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    التطورات في مجال النفط والطاقةالتطورات في مجال النفط والطاقة

 
 

 

 نظرة عامة
 

  تطورات ملحوظة في مؤشراتها الرئيسية آالطلب واإلمدادات                       2005عام    في    شهدت السوق النفطية العالمية              

فقد وصل الطلب العالمي على النفط إلى            . جميعها إلى مستویات غير مسبوقة        ارتفعت، حيث    والمخزونات واألسعار 

وارتفعت اإلمدادات النفطية   .  في المائة مقارنة بالعام السابق       1.5يل في اليوم، مسجال ارتفاعا بنسبة           مليون برم    83.3

 في المائة من ذلك        31.4 مليون برميل یوميًا، ساهمت الدول العربية بحوالي               84.3 في المائة لتصل إلى          1.4بنسبة  

 في  0.9 مستویات المخزون التجاري العالمي بنسبة            وقد أدى الفائض في اإلمدادات النفطية إلى زیادة في               . اإلجمالي

 .المائة، عالوة على الزیادات بنسب مختلفة لبقية المخزونات المختلفة

 

  المعدل السنوي ارتفعمستویات قياسية ، إذ  ارتفاعًا ل 2005العالمية المختلفة خالل عام     ط  واألسعار االسمية للنف  وسجلت  

 في المائة ، ولخام غرب تكساس األمریكي        42.4و لخام برنت األوروبي بنسبة      ،  ئة في الما  40.6بنسبة  لسعر سلة أوبك    

وخصوصًا نمو الطلب العالمي      ،   بتأثير العوامل األساسية     العام ارتفاع األسعار خالل        واستمر.  في المائة   36.5بنسبة  

نطقة خليج المكسيك مخلفة ورائها     آاألعاصير التي اجتاحت م    ،لعوامل المناخية وا،   في أمریكا والصين والهند    على النفط 

التي سادت في منطقة الشرق األوسط، وتداعيات             الجيوسياسية   العوامل   وتعطيًال لجزء آبير من الطاقات اإلنتاجية،             

 في األسواق     المضارباتالملف النووي اإلیراني، واالضطرابات العرقية في نيجيریا، عالوة على ازدیاد مستوى                           

 .المستقبلية

 

ضًا أسعار المنتجات النفطية المختلفة آالغازولين وزیت الوقود وزیت الغاز بنسب مختلفة، ویعزى ذلك إلى                  وارتفعت ای 

النقص في الطاقات التحویلية المالئمة لمعالجة نوعيات النفوط المنتجة والمصدرة عالميًا، وإلى التشدد المفروض على                     

 .مواصفات تلك المنتجات من قبل الدول المستهلكة لها

 

 مليون برميل مكافئ    8.1 في المائة ليبلغ إلى       5.6 بمعدل   2005قد ازداد استهالك الطاقة في الدول العربية خالل عام            و

نفط یوميًا، وشكلت المنتجات البترولية مصدرًا رئيسيًا لتلبية احتياجات الطاقة في الدول العربية حيث استأثرت بنسبة                         

 في المائة من اإلجمالي، ولم یشكل            41.5 الطبيعي الذي تخطى ما نسبته             في المائة من اإلجمالي، یليها الغاز           55.8

 .  في المائة2.7استهالك الطاقة الكهرومائية والفحم سوى ما نسبته 

 
 

 
الفصل الخامس
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 مليار برميل 667.3 في المائة لتبلغ 0.9وعلى صعيد االحتياطيات النفطية المؤآدة في الدول العربية، فقد ارتفعت بنسبة    

 29.4المائة من اإلجمالي العالمي، آما شكلت احتياطات الغاز الطبيعي في الدول العربية ما نسبته                    في   59أي ما یمثل     

 في المائة من إجمالي إنتاج العالم من النفط حيث             31.7وساهمت الدول العربية بنسبة      . في المائة من اإلجمالي العالمي     

 مليار متر مكعب، أي ما یشكل           320از المسوق نحو      ي، آما بلغ إنتاجها من الغ         / مليون ب   22.8بلغ إنتاجها حوالي      

 .  في المائة من اإلجمالي العالمي11.4حوالي 

 

 اإلمدادات النفطية 
 

/  مليون برميل   84.3 حوالي    2005في عام    ) نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي      ( بلغ إجمالي اإلمدادات النفطية العالمية        

ي مقارنة بعام   /  مليون ب  1.2اج النفط في العالم، مشكال زیادة قدرها         ، وهو معدل سنوي قياسي إلنت      )ي/مليون ب (یوم  

 ).1(، الشكل رقم 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2005منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، تقریر األمين العام السنوي : المصدر 

 

 مليون   26.5 بنحو     2005ام   في ع  ) نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي        ( ساهمت الدول العربية في اإلمدادات النفطية             

وتمكنت الدول العربية من رفع حصتها في            .  للعام السابق   ا في المائة مقارنة بإمداداته       8.6ي، أي بارتفاع نسبته        /ب

 .2004 في المائة في عام 29.4 في المائة مقارنة بنسبة 31.4السوق النفطية العالمية إلى 

 

الشــكل (1) :  إمدادات العالم من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي 
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ي / ألف ب  124 و 139ي، والكویت واإلمارات بمقدار      / ألف ب  456وساهم في هذه الزیادة آل من السعودیة بحوالي             
 ألف  13.2وفي المقابل انخفضت إمدادات آل من مصر وعمان  وسوریة و العراق بكميات تراوحت بين                   . على التوالي 

 .ي في العراق/ ألف ب266ي في مصر و /ب
 

 900 ، أي بانخفاض قدره      2005ي في عام    / ن ب  مليو 57.8أما اإلمدادات النفطية من بقية دول العالم، فقد وصلت إلى           
 ي،/ ألف ب   265ویعزى ذلك إلى انخفاض اإلمدادات من منطقة بحر الشمال بمقدار                  . 2004ي مقارنة بعام      /ألف ب 

 .ي، والباقي آان من مناطق أخرى/ ألف ب490ومن دول أمریكا الشمالية بنحو 
 

 في المائة من حصصها اإلنتاجية، قرارات       61 األعضاء فيها بنحو     وقد اتخذت منظمة أوبك،  التي تستأثر الدول العربية        
 وذلك لتهدئة السوق والمساهمة في الحد من ارتفاع األسعار، بعد أن وصلت إلى مستویات                       2005وإجراءات في عام     

ن ليصل ي على فترتي/ مليون ب0.5وتمثلت هذه القرارات في رفع السقف اإلنتاجي للدول األعضاء بواقع  . غير مسبوقة 
 ).5/1(، الملحق رقم 2005ي، اعتبارًا من بدایة یوليو /  مليون ب28.0إلى 

 
 96.5 إلى   2005ي عام   / مليون ب  84.3ومن منظور مستقبلي، من المتوقع أن ترتفع اإلمدادات العالمية من النفط من                

ومن المتوقع أن تساهم الدول      . ة في المائ  2.7 ، أي بمعدل زیادة سنویة خالل الفترة یقدر بنحو              2010ي عام   /مليون ب 
 ، لترتفع حصتها من إجمالي اإلمدادات العالمية        2010ي عام   / مليون ب  28.3العربية األعضاء في أوبك بتوفير حوالي       

ومن شأن الزیادة المتوقعة إلمدادات الدول العربية األعضاء في أوبك من النفط بنحو                 . 2010 في المائة عام      29.3إلى  
 في المائة من إجمالي الزیادة المتوقعة في اإلمدادات العالمية لذلك                68 أن تغطي حوالي       2010عام  ي  / مليون ب   8.3

 ).1(ي، الجدول رقم / مليون ب12.2العام، والبالغة نحو 
 

 )1(الجدول رقم 
 )سيناریو األساس (حصة الدول العربية من إمدادات النفط العالمية 

  )ي/مليون ب(
2010** 2005*  
 السعودیة 9.4 14.0

 اإلمارات 2.5 3.3
 الكویت 2.5 2.9
 قطر 0.8 0.6
 العراق 1.8 3.5
 الجزائر 1.4 2.0
 ليبيا 1.6 2.0

 الدول العربية األعضاء في أوبك 20.0 28.3
 إجمالي دول أوبك 30.0 39.9

  من أوبكسوائل الغاز الطبيعي 4.1 -
 إجمالي اإلمدادات من خارج أوبك 50.2 56.6
 إجمالي العالم 84.3 96.5
  (%) إلى العالم األعضاء في أوبكنسبة الدول العربية 23.7 29.3

   . 2006 أوبك الشهري، أبریلتقریربيانات منظمة أوبك،   *

     .2005 وليو، یتقریر آفاق الطاقة العالمية بيانات ، إدارة معلومات الطاقةوزارة الطاقة األمریكية، **
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 نفطالطلب العالمي على ال 
 

 على معدالت نمو الطلب على النفط خالل العام المذآور، حيث بلغت                  2005انعكس أداء االقتصاد العالمي خالل عام          

 والتي بلغت    2004ي وذلك مقارنة بمعدالت النمو العالية للطلب العالمي على النفط خالل عام                    / مليون ب   1.2الزیادة  

، 2005ي خالل عام     /  مليون ب  83.3لي الطلب العالمي على النفط        وفي هذا السياق، فقد بلغ إجما       . ي/  مليون ب  2.9

 ).2(، الشكل 2004 في المائة مقارنة بعام 1.5أي بزیـادة قدرها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2005 تقریر األمين العام السنوي ،منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول: المصدر   

 

 

طلب العالمي على النفط یرتبطان بعالقة طردیة، حيث أن االنخفاض النسبي             ویالحظ  أن األداء االقتصادي العالمي، وال       

، أدى بشكل 2004 في المائة في عام 5.3 في المائة بالمقارنة مع 4.9 إلى   2005لمعدالت نمو االقتصاد العالمي في عام       

  المائة في عام         في  1.5 إلى      2004 في المائة في عام              3.7مواز إلى تباطؤ في الطلب العالمي على النفط من                         

 ).3(، الشكل 2005

 

 

 

الشــكل (2) :  إجمالي الطلب العالمي على النفط 
2005-2001
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 .2005  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، تقریر األمين العام السنوي -:  المصادر 
 ، "2006آفاق االقتصاد العالمي، سبتمبر "  صندوق النقد الدولي، -               

 

ع مستوى طلب الدو           ية، ارتف ى صعيد المجموعات الدول  2005 في المائة في عام 9.5ل العربية على النفط بحوالي وعل
ى      وانخفضت . 2005 في المائة من إجمالي الطلب العالمي في عام     5.5ي، أي ما یشكل حوالي      /  مليون ب  4.6ليصل إل

 في 59.8 إلى 2004 في المائة في عام 60.2حصة مجموعة الدول الصناعية من إجمالي الطلب العالمي على النفط من        
ة في عام    ي، بينما ارتفع نصيب الدول النامية /  مليون ب49.8 ليصل إجمالي طلب المجموعة المذآورة إلى 2005المائ

ى        34.1من    ة إل ى            34.4 في المائ بها إل ة ليصل طل يون ب   28.7 في المائ ام      / مل ، وزادت حصة رابطة  2005ي في ع
تقلة      دول المس ابقاً      (ال اد السوفييتي س ي   ) دول االتح  في المائة من إجمالي 5.8 في المائة إلى حوالي 5.7فة من   بصورة طف

 ).2(الطلب العالمي على النفط، الجدول 

 )2(الجدول رقم 
 2005-2001ة، الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولي

 
2005 * 2004   2003  2002 2001   
   الصناعية الدول       

         ي/مليون ب     47.9       48.0      48.6       49.4    49.8    
 (%) السنوي التغير   0.0     0.2   1.2     1.6      0.8   
  النامية  الدول       
         ي/مليون ب      24.5     25.2  26.0       28.0  28.7    

 (%)السنوي  التغير    2.5     2.9   3.2      7.7     2.5   
 طة الدول المستقلةراب      

         ي/مليون ب   4.7      4.5 4.6       4.7    4.8 
 (%) السنوي   التغير 2.2     (4.3) 2.2     2.2    2.1   

