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    في مجال النفط والطاقةفي مجال النفط والطاقةالتطورات التطورات 

  
  

  

 نظرة عامة
 

لب على النفط مستوى ، حيث تجاوز الط2008دا خالل النصف األول من عام شهدت مؤشرات السوق النفطية أداء جي

 دوالر للبرميل، 128 األسعار مستوى تي، وتجاوز/ مليون ب86.5 إلىالعرض النفطي وصل ، وي/ مليون ب86

وخالل النصف الثاني من عام .  من العامالنصف األول مليار دوالر خالل 200رات النفطية حاجز  قيمة الصادتوتخط

، ألقت األزمة المالية بظاللها على السوق النفطية التي لم تكن بمنأى عن التطورات الحاصلة في االقتصاد 2008

، لذي أخذ في االتجاه نحو االنخفاضط افقد انعكست تلك التطورات بشكل جلي على الطلب العالمي على النف. العالمي

األعضاء في وعلى أسعار النفط التي شهدت تقلبات غير مسبوقة، وحجم اإلمدادات النفطية وخاصة من الدول العربية 

ففي سياق سعيها الحثيث نحو تحقيق االستقرار في السوق النفطية وضمان آبح جماح .  النفطيةهاعائدات، وعلى أوبك

 بخفض )منها سبع دول عربية ( ظمة أوبك  مندول مستويات عادلة، قامت إلىعار النفط والوصول بها االنخفاض في أس

 .ي وهو أعلى مستوى للخفض منذ تاريخ العمل بتلك الحصص/ مليون ب4.2 بمقدار 2008حصصها اإلنتاجية في عام 
 

ديسمبر  دوالر للبرميل خالل 40ى ما دون وعلى الرغم من ذلك ظلت أسعار النفط متقلبة لتصل إلى أدنى مستوياتها، إل

وقد انعكس ذلك االنخفاض أوال على . يوليو من العام نفسه دوالر للبرميل في 130 تجاوزت حاجز أن بعد 2008

الدول الصناعية التي قفزت إلى مستويات أعلى من متوسطها المسجل خالل السنوات في مستويات المخزون النفطي 

  . على قيمة الصادرات النفطية في الدول العربية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحرآة األسعارالخمس األخيرة، وثانيا
 

 إلى تنشيط قطاع االستكشاف والبحث عن ،2008، خالل النصف األول من عام  في األسعارالنسبيوقد أدى االرتفاع 

، مما قاد إلى تحقيق العديد من العميقةصعبة آالمياه ، وخاصة في المناطق الاطيات جديدة على المستوى العالمياحتي

 .االآتشافات النفطية والغازية، وتبعا لذلك تم تحقيق زيادات طفيفة في االحتياطيات المؤآدة من النفط والغاز الطبيعي

 86.2ي ليبلغ / ألف ب150بنحو ) نفط خام ومكثفات وسوائل الغاز الطبيعي(ارتفع معدل اإلنتاج العالمي من النفط و

ي /ألف ب 300، وفي المقابل انخفض المعدل السنوي للطلب العالمي على النفط بمقدار 2008ي في عام / بمليون

  . ي/ مليون ب85.6ليصل إلى 

  
  

  
  الفصل الخامس
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 اآتشافا 37 اآتشافا نفطيا و64 قاد إلى تحقيق 2008وشهد قطاع االستكشاف في الدول العربية نشاطًا مكثفا خالل عام 

 في 30.3 في المائة من تقديرات االحتياطي المؤآد من النفط و57.7وذة على نحو غازيا، وظلت الدول العربية مستح

 في المائة بما يزيد 27.5وظل إنتاج الدول العربية من النفط الخام مستأثرا بنسبة . المائة من احتياطيات الغاز الطبيعي

 في المائة من اإلجمالي 13.4تشكل آما ارتفعت حصتها من آميات الغاز المسوق ل. عن ربع إجمالي اإلنتاج العالمي

 .العالمي
 

 مليون ب م ن ي، وظل  النفط 10 في المائة ليصل 4.3 بمعدل 2008آما ارتفع استهالك الطاقة في الدول العربية عام 

والغاز الطبيعي المصدرين األساسين اللذين تعتمد عليهما الدول العربية لتغطية متطلباتها من الطاقة، حيث شكلت 

 . في المائة من إجمالي المصادر98.5ا معا  حصتهم
 

 2008وقد شهدت المعدالت السنوية ألسعار نفوط التصدير الرئيسية في الدول العربية ارتفاعًا في مستوياتها خالل عام 

 في المائة، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في قيمة الصادرات النفطية في 39 في المائة و32بنسب متفاوتة تراوحت بين 

 .  لدول العربيةا
 

 الوضع العام لالستكشاف واالحتياطيات 
 

الشرآات العالمية برصد  إلى قيام 2008 والنصف األول من عام 2007أدى االرتفاع النسبي في أسعار النفط خالل عام 

المياه  قطاع االستكشاف والبحث عن احتياطيات جديدة في المناطق الصعبة، مثل  لتنشيطمبالغ آبيرة في ميزانياتها

و قد انعكس ذلك النشاط المتزايد في مجال التنقيب واالستكشاف على عدد الفرق العاملة بالمسح الزلزالي . العميقة جدًا

 إلى 2008، حيث وصل متوسط عدد الفرق العاملة عام 2007عام مع  في المائة مقارنة 19تفعت بنسبة عالميًا التي ار

 ارتفع 2008د فرق المسح الزلزالي العاملة في منطقة الشرق األوسط في عام والجدير بالذآر، أن عد. شهر/ فرقة356

  .  في المائة مقارنة بالعام السابق61بنسبة 

  

 النشاط االستكشافي 

 

 مقارنة بالعام 2008شهدت الميزانيات المخصصة لنشاط االستكشاف و اإلنتاج في بعض الدول العربية ارتفاعا في عام 

 مليار دوالر، 2.25 إلى في المائة لتصل 15لذي شهدته ميزانية شرآة ادنوك اإلماراتية بنسبة آاالرتفاع ا. السابق

 مليار دوالر، آما ارتفعت ميزانية سوناطراك 11.8 إلى في المائة لتصل 31وارتفعت ميزانية أرامكو السعودية بمعدل 

ي هذا السياق، قيام العديد من الدول العربية ويذآر ف . مليار دوالر5 نحو إلى في المائة لتصل 40الجزائرية بنسبة 

  : ، نذآر منها على سبيل المثال ال الحصر2008بالتوقيع على عدد من اتفاقيات المشارآة و تقاسم اإلنتاج خالل عام 
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 وقعت شرآة دانه غاز، اتفاقية مع إمارة الشارقة، الستكشاف وتطوير قاطع غرب ،اإلمارات العربية المتحدةفي  -

 مليون دوالر لعمليات 65 الواقع في المغمورة، وتقدر االستثمارات األولية المتفق عليها بحوالي الشارقة

 . مليون دوالر لعمليات التطوير55االستكشاف، إضافة إلى 

 

 بالتوقيع على اتفاقيتي استكشاف ومشارآة في اإلنتاج مع آل من مؤسسة أوآسيدنتال األمريكية،  البحرينقامت  -

 . ية للتنقيب عن النفط والغاز في عدد من القواطع البحرية وشرآة تايلند

 

 حصلت شرآتان فيتناميتان على امتيازين للتنقيب عن البترول والغاز في خليج قابس جنوبي تونس،  ،تونس وفي -

 . مليون دوالر آحٍد أدنى2وتقدر االستثمارات التي ستنفق على عمليات التنقيب بحوالي 

 

ة سوناطراك على مشروع مشترك مع شرآة روسنفت الروسية من المقرر أن يبدأ  وافقت شرآ،الجزائر وفي -

 .ي في طاآوازيت جنوب الجزائر/ ألف ب60 ألف و50، لتطوير ما بين 2012تشغيله في 

 

يدة في عدة حقول مثل الروضتين، ، التي أآدت وجود مكامن نفطية جدالكويتونشطت عمليات االستكشاف في  -

.  بئرًا في إطار تنفيذ المشروع التقييمي األول الخاص بإنتاج النفط الثقيل13ي، وقد تم حفر الرتقة، وبحرة، وظبو

 .2020من النفط الثقيل بحلول عام ي / ألف ب700وتهدف الخطة المتبناة إلى إنتاج 

 

اراتية، تنص اتفاقية استكشاف ومشارآة باإلنتاج في مجال الغاز، مع ائتالف ليوا اإلم  تم التوقيع على ،ليبياوفي  -

 مليون دوالر على أعمال التنقيب و االستكشاف وذلك للتنقيب عن الغاز في القاطع 70على إنفاق ما ال يقل عن 

 مليون 95تقوم بموجبها إنفاق ما ال يقل عن ) شل(آما تم التوقيع على اتفاقية مع شرآة .  في حوض سرت103

 .دوالر على أعمال التنقيب واالستكشاف

 

 مليارات دوالر، سيتم من خالله تطوير 3 على عقد خدمات بترولية بين العراق وشرآة صينية  بقيمة تم التوقيع -

 . سنوات3حقل أحدب، ويتوقع أن يبدأ اإلنتاج خالل 

 

، تم التوقيع على ثالث اتفاقيات بترولية مع عدد من الشرآات االنجليزية واإليطالية والماليزية والكويتية، مصروفي  -

يب عن البترول في مناطق رشيد وغرب الدلتا البحرية بالبحر المتوسط في المياه العميقة، وشمال وذلك للتنق

 . مليار دوالر2البردويل، وذلك باستثمارات تقدر بحوالي 

  

 أدت الزيادة في النشاط االستكشافي إلى رفع معدل عدد الحفارات ،والتطويري االستكشافي الحفر نشاطأما فيما يخص 

