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   في مجال النفط والطاقةالتطورات 

 
 
 

 
 نظرة عامة

 

 وتعمق األزمة المالية العالمية، التي امتدت آثارها لتشمل آافة أنشطة االقتصاد الحقيقي  اتساع استمرار2009شهد عام 

 ،نعكستولم تكن صناعة النفط بمنأى عن التطورات الحاصلة في االقتصاد العالمي التي ا.  العالم المختلفةدولفي 

في العديد  على الطلب العالمي على النفط ومستويات المخزون النفطي واألسعار وقيمة الصادرات النفطية ،وبشكل جلي

 األزمة على جانب االستثمار في مشاريع الطاقة المختلفة الرامية إلى رفع القدرات  هذه آما انعكست. الدول العربيةمن

 . على المدى الطويلابلة الطلب العالمي المتزايد على النفطاإلنتاجية لعدد من الدول العربية لمق

  

، والذي أدى 2009عام باألخص في النصف الثاني من و ،وظهور بوادر االنتعاش االقتصاديرغم أجواء التفاؤل و

 إلى بدوره إلى تعافي تدريجي في معدالت النمو في الطلب العالمي على النفط منذ بداية النصف الثاني لغاية الوصول

 في 1.6 بلغت نسبتهانخفاضًا سجل لطلب العالمي على النفط السنوي لمعدل ال إال أن، نمو إيجابي خالل الربع الثالث

 .2009مجمل عام في  المائة

 

في   اتجاه تصاعديإلى في األسعار نخفاضيال ا االتجاهتحّول ، بشكل عام،2009 تميزت به سوق النفط في عام ولعل ما

م بعض حاالت التراجع، وذلك بالتزامن مع ظروف الكساد االقتصادي وارتفاع مستويات المخزون رغ بداية العام

 إلى أآثر 65 أسعار سلة أوبك بين حوالي تراوحتوبالتالي، فقد . م وعلى العكس عما هو متعارف عليهالنفطي في العال

.  نفسهبرميل في بداية العام/ دوالر40 حواليبالمقارنة مع  ،2009عام برميل لألشهر السبعة األخيرة من / دوالر75من 

  عامبرميل خالل/ دوالر33 السنوي لسعر سلة أوبك بحدود متوسط فقد انخفض الوعلى الرغم من هذه التطورات،

 .2008بالمقارنة مع عام  برميل/ دوالر61 ليصل إلى 2009

 

وقد انعكس ذلك جليًا  .الموجهة لقطاع الطاقة في حجم االستثمارات ونجم عن تراجع الطلب العالمي على النفط انخفاض

،  في المناطق الصعبة آالمياه العميقة جدًااطيات جديدة على المستوى العالمي االستكشاف والبحث عن احتينشاط على

ة  بذلك عدد الحفارات العاملليتراجع، نتيجة لخفض العديد من الشرآات النفطية الكبرى ميزانياتها المتعلقة بهذا النشاط

نفط ( العالمي من النفط اإلنتاجمعدل  انخفض ، ونتيجة لذلك.2009في عام  في المائة 32 بنسبةعلى المستوى العالمي 

  .2009 في عام  في المائة15بنسبة ) خام ومكثفات وسوائل الغاز الطبيعي

  
  

  
  الفصل الخامس
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 في المائة من 57.8 نحو ومع تحقيق اآتشافات نفطية وغازية جديدة، فقد حافظت الدول العربية على حصة بلغت نسبتها

 الغاز االحتياطيات العالمية من في المائة من 28.9 على حصة نسبتهامن النفط وتقديرات االحتياطي العالمي المؤآد 

إجمالي اإلنتاج من  في المائة 30.6نسبة  والمتكثفات على إنتاج الدول العربية من النفط الخام استحوذآما . الطبيعي

  . في المائة من اإلجمالي العالمي14 لتصل إلى من آميات الغاز المسوق فعت حصتهاارت في حين ،العالمي

  

  وظل. مليون ب م ن ي10.6  إلىليصل 2009عام  في  في المائة3.2بمعدل ارتفع استهالك الطاقة في الدول العربية و

شكلت غطية متطلباتها من الطاقة، حيث  الدول العربية لتما تعتمد عليهنذيل النيي األساسين المصدر والغاز الطبيعيالنفط

  . في المائة من إجمالي المصادر98.2 حصتهما معًا

  

 2009ًا في مستوياتها خالل عام الرئيسية في الدول العربية انخفاضسعار نفوط التصدير المعدالت السنوية ألشهدت وقد 

 في قيمة الصادرات  ملحوظتراجع إلى ، مما أدى في المائة36.8في المائة و 32.9 تراوحت ما بين متفاوتة بنسب

   .2008وذلك على عكس الزيادة الضخمة المسجلة خالل عام  النفطية في الدول العربية

  

  الوضع العام لالستكشاف واالحتياطيات 
  

 فعندما.  واإلقليميالعالميآان للتطورات التي شهدتها أسعار النفط األثر الجلي على عمليات االستكشاف على المستوى 

 العديد من دول العالم للتنقيب في المياه العميقة والعميقة جدًا، ومن سعت ،2008 في عام بشكل آبيرارتفعت أسعار النفط 

انخفض النشاط االستكشافي في تلك المناطق التي تراجع أسعار النفط الخام، فقد  ولكن مع .ضمنها بعض الدول العربية

   .تتسم بارتفاع تكاليف االستكشاف

  

على المستوى العالمي  بالمسح الزلزاليعـدد الفرق العاملة  ، إال أن2009 عام فيالرغم من انخفاض أسعار النفط  علىو

لة في عام العاممتوسط عدد الفرق ل ث وص، حينتيجة لاللتزامات المسبقة 2008م ا مقارنة بع في المائة2ارتفع بنسبة 

 الشرق األوسط منطقة احتلتوقد . 2008عام  في رشه/ةفرق 356 بلغ بمتوسطشهر، مقـارنة / فرقة363 إلى 2009

رق ، حيث وصل متوسط عدد الف2009في عام   في المائة17 بلغت التي عدد الفرق الزيادة فيالمرآز األول في نسبة 

   .شهر/ فرقة34العاملة فيها إلى 

  

  النشاط االستكشافي 

  

ن االتفاقيات الخاصة بعمليات التنقيب واالستكشاف والتطوير،  قيام بعض الدول العربية بتوقيع العديد م2009شهد عام 

  : بتطوير مصادرها البترولية، نذآر منها على سبيل المثال ال الحصرزايد المتاهتمامهامما يعكس مدى 

  



  
في مجال النفط والطاقةالتطورات  : الخامسالفصل    

 
93 

، أربعة عقود لمشروع تطوير الغاز المتكامل، الذي )جاسكو(توقيع شرآة أبو ظبي لصناعات الغاز المحدودة   -

 مليار درهم 33يأتي هذا المشروع الذي تزيد قيمته عن .  حقول الغاز البحرية والبرية في إمارة أبو ظبيسيصل بين

، ضمن مبادرات الخطة اإلستراتيجية التي اتخذتها أبو ظبي لتلبية الطلب المتزايد على مصادر ) مليارات دوالر9(

 .الطاقة في اإلمارة

 

 البحرين بهدف مضاعفة معدل إنتاجه لحقلاج طوير ومشارآة فـي اإلنتاقية توفي البحرين تم التوقيع على اتف  -

 من ،إلماراتيةة اومبادلة للتنمي ، وشرآتي أوآسيدنتال األمريكيةجهةمن فط والغاز  للنالوطنية الهيئة بين يالنفط

 .جهة أخرى

 

 .الكندية  لشرآة ستوروفي تونس، منحت الحكومة رخصة للتنقيب عن النفط في والية تطاوين بالجنوب التونسي  -

 ماليين 6وستمول الشرآة الكندية بموجب االتفاق برنامج عمل يتضمن حفر بئر استكشافي باستثمارات تناهـز 

 . دوالر

 

على حق االستكشاف في امتياز األصيل الذي تشير  يوفي الجزائر، حصلت شرآة جازبروم نذرالندز بي ف  -

 آما أعلنت شرآة بريتش بتروليوم ألجيريا.  مليون برميل180ما يقارب يحتوي على الدراسات األولية إلى أنه قد 

 .ض مشاريعها في الجزائرع مليار دوالر خالل السنوات الخمـس القادمـة فـي ب2 ستستثمرأنها 

 

الكورية للهندسة واإلنشاء وبتروفاك  هيونداي أرامكو على عقدين مع شرآتي وفي السعودية، وقعت شرآة  -

 وسيتم من خالل برنامج غاز آران معالجة .لخدمات النفط والغاز لتطوير مرافق حقل غاز آران دوليةالبريطانية ال

  من الغاز مكعب يوميًا مليون قدم450 إنتاج يبدأيتوقع أن حيث  مـن غاز تشكيلـة الخف،  مكب يوميًا مليار قدم1.8

 .2011 بحلول منتصف عام األولى من المشروع ضمن المرحلة

 

الذي  على عقد خدمة مشروع غاز الطابية في دير الزور مع توتال لالستكشاف واإلنتاج رية، تم التوقيعوفي سو  -

يهدف إلى زيادة المردود األمثل من الغاز والسوائل الهيدروآربونية من حقول الطابية وشمال عطا اهللا والقهار، 

 .لوطنيةلمستهلكين من خالل شبكة نقل الغاز الوزيادة آمية الغاز النظيف 

 

ي العراق، وقعت وزارة النفط العراقية على عقد تطوير المرحلة األولى من حقل غرب القرنة مع ائتالف مكون فو  -

 مليار دوالر 25الحقل، منها   مليار دوالر في تطوير50 باستثمار ا، حيث ستقوماآسون موبيل وشلمن شرآتي 

البترول البريطانية  ائتالف شرآةآما توصلت الوزارة و. يةف تشغيلتكالي مليار دوالر آ25آاستثمارات رأسمالية و

 النفط بحوالي اتفاق نهائي لتطوير حقل الرميلة العمالق الذي يقدر احتياطيه من  إلىالصينية بي سي سي انوشرآة 

  .ي/ مليون ب2.8 إلى ي/مليون برفع إنتاج الحقل من معدله الحالي البالغ  بهدف  مليار برميل17.7
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شرآة اآسون موبيل بحفر أول بئر استكشافي في المياه العميقة قبالة مدينة سرت، في مياه يبلغ بدأت بيا، وفي لي  -

  . م4,512يتوقع أن يصل العمق النهائي للبئر إلى حيث  م، 1,472عمقها حوالي 

 

 وفي . في دلتا النيل الواقع4 اإليطالية على حق التنقيب في القاطع اينالالفرنسية وتوتال حصلت شرآتا ، وفي مصر  -

 الصينية، سي ان بي سي وهي مجموعة هندسية متفرعة عن شرآة ،سي إ بي سي سيالسودان، حصلت شرآة 

كشاف ومشارآة باإلنتاج  على اتفاقية استتم التوقيعمان،  وفي ُع. في شمال السودان6على عقد لتطوير القاطع رقم 

ت شرآتان صل، حلمغرباي  وف.عمال التنقيب واالستكشاف مليون دوالر على أ50 تنص على إنفاق 55للقاطع 

