطورات ـت ذكر في مـجال صــ

الجدیر بالذكر أن الفحم الحجري  .الفحم واســـتخراجھ
اء  د الكھرـب ــكـل رئیس في قطـاع تولـی ك بشــ ــتھـل یســ

ھماً  میلعب دوراً  كماوعملیات التســـخین الصـــناعیة،  
في مجال الطاقة في العالم بســبب توفر مصــادره في  

ــھوـلة نقـلھ  ـعدد كبیر من دو ــاـفة إلى ســ ل الـعالم، إضــ
واستیراده وتصدیره.

اإلنتاج
النفط والغاز الطبیعي

إجمالي االنتاج العالمي من النفط الخام وـسوائل  ـشھد 
ــاالغاز الطبیعي والنفوط غیر التقلیدیة طفیفاً  انخفاض

بنسبة، أي  2019في عام  برمیل/ یومألف100بنحو
ــل  2018عام بفي المائة مقارنة  0.1 98.9إلى  لیصــ

الـدول المنتجـة  ع إنتـاجارتففقـد.ملیون برمیـل/ یوم
برمیل/یوم أي  ملیون1.9بنحوخارج أوبك من للنفط 
لتصــل إلى  في المائة مقارنة بالعام الســابق،3بنســبة
وھو مـا 2019خالل عـام  برمیــل/یوم  ملیون  64.3

ل نحو   المي.65یمـث الي الـع ة من اإلجـم اـئ د  في الـم وـق

الجزء األعظم من   ــدر  الزیــادةكــان مصـــ ھو تلــك 
ـفي ـمـلـحوظ  اـل فــاع  ـمـتحــدة  االرـت اـل اـلوالیــات  تــاج  إـن

،من النفط (بخاصـــة من النفط الصـــخري) األمریكیة  
أعلى مستوى 2019سجل خالل شــــھر دیسمبر  الذي

ملیون برمیل/یوم.12.9وھو لھ على اإلطالق

افي   لالمـق ــارة إلى  ـب اطؤ، تجـدر اإلشـــ نمو معـدل  تـب
ــخري  ا الصــ النفط  من  األمریكي  خالل عــام  إلنتــاج 

ــابق2019 ــجل خالل العام الســ مقارنة بمعدلھ المســ
مقارنة مع 2019في المائة في عام 16.9لیصـل إلى  

. ـیأتي ذـلك على خلفـیة  2018في الـماـئة في ـعام 26.8
ــخري بخفض  ات النفط الصــ ــرـك د من شــ دـی ام الـع قـی
اإلنفاق تحت ضغط المستثمرین الذین طالبوا بالتركیز  

اً مع على تنمـیة األرـباح ـبدالً من زـیادة اإلنـتاج،   تزامـن
ــعـار النفط، وانخفـاض ات المتحـدةأســ فرض الوالـی
ـمن  ـعـلى  ـجـمرـكیــةـلـتـعرـیفــة ــب  وارداـتھــا  ــل الصــ

صـــناعة حفر تســـتخدم فيواأللومنیوم والمواد التي 
اآلبار وبـناء خطوط أنابـیب وغیرھا من البنى التحتـیة، 

اع ا أدى إلى ارتـف الیفـم ة إلى بعض التـك ، ـباإلضــــاـف
اكل المتعلقة بعدم قدرة البنیة التحتیة على مواكبة  المـش

اج المتنامي.اإلنت

نخفضـــت اإلمدادات النفطیة لدول أوبك بشـــكل ابینما  
ـــبة  2ملحوظ بلغ  في  5.5ملیون برمـیل/یوم، أي بنســ

ــل إلىالـماـئة   وھو ـما  ملیون برمـیل/یوم،34.6لتصــ
ل نحو   ك  35یمـث المي. ذـل الي الـع ة من اإلجـم اـئ في الـم

خفض اإلنـتاج مع ـباتـفاقعلى خلفـیة التزام دول أوـبك  
ا، والتوترات  دول المنتجـة للنفط من خـارجـھ بعض اـل

التي  الجیوـسیاـسیة التي ـشھدتھا منطقة الـشرق األوـسط
اج اق،  أدت إلى انخـفاض كمـیات اإلنـت ـــی . في ـھذا الســ

ــارة إلى   نخفاض إمدادات أوبك من النفط اتجدُر اإلشــ
ــتوى  الخام خالل الربع الثالث من العام إلى أدنى مســ

ملیون برمیل/یوم.29.4وھو 2011ذ عام منفصلي 

مـعدل إنـتاج اـلدول العربـیة مجتمـعة من النفط الـخام  بلغ
ـفي24.8ـحواـلي   ـبرـمیــل/ـیوم  ،  2019عــام  ـمـلـیون 
برمـیل/یوم ـبالمـقارـنة  ألف11طفیف ـجداً بلغـبارتـفاع

ة  2018مع عـام   ـــب ادة، أي بنســ في  0.04بلغـت  زـی
ـــبة فقطالـمائة ــاھـمت الدول العربـیة مجتمـعة بنســ . ســ
ــن إجمالي إنتاج العالم من النفط 28.4 في المائة مـــــ

وھو نفس المســـتوى المحقق خالل  ،2019الخام عام 
.)3والشكل ()3/ 5الملحق ( ،العام السابق

): احتیاطیات الغاز الطبیعي العالمیة وفق  2الشكل (
2019المجموعات الدولیة في نھایة عام 
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): تطور إنتاج النفط الخام في الدول العربیة 3الشكل (
)، (ملیون ب/ي) 2019–2015(

)  2019(صــدرة للبترول، المصــدر: منظمة األقطار العربیة المُ 
."تقریر األمین العام السنوي"

إنتاج النفط ارتفععلى مـستوى الدول العربیة فرادى، 
ــبع دول عربـیة، حـیث في2019خالل ـعام الـخام ســ

ملیون برمیل/یوم، أي بنـسبة 1.12إلى  لیبیاارتفع في 
ــبة  وفي المائة،  17.2 ــر بنس في المائة  15.1في مص

إلى   ــل  إلى  قطرفي  وألف برمیــل/یوم،626لیصـــ
ألف برمیل/یوم 600.6ألف برمیل/یوم مقابل  650.1

ام   ل/ ألف970من  في الجزائرو،2018في ـع برمـی
بنسـبةالعراقفي ، وملیون برمیل/ یوم1.02یوم إلى 

ــل إلى في الـماـئة3.9 ملیون برمـیل/یوم،4.58لیصــ
ــبة  اإلماراتوفي  ــل الى  1.7بنس 3.1في المائة لیص

ــوریــة  إـبـلغ  .ـبرـمیــل/ـیومـمـلـیون ســ أـلف24ـنتــاج 
برمـیل/یوم  ألف16مـقاـبل  2019برمـیل/یوم في ـعام  

ل.2018لعـام   اـب اج النفط الخـام  ا،في المـق نخفض إنـت
نخفض اـست دول عربیة، حیث في2019خالل عام  

193.9في المائة لیصــل الى  0.1بنســبة  البحرینفي
ـیوم،أـلف ـمن  ـبرـمیــل/  اـلـكویــت  ـمـلـیون 2.74وـفي 

ل/یوم إلى   ة ملیون  2.62برمـی ـــب ل/یوم أي بنســ برمـی
ة،  4.3 اـئ ة  في الـم ـــب ان بنســ ة  2.9وفي ُعـم اـئ في الـم

إلى  الســعودیةوفي ألف برمیل/یوم،  845لیصــل إلى 
ـــبة  ،برمـیل/یومملیون9.9 كـما .في الـماـئة4أي بنســ

النفط في إنتــاج  ــودان،  تونسمن  الً كانخفض  والســ
.في المائة على الترتیب8.1و،في المائة3.1بنســبة  

ستخلص  سوائل الغاز الطبیعي ھي تلك األجزاء من الغاز التي تُ )2(
كسوائل في أجھزة الفصل ومرافق الحقل أو وحدات معالجة  

وتش والبنتان تالغاز،  والبیوتان  والبروبان  اإلیثان  على  مل 
ومكثفات أخرى. 

2018سـتقر إنتاج الیمن عند نفس مسـتوى عام  ابینما  
ألف برمیل/یوم.  38وھو 

ــوائل الغاز الطبیعي فقد ،  )2(أما اإلنتاج العالمي من سـ
ملیون 11.49في المائة لیصـل إلى  5.3ارتفع بنسـبة  

العربیــة  وبلغ  .  برمیــل/یوم ــدول  ال 4.53نحو  إنتــاج 
ــتأثر بنحو  تملیون برمیل/یوم، ل في المائة من  39.4س

ــیر التوقعات إلى  ھذا وجمالي العالمي. اإل نخفاض اتش
ة  مـدادت  اإل ة العـالمـی نتیجـة2020عـام  خاللالنفطـی

وـعدد من اـلدول  الـتاریخي بین دول (أوـبك +)  االتـفاق
ـتجــة   ـن ـم ـمـتحــدة  األـخرىاـل اـل اـلوالیــات  ھــا  ـن ـی ـب (ـمن 
حیز بشأن خفض قیاسي إلنتاج النفط دخلاألمریكیة)  

، لمواجھة التقلبات غیر  2020التنفیذ مطلع شھر مایو  
ــوق النفط في ظل جائحة   ــھدھا سـ ــبوقة التي یشـ المسـ

).Covid-19فیروس كورونا المستجد (

على المستوى  )3(الغاز الطبیعي المسوقفیما یخص  
من،العالمي المسوقة  الكمیات  خاللارتفعت  عام ھ 
4093في المائة لتصل إلى نحو  6.5بحوالي  2019

بارتفاع قدره   ملیار متر  251ملیار متر مكعب، أي 
نحوجتمعةشكلت حصة الدول العربیة مُ وقد  مكعب.  

وھو مستوى  المي،في المائة من اإلجمالي الع14.9
یُ العام السابقالمحقق خالل  أقل من   ذكر أن إجمالي  . 

596.1من  ارتفعد  ـدول العربیة قـالغاز المسوق في ال
عام   في  مكعب  متر  610.6نحوإلى2018ملیار 
عام   في  مكعب  متر  قدره ،2019ملیار  بارتفاع  أي 

على  في المائة. 2.4شكل  ملیار متر مكعب، ما یُ 14.5
فرادى،   العربیة  الدول  الكمیات  ارتفعتمستوى 

مصرفي  ارتفعتدول عربیة، حیث  ستالمسوقة في  
إلى  13بنسبة   لتصل  المائة  متر 68.9في  ملیار 

وفي   إلى  8.7بنسبة  ُعمان مكعب،  لتصل  المائة  في 
وفي  35.9 مكعب،  متر  في 7.8بنسبة  قطرملیار 

إلى   لتصل  مكعبملیار183.6المائة  وفي ،متر 
ملیار 55.1في المائة لتصل إلى  3.6بنسبة  اإلمارات

إلى  2بنسبة  لیبیاوفي  ،  متر مكعب المائة لتصل  في 
في 0.3بنسبة  الكویتوفي  ،  متر مكعبملیار14.2

إلى   لتصل  مكعبملیار14المائة  المقابل  ،متر  في 
المُ انخفضت في  الكمیات  الغاز  من  من سوقة  كالً 

ملیار11.5في المائة لتصل إلى  20.4بنسبة  العراق
في المائة لتصل  8.1بنسبة الجزائروفي ، متر مكعب

روق  نتج باستثناء الغاز المحالغاز الطبیعي المسوق ھو الغاز المُ   )3(
أو الفاقد. ن معاد حقنھ في المكاوالغاز المُ 
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0.8بنسبة  السعودیةوفي  ،  متر مكعبملیار89.6إلى  
واستقرت  متر مكعب.ملیار117في المائة لتصل إلى  

تونسالبحرین والكمیات المسوقة من الغاز في كل من  
والمغربوالیمنوسوریة نفس  عواألردن  ند 

).5/4الملحق (المستویات المحققة خالل العام السابق،

مصادر الطاقة األخرى
ــتمر ارتفاع الثالثللعام نتاج العالمي من الفحم  اإلاســ

ــل إلى   ملیون طن  4003حوالي  على التوالي لیصـــ
ً مشـكالً 2019مكافئ نفط عام  في  1.5بنسـبة  ارتفاعا

ب ثالث اعقـ في أوذلـك  2018بعـام  قـارنـةً المـائـة مُ 
. جاءت الصین في طلیعة أعوام متتالیة من االنخفاض

2019الدول المنتجة، حیث وصـل إنتاجھا خالل عام  
ملیون طن مكـافئ نفط، أي مـا یعـادل  1906.5إلى  

في المائة من إجمالي اإلنتاج العالمي. 47.6

ة دول العربـی ا في اـل ذكر في  فلم تـحدث تطورات تُـ ،أـم
ـــناعة الفحم  ــتخراجھمـجال صــ ، حـیث ال یتـعدى واســ

. فیمـا یخص الطـاقـة  إنتـاجـھ ملیون طن مكـافئ نفط
اجھـا العـالمي مـا یعـادل   د بلغ إنـت ة، فـق 595.2النووـی

ً ارتفاع سـجلةً مُ 2019ملیون طن مكافئ نفط في عام   ا
ـــبة   ـــبة 2018بـعام في الـمائة مـقارنةً 3.2بنســ . بالنســ

اج  د تم إنـت ة، فـق ائـی ة من المصـــــادر الـم اج الطـاـق إلنـت
عــام  899.5 ـفي  ـنـفط  ـمكــاـفئ  ـطن  ،  2019ـمـلـیون 
ً مسجلةً  في المائة بالمقارنة مع عام  0.9بنسبة  ارتفاعا
تسـتغل العدید من الدول العربیة، التي تتوفر و. 2018

ـلدیـھا مصــــادر ـمائـیة، الـطاـقة الكھروـمائـیة في تولـید 
مصـر والعراق والجزائر وسـوریة الكھرباء، خاصـةً 

ان وتونس والمغرب وال ــودان.  ولبـن ا یتعلق ســ أـما فیـم
ــادر الطــاقــة المتجــددة بــ  العــالمي من مصـــ اإلنتــاج 

ــبة فقد ارتفع  )4(األخرى ــل  12.2بنسـ في المائة لیصـ
.2019ملیون طن مكافئ نفط في عام 692.2إلى 

الجوفیة، طاقة  )4( الطاقة  الشمسیة،  الطاقة  الریاح،  تشمل طاقة 
الكتلة الحیویة والنفایات. 
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) 1اإلطار (
التحول الرقمي في االنتاج النفطي: "الحقول الرقمیة" 

ســاعد التحول الرقمي على تحقیق اإلنتاج األمثل من الحقول من خالل الرصــد الثابت لتدفق النفط الخام، والتنبؤ 
.ا یســمح القیام بإصــالحھا أو اســتبدالھام، مبعض أجزاء معدات الحفرالذي من المحتمل أن تتعطل فیھبالوقت 

، ملیات التشـــغیلیة، عالوة على رفع الكفاءةوتحســـین الع،العمالةتكالیف كما ســـاھم التحول الرقمي في خفض
تمتد  كما  وتحقیق مكاسـب في مجاالت السـالمة والبیئة، ،تقلیل المشـاركة البشـریة في األنشـطة عالیة الخطورةو

المرتبطة بالصـناعة النفطیة. ھذا وتشـیر  كل مجاالت األعمال التجاریةشـمللتالتحول الرقمي اإلیجابیةتأثیرات
ــھم في خفض تكالیف إنتاج النفط والغاز لى  إبعض التقدیرات ــبة  الطبیعي  أن التقنیات الرقمیة یمكن أن تســ بنســ

من ذلك.  أكبرفي المائة وربما 20إلى 10ما بین  تتراوح  
ــةإن التكالیف ــكلوإدارةالمنخفضـ ــاكلوتقلیلأكثر فاعلیة،المكامن بشـ ــتؤدي حتماالحفرمشـ إلى زیادة سـ

اللھا دوراً ویكونتســتغلأنیمكنلم تكن ذات جدوى اقتصــادیةالتيمن الحقولالمزیدمما یجعلاألرباح،
.النفطالمتنامي علىمواجھة الطلب العالميفيبھیُستھان

،الحقل النفطيالنتائج منأفـضلإلىاللحظیة للوـصوللوـصف اـستخدام البیاناتالرقمیةـشیر مـصطلح الحقولیُ 
تـشمل أیضـا معالجةاآلبار البعیدة، ولكنھامنبثھایتمالتيفقط البیاناتتـشملالوحیث أن فكرة الحقل الرقمي

التـشغیلیة فقط، فالبیانات التيعلى العملیاتتقتـصرنھا الأكماالبیئات المادیة،منفي عددالبیاناتوتحلیل ھذه
األتمتة  وتُعد.كذلكنتائج الحفرتحلیلویتم توظیفھا فيجدید،بئرحفرالقرار قبلاتخاذعلىتبادلھا تسـاعدیتم

تحلیل البیاناتفيالوقت والخبرة البشــــریةیتم االســــتفادة منحیثالرقمیة،من مفھوم الحقولجزء حیوي
تجمیعھا.دوجھالمزید منبذلعوضاً عناللحظیة 

دـید من   ة الـع اـناتالتـحدـیات، والتي من أھمـھا حجمـھذا وتواـجھ الحقول الرقمـی ة أوالبـی ائـل ــم یعرفـماالـھ ـباســ
الذكیة یصـف تخزینالمعلوماتتقنیاتمجال فيمصـطلح متداولوھو،"Big Dataكبیرة الحجم  "البیانات
طالنفغالباً ما تمتلك ـشركاتمن التقنیات.متنوعةمجموعةالمعقدة باـستخدامالبیاناتمنكمیات كبیرةوتحلیل

منالبیاناتجمعالتي عملت علىطلیعة الصــناعاتالنفطیة فيمن البیانات، إذ كانت الصــناعةكمیات ھائلة
غایة الصعوبة،المتاحة أمراً فيمن البیاناتالھائلیجعل التعامل مع الكمبما  استخدام أجھزة االستشعار.  خالل

ــتوـجب وجود طریـقة موـحدة الفوريالنـقلولـما ـكانتـلك البـیاـنات.طریـقة عرضونـمذـجةیمكنـھا تقییمویســ
إلى ما یضـــافمن التحدیاتعدداً أخریثیرتبادل ھذه البیاناتفإنالحقل الرقمي،أســـاس مفھومللبیانات ھو

المعلومات على  تقنیةأمن المعلومات، وتحدیث األنظمة القدیمة، وـضرورة تدریب عناـصر إدارة  :وأھمھاـسبق،
مع األنظمة الجدیدة.كیفیة التعامل 

شـركة بترولالعربیة، فعلى سـبیل المثال، افتتحتفي الدولالرقمیةالحقولتقنیاتھذا، وقد تم تبني العدید من
، ویوفر ھذا)بانوراما(االصـــطناعي والذكاء، تقدمالمُ مركز التحكم2017عامفي" أدنوك"ظبي الوطنیة أبو

متنــاول  ھمة فيمواألداء، ویضع البیانــات الالعملیاتمنالبیانات الضخمةإلىالوصولالرقمي إمكانیةالمركز
واإلنتاج،االستكشاف والتطویرألدنـوك في مجاالتالتابعةنقـاط البیاناتمنبیاناتھیستمد المركزالمختصین.

ــویقالمبیعاتوحجموالتكریر وإنتاج البتروكیماویات،الغازومعالجة في جمیعللعمالءونقل المنتجاتوالتس
.واإلمدادوكذلك الخدماتالعالمأنحاء
عن إكمالھا2018عامنھایةفيالعربیة المتحدةفي اإلمارات"العالمیةالجافةاألحواض"شـركةأعلنتكما  

ــة ــد"الرقمیةبناء المنص ــركة"  دراش ــالح ش ــعودیةقامت  كما  .  "للبترولدبي"لص 2019في عام  أرامكو الس
ــمما یعرفإلىالظھرانفي مدینةلھامكاتببتحویل مجمع ــناعیة الرابعة"باس لتطبیق،"مركز الثورة الص

ــارات الت ــادي2019عاممطلعفي.والرقمیةقنیة االبتكــ العالمي معمل الغاز في منطقة ، أدرج المنتدى االقتصــ
"المنارات الصـناعیة" التي تضـم مرافق التصـنیع الرائدة  العثمانیة بالمملكة العربیة الـسعودیة لیكون ضـمن قائمة 

ــناعیة الرابعة ــتوى العالم في تطبیق تقنیات الثورة الصـ ــركة نفط الكویت في عام  ،على مسـ 2012وافتتحت شـ
مركز الكویت للحقل الذكي "المتكامل"، الذي یدخل منظومة متكاملة تھدف إلى تحقیق اســـتراتیجیة مؤســـســـة 

ة ف اج النفط إلى  البترول الكویتـی ام  4ي رفع إنـت دة 2040ملیون ب/ي ـع ان ـع ة نفط عـم ة تنمـی ــرـك . وطورت شــ
تقنیات لزیادة اإلنتاج من النفط الثقیل في الحقول ذات المكامن المعقدة، حیث تقوم منصــة نبراس بتجمیع نصــف  

ـسة حول اآلبار ملیون بیان في الدقیقة من عـشرة آالف بئر وبـضع منـشآت ـسطحیة، وتوفر البیانات مؤـشرات رئی
وحالة المكامن، مما یساعد المھندسین على اتخاذ قرارات أفضل.
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0.8بنسبة  السعودیةوفي  ،  متر مكعبملیار89.6إلى  
واستقرت  متر مكعب.ملیار117في المائة لتصل إلى  

تونسالبحرین والكمیات المسوقة من الغاز في كل من  
والمغربوالیمنوسوریة نفس  عواألردن  ند 

).5/4الملحق (المستویات المحققة خالل العام السابق،

مصادر الطاقة األخرى
ــتمر ارتفاع الثالثللعام نتاج العالمي من الفحم  اإلاســ

ــل إلى   ملیون طن  4003حوالي  على التوالي لیصـــ
ً مشـكالً 2019مكافئ نفط عام  في  1.5بنسـبة  ارتفاعا

ب ثالث اعقـ في أوذلـك  2018بعـام  قـارنـةً المـائـة مُ 
. جاءت الصین في طلیعة أعوام متتالیة من االنخفاض

2019الدول المنتجة، حیث وصـل إنتاجھا خالل عام  
ملیون طن مكـافئ نفط، أي مـا یعـادل  1906.5إلى  

في المائة من إجمالي اإلنتاج العالمي. 47.6

ة دول العربـی ا في اـل ذكر في  فلم تـحدث تطورات تُـ ،أـم
ـــناعة الفحم  ــتخراجھمـجال صــ ، حـیث ال یتـعدى واســ

. فیمـا یخص الطـاقـة  إنتـاجـھ ملیون طن مكـافئ نفط
اجھـا العـالمي مـا یعـادل   د بلغ إنـت ة، فـق 595.2النووـی

ً ارتفاع سـجلةً مُ 2019ملیون طن مكافئ نفط في عام   ا
ـــبة   ـــبة 2018بـعام في الـمائة مـقارنةً 3.2بنســ . بالنســ

اج  د تم إنـت ة، فـق ائـی ة من المصـــــادر الـم اج الطـاـق إلنـت
عــام  899.5 ـفي  ـنـفط  ـمكــاـفئ  ـطن  ،  2019ـمـلـیون 
ً مسجلةً  في المائة بالمقارنة مع عام  0.9بنسبة  ارتفاعا
تسـتغل العدید من الدول العربیة، التي تتوفر و. 2018

ـلدیـھا مصــــادر ـمائـیة، الـطاـقة الكھروـمائـیة في تولـید 
مصـر والعراق والجزائر وسـوریة الكھرباء، خاصـةً 

ان وتونس والمغرب وال ــودان.  ولبـن ا یتعلق ســ أـما فیـم
ــادر الطــاقــة المتجــددة بــ  العــالمي من مصـــ اإلنتــاج 

ــبة فقد ارتفع  )4(األخرى ــل  12.2بنسـ في المائة لیصـ
.2019ملیون طن مكافئ نفط في عام 692.2إلى 

الجوفیة، طاقة  )4( الطاقة  الشمسیة،  الطاقة  الریاح،  تشمل طاقة 
الكتلة الحیویة والنفایات. 

