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 الفصل الخامس
 التطورات في مجال النفط والطاقة

  
 

 مقدمـة
 

ام             ا          2001جاء أداء السوق النفطية خالل ع ذي آ نحى ال ا للم را تمام ام         مغاي ائدا في ع ك في     . 2000ن س ى ذل د تجّل وق

و الطلب على النفط في أعقاب التراجع الحاد في نمو االقتصاد العالمي األمر الذي أصبح         باطؤ الشديد في معدالت نم الت

دد بانهيار أسعار النفط الخام       2001وقد تدارآت الدول النفطية ذلك عن طريق خفض اإلنتاج ثالث مرات خالل عام  . يه

ا بلغت  ي مجمله يون ب3.5ف ن    / مل ات المنتجي ن تطلع وازن بي تويات ت ند مس عار ع ى األس اء عل ى اإلبق ا أدى إل ي مم

 .والمستهلكين، مما عزز من االستقرار في األسواق العالمية

 
 الطلب العالمي على النفط

 

ام                        نمو في االقتصاد العالمي خالل ع ذي شهده ال تراجع الشديد ال ان لل ر محسوس ف     2001آ ي الحد من نمو الطلب     ، أث

نفط      ى ال نمو في االقتصاد                            . العالمي عل ام لل د المسار الع ا في تحدي د محوري نمو في االقتصاد األمريكي يع وحيث أن ال

د انعكس األداء المتواضع لالقتصاد األمريكي عام                             الم، فق ية دول الع ى اقتصادات بق يره عل ابكه وتأث العالمي نظرًا لتش

نمو االقتصاد      2001 ى ال نفط           عل ى ال ي عل دل النمو للواليات المتحدة نسبة           . ي العالمي والطلب اإلجمال تجاوز مع م ي إذ ل

ة بنسبة          1.2 ة مقارن وقد صاحب ذلك انخفاض معدل نمو االقتصاد العالمي إلى   . 2000 في المائة في عام       4.1 في المائ

 .2000 في المائة عام 4.7 في المائة مقارنة بمعدل بلغ 2.5

 

نمو المنخفضة بصماتها الواضحة على مستوى الطلب العالمي على النفط الذي لم يسجل سوى زيادة                وترآت معدالت      ال

يفة بلغت      ففي الدول الصناعية،   . 2000 في المائة مقارنة بمستواه خالل عام        0.1 ألف برميل يوميا أو ما نسبته        100طف

دار        ى           100انخفض الطلب بمق يا ليصل إل يل يوم يون بر 47.7 ألف برم ع مستواه في آل من       مل نما ارتف يا، بي يل يوم م

 ).1(، الجدول 2000 ألف برميل يوميا لكل منهما مقارنة بما آان عليه عــام 100الدول النامية والدول المتحولة بمقدار 
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 )1( الجدول

 النمو في الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية
1997–2001 

 
*2001 2000 1999 1998 1997  

 الصناعية الدول     
 يوم/ مليون برميل 0.8 0.1 0.8 0.2 )0.1(

 (%)الزيادة السنوية 1.7 0.2 1.7 0.4 (0.2)
  الناميةالدول     
 يوم/ مليون برميل 1.2 0.3 0.7 0.9 0.1
 (%)الزيادة السنوية 5.8 1.4 3.1 3.9 0.4
  المتحولةالدول     
 يوم/ مليون برميل )0.5( )0.1( )0.3( 0.1 0.1
 (%)الزيادة السنوية (10.4) (1.7) (5.6) 2.4 2.3
  العالمجماليإ     
 يوم/ مليون برميل 1.5 0.3 1.2 1.2 0.1
 (%)الزيادة السنوية 2.1 0.4 1.6 1.6 0.1

 بيانات تقديرية *
 . قوسين تعني سالبابين األرقام ـ: مالحظة
 .المصدرة للبترول منظمة األقطار العربية  ـ:المصدر

 

 

ية في معدالت النمو االقتصادي في               د اقترنت المستويات المتدن  بفصل شتاء معتدل في نصف الكرة       الدول الصناعية ولق

ام        سبتمبر وما ترتب عنها من تداعيات في التأثير / آما ساهمت أحداث الحادي عشر من أيلول. 2001الشمالي خالل ع

ى مستوى الطلب خصوصا عل        لبا عل . ى وقود الطائرات بعد تراجع حرآة الطيران في الفترة التي أعقبت تلك األحداث  س

ا أدى ضعف االستثمار في اليابان وانخفاض صادراتها إلى انخفاض طلب القطاع الصناعي على النفط في دول آسيا          آم

ي مح    . الصناعية تخدامه ف ادة اس ي زي ي ف از الطبيع عار الغ اض أس اهم انخف ك، س ى ذل الوة عل ة  وع يد الطاق ات تول ط

ي السوق    عاره ف اع القياسي ألس د االرتف نفط بع تهالك ال ى حساب اس تخدامات الصناعية األخرى عل ية واالس الكهربائ

 .2000األمريكية خالل عام 

 

ا في      ية   أم دول النام زد عن                   ال م ي نمو السنوي في الطلب ل دل ال إن مع  في المائة، وهو األدنى في السنوات األربع  0.4 ف

دار األخير نفط بمق ي 100ة، إذ زاد استهالك ال ة بحوال ط مقارن يا فق يل يوم ام 900 ألف برم ي الع يا ف يل يوم  ألف برم

