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    في مجال النفط والطاقةفي مجال النفط والطاقةالتطورات التطورات 

 
 

 

 
 نظرة عامة

 
 أسعار النفط إلى مستویات قياسية، ویعزى ذلك إلى             ارتفاعاستمرار  ب 2006اتسمت السوق النفطية العالمية خالل عام          

ا ، ومنها ما یخص التوترات التي شهدته       )والطلب العرض(تضافر عدد من العوامل منها ما هو متعلق بأساسيات السوق             

 . والمضاربات في األسواق المستقبلية للنفط،مناطق اإلنتاج الرئيسية، عالوة على االختناقات في طاقات التكریر

  

 مما أدى   ،في التوسع الملحوظ في نشاط االستكشاف والبحث عن احتياطيات جدیدة خالل العام              وقد ساهم ارتفاع األسعار   

  .2006 المؤآدة من النفط الخام والغاز الطبيعي في نهایة عام إلى تحقيق زیادات طفيفة لالحتياطيات العالمية

 

إلى ) نفط خام ومكثفات وسوائل الغاز الطبيعي          ( أیضا بوصول إجمالي اإلمدادات النفطية العالمية               2006وتميز عام     

 2006ي، آما صاحب معدالت النمو المرتفعة في االقتصاد العالمي خالل عام                        مليون ب   84.8مستوى قياسي وهو   

الطلب  مليون برميل مكافئ نفط یوميًا، شكل            217ارتفاعًا في الطلب العالمي على مصادر الطاقة المختلفة ليصل إلى                 

 في  23.7 في المائة، ثم الغاز الطبيعي بنسبة           28.4 بنسبة في المائة من اإلجمالي، یليه الفحم            35.8 النفط حوالي     على

  .المائة، والنسبة المتبقية للمصادر األخرى

 

 أدى إلى تحقيق عدد آبير       2006شهدت الدول العربية نشاطًا استكشافيًا واسعًا خالل عام          فقد  أما على المستوى العربي،     

 مما ساهم في ارتفاع تقدیرات االحتياطي المؤآد من النفط والغاز الطبيعي في الدول                    ،من االآتشافات النفطية والغازیة    

 في المائة من إجمالي       31.7من النفط الخام على وتيرة االرتفاع، ليستأثر بحوالي             وحافظ إنتاج الدول العربية       . العربية

وتزاید استهالك  .  في المائة من اإلجمالي      12.5وشكلت آميات الغاز المسوق في الدول العربية نسبة              . اإلنتاج العالمي 

المصدر األساسي األول لتلبية متطلبات     ، وال یزال النفط     2006 في المائة خالل عام      6.8الطاقة في الدول العربية بمعدل      

 . في المائة من اإلجمالي53.6الطاقة عربيًا، حيث شكل 

 

 بنسب متفاوتة     2006شهدت أسعار نفوط التصدیر الرئيسية في الدول العربية ارتفاعًا في مستویاتها خالل عام                                 و

ي األسعار المقرون بارتفاع إنتاج النفط الخام        في المائة، وقد ساهم ذلك االرتفاع ف        24 إلى    في المائة  20تراوحت ما بين    

 .  في الدول العربية في الزیادة الملحوظة في قيمة الصادرات النفطية في الدول العربية

 
 

 
الفصل الخامس
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 العالمي والعربي، وذلك فيما یتعلق أوال بالوضع العام                       یينوفيما یلي استعراض للتطورات الرئيسية على المستو                

التطورات في با باإلنتاج من مصادر الطاقة المختلفة، وثالثا بالطلب على الطاقة، ورابعا          لالستكشاف واالحتياطيات، وثاني  

قيمة الصادرات النفطية التي حققتها الدول العربية من خالل تصدیر نفوطها المختلفة               في   أسعار النفط ومنتجاته، وأخيراً   

 .لألسواق العالمية

 
 الوضع العام لالستكشاف واالحتياطيات 

 
 من استمرار الطلب المتزاید على النفط والغاز، واالرتفاع النسبي في األسعار، إلى تنشيط قطاع االستكشاف                          أدى آل 

في البحث عن احتياطيات جدیدة في مناطق یصعب الوصول إليها، مثل المياه العميقة جدا                                على المستوى العالمي    

 إضافة إلى زیادة عدد         ، في المائة    7.8الي عالميا بنسبة       وقد ازداد عدد الفرق العاملة بالمسح الزلز            . والمناطق النائية  

 . 2005مقارنة بعام  2006في عام  في المائة 10.8الحفارات العاملة بنسبة 

 

 الزیادة في هذا النشاط في دعم احتياطيات النفط والغاز باآتشاف الجدید منها لتعویض المستنزف                   أن تساهم وآان یتوقع   

 في احتياطيات النفط    آبيرة لـم یشهـد زیـادة     2006 إال أن عـام      .وة على رفع الطاقة اإلنتاجية     نتيجة لإلنتاج المتزاید، عال   

وتشير نتائج االآتشافات إلى زیادة في عدد         . والغاز الطبيعي، مما أدى إلـى تراجـع نسبـة التعویـض عـن النـفط المنتـج              

 تغط االحتياطيات الجدیدة التي نجمت عنها خالل العام لم             وأنالحقول والتراآيب المكتشفة إال أن أحجامها تقل باطراد،            

 . في المائة من الكميات المنتجة25إلى في المائة  15سوى 

 
 النشاط االستكشافي 

 
 توظيف استثمارات آبيرة في عمليات المسح الزلزالي البحري العميق                  2006 شهد عام      ،فيما یتعلق بالمسح الزلزالي     

وقد استمر تزاید   . التقنيات الحدیثة والذي یتطلب معدات خاصة مقارنة بالمسح على اليابسة           وتطویر هذا النشاط ودعمه ب     

، حيث ازداد عدد الفرق العاملـة مـن 2005 في معظم مناطق العالـم  مقارنة بعام      2006نشاط المسح الزلزالي خالل عام      

 أما فيما یخص نشاط الحفر االستكشافي              . في المائة    7.8 أي بزیادة نسبتها         2006 فرقة لعام       250 فرقـة إلـى       232

 ازداد معدل عدد الحفارات العاملة         إذ زیادة في هذا النشاط في معظم مناطق العالم،                2006 فقد شهد عام       ،والتطویري

 .   حفارة3043 في المائة ليصل إلى 10.8بنسبة 

 

، علـى اليابسـة وفـي المغمـورة، أدى إلـى         شهـدت المنطقـة العربيـة نشـاطـا استكشافيـا واسعـا        وعلى المستوى العربي،  

وقـد أدت النشاطات      . تؤآد أن هذه المنطقة ال تزال واعدة من حيث اإلمكانيات الكامنة                              تحقيق اآتشافات جدیدة     
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  اآتشافـا نفطيا   39 منها    2006 اآتشافا جدیدا فـي الدول العربية خالل عــام             88 االستكشافية إلى تحقيق ما ال یقـل عن         

 .)5/1(الملحق ،  اآتشافا غازیًا16 اآتشافا نفطيا ، و57، منها 2005 اآتـشافا في عام 73آتشافا غـازیا، مقابل  ا49و

 

دة نذآر على سبيل المثال ال الحصر، االآتشاف الغازي مدرآة          افات الجدی ك االآتش ن تل  في المنطقة 1-وزاملة 3 ومن بي

يالشرقية  ل غازي فف د لحق ي  السعودیة، واآتشاف جدی يج، واالآتشاف النفطي ف ي الخل ية السعودیة ف ياه اإلقليم ي الم

ليبيا واآتشافات للغاز الحر في حقلي أم نقا والصابریة في الكویت، واالآتشافات النفطية في  حوض مرزق جنوب غرب    

بحریة شمال الصحراء في مصر                  ياز ال ن  وامت ياز بدرالدی يج السویس وامت  اآتشافات  كآانت هنا   إلى ذلك،  باإلضافة. خل

ریة              ن في الصحراء الجزائ ة في حوض برآي أن عدد االآتشافات المعلن عنها مع المالحظة   ،الحتياطيات نفطية وغازی

ع   خالل    ام        األشهر األرب ى من ع شهد هذا العام و .2005 في الجزائر یفوق عدد االآتشافات المحققة في عام   2006 األول

  في الشمال بحقلي أفق ودفقن وفي الجنوب اآتشافات جدیدةق من خالله أربعة  نشاطا استكشافيا مكثفا في عمان تحق    أیضًا

ي من البالد، وفي اليمن نذآر االآتشاف النفطي في بئر جثمة في منطقة             ع في الجنوب الغرب ي سخية ومعمور الواق بحقل

 .تطویر شرق شبوه
 

 االحتياطيات 

 
 مليار برميل   1160.8 ، حيث بلغت نحو   2006لخام في نهایة عام     ازدادت تقدیرات االحتياطي العالمي المؤآد من النفط ا        

وبالنسبة للدول العربية، شهدت  تقدیرات        . في المائة  0.6بزیادة نسبتها   أي  ،  2005عام  في   مليار برميل    1153.9مقابل  

 مليار  3.6ي  ، حيث ارتفعت  بحوال       2006 ارتفاعا في مستویاتها في نهایة عام              الخاماالحتياطيات المؤآدة من النفط        

 الدول العربية فرادى، ازدادت       صعيدوعلى  .  مليار برميل   668.2 حوالي    إلى في المائة لتصل       0.5أي بنسبة     برميل،

 مليار برميل   5.0 إلى   2005 مليار برميل في عام       0.9من حوالي   الخام  تقدیرات احتياطيات السودان المؤآدة من النفط         

 مليار برميل في نهایة عام       5.4 إلى   2005 مليار برميل عام      5.0ت عمان من    ، آما ارتفعت تقدیرا   2006في نهایة عام    

 مليار برميل في     3.0 إلى    2005 مليار برميل لعام       4.0 ، وفي المقابل تراجعت تقدیرات احتياطيات اليمن من               2006

 .2006نهایة عام 

 

في الدول العربية تترآز في خمس      الخام  لنفط   في المائة من االحتياطيات المؤآدة من ا       93حوالي  الجدیر بالذآر أن نسبة     و

في  17.2 في المائة من إجمالي احتياطيات الدول العربية، والعراق بنسبة           39.6دول وهي  السعودیة التي تستأثر بحصة        

وقد شكلت    . في المائة    6.2 في المائة، وليبيا بحصة           14.6في المائة، واإلمارات بنسبة         15.2المائة، والكویت بنسبة       

 الملحق،  2006في نهایة عام      الخام   في المائة من االحتياطي العالمي من النفط               57.6ياطيات الدول العربية نسبة        احت

 . )1(والشكل ) 5/2(
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 حيث بلغـت حوالـي     ،2006زیادة طفيفة خالل عام        وشهدت تقدیرات االحتياطيات العالمية المؤآدة من الغاز الطبيعي           

 ، أي بنسبة ارتفاع    2005 تریليون متر مكعب في نهایة عام          180.2ـب مقـارنــة مـع حوالي       تریليـون متـر مكع    182.0

 .)2(والشكل  ) 5/3( الملحق ، في المائة1 بلغت

 

        
        
        
        

).5/3(الملحق: المصدر 

الشكـل (2) :  االحتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي وفق المجموعات الدولية
في نهایة عام 2006

