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تقدمت إلى المركز الخامس عالمي ًا في احتياطيات الغاز المؤكدة

 5.6تريليونات قدم مكعبة حصة السعودية

من المنطقة المقسومة مع الكويت
�أظ��ه��رت ب��ي��ان��ات ر�سمية ،تقدم
ال�سعودية للمرتبة اخلام�س عامليا
بني كبار مالك احتياطيات الغاز
املثبتة �أو امل����ؤك���دة ،بـ325.1
تريليون قدم مكعبة قيا�سية ،بح�صة
 %4.6م��ن االحتياطي العاملي،
البالغ  7042تريليون قدم مكعبة
قيا�سية بنهاية عام .2017
ووف��ق��ا لتحليل ا�ستند �إل��ى بيان
وزارة الطاقة وال�صناعة والرثوة
املعدنية ،ف�إن ال�سعودية تقدمت
للمركز اخلام�س بعد جتاوزها
الواليات املتحدة الأمريكية التي
متلك احتياطيات غ��از بـ320.2
تريليون قدم مكعبة قيا�سية.
و�إ�ضافة �إل��ى احتياطيات منطقة
امتياز �أرامكو ال�سعودية ،متتلك
اململكة � ً
أي�ضا ن�صف االحتياطيات
النفطية يف املنطقة املق�سمة
اململوكة بامل�شاركة لل�سعودية
والكويت ،حيث �إن ح�صة اململكة
من احتياطيات الغاز يف املنطقة
امل��ق�����س��م��ة «ال�ب�ري���ة والبحرية
جمتمعة» تبلغ  5.6تريليونات قدم
مكعبة.وا�ستطاعت ال�سعودية �أن
ت�ضاعف احتياطياتها من الغاز �ست
مرات خالل  57عاما «منذ عام 1960
حتى نهاية عام  ،»2017حيث كانت
 46تريليون قدم مكعبة قيا�سية يف
عام  ،1960مبا يعني زيادته بن�سبة
 %607خالل تلك الفرتة ،مبتو�سط
زيادة � %10.6سنويا.
وحلت ال�سعودية اخلام�س خلف
ك��ل م��ن رو���س��ي��ا و�إي������ران وقطر
وت��رك��م��ان�����س��ت��ان ،باحتياطيات
 1787.5تريليون قدم مكعبة قيا�سية
« %25.4م��ن ال��ع��امل» لرو�سيا،
و 1194تريليون قدم مكعبة قيا�سية
« »%17لإي��ران ،و 842.6تريليون
قدم مكعبة قيا�سية « »%12لقطر،
و 347.4تريليون قدم مكعبة قيا�سية
لرتكمان�ستان.وجاءت
«»%4.9
الواليات املتحدة الأمريكية خلف
ال�سعودية ،باحتياطي غاز مثبت
يبلغ  320.2تريليون قدم مكعبة
قيا�سية « %4.5من ال��ع��امل» ،ثم
الإم����ارات بـ 215.1تريليون قدم
مكعبة قيا�سية « ،»%3.1وفنزويال
بـ 201.5تريليون قدم مكعبة قيا�سية
«.»%2.9
ويف املركز التا�سع حلت نيجرييا
باحتياطي يبلغ  198.7تريليون قدم
مكعبة قيا�سية « %2.8من العامل»،
وعا�رشا اجلزائر بـ 159.1تريليون
قدم مكعبة قيا�سية «.»%2.3
وا�ستند التقرير �إل��ى �إع�لان وزارة
الطاقة وال�صناعة والرثوة املعنية
يف ال�سعودية ،الأربعاء املا�ضي،
عن احتياطيات الغاز عقب مراجعة
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العراق يثبت سعر بيع خام البصرة الخفيف
آلسيا في فبراير
قالت �رشكة ت�سويق النفط العراقية
«�سومو» �أم�س �إن العراق �أبقى على �سعر
البيع الر�سمي خلام الب�رصة اخلفيف
�إلى �آ�سيا يف فرباير عند حد التعادل مع
متو�سط �أ�سعار عماندبي املعرو�ضة وذلك
دون تغيري عن ال�شهر ال�سابق.
و�أ�ضافت �سومو يف بيان �أنه تقرر ت�سعري
خ��ام الب�رصة الثقيل لآ�سيا يف ال�شهر
ذاته دون �أ�سعار عماندبي مبقدار ثالثة
دوالرات للربميل .وحت��دد �سعر البيع
الر�سمي خلام الب�رصة اخلفيف يف فرباير
لأ�سواق الأمريكتني عند م�ؤ�رش �أرجو�س
للخام العايل الكربيت زائد  1.05دوالر
للربميل ،ارتفاعا عن ال�شهر ال�سابق،
يف حني زاد �سعر خام كركوك للواليات
املتحدة �إلى  0.05دوالر للربميل فوق
امل�ؤ�رش .وبالن�سبة لأوروبا ،تراجع �سعر
البيع الر�سمي خلام الب�رصة اخلفيف يف
فرباير مبقدار  0.25دوالر لي�صبح بخ�صم
قدره  3.20دوالرات للربميل عن برنت
امل�ؤرخ ،بينما ارتفع �سعر البيع الر�سمي
خلام كركوك �إلى خ�صم قدره  2.50دوالر
للربميل.

