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�سيا�سة النفط ال�سعودية:

 اال�صتمرارية والتغيير في ع�صر تحول الطاقة

 Saudi Oil Policy: Continuity and Change in the 
Era of the Energy Transition

من  احتياطياتها  بلغت  العالمية حيث  النفط  اأ�سواق  في  بارزة  مكانة  ال�سعودية  العربية  المملكة  تحتل 

النفط الخام في عام 2019 حوالي 297.6 مليار برميل، اأي ما يعادل 17% من اإجمالي االحتياطيات العالمية 

الخام  النفط  اليوم من  برميل/  مليون   11.8 نف�سه حوالي  العام  المملكة خالل  انتاج  متو�سط  وبلغ  الموؤكدة. 

العربي  اإلى  الخفيف جداً  العربي  بين  المتراوحة  الخام  والمتكثفات من كافة درجات  الطبيعي  الغاز  و�سوائل 

الثقيل. وت�سدر المملكة العربية ال�سعودية  الجزء االأكبر من اإنتاجها من الخام، وبالتالي فهي تحتل موقًعا هاما 

في التجارة الدولية حيث بلغت �سادراتها حوالي 7.2 مليون برميل/ اليوم في عام 2019.

الطاقة  على  للحفاظ  ر�سمية  �سيا�سة  لديها  التي  الوحيدة  الدولة  ال�سعودية  العربية  المملكة  وتعتبر 

االإنتاجية الفائ�سة الجاهزة لال�ستخدام عند الحاجة اإليها، كما اأن احتياطيات المملكة العربية ال�سعودية هي 

اأي�ساً من بين االأرخ�ص في العالم من ناحية البحث والتطوير واالإنتاج.   

وتمكنت المملكة العربية ال�سعودية من اال�ستثمار بكثافة في قطاع الطاقة ودمج قطاعات اال�ستك�ساف 

الأرامكو  التكريرية  الطاقة  اإجمالي  بلغ  حيث  خارجها  اأو  المملكة  في  �سواء  الالحقة،  القطاعات  مع  واالإنتاج 

ال�سعودية نحو 6.4 مليون برميل/اليوم في عام 2019، كما بلغ اإجمالي طاقات االإنتاج الكيميائية حوالي 46.1 

مليون طن، بينما ا�ستهلكت عمليات الن�ساطات الالحقة الأرامكو  38% من اإجمالي انتاجها من النفط الخام 

خالل عام 2019. ويتكامل قطاعي النفط والغاز في المملكة العربية ال�سعودية ب�سكل كبير، وت�ستثمر اأرامكو 

ال�سعودية بقوة في تطوير مواردها من الغاز ال�سخري وغير الم�ساحب مما يزيد من مرونة �سيا�ستها النفطية.

وتعتبر المملكة العربية ال�سعودية العباً رئي�سياً في منظمة الدول الم�سدرة للبترول )اأوبك(، حيث �ساركت 

ب�سكل حا�سم في القرارات الرئي�سية للمنظمة، �سواء تلك المتعلقة بخف�ص االإنتاج لتحقيق التوازن في االأ�سواق 

المقال �سدر في الموقع االإلكتروني لمعهد اأك�سفورد لدرا�سات الطاقة وقد تم ترجمته اإلى اللغة العربية باإذن من المعهد
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اأو زيادة االإنتاج لتعوي�ص ا�سطراب االإنتاج داخل دول اأوبك اأو في دول اأخرى من العالم. ولم يتاأثر اإنتاج المملكة 

العربية ال�سعودية باالأحداث التي �سهدتها من�ساآت اأرامكو ال�سعودية التي عطلت االإنتاج موؤقًتا فقط، اإال اأنه كان 

يتغير بدرجة كبيرة مما يعك�ص مرونة المملكة في رفع اأو خف�ص م�ستويات االإنتاج ا�ستجابة لل�سدمات.