الفصل الخامس: التطورات في مجال النفط والطاقة 

99

) 1اإلطار (
التحول الرقمي في االنتاج النفطي: "الحقول الرقمیة" 

ســاعد التحول الرقمي على تحقیق اإلنتاج األمثل من الحقول من خالل الرصــد الثابت لتدفق النفط الخام، والتنبؤ 
.ا یســمح القیام بإصــالحھا أو اســتبدالھام، مبعض أجزاء معدات الحفرالذي من المحتمل أن تتعطل فیھبالوقت 

، ملیات التشـــغیلیة، عالوة على رفع الكفاءةوتحســـین الع،العمالةتكالیف كما ســـاھم التحول الرقمي في خفض
تمتد  كما  وتحقیق مكاسـب في مجاالت السـالمة والبیئة، ،تقلیل المشـاركة البشـریة في األنشـطة عالیة الخطورةو

المرتبطة بالصـناعة النفطیة. ھذا وتشـیر  كل مجاالت األعمال التجاریةشـمللتالتحول الرقمي اإلیجابیةتأثیرات
ــھم في خفض تكالیف إنتاج النفط والغاز لى  إبعض التقدیرات ــبة  الطبیعي  أن التقنیات الرقمیة یمكن أن تســ بنســ

من ذلك.  أكبرفي المائة وربما 20إلى 10ما بین  تتراوح  
ــةإن التكالیف ــكلوإدارةالمنخفضـ ــاكلوتقلیلأكثر فاعلیة،المكامن بشـ ــتؤدي حتماالحفرمشـ إلى زیادة سـ

اللھا دوراً ویكونتســتغلأنیمكنلم تكن ذات جدوى اقتصــادیةالتيمن الحقولالمزیدمما یجعلاألرباح،
.النفطالمتنامي علىمواجھة الطلب العالميفيبھیُستھان

،الحقل النفطيالنتائج منأفـضلإلىاللحظیة للوـصوللوـصف اـستخدام البیاناتالرقمیةـشیر مـصطلح الحقولیُ 
تـشمل أیضـا معالجةاآلبار البعیدة، ولكنھامنبثھایتمالتيفقط البیاناتتـشملالوحیث أن فكرة الحقل الرقمي

التـشغیلیة فقط، فالبیانات التيعلى العملیاتتقتـصرنھا الأكماالبیئات المادیة،منفي عددالبیاناتوتحلیل ھذه
األتمتة  وتُعد.كذلكنتائج الحفرتحلیلویتم توظیفھا فيجدید،بئرحفرالقرار قبلاتخاذعلىتبادلھا تسـاعدیتم

تحلیل البیاناتفيالوقت والخبرة البشــــریةیتم االســــتفادة منحیثالرقمیة،من مفھوم الحقولجزء حیوي
تجمیعھا.دوجھالمزید منبذلعوضاً عناللحظیة 

دـید من   ة الـع اـناتالتـحدـیات، والتي من أھمـھا حجمـھذا وتواـجھ الحقول الرقمـی ة أوالبـی ائـل ــم یعرفـماالـھ ـباســ
الذكیة یصـف تخزینالمعلوماتتقنیاتمجال فيمصـطلح متداولوھو،"Big Dataكبیرة الحجم  "البیانات
طالنفغالباً ما تمتلك ـشركاتمن التقنیات.متنوعةمجموعةالمعقدة باـستخدامالبیاناتمنكمیات كبیرةوتحلیل

منالبیاناتجمعالتي عملت علىطلیعة الصــناعاتالنفطیة فيمن البیانات، إذ كانت الصــناعةكمیات ھائلة
غایة الصعوبة،المتاحة أمراً فيمن البیاناتالھائلیجعل التعامل مع الكمبما  استخدام أجھزة االستشعار.  خالل

ــتوـجب وجود طریـقة موـحدة الفوريالنـقلولـما ـكانتـلك البـیاـنات.طریـقة عرضونـمذـجةیمكنـھا تقییمویســ
إلى ما یضـــافمن التحدیاتعدداً أخریثیرتبادل ھذه البیاناتفإنالحقل الرقمي،أســـاس مفھومللبیانات ھو

المعلومات على  تقنیةأمن المعلومات، وتحدیث األنظمة القدیمة، وـضرورة تدریب عناـصر إدارة  :وأھمھاـسبق،
مع األنظمة الجدیدة.كیفیة التعامل 

شـركة بترولالعربیة، فعلى سـبیل المثال، افتتحتفي الدولالرقمیةالحقولتقنیاتھذا، وقد تم تبني العدید من
، ویوفر ھذا)بانوراما(االصـــطناعي والذكاء، تقدمالمُ مركز التحكم2017عامفي" أدنوك"ظبي الوطنیة أبو

متنــاول  ھمة فيمواألداء، ویضع البیانــات الالعملیاتمنالبیانات الضخمةإلىالوصولالرقمي إمكانیةالمركز
واإلنتاج،االستكشاف والتطویرألدنـوك في مجاالتالتابعةنقـاط البیاناتمنبیاناتھیستمد المركزالمختصین.

ــویقالمبیعاتوحجموالتكریر وإنتاج البتروكیماویات،الغازومعالجة في جمیعللعمالءونقل المنتجاتوالتس
.واإلمدادوكذلك الخدماتالعالمأنحاء
عن إكمالھا2018عامنھایةفيالعربیة المتحدةفي اإلمارات"العالمیةالجافةاألحواض"شـركةأعلنتكما  

ــة ــد"الرقمیةبناء المنص ــركة"  دراش ــالح ش ــعودیةقامت  كما  .  "للبترولدبي"لص 2019في عام  أرامكو الس
ــمما یعرفإلىالظھرانفي مدینةلھامكاتببتحویل مجمع ــناعیة الرابعة"باس لتطبیق،"مركز الثورة الص

ــارات الت ــادي2019عاممطلعفي.والرقمیةقنیة االبتكــ العالمي معمل الغاز في منطقة ، أدرج المنتدى االقتصــ
"المنارات الصـناعیة" التي تضـم مرافق التصـنیع الرائدة  العثمانیة بالمملكة العربیة الـسعودیة لیكون ضـمن قائمة 

ــناعیة الرابعة ــتوى العالم في تطبیق تقنیات الثورة الصـ ــركة نفط الكویت في عام  ،على مسـ 2012وافتتحت شـ
مركز الكویت للحقل الذكي "المتكامل"، الذي یدخل منظومة متكاملة تھدف إلى تحقیق اســـتراتیجیة مؤســـســـة 

ة ف اج النفط إلى  البترول الكویتـی ام  4ي رفع إنـت دة 2040ملیون ب/ي ـع ان ـع ة نفط عـم ة تنمـی ــرـك . وطورت شــ
تقنیات لزیادة اإلنتاج من النفط الثقیل في الحقول ذات المكامن المعقدة، حیث تقوم منصــة نبراس بتجمیع نصــف  

ـسة حول اآلبار ملیون بیان في الدقیقة من عـشرة آالف بئر وبـضع منـشآت ـسطحیة، وتوفر البیانات مؤـشرات رئی
وحالة المكامن، مما یساعد المھندسین على اتخاذ قرارات أفضل.

99



الفصل الخامس: التطورات في مجال النفط والطاقة 

100

): النمو االقتصادي العالمي والنمو في الطلب  4الشكل (
) 2019–2015على النفط، (

الطلب على الطاقة  
العالمي الطلب

نحو 2019بلغ الطلب العالمي على الطاقة خالل عام  
280.1طن مكافئ نفط (ما یعادل حوالي  ملیار13.9

زیادة   بنسبة  أي  یومیاً)،  نفط  مكافئ  برمیل  ملیون 
عام  1.3حوالي   مع  بالمقارنة  المائة  .  2018في 

بحصة   الصناعیة  الدول  من  40استأثرت  المائة  في 
مقابل   الطاقة  على  العالمي  الطلب  في  60إجمالي 

لبقیـالمائ العال ـة  دول  شكـة  الطـم.  النفـل  على  ط ـلب 
إ33.1ي  ـوالـح المائة من  العالمي  في  الطلب  جمالي 

في  27، وبلغت حصة الفحم  2019على الطاقة لعام  
الطبیعي  ،  المائة والطاقة  24.2والغاز  المائة،  في 

في 4.3في المائة، والطاقة النوویة  6.4الكھرومائیة  
في المائة.5المائة، والطاقة المتجددة 

2019الطلـب العـالمي على النفط خالل عـام  ارتفع
،  في المائة 0.9بنسبة  ملیون برمیل/یوم أي0.9بنحو  

ــتوى منخفض ــجل في العام  المُ معدلھعن  وھو مسـ سـ
99.7لیـصل مـستواه إلى  ، في المائة1.5الـسابق وھو  

ل/یوم أثراً  ،ملیون برمـی اطؤ أداءمـت االقتصـــــادي  بتـب
الذي ســـجل أدنى معدل نمو لھ خالل العشـــر  العالمي

. أعوام المنقضیة

إلى   ــك  ذل ــب على  یعود  الطل في  النمو  تراجع وتیرة 
التي سجلت من مجموعة الدول االَسیویة النامیةالنفط

ھ   دـل ة في عـام  2.3نمواً مـع اـئ ة ،  2019في الـم ارـن مـق
ك  یـأتي  .2018في المـائـة في عـام  3.1بنمو بلغ   ذـل

ــادي  على خلفیة ــینتباطؤ النمو االقتص 6.1إلى  للص
وھو أدنى مستوى لھ منذ ،2019خالل عام  في المائة

مع،  1990عــام   ــاً  التوترات تزامن تصـــــاعــد حــدة 
المتحـدة األمریكیـة بینالتجـاریـة والتقنیـة الوالیـات 

نخفاض معدل نمو االقتصــــاد  اجانب إلى .  والصــــین
ــ ا،2008الھندي إلى أدنى مســتوى لھ منذ عام   كل  لش

)4.(

5Opec, (2020). “Opec Monthly Report”, July.
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للمجموعـوفق الدولیـاً  الرئیسة،  ـات  نخفضا ة 
دول  ـة الـمجموعي  ـ فعلى النفط  ب  ـوى الطل ـمست

خـالصناعی  عـة  ألف  100نحو  ب2019ام  ـالل 
نخفاض األول منذ عام ، ویُعد ھذا ھو االبرمیل/یوم

ملیون برمیل/یوم، بینما  47.9لیصل إلى  2014
1ارتفع مستواه في بقیة دول العالم األخرى بواقع  

2018برمیل/یوم، مقارنة بمستویات عام  ملیون  
ملیون برمیل/یوم.  51.8لیصل إلى 

مسأدى   الطلب  تتغیر  إلى ویات  مجموعة  لكل 
حصتھا من إجمالي الطلب العالمي خالل  اختالف 

الصناعیة الدول، إذ انخفضت حصة  2019عام  
في         48إلى    2018في عام  في المائة    48.6من  

عام  المائة   بقیة ،2019في  ارتفعت حصة  بینما 
،  في المائة   52إلى  في المائة    51.4دول العالم من  

). 1الجدول (
تشیر التوقعات إلى تراجع قیاسي في الطلب  و ،ھذا

عام   في  النفط  على  8.9بنحو  2020العالمي 
بالعام   مقارنة  ب/ي  إلى،  الحاليملیون  لیصل 

، ویُعد ھذا التراجع ھو األول 5ملیون ب/ي90.8
نخفاض طلب الدول ا. حیث یتوقع  2009منذ عام 

43.9ملیون ب/ي لیصل إلى  4الصناعیة بنحو  
ب/ي،   یتوقع  ملیون  الدول  اكما  طلب  نخفاض 

بنحو   والمتحولة  لیصل  2.9النامیة  ملیون ب/ي 
ب/ي.48.9إلى   خلفیةذلك  ملیون  فرض  على 

قیوداً  العالم  في  و الحكومات  السفر  تخاذ  اعلى 
الحتواء   عزل  فیروس  اتدابیر  كورونا نتشار 

).  Covid-19المستجد (
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)1الجدول (
ة  المجموعات الدولیالطلب العالمي على النفط وفق 

)2015–2019 (

2019)1 ( 2018 2017 2016 2015

الدول الصناعیة 
47.9 48.0 47.6 47.1 46.4 ملیون ب/ي 

)0.2 ( 0.8 1.1 1.5 1.5 الزیادة السنویة  
(في المائة) 

51.8 50.8 49.8 48.6 47.3 ) 2( دول العالم األخرى

ملیون ب/ي 
1.9 2.0 2.4 2.8 3.5    الزیادة السنویة

(في المائة) 
اجمالي العالم 

99.7 98.8 97.4 95.7 93.7 ملیون ب/ي 

0.9 1.5 1.8 2.1 2.5 الزیادة السنویة  
(في المائة) 

المُ  العربیة  األقطار  منظمة  (أوابك)،  المصدر:  للبترول  تقریر  "صدرة 
. 2019، "األمین العام السنوي

) بیانات تقدیریة.1(
. واالقتصادات الناشئةمن الدول النامیة تضم كالً ) 2(

الطلب على الطاقة في الدول العربیة
اعتماداً  العربیة  الدول  النفط كاملشبھ  تعتمد  على 

شكل  یُ والغاز الطبیعي لتلبیة متطلباتھا من الطاقة حیث  
ن إجمالي  ــة مــفي المائ97.9ھذان المصدران حوالي  

2019ام  ــة في عــدول العربیــاقة في الــاستھالك الط
األخـالمصلمحدودیةنظراً  المُ ـ ادر  بالطاقة رى  تمثلة 

االستغالل األمثل للطاقات  ، وعدم  الكھرومائیة والفحم
.  األخرى مثل الطاقة الشمسیة وطاقة الریاحالمتجددة
الطاقة في الدول العربیة في عام  الطلب علىوارتفع
الطلب الي  ـل إجمـصـلیة  ـالمائيـف3.2حو  ـبن2019

م ن/ يملیون (15.3ى  ـإل بالمقارنة مع  ب   (14.8
.)5الشكل (،2018في عام (ب م ن/ ي) ونـملی

المُ  العربیة  للبترول (أوابك)،  المصدر: منظمة األقطار  تقریر  "صدرة 
. 2019، "األمین العام السنوي

ــادة بصــورة رئیســة  تحققت   ــذه الزیــ دول عربیة ست في ھــ
ــي: السعودیة  ارات ــ اإلمو،  ي / ب م ن ألف 164.4وھ

/ب م ن ألف 60.4الجزائرو،  ي/ب م نألف69.3
ألف  38.8قطروألف ب م ن/ ي،  53.3مصـرو، ي

ن/ ي،   م  م ن/ي.33.5العراق  وب  ــل ألف ب  یمث
في المائة من  29.7حجم اســتھالك الســعودیة حوالي  

ام  ـة في عـدول العربیـة في الـالك الطاقـالي استھـإجم
ــریلیھا، 2019 ــبة  مصـ 12.9في المركز الثاني بنسـ

11.3في المركز الثالث بنسـبة واإلماراتفي المائة،  
ــمن  عزىیُ في المائة. ــتھالك الطاقة ضـ التباین في اسـ

من العوامل التي تتمثل بصــورة  العدید الدول العربیة إلى  
ــة   ـ ــة االقتصادـی ــات التنمیــ ــالف مستویــ أساسیة في اختــ
ھ من اختالف درجات عملیة   ــة وما تعكـس ــاعیـــ واالجتمـــ

متباینة التي وصــلتھا  التصــنیع من ناحیة، ودرجات الرفاه ال 
العــامــل  الــدول العربیــة من نــاحیــة أخرى  . یتجلى ھــذا 

بصـــورة تقریبیة في مؤشـــر الناتج المحلي اإلجمالي.  
حجـم ما تمتلكھ الدول  ھذا باإلضافة إلى عدد السكان و
الھیـ  دروكربونیـة ودرجـة  العربیـة من االحتیـاطیـات 

.استغاللھا

متوسط   ناحیة  ال استھالك من  في  الطاقة  من  دول  ـ الفرد 
ي  ـ ) ف ب م ن ( ط ـ ف ـ افئ ن ـ ل مك ـ رمی ـ ب 13.1لغ ـ ب د  ـ ق ـ ف ،  ة ـ ربی ـ الع 
.  2015في عام  ) ب م ن ( 13.4ع  ـ ة م ـ بالمقارن 2019ام ـ ع 

العربیة   الدول  بین  فیما  الكبیر  التباین  المتوسط  ھذا  ویخفي 
في  ) ب م ن ( 4.7ما بین  وسط ــ راوح المت ــ فرادى، حیث یت 

ن ( 131.2و ، سوریة  م  قطر. ) ب  مع  في  المقارنة  عند 
المجموعات الدولیة الرئیسة األخرى في العالم، نالحظ أن  

العربیة تتوسط تلك المجموعات، فبینما قلَّ  الدول  مجموعة  
لعام   العربیة  الدول  في  الطاقة  من  الفرد  استھالك  متوسط 

عن نظیره في أمریكا الشمالیة وأوروبا وكومنولث  2019
متوسط   فیھا  ارتفع  التي  المجموعات  وھي  المستقلة  الدول 

لعام   العالمي  المتوسط  عن  الفرد  قدر  والمُ 2019استھالك 
برمیل مكافئ نفط ، جاء متوسط استھالك الفرد  13.25بنحو  

مرتفعاً عن  2019من الطاقة بمجموعة الدول العربیة لعام  
الجنوبیة   وأمریكا  الھادي  المحیط  آسیا  دول  في  نظیره 

. والوسطى 

كثافة استھالك مصادر الطاقة في الدول العربیة 
ال  المؤشرات  قیاس م من  في  المستخدمة  اءة ــ كف ھمة 

كث ــ مؤش و ــ ھ دول ــ ال ع ــ جمی في الطاقة د ــ رشی ـ ت  افة ــ ر 
إجمالي ن  ع یعبر الذي  ) Energy Intensity( اقة ـ الط 

المحلى،  الناتج إجمالي من دوالر ألف لكل الطاقة استھالك 
في كفاءة ترشید  التحسن ویدل انخفاض ھذا المؤشر على 

استھالك الطاقة.  

): تطور الطلب على الطاقة في الدول العربیة 5الشكل (
، (ملیون ب م ن/ي) )2019–2015(
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): النمو االقتصادي العالمي والنمو في الطلب  4الشكل (
) 2019–2015على النفط، (
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العالمي الطلب
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في 4.3في المائة، والطاقة النوویة  6.4الكھرومائیة  
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. أعوام المنقضیة

إلى   ــك  ذل ــب على  یعود  الطل في  النمو  تراجع وتیرة 
التي سجلت من مجموعة الدول االَسیویة النامیةالنفط

ھ   دـل ة في عـام  2.3نمواً مـع اـئ ة ،  2019في الـم ارـن مـق
ك  یـأتي  .2018في المـائـة في عـام  3.1بنمو بلغ   ذـل

ــادي  على خلفیة ــینتباطؤ النمو االقتص 6.1إلى  للص
وھو أدنى مستوى لھ منذ ،2019خالل عام  في المائة

مع،  1990عــام   ــاً  التوترات تزامن تصـــــاعــد حــدة 
المتحـدة األمریكیـة بینالتجـاریـة والتقنیـة الوالیـات 

نخفاض معدل نمو االقتصــــاد  اجانب إلى .  والصــــین
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للمجموعـوفق الدولیـاً  الرئیسة،  ـات  نخفضا ة 
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ملیون برمیل/یوم، بینما  47.9لیصل إلى  2014
1ارتفع مستواه في بقیة دول العالم األخرى بواقع  

2018برمیل/یوم، مقارنة بمستویات عام  ملیون  
ملیون برمیل/یوم.  51.8لیصل إلى 

مسأدى   الطلب  تتغیر  إلى ویات  مجموعة  لكل 
حصتھا من إجمالي الطلب العالمي خالل  اختالف 

الصناعیة الدول، إذ انخفضت حصة  2019عام  
في         48إلى    2018في عام  في المائة    48.6من  

عام  المائة   بقیة ،2019في  ارتفعت حصة  بینما 
،  في المائة   52إلى  في المائة    51.4دول العالم من  

). 1الجدول (
تشیر التوقعات إلى تراجع قیاسي في الطلب  و ،ھذا

عام   في  النفط  على  8.9بنحو  2020العالمي 
بالعام   مقارنة  ب/ي  إلى،  الحاليملیون  لیصل 

، ویُعد ھذا التراجع ھو األول 5ملیون ب/ي90.8
نخفاض طلب الدول ا. حیث یتوقع  2009منذ عام 

43.9ملیون ب/ي لیصل إلى  4الصناعیة بنحو  
ب/ي،   یتوقع  ملیون  الدول  اكما  طلب  نخفاض 

بنحو   والمتحولة  لیصل  2.9النامیة  ملیون ب/ي 
ب/ي.48.9إلى   خلفیةذلك  ملیون  فرض  على 

قیوداً  العالم  في  و الحكومات  السفر  تخاذ  اعلى 
الحتواء   عزل  فیروس  اتدابیر  كورونا نتشار 
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شكل  یُ والغاز الطبیعي لتلبیة متطلباتھا من الطاقة حیث  
ن إجمالي  ــة مــفي المائ97.9ھذان المصدران حوالي  

2019ام  ــة في عــدول العربیــاقة في الــاستھالك الط
األخـالمصلمحدودیةنظراً  المُ ـ ادر  بالطاقة رى  تمثلة 

االستغالل األمثل للطاقات  ، وعدم  الكھرومائیة والفحم
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الطاقة في الدول العربیة في عام  الطلب علىوارتفع
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.)5الشكل (،2018في عام (ب م ن/ ي) ونـملی

المُ  العربیة  للبترول (أوابك)،  المصدر: منظمة األقطار  تقریر  "صدرة 
. 2019، "األمین العام السنوي

ــادة بصــورة رئیســة  تحققت   ــذه الزیــ دول عربیة ست في ھــ
ــي: السعودیة  ارات ــ اإلمو،  ي / ب م ن ألف 164.4وھ

/ب م ن ألف 60.4الجزائرو،  ي/ب م نألف69.3
ألف  38.8قطروألف ب م ن/ ي،  53.3مصـرو، ي

ن/ ي،   م  م ن/ي.33.5العراق  وب  ــل ألف ب  یمث
في المائة من  29.7حجم اســتھالك الســعودیة حوالي  

ام  ـة في عـدول العربیـة في الـالك الطاقـالي استھـإجم
ــریلیھا، 2019 ــبة  مصـ 12.9في المركز الثاني بنسـ

11.3في المركز الثالث بنسـبة واإلماراتفي المائة،  
ــمن  عزىیُ في المائة. ــتھالك الطاقة ضـ التباین في اسـ

من العوامل التي تتمثل بصــورة  العدید الدول العربیة إلى  
ــة   ـ ــة االقتصادـی ــات التنمیــ ــالف مستویــ أساسیة في اختــ
ھ من اختالف درجات عملیة   ــة وما تعكـس ــاعیـــ واالجتمـــ

متباینة التي وصــلتھا  التصــنیع من ناحیة، ودرجات الرفاه ال 
العــامــل  الــدول العربیــة من نــاحیــة أخرى  . یتجلى ھــذا 

بصـــورة تقریبیة في مؤشـــر الناتج المحلي اإلجمالي.  
حجـم ما تمتلكھ الدول  ھذا باإلضافة إلى عدد السكان و
الھیـ  دروكربونیـة ودرجـة  العربیـة من االحتیـاطیـات 

.استغاللھا

متوسط   ناحیة  ال استھالك من  في  الطاقة  من  دول  ـ الفرد 
ي  ـ ) ف ب م ن ( ط ـ ف ـ افئ ن ـ ل مك ـ رمی ـ ب 13.1لغ ـ ب د  ـ ق ـ ف ،  ة ـ ربی ـ الع 
.  2015في عام  ) ب م ن ( 13.4ع  ـ ة م ـ بالمقارن 2019ام ـ ع 

العربیة   الدول  بین  فیما  الكبیر  التباین  المتوسط  ھذا  ویخفي 
في  ) ب م ن ( 4.7ما بین  وسط ــ راوح المت ــ فرادى، حیث یت 

ن ( 131.2و ، سوریة  م  قطر. ) ب  مع  في  المقارنة  عند 
المجموعات الدولیة الرئیسة األخرى في العالم، نالحظ أن  

العربیة تتوسط تلك المجموعات، فبینما قلَّ  الدول  مجموعة  
لعام   العربیة  الدول  في  الطاقة  من  الفرد  استھالك  متوسط 

عن نظیره في أمریكا الشمالیة وأوروبا وكومنولث  2019
متوسط   فیھا  ارتفع  التي  المجموعات  وھي  المستقلة  الدول 

لعام   العالمي  المتوسط  عن  الفرد  قدر  والمُ 2019استھالك 
برمیل مكافئ نفط ، جاء متوسط استھالك الفرد  13.25بنحو  

مرتفعاً عن  2019من الطاقة بمجموعة الدول العربیة لعام  
الجنوبیة   وأمریكا  الھادي  المحیط  آسیا  دول  في  نظیره 

. والوسطى 

كثافة استھالك مصادر الطاقة في الدول العربیة 
ال  المؤشرات  قیاس م من  في  المستخدمة  اءة ــ كف ھمة 

كث ــ مؤش و ــ ھ دول ــ ال ع ــ جمی في الطاقة د ــ رشی ـ ت  افة ــ ر 
إجمالي ن  ع یعبر الذي  ) Energy Intensity( اقة ـ الط 

المحلى،  الناتج إجمالي من دوالر ألف لكل الطاقة استھالك 
في كفاءة ترشید  التحسن ویدل انخفاض ھذا المؤشر على 

استھالك الطاقة.  

