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 التطورات في مجال النفط والطاقة

 
 
 

 نظرة عامة
 

،  باالرتفاع المتواصل ألسعار النفط على مدار السنة ووصولها إلى مستويات عالية لم تشهد لها مثيالً                      2004اتسم عام    

وتضافرت مجموعة من العوامل لدفع           .برميل/  دوالر  36.0 سعر سلــة أوبــــك السنوي إلى               متوسطحيث وصل     

ر باتجاه الصعود، وهي عوامل مختلفة ومتشابكة في آن معًا، بعضها جيوسياسي الطابع، وبعضها اآلخر يتعلق                        األسعا

يمكن في هذا السياق إهمال      بالنمو غير المتوقع في الطلب العالمي على النفط السيما في الصين والواليات المتحدة، وال                

قد أفضى تحسن أداء االقتصاد العالمي بشكل عام واالقتصاد                و. دور عامل المضاربات في األسواق المستقبلية للنفط           

أما إجمالي اإلمدادات   .  مليون برميل يومياً   82.2األمريكي بشكل خاص إلى زيادة الطلب العالمي على النفط ليصل إلى              

، ليغطي  2003 مليون برميل في اليوم وارتفع مستوى المخزون التجاري العالمي عن مستوى عام              83العالمية فقد بلغت    

 . يومًا من االستهالك66حوالي 

 

وقد أدى االرتفاع في آل من أسعار النفط وصادراته من الدول العربية إلى زيادة عوائدها النفطية لتصل إلى حوالي                               

آما تزايد استهالك الطاقة في الدول العربية، واستمرت هذه الدول في االعتماد                   . 2004 مليار دوالر في عام         248.5

وقد أدت النشاطات االستكشافية في       . تجات النفطية والغاز الطبيعي بشكل رئيسي لتلبية احتياجاتها من الطاقة              على المن 

ويقدر إجمالي االحتياطيات . 2003 اآتشافًا في عام   68 مقابل   2004 اآتشافًا جديدًا في عام      42الدول العربية إلى تحقيق     

 في المائة من االحتياطي العالمي، ويقدر إجمالي االحتياطيات                59.8 بنحو    2004النفطية في الدول العربية في عام            

 . في المائة من إجمالي االحتياطي العالمي31المؤآدة من الغاز الطبيعي في الدول العربية بحوالي 

 

 )1(اإلمدادات النفطية

 

ي، أي بزيادة   /يون ب  مل 83 إلى أعلى معدل سنوي له وهو          2004وصل إجمالي اإلمدادات النفطية العالمية خالل عام          

ويعزى هذا االرتفاع الكبير إلى دخول حقول جديدة مرحلة اإلنتاج، وخصوصًا           .  2003 في المائة مقارنة بعام      4.5تمثل  

                                                           
 .يشتمل إجمالي اإلمدادات النفطية على النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي والمتكثفات والنفوط غير التقليدية  (1)

 

الفصل 
الخامس
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في المناطق البحرية لغرب أفريقيا والبرازيل من جهة، أو إلى انتهاء فترات اإلصالح والصيانة في أماآن إنتاج أخرى،                    

 ).1(الشكل 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 6.3ي،  وذلك بزيادة توازي      / مليون ب  24.9 نحو   2004في اإلمدادات النفطية خالل عام       بلغت مساهمة الدول العربية   

  41.7وتمكنت الدول العربية عبر الزيادة التي حققتها من االستحواذ على حوالي             . في المائة مقارنة بإنتاجها للعام السابق     

 في  30ات النفط العالمية، وبذلك توسعت حصتها  في السوق النفطية العالمية إلى               في المائة من إجمالي الزيادة في إمداد       

ي، والكويت   / ألف ب    273وآان المساهم األآبر في هذه الزيادة آل من السعودية بنحو                        .2004المائة خالل عام       

 1.3ة فقد ارتفعت من       أما اإلمدادات العراقي   . ي على التوالي   /  ألف ب     115 و    117 و    168واإلمارات وليبيا بمقدار     

 ألف  300، آما ارتفعت إمدادات السودان قليًال إلى معدل              2004ي عام    / مليون ب   2.1 إلى    2003ي عام    /مليون ب 

 .  ي/ب

 

 في  8.6، أي بزيادة تمثل       2004ي خالل عام        / مليون ب   11.3وبلغت اإلمدادات النفطية من دول أوبك غير العربية             

أما اإلمدادات النفطية لبقية      . في المائة من إجمالي اإلمدادات العالمية        13.6ل ما نسبته     ، وتشك 2003المائة مقارنة بعام     

ي مقارنة بعام    / مليون ب   1.2، أي بزيادة قدرها        2004ي خالل عام         /  مليون ب   46.8فقد وصلت إلى       دول العالم 

 . في المائة من إجمالي اإلمدادات العالمية56.4، وتشكل ما نسبته 2003

  

 جهودًا ملحوظة لبث عوامل االستقرار في السوق النفطية وتزويد السوق بما يلبي               2004منظمة أوبك خالل عام     وبذلت  

احتياجات المستهلكين، ولعبت الدول العربية األعضاء في أوبك، دورًا فاعًال في سعي المنظمة لضمان استقرار السوق،                  
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الشكل (1): تطور اإلمدادات النفطية العالمية خالل الفترة (2004-2000)
(مليون ب/ي)
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عات استثنائية خالل العام المذآور، فضًال عن االجتماعين            وقد عقدت المنظمة من أجل تحقيق هذا الهدف ثالثة اجتما              

وخالل االجتماع االستثنائي األول وبعد أن أخذت أسعار النفط في االنخفاض خفضت دول المنظمة سقـفها                          . العاديين

ي تم زيادة وفي  االجتماع االستثنائي الثان    . ي  / مليون ب  23.5ي  ليصبح السقف الجديد      / مليون ب  1.0اإلنتاجي بواقـــع   

ي، وبهذه الزيادة أصبح السقف     / مليون ب  0.5ي، واتبعت ذلك بزيادة أخرى مقدارها       / مليون ب  2.0سقف اإلنتاج بواقع    

وبعد أن أخذت األسعار في      . ي، وذلك من أجل الحفاظ على أسعار النفط عند مستويات مقبولة              / مليون ب   26.0الجديد  

 1.0تماع االعتيادي الثاني  قرارا برفع سقف اإلنتاج للمرة الثالثة بواقع                  االرتفاع مرة أخرى اتخذت المنظمة في االج         

  وقررت في اجتماعها االستثنائي الثالث الحفاظ على سقف اإلنتاج البالغ               .ي  / مليون ب  27.0ي، ليصل إلى     /مليون ب 

ي وذلك  / مليون ب  1.0ي آما هو، آما قررت التخفيض من إنتاجها اإلضافي فوق سقف اإلنتاج بواقع                / مليون ب  27.0

  ).5/1( لتفادي تراآم أي إمدادات إضافية، الملحق 

 

 الطلب العالمي على النفط
 

ام                   ان للتحسن الملحوظ في أداء االقتصاد العالمي خالل ع ادة الطلب على النفط خالل العام             2004آ ًا في زي  دورًا مهم

ى متوسط         ، وبذلك وصل إجمالي 2003ي عام / مليون ب 1.9ي مقارنة بنحو / مليون ب2.6المذآور والتي وصلت إل

 ).2(، الشكل 2004ي خالل عام / مليون ب82.2الطلب العالمي على النفط إلى 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

معدالت النمو االقتصادي العالمي مقاسا بمؤشر نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، والنمو الكمي في              ) 3(ويبين الشكل   

 في المائة خالل عام       4.0من   (2004 ومن الواضح أن التحسن في األداء االقتصادي لعام               الطلب العالمي على النفط،    
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الشكل (2): تطور إجمالي الطلب العالمي على النفط خالل الفترة (2004-2000)
(مليون ب/ي)
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 في المائة خالل    3.3أدى إلى ارتفاع في الطلب العالمي على النفط بنسبة            ) 2004 في المائة خالل عام       5.1 إلى   2003

 . في المائة خالل العام السابق2.4 بدال من 2004عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 أن حصة الدول الصناعية من إجمالي الطلب العالمي على النفط                         الدوليةحظ على مستوى المجموعات          ومن المال  

ي، في حين ارتفعت حصة الدول النامية          / مليون ب   49.4 ليصل طلبها إلى       2004 في المائة عام       60.1انخفضت إلى    

ت حصة الدول المتحولة في حدود       ي، بينما ظل  / مليون ب  28 ليصل طلبها إلى مستوى       2004 في المائة عام      34.1إلى  

 . ي  من اإلجمالي العالمي/ مليون ب4.8 في المائة، أي 5.8

 

، وشكلت تلك   2003 في المائة مقارنة بمستوى عام       1.4 بنسبة   2004طلب الدول الصناعية على النفط خالل عام        ارتفع  

ومن أصل إجمالي تلك الزيادة،     .  2004 عام    في المائة من إجمالي الزيادة في الطلب على النفط خالل          27الزيادة حوالي   

ي خالل  / مليون ب   20.4 في المائة، ليصل طلبها إلى          67ساهمت الواليات المتحدة بالجزء األآبر منها،  أي بحوالي               

 مليون  15.6ي ليبلـغ    / مليون ب   0.2أما بالنسبة ألوروبا الغربية، فقد ارتفع طلب دول المجموعة بواقع                   .2004عام  

ي / مليــون ب    0.1بينما انخفض طلـــب دول المحيـــط الهـــادي بصورة طفيفـــة وبواقع                   . 2004عام   ي خالل     /ب

 زيادة آبيرة    2004وشهد طلب الدول النامية على النفط خالل عام              .ي خالل العام المذآور    / مليون ب   8.7ليصل إلى    

الي الزيادة في الطلب العالمي على النفط           ي، وشكلت هذه  الزيادة النسبة األعظم من إجم              / مليون ب   1.8وصلت إلى    