النمو العالمي قد يتراجع بعد ثماني سنوات متتالية من االرتفاع

أسواق الغاز العالمية تواجه تحدي فائض
المعروض واشتداد المنافسة

م�ستقلة �أجرتها �رشكة ديغويلر �آند
ماكنوتن «دي �آن��د �إم» الرائدة يف
جمال اال�ست�شارات� ،إ�ضافة لبيانات
منظمة «�أوب����ك» ووك��ال��ة الطاقة
الدولية.وب�ش�أن تطور االحتياطيات
خ�لال عقود ف�ترة التحليل ،زادت
احتياطيات ال�سعودية من الغاز �إلى
 56.4تريليون قدم مكعبة قيا�سية،
م��رت��ف��ع��ة بن�سبة 10.4« %23
تريليونات ق��دم مكعبة قيا�سية»
عام  ،1970مقارنة بعام �« 1960أي
خالل � 10سنوات».
بينما زادت بن�سبة 56.1« %99
تريليون قدم مكعبة قيا�سية» عام
 ،1980لتبلغ  112.4تريليون قدم

مكعبة قيا�سية ،ثم بن�سبة %64
« 72تريليون قدم مكعبة قيا�سية»،
لتبلغ  184.4تريليون قدم مكعبة
قيا�سية عام .1990ويف عام 2000
بلغت اح��ت��ي��اط��ي��ات ال�سعودية
املثبتة م��ن ال��غ��از نحو 222.5
تريليون ق��دم مكعبة قيا�سية،
م��رت��ف��ع��ة بن�سبة 38.1« %21
تريليون قدم مكعبة قيا�سية» عن
م�ستوياتها يف عام .1990و�صعدت
االحتياطيات يف ع��ام � 2010إلى
 283.1تريليون قدم مكعبة قيا�سية،
مرتفعة بن�سبة  60.6« %27تريليون
قدم مكعبة قيا�سية» عن م�ستوياتها
يف عام .2000