  .واحل المغربيةسضمن حوض أغادير قبالة العين نيتان مستقـلتان على حق التنقيب عن النفط والغاز في قاططاريب

  

انخفض عدد الحفارات العاملة في مختلف مناطق العالم من فقد  ،والتطويري االستكشافي الحفر نشاطأما فيما يخص 

أما في منطقة .  في المائة32 بتراجع بلغت نسبته، أي 2009 عام حفارة في 2,278 إلى 2008 عام  في حفارة3,336

أي ، 2009عام في  حفارة 252 إلى 2008 عام  في حفارة280 فقد انخفض عدد الحفارات العاملة من الشرق األوسط،

 .  في المائة5لعاملة في إفريقيا بمعدل آما انخفض متوسط عدد الحفارات ا.  في المائة10 بتراجع نسبته

  

خالل عام ا  اآتشافا جديد210إلى تحقيق  تشير التقديرات األولية إلى أن النشاط االستكشافي و نشاط الحفر الالحق أدياو

حيث وقد حظيت الدول العربية بالحصة األآبر في هذه االآتشافات، .  اآتشافًا للغاز78 اآتشافًا للنفط و132، منها 2009

    اآتشافًا للنفط40مصر وقد بلغت حصة .  اآتشافًا للغاز46فط ولن اآتشافًا ل84 منها،  اآتشافًا130بلغ عددها 

 اآتشافات 5اآتشافات للنفط و 5حققت السعودية آما .  اآتشافات للنفط ومثلها للغاز8ئر والجزا، از اآتشافًا للغ24و

 والعراق والكويت في آل من سوريةاآتشافات جديدة  آما تم تسجيل . اآتشافات للنفط6 ليبياحققت ز، في حين للغا

  ).5/1(، ، الملحق اآتشافات للغاز واآتشاف واحد للنفط في فلسطين المحتلة3تم تحقيق فقد عالوة على ذلك، و. وتونس

  

وقطاع الطاقة في ،  عامت األزمة المالية العالمية بظاللها على جانب االستثمارات في قطاع الطاقة العالمي بشكلقوقد أل

حيث اضطر عدد من الدول العربية وخاصة تلك التي يرتبط إنتاجها ، والغاز بشكل خاص الدول العربية المنتجة للنفط

  ).1(بالحصص اإلنتاجية المحددة من قبل منظمة أوبك إلى تأجيل بعض المشاريع النفطية والغازية، اإلطار 
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  )1(اإلطار 
  المية وانعكاساتها على االستثمارات األزمة المالية الع

  في قطاع الطاقة في الدول العربية
  

الطلب العالمي على النفط، والتراجع في أدت األزمة المالية العالمية إلى تباطؤ االقتصاد العالمي األمر الذي نجم عنه انخفاض 
تحجيم إمكانيات االستثمار دت هذه الظروف إلى وقد أ. أسعاره، والخفض الكبير في إمداداته، و التدني في حجم العائدات منه

  .في المشاريع النفطية المخطط لها
  

شرآات الطاقة ، حيث لم تقم 2009 خالل عام  ملحوظًا شهدت االستثمارات في مجال الطاقة انخفاضًافعلى المستوى العالمي،
مصاريفها على قطاع المصافي وعلى خطوط  عدد محدود من اآلبار النفطية والغازية، آما قامت بخفض سوىالعالمية بحفر 

، آما تم إلغاء وتأجيل ًا نسبيًا المشاريع في طور التنفيذ تباطؤالعديد منشهد وقد . األنابيب و محطات توليد الطاقة الكهربائية
تثمارية وتشير تقديرات وآالة الطاقة الدولية إلى انخفاض حجم الميزانيات االس. عدد من المشاريع األخرى المخطط لها

 . مليار دوالر90 بتراجع يقدر بحوالي، أي 2009  في عام في المائة19المخصصة للقطاع الالحق في الصناعة النفطية بنسبة 
  العالميةوألقت األزمة المالية. لمصاعب التي واجهها فيما يتعلق بعمليات التمويللآما تأثر قطاع توليد الطاقة الكهربائية نتيجة 

 ،2030 إمكانية تحقيق االستثمارات الالزمة لقطاع الطاقة العالمي لمقابلة الطلب المتزايد عليها حتى عام بظاللها على مدى
   تعادل تريليون دوالر سنويًا1.1، أي ما يمثل 2008 تريليون دوالر بأسعار عام 26وهي استثمارات ضخمة قد تصل إلى 

  . في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي1.4
  
، الشرآة المنبثقة عن منظمة )أبيكورب( تشير تقديرات الشرآة العربية لالستثمارات البترولية فيما يتعلق بالدول العربية،و

 السلبي النخفاض أسعار النفط واستمرار القيود المفروضة على االقتراض األثراألقطار العربية المصدرة للبترول، إلى 
فمن المتوقع تراجع حجم .  االستثمارية في مجال الطاقة في الدول العربيةالسياسات واإلستراتيجياتالمصرفي على 

 مليار 470  إلى في المائة لتصل15 بنسبة 2014-2010 الفترة خالل  في الدول العربيةاالستثمارات الرأسمالية المحتملة
سلسلة الغاز بما في ذلك صناعة  المائة ل في36، و مليار دوالر220بواقع سلسلة اإلمدادات النفطية  في المائة ل47، منها دوالر

وحيث .  مليار دوالر80بقيمة توليد الطاقة الكهربائية  في المائة لقطاع 17 و، مليار دوالر170بقيمة البتروآيماويات واألسمدة 
مائة من حجم  في ال29  المشاريع المؤجلة تشكل نحوأن مليار دوالر فهذا يعني 335أن المتطلبات الرأسمالية الفعلية تبلغ 

  االستثمارات الرأسمالية على امتداد السلسلة النفطية للدول العربية بنحو تقدر وبشكل عام،.االستثمارات الرأسمالية المحتملة
  بحواليا مفيهالمشاريع المؤجلة ، حيث تقدر قيمة  مليار دوالر140للقطاع الالحق بنحو تقدر ، في حين  مليار دوالر80
  . على التواليمليار دوالر 45و مليار دوالر 20

  
 مليار دوالر، وهي استثمارات 60قدر حجم االستثمارات في القطاعين الصاعد والمتوسط بنحو فيبالنسبة لسلسة الغاز، أما 

لتوسعة الطاقات الحالية ، في حين تقدر االستثمارات المخصصة متعلقة بإدخال طاقة إنتاجية وطاقات نقل جديدة للغاز الطبيعي
  بقيمةع تحويل الغاز إلى سوائل، ولصناعة تسييل الغاز الطبيعي، وللمشاريع البتروآيماوية التي تعتمد على الغاز آلقيملمشاري

  .  مليار دوالر30 وتقدر قيمة المشاريع المؤجلة في هذا الجانب بنحو . مليار دوالر110
    

  لرأسمالية المحتملة في السعودية إلى انخفض حجم االستثمارات افقد ، بعض الدول العربية فرادىصعيدوعلى 
 مليار دوالر فهذا يعني أن نسبة المشاريع المؤجلة تصل 110 المتطلبات االستثمارية الفعلية تبلغ أن مليار دوالر، و حيث 139
الية وفي قطر تقدر االستثمارات الرأسم.  في المائة من ذلك الحجم ومعظمها في القطاع الصاعد للصناعة البترولية21إلى 

وفي اإلمارات تقدر حجم   في المائة من ذلك اإلجمالي،42 مليار دوالر والمشاريع المؤجلة تشكل 62المحتملة بنحو 
 في المائة من اإلجمالي، وفي 16 مليار دوالر، وتشكل المشاريع المؤجلة نسبة 51  بحوالياالستثمارات الرأسمالية المحتملة

  . مليار دوالر38  في المائة من حجم االستثمارات الرأسمالية التي تصل إلى18 الجزائر تشكل المشاريع المؤجلة نسبة
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  االحتياطيات 

  

 مليار 1,178.9 لتصل إلى حوالي 2009في عام  في المائة 0.1بنسبة  ي النفطي العالمياالحتياطحجم ازدادت تقديرات 

 النفوط غير التقليدية، مثل احتياطي النفط في  الجدير بالذآر أن هذه التقديرات ال تشمل على احتياطياتمنو. برميل

  .رمال القار والسجيل الزيتي في آندا واحتياطيات البيتومين والنفط الثقيل جدًا في فنزويال

  

وبالتالي، فقد حافظت . 2009 في عام  مليار برميل680.9قدرت احتياطيات النفط بحوالي  ،لدول العربيةفيما يخص او

وأتـت الزيادة الطفيفة في .  في المائة57.8ها في االحتياطيات العالمية من النفط بواقع الدول العربية على حصت

 2008ام عفي ل ي مليار برم4.19مـن مصر التي أعلنت عن ارتفاع تقديرات االحتياطي من  العربيةاحتياطيات النفط 

  .ذآر سابقًاما من النفط، آيدًا ًا جداف، بعد تسجيلها ألربعين اآتش2009 مليار برميل في منتصف عام 4.4إلى 

  

 ترآزت 2009 في المائة من االحتياطيات المؤآدة من النفط الخام في الدول العربية لعام 91.4 أنوتجدر اإلشارة إلى 

 في المائة من إجمالي احتياطيات الدول العربية، والعراق بنسبة 38.8السعودية التي استأثرت بحصة  هيفي خمس دول 

الملحق  ، في المائة6.5 في المائة، وليبيا بحصة 14.3 بحصةفي المائة، واإلمارات  15 بحصة، والكويت في المائة 17

  ).1(والشكل  )5/2(
  

  

  

  

االجمالي العالمي :  1179 مليار برميل

دول أوبك غير العربية
25.0%

أمريكا الشمالية
3.1% أخرى

5.8%

الدول العربية
57.8%

آومنولث الدول 
المستقلة
8.4%

  
  .2009منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، تقرير األمين العام السنوي،  :المصدر

  

الشكل (1) : احتياطيات النفط الخام العالمية وفق المجموعات الدولية في نهاية 
عام 2009
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 بزيادة  أي،2009في عام   تريليون متر مكعب187أآثر من قدرت بفقد  ،احتياطيات الغاز الطبيعي عالميًابوفيما يتعلق 

عند مستواها احتياطيات الغاز الطبيعي  ظلتوفي الدول العربية، . 2008 في المائة عن تقديرات عام 4.4تعادل حوالي 

لعربية في احتياطي ا الدولوبالتالي، فقد تراجعت حصة  .تريليون متر مكعب 54.1  وهو2008المسجل خالل عام 

  .)2(والشكل ) 5/3(، الملحق 2009 في المائة في عام 28.9 إلى 2008 في المائة في عام 30.2الغاز الطبيعي من 

  

  

  

االجمالي العالمي :  187.2 تريليون متر مكعب 

الدول العربية
28.9%

أخرى
10.5%

أمريكا الشمالية
4.8%

دول أوبك غير العربية
23.0%

آومنولث الدول 
المستقلة
32.8%

  
  .2009طار العربية المصدرة للبترول، تقرير األمين العام السنوي، قمنظمة األ :المصدر

  
  

 في عام  مليار طن826، حيث بلغت ي احتياطي العالم المؤآدة من الفحم الحجرتقديراتتراجعت من ناحية أخرى، 