وحظي طلب الدول اآلسيوية بمعظم الزيادة المتحققة في الطلب على النفط، حيث ارتفع                 .  في المائة  69خالل العام، أي     

 في المائة من إجمالي الطلب لمجموعة        53ي ليشكل أآثر من     / مليون ب  14.9ي ليصل إلى    / مليون ب  1.2طلبها بواقع   

 مليون  0.7واستأثرت الصين بجزء آبير من تلك الزيادة، حيث ازداد طلبها بنحو                    .مية خالل العام المذآور     الدول النا 
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وشهد طلب منطقة    .  في المائة من إجمالي الزيادة في الطلــب العالمي على النفط خالل العام                    27ي ليشكل حوالي      /ب

 في المائة   50واستأثرت الدول العربية بنسبة      . لعام السابق  في المائة مقارنة با     5الشرق األوسط وإفريقيا ارتفاعا بنسبة        

قدرت الزيادة في طلب     و .ي خالل العام المذآور   / مليون ب  4.2من تلك الزيادة، إذ وصل إجمالي طلبها على النفط إلى             

سابق بكامل  تي ال ي، وقد استأثرت دول االتحاد السوفي      2004ي خالل عام    / مليون ب  0.1الدول المتحولة في العالم بواقع       

التغير في  ) 1(ويوضح الجدول     ،تلك الزيادة، أما أوروبا الوسطى والشرقية فقد حافظت على مستوى طلبها السابق                     

 .الطلب على النفط حسب المجموعات الدولية

 
 )1(الجدول 

 خالل الفترة ةفي الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدوليالتغير
)2000 – 2004( 

 
2004 * 2003 2002 2001 2000  

 الصناعية الدول       
 ي/  مليون ب 0.3 0.0 0.1 0.7 0.7
 )في المائة(  الزيادة السنوية  0.6 0.0 0.2 1.5 1.4
  الناميةالدول       
 ي/  مليون ب 1.0 0.5 0.8 1.0 1.8
 )في المائة(  الزيادة السنوية  4.4 2.1 3.3 4.0 6.9
  المتحولةالدول       
 ي/  مليون ب 0.4 0.1 (0.2) 0.2 0.1
 )في المائة(  الزيادة السنوية  9.5 2.2 (4.3) 4.4 2.1
  العالم  إجمالي     
 ي/  مليون ب 1.7 0.6 0.7 1.9 2.6
 )في المائة(  الزيادة السنوية  2.3 0.8 0.9 2.4 3.3

  .األرقام بين قوسين تعني سالبا: مالحظة 
 .بيانات تقديرية  *

 ).أوابك(، منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 2004تقرير األمين العام السنوي : ر المصد

 

 المخزونات النفطية العالمية 
 

، 2004 مليون برميل خالل عام       6337ليصل إلى   ) التجاري واالستراتيجي (ارتفع إجمالي المخزونات النفطية العالمية       

 إلى  2004وصلت آمية المخزون التجاري العالمي في نهاية عام               .2003 مليون برميل مقارنة بعام         325أي بزيادة    

 يوما من االستهالك في        66 في المائة، وهو مستوى آاف لتغطية حوالي               5.4 مليون برميل، أي بزيادة تمثل           4837

اري العالمي  ويمثل المخزون التجاري في الدول الصناعية الجزء األعظم من إجمالي المخزون التج              .الفترة المشار إليها  

 مليون برميل، وذلك بزيادة       2588، حيث بلغ     2004 في المائة آما في نهاية الربع الرابع من عام                53وبنسبة تتجاوز    

ويشكل المخزون   .  يوما من االستهالك في تلك الفترة            52 في المائة، وهو مستوى آاف لتغطية حوالي                 3.2حوالي   

 975الي المخزون التجاري لمجموعة الدول الصناعية وبكمية تبلغ                في المائة من إجم       38التجاري األمريكي حوالي      

 .مليون برميل وفقًا ألرقام نهاية العام
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 مليون  35، بزيادة مقدارها    2004 مليون برميل في نهاية عام       673 وصلت آمية المخزون االستراتيجي األمريكي إلى        

جها ّجراء سلسلة األعاصير التي ضربت جنوب شرق         ونظرًا لخسارة بعض الشرآات األمريكية لجزء من إنتا         .  برميل

الواليات المتحدة األمريكية، فقد قامت اإلدارة األمريكية بتزويد هذه الشرآات بكميات من المخزون االستراتيجي ومن                     

ع النفوط ذات النوعيات الخفيفة على سبيل السلفة وعلى شرط أن تعيد الشرآات تلك الكميات لإلدارة خالل بضعة أسابي                      

ويعزى تدني آمية الزيادة في المخزون االستراتيجي األمريكي إلى            . إضافيةالحقة عالوة على فائدة على شكل آميات           

 .)5/2(  الملحق ،هذا اإلجراء االستثنائي

   

 اتجاهات األسعار
 

 أسعار النفط العالمية
 

  في المائة    28دل سعر سلة أوبك بنسبة         ، حيث ارتفع مع   2004ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل استثنائي خالل عام          

وألول مرة حافظ معدل سعــر      . 2004برميل في عام     /   دوالر  36.0، فقد وصل معدل السعر إلى          2003مقارنة بعام    

سلـــة أوبك على مستوى يفوق الحد األعلى للنطاق السعري المحدد من قبل المنظمــة، سـواء آان ذلك على المستوى                          

 وبعد  1995وعند احتساب أسعار النفط الحقيقية بأسعار عام         ،  2004عــي أو الشهري أو طوال عــام        اليومي أو األسبو  

 وصل إلى   2004تعديلها وفق مخفض الناتج المحلي اإلجمالي للدول الصناعية، يتضح أن معدل سعر سلة أوبك في عام                  

 ).5/4(و) 5/3(والملحقان ) 4( الشكل ،2003 في المائة، مقارنة بعام 25.7برميل، مرتفعا بنسبة /  دوالر31.8
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المعدل األسبوعي الحد األدنى للنطاق السعري الحد األعلى للنطاق السعري

زیادة  أوبك األولى 
 2.0 مليون ب /ي

زیادة أوبك الثانية 
 500 ألف ب / ي

خفض أوبك االول 
 1.0 مليون ب/ ي

  زیادة أوبك الثالثة  
1.0 مليون ب/ ي

الشكل (4): الحرآة األسبوعية ألسعار سلة أوبك،2004
(دوالر/ برميل) 
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تضافرت عوامل عديدة ومتنوعة لدفع أسعار النفط نحو االرتفاع، منها  استمرار التوتر في منطقة الشرق األوسط                                 

ة في  بصورة عامة،  والوضع األمني غير المستقر في العراق، والمشاآل العرقية والقبلية في نيجيريا،  واألزمة السياسي                  

، إضافة إلى أزمة شرآة يوآوس           2004أغسطس   / فنزويال قبل انفراجها بعد االستفتاء الذي جرى خالل شهر آب                   

 .2003الروسية التي بدأت خالل عام 

 

وتأثرت مستويات األسعار أيضا بالزيادة التي طرأت على الطلب العالمي على النفط  من ناحية، وبالتعديل الذي  طرأ                          

ونجم عن هذا الوضع األخير حالة من           .   وزيادتها نحو األعلى من ناحية أخرى          2004خالل عام    على أرقام الطلب      

التخوف في السوق مبعثها الظن بأن الطاقة اإلنتاجية في العالم قد ال تكون آافية لتلبية الزيادات في الطلب العالمي على                        

ادة إنتاجها إلى مستويات مقاربة لطاقاتها           النفط في المستقبل القريب، خصوصا بعد أن اضطرت دول أوبك إلى زي                       

 .اإلنتاجية لتلبية الطلب المتنامي غير المتوقع

 

 أيضا اتساعا في الفروقات ما بين أسعار النفوط الخفيفة منخفضة المحتوى الكبريتي والنفوط الثقيلة                      2004وشهد عام    

لذي تعاني منه المصافي في أمريكا نظرًا لعدم             عالية المحتوى الكبريتي ألسباب تعود بالدرجة األولى إلى االختناق ا                

وجود طاقة تكرير آافية لمعالجة النفوط الثقيلة عالية المحتوى الكبريتي من جهة، والتشديد في مواصفات المنتجات                             

وانعكس ذلك على حرآة     . النفطية وقلة الوفرة النسبية للنفوط الخفيفة ضمن نمط العرض العالمي للنفط من جهة أخرى                  

ر النفوط المختلفة للدول العربية حيث ارتفعت أسعار النفوط الخفيفة بمستويات أعلى من مستويات ارتفاع أسعار                        أسعا

 مقارنة  2004برميل خالل عام    /  دوالر 9.7بواقع  )  الجزائر(فمثال ارتفع معدل سعر نفط خليط صحراء        . النفوط الثقيلة 

 في المائة من تلك الزيادة حيث ازداد         50إلى  ) السعودي(بي الثقيل   ، بينما لم تصل الزيادة في سعر نفط العر         2003بعام  

 .برميل فقط خالل الفترة المذآورة/  دوالر4.2بواقع 

 

 األسعار الفوریة للمنتجات النفطية
 

 انعكس ارتفاع أسعار النفط الخام على المنتجات النفطية التي ارتفعت أسعارها في آافة األسواق الرئيسة في العالم خالل                  

وصل معدل  فقد  . ، وقد تفاوتت نسب ارتفاع األسعار سواء آان ذلك بالنسبة لألسواق أو المنتجات النفطية                     2004عام  

برميل مقارنة   /  دوالر  12.7برميل أي بزيادة       /  دوالر  49.4 في الخليج األمريكي إلى            2004سعر الغازولين لعام       

 في المائة،   35.3برميل في روتردام، أي بزيادة      /  دوالر 47.1آما وصل معدل السعر إلى      . 2003بمعدالت السعر لعام    

يعزى  و.2003عام سعر  في المائة مقارنة بمعدل  34برميل،  أي بزيادة     /  دوالر 46.6وفي سنغافورة وصل السعر إلى      

