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    في مجال النفط والطاقةفي مجال النفط والطاقةالتطورات التطورات 

  
  

  

  نظرة عامة
 

 ذلك عوامل وساهمت في باالرتفاع المتواصل في أسعار النفط ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، 2007تميز عام 

 مختلفة ظلت سائدة منذ العام السابق، آارتفاع الطلب العالمي على النفط، والتوترات التي شهدتها بعض مناطق اإلنتاج

شهدت أسعار نفوط هذا، وقد . االختناقات في طاقات التكرير، والمضاربات في األسواق المستقبلية للنفطوالرئيسية، 

 بنسب  متفاوتة، مما أدى إلى زيادة ملحوظة 2007التصدير الرئيسية في الدول العربية ارتفاعًا في مستوياتها خالل عام 

ة، على الرغم من انخفاض حجم الصادرات النفطية العربية خالل عام في قيمة الصادرات النفطية في الدول العربي

قد أدى االرتفاع في األسعار إلى تنشيط قطاع االستكشاف والبحث عن احتياطيات جديدة على المستوى العالمي و. 2007

 ةنفطيال تشافاآتالعديد من االخاصة في المناطق الصعبة آالمياه العميقة جدا، مما قاد إلى تحقيق وخالل العام، 

 2007واتسم عام  . وتبعا لذلك تم تحقيق زيادات طفيفة في االحتياطيات المؤآدة من النفط والغاز الطبيعية،غازيالو

إلى مستوى لم تشهده من ) نفط خام ومكثفات وسوائل الغاز الطبيعي(أيضا بوصول إجمالي اإلمدادات النفطية العالمية 

 مليون طن مكافئ 11099ي الطلب العالمي على مصادر الطاقة المختلفة ليصل إلى ي، وارتفاع ف/ مليون ب86وقبل وه

 في المائة، ثم الغاز 28.6 في المائة من اإلجمالي، يليه الفحم بحصة 35.6نفط سنويا، شكل استهالك النفط حوالي 

  .  في المائة، والنسبة المتبقية للمصادر األخرى23.8الطبيعي بنسبة 

  

 51  أدى إلى تحقيق 2007 العربي، شهد قطاع االستكشاف في الدول العربية نشاطًا مكثفا خالل عام أما على المستوى

 ، نفطيا وغازيا مما ساهم في استمرار استحواذ الدول العربية على نصف تقديرات االحتياطي المؤآد من النفطاآتشافا

عربية من النفط الخام مستأثرا بما يزيد بقليل عن ربع ظل إنتاج الدول الو.  في المائة من احتياطيات الغاز الطبيعي29و

 في المائة من اإلجمالي 13آما ارتفعت حصة الدول العربية من آميات الغاز المسوق لتشكل . إجمالي اإلنتاج العالمي

 عليه ظل  النفط المصدر األساسي الذي تعتمدو، 2007ارتفع استهالك الطاقة في الدول العربية خالل عام و .العالمي

   . في المائة من إجمالي المصادر53.9الدول العربية لتغطية متطلباتها من الطاقة، حيث شكل 

  

  لوضع العام لالستكشاف واالحتياطيات ا
  

 ، قطاع االستكشاف على المستوى العالمي نشاطا ملحوظا في البحث عن احتياطيات جديدة في المياه العميقة جدًاشهد

المغمورة إلى   المناطق وقد أدى هذا التوجه نحو ،ية مبالغ آبيرة في ميزانياتها لهذا الشأن رصد الشرآات العالمبفضل

  
  

  
  امسالفصل الخ
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 عدد الفرق العاملة بالمسح الزلزالي عالميًا وتبعًا لذلك ازداد .وصول تكاليف عمل المنصات العائمة إلى أرقام  قياسية

 على  في المائة4 و1.1عالميًا بنسبة  والغاز ي النفط ارتفعت تقديرات احتياطو، 2006 في المائة مقارنة بعام 19بنسبة 

  .التوالي
  

  النشاط االستكشافي 
  

 مما سيساهم ، نفطيا وغازيااآتشافا 51 أدى إلى تحقيق 2007شهدت الدول العربية نشاطًا استكشافيًا واسعًا خالل عام 

قد و .عد التأآد من حجم االحتياطيات المكتشفةفي ارتفاع تقديرات االحتياطي العربي المؤآد من النفط والغاز الطبيعي ب

 من أجل إطالة عمر المكامن المنتجة، فعلى سبيل المثال ال )1(ازداد اهتمام الدول المنتجة بمسألة رفع معامل االستخالص

تقوم سورية باستخدام و .بعض حقولها لرفع معامل االستخالصالحصر تسعى الكويت الستخدام تقنية  حقن البخار في 

آما تعمل شرآة .   في المائة60تقنية حقن المياه التي رفعت معامل االستخالص في بعض المكامن إلى أآثر من 

  .السعودية على استخدام مختلف طرق االستخالص البترولي المحسنوأرامك

  

المتيازات وسعيًا وراء زيادة االحتياطيات من النفط والغاز، استمرت بعض الدول العربية في اتباع سياسة عرض ا

القطاعات للتنقيب بالمشارآة مع الشرآات العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة، مثل اليمن التي تتبنى خطة للترويج و

قامت ليبيا التي تهدف إلى زيادة قدرتها اإلنتاجية في مجال الغاز بعرض و. أحد عشر قاطعًا بحريًاولالستثمار النفطي لنح

 تم خاللها ماالت غازية في جميع األحواض الرسوبية الغنية في جولة لإلعالن العاممجموعة من المناطق التي تضم احت

وتم في عمان التوقيع على اتفاقية مشارآة باإلنتاج . طرح المناطق المؤهلة بالنفط والغاز أمام المنافسة للشرآات االجنبية

 840 إلى 560الحتياطي المقدر فيهما ما بين مع الشرآة البريطانية برتش بتروليوم، تخولها العمل في حقلين يتراوح ا

  . بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي

  

 ، وسعيًا وراء تلبية الطلب العالمي المتنامي على الوقود األحفوري،والتطويري االستكشافي الحفر نشاطأما فيما يخص 

 حفارة خالل 3117 إلى معدل بلغ ،2006 حفارة عام 3043تزايد عدد الحفارات العاملة في مختلف مناطق العالم من 

نشاطات الحفر الالحقة أدت إلى تحقيق ما ال يقل ووتشير التقديرات األولية إلى أن النشاطات االستكشافية، . 2007عام 

 26 غازيًا، آانت حصة الدول العربية منها اآتشافا 45 نفطيًا، واآتشافا 73 على الصعيد العالمي، منها اآتشافا 118عن 

  . غازيًااآتشافا 25ما ال يقل عن و ، نفطيًااآتشافا

  

ت، وليبيا والجزائر اآتشافا في سبع دول عربية وهي مصر بتسعة 2007ت النفطية خالل عام آتشافافقد تحققت اال

.  سوريةو  واحد في الكويتشافتاآن في السعودية، واآتشافات في تونس، واآتشافاثالثة وت لكل منهما، اآتشافابخمسة 

                                                           
نسبة الهيدروآربونات المتواجدة في المكمن التي يتم استخالصها، ويمكن رفع ذلك المعدل ومعدل االستخالص البترولي ه أومعامل    )1(

 .حقن الغاز الطبيعي في المكامن و حقن المياه أتقنياتتقنيات مختلفة منها باستخدام 
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ت، اآتشافا غازيا، تليها مصر بسبعة اآتشافات الغازية، فكان معظمها في الجزائر التي حققت خمسة عشر آتشافاأما اال

   .)5/1(واحد في سورية، الملحق ن في ليبيا، واآتشافاو

  

  االحتياطيات 

  
 1.33لتصل إلى ، 2007 بشكل ضئيل في نهاية عام ،ارتفعت تقديرات االحتياطي المؤآد من النفط على الصعيد العالمي

بالنسبة للدول العربية و . في المائة بالمقارنة مع مستويات العام السابق1.1تريليون برميل، أي بنسبة زيادة لم تتجاوز 

، فقد تم 2006 في المائة عن تقديرات عام 0.2 بحوالي 2007ارتفعت تقديرات االحتياطي المؤآد من النفط الخام لعام 

ارتفع و.  مليون برميل إلى احتياطي مصر140ت النفطية في مصر مما أضاف حوالي اآتشافتحقيق العديد من اال

بينما انخفضت احتياطيات . مليار 4.15 برميل ليبلغ حوالي مليار 1.15المتكثفات في سورية بمقدار واحتياطي النفط 

لعربية عند المستوى المسجل في  في المائة، واستقرت االحتياطيات النفطية في بقية الدول ا7.5تونس من النفط بنسبة 

  .2006نهاية عام 

  

 ترآزت 2007 في المائة من االحتياطيات المؤآدة من النفط الخام في الدول العربية لعام 92.6الجدير بالذآر أن نسبة و

 في المائة من إجمالي احتياطيات الدول العربية، والعراق 39.5في خمس دول وهي  السعودية التي استأثرت بحصة 

.   في المائة6.2 في المائة، وليبيا بحصة 14.6في المائة، واإلمارات بنسبة 15.2في المائة، والكويت بنسبة 17.2بنسبة 

  الملحق ، في المائة من االحتياطي العالمي من النفط الخام50.3قد شكلت احتياطيات الدول العربية نسبة  و

  ).1(والشكل ) 5/2(

  

  

الدول العربية 
% 50.3

آومنولث الدول  
المستقلة  
% 7.6

دول أوبك غير   
العربية  

% 21.0

أخرى 
% 18.3

أمريكا الشمالية 
% 2.9

إجمالي اإلحتياطيات المؤآدة  : 
1331.7

مليار برميل 

  
  

  .)5/2(الملحق : المصدر 

الشكـل (1) :  احتياطيات النفط الخام العالمية وفق المجموعات الدولية 
في نهاية عام  2007
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المائة مقارنة بمستويات عام  في 4.0 تريليون متر مكعب أي بنسبة 7.2الطبيعي عالميًا بمقدار ارتفعت احتياطيات الغاز 