): تطور الطلب على الطاقة في الدول العربیة 5الشكل (
، (ملیون ب م ن/ي) )2019–2015(
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الدول  أن  بالذكر  أولت  الجدیر  متزایداً اھتماماً العربیة 
تحسین كفاءة الطاقة وترشید استھالكھا من خالل  لمجال 

البرامج واالستراتیجیات المستقبلیة،   وضع مجموعة من 
الناتج المحلى اإلجمالي المقاس بتعادل  نمو في  ال أدى  وقد 

اجمالي استھالك  في یرة تجاوزت النمو ت بو القوة الشرائیة  
مؤشر  انخفاض ، إلى  2019في عام  العربیة الطاقة بالدول 
برمیل مكافئ نفط /  0.75حوالي ، حیث بلغ كثافة الطاقة 

عام   في  دوالر  بنحو  2019ألف  برمیل  0.76مقارنة 
في العام السابق. مكافئ نفط / ألف دوالر  

األخرى في  الرئیسة عند المقارنة مع المجموعات الدولیة 
،  لك المجموعات ت العربیة تتوسط الدول العالم، نالحظ أن 

2019فبینما قلَّ مؤشر كثافة الطاقة في الدول العربیة لعام  
ومجموعة دول  عن نظیره في كومنولث الدول المستقلة 

ومجموعة أمریكا الشمالیة وھي  أفریقیا جنوب الصحراء 
المجموعات التي ارتفع فیھا المؤشر عن المتوسط العالمي  

برمیل مكافئ نفط / ألف  0.72قدر بنحو  والمُ 2019لعام  
دوالر، جاء مؤشر كثافة الطاقة بمجموعة الدول العربیة  

العالمي، 2019لعام   المتوسط  من  عن  أعلى  ومرتفعاً 
ومجموعة  والوسطى نوبیة الج نظیره في أوروبا وأمریكا 

. ) 6الشكل ( ،  دول آسیا المحیط الھادي 

،لصندوق النقد الدولي) 2020(أبریل"آفاق االقتصاد العالمي"عن بیانات الناتج المحلي اإلجمالي في قاعدة بیانات تقریر  المصدر: مشتق  
لشركة بریتش بترولیوم. 2020نات استھالك الطاقة تقدیریة بناء على بیانات التقریر اإلحصائي السنوي اوبی

الطلب على الطاقة وفق المصدر
یتسم الطلب على الطاقة في الدول العربیة باالعتماد  

احتیاجات على الغاز الطبیعي كمصدر رئیس لتغطیة  
فیــ الطاق قط،  ھاــة  في  الكھرباء،  ـ وبخاصة  تولید  اع 

في المائة من إجمالي استھالكھا في  50.6حیث یلبي  
ركز الثاني حیث بلغتــ . یأتي النفط في الم2019عام  

االستھالك47.3حصتھ   إجمالي  من  المائة  ، في 
النقل قطاع  في  رئیس  بشكل  تقوم  ویتركز  بینما   .

) األخرى  الطاقة  الكھرومائیة  الفحم ومصادر  الطاقة 
) بلعب دور ثانوي إذ ال  األخرىوالطاقات المتجددة

،  2019ام  ـة في عـفي المائ2.1معاً حصتھاتتجاوز  
.)2الجدول (

2019): مؤشر كثافة استھالك الطاقة في المجموعات الدولیة الرئیسة عام  6الشكل (
(برمیل مكافئ نفط/ألف دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي حسب تعادل القوة الشرائیة
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)2الجدول (
) 2019- 2015(الطلب على الطاقة في الدول العربیة

) ألف برمیل مكافئ نفط/یوم(

201520162017
20182019*

%الكمیة %الكمیة 

وفق المصدر 
7,0797,0857,1447,01947.37,23047.3المنتجات البترولیة ** 

7,0117,1497,0277,48850.57,74750.6الغاز الطبیعي 
1111121061130.81130.7الطاقة الكھربائیة 

1661781642081.42101.4الفحم 
14,36714,52414,44114,82710015,300100إجمالي المصادر 

2.73.2) 0.6(1.1نسبة التغیر (%)

* بیانات تقدیریة، وقد ال تتوافق المجامیع نظراً للتقریب. 
البترولیة تشتمل على النفط الخام المستخدم كوقود في محطات الكھرباء. المنتجات **  

. 2019" تقریر األمین العام السنوي ")، صدرة للبترول (أوابك منظمة األقطار العربیة المُ    المصدر: 

الغاز الطبیعي 
حیث  من  األولى  المرتبة  في  الطبیعي  الغاز  یـأتي 
التي بذلت   العربیة  الدول  الطاقة في  تغطیة متطلبات 
االعتماد   وزیادة  استغاللھ  في  للتوسع  كبیرة  جھوداً 

وأدت ھذه الجھود  من الطاقة.  ااحتیاجاتھعلیھ في سد  
الطبیعيارتفاعإلى   الغاز  بمعدالت سنویة  استھالك 

خالل وبخاصة  األخیـالسنمتزایدة  د ـفقرة.ـــوات 
ب م  ملیون 7.7از الطبیعي إلى ـالغھالكــاستوصل 
في المائة مقارنة 3.5أي بنسبة 2019في عام ن/ ي

. أدى ھذا بدوره إلى حفاظھ على أھمیتھ  بالعام السابق
في المائة 50.6النسبیة في موازین الطاقة عند حدود 

الطاقة في الدول العربیة في عام  استھالكمن إجمالي
2019.

الغا ز الطبیعي بشكل أساسي في خمس دولیستھلك 
السعودیة،   وھي:  مصر، و اإلمارات،  وعربیة، 

على  .وقطر،  والجزائر الدول  ھذه  77.1استحوذت 
إجمالي   المائة من  فـي استھالكفي  الطبیعـي  الغـاز 

عام   في  العربـیـة  الدول 2019الـدول  واستھلكت   .
العالم  11.4العربیة   استھالك  إجمالي  المائة من  في 

عام   في  الطبیعي  الغاز  حصة 2019من  وبلغت   ،
الصناعیة   مقابل  45.8الدول  المائة  في  39.6في 

لكومنولث الدول في المائة  14.6المائة للدول النامیة و
.المستقلة

المنتجات البترولیة 

البترولیة  استھالكشھد   العربیة في بالمنتجات  الدول 
ً 2019عام  7.2في المائة لیصل إلى 3بنسبةارتفاعا

ي/ب م نملیون  7بالمقارنة مع  ي/ب م نملیون  
عام   العربیة  2018في  الدول  بلغت حصة  في  7.8. 

إجمالي   من  عام  استھالكالمائة  في  العالم  في  النفط 
في المائة  46.6، وبلغت حصة الدول الصناعیة  2019
في المائة  4.3، وللدول النامیةفي المائة  49.1مقابل  

المستقلة الدول  من .لكومنولث  األكبر  الجزء  جاء 
االستھالك   حجم  في  عام  العربي  الزیادة  2019في 

ة التي ـودیـالسع:يـدول، وھأربعاسي من ـل أسـبشك
حجـب الزیـلغ  فیـم  نألف  97.9ھا  ـادة  م  ،  ي / ب 

نألف24.6واإلمارات م  بنحو،ي/ ب  والعراق 
ب  لفأ20.7وزیادة بمقدار  ي،/ألف ب م ن23.8

.  الجزائرفي  ي/م ن

ــتھالكن مجموع  أذكر  یُـ  آنـفة اـلذكر  األربعاـلدول اســ
ــ ات البترولیــ من المنتج ــ ة یشكل حوالــ ــ ي  ــ ف57.7ي  ــ

ــن في عام  الدول العربیةاســتھالكإجمالي  المائة مــــ
في  33.8حیث اســــتحوذت الســــعودیة على  ،2019

الي ة من اإلجـم اـئ ا العراق  العربيالـم ــر، تلیـھ ومصــ
وقطر بحصــــة  ،  لكالً منھمافي المائة10.4بحصــــة  

ــة7.2 ــائ الم ــبي و.في  النســ ــالتوزیع  ب یتعلق  ــا  فیم
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الدول  أن  بالذكر  أولت  الجدیر  متزایداً اھتماماً العربیة 
تحسین كفاءة الطاقة وترشید استھالكھا من خالل  لمجال 

البرامج واالستراتیجیات المستقبلیة،   وضع مجموعة من 
الناتج المحلى اإلجمالي المقاس بتعادل  نمو في  ال أدى  وقد 

اجمالي استھالك  في یرة تجاوزت النمو ت بو القوة الشرائیة  
مؤشر  انخفاض ، إلى  2019في عام  العربیة الطاقة بالدول 
برمیل مكافئ نفط /  0.75حوالي ، حیث بلغ كثافة الطاقة 

عام   في  دوالر  بنحو  2019ألف  برمیل  0.76مقارنة 
في العام السابق. مكافئ نفط / ألف دوالر  

األخرى في  الرئیسة عند المقارنة مع المجموعات الدولیة 
،  لك المجموعات ت العربیة تتوسط الدول العالم، نالحظ أن 

2019فبینما قلَّ مؤشر كثافة الطاقة في الدول العربیة لعام  
ومجموعة دول  عن نظیره في كومنولث الدول المستقلة 

ومجموعة أمریكا الشمالیة وھي  أفریقیا جنوب الصحراء 
المجموعات التي ارتفع فیھا المؤشر عن المتوسط العالمي  

برمیل مكافئ نفط / ألف  0.72قدر بنحو  والمُ 2019لعام  
دوالر، جاء مؤشر كثافة الطاقة بمجموعة الدول العربیة  

العالمي، 2019لعام   المتوسط  من  عن  أعلى  ومرتفعاً 
ومجموعة  والوسطى نوبیة الج نظیره في أوروبا وأمریكا 

. ) 6الشكل ( ،  دول آسیا المحیط الھادي 

،لصندوق النقد الدولي) 2020(أبریل"آفاق االقتصاد العالمي"عن بیانات الناتج المحلي اإلجمالي في قاعدة بیانات تقریر  المصدر: مشتق  
لشركة بریتش بترولیوم. 2020نات استھالك الطاقة تقدیریة بناء على بیانات التقریر اإلحصائي السنوي اوبی

الطلب على الطاقة وفق المصدر
یتسم الطلب على الطاقة في الدول العربیة باالعتماد  

احتیاجات على الغاز الطبیعي كمصدر رئیس لتغطیة  
فیــ الطاق قط،  ھاــة  في  الكھرباء،  ـ وبخاصة  تولید  اع 

في المائة من إجمالي استھالكھا في  50.6حیث یلبي  
ركز الثاني حیث بلغتــ . یأتي النفط في الم2019عام  

االستھالك47.3حصتھ   إجمالي  من  المائة  ، في 
النقل قطاع  في  رئیس  بشكل  تقوم  ویتركز  بینما   .

) األخرى  الطاقة  الكھرومائیة  الفحم ومصادر  الطاقة 
) بلعب دور ثانوي إذ ال  األخرىوالطاقات المتجددة

،  2019ام  ـة في عـفي المائ2.1معاً حصتھاتتجاوز  
.)2الجدول (

2019): مؤشر كثافة استھالك الطاقة في المجموعات الدولیة الرئیسة عام  6الشكل (
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) 2019- 2015(الطلب على الطاقة في الدول العربیة

) ألف برمیل مكافئ نفط/یوم(
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14,36714,52414,44114,82710015,300100إجمالي المصادر 
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البترولیة تشتمل على النفط الخام المستخدم كوقود في محطات الكھرباء. المنتجات **  

. 2019" تقریر األمین العام السنوي ")، صدرة للبترول (أوابك منظمة األقطار العربیة المُ    المصدر: 

الغاز الطبیعي 
حیث  من  األولى  المرتبة  في  الطبیعي  الغاز  یـأتي 
التي بذلت   العربیة  الدول  الطاقة في  تغطیة متطلبات 
االعتماد   وزیادة  استغاللھ  في  للتوسع  كبیرة  جھوداً 

وأدت ھذه الجھود  من الطاقة.  ااحتیاجاتھعلیھ في سد  
الطبیعيارتفاعإلى   الغاز  بمعدالت سنویة  استھالك 

خالل وبخاصة  األخیـالسنمتزایدة  د ـفقرة.ـــوات 
ب م  ملیون 7.7از الطبیعي إلى ـالغھالكــاستوصل 
في المائة مقارنة 3.5أي بنسبة 2019في عام ن/ ي

. أدى ھذا بدوره إلى حفاظھ على أھمیتھ  بالعام السابق
في المائة 50.6النسبیة في موازین الطاقة عند حدود 

الطاقة في الدول العربیة في عام  استھالكمن إجمالي
2019.

الغا ز الطبیعي بشكل أساسي في خمس دولیستھلك 
السعودیة،   وھي:  مصر، و اإلمارات،  وعربیة، 

على  .وقطر،  والجزائر الدول  ھذه  77.1استحوذت 
إجمالي   المائة من  فـي استھالكفي  الطبیعـي  الغـاز 

عام   في  العربـیـة  الدول 2019الـدول  واستھلكت   .
العالم  11.4العربیة   استھالك  إجمالي  المائة من  في 

عام   في  الطبیعي  الغاز  حصة 2019من  وبلغت   ،
الصناعیة   مقابل  45.8الدول  المائة  في  39.6في 

لكومنولث الدول في المائة  14.6المائة للدول النامیة و
.المستقلة

المنتجات البترولیة 

البترولیة  استھالكشھد   العربیة في بالمنتجات  الدول 
ً 2019عام  7.2في المائة لیصل إلى 3بنسبةارتفاعا

ي/ب م نملیون  7بالمقارنة مع  ي/ب م نملیون  
عام   العربیة  2018في  الدول  بلغت حصة  في  7.8. 

إجمالي   من  عام  استھالكالمائة  في  العالم  في  النفط 
في المائة  46.6، وبلغت حصة الدول الصناعیة  2019
في المائة  4.3، وللدول النامیةفي المائة  49.1مقابل  

المستقلة الدول  من .لكومنولث  األكبر  الجزء  جاء 
االستھالك   حجم  في  عام  العربي  الزیادة  2019في 

ة التي ـودیـالسع:يـدول، وھأربعاسي من ـل أسـبشك
حجـب الزیـلغ  فیـم  نألف  97.9ھا  ـادة  م  ،  ي / ب 

نألف24.6واإلمارات م  بنحو،ي/ ب  والعراق 
ب  لفأ20.7وزیادة بمقدار  ي،/ألف ب م ن23.8

.  الجزائرفي  ي/م ن

ــتھالكن مجموع  أذكر  یُـ  آنـفة اـلذكر  األربعاـلدول اســ
ــ ات البترولیــ من المنتج ــ ة یشكل حوالــ ــ ي  ــ ف57.7ي  ــ

ــن في عام  الدول العربیةاســتھالكإجمالي  المائة مــــ
في  33.8حیث اســــتحوذت الســــعودیة على  ،2019

الي ة من اإلجـم اـئ ا العراق  العربيالـم ــر، تلیـھ ومصــ
وقطر بحصــــة  ،  لكالً منھمافي المائة10.4بحصــــة  

ــة7.2 ــائ الم ــبي و.في  النســ ــالتوزیع  ب یتعلق  ــا  فیم
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الستھــالك المنتــجــات البتــرولیــة فــي الــدول العربیــة 
زیـــت الغـــاز/الدیزل  منتج  یحـــتل 2019فــــــي عـــام  

ــتھ  المائة  في34.6المرتـبة األولى حـیث بلـغت حصــ
ة ـــ ي المرتبـــ ازولیـــن فـــ الغـــ منتج  یلیھ من اإلجمالي،

ــ الثانی ــ ة بـ ــ حصة وصـ ــ لت إلـ في المائة، ثم 26.1ى  ـ
ــبة  منتج   في  16.9زیت الوقود في المرتبة الثالثة بنسـ

ســال بحصــة وصــلت غاز البترول المُ منتج  المائة، ثم 
في  6.8وقود الطائرات بنســبة  منتج  في المائة، و8.1

ــة  منتج  الـماـئة، و ــین بحصــ .  في الـماـئة 0.6الكیروســ
في المائة من  6.9خرى  غـــت حصـــة المنتجات األوبل

ــي   ــــ ،المنتجات البترولیة خالل العام استھالكإجمالــ
.)3الجدول (

)3الجدول (
التوزیع النسبي الستھالك المنتجات البترولیة في الدول  

) 2019(العربیة، 
(ألف برمیل مكافئ نفط/یوم)                                     

الكمیة المنتج 
الحصة من اإلجمالي 

(في المائة) 
2501.634.6زیت الغاز/الدیزل 

1887.026.1الغازولین 
1221.916.9زیت الوقود 

585.68.1غاز البترول المسال 
491.66.8وقود الطائرات 

43.40.6الكیروسین 
498.96.9منتجات أخرى

7230100.0اإلجمالي 

منظمة األقطار العربیة المصدر للبترول، تقریر األمین العام  لمصدر:  ا
. 2019السنوي،  

الطاقة الكھرومائیة 
في جداً  محدودةً سـاھم الطاقة الكھرومائیة مسـاھمةً تُ 

وتوـجد إمـكانـیات  ،موازین الـطاـقة في اـلدول العربـیة
ــدول   ال عــدد من  في  ــة  الكھرومــائی ــة  الطــاق ــد  لتولی
العربیة، وھي: مصـر، العراق، المغرب، السـودان،  

ــوریـة، لبنـان، الجزائر، وتونس.   بلغ حجم وقـد  ســ
دول نحو   ذه اـل ة في ـھ ائـی ة الكھروـم اـق ــتھالك الـط اســ

ــكل 2019في عام ب م ن/ ي) ألف (113 . ولم تشـ
ا في ــتـھ الي  حصــ ــتھالكإجـم دول  الطـ اســ ة في اـل اـق

ــوى   المــائــة في عــام  0.7العربیــة ســ . 2019في 
في المائة من إجمالي 0.6واسـتھلكت الدول العربیة 

ة في عـام  ائـی ة الكھروـم الم من الطـاـق ــتھالك الـع اســ

في المائة 61.4، وبلغت حصـة الدول النامیة 2019
ـــناعـیة و32.7مـقاـبل   في 5.9في الـماـئة لـلدول الصــ
.مستقلةلكومنولث الدول الالمائة 

تطویر   إلى  العربیة  الدول  وتسعى  من  ـإنتاجھذا  ھا 
البیئیة االستدامةما یضمن  ـجددة بـمصادر الطاقة المت

.  ویساھم في توفیر مصادر أخرى للطاقة أكثر كفاءة
المتاحة  القدرات  إجمالي  ارتفع  السیاق،  ھذا  وفي 
لتولید الطاقات المتجددة في الدول العربیة خالل عام  

في المائة مقارنة بعام  17ة تقترب من  بنسب2019
جیجاواط، أي ما یمثل 21.5لیصل إلى نحو  2018

المائ0.8 اإلجمـفي  من  فقط  العـة  البالغ  الميـالي 
استحوذت 2537 العام.  نفس  خالل  جیجاواط 

على  الكھرومائیة  الطاقة  لتولید  المتاحة  القدرات 
بنحو   تقدر  إجمالي 51.6حصة  من  المائة  في 

القدرات  یلیھا  العربیة،  الدول  في  المتاحة  القدرات 
بحصة   الشمسیة  الطاقة  لتولید  في  31.6المتاحة 

حصة  المائة، ثم القدرات المتاحة لتولید طاقة الریاح ب
الطاقة  15.2 لتولید  المتاحة  والقدرات  المائة،  في 

في المائة.1.6الحیویة بنسبة 

الفحــم
في  عتبر مساھمة الفحم محدودة في میزان الطاقة وتُ 

وھي اإلمارات ومصر  عدد قلیل من الدول العربیة
والجزائر، إجمالي  والسعودیة  ھا استھالك یقـدر 

أي  2019في عام  (ب م ن/ ي)ألف210بحوالي  
إجمالي استھالك الطاقة  في المائة من  1.4ما یعادل  

أقل من الدول العربیة  واستھلكتفي الدول العربیة.
العالم من الفحم استھالكمن إجمالي  في المائة0.3

النامیة  2019في عام   الدول  76.2، وبلغت حصة 
مقابل   المائة  الصناعیة  20.3في  للدول  المائة  في 

.لكومنولث الدول المستقلةفي المائة 3.5و

النفطي المخزون
وبخاصـــة في الدول  ، عتبر حركة المخزون النفطيتُ 

ـسوق النفط علىأحد المؤـشرات المؤثرة ،  الـصناعیة
ــعاره ــیما  ،  وأســ خالل فترة األزمات، حیث أن الســ

الطلـب على عملیـة بنـاء المخزون تعني زیـادة في  
ـــحب من المخزون تعني اـمدادات   النفط وعملـیة الســ

ــوق. ــافیة في السـ ــھدوقد نفط إضـ المخزونات  تشـ
ً )واالســتراتیجیةالنفطیة العالمیة (التجاریة   ارتفاعا

ملیار برمیل مع 8.873إلى صـــل تل2019في عام  
ة الربع الرابع ك  ویُ ،نھـاـی ل ذـل ً مـث اعـا 53بنحو  ارتـف

ــبة   بالمقارنة  ،في المائة0.6ملیون برمیل، أي بنســ
ــابق.المماثلمع الربع  وصــــول بعد ومن العام الســ

ـــناعـیة  2.868ى  إل المخزون التـجاري في اـلدول الصــ
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ار  ل ملـی ة الربع األول  برمـی اـی في  ارتفع  ،  2019في نـھ
ام  اني من الـع ة الربع الـث اـی ل 62بنحو  نـھ ،  ملیون برمـی

وإن كان بشـــكل خالل الربع الثالث وواصـــل ارتفاعھ 
34بنحو  قـبل ان ینخفض  ملیون برمـیل، 6طفیف بلغ  

ة  ـــــ برمیل في نھای ملیار 2.902ملیون برمیل مـسجالً 
ـــ الربع الراب  أن الوصـول یذكر . 2019عــــــام  ع من ـــ

ـــناعـیة إلى   ـبالمخزون التـجاري النفطي في اـلدول الصــ
مـستوى متوـسط الـسنوات الخمس الـسابقة، یُعد من أھم  
ك +). في   اج بین دول (أوـب اق خفض اإلنـت داف اتـف أـھ
ھذا السیاق، تجدر اإلشارة إلى أن الزیادة في المخزون 

تعدیالت  تطبیق قد تراجعت مع بدء عن ھذا المتوســط  
اإلنتاج بین دول (أوبك +) في ـشھر ینایر  اتفاق خفض  

ل فقط في  7.6، لتصــــل إلى نحو  2019 ملیون برمـی
ــھر أبریل، قبل أن ترتفع بعد ذلك،   ــتمرار  برغم شـ اسـ

ة   ــجـل ك التعـدیالت، مســ ملیون 67االلتزام القوي بتـل
. وعاودت تراجعھا خالل  2019برمیل في شھر یونیو 

ــف الثــاني من عــام   ول  متــأثرة بقرار د 2019النصــ
د   ك +) بتمـدـی اق (أوـب ــھر اتـف اج حتى شــ خفض اإلنـت

ملیون برمـیل 29.5، لتنخفض إلى نحو  2020ـمارس  
ــمبر، مـقارـنة بزـیادة بلـغت نحو   ــھر دیســ 278في شــ

دء   د ـب ل عـن ــھر تطبیق ملیون برمـی اق في شــ ذا االتـف ـھ
. 2017ینایر  

ی    التجاري  باالھتمام جدر  كما  المخزون  كفایة  أن 
قد بلغت  2019یة عام في الدول الصناعیة في نھا 

حوالي   وھو  63.3مستویاتھا  استھالك،  یوم 
السابق أعلى من مستوى  العام  نھایة  المسجل في 
. یوم من االستھالك 59.5البالغ  

األمریكي فیما یخص   االستراتیجي  فقد  المخزون 
عام  انخفض  نھایة  ملیون  14بواقع  2019في 

635إلى  لیصل  2018برمیل مقارنة بنھایة عام  
ملیون برمیل وھو أقل مستوى سنوي لھ منذ نھایة  

). 5/5(، الملحق 2003عام  

قد  األمریكیة وزارة الطاقة  تجدُر اإلشارة إلى أن  
ذو المحتوى  برمیل من النفط مالیین 10عرضت 

المرتفع   االحتیاطي  الكبریتي  النفطي من 
من شھر ول أل االستراتیجي للتسلیم في الفترة بین ا 

. وفي ھذا  2019نوفمبر  ھر  من ش ون أكتوبر والثالث 
ُی  أنھ خالل  السیاق،  القلی ذكر  ،  الماضیة ة  ل األعوام 

ملیون  290ببیع نحو  ألمریكي  سمح الكونجرس ا 
االت برمیل  المیزانیة  سوف  حادیة،  لتمویل  ما  ھو 

إلى  نحو المخزون حجم  خفض یؤدي  410إلى 
. 2027برمیل بحلول نھایة عام  ملیون 

ألسعــــار ا
أسعار النفط الخام 

ــتا ـــعار النفط الـعالمـیة خالل ـعام  نخفضــ 2019أســ
ــجلة التراجع األول بلغ حیث ، 2016منذ عام لھامسـ

دوالر/ 64لـسعر ـسلة خامات أوبكالمتوـسط الـسنوي 
ــك   ــذل ب ــكالً  مشــ ــل  ً برمی ــا ــاضــــ ــدود  إنخف 5.8بح