.  كا من أهمها ما يتعرض له قطاع التكرير من اختناقات وخصوصًا في أمري             ،ارتفاع أسعار الغازولين إلى عوامل عديدة      

وجاء ارتفاع سعر الغازولين وارتفاع وتيرة األداء في قطاع التكرير نتيجة لزيادة الطلب على الغازولين، والتشدد في                         

 .  مواصفات ذلك المنتج وتنوعها في الواليات األمريكية المختلفة
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ائة في األسواق المختلفة       في الم    41.6 في المائة  و        33.6 ما بين     2004وارتفعت أيضًا أسعار زيت الغاز خالل عام           

، إذ وصل معدل السعر عام      ) في المائة  41.6(وتميزت سوق سنغافورة بأعلى زيادة      . 2003مقارنة بمعدالتها خالل عام     

برميل،  / دوالر 46 في المائة ليصل معدل السعر إلى         37.3برميل، تلتها سوق روتردام بزيادة      /  دوالر 47.3 إلى   2004

 .برميل /  دوالر45.7 إلى 2004 في المائة ليصل معدل السعر خالل عام 33.6بزيادة وأخيرا السوق األمريكية 

 

 في األسواق المختلفة مقارنة بأسعار الغازولين وأسعار        2004اتصفت أسعار زيت الوقود بزيادة قليلة نسبيا خالل عام           و

يلة في االستخدامات التقليدية لذلك المنتج   زيت الغاز بسبب الطلب المنخفض عليه نسبيا نتيجة لمنافسة مصادر الطاقة البد           

 ما  2004وخصوصًا استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، حيث تراوحت الزيادة في سعر زيت الوقود في عام                         

 .2003 في المائة مقارنة بأسعار 6.0 في المائة و2.7بين 

 

 في المائة، تلتها السوق األمريكية بزيادة            6.0واستأثرت سوق سنغافورة بأعلى نسبة زيادة لسعر زيت الوقود وهي                    

 . في المائة2.7 في المائة،  ثم سوق روتردام بزيادة 3.0حوالي 

 

 أسعار شحن النفط الخام 
 

زيادة الكبيرة في حجم تجارة النفط العالمية بهدف تلبية الزيادة في الطلب على النفط إلى ارتفاع أسعار شحن النفط                 أدت ال

تويا      ى مس ام إل ام      الخ دد والحجم المناسب من الناقالت في           2004ت قياسية في ع ر الع ك أيضًا عدم توف ، وساهم في ذل

ية، وخصوصًا تلك التي تتمتع بالمواصفات الجديدة المتوافقة مع متطلبات حماية البيئة والناقالت ذات البدن                    السوق الدول

تجهة من موانئ الخ              .المزدوج  نفط الم ليج العربي إلى الشرق بواسطة الناقالت الكبيرة وصلت أسعار الشحن لشحنات ال

ى مستوى    ى المقياس العالمي  306إل ، مقارنة بمستوى 2004 في شهر نوفمبرعام )World Scale–WS()2(  نقطة عل

ام                135 ناظر من ع نفط من موانئ الخليج العربي       م،  2003 نقطة مسجلة خالل الشهر الم ل ال ة نق اع آلف ي ارتف ا يعن م

اه سوق ال   ثر من     باتج ى أآ يل /  دوالر6.0شرق إل يج        . برم ىء الخل تجهة من موان وارتفعت أسعار الشحن للشحنات الم

ى مستوى قياسي خالل الشهر المذآور أعاله لتصل إلى                             يرة أيضا، إل ناقالت الكب ى الغرب هي األخرى، ولل ي إل العرب

من جانب آخر، وصلت     .2003ثل من عام     نقطة خالل الشهر المما    119 بنحو نقطة على المقياس العالمي، مقارنة        210

ناقالت صغيرة أو متوسطة الحجم إلى                              بحر األبيض المتوسط وب نطقة ال نقولة داخل م نفط الم أسعار الشحن لشحنات ال

ياس العالمي خالل شهر  أآتوبر            392مستوى    ى المق  نقطة خالل الشهر المماثل 160، مقارنة بمستوى 2004 نقطة عل

 .  من العام السابق

 

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

تاب          اه في آ ك االتج نقل القياسي لذل ذي ينشر سنويا من قبل   ) World Scale(من سعر ال ويتضمن ) World Scale Association(ال
 . لكل االتجاهات الرئيسية في العالم– 100World Scale تمثل –-طن / ة دوالرقائمة من األسعار بصيغ
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 )3(وائد الصادرات النفطية في الدول العربيةع

 

، إذ  1980 مليار دوالر، وهو مستوى لم تشهده منذ عام              248.5 إلى    2004 في عام     وصلت عوائد الصادرات النفطية    

 باألسعار  النفطية العوائدويالحظ عند احتساب     .  في المائة مقارنة بالعام السابق       37.1 بنسبة بلغت     هذه العوائد  تارتفع

 مليار  219.3 لتصل إلى      2003 في المائة مقارنة بمستوى عام            34.8 أنها ارتفعت أيضا بنسبة          1995يقية لعام    الحق

 .دوالر

 

 من جهة، وإلى االرتفاع الملحوظ الذي طرأ على اإلنتاج           2004  أسعار النفط خالل عام        ارتفاعوتعزى تلك الزيادة إلى     

  حيث بلغ متوسط إنتاج النفط في الدول العربية خالل العام المذآور                 والتصدير في معظم الدول العربية من جهة ثانية،         

وحققت الدول العربية    .  في المائة مقارنة بمستواه المسجل خالل العام السابق        6.6ي، مرتفعا بنسبة    / مليون ب  22.2نحو  

 العوائدل ال الحصر، ارتفعت       فعلى سبيل المثا   .  وإن تفاوتت النسب فيما بينها        النفطية عوائدهاالمنتجة للنفط زيادة في       

، وتراوحت نسبة   2003ليبيا واليمن مقارنة بعام     و  الكويت  في المائة في آل من     40 بنسبة تخطت    2004 في عام    النفطية

.    في المائة في اإلمارات35.8  في المائة في قطر و29.7 آل من اإلمارات والسعودية وقطر ما بين    عوائداالرتفاع في   

 مليار دوالر عام    19.6 إلى   2003 مليار دوالر في عام       8.6 من   عوائده ارتفعت، حيث   استثنائيراق  وقد آان وضع الع   

 10.5 بنسب تراوحت ما بين      عوائدها النفطية آما حققت آل من البحرين والجزائر وسورية ومصر ارتفاعًا في             .2004

 ).5( والشكل )5/5(الملحق  في المائة في مصر، 19.8في المائة في سورية إلى 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 :  تم تقدير العائدات النفطية في الدول العربية على النحو التالي  (3)

م احتساب حجم الصادرات النفطية في الدول العربية وذلك بطرح االستهالك السنوي من اإلنتاج السنوي، وبعد ذلك تم احتساب الم        عدل ت
ر العائدات                         م تقدي نوية ت دل السنوي للسعر في حجم الصادرات النفطية الس ة، وبضرب المع ة لخامات آل دول السنوي لألسعار الفوري

 .ويالحظ أن بيانات عوائد الصادرات النفطية لكل من السعودية والكويت من مصادر وطنية. النفطية للدول العربية
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الشكل (5): العوائد النفطية للدول العربية باألسعار الجاریة والحقيقية خالل الفترة 
(2004-2000)
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 استهالك النفط والطاقة في الدول العربية
 

  وفق المصدرإجمالي استهالك الطاقة
 

 في المائة    4 قد ارتفع بمعدل       2004إجمالي استهالك الطاقة في الدول العربية في عام              تشير التقديرات األولية إلى أن      

 4.3 وفي الوقت نفسه بلغت حصة الدول العربية          .)ي/ ب م ن  ( مليون برميل مكافىء نفط يوميا        7.6ليصل إلى حوالي    

 في المائة    56.6، بينما بلغت حصة الدول الصناعية            2003في المائة من إجمالي استهالك الطاقة في العالم في عام                   

 . في المائة للدول المتحولة10.7 في المائة للدول النامية و 28.4مقابل 

 

السنوات الخمس   ب  الستهالك الطاقة في الدول العربية مقارنة               ويالحظ حدوث تحول في اتجاهات المعدل السنوي               

وعلى وجه العموم، يظل هذا المعدل دون مستوى المعدالت التي آانت قد                        . متصاعدالتجاه   ال نحو ا    ، وذلك  الماضية

ام  في المائة في ع     2.3، وهبط إلى     1999 في المائة في عام        5.1سجلت في نهاية العقد الماضي حيث بلغ هذا المعدل              

2003 . 