).5/2(الملحق: المصدر 

الشكـل (1) :  احتياطيات النفط الخام العالمية وفق المجموعات الدولية 
في نهایة عام 2006
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دار      ت بمق د ارتفع ي، فق ي العرب از الطبيع يات الغ تقـدیرات احتيـاط تعلق ب يما ی ا ف ب 79أم تر مكع يار م ى   مل  لتصل إل

 أي بزیادة 2005 تریليون متر مكعـب لعام 53.6، مقابل حوالي 2006نهایة عام في  تـریليون متر مكعب  53.7حـوالـي  

 مليار  13 اإلمارات بنحو و مليار متر مكعب،     53وقد ساهمت في هذه الزیادة آل مـن مصر بنحو           . في المائة  0.1نسـبتها  

تر مكعب، و     ي     م ت    10قطر بحوال يار م نحو         مل ر ب تر مكعب،   2ر مكعب، والجزائ يار م مليار متر 1والسودان بمقدار    مل

م یجر تقييمها بشكل نهائي، مما قد یؤدي                     و. مكعب  دة ل افات الجدی د من االآتش  زیادة تلك التقدیرات في   إلىیذآر أن العدی

تقبل القریب     یترآز في دولة قطر التي تستأثر وتجدر اإلشارة إلى أن الجزء األآبر من االحتياطي العربي من الغاز       .المس

يها السعودیة بحصة       48نسبة    نه، تل ة م ارات بحصة    13.3 في المائ ة، فاإلم في المائة، والجزائر بحصة  11.3 في المائ

 .  في المائة8.5

 

، 2004 على مستویات عام     2005 العالم المؤآدة من الفحم الحجري لعام         احتياطياتمن ناحية أخرى، حافظت تقدیرات       

 مليار طن، أي ما     478.7 حوالي   2005وبلغـت نسبـة الفحم الصلب مـن احتياطيات عام         .  مليار طن  909.1ث بلغت   حي

ولم تحدث في الدول العربية تطورات تذآر في مجال صناعة الفحم                  . في المائة من إجمالي االحتياطيات        52.7یعادل  

 اإلنتاج في التراجع منذ         أخذ حيثمصر،   ب سيناء      شبه جزیرة    فيواستخراجه الذي ینحصر حاليا في منجم المغارة                

ویعود ذلك التراجع إلى تحول معظم محطات توليد الكهرباء للعمل على الغاز الطبيعي، وصعوبة تسویق                          . التسعينات

 .الفحم المنتج بالطرق التقليدیة ألسباب بيئية

 

 اإلنتاج 
 

 النفط والغاز الطبيعي

 
 84.8 إلى    2006خالل عام      الخام وسوائل الغاز الطبيعي والنفوط غير التقليدیة           العالمي من النفط    اإلنتاجوصل معدل    

في المائة   0.7، أي ما یمثــل       ي/ب مليون    0.6، وهو معدل سنوي قياسي لإلمدادات مشكًال زیادة قدرها                ي/مليون ب 

 .2005مقارنة بالمعدل لعام 

 

 مشكال ارتفاعا   2006ي خالل عام    / مليون ب  51.1لى   اإلنتاج من مجموعة الدول المنتجة من خارج أوبك إ            وقد وصل 

 منظمة  دول في المائة من اإلجمالي العالمي، أما إنتاج          60.3في المائة مقارنة بالعام السابق، ومستأثرًا بنسبة           1.8بنسبة  

 .2005ي مقارنة بعام / ألف ب300ي، وهو مستوى منخفض بنحو / مليون ب33.7أوبك فقد بلغ 

 
، تمثلت باستمرار     2006 منظمة أوبك  تقلبات عدیدة في السوق النفطية خالل عام                        األعضاء في     الدول  وقد واجهت  

 المنظمة إلى اإلنتاج بمعدالت عالية       دول ما اضطر م،  األشهر الثماني األولى من العام    تصاعد أسعار النفط العالمية خالل      
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  منظمة  استدعى قيام  األمر الذي ضت بشكل حاد،    للتجاوب مع مستوى الطلب على نفوطها ، إال أن األسعار عادت وانخف             

 وذلك  ،2006أوبك باتخاذ إجراءات تقضي بتخفيض المعدل اإلنتاجي للدول األعضاء خالل الشهرین األخيرین من عام                  

 األسعار والوصول بها إلى مستویات تلقى القبول من قبل آل من الدول المنتجة والمستهلكة، وقد                         تراجعللحد من شدة     

  ).5/4( ، الملحق ي/ب مليون 1.6 حوالي 2006الي الخفض الذي أقرته المنظمة خالل عام وصل إجم

 

 معدل إنتاج الدول     وشكل،  2006ي في عام     / مليون ب   72.4 فقد بلغ     ،أما بالنسبة  لإلنتاج العالمي من النفط الخام فقط            

، أي  2005 في عام    ي/ب مليون   22.7بل   مقا 2006 في عام    ي/ب مليون   23.0حوالي   العربية مجتمعة من النفط الخام     

 في المائة مـن إجمالي إنتاج العالم من             31.7وساهمت الدول العربية مجتمعة بنسبة          . في المائة 1.1بنسبة زیادة بلغت      

 .)3(والشكل ) 5/5( الملحق ،2005في المائة في عام  31.4 مقابل ،2006النفط الخام عام 

 
 في  8ي مشكال ارتفاعا بنسبة     / مليون ب  3.5 حوالي   2006ل الغاز الطبيعي خالل عام      وبلغ إنتاج الدول العربية من سوائ     

 ي خالل العام  / مليون ب  8.5 في المائة من إجمالي اإلنتاج العالمي البالغ           41 ، وليستأثر بنحو      2005المائة مقارنة بعام    

 .نفسه

 

 إلـى  2005 لعام   ي/ب ألف   2378رات من حوالي    وعلى مستوى الدول العربية فرادى، ارتفع معدل إنتاج النفط في اإلما           

 2005 عـام   ي/ب ألف   766 من  في المائة، آما ارتفع معـدل إنتـاج النـفط فـي قطـر             8.9 أي بنسبة     ي/ب ألـف   2591

 أي بنسبة   ي/ب ألف   634 إلى   ي/ب ألف   579في المائة، وفـي مصـر من حوالي         7.1 أي بنسبـة    ي/ب ألـف   820إلـى  

الشكـل (3) :  تطور إنتاج النفط الخام في الدول العربية، 2006-2002
(مليون ب/ي)

).5/5(الملحق : المصدر 
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في  2.8 أي بنسبة     ي/ب ألف    2644 إلى    ي/ب ألف    2572 آما ارتفع معدل إنتاج الكویت من حوالي              في المائة،  9.5

 385، واليمن من    2006 عام   ي/ب ألف 295 إلى   2005 عـام   ي/ب ألف   290وازداد معدل إنتاج السودان مـن       . المائة

 في عام   ي/ب ألف   181البحرین إلى   وفي المقابل تراجع معدل إنتاج       . نفسها  خالل الفترة  ي/ب ألف   415 إلى   ي/بألف  

 في   نفسها في المائة، آما تراجع معدل إنتاج النفط خالل الفترة          3  أي بنحو  2005 في عام    ي/ب ألف   187 مقابل   2006

 في المائة، و تراجع أیضا معدل إنتاج عمان إلى          1.6، أي بنسبة    ي/ب ألف   9353 مقابل   ي/ب ألف   9208السعودیة إلى   

 .2005 لعام ي/ب ألف 774 مقابل ي/ب ألف 738

 

ال تشمل آميات الغاز المحروق أو المعاد حقنه في            ( من جهة أخرى استمرت الزیادة في آميات الغاز الطبيعي المسوق            

 مليار متر   2837 إلى حوالي     ليصل متصاعدة وعلى مدى السنوات السبع الماضية،           بوتيرةفي العالم   ) المكامن أو الفاقد  

وبما  مليار متر مكعب،      67، بزیادة قدرها     2004 مليار متر مكعب في عام         2770 حوالي    مقابل 2005مكعب في عام     

 355.2 حوالي    2005عام  في  وقد بلغ إجمالي آميات الغاز المسوق في الدول العربية مجتمعة                  . في المائة   2.4 نسبته

في المائة، وهو ما      10.6ها  ، أي بزیادة نسبت     2004 عام     في  مليار متر مكعب     321.2مليار متر مكعب، مقابل حوالي         

 .في المائة من إجمالي الكميات المسوقة عالميا من الغاز الطبيعي 12.5یشكل نسبة 

 

 50 مليار متر مكعب، أي بما نسبته 34، بحوالي ساهم في هذه الزیادة جميع الدول العربية، باستثناء سوریة والعراق      وقد  

آما . 2005 في عام        مليار متر مكعب      67  والبالغة   الطبيعي المسوق    في آميات الغاز     في المائة من الزیادة العالمية        

 وبما نسبته حوالي   ، مليار متر مكعب    7.2الصين بحوالي    و في المائة،     8 أوبك غير العربية بنسبة         منظمة  دول ساهمت

تفعت آمية الغاز    ار وقد ساهمت الدول العربية فرادى بنسب متفاوتة، حيث        .  في المائة من إجمالي الزیادة العالمية       10.7

، 2005 مليار متر مكعب عام       46.6  إلى حوالي      2004 مليار متر مكعب  في عام          46.3إلمارات من حوالي    لالمسوق  

 مليار متر    90.0 مليار متر مكعب إلى حوالي            82.0في المائة، آما ارتفعت في الجزائر من حوالي                 0.7أي بنسبة     

  مليار متر      71.2  مليار متر مكعب إلى حوالي                65.7ة من حوالي      وفي السعودی . في المائة  9.8مكعب، أي بنسبة      

 مليار متر مكعب    39.2آما ساهمت في هذه الزیادة قطر حيث ارتفعت آميات الغاز الطبيعي المسوق من حوالي                . مكعب

ى حوالي   مليار متر مكعب إل    10.9الكویت من حوالي    وفي المائة،   11.1  مليار متر مكعب، أي بنسبة         43.5إلى حوالي   

 مليار متر   11.7 مليار متر مكعب إلى حوالي       8.1في المائة، وليبيا من حوالي       11.9 مليار متر مكعب، أي بنسبة       12.2

 .مكعب

 

 مليار متر   42.0 مليار متر مكعب إلى حوالي        32.4أما في مصر فقد ارتفعت آميات الغاز الطبيعي المسوق من حوالي              

 مليار متر مكعب عام        10.7 إلى حوالي      2004 مليار متر مكعب عام          9.4ي  وارتفعت في البحرین من حوال       . مكعب

 مليار  17.5 إلى حوالي     2005مان حيث وصلت في عام        وحصلت زیادة طفيفة في آميات الغاز المسوق في عُ           . 2005

الي في حين تراجعت آميات الغاز المسوق في سوریة من حو          . 2004عام  في   مليار متر مكعب     17.2متر مكعب مقابل    

  ).5/6(، الملحق 2005 مليار متر مكعب عام 5.5 إلى 2004عام في  مليار متر مكعب 5.9
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وفي إطار التعاون العربي في مجال الغاز الطبيعي، یتم في الوقت الحاضر تنفيذ الجزء الثالث من خط الغاز العربي الذي   

الجدیر بالذآر أن   و.  آيلو متر  324سوریة بطول   یربط بين الحدود األردنية و مدینة الریان بالقرب من مدینة حمص في               

ز المصریة من العریش إلى األردن وسوریة ومنها إلى الحدود                 امشروع خط الغاز العربي یهدف إلى ربط شبكة الغ               