ادل   ا یـع ل، أي ـم ھدوالر/برمـی ــبـت في  8.3تراجع نســ
. 2018عام مستویات  المائة بالمقارنة مع  

النفط،  الفصلیة ألسعار  المعدالت  لحركة  بالنسبة  أما 
الربع األول  سعر سلة خامات أوبك خالل  انخفضفقد  

دوالر/برمیل، أي ما یعادل  4.2بواقع  2019من عام  
الرابع من 6.3حوالي   الربع  بالمقارنة مع  المائة  في 

بعد  ثم أرتفعدوالر/برمیل،  63لیصل إلى  2018عام  
إلى   الثاني  الربع  خالل  برمیل،67.9ذلك  دوالر/ 

خالل  .  2019مسجالً أعلى معدل فصلي لھ خالل عام  
62.2إلىمجدداً أسعار النفط  نخفضتاالربع الثالث  

خالل الربع  ترتفع بشكل طفیفقبل أن  دوالر/ برمیل،  
.  )7الشكل (،دوالر/برمیل63.1إلىالرابع من العام 

العام  منظمة األقطار العربیة المصدر للبترول، تقریر األمین  لمصدر:  ا
2019السنوي،  

بجملة من  تتأثر  حركة أسعار النفط العالمیة  ذكر أنیُ 
من  .العوامل المتنوعة والمتداخلة وباتجاھات متفاوتة

أسعار النفط  اتجاهتباین  العوامل الرئیسة التي أدت إلى  
ي: ما یل2019خالل عام  واالنخفاضما بین االرتفاع  

ـتعــدـیالت)1( اإلـنتــادـخول  ـخـفض  اـلـتي اـتفــاق  ج 
حیز التنفیذ، ساھم دول (أوبك +)  اتوصلت إلیھ

ــعار النفط الخام  ــھور خالل  في ارتفاع أسـ الشـ
. كمـا عزز من 2019الثالثـة االولى من عـام  

): مقارنة الحركة الشھریة ألسعار سلة أوبك  7الشكل (
)، (دوالر/برمیل) 2019–2018(
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الستھــالك المنتــجــات البتــرولیــة فــي الــدول العربیــة 
زیـــت الغـــاز/الدیزل  منتج  یحـــتل 2019فــــــي عـــام  

ــتھ  المائة  في34.6المرتـبة األولى حـیث بلـغت حصــ
ة ـــ ي المرتبـــ ازولیـــن فـــ الغـــ منتج  یلیھ من اإلجمالي،

ــ الثانی ــ ة بـ ــ حصة وصـ ــ لت إلـ في المائة، ثم 26.1ى  ـ
ــبة  منتج   في  16.9زیت الوقود في المرتبة الثالثة بنسـ

ســال بحصــة وصــلت غاز البترول المُ منتج  المائة، ثم 
في  6.8وقود الطائرات بنســبة  منتج  في المائة، و8.1

ــة  منتج  الـماـئة، و ــین بحصــ .  في الـماـئة 0.6الكیروســ
في المائة من  6.9خرى  غـــت حصـــة المنتجات األوبل

ــي   ــــ ،المنتجات البترولیة خالل العام استھالكإجمالــ
.)3الجدول (

)3الجدول (
التوزیع النسبي الستھالك المنتجات البترولیة في الدول  

) 2019(العربیة، 
(ألف برمیل مكافئ نفط/یوم)                                     

الكمیة المنتج 
الحصة من اإلجمالي 

(في المائة) 
2501.634.6زیت الغاز/الدیزل 

1887.026.1الغازولین 
1221.916.9زیت الوقود 

585.68.1غاز البترول المسال 
491.66.8وقود الطائرات 

43.40.6الكیروسین 
498.96.9منتجات أخرى

7230100.0اإلجمالي 

منظمة األقطار العربیة المصدر للبترول، تقریر األمین العام  لمصدر:  ا
. 2019السنوي،  

الطاقة الكھرومائیة 
في جداً  محدودةً سـاھم الطاقة الكھرومائیة مسـاھمةً تُ 

وتوـجد إمـكانـیات  ،موازین الـطاـقة في اـلدول العربـیة
ــدول   ال عــدد من  في  ــة  الكھرومــائی ــة  الطــاق ــد  لتولی
العربیة، وھي: مصـر، العراق، المغرب، السـودان،  

ــوریـة، لبنـان، الجزائر، وتونس.   بلغ حجم وقـد  ســ
دول نحو   ذه اـل ة في ـھ ائـی ة الكھروـم اـق ــتھالك الـط اســ

ــكل 2019في عام ب م ن/ ي) ألف (113 . ولم تشـ
ا في ــتـھ الي  حصــ ــتھالكإجـم دول  الطـ اســ ة في اـل اـق

ــوى   المــائــة في عــام  0.7العربیــة ســ . 2019في 
في المائة من إجمالي 0.6واسـتھلكت الدول العربیة 

ة في عـام  ائـی ة الكھروـم الم من الطـاـق ــتھالك الـع اســ

في المائة 61.4، وبلغت حصـة الدول النامیة 2019
ـــناعـیة و32.7مـقاـبل   في 5.9في الـماـئة لـلدول الصــ
.مستقلةلكومنولث الدول الالمائة 

تطویر   إلى  العربیة  الدول  وتسعى  من  ـإنتاجھذا  ھا 
البیئیة االستدامةما یضمن  ـجددة بـمصادر الطاقة المت

.  ویساھم في توفیر مصادر أخرى للطاقة أكثر كفاءة
المتاحة  القدرات  إجمالي  ارتفع  السیاق،  ھذا  وفي 
لتولید الطاقات المتجددة في الدول العربیة خالل عام  

في المائة مقارنة بعام  17ة تقترب من  بنسب2019
جیجاواط، أي ما یمثل 21.5لیصل إلى نحو  2018

المائ0.8 اإلجمـفي  من  فقط  العـة  البالغ  الميـالي 
استحوذت 2537 العام.  نفس  خالل  جیجاواط 

على  الكھرومائیة  الطاقة  لتولید  المتاحة  القدرات 
بنحو   تقدر  إجمالي 51.6حصة  من  المائة  في 

القدرات  یلیھا  العربیة،  الدول  في  المتاحة  القدرات 
بحصة   الشمسیة  الطاقة  لتولید  في  31.6المتاحة 

حصة  المائة، ثم القدرات المتاحة لتولید طاقة الریاح ب
الطاقة  15.2 لتولید  المتاحة  والقدرات  المائة،  في 

في المائة.1.6الحیویة بنسبة 

الفحــم
في  عتبر مساھمة الفحم محدودة في میزان الطاقة وتُ 

وھي اإلمارات ومصر  عدد قلیل من الدول العربیة
والجزائر، إجمالي  والسعودیة  ھا استھالك یقـدر 

أي  2019في عام  (ب م ن/ ي)ألف210بحوالي  
إجمالي استھالك الطاقة  في المائة من  1.4ما یعادل  

أقل من الدول العربیة  واستھلكتفي الدول العربیة.
العالم من الفحم استھالكمن إجمالي  في المائة0.3

النامیة  2019في عام   الدول  76.2، وبلغت حصة 
مقابل   المائة  الصناعیة  20.3في  للدول  المائة  في 

.لكومنولث الدول المستقلةفي المائة 3.5و

النفطي المخزون
وبخاصـــة في الدول  ، عتبر حركة المخزون النفطيتُ 

ـسوق النفط علىأحد المؤـشرات المؤثرة ،  الـصناعیة
ــعاره ــیما  ،  وأســ خالل فترة األزمات، حیث أن الســ

الطلـب على عملیـة بنـاء المخزون تعني زیـادة في  
ـــحب من المخزون تعني اـمدادات   النفط وعملـیة الســ

ــوق. ــافیة في السـ ــھدوقد نفط إضـ المخزونات  تشـ
ً )واالســتراتیجیةالنفطیة العالمیة (التجاریة   ارتفاعا

ملیار برمیل مع 8.873إلى صـــل تل2019في عام  
ة الربع الرابع ك  ویُ ،نھـاـی ل ذـل ً مـث اعـا 53بنحو  ارتـف

ــبة   بالمقارنة  ،في المائة0.6ملیون برمیل، أي بنســ
ــابق.المماثلمع الربع  وصــــول بعد ومن العام الســ

ـــناعـیة  2.868ى  إل المخزون التـجاري في اـلدول الصــ
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ار  ل ملـی ة الربع األول  برمـی اـی في  ارتفع  ،  2019في نـھ
ام  اني من الـع ة الربع الـث اـی ل 62بنحو  نـھ ،  ملیون برمـی

وإن كان بشـــكل خالل الربع الثالث وواصـــل ارتفاعھ 
34بنحو  قـبل ان ینخفض  ملیون برمـیل، 6طفیف بلغ  

ة  ـــــ برمیل في نھای ملیار 2.902ملیون برمیل مـسجالً 
ـــ الربع الراب  أن الوصـول یذكر . 2019عــــــام  ع من ـــ

ـــناعـیة إلى   ـبالمخزون التـجاري النفطي في اـلدول الصــ
مـستوى متوـسط الـسنوات الخمس الـسابقة، یُعد من أھم  
ك +). في   اج بین دول (أوـب اق خفض اإلنـت داف اتـف أـھ
ھذا السیاق، تجدر اإلشارة إلى أن الزیادة في المخزون 

تعدیالت  تطبیق قد تراجعت مع بدء عن ھذا المتوســط  
اإلنتاج بین دول (أوبك +) في ـشھر ینایر  اتفاق خفض  

ل فقط في  7.6، لتصــــل إلى نحو  2019 ملیون برمـی
ــھر أبریل، قبل أن ترتفع بعد ذلك،   ــتمرار  برغم شـ اسـ

ة   ــجـل ك التعـدیالت، مســ ملیون 67االلتزام القوي بتـل
. وعاودت تراجعھا خالل  2019برمیل في شھر یونیو 

ــف الثــاني من عــام   ول  متــأثرة بقرار د 2019النصــ
د   ك +) بتمـدـی اق (أوـب ــھر اتـف اج حتى شــ خفض اإلنـت

ملیون برمـیل 29.5، لتنخفض إلى نحو  2020ـمارس  
ــمبر، مـقارـنة بزـیادة بلـغت نحو   ــھر دیســ 278في شــ

دء   د ـب ل عـن ــھر تطبیق ملیون برمـی اق في شــ ذا االتـف ـھ
. 2017ینایر  

ی    التجاري  باالھتمام جدر  كما  المخزون  كفایة  أن 
قد بلغت  2019یة عام في الدول الصناعیة في نھا 

حوالي   وھو  63.3مستویاتھا  استھالك،  یوم 
السابق أعلى من مستوى  العام  نھایة  المسجل في 
. یوم من االستھالك 59.5البالغ  

األمریكي فیما یخص   االستراتیجي  فقد  المخزون 
عام  انخفض  نھایة  ملیون  14بواقع  2019في 

635إلى  لیصل  2018برمیل مقارنة بنھایة عام  
ملیون برمیل وھو أقل مستوى سنوي لھ منذ نھایة  

). 5/5(، الملحق 2003عام  

قد  األمریكیة وزارة الطاقة  تجدُر اإلشارة إلى أن  
ذو المحتوى  برمیل من النفط مالیین 10عرضت 

المرتفع   االحتیاطي  الكبریتي  النفطي من 
من شھر ول أل االستراتیجي للتسلیم في الفترة بین ا 

. وفي ھذا  2019نوفمبر  ھر  من ش ون أكتوبر والثالث 
ُی  أنھ خالل  السیاق،  القلی ذكر  ،  الماضیة ة  ل األعوام 

ملیون  290ببیع نحو  ألمریكي  سمح الكونجرس ا 
االت برمیل  المیزانیة  سوف  حادیة،  لتمویل  ما  ھو 

إلى  نحو المخزون حجم  خفض یؤدي  410إلى 
. 2027برمیل بحلول نھایة عام  ملیون 

ألسعــــار ا
أسعار النفط الخام 

ــتا ـــعار النفط الـعالمـیة خالل ـعام  نخفضــ 2019أســ
ــجلة التراجع األول بلغ حیث ، 2016منذ عام لھامسـ

دوالر/ 64لـسعر ـسلة خامات أوبكالمتوـسط الـسنوي 
ــك   ــذل ب ــكالً  مشــ ــل  ً برمی ــا ــاضــــ ــدود  إنخف 5.8بح

ادل   ا یـع ل، أي ـم ھدوالر/برمـی ــبـت في  8.3تراجع نســ
. 2018عام مستویات  المائة بالمقارنة مع  

النفط،  الفصلیة ألسعار  المعدالت  لحركة  بالنسبة  أما 
الربع األول  سعر سلة خامات أوبك خالل  انخفضفقد  

دوالر/برمیل، أي ما یعادل  4.2بواقع  2019من عام  
الرابع من 6.3حوالي   الربع  بالمقارنة مع  المائة  في 

بعد  ثم أرتفعدوالر/برمیل،  63لیصل إلى  2018عام  
إلى   الثاني  الربع  خالل  برمیل،67.9ذلك  دوالر/ 

خالل  .  2019مسجالً أعلى معدل فصلي لھ خالل عام  
62.2إلىمجدداً أسعار النفط  نخفضتاالربع الثالث  

خالل الربع  ترتفع بشكل طفیفقبل أن  دوالر/ برمیل،  
.  )7الشكل (،دوالر/برمیل63.1إلىالرابع من العام 

العام  منظمة األقطار العربیة المصدر للبترول، تقریر األمین  لمصدر:  ا
2019السنوي،  

بجملة من  تتأثر  حركة أسعار النفط العالمیة  ذكر أنیُ 
من  .العوامل المتنوعة والمتداخلة وباتجاھات متفاوتة

أسعار النفط  اتجاهتباین  العوامل الرئیسة التي أدت إلى  
ي: ما یل2019خالل عام  واالنخفاضما بین االرتفاع  

ـتعــدـیالت)1( اإلـنتــادـخول  ـخـفض  اـلـتي اـتفــاق  ج 
حیز التنفیذ، ساھم دول (أوبك +)  اتوصلت إلیھ

ــعار النفط الخام  ــھور خالل  في ارتفاع أسـ الشـ
. كمـا عزز من 2019الثالثـة االولى من عـام  

): مقارنة الحركة الشھریة ألسعار سلة أوبك  7الشكل (
)، (دوالر/برمیل) 2019–2018(
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ــعودي   ـــعاراالتـجاه الصــ االلتزام القوي لألســ
ــة، وقرار الدول المنتجة  للدول المنتجة الرئیســ

ــھر مارس بتمدید العمل باالتفاق حتى نھ ایة شــ
ارة 2020من عام   یاق، تجدُر اإلـش . في ھذا الـس

اآلجلةإلى ارتفاع أسـعار النفط الخام باألسـواق  
ذ  أعلى وتیرة نمو مـن ذكورة ـب خالل الفترات الـم

.2009عام 

ــرق )2( ــي إلى شــ ام الروســ دادات الـخ اع إـم انقـط
ابـیب   ا عبر خط أـن انـی ا وألـم ) Druzhba(أوروـب

ف النفط  ــل  نق ــب  ــابی أن ــالم،  أطول خطوط  الع ي 
نتیجة تلوث شــحنات النفط الروســي بالكلورید 

شــھر فياألســعار  العضــوي، أدى إلى ارتفاع  
.2019أبریل 

ــادیة )3( ــأن التوقعات االقتصــ تزاید المخاوف بشــ
ــط تصــــاـعد   الـعالمـیة والطـلب على النفط وســ
اـلـمـتحــدة  اـلوالیــات  ـبـین  اـلـتجــاریــة  اـلـتوـترات 

ً والـصین في اتجاه األـسعار  ، كان لھ دوراً رئیـسا
ــاض خالل   االنخف ــام  نحو  الع فترات  ال بعض 

ا   ــیـم دام  ســ ان احـت دین خالل إـب الخالف بین البـل
.2019وأغسطس من عاممایو ویونیوشھر

ــة )4( ــمي القوي على النفط وبخاصـ الطلب الموسـ
خالل األشـــھر من أســـیا ال ســـیما من الصـــین

، إضافة إلى شھر 2019الثالث األولى من عام  
ــعودي  یولیو من ن فس الـعام عزز االتـجاه الصــ

لألسعار خالل تلك الفترات.

اإلمــدادات  )5( ـنـقص  ــأن  بشــــ اـلـمخــاوف  ـتزایــد 
ارـتفــاع  ـمع  ـتزاـمنــاً  اـلـنـفط   ـمن  ـــتـقـبـلیــة  اـلمســ

ـــبب عواـمل  الا نقـطاـعات غیر المخطط لـھا بســ
األولى  الثالثاألشھر خالل فنیة وجیوسیاسیة،  

في ھذا الـسیاق، .وخالل ـشھر ـسبتمبرمن العام
ــعار النفط الخام   ــارة إلى ارتفاع أسـ تجدُر اإلشـ

في الســادس عشــر من شــھر  اآلجلةباألســواق  
سـبتمبر بأعلى وتیرة زیادة بالنسـبة المئویة منذ  

نحو ثالثون عاماً.   

ــیة )6( ــتویات قیاس ــحن إلى مس ــعار الش ارتفاع أس
ــة   األمریكی ــة  الخزان قرار وزارة  ــة  خلفی على 

ات على   ة  بفرض عقوـب ــرـك ة لشــ ابـع دات ـت وـح
ة، ــینـی ة الصــ ب  المالحـة البحرـی د الطـل ممـا قـی

ب  ،الفوري على النفط اـن دالت  بـج ــعف مـع ضــ
تشـــغیل مصـــافي التكریر في الوالیات المتحدة

ــي المـخاوف األمریكـیة ــأن، وتالشــ تعـطل  بشــ

ــة النفطی ــدادات  في اإلم ــھ دور رئیس  ل ــان  ك  ،
.2019أكتوبر  األسعار خالل شھرانخفاض

ــافي التكریر معـدالتارتفـاع)7( ــغیـل مصـــ تشــ
ة   ب على المنتجـات النفطـی ة الطـل ة لتلبـی العـالمـی

تویة اھم في ارتفاع ، الـش األـسعار خالل ـشھر ـس
بأعلى نســـبة زیادة شـــھریة منذ  2019نوفمبر  

.2019شھر أبریل 

بین التجــاریــة والتقنیــةالتوترات  تراجع حــدة)8(
ات المتحـدة   ة  الوالـی ــین عقـب  األمریكـی والصــ

توصـل الطرفین إلى اتفاقیة مؤقتة اإلعالن عن 
ة األولى ــھر للمرحـل ــر من شــ اـلث عشــ في الـث

ارتفاع  نعكس بشــــكل إیجابي علىا،دیســــمبر
.2019دیسمبر  األسعار خالل شھر

على 2019عام  انعكس التطور في األـسعار خالل  و
مـستویات األـسعار الفوریة لمختلف الخامات العربیة

حیث شــھدت  التي ســلكت ذات المســلك بشــكل عام،
وبدرجات  ابق ــ ام الس ــ ارنة مع الع ــ بالمق انخفاضاً 
ــبة  خام العربي الخفیف انخفضفقد متفاوتة.   8بنســ
ــل إلىفي الـماـئة ـعام دوالر/برمـیل خالل 65لیصــ

ــحراء  ـكل من  انخفضكـما،  2019 ـخام خلیط الصــ
خام التصــــدیر موربان االماراتي وخام والجزائري

ــل،  64.3و64.7و64.5إلى  الكویتي دوالر/برمی
في المائة10.4وفي المائة9.7انخفاضأي بنســبة  

وفیما یخص الخامات على الترتیب.في المائة  6.7و
د   ة األخرى، فـق ام الســـــدرة اللیبي انخفضالعربـی ـخ

ة   ـــب ة8.6بنســ اـئ دوالر/ 63.8لیصــــل إلى  في الـم
ـــبة   ــرة العراقي بنســ في الـماـئة7.3برمـیل، والبصــ

ــل إلى  انخفض دوالر/برمـیل، في حین  63.6لیصــ
لیصــل في المائة5.8الخام البحري القطري بنســبة  

وخـام ُعمـان ،دوالر/برمیـل خالل العـام65.2إلى  
نســـــبــة   مــائــة8.8ـب اـل ي  ى  ـف إـل ــل  یصــــ 63.6ـل

).4الجدول (دوالر/برمیل،  

الذي شھدتھ أسعار النفط  خفاضاالنیتضح أن  ھذا و
اإل بقیمتھا  حوالي  الخام  بلغ  والذي  5.8سمیة 

عن   یزید  أسعارھا االنخفاضدوالر/برمیل  في 
بعد تعدیلھا وفق  2005الحقیقیة المقاسة بأسعار عام  

المحلي  القیاسي الرقم   الناتج  مخفض  یمثل  الذي 
حیث   الصناعیة  الدول  في  بنحو انخفضاإلجمالي 

أي بنسبة تبلغ ،  2019خالل عام  دوالر/برمیل  5.6
حوالي  9.6 إلى  متوسطھا  لیصل  المائة  52.5في 

).5/6(، الملحق2019دوالر/برمیل في عام 
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)4الجدول (
) 2019-2018(أسعار بعض النفوط العربیة 

(دوالر / برمیل) 

أنواع الخامات 
عام متوسط

8201

متوسط  2019
عام

2019

االنخفاضنسبة 
)2018/2019 (

(في المائة) 
الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول 

) 8.0(65.0 64.2 63.1 68.7 70.664.0العربي الخفیف السعودي 

) 10.4(64.7 63.7 62.5 68.0 72.264.8خام موربان اإلماراتي

) 9.7(64.5 64.1 61.5 69.1 71.463.3خلیط الصحراء الجزائري 

) 6.7(64.3 63.5 62.5 68.0 68.963.1يـر الكویتـام التصدیـخ 

) 8.6(63.8 63.6 61.4 68.1 69.862.3ي ـدرة اللیبـ الس

) 7.3(63.6 62.6 61.8 67.7 68.662.5البصرة العراقي

) 5.8(65.2 64.9 62.9 68.8 69.264.1البحري القطري 

) 8.8(69.761.067.665.260.663.6عُمانخـام 

. 2019" تقریر األمین العام السنوي ")، صدرة للبترول (أوابك منظمة األقطار العربیة المُ    - المصدر:  

األسعار الفوریة للمنتجات النفطیة 

ــاضاالنعكس  ا على  نخف ــام  الخ النفط  ــار  ــع أســ في 
ار المنتجات النفطیة المختلفة  ــ وي ألسعــ المتوسط السن

في كافة األـسواق الرئیـسة في العالم  2019خالل عام  
وبنسب متفاوتة حسب السوق ونوع المنتج. 

ــعر البلغ فقد  79.7في الخلیج األمریكي  ازولینجســ
6.1منخفضــــاً بنحو،  2019دوالر/ برمـیل في ـعام  

ــبة   عام بمقارنة في المائة7.1دوالر/ برمیل، أي بنسـ
، وفي ســــوق البحر المتوســــط وصــــل معدل 2018

ــعر خالل   ام  الســ ل، 71.4إلى  2019ـع دوالر/برمـی
ــبة  7.7قدرهبانخفاض تراجعدوالر/برمیل، أي بنسـ

. في المائة9.8

ــ وصل السعر خالل الع"روتردام"في سوق  ــ ام إلىــ
دوالر/ 7.8قــدرهبــانخفــاضدوالر/برمیــل،  79.6

أما بالنســبة.في المائة8.9نســبة  بما یشــكلبرمیل،  
72.5لسـوق سـنغافورة، فقد وصـل معدل السـعر إلى  

7.5ـقدره  نخـفاضابـ ،  2019ـعام  دوالر/برمـیل خالل
ــل،   برمی یدوالر/  ــا  حوالي  بم ــل  ــة 9.4مث ــائ الم في 

)5دول (ـــالج، 2018عام وىــبمستة ــمقارن

)5الجدول (
متوسط األسعار الفوریة للمنتجات النفطیة المختلفة              

) 2019–2015(في بعض األسواق العالمیة، 
دوالر/برمیل                                                               

9201)1 ( 2018 2017 2016 2015

الغازولین الممتاز 
72.5 79.9 68.0 56.1 69.2 سوق سنغافورة 
79.6 87.3 75.1 63.6 75.5 سوق روتردام 
71.4 79.1 66.6 56.3 69.4 سوق البحر المتوسط 
79.7 85.8 74.4 63.1 77.7 سوق الخلیج  

األمریكي 

زیت الغاز 
77.8 84.7 66.3 52.9 66.2 سوق سنغافورة 
79.5 85.9 66.4 53.3 66.0 سوق روتردام 
79.1 85.7 66.9 54.4 67.5 سوق البحر المتوسط 
74.6 81.0 62.3 50.1 63.8 سوق الخلیج  

األمریكي 

زیت الوقود 
57.3 65.2 51.6 37.1 45.9 سوق سنغافورة 
60.2 62.3 48.7 34.1 40.2 سوق روتردام 
63.4 63.5 49.6 34.6 42.1 سوق البحر المتوسط 
52.6 58.9 47.1 32.1 43.3 سوق الخلیج  

األمریكي 
بیانات أولیة.