الفالح :ال نريد قتل النفط الصخري األميركي
قال وزير الطاقة ال�سعودي خالد
الفالح� ،أم�س« ،ال نريد �أن نقتل
النفط ال�صخري الأمريكي» ،م�شري ًا
�إلى �أنه ال ي�ستطيع تلبية الطلب
على النفط وحده.
و�أ���ض��اف �أن��ه يعتقد �أن النفط
ال�صخري الأمريكي لن ي�ؤدي �إلى
ك�ساد ال�سوق ب�شكل دائم.
وح�سب رويرتز ،قال وزير الطاقة
ال�����س��ع��ودي ،يف ت�رصيحات له
من �أبوظبي� ،إن��ه ال ي��رى حاجة
�إل��ى اجتماع ا�ستثنائي ملنظمة
البلدان امل�صدرة للبرتول «�أوبك»
قبل �إبريل املقبل ،م�ضيف ًا �أن «ما
نحتاج �إلى القيام به هو تقلي�ص
مدى التقلبات يف �أ�سعار النفط».
و�أكد �أنه لن مير وقت طويل قبل �أن
يجري ت�صحيح املقيا�س الرئي�سي
ّ
و�ضخت دول
ملخزونات النفط.
�أوب��ك نحو  32.68مليون برميل
ي��وم��ي��ا يف ال�����ش��ه��ر امل��ا���ض��ي،
بانخفا�ض بلغ � 460أل��ف برميل
يوميا عن متو�سط �إنتاج نوفمرب،
ب ��أك�بر هبوط �شهري م��ن يناير
.2017وكانت �أوب��ك واملنتجون
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اقتصاد

ق��ال تقرير ل�رشكة وود ماكينزي
ال��دول��ي��ة ال�ست�شارات الطاقة «�إن
االنكما�ش االقت�صادي املحتمل هذا
ال��ع��ام ميكن �أن ي�ضيف م��زي��دا من
ال�ضغوط �إلى �أ�سعار النفط والغاز»،
الف��ت��ا �إل���ى �أن النمو ال��ع��امل��ي قد
يرتاجع بعد ثماين �سنوات متتالية
من االرتفاع.ورجح التقرير �أن ي�ؤدي
الركود �إلى انخفا�ض الطلب على النفط
اخلام والغاز الطبيعي امل�سال ومن
ثم تزداد احتمالية تراجع الأ�سعار.
وي�ضيف �أن��ه «ميكن �أن يكون هناك
�سيناريو �أ�سو�أ بالن�سبة �إل��ى �سوق
ال��غ��از� ،إذ يرجح حمللون حدوث
انكما�ش اقت�صادي كبري يف 2020
�أو ،»2021م�شريا �إلى �أن �أ�سعار الغاز
قد تنخف�ض على نحو �أو�سع بحلول
ع��ام .2025وبالن�سبة �إل��ى الغاز
امل�سال حتديدا� ،أو�ضح التقرير �أن
� 2019سيكون عام العر�ض الفائ�ض
من �إمدادات الغاز الطبيعي امل�سال،
وه��و م��ا �سي�شكل يف الأغ��ل��ب و�ضع
ال�سوق على املدى الطويل.
و�أ�ضاف �أنه «مع بداية العام اجلديد،
ميكن و�صف احلالة املزاجية يف �سوق
الغاز الطبيعي امل�سال ،ب�أنها حالة
خمتلطة ،حيث ت�ستعد ال�سوق ل�سنة
قيا�سية يف الإم���دادات من حيث منو
الإنتاج وتعدد امل�رشوعات اجلديدة».
و�أمل��ح التقرير �إلى بروز احتمالية
انخفا�ض �أ�سعار الغاز امل�سال يف

• ا�ستمرار ال�ضغوط على �أ�سعار الغاز

�ضوء �ضعف منو الطلب خا�صة يف
�آ�سيا مقارنة بات�ساع الإمدادات من دول
عديدة ،و�سيتعني على �أوروبا ب�شكل
عام و�شمال غرب �أوروب��ا على وجه
اخل�صو�ص ،ا�ستيعاب هذا الفائ�ض
حتديدا خالل ف�صل ال�صيف.و�أ�شار
�إل��ى �أن �أوروب���ا لي�ست بحاجة �إلى
مزيد من واردات الغاز امل�سال نظرا
�إلى اعتمادها املتزايد على الواردات
الرو�سية والرنويجية التي و�صلت
بالفعل �إلى حدها الأق�صى.
و�سي�ؤدي مزيد من معرو�ض الغاز