ام    تهالك لع ي االس ى 2001الماضي، ليصل إجمال يا 23.9 إل يل يوم يون برم دول   .  مل ي ال زيادة ف م ال زت معظ وترآ

واستأثرت الصين بالنصيب األآبر    . ن برميل يوميا   مليو 12.2 إلى   2001اآلسيوية النامية التي وصل استهالآها في عام        

ته خالل العام                    ذي حقق رتفع ال نمو االقتصادي الم زيادة نظرا لل ك ال آما ارتفع مستوى االستهالك في دول الشرق      . من تل

دار        يا بمق ى            100األوسط وأفريق يا ليصل إل يل يوم يا، وشكل طلب الدول العربية منها        6.9 ألف برم يل يوم يون برم  مل
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ويعود االرتفاع  .  مليون برميل يوميا، وهو ذات المستوى المتحقق في العام السابق          3.7 في المائة، أي ما يعادل       54و  نح 

ائدات النفطية في عامي                    رتفعة للع نمو االقتصادي بالمستويات الم ر ال ى تأث لذلك ترآزت الزيادة في   . 2000 - 1999إل

 .قطار األعضاء في أوابكالطلب على النفط في منطقة الشرق األوسط في األ
 

 مليون برميل   4.8 ألف برميل يوميا ليصل إلى       100ومن جانب آخر، انخفض الطلب في دول أمريكا الالتينية بمقدار                 

ادية              اعها االقتص راجع أوض د ت ن بع ة األرجنتي دول، خاص ذه ال ب ه عيف ألغل ادي الض ألداء االقتص را ل يا نظ يوم

 .ومواجهتها لمشاآل هيكلية

 

ا في      تحولة   اأم دول الم نفط نحو               ل ى ال ي الطلب عل غ إجمال د بل  ألف برميل   100 مليون برميل يوميا، أي بزيادة       4.4، فق

ام  ة بع يا مقارن ي  . 2000يوم ادة ف ي شهدت زي ابق الت وفيتيي الس اد الس ي دول االتح ب ف ي الطل زيادة ف د ترآزت ال وق

والمعروف أن  . تيي في مطلع التسعينات من القرن الماضي      معدالت نمو االستهالك تعد األولى منذ انهيار االتحاد السوفي         

نفط الخام في الربع األول من العام آان حافزا لزيادة الصادرات على حساب الطلب المحلي                    اع أسعار ال آما لجأت  . ارتف

نفط لتصديره وتح                            ى حساب ال از الطبيعي والفحم عل ادة استخداماتها من الغ ى زي ية الروسية إل قيق المؤسسات الحكوم

ى قدر ممكن من العائدات النفطية       وقد بقي مستوى الطلب في دول أوروبا الشرقية ضمن المستوى نفسه الذي تحقق             . أعل

ام      بالغ    2000في ع يا    700 وال يل يوم ن الشكل   .   ألف برم نمو السنوية في الطلب على النفط مقابل    ) 1(ويبي معدالت ال

 .معدالت النمو في االقتصاد العالمي
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 اإلمدادات
 

ام       نظمة أوبك خالل ع ود م تويات         2001انصبت جه ند مس ى األسعار ع اظ عل تقرار السوق والحف ى اس  في العمل عل

رآود االقتصادي العالمي                يجة لل راجعها الشديد نت د ت بولة بع نظمة بتخفيض حصصها      . مق ك، قامت دول الم يق ذل ولتحق

 : يلياإلنتاجية في ثالث مناسبات خالل العام وآما

 

 .فبراير/  في المائة، اعتبارا من أوائل شباط5.6ي، أي ما نسبته / مليون ب1.5تخفيض اإلنتاج بواقع  -

 .أبريل/  في المائة، اعتبارا من أوائل نيسان 4تخفيض اإلنتاج بواقع مليون برميل يوميا أي ما نسبته  -
ام بواقع مليون برميل يو          - ربع الثالث من الع تاج خالل ال  في المائة، تسري اعتبارا 4ميا، أي ما نسبته تخفيض اإلن

 .سبتمبر/ من أوائل أيلول 

 

، وهو يقل 2001ي في عام / مليون ب23.2بعد اقرار التخفيضات الثالثة ، وصل مستوى اإلنتاج في دول المنظمة إلى          

دار    يل يوميا عن مستوى انتاجها في عام            3.5بمق يون برم ويوضح الملحق      .  وميا مليون برميل ي   26.7 والبالغ   2000 مل

 .2001حصص أوبك من االنتاج بعد التخفيضات المقررة خالل عام) 5/1(

 

ا للمحافظة على استقرار األسواق، عملت المنظمة على تعزيز التنسيق والتعاون مع الدول المنتجة غير                    وضمن جهوده

األخص روسيا والمكسيك والنرويج وسلطنة عمان وأنغوال              يها، وب وذلك خشية انهيار األسعار إلى مستويات    األعضاء ف

ة األطراف المعنية في الصناعة النفطية من منتجين ومستهلكين ومستثمرين        أي -وقد تم االتفاق بين الطرفين. تضر بكاف

 مليون برميل يوميا على أن يسري مفعوله في   2 على تخفيض اإلنتاج بمقدار      -دول المنظمة والدول المنتجة من خارجها     

 . مليون برميل يوميا1.5 وستتحمل دول أوبك بمقتضاه العبء األآبر من التخفيض وبما ال يقل عن 2002م مطلع عا

 

ثالثة التي أقرتها المنظمة في عام           د أفضت التخفيضات ال  إلى انخفاض حصتها من إجمالي اإلمدادات العالمية 2001وق