  العالم  إجمالي       
         ي/مليون ب   77.1     77.7 79.2      82.1     83.3

 (%) السنوي ير التغ   0.9     0.8  1.9     3.7   1.5   
 .بيانات تقدیریة *

  .األرقام بين قوسين تعني سالبا: مالحظة 
 ". 2005تقریر األمين العام السنوي "، )أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول : المصدر 

الشــكل (3) :  النمو االقتصادي العالمي والنمو في الطلب على النفط 
2005-2001
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مائة مقارنة   في ال  0.8ي، أي   /  مليون ب   0.4 بواقع    2005فقد شهد طلب الدول الصناعية على النفط ارتفاعًا في عام                
وتمثل . 2005 في المائة من إجمالي الزیادة في الطلب العالمي على النفط خالل عام                    33، إذ شكل حوالي       2004بعام  

 مليون  25.6 في المائة من إجمالي طلب المجموعة حيث وصل طلبها إلى                75زیادة طلب دول أمریكا الشمالية حوالي         
 والبالغ  2004 على المستوى نفسه من الطلب على النفط لعام               2005 وقد حافظت الدول األوروبية خالل عام        . ي/ ب

 في المائة من إجمالي طلب مجموعة الدول               31.3ي، مما أدى إلى انخفاض حصتها إلى حوالي                 /  مليون ب    15.6
ي، أي بزیادة حوالي     /  مليون ب   8.6وارتفع طلب دول منطقة المحيط الهادي قليًال ليصل              . 2005الصناعية في عام     

 . في المائة1.2
 

ي /  مليون ب  0.7 بواقع   2005آما ارتفع طلب مجموعة الدول النامية، التي تشمل الدول العربية، على النفط في عام                     
 في المائة من إجمالي       58 في المائة، وتمثل تلك الزیادة حوالي            2.5ي، أي بنسبة قدرها       /  مليون ب   28.7ليصل إلى    

 في المائة من إجمالي الزیادة          43وساهمت الدول اآلسيویة بنسبة         .  خالل العام    الزیادة في الطلب العالمي على النفط          
 مليون  6.7 في المائة من إجمالي زیادة طلب المجموعة، حيث ارتفع طلبها إلى             67المذآورة، واستأثرت الصين بحوالي     

ي في عام    / مليون ب   0.1حوأما بالنسبة لرابطة الدول المستقلة، فقد بلغت الزیادة في الطلب ن                  . 2005ي في عام      /ب
 .ي/ مليون ب4.8، ليصل إجمالي الطلب لدول المجموعة إلى 2004 في المائة مقارنة بعام 2.1، أي حوالي 2005

 
 المخزونات النفطية العالمية 

 
ام  مليون برميل في نهایة ع      6,414ارتفع إجمالي المخزونات النفطية العالمية بشقيه التجاري واالستراتيجي إلى حوالي             

وتجدر . 2004 في المائة مقارنة بإجمالي المخزونات في نهایة عام            1.4 مليون برميل أو حوالي       86، أي بزیادة    2005
اإلشارة في هذا الصدد إلى أن العالقة العكسية التقليدیة بين أسعار النفط والمخزونات النفطية العالمية لم تكن فاعلة في                         

خفض أسعار النفط إذا ارتفع المخزون النفطي العالمي، لكن ذلك لم یحدث بل أن                          ووفقًا لتلك العالقة، تن      . هذه الفترة  
 .األسعار استمرت في الصعود على الرغم من ارتفاع المخزون، ولم یكن لهذا األخير تأثير في تخفيض األسعار

 
 مليون برميل مقارنة    42 ، بزیادة 2005 مليون برميل في نهایة عام       4,865فبالنسبة للمخزون التجاري العالمي، فقد بلغ       

ویمثل إجمالي المخزون التجاري في الدول      .   في المائة  1.0 أو ما یوازي حوالي      2004بمستوى المخزون في نهایة عام      
 في المائة من إجمالي المخزون التجاري العالمي، إذ أن إجمالي المخزون التجاري للدول                              53.4الصناعية حوالي     

 في المائة    0.7 مليون برميل، أو ما یمثل حوالي              17، بزیادة    2005يل خالل عام       مليون برم    2,597الصناعية بلغ     
 ).5/2(، الملحق 2004مقارنة بمستوى المخزون في نهایة عام 

 
وبالنسبة للمخزون االستراتيجي، تجدر اإلشارة في البدایة إلى أن األعاصير التي ضربت منطقة خليج المكسيك خالل                       

  والدمار الناجم عنها لعبت دورًا رئيسيًا في تعطيل خطة الوالیات المتحدة الرامية إلى                           2005الربع الثالث من عام        
غير أن آمية   .  مليون برميل خالل السنة المذآورة       700الوصول بالمخزون االستراتيجي إلى ذروته القصوى والبالغة           

الربع األخير من العام، وهو مستوى        مليون برميل في نهایة       686المخزون االستراتيجي األمریكي توقفت عند مستوى        
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 مليون 10.8منخفض نسبيا عن الربعين السابقين ، ویعزى ذلك إلى أن  الحكومة األمریكية اتخذت إجراء یقضي بسحب                
 مليون برميل من مخزونها االستراتيجي ضمن الكميات                   11برميل من المخزون، باإلضافة إلى مساهمتها بنحو                   

 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية، وذلك للتعویض               60اقة الدولية والبالغة      المسحوبة من قبل وآالة الط      
عن آمية النقص في إنتاج النفط الخام في منطقة خليج المكسيك، األمر الذي سمح بتوفير المنتجات النفطية للسوق                                   

 .األمریكية 
  

 اتجاهات األسعار 
 

 أسعار النفط العالمية
 

 لتصل مستویاتها االسمية إلى أرقام غير مسبوقة تخطت سقف               2005 تصاعدًا مستمرًا خالل عام         شهدت أسعار النفط   
 70، متزامنة مع تخطي سعر الخام األمریكي الخفيف سقف                 2005أغسطس  / برميل في نهایة شهر آب       /  دوالر 60

ن آثارها السلبية على معدالت      برميل خالل الفترة نفسها، مما أوجد حالة من القلق في السوق بسبب المخاوف م                 / دوالر
 36 مقارنة مع    2005برميل خالل عام    /  دوالر 50.6 )1(وبلغ متوسط سعر سلة أوبك الجدیدة      . النمو االقتصادي العالمي  

وقد تراوح  المعدل      .  في المائة   40.6برميل تمثل حوالي      /  دوالر 14.6، أي بزیادة      2004برميل خالل عام      / دوالر
برميل آحد أقصى خالل    /  دوالر 57.9برميل آحد أدنى خالل شهر ینایر، و      /  دوالر 40.2ين  الشهري لسعر سلة أوبك ب    

 ).4(والشكل ) 5/3(شهر سبتمبر، الملحق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
نوعًا من النفط الخام، تمثل خامات الدول األعضاء في المنظمة، وهي العربي الخفيف                          ) 11(جدیدة مكونة من       أصبحت سلة أوبك ال        (1)

السعودي، ومزیج الصحراء الجزائري، والبصرة الخفيف العراقي، والسدرة الليبي، وموربان اإلماراتي، وقطر البحري، والخام الكویتي،                
. نفوط) 7( وبوني الخفيف النيجيري، وميناس األندونيسي، بدًال من السلة القدیمة المؤلفة من                   واإلیراني الثقيل، وبي سي أف الفنزویلي،       

 .باإلضافة، فقد تغيرت المواصفات الفنية لنفوط السلة الجدیدة وأصبحت ذات آثافة أقل ومحتوى آبریتي أعلى من سابقاتها

الشــكل (4) :  الحرآة األسبوعية ألسعار سلة أوبك 
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المعدل األسبوعي الحد األدنى للنطاق السعري الحد األعلى للنطاق السعري

زیادة  أوبك األولى 
ي 500 ألف ب /

زیادة أوبك الثانية 
ي / 500 ألف ب

 .2005 للبترول، تقریر األمين العام السنوي منظمة األقطار العربية المصدرة: المصدر 
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ومن أهم تلك العوامل     . 2005ولقد تضافرت مجموعة آبيـرة من العوامل التي دفعت باألسعار إلى التصاعد في عام                      

 لعالمي على النفط، وخصوصًا في أمریكا والصين ودول أخرى مثل الهند،                                      استمرار النمو القوي للطلب ا               

واالختناقات في طاقات التكریر العالمية والتحویلية منها على وجه الدقة، الطاقات اإلنتاجية النفطية العالمية المنخفضة،                    

إضافة لذلك، تسبب     . فنزویالباإلضافة إلى المشاآل السياسية في منطقة الشرق األوسط والعراق وإیران ونيجيریا و                      

الكثير من الكوارث الطبيعية التي حدثت بسبب األعاصير وما رافق ذلك من ازدیاد في مستوى المضاربات في األسواق                   

 .المستقبلية في الضغط على األسعار نحو االرتفاع

 

دل س        ع مع تویاتها، إذ ارتف ي مس ا ف ية ارتفاع دول العرب تلفة لل نفوط المخ عار ال هدت أس يف  وش ي الخف ام العرب عر الخ

ع      يل في عام        15.6السعودي بواق برميل، آما ارتفع سعر خليط الصحراء /  دوالر50.2، ليصل إلى   2005 دوالر للبرم

دار    ري بمق ى       /  دوالر 27الجزائ يل ليصل إل ام دبي بنحو       /  دوالر 65.1برم يل، وخ  59.0برميل ليبلغ /  دوالر 25.4برم

ي و  / دوالر درة الليب يل، والس نحو     برم ي ب رة العراق ي والبص ام الكویت ى  14.7 و15.1 و26.8الخ يل عل  دوالر للبرم

 ).3(برميل، الجدول رقم / دوالر47.8 واألخير إلى 46.8 والثاني إلى 63.3التوالي، ليصل األول إلى 

 

 )3(الجدول رقم 
 2005 و2004أسعار بعض النفوط العربية، عامي 

 )برميل/ دوالر (
 نسبة االرتفاع

(%) 
 أنواع الخامات 2004 2005

 العربي الخفيف السعودي 34.5 50.2 45.2
 خام دبي 33.6 59.0 75.6
 خليط الصحراء الجزائري 38.1 65.1 70.9
 الخام الكویتي 31.6 46.8 47.8
 السدرة الليبي 36.5 63.3 73.4
 البصرة العراقي 33.1 47.8 44.6
 دخان القطري 35.9 53.2 48.2
 خليط السویس المصري 32.0 47.4 48.1
 ُعمان 34.3 60.6 76.7

 . ومصادر وطنية)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول :  المصدر

 
برميل / دوالر43.3یتضح  أن معدل سعر سلة أوبك بلغ ) 1995أسعار عام   (وعند احتساب أسعار النفط بالقيمة الحقيقية       

 ).5/4(، الملحق 2004 في المائة مقارنة بعام 37.9ميل، ونسبة بر/ دوالر12، مرتفعًا بنحو 2005في عام 

 

 األسعار الفوریة للمنتجات النفطية
 

 2005آما هو الحال بالنسبة ألسعار النفط الخام، فقد طرأت زیادة آبيرة على أسعار المنتجات النفطية المختلفة في عام                      

فعلى سبيل المثال بلغ معدل سعر           . السوق ونوع المنتج    في آافة األسواق الرئيسية في العالم وبنسب متفاوتة حسب                   
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في المائة  مقارنة بعام              36، أي بزیادة نسبتها         2005برميل في عام       /  دوالر  67.3الغازولين في الخليج األمریكي         

 في  32.7برميل، أي بزیادة نسبتها     /  دوالر 62.5 في سوق روتردام إلى      2005ووصل معدل السعر خالل عام      . 2004

برميل /  دوالر 61.1أما بالنسبة لسوق سنغافورة، فقد وصل معدل سعر الغازولين إلى             . لمائة بالمقارنة مع العام السابق    ا

ویعتبر النقص في طاقات التكریر     .  2004 في المائة مقارنة بأسعار عام        31.1، أي بزیادة بلغت حوالي       2005في عام   