، يذآر أن هذا االرتفاع ال يتماشى 2008 حفارة في عام 3336 إلى 2007 حفارة في عام 3117ي العالم من العاملة ف
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مع آثافة عمليات االستكشاف ويعزى ذلك إلى عدم القدرة على مقابلة الطلب المتزايد على الحفارات وارتباط معظمها 

 .بعقود عمل طويلة األجل

 

 اآتشافا 121 أديا إلى تحقيق نحو  في العالمشاط االستكشافي و نشاط الحفر الالحقتشير التقديرات األولية إلى أن الن

 2008وقد شهدت الدول العربية نشاطًا استكشافيًا واسعًا خالل عام .  اآتشافا غازيا على المستوى العالمي90نفطيا و

المستجدات في هذا النشاط تحقيق اآتشاف ومن .  اآتشافا غازيا37 اآتشافا نفطيا و64 اآتشافا منها 101أدى إلى تحقيق 

 .للغاز في المغرب في امتياز أوالد نزاال الواقع شمال شرق العاصمة الرباط

 

وتونس بإحدى عشر  وهي مصر بسبع وثالثين اآتشافا، ،اآتشافات نفطية في سبع دول عربية 2008خالل عام  تحققت

الجزائر وسورية، واآتشاف واحد في  وليبيا بثمان اآتشافات، وثالث اآتشافات في عمان، واآتشافان في آل من، اآتشافا

أما االآتشافات الغازية، فكان معظمها في مصر التي حققت أربع وعشرون اآتشافا غازيا، تليها الجزائر بتسعة . اليمن

 ).5/1(اآتشافات، واآتشافان في تونس، واآتشاف غازي واحد في آل من عمان والمغرب، الملحق 

  

 االحتياطيات 

 

  إلى، ارتفاعا طفيفا لتصل2008على الصعيد العالمي في نهاية عام الخام ت االحتياطي المؤآد من النفط شهدت تقديرا

وفيما يخص الدول العربية  . في المائة بالمقارنة مع العام السابق0.9 تريليون برميل، أي بنسبة زيادة بلغت 1.164

وقد . 2007 في المائة عن تقديرات عام 0.4 بحوالي 2008ارتفعت تقديرات االحتياطي المؤآد من النفط الخام لعام 

وعلى مستوى الدول فرادى،  .ة من االحتياطي العالمي من النفط في المائ57.7 شكلت احتياطيات الدول العربية نسبة

 ليبلغ  مليار برميل2.2 الدول العربية األخرى حيث ارتفع بمقدار  معشهد االحتياطي النفطي في ليبيا أآبر إضافة مقارنة

و ارتفعت .  مليون برميل إلى احتياطياتها النفطية330آما أضافت مصر حوالي .  مليار برميل43.66حوالي 

وفي المقابل انخفضت االحتياطيات النفطية في آل .  مليون برميل60احتياطيات تونس من النفط بشكل طفيف، أي بنحو 

فيما استقرت مستوياتها في بقية الدول العربية عند توالي، على ال في المائة 3.5 و 7.7من البحرين و عمان بنسبة 

 .2007لمستوى المسجل في نهاية عام ا

 

 ترآزت 2008 في المائة من االحتياطيات المؤآدة من النفط الخام في الدول العربية لعام 92.6الجدير بالذآر أن نسبة و

 من إجمالي احتياطيات الدول العربية، والعراق  في المائة39.3 وهي السعودية التي استأثرت بحصة ،في خمس دول

 ، في المائة6.5مائة، وليبيا بحصة  في ال14.6في المائة، واإلمارات بنسبة 15.1 في المائة، والكويت بنسبة 17.1بنسبة 

    .)1(والشكل ) 5/2( الملحق
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الدول العربية
% 57.7

آومنولث الدول 
المستقلة
دول أوبك غير العربية8.5 %

% 24.9

أخرى
% 5.7

أمريكا الشمالية
% 3.2

إجمالي اإلحتياطي المؤآدة: 
1164.3

مليار برميل 

 
  .2008ر األمين العام السنوي، منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، تقري :المصدر                  

 
 في 1.1 تريليون متر مكعب أي بنسبة 1.95وفيما يتعلق باحتياطيات الغاز الطبيعي عالميًا فقد شهدت ارتفاعا بمقدار 

وفي الدول العربية، .  تريليون متر مكعب177 إلى 2008م ، لتصل في عا2007مستويات عام مع المائة مقارنة 

 في 0.2، أي بنسبة 2007احتياطيات عام مع  مليار متر مكعب مقارنة 123 الطبيعي بحوالي ارتفعت احتياطيات الغاز

 في المائة من الزيادة في احتياطيات الغاز 84.6وقد استأثرت مصر بنسبة .  تريليون متر مكعب53.7 إلىالمائة لتصل 

آما ارتفعت احتياطيات تونس .  في المائة5.1 مليار متر مكعب، أي بنسبة 104عربيا، حيث ارتفعت احتياطياتها بمقدار 

وفي المقابل .  مليار متر مكعب10 في المائة، واحتياطيات سورية بمقدار 16.4 مليار متر مكعب، أي بنسبة 9بمقدار 

وقد ساهمت الدول العربية . 2007استقرت االحتياطيات الغازية في بقية الدول العربية عند مستواها المسجل خالل عام 

،  مجموعة آومنولث الدول المستقلة في المائة من االحتياطيات العالمية، وهي حصة مقاربة لحصة30.3 بحصة مجتمعة

  .)2(والشكل  ) 5/3(الملحق 

  
  

 

الدول العربية 
 % 30.3

دول أوبك غير    
العربية   

 % 23.4

أخرى
%8.9  

آومنولث الدول  
المستقلة 

 % 31.9 

أمريكا الشمالية 
 % 5.5

إجمالي االحتياطي العالمي
177.1

تريليون متر مكعب

 
  .2008منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، تقرير األمين العام السنوي،  :المصدر         

الشكل (1) : احتياطيات النفط الخام العالمية وفق المجموعات الدولية في نهاية
عام 2008

الشكل (2) : االحتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي وفق المجموعات الدولية في 
نهاية عام 2008
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 2007 عن مستويات عام 2008 لعام العالم المؤآدة من الفحم الحجريتقديرات احتياطي من ناحية أخرى، تراجعت 

في مجال صناعة الفحم  دث في الدول العربية تطورات تذآرلم تحو ، مليار طن826 في المائة لتصل 2.5بمعدل 

  .واستخراجه

 

  اإلنتاج 
 

 النفط والغاز الطبيعي

 

 في 59.5الطاقة العالمي، إذ استحوذا المصدران على نحو حافظ النفط والغاز الطبيعي على حصتهما المعتبرة من مزيج 

ل والمتكثفات، شهد معد الخام فيما يتعلق بالنفط . 2008لطاقة المختلفة خالل عام المائة من إجمالي اإلنتاج من مصادر ا

 0.17 نسبتها أي بزيادةي / مليون ب86.2، ليصل إلى ي/ ألف ب150 ، طفيفًا ارتفاعًا2008خالل عام  اإلنتاج العالمي

 . في المائة عن العام السابق

 

زمة المالية انعكاساتها الواضحة على هذا الجانب من السوق النفطية، فخالل النصف األول من العام حينما وقد آان لأل

 شجع ذلك على رفع معدالت اإلنتاج العالمي حيث ،ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ وارتفع أيضا الطلب على النفط

 أخذت األسعار في االتجاه نحو االنخفاض الحاد، وآذلك ،مع تفاقم األزمة الماليةو. ي/ مليون ب86.5 إلى وصلت

 التي انخفضت خالل الربع لى مستوى معدالت اإلنتاج العالميالوضع بالنسبة للطلب على النفط، وقد انعكس ذلك ع

  .ي خالل الربع األخير من العام/ مليون ب85.5 إلى ثم ،ي/ مليون ب85.8 إلى 2008الثالث من عام 

  

 لبحث ومتابعة تطورات 2008يذآر في هذا السياق، قيام منظمة أوبك بعقد ثالثة اجتماعات خالل الربع األخير من عام 

ومن خالل تلك المتابعة تم مالحظة تراجع . األزمة المالية وانعكاسها على االقتصاد العالمي وبالتالي على السوق النفطية

لى النفط بشكل واضح على الرغم من وفرة المعروض النفطي وانخفاض أسعاره مما حدا ببلدان المنظمة اتخاذ الطلب ع

ي، / مليون ب4.2 نحو إلى 2008وقد وصل إجمالي الخفض في عام . قرارات خفض متتالية في الحصص اإلنتاجية

 يذآر أنه قد تم العمل .1982ها في عام آبر خفض في الحصص اإلنتاجية على اإلطالق منذ تاريخ العمل بأيعد وهو 

  .2008خالل شهر نوفمبر ) ي/ مليون ب2(بجزء من هذا الخفض 

 

العام السابق ليصل مع ي مقارنة / مليون ب1.4عا بمقدار  ارتفا2008شهد إنتاج النفط في الدول العربية خالل عام 

ل العربية بمعزل عن التطورات التي أفرزتها األزمة ولم تكن معدالت إنتاج النفط في الدو. ي/ مليون ب23.7معدله إلى 

 ما إلى، ليرتفع 2008ي خالل النصف األول من عام / مليون ب23.5 فقد ظل إنتاج الدول العربية في حدود ،المالية

 .ي/ مليون ب23ي خالل الربع الثالث من العام، ثم لينخفض خالل الربع األخير إلى ما دون / مليون ب24يقرب من 
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 بنظيره للعام السابق ارتفاعه في 2008نتاج النفط لعام إى مستوى الدول العربية فرادى، يالحظ عند مقارنة معدالت وعل

 في المائة، والجزائر التي انخفض إنتاجها بنسبة 1.1جميع الدول العربية باستثناء البحرين التي انخفض إنتاجها بنسبة 

 حصة الدول العربية مجتمعة في إجمالي أنيذآر .  في المائة7.4  بنسبة في المائة، واليمن التي انخفض إنتاجها2.2