يعود ذلك االرتفاع إلى تزايد االهتمام العالمي و . تريليون متر مكعب188يزيد عن   إلى ما2007، لتصل في عام 2006

  . المي عليهاالستكشاف في مجال الغاز نتيجة لتزايد الطلب العوبعمليات التنقيب 

  

 تريليون متر مكعب عن احتياطيات 1.2 أما فيما يتعلق باحتياطيات الغاز الطبيعي في الدول العربية، فقد ارتفعت بحوالي

 الغاز الطبيعي في الكويت بشكل استكشافقد ساهم و. 2007 تريليون متر مكعب عام 54.7 إلىلتصل  ،2006عام 

 في 11ارتفعت احتياطيات الجزائر بنسبة و .2007عام  في المائة 40.8بة  بنساحتياطياتهارئيسي في رفع تقديرات 

 إضافة إلى مصر التي ارتفعت احتياطياتها ،2007و 2006ت الغازية التي تحققت خالل عامي آتشافاالمائة بفضل اال

  .  في المائة2.2غاز الطبيعي بنسبة من ال

  

من انخفاضا في احتياطياتها من الغاز بنسب متفاوتة تراوحت ما عمان واليوفي المقابل  شهدت آل من تونس والسودان و

بينما استقرت االحتياطيات الغازية في بقية الدول العربية .  في المائة في تونس14.1 في المائة في عمان إلى 1.2بين 

الحتياطيات  في المائة من ا29.1قد ساهمت الدول العربية مجتمعة بحصة و .2006عند مستواها المسجل خالل عام 

  ).2(والشكل  ) 5/3(الملحق  ،وهي حصة مقاربة لحصة مجموعة  آومنولث الدول المستقلة، العالمية

  

  

  

أمريكا الشمالية 
% 4.3

آومنولث الدول  
المستقلة  

% 30.1 

أخرى 
%15.1  

دول أوبك غير العربية   
% 21.4

الدول العربية 
% 29.1

إجمالي االحتياطي العالمي  
188.1

تريليون متر مكعب  

  
  

، 2005 على مستويات عام 2006 لعام تقديرات احتياطي العالم المؤآدة من الفحم الحجريمن ناحية أخرى، حافظت 

تطورات تذآر في مجال صناعة الفحم واستخراجه الذي لم تحدث في الدول العربية و.  مليار طن909حيث بلغت 

  . شبه جزيرة سيناء في مصر-ينحصر حاليا في منجم المغارة 

الشكـل (2) :  االحتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي وفق المجموعات الدولية 
في نهاية عام  2007

  .)5/3(الملحق : المصدر 
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  اإلنتاج 
  

  النفط والغاز الطبيعي
  

 معدل ارتفاع إلى  واستخدام التقنيات الحديثة،،الزيادة في الطلب العالمي عليهو ، تشهده  أسعار النفطالذيأدى االرتفاع 

على خلفية و. 2007ي عام / مليون ب85.8 في المائة، ليصل إلى 5.1والمتكثفات بنسبة  الخام عالمي من النفطاإلنتاج ال

 إلعادة 2007فبراير /  من بداية شهر شباط اعتبارًا ي/ ب ألف500بمقدار  اإلنتاج قرار منظمة أوبك بشأن خفض

 ،2006 تراجعًا طفيفًا عن معدالت عام 2007 خالل عام شهد إنتاج النفط في الدول العربية، التوازن في السوق النفطية

 . في المائة4.7، أي بنسبة انخفاض 2007ي عام / مليون ب22.1 إلى 2006ي عام / مليون ب23.2حيث تراجع من 

 2.56 في المائة ليصل إلى 0.4 تراجع إنتاج اإلمارات العربية المتحدة بمعدل ،على مستوى الدول العربية فرادىو

 وتراجع اإلنتاج في ي/ مليون ب1.4 في المائة  ليصل  إلى 2، آما تراجع إنتاج الجزائر بنسبة 2007ي عام /بمليون 

وساهم . ي، على التوالي/ مليون ب2.3 و1.7 في المائة ليصل إلى نحو 14 في المائة وفي الكويت بنسبة 5.7ليبيا بنحو 

 بجزء من هذا االنخفاض، إذ املة نتيجة الظروف التي يمر بها،، الذي مازال غير قادر على اإلنتاج بطاقته الكالعراق

وبلغ متوسط انخفاض معدل اإلنتاج في سورية حوالي . 2007 مليون برميل عام 1.85وصل معدل إنتاجه اليومي إلى 

  عمر اآلبار المنتجة التيم تقدإلىعود ذلك االنخفاض ي، وي/ ألف ب370 إلى 2007 في المائة ليصل في عام 1.9

   .تسعى سورية في الوقت الحاضر لتطويرها

  

ي عام / ألف ب632 في المائة ليصل إلى حوالي 2.1من ناحية أخرى ارتفع معدل اإلنتاج اليومي في مصر بنسبةو

 مساهمة أنيذآر . 2007ي عام / ألف ب460ة ليصل إلى  في المائ21، آما ارتفع اإلنتاج في السودان بنسبة 2007

) 5/4( الملحق ، في المائة25.8د بلغت  ق2007عة في  إجمالي إنتاج النفط العالمي خالل عام الدول العربية مجتم

  ).3(الشكل و
  
  

20.6
22.1 22.7 23.2

22.1
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ة،  2007-2003 الشكـل (3) :  تطور إنتاج النفط الخام في الدول العربي
(مليون ب/ي)

  .)5/4(الملحق : المصدر 
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ي في عام / مليون ب8.0 في المائة ليصل إلى 0.8 فقد انخفض بنسبة ،أما اإلنتاج العالمي من سوائل الغاز الطبيعي

ي مشكال انخفاضا / مليون ب2.8 خالل ذات الفترة حوالي )2(بيعيإنتاج الدول العربية من سوائل الغاز الطبلغ و، 2007

  . في المائة من إجمالي اإلنتاج العالمي34.7وليستأثر بنحو ،2006 في المائة مقارنة بعام 1.4أيضا بنسبة 

  

 2006 ارتفاعها، حيث ازدادت الكميات المسوقة عام )3(الغاز الطبيعي المسوقواصلت معدالت إنتاج  ،من جهة أخرى

شكلت و.  متر مكعبار ملي83.2 تريليون متر مكعب، أي بزيادة قدرها 2.9 في المائة لتصل إلى ما يزيد عن 3بحوالي 

 في المائة في عام 12.7 في المائة من اإلجمالي العالمي، مقارنة بحصة 13.1حصة الدول العربية مجتمعة حوالي 

 في 4 انخفضت هذه الكميات في تونس بمعدل ،ول العربيةففي حين ارتفعت الكميات المسوقة في معظم الد .2005

 متر مكعب، آما انخفضت آميات الغاز الطبيعي المسوق في الجزائر بمعدل مليار 2.4 إلى 2006المائة، لتصل في عام 

  مليار متر مكعب،24.6وقد ساهمت الدول العربية بحوالي  .2006 متر مكعب عام مليار 88.2 في المائة لتصل إلى 1

، آما ساهمت 2006 في عام  المحققة في آميات الغاز الطبيعي المسوق في المائة، من الزيادة العالمية29.6أي بنسبة  

  ).5/5(الملحق .  في المائة من إجمالي الزيادة العالمية10.3و مليار متر مكعب أي ما يمثل نح8.6الصين بحوالي 

  

  مصادر الطاقة األخرى

  
ن عام ـون طـ ملي6195.1ـى  في المائة ليصل إل5.2ن أي بنسبة ـون طـ ملي308الفحم بمقدار ارتفع إنـتاج العالم من 

من أآثر أنواع الوقود األحفوري تلويثا للبيئة، ونظرا لوجود معظم احتياطياته في الدول ووحيث أن الفحم ه. 2006

  .عاث الغازات إلى الغالف الجويالصناعية، فإن تلك الدول تعمل جادة على تحويله إلى وقود نظيف لتخفيف انب

  

 شبه جزيرة سيناء في مصر، وقد قدر – حاليا في منجم المغارة ا، فالزال إنتاجه منحصرالدول العربيةأما على مستوى 

ويعود ذلك التراجع .  ألف طن في السنة125 ألف طن، وآان قد بلغ في التسعينات حوالي 37 بحوالي 2002اإلنتاج عام 

  .محطات توليد الكهرباء للعمل على الغاز الطبيعي، وعدم وجود سوق للفحمإلى تحول معظم 

  

 قدرتها مفاعال 439، حوالي 2007العاملة في العالم في نهاية عام المولدة للكهرباء وبلغ عدد المفاعالت النووية 

 من الكهرباء، أي ما  تيراواط ساعة2808 حوالي 2006 ميغاواط آهرباء، وقـد ولـدت خـالل عـام 371686اإلجمالية 

، فبعد قرار قمة دول مجلس الدول العربيةوفي إطار .  في المائة من إجمالي الكهرباء المولدة في العالم14.8يعادل 

 بالدعوة إلى استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية، أصدرت القمة 2006التعاون لدول الخليج العربية في ديسمبر 

 قرارًا بنفس التوجه، تبعته اتصاالت مع الوآالة الدولية 2007مارس / آذار29-28رياض العربية التي عقدت في ال

                                                           
وحدات معالجة الغاز، وتشمل  و الفصل ومرافق الحقل أأجهزة من الغاز التي تستخلص آسوائل في األجزاءسوائل الغاز الطبيعي هي تلك    )2(

 .أخرىمتكثفات و والبيوتان والبنتان نوباوالبر اإليثانعلى 
 .المسوق محليا وخارجيا و، وهالمحروق والمعاد حقنهو الفاقد باستثناءالغاز المنتج  والغاز المسوق ه   )3(
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 وخاصة فرنسا التي توصلت إلى تفاهمات مع بعض الدول ،للطاقة الذرية، ومع الدول المصنعة للمفاعالت النووية