�أك�ثر من الطلب خالل العام احلايل
�إل��ى �إ�شعال املناف�سة مع �إم��دادات
الغاز عرب خطوط الأنابيب ،وبالتايل
�سي�ضغط ذلك على الأ�سعار.
وي��رى التقرير �أن زي���ادة م�ستوى
العر�ض م��ن ال��غ��از ل��ن ي����ؤدي �إلى
الإ�رضار بال�سوق كما يت�صور البع�ض
و�سيكون الت�أثري قا�رصا على تراجع
حم��دود يف الأ�سعار ،م�شريا �إل��ى �أن
متو�سط الأ�سعار خالل العام احلايل
قد ي�سجل  8.5دوالر ًا ملليون وحدة
حرارية بريطانية « 22.68مرت مكعب»

مقابل  10.3دوالر ملليون وحدة
حرارية بريطانية يف عام .2018
و���ش��دد التقرير على �أهمية دور ًا
الأح����وال اجل��وي��ة ف��ى ال��ت ��أث�ير يف
���ص��ادرات وجت���ارة ال��غ��از امل�سال
العاملية ،م�شريا �إل��ى �أن��ه �ستتم
مراقبة تطورات الطق�س خالل الربع
الأول ،حيث ميكن �أن ت�ؤدي نهاية
معتدلة لل�شتاء �إلى �ضخ مزيد من
���ص��ادرات الغاز الطبيعي امل�سال
�إلى �أوروبا ،وبالتايل دفع الأ�سعار
�إلى مزيد من االنخفا�ض.

انخفاض استخدام الفحم في معظم دول العالم

• خالد الفالح

• م�صطفى قيطوين

امل�ستقلون ق��د ات��ف��ق��وا� ،أوائ���ل
دي�سمرب امل��ا���ض��ي ،على خف�ض
الإنتاج العاملي بنحو  1.2مليون
برميل يوميا ،بداية من يناير
م�ساع للحد من تخمة
احلايل ،يف
ٍ
املعرو�ض ونزيف الأ�سعار .وتبلغ
ح�صة �أوبك من اخلف�ض نحو 800
�ألف برميل يوميا.
وانخف�ض �سعر برميل برنت يوم
اجلمعة املا�ضي� ،إلى نحو 60.44

دوالر ًا ،بن�سبة تراجع  ،%2ومع
ذلك حقق مكا�سب �أ�سبوعية.
وك��ان وزي��ر الطاقة اجلزائري
م�صطفى قيطوين قال ،يف نهاية
ال�شهر املا�ضي� ،إن منظمة �أوبك
واملنتجني من خارجها �أو ما يطلق
عليهم «�أوب���ك � ،»+سيخف�ضون
�إنتاج النفط مرة �أخ��رى �إن لزم
الأمر ،خالل اجتماعهم يف �إبريل
املقبل.

توقع تقرير «وود ماكينزي» انخفا�ض ا�ستخدام
الفحم يف معظم الدول ،م�شري ًا �إلى �أن التجارب
الواقعية �ستتجاوز بكثري افرتا�ضاتنا احلالية.
ويقول التقرير «�إنه بحلول نهاية عام 2019
�سيكون لدينا تو�ضيح ب�ش�أن ال�رشوط التجارية
للغاز الرو�سي العابر لأوكرانيا» ،الفتا �إلى �أنه
بحلول �أوائل عام  2020رمبا يكون هناك اتفاق
جت��اري جديد ،لكن العالقات بني �أوكرانيا
ورو�سيا ما زالت م�شحونة.
و�أ�ضاف �أن «ا�ستبعاد �سيناريو عبور خطوط
الغاز لأوكرانيا �إذا حدث بالفعل ف�ستتعر�ض
�أوروبا خلطر تعطل الإمدادات يف عام  2020بدال
من حالة العر�ض الزائد املتوقعة يف الفرتة
الراهنة»� .إلى ذلك ،تنطلق �أعمال املنتدى
اال�سرتاتيجي اخلام�س لدول جمل�س التعاون
اخلليجي ملناق�شة و�ضع الطاقة يف الكويت
خالل اخلام�س من «فرباير» املقبل.
وم��ن امل��ق��رر �أن ي��رك��ز املنتدى على بحث