أسباب ارتفاع أسعار الغازولين، باإلضافة إلى األعاصير التي حجبت           التحویلية، وخصوصًا في السوق األمریكية، أحد         

عن األسواق النسبة الكبرى من إنتاج النفط في خليج المكسيك، ومعظم هذا النفط من النوعيات الخفيفة الذي تفضله                                 

 .المصافي

 

ت الغاز في فصلي الصيف      في معظم األسواق، نظرًا لإلقبال الشدید على زی         2005وارتفعت أسعار زیت الغاز في عام        

فقد ارتفعت أسعاره في       . والشتاء على حد سواء، وألهمية هذا المنتج في قطاع المواصالت وقطاع التدفئة والتبرید                         

أما سوق روتردام فقد جاءت في المرتبة الثانية        . برميل/  دوالر 70.3 في المائة لتصل إلى      53.8السوق األمریكية بنسبة    

برميل بالمتوسط،  /  دوالر 69.4 في المائة، أي ما یوازي         50.9يث بلغت نسبة الزیادة حوالي        بعد السوق األمریكية، ح    

برميل، وهي  /  دوالر 68.4 في المائة ليصل السعر إلى          44.5في حين بلغت نسبة الزیادة في سوق سنغافورة حوالي               

 .األدنى بين مثيالتها

 

ى من نسبة ارتفاع أسعار الغازولين وأقل من ارتفاع أسعار زیت          وفيما یتعلق بأسعار زیت الوقود، فقد ارتفعت بنسبة أعل        

  في المائة مقارنة بعام        50.4برميل، أي بزیادة نسبتها         /  دوالر  34.6الغاز، إذ بلغ معدل السعر في سوق روتردام                 

 46.8تها  برميل، أي بزیادة نسب   /  دوالر 36.4 حوالي   2005وقد بلغ  معدل السعر في السوق األمریكية في عام            . 2004

 44.4برميل، أي بزیادة نسبتها     /  دوالر 38.4وبلغ سعر زیت الوقود في سوق سنغافورة         . 2004في المائة مقارنة بعام     

 . 2004في المائة مقارنة بعام 

 

 أسعار شحن النفط الخام
 

ى مستویات قياسية خالل عام                    ام إل نفط الخ  ولكافة  2005، غير أنها انخفضت خالل عام       2004ارتفعت أسعار شحن ال

ا زیادة المعروض من طاقة الشحن ، بسبب التوسع في طاقات                      . االتجاهات  يرة لعل من أهمه ك ألسباب آث د حدث ذل وق

ام          ة الع نذ بدای نقل م دل سعر الشحن في عام    .ال غ مع د بل  لشحنات النفط المتجهة من موانىء الخليج العربي إلى 2005 فق

ة       (الشرق    يرة بحمول ناقالت الكب  نقطة، 48، منخفضًا )2( نقطة على المقياس العالمي102)  ألف طن ساآن      300-200لل

 .2004 في المائة مقارنة بعام 32أي بنسبة 

                                                 
أسعار الشحن، حيث أن نقطة واحدة على المقياس العالمي تعني واحد في هو طریقة مستخدمة الحتساب ) World Scale(المقياس العالمي  (2)

، )World Scale Association(الذي ینشر سنویًا من قبل         ) World Scale(المائة من سعر النقل القياسي لذلك االتجاه في آتاب                 
 .لرئيسية في العالملكل االتجاهات ا) World Scale 100(طن تمثل / ویتضمن قائمة من األسعار بصيغة دوالر
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فقد )  ألف طن ساآن    300-200(أما بالنسبة لمعدل أسعار الشحن للشحنات المتجهـــة من الخليـــج العربي إلى الغرب                  

 في المائة مقارنــة بمعدل عام        24.6 نقطة، أي بنسبة       29ره   نقطة، وبانخفاض مقدا    89 إلى    2005وصــل خالل عام     

آما طرأ انخفاض طفيف على أسعار الشحن ضمن منطقـــة البحر األبيض المتوسط وبالناقالت الصغيرة أو                         . 2004

 نقطة، وبانخفاض    229 إلى    2005حيث وصل معدل سعر الشحن في عام           )  ألف طن ساآن    70-40(متوسطة الحجم    

 .2004 في المائة مقارنة بمعدل عام 15.5بحوالي  نقطة، أي 42

 

 )3(تقدیر قيمة صادرات النفط الخام في الدول العربية 
 

 مستوى قياسيًا في قيمة صادراتها النفطية وللعام الثاني على التوالي، ليصل                       2005حققت الدول العربية خالل عام           

 في المائة   46.7 مليار دوالر ونمو نسبته       104ادة قدرها    مليار دوالر، أي بزی     328إجمالي قيمة الصادرات إلى حوالي       

ویعزى ذلك االرتفاع إلى عاملين أساسيين أولهما االرتفاع الكبير في أسعار النفط خالل العام، وثانيهما               . عن العام السابق  

ي عام  /  مليون ب  26.5الزیادة التي طرأت على إجمالي إنتاج النفط الخام في معظم الدول العربية، ووصوله إلى معدل                  

2005. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2005منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، تقریر األمين العام السنوي : المصدر 

                                                 
حجم صادرات النفط الخام  في الدولة العربية وذلك تم تقدیر قيمة صادرات النفط الخام للدول العربية التي ال تتوفر البيانات عنها باحتساب    (3)

لة ، وبضرب المعدل    بطرح االستهالك السنوي من اإلنتاج السنوي، وبعد ذلك تم احتساب المعدل السنوي لألسعار الفوریة لخامات آل دو                  
 .السنوي للسعر في حجم الصادرات النفطية السنویة تم تقدیر قيمة صادرات النفط الخام  للدولة العربية

الشــكل (5) :  قيمة صادرات النفط للدول العربية باألسعار الجاریة والحقيقية 
2005-2001
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وحققت جميع الدول العربية، بما في ذلك الدول التي انخفض  إنتاجها النفطي، زیادة في قيمة صادراتها النفطية، إال أنها                      

 حيث احتلت آل من السودان والكویت المرتبة األولى بزیادة قيمة صادراتهما للنفط الخام                   .تفاوتت من دولة إلى أخرى     

 في المائة، ثم ليبيا     60 مقارنة بالعام السابق، تليهما الجزائر بزیادة قدرها حوالي           2005 في المائة في عام       70بأآثر من   

.  في المائة   45 في المائة، وعمان بنسبة          47حو    في المائة، واإلمارات بن        48 في المائة، والسعودیة بنحو           49بنسبة   

.  في المائة في اليمن    22 في المائة في مصر و      38وتراوحت نسبة الزیادة في آل من مصر والعراق واليمن بين حوالي              

 86، یتضح أنها ارتفعت بمقدار          ) آسنة أساس   1995عام  (وعند احتساب قيمة الصادرات النفطية باألسعار الحقيقية              

 في المائة مقارنة مع       44، أي بنسبة ارتفاع بلغت         2005 مليار دوالر خالل عام         281ر لتصل إلى حوالي       مليار دوال 

 ).5(والشكل ) 5/5(الملحق  ،2004مستواها في عام 

 

 استهالك الطاقة في الدول العربية

 
ام        نذ ع اد م ية باالزدی دول العرب ي ال ة ف تهالك الطاق دالت اس دأت مع اه  2004ب تمر االتج دالت  ، واس اعدي لمع التص

ام        ي االستهالك بنسبة           2005االستهالك خالل ع ع إجمال د ارتف  مليون برميل 8.1 في المائة، حيث بلغ حوالي  5.6،  فق

يًا        ط یوم ة مع حوالي     ) ي/ب م ن  (مكافئ نف في  4.4، أي ما یمثل حوالي 2004في عام ) ي/ب م ن( مليون  7.6بالمقارن

ي ا       ة من إجمال  2005وقد أدى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية في عام .  مي العالستهالك  الالمائ

ة بمعدالت نمو متباینة، حيث تجاوز معدل نمو االستهالك المعدل العام المسجل          ية للطاق دول العرب ادة استهالك ال ى زی إل

ام    الل ع و 2005خ ي األردن    5.6 وه بع دول، ه ي س ة ف ي المائ ة 12(  ف ي المائ رب  )  ف ة 8.4( و المغ ي المائ )  ف

ارات  ة7.4(واإلم ي المائ ت )  ف ة7.2(والكوی ي المائ عودیة )  ف ة7(والس ي المائ ن )  ف ة6.1(والبحری ي المائ يا)  ف  وليب

 في المائة 5.3 في المائة في سوریة و2.5وتراوح معدل نمو االستهالك في الدول العربية األخرى بين ).  في المائة 5.9(

وتكمن وراء التفاوت في معدالت نمو استهالك الطاقة عوامل آثيرة ، منها  االختالف في البنية االقتصادیة             . في الجزائر  

 .وفي مستوى آفاءة استخدام الطاقة باإلضافة إلى الطبيعة الجغرافية والمناخية لكل دولة عربية

 

بية، إال أن متوسط استهالك الفرد من          وعلى الرغم من االرتفاع الملموس في معدالت استهالك الطاقة في الدول العر                  

و تعزى هذه   . 2005 ب م ن في عام       9.4 إلى   2001 ب م ن في عام       8.9الطاقة فيها ال یزال متواضعا، حيث ازداد من         

 في المائة سنویًا مع معدل الزیادة في إجمالي استهالك الطاقة           2.2الزیادة البسيطة لتقارب معدل النمو السكاني الذي بلغ           

 . في المائة سنویا خالل الفترة نفسها3.6بلغ الذي 

 

 عشر دول عربية       ، تعتمد   الدول العربية     في   الطلب المحلي على الطاقة        ة تغطي  في مصادر الطاقة       وبالنسبة لمساهمة  

 ، وهي   من الطاقة وال تتوفر لدیها مصادر أخرى               إحتياجاتها على مصادر النفط والغاز الطبيعي لسد                 آامالً  اعتمادًا

ى بعض    تتوفر لد    آما.  وموریتانيا   األردن، جيبوتي، الصومال      ،السعودیة، قطر، الكویت، ليبيا       ت، البحرین،  اإلمارا
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 وهي مصر،   ،توليد الطاقة الكهربائية عن طریق المساقط المائية      ل مصادر محدودة من الطاقة الكهرومائية       الدول األخرى 

 باستغالل الفحم لتوليد    تونسولمغرب، مصر، لبنان، الجزائر      ا وتقوم آل من  . لبنانو، السودان، الجزائر    ةالعراق، سوری 

 .الطاقة على نطاق محدود

 

في المائة من إجمالي     97.3 بنسبة الطاقة في الدول العربية      احتياجاتمعظم  في تغطية     النفط والغاز الطبيعي معاً    ساهموی

ام  ي ع ة ف تهالك الطاق ث یغطي ، 2005اس نفطحي ة  55.8 ال ي المائ يف از الطبيعي  الویلب ة 41.5غ ي المائ ك ف ن ذل  م

ي  اً .اإلجمال يا ومتناقص رى دورا هامش ة األخ ية  وتلعب مصادر الطاق دول العرب ي ال ة ف يزان الطاق ي م ث ، ف بلغ حي  ت

ية    مساهمة  ة الكهرومائ ة و     2نحو     والفحم   الطاق ي، خالل األعوام الخمس         1 في المائ ى التوال ة في المتوسط عل  في المائ

 ).5/6 (السابقة، الملحق

 

 المنتجات البترولية
 

، وهي تحتل المرتبة األولى في قائمة          لتلبية متطلبات الطاقة في الدول العربية        ًا أساسي ًا المنتجات البترولية مصدر    تشكل

في المائة   7.2 استهالك الدول العربية من هذه المنتجات بمعدل         في زیادة ملحوظة    2005طرأت في عام     قد   و. المصادر

 آبيرًاهذا المعدل     عتبر   وی. 2004ي في عام       /  مليون ب م ن        4.2ي بالمقارنة مع       /  مليون ب م ن        4.5ليصل إلى     

حصة الدول العربية من إجمالي       ، حيث لم تتجاوز    بالمقارنة مع المعدالت التي آانت سائدة في السنوات األربع السابقة             