ى      وفي المقابل، ارتفع إنتاج الدول النفطية خارج    . 2000م   في المائة في عا    40.2 في المائة مقارنة بنحو      39.3لتصل إل

 . ألف برميل يوميا700المنظمة بحوالي 

 

ا على صعيد إجمالي اإلمدادات العالمية بما فيها سوائل الغاز الطبيعي، فقد وصل إجمالي اإلمدادات لعام     معدل 2001أم

يا     76.8 يل يوم يون برم ة بال     .  مل ى مقارن ذا المستوى األعل د ه رغم من أن الزيادة      ويع ى ال سنوات الخمس الماضية، عل

 ).2(، الشكل 2000 في المائة مقارنة بعام 0.1 ألف برميل يوميا أي ما يعادل 100خالل العام لم تتجاوز 
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 أسعار النفط الخام

 

ام  بة 2001شهد ع ك بنس لة أوب عار س ي أس ة م16 انخفاضا ف ي المائ ام  ف تويات ع ة بمس رارات .  2000قارن ان لق وآ

ا إلى                      نة، والتي وصلت في مجمله نظمة في ثالث مرات خالل الس رتها الم ي أق تاج الت  مليون برميل 3.5تخفيض اإلن

ي شهدتها عام                       ى المستويات الت يارها إل يلولة دون انه ال في الح ر فع يا، أث إال أن أحداث . 1999 ومطلع عام  1998يوم

أيلول وما ترتب عليها من تداعيات فاقمت االنخفاض في أسعار النفط الخام، إذ انخفض على               / ن سبتمبر الحادي عشر م    

دار              لة أوبك بمق وري لس رها السعر الف ة واحدة خالل األسبوع األخير من أيلول         3.47أث يل دفع سبتمبر، /  دوالر للبرم

غ  ى أن بل ية إل هر التال ي األش عار ف ي لألس اه التنازل تمر االتج عر واس ة  17.6 الس ام مقارن ة الع ي نهاي يل ف  دوالر للبرم

 ).3( سبتمبر، آما مبين في الشكل11 دوالر في األسبوع الذي سبق أحداث 24.4بمستواه البالغ 

 

 

 2001–1997التغير السنوي في إمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبيعي، ): 2(الشكل 
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ك       لة أوب غ متوسط سعر س د بل ام  23.1وق ـ   2001 دوالر ع ة ب ام   27.6 مقارن يل ع ). 5/2( الملحق 2000 دوالر للبرم

، فإن انخفاض أسعار النفط الخام بقيمتها االسمية الذي         )1995بأسعار عام   (ند احتساب أسعار النفط بالقيمة الحقيقية         وع 

غ  دار       4.5بل ي انخفضت بمق ية، الت عارها الحقيق ة بأس ئيال مقارن تالفا ض تلف إال اخ م يخ يل ل  دوالر 4.7 دوالر للبرم

 ).5/3(، آما يبين الملحق 2001في عام  دوالر للبرميل 24.4للبرميل ليصل متوسطها إلى 

 
 المخزونات النفطية

 

ان لالنخفاض النسبي في مستويات أسعار النفط الخام خالل عام              وارتفاع مستوى اإلمدادات الذي سبق قرارات    2001آ

يرًا في تعزيز النمو في المخزونات النفطية التجارية في الدول              رتها أوبك دورا آب ي أق تاج الت الصناعية، إذ تخفيض اإلن

دار      ام          83ارتفعت بمق ة بع يل مقارن يون برم ى   2000 مل يل في نهاية عام    2579، لتصل إل يون برم وقد بلغ . 2001 مل

ي المخزون التجاري في نهاية شهر ديسمبر            يوما من 66 مليون برميل، وهو مستوى يغطي 4508 بحدود  2001إجمال

 ).5/4(االستهالك، الملحق 
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اير ين اير فبر مارس ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر اآتوبر نوفمبر ديسمبر

الخفض  االول  
 1.5 مليون برميل يوميا

الخفض الثاني  
الخفض الثالث   1.0 مليون برميل يوميا

1.0 مليون برميل يوميا

ديسمبر  نوفمبر  اآتوبر  سبتمبر   اغسطس   يوليو    يونيو    مايو    ابريل    مارس    فبراير    يناير

 2001أثر تخفيض اإلنتاج على األسعار، ): 3(الشكل 
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 فط في الدول العربيةعائدات صادرات الن
 

ائدات النفطية للدول العربية في عام             مليار 153.7 في المائة إذ لم تزد عن        19.9، بنسبة بلغت نحو     2001انخفضت الع

 ).5/5(، والملحق )4( الشكل2000 مليار دوالر في عام 191.9دوالر مقارنة بحوالي 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

نظمة األق             دول األعضاء في م ا صادرات ال ترول         أم ية المصدرة للب د انخفضت بنسبة      )أوابك (طار العرب  في  21.1، فق

ى        ة لتصل إل ام         141.2المائ يار دوالر في ع ة مع     2001 مل يار دوالر في عام   179.0 مقارن وعند احتساب . 2000 مل

ام          ية لع ائدات باألسعار الحقيق ، أي بنفس  مليار دوالر149.3 مليار دوالر إلى 189.0 نجد أنها انخفضت من  1995الع

ة، الملحق         د ترك االنخفاض في اإليرادات النفطية أثره الملموس على   ). 5/6(نسبة انخفاضها باألسعار الجاري ذا، وق ه