) 5/4(  الملحق،2008 في المائة في عام 27.5 إلى 2007 في المائة في عام 26إنتاج النفط العالمي قد ارتفعت من 

  .)3(والشكل 
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  .2008رير األمين العام السنوي، منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، تق:  المصدر                

  

 8.3هو تواه المسجل خالل العام السابق و عند مس2008أما اإلنتاج العالمي من سوائل الغاز الطبيعي، فقد استقر في عام 

ي وهو ذات المستوى المسجل / مليون ب3.1 حوالي )1(إنتاج الدول العربية من سوائل الغاز الطبيعيي، وبلغ /مليون ب

 . في المائة من إجمالي اإلنتاج العالمي37، ليستأثر بنحو 2007في عام 

 

 الغاز المحروق الذي تصل نسبته باستثناءوهو الغاز المنتج  ،الغاز الطبيعي المسوق على المستوى العالميوفيما يخص 

تصل نسبته إلى ذي  في المائة من إجمالي الغاز المنتج، و الغاز المعاد حقنه في المكامن ال3.5في الوقت الحاضر إلى 

 في المائة 0.1  أي بنسبة مليار متر مكعب4.2 بمقدار 2007عام في  انخفضت الكميات المسوقة ، في المائة12نحو 

 مليار 386.9 المسوق في الدول العربية من  الطبيعيوقد ارتفع إجمالي الغاز تريليون متر مكعب، 2.94لتصل إلى نحو 

 1.5 ونسبة مليار متر مكعب، 5.7 بمقدار أي 2007مليار متر مكعب في عام  392.6 إلى 2006متر مكعب في عام 

 للغاز الطبيعي المسوق في  في المائة من اإلجمالي العالمي13.4وشكلت حصة الدول العربية مجتمعة حوالي  .في المائة

 .2006 في المائة في عام 13.1حصة مع ، مقارنة 2007عام 

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

 .أخرى والبيوتان والبنتان ومتكثفات نوالبروبا اإليثانعلى 

الشكل (3) : تطور إنتاج النفط الخام في الدول العربية، 2008-2004
( مليون ب/ي)
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 دول عربية، حيث انخفضت في الجزائر بمعدل 5، انخفضت الكميات المسوقة في وعلى مستوى الدول العربية فرادى

 في المائة لتصل 27.1 مليار متر مكعب، آما انخفضت في سورية بمعدل 83 إلى 2007 في المائة، لتصل في عام 5.9

 المسوقة في آل  في المائة، آما انخفضت الكميات50 مليار متر مكعب، وفي العراق تخطت نسبة االنخفاض 5.3إلى 

وفي المقابل ارتفعت الكميات المسوقة من الغاز في بقية .  في المائة على التوالي11.9 و2.3من الكويت ومصر بنسبة 

ت الدول العربية بنسب متفاوتة بحيث طغت على االنخفاض الذي شهدته آل من الجزائر وسورية والعراق والكوي

  ).5/5( الملحق ،ومصر

 

 رىمصادر الطاقة األخ

 

ن مكافئ ـون طـ ملي89.3 بمقدار 2008 ارتفاعا في مستواه خالل عام الفحم الصلب التجاريشهد اإلنتاج العالمي من 

 في المائة من إجمالي إنتاج 29.3ن، مشكال بذلك نسبة ـون طـ ملي3224.9ـى  في المائة ليصل إل2.8نفط  أي بنسبة 

 في المائة من اإلنتاج 42.5الدول المنتجة للفحم حيث استأثرت بنحو وآانت الصين في طليعة . مصادر الطاقة المختلفة

الدول ومازال إنتاجه في الدول العربية مقتصرا على الجزائر ومصر، ولم تشهد صناعة الفحم واستخراجه في . العالمي

 .تها منذ فترة طويلة أي تطورات باستثناء قيام المغرب بإعادة االستثمار في بعض مناجمها التي آانت قد أغلقالعربية

 

، 2007، فقد بلغ عدد المفاعالت النووية المولدة للكهرباء العاملة في العالم في نهاية عام الطاقة النوويةأما فيما يخص 

 في المائة 5.5، أي ما يمثل 2008 مليون طن مكافئ نفط في عام 619.7 مفاعال، و قد تم إنتاج ما يكافئ 439حوالي 

، و بحسب ما ورد في اإلستراتيجية العربية الستخدامات الدول العربيةو قد أعلنت . مصادر المختلفةمن إجمالي إنتاج ال

، عن نيتها تبني الطاقة النووية ألغراض إنتاج الطاقة الكهربائية و لألغراض )المرحلة األولى(الطاقة الجديدة والمتجددة 

 خليط الطاقة الكهربائية، باستثناء مصر التي حددت مساهمة الطبية، إال أن خططها لم تتضمن تحديد نسبة مساهمتها في

وفي حال اإلعالن عن إنشاء محطات طاقة نووية في الدول العربية فإن . 2017 ميغا واط عام 1000الطاقة النووية بـ 

 .يذ نظرا لما تحتاجه تلك المحطات من فترات طويلة لإلعداد والتنف2020إنتاج تلك المحطات لن يبدأ قبل عام 

 

فقد تم إنتاج ما يكافئ   فالزالت تلعب دورا ثانويا في إمدادات الطاقة العالمية،إلنتاج الطاقة من المصادر المائيةوبالنسبة 

 في المائة من إجمالي اإلنتاج من المصادر المختلفة 6.3 يشكل  ، أي ما2008 مليون طن مكافئ نفط في عام 717.5

العربية، التي تتوفر لديها مصادر مائية، الطاقة الكهرومائية في توليد الكهرباء، خاصة تستغل العديد من األقطار . للطاقة

 (WEC)واستنادا إلى إحصاءات مجلس الطاقة العالمي . مصر وسورية والعراق ولبنان وتونس والمغرب والجزائر

:  في األقطار العربية آما يلي2005 ، فقد بلغ إجمالي الطاقات المرآبة من الطاقة الكهرومائية حتى نهاية عام2007لعام 

 ، والجزائــر) ميغاواط280( ، ولبنان) ميغاواط1498(، والمغرب ) ميغاواط1616( ، وسورية) ميغاواط2850( مصر

  ). ميغاواط10( ، واألردن) ميغاواط62(، وتونس ) ميغاواط260( ، والعــراق) ميغاواط275(
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  الطلب على الطاقة 
 

  على المستوى العالمي

 

مليون طن 11295( مليون برميل مكافئ نفط 225.3 حوالي 2008بلغ إجمالي الطلب العالمي على الطاقة خالل عام 

 42.1 في المائة للدول المتحولة، و9.1 في المائة مقابل نحو 48.8، استأثرت الدول الصناعية بحصة )مكافئ نفط سنويًا

 في المائة من اإلجمالي العالمي لمصادر الطاقة 34.8 نفط حواليوقد شكل الطلب على ال. في المائة لبقية دول العالم

 في 6.4 في المائة، والطاقة الكهرومائية بنسبة 24.1 في المائة، والغاز الطبيعي 29.2المختلفة، وبلغت حصة الفحم نحو 

 . في المائة 5.5 الطاقة النووية بحصة المائة، وأخيرًا

 

 االقتصاد العالمي بشكل عام، شهد إجمالي الطلب العالمي على النفط في في  رآودالذي تحول إلى التباطؤ وفي ضوء

وهو أدنى معدل نمو بلغه   في المائة،0.3 بمعدل سالب ، أيي/ ألف ب300بمقدار   انخفاضا في مستواه2008عام 

  .ي/ مليون ب85.6خالل العشر سنوات األخيرة، ليصل إلى 

  

حيث  في معظم دول العالم، االقتصادي النمو األزمة المالية العالمية على لقد تأثر الطلب بصورة رئيسية بتداعيات

، وانخفض في 2008 في المائة في عام 0.9 إلى 2007 في المائة عام 2.7 الصناعية من الدولانخفض معدل النمو في 

تصاد العالمي انخفض  االقوعلى مستوى.  في المائة خالل ذات الفترة6.1 إلى 8.3االقتصادات الناشئة والنامية من 

  .)4(الشكل ، 2008 في المائة في عام 3.2 إلى 2007 في المائة في عام 5.2 من معدل النمو
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نمو الطلب نمو اقتصادي
 

 .2008منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، تقرير األمين العام السنوي،  :المصدر               

الشكل (4) : النمو االقتصادي العالمي والنمو في الطلب على النفط، 2008-2004
( في المائة )
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 2008ة، حيث انخفض طلب الدول الصناعية في عام وقد تباينت مستويات الطلب على النفط وفق المجموعات الدولي

ي، وبذلك انخفضت حصتها من إجمالي الطلب العالمي / مليون ب47.5  إلىي ليصل/ مليون ب1.7بنحو وبشكل آبير 

، بينما ارتفع طلب الدول النامية بنحو 2008 في المائة  في عام 55.4 إلى 2007 في المائة في عام 57.3على النفط من 

 في المائة 38.6 إلى 2007 في المائة في عام 37 حصتها من ي، وارتفعت/ب مليون 33ي ليصل إلى /يون ب مل1.2

 في 6.0 حوالي ي مشكًال/ مليون ب5.1ي ليبلغ / ألف ب200، آما ارتفع طلب الدول المتحولة بمقدار 2008في عام 

  .)1 (رقم ، الجدول2008 عام المائة من إجمالي الطلب العالمي على النفط خالل

  
  )1 ( رقمالجدول

 ةالطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولي
2004 – 2008 

  

2008 )1( 2007 2006 2005 2004  
 الدول الصناعية     

 ي/مليون ب 49.4  49.8 49.6 49.2 47.5
 )في المائة(الزيادة السنوية  1.6 0.8 0.4- 0.8- 3.5-
 الدول النامية     