).5/1مصدر الملحق (المصدر:  

ــوق األمریكـیة ھي ـــعار في الســ یظھر جلـیاً أن األســ
ـــبب اـلدولاألـقل من بین   ـــناعـیة الرئیســــة بســ الصــ

ــوق، ــة في تلك السـ ــرائب المنخفضـ بلغت التيالضـ
ة18.5 اـئ ائيفي الـم ــعر النـھ ازولین  من الســ في  للـغ

في  في المائة 39.4مقارنة بنـسبة  2019ـشھر أكتوبر  

106
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ــعودي   ـــعاراالتـجاه الصــ االلتزام القوي لألســ
ــة، وقرار الدول المنتجة  للدول المنتجة الرئیســ

ــھر مارس بتمدید العمل باالتفاق حتى نھ ایة شــ
ارة 2020من عام   یاق، تجدُر اإلـش . في ھذا الـس

اآلجلةإلى ارتفاع أسـعار النفط الخام باألسـواق  
ذ  أعلى وتیرة نمو مـن ذكورة ـب خالل الفترات الـم

.2009عام 

ــرق )2( ــي إلى شــ ام الروســ دادات الـخ اع إـم انقـط
ابـیب   ا عبر خط أـن انـی ا وألـم ) Druzhba(أوروـب

ف النفط  ــل  نق ــب  ــابی أن ــالم،  أطول خطوط  الع ي 
نتیجة تلوث شــحنات النفط الروســي بالكلورید 

شــھر فياألســعار  العضــوي، أدى إلى ارتفاع  
.2019أبریل 

ــادیة )3( ــأن التوقعات االقتصــ تزاید المخاوف بشــ
ــط تصــــاـعد   الـعالمـیة والطـلب على النفط وســ
اـلـمـتحــدة  اـلوالیــات  ـبـین  اـلـتجــاریــة  اـلـتوـترات 

ً والـصین في اتجاه األـسعار  ، كان لھ دوراً رئیـسا
ــاض خالل   االنخف ــام  نحو  الع فترات  ال بعض 

ا   ــیـم دام  ســ ان احـت دین خالل إـب الخالف بین البـل
.2019وأغسطس من عاممایو ویونیوشھر

ــة )4( ــمي القوي على النفط وبخاصـ الطلب الموسـ
خالل األشـــھر من أســـیا ال ســـیما من الصـــین

، إضافة إلى شھر 2019الثالث األولى من عام  
ــعودي  یولیو من ن فس الـعام عزز االتـجاه الصــ

لألسعار خالل تلك الفترات.

اإلمــدادات  )5( ـنـقص  ــأن  بشــــ اـلـمخــاوف  ـتزایــد 
ارـتفــاع  ـمع  ـتزاـمنــاً  اـلـنـفط   ـمن  ـــتـقـبـلیــة  اـلمســ

ـــبب عواـمل  الا نقـطاـعات غیر المخطط لـھا بســ
األولى  الثالثاألشھر خالل فنیة وجیوسیاسیة،  

في ھذا الـسیاق، .وخالل ـشھر ـسبتمبرمن العام
ــعار النفط الخام   ــارة إلى ارتفاع أسـ تجدُر اإلشـ

في الســادس عشــر من شــھر  اآلجلةباألســواق  
سـبتمبر بأعلى وتیرة زیادة بالنسـبة المئویة منذ  

نحو ثالثون عاماً.   

ــیة )6( ــتویات قیاس ــحن إلى مس ــعار الش ارتفاع أس
ــة   األمریكی ــة  الخزان قرار وزارة  ــة  خلفی على 

ات على   ة  بفرض عقوـب ــرـك ة لشــ ابـع دات ـت وـح
ة، ــینـی ة الصــ ب  المالحـة البحرـی د الطـل ممـا قـی

ب  ،الفوري على النفط اـن دالت  بـج ــعف مـع ضــ
تشـــغیل مصـــافي التكریر في الوالیات المتحدة

ــي المـخاوف األمریكـیة ــأن، وتالشــ تعـطل  بشــ

ــة النفطی ــدادات  في اإلم ــھ دور رئیس  ل ــان  ك  ،
.2019أكتوبر  األسعار خالل شھرانخفاض

ــافي التكریر معـدالتارتفـاع)7( ــغیـل مصـــ تشــ
ة   ب على المنتجـات النفطـی ة الطـل ة لتلبـی العـالمـی

تویة اھم في ارتفاع ، الـش األـسعار خالل ـشھر ـس
بأعلى نســـبة زیادة شـــھریة منذ  2019نوفمبر  

.2019شھر أبریل 

بین التجــاریــة والتقنیــةالتوترات  تراجع حــدة)8(
ات المتحـدة   ة  الوالـی ــین عقـب  األمریكـی والصــ

توصـل الطرفین إلى اتفاقیة مؤقتة اإلعالن عن 
ة األولى ــھر للمرحـل ــر من شــ اـلث عشــ في الـث

ارتفاع  نعكس بشــــكل إیجابي علىا،دیســــمبر
.2019دیسمبر  األسعار خالل شھر

على 2019عام  انعكس التطور في األـسعار خالل  و
مـستویات األـسعار الفوریة لمختلف الخامات العربیة

حیث شــھدت  التي ســلكت ذات المســلك بشــكل عام،
وبدرجات  ابق ــ ام الس ــ ارنة مع الع ــ بالمق انخفاضاً 
ــبة  خام العربي الخفیف انخفضفقد متفاوتة.   8بنســ
ــل إلىفي الـماـئة ـعام دوالر/برمـیل خالل 65لیصــ

ــحراء  ـكل من  انخفضكـما،  2019 ـخام خلیط الصــ
خام التصــــدیر موربان االماراتي وخام والجزائري

ــل،  64.3و64.7و64.5إلى  الكویتي دوالر/برمی
في المائة10.4وفي المائة9.7انخفاضأي بنســبة  

وفیما یخص الخامات على الترتیب.في المائة  6.7و
د   ة األخرى، فـق ام الســـــدرة اللیبي انخفضالعربـی ـخ

ة   ـــب ة8.6بنســ اـئ دوالر/ 63.8لیصــــل إلى  في الـم
ـــبة   ــرة العراقي بنســ في الـماـئة7.3برمـیل، والبصــ

ــل إلى  انخفض دوالر/برمـیل، في حین  63.6لیصــ
لیصــل في المائة5.8الخام البحري القطري بنســبة  

وخـام ُعمـان ،دوالر/برمیـل خالل العـام65.2إلى  
نســـــبــة   مــائــة8.8ـب اـل ي  ى  ـف إـل ــل  یصــــ 63.6ـل

).4الجدول (دوالر/برمیل،  

الذي شھدتھ أسعار النفط  خفاضاالنیتضح أن  ھذا و
اإل بقیمتھا  حوالي  الخام  بلغ  والذي  5.8سمیة 

عن   یزید  أسعارھا االنخفاضدوالر/برمیل  في 
بعد تعدیلھا وفق  2005الحقیقیة المقاسة بأسعار عام  

المحلي  القیاسي الرقم   الناتج  مخفض  یمثل  الذي 
حیث   الصناعیة  الدول  في  بنحو انخفضاإلجمالي 

أي بنسبة تبلغ ،  2019خالل عام  دوالر/برمیل  5.6
حوالي  9.6 إلى  متوسطھا  لیصل  المائة  52.5في 

).5/6(، الملحق2019دوالر/برمیل في عام 
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)4الجدول (
) 2019-2018(أسعار بعض النفوط العربیة 

(دوالر / برمیل) 

أنواع الخامات 
عام متوسط

8201

متوسط  2019
عام

2019

االنخفاضنسبة 
)2018/2019 (

(في المائة) 
الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول 

) 8.0(65.0 64.2 63.1 68.7 70.664.0العربي الخفیف السعودي 

) 10.4(64.7 63.7 62.5 68.0 72.264.8خام موربان اإلماراتي

) 9.7(64.5 64.1 61.5 69.1 71.463.3خلیط الصحراء الجزائري 

) 6.7(64.3 63.5 62.5 68.0 68.963.1يـر الكویتـام التصدیـخ 

) 8.6(63.8 63.6 61.4 68.1 69.862.3ي ـدرة اللیبـ الس

) 7.3(63.6 62.6 61.8 67.7 68.662.5البصرة العراقي

) 5.8(65.2 64.9 62.9 68.8 69.264.1البحري القطري 

) 8.8(69.761.067.665.260.663.6عُمانخـام 

. 2019" تقریر األمین العام السنوي ")، صدرة للبترول (أوابك منظمة األقطار العربیة المُ    - المصدر:  

األسعار الفوریة للمنتجات النفطیة 

ــاضاالنعكس  ا على  نخف ــام  الخ النفط  ــار  ــع أســ في 
ار المنتجات النفطیة المختلفة  ــ وي ألسعــ المتوسط السن

في كافة األـسواق الرئیـسة في العالم  2019خالل عام  
وبنسب متفاوتة حسب السوق ونوع المنتج. 

ــعر البلغ فقد  79.7في الخلیج األمریكي  ازولینجســ
6.1منخفضــــاً بنحو،  2019دوالر/ برمـیل في ـعام  

ــبة   عام بمقارنة في المائة7.1دوالر/ برمیل، أي بنسـ
، وفي ســــوق البحر المتوســــط وصــــل معدل 2018

ــعر خالل   ام  الســ ل، 71.4إلى  2019ـع دوالر/برمـی
ــبة  7.7قدرهبانخفاض تراجعدوالر/برمیل، أي بنسـ

. في المائة9.8

ــ وصل السعر خالل الع"روتردام"في سوق  ــ ام إلىــ
دوالر/ 7.8قــدرهبــانخفــاضدوالر/برمیــل،  79.6

أما بالنســبة.في المائة8.9نســبة  بما یشــكلبرمیل،  
72.5لسـوق سـنغافورة، فقد وصـل معدل السـعر إلى  

7.5ـقدره  نخـفاضابـ ،  2019ـعام  دوالر/برمـیل خالل
ــل،   برمی یدوالر/  ــا  حوالي  بم ــل  ــة 9.4مث ــائ الم في 

)5دول (ـــالج، 2018عام وىــبمستة ــمقارن

)5الجدول (
متوسط األسعار الفوریة للمنتجات النفطیة المختلفة              

) 2019–2015(في بعض األسواق العالمیة، 
دوالر/برمیل                                                               

9201)1 ( 2018 2017 2016 2015

الغازولین الممتاز 
72.5 79.9 68.0 56.1 69.2 سوق سنغافورة 
79.6 87.3 75.1 63.6 75.5 سوق روتردام 
71.4 79.1 66.6 56.3 69.4 سوق البحر المتوسط 
79.7 85.8 74.4 63.1 77.7 سوق الخلیج  

األمریكي 

زیت الغاز 
77.8 84.7 66.3 52.9 66.2 سوق سنغافورة 
79.5 85.9 66.4 53.3 66.0 سوق روتردام 
79.1 85.7 66.9 54.4 67.5 سوق البحر المتوسط 
74.6 81.0 62.3 50.1 63.8 سوق الخلیج  

األمریكي 

زیت الوقود 
57.3 65.2 51.6 37.1 45.9 سوق سنغافورة 
60.2 62.3 48.7 34.1 40.2 سوق روتردام 
63.4 63.5 49.6 34.6 42.1 سوق البحر المتوسط 
52.6 58.9 47.1 32.1 43.3 سوق الخلیج  

األمریكي 
بیانات أولیة.

).5/1مصدر الملحق (المصدر:  

ــوق األمریكـیة ھي ـــعار في الســ یظھر جلـیاً أن األســ
ـــبب اـلدولاألـقل من بین   ـــناعـیة الرئیســــة بســ الصــ

ــوق، ــة في تلك السـ ــرائب المنخفضـ بلغت التيالضـ
ة18.5 اـئ ائيفي الـم ــعر النـھ ازولین  من الســ في  للـغ

في  في المائة 39.4مقارنة بنـسبة  2019ـشھر أكتوبر  
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الـماـئةفي53.8والـیاـبان،  الـماـئة فيفي45.9وكـندا،  
63وحوالي، فرنـسافيفي المائة 62.5وأـسبانیا، في 

بعض اـلدول األوروبـیة األخرى  فيأو أكثر  في الـماـئة 
ا( انـی ا وبریـط انـی ة،  62.9ألـم اـئ افي الـم الـی 64.3وإیـط

نفسھا.) خالل الفترة في المائة
بـشكل نخفاـضاً ا ألـسعار زیت الغاز ـشھد المتوـسط الـسنوي 

ة  ـــ مقارن افة األسواق الرئیسة ـــ ي ك ـــ ف 2019ام خالل  ـــ ع 
بأعلى أسعار ردام  ـــ روت وق  ـــ أثر س ـــ است ابق.  ـــ ام الس ـــ بالع 

ــل إلى   دوالر/برمـیل خالل ـعام  79.5زـیت الـغاز لتصــ
بالمقارنة مع  في المائة 7.5بلغت نخفاض ا بنســبة 2019

ــوق ، 2018عام   ــط تلتھا سـ ــعر  ب البحر المتوسـ 79.1سـ
ــبة  دوالر/برمیل   ســـوق ثم  في المائة، 7.7نخفاض ا بنسـ

انخفاض أي بنـسبة  دوالر/برمیل 77.8ـسعر  ب ـسنغافورة  
أدنى  8.1 ــوق الخلیج االمریكي ـب اـئة. وأخیراً ســ في الـم

ــعار بواقع  ــبة  74.6األسـ نخفاض ا دوالر/ برمیل وبنسـ
في المائة مقارنة بالعام السابق.  7.9

في  2019خالل عام  أـسعار زیت الوقود نخفضـت ا كما 
في سـوق سـنغافورة إلى  ت جمیع األسـواق، حیث وصـل 

ـــبة  دوالر/برمـیل، ب 57.3 في الـماـئة 12.2انخـفاض نســ

ســـوق البحر المتوســـط  ، وفي  2018بالمقارنة مع عام  
ــل   ــعر  وص 0.2نخفاض ا ب دوالر/برمیل،  63.4إلى  الس

ــل إلى  في المائة  ــوق 60.2، ووصـ دوالر/برمیل في سـ
اض ا بـ روتردام،   ة 3.5نخـف ــوق أمـا في  . في المـاـئ الســ
ــل ، فقد  األمریكیة  ــعر إلى  وص ،  دوالر/برمیل 52.6الس

. العام السابق بالمقارنة مع في المائة 10.8نخفاض ا ب 

السوق المحلیة  أسعار المنتجات النفطیة في  فیما یخص  
ـــلت ،  في اـلدول العربـیة  خالل ـعام  عربـیة  ال اـلدول واصــ

ــات إلصـــالح نظم  2019 ــیاسـ دعم  تبني إجراءات وسـ
من المتســارع االســتھالك المحلي ترشــید بھدف الطاقة  

ة  ات النفطـی ذا  المنتـج ار . في ـھ ـــع اق، تم رفع أســ ـــی الســ
ــوق المحلـیة  ــابق المنتـجات في الســ الـعام الســ ة ـب مـقارـن

.  بنسب متفاوتة و 

ارة إلى قیام كما  بعض الدول العربیة بتحریر  تجدُر اإلـش
حیث یتم أســعار الوقود عبر ربطھا باألســعار العالمیة،  

ــعار   ــط األســ ــعار الوقود وفقاً لمتوســ تحدید معاییر أســ
نعكس بشكل ا وھو ما ، نخفاضاً ا أو  العالمیة للنفط ارتفاعاً 

ب االقتصـــــادي   بھـذه واالجتمـاعي إیجـابي على الجـاـن
. ) 6الجدول ( الدول،  

)6الجدول (
لتر)دوالر أمریكي/ ( )2019و2018(لمنتجات البترولیة في بعض الدول العربیة، ا أسعارتطور 

*غاز البترول المسال  زیت الغاز/ الدیزل  الكیروسین المنزلي  غازولین عادي غازولین ممتاز 
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
9.87 9.87 0.84 0.85 0.84 0.85 1.09 1.06 1.49 1.57 ن درال ا

 **16.34 14.70 0.65 0.71 0.22 0.22 0.56 0.56 0.61 0.61 اإلمارات  
3.19 3.19 0.48 0.43 0.07 0.07 0.37 0.37 0.53 0.53 ن   ـالبحری
2.62 2.91 0.47 0.52 0.38 0.42 0.54 0.56 0.70 0.75 س  ــونــت
0.86 0.89 0.19 0.20 … … 0.33 0.33 0.35 0.36 زائر  ـالج 

... ... 0.13 0.13 0.17 0.17 0.40 0.37 0.55 0.54 السعودیة  
 ***5.73 5.73 0.41 0.41 0.34 0.34 0.97 0.86 1.26 1.37 سـوریـة 

4.23 4.23 0.38 0.38 0.13 0.13 0.38 0.38 0.63 0.63 راق   ـــالع
4.12 4.12 0.48 0.55 0.22 0.22 0.51 0.49 0.52 0.51 ر  ــــــط ـق
2.47 2.48 0.31 0.31 0.31 0.31 0.28 0.28 0.54 0.55 ویت   ــالك
1.07 1.10 0.06 0.07 0.06 0.07 ... ... 0.107 0.11 ــ یـیبـل ا   ــ
3.88 2.81 0.40 0.31 0.33 0.31 0.40 0.31 0.54 0.44 ر   ـــــمص

       بیان غیر متاح(...)
        كجم.12.5لألسطوانة عبوة (*) 
.رطل25لألسطوانة عبوة (**)

كجم.10(***) لألسطوانة عبوة 
). 9/11"، والملحق (2019، 2018تقریر األمین العام السنوي"صدرة للبترول (أوابك)، المصدر: منظمة األقطار العربیة المُ 
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  ) 2اإلطار (
  المحتملة على أسواق النفط  وانعكاساتهاالتغييرات التنظيمية للمنظمة البحرية الدولية 

  

 الوقود البحري في الكبريت نســبة خفض "، بدأMARPOLالســفن " التلوث من لمنع الدولية االتفاقية بموجب
 .األخرى من عوادم الســـفن العالميةتقليل انبعاثات ثاني أكســـيد الكبريت وأكاســـيد النيتروجين والملوثات   بهدف

 وتـضع  اً عـضو 171تـضم   وهي وكالة تابعة لألمم المتحدة  ، 2000في عام    المنظمة البحرية الدولية  حيث أعلنت
حن،   ألول مرة   الحد األقصـى لمحتوى الكبريت في الوقود البحري المسـتخدم في البحار المفتوحة عنمعايير الـش

ــبة   ــى إلى   2012. وفي عام في المائة 4.5بنســ ، قبل أن تتخذ في المائة 3.5تم اإلعالن عن خفض الحد األقصــ
 في المائة 0.5ى نـسبة إلاألقـصى لمحتوى الكبريت   الحد  خفض بمراجعة قراراً   2016 ـشهر أكتوبر في المنظمة
  . 2020 من شهر يناير اعتبارا

وبخاصــة مصــافي   ،أحد المكونات الرئيســة للصــناعة النفطية  باعتبارهقطاع التكرير ســيؤثر على القرار   هذاإن  
ــفات الوقود  ،  التي تنتج كميات كبيرة من زيوت الوقود عالي الكبريت  النفط الخام  تكرير حيث أن االلتزام بمواص

ذات خط التكرير المـصافي  ، ومن ثم ـستتعرض  تكاليف ونفقات رأـسمالية أو تـشغيلية إـضافية حتاج الىالجديدة ـسي
اإلغالق. وفي هذا الســـياق، خطر  إلىالتي ال تســـتطيع بســـهولة تنظيف الكبريت من المنتجات النفطية د والواح

، توجه معظم مناطق العالم نحو تنفيذ مشــاريع تمكين المصــافي 2019شــهدت صــناعة تكرير النفط  خالل عام 
ــبيل المثا ــركة "فيتول" أحد أكبر الـقائـمة من تلبية متطلبات قرار المنظمة البحرية العالمية. فعلى ســ ل أعلنت شــ

مع   تتماشـىشـركات تجارة المشـتقات النفطية العالمية عن عزمها إنشـاء مصـفاة إلنتاج وقود السـفن بمواصـفات 
ــاء في عام    االنتهاءالمتطلبات األخيرة للمنظمة البحرية الدولية، ويتوقع  ــتوى 2020من أعمال اإلنش . وعلى مس

ــافي النفط الحديثة التين عدد كبير مالدول العربية، هناك  ــه مصــ نتيجة  الربحية   امن المرجح أن ترتفع هوامشــ
ــبيل المثال  تطبيق هذا القرار ــركة البترول الوطنية الكويتية عن ، فعلى سـ ــروع  إأعلنت شـ ــفاة مشـ ــاء مصـ نشـ

عام   نهايةإلى عمليات التشـــغيل واإلنتاج  تأخيرألف ب/ي، ويتوقع  615"الزور" الجديدة بطاقة تكريرية قدرها 
ألف ب/ي   98إلى    رفع طاقة وحدة التكسير بالعامل الحفاز المائع  لزيت الوقود الجديدة، على خلفية قرار  2020

دالً من   ة  ،  ألف ب/ي  50ـب ة الكبرـيت في زـيت الوقود المنتج، تلبـي ـــب دف خفض نســ ات قرار  لبـه ة المتطلـب منظـم
 الدولية.البحرية 

ـستخدم في الـسفن كما يتوقع أن تتأثر أـسعار ـشحن النفط الخام والمنتجات النفطية، نظراً الرتفاع تكلفة الوقود المُ  
ً   جزًءا البحرية التي تعتبر  العالمية حجم التجارة من في المائة 80 من أكثر  تنقل حيث العالمي، االقتـصاد  من هاما

ة  70  من  وأكثر  الحجم  حـيث  من اـئ ة،ا  حـيث  من  في الـم ل  لقيـم ة  4  حوالي  وتمـث اـئ المي  الطـلب  من  في الـم  على  الـع
لة القيمة النفطية بأكملها  .)برميل/يوم  مليون 4.3  حوالي( النفط لـس ، بدء من وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات على ـس

  الســفن  مشــغلي . ســيكون لدىوالمســتهلكين النهائيينوشــركات الشــحن  منتجي النفط الخام إلى مصــافي التكرير  
ــاص الـغاز التي تزـيل الكبريت  لقرار المنظـمة البحرـية، وهي   لالمتـثال  ثالث ـبداـئل البحرـية تركـيب أجهزة امتصــ

اســتخدام الوقود عالي الكبريت. أو التحول إلى مواصــلة  بلســفن ل مما يســمحمن غاز العادم المنبعث من الســفن، 
وهو ما ســـيســـتدعي تركيب معدات خاصـــة   اســـتخدام أنواع الوقود غير البترولية مثل الغاز الطبيعي المســـال،

أو زيت   اسـتخدام زيت الوقود المتبقي ذي نسـبة الكبريت المنخفضـةوالبديل األخير هو    .ونفقات رأسـمالية أعلى
ــير إلى توقع ارتفاع   ــب على األرجح، وفقاً للعديد من التقارير الدولية، التي تش الغاز البحري، وهو البديل المناس

ــة  قطرةلمُ ا  الطـلب على الزيوت . 2020الكبرـيت، تزامـناً مع دخول القرار حيز التنفـيذ في مطلع ـعام   والمنخفضــ
فعلى ســبيل  .لقرار المنظمة البحرية متثالهذا وقد بدأت شــركات النقل البحري في الدول العربية االســتعداد لال

الوقود  استخدام  تتحول إلى  التابعة لشركة بترول أبوظبي، أن أدنوك لإلمداد والخدمات،شركة  استطاعت المثال، 
  ميناء يســـتفيد كما يتوقع أن  .2018ســـفينة منذ شـــهر نوفمبر   28شـــكل من منخفض الكبريت في أســـطولها المُ 

ــنغافورة  ــفن بالوقود بعد سـ ً الفجيرة، ثاني أكبر ميناء لتزويد السـ  حيث أنه  ،بقرار المنظمة البحرية الدولية إيجابيا
الوقو  بــأحــد مجهز   التي  أكثر تقنيــات خلط  المتطورة  الوقود منخفض    تمكنــه مند  المتزايــد على  الطلــب  تلبيــة 

ــير  م  .الكبرـيت ـــياق يشــ ن ـجاـنب أخر يتوقع ـتأثر منتجي البتروكيـماوـيات بقرار المنظـمة البحرـية، وفي ـهذا الســ
ــل   (جيبكا) إلى تأثراالتحاد الخليجي للبتروكيماويات  ــالســ ــناعة البتروكيماويات، التي تمتلك أحد أطول ســ صــ

  .تغيرات في أسعار المواد األوليةالشحن والمعدالت لتوريد وأكثرها تكلفة، بارتفاع ا
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الـماـئةفي53.8والـیاـبان،  الـماـئة فيفي45.9وكـندا،  
63وحوالي، فرنـسافيفي المائة 62.5وأـسبانیا، في 