ويلعب قطاع النفط اأي�ًسا دوًرا رئي�سًيا في االقت�ساد ال�سعودي، حيث ت�سكل عائدات النفط 86% من 

اإجمالي االإيرادات الحكومية خالل الفترة 2012-2015. وبذلت الحكومة موؤخًرا جهودا لتنويع م�سادر دخلها 

اإلى خف�ص ح�سة  اأدى  كما  االإجمالي،  المحلي  الناتج  من   %8 اإلى حوالي  النفطية  غير  االإيرادات  زيادة  في 

االإنفاق  ويُعد   .2018 عام  في  الحكومية  االإيرادات  اإجمالي  من   %72 من  يقرب  ما  اإلى  النفطية  االإيرادات 

الحكومي محرًكا رئي�سًيا للنمو في الن�ساط غير النفطي والقطاع الخا�ص من خالل اال�ستثمار في البنية التحتية، 

واأجور القطاع العام، والتحويالت االجتماعية.

وقد خل�صت �لورقة �إلى ما يلي:

• �سي�ستمر النفط في كونه حجر الزاوية في اقت�ساد المملكة العربية ال�سعودية وعالقاتها الدولية، 	

و�ستوا�سل ال�سمات الهيكلية الرئي�سية التي �سكلت ال�سيا�سة النفطية للمملكة العربية ال�سعودية في 

ال�سنوات الما�سية في التاأثير على المالمح الرئي�سية ل�سيا�ستها النفطية الم�ستقبلية.

•  �سيظل تعظيم عائدات النفط هو الموجه الرئي�سي لل�سيا�سة النفطية على المدى الق�سير، و�سوف 	

يكون تما�سك التعاون بين المنتجين وطبيعة االأزمة في االأ�سواق من المحددات الرئي�سية في متابعة 

التعاون، و�ستوا�سل المملكة العربية ال�سعودية تعزيز المبادئ االأ�سا�سية في ت�سكيل �سيا�ستها النفطية 

اأكبر من  المتمثلة في عدم الرغبة في العمل بمفردها، وتو�سيع نطاق االتفاقات لت�سمل مجموعة 

المنتجين.

• ت�سعى المملكة العربية ال�سعودية ل�سمان المحافظة على طلب طويل االأجل على نفطها، مما �سيكون 	

له اآثار مهمة على �سيا�ستها على المديين الق�سير والطويل.  

• اأن م�ساهمة قطاع النفط في م�سار التنمية الم�ستقبلية للمملكة 	 يرى الكثير من ذوي االخت�سا�ص 

العربية ال�سعودية �ست�سبح اأقل اأهمية بمرور الوقت في ظل �سعي المملكة اإلى تنفيذ روؤيتها 2030، 

للنفط  �سي�سبح  حيث  النفط  بعد  ما  ال�سعودية  العربية  المملكة  عن  الحديث  اإلى  البع�ص  وذهب 

دور اأكثر اأهمية في ت�سكيل الم�ستقبل مع ا�ستمرار التحوالت في االقت�ساد ال�سعودي و�سوق النفط 

العالمي.  
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• تعتبر المملكة العربية ال�سعودية في و�سع جيد للغاية لتنفيذ مثل هذه اال�ستراتيجيات ب�سبب التطور 	

الملحوظ في قطاع الطاقة بالمملكة، ودرجة تكامل ن�ساطاته االأمامية والو�سطى والالحقة، والميزة 

ل�سركة  العالية  والقدرات  للكربون،  كثافة  واالأقل  تكلفة  االأقل  المنتج  باعتبارها  للمملكة  الن�سبية 

اأرامكو، واال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي الذي تنعم به المملكة الذي �سجع اال�ستثمار في قطاع 

الطاقة خالل ال�سنوات الما�سية، باالإ�سافة اإلى االإ�سالحات الطموحة التي اأدخلتها الحكومة موؤخراً، 

وفي مقدمتها اإ�سالح اأ�سعار الطاقة.

و�ستوؤثر الخيارات التي تتخذها المملكة على م�سهد التحوالت في اأ�سواق الطاقة العالمية، اإذ �سي�سمح 

نجاح اأهداف التنويع االقت�سادي بالمملكة ب�سيا�سة نفطية اأكثر مرونة وا�ستباقية وا�ستراتيجيات طويلة االأجل. 

كما اأن نجاح المملكة العربية ال�سعودية في اإزالة الكربون من �سادراتها االأ�سا�سية �سوف يوؤدي ذلك اإلى زيادة 

 مرونة قطاع النفط، وتعزيز الموقع اال�ستراتيجي للمملكة.
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