د من المشاريع اإلنمائية واالجتماعية والصحية في الدول العربية لما تمثله اإليرادات النفطية من أهمية قصوى في                    العدي

 . الموازنات العامة

 
 لطاقة في الدول العربية استهالك ا

 

ة في الدول العربية             ي استهالك الطاق غ إجمال  6.9 مقابل   2001في عام   ) ب م ن ي   ( مليون برميل مكافئ نفط يوميا       7بل

 ).5/7( في المائة الملحق 1.45، أي بمعدل نمو قدره 2000في عام ) ب م ن ي(مليون 

 

ترة     ة خالل الف دال2001 - 1997وشهد استهالك الطاق ي بعض     مع رد ف نة، إذ ازداد مستوى استهالك الف و متباي ت نم

راجعا في دول أخرى مثل اإلمارات والبحرين                             ن شهد ت ثل السعودية وتونس وقطر والكويت ومصر، في حي دول م ال
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ر وسورية    ة في السوق المحلية التي بدأ تطبيقها في العديد من الدول                 . والجزائ اء الدعم ألسعار الطاق د سياسات إلغ وتع

بارا من عام       ا ية اعت  باإلضافة إلى سياسات ترشيد استخدام الطاقة في عدد آخر من الدول العربية عامال آخر            1999لعرب

 .في تفسير هذا التباين

 

تجات النفطية والغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها من الطاقة، إذ يغطي                          ى المن امل عل تمادا شبه آ ية اع دول العرب تمد ال وتع

ذان المصدران أآ      ة في الدول العربية                96ثر من    ه ي استهالك الطاق ة من إجمال إال أن الجدير بالمالحظة هو     .  في المائ

بية للغاز الطبيعي                     ادة الحصة النس ابل زي ة مق ي استهالك الطاق تجات النفطية في إجمال بية للمن ية النس راجع األهم فقد . ت

وفي المقابل زادت . 2001 في المائة في عام  53ى   إل 1997 في المائة في عام      55تراجعت حصة المنتجات النفطية من      

از الطبيعي من     ام   41.3حصة الغ ة في ع ى  1997 في المائ ام    43.6 إل ة في ع ا تراجعت حصة  . 2001 في المائ آم

 ).5( في المائة، الشكل 3.5 في المائة إلى 3.9الطاقة الكهرومائية والفحم معا من 

 

 

 

الغاز الطبيعي
%43.56

الطاقة الكهرومائية
%2.38

المنتجات النفطية
%52.99

الفحم
%1.07

 
 

 

 بالمقارنة مع 2000 في المائة في عـــام 4.4حصة الدول العربية من إجمالي استهالك الطاقة فــي العالـــم فقد بلغت        أما  

 . في المائة في بقية الدول النامية23.9 في المائة في الدول المتحولة و 11.3 في المائة فــي الـدول الصناعية و60.4

 
 المنتجات النفطية

 

تجات الن     بة األولى في مجال استهالك الطاقة في الدول العربية على الرغم من تراجع حصتها في                  احتلت المن فطية المرت

ي االستهالك     مليون 3.7 ليصل إلى 2001 في المائة في عام 1.4وقد ازداد الطلب على المنتجات النفطية بمعدل       . إجمال

 2001هيكل استهالك الطاقة في الدول العربية في عام ): 5(الشكل 
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ابل  ) ب م ن ي( يون  3.3مق ام  ) ب م ن ي( مل أن استهالك    ،1997ع ا ب  المنتجات النفطية في الدول العربية آان قد علم

 .2000عام ) ب م ن ي( مليون 3.6بلغ 

 

تجاوز                              م ت نفط إذ ل ى ال ي الطلب العالمي عل ية نسبة بسيطة من إجمال دول العرب ثل حصة ال  في المائة في عام  5.9وتم

أما بقية الدول .  في المائة5.4 في المائة والدول المتحولة 64.3ومن جانب آخر، بلغت حصة الدول الصناعية       . 2000

 . في المائة24.3النامية فقد بلغت حصتها 

 
 الغاز الطبيعي

 

ته من                      د ازدادت أهمي ية، وق دول العرب ة في ال م مصادر الطاق ي أه از الطبيعي ثان د الغ ة من اجمالي    41.3يع  في المائ

ام       ة في ع ياجات الطاق ى  1997احت ام    43.3 إل ة ع ى  2000 في المائ ة في عام   ف 43.6 و إل آما ازداد  .  2001ي المائ

ن  تهالآه م يون 2.5اس ام ) ب ن م ي( مل ى 1997ع يون 3.0 إل ام ) ب م ن ي( مل يون 3.1 و 2000ع ) ب م ن ي( مل

 . في المائة4.9  أو بمعدل نمو سنوي قدره 2001عام 

 

ية عل                          دول العرب ي دأبت ال ى السياسة الت از الطبيعي إل زيادة في استهالك الغ ى اتباعها والتي تشجع استخدام     وتعزى ال

رباء وفي الصناعات البتروآيماوية                    ة في محطات الكه يد الطاق از الطبيعي في تول آما آان التحول في ميدان توليد      . الغ

 .الطاقة الكهربائية نتيجة للتطور في تكنولوجيا الدورة المرآبة عامال مهما في زيادة االعتماد على الغاز الطبيعي

 

ى الصعيد ا      في المائة من إجمالي االستهالك العالمي من الغاز الطبيعي في           7.4لعالمي، بلغت حصة الدول العربية        وعل

