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مقاييس احتياطيات النفط الخام لدول مجلس التعاون الخليجي
الشكل  .1احتياطيات النفط الخام السنوية المؤكدة لعام .2018
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ % 0.01
ﻋﻤﺎن % 0.4

ﻗﻄﺮ %1.7
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة %6.6

اﻟﻜﻮﻳﺖ %6.8
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول
اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ %33.5

ﺑﻘﻴﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ %66.5

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ %18.0

المصادر :أوبك وإدارة معلومات الطاقة األمريكية.

•

جمعت دول مجلس التعاون الخليجي منذ ديسمبر 2018م احتياطيات مؤكدة تصل إلى  497مليار برميل من النفط الخام ،ويمثل ذلك
حوالي  ٪34من احتياطيات النفط الخام المؤكدة في العالم.

•

تمتلك المملكة العربية السعودية بحسب بيانات أوبك لعام 2018م حصة احتياطيات النفط الخام األكبر في مجلس التعاون لدول
وتقدر االحتياطيات النفطية المؤكدة في المملكة بـنحو  267مليار برميل من النفط الخام؛ أي ما يمثل  ٪54من
الخليج العربية.
ّ
إجمالي االحتياطيات المؤكدة لدول مجلس التعاون الخليجي ،وتليها الكويت بـ  101.5مليار برميل من النفط؛ أي حوالي  ٪20من
إجمالي االحتياطيات المؤكدة لدول مجلس التعاون الخليجي.
°تم تدقيق احتياطيات النفط الخام المؤكدة في المملكة العربية السعودية بشكل مستقل من قِ بل  DeGolyerو،MacNaughton
واقترحوا أن تزيد المملكة االحتياطي إلى  268.5مليار برميل في نهاية عام 2017م .وكان ذلك حينها يمثل زيادة قدرها 2.24
مليار برميل ،بنا ًء على األرقام الواردة في التقرير اإلحصائي السنوي لمنظمة أوبك 2017م (.)Arab News

	•ظلت االحتياطيات المؤكدة لدول مجلس التعاون الخليجي ثابتة ألكثر من  10سنوات تقري ًبا ،على الرغم من زيادة االحتياطيات
السنوية للدول األعضاء خالل هذه الفترة .وتعزى هذه الزيادة إلى عوامل مختلفة ،منها االحتياطيات اإلضافية من االكتشافات
النفطية في الخليج ،واالستخدام المتزايد للتكنولوجيات المبتكرة مثل (الحفر متعدد األطراف ،واإلنجازات الذكية ،والحقول الذكية)،
وتفعيل تقنيات االستخالص المعزز للنفط مثل الغمر بالمياه.
	•شهد عام 2014م أعلى مراجعات إيجابية مشتركة لالحتياطي النفطي ألكثر من عقد ،بينما شهد عام 2010م أدناها.
°كانت سلطنة عمان الدولة الوحيدة من بين دول مجلس التعاون التي سجلت مراجعات سلبية في عام 2013م؛ حيث انخفضت
احتياطياتها السنوية المؤكدة من  5.5مليار برميل في عام 2012م إلى حوالي  5مليارات برميل في عام 2013م.
	•من المتوقع حدوث زيادة كبيرة إضافية في احتياطيات النفط الخام لدولتين من دول مجلس التعاون في عام 2020م:
°أعلنت الهيئة الوطنية البحرينية للنفط والغاز في أبريل 2018م عن اكتشافها لما ال يقل عن  80مليار برميل من النفط
الضيق (النفط الصخري أو الحجري) ،معظمه في المناطق الساحلية .وتحققت شركة االستشارات النفطية  DeGolyerو
استنادا إلى موارد الـ  .%50من المتوقع أن يسفر هذا االكتشاف المهم عن مراجعات إيجابية
 MacNaughtonمن هذه التقديرات
ً
الحتياطيات دولة البحرين مع ازدياد الموارد (.)Arab News
°في نوفمبر 2019م أعلن المجلس األعلى للبترول في دولة اإلمارات العربية المتحدة عن اكتشافات نفطية مهمة تؤدي إلى
تحقيق زيادة كبيرة في االحتياطيات ،وزيادة إجمالي االحتياطيات المؤكدة الذي يصل إلى  105مليار برميل (.)Arab News

الشكل  .2مراجعات االحتياطيات السنوية للنفط.
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المصادر :أوبك وإدارة معلومات الطاقة األمريكية.

يمكنك الوصول إلى هذا التقرير والبيانات ذات الصلة من بوابة كابسارك لبيانات الطاقة لالطالع على المزيد من التحليالت والمرئيات.
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