 

 ،2004وهناك تفاوت ملحوظ بين الدول العربية البد من التوقف عنده من ناحية معدالت نمو استهالك الطاقة في عام                          

وترجع أسباب هذا التباين في معدالت النمو في استهالك الطاقة في المقام األول إلى الفوارق في معدالت النمو                                          

ة، يثالثة عوامل رئيس   تفاعل   عننجم  ي آما هو معروف       استهالك الطاقة  ةإن زياد  .االقتصادي بين دولة عربية وأخرى     

 . بالنسبة للمستهلك النهائي     أسعار الطاقة  ياتمستو، و معدالت الزيادة في عدد السكان     ، و معدالت النمو االقتصادي   وهي

بالنسبة للعامل  أما  . السكاني، يليه معدل النمو     ويحتل عامل معدل النمو االقتصادي مرتبة الصدارة بالنسبة للدول العربية          

الثالث وهو أسعار الطاقة للمستهلك في السوق المحلية فقد قام العديد من الدول العربية برفع مستوى أسعار الطاقة في                           

 .2003-2001 أواخر العقد الماضي، األمر الذي آان له تأثير الحق على استهالك الطاقة في الفترة

 

 إال أن متوسط استهالك الفرد من الطاقة فيها          ،س في استهالك الطاقة في الدول العربية        االرتفاع الملمو   من رغمالوعلى  

 ب م ن فقط في عام        9.0 إلى   2000في عام   ) ب م ن  ( برميل مكافئ نفط     8.8قد ارتفع بصورة متواضعة، إذ ازداد من         

 في المائة سنويا خالل الفترة         2.3وتفسر هذه الزيادة البسيطة بتقارب معدل الزيادة في عدد السكان الذي بلغ                    . 2004

 .  في المائة سنويا خالل الفترة نفسها2.8 مع معدل الزيادة في استهالك الطاقة الذي بلغ 2004 -2000
 

 باالعتماد على النفط والغاز الطبيعي حيث بلغت          2004وتمت تغطية معظم متطلبات الطاقة في الدول العربية في عام               

 في المائة من إجمالي استهالك الطاقة،          54.9 من إجمالي استهالك الطاقة، إذ لبى النفط              في المائة   97.1حصتهما معا    

وتمثل مصادر الطاقة األخرى حصة هامشية في ميزان الطاقة في الدول                 .  في المائة   42.2بينما غطى الغاز الطبيعي       
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 في المائة 1.9حصة الطاقة الكهرومائية  في المائة من احتياجات الطاقة فيها حيث بلغت 3العربية، إذ تقل مساهمتها عن  

 ).5/6(آما هو موضح في  الملحق .  في المائة1وحصة الفحم 

 

 البترولية والغاز الطبيعيالمنتجات 

 

 في الدول العربية لسد احتياجاتها من الطاقة حيث بلغ           البترولية عودة إلى زيادة االعتماد على المنتجات         2004شهد عام   

 4.2، ووصل إجمالي استهالآها إلى حوالي       2004 في المائة في عام      4.9 البتروليةهالك المنتجات   معدل الزيادة في است   

 مساهمتها في    فقد انخفضت  البترولية، هذه الزيادة في حجم استهالك المنتجات              وعلى الرغم من   . ي/ مليون ب م ن     

 . 2000 في المائة في عام 55.5ة  مقارنة بنسب2004 في المائة في عام 54.9إجمالي استهالك الطاقة لتصل إلى 

 

  في المائة من إجمالي استهالك المنتجات،              32الديزل في المرتبة األولى حيث يشكل حوالي                 / ويأتي زيت الغاز        

 18.9 في المائة، ويحتل زيت الوقود المرتبة الثالثة بحصة وصلت إلى               20والغازولين في المرتبة الثانية بحصة بلغت         

 في المائة، والكيروسين بحصة      4.9 في المائة، ووقود الطائرات بحصة        9.1لبترول المسال بحصة    في المائة، ثم غاز ا     

ومقارنة بالمجموعات الدولية األخرى بلغت       . في المائة للمنتجات األخرى     12.5 في المائة، والنسبة المتبقية وهي         2.6

، وبلغت حصة    2003 في العالم في عام         وليةالبتر في المائة من إجمالي استهالك المنتجات             6.1حصة الدول العربية      

 . في المائة للدول المتحولة5.2 في المائة للدول النامية و 25.5 في المائة مقابل 63.2الدول الصناعية 

  

تسعى الدول العربية إلى رفع مستوى اعتمادها على الغاز الطبيعي لسد احتياجاتها المحلية من الطاقة ولرفع قدراتها                             

 ويأتي الغاز الطبيعي في المرآز          . النفط الخام، واالستفادة مما يتمتع به الغاز الطبيعي من مزايا بيئية                    التصديرية من 

 في المائة من إجمالي         42.2الثاني من ناحية مساهمته في تلبية متطلبات الطاقة في الدول العربية، إذ تبلغ حصته                              

 -2000 في المائة سنويا خالل الفترة          3.3الطبيعي بمعدل    وقد ازداد استهالك الغاز       . 2004استهالآها للطاقة في عام       

 في المائة من      7.7واستهلكت الدول العربية       .2004ي في عام      /  مليون ب م ن       3.2 حيث وصل إلى حوالي          2004

 23.3 في المائة مقابل      53.2، وبلغت حصة الدول الصناعية        2003إجمالي استهالك العالم من الغاز الطبيعي في عام            

 .  في المائة للدول النامية15.8ائة للدول المتحولة و في الم

 

 الطاقة الكهرومائية

 

تتسم الدول العربية عمومًا بشح الموارد المائية، وتقتصر إمكانية توليد الطاقة الكهربائية من المساقط المائية على عدد                        

 والسودان، وتليها دول مثل الجزائر         ةمحدود من الدول العربية التي تخترقها أنهار آبيرة مثل مصر والعراق وسوري                  

ويقدر . ولبنان، ولذا فإن مساهمة الطاقة الكهرومائية في تلبية احتياجات الطاقة في الدول العربية تبدو متواضعة للغاية                     

ونتيجة لهذه   . ي/  ألف ب م ن        146 بحوالي     2004حجم الطاقة الكهرومائية المستهلكة في الدول العربية في عام                    
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 2.1بيعية والجغرافية تراجعت حصة الطاقة الكهرومائية في تلبية متطلبات الطاقة في الدول العربية  من                     الظروف الط 

 في المائة من إجمالي        0.9واستهلكت الدول العربية        .2004 في المائة في عام          1.9 إلى    2000في المائة  في عام          

 في المائة 7.8 في المائة مقابل     47ة الدول الصناعية    ، وبلغت حص  2003استهالك العالم من الطاقة الكهرومائية في عام        

 . في المائة للدول النامية44.3للدول المتحولة و 

 

 الفحم

 

تعتبر مساهمة الفحم محدودة جدًا في ميزان استهالك الطاقة في الدول العربية حيث يترآز معظم استهالآه بصورة                              

 في المائة من إجمالي الفحم           80ذه الدولة بمفردها حوالي         أساسية في دولة عربية واحدة هي المغرب، إذ تستخدم ه                  

ويستخدم الفحم أيضًا في عدد محدود من الدول هي على التوالي مصر ولبنان والجزائر                      . المستهلك في الدول العربية     

طي ، ويغ 2004ي في عام    /  ألف ب م ن    75.4وبلغ حجم إجمالي استهالك الفحم في الدول العربية           . وتونس وموريتانيا 

 في المائة من إجمالي       0.2واستهلكت الدول العربية     .  في المائة من استهالك الطاقة في الدول العربية            1الفحم أقل من     

 في المائة للدول     46.2 في المائة مقابل      45.9، وبلغت حصة الدول الصناعية        2003استهالك العالم من الفحم في عام         

 . في المائة للدول المتحولة7.7النامية  و 

 

 القطاعاتالمصدر ووفق من الطاقة االستهالك النهائي 
 

من مصادر   ) القطاعات االقتصادية  ( المقصود باالستهالك النهائي من الطاقة هو ما يصل إلى المستهلك النهائي                    إن   

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

وقطاع الكهرباء وقطاع تحويل الطاقة باإلضافة إلى االستخدام الذاتي لمنشآت            القطاع الوسيط المتمثل في قطاع التكرير      

 .الطاقة من ناحية أخرى

 

 استهالك الطاقة وفق المصدر

 

 بلغت حصتها     المصدر األساسي لتلبية مستلزمات االستهالك النهائي في الدول العربية حيث               البتروليةتعتبر المنتجات    

، ويحتل الغاز الطبيعي المرتبة الثانية حيث بلغت حصته         )وفق أحدث البيانات المتوفرة   (  2002 في المائة في عام      62.4

في المائة من االستهالك النهائي، ويسد الفحم          13.4 في المائة من االستهالك النهائي، وتغطي الطاقة الكهربائية               23.7

 . في المائة0.5  بلغت 2002ائي في الدول العربية في عام نسبة ضئيلة من االستهالك النه

  

 في الدول العربية يأتي قطاع المواصالت في المرتبة األولى حيث وصلت            البتروليةبالنسبة لالستهالك النهائي للمنتجات     

 المائة، بينما    في 029.، ويحتل القطاع الصناعي المرتبة الثانية بحصة بلغت          2002 في المائة في عام      41.4حصته إلى   
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 . في المائة  29.6حوالي  ) القطاع المنزلي والقطاع التجاري والقطاع الزراعي     ( بلغت حصة القطاعات األخرى مجتمعة      

أما االستهالك النهائي للغاز الطبيعي في الدول العربية فيعتبر القطاع الصناعي المستهلك األساسي له حيث بلغت حصته              

 في المائة في عام       39.3منه نحو    ) المنزلي والتجاري والزراعي   (قطاعات األخرى     في المائة، وبلغت حصة ال        60.7

، فقد بلغت الحصة اإلجمالية لكل من            2002وبالنسبة لالستهالك النهائي للكهرباء في الدول العربية في عام                  .2002

 في   19.0طاع الصناعي      في المائة بينما بلغت حصة الق            80.8القطاع المنزلي والقطاع التجاري والقطاع الزراعي             

 في المائة من االستهالك النهائي في           0.2وشكل استهالك قطاع المواصالت من الكهرباء حصة بسيطة بلغت                . المائة

 .العام ذاته

 

 استهالك الطاقة وفق القطاعات

 

ة المرآز األول   في الدول العربي  ) القطاع المنزلي والقطاع التجاري والقطاع الزراعي      (تحتل القطاعات الثالثة مجتمعة      

 في المائة في عام      38.7من ناحية حصتها من إجمالي االستهالك النهائي من الطاقة، حيث بلغت حصة هذه القطاعات                    

 ويحتل قطاع المواصالت المرآز      . في المائة  35.5 ويحتل القطاع الصناعي المرآز الثاني بحصة وصلت إلى             .2002

 . في المائة25.8الثالث بحصة وصلت إلى 

 

القطاع المنزلي والقطاع التجاري والقطاع           ( الثالثة  القطاعات االقتصادية  كون االستهالك النهائي من الطاقة في               يت

 في المائة من متطلبات هذه القطاعات        47.8 التي غطت    البتروليةة، وهي المنتجات     يمن ثالثة مصادر رئيس    ) الزراعي