 .في المائة 6.4االستهالك العالمي للمنتجات البترولية 

 

الدیزل المرتبة  /  زیت الغاز   فقد احتل  ،2005لمنتجات البترولية في عام        ل  الدول العربية   ة توزیع استهالك   ومن ناحي  

زیت ثم  في المائة،     20بنسبة   الغازولين    یلي ذلك المنتجات،  هذه  في المائة من إجمالي استهالك           32.1بنسبة  األولى  

وقود وفي المائة،      9.1بنسبة قدرها     رول المسال     غاز البت  وبعد ذلك     في المائة،      18.8الوقود بحصة وصلت إلى          

 .في المائة 2.5بنسبة وأخيرا الكيروسين  في المائة، 5.3  بنسبةالطائرات

 

 الغاز الطبيعي
 

من الجهود   رغم   ال الطاقة في الدول العربية على             احتياجاتتلبية   ثاني أهم مصدر من مصادر            الغاز الطبيعي       یعتبر

في  41.5ویغطي الغاز الطبيعي . العربية لتوسيع استخدامه وإحالله محل المنتجات البترولية  آثير من الدول     المبذولة في 

في المائة سنویا    2.9  بلغ  بمعدل هازداد استهالآ قد  و. 2005المائة من إجمالي استهالك الطاقة في الدول العربية في عام            

في  7.9 ، أي ما یشكل حوالي     2005 عام   ي في / مليون ب م ن    3.3 حيث وصل إلى حوالي      2005 -2001خالل الفترة   

 .المائة من إجمالي استهالك العالم من الغاز الطبيعي
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 الطاقة الكهرومائية
 

   الطاقة الكهرومائية في تلبية         ة تتجاوز مساهم   ولذا لم  المائية،بشكل آبير إلى المصادر         و تفتقر الدول العربية عموماً     

لم و. 2005 الدول العربية في عام        الطاقة في  في المائة من إجمالي استهالك      1.8   نسبة  الطاقة في هذه الدول     احتياجات

 والسودان والجزائر ولبنان،    ةمصر والعراق وسوری  المساقط المائية آ  حتى في الدول التي تتوفر لدیها        یكن األمر مختلفًا    

في المائة   5.8 تسد حوالي    حيث   ،من إجمالي استهالآها   جدًا   سوى نسبة صغيرة  فيها ال تغطي    الطاقة الكهرومائية   إذ أن   

ویقدر حجم الطاقة الكهرومائية المستهلكة في      . ةفي المائة في سوری    5.4من إجمالي استهالك الطاقة في مصر، وحوالي        

  یشكل استهالك  و. 2001ي في عام    / ألف ب م ن    144ي مقابل   / ألف ب م ن    146 بحوالي   2005الدول العربية في عام     

 .في المائة من إجمالي استهالك العالم من الطاقة الكهرومائية 0.9  حواليالدول العربية

 

 الفحم
 

 الدولة العربية     التي تعتبر    المغرب إذ یترآز في    في عدد قليل من الدول العربية،             إالّ تتوفر إمكانيات استغالل الفحم    ال  

 الفحم حوالي ربع إجمالي       يث مثل ح،   لدیها  الطاقة احتياجات  جانب هام من     بصورة ملموسة لسد    هالرئيسية التي تستغل   

في المائة  0.5 حوالي یسد حيثمصر في   أیضًا بشكل ضئيل   ستغل الفحم وی. 2005 في عام     من الطاقة  استهالك المغرب 

 أي تغير على إجمالي استهالك الفحم في الدول العربية خالل                یطرأولم  . 2005 في عام      للطاقة من إجمالي استهالآها   

في  0.95وال تتجاوز حصته أآثر من        . ي/ ألف ب م ن      73استقر عند حدود حوالي       أنه   إذ    ،ةالسنوات الخمس الماضي   

 سوى  الدول العربية في   الفحم   الكاسته ال یشكل    و .2005المائة من إجمالي استهالك الطاقة في الدول العربية في عام              

 .يستهالك العالمالفي المائة من إجمالي ا  0.2 نسبة

 

 القطاعاتالمصدر ووفق  الطاقة مناالستهالك النهائي 
 

من مصادر الطاقة    ) أي القطاعات االقتصادیة      (یعرف االستهالك النهائي من الطاقة بما یصل إلى المستهلك النهائي                  

المختلفة، وهو عبارة عن الفارق بين إجمالي استهالك الطاقة األولية من ناحية، وإجمالي المستخدم منها في القطاع                               

ي قطاع التكریر وقطاع الكهرباء وقطاع تحویل الطاقة، باإلضافة إلى االستخدام الذاتي لمنشآت                             الوسيط المتمثل ف    

 . الطاقة، من ناحية أخرى

 

في المائة من االستهالك  62.3 تمثل  أنها متطلبات الطاقة في الدول العربية إذنسبة آبيرة من   المنتجات البترولية    وتغطي

ویأتي الغاز الطبيعي في      . الخصوص هذا    فيبيانات  ال  فيه وهو العام الذي تتوفر     ،  2003 في عام      لهذه الدول النهائي  

وتغطي الطاقة الكهربائية   . نفسهعام  الفي المائة من االستهالك النهائي في الدول العربية في             22.9 بنسبةالمرآز الثاني   
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 تتجاوزلم   محدودة في االستهالك النهائي       بنسبةالفحم   ویساهم،  في المائة من االستهالك النهائي في الدول العربية         14.4

 .  في العام المذآورفي المائة 0.4 نسبتها

 

 المستهلك الرئيسي للمنتجات البترولية في الدول           یعتبر قطاع المواصالت    ،   لالستهالك النهائي وفق المصدر      بالنسبة   

، ویأتي القطاع   2003 في عام    ة فيها نصف إجمالي االستهالك النهائي للمنتجات البترولي      حوالي   قاربت   العربية، بحصة 

المنزلي والتجاري   ( القطاعات األخرى       مجموع نسب  في المائة، بينما بلغ          29.9 نسبةالصناعي في المرتبة الثانية ب        

 في   القطاع الصناعي   فيأتي ،االستهالك النهائي من الغاز الطبيعي       أما بخصوص     .في المائة  20.5 حوالي) والزراعي

في المائة من إجمالي االستهالك        90.1 حيث بلغت حصته        ،لك للغاز الطبيعي في الدول العربية        مستهآ المرآز األول 

المنزلي ( القطاعات األخرى        نسبة استهالك مجموع     توبلغ. 2003الدول في عام         هذه     النهائي للغاز الطبيعي في       

 القطاع المنزلي والقطاع التجاري یشكل، الستهالك النهائي من الكهرباء وبالنسبة ل.في المائة 9.9) والتجاري والزراعي 

في المائة من االستهالك        77.8  بلغت   مجتمعة  بحصة  أهم القطاعات الرئيسية المستهلكة للكهرباء          والقطاع الزراعي  

 القطاع الصناعي حيث وصلت حصته إلى        یليها في المرتبة الثانية   ، و 2003النهائي للكهرباء في الدول العربية في عام          

 .في المائة 0.7لم تتجاوز اء ــة من الكهربــ بسيطنسبةستهلك قطاع المواصالت ا و،ئةفي الما 21.5

  

 المرتبة األولى في استهالك مصادر الطاقة          القطاع الصناعي      یحتل االستهالك النهائي وفق القطاعات،          وفيما یخص 

لطاقة في عام     لهالك النهائي      في المائة من إجمالي االست          42.8في الدول العربية حيث وصلت حصته إلى               المختلفة   

 مجموع نسب استهالك  ، بينما بلغ     في العام نفسه   في المائة  30.9 قطاع المواصالت إلى     ووصلت نسبة استهالك  ،  2003

 .في المائة 26.3 )المنزلي والتجاري والزراعي(القطاعات األخرى 

 

ناعي من الطاقة في الدول العربية حيث بلغت            القطاع الص  احتياجاتیلعب الغاز الطبيعي دورا هاما ومتزایدا في تلبية            

وما تزال المنتجات البترولية     . 2003في المائة من االستهالك النهائي من الطاقة في هذا القطاع في عام                   48.4حصته  

وبلغت . في المائة من متطلباته      43.5 تغطي     أنها تقوم بدور رئيسي في سد حاجة القطاع الصناعي من الطاقة حيث                  

 احتياجات  آافة المنتجات البترولية  من جهة أخرى، تغطي      .في المائة  0.9في المائة، وحصة الفحم      7.2باء  حصة الكهر 

في المائة من     99.7 فهي المصدر الوحيد تقریبًا وبنسبة تصل إلى            قطاع المواصالت من الطاقة في الدول العربية،               

 لم تتجاوز حصتها  أن   الكهرباء دورا هامشيا حيث         ، وتلعب 2003االستهالك النهائي لهذا القطاع من الطاقة في عام               

 القطاع المنزلي والقطاع التجاري والقطاع الزراعي، التي تشتمل على   األخرى  القطاعات االقتصادیة   أما .في المائة  0.3

ت غطقد   و .هما المنتجات البترولية والكهرباء     و على مصدرین رئيسيين لسد احتياجاتها            فتعتمد في استهالآها للطاقة     

لبت في حين   ،  2003في المائة من االستهالك النهائي من الطاقة في هذه القطاعات في عام                   48.7المنتجات البترولية   

في المائة من االستهالك النهائي        8.7 نسبة ال بأس بها وصلت إلى             فيسد  الغاز الطبيعي   أما. ةفي المائ  42.6الكهرباء  

 ).4(، الجدول رقم لهذه القطاعات مجتمعة
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(نسبة مئویة)
القطاع
 الصناعي

قطاع
 المواصالت

القطاعات
االجمالي األخرى*

مجموع الدول العربية
18.630.912.862.3 النفط  

20.72.322.9 الغاز الطبيعي  
3.10.111.214.4 الكهرباء  

0.40.4 الفحم   
42.831.026.3100.0 إجمالى الطاقة  

* القطاع المنزلي والتجاري والزراعي. 
المصدر:  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، تقریر األمين العام السنوي 2005.

الجدول رقم (4)
التوزیع النسبي لالستهالك النهائي من الطاقة وفق المصدر

والقطاعات في الدول العربية في عام 2003

 
 

تشير دراسة أعدتها منظمة األقطار  ،2010 -2005بتوقعات استهالك الطاقة في الدول العربية خالل الفترة         وفيما یتعلق 

حول التوقعات المستقبلية للطلب على الطاقة في الدول العربية، إلى أن إجمالي                        ) أوابك(العربية المصدرة للبترول       

ي / مليون ب م ن    8.1، حيث سيرتفع من     2010 -2005نویا خالل الفترة     في المائة س   3.2استهالك الطاقة سينمو بمعدل     

وأظهرت الدراسة أنه سيطرأ تحوًال على التوزیع النسبي             . 2010ي في عام      / مليون ب م ن       9.5 إلى    2005في عام    

لطبيعي، إذ  وفي هذا الصدد، ستزداد أهمية الغاز ا         . للمصادر المستخدمة في تلبية احتياجات  الدول العربية من الطاقة              

، حيث سيكون ذلك على حساب       2010 في المائة في عام       43.1 إلى   2005 في المائة في عام       41.5سترتفع حصته من    

أما حصة مصادر    . 2010 في المائة في عام      54.3 إلى   2005 في المائة في عام      55.8النفط الذي ستتقلص حصته من      

 في المائة   2.6 إلى     2005 في المائة عام      2.7 انخفاضًا طفيفًا من      فستشهد) الطاقة الكهرومائية والفحم  (الطاقة األخرى   

 .2010عام 

 

 في المائة سنویا خالل الفترة       2.7وتشير التوقعات إلى أن استهالك المنتجات البترولية في الدول العربية سيزداد بمعدل                

. 2010ي في عام    /ن ب م ن    مليو 5.1 ليصل إلى    2005ي في عام    / مليون ب م ن     4.5، إذ سيرتفع من      2010 -2005

 مليون ب م 4.1 في المائة سنویا خالل الفترة المذآورة، وسيصل إلى      4.1آما أن استهالك الغاز الطبيعي سيزداد بمعدل        