، قارب مشروع    نفسهوفي السياق    .  مليار دوالر   1.2 آيلو متر، وتقدر تكلفة المشروع بأآثر من              1200الترآية بطول    

، علما بأن مشروع دولفين     2007احل اإلنجاز النهائية ویتوقع بدء تشغيله مع نهایة النصف األول من عام               دولفين من مر  

 آيلو  370یتعلق باستخراج ومعالجة الغاز من حقل الشمال القطري وضخه إلى دولة اإلمارات عبر خط أنابيب طوله                         

 .متر
 

 مصادر الطاقة األخرى

 

، واستحـوذ إنتـاج الفحـم الصلـب علـى الجـزء             2005 مليـون طـن عام         5852.5 بلغ إنـتاج العالم من الفحم حوالـي          

 2006وبلغ عدد المفاعالت النوویة العاملة في العالم في نهایة عام               . مليـون طـن  4947األآبـر منه، حيـث بلـغ إنتاجـه       

 2769 حوالي   2005لة خـالل عـام     ميغاواط، وقـد ولـدت المفاعالت العام      367793 مفاعال طاقتها اإلجمالية      435نحو  

آما بلغ إجمالي الطاقات المرآبة      . في المائة من إجمالي الكهرباء المولدة في العالم          15.2ساعة، أي ما یعادل      / تيراواط  

 جيغاواط، أما في     411.8 حوالي    2004وآالة الطاقـة الدولية في عام          من الطاقة الكهرومائية فـي الدول األعضاء في         

 حوالـي  2004عام  في   فقد بلـغ إجمالي الطاقة المرآبة من الطاقة الكهرومائية            ،التعاون االقتصادي والتنمية  دول منظمة   

 .  جيغاواط 428.3

 

 ميغاواط نهایة عام     40504ن  یوبلغ إجمالي طاقة الریاح التـراآمية المرآبة في دول االتحاد األوروبي الخمس والعشر                

وبلغت طاقة  .  ميغاواط 3700 إلى حوالي      2005 المرآبة في العالم نهایة عام            ووصلت الطاقات الفوتوفولتية   . 2005

ووصلت طاقة الكتلة الحيویة      .  ميغاواط 8912 لتوليد الكهرباء حوالي        2005الحرارة الجوفية المرآبة في العالم عام            

 أما إجمالي طاقة المد        . ميغاواط 17956 إلى حوالي      2004المرآبة في الدول األعضاء في وآالة الطاقة الدولية عام                 

 ميغاواط دون تغيير     261 حوالي   2004والجزر والمحيطات المرآبة في الدول األعضاء في الوآالة فقد بلغت في عام                 

 .عن األعوام السابقة

 

في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية،         7.3تشكل الطاقات المتجددة في الدول العربية نسبة           على المستوى العربي،     و

في المائة بين طاقة الریاح والطاقة الشمسية والطاقة            0.3في المائة طاقة آهرومائية، ویتوزع الباقي والبالغ            7.0ا  منه

المصدر الرئيسي المتجدد للطاقة في المناطق النائية        ) الخشب وبعض المخلفات الزراعية    (وتعد الطاقة الحيویة     . الحيویة

في المائة من إجمالي اإلمدادات         0.01ية في المجتمعات الحضریة حوالي         و تشكل السخانات المائ     . من الدول العربية   

 ألف 60 ألف متر مربع في مصر، و 500 متر مربع في الجزائر، و     1000ویبلغ مجمل أنظمة التسخين الشمسية      . بالطاقة

 . ألف متر مربع في تونس110متر مربع في المغرب، و
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 العربية نظرًا لمحدودیة الميـاه واألنهـار فـي المنطقـة،         الدول للطاقـة فـي    ًا محـدود الطاقـة الكهرومائيـة مصـدراً   وتشكـل

في المائة مـن    11 ساعـة أي حوالـي        /ت ألف جيغاوا   28ویقـدر إنتـاج الطاقـة الكهرومـائيـة فـي تلـك الـدول بحوالي                

ید اإلنتاج باستخدام مصادر الطاقة            إنتـاج الكهربـاء فـي العالـم العربـي، وهي نسبـة آخذة في التراجع نتيجة تزا                              

 في  84والغاز الطبيعي بنسبة     في المائة     16 الطاقة الكهرومائية بنسبة        وفي مصر، یستخدم إنتاج الكهرباء        .األحفوریة

 معظمهـا مـن محطات توليـد تعمـل      ت جيغـاوا 7.5 یبلغ إجمالي الطاقات الكهربائية المرآبة حوالـي         المائة، وفي سوریة،  

 ي، تأتي من محطات التوليد على نهر         ت جيغاوا 1.9ت الـوقـود والغاز، فيما تبلغ حصـة الطاقـة الكهرومائية              على زیـ 

 . العاصيوالفرات 

 

شمال وفيما یتعلق بإجمالي الطاقة المرآبة لطاقة الـریاح، تأتي مصر في المرآز األول فـي منطقـة الشـرق األوسـط و                        

  جدیدة ویجـرى حـاليـًا العمل علـى ترآيـب محطـة        ت،   ميغـاوا 230 إلـى حـوالـي      جاإلنتا حيـث وصــل فيها       ،أفـریقيـا

 . ميغـاواط80  إنتاج تبلغبطاقـة

   
آما یتم استغالل الطاقة       . تتوفر لدى بعض دول الخليج العربية محطات صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية لتحلية المياه                        

 .وذلك عن طریق السخانات الشمسية       ) وبشكل واسع في األردن     (ة،  الشمسية في تسخين المياه في بعض الدول العربي            

ویتم في الوقت الحاضر تنفيذ عدد من المشاریع المرتبطة بمجاالت الطاقة الكهروضوئية وتوليد الطاقة الشمسية في                             

كون والذي  بعض الدول العربية، مثل  مشروع  إنشـاء مصنـع بمواصفـات عالميـة فـي أبوظبي إلنتاج مادة البوليسيلي                        

وتسعى حكومة الجزائر إلى       .سيوفر المدخالت الالزمة والمواد األساسية لتصنيع خالیا ووحدات الكهرباء الضوئية                    

 في المائة من إنتاج الكهرباء الكلي           5االلتزام بتطویر الطاقة الشمسية من أجل زیادة نسبة الطاقة الشمسية لتصل إلى                     

 150نفيذ مشاریع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة تصل إلى                       آما تسعى مصر إلى ت         . 2010بحلول عام     

 .2009 بحلول عام تميغاوا
 

 الطلب على الطاقة 
 

  العالميالطلب

 
  یومي    مليون برميل مكافئ نفط               217  حوالي   2006بلغ إجمالي الطلب على الطاقة في العالم خالل عام                                   

 في المائة   9.6مقابل نحو   منه   في المائة    51.1دول الصناعية بحصة    ، استأثرت ال  ) مليون طن مكافئ نفط سنویا     10878(

 في المائة من اإلجمالي       35.8وقد شكل الطلب على النفط حوالي          .  في المائة لبقية دول العالم        39.3للدول المتحولة، و   

 في المائة، والطاقة     23.7 في المائة، والغاز الطبيعي       28.4العالمي لمصادر الطاقة المختلفة ، وبلغت حصة الفحم نحو             

 . في المائة5.8 في المائة، وأخيرا الطاقة النوویة 6.3الكهرومائية 
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 مليون  1، أي بارتفاع  قدره          2006ي خالل عام      / مليون ب   84.3 إلى وصل إجمالي الطلب العالمي على النفط             ولقد

لنامية قادت هذا النمو في الطلب،              الدول ا    أنالجدیر بالذآر     و. في المائة مقارنة بالعام السابق          1.2بنسبة   وي،   /ب

 من تلك    في المائة  3.2 من إجمالي الزیادة في الطلب العالمي، والهند بنحو            في المائة  8.4نسبة  باستأثرت الصين وحدها    ف

تأثر استهالك النفط بعوامل عدیدة ومتشابكة في آن واحد، اختلفت في طبيعة تأثيراتها، منها أحوال الطقس التي                    و .الزیادة

هدها مناطق االستهالك الرئيسية، واالرتفاع الموسمي على بعض المنتجات آمنتج الغازولين الذي یرتفع الطلب عليه                   تش

 العامل   تشكل تظل معدالت النمو االقتصادي      و .خالل فصل الصيف الذي یتزاید فيه استخدام السيارات بشكل ملحوظ                 

 .)4( الشكل ،2006 وقد آان ذلك التأثير جليا في بدایة عام الرئيسي المؤثر على النمو الحاصل في الطلب على النفط ،

 

 
 

 ألف  100 بنحو    2006وعلى مستوى المجموعات الدولية، انخفض إجمالي طلب مجموعة الدول الصناعية في عام                        

 في المائة من إجمالي الطلب العالمي على النفط، بينما           58.7یستحوذ على حصة    وي  / مليون ب  49.5 إلىي  ليصل    /ب

في المائة، وحافظت الدول المتحولة على         35.7 حصتها    وتبلغي  / مليون ب   30.1 إلىارتفع طلب الدول النامية ليصل        

في المائة من اإلجمالي العالمي خالل عام         5.6ي والتي تشكل حوالي     / مليون ب  4.7حصة مقاربة لحصتها السابقة، أي       

 .)1( ، الجدول2006

 

 

 

الشكـل (4) :  نمو االقتصاد العالمي والنمو في الطلب على النفط، 2006-2002

).أوبك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول: المصدر 
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 )1 ( رقمالجدول
 ة على النفط وفق المجموعات الدوليالطلب العالمي

2002 – 2006 
 

2006 * 2005 2004 2003 2002   

  الدول الصناعية         
 ي        /مليون ب 47.9 48.5 49.4 49.6 49.5
 )        في المائة(الزیادة السنویة   0.0 1.3 1.9 0.4 (0.2)

  الدول النامية         
 ي        /مليون ب 25.3 26.2 28.2 29.0 30.1

 )        في المائة(الزیادة السنویة   3.3  3.6 7.6 2.9 3.8
  الدول المتحولة         

 ي        /مليون ب 4.5 4.6 4.7 4.7 4.7

 )        في المائة(الزیادة السنویة  (4.3)  2.2 2.2 0.0 0.0

  إجمالي العالم         
 ي        /يون بمل  77.7 79.3 82.3 83.3 84.3

 )        في المائة(الزیادة السنویة   0.8  2.1 3.8 1.2 1.2

 .أوليةبيانات . *
  .األرقام بين قوسين تعني سالبا: مالحظة 
 ).أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول : المصدر 

 

 

 الطلب على الطاقة في الدول العربية

 
 لم یستمر   2004في الدول العربية إلى أن زخم االرتفاع في معدالته الذي بدأ في عام                 تشير تقدیرات الطلب على الطاقة       

 ثم في عام      2005الرغم من المعدالت العالية نسبيا التي تحققت في عام                  وب،  2006باالندفاع بالوتيرة نفسها في عام          

حيث تشير البيانات المتاحة إلى أن        ،  2004 الكبير الذي سبق تسجيله في عام          الزیادة إال أنها جاءت دون معدل         ،2006

 في المائة في عام        6.7 بالمقارنة مع        ،2006في المائة في عام           6.8إجمالي الطلب على الطاقة قد ازداد بمعدل                  

 مليون  9.1  ليصل إجمالي طلب الدول العربية على مصادر الطاقة المختلفة إلى              2004 في المائة في عام      8.6و،  2005