 . في المائة   24.1 في المائة، ثم الغاز الطبيعي بحصة           28.1، والكهرباء التي سدت       2002مجتمعة من الطاقة في عام        

 أآثر من نصف متطلبات الطاقة في الدول العربية، إذ بلغت حصتها                   البتروليةالقطاع الصناعي تشكل المنتجات        وفي

اع ، ويلعب الغاز الطبيعي دورًا هامًا في تغطية االستهالك النهائي للطاقة في القط                         2002 في المائة في عام           51.0

 في المائة، وحصة     7.2وبلغت حصة الكهرباء     .  في المائة من استهالك هذا القطاع        40.5الصناعي حيث بلغت حصته      

 المصدر الوحيد تقريبا لسد حاجته من الطاقة في          البترولية تعتبر المنتجات    قطاع المواصالت وفي   . في المائة  1.3الفحم  

، وتشكل  2002ن االستهالك النهائي لهذا القطاع من الطاقة في عام              في المائة م    99.9الدول العربية، إذ بلغت حصتها        

 يمثل أآثر من     البتروليةوالجدير بالمالحظة أن استهالك قطاع المواصالت من المنتجات            .  في المائة فقط    0.1الكهرباء  

 ).2(، الجدول رقم ربع االستهالك النهائي اإلجمالي من الطاقة في الدول العربية
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(نسبة مئویة)
القطاع
 الصناعي

قطاع
 المواصالت

القطاعات
االجمالي األخرى*

18.1225.8018.4762.39 النفط  
14.389.3323.71 الغاز الطبيعي  

2.560.0310.8513.43 الكهرباء  
0.460.46 الفحم   

35.5225.8338.65100.00 إجمالى الطاقة  

* القطاع المنزلي والتجاري والزراعي. 
المصدر: الملحق (1/5).

الجدول رقم (2)
التوزیع النسبي لالستهالك النهائي من الطاقة وفق المصدر

والقطاعات في الدول العربية في عام 2002

 
 

 

 المحليةاألسعار 
 

األردن واإلمارات وتونس إلى زيادة أسعار الطاقة بدرجات مختلفة في أسواقها المحلية                   هي  عمدت ثالث دول عربية       

وجاء رفع األسعار في األردن في إطار االتفاقات التي سبق  إبرامها مع صندوق النقد الدولي بشأن                      . 2004خالل عام   

وفي هذا   . 2005 – 2003أسعار الطاقة على مراحل خالل الفترة             برنامج التصحيح االقتصادي الذي يتضمن رفع             

  في المائة، و أسعار آل من الغازولين العادي و الغازولين الخاص              8.3 المسال بنسبة     النفطالسياق ارتفعت أسعار غاز      

 آما ارتفعت    . في المائة على التوالي      4.4 في المائة و       8.8 في المائة و       10.0والغازولين الخالي من الرصاص بنسبة        

 7.3 في المائة وأسعار زيت الوقود للقطاع الصناعي و زيت الوقود لقطاع الكهرباء بنسبة                 3.8أسعار الكيروسين بنسبة    

  .2003 في المائة على التوالي، في حين استقرت أسعار السوالر عند المستوى المسجل خالل عام 7.1في المائة و 

 

، إذ تم رفع سعر       2004أبريل  /  اعتبارا من نيسان    البتروليةر جديدة للمنتجات     أما في اإلمارات فقد جرى تطبيق أسعا         

.  درهم 5.25 دراهم إلى    5 درهم، وسعر غالون الغازولين الممتاز من         4.75 دراهم إلى    4غالون الغازولين العادي من      

لغ سعر غالون الديزل    سبتمبر حيث ب  / ، آان آخرها في أيلول    2004آما جرى رفع أسعار الديزل عدة مرات خالل عام            

ليتر للغازولين  /  دينار تونسي  0.8 ليصبح   2004مايو  / وفي تونس تم رفع أسعار الغازولين في بداية أيار            . درهم 6.4

 أسعار المنتجات البترولية في      )3(  الجدول رقم  و يوضح . ليتر للغازولين الممتاز  /  دينار 0.78الخالي من الرصاص و      

 .2004 بعض الدول العربية خالل عام
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(3) الجدول رقم
األسعار المحلية للمنتجات النفطية للمستهلك في بعض الدول العربية

في عام 2004
(سنت/ لتر)*

زیت الغاز/الكيروسينبنزین السيارات
الدیزلالمنزليعاديممتاز

31282123 اإلمارات  
2721719 البحرین  

62601428 تونس  
28250.413 الجزائر  

1210-24 السعودیة  
49481818 سوریة  

19181516 قطر  
22201818 الكویت  

11859 ليبيا  
171577 مصر  

61471911 االردن  

 * وفق سعر صرف الدوالر لعام 2003.
 المصدر: الملحق (1/5).

 

 الوضع العام لالستكشاف واالحتياطيات واإلنتاج 
 

أدى ارتفاع أسعار النفط ولفترة زمنية ليست بالقصيرة إلى تراآم األرباح لدى الشرآات النفطية العالمية، وبسبب هذه                         

الجديدة األرباح تمكنت من تنفيذ عمليات استكشافية في مناطق نائية، وقاد بعضها إلى تحقيق بعض االآتشافات                                       

ولم يتغير عدد الفرق العاملة في         .  زالت تلك العمليات في مراحلها األولى في مناطق نائية أخرى               المحدودة، بينما ما   

 في  10.2، بينما زاد عدد الحفارات العاملة بنسبة          2003 عما آان عليه عام        2004تنفيذ المسوحات الزلزالية في العام        

 في المائة سنويا وهي نسبة لم يتم تحقيقها منذ             4.8 في العالم زيادة ملحوظة بلغت         وشهدت معدالت انتاج النفط    .  المائة

 . سنوات طويلة

 

  المسح الزلزالي
 

، وبقي العدد آما هو 2003في نهاية عام    العالممختلـف منـاطقي ـففـي المسـح الزلزالـي  فرقة عاملة    196 آانت هناك 

 مختـلف منـاطـق ي  ـففـي المســح الزلزالـي      العاملة  حـظ أن عـدد الفـرق       ، ويال 2004دون تغيير يذآر في نهاية عام           

على مستوى الدول العربية، بدأت أعمال       و . خـالل السنتيـن األخيرتيـن قد تراجع بـالمقـارنـة مـع السنـوات السابقة          العالم

خالل عام   الحكومة السعودية      رمتأبالمسح  الزلزالي ثنائي وثالثي األبعاد في منطقة الربع الخالي، وذلك بعد أن                         

 ثالث اتفاقيات للتنقيب عن الغاز غير المصاحب في شمال وشمال شرق الربع الخالي مع شرآة لوك                   2004
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أويل الروسية وشرآة سينوبك الصينية وائتالف يضم شرآتي إيني االيطالية وريبسول االسبانية، إضافة                         

وعمدت المملكة إلى    .  في المائة في المشاريع الثالثة         20إلى شرآة أرامكو السعودية التي تشارك بنسبة              

 مليار قدم مكعبة في اليوم           14تبني هذا اإلجراء من أجل رفع معـدل اإلنتـاج مـن الغـاز الطبيعـي إلـى                         

 . وهذا يعادل ضعف اإلنتاج الحالي تقريبا2025بحلول عام 

 

 نشاط الحفر االستكشافي والتطویري  
 

لحوظة في نشاط الحفر االستكشافي والتطويري في العالم وللسنة الثانية على التوالي، فقد ازداد                 زيادة م  2004شهد عام   

ولوحظ في هذا السياق حدوث       2004حفارة عام    2394إلى   2003 حفارة عام    2173من   العاملة   معدل عدد الحفارات  

قارنة مع السنوات السابقة في مختلف          بالم 2004تراجع في عدد االآتشافات الجديدة وخاصة النفطية منها خالل عام                  

 وتراجع أيضًا حجم االحتياطيات النفطية المكتشفة وتدنى إلى          .مناطق العالم بشكل عام، وفي الدول العربية بشكل خاص         

 الدول العربية وأدت النشاطات االستكشافية في       .أقل من حجم الكميات المنتجة في العام نفسه في أغلب الدول الصناعية              

 خالل   اآتشافاً 68، مقابل    غازياً  اآتشافاً 18، و ًاـ نفطي ًاـ اآتشاف 24ـا  منه ، جديداً  اآتشافاً 42إلى تحقيق    2004م  خالل عا 

ا خالل عام     ـالعدد األآبر من االآتشافات المعلن عنه           قيحقوقد حافظت مصر على المرآز األول في ت              . 2003عام   

 اآتشافات  أربعة، آما تحققت    )غازيا اآتشافا   11منها  (  وغازياً طيًا نف  اآتشافاً 15ة، حيث حققت    ـي الدول العربي  ـ ف 2004

وفي السعودية تحقق اآتشاف نفطي واحد ، في اليمننفطية ثالثة اآتشافات وة اآتشافات غازية في الجزائر،      خمسنفطية و 

في  نايان نفط  اآتشافوتحقق   واحد،    يغازن واآتشاف      ايان نفط  اآتشافتحقق   ، وفي سورية        واآتشاف غازي واحد     

 ).5/7(، الملحق في ُعمانوثمانية اآتشافات نفطية ، الكويت

 

 احتياطيات النفط والغاز الطبيعي
 

  احتياطي النفط

 

 660.4 في المائة، حيــث بلـغ حوالـي       0.8ازداد إجمالـي تقديـرات االحتياطيـات النفطيـة المـؤآـدة للدول العربية بنسبة           

 في المائة من تقديرات االحتياطي العالمي المؤآد من           59.8وهو ما يشكل نسبة       ،2004مليـار برميـل فـي نهايـة عــام       

ساهم في زيادة االحتياطي في الدول العربية آل من الكويت               قد  و.  مليار برميل   1104.7النفط الخام والمكثفات البالغ       