 ي/مليون ب 28.3 29.3 30.5 31.8 33.0
 )في المائة(الزيادة السنوية  7.6 3.6 4.1 4.3 3.7

 الدول المتحولة     
 ي/مليون ب 4.7 4.8 4.8 4.9 5.1

 )في المائة(الزيادة السنوية  4.4 2.1 0.0 2.1 4.1

 إجمالي العالم     
 ي/مليون ب  82.4 83.9 84.9 85.9 85.6
 )في المائة(دة السنوية الزيا 3.8 1.8 1.2 1.2 -0.3

  .بيانات تقديرية .)1(                     

 .2008، تقرير األمين العام السنوي، )أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول : المصدر                      
  

  

   الطلب على الطاقة في الدول العربية

 

ويتسم . 2008 في عام  مرة حاجز العشرة ماليين برميل مكافئ نفط يوميًاتجاوز استهالك الطاقة في الدول العربية ألول

استهالك الطاقة في الدول العربية باالعتماد المتزايد على  النفط والغاز الطبيعي نظرا لتقلص حصة المصادر األخرى 

 في 4.3 بنحو 2008في عام ارتفعت معدالت استهالك الطاقة في الدول العربية  .المتمثلة بالطاقة الكهرومائية والفحم

بالمقارنة ) ب م ن ي (مليون برميل مكافئ نفط يوميًا 10.02ليصل إجمالي االستهالك إلى حوالي  2008المائة في عام 

  .)5(ح الشكل آما يوض ،2007 مليون ب م ن ي في عام 9.6ع م
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المنتجات النفطية الغاز الطبيعي الفحم الكهرومائي
 

 .2008قرير األمين العام السنوي، منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، ت: المصدر                   

   

   ألف 115 في السعودية بمقدار 2008وعلى مستوى الدول العربية فرادى، ارتفع الطلب على الطاقة خالل عام 

، ثم الجزائر ) في المائة 4.1أي بنسبة (  ألف ب م ن ي 50، تليها مصر بمقدار ) في المائة4.3أي بنسبة (ب م ن ي 

وتراوحت الزيادة في بقية . على التوالي في المائة 4.0 و5.6 أي بنسبة ،ب م ن ي لكل منهما ألف 45والكويت بنحو 

  . ألف ب م ن ي في قطر37و ب م ن ي في تونس آالف 6الدول العربية بين 

 

دية ويعزى التفاوت بين الدول العربية من ناحية معدل نمو استهالك الطاقة إلى مستوى التقدم في عملية التنمية االقتصا

هيدروآربونية، والظروف الطبيعية ال ها احتياطياتوحجمواالجتماعية، والتباين في معدالت النمو االقتصادي والسكاني، 

 في المائة من إجمالي استهالك الطاقة في العالم 4.7وبلغت حصة الدول العربية . والمناخية السائدة في آل دولة عربية

 وحصة،  في المائة35.8 القتصادات الناشئةوحصة ا في المائة 50.2لصناعية ، بينما بلغت حصة الدول ا2007في عام 

  . في المائة9.3 لدول المتحولةا

  

 وهو مستوى مماثل لمتوسط 2008 براميل في عام 6وقد بلغ متوسط استهالك الفرد من النفط في الدول العربية نحو 

متوسط  ذات الدخل المرتفع الذي بلغ الدول من مستوى  ذات الدخل المتوسط، وأقلالدولاستهالك الفرد من النفط في 

 0.7فيها االستهالك  متوسط بلغ الذي ذات الدخل المنخفض الدول  مستوى برميل، وأعلى من18.3 استهالك الفرد فيها

   .برميل

  

بين  وهو يقع 2008 ب م ن في عام 5 فقد بلغ ،وفيما يتعلق بمتوسط استهالك الفرد من الغاز الطبيعي في الدول العربية

 المتوسط التي بلغ فيها ، ذات الدخل المحدودمتوسط الدول ب م ن، وبين 9 ذات الدخل المرتفع، والذي بلغ متوسط الدول

  .  ب م ن0.5قل من أ

الشكل (5) : تطور الطلب على  الطاقة  في الدول العربية ، 2008-2004
( مليون ب م ن ي )



  
 في مجال النفط والطاقةالتطورات  : الخامسالفصل 

 
88 

  الطلب على الطاقة وفق المصدر

  

ات الطاقة فيها حيث يتسم الطلب على الطاقة في الدول العربية باالعتماد على  النفط آمصدر رئيسي لتغطية إحتياجي

ويأتي الغاز الطبيعي في المرآز الثاني حيث . 2008 في المائة من إجمالي استهالآها من الطاقة في عام 53.9يلبي 

 دورًا ثانويًا  مصادر الطاقة األخرىتلعببينما . 2008 في المائة من إجمالي االستهالك في عام 44.5بلغت حصته 

السودان والجزائر ولبنان،  مصر والعراق وسورية وست دول، هيئية التي تتوفر في الطاقة الكهروماوهي  ،متناقصًاو

 في 1.6 إذ ال تتجاوز حصتهما معا ،الجزائر والمغرب ولبنان هي مصر و،والفحم الذي يقتصر وجوده على أربع دول

  ). 5/6(، الملحق 2008المائة في عام 

  

  المنتجات البترولية 

  

 أن ارتفع بنسبة بعد 2008 في المائة في عام 3.9 ًا بلغ نسبةترولية في الدول العربية تباطؤلبشهد استهالك المنتجات ا

وعلى الرغم من هذا التزايد فقد تراجعت حصة .  مليون ب م ن ي5.4، ليصل إلى 2007ي عام  في المائة ف4.2

 في المائة مقابل 53.9إذ بلغت حصتها   2008المنتجات البترولية في إجمالي استهالك الطاقة في الدول العربية في عام 

 في المائة من إجمالي استهالك المنتجات البترولية في 6.9وبلغت حصة الدول العربية . 2007 في المائة في عام 54.1

  في المائة لالقتصادات الناشئة والنامية 31.5 في المائة للدول الصناعية، و56.9، مقارنة بحصة 2007العالم في عام 

   . المائة للدول المتحولة في4.7و

  

هي السعودية التي بلغ حجم الزيادة  بشكل أساسي من خمس دول، 2008ام وجاءت الزيادة في حجم االستهالك في ع

 15 هازيادة مقدارب آل من اإلمارات والجزائر و العراقو ألف ب م ن ي، 20 ألف ب م ن ي، و مصر بزيادة 65فيها 

 في المائة من إجمالي 65.5 من المنتجات البترولية يشكل حوالي تلك الدولتهالك  مجموع اسأنيذآر . ألف ب م ن ي

، حيث  البتروليةلمنتجاتل الدول استهالآًاوتعتبر خمس دول عربية أآثر  .2008ول العربية في عام استهالك الد

 في 8.8العراق بحصة  في المائة، ف11.9 في المائة من اإلجمالي، تليها مصر بحصة 30.8استحوذت السعودية على 

  . في المائة على التوالي6.6وفي المائة  7.4اإلمارات بحصة و الكويتثم المائة، 

  

ر من نصف احتياجات وتتباين حصة المنتجات البترولية من إجمالي استهالك الطاقة من دولة إلى أخرى، حيث تلبي أآث

 في  في المائة من إجمالي استهالك الطاقة81.9رولية حصة المنتجات البتفقد بلغت  .2008الطاقة في سبع دول في عام 

 في المائة 64.9 في المائة في السعودية، و60.2 في المائة في تونس، و66.2 في المائة في سورية، و72.3، والعراق

  .   في المائة في مصر50.4 في المائة في ليبيا، و51في الكويت، و

  
 يحتل زيت الغاز والديزل ،2008ت البترولية في الدول العربية في عام ومن ناحية التوزيع النسبي الستهالك المنتجا

 في المائة من إجمالي استهالك المنتجات، ويأتي الغازولين في المرتبة الثانية بنسبة 32.8المرتبة األولى مشكال نسبة 
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لمائة، ثم غاز البترول المسال  في ا20.1 في المائة، يليه في المرتبة الثالثة زيت الوقود الذي استحوذ على نسبة 20.3

 في 1.8 الكيروسين بحصة  في المائة، وأخيرًا4.6 في المائة، وبلغت نسبة وقود الطائرات 8.1بحصة وصلت إلى 

وظل النفط الخام مستخدما بصورة مباشرة آوقود سواء في محطات الكهرباء أو في مصافي التكرير في عدد من . المائة

 في 3.2  في المائة من إجمالي استهالك المنتجات البترولية، وآانت النسبة المتبقية9.1حصته الدول العربية، حيث بلغت 

 .)2 ( رقمالجدول، المائة للمنتجات األخرى

  

  )2 ( رقمالجدول
  2008التوزيع النسبي الستهالك المنتجات البترولية في الدول العربية، 

  )ألف ب م ن ي(
  

  في المائةالحصة من اإلجمالي    الكمية  المنتج
  32.8  1771.2  الديزل/زيت الغاز
  20.3  1096.2  الغازولين

  20.1  1085.4  زيت الوقود
  8.1  437.4  غاز البترول المسال

  4.6  248.4  وقود الطائرات
  1.8  97.2  الكيروسين
  9.1  491.4  نفط خام

  3.2  172.8  منتجات أخرى
  100.0  5400  اإلجمالي

 .2008ألقطار العربية المصدرة للبترول، تقرير األمين العام السنوي، منظمة ا :المصدر               

  

  الغاز الطبيعي

  

يشكل الغاز الطبيعي المصدر الرئيسي الثاني لتلبية احتياجات الطاقة في الدول العربية، ونظرا للجهود المبذولة لتوسيع 

واالعتماد عليه آوقود وآلقيم في الصناعات دائرة استخداماته في قطاع توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، 

. 2008 -2004البتروآيماوية شهد االستهالك من هذا المصدر تزايدا مستمرا في حجمه وفي أهميته النسبية خالل الفترة 