 .)5( الشكل ،2005عام في  مليون ب م ن ي 8.6 مقارنة بحوالي 2006ب م ن ي في عام 
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من المعروف أن الزیادة في الطلب على الطاقة تأتي حصيلة تفاعل التغيرات في ثالثة عوامل أساسية، وهي معدل                               و

الطلب في  زیادة   على   بياإلیجاالنظر إلى العاملين األول والثاني یتبين تأثيرهما          بو. النمو االقتصادي واألسعار والسكان    

 فتعتبر بعض الدول العربية من أآثر الدول ذات          ،ما فيما یتعلق بمعدالت النمو السكاني      أ .2006الدول العربية خالل عام     

 ،2006-2004خالل الفترة    المعدالت العالية، إال أن المتوسط العام لزیادة عدد السكان في الدول العربية قد تباطأ نسبياً                   

 ثم في عام      2005 عدم استمرار االتجاه التصاعدي الكبير في استهالك الطاقة في الدول العربية في عام                        مما قد یفسر   

 .2004 مقارنة بعام 2006

 

  في المائة، في آل من الجزائر        6وعلى مستوى الدول العربية فرادى، تجاوز معدل النمو في الطلب على الطاقة نسبة                    

 في  6في المائة إلى     4تراوح معدل النمو ما بين      و).  في المائة  8.7(، وقطر   )المائة في   9.1(، السعودیة   ) في المائة  6.2(

، ) في المائة  5.9(، الكویت   ) في المائة  5.7(، سوریة   ) في المائة  5.5(، تونس   ) في المائة  5(المائة في آل من اإلمارات       

 ، مصر  ) في المائة    3.6(من البحرین      في المائة في آل           4یتجاوز معدل النمو       في حين لم        ،) في المائة    4.2(وليبيا   

 ). في المائة2.8(، والعراق ) في المائة3.0(

  

 متوسط استهالك الفرد من الطاقة في الدول العربية متواضعا على الرغم من االرتفاع الملموس في إجمالي                            وال یزال 

في المائة سنویا خالل الفترة       5.8بية  الطلب على الطاقة فيها، إذ بلغ معدل الزیادة في الطلب على الطاقة في الدول العر                  

وآانت حصيلة تفاعل    . في المائة سنویا خالل الفترة نفسها        2.1، بينما بلغ معدل الزیادة في عدد السكان             2002-2006

في المائة سنویا خالل الفترة        4.1هذین العاملين أن ازداد متوسط استهالك الفرد من الطاقة في الدول العربية بمعدل                       

 . 2002 ب م ن في عام 9.1 مقابل 2006 برميل مكافئ نفط ب م ن في عام 10.7ى ليصل إل

).5/7(الملحق : المصدر 

الشكـل (5) :  تطور الطلب على  الطاقة  في الدول العربية ، 2006-2002
( ألف ب م ن ي )
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قل وعند مقارنة استهالك الفرد من الطاقة على المستوى الدولي نجد ان الدول العربية تحتل موقعا وسطا بين دول                                    

، ودول  ) ب م ن   3.9(ند  ، واله ) ب م ن   8.1(، والبرازیل   ) ب م ن   9.1( برميل مكافئ نفط مثل الصين       10استهالآها عن   

، ) ب م ن     41.3(، واستراليا    ) ب م ن     30.5(، واليابان    ) ب م ن     15.7( ب م ن، مثل فنزویال            10تخطى استهالآها    

  ). ب م ن11(، ویتساوى تقریبًا مع استهالك الفرد في المكسيك ) ب م ن58(والوالیات المتحدة األمریكية 
 

 الطلب على الطاقة وفق المصدر

 
ول العربية بشكل ملحوظ من ناحية درجة ما تمتلكه من احتياطيات مصادر الطاقة المختلفة، وبالتالي تتفاوت                        تتباین الد 

لدیها األهمية النسبية لهذه المصادر تبعا لدرجة توفرها ومن ثم استغاللها، إال أن السمة الغالبة لميزان الطاقة في الدول                          

ویمثل النفط المصدر األساسي األول الذي         ).النفط والغاز الطبيعي  (ية  هي سيطرة المصادر البترول    ، بوجه عام،     العربية

في المائة من إجمالي طلبها على الطاقة في عام             53.6 لبىتعتمد عليه الدول العربية لتغطية متطلبات الطاقة فيها حيث             

. 2006الطلب في عام     في المائة من إجمالي       43.9ویأتي الغاز الطبيعي في المرآز الثاني حيث بلغت حصته              . 2006

 فإن األهمية النسبية للغاز الطبيعي تختلف من          ،ونظرا الختالف درجة توفر واستغالل الغاز الطبيعي بين الدول العربية            

 . أخرىإلىدولة عربية 

 

دور ثانوي ومتناقص بصورة مستمرة إذ ال تتجاوز            ب ،وتقوم مصادر الطاقة األخرى، وهي الطاقة الكهرومائية والفحم           

ویمثل طلب المملكة العربية السعودیة       .2002في المائة في عام       2.8 مقابل   2006في المائة في عام       2.5هما معا   حصت

، وتأتي مصر في المرآز الثاني       2006في المائة من إجمالي الطلب على الطاقة في الدول العربية في عام                27.7حوالي  

في المائة، والعراق     8.4الجزائر بنسبة    ثم  في المائة،    10.7نسبة  في المائة، واإلمارات في المرآز الثالث ب         12.6بنسبة  

 ).5/7(، الملحق في المائة 5.5في المائة، وقطر بنسبة  5.9بنسبة 

 

 النفط ومنتجاته  
 

في المائة   8.8 زیادة آبيرة في الطلب على النفط ومنتجاته في الدول العربية إذ بلغ معدل النمو حوالي                       2006شهد عام   

وعند إلقاء نظرة شاملة على الطلب على المنتجات البترولية في الدول العربية              . 2005في المائة في عام      7ة مع   بالمقارن

ي في عام     ن م  مليون ب   4.9في المائة سنویا ليصل إلى          5.5 یتبين أنه قد ازداد بمعدل           2006 -2002خالل الفترة    

 بصورة رئيسية من أربع     2006ادة في الطلب في عام       وجاءت الزی  .2002ي في عام     ن م  مليون ب  4.0 مقابل   2006

في ي، و  ن م  ألف ب   140دول، وهي السعودیة، ومصر، واإلمارات، والجزائر حيث بلغ حجم الزیادة في السعودیة                     

وعلى الرغم من هذا     .  ي ن م  ألف ب   25في الجزائر ي، و  ن م  ألف ب   35في اإلمارات    ي، و  ن م  ألف ب   45مصر

 حصة المنتجات البترولية في إجمالي الطلب على الطاقة في الدول العربية خالل الفترة                                        التزاید فقد تراجعت           
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وباإلضافة یالحظ  . 2002في المائة في عام      54.3 مقابل   2006في المائة في عام      53.6 إذ بلغت حصتها     2002-2006

في المائة ، في  6.8 قد بلغت 2005 من إجمالي الطلب على المنتجات البترولية في العالم في عام  أن حصة الدول العربية     

 . في المائة للدول المتحولة 5.2في المائة للدول النامية و  26.7في المائة مقابل  61.3حين بلغت حصة الدول الصناعية 

 

الدیزل / یحتل زیت الغاز     2006ومن ناحية التوزیع النسبي للطلب على المنتجات البترولية في الدول العربية في عام                       

 ویأتي الغازولين في المرتبة الثانية مستأثرًا بنسبة        .في المائة من إجمالي طلب المنتجات      32 مشكًال نسبة    ،ة األولى المرتب

في المائة، ثم غاز البترول المسال          18.9في المائة، یليه في المرتبة الثالثة زیت الوقود الذي استحوذ على نسبة                         20

في  2.6في المائة، وأخيرًا الكيروسين بحصة           4.9وقود الطائرات    في المائة، وآانت نسبة         9.1بحصة وصلت إلى      

وال یزال النفط الخام مستخدمًا بصورة مباشرة آوقود في محطات الكهرباء في عدد من الدول العربية، حيث                              . المائة

 .في المائة من إجمالي الطلب 7.4بلغت حصته 

 

 مصادر الطاقة األخرى

 
لغاز الطبيعي الذي یشكل المصدر األساسي         ل استغاللهاربية جهودا آبيرة لرفع مستوى         تبذل الدول الع    :الغاز الطبيعي    

في المائة   6.5وآان من نتائج هذه الجهود أن ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي بمعدل                    . الثاني في موازین الطاقة فيها      

ي في عام    م ن  مليون ب  3.1ابل   مق 2006 مليون ب ن م ي في عام         4.0، ليصل الى    2006 -2002سنویا خالل الفترة    

 إال أن التغير في مساهمته في إجمالي الطلب على              ،ورغم هذه الزیادة الملموسة في الطلب على الغاز الطبيعي            . 2002

 في المائة في عام         42.9 مقابل      2006في المائة في عام            43.9الطاقة جاء متواضعا نسبيا حيث بلغت حصته                    

  في المائة من إجمالي طلب الدول العربية على الغاز الطبيعي في عام                         24.7ة   بنس السعودیة ب    استأثرتوقد   . 2002

 11.2في المائة، وآل من الجزائر وقطر بحصة          12.9مصر بحصة   وفي المائة،   14.9، وتليها اإلمارات بحصة      2006

 . في المائة 5.9في المائة لكل منهما، والبحرین بحصة 

 

الكهرومائية مساهمة محدودة في موازین الطاقة في الدول العربية نظرا لمحدودیة                تساهم الطاقة     : الطاقة الكهرومائية 

وتنحصر إمكانيات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام المساقط المائية في عدد قليل من الدول العربية                       . المصادر المائية 

الطاقة الكهرومائية في إجمالي       وتراجعت حصة     . التي تتمثل في مصر والعراق وسوریة والسودان والجزائر ولبنان                

ویقدر حجم  . 2006في المائة في عام      1.5 إلى   2002في المائة في عام        1.8الطلب على الطاقة في الدول العربية من           

ي  ن م  ألف ب  133 مقابل   2006ي في عام     ن م  ألف ب  136الطاقة الكهرومائية المستهلكة في الدول العربية بحوالي         

صر هي الدولة العربية الرئيسية في إمكانيات إنتاج واستهالك الطاقة الكهرومائية، ویقدر حجم               وتعتبر م . 2002في عام   

 .ي ن م  ألف ب65استهالآها 
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یستهلك الفحم في الدول العربية بصورة أساسية في دولة واحدة وهي المغرب التي یقدر استهالآها منه بحوالي                     : الفحــم

ویقدر إجمالي استهالك الدول العربية من       . ي/ن/م/ آالف ب  9 مصر بحوالي    ، وتليها 2006ي في عام      ن م  ألف ب  75

في المائة من إجمالي استهالك الطاقة في الدول العربية           1وتغطي هذه الكمية أقل من       .  ألف ب م ن ي      90الفحم بحوالي   

   .2006في عام 
  

  على الطاقة وفق القطاعات )1(الطلب النهائي

 
في المائة من    44.9اع الرئيسي المستهلك للطاقة في الدول العربية حيث وصلت حصته إلى                 یعد القطاع الصناعي القط     

في  32.1، وفي الوقت نفسه بلغت حصة قطاع المواصالت نحو                  2004إجمالي الطلب النهائي على الطاقة في عام              

 22.9والقطاع الزراعي،   المائة، بينما بلغت حصة القطاعات األخرى مجتمعة، وهي القطاع المنزلي والقطاع التجاري                