  حوالي) االنتراسيت(الفحم الصلب ت احتياطيات وبلغ. 2008 عام  في مليار طن847.5 بالمقارنة مع 2009

ولم تحدث في الدول العربية .  من إجمالي االحتياطيات في المائة49.8، أي ما يعادل 2009 في عام  مليار طن411.3

  .لفحم واستخراجهتطورات تذآر في مجال صناعة ا

  

  اإلنتاج 
  

  وقد.2002 انخفضت، وألول مرة منذ عام  على إمدادات النفط العالمية التي آبيرًاتأثيرًالألزمة المالية العالمية آان 

، إذ بلغ إجمالي الخفض 1982إلى إجراء أآبر خفض في حصصها اإلنتاجية منذ العمل بها في عام  لجأت منظمة أوبك

المتوقع فمن ، وبحسب تقديرات أوبك. ي/ ب مليون4.2 نحو 2009 منذ بداية عام الذي تم تطبيقهة من الحصص اإلنتاجي

ي مقارنة / مليون ب0.7 بمعدل 2010 لتعاود ارتفاعها من جديد خالل الربع األول من عام  اإلمدادات أيضًاىأن تتعاف

  .2009بالربع األخير من عام 

الشكل (2) : االحتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي وفق المجموعات الدولية فـي  
نهاية عام 2009
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  النفط والغاز الطبيعي

  

تاج ط إنتشير التقديرات إلى أن متوسحيث  انخفاضًا ملحوظًا على الصعيد العالمي، والمتكثفات الخام طإنتاج النفشهد 

ون  ملي85ن ، مقارنة بأآثر م2009 في عام ي/ مليـون ب70.6 حوالي غوالمتكثفات على مستوى العالم بل الخام النفط

يقدر وبالتالي، . 2009 في عام ي/ مليـون ب9.3 يي بحوالاز الطبيعقدر إنتاج سوائل الغ آما .2008عام في ي /ب

  بحوالي 2009عام في ) الطبيعي الغاز الخام، والمتكثفات، وسوائل النفط(إنتاج السوائل الهيدروآربونية مجمل 

  . ي/ مليون ب94 التي بلغت حوالي 2008 في المائة عـن تقديرات عام 15 أي بتراجع نسبتهي، / مليون ب80

  

، وبشكل أساسي خالل النصف 2009 األعضاء في منظمة أوبك قد واجهت خالل العام الدولياق أن ويذآر في هذا الس

 التي اتسم بها األول منه، تحديات آثيرة من أهمها استمرار انخفاض الطلب العالمي على النفط جراء حالة الرآود

 ولمجابهة هـذا .لمماثلة من العام السابق، ومستويات أسعار النفط المنخفضة بالمقارنة مع الفترة ااالقتصاد العالمي

 المنظمة مطلع العام بتقليص آبير في إنتاجها تبعًا للقرارات التي اتخذتها المنظمة خالل عام دول استهلت الوضع،

ي في / مليون ب4.2، القاضية بإجراء تخفيض إجمالي مقداره 2008ديسمبر شهر  ، والتـي آـان آخرها في2008

  . 2009اعتبارًا من بداية عام  ة اإلنتاجيحصصها

  

 اإلنتاج لألقطار ومن خالل المتابعة المستمرة لوضع السوق النفطية العالمية، ارتأت المنظمة اإلبقاء على حصص

 عامًال حاسمًا في آبح جماح االنخفاض في األسعار على الرغم األمر الذي مثل العام على مدار من دون تغيير األعضاء

  .2009 وما تبعه من انخفاض في الطلب خالل النصف األول من عام د العالميانكماش االقتصامن 

  

شهد إنتاج الدول  فقد .ولم تكن معدالت إنتاج النفط في الدول العربية بمعزل عن التطورات التي أفرزتها األزمة المالية

وقد . ي/ مليون ب21.6 إلىليصل  2009 في المائة خالل عام 5.3 بنسبة تراجعًاالعربية من النفط الخام والمتكثفات 

 سبع دول تضمالتي اإلنتاجية لألقطار األعضاء في منظمة أوبك ساهم في هذا التراجع إلى حد آبير تخفيض الحصص 

 مليون 2.27 إلى 2008عام في ي / مليون ب2.63تشير التقديرات إلى أن متوسط إنتاج اإلمارات انخفض من و .عربية

 2008عام في ي / مليون ب8.53 من ، في المائة4فض متوسط إنتاج السعودية بمعدل  آما انخ.2009عام في ي /ب

 مليون 2.26 ليصل إلى  في المائة15.6متوسط إنتاج الكويت بمعدل ، و2009عام في ي / مليون ب8.2إلى حوالي 

 في 7.4سبة انخفض معدل إنتاج عمان بنآذلك . 2008عام في ي / مليون ب2.68 مقارنة بنحو 2009عام في ي /ب

 ليبلغ  في المائة3.2متوسط اإلنتاج السنوي للنفط في اليمن بنسبة و ،2009ي عام / آالف ب813 ليصل إلى المائة

  .2009عام في ي / ألف ب284حوالي 

  

 مليون 2.4دل إنتاج العراق إلى عع م فقد ارتف.اجض الدول العربية ارتفاعًا فـي متوسط اإلنتعمن جهة أخرى، شهدت ب

 في 8.1، وارتفع اإلنتاج في السودان بنسبة 2008عام في ي / مليون ب2.3بحوالي ارنة ، مق2009ي عام في /ب
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وقد تمخضت هذه التطورات عن ارتفاع . 2009ام عفي ي / ألف ب500 إلى 2008عام في ي / ألف ب462 من ،المائة

 إلى 2008 في المائة في عام 26.9ات من حصة الدول العربية مجتمعة في اإلنتاج العالمي من النفط الخام والمتكثف

  .)3(الشكل و) 5/4 (الملحق، 2009 في المائة في عام 30.7حوالي 

  
  
  
  

10.0

15.0

20.0

25.0

2005 2006 2007 2008 2009

  
  .2009منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، تقرير األمين العام السنوي،  :المصدر

  
  

 هوتواه المسجل خالل العام السابق وس عند م2009استقر في عام ، فقد اإلنتاج العالمي من سوائل الغاز الطبيعيأما 
وهو ذات  ،ي/ مليون ب2.6 حوالي )1(الدول العربية من سوائل الغاز الطبيعي إنتاجبلغ في حين ي، / مليون ب9.3

  . في المائة من إجمالي اإلنتاج العالمي28 بنحو  اإلنتاج العربي ليستأثر،2008في عام  المستوى المسجل
  

 2008في عام  في المائة 4.2بحوالي  ، فقد ارتفعت آمياته)2( على المستوى العالمي المسوقالغاز الطبيعي وفيما يخص
في المائة من اإلجمالي  14 ي وشكلت حصة الدول العربية مجتمعة حوال. تريليون متر مكعب3.1 نحولتصل إلى 

  .2007 في المائة في عام 13.7  بلغت مقارنة بحصة2008 في عام العالمي
  
  إلى 2007 مليار متر مكعب في عام 402.9 من  مجتمعة الغاز المسوق في الدول العربيةإجمالي ارتفع قدو

فقد  مستوى الدول العربية فرادى، أما على . في المائة6.6 نسبتها أي بزيادة ،2008 مليار متر مكعب في عام 429.7
 لتصل إلى  في المائة0.1  بلغ طفيفعدل بماإلماراتانخفضت في حيث ، تينعربي دولتين الكميات المسوقة في انخفضت

                                                           
 الفصل ومرافق الحقل أو وحدات معالجة الغاز، وتشمل سوائل الغاز الطبيعي هي تلك األجزاء من الغاز التي تستخلص آسوائل في أجهزة  )1(

 .متكثفات أخرىوالبنتان وعلى اإليثان والبروبان 
 في المائة من إجمالي الغاز 3.5الغاز الطبيعي والمسوق هو الغاز المنتج باستثناء الغاز المحروق الذي تصل نسبته في الوقت الحاضر إلى    )2(

 . في المائة12المكامن الذي تصل نسبته إلى نحو المنتج، والغاز المعاد حقنه في 

ة،  2009-2005 الشكل (3) : تطور إنتاج النفط الخام في الدول العربـي
( مليون ب/ي)
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 متر مليار 5.5 في المائة لتصل إلى 1.8 بمعدل سورية، آما انخفضت في 2008 في عام  متر مكعبمليار 50.2
تراوحت  2008 في عام  ارتفعت الكميات المسوقة من الغاز في بقية الدول العربية بنسب متفاوتة،وفي المقابل .بمكع

  ).5/5(الملحق في المائة في الجزائر،  2 وئة في قطر في الما21.8ما بين 
  

  مصادر الطاقة األخرى
  

ام في عمليون برميل  65.9 إلى 2008عـام في ون برميل مكافئ نفط  ملي66.1 من حوالي الفحمعالم من ارتفع إنـتاج ال
 مليون برميل مكافئ 31.2ى  إل2009ام  الصين فـي طليعة الـدول المنتجة، حيث وصل إنتاجها خالل عوحلت .2009

 فلم تحدث تطورات تذآر في مجال ،الدول العربيةأما في .  إجمالي اإلنتاج العالميمن في المائة 45.6دل ا يعمانفط، أي 
 وتعمل.  شبه جزيرة سيناء في جمهورية مصر العربية– في منجم المغارة صناعة الفحم واستخراجه الذي ينحصر حاليًا

  . طويلةمار الفحم من بعض مناجمها التي آانت قد أغلقتها منذ فترةالمغرب على إعادة استث
  

 مسجلة ،2009 مليون برميل مكافئ نفط في عام 12.2ما يعادل اإلنتاج العالمي ، فقد بلغ الطاقة النوويةأما فيما يخص 
وصل  العاملة في العالم ووية الن عدد المفاعالتأنالجدير بالذآر ومن . 2008 في المائة مقارنة بعام 1.3 بنسبة ًاانخفاض

قيد أما المفاعالت النووية .  ميغاواط آهرباء370,187 طاقتها اإلجمالية ، بلغت2009 في نهاية عام  مفاعًال437إلى 
خالل عام  المفاعالت العاملة وّلدت وقد.  ميغاواط50,855طاقتها اإلجمالية  مفاعًال تبلغ 55 فيصل عددها إلى اإلنشاء
 . في المائة من إجمالي الكهرباء المولدة في العالم13.6 تيراواط ساعة من الكهرباء، أي ما يعادل 2,738حوالي  2008

 مع مجموعة من الشرآات ق بالتوقيع على اتفا2009في ديسمبر العربية الدول العربية، قامت اإلمارات وعلى صعيد 
اء أربعة مفاعالت نووية لتوليد الكهرباء، طاقة آل منها بقيادة مؤسسة الطاقة الكهربائية الكورية الجنوبية ينص على إنش

ووقعت الكويت اتفاقية مع الحكومة . 2017عام في يتوقع أن يوضع المفاعل األول في الخدمة حيث  ميغاواط، 1400
أول  فإن آوريا الجنوبية ستزود األردن ب،عالوة على ذلكو. الفرنسية الستخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية

فاعل للطاقة  فقد وقعت اتفاقية مع روسيا االتحادية تمهد الطريق لبناء أول م،أما مصر. 2014 عام  فيمفاعل نووي
   . مليار دوالر أمريكي1.5على ساحل البحر األبيض المتوسط بكلفة  النووية في البالد