بعض اـلدول األوروبـیة األخرى  فيأو أكثر  في الـماـئة 
ا( انـی ا وبریـط انـی ة،  62.9ألـم اـئ افي الـم الـی 64.3وإیـط

نفسھا.) خالل الفترة في المائة
بـشكل نخفاـضاً ا ألـسعار زیت الغاز ـشھد المتوـسط الـسنوي 

ة  ـــ مقارن افة األسواق الرئیسة ـــ ي ك ـــ ف 2019ام خالل  ـــ ع 
بأعلى أسعار ردام  ـــ روت وق  ـــ أثر س ـــ است ابق.  ـــ ام الس ـــ بالع 

ــل إلى   دوالر/برمـیل خالل ـعام  79.5زـیت الـغاز لتصــ
بالمقارنة مع  في المائة 7.5بلغت نخفاض ا بنســبة 2019

ــوق ، 2018عام   ــط تلتھا سـ ــعر  ب البحر المتوسـ 79.1سـ
ــبة  دوالر/برمیل   ســـوق ثم  في المائة، 7.7نخفاض ا بنسـ

انخفاض أي بنـسبة  دوالر/برمیل 77.8ـسعر  ب ـسنغافورة  
أدنى  8.1 ــوق الخلیج االمریكي ـب اـئة. وأخیراً ســ في الـم

ــعار بواقع  ــبة  74.6األسـ نخفاض ا دوالر/ برمیل وبنسـ
في المائة مقارنة بالعام السابق.  7.9

في  2019خالل عام  أـسعار زیت الوقود نخفضـت ا كما 
في سـوق سـنغافورة إلى  ت جمیع األسـواق، حیث وصـل 

ـــبة  دوالر/برمـیل، ب 57.3 في الـماـئة 12.2انخـفاض نســ

ســـوق البحر المتوســـط  ، وفي  2018بالمقارنة مع عام  
ــل   ــعر  وص 0.2نخفاض ا ب دوالر/برمیل،  63.4إلى  الس

ــل إلى  في المائة  ــوق 60.2، ووصـ دوالر/برمیل في سـ
اض ا بـ روتردام،   ة 3.5نخـف ــوق أمـا في  . في المـاـئ الســ
ــل ، فقد  األمریكیة  ــعر إلى  وص ،  دوالر/برمیل 52.6الس

. العام السابق بالمقارنة مع في المائة 10.8نخفاض ا ب 

السوق المحلیة  أسعار المنتجات النفطیة في  فیما یخص  
ـــلت ،  في اـلدول العربـیة  خالل ـعام  عربـیة  ال اـلدول واصــ

ــات إلصـــالح نظم  2019 ــیاسـ دعم  تبني إجراءات وسـ
من المتســارع االســتھالك المحلي ترشــید بھدف الطاقة  

ة  ات النفطـی ذا  المنتـج ار . في ـھ ـــع اق، تم رفع أســ ـــی الســ
ــوق المحلـیة  ــابق المنتـجات في الســ الـعام الســ ة ـب مـقارـن

.  بنسب متفاوتة و 

ارة إلى قیام كما  بعض الدول العربیة بتحریر  تجدُر اإلـش
حیث یتم أســعار الوقود عبر ربطھا باألســعار العالمیة،  

ــعار   ــط األســ ــعار الوقود وفقاً لمتوســ تحدید معاییر أســ
نعكس بشكل ا وھو ما ، نخفاضاً ا أو  العالمیة للنفط ارتفاعاً 

ب االقتصـــــادي   بھـذه واالجتمـاعي إیجـابي على الجـاـن
. ) 6الجدول ( الدول،  

)6الجدول (
لتر)دوالر أمریكي/ ( )2019و2018(لمنتجات البترولیة في بعض الدول العربیة، ا أسعارتطور 

*غاز البترول المسال  زیت الغاز/ الدیزل  الكیروسین المنزلي  غازولین عادي غازولین ممتاز 
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
9.87 9.87 0.84 0.85 0.84 0.85 1.09 1.06 1.49 1.57 ن درال ا

 **16.34 14.70 0.65 0.71 0.22 0.22 0.56 0.56 0.61 0.61 اإلمارات  
3.19 3.19 0.48 0.43 0.07 0.07 0.37 0.37 0.53 0.53 ن   ـالبحری
2.62 2.91 0.47 0.52 0.38 0.42 0.54 0.56 0.70 0.75 س  ــونــت
0.86 0.89 0.19 0.20 … … 0.33 0.33 0.35 0.36 زائر  ـالج 

... ... 0.13 0.13 0.17 0.17 0.40 0.37 0.55 0.54 السعودیة  
 ***5.73 5.73 0.41 0.41 0.34 0.34 0.97 0.86 1.26 1.37 سـوریـة 

4.23 4.23 0.38 0.38 0.13 0.13 0.38 0.38 0.63 0.63 راق   ـــالع
4.12 4.12 0.48 0.55 0.22 0.22 0.51 0.49 0.52 0.51 ر  ــــــط ـق
2.47 2.48 0.31 0.31 0.31 0.31 0.28 0.28 0.54 0.55 ویت   ــالك
1.07 1.10 0.06 0.07 0.06 0.07 ... ... 0.107 0.11 ــ یـیبـل ا   ــ
3.88 2.81 0.40 0.31 0.33 0.31 0.40 0.31 0.54 0.44 ر   ـــــمص

       بیان غیر متاح(...)
        كجم.12.5لألسطوانة عبوة (*) 
.رطل25لألسطوانة عبوة (**)

كجم.10(***) لألسطوانة عبوة 
). 9/11"، والملحق (2019، 2018تقریر األمین العام السنوي"صدرة للبترول (أوابك)، المصدر: منظمة األقطار العربیة المُ 
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  ) 2اإلطار (
  المحتملة على أسواق النفط  وانعكاساتهاالتغييرات التنظيمية للمنظمة البحرية الدولية 

  

 الوقود البحري في الكبريت نســبة خفض "، بدأMARPOLالســفن " التلوث من لمنع الدولية االتفاقية بموجب
 .األخرى من عوادم الســـفن العالميةتقليل انبعاثات ثاني أكســـيد الكبريت وأكاســـيد النيتروجين والملوثات   بهدف

 وتـضع  اً عـضو 171تـضم   وهي وكالة تابعة لألمم المتحدة  ، 2000في عام    المنظمة البحرية الدولية  حيث أعلنت
حن،   ألول مرة   الحد األقصـى لمحتوى الكبريت في الوقود البحري المسـتخدم في البحار المفتوحة عنمعايير الـش

ــبة   ــى إلى   2012. وفي عام في المائة 4.5بنســ ، قبل أن تتخذ في المائة 3.5تم اإلعالن عن خفض الحد األقصــ
 في المائة 0.5ى نـسبة إلاألقـصى لمحتوى الكبريت   الحد  خفض بمراجعة قراراً   2016 ـشهر أكتوبر في المنظمة
  . 2020 من شهر يناير اعتبارا

وبخاصــة مصــافي   ،أحد المكونات الرئيســة للصــناعة النفطية  باعتبارهقطاع التكرير ســيؤثر على القرار   هذاإن  
ــفات الوقود  ،  التي تنتج كميات كبيرة من زيوت الوقود عالي الكبريت  النفط الخام  تكرير حيث أن االلتزام بمواص

ذات خط التكرير المـصافي  ، ومن ثم ـستتعرض  تكاليف ونفقات رأـسمالية أو تـشغيلية إـضافية حتاج الىالجديدة ـسي
اإلغالق. وفي هذا الســـياق، خطر  إلىالتي ال تســـتطيع بســـهولة تنظيف الكبريت من المنتجات النفطية د والواح

، توجه معظم مناطق العالم نحو تنفيذ مشــاريع تمكين المصــافي 2019شــهدت صــناعة تكرير النفط  خالل عام 
ــبيل المثا ــركة "فيتول" أحد أكبر الـقائـمة من تلبية متطلبات قرار المنظمة البحرية العالمية. فعلى ســ ل أعلنت شــ

مع   تتماشـىشـركات تجارة المشـتقات النفطية العالمية عن عزمها إنشـاء مصـفاة إلنتاج وقود السـفن بمواصـفات 
ــاء في عام    االنتهاءالمتطلبات األخيرة للمنظمة البحرية الدولية، ويتوقع  ــتوى 2020من أعمال اإلنش . وعلى مس

ــافي النفط الحديثة التين عدد كبير مالدول العربية، هناك  ــه مصــ نتيجة  الربحية   امن المرجح أن ترتفع هوامشــ
ــبيل المثال  تطبيق هذا القرار ــركة البترول الوطنية الكويتية عن ، فعلى سـ ــروع  إأعلنت شـ ــفاة مشـ ــاء مصـ نشـ

عام   نهايةإلى عمليات التشـــغيل واإلنتاج  تأخيرألف ب/ي، ويتوقع  615"الزور" الجديدة بطاقة تكريرية قدرها 
ألف ب/ي   98إلى    رفع طاقة وحدة التكسير بالعامل الحفاز المائع  لزيت الوقود الجديدة، على خلفية قرار  2020

دالً من   ة  ،  ألف ب/ي  50ـب ة الكبرـيت في زـيت الوقود المنتج، تلبـي ـــب دف خفض نســ ات قرار  لبـه ة المتطلـب منظـم
 الدولية.البحرية 

ـستخدم في الـسفن كما يتوقع أن تتأثر أـسعار ـشحن النفط الخام والمنتجات النفطية، نظراً الرتفاع تكلفة الوقود المُ  
ً   جزًءا البحرية التي تعتبر  العالمية حجم التجارة من في المائة 80 من أكثر  تنقل حيث العالمي، االقتـصاد  من هاما

ة  70  من  وأكثر  الحجم  حـيث  من اـئ ة،ا  حـيث  من  في الـم ل  لقيـم ة  4  حوالي  وتمـث اـئ المي  الطـلب  من  في الـم  على  الـع
لة القيمة النفطية بأكملها  .)برميل/يوم  مليون 4.3  حوالي( النفط لـس ، بدء من وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات على ـس

  الســفن  مشــغلي . ســيكون لدىوالمســتهلكين النهائيينوشــركات الشــحن  منتجي النفط الخام إلى مصــافي التكرير  
ــاص الـغاز التي تزـيل الكبريت  لقرار المنظـمة البحرـية، وهي   لالمتـثال  ثالث ـبداـئل البحرـية تركـيب أجهزة امتصــ

اســتخدام الوقود عالي الكبريت. أو التحول إلى مواصــلة  بلســفن ل مما يســمحمن غاز العادم المنبعث من الســفن، 
وهو ما ســـيســـتدعي تركيب معدات خاصـــة   اســـتخدام أنواع الوقود غير البترولية مثل الغاز الطبيعي المســـال،

أو زيت   اسـتخدام زيت الوقود المتبقي ذي نسـبة الكبريت المنخفضـةوالبديل األخير هو    .ونفقات رأسـمالية أعلى
ــير إلى توقع ارتفاع   ــب على األرجح، وفقاً للعديد من التقارير الدولية، التي تش الغاز البحري، وهو البديل المناس

ــة  قطرةلمُ ا  الطـلب على الزيوت . 2020الكبرـيت، تزامـناً مع دخول القرار حيز التنفـيذ في مطلع ـعام   والمنخفضــ
فعلى ســبيل  .لقرار المنظمة البحرية متثالهذا وقد بدأت شــركات النقل البحري في الدول العربية االســتعداد لال

الوقود  استخدام  تتحول إلى  التابعة لشركة بترول أبوظبي، أن أدنوك لإلمداد والخدمات،شركة  استطاعت المثال، 
  ميناء يســـتفيد كما يتوقع أن  .2018ســـفينة منذ شـــهر نوفمبر   28شـــكل من منخفض الكبريت في أســـطولها المُ 

ــنغافورة  ــفن بالوقود بعد سـ ً الفجيرة، ثاني أكبر ميناء لتزويد السـ  حيث أنه  ،بقرار المنظمة البحرية الدولية إيجابيا
الوقو  بــأحــد مجهز   التي  أكثر تقنيــات خلط  المتطورة  الوقود منخفض    تمكنــه مند  المتزايــد على  الطلــب  تلبيــة 

ــير  م  .الكبرـيت ـــياق يشــ ن ـجاـنب أخر يتوقع ـتأثر منتجي البتروكيـماوـيات بقرار المنظـمة البحرـية، وفي ـهذا الســ
ــل   (جيبكا) إلى تأثراالتحاد الخليجي للبتروكيماويات  ــالســ ــناعة البتروكيماويات، التي تمتلك أحد أطول ســ صــ

  .تغيرات في أسعار المواد األوليةالشحن والمعدالت لتوريد وأكثرها تكلفة، بارتفاع ا
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أسعار الشحن 
أسـعار شـحن النفط الخام للشـحنات بالناقالت ارتفعت

ــرق والغرب خالل   الكبیرة من الخلیج العربي إلى الش
تویات  مقارنة  2019عام   عزى ذلك  یُ .2018عام  بمـس

بشــكل رئیس إلى القفزة التي شــھدتھا أســعار الشــحن  
الرابع الربع  ارتفعــت ، حیــث2019من عــام  خالل 

أســعار التأمین على الناقالت بشــكل كبیر، على خلفیة  
التوترات الجیوســیاســیة في منطقة الشــرق األوســط، 

ا  و د من  دفع  ھو ـم دـی ات  الـع ــرـك ــحن النفط إلىشــ شــ
ــفنھا في المنطقة ألقل   ــیھ سـ تقلیص الوقت الذي تقضـ

قرار وزارة الخزانة األمریكیة  . إلى جانب  زمن ممكن
ــرـكة المالـحة  وـحدات تـ بفرض عقوـبات على   ابـعة لشــ

البحریة الصــینیة بســبب مشــاركتھا في صــفقة لنقل 
االقتصـادیة األمریكیة  العقوباتالنفط من إیران، رغم 

ــة على قطاع الطاقة اإلیراني، وھو ما أدى   المفروضـ
.أسعار الشحن إلى مستویات قیاسیةإلى ارتفاع 

لـشحنات  2019عدل ـسعر الـشحن خالل عام  وصـل مُ 
ــرق  من موانئ الخلیج العربي إلى  النفط المتجـھة   الشــ

ألف  280-230بحمولـة  VLCCللنـاقالت الكبیرة  (
اكن) مقدارهبارتفاع، طن/دوالر13نحو إلى  ،طن ـس

في المائة38.3مثل حوالي  ، بنســـبة تُ طن/دوالر3.6
ارتفعت كما .2018بمعدل ســعر الشــحن لعام مقارنةً 
 ً أسعار الشحن للشحنات المتجھة ضمن منطقــــــة  أیضا

ــغیرة أو   اقالت الصــ الـن ــط وـب البحر األبیض المتوســ
وـصل  فقد،ألف طن ـساكن)85-80متوـسطة الحجم (

ــ معدلھا خالل ع ـــ ــ إل2019ام ـ ـــ ،  دوالر/طن 7.9ى  ـ
في  16.2، تمثــل  دوالر/طن1.1مقــداره  وبــارتفــاع

.2018مقارنــة بمعدل عام المائة

شـــحنات النفط المتجھة من ارتفعت أســـعار شـــحن 
ــط   ـــمال غرب أوروـبا إلى إلى البحر المتوســ نحو شــ

اع  ،  دوالر/طن12.4 ارتـف ة دوالر/طن1.9ـب ـــب ، بنســ
ل حوالي  تُ  ةً 18.1مـث ارـن ة مـق اـئ ــعر في الـم دل ســ بمـع

. 2018الشحن لعام 

معدل سعر الشحن لشحنات النفط المتجھة  ارتفعكما
إلى نحو  إلى شمال غرب أوروبا  الخلیج العربي  من 

عام  دوالر/طن7.8 مقداره  بارتفاع،  2019خالل 
تُ دوالر/طن،  3.1 حوالي  بنسبة  المائة 66مثل  في 

لعام  مقارنةً  الشحن  ، كما یوضح 2018بمعدل سعر 
).7الجدول (

)7الجدول (
لالتجاه أسعار شحن النفط الخام وفقاً  

)2015–2019 (
) دوالر/ طن(             

20152016201720182019من/ إلى 

10.310.88.29.413.0الخلیج العربي/ الشرق 

الخلیج العربي/  شمال  
13.47.64.84.77.8غرب أوروبا 

7.16.15.76.87.9منطقة البحر المتوسط 

البحر المتوسط/ شمال  
12.89.88.610.512.4غرب أوروبا 

. 2020لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)،  التقریر السنوي  لمصدر:  ا

أسعار الغاز الطبیعي 
ً ا2019شھد عام   العالمیة سعاراألفيملحوظاً  نخفاضا

المنقول بواسطة خطوط األنابیب لغاز الطبیعي، سواءً ل
الكندي) الغاز  المُ (باستثناء  الطبیعي  الغاز  سال. أو 

، ففیما یخص الغاز المنقول بواسطة خطوط األنابیب
الوالیات المتحدة  ھنري فيفي مركز  سعرهانخفض

المائة  19.1بنسبة إلى  في  ملیون  دوالر/ 2.5لیصل 
حراریة  بنسبة  ،  بریطانیةوحدة  ألمانیا  في  20.7وفي 

بریطانیة، ملیون وحدة حراریة  دوالر/ 5.3لیبلغ  المائة 
بنسبة   بریطانیا  لیبلغ  44.6وفي  المائة  دوالر/ 4.5في 
في كندا بنسبة  ارتفع بینما  ،بریطانیةملیون وحدة حراریة 

لیصل 13.7 المائة  وحدة  دوالر/ 1.3إلى في  ملیون 
نخفضاسال،یتعلق بالغاز المُ ما  وفیحراریة بریطانیة، 

بنسبة  إلى  واصل  السعره   لیصل  1الیابان  المائة  في 
بریطانیةر/دوال9.9إلى   حراریة  وحدة  ،ملیون 

إلى  سعره  نخفضاو في 43.7كوریا بنسبةالواصل 
إلى   لیصل  حراریة  دوالر/  5.5المائة  وحدة  ملیون 

.)8الجدول (،بریطانیة
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  ) 8الجدول (
أسعار الغاز الطبيعي بنوعيه في بعض المناطق المختلفة، 

(2019–2013 ) 
  *بريطانية) لكل مليون وحدة حرارية    (دوالر

الغاز الطبيعي    الغاز الطبيعي المنقول بواسطة األنابيب  
  المسال 

الواليات   بريطانيا  ألمانيا 
 كوريا اليابان   كندا المتحدة

2013  10.7  10.6  3.7  2.9  16.2  16.6  

2014  9.1  8.2  4.4  3.9  16.3  13.9  

2015  6.7  6.5  2.6  2.0  10.3  7.5  

2016  4.9  4.7  2.5  1.6  6.9  5.7  

2017  5.6  5.8  3.0  1.6  8.1  7.1  

2018  6.6  8.1  3.1  1.1  10.1  9.8  

2019  5.3  4.5  2.5  1.3  9.9  5.5  

   مليون وحدة حرارية بريطانية تعادل برميل نفط واحد. 5.8*  
  . 2020تش بتروليوم،  ي النشرة اإلحصائية السنوية، شركة بر لمصدر:  ا

  

  الصادرات النفطية 
الخام  النفط  من  العالمية  الصادرات  إجمالي  بلغ 

نحو   عام    70.9ومنتجاته  في  ب/ي  ، 2019مليون 
مليون ب/ي أي بنسبة حوالي    0.3بحوالي    منخفضة

مقارنةً   0.4 المائة  استأثرت    في  وقد  السابق.  بالعام 
في المائة   44.7  وأفريقيا بحصةمنطقة الشرق األوسط  
 أمريكا الشماليةدول  رات تلتها  من إجمالي تلك الصاد 

المستقلةو الدول  في    15.9و  18.2بحصة    كومنولث 
ً المائة   بحصة تباعا الهادئ  والمحيط  أسيا  دول  ثم   ،
  في المائة.  10.7

  
دول العربية حوالي ـة من الـالنفطيادرات  ـلت الصـشك

النفطية   25.1 الصادرات  إجمالي  من  المائة  في 
بنحو   قدرت  إذ  في عام   17.8العالمية،  مليون ب/ي 

بحجم  18.7  بانخفاض  ،2019 مقارنة  المائة    في 
لعام   دول    .2018صادراتها  أربع  أن  بالذكر  الجدير 

عربية وهي اإلمارات والسعودية والعراق والكويت قد 
أكثر من   المائة من إجم  86استحوذت على  ي ـالـ في 

 ،2019ة للدول العربية خالل عام  ـادرات النفطيـالص
  .)9الجدول (

                                  
  

  ) 9الجدول (
  الصادرات النفطية العالمية حسب المناطق، 

  )2018 –2019 (    
  اليوم)برميل في    (مليون

 2018 2019 
 12.9 14.0 أمريكا الشمالية

 3.4 3.7 أمريكا الالتينية والوسطي
 3.4 3.2 الدول األوروبية 

 11.3 11.5 نولث الدول المستقلة مكو
 31.7 30.3 الشرق األوسط وأفريقيا، ومنها: 

 17.8 21.9 الدول العربية 
 7.6 8 ئ (ال تشمل اليابان) دول آسيا الهاد
  0.6  0.5  بقية دول العالم

 70.9 71.2 اإلجمالي العالمي 
حصة الدول العربية من اإلجمالي العالمي  

 25.1 30.8 (في المائة)

بر ا شركة  السنوية،  اإلحصائية  النشرة  بتروليوم، ي لمصدر:    يونيو   تش 
2020 .  