  .العربية حول إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء

  

 ورا ثانويا في إمدادات الطاقة العالمية، نظرا ألن تحويل معظمها إلى طاقة آهربائية أ دومصادر الطاقة المتجددةتلعب 

وتشير آخر البيانات المتوفرة بهذا  .امها اقتصادياحرآية ال يزال يحتاج إلى تطوير تقني وبيئي حتى يصبح استخد

 778.04 حوالي 2005هاية عام  المرآبة من الطاقة الكهرومائية في العالم نقدرات إجمالي ال بلوغإلىالخصوص 

 القدراتوبلغت . 2005 ميغاواط نهاية عام 59335المرآبة من طاقة الرياح حوالي  القدرات بلغ إجماليقد و. جيغاواط

. 2005 ميغاواط عام 4180 ميغاواط، مقارنة مع 5695 حوالي 2006 المرآبة في العالم نهاية عام  المنشأالفوتوفولتية

 لتوليد الكهرباء حوالي 2005 في عام بة لمحطات الكهرباء التي تعتمد على الحرارة الجوفيةالقدرة المرآوبلغت 

   .2000 ميغاواط عام 7974  ميغاواط مقارنة مع 9064.1

  

 في الدول العربية 2005 المرآبة من الطاقة الكهرومائية حتى نهاية عام القدراتبلغ إجمالي  ،المستوى العربيوعلى 

 280(، ولبنان) ميغاواط1498(، والمغرب) ميغاواط1616 (سورية، و) ميغاواط2850(مصر: يالتال وعلى النح

وبلغ ).  ميغاواط10( ، واألردن) ميغاواط62(، وتونس ) ميغاواط260(، والعراق ) ميغاواط275(، والجزائر)ميغاواط

 230(مصر: التالي وبية على النح في بعض الدول العر2005 المرآبة من طاقة الرياح حتى نهاية عام القدراتإجمالي 

، ) ميغاواط2(، واألردن ) ميغاواط6(، وفلسطين المحتلة ) ميغاواط20(، وتونس ) ميغاواط64( ، والمغرب)ميغاواط

  ).  ميغاواط1(،  والجزائر) ميغاواط1 (سوريةو

  

ات في مجال الطاقات  دول مجلس التعاون الخليجي قد بذلت العديد من الجهود والنشاطأنيذآر في هذا السياق، 

المتجددة، وتأتي السعودية على رأس القائمة من حيث النشاطات، حيث وقعت على عقد إلنتاج الكهرباء باستخدام خاليا 

 ميغاواط آهرباء إلى جانب محطة آبيرة 500 قدرةدولة اإلمارات العربية بناء محطات طاقات شمسية بتعتزم و. الوقود

 مشروعان في البحرين الستخدام الطاقة المتجددة، أولهما مرآز البحرين للتجارة العالمية، يوجدو. نسبيا لتحلية المياه

 ميغاواط، وثانيهما مشروع الجامعة األوروبية التي ستغطى سطوحها بالخاليا 0.66 الكهرباء بطاقة الرياح بقدرةلتوليد 

  . الشمسية الفوتوفولتية

  

ويعمل البرنامج . الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياحآما تتجه الجزائر إلى دعم استثمار مصادر 

 من إجمالي استهالك الطاقة 2010 في المائة عام 5الوطني الجزائري على أن تكون حصة الطاقات المتجددة حوالي 

من إنتاج الطاقة  في المائة 3 الوصول إلى نسبة إلىتهدف األردن و. 2020 في المائة عام 10األولية في الجزائر، و

 2010 طاقة الرياح عام رفع القدرة الكهربائية المستمدة منوتعمل مصر على . 2017باستخدام المصادر المتجددة عام 

 8 إلى 2020 في المائة من إجمالي الكهرباء المولدة، على أن تصل هذه النسبة عام 3 ميغاواط، أي ما يعادل 850إلى 

في المغرب، يوجد حاليًا العديد من المشاريع التي تعمل على تزويد األرياف بالكهرباء، و.  في المائة من ذلك اإلجمالي

  . في المائة من اإلنتاج الكلي0.1إال أن النسبة ال تتجاوز
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  الطلب على الطاقة 
  

  المستوى العالمي
  

 مليون طن 11099 (  مليون برميل مكافئ نفط221.4 حوالي  2007بلغ إجمالي الطلب العالمي على الطاقة خالل عام 

 40.5و في المائة للدول المتحولة، 9.3و في المائة مقابل نح50.2، استأثرت الدول الصناعية بحصة )مكافئ نفط سنويا 

 في المائة من اإلجمالي العالمي لمصادر الطاقة 35.6قد شكل الطلب على النفط حوالي و. في المائة لبقية دول العالم

 في 6.4 والطاقة الكهرومائية بنسبة ، في المائة23.8 في المائة، والغاز الطبيعي 28.6وم نح وبلغت حصة الفح،المختلفة

 . في المائة5.6 وأخيرا الطاقة النووية بحصة ،المائة

  

، 2007يوم في عام / مليون برميل85.7 في المائة ليصل إلى 1.3ازداد إجمالي الطلب العالمي على النفط بمعدل 

 جاءت مقاربة لمستوى التوقعات على 2007زيادة المتحققة في الطلب العالمي على النفط خالل عام والجدير بالذآر أن ال

الرغم من لجوء بعض المؤسسات العالمية المتخصصة باستشراف مستقبل النفط إلى إعادة النظر بتقديراتها الخاصة 

، الزيادة وبشكل متواضع والتخفيض أ وح عدة مرات خالل أشهر السنة سواء ن2007بالطلب العالمي على النفط  لعام 

  ).1(الجدول رقم 

2003200420052006(1)2007
الدول الصناعية 
48.649.449.749.349.3مليون ب /ي

0-1.51.60.60.8الزيادة السنوية  ( في المائة ) 
الدول النامية 
26.228.22930.531.6مليون ب /ي

3.67.62.95.13.6الزيادة السنوية  ( في المائة ) 
الدول المتحولة 
4.54.74.84.84.8مليون ب /ي

04.42.100الزيادة السنوية  ( في المائة ) 
إجمالي العالم
79.382.383.584.685.7مليون ب /ي

2.13.81.51.31.3الزيادة السنوية  ( في المائة ) 

المصدر  : منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول      ( أوابك) ، تقرير األمين العام السنوي،      2007.

الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية،        2003 – 2007
الجدول  (1)

 ( 1)  بيانات تقديرية .  
  

  
االقتصادي المشجعة للطلب،  وتأثر الطلب بصورة رئيسية بعوامل عديدة ذات تأثيرات مختلفة، ومنها معدالت النمو

بالدرجة  و في المائة، ويعزى ذلك النم4.9بمعدل جيد نسبيًا بلغ  و بالنم2007حيث استمر االقتصاد العالمي خالل عام
، ودول أخرى مثل الهند والمستمرة في اقتصادات الواليات المتحدة والصين ومنطقة اليور واألولى إلى معدالت النم

  .)4(الشكل 
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نمو الطلب نمو اقتصادي
  

  

  

 على مستوى الطلب الذي آان 2007وعلى مستوى المجموعات الدولية، حافظت مجموعة الدول الصناعية في عام 

يوم، وبذلك انخفضت حصتها من إجمالي الطلب العالمي على النفط من / ون برميل ملي49.3و وه2006سائدًا في عام 

 31.6، بينما ارتفع طلب الدول النامية ليصل إلى 2007 في المائة  في عام 57.5 إلى 2006 في المائة في عام 58.2

، وحافظت 2007 عام  في المائة في36.9 إلى 2006 في المائة في عام 36.1يوم لتزداد حصتها من / مليون برميل

 في المائة من 5.6يوم، التي تشكل حوالي /  مليون برميل4.8الدول المتحولة على حصة مقاربة لحصتها السابقة، أي 

  ).1 (، الجدول2007 عام إجمالي الطلب العالمي على النفط خالل
  

  الطلب على الطاقة في الدول العربية
  

، بالمقارنة مع حصص للدول 2006إجمالي استهالك الطاقة في العالم عام  في المائة من 4.7بلغت حصة الدول العربية 

شهدت معدالت استهالك الطاقة في الدول و.  على التوالي10.1 و32.8 و52.4الصناعية والنامية والمتحولة قدرها 

ليصل  2006عام  في المائة في 5.5 بالمقارنة مع 2007 في المائة في عام 4.2 ارتفاعا بمعدل 2007العربية في عام 

 مليون ب م ن ي في 7.6ع بالمقارنة م) ب م ن ي( مليون برميل مكافئ نفط يوميا 9.6إجمالي االستهالك إلى حوالي 

  .)5(الشكل  ،2003عام 

 

  

  

ط،  2007-2003 الشكـل (4) :  نمو االقتصاد العالمي والنمو في الطلب على النف

  ).أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول : المصدر 
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المنتجات النفطية الغاز الطبيعي الفحم الكهرومائي

  
  

باألسعار (االقتصادي في الدول العربية  و النماستمراريعود االرتفاع في مستوى االستهالك بشكل رئيسي إلى و

 مليار 1472 إلى  ليصل  الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية 2007في المائة في عام  14.0 حيث بلغ )الجارية

 2006دوالر عام  4188 وليرتفع بذلك نصيب الفرد من الدخل باألسعار الجارية في الدول العربية من ،دوالر أمريكي

  . 2007 دوالر عام  4661 حوالي إلى

  

، تليها قطر ) في المائة7.5(وفي الطلب على الطاقة وه وربية فرادى، شهدت ليبيا أعلى معدل نموعلى مستوى الدول الع

 في المائة 4.7 في المائة إلى 3.7ما بين  وتراوح معدل النمو .) في المائة 6.1( فالكويت نسبة )  في المائة 6.8( بنسبة 

، ) في المائة4.3(، سورية ) في المائة3.9(، اإلمارات ) في المائة3.8(، الجزائر ) في المائة3.7(في آل من العراق 