  

يشكل  ، أي ما2009رميل مكافئ نفط في عام  مليون ب14.9 فقد تم إنتاج إلنتاج الطاقة من المصادر المائية،وبالنسبة 

 أن الطاقات المرآبة من الطاقة الكهرومائية وُيشار إلى.  في المائة من إجمالي اإلنتاج من المصادر المختلفة للطاقة6.3

. 2005 نهاية عام  في جيغاواط778.038 مقارنة مع 2007نهاية عام في  جيغاواط 848.456في العالم بلغت حوالي 

الطاقة الكهرومائية في توليد الكهرباء، خاصة مصر   التي تتوفر لديها مصادر مائيةل العديد من األقطار العربيةتستغو

 لعام (WEC) إلى إحصاءات مجلس الطاقة العالمي واستنادًا .وسورية والعراق ولبنان وتونس والمغرب والجزائر

: آما يلي 2007حتى نهاية عام مائية في األقطار العربية  إجمالي الطاقات المرآبة من الطاقة الكهروغ، فقد بل2009

، ) ميغاواط1500(، والمغرب ) ميغاواط1505(وسورية  ،) ميغاواط2225(، والعراق ) ميغاواط2793(مصر 

  ، واألردن) ميغاواط62(، وتونس ) ميغاواط280( ولبنان ،) ميغاواط280( روالجزائ، ) ميغاواط323(والسودان 

   ). ميغاواط1( وجزر القمر ،) ميغاواط12( 
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  الطلب على الطاقة 
  

  على المستوى العالمي

  

، استأثرت الدول يوميًاليون برميل مكافئ نفط  م229.7  حوالي2009بلغ إجمالي الطلب العالمي على الطاقة خالل عام 

 في المائة لبقية دول 44.8 في المائة للدول المتحولة و8.5 في المائة مقابل نحو 46.7 منه على حصة نسبتهاالصناعية 

الفحم نحو و في المائة من اإلجمالي العالمي لمصادر الطاقة المختلفة، 34.8وقد شكل الطلب على النفط حوالي . العالم

وأخيرا الطاقة النووية بحصة ، في المائة 6.6في المائة، والطاقة الكهرومائية  23.8في المائة، والغاز الطبيعي  29.4

  . في المائة5.5

  

، وألول في العامين السابقين انخفاضهتمثل في  على الطلب العالمي على النفطالعالمية االنعكاس األبرز لالزمة المالية 

تقديرات غير أنه حسب .  بالتباطؤ االقتصادي العالمي الذي أفرزته هذه األزمةمتأثرًا نذ ثمانينات القرن الماضي،مرة م

 مليون 84.4 مني / مليون ب85.4 ليرتفع إلى 2010الطلب على النفط خالل عام من المتوقع أن يتعافى فمنظمة أوبك، 

إذ أن . وتجلت العالقة الطردية ما بين النمو االقتصادي والطلب العالمي على النفط خالل العام .2009عام في ي /ب

 2009 في المائة عام 0.6  تراجع بمعدل إلى2008 في المائة عام 3  نمو بمعدل االقتصادي العالمي مناألداء انعكاس

 لبث أن تقلص الطلب على النفط بمعدل ما ثم 2008 في المائة في عام 0.3اد في الطلب على النفط بلغ صاحبه تراجع ح

  .)4(الشكل  ،2009في عام  في المائة 1.6
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 .2009منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، تقرير األمين العام السنوي،  :المصدر

الشكل (4) : النمو االقتصادي العالمي والنمو في الطلب على النفـط،  2009-2005
( في المائة  )
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 إلى أخرى، حيث انخفض مستوى الطلب في الدول الصناعية  دوليةد تباينت مستويات الطلب على النفط من مجموعةوقـ

 حصتها من إجمالي الطلب  مما أدى إلى تراجعي/ مليون ب45.7ليصل إلى  2009في عام ي / مليون ب1.9بنحو 

في المقابل، ارتفع الطلب و. 2009في عام  مائة في ال54.2 إلى 2008 في المائة في عام 55.5العالمي على النفط من 

ي بحيث ازدادت حصتها في الطلب /بليون  م33.8ي ليصل إلى / مليون ب0.6الدول النامية بحوالي على النفط في 

وقد استحوذ الطلب الصيني، الذي يعد . 2009 في المائة في عام 40.1 إلى 2008 في المائة في عام 38.7   منالعالمي

النامية مجتمعة، حيث طلب الدول  مـن الـزيـادة فـي  في المائة33.3ى ل ع،رئيسي للنمو االقتصادي اآلسيويالمحرك ال

، فقد انخفض الطلب  في الدول المتحولةأما .2009عام في ي / مليون ب8.2ي ليصل إلى / ألـف ب200ارتفع بمقدار 

، 2009عام لفي المائة من إجمالي الطلب العالمي  5.7 على حصة محافظًاي / مليون ب4.8ي ليبلغ / ألف ب100بنحو 

  .)1 ( رقمالجدول

  

  )1 ( رقملجدولا
 ةالطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولي

2005-2009 
  

2009 )1( 2008 2007 2006 2005  

 الدول الصناعية     
 ي/مليون ب  49.8 49.6  49.2 47.6 45.7

 )في المائة(سنوية الزيادة ال 0.8 0.4- 0.8- 3.3- 4.0-

 الدول النامية     
 ي/مليون ب  29.3 30.5 31.9 33.2 33.8

 )في المائة(الزيادة السنوية  3.6 4.1 4.6 4.0 1.8

 الدول المتحولة     
 ي/مليون ب 4.8 4.8 4.9 4.9 4.8

 )في المائة(الزيادة السنوية  2.1 0.0 2.1 0.0 -2.0

 إجمالي العالم     
 ي/مليون ب 83.9 84.9 86.0  85.7 84.3
 )في المائة(الزيادة السنوية  1.8 1.2 1.3 -0.3 -1.6

  .بيانات تقديرية   )1( 
  .2009، تقرير األمين العام السنوي، )أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول : المصدر

  
  

   الطلب على الطاقة في الدول العربية

  

 هذان شكل حيث ،ي على مصادر النفط والغاز الطبيعي لتلبية متطلباتها من الطاقة شبه آلبشكلتعتمد الدول العربية 

 لتقلص حصة  نظرًا2009 من إجمالي استهالك الطاقة في الدول العربية في عام  في المائة98.2المصدران حوالي 
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  نحوقة في الدول العربية ب معدالت استهالك الطاارتفعتوقد  .المصادر األخرى المتمثلة بالطاقة الكهرومائية والفحم

) ب م ن ي (مليون برميل مكافئ نفط يوميًا 10.6ليصل إجمالي االستهالك إلى حوالي  2009 في عام  في المائة3.2

  ).5(الشكل  ،2008 مليون ب م ن ي في عام 10.2بالمقارنة مع 
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 .2009لسنوي، منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، تقرير األمين العام ا :المصدر

     
 

 ألف 45(، الجزائر ) ألف ب م ن ي100(السعودية : جاءت هـذه الزيادة بصورة رئيسية من خمس دول عربية وهيو

وتراوح حجم ).  ألف ب م ن ي21(، واإلمارات ) ألف ب م ن ي35(، قطر ) ألف ب م ن ي35(، مصر )ب م ن ي

  . ألف ب م ن ي في ليبيا15م ن ي في العراق و آالف ب 8  بينالزيادة في الدول العربية األخرى ما

  

 شكلاستهالك وفيما يتعلق بحصص الدول العربية من استهالك الطاقة، فقد جاءت السعودية في المرآز األول بحجم 

 اإلمارات في المرآز الثاني تلتها، 2009 من إجمالي استهالك الطاقة في الدول العربية في عام  في المائة27.1حوالي 

، وقطر  في المائة6.1، والجزائر بنسبة  في المائة12.7، ومصر في المرآز الثالث بنسبة  في المائة13.5ة بنسب

ويعود التباين في استهالك الطاقة ضمن الدول العربية إلى مجموعة من العوامل  . لكل منهما في المائة6والكويت بنسبة 

 وما تعكسه من اختالف درجات عملية واالجتماعيةتصاديـة  االقالتنمية مستوياتتتمثل بصورة أساسية في اختـالف 

ويتجلى هذا العامل بصورة . التصنيع من ناحية، ودرجات الرفاه المتباينة التي وصلتها الدول العربية من ناحية أخرى

العربية من م ما تمتلكه الدول  حجفي اآلخرالعامل ، في حين يتمثل الناتج المحلي اإلجماليحصة الفرد من تقريبية في 

 فـي آل من التنمية االقتصادية ًا حاسملها األمر الذي يلعـب دورًااالحتياطيات الهيدروآربونية ودرجة استغال

  . واالجتماعية وفي مستوى استهالآها من الطاقة

الشكل (5) : تطور الطلب على  الطاقة  في الدول العربية ،  2009-2005
( مليون ب م ن ي )
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ستهالك  من إجمالي ا في المائة4.5بلغت حصة الدول العربية يبقى استهالك الطاقة في الدول العربية منخفضًا، حيث و

 لالقتصادات  في المائة40.3 مقابل  في المائة46.7، بينما بلغت حصة الدول الصناعية 2009الطاقة في العالم في عام 

ما من ناحية متوسط استهالك الفرد من الطاقة في الدول العربية أ . لدول االتحاد السوفيتي السابق في المائة8.5، والناشئة

 بالمقارنة 2009في عام ) ب م ن( برميل مكافئ نفط 11.3زال متواضعا حيث بلغ حوالي  فإن هذا المتوسط ما ي،عمومًا

  .ويخفي هذا المتوسط التباين الكبير فيما بين الدول العربية فرادى. 2005 ب م ن في عام 10.2مع 

  

  الطلب على الطاقة وفق المصدر

  

لبى  الطاقة فيها حيث حتياجياتا لتغطية رئيسيمصدر آالنفط  يتسم الطلب على الطاقة في الدول العربية باالعتماد على

ويأتي الغاز الطبيعي في المرآز الثاني حيث . 2009 في المائة من إجمالي استهالآها من الطاقة في عام 52.8 حوالي

الطاقة  المتمثلة في  مصادر الطاقة األخرىأما. 2009في المائة من إجمالي االستهالك في عام  45.4بلغت حصته 

  والفحمالسودان والجزائر ولبنان،هي مصر والعراق وسورية و التي تتوفر في عدد قليل من الدول العربية لكهرومائيةا

بصورة مستمرة ا تتراجع م، فإن أهيمته دول عربية هي مصر والجزائر والمغرب ولبنانأربعالذي يقتصر وجوده على 

  ). 5/6(، الملحق 2008 في المائة في عام 1.7  تتجاوز حصتهما معًالمإذ 

  

  البتروليةالمنتجات 

  

للتباطؤ االقتصادي الذي نتيجة  2009تراجعًا ملحوظًا خالل عام  استهالك المنتجات البترولية في الدول العربية سجل

 ولم يتجاوز حجم .2008 في عام  في المائة4.7 من  في المائة3.4 تراجع نموه إلىحيث ،  العالميةالمالية األزمة أفرزته