ام    دول الصناعية المستهلك الرئيسي للغاز الطبيعي في العالم حيث تصل حصتها إلى                 . 2000ع د ال  في المائة   53.2وتع

 . في المائة15.6قية الدول النامية  في المائة في حين بلغت حصة ب23.8تليها الدول المتحولة بنسبة 

 
 الطاقة الكهرومائية

 

ام            ية ع ة الكهرومائ  في المائة، وهي النسبة 2.4 من إجمالي استهالك الطاقة في الدول العربية  2001بلغت حصة الطاق

ام              يها في ع ي آانت عل ها الت قتصارها وتتصف الدول العربية عامة بمحدودية مواردها المائية من ناحية وا          . 2000نفس

ية أخرى                دول من ناح ى عدد محدود من ال ة الكهرومائية في عدد قليل من الدول العربية               . عل د ترآز استخدام الطاق وق

 .تضم مصر والعراق وسورية والمغرب والجزائر والسودان ولبنان
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 الفحم
 

ي استهالك الطاقة في الدول العربية عام               1.1غطت مصادر الفحم        ة من إجمال  وهي النسبة نفسها التي 2001 في المائ

يها في عام        ويقتصر استهالك الفحم على عدد محدود من الدول العربية التي تتوفر لديها مصادر محلية . 2000آانت عل

 .إلنتاجه وهي المغرب ومصر والجزائر

 
 االستهالك النهائي من الطاقة وفق المصدر والقطاعات

 

1999ة من إجمالي االستهالك النهائي من الطاقة في الدول العربية في عام              في المائ  59مثل استهالك المنتجات النفطية     

يانات             نه الب ام توفرت ع د بلغت حصته            . ، وهو آخر ع از الطبيعي فق ا الغ  في 14 في المائة، تليه الكهرباء بنسبة 26أم

 . في المائة1أما الفحم فيمثل نسبة ضئيلة لم تزد عن . المائة

 

مرتبة األولى من حيث حصته في إجمالي االستهالك النهائي من المنتجات النفطية في الدول             واحتل قطاع المواصالت ال    

ام        ية في ع ى            1999العرب ذه الحصة إل ة    40، حيث وصلت ه  في 24أما القطاع الصناعي، فقد بلغت حصته  .  في المائ

ة، وبلغت حصة القطاعات األخرى            تجاري والزراعي     (المائ ي وال مائة، آما يتضح من الشكل         في ال  36حوالي  ) المنزل

)6.( 

 

م استهالك              د ت از الطبيعي فق ا بالنسبة للغ  في المائة منه 34 في المائة منه في القطاع الصناعي، وجرى استهالك  66أم

 ).المنزلي والتجاري والزراعي(في القطاعات األخرى 
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 1999االستهالك النهائي من الطاقة في الدول العربية وفق المصدر عام ): 6(الشكل 
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رباء ي من الكه تهالك النهائ ا االس يوأم نحو التال ى ال توزع عل ي القطاع الصناعي و20:  ف ة ف ي المائ ة 80 ف ي المائ  ف

 ).وهي المنزلي والتجاري والزراعي( للقطاعات األخرى، 

 
 صناعة النفط والغاز الخاص في قطاع الدور

 

ية     معظم    أسندت  دول العرب ام     ال ية وإدارة أغلب المشروعات  المتعلقة بصناعة         للقطاع الع ز والصناعات   والغا النفطملك

ك       ه تل يع اوج ي جم عة ف برة الواس تطورة والخ ية الم تلك التقن ي تم ية الت رآات العالم ع الش ارآة م يماوية بالمش البتروآ

 .الصناعة عالوة على إمكانيات التمويل الضخمة المتوفرة لديها

 

ية الذي يجري في إطاره إعا                          دول العرب بعة في ال تحول في السياسات المت ه في ظل ال دة النظر في دور الدولة في      إال أن

ى إفساح مجاالت أوسع أمام القطاع                            ا والعمل في الوقت نفسه عل ة المتصلة به االقتصاد وحصره في المجاالت الهام

تعاظمًا في النشاط االقتصادي، وفي ضوء تراجع الموارد المتاحة للدولة                ، انتهجت الدول العربية الخاص ليلعب دورًا م

يها قطاع الصناعة                  سياسة الخصخصة ل     مؤخراً  ا ف ية بم د من القطاعات الحكوم  بمراحلها المختلفة، و ذلك     النفطيةلعدي

بر بإعطاء دور     ية الدولة والموارد المالية العامة                    أآ ى ميزان يف العبء عل ياة االقتصادية وتخف .  للقطاع الخاص في الح

ثل اع الخاص دورويتم ي ال   القط يماويات ف از والبتروآ نفط والغ ي صناعة ال ي بعض   ف ارآة ف ي المش ية ف دول العرب

 .المشاريع القائمة والمستقبلية، والملكية الكاملة لبعض المشروعات

 

ذا السياق،        على  ،أخذت استثمارات القطاع الخاص في صناعة البتروآيماويات األساسية والوسيطة في السعودية          وفي ه

ن رئيس        ثال اتجاهي ا  ين تم  يسبيل الم للقطاع الخاص  ) سابك(لسعودية للصناعات األساسية     في مشارآة الشرآة ا    ثل أولهم

لمشارآة في مشاريع تديرها آمشروع ابن      لقطاع الخاص ل   سابك الفرصة ل   ت إتاح قد و .بإقامة شراآة في بعض المشاريع    

يه          تلك ف ذي تم    في المائة من أسهم المشروع48.3 شرآة سعودية وخليجية 15  في المائة في حين تمتلك         51.7رشد ال