أما استهالك مصادر الطاقة األخرى فيتوقع أن       .  2005ي عام   / مليون ب م ن    3.3 مقارنة بمستوى    2010ي في عام    /ن

 مقارنة  2010ي في عام    / ألف ب م ن    241، وسيصل إلى    2010 -2005 سنویا خالل الفترة      في المائة  1.9ینمو بمعدل   

وفي المقابل، سيرتفع إجمالي االستهالك العالمي من المصادر              . 2005ي في عام       / ألف ب م ن        219بمستواه البالغ     

، أي بمعدل نمو    2010ي في عام    / مليون ب م ن     244.9 إلى   2005ي عام   / مليون ب م ن     207.8المختلفة للطاقة من     

 في المائة من اإلجمالي        3.9وستستأثر الدول العربية بنسبة         . 2010-2005 في المائة خالل الفترة          3.3سنوي قدره    

 ).5(، الجدول رقم 2005 وهي ذات النسبة المسجلة في عام 2010العالمي المتوقع في عام 
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 )5(الجدول رقم 
 )ي/ ألف ب م ن (، الدول العربيةالمختلفة في توقعات استهالك مصادر الطاقة 

 2010-2005  السنويمعدل النمو
(%) 

2010 2005  

 المنتجات البترولية 4,500 5,145 2.7

 الغاز الطبيعي 3,341 4,082 4.1

 المصادر األخرى 219 241 1.9

 إجمالي المصادر 8,060 9,468 3.3

 *اإلجمالي العالمي 207,750 244,882 3.3

 (%)دول العربية من العالم حصة ال 3.9 3.9 

 .2005 یوليو - تقریر آفاق الطاقة العالمية، إدارة معلومات الطاقةوزارة الطاقة األمریكية،)    *(

  عمان،–الحاضر والمستقبل، ورقة مقدمة لمؤتمر الطاقة العربي الثامن:أوابك ، استهالك الطاقة في الدول العربية :المصدر 
 .2006مایو /  أیار17 – 14ية المملكة األردنية الهاشم

 

 األسعار المحلية
 

ع    ية   أقدمت أرب ارات و هي األردن وتونس والمغرب         ، دول عرب ى    اإلم ع أسعار الطاقة في أسواقها المحلية خالل          عل رف

ام    د   . 2005ع رر   فق ذا السياق     في  األردنق  لتتماشى  2005یوليو  /  تموز 9 رفع أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من         ه

ذه  زیادة    ه سياسة تحریر قطاع الطاقة    مع  و المنتجات البترولية    سعارأل هاخفض دعم الرامية إلى   ة  يسياسة الحكوم ال مع  ال

ام      ول ع ة رفعت      وفي . 2008بحل ول             خطوة مماثل ل أیل ن في أوائ ، وذلك لخفض   2005سبتمبر  /  تونس أسعار الغازولي

ة        ية العام ع أسعار          . العجز في الميزان ى رف ية خالل ثالثة أشهر،      ولجأت المغرب إل رة الثان ية للم تجات البترول آان المن

ي رها ف طس /  آب7 آخ ول  . 2005أغس ي أیل ارات ف ت اإلم بتمبر / وقام ن  2005س الون الغازولي عر ج زیادة س  ب

زید عن    بة ت ى   31الخصوصي بنس الون إل ة ليصل سعر الج ي المائ ن   6.25 ف الون الغازولي ع سعر ج ا ارتف م، آم  دره

اإلمارات في  في تم تخفيض أسعار الدیزلو.  درهم 6.75 في المائة ليصل سعر الجالون إلى        28 تزید عن    الممتاز بنسبة 

انون األول       ل شهر آ  درهم 7.7 بعد أن تم رفعها في شهر سبتمبر لنفس العام إلى      درهم 7.5 لتصل  2005دیسمبر   / أوائ

 ).6(الجدول رقم  ،الونجلل
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(6) الجدول رقم
األسعار المحلية للمنتجات النفطية للمستهلك في بعض الدول العربية،

في عام 2005
(سنت/ لتر)*

زیت الغاز/الكيروسينبنزین السيارات
الدیزلالمنزليعاديممتاز

46433652 اإلمارات  
2721719 البحرین  

80801429 تونس  
19- 3229 الجزائر  

1210- 24 السعودیة  
4414- 48 سوریة  

19181516 قطر  
22201919 الكویت  

128611 ليبيا  
1615611 مصر  

74522626 االردن  
100- - 127 المغرب  

 * وفق سعر صرف الدوالر لعام 2004.
 المصدر:  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، تقریر األمين العام السنوي 2005.

 

 يات واإلنتاج الوضع العام لالستكشاف واالحتياط
 

  بحدوث انتعاش ملحوظ لعمليات االستكشاف واإلنتاج في العالم، مدعوما بزیادة الطلب على النفط                          2005تميز عام    

 نسبة تعویض النفط    شكلت حيث ،زیادة تذآر في احتياطيات النفط      إال أنه لم تتحقق       والغاز الطبيعي وارتفاع أسعارهما،    

 وهي األقل منذ سنوات طویلة، آما أن زیادة           ،في المائة  1.1 الحقول الحالية    ادة تقييم إعالمنتج من االآتشافات الجدیدة و     

 .ج بطاقتها القصوىنتتآانت  معظم الدول مع أنالطاقة اإلنتاجية النفطية لم تتناسب مع زیادة الطلب على النفط، 

 

مع  و . وغازیاً  اآتشافا نفطياً   71ر من    أآثنتج عنه     2005 العربية نشاطا استكشافيا مكثفا خالل عام             الدول شهدتولقد  

الستكشاف وإنتاج النفط والغاز، إذ تم توقيع العدید        فيها   الشرآات األجنبية للحصول على قواطع جدیدة        ذلك، استمر سعي  

من اتفاقيات االستكشاف والمشارآة في اإلنتاج في آل من تونس والجزائر وسوریة وليبيا ومصر وتونس والسودان                           

 على تعویض التناقص الطبيعي في الطاقة اإلنتاجية             العربية تعمل بعض الدول   و. رب وموریتانيا واليمن   وعمان والمغ 

النفطية أو حتى زیادتها، بتنفيذ مشاریع تطویر نفطية وأخرى غازیة الستثمار الغاز الطبيعي محليا بغية زیادة صادراتها                  

 .من النفط والغاز الطبيعي
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آما تخطط   ،في المائة  50قل حاسي مسعود بهدف زیادة الطاقة اإلنتاجية للحقل بمعدل            وتخطط الجزائرإلعادة تطویر ح   

تطویر حقول نفطية   یهدف إلى   لتنفيذ مشروع متكامل للنفط والغاز في حوض إليزي بالقرب من الحدود مع ليبيا،                  أیضًا  

 .ي/ ألف ب36عي إلى سوائل بطاقة وحقول للغاز الرطب باإلضافة إلى إنشاء أول معمل في البالد لتحویل الغاز الطبي

 

النقص من  جزء  لتعویض  ي،  / مليون ب   3 تتعلق برفع طاقتها اإلنتاجية بما یزید عن                 مشاریع  بتنفيذ السعودیةوتقوم  

ي بحلول عام   / مليون ب  12.5ي حاليا إلى    / مليون ب  11  حوالي الطبيعي في اإلنتاج، والباقي لرفع الطاقة اإلنتاجية من        

 إلى  2010ر برامجها للتوسع في تسييل الغاز الطبيعي، وتأمل أن تصل طاقتها اإلنتاجية في عام                          وتتابع قط  .2009

والمتكثفات من معمل سيح نهيدة لمعالجة الغاز        المعالج   بدأ إنتاج الغاز الطبيعي       ،مانوفي عُ . سنة/ مليون طن  77حوالي  

 ویدعى مشروع تطویر     المعزز،خالص البترولي     آما بدأ تنفيذ أول مشروع متكامل لالست           ،الطبيعي في وسط السلطنة    

یهدف إلى المحافظة على     الذي  رویل ، وهو جزء من برنامج الحكومة الذي سينفذ على مدى خمس سنوات، و                     هحقل  

 ، انطلقت   وبعد عدة سنوات من التأخير             ، وفي اليمن     .معدالت إنتاج النفط التي تراجعت خالل السنوات األخيرة                      

 مليون طن   6.7 أن ینتج     له تصدیر الغاز الطبيعي المسيل، ضمن مشروع یتوقع       ل لرامية إلى التعاقد  ا  التنفيذیة جراءاتاإل

 .في السنة من الغاز الطبيعي المسيل

 

 المسح الزلزالي
  

 فرقة  196عدد الفرق العاملة من      ، حيث ارتفع    2005 بشكل ملحوظ خالل عام       المسـح الزلزالـي فـي العالم   ازداد نشاط   

، وهو أعلى نشاط        في المائة   18.4 قدرهازیادة   بنسبة   ، أي      2005ة عام      ـنهای  فرقة  232 إلى      2004ة عام      ـنهای

مستوى العربي، وقعت السعودیة عقدا هاما لتنفيذ                 الوعلى   . للمسوحات الزلزالية خالل السنوات الخمس الماضية             

 لتنفيذ  ا العراق مع شرآات أجنبية عقود      وقع و مسوحات زلزالية وفق تقنيات متطورة لكامل مياهها اإلقليمية في الخليج،            

 . دراسات لمكامن حقوله العمالقة، وأخرى لتطویر بعض الحقول النفطية

 

 نشاط الحفر االستكشافي والتطویري  
 

عدد فقد ازداد    نشاط الحفر االستكشافي والتطویري في العالم،             زیادة في      ة على التوالي   لثوللسنة الثا  2005عام  شهد  

، وهو أآبر عدد لها خالل      2005 حفارة في عام     2746 إلى   2004 حفارة في عام     2394 من   ملة في العالم  الحفارات العا 

 نسبة استخدام      باإلضافة، فقد ارتفعت      . منـاطـق العـالم     السنوات العشرین الماضية، وقد شملت هذه الزیادة غالبية                  

 في المائة نهایة عام     85.4 بالمقارنة مع     المائةفي   88.5 لتصل إلى  2005 الحفارات البحریة في العالم في نهایة عام         

2004. 
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 2004 حفارة عام     55وضعت السعودیة خطة لزیادة عدد أجهزة الحفر العاملة لدیها من              وعلى مستوى الدول العربية،      

يام  الق  وتتضمن الخطة أیضاً    مئات من اآلبار في السنوات القادمة،       ةوذلك لحفر عد  ،  2006 حفارة بحلول عام      110إلى  

حفر لبتنفيذ برنامج   فقد بدأ    العراق    أما .بأعمال حفر عميقة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في عدة مواقع على امتداد الخليج               

 اآتشافا  71وأدت النشاطات االستكشافية إلى تحقيق       . بئرا نفطية في حقول مكتشفة في إطار توسيع عمليات اإلنتاج          252

 اآتشافا خالل عام     46 اآتشافا غازیا، مقابل       13 اآتشافا نفطيا، و    58، منها    2005 خالل عام     العربيةجدیدا في الدول     

 . اآتشافا غازیًا23 اآتشافا نفطيا، و23، منها 2004

 

  هذه  حققت مصر العدد األآبر من        ، في الدول العربية     2005المعلن عنها خالل عام       وعلى صعيد االآتشافات األولية       

 اآتشافات  خمسةیا، آما تحقق في الجزائر      غازاآتشافا   11 و  اآتشافا نفطيا  38 منها   ، اآتشافا 49 بلغتاالآتشافات، حيث   

، آما تحققت أربعة اآتشافات     ن واآتشاف غازي واحد   ان نفطي ااآتشافتحقق   وفي السعودیة    ،نفطية واآتشاف غازي واحد   

 اآتشافیت وليبيا، باإلضافة إلى       في آل من الكو     نان نفطي ااآتشاف، و  في اليمن   نفطية اآتشافات ثالثةنفطية في عمان و    

 ).5/7( آل من تونس والسودان، الملحق رقم  واحد فينفطي

 