  صادرات الغاز الطبيعي 
إجمالي الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي    رتفعا

ل) خالل اسبنوعيه (غاز األنابيب والغاز الطبيعي المُ 
مليار   1286.6في المائة ليبلغ    4بحوالي    2019عام  

مليار متر مكعب    1236.4متر مكعب مقارنة بحوالي  
عام   فقد  2018في  المصدرة    نخفضت ا.  الكميات 

بنسبة   األنابيب  إلى    0.5بواسطة  لتصل  المائة  في 
عام    801.5 في  مكعب  متر  مُ 2019مليار   لةً شكْ ، 
الغاز   62.3حصة   صادرات  إجمالي  من  المائة  في 

في المائة في    65.1مقارنة بحصة    2019العالمية في عام  
ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسيل    بينما   ، 2018عام  

مليار    485.1في المائة لتبلغ    12.6الناقالت بنسبة  بواسطة  
في المائة من إجمالي    37.7متر مكعب مستأثرة بحصة  
  34.9مقارنة بحصة    2019الصادرات العالمية خالل عام  

  . 2018  في المائة خالل 
صدرة من الدول العربية  شهدت كميات الغاز الطبيعي المُ 

الغاز   صادرات  إجمالي  (أي  عام  عبر  بشكل  الطبيعي 
المُ  الطبيعي  والغاز  العالمية  ا س األنابيب  األسواق  إلى  ل) 

لتصل إلى    2019طفيفاً في مستوياتها خالل عام    انخفاضاً 
مليار متر    204.7مليار متر مكعب مقابل    203.6حوالي  

  ، في المائة   0.5  نخفاض ا ، أي بنسبة  2018مكعب في عام  
المي.  ع في المائة من اإلجمالي ال   15.8مستحوذة على نسبة  

واحتلت قطر المرتبة األولى بين الدول العربية بصادرات  
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أسعار الشحن 
أسـعار شـحن النفط الخام للشـحنات بالناقالت ارتفعت

ــرق والغرب خالل   الكبیرة من الخلیج العربي إلى الش
تویات  مقارنة  2019عام   عزى ذلك  یُ .2018عام  بمـس

بشــكل رئیس إلى القفزة التي شــھدتھا أســعار الشــحن  
الرابع الربع  ارتفعــت ، حیــث2019من عــام  خالل 

أســعار التأمین على الناقالت بشــكل كبیر، على خلفیة  
التوترات الجیوســیاســیة في منطقة الشــرق األوســط، 

ا  و د من  دفع  ھو ـم دـی ات  الـع ــرـك ــحن النفط إلىشــ شــ
ــفنھا في المنطقة ألقل   ــیھ سـ تقلیص الوقت الذي تقضـ

قرار وزارة الخزانة األمریكیة  . إلى جانب  زمن ممكن
ــرـكة المالـحة  وـحدات تـ بفرض عقوـبات على   ابـعة لشــ

البحریة الصــینیة بســبب مشــاركتھا في صــفقة لنقل 
االقتصـادیة األمریكیة  العقوباتالنفط من إیران، رغم 

ــة على قطاع الطاقة اإلیراني، وھو ما أدى   المفروضـ
.أسعار الشحن إلى مستویات قیاسیةإلى ارتفاع 

لـشحنات  2019عدل ـسعر الـشحن خالل عام  وصـل مُ 
ــرق  من موانئ الخلیج العربي إلى  النفط المتجـھة   الشــ

ألف  280-230بحمولـة  VLCCللنـاقالت الكبیرة  (
اكن) مقدارهبارتفاع، طن/دوالر13نحو إلى  ،طن ـس

في المائة38.3مثل حوالي  ، بنســـبة تُ طن/دوالر3.6
ارتفعت كما .2018بمعدل ســعر الشــحن لعام مقارنةً 
 ً أسعار الشحن للشحنات المتجھة ضمن منطقــــــة  أیضا

ــغیرة أو   اقالت الصــ الـن ــط وـب البحر األبیض المتوســ
وـصل  فقد،ألف طن ـساكن)85-80متوـسطة الحجم (

ــ معدلھا خالل ع ـــ ــ إل2019ام ـ ـــ ،  دوالر/طن 7.9ى  ـ
في  16.2، تمثــل  دوالر/طن1.1مقــداره  وبــارتفــاع

.2018مقارنــة بمعدل عام المائة

شـــحنات النفط المتجھة من ارتفعت أســـعار شـــحن 
ــط   ـــمال غرب أوروـبا إلى إلى البحر المتوســ نحو شــ

اع  ،  دوالر/طن12.4 ارتـف ة دوالر/طن1.9ـب ـــب ، بنســ
ل حوالي  تُ  ةً 18.1مـث ارـن ة مـق اـئ ــعر في الـم دل ســ بمـع

. 2018الشحن لعام 

معدل سعر الشحن لشحنات النفط المتجھة  ارتفعكما
إلى نحو  إلى شمال غرب أوروبا  الخلیج العربي  من 

عام  دوالر/طن7.8 مقداره  بارتفاع،  2019خالل 
تُ دوالر/طن،  3.1 حوالي  بنسبة  المائة 66مثل  في 

لعام  مقارنةً  الشحن  ، كما یوضح 2018بمعدل سعر 
).7الجدول (

)7الجدول (
لالتجاه أسعار شحن النفط الخام وفقاً  

)2015–2019 (
) دوالر/ طن(             

20152016201720182019من/ إلى 

10.310.88.29.413.0الخلیج العربي/ الشرق 

الخلیج العربي/  شمال  
13.47.64.84.77.8غرب أوروبا 

7.16.15.76.87.9منطقة البحر المتوسط 

البحر المتوسط/ شمال  
12.89.88.610.512.4غرب أوروبا 

. 2020لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)،  التقریر السنوي  لمصدر:  ا

أسعار الغاز الطبیعي 
ً ا2019شھد عام   العالمیة سعاراألفيملحوظاً  نخفاضا

المنقول بواسطة خطوط األنابیب لغاز الطبیعي، سواءً ل
الكندي) الغاز  المُ (باستثناء  الطبیعي  الغاز  سال. أو 

، ففیما یخص الغاز المنقول بواسطة خطوط األنابیب
الوالیات المتحدة  ھنري فيفي مركز  سعرهانخفض

المائة  19.1بنسبة إلى  في  ملیون  دوالر/ 2.5لیصل 
حراریة  بنسبة  ،  بریطانیةوحدة  ألمانیا  في  20.7وفي 

بریطانیة، ملیون وحدة حراریة  دوالر/ 5.3لیبلغ  المائة 
بنسبة   بریطانیا  لیبلغ  44.6وفي  المائة  دوالر/ 4.5في 
في كندا بنسبة  ارتفع بینما  ،بریطانیةملیون وحدة حراریة 

لیصل 13.7 المائة  وحدة  دوالر/ 1.3إلى في  ملیون 
نخفضاسال،یتعلق بالغاز المُ ما  وفیحراریة بریطانیة، 

بنسبة  إلى  واصل  السعره   لیصل  1الیابان  المائة  في 
بریطانیةر/دوال9.9إلى   حراریة  وحدة  ،ملیون 

إلى  سعره  نخفضاو في 43.7كوریا بنسبةالواصل 
إلى   لیصل  حراریة  دوالر/  5.5المائة  وحدة  ملیون 

.)8الجدول (،بریطانیة
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  ) 8الجدول (
أسعار الغاز الطبيعي بنوعيه في بعض المناطق المختلفة، 

(2019–2013 ) 
  *بريطانية) لكل مليون وحدة حرارية    (دوالر

الغاز الطبيعي    الغاز الطبيعي المنقول بواسطة األنابيب  
  المسال 

الواليات   بريطانيا  ألمانيا 
 كوريا اليابان   كندا المتحدة

2013  10.7  10.6  3.7  2.9  16.2  16.6  

2014  9.1  8.2  4.4  3.9  16.3  13.9  

2015  6.7  6.5  2.6  2.0  10.3  7.5  

2016  4.9  4.7  2.5  1.6  6.9  5.7  

2017  5.6  5.8  3.0  1.6  8.1  7.1  

2018  6.6  8.1  3.1  1.1  10.1  9.8  

2019  5.3  4.5  2.5  1.3  9.9  5.5  

   مليون وحدة حرارية بريطانية تعادل برميل نفط واحد. 5.8*  
  . 2020تش بتروليوم،  ي النشرة اإلحصائية السنوية، شركة بر لمصدر:  ا

  

  الصادرات النفطية 
الخام  النفط  من  العالمية  الصادرات  إجمالي  بلغ 

نحو   عام    70.9ومنتجاته  في  ب/ي  ، 2019مليون 
مليون ب/ي أي بنسبة حوالي    0.3بحوالي    منخفضة

مقارنةً   0.4 المائة  استأثرت    في  وقد  السابق.  بالعام 
في المائة   44.7  وأفريقيا بحصةمنطقة الشرق األوسط  
 أمريكا الشماليةدول  رات تلتها  من إجمالي تلك الصاد 

المستقلةو الدول  في    15.9و  18.2بحصة    كومنولث 
ً المائة   بحصة تباعا الهادئ  والمحيط  أسيا  دول  ثم   ،
  في المائة.  10.7

  
دول العربية حوالي ـة من الـالنفطيادرات  ـلت الصـشك

النفطية   25.1 الصادرات  إجمالي  من  المائة  في 
بنحو   قدرت  إذ  في عام   17.8العالمية،  مليون ب/ي 

بحجم  18.7  بانخفاض  ،2019 مقارنة  المائة    في 
لعام   دول    .2018صادراتها  أربع  أن  بالذكر  الجدير 

عربية وهي اإلمارات والسعودية والعراق والكويت قد 
أكثر من   المائة من إجم  86استحوذت على  ي ـالـ في 

 ،2019ة للدول العربية خالل عام  ـادرات النفطيـالص
  .)9الجدول (

                                  
  

  ) 9الجدول (
  الصادرات النفطية العالمية حسب المناطق، 

  )2018 –2019 (    
  اليوم)برميل في    (مليون

 2018 2019 
 12.9 14.0 أمريكا الشمالية

 3.4 3.7 أمريكا الالتينية والوسطي
 3.4 3.2 الدول األوروبية 

 11.3 11.5 نولث الدول المستقلة مكو
 31.7 30.3 الشرق األوسط وأفريقيا، ومنها: 

 17.8 21.9 الدول العربية 
 7.6 8 ئ (ال تشمل اليابان) دول آسيا الهاد
  0.6  0.5  بقية دول العالم

 70.9 71.2 اإلجمالي العالمي 
حصة الدول العربية من اإلجمالي العالمي  

 25.1 30.8 (في المائة)

بر ا شركة  السنوية،  اإلحصائية  النشرة  بتروليوم، ي لمصدر:    يونيو   تش 
2020 .  

  صادرات الغاز الطبيعي 
إجمالي الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي    رتفعا

ل) خالل اسبنوعيه (غاز األنابيب والغاز الطبيعي المُ 
مليار   1286.6في المائة ليبلغ    4بحوالي    2019عام  

مليار متر مكعب    1236.4متر مكعب مقارنة بحوالي  
عام   فقد  2018في  المصدرة    نخفضت ا.  الكميات 

بنسبة   األنابيب  إلى    0.5بواسطة  لتصل  المائة  في 
عام    801.5 في  مكعب  متر  مُ 2019مليار   لةً شكْ ، 
الغاز   62.3حصة   صادرات  إجمالي  من  المائة  في 

في المائة في    65.1مقارنة بحصة    2019العالمية في عام  
ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسيل    بينما   ، 2018عام  

مليار    485.1في المائة لتبلغ    12.6الناقالت بنسبة  بواسطة  
في المائة من إجمالي    37.7متر مكعب مستأثرة بحصة  
  34.9مقارنة بحصة    2019الصادرات العالمية خالل عام  

  . 2018  في المائة خالل 
صدرة من الدول العربية  شهدت كميات الغاز الطبيعي المُ 

الغاز   صادرات  إجمالي  (أي  عام  عبر  بشكل  الطبيعي 
المُ  الطبيعي  والغاز  العالمية  ا س األنابيب  األسواق  إلى  ل) 

لتصل إلى    2019طفيفاً في مستوياتها خالل عام    انخفاضاً 
مليار متر    204.7مليار متر مكعب مقابل    203.6حوالي  

  ، في المائة   0.5  نخفاض ا ، أي بنسبة  2018مكعب في عام  
المي.  ع في المائة من اإلجمالي ال   15.8مستحوذة على نسبة  

واحتلت قطر المرتبة األولى بين الدول العربية بصادرات  



الفصل الخامس: التطورات في مجال النفط والطاقة 

113

الخا النفط  العربیالمُ م صادرات  للدول  للفتـقدرة  رة  ـة 
لآلثار التي نجمت واضحةصورة )2019–2015(

عن تغیر األسعار خالل السنوات األخیرة.  

التطورات في أسعار النفط على انعكاسمن الواضح  
الخامقیمة   النفط  التقدیرات  صادرات  تشیر  حیث   ،

2019ملیار دوالر في عام  432.9األولیة إلى بلوغھا  
، أي  2018ملیار دوالر في عام 464.6بالمقارنة مع 

في  6.8عادل  ملیار دوالر، ما یُ 31.7قدره  بانخفاض
نتیجة   إلى  نخفاضاالمائة،  النفط  64أسعار 

عام   في  ب2019دوالر/برمیل  69.8نحو  مقارنة 
عام   في  إلى.2018دوالر/برمیل  انخفاض إضافة 

في الدول العربیة المقدرة  صادرات النفط الخامكمیة  
18.9إلى  2018ملیون ب/ي خالل عام  19.3من  

عام   خالل  بنحو  2019ملیون ب/ي  أي  في  1.8، 
مع  المائة تزامناً  بین  باتفاقلتزام  اال،  اإلنتاج  خفض 

. )8الشكل (، دول (أوبك +)

لقیمة أما   السنویة  ربع  المعدالت  لحركة  بالنسبة 
العربیة الدول  في  الخام  النفط  انعكس فقد  ،صادرات 

األول االنخفاض الربع  الخام خالل  النفط  أسعار  في 
عام   قیمة  2019من  على  السابق  بالربع  مقارنة 

العربیة   الدول  في  الخام  النفط  نفس صادرات  خالل 

ارتفعتملیار دوالر، ثم  106.6إلىلتنخفضالفترة  
اسعار النفط لتصل خالل  انتعاشبعد ذلك على خلفیة  

عام  الثانيالربع   أعلى مستوى  2019من  على  إلى 
ملیون 114.6ربع سنوي لھا خالل العام وھو  أساس  

من  الثالثخالل الربع  االنخفاضقبل أن تعاوددوالر،  
النفط   أسعار  في  التراجع  نتیجة  نحو  لتسجل  العام 

دوالر104.8 ارتفعت ملیار  الرابع  الربع  وخالل   ،
ملیار دوالر، تزامناً مع  109.4قیمة الصادرات إلى  
النفط. أسعار  العربیة ارتفاع  الدول  مستوى  على 

من  صادرات النفط الخامنخفاضاتباینت نسبة  فرادى،  
في المائة في  2.1ما بینتراوحت  حیث  ،  ىألخردولة

في حین شھد كل .الجزائرفي المائة في  15.1وُعمان
من لیبیا والعراق والسودان ارتفاعاً في قیمة صادراتھم  

في المائة  7.7وفي المائة  9.9من النفط الخام بنسبة  
، ذلك نتیجة االرتفاع في  على التواليفي المائة7.6و

أن قیمة الصادرات  یُذكر.مقارنة بالعام السابقاإنتاجھ
لعام   الحقیقیة  باألسعار  العربیة  للدول  2005النفطیة 

المحلي اإلجمالي في   الناتج  بعد تعدیلھا وفق مخفض 
ملیار دوالر 386.5من  نخفضتاالدول الصناعیة، قد  

، 2019عام  ملیار دوالر354.8إلى  2018في عام  
ً اما یُمثل   )5/7في المائة، الملحق (7.4بنسبة  نخفاضا

)5/7المصدر: الملحق (

): المعدالت السنویة ألسعار النفط وقیمة الصادرات النفطیة للدول العربیة8الشكل (
باألسعار الجاریة واألسعار الحقیقیة 

)2015–2019 (
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في    63.2مليار متر مكعب أي ما نسبته    128.6بلغت  
، تلتها  2019المائة من إجمالي الصادرات العربية في عام  

الجزائر في المرتبة الثانية حيث بلغ إجمالي صادراتها نحو  
في المائة من    21.3ب بحصة بلغت  مليار متر مكع   43.3

العربية،  الصادرات  عُ  إجمالي  بحصة  ثم  في    6.9مان 
وليبيا بحصة    3.8المائة، واإلمارات بحصة   المائة،  في 

  . في المائة   2.2مصر بحصة    في المائة، وأخيراً   2.7
ر األنابيب  ـ صادرات الغاز الطبيعي العربي عب   نخفضت ا 

مليار    53.6الى    2018مليار متر مكعب عام    63.4من  
  26.3ما نسبته حوالي    لًة شكْ ، مُ 2019متر مكعب عام  

العربية   الصادرات  إجمالي  من  المائة  الغاز  في  من 
بنوعيه   اإلجمالي    6.7ونسبة  الطبيعي  من  المائة  في 

األنابيب.   عبر  الطبيعي  الغاز  لصادرات    بينما العالمي 
العرب   ارتفعت  الدول  الطبيعي  صادرات  الغاز  من  ية 

مليار متر مكعب    141.3المسيل على ظهر الناقالت من  
  2019مليار متر مكعب عام    150إلى    2018في عام  

في المائة من إجمالي    30.9و   73.7بذلك ما نسبته    لًة شكْ مُ 
للدول العربية وصادرات الغاز  بنوعيه  صادرات الغاز  

لعام   العالمية  التوالي.    2019المسيل  تأثر  تس و على 
األكبر   بالجزء  من    49.8بنحو  أي  الجزائر  المائة  في 

إجمالي صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي عبر  
شكل صادرات قطر الجزء األكبر  ، تُ في حين   ، األنابيب 

من إجمالي صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي  
  71.4وبنسبة حوالي    المسيل المصدر على متن الناقالت 

    . ) 10الجدول رقم (   ، في المائة 
  
  ) 10الجدول (

  ) 2019– 2018( العربية من الغاز الطبيعي بنوعيهصادرات الدول 
  مكعب) متر   (مليار

 
2018  2019  

على ظهر   األنابيب عبر 
على ظهر   عبر األنابيب  اإلجمالي  الناقالت 

 اإلجمالي  الناقالت 

  43.3  16.6  26.7  52.4  13.5  38.9 الجزائر 
  14.1  14.1  0.0  13.6  13.6  0.0 ُعمان 

  5.4  0.0  5.4  4.3  0.0  4.3 ليبيا 
  4.5  4.5  0.0  2.0  2.0  0.0 مصر 
  128.6  107.1  21.5  125.0  104.8  20.2 قطر 

  7.7  7.7  0.0  7.4  7.4  0.0 اإلمارات  
  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  اليمن 

  203.6  150.0  53.6  204.7  141.3  63.4 اجمالي الدول العربية
  1286.6  485.1  801.5  1236.4  431.0  805.4  االجمالي العالمي  

حصة الدول العربية من 
 15.8  30.9  6.7 16.6  32.8  7.9 اإلجمالي (في المائة)

. 2020يونيو  و 2019يونيو  تش بتروليوم، يالمصدر: النشرة اإلحصائية السنوية، شركة بر

   )6( في الدول العربية الخامصادرات النفط قيمة 
الل عام  ـط خـار النفـ ه أسعـذي شهدتـال  نخفاضاالإن  

حوالي    2019 بنسبة   5.8وبواقع  أي  دوالر/برميل 
، قد 2018في المائة بالمقارنة مع مستويات عام    8.3

على قيمة الصادرات النفطية التي   سلبيبشكل    انعكس
 

  صادرات النفط الخام في الدول العربية على النحو التالي: تم تقدير قيمة   6
تم احتساب حجم صادرات النفط الخام في الدول العربية وذلك بطرح  
االستهالك السنوي من اإلنتاج السنوي، وبعد ذلك تم احتساب المعدل  
السنوي لألسعار الفورية لخامات كل دولة، وبضرب المعدل السنوي  

للتنمية  تُ  الرئيس  المحرك   واالجتماعية  االقتصاديةعد 
المُ  العربية  الدول  الرئيس في  والداعم  للنفط،  نتجة 

األجنبية،   العملة  من  المركزية  بنوكها  الحتياطيات 
ميزانياتها.  والمُ  في  للفوائض  األساسي   وتعطيعزز 

وقيمة   النفط  أسعار  بحركة  المتعلقة  السنوية  البيانات 

في   الخام صادرات    كمية للسعر  قيمة  ،  السنوية    النفط  تقدير  تم 
 صادرات النفط الخام للدول العربية. 
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الخا النفط  العربیالمُ م صادرات  للدول  للفتـقدرة  رة  ـة 
لآلثار التي نجمت واضحةصورة )2019–2015(

عن تغیر األسعار خالل السنوات األخیرة.  

التطورات في أسعار النفط على انعكاسمن الواضح  
الخامقیمة   النفط  التقدیرات  صادرات  تشیر  حیث   ،

2019ملیار دوالر في عام  432.9األولیة إلى بلوغھا  
، أي  2018ملیار دوالر في عام 464.6بالمقارنة مع 

في  6.8عادل  ملیار دوالر، ما یُ 31.7قدره  بانخفاض
نتیجة   إلى  نخفاضاالمائة،  النفط  64أسعار 

عام   في  ب2019دوالر/برمیل  69.8نحو  مقارنة 
عام   في  إلى.2018دوالر/برمیل  انخفاض إضافة 

في الدول العربیة المقدرة  صادرات النفط الخامكمیة  
18.9إلى  2018ملیون ب/ي خالل عام  19.3من  

عام   خالل  بنحو  2019ملیون ب/ي  أي  في  1.8، 
مع  المائة تزامناً  بین  باتفاقلتزام  اال،  اإلنتاج  خفض 

. )8الشكل (، دول (أوبك +)

لقیمة أما   السنویة  ربع  المعدالت  لحركة  بالنسبة 
العربیة الدول  في  الخام  النفط  انعكس فقد  ،صادرات 

األول االنخفاض الربع  الخام خالل  النفط  أسعار  في 
عام   قیمة  2019من  على  السابق  بالربع  مقارنة 

العربیة   الدول  في  الخام  النفط  نفس صادرات  خالل 

ارتفعتملیار دوالر، ثم  106.6إلىلتنخفضالفترة  
اسعار النفط لتصل خالل  انتعاشبعد ذلك على خلفیة  

عام  الثانيالربع   أعلى مستوى  2019من  على  إلى 
ملیون 114.6ربع سنوي لھا خالل العام وھو  أساس  

من  الثالثخالل الربع  االنخفاضقبل أن تعاوددوالر،  
النفط   أسعار  في  التراجع  نتیجة  نحو  لتسجل  العام 

دوالر104.8 ارتفعت ملیار  الرابع  الربع  وخالل   ،
ملیار دوالر، تزامناً مع  109.4قیمة الصادرات إلى  
النفط. أسعار  العربیة ارتفاع  الدول  مستوى  على 

من  صادرات النفط الخامنخفاضاتباینت نسبة  فرادى،  
في المائة في  2.1ما بینتراوحت  حیث  ،  ىألخردولة

في حین شھد كل .الجزائرفي المائة في  15.1وُعمان
من لیبیا والعراق والسودان ارتفاعاً في قیمة صادراتھم  

في المائة  7.7وفي المائة  9.9من النفط الخام بنسبة  
، ذلك نتیجة االرتفاع في  على التواليفي المائة7.6و

أن قیمة الصادرات  یُذكر.مقارنة بالعام السابقاإنتاجھ
لعام   الحقیقیة  باألسعار  العربیة  للدول  2005النفطیة 

المحلي اإلجمالي في   الناتج  بعد تعدیلھا وفق مخفض 
ملیار دوالر 386.5من  نخفضتاالدول الصناعیة، قد  

، 2019عام  ملیار دوالر354.8إلى  2018في عام  
ً اما یُمثل   )5/7في المائة، الملحق (7.4بنسبة  نخفاضا

)5/7المصدر: الملحق (

): المعدالت السنویة ألسعار النفط وقیمة الصادرات النفطیة للدول العربیة8الشكل (
باألسعار الجاریة واألسعار الحقیقیة 

)2015–2019 (
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في    63.2مليار متر مكعب أي ما نسبته    128.6بلغت  
، تلتها  2019المائة من إجمالي الصادرات العربية في عام  

الجزائر في المرتبة الثانية حيث بلغ إجمالي صادراتها نحو  
في المائة من    21.3ب بحصة بلغت  مليار متر مكع   43.3

العربية،  الصادرات  عُ  إجمالي  بحصة  ثم  في    6.9مان 
وليبيا بحصة    3.8المائة، واإلمارات بحصة   المائة،  في 

  . في المائة   2.2مصر بحصة    في المائة، وأخيراً   2.7
ر األنابيب  ـ صادرات الغاز الطبيعي العربي عب   نخفضت ا 

مليار    53.6الى    2018مليار متر مكعب عام    63.4من  
  26.3ما نسبته حوالي    لًة شكْ ، مُ 2019متر مكعب عام  

العربية   الصادرات  إجمالي  من  المائة  الغاز  في  من 
بنوعيه   اإلجمالي    6.7ونسبة  الطبيعي  من  المائة  في 

األنابيب.   عبر  الطبيعي  الغاز  لصادرات    بينما العالمي 
العرب   ارتفعت  الدول  الطبيعي  صادرات  الغاز  من  ية 

مليار متر مكعب    141.3المسيل على ظهر الناقالت من  
  2019مليار متر مكعب عام    150إلى    2018في عام  

في المائة من إجمالي    30.9و   73.7بذلك ما نسبته    لًة شكْ مُ 
للدول العربية وصادرات الغاز  بنوعيه  صادرات الغاز  

لعام   العالمية  التوالي.    2019المسيل  تأثر  تس و على 
األكبر   بالجزء  من    49.8بنحو  أي  الجزائر  المائة  في 

إجمالي صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي عبر  
شكل صادرات قطر الجزء األكبر  ، تُ في حين   ، األنابيب 

من إجمالي صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي  
  71.4وبنسبة حوالي    المسيل المصدر على متن الناقالت 

    . ) 10الجدول رقم (   ، في المائة 
  
  ) 10الجدول (

  ) 2019– 2018( العربية من الغاز الطبيعي بنوعيهصادرات الدول 
  مكعب) متر   (مليار

 
2018  2019  

على ظهر   األنابيب عبر 
على ظهر   عبر األنابيب  اإلجمالي  الناقالت 

 اإلجمالي  الناقالت 

  43.3  16.6  26.7  52.4  13.5  38.9 الجزائر 
  14.1  14.1  0.0  13.6  13.6  0.0 ُعمان 

  5.4  0.0  5.4  4.3  0.0  4.3 ليبيا 
  4.5  4.5  0.0  2.0  2.0  0.0 مصر 
  128.6  107.1  21.5  125.0  104.8  20.2 قطر 

  7.7  7.7  0.0  7.4  7.4  0.0 اإلمارات  
  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  اليمن 

  203.6  150.0  53.6  204.7  141.3  63.4 اجمالي الدول العربية
  1286.6  485.1  801.5  1236.4  431.0  805.4  االجمالي العالمي  

حصة الدول العربية من 
 15.8  30.9  6.7 16.6  32.8  7.9 اإلجمالي (في المائة)

. 2020يونيو  و 2019يونيو  تش بتروليوم، يالمصدر: النشرة اإلحصائية السنوية، شركة بر

   )6( في الدول العربية الخامصادرات النفط قيمة 
الل عام  ـط خـار النفـ ه أسعـذي شهدتـال  نخفاضاالإن  

حوالي    2019 بنسبة   5.8وبواقع  أي  دوالر/برميل 
، قد 2018في المائة بالمقارنة مع مستويات عام    8.3

على قيمة الصادرات النفطية التي   سلبيبشكل    انعكس
 

  صادرات النفط الخام في الدول العربية على النحو التالي: تم تقدير قيمة   6
تم احتساب حجم صادرات النفط الخام في الدول العربية وذلك بطرح  
االستهالك السنوي من اإلنتاج السنوي، وبعد ذلك تم احتساب المعدل  
السنوي لألسعار الفورية لخامات كل دولة، وبضرب المعدل السنوي  

للتنمية  تُ  الرئيس  المحرك   واالجتماعية  االقتصاديةعد 
المُ  العربية  الدول  الرئيس في  والداعم  للنفط،  نتجة 