أعلنت سابك مؤخرا مشارآتها للقطاع الخاص في تأسيس شرآة الجبيل المتحدة للبتروآيماويات             وفي هذا الصدد،     .نفسه 

تجات األخرى باستثمارات تصل إلى ما يقارب                ن وبعض المن ي إيثيلي ن والبول تاج االيثيلي ا إلن تقيم مجمع ي س  ملياريالت

 .دوالر

 

و ا   ي فه اه الثان ا االتج ماح لالس  أم الن بالس يماوية     إلع ناعات البتروآ اريع الص امل لمش تملك الك ة بال تثمارات الخاص

يطة ية والوس ذا اإلطار . األساس ي ه ي ف ي  ويأت ان الحلق ن والهكس تاج البنزي يل الن ي الجب عودية ف يفرون الس مشروع ش

 .والمملوك مناصفة بين شرآة شيفرون األمريكية والمجموعة السعودية

 

اريع األخرى المخطط إقا بل القطاع الخاصومن المش تها من ق تاج   م يماويات الن ية للبتروآ مشروع السعودية العالم

نوياً      1110  ألف طن 900 من الميثانول وحامض الخليك ومشروع التصنيع الوطنية للبتروآيماويات النتاج            ألف طن س
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ن بتكلفة             ي بروبلي ن وبول نويا من بروبيلي  دوالر وبإجمالي طاقة ارملي 3باستثمارات تقارب  وذلك . مليون دوالر  500س

 . طن سنويا من البتروآيماويات األساسية والوسيطةمليون 3.9إنتاجية تزيد عن 

 

تزم      ا تع ود     " باسم     قطر تأسيس شرآة مساهمة قطرية           آم ام   خالل   " قطر للوق ال يصل إلى        2002ع رأس م  41.2ب

ى نحو تخصيص بعض الخدمات التي آانت تقوم بها ا                 يون دوالر آخطوة أول لدولة في قطاع النفط والغاز والمنتجات      مل

تتيح . النفطية  ذه الفرصة للقطاع الخاص القيام باستثمارات في مجال تسويق المنتجات       وس  وتوزيعها، إذ ستقوم النفطية ه

غيل محطات  تملك وتش ي  بالشرآة ب تاجرة ف الوقود والم زويد السفن ب ال، وت از الطبيعي المس ع الغ دة وتوزي ترول جدي

 . لنفطيةاالمنتجات 

 

د   في مصر     و ترول المصرية سياسة تتمثل في تشجيع القطاع الخاص المحلي واألجنبي للمشارآة في                 فق تبنت وزارة الب

والمتضمن وحدات النتاج   ) ميدور(مشروع شرآة الشرق األوسط لتكرير البترول     مثل   النفطية،تنفيذ بعض المشروعات    

ي من الرصاص، ووحدات النتاج الفح           ن الخال ومشروع .  مليون طن سنويا 5م والكبريت بطاقة إنتاجية تصل الى       البنزي

ية الذي تقوم بتنفيذه شرآة اإلسكندرية للزيوت المعدنية         زيوت المعدن تاج ال والذي يهدف إلى إنتاج ) أموك(التوسع في إن

ة       ية األساسية بطاق زيوت المعدن نوياً   100ال افة إلى مشروع باإلض.  لسد جزء من احتياجات السوق المحلي   ألف طن س

تاج                     يماويات الن تكرير والبتروآ ية لل نفذه شرآة اإلسكندرية الوطن ذي ت تا ال  من  ألف طن سنويًا655مجمع تحسين الناف

 . ألف طن من منتج البتوجاز12منتج البنزين الخالي من الرصاص، و

 

 الغاز الطبيعي المسال الذي يعكس      مان إنشاء مشروع  ومن أهم التطورات التي شهدها قطاع الغاز في العقد األخير في عُ           

ن القطاع تعاون بي نال از ي اع الغ تطوير قط لطنة ل ي الس ام والخاص ف قين .  الع ن ش روع م تكون المش تلكه ،وي  األول تم

از   ية للغ تلكه الشرآة العمان ي تم ب، والثان ار وخطوط األنابي از واآلب تكون من محطة معالجة الغ امل وي ة بالك الحكوم

ت ال وت بة الطبيعي المس ة والقطاع الخاص بنس ن الحكوم تها بي ة، و51وزع ملكي ي المائ ي49 ف ى التوال ة عل ي المائ .  ف

 . وتتكون مرافق الشق الثاني من المشروع من مصنع الغاز الطبيعي المسال، ومرافق التخزين، وميناء التصدير

 
 النشاط االستكشافي

 

ه من                      ا رافق نفط وم ى ال تراجع في الطلب العالمي عل رك ال ى آل من النشاط           ت يره الواضح عل انخفاض في أسعاره تأث

تاج النفط خالل عام          وقد تجلى ذلك بوضوح في تراجع نشاط المسوحات الزلزالية في . 2001االستكشافي ومستويات ان

الم بنسبة      ة مع عام          23.5الع ة بالمقارن  2001وعلى الرغم من أن عدد الحفارات العاملة في نهاية عام           . 2000 في المائ

ة عام                 يه في نهاي ان عل ا آ زيد عم ان ي  2001 في المائة، إال أن عددها خالل النصف الثاني من عام  1.4 بنسبة   2000آ