، ليصل 2007 في المائة في عام 4.7 بزيادة بنسبة مقارنة 2008 في المائة في عام 5 بنسبة فقد شهد استهالآه ارتفاعًا

وأدى االرتفاع في حجم استهالك الغاز الطبيعي إلى ارتفاع مساهمته في إجمالي استهالك .  مليون ب ن م ي4.5 لىإ

 في 8.8وقد استهلكت الدول العربية  .2008 في المائة في عام 44.5 إلى 2007  في المائة في عام 44.2الطاقة من 

 في المائة 49.9، وبلغت حصة الدول الصناعية 2007 عام المائة من إجمالي استهالك العالم من الغاز الطبيعي في

  . في المائة لالقتصادات الناشئة19.7 في المائة للدول المتحولة و21.6مقابل 

  

 هو استخدامه آوقود سواء في توليد  في الدول العربيةهم للغاز الطبيعي واأل االستخدام األساسيأنوالجدير بالذآر 

وتشير بعض  . استخدامه آلقيم في الصناعات البتروآيماوية وصناعة األسمدةأوالطاقة الكهربائية وتحلية المياه 
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 في المائة، وفي 88 في المائة، وفي البحرين 90التقديرات إلى وصول حصة الغاز في توليد الكهرباء في قطر إلى 

 في المائة، وفي 54 في المائة، وفي الكويت 58 في المائة، وفي الجزائر 59وفي اإلمارات  في المائة، 75عمان 

وبشكل عام فإن استهالك الغاز في الدول العربية يتوزع على قطاع .  في المائة40 في المائة، وفي ليبيا 47السعودية 

لقيم في  آوقود وفي االستخدام في المائة 51 في المائة، ونسبة 38توليد الكهرباء وتحلية المياه الذي استأثر بنسبة 

  . في المائة في القطاع المنزلي11الصناعة، وحوالي 

  

  الطاقة الكهرومائية

  

يمتلك عدد قليل من الدول العربية، وهي مصر والعراق وسورية والسودان والجزائر ولبنان، إمكانيات توليد الطاقة 

وتشير البيانات األولية .  فهي تساهم مساهمة محدودة في موازين الطاقة فيهاالكهربائية باستخدام المساقط المائية ، لذلك

 136 عند حدود 2008-2004 خالل الفترة ة في الدول العربية إلى استقرارهالمتاحة حول استهالك الطاقة الكهرومائي

. 2008في عام  1.3 إلى 2004 في المائة في عام 1.6 بذلك حصتها من اإلجمالي من وتراجعت، ألف ب م ن ي

، وبلغت حصة 2007 في المائة من إجمالي استهالك العالم من الطاقة الكهرومائية في عام 0.8واستهلكت الدول العربية 

  .  في المائة للدول المتحولة8 في المائة للدول الصناعية و 41.7 في المائة مقابل 49.5االقتصادات الناشئة 

  

  الفحــم

  

ي أربع دول عربية وهي مصر والجزائر و المغرب ولبنان، مساهمة محدودة في ميزان يساهم الفحم، الذي يتوفر ف

الطاقة في الدول العربية، حيث يقدر إجمالي استهالآها منه، والذي يترآز بشكل رئيسي في بعض محطات توليد الطاقة 

لتتراجع . 2007 في عام  ألف ب م ن ي23.1 بالمقارنة مع 2008 ألف ب م ن ي في عام 24.7الكهربائية، بحوالي 

 في المائة في 0.25 إلى 2004 في المائة في عام 0.29بذلك حصته في إجمالي استهالك الطاقة في الدول العربية من 

، وبلغت حصة 2007 في المائة من إجمالي استهالك العالم من الفحم في عام 0.1واستهلكت الدول العربية .  2008عام 

  . في المائة للدول المتحولة5.2 في المائة للدول الصناعية و37.3ي المائة مقابل  ف57.4االقتصادات الناشئة 

  

  على الطاقة وفق القطاعات  )2(الطلب النهائي

  

متوفرة، يمثل القطاع الصناعي القطاع الرئيس المستهلك للطاقة في الدول العربية حيث بلغت البيانات ال أحدث على ًابناء

، يليه قطاع المواصالت الذي وصلت 2006مالي االستهالك النهائي من الطاقة في عام  في المائة من إج42.4حصته 

  . في المائة24.2بحصة ) المنزلي و التجاري و الزراعي(ى  في المائة، ثم القطاعات األخر33.4حصته إلى 
                                                           

من مصادر الطاقة المختلفة، وهو عبارة ) القطاعات االقتصادية(طاقة هو ما يصل إلى المستهلك النهائي المقصود بالطلب النهائي من ال   )2(
عن الفارق بين إجمالي الطلب على الطاقة األولية من ناحية، وإجمالي المستخدم منها في القطاع الوسيط المتمثل في قطاع التكرير وقطاع 

 .إلى االستخدام الذاتي لمنشآت الطاقة من ناحية أخرىالكهرباء وقطاع تحويل الطاقة باإلضافة 
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ي من الطاقة في الدول  في المائة من متطلبات القطاع الصناع48حصة ب الصدارة مستأثرة في المنتجات البترولية تأتي

 في المائة من االستهالك النهائي في هذا القطاع، 43.6قاربة بلغت ت، يليها الغاز الطبيعي بحصة م2006العربية في عام 

ويعتمد قطاع المواصالت في الدول العربية اعتمادا .  في المائة1 في المائة، وحصة الفحم 7.3وبلغت حصة الكهرباء 

 في المائة من 99.9 من الطاقة حيث بلغت حصة هذه المنتجات احتياجاته البترولية لتلبية شبه آلي على المنتجات

و تعتمد القطاعات األخرى .  الكهرباء الحصة المتبقيةويغطي، 2006االستهالك النهائي لهذا القطاع من الطاقة في عام 

 في 39.3احتياجاتها للطاقة، يليها النفط بحصة  في المائة من 51.2على الكهرباء لتلبية ) المنزلي والتجاري والزراعي(

  .)3 ( رقمالجدول،  في المائة9.5المائة، ثم الغاز الطبيعي بحصة 

  

  )3(رقم الجدول 
  التوزيع النسبي للطلب النهائي على الطاقة وفق المصدر والقطاعات في الدول العربية 

  2006في عام 
  

  القطاع 
  الصناعي

  قطاع
  المواصالت

  القطاعات
 اإلجمالي )1(األخرى 

 63.3 9.5 33.4 20.4 النفط

 20.8 2.3 0.0 18.5 الغاز الطبيعي
 15.5 12.4 0.03 3.1 الكهرباء
 0.4 0.0 0.0 0.4 الفحم

 100.0 24.2 33.4  42.4 إجمالي الطاقة

    .القطاع المنزلي والتجاري والزراعي) 1(        

  .2008بية المصدرة للبترول، تقرير األمين العام السنوي، منظمة األقطار العر:             المصدر   

  

  األسعار
  

  أسعار النفط الخام 

  

  في 36.2 دوالر للبرميل، أي بنسبة 25 بمقدار 2008شهدت أسعار سلة خامات أوبك ارتفاعا في مستوياتها خالل عام 

 69.1 دوالر للبرميل مقارنة بـ 94.1وبك المائة مقارنة بمستويات العام الماضي حيث بلغ معدل السعر الفوري لسلة أ

  . 2007دوالر للبرميل عام 

  

 92.7، فقد بلغ متوسط الربع األول حوالي 2008 الفصلي ألسعار النفط خالل عام المتوسطوالجدير باالهتمام، تباين 

المتوسط برميل، ثم بدأ  دوالر لل117.6 دوالر للبرميل ليصل إلى 25 خالل الفصل الثاني بمقدار وارتفعدوالر للبرميل، 

 دوالر للبرميل خالل الفصل الثالث 4.1 بشكل طفيف، بنحو ، في بداية األمرفي التراجع فانخفض الفصلي لألسعار
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 دوالر 52.5إلى المتوسط  ليصل  آبيرًا شهد انخفاضًا،من العام خالل الفصل األخيرو.  دوالر للبرميل113.5ليصل إلى 

 في المائة مقارنة بالفصل الثالث 53.7 أي بنسبة ، دوالر للبرميل دفعة واحدة61ا بمقدار للبرميل، مشكال بذلك انخفاض

  .2008من عام 

  

 بشكل أساسي إلى األزمة المالية التي ألقت 2008وتعود التقلبات الحادة التي شهدتها أسعار النفط على مدار العام 

 2008 إلى يوليو 2008الذي انتهجته أسعار النفط منذ يناير فالمنحى التصاعدي . بظاللها على السوق النفطية بشكل عام

فلم يكن هناك أي شح في مستوى اإلمدادات النفطية التي تعد عامًال . لم يكن ألساسيات السوق النفطية أي دور فيها

خالل رئيسيًا وراء أي ارتفاع  قد يطرأ على األسعار، آما أن مستويات المخزون ظلت مرتفعة عن معدلها المسجل 

ومن أهم العوامل التي لعبت دورا رئيسا في االرتفاع في أسعار النفط خالل النصف األول . السنوات الخمس الماضية

  :من العام ما يلي 

  

الصناديق االستثمارية ، فقد وجد أصحاب صناديق التحوط وعامل المضاربة في األسواق اآلجلة على سلعة النفط    -

الم الصناعي، والتي تمتلك أموال ضخمة، ضالتهم في السوق النفطية لجني أرباح آبيرة المنتشرة في جميع أنحاء الع

 .على المدى القصير من خالل عمليات البيع والشراء للبراميل الورقية في تلك السوق

  

 استمرار انخفاض قيمة الدوالر األمريكي أمام العمالت األخرى مما شجع على تدفق األموال إلى سوق السلع  -

   .صة النفط الخام في مسعى من المستثمرين للتحوط ضد التضخم و تقلبات أسعار العمالتوخا

 

باإلضافة إلى المخاوف المتعلقة باحتمالية تعطل اإلمدادات من بلدان غرب أفريقيا، ومن خليج المكسيك بسبب  -

تعطيل لبعض شحنات العواصف التي ضربت المنطقة والتي منها إعصار غوستاف والعاصفة االستوائية آيك، و

  .النفط المصدرة من ميناء فوس الفيرا الفرنسي بسبب إضراب العمال

  

، أخذت األسعار في االنخفاض 2008 سبتمبر  فيفي العالم  آبرىمؤسسات مصرفية انهياروومع تفاقم األزمة 

لبرميل خالل أآتوبر،  دوالر ل27.7 بمقدارحيث تراجعت أسعار سلة أوبك  بشكل لم يسبق له مثيل،ووبمعدالت أسرع 

- 2005 مسجلة بذلك أدنى مستوى لها خالل الفترة ، دوالر للبرميل في ديسمبر38.6ثم واصلت تراجعها لتستقر عند 

2008.  