يرات احتياطيات الكويـت المؤآـدة مـن       مليار برميل على التوالي، حيث ارتفعت تقد         3 مليار برميل و    2.5وليبيا بمقدار   

 في المائة، وحافظت باقي الدول العربية على       8.3 في المائة، آما ارتفعت تقديرات احتياطي ليبيا بنسبة          2.6الـنفط بنسبة   

 في المائة من    39.8يذآر أن السعودية تساهم بنسبة        و .2003تقديرات احتياطياتها المؤآدة من النفط عند مستويات عام           

 في المائة، واإلمارات بنسبة        15 في المائة، والكويت بنسبة          17.4جمالي احتياطيات الدول العربية، والعراق بنسبة            إ

 . في المائة6  في المائة، فيما تساهم ليبيا  بنسبة 14.8
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لتصل في    في المائة  0.2 بنسبة   2004 في عام     انخفضتفقد   باقي دول العالم  أما إجمالي تقديرات إحتياطيات النفط في         

تلك االحتياطيات على مستوى المجموعات بين النقصان          تأرجحت تقديرات      مليار برميل، وقد      444.3نهاية العام إلى     

 آل من منطقة بحر الشمال ودول أمريكا                تقديرات احتياطي    تراجعتحيث   واالستقرار عن مستويات العام السابق،           

  الملحق ،ياطي مجموعة آومنولث الدول المستقلة والصين من النفط          وبالمقابل استقرت تقديرات احت    .  من النفط   الشمالية

)5/8.( 

 

 احتياطي الغاز الطبيعي

 

اد إجمال    ا ية     ـرات احتي ي ي تقد ـ ستمر ازدي دول العرب ي    از الطبيعي،  ـ ن الغـ م اطيات ال غ حوال يون متر  53.1حيث بل  تريل

ام          ة ع زيادة     2004مكعب في نهاي ة    1، أي ب رغم من ت       .  في المائ ى ال راجع تقديرات االحتياطي العالمي المؤآدة منه  عل

ي        ام              171.6حيث بلغت حوال ة ع تر مكعب في نهاي يون م ي ـت ف ـساهم . في المائة  0.5 أي بنسبة انخفاض      2004 تريل

ية          دول العرب ادة احتياطيات ال ، ) مليار متر مكعب   141( ةــوديـ، والسع )بــر مكع ـار مت ـ ملي 14(ر  ـ زائـن الج ـ ل م ـآ زي

يا    يار متر مكعب    158(وليب بلغت تقديرات احتياطي الجزائر من الغاز الطبيعي       و ). مليار متر مكعب   114(، ومصر   ) مل

ي    ام             4.6حوال ة ع تر مكعب في نهاي يون م بتها   2004 تريل زيادة نس ة  0.3، أي ب وارتفعت تقديرات احتياطي  .  في المائ

وحافظت .  في المائة6.5 ومصر بنسبة ، في المائة12سبة  في المائة،  آما ازدادت تقديرات ليبيا بن     2.1السعودية بنسبة     

دة من الغاز الطبيعي عند مستويات عام                         ياتها المؤآ رات احتياط ى تقدي ية األخرى عل دول العرب يذآر أن  . 2003باقي ال

ية    دول العرب د  ال ة من إجمالي احتياطي العالم من الغاز الطبيعي           31 ساهمت بنسبة       ق نة مع  مقار2004 في عام     في المائ

 .2003 في المائة في نهاية عام 30.5

 

 في 1.1 بنسبة 2004أما تقديرات االحتياطيات المؤآدة من الغاز الطبيعي لباقي دول العالم فقد شهدت تراجعًا خالل عام            

حيث استمر تراجع تقديرات منطقة بحر الشمال و دول أمريكا الشمالية، في              .   تريليون متر مكعب   118.5المائة لتصل   

 تقديرات احتياطياتها المؤآدة من الغاز الطبيعي للسنة              علىين حافظت مجموعة آومنولث الدول المستقلة والصين              ح

 ).5/9(الملحق ، 2002الثانية على التوالي عند مستويات عام 

 

  إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسوق
 

 النفطإنتاج 
 

ي، حيث شكل   / مليون ب  3.3 في اإلنتاج العالمي من النفط البالغة         في المائة من الزيادة    58بنسبة  ساهمت الدول العربية    

ارتفع  .2004ي خالل عام     / مليون ب   71.5 البالغ     إجمالي إنتاج العالم من النفط       من في المائة     31.2 تهنسبإنتاجها ما    
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رين الذين    بنسب مختلفة، باستثناء آل من عمان ومصر وسورية والبح                    الدول العربية   إنتاج النفط في معظم       معدل

 في المائة على التوالي      2.5 في المائة، و   4.5 في المائة، و   5.1 في المائة، و      7.4بنسبة   2004انخفض إنتاجهم في عام      

ي، وفي  / ألف ب   504ي، و في سورية إلى          / ألف ب   712، و في مصر إلى          ي/ ألف ب   767عمان إلى    ليصل في    

ي /ون ب ـ ملي 22.3ي  ـوالـ ح  قد بلغ  ن النفط ـة مجتمعة م  ـالعربيذا يكون إنتاج الدول     ـوبه. ي/ ألف ب  184.8البحرين إلى   

ي في  / مليون ب   2.4 وارتفع معدل إنتاج اإلمارات إلى حوالي           . في المائة   9.4  قدرها ، أي بنسبة زيادة    2004في عام    

لسودان ي خالل الفترة نفسها، وا     / مليون ب  9ي، والسعودية إلـى أآثـر مـن        / مليون ب  1.2، والجزائر إلى     2004عام  

آما حققت آل من      . 2004ي في عام     / مليون ب  2.1وارتفع معـدل إنتـاج العـراق إلـى حـوالـي         . ي/ ألف ب  287إلى  

.   في المائة علـى التوالي    8.6 في المائة، و   8.9 في المائة، و   23.1قطـر والكويـت وليبيـا زيادة في معدالت إنتاجها بنسبة         

 في المائة، فيما حافظ اليمن       6.4، أي بنسبة     2004ي في عام     / ألف ب  70رتفع إلى   آمـا بـدأ إنتاج تونس في التعافي لي        

 .ي/ ألف ب448ي ـوالـغ حـ، والبال2003د مستوى عام ـه عنـدل إنتاجـعلى مع

 

ي، أي بنسبة   / مليون ب  49.2 فقد ارتفع إلـى      2004أما معـدل إجمـالـي إنـتـاج بـاقي دول العالم مــن النـفــط فـي عـام               

 في المائة، وساهمت في هذه الزيادة دول أمريكا الشمالية ومجموعة آومنولث الدول المستقلة بالمقابل تراجع إنتاج                     2.8

 ).5/10( الملحق. منطقة بحر الشمال واستراليا واألرجنتين والبرازيل

 

 إنتاج سوائل الغاز الطبيعي في الدول العربية والعالم
 

نتيجة التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي وازدياد نسبة          2003ائل الغاز الطبيعي في عام       من سو الدول العربية    إنتاج   ارتفع

استغالله في توليد الكهرباء، وفي مجاالت أخرى، حيث يتم فصل السوائل من الغاز المنتج قبل إعادة حقن جزء منـه إلى                    

ي ـف الدول العربية مـن سوائـل الغـاز الطبيعـي           وبلـغ إنتـاج . المكامـن النفطيـة لتحسيـن أدائهـا وتسويـق الجـزء اآلخـر         

وقد . ي/ مليون ب  7.2 في المائة من االنتاج العالمي البالغ        35.8 أي ما يشكل نسبة      ي/مليون ب  2.6 حوالي   2003ام  ـع

ي إلى أآثر من      ـاز الطبيع ـل الغ ـن سوائ ـا م ـساهمت السعودية في هذه الزيادة بشكل رئيس، حيث ارتفع معدل إنتاجه                 

، 2003 في عام    ي/ ألف ب  310إلى   ليصل   ي/ ألف ب  90اإلمارات بحوالي   وارتفع إنتاج   . 2003ي في عام    /مليون ب 

مـن ر  ـقطارتفـع معـدل إنتاج    ا  ـآم.  2003في عام   ي  / ألف ب  890إنتاجها  بلغ  حيث  ي  / ألف ب  85بحوالي  والجزائر  

 في  7.7، بنسبة    ي/ب ألف    70إلـى  ر  ـمصلمائة، و  في ا   6.7ي، بنسبـة    / ألـف ب   160سوائـل الغـاز الطبيعـي إلـى        

 ).5/11(المائة، الملحق 

 

 الغاز الطبيعي المسوق

 

ال يشمل آميات الغاز المحروق أو المعاد حقنه إلى               (من الغاز الطبيعي المسوق         استمر إنتاج  إجمالي الدول العربية         

قـرن المنصـرم والسنوات األولى من العقد الحالي، حيث         في االرتفاع على مدار العقـد األخيـر مـن ال         )المكامن أو الفاقد  
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 في  11.4 في المائة، وهو يشكل نسبة قدرها          3، أي بزيادة نسبتها      2003 مليار متر مكعب في عام         307.5بلغ حوالي   

 الدول  ساهمت في هذه الزيادة معظم    .  تريليون متر مكعب   2.7المائة من إجمالي اإلنتاج العالمي من الغاز المسوق البالغ           

 مليـار متـر مكعـب فـي عـام        9.2 في المائة، إلـى حوالـي        33العربية، باستثنـاء العـراق الـذي تراجـع إنتـاجـه بنسبـة           

آما ساهمت  .  في المائة  2.5 في المائة، والجزائر بنسبة       3.2حيث ارتفع إنتاج الغاز المسوق لإلمارات بنسبـة          .  2003

 7ى  ـ إل ـاوق لليبي ـاز المس ـالغإجمـالـي  ع  ـارتفآمـا  .  ر مكعب من الغاز المسوق     ـار مت ـملي 2.7ي  ـادة حوال ـالسعودية بزي 

.   في المائة   12.2 مليار متر مكعب خالل نفس الفترة، أي بنسبة               29.7، ومصر إلى     2003مليار متر مكعب في عام         

 األردن عبر خط الغاز العربي في عام         ويعزى ارتفاع إنتاج الغاز المسوق في مصر إلى بدء تصدير الغاز الطبيعي إلى              

2003 .  