 .  في المائة

 

 في تلبية متطلبات القطاع الصناعي من الطاقة في                 تقریباً بنسب متساویة  المنتجات البترولية والغاز الطبيعي          وتساهم

 في  46.1 مقابل   2004 في المائة من متطلبات هذا القطاع في عام           46.3الدول العربية، حيث تغطي المنتجات البترولية        

وتمثل المنتجات البترولية     . في المائة   0.9 في المائة وحصة الفحم          6.7وبلغت حصة الكهرباء      . للغاز الطبيعي المائة  

في المائة   99.9من الطاقة في الدول العربية، إذ بلغت حصتها            المصدر الوحيد تقریبا لتلبية متطلبات قطاع المواصالت       

في  0.1، وتلعب الكهرباء دورا ضئيال حيث ال تتجاوز حصتها           2004من الطلب النهائي لهذا القطاع من الطاقة في عام           

الطلب النهائي من الطاقة    )  في المائة  32.1(ویشكل طلب قطاع المواصالت على المنتجات البترولية حوالي ثلث            . المائة

 . 2004في الدول العربية في عام 

 

، على الكهرباء بالدرجة األولى     )ري والقطاع الزراعي  القطاع المنزلي والقطاع التجا   (وتعتمد بقية القطاعات االقتصادیة     

 في المائة من الطلب النهائي لهذه القطاعات         48.2 حيث بلغت حصة الكهرباء       2004لتلبية متطلباتها من الطاقة في عام        

ویلبي  في المائة من متطلبات هذه القطاعات،           43.6وتأتي المنتجات البترولية في المرتبة الثانية حيث غطت             . مجتمعة

 .)2(رقم  الجدول ، في المائة8.2الغاز الطبيعي 

 

 

 

 
                                                 

ي من الطاقة، هوما یصل إلى المستهلك النهائي              (1) من مصادر الطاقة المختلفة، وهوعبارة عن الفارق       ) القطاعات االقتصادیة   ( الطلب النهائ
ية من ناحية، وإجمالي المستخدم منها في القطاع الوسيط المتمثل في قطاع التكریر وقطاع الكهرباء             ة األول ى الطاق ي الطلب عل ن إجمال بي

 .طاع تحویل الطاقة، باإلضافة إلى االستخدام الذاتي لمنشآت الطاقة من ناحية أخرىوق
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 )2 ( رقمالجدول
 التوزیع النسبي للطلب النهائي على الطاقة وفق المصدر والقطاعات في الدول العربية

 2004عام 
 

 القطاعات اإلجمالي
 * األخرى

 قطاع
  المواصالت

 القطاع
  الصناعي

  النفط   20.8 32.1 10.0 62.9

  الغاز الطبيعي   20.7 0.0 1.9 22.6

  الكهرباء   3.0 0.0 11.0 14.1

  الفحم    0.4 0.0 0.0 0.4

  إجمالي الطاقة   44.9 32.1 22.9 100.0

 .القطاع المنزلي والتجاري والزراعي*          
 ).أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول :      المصدر  

 

 األسعاراتجاهات 
 

 ر النفط الخام أسعا

 
، فقد استمرت المستویات اإلسمية ألسعار النفط في                 2006شهدت أسعار النفط الخام تطورات ملحوظة خالل عام                   

/  دوالر 72 لتصل إلى أرقام غير مسبوقة تخطت سقف               2006الفترة من ینایر إلى أغسطس من عام             االرتفاع خالل    

برميل خالل الفترة   /  دوالر 78الفوري لنفط خام برنت سقف        السعر   ى تخط آما ،2006برميل في بدایة شهر أغسطس       

 .2006برميل خالل منتصف شهر یوليو          /  دوالر 78.0 األمریكي عتبة       غرب تكساس   نفسها، بينما تجاوز سعر خام       

برميل خالل شهر أآتوبر     /  دوالر 55بعدها انخفضت األسعار وبشكل حاد ليصل المعدل الشهري لسعر سلة أوبك إلى                  

2006 . 

 

.  إلى عوامل عدیدة ومتغيرة دفعت األسعار باتجاهات مختلفة             2006ویعود النمط المتذبذب لحرآة األسعار خالل عام            

 باألساس إلى التوترات الجيوسياسية التي       2006 من عام    األشهر الثمان األولى   ارتفاع أسعار النفط العالمية خالل        ویعود

لف النووي اإلیراني، والتدهور المستمر في الوضع األمني في العراق،              المتمثلة في الم   وشهدتها منطقة الشرق األوسط       

التوقفات غير  آما ساهم في ذلك االرتفاع       . والعدوان على لبنان، باإلضافة إلى االضطرابات وأعمال العنف في نيجيریا             

ي من  / ألف ب  400 طاقة   المبرمجة في اإلنتاج خالل العام، و التي من أهمها إعالن شرآة البترول البریطانية، إغالق                  

وموجات البرد التي اجتاحت  أوروبا في بدایة        . لألنابيبفي أالسكا بهدف إجراء عمليات صيانة       " برودو بي " إنتاج حقل   

باألخص في  والتي أدت إلى تعطيل جزء من اإلنتاج الروسي، وأخيرا ارتفاع الطلب العالمي على الغازولين،                          و العام

 .السوق األمریكية 
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 العدوان على   إنهاء فإنه یعود لعدة أسباب منها ظهور بوادر            2006خفاض األسعار خالل األشهر المتبقية من عام          أما ان 

 ارتفاع  المخزونات النفطية        ، ومن العوامل الرئيسية األخرى التي ساهمت بشكل رئيسي في انخفاض األسعار                     .لبنان

 .  الماضيةللسنوات الخمسة تفوق معدالتها إلى مستویات قياسيووصولها العالمية، باألخص في أمریكا، 

 

 50.6حو   ـنبرميل مقارنة ب     /  دوالر  61.0  إلى         2006وصل المعدل السنوي لسعر سلة أوبك خالل عام                         ولقد    

 ).6(والشكل ) 5/8(الملحق في المائة،  20.6برميل تمثل /  دوالر10.4، أي بزیادة 2005برميل خالل عام / دوالر
 

 
 

 2006خامات األخرى آخام برنت وخام غرب تكساس ارتفاعا في مستویاتها خالل عام                 لل ر العالمية  األسعا آما شهدت 

  في المائة    16.8  دوالر للبرميل ، بينما ارتفع الثاني بنسبة            65.1 إلى  في المائة ليصل       19.7حيث ارتفع األول بنسبة      

 . دوالر للبرميل 66ليبلغ  

 

 ارتفاعًا مهمًا  لتصل      2006 خالل عام     ، فقد شهدت  )التجاریة واالستراتيجية ( عالمية  المخزونات النفطية ال  ب وفيما یتعلق 

في المائة مقارنة بإجمالي المخزونات في         3.5 بزیادة تمثل حوالي      أي مليون برميل في نهایة السنـة         6624إلى حوالي   

 مليون برميل   190، بزیادة   2006ام   مليون برميل في نهایة ع      5039وبلغ المخزون التجاري العالمي      .2005نهایة عام   

ویشكل المخزون التجاري في الدول       . في المائة  4 والتي تمثل حوالي        2005مقارنة بمستوى المخزون في نهایة عام           

في المائة في نهایة عام      53الصناعية الجزء األعظم من إجمالي المخزون التجاري العالمي وبنسبة وصلت إلى أآثر من               

).أوابك(درة للبترولمنظمة األقطار العربية المص: المصدر 
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خفض أوبك األول 
1.2 مليون ب / ي

خفض أوبك الثاني 
 500 ألف ب / ي

الشكـل (6) :  الحرآة األسبوعية ألسعار سلة أوبك، عام 2006 
( دوالر / برميل )
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 مليون  116 مليون برميل خالل تلك الفترة، بزیادة         2706الي المخزون التجاري للدول الصناعية       ، حيث بلغ إجم   2006

 .2005في المائة مقارنة بمستوى المخزون في نهایة عام  4.5برميل، والتي تمثل حوالي 

 
 بزیادة طفيفة   2006  مليون برميل في نهایة الربع الرابع من عام        689للمخزون االستراتيجي األمریكي فقد بلغ        وبالنسبة 

ا    يل، أي       3مقداره يون برم ة بمستوى المخزون في نهایة الربع الرابع من               0.4 مل ة مقارن والجدیر .  السابق العامفي المائ

يات من المخزون االستراتيجي للشرآات للتعویض عن                           راض آم يع أو إق ية قامت بعرض ب ر، أن اإلدارة األمریك بالذآ

تر          د إعالن شرآة الب ارتها بع ية عن      خس ع        إغالق ول البریطان ية بواق ة إنتاج  حقل برودوبي في   في ي  / ألف ب   400 طاق

 ).5/9(  الملحق،أالسكا

 

 فقد شهدت ارتفاعا في مستویاتها، إذ ارتفع معدل سعر الخام العربي         ،أما فيما یخص أسعار النفوط المختلفة للدول العربية       

برميل، آما /  دوالر61.1، ليصل إلى 2005 مقارنة بعام  2006 دوالر للبرميل خالل عام      10.9الخفيف السعودي بواقع    

برميل، وخام مربان اإلماراتي     /  دوالر 66.1برميل ليصل    /  دوالر 11.5ارتفع سعر خليط الصحراء الجزائري بمقدار       

 بنحو   ، والسدرة الليبي والخام الكویتي والبصرة العراقي        2006برميل عام    /  دوالر 66.1برميل ليبلغ    /  دوالر 12بنحو  

دوالر  58.9والثاني إلى    دوالر   63.4 دوالر للبرميل على التوالي ليصل األول إلى             9.7و دوالر    10.2ودوالر   10.8

 ).3 ( رقم، الجدول2006برميل في عام /  دوالر58.0واألخير إلى 

 

 )3 ( رقمالجدول
 2006 و2005 ، عاميأسعار بعض النفوط العربية

 )برميل/ دوالر (
 

 عنسبة االرتفا
 )في المائة(

 أنواع الخامات 2005 2006

 العربي الخفيف السعودي 50.2 61.1 21.7
 خام مربان االماراتي 54.1 66.1 22.2
 خليط الصحراء الجزائري 54.6 66.1 21.1
 الخام الكویتي 48.7 58.9 20.9
 السدرة الليبي 52.6 63.4 20.5
 البصرة العراقي 48.3 58.0 20.1
 قطر البحري 50.5 62.6 24.0
 خليط السویس المصري 47.7 59.1 23.9
 ُعمان 50.5 62.6 24.0

 ).أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول  :  المصدر           
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وبعد تعدیل سعر سلة أوبك وفق مخفض الناتــج المحلي          ) 1995أسعار عام   (وعند احتساب أسعار النفط بالقيمة الحقيقية        

 7.8برميل مرتفعًا بواقع      /  دوالر 50.9 یصبح    2006معدل سعــر السلة لعام        یتضح  أن      للدول الصناعية،    اإلجمالي  

 ).5/10(الملحق ، 2005في المائة مقارنة بعام  18برميل، أي بنسبة / دوالر

 

 األسعار الفوریة للمنتجات النفطية 

 

 في جميع األسواق الرئيسية في العالم وبنسب 2006عام طرأت زیادة آبيرة على أسعار المنتجات النفطية المختلفة خالل    