  

 دوالر 131.2 (2008 أن مقدار انخفاض معدل أسعار سلة أوبك من أعلى مستوى وصلته خالل عام والجدير بالذآر

 دوالر للبرميل أي 92.6 قد بلغ ، دوالر للبرميل38.6هو و ،نى مستوى لها في ديسمبرأدمع مقارنة ) للبرميل في يوليو

  .)6(والشكل ) 5/7( الملحق ، في المائة70.6نسبة انخفاض بلغت ب
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 .2008منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، تقرير األمين العام السنوي، : مصدر ال

  

تويات المخزون التجاري لدى الدول الصناعية بشكل عام، والواليات المتحدة آما ساهمت الزيادات الملحوظة في مس

 2008حيث شهد عام .2008بشكل خاص، على الضغط على األسعار نحو االنخفاض خالل النصف الثاني من عام 

برميل مع نهاية   مليون6756لتبلغ ) التجارية واإلستراتيجية (إجمالي المخزونات النفطية العالميةارتفاعا ملحوظا في  

 في المائة مقارنة بمستواه في ديسمبر 2.5 مليون برميل، أي بنسبة 165، ويمثل ذلك ارتفاعا بنحو 2008شهر ديسمبر 

 في المائة من تجارة الناقالت العالمية 80ويذآر أن مخزون النفط الخام على متن الناقالت الذي يشكل حوالي . 2007

الستهالك، آما في موانئ دول الكاريبي وميناء روتردام ا رة قريبا من مراآزلمستقلة المتوفوحجم المخزونات ا

 الملحق ،مليون برميل1021 حيث بلغا 2008 مليون برميل مع نهاية عام 1000وسنغافورة، قد تجاوزا معًا مستوى 

)5/8.(  

  

ة أوبك في  بناء نظملدول مآما ساهم االرتفاع في مستوى اإلمدادات السابق لقرارات خفض الحصص اإلنتاجية 

 24 بمقدار ، حيث شهد المخزون اإلجمالي ارتفاعا 2008مستويات المخزون التجاري في الدول الصناعية خالل عام 

 2580 في المائة ليصل إلى 3.3مستوى الربع األول منه، أي بنسبة مع اني من العام مقارنة مليون برميل خالل الربع الث

وفي الربع األخير من .  مليون برميل مقارنة بالربع السابق67رى في الربع الثالث بمقدار و ارتفع مرة أخ. مليون برميل

 ليصل في نهاية العام إلى ،2007 مليون برميل مقارنة بمستواه في نهاية عام 72العام شهد زيادة ملحوظة بلغت نحو 

 يوما من 56ل الصناعية قد وصلت إلى والجدير باالهتمام أن آفاية المخزون التجاري في الدو.  مليون برميل2638

ويعادل هذا المستوى من .  يوم52االستهالك، وهو مستوى يعد مرتفعا بأربعة أيام عن المتوسط االعتيادي وهو 

المخزون ثالثة أضعاف اإلنتاج السنوي الكويتي، وأربعة أضعاف اإلنتاج الليبي، وأآثر من خمسة إضعاف اإلنتاج 

  . الجزائري

الشكل (6) : الحرآة األسبوعية ألسعار سلة أوبك، 2008
( دوالر / برميل )
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 بشكل عام ذات المسلك، حيث شهدت ارتفاعا في األسعار الفورية لمختلف الخامات العربيةتويات آما سلكت مس

فعلى سبيل المثال ال الحصر، .  وانخفاضا خالل النصف األخير منه2008مستوياتها خالل النصف األول من عام 

 2008لبرميل في الربع األول من عام  دوالر ل90تجاوز آل من الخام اإلماراتي و الجزائري و السعودي والليبي حاجز 

 دوالر 50 إلى مستوى تراوح بين م انخفض ث، دوالر للبرميل خالل الربع الثاني والثالث من العام100وتجاوز عتبة 

عا ملحوظا ولكن متوسط األسعار لهذه الخامات سجل ارتفا .2008 دوالر للبرميل خالل الربع األخير من عام 57و

 دوالر للبرميل، أي ما يمثل ارتفاعا 26.4دوالر و 24.2وقد تراوحت تلك االرتفاعات بين . 2007بالمقارنة مع عام 

  . في المائة38.4و في المائة 32.4بنسبة تراوحت بين 

  

 دوالر للبرميل، و الخام العربي الخفيف السعودي بنسبة 98.9  إلى في المائة ليصل32.4ارتفع الخام الجزائري بنسبة و

 دوالر 99  إلى في المائة ليصل35.8 دوالر للبرميل، وخام موربان اإلماراتي بنسبة 95.2ئة ليبلغ  في الما38.4

 في المائة على التوالي، والخام البحري 35.4 في المائة و37.3للبرميل، والخام الكويتي وخام السدرة الليبي بنسبة 

  ).4 ( رقمالجدولعلى التوالي،   في المائة38.7المائة و في 36.9القطري والبصرة العراقي بنسبة 

  

  )4(رقم الجدول 
  2008-2007أسعار بعض النفوط العربية، 

  )برميل/ دوالر (
  

  متوسط أنواع الخامات
2007 

الربع األول 
2008  

الربع الثاني 
2008  

الربع الثالث 
2008  

الربع الرابع 
2008  

متوسط 
2008 

 نسبة االرتفاع
 )في المائة(

 38.4 95.2 53.4 121.3 118.7 93.1 68.8 العربي الخفيف السعودي
 35.8 99.0 57.2 119.6 122.9 96.1 72.9 خام مربان اإلماراتي

 32.4 98.9 57.0 116.1 123.6 98.7 74.7 خليط الصحراء الجزائري
 37.3 91.2 50.3 109.9 113.8 89.7 66.4 الخام الكويتي
 35.4 96.7 55.5 114.6 120.9 96.2 71.4 السدرة الليبي

 38.7 92.1 52.9 110.3 114.7 90.4 66.4 البصرة العراقي
 36.9 94.9 53.9 114.7 117.6 92.0 69.3 قطر البحري

 39.0 92.7 52.3 113.5 114.0 91.2 66.7 خليط السويس المصري
 36.9 94.3 54.6 114.6 115.8 92.3 68.9 ُعمان

  .2008، تقرير األمين العام السنوي، )أوابك( للبترول منظمة األقطار العربية المصدرة: المصدر             

  

 سنة أساس، وبعد تعديل سعر سلة خامات أوبك وفق مخفض 1995باتخاذ عام و، بأسعار النفط الحقيقيةوفيما يتعلق 

 والذي بلغ  االرتفاع  الذي شهدته أسعار النفط الخام بقيمتها االسميةأنالناتــج المحلي اإلجمالي للدول الصناعية، يتضح 

 بمقدار حيث ارتفع ،أسعاره الحقيقيةمع  مقارنة لم يختلف اختالفا آبيرًا  في المائة،36.4رميل، أي بنسبة  دوالر للب25

 ،2008 دوالر للبرميل في عام 75.3 إلى  السعر الحقيقي في المائة ليصل متوسط33.3نسبة دوالر للبرميل أي ب 18.8

 ).5/9(الملحق 
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  للمنتجات النفطية األسعار الفورية 

  

  زيادة آبيرة في آافة األسواق الرئيسية في العالم وبنسب 2008شهدت  أسعار المنتجات النفطية المختلفة خالل عام 

برميل في عام /  دوالر110.2فقد بلغ معدل سعر الغازولين في الخليج األمريكي . متفاوتة حسب السوق ونوع المنتج

وفي سوق . 2007 في المائة مقارنة بمعدالت السعر لعام 18.4برميل، وتمثل حوالي /  دوالر17.1، أي بزيادة 2008

 في 22.2برميل، تمثل /  دوالر18.2برميل، بزيادة حوالي /  دوالر100.2روتردام وصل معدل السعر خالل العام إلى 

برميل خالل عام /  دوالر102.6أما بالنسبة لسوق سنغافورة فقد وصل معدل السعر إلى . 2007المائة بالمقارنة مع عام 

  . 2007أسعار عام مع  في المائة مقارنة 23.8برميل، والتي تمثل /  دوالر19.7، بزيادة 2008

  

 النقص في طاقات التكرير التحويلية، وخصوصًا في السوق األمريكية، تعزى أسباب ارتفاع أسعار فباإلضافة إلى

ويبدو ذلك واضحا إذا ما تمت مقارنة .  الحاصل في أسعار النفط الخامفاعالغازولين بشكل أساسي إلى مواآبتها لالرت

، فقد انخفضت األسعار الفورية ة مع الربع األخير منه في األسواق الثالث2008أسعار المنتج خالل الربع الثاني من عام 

دوالر للبرميل في الربع  129.8فبعد أن وصلت أسعار الغازولين في سوق سنغافورة الى .  في المائة50بنسبة تجاوزت 

 دوالر للبرميل في الربع األخير منه، آما انخفضت أسعاره في سوق روتردام 56.2 هبطت إلى 2008الثاني من عام 