 مليون ب م ن ي 5.4 بالمقارنة مع 2009 مليون ب م ن ي في عام 5.6استهالك المنتجات النفطية في الدول العربية 

، 2009 من إجمالي استهالك النفط في العالم في عام  في المائة6.4  بلغت حصة الدول العربيةويذآر أن .2008في عام 

 لدول  في المائة4.7 لالقتصادات الناشئة و في المائة35.5مقابل   في المائة53.4بلغت حصة الدول الصناعية فين حين 

  .االتحاد السوفيتي السابق

  

 تلتها ، في المائة30.8  أآبر حصة من استهالك المنتجات البترولية في الدول العربية بواقع علىالسعوديةستحوذت ا

   في المائة، واإلمارات بحصة7.4ة بحص في المائة، و الكويت 8.8العراق بحصة  في المائة، ف11.9مصر بحصة 

  . في المائة65.5، حيث بلغت حصصها مجتمعة  في المائة6.6

  

 أآثر من نصف احتياجات لبتحيث ، استهالك الطاقة في الدول العربية إجمالي منلمنتجات البترولية حصة ا وتباينت

 في المائة من 81.9إلى  التي وصلت حصة المنتجات البترولية فيها  العراقهي ،2009الطاقة في سبعة دول في عام 
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 في 64.9الكويت بنسبة و في المائة، 66.2تونس بنسبة ، و في المائة72.3سورية بنسبة ، وإجمالي استهالك الطاقة

   . في المائة50.4مصر بنسبة ، و في المائة51ليبيا بنسبة ، و في المائة60.2والسعودية بنسبة المائة 

  

زيت الغاز والديزل ، فقد احتل 2009 الدول العربية في عام ومن ناحية التوزيع النسبي الستهالك المنتجات البترولية في

الغازولين في المرتبة الثانية بحصة وصلت إلى وجاء ،  في المائة من اإلجمالي33.1المرتبة األولى حيث بلغت حصته 

  غاز البترول المسال بحصة وصلت إلىو في المائة، 19.9لثالثة بنسبة زيت الوقود في المرتبة او في المائة، 20.2

وال يزال النفـط الخـام  . في المائة1.8 الكيروسين بحصة  في المائة، وأخيرًا4.7  بحصةوقود الطائراتو في المائة، 8.1

، حيث ةلدول العربييستخدم بصورة مباشرة آوقود سواء فــي محطات الكهرباء أو في مصافي التكرير في عدد من ا

  .)2 ( رقمالجدول، 2009 في عام البترولية من إجمالي استهالك المنتجات  في المائة9.3بلغت حصة النفط الخام 

  
  )2 ( رقمالجدول

  2009التوزيع النسبي الستهالك المنتجات البترولية في الدول العربية، 
  

  )ألف ب م ن ي(

  ةفي المائ الحصة من اإلجمالي  الكمية  المنتج

  33.1  1,850  الديزل/زيت الغاز

  20.2  1,129  الغازولين

  19.9  1,112  زيت الوقود

  8.1  453  غاز البترول المسال

  4.7  263  وقود الطائرات

  1.8  101  الكيروسين

  9.3  520  نفط خام

  2.9  162  منتجات أخرى

  100.0  5,590  اإلجمالي

 .2009رير األمين العام السنوي، منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، تق :المصدر

  
  الغاز الطبيعي

  
 آبيرة للتوسع في ًايحتل الغاز الطبيعي المرتبة الثانية في تغطية متطلبات الطاقة في الدول العربية التي بذلت جهود

تهالك  ارتفاع اسعن هذه الجهود وأثمرت. استغالل الغاز الطبيعي وزيادة االعتماد عليه في سد متطلباتها من الطاقة
 مقابل حوالي 2009مليون ب ن م ي في عام  4.8ستهالك إلى الوصل حجم ا، حيث لغاز الطبيعي بمعدالت متزايدةا

إجمالي استهالك الطاقة حصة الغاز الطبيعي في   علىالحفاظوأدى هذا بدوره إلى . 2008 مليون ب ن م ي في عام 4.6
  .2009 في عام  في المائة45.4 حدود  فيفي الدول العربية
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، حيث الجزائر وقطر ومصر واإلمارات وويستهلك الغاز الطبيعي بشكل أساسي في خمس دول عربية، هي السعودية

وُيشار . 2009 استهالك الغاز الطبيعي فـي الدول العربية في عام  من في المائة75.6 ى عل مجتمعةاستحوذت هذه الدول

في ، 2009 من إجمالي استهالك العالم في عام  في المائة8.5 يعي بلغ من الغاز الطب الدول العربيةإلى أن حجم استهالك

  في المائة23.5 لدول االتحاد السوفيتي السابق و في المائة19 مقابل  في المائة49.1بلغت حصة الدول الصناعية حين 

  .لالقتصادات الناشئة

  

  الطاقة الكهرومائية

  

لضآلة المصادر المائية المتاحة  ة لتوليد الطاقة الكهرومائية نظرًا إمكانيات محدود سوى لدى الدول العربيةال تتوفر

. في موازين الطاقة في الدول العربية  محدودبشكللذلك تساهم هذه الطاقة . الالزمة إلنشاء محطات الطاقة الكهرومائية

 السودان والمغرب والعراقو هي مصروتوجد إمكانيات بسيطة لتوليد الطاقة الكهربائية في عدد قليل من الدول العربية، 

 ألف ب ن م ي في 141حوالي  حجم استهالك الطاقة الكهرومائية في هذه الدول، حيث بلغ لبنان والجزائروسورية و

 في عام  في المائة1.4 تتجاوز حصة الطاقة الكهرومائية في إجمالي استهالك الطاقة في الدول العربية ولم. 2009عام 

 من إجمالي استهالك العالم من الطاقة الكهرومائية فـي  في المائة1.5 العربية حواليلـدول  اوقد بلغ استهالك. 2009

 في 7.5 للـدول الصناعية و في المائة40.4 مقابل  في المائة50.7ة االقتصادات الناشئة بلغت حصفي حين ، 2008ام ع

  . لدول االتحاد السوفيتي السابقالمائة

  

  الفحــم

  

، لبنان وبالمغر والجزائر ومصرهي  قليل من الدول العربية، في عدد في ميزان الطاقة شكل محدودأيضًا بيساهم الفحم 

 ألف ب م ن ي في عام 31 بالمقارنة مع 2009 ألف ب م ن ي في عام 47إجمالي استهالك هذه الدول حوالي حيث بلغ 

 إلى 2005 في عام  في المائة0.35ة من ارتفعت حصة الفحم في إجمالي استهالك الطاقة في الدول العربيقد و. 2005

إجمالي استهالك العالم من  من  في المائة0.07  نحوالدول العربيةوبلغ حجم استهالك . 2009 في عام  في المائة0.44

 للدول الصناعية  في المائة31.6 مقابل  في المائة63.6بلغت حصة االقتصادات الناشئة في حين ، 2009الفحم في عام 

  . لدول االتحاد السوفيتي السابقلمائة في ا4.7و

  

  األسعار
  

  أسعار النفط الخام 
  

ام  ام  انخفاضًا2009شهد ع ذ ع رة من نفط ألول م سنوي ألسعار ال دل ال ي المع اآس  ،2001 ف شكل مع لوب ات عم  آللي

دالته  وق مع ستويات تف ى م المي ليصل إل راآم المخزون النفطي الع ي انخفاض الطلب وت ي تمثلت ف سوق الت ا خالل ال
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ود عرف   بأسوأ ويعزى ذلك إلى مرور االقتصادات العالمية       .  األخيرة السنوات الخمس  رن الماضي    ت  رآ ات الق ذ ثالثين  ه من

رغم من    وع .المالية العالمية زمة  نتيجة لأل  ام     أل التصاعدي  المنحى لى ال نفط خالل ع د  ، 2009سعار ال شهد المتوسط   فق

لة خامات أوبك     انخفض  يث   ، ح  في المائة  35.4بنسبة   السنوي انخفاضاً  دل سعر س ى مع ل / دوالر61  إل  94.4  من برمي

  ).6(والشكل ) 5/7(، الملحق 2008برميل خالل عام /دوالر
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 .2009 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، تقرير األمين العام السنوي، :مصدرال

  

 تارة نحو ، حيث مالت2009ار النفط خالل عام  التقلبات التي شهدتها أسع النصف سنويةحرآة المعدالتوتعكس 

  من العام األولنصفبرميل خالل ال/ دوالر50.7معدل سعر سلة أوبك إلى قد وصل ف.  نحو االنخفاضأخرىاالرتفاع و

  من العام السابق،النصف الثاني بالمقارنة مع ، في المائة39ما يعادل أي برميل، / دوالر32.3 بنحو ًانخفاضا مشكًال

 فقد 2009 من عام الثانيأما خالل النصف . 2008 في المائة مقارنة بالنصف األول من عام 51.8 بنسبة ًافاضوانخ

 ًا مقارنة بالنصف األول منه، وهو ما يمثل انخفاض، في المائة40 أي بنسبة ، دوالر للبرميل20.3ارتفعت األسعار بنحو 

  .بالنصف المناظر من العام السابق قارنة م، في المائة14.5 أي بنسبة ، دوالر للبرميل12بنحو 

  

  :أهمها، عواملتضافر عدد من ال إلى 2009 منذ الربع الثاني من عام ويعزى تصاعد األسعار

 
آان عامًال حاسمًا الذي  2009التخفيض الكبيـر الـذي أجرتـه المنظمـة فـي إنتاجهـا اعتبـارًا مـن بـدايـة شهـر يناير   •

آما أن استمرار المنظمة في تطبيق التخفيض طيلة العام ساعد في . نخفاضي في األسعاروراء توقف االتجاه اال

 .تقليص حجم الفائض في المعروض في السوق

الشكل (6) : الحرآة األسبوعية ألسعار سلة أوبك، 2009
( دوالر / برميل )
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 باتجاه تحفيز اقتصاداتها دولواإلجراءات التي اتخذتها بعض الالعالمية   الماليةالتصميم الدولي على مجابهة األزمة  •

 في مماآما ساهمت في الوقت نفسه في بث روح التفاؤل من أن األسوأ  .فطانعكست إيجابا على الطلب على الن

 .األزمة قد انتهى وأنها شارفت على االنتهاء بأسرع مما آان متوقعًا

 

 استقرار  من أجل العمل سويًاضرورةب المنتجة والمستهلكة على حد سواء الدولاليقين الذي تولد لدى آل من   •

ما آانت عليه في بداية العام وبشكل يضمن اجتذاب االستثمارات الضرورية لصناعة األسعار عند مستويات أعلى م

 .النفط من جهة، وعدم تأثيرها سلبيًا على النمو االقتصادي العالمي من جهة أخرى

 

دورًا رئيسيًا في رفع أسعار النفط إلى مستويات يصعب تفسيرها ضمن إطار أساسيات التي لعبت المضاربات   •

وأآثر ، برميل لسعر سلة أوبك/ دوالر77 وصلت المعدالت اليومية في بعض األحيان إلى أآثر من السوق، حيث

ومن الجدير بالمالحظة زيادة تدفق السيولة إلى أسواق النفط . رميل لسعر الخام األمريكي الخفيفب/ دوالر80من 