 2.5(مصر   في المائة في آل من3و، في حين لم يتجاوز معدل النم) في المائة4.7(، السعودية ) في المائة4.5(تونس 

  . ) في المائة2.2(البحرين و )في المائة

  

 ومن الواضح أن هناك أربعة أسباب ،تهالك الطاقةاس وومن المالحظ وجود تفاوت بين الدول العربية من ناحية معدل نم

مستوى التقدم في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، عدد السكان، درجة ما : رئيسية تقف وراء هذا التفاوت، وهي

 .تمتلكه من احتياطيات هايدروآربونية، والظروف الطبيعية والمناخية

  

 برميل 10.9د من الطاقة في الدول العربية ما يزال متواضعا حيث بلغ والجدير بالمالحظة أن متوسط استهالك الفر

وعند مقارنة استهالك الفرد من الطاقة على . 2003 ب م ن في عام 9.3 مقابل 2007في عام ) ب م ن(مكافئ نفط 

ط مثل الصين  برميل مكافئ نف10 الدول العربية تحتل موقعا وسطا بين دول قل استهالآها عن أنالمستوى الدولي نجد 

الشكـل (5) :  تطور الطلب على  الطاقة  في الدول العربية ،  2007-2003
( ألف ب م ن ي )

  .)5/6(الملحق : المصدر 
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 ب م 16 (  ب م ن، مثل فنزويال10، ودول تخطى استهالآها ) ب م ن4(، والهند ) ب م ن8(، والبرازيل ) ب م ن9(

، ويتساوى تقريبًا مع ) ب م ن58(، والواليات المتحدة األمريكية ) ب م ن41(، واستراليا ) ب م ن31(، واليابان )ن

 في المائة من إجمالي استهالك الطاقة في 4.7وبلغت حصة الدول العربية ).  ب م ن11(استهالك الفرد في المكسيك 

 في 10.1و في المائة للدول النامية 32.8 في المائة مقابل 52.4، بينما بلغت حصة الدول الصناعية 2006العالم في عام 

  . المائة للدول المتحولة

  

  الطلب على الطاقة وفق المصدر
  

 في 53.9ألول الذي تعتمد عليه الدول العربية لتغطية متطلبات الطاقة فيها حيث يلبي يمثل النفط المصدر األساسي ا

 43.5ويأتي الغاز الطبيعي في المرآز الثاني حيث بلغت حصته . 2007المائة من إجمالي استهالآها من الطاقة في عام 

غالل الغاز الطبيعي بين الدول العربية ونظرا الختالف درجة توفر واست. 2007في المائة من إجمالي االستهالك في عام 

بينما تقوم مصادر الطاقة األخرى، وهي . فإن األهمية النسبية للغاز الطبيعي في الدول العربية تختلف من دولة ألخرى

 في المائة في عام 2.5الطاقة الكهرومائية والفحم بلعب دور ثانوي ومتناقص بصورة مستمرة إذ ال تتجاوز حصتهما معا 

   ). 5/6( ، الملحق 2003 في المائة في عام 3 مقابل 2007

  

 البتروليةالمنتجات  
  

 ليصل إلى 2007 -2003 في المائة سنويا خالل الفترة 5.7ازداد استهالك المنتجات البترولية في الدول العربية بمعدل 

جات البترولية في إجمالي وعلى الرغم من هذا التزايد فقد تراجعت حصة المنت. 2007 مليون ب م ن ي في عام 5.2

 مقابل 2007 في المائة في عام 53.9 إذ بلغت حصتها 2007 -2003استهالك الطاقة في الدول العربية خالل الفترة 

 في المائة من إجمالي استهالك المنتجات البترولية في 6.9 وبلغت حصة الدول العربية .2003 في المائة في عام 54.8

 في المائة 5.2و في المائة للدول النامية 27.5و ، في المائة للدول الصناعية60.4نة بحصة ، مقار2006العالم في عام 

   .للدول المتحولة

  

 بصورة رئيسية من أربع دول، وهي السعودية وليبيا والعراق ومصر 2007وجاءت الزيادة في حجم االستهالك في عام 

 ألف ب م ن ي في آل من 20 ألف ب م ن ي في ليبيا، و22.3و ألف ب م ن ي، 60حيث بلغ حجم الزيادة في السعودية 

 في المائة من إجمالي استهالك الدول 66ويشكل استهالك خمس دول من المنتجات البترولية حوالي . العراق ومصر

 في المائة 31السعودية والعراق والكويت ومصر، إذ بلغت حصة السعودية واإلمارات : ، وهي 2007العربية في عام 

 في المائة، 8.8 في المائة، ثم العراق بحصة 12مالي استهالك الدول العربية من المنتجات، تليها مصر بحصة من إج

  . في المائة على التوالي6.5و 7.4الكويت واإلمارات بحصة و
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نصف وتتباين األهمية النسبية للمنتجات البترولية في إجمالي استهالك الطاقة في الدول العربية حيث تلبي أآثر من 

حيث . ، تونس، الكويت، السعودية، ليبيا، ومصرسوريةالعراق، : ، وهي2007احتياجات الطاقة في سبعة دول في عام 

 في المائة في 72.3و في المائة من إجمالي استهالك الطاقة في العراق، 81.4وصلت حصة المنتجات البترولية إلى 

 في المائة في 51و في المائة في الكويت، 65.2وفي السعودية،  في المائة 60.4و في المائة في تونس، 66.2و، سورية

  .   في المائة في مصر50.4ليبيا، و

  

 يحتل زيت الغاز والديزل 2007ومن ناحية التوزيع النسبي الستهالك المنتجات البترولية في الدول العربية في عام 

لمنتجات، ويأتي زيت الوقود في المرتبة الثانية بنسبة  في المائة من إجمالي استهالك ا33.1المرتبة األولى مشكال نسبة 

 في المائة، ثم غاز البترول المسال 20.3 في المائة، يليه في المرتبة الثالثة الغازولين الذي استحوذ على نسبة 20.5

ي  ف1.8 في المائة، وأخيرا الكيروسين بحصة 4.6 في المائة، وبلغت نسبة وقود الطائرات 8.2بحصة وصلت إلى 

في مصافي التكرير في عدد ووال يزال النفط الخام يستخدم بصورة مباشرة آوقود سواء في محطات الكهرباء أ.  المائة

 في المائة من إجمالي استهالك المنتجات البترولية، والنسبة المتبقية 9.1وبلغت حصة النفط الخام . من الدول العربية

  .)2(ول الجد . في المائة آانت للمنتجات األخرى2.4

  

الحصة من اإلجمالي %الكمية المنتج  

4248.2غاز البترول المسال  

105120.3الغازولين   

931.8الكيروسين   

2394.6وقود الطائرات 

171833.1زيت الغاز /الديزل 

106720.5زيت الوقود 

1279.1نفط خام

4822.4منتجات أخرى 

5201100اإلجمالي 

نوي، 2007. المصدر  : منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، تقرير األمين العام الس

(ألف ب م ن ي)
2007 ة، التوزيع النسبي الستهالك المنتجات البترولية في الدول العربي

(2) الجدول

  

  

  الغاز الطبيعي
  

يعتبر الغاز الطبيعي المصدر األساسي الثاني في موازين الطاقة في الدول العربية التي شهد استهالآها من هذا المصدر 

 بسبب ما بذلته من نشاطات ملموسة للتوسع في 2007 -2003تزايدا مستمرا في حجمه وفي أهميته النسبية خالل الفترة 
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لف القطاعات االقتصادية آقطاع توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، والقطاع الصناعي وخصوصا  في مختاستغالله

إلى ارتفاع استخدام الغاز الطبيعي هذا التوجه  أدى وقد. في الصناعات البتروآيماوية التي تعتمد عليه آوقود وآلقيم

وأدى . 2007 مليون ب ن م ي في عام 4.2استهالآه ، وبلغ حجم 2007 -2003 في المائة سنويا خالل الفترة 7بمعدل 

 في المائة في عام 42.2االرتفاع في حجم استهالك الغاز الطبيعي إلى ارتفاع مساهمته في إجمالي استهالك الطاقة من 

  في المائة من إجمالي استهالك العالم من8.7استهلكت الدول العربية قد و. 2007 في المائة في عام 43.5 إلى 2003

 في المائة للدول المتحولة 22.3 في المائة مقابل 50.5، وبلغت حصة الدول الصناعية 2006الغاز الطبيعي في عام 

  .  في المائة للدول النامية18.5و

  

  الطاقة الكهرومائية

  
تساهم هذه لذلك الدول العربية،  باستخدام المساقط المائية في عدد قليل منتوليد الطاقة الكهربائية تنحصر إمكانيات 

 مصر ائية فيومطة لتوليد الطاقة الكهرتوجد إمكانيات بسي حيث .هاالطاقة مساهمة محدودة في موازين الطاقة في

وتراجعت حصة الطاقة الكهرومائية في إجمالي استهالك الطاقة في الدول . والعراق وسورية والسودان والجزائر ولبنان

ويقدر حجم الطاقة الكهرومائية المستهلكة . 2007 في المائة في عام 1.4ى  إل2003 في المائة في عام 1.7العربية من 

واستهلكت  .2003 ألف ب م ن ي في عام 132 مقابل 2007 ألف ب م ن ي في عام 136في الدول العربية بحوالي 

ت حصة الدول ، وبلغ2006 في المائة من إجمالي استهالك العالم من الطاقة الكهرومائية في عام 0.8الدول العربية 

  .  في المائة للدول المتحولة7.7و في المائة للدول الصناعية 43.6 في المائة مقابل 47.9النامية 

  

  الفحــم

  
 ألف ب 110يساهم الفحم مساهمة محدودة في ميزان الطاقة في الدول العربية التي يقدر إجمالي استهالآها منه بحوالي 