 دوالر للبرميل خالل ذات 60.5 إلى 135.4 دوالر للبرميل، وأسعاره في السوق األمريكي من 61.5 إلى 123.7من 

  .الفترة

  

ك هائي لمنتج الغازولين في السوق األمريكية هو األقل بسبب الضرائب المنخفضة في تلومن الواضح أن السعر الن

 في المائة من السعر النهائي للغازولين مقارنة 18.5 حوالي 2008في نوفمبر الســوق، إذ بلغت هذه الضرائب 

 في المائة في 60سبانيا، وأآثر من  في المائة  في أ53.9 في المائة  في اليابان، و45.8 في المائة في آندا، و36.1بنسبة

 63.3 في المائة، و67.8ا  في المائة، وبريطاني67.4 في المائة، وفرنسا 70.3انيا ألم( بعض الدول األوروبية األخرى 

  .اخالل الفترة نفسه) ي إيطاليافي المائة ف

  

 نظرًا إلرتفاع الطلب عليه صيفا  بمستويات أعلى نسبيًا في معظم األسواق،2008 خالل عام أسعار زيت الغازاتسمت 

وقد استأثرت سوق روتردام بأعلى نسبة زيادة  في . وشتاًء، وخصوصًا في قطاع المواصالت وقطاع التدفئة والتبريد

 متوسطووصل . العامبرميل خالل / دوالر 125.6 السعر إلى متوسط، ليصل  في المائة41.5 بلغت ،أسعار زيت الغاز

  . برميل/  دوالر121.4برميل، وفي السوق األمريكية إلى /  دوالر123.6 إلى السعر في سوق سنغافورة

  

 بنسبة أعلى من نسبة ارتفاع المنتجات األخرى، 2008 للسنة الثالثة على التوالي خالل عام  أسعار زيت الوقودوارتفعت

 75.8ر في سوق سنغافورة إلى  السعمتوسط، ليصل )باستثناء الغازولين في السوق األمريكية(وذلك في جميع األسواق 

  . برميل/  دوالر76.4برميل، و في سوق روتردام إلى / دوالر 73.8برميل، وفي السوق األمريكية إلى / دوالر
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 إلى زيادة أسعار 2008 في مارس ة لجأت سوري،أسعار المنتجات النفطية في الدول العربية فيما يتعلق بتطور أما

  إلى لتصل2007 في المائة مقارنة بأسعاره في أآتوبر33أسعار الغازولين بنسبة المنتجات النفطية، حيث ارتفعت 

لتر، وأسعار غاز البترول /  دوالر0.54 في المائة  لتبلغ 257لتر، وارتفعت أسعار الديزل بنسبة / دوالر أمريكي0.85

  .الفترة نفسهااسطوانة خالل /  دوالر5.40  إلى في المائة  لتصل72المسال بنسبة 

  

، لتصل أسعار الغازولين العادي 2008 من يوليو وعمد األردن إلى تخفيض أسعار المنتجات النفطية ست مرات بدءًا

 فلس للتر، وأسعار الديزل والكيروسين 505 إلىالغازولين الممتاز  ، وأسعار2008لتر في نوفمبر / فلس أردني435 إلى

  . آغ12.5 سعة سطوانةلال  دينار6.5 إلى فلس للتر،و أسعار غاز البترول المسال 460 إلى

  

  أسعار شحن النفط الخام 

  

 في المائة مقارنة بالمستويات التي وصلتها خالل 40ارتفعت أسعار شحن النفط الخام ولكافة االتجاهات بنسبة تخطت 

آين في السوق  التي مرت بها أسواق النفط الخام مما دفع ببعض المشار)contango)3 ألسباب أهمها حالة الـ 2007عام 

 ناقلة نفط عمالقة ألغراض التخزين 40و تشير بعض التقارير إلى استخدام أآثر من . إلى تخزين النفط الخام في البحر

 في المائة من حجم 8في الشرق األوسط، و في الخليج األمريكي و في آسيا وبحر الشمال، أي ما يمثل أآثر من 

إلى سوء األحوال الجوية التي أدت إلى إغالق بعض الموانئ، وصعوبة التنقل ويعود االرتفاع أيضا . األسطول العالمي

الفيرا الفرنسي في حدوث مزيد من االختناقات، /آما ساهم اإلضراب في ميناء فوس. في بعض المضائق الترآية

  .والتأثير على الطاقة المتوفرة المقدرة بالطن

  

للناقالت الكبيرة ( المتجهة من موانىء الخليج العربي إلى الشرق  لشحنات النفط2008 سعر الشحن خالل عام مؤشربلغ 

VLCC ( نقطة على المقياس العالمي 136)  ألف طن ساآن280-230 بحمولةWorld Scale-WS()4(  45، بارتفاع 

  .2007 سعر الشحن لعام بمؤشر في المائة مقارنة 49.5نقطة، والتي تمثل حوالي 

  

فقد )  ألف طن ساآن285-270(شحن للشحنات المتجهة من الخليج العربي إلى الغرب  أسعار اللمؤشر أما بالنسبة 

 في المائة 47.8 نقطة، والتي تمثــل 32 نقطة على المقياس العالمي، وبارتفاع مقداره 99 إلى 2008وصل خالل عام 

  .2007 عام بمؤشرمقارنــة 

  

                                                           
 من نظيرتها الحالية مما يشجع على تخزين مزيد من النفط واالستفادة من بيعه أعلى النفط المستقبلية أسعاروهي الحالة التي تكون فيها    )3(

 .مستقبال
 في 1شحن، حيث أن نقطة واحدة على المقياس العالمي تعني هو طريقة مستخدمة الحتساب أسعار ال) World Scale(العالميالمقياس    )4(

) World Scale Association(الذي ينشر سنويًا من قبل ) World Scale(المائة من سعر النقل القياسي لذلك االتجاه في آتاب 
 لعالملكل االتجاهات الرئيسية في ا) World Scale 100(طن تمثل / ويتضمن قائمة من األسعار بصيغة دوالر
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قـــة البحر األبيض المتوسط وبالناقالت الصغيرة أو آما طرأ ارتفاع أآثر حـدة بالنسبة ألسعار الشحن ضمن منط

 نقطة على 205 إلى 2008 سعر الشحن خالل عام مؤشرحيث وصل )  ألف طن ساآن85-80(متوسطة الحجم 

  .2007 عام بمؤشر في المائة مقارنة 41.4 نقطة، والتي تمثل حوالي 60المقياس العالمي، وبارتفاع 

  

  أسعار الغاز الطبيعي

  

عـار الغـاز الطبيعـي، سواء المنقول بواسطة خطوط األنابيب أو الغاز الطبيعي المسيل، ارتفاعا ملحوظا في شهـدت أس

 سعر الغاز الطبيعي متوسط، حيث ارتفع 2007 عام أسعار بالمقارنة مع 2008بعض األسواق الرئيسية خالل عام 

ل مليون وحدة حرارية  دوالر لك12.5ليصل إلى  في المائة 60بنسبة  2008المسيل الواصل إلى اليابان خالل عام 

  . دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية13.8 في المائة ليصل إلى 45.3لى آوريا بنسبة إبريطانية، و

  

 في المائة 41.6 سعر الغاز الطبيعي المنقول عبر األنابيب في أسواق دول االتحاد األوروبي بنسبة متوسطآما ارتفع 

 8.8 في المائة ليصل إلى 27.5 دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفي الواليات المتحدة بنسبة 12.6ليصل إلى 

مليون دوالر لكل  10.8 في المائة ليصل إلى 80 بنسبة المملكة المتحدةمليون وحدة حرارية بريطانية، وفي دوالر لكل 

 مليون وحدة حرارية بريطانية، الجدولدوالر لكل  8إلى  في المائة ليصل 29وحدة حرارية بريطانية، وفي آندا بنسبة 

  .)5 (رقم
  )5 ( رقمالجدول

  2008-2004أسعار الغاز الطبيعي بنوعيه في بعض المناطق المختلفة، 
  )دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( 

  
  الغاز الطبيعي المسال  الغاز الطبيعي المنقول بواسطة األنابيب 

االتحاد  
الواليات  بريطانيا ياألوروب

 آوريا اليابان  آندا المتحدة

2004 4.6 4.5 5.8 5.0  5.1 5.7 
2005 6.0 7.4 8.8 7.3  6.0 6.9 
2006 8.7 7.9 6.8 5.8  7.0 9.2 
2007 8.9 6.0 6.9 6.2  7.8 9.5 
2008 12.6 10.8 8.8 8.0  12.5 13.8 

  .2009آة برتش بتروليوم، النشرة اإلحصائية السنوية، شر :  المصدر                

  
  صادرات النفط والغاز الطبيعي 

  

، منخفضة بحوالي 2008ي في عام / مليون ب54.6بلغ إجمالي الصادرات العالمية من النفط الخام ومنتجاته نحو 

  36.8وقد استأثرت منطقة الشرق األوسط  بحصة . العام السابقمع  في المائة مقارنة 0.4ي أي بنسبة / مليون ب0.198

 في المائة، ثم منطقة غرب أفريقيا 15في المائة من إجمالي تلك الصادرات  تلتها بلدان االتحاد السوفيتي السابق بحصة 

  .  في المائة8.4بحصة 
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 في المائة من إجمالي الصادرات 34لدول العربية حوالي لوعلى مستوى الدول العربية، شكلت الصادرات النفطية 

 في 5.2بنسبة وي / ألف ب800، مشكلة ارتفاعًا بمقدار 2008ي في عام /مليون ب18.7بلغت نحو النفطية العالمية، إذ 

ويعزى ذلك االرتفاع بشكل أساسي إلى ارتفاع إنتاج النفط في الدول . 2007حجم صادراتها لعام مع المائة مقارنة 