 احتياطيات النفط والغاز الطبيعي
 

 احتياطي النفط
 

  مليار برميل  1,132ى  ـإل، أنها ارتفعت     اتـكثفتام والم ـط الخ ـن النف ـد م ــؤآـي الم ـالمـي الع ـاطــيـرات االحت ــدیـتقتشير  

 ،مليار برميل  3 أي بزیادة قدرها حوالي       ،2004 مليار برميل في نهایة عام        1,129 مقابل حوالي    2005عام  في نهایة   

وبقيت تقدیرات االحتياطي ثابتة دون تغير یذآر في معظم الدول الرئيسية المنتجة للنفط في                         . في المائة  0.3ة  ـنسبو

 .العالم

 

ي ـغ حوال ـث بل ــفي المائة، حي   0.9ة بنسبة   ـربيـدول الع ـالفي  دة  ـؤآـالمة  ـات النفطي ـرات االحتياطي ـي تقدی ـازداد إجمال و

  هذه الزیادة  وترجع.  2004 مليار برميل في نهایة عام       661ي  ـوالـل ح ـ مقاب 2005ام  ــة ع ـي نهای ـل ف ـار برمي ـ ملي 667

ع ـة م ـارنـ مق 2005ام  ـة ع ـي نهای ـل ف ـرميـار ب ـ ملي 6.3إلى   نفطـن ال ـدة م ـ المؤآ السودانتقدیرات احتياطيات   ارتفاع   إلى

آما ارتفعت احتياطيات عمان من النفط بنحو         . ما یقارب السبعة أضعاف    ، أي   2004ل في نهایة عام      ـرميـ مليار ب  0.8

البحرین   في تراجعت تقدیرات احتياطيات النفط    في المقابل   . 2005 مليار برميل في نهایة عام         5.5 في المائة لتبلغ      15

 .فقد ظلت ثابتة باقي الدول العربيةتقدیرات احتياطي أما .  في المائة7.7قدرها  بنسبة 2005ام في نهایة ع
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في  17.2، والعراق بنسبة       في المائة   39.6إلى   الدول العربية  إجمالي احتياطيات      في السعودیة    وتصل نسبة مساهمة   

فيما تساهم   في المائة ،       5.9و ليبيا بنسبة     مائة،  في ال  14.7في المائة، واإلمارات بنسبة        15.2المائة، والكویت بنسبة     

 .في المائة 7.4 مجتمعة بنسبة الدول العربيةباقي 

 

 0.7 مليار برميل ، أي بنسبة 3.2 بمقدار 2005وانخفض إجمالي تقدیرات احتياطيات النفط في باقي دول العالم في عام        

ى       ام إل ة الع ي نهای ل ف ة  ليص ي المائ يل،  464.2ف يار برم توى       مل ى مس يات عل ك االحتياط رات تل ت تقدی د تباین وق

ام السابق، حيث تراجعت تقدیرات احتياطي النفط                      تقرار عن مستویات الع زیادة و االنخفاض و االس ن ال المجموعات بي

 . في آل من منطقة بحر الشمال، و في الوالیات المتحدة والمكسيك من دول أمریكا الشمالية، وفي رابطة الدول المستقلة                     

ند مستواه المسجل في عام                        نفط ع رات احتياطي الصين من ال ابل استقرت تقدی من جهة أخرى، ارتفعت    . 2004وبالمق

) 5/8(الملحق .  مليار برميل4.8 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 2005 في المائة عام  11.4االحتياطيات الكندیة بنسبة     

 ).6(والشكل 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .2005ظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، تقریر األمين العام السنوي من:        المصدر 
 

 احتياطي الغاز الطبيعي
 

 متر مكعب   تریليون 181.9  حوالي  حيث بلغت  شبه ثابتة  تقدیرات االحتياطي العالمي المؤآدة من الغاز الطبيعي            بقيت

 ولم تشهد دول العالم خالل        .2004ي نهایة عام     متر مكعب ف   تریليون 181.7 مقارنة مع حوالي        2005في نهایة عام    

 أي تعدیالت تذآر على التقدیرات المعلنة حول احتياطيات الغاز الطبيعي باستثناء زیادات بسيطة نتيجة                            2005عام  

ساهمت وقد  . اآتشافات صغيرة أو توسعات محدودة في الحقول الحالية، أو نقصان ناتج عن الكميات المنتجة خالل العام                

الشــكل (6) :  احتياطيات النفط الخام العالمية وفق المجموعات الدولية في 
نهایة عام 2005

رابطة الدول المستقلة
% 8.0

أخرى
% 7.3

الدول العربية
% 59.0

دول أوبك غير العربية
% 22.3

أمریكا الشمالية
% 3.5

إجمالي اإلحتياطي المؤآد:
1,131.5
مليار برميل



 
103

وهي المساهمة   ،2005في المائة من إجمالي احتياطي العالم من الغاز الطبيعي في نهایة عام              29.4ول العربية بنسبة    الد

 .ذاتها المسجلة خالل العام السابق

 

 2005 تریليـون متـر مكعـب فـي نهایـة عـام               53.4حـوالـي    يـاز الطبيع  ـن الغ  ـ م  الدول العربية   احتيـاطيات     وبلغت

ساهمـت فـي هـذه    وقد   .في المائة  0.3زیادة نسبتها   أي ب ،  2004 تریليون متر مكعب في نهایة عام         53.3ي  ـل حوال ـمقاب

بنحو  كویتوال مليار متر مكعب،     65بحوالي  ـة  ـودیــب، والسع ـر مكع ـار مت ـ ملي 11بحوالي   اإلماراتل مـن   ـ آ یـادة  الز

 في  32.9نسبة   تقدیرات احتياطي السودان ب     ما ازدادت ، آ  مليار متر مكعب    43بحوالي   مليار متر مكعب، ومصر        14

 على  الدول العربية باقي  وفي المقابل حافظت      . 2005 مليار متر مكعب في نهایة عام             113 حوالي    إلى المائة لتصل 

از ـتقدیرات احتياطي الغ    تراجع  باستثناء 2004تقدیرات احتياطياتها المؤآدة من الغاز الطبيعي عند مستویات نهایة عام            

 . 2005 مليار متر مكعب في نهایة عام 829  ليصل  إلىفي المائة 2.4 بنسبةمان ُع في يـالطبيع

 

 مليار متر    41أما تقدیرات االحتياطيات المؤآدة من الغاز الطبيعي لباقي دول العالم فقد شهدت تراجعًا طفيفا بمقدار                           

وقد تراجعت تقدیرات .  تریليون متر مكعب128.5لى  في المائة لتصل إ  0.03 بنسبة ال تتجاوز     2005مكعب خالل عام    

المملكة المتحدة من منطقة بحر الشمال و تقدیرات آندا من دول أمریكا الشمالية، في حين حافظت مجموعة آومنولث                         

 على  2004 و   2003الدول المستقلة والصين على تقدیرات احتياطياتها المؤآدة من الغاز الطبيعي المسجلة خالل عام                   

 ).7(والشكل ) 5/9(والي، الملحق الت

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 .2005منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، تقریر األمين العام السنوي :      المصدر 

 

الشــكل (7) :  االحتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي وفق المجموعات الدولية 
في نهایة عام 2005

أمریكا الشمالية
% 4.1

رابطة الدول المستقلة
% 31.4 

أخرى
دول أوبك غير العربية  13.3%

% 21.9

الدول العربية
% 29.4

إجمالي االحتياطي العالمي
181.9

تریليون متر مكعب
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  إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي المسوق
 

 إنتاج النفط الخام
 

 أي من ،  2004 عام   بالمقارنة مع في المائة    1.2بة  بنس 2005في عام   الخام   إنتاج العالم من النفط       ارتفع متوسط إجمالي  

 3ي، مقابل زیادة قدرها حوالي      / مليون ب  0.9حوالي   بزیادةي،  / ب  مليون 72.1 حوالي   إلىي  / ب  مليون 71.2حوالي  

 وساهمت الدول العربية بالنصيب األآبر من زیادة معدالت اإلنتاج لتغطية حاجة السوق               .2004 عام    خالل ي/مليون ب 

 في تعویض هذا      لةـ الدول المستق   ية والنقص الحاصل في إنتاج دول منتجة رئيسية ، آما ساهمت أیضًا رابطة                       العالم

 .النقص

 

ي في  / مليون ب   22.2 مقابل    2005ي في عام     /ون ب ـ ملي 22.8ي  ـوالـحالخام  فط  ـن الن ـة م ـدول العربي ـاج ال ـغ إنت ـبل

 إجمالي إنتاج    منفي المائة     31.7ساهمت الدول العربية بنسبة       د   و ق   .في المائة  3  قدرها ، أي بنسبة زیادة    2004عام  

 . 2004في المائة  في عام  31.1العالم من النفط، مقابل 

  

في المائة   5.3 ارتفع معدل إنتاج اإلمارات بنسبة       فقد الدول العربية بشكل متفاوت،   في  الخام   إنتاج النفط    الت معد تارتفع

في المائة   2.9في الجزائر بنسبة    الخام  ارتفع معدل إنتاج النفط     آما  . 2005في عام   ي  / ب  مليون 2.5 إلى حوالي    ليصل  

والكویت بنسبة  ي،  / ب  مليون 9.4  ليصل إلى   في المائة  5.1ي، والسعودیة بنسبة      / ب  مليون 1.4  حوالي  إلى ليصل

 في المائة،  5.9 بنسبة ي، وارتفعت معدالت اإلنتاج في آل من قطر وليبيا            / مليون ب   2.6 في المائة ليصل إلى        12.4

في  0.5في معدالت إنتاجها بنسبة       متواضعة  زیادة  وتونس  آما حققت آل من البحرین         .  على التوالي   في المائة  3.8و

 .في المائة 1.2 إنتاج السودان بنسبة  أیضاارتفع، وى التواليـفي المائة عل 3.3المائة، و

 

 في  الخاممعدل إنتاج النفط     ، آما تراجع     2005 في عام     في المائة  12.6 بنسبة   العراق تراجع معدل إنتاج      ،المقابلوفي  

في . في المائة  1.9تراجع معدل إنتاج مصر بنسبة       ، و في المائة  1.1نسبة   ب عمان في   في المائة، و   10.6 بنسبة   سوریة

 .2004د مستوى عام ـ عنهادل إنتاجـ اليمن على معت حافظحين

  

ــ       ي، / مليون ب   49.3 فقد ارتفع إلـى       2005ي دول العـالـم مــن النـفــط الخام فـي عـام             أما معـدل إجمـالـي إنـتـاج بـاق

 في المائة، وساهمت في هذه الزیادة مجموعة آومنولث الدول المستقلة والصين،              0.4ي أي بنسبة    / ألف ب  207بمقدار  

 ).5/10(منطقة بحر الشمال، وإنتاج دول أمریكا الشمالية، الملحق  إنتاج في حين تراجع
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 إنتاج سوائل الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسوق في الدول العربية والعالم
 

ي في عام    / ب  ألف 8,427 على التوالي، حيث بلغ حوالي          الخامسةارتفع إنتاج العالم من سوائل الغاز الطبيعي للسنة              

 وهو مقدار االرتفاع في إنتاج        ي،/ ألف ب  42أي بزیادة قدرها     ،  2004ي في عام     / ب  ألف 8,385 مقارنة مع     2005

 في المائة من إجمالي إنتاج          35.8وقد بلغت مساهمة الدول العربية حوالي            . الدول العربية من سوائل الغاز الطبيعي         

 ).7( في العالم، الجدول رقم سوائل الغاز الطبيعي

 

 )7(الجدول رقم 
 )ي/ألف ب( إنتاج سوائل الغاز الطبيعي عربيا وعالميًا 

2001-2005 
 

نسبة التغير 
2004-2005 

(%) 

2005 2004 2003 2002 2001  

 إجمالي الدول العربية 2,150 2,215 2,672 2,973 3,015 1.4

 إجمالي العالم 6,755 6,957 7,306 8,385 8,427 0.5

 (%) نسبة الدول العربية إلى العالم  31.8 31.8 36.6 35.5 35.8 

 .2005المصدرة للبترول، تقریر األمين العام السنوي منظمة األقطار العربية : المصدر  

 
 مقابل  2004 مليار متر مكعب في عام         320ي  ـوالـ ح فقد بلغ ،  وقــاز المس ـن الغ ـة م ــربيــدول الع ــ ال إلنتاج وبالنسبة