برميل في عام    /  دوالر 77.6بلغ معدل سعر الغازولين في الخليج األمریكي              فقد   .متفاوتة حسب السوق ونوع المنتج       

 في المائة   15.5برميل أي بزیادة تمثل حوالي            /  دوالر  72.9، وفي سوق روتردام وصل معدل السعر إلى                   2006

 72.3أما بالنسبة لسوق سنغافورة، فقد وصل معدل السعر إلى           . 2005 المائة على التوالي بالمقارنة مع عام         في 16.7 و

وتعزى أسباب ارتفاع أسعار    . 2005في المائة مقارنة بأسعار عام        18.3، بزیادة تمثل    2006برميل خالل عام    / دوالر

 من جهة، باألخص في السوق األمریكية، وإلى النقص في                الغازولين إلى االرتفاع في الطلب العالمي على هذا المنتج             

 .من جهة أخرى  المذآورةاألسواقطاقات التكریر، وخاصة التحویلية منها، في 

 

 بمستویات أعلى نسبيًا في معظم األسواق مقارنة بأسعار المنتجات األخرى           2006واتصفت أسعار زیت الغاز خالل عام       

، وخصوصًا في قطاع المواصالت وقطاع       ًامنتج المذآور یكثر الطلب عليه صيفا وشتاء       خالل العام المذآور نظرًا ألن ال      

في المائة   20.2وقد استأثرت سوق سنغافورة بأعلى نسبة زیادة  في أسعار المنتج المذآور حيث بلغت                  . التدفئة والتبرید 

 ووصل معدل السعر في السوق         .برميل خالل السنة   /  دوالر 82.1، ليصل معدل السعر إلى         2005مقارنة بمعدل عام      

 .برميل/  دوالر80.1برميل، وأخيرًا في سوق روتردام إلى /  دوالر81.6األمریكية إلى 

 

 بنسبة أعلى من المنتجين السابقين، وذلك في جميع األسواق، ليصل معدل            2006وارتفعت أسعار زیت الوقود خالل عام       

برميل، /  دوالر 45.6برميل، وفي السوق األمریكية إلى       / والر د 46.4 في سوق سنغافورة إلى       2006السعر خالل عام    

 .برميل/  دوالر43.4وأخيرًا في سوق روتردام إلى 

 

فقد قامت  بعض الدول العربية برفع أسعار الغازولين         أما فيما یتعلق بتطور أسعار المنتجات النفطية في الدول العربية،           

فعلي سبيل المثال   . كاليف الدعم المالي الحكومي الستهالك هذا المنتج      ، وذلك في خطوة منها إلى تخفيض ت       2006في عام   

 دوالر  0.46 ليصل سعر الليتر إلى      2005في المائة في سبتمبر      31 أسعار الغازولين بنسبة     اإلماراتال الحصر، رفعت    

 5و تونس بنسبة    .  دوالر أمریكي  0.61 ليصل سعر الليتر إلى       2006في المائة في مارس      11و األردن بنسبة    . أمریكي

في المائة في    20 بنسبةالسعر   سوریة   ورفعت.  دوالر أمریكي  0.77 ليصل سعر الليتر إلى        2006في المائة في یوليو      



 
108

 دوالر  0.23 ليصل إلى    2006في المائة في یوليو       30 دوالر أمریكي، وفي مصر بنسبة        0.59 ليصل إلى    2006ینایر  

 0.16 ليصل سعر الليتر إلى        2006في المائة في مایو        33فض السعر بنسبة     وفي المقابل قامت السعودیة بخ       .أمریكي

 .دوالر أمریكي
 

 في  87.5الدیزل بنسبة   / تشير المعلومات إلى قيام مصر بزیادة أسعار آل من الكيروسين وزیت الغاز             من جانب آخر،    و

آما لجأت المغرب إلى زیادة       . المسال ضعف بالنسبة لسعر غاز البترول          20 بينما وصلت الزیادة إلى أآثر من           ،المائة

 حتى تعكس الزیادة في أسعار النفط الخام، وأصبح سعر زیت الوقود                         2006أسعار المنتجات البترولية في فبرایر            

  دوالر، 0.76 دوالر لليتر بدال من         0.81 دوالر، وأصبح سعر زیت الغاز           314 دوالر للطن بدال من         360الصناعي  

 .)4(رقم الجدول 

 
 )4( رقم الجدول

 2006األسعار المحلية للمنتجات البترولية للمستهلك في بعض الدول العربية في عام 
 )لتر/ سنت ( 
 الكيروسين المنزلي الدیزل/ زیت الغاز  غازولين السيارات

 ممتاز عادي
 

 اإلمارات 46 38 36 45
 البحرین 27 21 7 19
 تونس 77 77 14 28
 الجزائر 31 29 - 19

 السعودیة 16 - 12  6.67  
 سوریة 59 - 46 14
 قطر 19 18 15 17
 الكویت 22 21 19 19
 ليبيا 12 8 6 11
 مصر 23 16 13 13
 األردن 74 61 26 26
 المغرب 128 - - 81

 .2005وفق سعر صرف الدوالر لعام          
 .)أوابك (بية المصدرة للبترول، منظمة األقطار العر2006 تقریر األمين العام السنوي :المصدر          

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

على هذا المنتج حيث تراوحت     المفروضة   ویعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الضرائب المرتفعة         .الملحوظ في بلدان المنظمة   

فقد وصل السعر النهائي     .  في المائة في المملكة المتحدة       66 إلىوئة في الوالیات المتحدة األمریكية          في الما    13ما بين   

  دوالر للتر وهو األعلى من بين بلدان المنظمة،             1.88  في المملكة المتحدة إلى           2006للغازولين خالل شهر دیسمبر       

 دوالر للتر في أسبانيا،     1.44 إلى، و وإیطاليا من فرنسا     دوالر للتر في آل    1.77لى  إ دوالر للتر، و   1.86وفي ألمانيا إلى    

 دوالر للتر في الوالیات      0.82 دوالر للتر في آندا، و إلى أدنى مستوى له وهو                1.02 دوالر للتر في اليابان، و       1.13و

 .المتحدة األمریكية
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 أسعار شحن النفط الخام 

 
 2006 ألف طن ساآن  خالل عام        300-200ت الكبيرة بحمولة    لم یطرأ تغيير آبير على  أسعار شحن النفط الخام للناقال           

 ء لشحنات النفط المتجهة من موانى         2006حيث بلغ معدل سعر الشحن خالل عام             . 2005بالمقارنة مع معدالت عام        

1 وبانخفاض طفيف نسبيًا أي بأقل من        ،)2( نقطة على المقياس العالمي     101الخليج العربي إلى الشرق للناقالت الكبيرة         

أما بالنسبة لمعدل أسعار الشحن للشحنات المتجهة من الخليج العربي             . 2005في المائة مقارنة بمعدل سعر الشحن لعام          

 نقطة على المقياس العالمي،        83 إلى    2006إلى الغرب وبنفس الحمولـــة من الناقالت الكبيرة فقد وصل خالل عام                      

 .2005بمعدل عام في المائة مقارنــة  6.7وبانخفاض مقداره حوالي 

 

من جهة أخرى، طرأ انخفاض آبير على أسعار الشحن ضمن منطقـــة البحر األبيض المتوسط وبالناقالت الصغيرة أو                      

 نقطة على     167 إلى     2006 حيث وصل معدل سعر الشحن خالل عام                  ،) ألف طن ساآن      70-40(متوسطة الحجم     

 .2005مقارنة بمعدل عام في المائة  27المقياس العالمي، وبانخفاض یمثل حوالي 
 

 )3(لدول العربيةلقيمة الصادرات النفطية 

 
 مستوى قياسيًا في قيمة صادراتها النفطية وللعام الرابع على التوالي، ليصل                       2006حققت الدول العربية خالل عام           

المائة مقارنة بقيمة   في   22حوالي   مليار دوالر والتي تشكل        75.5 مليار دوالر، بزیادة حوالي        419إجمالي القيمة إلى     

 .الصادرات خالل العام السابق

 

 آسنة أساس واحتساب قيمة الصادرات النفطية باألسعار الحقيقية یالحظ ارتفاعها لتصل إلى               1995وفي حالة اتخاذ عام     

ابق، في المائة مقارنة بقيمة الصادرات الحقيقية للعام الس            19.4، بزیادة    2006 مليار دوالر خالل عام         349.9حوالي  

 .)7(والشكل ) 5/11(الملحق 

 

 

                                                 
ياس العالمي    (2) في  1 هوطریقة مستخدمة الحتساب أسعار الشحن، حيث أن نقطة واحدة على المقياس العالمي تعني      ) World Scale(المق

تاب           اه في آ ك االتج نقل القياسي لذل ة من سعر ال بل      ) World Scale(المائ نویًا من ق ذي ینشر س ) World Scale Association(ال
 .لكل االتجاهات الرئيسية في العالم) World Scale 100(طن تمثل / ویتضمن قائمة من األسعار بصيغة دوالر

لخام  في الدولة العربية وذلك حجم صادرات النفط اتم تقدیر قيمة صادرات النفط الخام للدول العربية التي ال تتوفر البيانات عنها باحتساب   (3)
بطرح االستهالك السنوي من اإلنتاج السنوي، وبعد ذلك تم احتساب المعدل السنوي لألسعار الفوریة لخامات آل دولة، وبضرب المعدل                       

 .السنوي للسعر في حجم الصادرات النفطية السنویة تم تقدیر قيمة صادرات النفط الخام  للدولة العربية



 
110

 

دول فرادى،         ى صعيد ال  مليار  52.4 إلىفي المائة لتصل     20.5صادرات النفطية في اإلمارات بنسبة       ال ارتفعت قيمة وعل

في  25.1 مليار دوالر، وفي السعودیة بنسبة 6.4 إلىفي المائة لتصـل  23.1، وفي البحرین بنسبة     2006دوالر في عام     

ة ل ىتصل المائ بة    171.4 إل ان بنس ت وعم يا والكوی ر وليب ي قط يار دوالر، وف ة و  29.5 مل ي المائ ة  27.1ف ي المائ  ف

ة و     23.9و ي لتصل            20.8في المائ ى التوال ة عل ى في المائ يار دوالر في قطر، والى          17.8 إل  مليار دوالر في 48.8 مل

 . مليار دوالر في عمان16.2 والى ، مليار دوالر في مصر2.8، و مليار دوالر في ليبيا34.9الكویت، و

 

 آفاق الطلب والعرض النفطي على المدى القصير
 

 آفاق الطلب والعرض من النفط بأن یشهد الطلب العالمي على               باستشرافتتوقع بعض المؤسسات العالمية المتخصصة        

ي / مليون ب  1.6مقدار  ي، وب / مليون ب  86 إلي ليصل   ،2007ي في عام    / مليون ب  1.4النفط نموا في مستواه بمقدار       

في المائة من ذلك النمو المتوقع ستأتي من الصين                   50 نسبة     أنو. ي/ مليون ب    87.6 إلى ليصل     2008في عام        

 أعلى  2008-2006 النمو في الطلب العالمي على النفط خالل الفترة               یكون آما یتوقع أن  . والوالیات المتحدة األمریكية  

 ألف  800ط من الدول المنتجة من خارج أوبك، التي یتوقع ان تنمو إمداداتها بمعدل               بمقدار ضعفي النمو في إمدادات النف     

 .2008و 2007ي خالل عامي /ب

 