 . في المائة بالمقارنة مع النصف األول من العام نفسه15تراجع بنسبة 
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ام        از في مناطق مختلفة من العالم آان أهمها ف                2001وتحققت خالل ع نفط والغ ة لل افات هام ي المناطق المغمورة    اآتش

ياه العميقة      مترا،  2000وتتوفر حاليا التقنيات الالزمة النتاج البترول من حقول بترولية تقع تحت المياه بعمق              . تحت الم

 .  متر3000وقد تسمح هذه التقنيات خالل السنوات القليلة القادمة لإلنتاج من حقول تحت المياه بعمق 

 

دول األعضاء ف             م في ال د ت ذا، وق ي منظمة أوابك تنفيذ العديد من مشاريع التطوير في الحقول المنتجة وتوسيع منشآت             ه

زوم                      ند الل ية فائضة تستخدم ع ة إنتاج يق طاق ية وتحق ة اإلنتاج رفع الطاق تاج ل ية أخرى، وهي         . اإلن ا قامت دول عرب آم

 .جُعمان والسودان واليمن برفع طاقتها اإلنتاجية من خالل وضع حقول جديدة في اإلنتا

 

د وقعت                   از الطبيعي، فق دة للغ ر احتياطيات جدي ا في مجال تطوي  اتفاقيات تحضيرية مع ثمان شرآات نفط السعودية أم

ة تصل إلى                         ة بكلف ة مشاريع محوري يذ ثالث از الطبيعي لتنف تثمار في قطاع الغ ية لإلس  مليار دوالر، وذلك بغية 25عالم

ا                راحلها، تس يع م تكاملة في جم ر صناعة غاز م ير جزء من االستهالك المحلي من النفط وتحويله إلى              تطوي هم في توف

 ".مبادرة الغاز السعودية"صادرات، وذلك ضمن إطار ما يعرف بـ 

 

يذ مشروع لتجميع الغاز المرافق من          د لتنف ى عق  حقال نفطيا في منطقة دير الزور ومعالجته لرفع 22ووقعت سورية عل

 .حقن جزء منه بغرض زيادة إنتاج المكثفات ورفع االستخالص البتروليالطاقة اإلنتاجية للغاز الجاف وإعادة 

 

ام          ية لع يانات األول . 2000 إلى تزايد نشاطات المسوحات الزلزالية في الدول العربية بالمقارنة مع عام         2001وتشير الب

تلك النشاطات من               ررة ل ود المق د ازدادت الجه الزيادة بشكل رئيسي شهر، وتحققت /  فرقة437شهر إلى  /  فرقة 381فق

ية األبعاد في آل من السعودية واإلمارات وليبيا                     ية وثالث ية ثنائ يذ مسوحات زلزال وآان للسعودية الحصة . من خالل تنف

ذا النشاط، إذ ازدادت الجهود التي بذلتها شرآة أرامكو السعودية من              بر من ه  إلى 2000شهر خالل عام /  فرقة66األآ

رقة90 ام /  ف ود من 2001شهر خالل ع ذه الجه يا ارتفعت ه ي ليب رقة40، وف ى /  ف رقة58شهر إل شهر، الملحق        /  ف

)5/8.( 

 

، 2001شهر خالل عام / فرقة67 إلى   2000شهر خالل عام    / فرقة 79ومن جانب آخر، تراجع النشاط في الجزائر من           

. شهر/  فرقة26شهر إلى /  فرقة30آما تراجع النشاط في سورية من . شهر/ فرقة 35شهر إلى   / فرقة 37في مصر من      

ان النشاط محدودا في العراق بسبب النقص في قطع الغيار، في حين لم تنفذ آل من الكويت والبحرين أي مسوحات                         وآ

 .2001خالل عام 

 

، ففي السودان ازداد 2000 بالمقارنة مع عام 2001وازداد النشاط االستكشافي في آل من السودان وُعمان خالل عام                

رقة  5اط من    النش  ى     /  ف رقة  11شهر إل /  فرقة27شهر إلى /  فرقة25شهر وترآز في حوض مجلد، وفي ُعمان من           /  ف

اد في منطقة عمل شرآة تنمية نفط ُعمان وسط وجنوب البالد        . شهر  ية األبع ية ثالث يعها مسوحات زلزال أما . وآانت جم
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إنتاج النفط الرئيسية باإلضافة إلى مناطق مؤملة       شهر، شمل مناطق    /  فرقة 40اليمن فقد حافظ على مستوى نشاطه وهو        

 .شمال شرق البالد، وفي المناطق المغمورة جنوب شرق البالد

 

راجع من              الم ت يع أنحاء الع ة في جم رق العامل ر بالذآر أن عدد الف  إلى 2000 فرقة آانت عاملة نهاية عام 430والجدي

 . 2001 فرقة آانت تعمل نهاية عام 329

 

د    ية، فقد ارتفع من               وبالنسبة لع دول العرب ة في ال ارات العامل  حفارة عاملة   217 إلى   2000 حفارة نهاية عام     196د الحف

ام      ة ع ك إلى ارتفاع عدد الحفارات في آل من السعودية وقطر وليبيا بواقع                . 2001نهاي رجع ذل  حفارات لكل منها،    5وي

 ).5/8(ما، الملحق  حفارات، والجزائر ومصر واليمن حفارتان لكل منه4واإلمارات 

 

ذا، ويذآر أن عدد الحفارات العاملة في العالم فقد ارتفع من        حفارة خالل العام، وقد تجاوزت 2165 حفارة إلى 2135ه

 . في المائة90نسبة استخدام الحفارات البحرية في النصف األول من العام نسبة 

 