ض البحار انتظارًا الرتفاع األسعار، منذ بداية العام ألهداف مختلفة منها تخزين النفط في ناقالت آبيرة في عر

 .باإلضافة إلى عمليات التحوط من الدوالر الضعيف والعائد االستثماري المنخفض في األصول األخرى

  
  

 الزيادات الملحوظة في مستويات المخزون التجاري لدى الدول الصناعية بشكل عام، والواليات وعلى الرغم من

 منذ بداية العام وبشكل معاآس للعالقة التقليدية بين حرآة ًا تصاعديسعار منحًىالمتحدة بشكل خاص، فقد اتخذت األ

 إجمالي المخزونات النفطية العالمية  في ملحوظًا ارتفاعًا2009فقد شهد عام . ذآر سابقًاالمخزون واألسعار آما 

   بنحومثل ذلك ارتفاعًا، وي2009 مليون برميل مع نهاية شهر ديسمبر 6,973لتبلغ ) التجارية واإلستراتيجية(

ويذآر أن مخزون النفط الخام على متن الناقالت وحجم المخزونات .  في المائة2.5 مليون برميل، أي بنسبة 168

 قد تجاوز ، آما في موانئ دول الكاريبي وميناء روتردام وسنغافورة، من مراآز االستهالكالمستقلة المتوفرة قريبًا

وقد جاء ذلك . 2009مليون برميل في نهاية عام  1,089صل إلى ي ل2008ة عام هاي نفي مليون برميل 1,000 مستوى

، 2009عام  مليون برميل آما في نهاية 197استخدام عدد من الناقالت آخزانات عائمة بلغ إجمالي حمولتها نتيجة 

  ).5/8(ق الملح، 2008عام  بالمقارنة مع  في المائة40 ما يعادل حوالي  أي مليون برميل،56بزيادة 

  

 واستمرار تطبيقه طيلة السنة في 2009عام ساهم التخفيض الكبير الذي أجرته منظمة أوبك في سقف إنتاجها في بداية و

فبعد . العام  الصناعية خاللالدولتخفيض الفائض في اإلمدادات في السوق والتأثير على مستوى المخزون التجاري في 

 مليون برميل 28، فقد ارتفع بمقدار بمليون برميل خالل الربع الثاني للمجموعة الزيادة الطفيفة في المخزون اإلجمالي

   المخزون اإلجمالي إلىليصل مليون برميل 86شهد الربع األخير انخفاضًا بواقع ، في حين خالل الربع الثالث

   .ة العام نهاي في مليون برميل2,688
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 الخامات العربيةل العام على مستويات األسعار الفورية لمختلف وانعكس التطور في األسعار ونمط حرآة فروقاتها خال

فقد . وبدرجات متفاوتة 2009عام بشكل عام التي سلكت ذات المسلك، حيث شهدت انخفاضًا في مستوياتها خالل 

في  36.8 بنسبةبرميل خالل العام، أي / دوالر62.1برميل ليصل إلى / دوالر36.2انخفض الخام الجزائري بواقع 

بنسبة انخفاض  أي ،برميل/ دوالر60.6برميل ليصل إلى /دوالر 29.9بينما انخفض خام الكويت الكويتي بواقـع ، لمائةا

 2009عام برميل خالل / دوالر1.6 ليصبح أدى إلى تقليص الفروقات بين الخام الجزائري والكويتي ، مما في المائة33

  .2008عام برميل خالل / دوالر7.9بالمقارنة مع 

  

 في المائة ليبلغ 33.2 بقدر تعلق األمر بالخامات العربية األخرى، فقد انخفض الخام العربي الخفيف السعودي بنسبةو

 دوالر للبرميل، وخام السدرة الليبي 63.6ليصل   في المائة35.1 نسبةي بان اإلمارات دوالر للبرميل، وخام مورب60.9

  في المائة34.2ة رة العراقي بنسبل، والخام البحري القطري والبصبرمي/ دوالر61.2 في المائة ليصل إلى 36بنسبة 

  .)3 ( رقم، الجدول خالل العامبرميل تباعًا / دوالر60.3وبرميل / دوالر 62.2ى ليصال إل في المائة 32.9و

  
  )3(رقم الجدول 

  2009-2008أسعار بعض النفوط العربية، 

  )برميل/ دوالر (
  متوسط  أنواع الخامات  2009

 الربع الرابع الربع الثالث  الربع الثاني   الربع األول  2008

متوسط 
2009  

االنخفاضنسبة 
)%(  

 35.5 60.9 74.8 68.0 59.1 41.7 94.4 العربي الخفيف السعودي

 35.6 63.6 77.0 70.0 61.1 46.1 98.7 خام مربان اإلماراتي

 36.8 62.1 75.2 68.6 59.4 45.3 98.3 خليط الصحراء الجزائري

 33.0 60.6 74.3 67.4 58.9 41.5 90.4  الكويتي التصديرخام

 36.0 61.2 74.5 68.3 58.4 43.7 95.6 السدرة الليبي

 32.9 60.3 73.7 67.4 58.6 41.5 89.8 البصرة العراقي

 34.2 62.2 75.6 68.6 59.6 45.0 94.5 قطر البحري

 36.6 58.8 72.7 65.7 55.6 41.2 92.7 خليط السويس المصري

 34.6 61.7 75.3 68.6 59.0 43.9 94.3 ُعمان

  .2009، تقرير األمين العام السنوي، )أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول : المصدر 

  

 دوالر للبرميل يفوق االنخفاض 33.4 شهدته أسعـار النـفط الخام بقيمتها االسمية والذي بلغ الذي االنخفاضويتضح أن 

خفض الناتج المحلي في م بعد تعديلها وفق الرقم القياسي الذي يمثل 1995رها الحقيقية المقاسة بأسعار عام في أسعا
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 دوالر للبرميل في 48 في المائة ليصل متوسطها إلى 36 دوالر للبرميل أي بنسبة 27الـدول الصناعية حيث انخفض بـ 

  ).5/9( الملحق ، 2009عام 

  

  لنفطية األسعار الفورية للمنتجات ا

  

خالل طرأ انخفاض آبير على المتوسط السنوي ألسعار المنتجات النفطية المختلفة في آافة األسواق الرئيسية في العالم 

 فقد بلغ معدل سعر الغازولين في الخليج األمريكي. بنسب متفاوتة حسب السوق ونوع المنتج، حيث جاءت 2009عام 

مقارنة بمعـدالت السعر   في المائة33.8تمثل برميل، / دوالر37.3اض ، أي بانخف2009برميل في عام / دوالر72.9

   برميل، بانخفاض/ دوالر56.8م ا المتوسط وصل معدل السعر خالل الع األبيضوفي سوق البحر. 2008لعام 

الل  سوق روتردام خآما وصل معدل السعر في.  في المائة بالمقارنة مع العام السابق49.1برميل، تمثل / دوالر54.7

. 2008بالمقارنـة مـع عـام  في المائة 33.3بـرميـل، تمثل / دوالر32.7برميل، بـانخفـاض / دوالر65.6 إلى 2009عام 

   ، بانخفاض2009برميل خالل عام / دوالر69.3ـوق سنغافـورة، فقد وصل معدل السعر إلى سأما بالنسبة ل

 السوق األمريكية سجلتوبالتالي، فقد . 2008أسعار عام في المائة مقارنة ب 32.5برميل، تمثل حوالي / دوالر33.3

األبيض ، تلتها سوق سنغافورة ثم روتردام وأخيرًا سوق البحر 2009أعلى األسعار من بين األسواق األربعة خالل عام 

   . أدنى األسعارسجلتالمتوسط التي 

 

 األقل بسبب الضرائب المنخفضة في تلك ومن الواضح أن السعر النهائي لمنتج الغازولين في السوق األمريكية هو

 من السعر النهائي للغازولين مقارنة  في المائة15.1  حوالي2009في شهر نوفمبر  السوق، إذ بلغت هذه الضرائب

 في  في المائة60في أسبانيا، وأآثر من   في المائة54.5في اليابان، و  في المائة48.7 في آندا، و في المائة32 بنسبة

  .األوروبية األخرىبعض الدول 

  

 في معظم ولين وزيت الوقود من الغازبقيت مستوياتها أعلى من تلك المسجلة لكل، فقد  زيت الغازأسعاربوفيما يتعلق 

الطلب المستمر على المنتج صيفا وشتاًء،  ويعود ذلك إلى. 2009 في عام ،األسواق، باستثناء السوق األمريكية

 ، زيت الغازأسعار في مستويات  انخفاضًا2009شهد عام و.  التدفئة والتبريدوخصوصًا في قطاع المواصالت وقطاع

برميل خالل / دوالر67.2 في المائة ليصل معدل السعر إلى 44.6 بلغت انخفاض السوق األمريكية نسبة سجلت حيث

  سعر إلى في المائة ليصل معدل ال44.5 ، حيث بلغتوجاءت سوق روتردام بنسبة انخفاض مقاربة لذلك. السنة

وأخيرًا ، برميل/ دوالر70.5ليصل معدل السعر إلى   في المائة43برميل، ثم سوق سنغافورة بانخفاض / دوالر69.5

  .برميل/ دوالر76.5 ليصل معدل السعر إلى في المائة 38.9 المتوسط بانخفاض  األبيضالبحرسوق 
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  وصل معدلها في السوق األمريكية إلى في جميع األسواق، حيث 2009 خالل عام أسعار زيت الوقودانخفضت و

  برميل، بانخفاض/ر دوال57.2 ، وفي سوق سنغافورة وصل إلىفي المائة 22.5برميل، بانخفاض / دوالر57.6

أما في .  في المائة28.4 المتوسط، بانخفاض  األبيضبرميل في سوق البحر/ دوالر55.8، ووصل إلى  في المائة24.7

  . في المائة31.2 نسبته برميل خالل العام، بانخفاض/ دوالر54.3إلى سوق روتردام، فقد وصل السعر 

  

قامت ثمان دول عربية برفع أسعار المنتجات فقد  ،في الدول العربية أسعار المنتجات النفطية فيما يتعلق بتطور أما

 ن عبء الدعم علىتدريجي للتخفيف مولجأت بعض هذه الدول إلى سياسة الرفع ال. البترولية خالل السنوات الماضية

 من ناحية، وبيـن التكاليـف  المحلية، بينما عمد البعض اآلخر إلى رفع األسعار لتحقيق التقارب بين األسعارالمالية العامة

  . أخرى من ناحية االقتصاديـة وأسعار الطاقـة فـي األسواق الدولية

   

  أسعار شحن النفط الخام 

  

 مقارنة بالمستويات التي  في المائة60تجاهات انخفاضًا حادًا بنسبة تخطت شهدت أسعار شحن النفط الخام ولكافة اال

 ألسباب أهمها األزمة المالية العالمية وما أدت إليه من رآود اقتصادي وانخفاض في الطلب 2008وصلتها خالل عام 

خفاض في الطلب على  وبالتالي ان، انخفاض في حجم تجارة النفط الدوليةعلىعلى النفط الذي انعكس في النهاية 

  .في آافة االتجاهات والناقالت بكافة أشكالها

  

 لشحنات النفط المتجهة من موانئ الخليج العربي إلى الشرق للناقالت 2009بلغ معدل سعر الشحن خالل عام وقد 