 1.1 إلى 2003 في المائة في عام 1.2ستهالك الطاقة في الدول العربية من وتراجعت حصة الفحم في إجمالي ا. م ن ي

. المغرب، مصر، الجزائر، ولبنان: ويجري استهالك الفحم في أربع دول عربية فقط، وهي.  2007في المائة في عام 

لف ب م ن ي في عام  أ75ويعتبر المغرب الدولة العربية الرئيسية المستهلكة للفحم حيث بلغ حجم استهالآه بحوالي 

 ألف ب م ن 12وتستهلك الجزائر حوالي .  ألف ب م ن ي20.1ويقدر حجم استهالك الفحم في مصر بحوالي . 2007

الجدير بالذآر أن استخدامات الفحم في الدول العربية .  ألف ب م ن ي2.6بينما يستهلك لبنان آميات بسيطة بلغت . ي

 في المائة من إجمالي 0.17واستهلكت الدول العربية  .محطات توليد الطاقة الكهربائيةبعض تترآز بشكل رئيسي في 

 في المائة للدول 39.1 في المائة مقابل 54.2، وبلغت حصة الدول النامية 2006استهالك العالم من الفحم في عام 

  ).5/6(، الملحق  في المائة للدول المتحولة6.5والصناعية 
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  ى الطاقة وفق القطاعات عل )4(الطلب النهائي

 
 في المائة من إجمالي 42.6 للطاقة في الدول العربية حيث وصلت حصته إلى الرئيسي يعتبر القطاع الصناعي المستهلك

 في 32.9ويأتي قطاع المواصالت في المرتبة الثانية حيث بلغت حصته . 2005االستهالك النهائي من الطاقة في عام 

  . في المائة24.5،  مجتمعة المنزلي والقطاع التجاري والقطاع الزراعيوبلغت حصة القطاع. المائة

  

 في المائة من متطلبات القطاع الصناعي من الطاقة في 47تغطي المنتجات البترولية بناء على آخر بيانات متوفرة، و

ي هذا القطاع بحصة بلغت ، بينما يلبي الغاز الطبيعي حصة مقاربة من االستهالك النهائي ف2005الدول العربية في عام 

يعتمد قطاع المواصالت في  و. في المائة1.1 في المائة، وحصة الفحم 7.1 في المائة، وبلغت حصة الكهرباء 44.8

 99.9الدول العربية اعتمادا شبه تام على المنتجات البترولية لتلبية متطلباته من الطاقة حيث بلغت حصة هذه المنتجات 

، وتقوم الكهرباء بتغطية حصة صغيرة للغاية ال 2005 النهائي لهذا القطاع من الطاقة في عام في المائة من االستهالك

، )الزراعيوالمنزلي والتجاري ( أما في القطاعات األخرى .  في المائة من متطلبات الطاقة في هذا القطاع0.1تتجاوز 

 في 9 في المائة، ثم الغاز الطبيعي بحصة 43بحصة  في المائة من احتياجاتها، يليها النفط 48 الكهرباء حوالي فقد غطت

 في المائة من االستهالك 33شكل لمواصالت من المنتجات البترولية والجدير بالمالحظة أن استهالك قطاع ا .المائة

  .)3(الجدول ، 2005النهائي من الطاقة في الدول العربية في عام 

  
  

اإلجماليالقطاعات  األخرى (1)قطاع  المواصالتالقطاع  الصناعي 

20.032.910.563.4النفط

19.10.02.321.4الغاز الطبيعي 

3.00.011.714.7الكهرباء   

0.50.00.00.5الفحم

42.632.924.5100.0إجمالي الطاقة

نوي، 2007. المصدر  : منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، تقرير األمين العام الس

ة  التوزيع النسبي للطلب النهائي على الطاقة وفق المصدر والقطاعات في الدول العربي
الجدول  (3)

 ( 1)  القطاع المنزلي والتجاري والزراعي   .  

في عام  2005

  
  

                                                           
عبارة  ومن مصادر الطاقة المختلفة، وه) القطاعات االقتصادية ( ما يصل إلى المستهلك النهائي  والمقصود بالطلب النهائي من الطاقة ه   )4(

طاقة األولية من ناحية، وإجمالي المستخدم منها في القطاع الوسيط المتمثل في قطاع التكرير وقطاع عن الفارق بين إجمالي الطلب على ال
   .الكهرباء وقطاع تحويل الطاقة باإلضافة إلى االستخدام الذاتي لمنشآت الطاقة من ناحية أخرى
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  األسعار
  

  أسعار النفط الخام 
  

 وخاصة خالل النصف الثاني  من السنة، إذ ، ارتفاعًا مستمرًا لألسعار التي بلغت مستويات غير مسبوقة2007شهد عام 

آما . 2007نوفمبر / شهر تشرين الثانيبرميل في مطلع / دوالر90تجاوز المعدل اليومي لسعر سلة أوبك حاجز الــ

 100عر الخام األمريكي إلى حوالي برميل متزامنًا مع وصول س/ دوالر95تجاوز سعر نفط برنت حاجز الــ

 في 13.1 وارتفع المتوسط السنوي لسعر سلة خامات أوبك بمعدل .برميل خالل النصف الثاني من ذات الشهر/دوالر

 8، أي بزيادة 2006برميل خالل عام / دوالر61.1  مقارنة بــ2007برميل خالل عام / دوالر69.1المائة حيث بلغ  

 ).6 (والشكل) 5/7(الملحق ، برميل/ دوالر

  

  

35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

يناير  فبراير مارس  أبريل مايو يونيو يوليو أغسط سبتمبر ر  اآتوـب نوفمبر ديسمبر

  
  

 2007آما شهدت خامات اإلشارة العالمية األخرى آخام برنت وخام غرب تكساس ارتفاعا في مستوياتها خالل عام 

 دوالر 6.3 بينما ارتفع الثاني بمقدار ، دوالر للبرميل72.6 دوالر للبرميل ليصل إلى  7.5حيث ارتفع األول بمقدار 

، باإلضافة إلى درجة تذبذبها العالي التي 2007ويعزى تصاعد األسعار في عام .للبرميل دوالر 72.3للبرميل ليبلغ  

برميل ما بين يوم وآخر في بعض األحيان إلى عوامل عديدة ومتشابكة في آن واحد، / دوالر3.0وصلت إلى أآثر من 

  : منهانذآر 

  

الضغوط والتحديات التي تعاني منها صناعة االختناقات في طاقات التكرير العالمية، وباألخص التحويلية منها، و •

التكرير لزيادة إنتاج وقود النقل آالغازولين والديزل بالكميات والمواصفات المطلوبة على ضوء التشديد في 

الشكـل (6) :  الحرآة األسبوعية ألسعار سلة أوبك، 2007 
( دوالر / برميل )

  ).أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول : المصدر 
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اإلجراءات البيئية، األمر الذي خلق حالة متزايدة من عدم المواءمة بين طاقات التكرير وطبيعة حصيلتها من جهة، 

تزايد الطلب على وقود أن آما زاد من حدة هذه الحالة .  التي يطلبها  المستهلك من جهة أخرىومزيج المنتجات

المستوى باإلضافة إلى  قابله استمرار انخفاض الطلب على المنتجات الثقيلة وبشكل خاص زيت الوقود،  قدالنقل

هذا باإلضافة إلى الصعوبات . الخفيفةالمنخفض من الطاقات اإلنتاجية الفائضة من النفط في العالم، وخاصة النفوط 

  .التي واجهتها مصافي التكرير، باألخص في الواليات المتحدة، بسبب المشكالت المفاجئة في بعض األحيان

 

ومن . المشاآل والتوترات التي تعاني منها بعض الدول المنتجة الرئيسية وباألخص في منطقة الشرق األوسط •

ية، والتوترات على الحدود العراقية الترآية بعد نشوب أزمة بين ترآيا وحزب العمال أبرزها األزمة النووية اإليران

الكردستاني، إذ اعتبرت هذه األزمة من أحد أهم العوامل المباشرة وراء ارتفاع األسعار وتجاوز سعر الخام 

، 2007أآتوبر / ول تشرين األ19برميل خالل التعامالت ليوم / دوالر90األمريكي الخفيف ألول مرة حاجز الـ

باإلضافة إلى الوضع األمني المتردي في العراق وعدم قدرته على استعادة طاقته اإلنتاجية إلى مستوياتها السابقة، 

 المتمثلة في توتر والمشاآل الفنزويليةعلى المنشآت النفطية في نيجيريا، عالوة على اإلضرابات والهجمات 

مع شرآات النفط األجنبية العاملة في البالد ألسباب تتعلق بنظام وكية من جهة، عالقاتها مع الواليات المتحدة األمري

  .الضرائب الجديد من جهة أخرى

  

المضاربات وزيادة تدفق االستثمارات إلى أسواق النفط المستقبلية بعد أن أصبحت مالذًا الستقبال استثمارات  •

مية بعد التباطؤ في وقت سابق من السنة بسبب مخاوف متزايدة من صناديق التقاعد وبعض المؤسسات المالية العال

تتعلق بسير االقتصاد األمريكي مع تطلع المستثمرين لتحقيق عائدات أعلى من تلك الممكن تحقيقها في أسواق 

األسهم والسندات، ما حدا بمنظمة أوبك إلى الدعوة إلى تشديد الضوابط في األسواق المستقبلية لمواجهة ظاهرة 

  . للحد من تأثيرها على األسعارالمضاربات

  

الذي وصل وضعف سعر صرف الدوالر واستمرار انخفاضه تجاه العمالت الرئيسية األخرى، وباألخص اليور •

  .بدوره إلى مستويات قياسية خالل السنة بالتزامن مع تصاعد األسعار

      

األعظم من إجمالي المخزون المستويات المنخفضة للمخزون التجاري في الدول الصناعية الذي يشكل الجزء  •

 و مليون برميل أ59 بمقدار 2007فقد انخفض المخزون التجاري في نهاية الربع الرابع من عام  .التجاري العالمي