، 2008ي عام   / مليون ب  49.8 إلىوعلى مستوى المجموعات الدولية، یتوقع ان یصل طلب الدول الصناعية على النفط             

 في المائة فهي موزعة     43أما الحصة المتبقية وهي     . لى النفط  في المائة من إجمالي الطلب العالمي ع        57مستأثرة بنسبة   

 2008 في المائة من إجمالي طلب بقية دول العالم في عام               22على بقية دول العالم، تستحوذ الصين لوحدها على نسبة             

 .ي/ مليون ب37.8 إلىوالذي سيصل 

الشكـل (7) :  قيمة صادرات نفط الدول العربية باألسعار الجاریة والحقيقية،
2006-2002
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 والى  2007ي في عام     / مليون ب   85.4 إليتصل   أنوفيما یتعلق بإجمالي اإلمدادات العالمية من النفط فمن المتوقع                  

 دول منظمة وستستأثر  . 2006ي المسجل خالل عام     / مليون ب  84.5 مقارنة بمستوى    2008ي في عام    / مليون ب  87.7

 أنآما یتوقع    .2008 في المائة من إجمالي اإلمدادات العالمية لعام          42.1ي ن أي بنسبة     / مليون ب  36.9أوبك، بحوالي   

 مقارنة بمستویات    2007ي خالل الربع الرابع من عام          / مليون ب   1.6النفط الخام من بلدان أوبك بمقدار          یرتفع إنتاج    

 . ي/ ألف ب250 یرتفع إنتاجها بحوالي أن، والزیادة الكبيرة ستكون من السعودیة، التي یتوقع  نفسهالربع األول من العام

 

 تعمل بعض الدول العربية على تعویض التناقص الطبيعي في الطاقة            ولمقابلة االحتياجات العالمية المتزایدة على النفط ،       

اإلنتاجية النفطية أو حتى لزیادتها، بتنفيذ مشاریع تطویر حقول نفطية، وأخرى غازیة، الستثمار الغاز محليا بهدف زیادة    

 مليون  3.5نتاجية لتصل إلى    فعلى سبيل المثال ال الحصر، تهدف اإلمارات إلى زیادة الطاقة اإل           . الطاقة التصدیریة للنفط  

 مليار دوالر في تطویر قطاع النفط والغاز للسنوات القادمة، وهي ماضية               32.2یوم، وتخطط الجزائر الستثمار      /برميل

وتخطط السعودیة لزیادة    . یوم من النفط   / مليون برميل   1.5قدما في تحقيق خططها للوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها                  

، وستستمر بالمحافظة على طاقة إنتاجية فائضة          2009یوم بحلول عام     / مليون برميل   12.5 إلى    الطاقة اإلنتاجية للنفط   

وتسعى ليبيا لجذب االستثمار األجنبي لمساعدتها على زیادة طاقة إنتاج النفط من                .یوم/مليون برميل ) 2.0-1.5(بحدود  

 .2010 ي بحلول عام/ مليون ب3 إلى أآثر من 2006ي في عام / مليون ب1.7



غازنفطغازنفط

57163949 اجمالي الدول العربية  

ــــ اإلمارات  

ــــ البحرين  

21ـ1 تونس  

53218 الجزائر  

4ـ32 السعودية  

1ـــ سورية  

ــــ العراق  

ــــ قطر  

12ـ2 الكويت  

21ـ2 ليبيا  

38112922 مصر  

ـــ1 السودان  

ـــ2 ُعمان  

ـ3ـ3 اليمن  

*  بيانات أولية.
2006، منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ( أوابك ). المصدر: تقرير األمين العام السنوي

(2005 و2006)
ملحق (1/5): االستكشافات البترولية في الدول العربية

االستكشافات البترولية
( العدد )

2005*2006



ملحق (2/5): احتياطي النفط عربيا وعالميا 
(2006-2002)

(مليار برميل عند نهایة السنة)

نسبة التغير (%)2006*2002200320042005
2006-2005

97.8097.8097.8097.8097.800.0 اإلمارات  
0.130.130.130.130.130.0 البحرين  

0.310.310.310.310.4029.0 تونس  
11.3111.8011.3512.2712.270.0 الجزائر  

262.79262.73264.31264.25264.250.0 السعودية   
3.153.153.153.003.000.0 سورية  
115.00115.00115.00115.00115.000.0 العراق  

15.2115.2115.2115.2115.210.0 قطر  
96.5099.00101.50101.50101.500.0 الكويت   

36.0039.1339.1341.4641.460.0 ليبيا   
3.703.703.703.703.720.5 مصر  

0.810.810.810.905.00455.6 السودان  
5.705.564.805.005.408.0 ُعمان  
(25.0)4.004.004.004.003.00 اليمن  

652.41658.33661.20664.53668.140.5 اجمالي الدول العربية  
4.724.324.304.304.300.0 اندونيسيا  

130.69133.25132.46136.27136.270.0 ايران  
77.3177.2379.7380.0180.010.0 فنزويال  
34.3535.2635.8836.2236.220.0 نيجيريا  

247.07250.06252.37256.80256.800.0 اجمالي دول أوبك غير العربية  
881.68890.73896.67904.29904.290.0 اجمالي دول أوبك   

5.415.415.415.418.0047.9 أنغوال  
8.338.5010.6011.2411.774.7 البرازيل  

(3.7)4.724.674.494.033.88 المملكة المتحدة  
(19.0)10.4010.109.649.697.85 النرويج  

22.6822.7021.8921.3721.761.8 الواليات المتحدة  
(9.9)17.2016.0414.8013.7012.35 المكسيك  

4.494.504.704.705.128.9 آندا  
86.0589.0890.2792.2798.897.2 آومنولث الدول المستقلة  

60.0060.0060.0060.0060.000.0 منها : روسيا  
9.009.009.009.0030.00233.3        آازاخستان  

7.007.007.007.007.000.0        اذربيجان  
0.550.550.550.550.609.1        ترآمانستان  
0.590.590.590.590.590.0        اوزبكستان  

(12.3)18.2518.2518.2518.2516.00 الصين  
(3.3)47.2350.9651.5251.9250.23 باقي دول العالم  
1124.241138.601145.141153.911160.790.6 اجمالي العالم  

58.057.857.757.657.6  نسبة الدول العربية للعالم (%) 
* بيانات أولية.

مالحظات:
أ - األرقام بين قوسين تعنى سالبا.

ب - .احتياطيات آل من  السعودية والكويت تشمل نصف احتياطي المنطقة المقسومة.
ج - االحتياطي العالمي ال يشمل احتياطيات النفوط غير التقليدية.

د - احتياطي آندا ال يشمل احتياطيات النفوط غير التقليدية من النفط المتواجد في الصخور الزيتية.
المصدر: مصدر الملحق ( 5 / 1 )



ملحق (3/5): احتياطي الغاز الطبيعي عربيا وعالميا، 2006-2002

(مليار متر مكعب عند نهایة السنة)

2002200320042005*20062006/2005
(%)

6,0606,0606,0606,0606,0730.2 اإلمارات  
92929293930.0 البحرين  

78787878780.0 تونس  
4,5234,5454,5454,5804,5820.0 الجزائر  

6,6466,7546,8347,1537,1530.0 السعودية  
3713713713103100.0 سورية  
3,1903,1703,1703,1703,1700.0 العراق  

25,78325,78325,78325,78325,7930.0 قطر  
1,5571,5721,5721,5861,5860.0 الكويت  

1,5031,4911,4911,4911,4910.0 ليبيا  
1,6571,7251,8701,8901,9432.8 مصر  

85858585861.2 السودان  
8868808568568560.0 ُعمان  
4534794794794790.0 اليمن  

52,88453,08553,28653,61453,6930.1 اجمالي الدول العربية  
2,5572,5572,7692,7692,7700.0 اندونيسيا  

26,69027,57027,50027,58027,5920.0 ايران  
4,1814,2194,2874,3154,3170.0 فنزويال  
4,9975,0555,2295,1525,1530.0 نيجيريا  

38,42539,40139,78539,81639,8320.0 اجمالي دول أوبك غير العربية  
87,68788,77689,24089,63989,6800.0 اجمالي دول أوبك  

464646465723.9 أنغوال  
(6.1)229240250326306 البرازيل  

(9.2)628590531531482 المملكة المتحدة  
(29.0)3,6673,1883,2863,2862,332 النرويج  

5,2945,2945,3535,4525,7906.2 الواليات المتحدة  
4244214214124120.0 المكسيك  

1,6641,6721,6031,6031,6422.4 آندا  
56,41557,41757,22257,22757,3070.1 آومنولث الدول المستقلة  

47,57247,57247,57247,57447,5920.0 منها : روسيا  
1,8411,8411,8411,8412,83353.9        آازاخستان  

8498498498508500.0        اذربيجان  
2,0102,0102,0102,0112,83340.9        ترآمانستان  
1,8751,8751,8751,8751,8750.0        اوزبكستان  

(3.6)1,5102,2292,2002,3502,266 الصين  
15,69715,67915,72115,85618,18214.7 باقي دول العالم  

176,883179,262179,704180,519182,3011.0 اجمالي العالم  
29.929.629.729.729.5  نسبة الدول العربية للعالم (%) 

* بيانات تقديرية.
** بيانات عام 2004.

مالحظة: األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
المصدر: مصدر الملحق ( 5 / 1 )

(**)(**)



الحصص اعتبارا 
من

2005/7/1 

اإلنتاج الفعلي لدول 
أوبك خالل شهر 
سبتمبر 2006

 
مقدار

 الخفض االول
2006/10/19 

 
مقدار

الخفض الثاني
2006/12/14 

إجمالي الخفض المقرر 
خالل عام 2006

2,4442,57810142143 اإلمارات  

8941,376592584 الجزائر  

9,0999,1374130413 السعودية  

726837351550 قطر  

2,2472,50510042142 الكويت  

1,5001,7287230102 ليبيا  

 دول أوبك العربية
16,91018,161780154934 باستثناء العراق

1,451876391655 أندونيسيا  

4,1103,89217673249 إيران  

3,2232,53813857195 فنزويال  

2,3062,18610042142 نيجيريا  

11,0909,492453188641 دول أوبك غير العربية  

28,00027,6531,2333421,575 إجمالي دول أوبك  

المصدر:مصدر الملحق ( 5 / 1 )  ،  وزارة المالية في المملكة العربية السعودية .