ض ، بانخفا)World Scale-WS()3( نقطة على المقياس العالمي 42  نحو ألف طن ساآن280-230الكبيرة بحمولة 

  .2008 مقارنة بمعدل سعر الشحن لعام  في المائة69 نقطة، والتي تمثل حوالي 94

  

 فقد ، ألف طن ساآن285-270 بحمولة أما بالنسبة لمعدل أسعار الشحن للشحنات المتجهة من الخليج العربي إلى الغرب

 في المائة 68.6 تمثل ي والت نقطة،68 نقطة على المقياس العالمي، وبانخفاض مقداره 31 إلى 2009وصل خالل عام 

 طرأ انخفاض حاد أيضًا بالنسبة ألسعار الشحن ضمن منطقة البحر األبيض المتوسط آما .2008مقارنة بمعدل عام 

 حيث وصل معدل سعر الشحن خالل عام ، ألف طن ساآن85-80 بحمولة وبالناقالت الصغيرة أو متوسطة الحجم

 مقارنة بمعدل  في المائة59.5 نقطة، والتي تمثل حوالي 122، وبانخفاض  نقطة على المقياس العالمي83 إلى 2009

  .2008عام 
  

                                                           
 في 1هو طريقة مستخدمة الحتساب أسعار الشحن، حيث أن نقطة واحدة على المقياس العالمي تعني ) World Scale( المقياس العالمي  )3(

 .المائة من سعر النقل القياسي لذلك االتجاه
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أسعار شحن النفط الخام من الخليج العربي باتجاه الشرق والغرب قد سجلت أعلى مستوياتها في تجدر اإلشارة إلى أن و

، ثم أخذت باالنخفاض 2009ناير  نقطة لوجهة الغرب خالل شهر ي41 نقطة لوجهة الشرق و58بداية العام، حيث بلغت 

مايو من العام، أعقبتها فترات من الصعود والنزول خالل النصف الثاني و لتصل إلى أدنى مستوياتها خالل شهري أبريل

 نقطة ثم استمرت 106 بمستوى 2009 فقد استهلت عام ، المتوسط األبيضأما بالنسبة لوجهة البحر .من العام

 نقطة خالل شهر أبريل، أعقبتها فترة من التقلبات خالل األشهر المتبقية 62ى الحد األدنى باالنخفاض لغاية وصولها إل

  . نقطة113من العام لتسجل أعلى مستوياتها خالل ديسمبر بواقع 

  

  أسعار الغاز الطبيعي

  

 في بعض خفاضًان أسعار الغاز الطبيعي، سواء المنقول بواسطة خطوط األنابيب أو الغاز الطبيعي المسيل، ا متوسطشهد

 معدل سعر الغاز الطبيعي نخفض، حيث ا2008 بالمقارنة مع معدالتها خالل عام 2009األسواق الرئيسية خالل عام 

دوالر لكل مليون وحدة حرارية  9 في المائة ليصل إلى 28بنسبة  2009المسيل الواصل إلى اليابان خالل عام 

نخفض آما ا . دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية9.6يصل إلى في المائة ل 30.4بريطانية، والى آوريا بنسبة 

 دوالر لكل مليون 8.5 في المائة ليصل إلى 26.7 بنسبة ألمانياسعر الغاز الطبيعي المنقول عبر األنابيب في توسط م

ون وحدة حرارية مليدوالر لكل  3.9 في المائة ليصل إلى 55.7وحدة حرارية بريطانية، وفي الواليات المتحدة بنسبة 

مليون وحدة حرارية بريطانية، وفي دوالر لكل  4.8 في المائة ليصل إلى 55.6 بنسبة المملكة المتحدةوفي بريطانية، 

  .)4 ( رقم الجدولمليون وحدة حرارية بريطانية،دوالر لكل  3.4 في المائة ليصل إلى 57.5آندا بنسبة 
  

  )4 ( رقمالجدول
   في بعض المناطق المختلفةأسعار الغاز الطبيعي بنوعيه

)2005-2009(  
  

  )دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية(

  الغاز الطبيعي المسال  الغاز الطبيعي المنقول بواسطة األنابيب 

الواليات  بريطانيا ألمانيا 
 آوريا اليابان  آندا المتحدة

2005 5.9 7.4 8.8 7.3  6.0 6.9 

2006 7.8 7.9 6.8 5.8  7.0 9.2 

2007 8.0 6.0 6.9 6.2  7.8 9.5 

2008 11.6 10.8 8.8 8.0  12.5 13.8 

2009 8.5 4.8 3.9 3.4  9.0 9.6 

  .2010النشرة اإلحصائية السنوية، شرآة برتش بتروليوم،  :المصدر
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   صادرات النفط والغاز الطبيعي
  

  الصادرات النفطية للدول العربية

  

   بحواليمنخفضة، 2009ي في عام / مليون ب52.9الخام ومنتجاته نحو  الصادرات العالمية من النفط  آميةبلغ إجمالي

في  34.8بحصة  وقد استأثرت منطقة الشرق األوسط. 2008 بعامفي المائة مقارنة  3.1 أي بنسبة ،ي/ مليون ب1.7

غرب أفريقيا  في المائة، ثم منطقة 17.1 االتحاد السوفيتي السابق بحصة دولتلتها  ،المائة من إجمالي تلك الصادرات

  .  في المائة8.3بحصة 

  

 من إجمالي الصادرات في المائة 35.3وعلى مستوى الدول العربية، شكلت الصادرات النفطية من الدول العربية حوالي 

   أي بنسبة،ي/ ألف ب900ارتفاعًا بمقدار ، مشكلة 2009ي في عام / مليون ب18.7النفطية العالمية، إذ بلغت نحو 

  .)5(  رقمالجدول، 2008ارنة بحجم صادراتها لعام  مق، في المائة5
  
  

  )5 ( رقمالجدول
  2009 و2008 عامي فيالصادرات النفطية العالمية 

  )ألف برميل في اليوم( 
 2008 2009 

 5.8 6.1 أمريكا الشمالية
 3.7 3.6 أمريكا الالتينية
 1.9 2.0 الدول األوروبية

 9.1 8.2 االتحاد السوفيتي السابق
 25.6 28.0  األوسط وأفريقياالشرق

 5.4 5.4 دول آسيا والمحيط الهادي
 1.4 1.3 بقية دول العالم

 52.9 54.6 اإلجمالي العالمي
 18.7 17.8 الدول العربية

 35.3 32.6 )في المائة ( حصة الدول العربية من اإلجمالي 

  .2010 السنوية، شرآة برتش بتروليوم، اإلحصائيةالنشرة  :المصدر

  

هي اإلمارات والجزائر والسعودية والعراق والكويت وليبيا استحوذت ،  أن ست دول عربيةُيشار في هذا الصدد إلىو

 فقد بلغت .2009 في المائة من إجمالي الصادرات النفطية العربية خالل عام 87  ما يمثل أي،ي/ مليون ب16.2على 

  ي /مليون ب 2.2بصادرات وصلت إلى رات والكويت ، تلتها اإلماي/ مليون ب7.5 من النفط لسعوديةصادرات ا

ي، والجزائر بمقدار / مليون ب1.4ي، ثم ليبيا بنحو / مليون ب1.8ي على التوالي، والعراق بصادرات /مليون ب 2.1و

  . ي/ مليون ب1.1
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 بقية إلى أفريقيا،  وشمالاألوسط الصادرات النفطية من الدول العربية، متمثلة في مجموعة الشرق باتجاهأما فيما يتعلق 

  .)6 ( رقمالجدول في المائة، 67.8فقد ترآزت في قارة آسيا بنسبة  ،2009 العالم خالل عام دول

  
  )6 ( رقمالجدول

  2009 عام فيفطية العربية  الصادرات الناتجاه
  

 )في المائة(الحصة  )ي/مليون ب(الكمية  

 12.2 2.5 أمريكا الشمالية
 1.0 0.2 أمريكا الالتينية
 18.5 3.8 الدول األوروبية

 0.5 0.1 استراليا
 11.2 2.3 الصين
 11.2 2.3 الهند
  17.6  3.6  اليابان

  4.9  1.0  سنغافورة
  22.9  4.7   آسيوية أخرىدول

 100.0 20.5 اإلجمالي 

  .2010 السنوية، شرآة برتش بتروليوم، اإلحصائيةالنشرة  : المصدر
  
  

  )4(لعربيةقيمة الصادرات النفطية في الدول ا
  

برميل بشكل / دوالر33 حوالي الذي بلغ 2009 االنخفاض الحاد الذي شهدته معدالت أسعار النفط خالل عام انعكس
 التي تعد المحرك الرئيسي للتنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول العربية  العربيةسلبي على قيمة الصادرات النفطية

 المرآزية من العملة األجنبية، والمعزز األساسي للفوائض في مصارفهاتياطيات المنتجة للنفط، والداعم الرئيسي الح
  . ميزانياتها

  
ولعل البيانات النصف سنوية المتعلقة بحرآة أسعار النفط و قيمة الصادرات النفطية المقدرة للدول العربية تعطي صورة 

ومن .  بسبب تداعيات األزمة المالية العالمية2009عام أوضح لآلثار السلبية التي نجمت عن انخفاض األسعار خالل 
خالل تتبع انعكاس التطورات األخيرة في أسعار النفط على قيمة الصادرات النفطية للدول العربية، تشير التقديرات 

   عندما آانت أسعار النفط في حدود2009 مليار دوالر خالل النصف األول من عام 145.5األولية إلى بلوغها 
 مليار دوالر نتيجة ارتفاع أسعار النفط إلى 207 الثاني من العام إلى النصفللبرميل، لترتفع بعد ذلك خالل  دوالر 50.7

  .  دوالر للبرميل71
                                                           

  :عربية على النحو التاليتم تقدير قيمة صادرات النفط الخام في الدول ال   )4(
تم احتساب حجم صادرات النفط الخام في الدول العربية وذلك بطرح االستهالك السنوي من اإلنتاج السنوي، وبعد ذلك تم احتساب المعدل 

 صادرات السنوي لألسعار الفورية لخامات آل دولة، وبضرب المعدل السنوي للسعر في حجم الصادرات النفطية السنوية تم تقدير قيمة
 .النفط الخام للدول العربية
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 يالحظ 2008والنصف األول من عام  2009 النصف األول من عام بينوعند مقارنة قيمة الصادرات النفطية المقدرة 

أما .  في المائة52 نتيجة النخفاض أسعار النفط بنسبة ، في المائة59.7نسبة  مليار دوالر أي ب215انخفاضها بحوالي 

 مليار دوالر مقارنة بالنصف األول من ذات 67 فقد ارتفعت قيمة الصادرات بنحو ،2009خالل النصف الثاني من عام 

  ).7( الشكل  في المائة،40 نتيجة الرتفاع أسعار النفط بنسبة ، في المائة20أي بنسبة ، العام
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قيمة الصادرات النفطية للدول العربية
متوسط أسعار سلة أوبك

  
  

  

 مليار دوالر في عام 623حوالي وعند المقارنة السنوية يالحظ انخفاض قيمة الصادرات النفطية للدول العربية من 