  ).6 ( رقمالجدول، ي/ مليون ب1.4 بمقدار 2008عام العربية خالل 

  

  )6 (قم رالجدول
  2008 و2007الصادرات النفطية العالمية حسب المناطق، عامي 

  )ألف برميل في اليوم ( 
  

 2007 2008 
 6074 5871 أمريكا الشمالية
 3616 3570 أمريكا الالتينية
 2023 2273 الدول األوروبية

 8184 8334 االتحاد السوفيتي السابق
 27975 27846 الشرق األوسط وأفريقيا

 5392 5274 يا والمحيط الهاديدول آس
 1363 1656 بقية دول العالم

 54626 54824 اإلجمالي العالمي
 18724 17796 الدول العربية

 34.3 32.5 )في المائة ( حصة الدول العربية من اإلجمالي 

  .2009 السنوية، شرآة برتش بتروليوم، اإلحصائية النشرة  :  المصدر             

  

 بلغت هي اإلمارات والجزائر والسعودية والعراق والكويت وليبيا قد ، ست دول عربية صادراتذآر أنوالجدير بال

قد بلغت  ف.2008طية للدول العربية خالل عام  في المائة من إجمالي الصادرات النف87 ما يمثل ،ي/ مليون ب16.2

ي على / مليون ب2.1 و2.2 بمقدارلكويت  اإلمارات وا صادراتي، تلتها/ مليون ب7.5صادرات السعودية من النفط 

  .ي/ مليون ب1.1ي، والجزائر بمقدار / مليون ب1.4ي، ثم ليبيا بنحو / مليون ب1.8 بمقدارالتوالي، والعراق 

  

 في 4.8بنسبة ) غاز األنابيب و الغاز الطبيعي المسيل (  ارتفع إجمالي الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي بنوعيه

فقد  .2007 مليار متر مكعب في عام 776.1حوالي مع  مليار متر مكعب مقارنة 813.8 ليبلغ 2008عام المائة خالل 

، 2008 مليار متر مكعب في عام 587.3 في المائة لتصل  إلى 6.8ارتفعت الكميات المصدرة بواسطة األنابيب بنسبة 

 في المائة 70.8حصة ، وبالمقارنة مع 2008 درات الغاز العالمية في عام في المائة من إجمالي صا72.2مشكلة حصة 

وفي المقابل انخفضت صادرات الغاز الطبيعي بواسطة الناقالت على شكل غاز طبيعي مسيل بشكل . 2007في عام 

الصادرات  في المائة من إجمالي 27.8 مستأثرة بحصة ، مليار متر مكعب226.5 لتبلغ في المائة 0.04بنسبة وطفيف 

  . العام السابقفي في المائة 29.2حصة ، وبالمقارنة مع 2008 العالمية خالل عام
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وشهدت آميات الغاز الطبيعي المصدرة من الدول العربية إلى األسواق العالمية، سواء على شكل غاز طبيعي مسيل أو 

 144.8 مليار متر مكعب مقابل 170.1 لتصل إلى 2008بواسطة خطوط األنابيب ارتفاعا في مستوياتها خالل عام 

 في المائة من 21 نسبة بذلك على مستحوذة ، في المائة17.5، أي بزيادة نسبتها 2007مليار متر مكعب في عام 

 مليار متر 59.3وحافظت الجزائر على المرتبة األولى بين الدول العربية  حيث بلغت صادراتها . اإلجمالي العالمي

، تلتها قطر في المرتبة الثانية 2008لدول العربية في عام  في المائة من إجمالي صادرات ا34.8مكعب أي ما نسبته 

 في المائة من إجمالي صادرات الدول العربية، 33.4حصة مشكلة  ، مليار متر مكعب56.8حيث بلغ إجمالي صادراتها 

. )المائة في 6.1( ليبيا ، وأخيرًا) في المائة6.4(، فُعمان ) في المائة9.3 ( في المائة، فاإلمارات10ثم مصر بحصة 

 12.9 في المائة من إجمالي الصادرات العربية ونسبة 44.4وشكلت صادرات الغاز الطبيعي بواسطة األنابيب ما نسبته 

 مليار 226.4في حين انخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسيل من . 2008في المائة من اإلجمالي العالمي خالل عام 

في   41.8وفي المائة  55.6 مشكلة بذلك ما نسبته ،2008 مكعب عام  مليار متر225.7 إلى 2007متر مكعب في عام 

  .)7( رقم  الجدول،2008العالمية لعام من إجمالي صادرات الغاز العربية وعلى التوالي المائة 
  

  )7(رقم الجدول 
  2008صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي بنوعيه ، عام 

  )مليار متر مكعب ( 
  

 اإلجمالي عبر الناقالت بواسطة األنابيب 
 59.3 21.8 37.5 الجزائر
 10.9 10.9 0.0 عمان
 10.4 0.5 9.87 ليبيا
 16.9 14.1 2.86 مصر
 56.8 39.7 17.1 قطر

 15.8 7.6 8.2 اإلمارات العربية
 170.1 94.6 75.5 إجمالي الدول العربية

 813.8 226.5 587.3 إجمالي العالم
 20.9 41.8 12.9 )في المائة ( مالي  حصة الدول العربية من اإلج

  .2009النشرة اإلحصائية السنوية، شرآة برتش بتروليوم،   : المصدر              

  

   )5(قيمة الصادرات النفطية في الدول العربية

  

يو  من أعلى مستوى لها المسجل في يولالتي انخفضتو 2008أسعار النفط على مدار عام ن التقلبات التي مرت بها إ

، قد انعكست بشكل 2008 المسجل في ديسمبر ) للبرميل دوالر38.6(إلى أدنى مستوى لها )  دوالر للبرميل131.2(

                                                           
  :تم تقدير قيمة صادرات النفط الخام في الدول العربية على النحو التالي    )5(

تم احتساب حجم صادرات النفط الخام  في الدول العربية وذلك بطرح االستهالك السنوي من اإلنتاج السنوي، وبعد ذلك تم احتساب المعدل   
 السنوي للسعر في حجم الصادرات النفطية السنوية تم تقدير قيمة صادرات السنوي لألسعار الفورية لخامات آل دولة ، وبضرب المعدل

 .النفط الخام  للدول العربية
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 الدول العربية المنتجة سلبي على قيمة الصادرات النفطية التي تعد المحرك الرئيسي للتنمية االقتصادية واالجتماعية في

  .، والمعزز األساسي للفوائض في ميزانياتهايةالخارج الحتياطياتهاللنفط، والداعم الرئيسي 

  

و من خالل تتبع انعكاس التطورات األخيرة في أسعار النفط على قيمة الصادرات النفطية للدول العربية، فإن التقديرات 

 92.7 عندما آانت أسعار النفط في حدود 2008 مليار دوالر خالل الربع األول من عام 157األولية تشير إلى بلوغها 

، وذلك  مليار دوالر206ومليار دوالر  203.4دوالر للبرميل، لترتفع بعد ذلك خالل الربع الثاني والثالث من العام إلى 

.  نفسها على التوالي خالل الفترة، دوالر للبرميل113.5ودوالر للبرميل  117.6رتفاع أسعار النفط إلى مستوى النتيجة 

 صاحب ،2008عام ال دوالر للبرميل منذ سبتمبر إلى نهاية 100اض دون حاجز وبعد أن أخذت أسعار النفط  في االنخف

 مليار دوالر فقط ، 90.2ذلك انخفاض حاد في قيمة الصادرات النفطية التي وصلت خالل الربع األخير من العام  إلى 

 في المائة بالمقارنة 42.6 هبلغت نسبت  الربع السابق، وانخفاضًامع في المائة بالمقارنة  56.2أي بنسبة انخفاض بلغت 

  .مع الربع األول من العام

  

 يالحظ االنخفاض الكبير خالل ،الربع السابق لهمع  2008ية المقدرة لكل ربع من عام مقارنة قيمة الصادرات النفطبو

النخفاض في ، ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى ابالمقارنة مع الربع الثالث) الر مليار دو115.8(الربع األخير من العام 

ولعل البيانات الفصلية المتعلقة بحرآة أسعار النفط وقيمة . أسعار النفط الناجم عن تداعيات األزمة المالية العالمية

الصادرات النفطية الشهرية للدول العربية تعطي صورة أوضح لآلثار السلبية التي نجمت عن انخفاض األسعار خالل 

  .)7(  المالية العالمية، الشكلالربع األخير من العام بسبب األزمة
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الشكل (7) : المعدالت الفصلية ألسعار النفط  و قيمة الصادرات النفطية للدول 
العربية، 2008
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ى  إل2007 مليار دوالر في عام 435.4 المقارنة السنوية ارتفاع قيمة الصادرات النفطية للدول العربية من ويالحظ من

 العربيةوعلى مستوى الدول .  في المائة43.3بنسبة و مليار دوالر 188.5بمقدار أي ، 2008 مليار دوالر عام 623.9

 38.6حوالي فعلى سبيل المثال ارتفعت قيمة الصادرات النفطية بنسبة . ى ألخردولةباينت نسبة االرتفاع من فرادى، ت

  قيمة الصادرات النفطيةوارتفعت.  في المائة في ليبيا41.6 في الكويت، وحوالي 49.9ونحو  ، السعوديةفي في المائة

  . في المائة في السودان12.3 المائة، و في57 وفي مصر بنسبة ، في المائة31.1في الجزائر بنسبة 

  

 بعد تعديلها وفق مخفض الناتج المحلي 1995يذآر أن قيمة الصادرات النفطية للدول العربية باألسعار الحقيقية لعام 

، 2008عام في  مليار دوالر 499.1 إلى 2007 مليار دوالر في عام 354اإلجمالي في الدول الصناعية، ارتفعت من 

  ).5/10(، الملحق ئة في الما41حوالي  نسبتهاأي بزيادة 