ملحق (4/5): حصص دول أوبك من اإلنتاج بعد قرارات الخفض المقررة خالل عام 2006
(ألف برميل/یوم)



ملحق (5/5): انتاج النفط الخام عربيا وعالميا
(2006-2002)
(ألف برميل/یوم)

نسبة التغير (%)2006*2002200320042005
2006-2005

2,2082,6012,3442,3782,5918.9 اإلمارات  
(2.9)186189209187181 البحرين  

(0.8)7266696665 تونس  
(0.5)7309421,3111,3521,345 الجزائر  

(1.6)7,0938,4108,8979,3539,208 السعودية  
(1.2)508499461428423 سورية  
2,1271,3782,1071,9131,9150.1 العراق  

6957217547668207.1 قطر  
1,7462,1082,2882,5722,6442.8 الكويت  

1,3161,4321,5811,6931,7000.4 ليبيا  
7517507095796349.5 مصر  

2302552872902951.7 السودان  
(4.7)897819780774738 ُعمان  
4354483503854157.9 اليمن  

18,99320,61722,14822,73422,9731.1 اجمالي الدول العربية  
(15.8)1,1251,1401,0941,059892 اندونيسيا  

(5.9)3,2483,7423,8344,0923,850 ايران  
(18.1)2,7822,6433,0093,1282,563 فنزويال  
(6.2)1,8022,1662,3282,3662,220 نيجيريا  

(10.5)8,9579,69010,26610,6459,525 اجمالي دول أوبك غير العربية  
(3.0)24,87127,28229,54730,67229,748 اجمالي دول أوبك  

8948809861,2381,38511.9 أنغوال  
1,4951,5361,4791,6341,7104.7 البرازيل  

(10.0)2,2542,0661,8511,6451,480 المملكة المتحدة  
(3.4)2,9922,8522,7972,5532,465 النرويج  

5,7465,6815,4195,1215,1350.3 الواليات المتحدة  
(1.8)3,1773,3703,3833,3343,273 المكسيك  

2,2132,3152,4182,3692,5005.5 آندا  
8,9769,91610,63311,07611,5694.4 آومنولث الدول المستقلة  

7,4058,2408,8879,1909,4753.1 منها : روسيا  
8188889709941,0606.6        آازاخستان  

30030630044362541.0        اذربيجان  
(15.4)180210200195165        ترآمانستان  
(7.1)149150150113105        اوزبكستان  

3,3933,4073,4853,6173,7002.3 الصين  
6,3356,1836,3796,3966,7004.8 باقي دول العالم  
65,42668,51271,24372,36272,4150.1 اجمالي العالم  

29.030.131.131.431.7  نسبة الدول العربية للعالم (%) 
* بيانات أولية. 

مالحظة: األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
          يشتمل بيان انتاج آل من السعودية والكويت على نصف انتاج المنطقة المقسومة .

مصدر الملحق ( 5 / 1 ) المصدر:



نسبة التغير (%)2005*200220032004
2006-2005

43,39044,80046,29046,6000.7 اإلمارات  
9,4609,6289,44910,69913.2 البحرين  

2,1502,1502,3702,4674.1 تونس  
80,36782,82982,00990,0859.8 الجزائر  

57,32060,06065,68071,2408.5 السعودية  
(7.9)6,8006,3005,9345,466 سورية  
2,3601,1001,7501,7500.0 العراق  

29,50031,40039,17043,50011.1 قطر  
8,71010,00010,90012,20011.9 الكويت  

6,2106,4008,06011,70045.2 ليبيا  
26,47429,70032,40042,00029.6 مصر  
15,00016,50017,20017,5001.7 ُعمان  

287,741300,867321,212355,20710.6 إجمالي الدول العربية  
70,35072,80075,40076,0000.8 اندونيسيا  

75,00081,50089,66394,5505.5 ايران  
28,41526,06028,40528,9001.7 فنزويال  
(2.6)15,96719,02322,38821,800 نيجيريا  

189,732199,383215,856221,2502.5 إجمالي دول أوبك غير العربية  
417,589435,972469,715498,3256.1 إجمالي دول أوبك  

(10.7)103,590102,850110,49098,660 المملكة المتحدة  
68,31076,14081,56090,07010.4 النرويج  

(5.4)536,052540,882544,190514,800 الواليات المتحدة  
35,31036,40047,94049,8183.9 المكسيك  

(4.5)187,810182,700189,390180,950 آندا  
(4.9)739,050787,060822,660782,630 آومنولث الدول المستقلة  

(6.8)589,580635,230674,510628,430 منها : روسيا  
14,81013,54012,60015,38022.1        آازاخستان  

10,20010,20010,20010,4202.2        اذربيجان  
59,64064,20063,60063,6000.0        ترآمانستان  
45,76044,58041,96044,5806.2        اوزبكستان  

32,63034,13040,80048,00017.6 الصين  
419,100431,092395,670495,48925.2 باقي دول العالم  

2,599,3252,691,5042,769,7682,836,8742.4 إجمالي العالم  
11.111.211.612.5  نسبة الدول العربية للعالم (%) 

* بيانات أولية.
(  ) تعني سالبًا .

المصدر: مصدر الملحق ( 5 / 1 )

ملحق (6/5):  الغاز الطبيعي المسوق عربيا وعالميا

(مليون متر مكعب/سنة)
(2006-2002)



%الكمية%الكمية%الكمية%الكمية%الكمية

 وفق المصدر  

3,953543,921534,208524,503534,90053.6 المنتجات البترولية(2)  

3,126433,253443,589453,827454,01443.9 الغاز الطبيعي  

13321322136213621361.5 الطاقة الكهرومائية  

721801851901901.0 الفحم  

7,2841007,3861008,0181008,5561009,140100 إجمالي المصادر  

154102632538584 التغير السنوي(ألف ب م ن / ي )  

2.21.48.66.76.8 نسبة التغير (%)  

 (1)  بيانات أولية، وقد ال تتوافق المجاميع نظرًا للتقريب.
 (2)  المنتجات البترولية تشتمل على النفط الخام المستخدم آوقود في محطات الكهرباء.

ملحق (7/5): الطلب على الطاقة في الدول العربية

(ألف برميل مكافئ نفط/یوم)

200220032004(1)2005

(2006-2002)

(1)2006

المصدر: مصدر المحلق ( 5 / 1 ).



(دوالر/ برميل)

20022003200420052006

18.330.330.340.258.5 آانون الثاني/يناير  

19.031.529.641.756.6 شباط/فبراير  

22.629.832.149.157.9 آذار/مارس  

24.825.332.449.664.4 نيسان/أبريل  

24.825.636.346.965.1 أيار/مايو  

23.826.834.652.064.6 حزيران/يونيو  

25.227.436.353.168.9 تموز/يوليو  

25.928.640.357.868.8 آب/أغسطس  

27.426.440.457.959.3 أيلول/سبتمبر  

27.328.145.454.655.0 تشرين األول/أآتوبر  

24.328.538.951.355.4 تشرين الثاني/نوفمبر  

28.429.635.752.657.9 آانون األول/ديسمبر  

20.030.530.743.757.7 الربع األول  

24.525.934.549.564.7 الربع الثاني  

26.227.539.056.365.7 الربع الثالث  

26.728.740.052.856.1 الربع الرابع  

24.328.236.050.661.0 المعدل السنوي  

المصدر: مصدر الملحق (1/5).

ملحق (8/5): السعر الفوري لسلة خامات أوبك*

و هي العربي الخفيف السعودي، مزيج الصحراء الجزائري، البصرة الخفيف العراقي، السدرة الليبي، موربان االماراتي،
قطر البحري، الخام الكويتي، االيراني الثقيل، بي سي إف-17 الفنزويلي، بوني الخفيف النيجيري، و ميناس االندونيسي.

* تضم سلة أوبك، إعتبارًا من 16 يونيو 2005 ، إحدى عشر نوعًا من النفط الخام بدال من السبعة خامات السابقة،

(2006-2002)



المنطقة

2005200620052006200520062005(1)2006

1,2001,2621,2751,2841,2571,3461,2451,300 أمريكا الشمالية منها :

1,0061,0281,0261,0421,0011,0981,0271,037 الواليات المتحدة األمريكية

957958928949956952949954 أوروبا

389403422437432461396452 الهادي

2,5462,6232,6252,6702,6452,7592,5902,706 إجمالي الدول الصناعية

1,2521,2801,3221,3501,2921,3461,2471,364 بقية دول العالم

9681,0069831,0179931,0501,012969 مخزونات أخرى (2)

4,7664,9094,9305,0374,9305,1554,8495,039 إجمالي المخزون التجاري

1,5261,5481,5571,5501,5581,5601,5481,585 المخزون االستراتيجي منه :

685686695688698688686689     المخزون االستراتيجي األمريكي

9151,0571,0791,1861,0791,3029961,187 المخزون القابل للتصرف (3)
5254535453555254 آفاية المخزون  التجاري في الدول الصناعية (يوم)

6667686867696567 آفاية المخزون  التجاري العالمي ( يوم )
3031303130303030 آفاية المخزون االستراتيجي في الدول الصناعية

1314151615181416 آفاية المخزون القابل للتصرف ( يوم )

(1)  بيانات أولية.

(2)  المخزون على متن الناقالت و المخزونات المستقلة.

55 يوما. (3)  المخزون الزائد عن المستوى التشغيلي

مصدر الملحق (1/5). المصدر:

 ملحق (9/5): مستویات المخزون النفطي التجاري في نهایة الفصل
(2005 و2006)

الربع الرابعالربع الثالثالربع األول

(مليون برميل )

الربع الثاني



(دوالر/برميل)

الرقم القياسي*السعر اإلسميالسنة
100 = 1995

السعر الحقيقي 
بأسعار 1995

19702.123.29.1
19712.624.710.5
19722.826.110.7
19733.128.211.0
197410.431.732.8
197510.435.329.5
197611.638.330.3
197712.641.530.4
197812.944.928.7
197929.248.760.0
198036.053.667.2
198134.258.658.4
198231.762.950.4
198330.166.445.3
198428.169.640.4
198527.572.537.9
198613.075.017.3
198717.777.422.9
198814.280.317.7
198917.383.620.7
199022.387.225.6
199118.691.120.4
199218.493.719.6
199316.396.017.0
199415.597.915.8
199516.9100.016.9
199620.3101.919.9
199718.7103.618.0
199812.3105.011.7
199917.5105.916.5
200027.6107.425.7
200123.1109.321.1
200224.3111.121.9
200328.2112.925.0
200436.0115.031.3
200550.6117.343.1
200661.0119.850.9

* الرقم القياسي يمثل السعر المعدل وفقًا لمخفض الناتج المحلي االجمالي في الدول الصناعية آما ينشرها صندوق النقد الدولي. 
المصدر: مصدر الملحق (1/5).

ملحق (10/5): أسعار النفط الخام اإلسمية والحقيقية
( 1970-2006)



2002200320042005(1)2006
16,62722,05429,62443,50252,437 اإلمارات  
1,8072,6773,5055,1626,353 البحرين  
(2)(2)(2)(2)(2) تونس   

12,37012,30013,86221,02925,769 الجزائر  
55,06470,64292,856137,050162,002 السعودية  

2,4842,7042,9872,5162,326 سورية  
10,4008,62717,75124,05832,005 العراق  

6,8857,50011,69413,77417,838 قطر  
14,05719,56927,76344,10955,658 الكويت  (الصادرات النفطية)

10,48212,78018,65327,51834,968 ليبيا  
7131,2551,8292,5262,833 مصر  
1,5121,9083,1915,4618,438السودان
7,4348,2909,07913,18914,378عمان

1,6082,1073,0523,7244,138اليمن(3)
141,445172,415235,848343,620419,145إجمالي الدول العربية( باالسعار الجارية)

127,311152,713205,083292,939349,869إجمالي الدول العربية ( باالسعار الحقيقية(4))

(1)  بيانات أولية.

(2)  تشير البيانات االولية إلى أن حجم االستهالك يفوق حجم االنتاج من النفط الخام.

(3)  حجم االيرادات البترولية للدولة غير المشتملة على حصة الشرآاء.

(4)  االسعار الحقيقية تشير الى العائدات بموجب مخفض الناتج المحلي في الدول الصناعية ، آما ينشرها صندوق النقد الدولي.

مصدر الملحق (1/5). المصدر:

ملحق (11/5) :  قيمة صادرات النفط الخام في الدول العربية 
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