 في 39.3  مليار دوالر أي بنسبة244 بمقدار ، ويمثل ذلك انخفاضًا2009 مليار دوالر عام 379  حوالي إلى2008

سات األزمة المالية على أسعار النفط التي انخفضت بمقدار الثلث مقارنة ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى انعكا. المائة

بالعام السابق، وعلى إنتاج النفط الذي انخفض بوجه خاص في الدول العربية السبع المنضوية تحت مظلة منظمة أوبك 

  .2009 عام يةبدامنذ  ي/ مليون ب4.2  بواقع، في حصصها اإلنتاجية هو األعلى على اإلطالقالتي أقرت خفضًا

  

فعلى سبيل المثال انخفضت قيمة الصادرات . خرمن قطر آلوعلى مستوى الدول العربية فرادى، تباينت نسبة االنخفاض 

الجزائر والبحرين واإلمارات و  السودانفي آل من في المائة 51.4إلى في المائة  36.3النفطية بنسبة تراوحت ما بين 

على في المائة  41في المائة و 41.6قطر بنسبة و  السعوديةوفي  في المائة،43.5وانخفضت في ليبيا بنسبة . واليمن

  . في المائة على التوالي26.8وفي المائة  27.4مان بنسبة ، وفي الكويت وًعالتوالي

الشكل (7) : المعدالت النصف السنوية ألسعار النفط  و قيمة الصادرات النفطية للدول 
العربية،2009-2008

.2009، تقرير األمين العام السنوي )أوابك(رولمنظمة األقطار العربية المصدرة للبت: المصدر 
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  بعد تعديلها وفق مخفض الناتج المحلي1995يذآر أن قيمة الصادرات النفطية للدول العربية باألسعار الحقيقية لعام 

 مليار دوالر 298حوالي  إلى 2008 مليار دوالر في عام 499  حوالياإلجمالي في الدول الصناعية، قد انخفضت من

  ).5/10(الملحق ، في المائة 40.2ما يمثل انخفاضا بنسبة ب، 2009عام في 

  

  صادرات الغاز الطبيعي

  

  في7.7بنسبة )  األنابيب و الغاز الطبيعي المسيلغاز( الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي بنوعيه  آميةارتفع إجمالي

فقد  .2008مليار متر مكعب في عام  813.8 مقارنة بحوالي ، مليار متر مكعب876.5  ليبلغ2009المائة خالل عام 

، 2009 مليار متر مكعب في عام 633.8إلى  في المائة لتصل 7.9بنسبة األنابيب ارتفعت الكميات المصدرة بواسطة 

 في المائة في عام 72.2 مقارنة بحصة 2009من إجمالي صادرات الغاز العالمية في عام   في المائة72.3حصة مشكلة 

لتبلغ  في المائة 7.2 الناقالت على شكل غاز طبيعي مسيل بنسبةصادرات الغاز الطبيعي بواسطة  آما ارتفعت . 2008

 مقارنة ،2009الي الصادرات العالمية خالل عام في المائة من إجم 27.7 مليار متر مكعب مستأثرة بحصة 242.8

  .2008عام  في المائة خالل 27.8بحصة 

  

ل أو وشهدت آميات الغاز الطبيعي المصدرة من الدول العربية إلى األسواق العالمية، سواء على شكل غاز طبيعي مسي

  مليار متر مكعب مقابل 167.6 لتصل إلى 2009 في مستوياتها خالل عام ًا انخفاض،بواسطة خطوط األنابيب

وقد استحوذت صادرات الغاز الطبيعي .  في المائة1.5 نسبته بانخفاض، أي 2008 مليار متر مكعب في عام 170.1

 المصدرة المرتبة األولى بين الدول العربية وجاءت قطر في . في المائة من اإلجمالي العالمي19.1على نسبة العربية 

 في المائة من إجمالي صادرات الدول 40.7 أي ما نسبته ، مليار متر مكعب68.2اتها حيث بلغت صادر للغاز الطبيعي،

مليار متر مكعب بحصة  52.7في المرتبة الثانية حيث بلغ إجمالي صادراتها الجزائر ، تلتها 2009العربية في عام 

 في 6.9  بحصةفُعمانة،  في المائ10.9ثم مصر بحصة  في المائة من إجمالي صادرات الدول العربية، 31.4بلغت 

  .  في المائة0.3 اليمن بحصة وأخيرًا،  في المائة4.2 ثم اإلمارات بحصة في المائة، 5.9 بحصة فليبياالمائة، 

  

  إلى 2008 عام  في مليار متر مكعب75.5من بواسطة األنابيب قد انخفضت صادرات الغاز الطبيعي العربي و

في المائة من إجمالي الصادرات العربية  39شكلت هذه الصادرات حوالي وقد . 2009 عام  في مليار متر مكعب65.3

من   فقد ارتفعتالغاز الطبيعي المسيلالدول العربية من صادرات أما .  في المائة من اإلجمالي العالمي10.3 ونحو

رات حوالي وقد مثلت هذه الصاد. 2009عام في  مليار متر مكعب 102.3  إلى2008 عام  مليار متر مكعب في94.6

عام في العالمية في المائة من إجمالي صادرات الغاز  42.1 في المائة من إجمالي صادرات الغاز العربية، ونحو 61

  .)7 ( رقمالجدول، 2009
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  )7(رقم الجدول 
  2009عام  في صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي بنوعيهاتجاه 

  
  )مليار متر مكعب( 

 اإلجمالي ناقالتعبر ال بواسطة األنابيب 

 52.7 20.9 31.8 الجزائر

 11.5 11.5 0.0 عمان

 9.9 0.7 9.2 ليبيا

 18.3 12.8 5.5 مصر

 68.2 49.4 18.8 قطر

 7.0 7.0 0.0 اإلمارات العربية

  0.4  0.4  0  اليمن

 167.6 102.3 65.3 إجمالي الدول العربية

 19.1 42.1 10.3 )في المائة (  حصة الدول العربية من اإلجمالي

  .2010النشرة اإلحصائية السنوية، شرآة برتش بتروليوم،  : المصدر

  
  

فقد بلغت صادرات قطر إلى  ، صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المنقول بواسطة األنابيبباتجاهأما فيما يتعلق 

 مليار 21.4  إيطاليا نحوإلىائر صادرات الجزفي حين بلغت  مليار متر مكعب، 17.3اإلمارات العربية المتحدة حوالي 

،  مليار متر مكعب1.25تونس  وإلىمليار متر مكعب  6.9 أسبانيا وإلى مليار متر مكعب 1.3البرتغال  وإلىمتر مكعب 

 صادرات ليبيا أما مليار متر مكعب، 2.8 األردن إلى بلغت صادرات مصر وقد.  مليار متر مكعب0.5المغرب  وإلى

  . مليار متر مكعب9.2  إيطاليا فقد بلغتإلى

  

 آل من أمريكا الشمالية إلىصادرات قطر آان اتجاه  وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال المنقول بواسطة الناقالت،

 أوروبا ومنطقة آسيا إلىمان ُع صادرات آل من الجزائر وآان اتجاهفي حين وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، 

، فقد  صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسيلأما اتجاه . منطقة آسيا والمحيط الهاديإلىت والمحيط الهادي، واإلمارا

  .)8(  رقمالجدول، أمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهاديشمل 
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  )8 ( رقمالجدول
  2009عام  في  صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي بنوعيهاتجاه

  
  )مليار متر مكعب(

أمريكا  أوروبا إلى/  من
 الشمالية

أمريكا 
 الجنوبية

آسيا والمحيط 
  الهادي

الشرق 
  األوسط

  اإلجمالي  أفريقيا

  52.4  1.75  0  0.24 0 0 50.7 الجزائر

  11.6  0  0  10.09 0 0 1.38 عمان

  9.9  0  0  0 0 0 9.9 ليبيا

  18.3  0  5.5  1.0 0.2 4.9 6.7 مصر

  68.2  0  18.7  29.9 0.2 0.6 18.8 قطر

  7.0  0  0  6.9 0 0 0.1 اإلمارات العربية

  0.4  0  0  0.2  0  0.1  0.1  اليمن

  167.6  1.75  24.3  48.5 0.4 5.6  87.6  الدول العربية

  .2010،  السنوية، شرآة برتش بتروليومالنشرة اإلحصائية: المصدر

  

  منتدى الدول المصدرة للغاز

  

لمنتدى  االجتماع الوزاري التاسع انعقاد فيما يتعلق بصناعة الغاز الطبيعي 2009 التي شهدها عام الهامةمن التطورات 

  . للمنتدى، الذي تم خالله اختيار أمين عام9/12/2009بتاريخ  ، الدوحة، بالعاصمة القطريةالدول المصدرة للغاز

  

ول األعضاء ودعم وتعزيز  في المقام األول إلى تنسيق سياسات الغاز للد2008يهدف المنتدى الذي تأسس في عام و

التعاون الفني وتبادل الخبرات فيما بينها للمساهمة في تطوير صناعة الغاز، وآذلك بحث الشراآة بين الدول المنتجة 

للغاز والسعي لمد جسور الحوار مع الدول المستهلكة له، وسبل تحقيق استقرار لألسعار في مستوى مقبول بالنسبة 

 يكون وأن بشؤون الغاز وتنظيم تجارته، تعنىتطلع المنتدى إلى أن يصبح أهم التنظيمات التي وي. للمنتجين والمستهلكين

 عن مواقف وآراء الدول المصدرة للغاز بشأن اآلليات المناسبة ألسواق الغاز، وغيرها من المسائل ذات  معبرًامنبرًا

  .سواق الغازأالصلة بصناعة و

  

 نيجيرياوغينيا االستوائية  وقطر ومصر وروسيا والجزائر و هي ليبيا،ويضم المنتدى في عضويته إحدى عشر دولة

في  اجتماعات وزارية آان أولها 7تم اإلعالن عن إنشاء المنتدى بعد  وقد .بوليفيا وإيران وفنزويال وترينداد وتوباغوو

يًا وتم اختيار العاصمة  موسكو نتج عنه اإلعالن عن إنشاء المنتدى رسمفي 2008عام آخرها في إيران وفي  2001عام 

االجتماع الثامن تعيين وزير الطاقة والصناعة القطري رئيسًا للمنتدى ووزير وقد تقرر في . القطرية الدوحة مقرًا له
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نعقد االجتماع الوزاري التاسع لمنتدى او. للمنتدىالطاقة والمعادن الجزائري نائب له، آما تم اعتماد اللجنة التنفيذية 

وخالل االجتماع تم اختيار المرشح الروسي، . 9/12/2009 للغاز بالعاصمة القطرية الدوحة بتاريخ الدول المصدرة

 2010لعام وزير الطاقة والمعادن الجزائري رئيسًا للمنتدى ، في حين تم تعيين 2011 و2010لعامي أمينًا عامًا للمنتدى 

 وضع القادمةمل األمانة العامة للمنتدى خالل المرحلة ويتضمن برنامج ع. وذلك وفقًا للترتيب األبجدي للدول األعضاء

الخطط المستقبلية للمنتدى وعرض التصورات الخاصة بتقديم الدعم للدول األعضاء لمساعدتها على تطوير مواردها من 

  .الغاز الطبيعي
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  