 11.4 بته هذا المستوى ما نس    یشكل. في المائة  6.6قدرها  زیادة  نسبة  ، أي ب  2003 مليار متر مكعب في عام       300حوالي  

 تریليون  2.8 ليصل إلى  على التوالي     السابعة للسنة    الذي ارتفع  في المائة من إجمالي اإلنتاج العالمي من الغاز المسوق           

 .2003 تریليون متر مكعب في عام 2.7 مقابل حوالي 2004متر مكعب في عام 

 

 82 ليصل إلى    في المائة  1بنحو   اهـاجـع إنت ـراجي ت ـتاء الجزائر ال  ـ، باستثن الدول العربية في هذه الزیادة معظم      ساهموقد  

وفي .  مليار متر مكعب   6.3، وسوریة التي بقي إنتاجها ثابتا دون تغيير عند مستوى           2004ام  ـي ع ـب ف ـر مكع ـار مت ـملي

، 2004 مليار متر مكعب في عام              45.8 ليبلغفي المائة      2.2ة   ـ ارتفع إنتاج الغاز المسوق لإلمارات بنسب             ،المقابل

أیضا آل من العراق      ادة  ـزیفي تلك ال   آما ساهمت    . في المائة  16.7نسبة  تونس ب في المائة، و    1.6ن بنسبة    ـالبحریو

ت ـفي المائة، والكوی    9.4نسبة  بفي المائة، و السعودیة         20.4، وقطر بنسبة       في المائة  66.7 بنسبة    بارتفاع إنتاجها 

 أي بنسبة   2004 مليار متر مكعب في عام       7ى  ـ إل لليبياوق  ـاز المس ـالغج  إنتاي  ـالـع إجم ـا ارتف ـآم. في المائة  6.6ة  ـبنسب

 مليار متر   17.9 ارتفع إنتاج سلطنة عمان من الغاز المسوق إلى              وقد.  في المائة  11.4في المائة، ومصر بنسبة        9.4

 المنتج في المكامن، وقد       أما اليمن فتقوم بإعادة حقن الغاز         .في المائة  9.1ما یعادل نسبة     ب أي    ،  2004مكعب في عام     



 
106

 في  بهدف التصدیر  الغاز   تسييلأعمال المرحلة األولى من مشروع       بدء   2005سبتمبر/  أیلول فيدشنت الحكومة اليمنية    

 ).5/11(، الملحق رقم منطقة بلحاف في محافظة شبوه

 

  األخرى ةاحتياطيات وإنتاج بعض مصادر الطاق
 

  مليار طن مقابل    909 حوالي    2004لعالم المؤآدة من الفحم الحجري لعام          بلغت تقدیرات احتياطي ا    : الفحم الحجري    

 بلغت حصتها   حيث وتترآز أآبر احتياطيات الفحم في العالم في دول أمریكا الشمالية،              .2003 مليار طن عام     985 نحو

 فإن احتياطيات الفحم      وبالنسبة للدول العربية،    . العالمية االحتياطياتفي المائة من      27.9حوالي   2004في نهایة عام      

ولم یتم تطویر استغالل     .  مليون طن حيث یتم استخدامها محليا إلنتاج الكهرباء            40المتوفرة في الجزائر تقدر بحوالي         

ویقدر . الفحم الحجري بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجه بالمقارنة مع مصادر الطاقة األولية األخرى إضافة إلى تلویثه للبيئة                       

 353 بمقدار    2004وقد ارتفع إنـتاج العالم من الفحم في عام               .  مليون طن   27في مصر بحوالي      االحتياطي المتوفر    

 مليون طن، ویستحوذ إنتاج الفحم الصلب على الجزء األآبر منه، حيث بلغ إنتاجه                5,538مليون طن ليصل إلى حوالي       

 في المائة من اإلنتاج       35.3 یعادل    وتأتي الصين في طليعة الدول المنتجة، حيث تبلغ حصتها مـا              .  مليون طن   4,629

 .العالمي

 

تشمل مصادر الطاقات المتجددة على الطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية، وطاقة الریاح،            : مصادر الطاقات المتجددة    

 وطاقة الحرارة الجوفية وطاقة الكتلة الحيویة، باإلضافة إلى طاقة المحيطات والمد والجزر التي تعتبر من الطاقات                             

 في الطاقة الكهرومائية     ومحصوراً  یزال محدوداً  مافيما یتعلق بالدول العربية، فإن استخدام الطاقات المتجددة         و. المتجددة

تشكل الطاقة الكهرومائية مصدرا محدودا للطاقة في         . وطاقة الریاح والطاقة الشمسية نظرا لغنى المنطقة بالنفط والغاز           

 ألف  28األنهار في المنطقة، حيث یقدر إنتاج الطاقة الكهرومائية في تلك الدول بحوالي               البالد العربية لمحدودیة المياه و    

یذآر أن إجمالي الطاقة الكهرومائية في        .  في المائة من إنتاج الكهرباء في العالم العربي           11جيغاوات ساعة أي حوالي      

ربائية المولدة من طاقة الریاح والطاقة            أما بالنسبة للطاقة الكه      .  2003 جيغاوات عام       730العالم قد بلغت حوالي         

و تأتي مصر في المرآز األول في منطقة الشرق األوسط             .  جيغاوات ساعة  614الشمسية في الدول العربية، فقد بلغت         

 ميغاوات، وتمثل هذه      140  إلى         2005وأفریقيا بالنسبة لطاقة الریاح حيث وصل إجمالي الطاقة المرآبة فيها عام                     

 64أما في المغرب، فقد بلغ إجمالي الطاقات المرآبة         .  في المائة من إجمالي الطاقات المرآبة بالمنطقة       57الطاقة حوالي   

وقد آانت طاقة الریاح التراآمية المرآبة في العالم قد               .  ميغاوات 2 ميغاوات، وفي األردن        20ميغاوات، وفي تونس      

 .2004 جيغاوات عام 47.9بلغت 

 

 



الحصص اعتبارا 
من

2004/11/1 

 
مقدار
 الزيادة

2005/3/16 

الحصص اعتبارا 
من

2005/3/16 

 
مقدار
 الزيادة

2005/7/1 

الحصص اعتبارا 
من

2005/7/1 

2,356442,400442,444 اإلمارات  

8621687816894 الجزائر  

8,7751628,9371629,099 السعودية  

7001371313726 قطر  

2,167402,207402,247 الكويت  

1,446271,473271,500 ليبيا  

 دول أوبك العربية
16,30630216,60830216,910 باستثناء العراق

1,399261,425261,451 أندونيسيا  

3,964734,037734,110 إيران  

3,107583,165583,223 فنزويال  

2,224412,265412,306 نيجيريا  

10,69419810,89219811,090 دول أوبك غير العربية  

27,00050027,50050028,000 إجمالي دول أوبك  

المصدر: منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ( أوابك )، تقرير األمين العام السنوي 2005.

ملحق (1/5): حصص دول أوبك من اإلنتاج بعد قرارات الزيادة  المقررة

(ألف برميل/يوم)
خالل عام 2005



( مليون برميل)

المنطقة

2004200520042005200420052004*2005

1,1451,2331,1931,2801,2091,2571,2331,252 أمريكا الشمالية منها :

9501,0069671,0269431,0019611,027 الواليات المتحدة األمريكية                        

922954929976947942916949 أوروبا

400394420415430436431396 الهادي

2,4672,5812,5422,6712,5862,6352,5802,597 إجمالي الدول الصناعية

1,1961,2331,2561,2941,2591,2801,2451,245 بقية دول العالم

9669749609779809939981,023 مخزونات أخرى **

4,6294,7884,7584,9424,8254,9084,8234,865 إجمالي المخزون التجاري

1,4831,5191,4881,5271,4961,5611,5051,549 المخزون االستراتيجي منه :

649685662695670698673686 المخزون االستراتيجي األمريكي

7969379031,0909731,0579721,013 المخزون القابل للتصرف ***

5152525351525152 آفاية المخزون  التجاري في الدول الصناعية ( يوم )

6566666866666565 آفاية المخزون  التجاري العالمي ( يوم )

3030293028302930 آفاية المخزون االستراتيجي في الدول الصناعية

1113131513151314 آفاية المخزون القابل للتصرف ( يوم )

* بيانات تقديرية.
** المخزون على متن الناقالت و المخزونات المستقلة.
*** المخزون الزائد عن المستوى التشغيلي 55 يوما.

المصدر :  مصدر الملحق ( 5 / 1 )

 ملحق (2/5): مستویات المخزون النفطي التجاري
بيانات ربع سنویة لعامي 2004 و 2005 

الربع الرابعالربع الثالثالربع األول الربع الثاني



20012002200320042005

24.118.330.330.340.2 آانون الثاني/يناير  

25.419.031.529.641.7 شباط/فبراير  

23.722.629.832.149.1 آذار/مارس  

24.524.825.332.449.6 نيسان/أبريل  

26.324.825.636.346.9 أيار/مايو  

26.123.826.834.652.0 حزيران/يونيو  

23.725.227.436.353.1 تموز/يوليو  

24.525.928.640.357.8 آب/أغسطس  

24.427.426.440.457.9 أيلول/سبتمبر  

19.627.328.145.454.6 تشرين األول/أآتوبر  

17.724.328.538.951.3 تشرين الثاني/نوفمبر  

17.628.429.635.752.6 آانون األول/ديسمبر  

24.420.030.530.743.7 الربع األول  

25.624.525.934.549.5 الربع الثاني  

24.226.227.539.056.3 الربع الثالث  

18.326.728.740.052.8 الربع الرابع  

23.124.328.236.050.6 المعدل السنوي  

المصدر: مصدر الملحق ( 5 / 1 )

ملحق (3/5) : 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،

2005-2001
(دوالر/برميل)



(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
200328.2112.625.0
200436.0114.631.4

**2005   50.6116.743.3

* الرقم القياسي يمثل السعر المعدل وفقًا لمخفض الناتج المحلي االجمالي في الدول الصناعية آما ينشرها صندوق النقد الدولي. 
** بيانات تقديرية.

المصدر: مصدر الملحق ( 5 / 1 )

ملحق (4/5): أسعار النفط الخام اإلسمية والحقيقية
2005-1970



نسبة التغير  200120022003200420052005/2004
(%)

17,75416,62722,05429,62443,50246.8 اإلمارات (1)
2,0541,8062,6772,5382,86612.9  البحرين  
(2)(2)(2)(2)(2)(2)  تونس   

11,73612,37012,30013,86222,21860.3  الجزائر  
50,81555,06470,64292,856137,05047.6  السعودية (1)

2,1632,4842,7042,9873,53718.4  سورية  
15,68510,4008,62717,75124,05835.5  العراق  

6,9646,8857,50011,69413,82918.3  قطر  
9,5928,14311,51516,51728,23470.9 الكويت (1)

10,87510,48212,78018,65327,80449.1   ليبيا  
9507131,2551,8292,52638.1   مصر (1)
1,4951,5121,9083,1915,46171.1   السودان

7,6337,4347,7629,07913,18945.3   عمان (1)
1,5381,6082,1073,0523,72422.0   اليمن (3)

139,255135,528163,832223,632327,99846.7  إجمالي الدول العربية( باالسعار الجاریة)
127,407121,988145,498195,142281,06144.0  إجمالي الدول العربية ( باالسعار الحقيقية)(4)

(1)  بيانات من مصادر وطنية.

(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.

المصدر :  مصادر وطنية، وتقديرات منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).