المزروعي :أسواق النفط تشهد تصحيحات
سعرية بنهاية يناير الحالي
قال وزير الطاقة وال�صناعة الإماراتي �سهيل املزروعي �إن
�أ�سواق النفط �ست�شهد مزيد ًا من الت�صحيحات على م�ستوى
الأ�سعار بنهاية يناير احل��ايل نتيجة التفاق « �أوبك»
واملنتجني خارجها بخف�ض الإنتاج بواقع  1.2مليون
برميل يومي ًا ملدة �ستة �أ�شهر.
و�أعرب املزروعي على هام�ش �أعمال منتدى الطاقة العاملي
التي انطلقت ب�أبوظبي عن تفا�ؤله ب�أن يتحقق التوازن
املطلوب بالأ�سواق يف الربع الأول من هذا العام ،وذلك
يف ظل �سعي «�أوبك» �إلى املحافظة على ا�ستقرار ال�سوق
وتوازن العر�ض والطلب.
كما �أعرب عن تفا�ؤله ب�ش�أن امل�شهد احلايل للأ�سواق الذي
�أ�صبح �أف�ضل مما كان عليه قبل عامني.
و�أ�شار املزروعي �إلى �أن ثوابت ال�سوق ال تزال �إيجابية
و�أن انخفا�ض الأ�سعار يف الربع الرابع من العام املا�ضي
بد�أ يغري االجتاه بعد ظهور نتائج �شهر دي�سمرب ،و�سيزيد
هذا التعايف عند ظهور نتائج �شهر يناير احلايل من خالل
اجتاه العر�ض والطلب لالتزان قرب م�ستوى املخزون
ملتو�سط اخلم�س �سنوات .وفيما يتعلق باحتمالية زيادة

الإنتاج من قبل �إيران قال �إن ذلك م�ستبعد متوقع ًا �أن �إيران
قد تقل�ص �إنتاجها من النفط نتيجة العقوبات املفرو�ضة
عليها وعليه لن ت�شكل �إيران خطر ًا على االتفاق املربم من
قبل «�أوب��ك» والدول من خارجها الذي ي�ستهدف احلفاظ
على توازن ال�سوق.
و�أو�ضح �أن خف�ض الإنتاج �سوف يعمل على التخل�ص من
فائ�ض املعرو�ض يف الأ�سواق متوقع ًا �أن التذبذب �سوف
يكون �أقل عند حتقيق ذلك التوازن حيث �ستت�ضح ال�صورة
ب�شكل �أف�ضل خالل الن�صف الأول من العام احلايل.وك�شف
املزروعي خالل م�شاركته يف جل�سه حوارية مبنتدى الطاقة
العاملي �أن هناك م�شاورات لإن�شاء مركز �أبحاث خمت�ص
بالتطوير والأمان النووي باملنطقة مقره الإمارات ،ويقدم
امل�شورة الفنية يف جمال م�شاريع الطاقة النووية وتعزيز
معايري ال�سالمة والأمان .ولفت املزروعي �إلى ا�ستعداد
الدولة لتقدمي الدعم الفني واخل�برة مل�ساندة اململكة
العربية ال�سعودية يف برناجمها املخطط لال�ستثمار يف
جمال الطاقة النووية متوقع ًا �أن ت�شارك كوادر �إماراتية يف
نقل اخلربة للم�رشوع ال�سعودي.

• �سهيل املزروعي

ا�سرتاتيجية دول اخلليج يف مواجهة بيئة
الطاقة العاملية املتغرية ،وكيف ميكن للعامل
امل�ضطرب الذي نعي�ش فيه �أم�س �أن ي�ؤثر يف
قطاع النفط العاملي.وذكر تقرير «برتوليوم
�إيكونومي�ست» الدويل �أن املنتدى �سي�ستعر�ض
الدور املهم الذي تلعبه الكويت كع�ضو بارز
يف منظمة �أوب��ك ،يف الوقت الذي تتعدد فيه
حتديات �إنتاج النفط العاملي ما �أدى �إلى تقلب
الأ�سعار.
و�أ�ضاف �أن «الطفرة يف �إنتاج النفط والغاز
يف ال��والي��ات املتحدة وال��ط��ف��رة العاملية
املماثلة يف م�صادر الطاقة املتجددة �ستكون
حمور مناق�شات دول جمل�س التعاون اخلليجي
خا�صة فيما يتعلق ب�أف�ضل و�سائل مواجهة تلك
املتغريات».و�أ�شار التقرير �إلى حتديات �أخرى
مثل الطلب امل�ستقبلي غري امل�ؤكد يف ال�صني،
وت�أثري العقوبات يف �صادرات اخلام الإيرانية،
الفتا �إلى �أن قطاع الطاقة العاملي م�ضطر �إلى