األجنبية،   العملة  من  المركزية  بنوكها  الحتياطيات 
ميزانياتها.  والمُ  في  للفوائض  األساسي   وتعطيعزز 

وقيمة   النفط  أسعار  بحركة  المتعلقة  السنوية  البيانات 

في   الخام صادرات    كمية للسعر  قيمة  ،  السنوية    النفط  تقدير  تم 
 صادرات النفط الخام للدول العربية. 
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) 3اإلطار (
) على أسواق النفط والطاقة العالمیةCovid-19ستجد (تداعیات جائحة فیروس كورونا المُ 

ــدمة كبیرة وفریدة من نوعھا لم یواجھ مثیالً لھا على مدار عقود، وذلك على خلفیة  ــاد العالمي صـ ــھد االقتصـ شـ
). حیث فرضـت معظم حكومات العالم قیوداً على السـفر واتخذت Covid-19جائحة فیروس كورونا المسـتجد (

الجائحة، كما أغلقت اقتصاداتھا بشكل كلي، وھو ما أثر بشكل كبیر على جمیع جوانب تدابیر عزل لمواجھة ھذه 
ــعار النفط والغاز الطبیعي والكھرباء، على   ــھدت تھاوي أسـ ــواق الطاقة العالمیة، التي شـ الحیاة، بما في ذلك أسـ

ة الطاقة، وتراجعت  خلفیة التراجع الحاد في الطلب، وأمتد ھذا التأثیر الســلبي على كامل ســالســل تورید صــناع
القدرة التنافسـیة لمصـادر الطاقة المتجددة، وأعلن عدد من شـركات الطاقة العالمیة الكبرى عزمھا خفض اإلنتاج 

الحاد في األرباح، في االنخفاضخطط إنفاقھا الرأســــمالى على المشــــروعات الجدیدة، نتیجة  فيوإعادة النظر 
ة على التوقف عن العمل في ظل تفاقم دیونھا. حین أُجبرت العدید من شركات الطاقة الصغیر

ام   المي على النفط خالل الربع األول من ـع ب الـع اق، تراجع الطـل ـــی ذا الســ ملیون ب/ي 8.4بنحو  2020في ـھ
خالل الربع الثاني بـشكل قیاـسي ھانخفاضـ وواـصلملیون ب/ي. 92.4ـصل إلى نحو یمقارنة مع الربع الـسابق، ل

ـــكل ـعام یتوقع  ویتوقع  ملیون ب/ي،  11.1بلغ نحو   ام. وبشــ اـلث من ـھذا الـع دأ في التـعافي خالل الربع الـث أن یـب
ملیون ب/ي مقارنة بالعام السـابق، 9.1بشـكل قیاسـي یبلغ نحو  2020تراجع الطلب العالمي على النفط في عام 

.2009ملیون ب/ي، ویُعد ھذا التراجع ھو األول منذ عام 90.6مسجالً  
ــلباً على أســعار النفط الخام العالمیة، حیث وانعكس ــلة خامات أوبك خالل شــھراذلك س مارسنخفض ســعر س
توى  ابأكبر  2020 نخفاض ـشھري لھ منذ األزمة المالیة العالمیة، قبل أن یتھاوى خالل ـشھر أبریل إلى أدنى مـس

د خام برنت وخام غرب تكســاس خالل ، تراجعت أنشــطة عقواآلجلة. في األســواق  2002لھ منذ شــھر دیســمبر  
نخفاض عقود خام امســجلة أكبر خســائر فصــلیة على اإلطالق. وشــھد شــھر أبریل 2020الربع األول من عام  

ذ ـعام   ا مـن اتـھ ــتوـی ــفر ، في حین تـھاوت عقود ـخام غرب تكســــاس إلى ـما دون2002برـنت إلى أدنى مســ صــ
مقابل  للمشــترینإلى الدفع  اضــطرواعني أن البائعون دوالر/برمیل، وھو أدنى مســتوى على اإلطالق، وھو ما ی

.األمریكیةالتخزین في الوالیات المتحدةتلمنشأمتالك ھذه العقود، تزامناً مع قرب نفاذ القدرة االستیعابیة  ا
ات  ا الوالـی ة للنفط ومن بینـھ دول األخرى المنتـج ـــلت دول (أوـبك +) وبعض اـل ات، توصــ ك المعطـی على وقع تـل

تم إجراء خفض على إجمالي اإلنتاج  االتفاقخفض قیاسي لإلنتاج. بموجب ھذا  بشأنتاریخي اتفاقالمتحدة، إلى
دار   ــھرین تنتھي في  2020ـمایو  1ملیون برمـیل/یوم، ـبدأ من  9.7من النفط الـخام بمـق ة تبلغ شــ 30، لفترة أولـی

ــھر واحد.2020یونیو   ــھر ، قبل أن یتم تمدیدھا فیما بعد لمدة شـ ــةالوخالل األشـ ــطس1التالیة، من خمسـ أغسـ
وـسیتبع ذلك  ملیون برمیل/یوم.7.7، ـسیكون التخفیض اإلجمالي المتفق علیھ ھو  2020دیـسمبر  31إلى  2020

. 2022أبریل 30وحتى  2021ینایر 1ملیون برمیل/یوم لمدة ستة عشر شھراً، من 5.8تخفیض قدره 
، شـھدت أسـعار النفط تحسـناً نسـبیاً، بدعم من تراجع المخاوف 2020في شـھر مایو  االتفاقومع بدء تطبیق ھذا  

اً مع إعالن ـكل من   ة المعروض النفطي، تزامـن ة  بشـــــأن تخـم ة العربـی ة والمملـك ــعودـی ة  الســ ة  والكوـیتدوـل دوـل
ــھر یونیو  العربیة المتحدةاالمارات ــافیة وطوعیة خالل شـ ــات إنتاج إضـ ب  إلى جان،2020عن إجراء تخفیضـ

تزاید اآلمال بشأن تعافي الطلب، في ظل إعالن المزید من الدول عن بدء فتح تدریجي القتصاداتھا.
الـشمالي نـصف  الأـسعاره، المنخفـضة أـصالً بعد ـشتاء دافئ نـسبیاً في تراجعتأما فیما یخص الغاز الطبیعي، فقد 

ــیةل ــعار الغاز الطبیعي المُ .لكرة األرض ــیا وأوروبا، ل الفوریة أكثر مناســ وفقدت أس ــواق آس ثلث قیمتھا في أس
وامتألت مرافق التخزین، تزامناً مع تراجع الطلب بـشكل ملموس من قبل كبار المـستوردین، مثل الـصین والھند، 
ــحـنات.  ــتیراد، مع إـعادة ـجدوـلة لبعض الشــ ــرـكاتھـما ـحاـلة "القوة الـقاھرة" لعقود االســ التي أعلـنت ـعدد من شــ

" 2020حدث تقریر لوكالة الطاقة الدولیة عن "توقعات أســواق الغاز الطبیعي العالمیة یشــیر أوفي ھذا الســیاق، 
، حیث یتوقـعاز الطبیعي یتجھ صوب تسجیل أكبر تراجع سنوي على اإلطالقـالمي على الغـالطلب العإلى أن 
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ــھ ـــبة  2020خالل ـعام  انخـفاضــ مثلي حجم ، وھو ـما یـعادلملـیار متر مكـعب150أي بنحو  في الـماـئة4بنســ
.ملیار متر مكعب3850إلى ، لیصل2008التراجع الذي أعقب األزمة المالیة في 

اً بـ  ــتـجداوـتأثر نمو ـقدرات تولـید وإنـتاج الـطاـقات المتـجددة ـعالمـی ). Covid-19(نتشــــار فیروس كوروـنا المســ
بـسبب حیث أدى إغالق االقتـصاد في الـصین التي تُعد المـصدر الرئیس لجمیع منتجات ـصناعة الطاقة المتجددة، 

ــات ــات في سـالسـل التورید للعدید من ھذه المنتجــــ الالزمة لقطاع والتقنیاتھذه الجائحة، إلى حدوث اختناقــــ
دول األ ا أدى تراُجع النمو االقتصــــادي في اـل ة، إلى  الـطاـقات المتـجددة. كـم ة والوالـیات المتـحدة األمریكـی وروبـی

الحاد في أـسعار مصـادر الطاقة التقلیدیة، لتتراجع االنخفاضتراجع الطلب على مصـادر الطاقة المتجددة، نتیجة  
القدرة التنافســـیة للطاقات المتجددة، وھو ما قد ینعكس ســـلباً على حجم االســـتثمارات الموجھة نحوھا. في ھذا  

ــیاق، ــارت وكالسـ الة الطاقة الدولیة إلى توقع تراجع نمو قدرات تولید وإنتاج الطاقات المتجددة عالمیاً خالل أشـ
، وذلك للمرة األولى منذ نحو عقدین.2020عام 

تبلغ  االســتثمار العالمي في الطاقة بشــكل قیاســيانخفاضھذا وتشــیر التوقعات الحالیة لوكالة الطاقة الدولیة إلى 
ــبـتھ   ــي، وھو اال2020ملـیار دوالر خالل عام 400و ، أفي الـمائة20نســ نخـفاض األكبر  مـقارنة بالـعام الـماضــ

ــرـعة، مع آـثار خطیرة محتمـلة على أمن الـطاـقة وتحوالت الـطاـقة النظیـفة.  على اإلطالق من حـیث النـطاق والســ
ما قد یُخفض ، وھو2020االســتثمار العالمي في صــناعة النفط والغاز بنحو الثلث في عام  انخفاضحیث یتوقع  

من مسـتوى التوقعات المسـتقبلیة لإلمدادات، لیخلق خطراً واضـحاً في حال بدأ الطلب في العودة إلى مسـاره قبل 
األزمة. كما ســتعاني كفاءة الطاقة، وھي ركیزة أســاســیة لالنتقال للطاقة النظیفة، حیث من المتوقع أن ینخفض  

ــتخ ــتثمار الُمقدر في تطبیقات الكفاءة واالس ــبة تتراوح من االس ــینخفض  .في المائة15إلى  10دام النھائي بنس س
.2020خالل عام في المائة25االستثمار في صناعة الفحم بمقدار 
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) 3اإلطار (
) على أسواق النفط والطاقة العالمیةCovid-19ستجد (تداعیات جائحة فیروس كورونا المُ 

ــدمة كبیرة وفریدة من نوعھا لم یواجھ مثیالً لھا على مدار عقود، وذلك على خلفیة  ــاد العالمي صـ ــھد االقتصـ شـ
). حیث فرضـت معظم حكومات العالم قیوداً على السـفر واتخذت Covid-19جائحة فیروس كورونا المسـتجد (

الجائحة، كما أغلقت اقتصاداتھا بشكل كلي، وھو ما أثر بشكل كبیر على جمیع جوانب تدابیر عزل لمواجھة ھذه 
ــعار النفط والغاز الطبیعي والكھرباء، على   ــھدت تھاوي أسـ ــواق الطاقة العالمیة، التي شـ الحیاة، بما في ذلك أسـ

ة الطاقة، وتراجعت  خلفیة التراجع الحاد في الطلب، وأمتد ھذا التأثیر الســلبي على كامل ســالســل تورید صــناع
القدرة التنافسـیة لمصـادر الطاقة المتجددة، وأعلن عدد من شـركات الطاقة العالمیة الكبرى عزمھا خفض اإلنتاج 

الحاد في األرباح، في االنخفاضخطط إنفاقھا الرأســــمالى على المشــــروعات الجدیدة، نتیجة  فيوإعادة النظر 
ة على التوقف عن العمل في ظل تفاقم دیونھا. حین أُجبرت العدید من شركات الطاقة الصغیر

ام   المي على النفط خالل الربع األول من ـع ب الـع اق، تراجع الطـل ـــی ذا الســ ملیون ب/ي 8.4بنحو  2020في ـھ
خالل الربع الثاني بـشكل قیاـسي ھانخفاضـ وواـصلملیون ب/ي. 92.4ـصل إلى نحو یمقارنة مع الربع الـسابق، ل

ـــكل ـعام یتوقع  ویتوقع  ملیون ب/ي،  11.1بلغ نحو   ام. وبشــ اـلث من ـھذا الـع دأ في التـعافي خالل الربع الـث أن یـب
ملیون ب/ي مقارنة بالعام السـابق، 9.1بشـكل قیاسـي یبلغ نحو  2020تراجع الطلب العالمي على النفط في عام 

.2009ملیون ب/ي، ویُعد ھذا التراجع ھو األول منذ عام 90.6مسجالً  
ــلباً على أســعار النفط الخام العالمیة، حیث وانعكس ــلة خامات أوبك خالل شــھراذلك س مارسنخفض ســعر س
توى  ابأكبر  2020 نخفاض ـشھري لھ منذ األزمة المالیة العالمیة، قبل أن یتھاوى خالل ـشھر أبریل إلى أدنى مـس

د خام برنت وخام غرب تكســاس خالل ، تراجعت أنشــطة عقواآلجلة. في األســواق  2002لھ منذ شــھر دیســمبر  
نخفاض عقود خام امســجلة أكبر خســائر فصــلیة على اإلطالق. وشــھد شــھر أبریل 2020الربع األول من عام  

ذ ـعام   ا مـن اتـھ ــتوـی ــفر ، في حین تـھاوت عقود ـخام غرب تكســــاس إلى ـما دون2002برـنت إلى أدنى مســ صــ
مقابل  للمشــترینإلى الدفع  اضــطرواعني أن البائعون دوالر/برمیل، وھو أدنى مســتوى على اإلطالق، وھو ما ی

.األمریكیةالتخزین في الوالیات المتحدةتلمنشأمتالك ھذه العقود، تزامناً مع قرب نفاذ القدرة االستیعابیة  ا
ات  ا الوالـی ة للنفط ومن بینـھ دول األخرى المنتـج ـــلت دول (أوـبك +) وبعض اـل ات، توصــ ك المعطـی على وقع تـل

تم إجراء خفض على إجمالي اإلنتاج  االتفاقخفض قیاسي لإلنتاج. بموجب ھذا  بشأنتاریخي اتفاقالمتحدة، إلى
دار   ــھرین تنتھي في  2020ـمایو  1ملیون برمـیل/یوم، ـبدأ من  9.7من النفط الـخام بمـق ة تبلغ شــ 30، لفترة أولـی

ــھر واحد.2020یونیو   ــھر ، قبل أن یتم تمدیدھا فیما بعد لمدة شـ ــةالوخالل األشـ ــطس1التالیة، من خمسـ أغسـ
وـسیتبع ذلك  ملیون برمیل/یوم.7.7، ـسیكون التخفیض اإلجمالي المتفق علیھ ھو  2020دیـسمبر  31إلى  2020

. 2022أبریل 30وحتى  2021ینایر 1ملیون برمیل/یوم لمدة ستة عشر شھراً، من 5.8تخفیض قدره 
، شـھدت أسـعار النفط تحسـناً نسـبیاً، بدعم من تراجع المخاوف 2020في شـھر مایو  االتفاقومع بدء تطبیق ھذا  

اً مع إعالن ـكل من   ة المعروض النفطي، تزامـن ة  بشـــــأن تخـم ة العربـی ة والمملـك ــعودـی ة  الســ ة  والكوـیتدوـل دوـل
ــھر یونیو  العربیة المتحدةاالمارات ــافیة وطوعیة خالل شـ ــات إنتاج إضـ ب  إلى جان،2020عن إجراء تخفیضـ

تزاید اآلمال بشأن تعافي الطلب، في ظل إعالن المزید من الدول عن بدء فتح تدریجي القتصاداتھا.
الـشمالي نـصف  الأـسعاره، المنخفـضة أـصالً بعد ـشتاء دافئ نـسبیاً في تراجعتأما فیما یخص الغاز الطبیعي، فقد 

ــیةل ــعار الغاز الطبیعي المُ .لكرة األرض ــیا وأوروبا، ل الفوریة أكثر مناســ وفقدت أس ــواق آس ثلث قیمتھا في أس
وامتألت مرافق التخزین، تزامناً مع تراجع الطلب بـشكل ملموس من قبل كبار المـستوردین، مثل الـصین والھند، 
ــحـنات.  ــتیراد، مع إـعادة ـجدوـلة لبعض الشــ ــرـكاتھـما ـحاـلة "القوة الـقاھرة" لعقود االســ التي أعلـنت ـعدد من شــ

" 2020حدث تقریر لوكالة الطاقة الدولیة عن "توقعات أســواق الغاز الطبیعي العالمیة یشــیر أوفي ھذا الســیاق، 
، حیث یتوقـعاز الطبیعي یتجھ صوب تسجیل أكبر تراجع سنوي على اإلطالقـالمي على الغـالطلب العإلى أن 
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ــھ ـــبة  2020خالل ـعام  انخـفاضــ مثلي حجم ، وھو ـما یـعادلملـیار متر مكـعب150أي بنحو  في الـماـئة4بنســ
.ملیار متر مكعب3850إلى ، لیصل2008التراجع الذي أعقب األزمة المالیة في 

اً بـ  ــتـجداوـتأثر نمو ـقدرات تولـید وإنـتاج الـطاـقات المتـجددة ـعالمـی ). Covid-19(نتشــــار فیروس كوروـنا المســ
بـسبب حیث أدى إغالق االقتـصاد في الـصین التي تُعد المـصدر الرئیس لجمیع منتجات ـصناعة الطاقة المتجددة، 

ــات ــات في سـالسـل التورید للعدید من ھذه المنتجــــ الالزمة لقطاع والتقنیاتھذه الجائحة، إلى حدوث اختناقــــ
دول األ ا أدى تراُجع النمو االقتصــــادي في اـل ة، إلى  الـطاـقات المتـجددة. كـم ة والوالـیات المتـحدة األمریكـی وروبـی

الحاد في أـسعار مصـادر الطاقة التقلیدیة، لتتراجع االنخفاضتراجع الطلب على مصـادر الطاقة المتجددة، نتیجة  
القدرة التنافســـیة للطاقات المتجددة، وھو ما قد ینعكس ســـلباً على حجم االســـتثمارات الموجھة نحوھا. في ھذا  

ــیاق، ــارت وكالسـ الة الطاقة الدولیة إلى توقع تراجع نمو قدرات تولید وإنتاج الطاقات المتجددة عالمیاً خالل أشـ
، وذلك للمرة األولى منذ نحو عقدین.2020عام 

تبلغ  االســتثمار العالمي في الطاقة بشــكل قیاســيانخفاضھذا وتشــیر التوقعات الحالیة لوكالة الطاقة الدولیة إلى 
ــبـتھ   ــي، وھو اال2020ملـیار دوالر خالل عام 400و ، أفي الـمائة20نســ نخـفاض األكبر  مـقارنة بالـعام الـماضــ

ــرـعة، مع آـثار خطیرة محتمـلة على أمن الـطاـقة وتحوالت الـطاـقة النظیـفة.  على اإلطالق من حـیث النـطاق والســ
ما قد یُخفض ، وھو2020االســتثمار العالمي في صــناعة النفط والغاز بنحو الثلث في عام  انخفاضحیث یتوقع  

من مسـتوى التوقعات المسـتقبلیة لإلمدادات، لیخلق خطراً واضـحاً في حال بدأ الطلب في العودة إلى مسـاره قبل 
األزمة. كما ســتعاني كفاءة الطاقة، وھي ركیزة أســاســیة لالنتقال للطاقة النظیفة، حیث من المتوقع أن ینخفض  

ــتخ ــتثمار الُمقدر في تطبیقات الكفاءة واالس ــبة تتراوح من االس ــینخفض  .في المائة15إلى  10دام النھائي بنس س
.2020خالل عام في المائة25االستثمار في صناعة الفحم بمقدار 
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التطورات المالیة 

  نظرة عامة
النفطیة الدول العربیة  تأثرت أوضاع المالیة العامة في  

بتطورات أسعار النفط في األسواق العالمیة خالل عام  
العام  ،2019 خالل  النفط  أسعار  تراجعت  حیث 

،  2018خالل عام  الرتفاع كبیر  المذكور بعد تسجیلھا  
النفطیة   العربیة  الدول  من  عدد  أن  جھوداً بذلت  بید 

اإلی تعزیز  في  الكبیرة  غیر  بإطار  بترولیةرادات   ،
ھا  حیث استكمل عدد منجھود تنویع اإلیرادات المالیة،  

الضریبیة  النظم  لتعزیز  والتنظیمیة  التشریعیة  األطر 
مثل ضریبة القیمة  ،واستحداث أدوات ضریبیة جدیدة 

المضافة، األمر الذي أدى إلى زیادة حصیلة اإلیرادات  
خالل   المالي  الوضع  وتعزیز  2019عام  الضریبیة 

)1( .
عدد في  التي تم تنفیذھا  الضریبیة  صالحاتلإلكان  و

عودة والعربیة ذات االقتصادات المتنوعة،من الدول
وإن كان  ،الدولھذه  عدد من  االقتصادي في  التعافي  

بوتیرة بطیئة، دور كبیر في زیادة حصیلة اإلیرادات 
.وتقلیص العجز الماليالضریبیة 

جھوداإلنفاق العام  عكس تطورات  ھٍة أخرى، تمن ج
اإلنفاق العام ضمن المسارات حتواءالدول العربیة إل

المالیة وتُعّزز وضع الموازنة  التي تضمن االستدامة 
سجلت   حیث  والبعید،  المتوسط  المدیین  في  العامة 

محدوداً  نمواً  العربیة  الدول  تراجعاً،معظم  أو  في  ، 
عام   خالل  العام،  اإلنفاق  أخذاً  2019مستوى   ،

التباالعتبار وعوامل  المتاحة  المالیة  ضخم  الموارد 
ومتطلبات تلبیة الحاجات التنمویة واالجتماعیة. 

تقدم،  في ما  العامة  ارتفع  ضوء  اإلیرادات  إجمالي 
بنسبة بلغت حوالي  مجتمعةالدول العربیة  والمنح في  

ملیار دوالر  846.6لیصل إلى حوالي  ،  في المائة2.2
في المائة من 31.2یمثل حوالي، ما  2019في عام  

المذكور العام  المحلي اإلجمالي خالل  ا ـــبینم،الناتج 
ام للدول العربیة كمجموعة ــاإلنفاق العاليــارتفع إجم

والي  ــإلى ح لیصل في المائة 6.2نسبة بلغت حوالي ب

لرئیسةالدول العربیة النفطیة الدول العربیة المصدرة اشملت)1(
وتتمثل في دول مجلس التعاون لدول  ، للنفط والغاز الطبیعي

دوالر916.3 نسبتھ  ،ملیار  المائة  33.7ما  من  في 
.مجتمعةالناتج المحلي اإلجمالي للدول العربیة 

الموازنة العامة الُمجّمعة عجز  سجل كمحصلة لذلك،  
2.6(حوالي ملیار دوالر 69.7حوالي للدول العربیة 

،  2019في عام  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي)  
بعجز بلغ حوالي   (حوالي ملیار دوالر  34.3مقارنةً 

المائة من1.3 اإلجمالي)  في  المحلي  في عام  الناتج 
2018.

بالنسبة إلجمالي الدین العام القائم (الداخلي والخارجي) في 
بنسبة  العربیة المتوفر بیانات بشأنھا، فقد ارتفع الدول  ذمة 

حوالي   إلى حوالي  4.2بلغت  لیصل  المائة  734.4في 
704.8، مقارنة بحوالي  2019ملیار دوالر بنھایة عام  
. إال أن نسبة إجمالي الدین  2018ملیار دوالر بنھایة عام  

تراجعت بحوالي   اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  4.3العام 
في المائة بنھایة عام  121.4نقطة مئویة لتصل إلى حوالي  

المائة بنھایة  في  125.7، مقارنة بنسبة بلغت حوالي  2019
. 2018عام  

لعام   الدول  ،  2020بالنسبة  تواجھ  أن  المتوقع  من 
العربیة تحدیات كبیرة على صعید المالیة العامة، جراء  

والمالیة  االقتصادیة  كورونا  التداعیات  لفیروس 
(كوفید العالیة  )19-المستجد  المالیة  الكلفة  ظل  في   ،

لحزمة التحفیز المالي التي تبنتھا ھذه الدول من أجل  
األنشطة االقتصادیة المختلفة وتعزیز السیولة، تحریك  

مستویات   على  كبیرة  تداعیات  عنھ  یترتب  مما 
اإلیرادات العامة والنفقات الحكومیة، وبالتالي العجز 

أیضاً یمثل تراجع أسعار  المالي ووضعیة الدین العام.
النفط في األسواق العالمیة بسبب انخفاض الطلب على 

اط االقتصادي، تحدیاً للدول  النفط في ظل إنكماش النش
اإلیرادات  على  العتمادھا  للنفط  المصدرة  العربیة 

النفطیة كمصدر أساسي للموارد المالیة.

العربی ولیبیاالخلیج  والجزائر  والعراق  مجموعة  ة  وتشمل   .
العربیة   الدول  المتنوعة  االقتصادات  ذات  العربیة  الدول 

األخرى.

الفصل 
السادس