 2617ونح هبلغ إجماليلي، 2006 في المائة مقارنـــة بمستوى المخزون في الفترة المماثلة من عام 2.2حوالي 

، بانخفاض 2007 مليون برميل خالل الربع األول 4897لتجاري العالمي قد بلغ يذآر أن المخزون ا. مليون برميل

 مليون 4964بعدها ارتفع المخزون التجاري ليصل إلى .  في المائة مقارنة بالفترة المماثلة للعام السابق0.2قدره 

  ).5/8( مليون برميل خالل الربع الثالث، الملحق 4986برميل خالل الربع الثاني وإلى 
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 فقد شهدت ارتفاعا في مستوياتها، إذ ارتفع معدل سعر الخام العربي  المختلفة للدول العربيةالنفطأسعار ما فيما يخص أ

برميل، آما /  دوالر68.7، ليصل إلى 2006 مقارنة بعام 2007 دوالر للبرميل خالل عام 7.6الخفيف السعودي بواقع 

برميل، وخام مربان اإلماراتي /  دوالر74.7برميل ليصل / الر دو8.6ارتفع سعر خليط الصحراء الجزائري بمقدار

 والبصرة العراقي والسدرة الليبي والخام الكويتي بنحو، 2007برميل عام /  دوالر72.9برميل ليبلغ /  دوالر6.8وبنح

برميل / الر دو66.4 واألخير إلى 71.4 والثاني إلى 66.4 دوالر للبرميل على التوالي ليصل األول إلى 7.5 و8و 8.4

  .)4(، الجدول 2007في عام 

  

نسبة االرتفاع   %20062007أنواع الخامات 
61.168.712.4العربي الخفيف السعودي  

66.172.910.3خام مربان االماراتي  

66.174.713.0خليط الصحراء الجزائري  

58.966.412.7الخام الكويتي 

63.471.412.6السدرة الليبي 

58.066.414.5البصرة العراقي 

62.669.310.7قطر البحري 

59.166.712.9خليط السويس المصري  

62.668.910.1ُعمان   

أسعار بعض النفوط العربية ،     2007-2006
( دوالر  / برميل  )

الجدول  (4)

     المصدر   : منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول      ( أوابك) ، تقرير األمين العام السنوي،      2007.
  

سنة أساس،  وبعد تعديل سعر سلة خامات أوبك وفق  ) 1995( ، فإنه باتخاذ عام بأسعار النفط الحقيقيةوفيما يتعلق 

برميل للدوالر   56.5 يصبح 2007مخفض الناتــج المحلي اإلجمالي للدول الصناعية، فإن معدل سعــر السلة لعام 

  ).5/9(الملحق ، 2006 في المائة مقارنة بعام 11برميل، أي بنسبة حوالي /  دوالر5.6واقع مرتفعًا ب
  

في وسائدا في السابق، فان تأثير االرتفاع الحالي في أسعار النفط على معدالت النم وهعلى خالف ما الجدير بالذآر أنه و

ك بشكل أساسي إلى انخفاض مساهمة النفط في الناتج  محدودًا، ويعزى ذل الوقت الراهنال يزال لغايةاالقتصاد العالمي 

 االقتصاد العالمي أضحى قد و.  المحلي اإلجمالي للدول الصناعية في الوقت الحاضر مقارنة بنظيره في عقد السبعينات

 2008ريل  الواردة في تقرير آفاق االقتصاد العالمي ابتوقعاتال  وبناء على.مع االرتفاع الحاصل في أسعار النفطمتأقلم 

 في 3.7و يحقق معدل نمأناالقتصاد العالمي تحقيق أداء جيد، حيث يتوقع سيواصل  ، صندوق النقد الدوليالصادر عن

 . 2009 في المائة عام 3.8و 2008المائة عام 
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  األسعار الفورية للمنتجات النفطية 
  

ميع األسواق الرئيسية في العالم وبنسب   في ج2007طرأت زيادة على أسعار المنتجات النفطية المختلفة خالل عام 

برميل في عام /  دوالر92.0فقد بلغ معدل سعر الغازولين في الخليج األمريكي  .متفاوتة حسب السوق ونوع المنتج

وفي سوق . 2006 في المائة مقارنة بمعدالت السعر لعام 18.6برميل، وتمثل حوالي /  دوالر14.4، أي بزيادة 2007

 في 12.5برميل، تمثل /  دوالر9.1برميل، بزيادة حوالي /  دوالر82.0ل السعر خالل العام إلى روتردام وصل معد

برميل خالل عام /  دوالر82.5أما بالنسبة لسوق سنغافورة فقد وصل معدل السعر إلى . 2006المائة بالمقارنة مع عام 

 . 2006بأسعار عام  في المائة مقارنة 14.1برميل، والتي تمثل/  دوالر10.2، بزيادة 2007

  

وتعزى أسباب ارتفاع أسعار الغازولين إلى االرتفاع في الطلب العالمي على هذا المنتج، باألخص في السوق األمريكية، 

ويعتبر االرتفاع في . من جهة أخرى خاصة التحويلية منها، في السوق المذآورةومن جهة، والنقص في طاقات التكرير، 

باب وراء ارتفاع أسعار النفط الخام استنادًا للظاهرة السائدة خالل السنوات األخيرة المتمثلة أسعار الغازولين أحد األس

فالنقص في الطاقات . ار المنتجات ألسعار  النفط الخام، وليس العكس آما آان ذلك في الماضي القريببقيادة أسع

توفير و المنتجة والمصدرة عالميا، النفطات من  النوعيلتشكيلةالتحويلية أدى إلى عدم مواءمة طاقات التكرير الدولية 

منتجات بمواصفات مقبولة للمستهلك آما ونوعا في إطار التشدد المفروض على تلك المواصفات من قبل الدول 

  .المستهلكة الرئيسية للنفط

  

ة هي األقل بسبب من جهة أخرى، ال زالت أسعار الغازولين إلى المستهلك النهائي، بعد الضريبة، في السوق األمريكي

 في المائة من السعر 14.2 حوالي  2007سبتمبر / الضرائب المنخفضة في تلك الســوق، إذ بلغت في شهر أيلول

ـة يض الدول األوروب في المائة في بع65 في المائة في اليابــان وأآثــر من 42.2النهائي للغازولين مقارنة بنسبة حوالي 

  .خالل الفتــرة ذاتها) في المائة. 65.9 في المائة وبريطانيـــا 63.4ا نس في المائة، وفر64.3ألمانيا ( 

  

 الطلب عليه صيفا الرتفاع بمستويات أعلى نسبيًا في معظم األسواق، نظرًا 2007 خالل عام أسعار زيت الغازاتصفت 

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

برميل /  دوالر88.6، ليصل معدل السعر إلى 2006 في المائة مقارنة بمعدل عام 10.6أسعار زيت الغاز حيث بلغت 

/  دوالر88.6برميل، وفي سوق سنغافورة إلى /  دوالر89.1ووصل معدل السعر في السوق األمريكية إلى . خالل السنة

  .برميل

  

 بنسبة أعلى من نسبة ارتفاع المنتجات 2007قد ارتفعت للسنة الثانية على التوالي خالل عام  فأسعار زيت الوقودأما 

، ليصل معدل السعر في سوق سنغافورة )باستثناء الغازولين في السوق األمريكية(األخرى، وذلك في جميع األسواق 

/  دوالر51.3يرًا في سوق روتردام إلى برميل، وأخ/ دوالر 53.9برميل، وفي السوق األمريكية إلى /  دوالر55.5إلى 

  . برميل
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 أن رفعت 2006 فقد سبق لثمان دول عربية في عام ،بتطور أسعار المنتجات النفطية في الدول العربية فيما يتعلق ماأ

األردن، تونس، السعودية، السودان، سورية، : أسعار الغازولين في أسواقها المحلية بنسب متفاوتة، وهذه الدول هي

 فإن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن دولة واحدة، وهي سورية، قد رفعت 2007أما في عام . مصرونان، المغرب، لب

/  سنت79 (  ليرة36إلى ) لتر /  سنت 66(  ليرة 30من  أي ، في المائة20بنسبة أسعار الغازولين في السوق المحلية 

  .)5( لجدولا، )لتر

عادي ممتاز 
46383645اإلمارات
2721719البحرين  
77771428تونس   
19-3129الجزائر 

1210-16السعودية  
4614-79سورية  
19181517قطر

22211919الكويت 
128611ليبيا   
23161313مصر

نوي 2007. المصدر  : منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، تقرير األمين العام الس

لتر) / سنت )

ة  األسعار المحلية للمنتجات البترولية للمستهلك في بعض الدول العربي
(5) الجدول

غازولين السيارات 

 - وفق سعر صرف الدوالر لعام      2006.