 

 ليصل  2003 في عام      في المائة  2.9بنسبة  أما إجمالـي إنتـاج بـاقـي دول العالـم مـن الغـاز الطبيعـي المسـوق فقد ارتفع                  

لشمال ودول  العديد من المجموعات الدولية، من بينها منطقة بحر ا        ساهم في هذه الزيادة     وقد  ،   تريليون متر مكعب   2.4إلى  

المستقلة عالوة على بعض الدول األخرى آاألرجنتين واستراليا والبرازيل                    لدولل آومنولث     ورابطةأمريكا الشمالية     

 ).5/12( الملحق ،وترينيداد وتوباجو



الحصص 
السابقة منذ 
2003/11/1

 مقدار  
الخفض  

2004/4/1

الحصص 
اعتبارا من  
2004/4/1

 مقدار 
الزيادة 

2004/7/1

الحصص 
اعتبارا من 
2004/7/1

مقدار الزيادة 
2004/8/1

الحصص اعتبارا 
من 2004/8/1

 مقدار الزيادة 
2004/11/1

الحصص اعتبارا 
من 2004/11/1

21388720511742225442269872356 اإلمارات  

78232750648141683032862 الجزائر  

79633257638650828816284503258775 السعودية  

63526609526611367426700 قطر  

19668018861602046412087802167 الكويت  

13125412581071365271392541446 ليبيا  

 دول أوبك العربية
14796604141921207153993031570260416306 باستثناء العراق

12705212181041322251347521399 أندونيسيا  

3597147345029437447338171473964 إيران  

2819115270423029345829921153107 فنزويال  

20188219361652101412142822224 نيجيريا  

97043969308793101011971029839610694 دول أوبك غير العربية  

2450010002350020002550050026000100027000 إجمالي دول أوبك  

المصدر: تقرير األمين العام السنوي 2004، منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ( أوابك ).

ملحق (1/5): حصص دول أوبك من اإلنتاج بعد قرارات الزيادة والخفض المقررة خالل عام 2004

(ألف برميل/يوم)



المنطقة

2003200420032004200320042003*2004

10741118115711901214122911451215 أمريكا الشمالية منها :

875914951967974973930975       الواليات المتحدة األمريكية

896903900912924935939926 أوروبا

410428450427460438424447 الهادي

23802449250725292598260225082588 إجمالي الدول الصناعية

10861105115812421246126511091258 بقية دول العالم

929996970958942986974991 مخزونات أخرى **

43954550463547294786485345914837 إجمالي المخزون التجاري

13791440138414851441149814211500 المخزون االستراتيجي منه :

599652609662624670638673     المخزون االستراتيجي األمريكي

6577778918769891001831986 المخزون القابل للتصرف ***

51.051.053.052.052.052.051.052.0 آفاية المخزون  التجاري في الدول الصناعية ( يوم )

64.865.967.065.766.366.365.066.0 آفاية المخزون  التجاري العالمي ( يوم )

29.029.028.029.028.029.028.029.0 آفاية المخزون االستراتيجي في الدول الصناعية

9.711.112.912.313.713.711.813.7 آفاية المخزون القابل للتصرف ( يوم )

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

المصدر: مصدر الملحق (1/5).

 ملحق (2/5): مستویات المخزون النفطي في الدول الصناعية في نهایة الفصل
2003 و2004

الربع الرابعالربع الثالثالربع األول

( مليون برميل)

الربع الثاني



(دوالر/ برميل)

20002001200220032004

24.624.118.330.330.3 آانون الثاني/يناير  

26.825.419.031.529.6 شباط/فبراير  

26.723.722.629.832.1 آذار/مارس  

22.924.524.825.332.4 نيسان/أبريل  

26.926.324.825.636.3 أيار/مايو  

29.126.123.826.834.6 حزيران/يونيو  

27.923.725.227.436.3 تموز/يوليو  

29.124.525.928.640.3 آب/أغسطس  

31.524.427.426.440.4 أيلول/سبتمبر  

30.419.627.328.145.4 تشرين األول/أآتوبر  

31.217.724.328.538.9 تشرين الثاني/نوفمبر  

24.117.628.429.635.7 آانون األول/ديسمبر  

26.024.420.030.530.7 الربع األول  

26.325.624.525.934.5 الربع الثاني  

29.524.226.227.539.0 الربع الثالث  

28.618.326.728.740.0 الربع الرابع  

27.6188.4188.828.236.0 المعدل السنوي  

*  تشمل سلة أوبك على الخامات التالية : العربي الخفيف السعودي ، مزيج الصحراء الجزائري ، خام دبي.

المصدر: مصدر الملحق (1/5).

ملحق (3/5): السعر الفوري لسلة خامات أوبك*

تي جي الخفيف الفنزويلي ، بوني الخفيف النيجيري ، خام ميناس االندونيسي ، وخام أسثموس المكسيكي.

2004-2000



(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
199620.3101.720.0
199718.7103.418.1
199812.3104.711.7
199917.5105.916.5
200027.6107.325.7
200123.1108.621.3
200224.3109.922.1
200328.2111.425.3

**2004   36.0113.331.8
* الرقم القياسي يمثل السعر المعدل وفقًا لمخفض الناتج المحلي االجمالي في الدول الصناعية آما ينشرها صندوق النقد الدولي. 

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

ملحق (4/5): أسعار النفط الخام اإلسمية والحقيقية
(2004-1970)



نسبة تغير20042004/2003*2000200120022003
(%)

261482241417300186072526435.8 اإلمارات  
2589205418062677311216.2 البحرین  
************ تونس   
142041173612370123001386212.7 الجزائر  

7096059868639008238111089434.6 السعودیة  
2743216324842704298710.5 سوریة  
197711568510400862719598127.2 العراق  

7834696468857500972629.7 قطر  
181831497614057190022667540.4 الكویت  

122301087510482127801826242.9 ليبيا  
2588191720152373284419.8 مصر  

17725014865214169916895123322438.0 إجمالي األعضاء في أوابك (باألسعار الجارية)
16519113688012893415166220584635.7 إجمالي األعضاء في أوابك  (باألسعار الحقيقية****)

1351137715112048310151.4 السودان
8800769779698080910512.7 عمان

1912153816082107305244.8 اليمن***
120631061211088122351525824.7 باقي الدول العربية

18931315926415278718118624848237.1 إجمالي الدول العربية( باالسعار الجارية)
17643314665213902416264521931334.8 إجمالي الدول العربية ( باالسعار الحقيقية****)

* بيانات تقديرية.
**  تشير البيانات االولية إلى أن حجم االستهالك يفوق حجم االنتاج من النفط الخام.

***  حجم االيرادات النفطية للدولة غير المشتملة على حصة الشرآاء.
****   االسعار الحقيقية تشير الى العائدات بموجب مخفض الناتج المحلي في الدول الصناعية ، آما ينشرها صندوق النقد الدولي.

المصدر: مصدر الملحق (1/5).

ملحق (5/5):عوائد الصادرات النفطية في الدول العربية

(مليون دوالر)
 2004-2000



(ألف برميل مكافئ نفط/يوم)

%الكمية%الكمية%الكمية%الكمية%الكمية

378655.5380954.4388354.2399054.5418554.9 المنتجات النفطية **  

282941.5297842.5305942.7311942.6321842.2 الغاز الطبيعي  

1422.11442.11462.01452.01461.9 الطاقة الكهرومائية  

661.0731.0731.0731.0761.0 الفحم  

68231007004100716110073271007625100 إجمالي المصادر  

305181157166298 التغير السنوي(ألف ب م ن / ي )  

4.72.72.22.34.0 نسبة التغير (%)  

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

المصدر: مصدر الملحق (1/5).

ملحق (6/5): استهالك الطاقة في الدول العربية، وفق المصدر
(2004-2000)

200020012002*2003*2004



غازنفطغازنفط

43252418 اجمالي الدول العربية  

ــــ اإلمارات  

ــــ البحرین  

ــ34 تونس  

3345 الجزائر  

1111 السعودیة  

1221 سوریة  

ــــ العراق  

ــــ قطر  

ـ2ـ1 الكویت  

ـــ4 ليبيا  

2112411 مصر  

ـــ2 السودان  

ـ128 ُعمان  

ـ613 اليمن  

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

 (  2003 و 2004 *)
ملحق (7/5): االستكشافات البترولية في الدول العربية

االستكشافات البترولية
( العدد )

20032004



ملحق (8/5): احتياطي النفط عربيا وعالميا
2004-2000

(مليار برميل عند نهایة السنة)

2000200120022003**2004
نسبة التغير

2004/2003
(%)

97.8097.8097.8097.8097.800.0 اإلمارات  
0.150.130.130.130.130.0 البحرين  

0.310.310.310.310.310.0 تونس  
11.3112.0012.0012.0012.000.0 الجزائر*  

262.8226273.00262.79262.70262.840.1 السعودية *  
2.503.153.153.153.150.0 سورية*  
112.50115.00115.00115.00115.000.0 العراق*  

13.1616.9216.8816.8816.880.0 قطر  
96.5096.5096.5096.5099.002.6 الكويت   

36.0036.0036.0036.0039.008.3 ليبيا   
3.703.703.703.703.700.0 مصر  

636.7526654.51644.26644.17649.810.9 اجمالي األقطار األعضاء في أوابك  
0.260.810.810.810.810.0 السودان  

5.855.855.855.805.800.0 ُعمان  
4.004.004.004.004.000.0 اليمن  

646.8626665.17654.92654.78660.420.9 اجمالي الدول العربية  
5.105.125.004.724.720.0 اندونيسيا  