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

(مليون دوالر)
 2005-2001 



%الكمية%الكمية%الكمية%الكمية%الكمية

 وفق المصدر  

3,814543,886543,997554,196554,50056 المنتجات البترولية **  

2,978423,059433,119433,218423,34141 الغاز الطبيعي  

14421462145214621462 الطاقة الكهرومائية  

731721711731731 الفحم  

7,0091007,1631007,3321007,6331008,060100 إجمالي المصادر  

186154169301427 التغير السنوي(ألف ب م ن / ي )  

2.72.22.44.15.6 نسبة التغير (%)  

 * بيانات تقديرية، وقد ال تتوافق المجاميع نظرا للتقريب.  
** المنتجات البترولية تشتمل على النفط الخام المستخدم آوقود في محطات الكهرباء. 

*2005

المصدر: مصدر المحلق (1/5).

ملحق (6/5): استهالك الطاقة في الدول العربية

(ألف برميل مكافئ نفط/یوم)

200120022003*2004

2005-2001



غازنفطغازنفط
23235813 اجمالي الدول العربية  

ــــ اإلمارات  

ــــ البحرين  

ـ1ــ تونس  

3951 الجزائر  

1221 السعودية  

ــ21 سورية  

ــــ العراق  

ــــ قطر  

ـ2ـ2 الكويت  

ـ2ــ ليبيا  

4113811 مصر  

ـ1ــ السودان  

ـ4ـ8 ُعمان  

ـ3ـ3 اليمن  

*  بيانات تقديرية.
المصدر: مصدر الملحق ( 5 / 1 )

عامي 2004 و2005*

ملحق (7/5): االستكشافات البترولية في الدول العربية

االستكشافات البترولية
( العدد )

2004*2005



ملحق (8/5): احتياطي النفط عربيا وعالميا
 خالل الفترة 2005-2001

(مليار برميل عند نهایة السنة)

2001200220032004*2005
نسبة التغير

2005/2004
(%)

97.8097.8097.8097.8097.800.0 اإلمارات  
(7.7)0.130.130.130.130.12 البحرين  

0.310.310.310.310.310.0 تونس  
11.3111.3111.8011.3511.350.0 الجزائر  

(0.0)262.70262.79262.73264.31264.21 السعودية   
3.153.153.153.153.150.0 سورية  
115.00115.00115.00115.00115.000.0 العراق  

15.2115.2115.2115.2115.210.0 قطر  
96.5096.5099.00101.50101.500.0 الكويت   

36.0036.0039.1339.1339.130.0 ليبيا   
3.703.703.703.703.700.0 مصر  

0.810.810.810.816.32680.2 السودان  
5.905.705.564.805.5114.8 ُعمان  
4.004.004.004.004.000.0 اليمن  

652.52652.41658.33661.20667.310.9 اجمالي الدول العربية  
5.124.724.324.304.300.0 اندونيسيا  

99.08130.69133.25132.46132.460.0 ايران  
77.6977.3177.2379.7379.730.0 فنزويال  
31.5034.3535.2635.8835.880.0 نيجيريا  

213.39247.07250.06252.37252.370.0 اجمالي دول أوبك غير العربية  
(0.0)847.91881.68890.73896.67896.57 اجمالي دول أوبك   

(10.2)4.934.724.674.494.03 المملكة المتحدة  
(10.3)11.5510.4010.109.648.65 النرويج  

(2.4)22.4322.6822.7021.8921.37 الواليات المتحدة  
(13.0)25.4317.2016.0414.8012.88 المكسيك  

4.864.864.864.304.7911.4 آندا  
(0.1)81.4387.4190.4390.2390.11 رابطة الدول المستقلة  

(0.2)48.5760.0069.1072.2872.16 منها : روسيا  
5.429.009.009.009.000.0        آازاخستان  

1.187.007.007.007.000.0        اذربيجان  
0.550.550.550.550.550.0        ترآمانستان  
0.590.590.590.590.590.0        اوزبكستان  

17.5718.5018.2518.2518.250.0 الصين  
47.5448.2251.1551.4551.780.6 باقي دول العالم  

1081.651113.471126.591128.621131.540.3 اجمالي العالم  
60.358.658.458.659.0  نسبة الدول العربية للعالم (%) 

78.479.279.179.479.2  نسبة دول أوبك للعالم (%) 
* بيانات تقديرية.

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 (1/5).



ملحق (9/5): احتياطي الغاز الطبيعي عربيا وعالميًا
خالل الفترة 2005-2001

(مليار متر مكعب في نهایة العام)

2001200220032004*2005
نسبة التغير

2005/2004
(%)

6,0606,0606,0606,0606,0710.2 اإلمارات  
92929292920.0 البحرين  

78787878780.0 تونس  
4,5234,5234,5454,5454,5450.0 الجزائر  

6,4566,6466,7546,8346,8991.0 السعودية  
3713713713713710.0 سورية  
3,1093,1903,1703,1703,1700.0 العراق  

25,78325,78325,78325,78325,7830.0 قطر  
1,5571,5571,5721,5721,5860.9 الكويت  

1,3141,5031,4911,4911,4910.0 ليبيا  
1,5571,6571,7251,8541,8972.3 مصر  

8585858511332.9 السودان  
(2.4)859829849849829 ُعمان  
3964534794794790.0 اليمن  

52,24052,82753,05453,26353,4040.3 اجمالي الدول العربية  
2,6032,5572,5572,7692,7690.0 اندونيسيا  

26,60026,69027,57027,50027,5000.0 ايران  
4,1804,1814,2194,2874,2870.0 فنزويال  
4,6334,9975,0555,2295,2290.0 نيجيريا  

38,01638,42539,40139,78539,7850.0 اجمالي دول أوبك غير العربية  
86,81887,68788,77689,24089,3300.1 اجمالي دول أوبك  

(15.7)660630630630531 المملكة المتحدة  
3,8333,6673,1883,1883,1880.0 النرويج  

5,1965,2945,2945,3535,4511.8 الواليات المتحدة  
7974244214214537.6 المكسيك  

(0.1)1,6941,6641,6721,6031,602 آندا  
56,21556,41556,30057,02957,0290.0 رابطة الدول المستقلة  

47,57247,57247,57247,57247,5720.0 منها : روسيا  
1,8411,8411,8411,8411,8410.0        آازاخستان  

1258498498498500.1        اذربيجان  
2,8602,0102,0102,0102,0100.0        ترآمانستان  
1,8751,8751,8751,8751,8750.0        اوزبكستان  

1,3681,5102,2292,2292,2290.0 الصين  
16,96917,51917,69718,21618,2270.1 باقي دول العالم  

176,988178,375179,886181,717181,8990.1 اجمالي العالم  
29.529.629.529.329.4  نسبة الدول العربية للعالم (%) 

49.149.249.449.149.1  نسبة دول أوبك للعالم (%) 
* بيانات تقديرية.

مالحظة: األرقام بين قوسين تعنى سالبا.

المصدر: مصدر الملحق (1/5).



ملحق (10/5): انتاج النفط الخام عربيا وعالميًا 
خالل الفترة 2005-2001

(ألف برميل/یوم)

2001200220032004*2005
نسبة التغير

2005/2004
(%)

2231.01900.32287.22343.62467.75.3 اإلمارات  
182.0186.1189.5174.2175.00.5 البحرين  

69.672.265.869.772.03.3 تونس  
842.4850.01110.81311.41350.02.9 الجزائر  

7890.07093.08410.08897.09353.05.1 السعودية  
(10.6)522.0508.3527.8503.3450.0 سورية  
(12.6)2600.02126.51328.32106.21840.0 العراق  

632.0568.0635.0755.3800.05.9 قطر  
1947.21745.92106.72287.82572.312.4 الكويت  

1323.51315.81427.51580.71640.03.8 ليبيا  
(1.9)760.0751.3750.1709.2696.0 مصر  

230.0230.0255.0286.7290.01.2 السودان  
(1.1)956.0897.0819.0783.0774.0 ُعمان  
436.0435.0448.3350.0350.00.0 اليمن  

20621.718679.420361.022158.122830.03.0 اجمالي الدول العربية  
(2.4)1214.21116.31013.31094.41067.7 اندونيسيا  

(1.3)3707.03430.03784.23834.23782.5 ايران  
(2.8)2791.92431.82006.73009.42926.1 فنزويال  
2017.61945.02145.02356.82425.02.9 نيجيريا  

(0.9)9730.78923.18949.210294.810201.3 اجمالي دول أوبك غير العربية  
27196.824522.626254.729576.830224.32.2 اجمالي دول أوبك  

(9.7)2330.82305.82103.21843.01665.0 المملكة المتحدة  
(3.1)3244.63148.83065.02797.42710.0 النرويج  

(5.7)5801.25746.05681.65430.35120.0 الواليات المتحدة  
(1.9)3127.03177.03370.43383.03320.0 المكسيك  

(4.9)2052.42212.92314.72417.82300.0 آندا  
8210.88975.99906.110580.511092.04.8 رابطة الدول المستقلة  

6780.87404.68240.08886.79215.03.7 منها : روسيا  
707.5818.3888.0970.0970.00.0        آازاخستان  

298.5300.0306.3300.0400.033.3        اذربيجان  
160.0180.0210.0200.0220.010.0        ترآمانستان  
145.0149.0144.0150.0160.06.7        اوزبكستان  

3296.73405.73422.93484.93635.04.3 الصين  
8621.59039.39038.88852.79247.84.5 باقي دول العالم  
67037.465613.968212.971242.572121.11.2 اجمالي العالم  

30.828.529.831.131.7  نسبة الدول العربية للعالم (%) 
40.637.438.541.541.9  نسبة دول أوبك للعالم (%) 

* بيانات تقديرية. 
مالحظة : األرقام بين قوسين تعنى سالباً. يشتمل بيان انتاج آل من السعودية والكويت على نصف انتاج المنطقة المقسومة.

المصدر: مصدر الملحق (1/5).



200120022003*2004
نسبة التغير 

2004/2003
(%)

39,36043,39044,80045,8002.2 اإلمارات  
8,9009,4609,6509,8001.6 البحرين  

1,9002,1502,1502,51016.7 تونس  
(1.0)78,24080,36782,82982,009 الجزائر  

53,69057,32060,06065,6809.4 السعودية  
5,5906,8006,3006,3000.0 سورية  
2,7602,3601,5602,60066.7 العراق  

27,00029,50031,40037,81020.4 قطر  
9,5008,0009,1009,7006.6 الكويت  

6,1806,2106,4007,0009.4 ليبيا  
24,45026,47429,70033,10011.4 مصر  
13,97614,91416,37517,8599.1 ُعمان  

271,546286,945300,324320,1686.6 إجمالي الدول العربية  
66,30070,35072,80073,3000.7 اندونيسيا  

69,14575,00081,50089,66310.0 ايران  
31,71028,41526,06028,4059.0 فنزويال  
14,90015,96719,02322,38817.7 نيجيريا  

182,055189,732199,383213,7567.2 إجمالي دول أوبك غير العربية  
398,785416,879435,532464,3556.6 إجمالي دول أوبك  

(1.6)104,470103,590102,850101,198 المملكة المتحدة  
55,10068,31076,14078,5003.1 النرويج  

555,545536,052539,110552,4612.5 الواليات المتحدة  
35,31035,31036,38047,39330.3 المكسيك  

186,800187,810182,700189,3903.7 آندا  
726,030742,690787,060822,6604.5 رابطة الدول المستقلة  

575,400595,300635,230674,5106.2 منها : روسيا  
(6.9)11,60011,15013,54012,600        آازاخستان  

5,2005,15010,20010,2000.0        اذربيجان  
(0.9)47,90053,50064,20063,600        ترآمانستان  
(5.9)57,00058,40044,58041,960        اوزبكستان  

30,30032,63034,13040,80019.5 الصين  
406,674417,282439,860452,0502.8 باقي دول العالم  
2,553,8302,600,3512,697,9372,818,3764.5 إجمالي العالم  

10.611.011.111.4  نسبة الدول العربية للعالم (%) 
15.616.016.116.5  نسبة دول أوبك للعالم (%) 

* بيانات تقديرية.
(  ) تعني سالبًا .

المصدر: مصدر الملحق  (1/5).

ملحق (11/5):  الغاز الطبيعي المسوق عربيا وعالميًا

(مليون متر مكعب/سنة)
 خالل الفترة 2004-2001
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