زيت الغاز  / الديزل الكيروسين المنزلي 

2007 في عام

  
  

في الدول العربية مع بعض بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يالحظ ارتفاعه وعند مقارنة أسعار الغازولين 

  في المائة 14.2الملحوظ في بلدان المنظمة نتيجة الضرائب المرتفعة المفروضة على هذا المنتج التي تراوحت ما بين 

السعر النهائي للغازولين خالل شهر فقد وصل .  في المائة في المملكة المتحدة66و يكيةفي الواليات المتحدة األمر

 1.88في ألمانيا إلى واألعلى من بين بلدان المنظمة،  و دوالر للتر وه1.91  في المملكة المتحدة إلى 2007سبتمبر 

 دوالر للتر في أسبانيا، 1.46الى و دوالر للتر في فرنسا، 1.78الى و، ايطاليا دوالر للتر في 1.81إلى ودوالر للتر، 

 دوالر للتر في الواليات 0.74وهوإلى أدنى مستوى له و دوالر للتر في آندا، 0.99والر للتر في اليابان،  دو1.25و

  .المتحدة األمريكية

  
  أسعار شحن النفط الخام 

  
 انخفاضًا بالمقارنة 2007  خالل عام طن ساآن ألف 300-200شهدت أسعار شحن النفط الخام للناقالت الكبيرة بحمولة 

المتجهة من موانئ الخليج العربي  ط لشحنات النفـ2007 خالل عام حيث بلغ معدل سعر الشحن. 2006عام مع معدالت 
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 على المقياس  نقاط10 وبانخفاض مقداره  ،)World Scale-WS()5( نقطة على المقياس العالمي 91إلى الشرق 
ا بالنسبة لمعدل أسعار الشحن للشحنات أم. 2006 في المائة مقارنة بمعدل سعر الشحن لعام 9.9العالمي التي تمثل 
 نقطة 67 إلى 2007ـة من الناقالت الكبيرة فقد وصل خالل عام  العربي إلى الغرب وبنفس الحمولالمتجهة من الخليج

  . 2006 في المائة مقارنــة بمعدل عام 19.3 نقطة التي تمثــل حوالي  16على المقياس العالمي، وبانخفاض مقداره  
  

 70-40(متوسطة الحجم  و أسعار الشحن ضمن منطقـــة البحر األبيض المتوسط وبالناقالت الصغيرة أووصل معدل
 13.2 نقطة، والتي تمثل حوالي 22 نقطة على المقياس العالمي، وبانخفاض 145 إلى 2007خالل عام ) ألف طن ساآن

  .2006في المائة مقارنة بمعدل عام 
  

  أسعار الغاز الطبيعي
  

الغاز الطبيعي المسيل، ارتفاعا  وت أسعـار الغـاز الطبيعـي، سواء المنقول بواسطة خطوط األنابيب أشهـدت معـدال
، حيث ارتفع معدل سعر 2006 بالمقارنة مع معدالتها خالل عام 2007ملحوظا في بعض األسواق الرئيسية خالل عام 

 دوالر لكل مليون 7.8 في المائة ليصل إلى 11.4 بحدود 2007الغاز الطبيعي المسيل الواصل إلى اليابان خالل عام 
  . دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية9.5  في المائة ليصل إلى 3.3وحدة حرارية بريطانية، والى آوريا بنسبة 

  
ل  في المائة ليص2.3آما ارتفع معدل سعر الغاز الطبيعي المنقول عبر األنابيب في أسواق دول االتحاد األوروبي بنسبة 

 في 1.5و في المائة 6.9الواليات المتحدة بنسبة و دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفي أسواق آندا 8.9إلى 
 6.9في الواليات المتحدة إلى و دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، 6.2المائة على التوالي ليصل في آندا إلى 

 دوالر لكل 6.0 في المائة ليصل إلى 24معدله في المملكة المتحدة بنسبة مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما تراجع 
  .)6(الجدول . مليون وحدة حرارية بريطانية

  

 

آوريا اليابان  آندا الواليات المتحدة بريطانيا    االتحاد األوروبي 
20034.43.35.64.84.74.9
20044.64.55.85.05.15.7
20056.07.48.87.36.06.9
20068.77.96.85.87.09.2
20078.96.06.96.27.89.5

المصدر  : النشرة اإلحصائية السنوية، شرآة برتش بتروليوم،       2008.

الغاز الطبيعي المسيل   الغاز الطبيعي المنقول بواسطة األنابيب    

(6) الجدول
أسعار الغاز الطبيعي بنوعيه في بعض المناطق المختلفة،         

دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية      ) )
(2007-2003)

  
                                                           

في 1أن نقطة واحدة على المقياس العالمي تعني طريقة مستخدمة الحتساب أسعار الشحن، حيث  وه) World Scale(المقياس العالمي  )5(
) World Scale Association(الذي ينشر سنويًا من قبل ) World Scale(المائة من سعر النقل القياسي لذلك االتجاه في آتاب 

 .لكل االتجاهات الرئيسية في العالم) World Scale 100(طن تمثل / ويتضمن قائمة من األسعار بصيغة دوالر
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  صادرات النفط والغاز الطبيعي
  

 2.3، مرتفعة بحوالي 2007ي في عام / مليون ب54.8وبلغ إجمالي الصادرات العالمية من النفط الخام ومنتجاته نح
 في المائة 35.9وقد استأثرت منطقة الشرق األوسط  بحصة .  في المائة مقارنة بالعام السابق4.3نسبة ي أي ب/مليون ب

 في المائة، ثم منطقة غرب أفريقيا بحصة 15.2من إجمالي تلك الصادرات  تلتها بلدان االتحاد السوفيتي السابق بحصة 
  .  في المائة8.8

  
من إجمالي الصادرات  % 32.5 النفطية من الدول العربية حوالي على مستوى الدول العربية، شكلت الصادراتو

 5ي أي بنسبة / ألف ب928، مشكلة انخفاضا بمقدار 2007ي في عام / مليون ب17.8والنفطية العالمية، إذ بلغت نح
 الدول ويعزى ذلك االنخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض إنتاج النفط في. 2006في المائة مقارنة بحجم صادراتها لعام 

،  في المائة لذات الفترة3.8نسبة  في المائة من جهة، وارتفاع استهالآها من النفط ب4.7 بنسبة 2007العربية خالل عام 
  ).7(الجدول 

20062007
57495871أمريكا الشمالية 
36813570أمريكا الالتينية 

21732273الدول األوروبية 
71558334االتحاد السوفيتي السابق
2813327846الشرق األوسط وأفريقيا  

43125274دول آسيا والمحيط الهادي  
13591656بقية دول العالم 

5256254824اإلجمالي العالمي
1872417796الدول العربية 

35.632.5حصة الدول العربية من اإلجمالي   (  في المائة  ) 

(7) الجدول
الصادرات النفطية العالمية حسب المناطق    

( ألف برميل في اليوم )

المصدر  : النشرة االحصائية السنوية، شرآة برتش بتروليوم،      2008.

2006 و2007 عامي

  
  

الجزائر والسعودية والعراق والكويت وليبيا قد استحوذت على والجدير بالذآر أن ست دول عربية وهي اإلمارات و

، فالسعودية لوحدها استأثرت بحوالي 2007لي الصادرات النفطية للدول العربية خالل عام  في المائة من إجما87ونح

 في المائة على التوالي، ثم ليبيا 12.3و في المائة 12.5 في المائة من اإلجمالي، تلتها اإلمارات والكويت بحصة 40

  .  في المائة6.1 في المائة، والجزائر بحصة 7.9بحصة 

  

 في 3.7بنسبة ) الغاز الطبيعي المسيل وغاز األنابيب (  درات العالمية من الغاز الطبيعي بنوعيهارتفع إجمالي الصا

فقد .2006 مليار متر مكعب في عام 748.1 مليار متر مكعب مقارنة بحوالي 776.1 ليبلغ 2007المائة خالل عام 

 226.41 في المائة لتصل  إلى 7.3 ارتفعت الكميات المصدرة بواسطة الناقالت على شكل غاز طبيعي مسيل بنسبة
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 في المائة من 70.8وشكلت صادرات الغاز الطبيعي بواسطة األنابيب ما نسبته . 2007مليار متر مكعب في عام 

في المقابل سجلت و في المائة خالل العام السابق، 71.8 مقارنة بحصة 2007إجمالي الصادرات العالمية خالل عام 

 مقارنة بحصة 2007 في المائة من إجمالي صادرات الغاز العالمية في عام 29.2سيل نسبة صادرات الغاز الطبيعي الم

  .2006 في المائة في عام 28.2

  

 ووشهدت آميات الغاز الطبيعي المصدرة من الدول العربية إلى األسواق العالمية، سواء على شكل غاز طبيعي مسيل أ

 مليار 138 مليار متر مكعب مقابل 144.6 لتصل إلى 2007الل عام بواسطة خطوط األنابيب ارتفاعا في مستوياتها خ

وحافظت الجزائر على المرتبة األولى بين الدول العربية  .  في المائة4.8، أي بزيادة نسبتها 2006متر مكعب في عام 

عربية في عام  في المائة من إجمالي صادرات الدول ال40.6 مليار متر مكعب أي ما نسبته 58.7حيث بلغت صادراتها 

 في المائة 27.2 مليار متر مكعب بحصة بلغت 39.3، تلتها قطر في المرتبة الثانية حيث بلغ إجمالي صادراتها 2007

 في المائة، 6.9 في المائة، وليبيا 9.1 في المائة، فُعمان 11.0ثم مصر بحصة  من إجمالي صادرات الدول العربية،

  .  في المائة5.2وأخيرًا  اإلمارات 

  

  مليار متر 47.4 في المائة لتصل إلى حوالي 1.2وقد انخفضت الكميات المصدرة بواسطة خطوط األنابيب بنسبة 

 في المائة 7.9، بينما ارتفعت الكميات المصدرة بواسطة الناقالت على شكل غاز طبيعي مسيل بنسبة 2007مكعب عام 

 في المائة من 32.7يعي بواسطة األنابيب ما نسبته وشكلت صادرات الغاز الطب.   مليار متر مكعب97.4لتصل إلى 

 في حين ارتفعت  نسبة صادرات الغاز .2006 في المائة عام 34.7، مقابل 2007إجمالي الصادرات العربية خالل عام 

  في المائة65.3ل نسبة ، مقاب2007 في المائة من إجمالي صادرات الغاز العربية عام 67.3الطبيعي المسيل  لتصل إلى 

  ).8 (الجدول، 2006عام 

  

اإلجماليعبر الناقالت بواسطة األنابيب 
34.024.758.7الجزائر  

1.012.213.2عمان   
9.20.810.0ليبيا

2.413.616.0مصر  
0.838.539.3قطر 

7.67.6   -    اإلمارات العربية 
47.497.4144.8إجمالي الدول العربية  

549.7226.4776.1إجمالي العالم
8.642.918.6حصة الدول العربية من اإلجمالي    (  في المائة  ) 

( مليار متر مكعب    )
صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي بنوعيه، عام         2007

الجدول  (8)