99.5399.0899.08125.81125.810.0 ايران  
(0.7)76.8577.6977.8077.8077.23 فنزويال  
29.0031.5031.5031.5035.2611.9 نيجيريا  

210.48213.39213.38239.83243.021.3 اجمالي دول أوبك غير العربية  
840.5726860.61850.35876.71885.541.0 اجمالي دول أوبك   

(3.9)5.004.934.724.674.49 المملكة المتحدة  
(18.7)9.459.4510.2710.458.50 النرويج  

(3.5)21.7722.0522.4522.6821.89 الواليات المتحدة  
(6.8)28.2626.9412.6215.6714.60 المكسيك  

(11.5)4.714.864.864.864.30 آندا  
57.0057.0077.8377.8377.830.0 آومنولث الدول المستقلة  

48.5748.5760.0060.0060.000.0 منها : روسيا  
5.425.429.009.009.000.0        آازاخستان  

1.181.187.007.007.000.0        اذربيجان  
0.550.550.550.550.550.0        ترآمانستان  
0.590.590.590.590.590.0        اوزبكستان  

24.0024.0018.2518.2518.250.0 الصين  
47.6047.5448.2251.1551.450.6 باقي دول العالم  

1055.1327075.331067.521100.171104.750.4 اجمالي العالم  
60.398.460.458.658.8  نسبة األقطار األعضاء للعالم (%) 

61.398.561.359.559.8  نسبة الدول العربية للعالم (%) 
79.799.279.779.780.2  نسبة دول أوبك للعالم (%)

* بيانات رسمية عدا عام 2004.
** بيانات تقديرية.

*** تقديرات احتياطي النفط لدولة قطر عامي 2000 و 2001 تشتمل على 11 مليار برميل مكثفات من حقل الشمال.
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 وعالميا
2004-2000

(مليار متر مكعب عند نهایة السنة)

2000200120022003**2004
نسبة التغير

2004/2003
(%)

600360036060606060600.0 اإلمارات  
110929292920.0 البحرين  

78787878780.0 تونس  
445544554516453145450.3 الجزائر  

614663016455664667872.1 السعودية  
2413713713713710.0 سورية  
310931003109311531150.0 العراق  

11152143362566725667257680.4 قطر  
155715571557155715570.0 الكويت  

1274131413141314147212.0 ليبيا  
144415571657175518696.5 مصر*  

35569391645087651186517141.0 اجمالي األقطار األعضاء في أوابك  
85858585850.0 السودان  

8598598298498490.0 ُعمان  
3963964534794790.0 اليمن  

36909405045224352599531271.0 اجمالي الدول العربية  
268226032557255725570.0 اندونيسيا  

23002230022660026618266180.0 ايران  
415241804191419142762.0 فنزويال  
4106450345034503498410.7 نيجيريا  

33942342883785137869384351.5 اجمالي دول أوبك غير العربية  
67638713548652986759877391.1 اجمالي دول أوبك  

(6.4)760735697629589 المملكة المتحدة  
(1.6)12471247218921182085 النرويج  

474050245195529453531.1 الواليات المتحدة  
(0.7)861835249424421 المكسيك  

(4.2)17281691170216731603 آندا  
55982554165529155291552910.0 آومنولث الدول المستقلة  

48138475724757247572475720.0 منها : روسيا  
184118411841184118410.0        آازاخستان  

1251258498498490.0        اذربيجان  
286028602010201020100.0        ترآمانستان  
187518751875187518750.0        اوزبكستان  

136813681510151015100.0 الصين  
(12.0)1364814940150491495113161 باقي دول العالم  

(0.5)151185156049171976172358171575 اجمالي العالم  
23.525.129.629.730.1  نسبة األقطار األعضاء للعالم (%) 

24.426.030.430.531.0  نسبة الدول العربية للعالم (%) 
44.745.750.350.351.1  نسبة دول أوبك للعالم (%) 

* بيانات رسمية.
** بيانات تقديرية.

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



ملحق (10/5): انتاج النفط الخام عربيا وعالميا
2004-2000

(ألف برميل/یوم)

2000200120022003**2004
نسبة التغير

2004/2003
(%)

2280.02231.01900.32287.22353.72.9 اإلمارات  
(2.5)181.0182.0186.1189.5184.8 البحرين*  

74.069.672.265.870.06.4 تونس  
796.0842.4850.01110.81205.08.5 الجزائر  

8095.07889.07093.08410.08897.05.8 السعودية*  
(4.5)547.4522.0508.3527.8504.0 سورية  
2700.02600.02126.51328.32070.055.8 العراق  
648.0632.0568.0635.0782.023.1 قطر*  

1983.81947.21745.92106.72287.88.6 الكويت  
1347.21323.51315.81427.51550.08.6 ليبيا  

(5.1)768.3760.0751.3750.1712.0 مصر  
19420.718998.717117.418838.720616.39.4 اجمالي األقطار األعضاء في أوابك  

193.0230.0230.0255.0287.012.5 السودان  
(7.4)954.9964.2904.2828.3767.0 ُعمان  
436.5436.0435.0448.3448.30.0 اليمن  

21005.120628.918686.620370.322118.68.6 اجمالي الدول العربية  
(4.0)1272.51214.21116.31013.3973.0 اندونيسيا  

3661.33707.03430.03784.23940.04.1 ايران  
2891.02791.92431.82006.72210.010.1 فنزويال  
2053.62017.61945.02145.02350.09.6 نيجيريا  

9878.49730.78923.18949.29473.05.9 اجمالي دول أوبك غير العربية  
27728.427195.824522.626254.728618.59.0 اجمالي دول أوبك  

(13.0)2513.72330.82305.82103.21830.0 المملكة المتحدة  
(4.1)3212.03244.63148.83065.02940.0 النرويج  

(5.0)5822.05801.25746.05681.65400.0 الواليات المتحدة  
3012.03127.03177.03370.43410.01.2 المكسيك  

2035.02052.42212.92314.72440.05.4 آندا  
7681.08210.88975.99906.110702.08.0 آومنولث الدول المستقلة  

6325.06780.87404.68240.08950.08.6 منها : روسيا  
675.0707.5818.3888.0986.011.0        آازاخستان  

(2.7)275.0298.5300.0306.3298.0        اذربيجان  
140.0160.0180.0210.0216.02.9        ترآمانستان  
(6.9)155.0145.0149.0144.0134.0        اوزبكستان  

3237.03296.73405.73422.93494.02.1 الصين  
8691.08613.39032.19029.59510.65.3 باقي دول العالم  

67087.267036.465613.968212.971318.24.6 اجمالي العالم  
28.928.326.127.628.9  نسبة األقطار األعضاء للعالم (%) 

31.330.828.529.931.0  نسبة الدول العربية للعالم (%) 
41.340.637.438.540.1  نسبة دول أوبك للعالم (%) 

*    بيانات رسمية. 
**  بيانات تقديرية. 

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

المصدر: مصدر الملحق (1/5).



ملحق (11/5): انتاج سوائل الغاز الطبيعي  في الدول العربية
2003-2000

(ألف برميل/یوم)

200020012002*2003
نسبة التغير

2003/2002
(%)

21522022031040.9 اإلمارات  

101010100.0 البحرين  

_1100 تونس  

78178180589010.6 الجزائر  

7187117348009.0 السعودية  

101010100.0 سورية  

202020200.0 العراق  

90901501606.7 قطر  

96979010111.5 الكويت  

606060600.0 ليبيا  

656565707.7 مصر  

206620652164243112.3 إجمالي األقطار األعضاء في أوابك  

_101000 عمان  

102010100.0 اليمن  

208620952174244112.3 إجمالي الدول العربية  

65376598680872146.0 إجمالي العالم  

 31.731.932.035.8  نسبة الدول العربية للعالم (%) 

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



200020012002**2003
نسبة التغير 
2003-2002

(%)
383803936043390447903.2 اإلمارات  
87899128946096502.0 البحرين  

19001900215021500.0 تونس  
831198375080367824002.5 الجزائر  

337873830941285425393.0 السعودية  
50005500680069502.2 سورية  
(33.0)1454014719137559215 العراق  

291002940029500308004.4 قطر  
96009500800083003.8 الكويت  

600061806210700012.7 ليبيا  
2003224504264742970012.2 مصر*  

2502472622502673912734942.3 إجمالي األقطار األعضاء في أوابك  
1087013770150001650010.0 ُعمان  

2611172760202823912899942.7 إجمالي الدول العربية  
683656630070350742005.5 اندونيسيا  

601476914575000790005.3 ايران  
(0.3)27801317102980029700 فنزويال  
1246015680142001920035.2 نيجيريا  

1687731828351893502021006.7 إجمالي دول أوبك غير العربية  
3832994040534118574271443.7 إجمالي دول أوبك  

(0.7)108330105800103590102840 المملكة المتحدة  
528805390068310734007.5 النرويج  

5376205503105393505399500.1 الواليات المتحدة  
358203531035310363803.0 المكسيك  

(4.4)183190186810189810181500 آندا  
7232407158407426907725804.0 آومنولث الدول المستقلة  

5842005754005953006165003.6 منها : روسيا  
1150011600111501386024.3        آازاخستان  

56605200515051700.4        اذربيجان  
4700047900535005916010.6        ترآمانستان  
(0.7)56400570005840058000        اوزبكستان  

271003030032630341304.6 الصين  
3904704026004196604444205.9 باقي دول العالم  

24885402539725260309126772942.9 إجمالي العالم  
11.111.411.411.4  نسبة الدول العربية للعالم (%) 

15.415.915.816.0  نسبة دول أوبك للعالم (%) 
* بيانات رسمية.

** بيانات تقديرية.
مالحظة األرقام بين القوسين. تعني سالبًا.

المصدر: مصدر الملحق (1/5).

ملحق (12/5):  الغاز الطبيعي المسوق عربيا وعالميا

(مليون متر مكعب/سنة)
2003-2000
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