التعامل بقوة مع هذه التحديات وا�سعة الت�أثري
التي ال تتعلق مبا�رشة بالنفط والغاز.
وذكر التقرير �أن احلرب التجارية بني الواليات
املتحدة وال�صني تعترب مثاال وا�ضحا على نوع
التطورات اجلديدة يف ال�سوق التي متثل حتديا
جلهود «�أوبك» وامل�ستقلني للحفاظ على توازن
�سوق النفط العاملية.
وعلى خلفية هذه التطورات العميقة التي ال
ميكن التنب�ؤ بها يف الغالب ال ميكن ملنتجي
النفط وال��غ��از يف ال����شرق الأو���س��ط جتاهل
اال�ستثمار يف امل�ستقبل ،وخ�لال املنتدى
�سيتناول املخت�صون طرق التمويل اجلديدة
املحتملة ،كما يدر�سون فر�ص اال�ستثمار
اجلديدة.ويقول التقرير�« ،إن��ه على الرغم
من التغيريات العديدة على م�رسح الطاقة يف
العامل يبقى جمل�س التعاون اخلليجي منتجا
رئي�سيا للنفط والغاز وهو الدور الذي �سي�ستمر
يف لعبه ل�سنوات عديدة مقبلة».

«نفط الهالل» :نصف احتياطيات الغاز
الطبيعي بالعالم في الشرق األوسط

ق����ال جم��ي��د ج��ع��ف��ر الرئي�س
التنفيذي ل�رشكة نفط الهالل� ،إن
ن�صف احتياطات العامل من الغاز
الطبيعي توجد يف منطقة ال�رشق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا� ،إال �أنها
ال ت��زال تغطي ال�سد�س فقط من
الإنتاج العاملي.
و�أ�ضاف جعفر �أنه مع تزايد الطلب
العاملي على الطاقة برز الغاز
الطبيعي باعتباره اخليار الأمثل
لت�شغيل عمليات توليد الطاقة يف
القرن احلادي والع�رشين لكونه
عن� ً
رصا حموري ًا من مزيج الطاقة
الأكرث ا�ستدامة �إلى جانب موارد
الطاقة املتجددة كطاقة الرياح
• جانب من منتدى الطاقة العاملي للمجل�س الأطل�سي 2019
والطاقة ال�شم�سية .و�أ�ضاف يف
ت�رصيح له� ،أول �أم�س ،خالل م�شاركته يف منتدى ولفت �إلى �أن التقديرات ت�شري �إلى �أن اال�ستخدام
الطاقة العاملي للمجل�س الأطل�سي 2019املنعقد املتزايد للغاز الطبيعي �ساهم يف تاليف �أكرث
يف �أبوظبي� ،أنه با�ستبدال الغاز الطبيعي بالفحم من ملياري طن مرتي من ثاين �أك�سيد الكربون
والنفط يف عمليات توليد طاقة احلمل الأ�سا�سي من يف الفرتة ما بني  2005و 2016و�سن�شهد املزيد
املمكن �أن نحد ب�رسعة من االنبعاثات وبامل�ستوى من هذه الآثار الإيجابية مع تو�سع نطاق توظيف
املطلوب؛ ما قد ي�ؤدي �إلى تغريات جذرية بالب�صمة الغاز الطبيعي يف عمليات توليد الطاقة يف
املناطق النامية مثل �آ�سيا.
الكربونية على م�ستوى العامل.