  المصدر  : النشرة اإلحصائية السنوية، شرآة برتش بتروليوم،      2008.
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بعد ظهور أسواق استهالآية له في مناطق متفرقة حول العالم، لقد أولت الدول العربية الغاز الطبيعي اهتماما آبيرا 

فعلي سبيل المثال ال الحصر . وتنامي الطلب العالمي عليه باعتباره مصدر للوقود النظيف الخالي من الملوثات البيئية

 في 36مليار دوالر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى ) 7(عن استثمار ) ادنوك(ل أبوظبي أعلنت شرآة بترو

مع مجموعة " شراء وبيع الغاز" على تسع اتفاقيات  2006ووقعت سوناطراك  نهاية عام  .2009المائة بحلول عام 

حاسي الرمل في الصحراء الجزائرية عبر  آم من حقل 1470الشرآات التي ستستخدم  خط أنابيب غالسي الممتد بطول 

ثمانية باليين متر مكعب من الغاز سنويا مباشرة إلى ايطاليا،  وجزيرة سردينيا إلى توسكانا وسط ايطاليا، ويؤمن نقل نح

  . 2009الذي سيبدأ العمل به عام 

  

، نتيجة  االنتهاء 2012ل عام  مليار قدم مكعب بحلو12.6من المتوقع أن تصل طاقة معالجة الغاز في السعودية إلى و

في قطر تم البدء في تنفيذ مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى و . من بناء وتطوير مشاريع استثمار الغاز الحالية في المملكة

يوم من الوقود العالي الجودة، ويتوقع بدء اإلنتاج منه عام / ألف برميل140بطاقة إنتاجية تصل إلى ) GTL(سوائل 

 175 حيث سيصل إجمالي طاقتها اإلنتاجية إلى تحويل الغاز إلى سوائلها ستكون دولة قطر أآبر دولة في وعند. 2010

  . يوم/ألف برميل

  

ت الغاز الجديدة، وتتجه الشرآة لطرح مناقصة لمنشآت اإلنتاج اآتشافاتشكلت في شرآة نفط الكويت إدارة لمتابعة و

 120ويوم  من الغاز غير المصاحب  / مليون قدم مكعب 400ولى  أآثر من األولية، حيث يتوقع أن ينتج في المرحلة األ

 16 مضاعفة صادراتها من الغاز لتصل إلى إلىتهدف ليبيا  و.يوم من المتكثفات من حقل الصابرية الشمالي/ألف برميل

 )Green Stream( سنة، وفي نفس الوقت تعمل على  زيادة طاقة  خط أنابيب مشروع الدفق األخضر/مليار متر مكعب

سنة باإلضافة إلى  إقامة مصنع جديد لتسييل الغاز الطبيعي بطاقة / مليار متر مكعب3تصدير الغاز إلى ايطاليا بمقدار ل

 مع ،تعمل شرآة الغاز العمانية على توسيع شبكة نقل الغاز عبر بناء خطوط أنابيب جديدةو .سنة / مليار متر مكعب5

  . 2009 بحلول عام مترويل آ2500 حاليا إلى مترويل آ2000دة طول شبكة الغاز من ع زيا ويتوق،محطات ضغط الغاز

  
   )6(قيمة الصادرات النفطية العربية

  

 مستوى قياسيًا في قيمة صادراتها النفطية وللعام الخامس على التوالي حيث 2007حققت الدول العربية خالل عام 

وتشكل هذه الزيادة .  مليار دوالر31.3أي بزيادة تصل إلى حوالي  مليار دوالر، 456وصلت قيمة هذه الصادرات إلى 

حينما صاحب االرتفاع في أسعار النفط  2006 عام لمائة في ا22مقارنة بمعدل ارتفاع بلغ  في المائة 7.4ارتفاعًا بمعدل 

  .ارتفاعا أيضا في الكميات المنتجة والمصدرة من النفط من الدول العربية
                                                           

  :التالي  وتم تقدير قيمة صادرات النفط الخام في الدول العربية على النح  )6(
تم احتساب حجم صادرات النفط الخام  في الدول العربية وذلك بطرح االستهالك السنوي من اإلنتاج السنوي، وبعد ذلك تم احتساب المعدل 

ر في حجم الصادرات النفطية السنوية تم تقدير قيمة صادرات  وبضرب المعدل السنوي للسع،السنوي لألسعار الفورية لخامات آل دولة
 .النفط الخام  للدول العربية

 



  
 في مجال النفط والطاقةالتطورات  : الخامسالفصل 

 
110

 انخفاض رافقه أسعار النفط  الذي فيإلى االرتفاع  2007عام  خال معتدل في قيمة الصادرات النفطيةال و النمويعزى هذا

ي يوم ليصل إلى حوال/  برميل مليون1.1بحوالي  العربية حيث تراجع هذا اإلنتاج إجمالي إنتاج النفط  في الدول في 

واستطاعت معظم  .يوم خالل العام السابق/ رميلون ب ملي23.2 بالمقارنة مع 2007يوم في عام / مليون برميل 22.1

 من تحقيق زيادة في قيمة صادراتها – سورية واليمنباستثناء حتى تلك التي شهدت انخفاضا في إنتاجها –الدول العربية 

في  8.9فقد ارتفعت قيمة الصادرات النفطية في اإلمارات بنسبة  .قد تفاوتت تلك الزيادة من دولة إلى أخرىوالنفطية، 

 مليار دوالر، 6.2 إلىل  في المائة لتص4.4ين بنسبة في البحرو، 2007 مليار دوالر في عام 58.9 إلىالمائة لتصل 

مصر وعمان بنسبة و مليار دوالر، وفي قطر وليبيا والكويت 179.4لى إ في المائة لتصل 4.9وفي السعودية بنسبة 

 مليار 19 إلى في المائة على التوالي لتصل 14.9و في المائة 21و في المائة 11.0و في المائة 3.7و في المائة 10.1

 مليار دوالر في مصر، والى 2.2و مليار دوالر في ليبيا، 36.8 مليار دوالر في الكويت، و59دوالر في قطر، والى 

 المائة لتصل  في4.6آما شهدت قيمة الصادرات النفطية العراقية ارتفاعا في مستواها نسبة  .مليار دوالر في عمان16.5

 آسنة 1995عند احتساب قيمة الصادرات النفطية باألسعار الحقيقية باتخاذ عام و .2007 مليار دوالر عام 33.7إلى 

) 5/10(الملحق  مليار دوالر، 367.2 لتصل إلى حوالي 2007 في المائة في عام 4.7أساس يالحظ ارتفاعها بمعدل 
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في قيمة الصادرات النفطية التي تشكل نسب عالية من اإليرادات اإلجمالية في الدول العربية يحمل ال شك أن االرتفاع و

فالعائدات النفطية مهمة للدول العربية المنتجة . في طياته انعكاسات إيجابية على اقتصادات الدول العربية المنتجة للنفط

مصادرها وفي تطوير إمكاناتها و أدات في تطوير اقتصاداتها للنفط فهي ال تزال تعتمد اعتمادا شبه آلي على تلك العائ

مالية في الفصول األخرى من  وواضح من خالل ما تم تناوله من مؤشرات اقتصادية واجتماعية  وآما هو .النفطية

الشكـل (7) :  قيمة صادرات نفط الدول العربية باألسعار الجارية والحقيقية،
2007-2002

  ).5/10(الملحق : المصدر 
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ض في تحقيق إما فائوالناتج المحلي اإلجمالي،  وارتفاع معدالت نم إلىأدت الزيادة في العائدات النفطية  قرير،تال

قد أدت تلك الفوائض و ،انخفاض في العجز للدول المنتجة للنفط بشكل خاص نتيجة الرتفاع اإليرادات والميزانية العامة أ

  .إلى رفع حجم االحتياطي من العمالت األجنبية في المصارف المرآزية في الدول العربية

  

العامة آنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، إذ شهدت وقد حافظت الدول العربية المنتجة للنفط على فائض في الميزانية 

لعب النفط دورا أساسيا في التجارة الخارجية للدول النفطية وفي قد و .الكثير من هذه الدول ارتفاعًا في نسبة الفائض

أدى ذلك وقد .  صادرات الدول النفطية بشكل آبير نتيجة الرتفاع أسعار النفط و زاد معدل نم، حيثموازينها التجارية

إلى تحسين موازين الدول النفطية الخارجية وزاد من إيرادات حكوماتها التي قامت بدورها باستعمال هذه اإليرادات 

فضال عن ذلك ساهمت الفوائض النفطية في رفع معدالت االستثمار في . للتأثير على النشاطات االقتصادية المختلفة

ع الصناعة النفطية، آما ساهمت في تزايد اإلنفاق الحكومي على برامج  بما في ذلك قطا،جميع القطاعات االقتصادية

آان للعائدات أيضا دورا مهما في تطوير البنية التحتية بشكل يتماشى مع متطلبات والتنمية االقتصادية واالجتماعية، 

مؤشر التنمية البشرية الذي ووفقا ل وظهر أثر ذلك على التنمية البشرية بصورة واضحة .التنمية االقتصادية واالجتماعية

  .يصدره برنامج األمم المتحدة اإلنمائي جاءت الدول المنتجة والمصدرة للنفط في المراآز األولى

   

لقد منحت اإليرادات النفطية الدول العربية غير النفطية فرصًا وإمكانيات لتطوير قطاعاتها االقتصادية وذلك من خالل 

إليها على شكل منح وقروض، ثنائية ومتعددة األطراف، باإلضافة إلى االستثمارات انتقال جزء من األموال النفطية 

آما ساهمت تحويالت العاملين في الدول النفطية إلى دولهم المرسلة للعمالة في تعزيز التنمية االقتصادية . المباشرة

ي المشترك عن طريق التعاون العربي  العائدات النفطية وتوفر النفط والغاز في تعزيز العمل العربأدتو. واالجتماعية

  . في شبكات النفط والغاز الطبيعي القائمة والمزمع إنشائها باإلضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي
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