كل    ية بش دول العرب ي ال ارات ف دد الحف ي ع زيادة ف د انعكست ال افية  وق تطويرية واالستكش ار ال دد اآلب ى ع ي عل  إيجاب

ام        ورة في ع افية  في السعودية من        2001المحف ار االستكش ع عدد اآلب  بئرا في 293 إلى 2000 بئرًا عام 257، إذ ارتف

نوب ، آانت في معظمها آبارًا تطويرية في الحقول الرئيسية المنتجة للنفط باإلضافة إلى آبار استكشافية في ج       2001عام  

از الطبيعي                    ادة االحتياطي المكتشف من الغ ى زي وار، هدفت إل ل الغ آما زاد عدد اآلبار المحفورة في الجزائر من       . حق

ى    137 ئرا إل ارات من          171 ب ئرًا، وفي اإلم ى      87 ب ئرا إل ئرا آانت جميعها آبار تطويرية شملت معظم الحقول  102 ب  ب

تجة الرئيسية      افي         (المن ئرًا واحدة استكش دا ب ا ع وفي تونس .  بئرا93 بئرا إلى 80، وفي ليبيا من )ة في إمارة أم القيوين  م

ورة من            ار المحف ع عدد اآلب ى     15ارتف ئرا إل ع في العراق من   20 ب ئرا، وارتف  55 بئرا، وفي السودان من 16 إلى 14 ب

 . بئرا في العام نفسه92 بئرا إلى 80 وفي اليمن من 2001 بئرا عام 60إلى 

 

دول ال       ا في ال ورة خالل عام                 أم ار المحف راجع عدد اآلب د ت ية األخرى، فق ، وانعكس 2000 بالمقارنة مع عام 2001عرب

ية، حيث انخفضت من   دول العرب ي ال ورة ف تطويرية المحف افية وال ار االستكش ي اآلب ى إجمال ك عل ام 1596ذل ئرًا ع  ب

 ).5/8(، الملحق 2001 بئرًا عام 1587 إلى 2000

 

زيادة عدد        يجة ل ذا، ونت ة وزيادة عدد اآلبار المحفورة خالل عام            ه ارات العامل  في أغلب الدول العربية رغم      2001 الحف

دول العربية من                      ورة في ال تار المحف د ازداد عدد األم ية، فق  آيلومتر طولي خالل عام 3742انخفاضها آمحصلة اجمال

 ).5/9(، الملحق 2001 آيلومتر طولي خالل عام 3999 إلى 2000

 

 أن مصر، حافظت  على المرآز األول في تحقيق أآبر عدد من االآتشافات بين الدول العربية، إذ حققتت          ومن المالحظ   

 . اآتشافا نفطيا12 اآتشافا نفطيا وغازيا منها 22
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 احتياطي النفط والغاز الطبيعي
 

 احتياطي النفط
 

رات االحتياطي المؤآد من النفط الخام والمكثفات  في نهاية عام                  إلى زيادة االحتياطي العالمي بحوالي   2001تشير تقدي

يل، أي بنسبة         3.8 يار برم  مليار برميل في نهاية     1060.57 مليار برميل مقابل     1064.32 في المائة، حيث بلغ       0.4 مل

 ).5/10(، والملحق )7(، الشكل 2000عام 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ية في نه                   دول العرب نفط في ال ي احتياطيات ال رات إجمال ة عام    وارتفعت تقدي  مليار برميل حيث  3.92 بحوالي   2001اي

 في 0.6، أي ما يعادل نسبة زيادة بلغت        2000 مليار برميل في نهاية عام       646.8 مليار برميل مقارنة مع      650.7بلغت  

ة  ي                       . المائ رات احتياطيات آل من قطر بحوال اع تقدي ى ارتف زيادة إل ذه ال رجع ه  مليار برميل والجزائر بحوالي     2.1وت

ي  م0.69 ورية بحوال يل وس يار برم ي 0.65ل ودان بحوال يل والس يار برم يل 0.55 مل يار برم ادة .  مل زى زي وتعـ

 . في المائة إلـى إعـادة تقييـم حقـل غاز الشمال15.6االحتياطيات في قطر والتي بلغت 

 

ر ذآره أن تقدير احتياطي الجزائر، قد ارتفع من         مليار برميل 12  إلى 2000 مليار برميل في نهاية عام 11.31والجدي

ام        ة ع ادل نسبة         2001في نهاي ا يع ة    6.1، أي م ر احتياطي سورية من النفط من حوالي              .  في المائ ع تقدي ا ارتف  2.5آم

ام        يل ع يار برم ى    2000مل ة عام       3.15 إل يل في نهاي يار برم .  في المائة26، وهو ما يعادل نسبة زيادة بلغت 2001 مل

ر          نفط إلى       ومن جانب آخر، تراجعت تقدي ن من ال  مليار برميل في 0.15 مليار برميل مقابل 0.13ات احتياطي البحري

 . في المائة13.3، وهو ما يعادل نسبة تراجع بلغت 2000نهاية عام 

 2001احتياطي النفط الخام والغاز الطبيعي في العالم نهاية عام ): 7(الشكل 

آومنولث 
الدول 
المستقلة
%5.4

باقي دول 
العالم
%8

الدول 
العربية 
%61.1

دول أوبك 
غير العربية

%20.3
أمريكا 
الشمالية
%5.1

1064.3
مليار برميل

آومنولث 
الدول 
المستقلة
%34.6

باقي دول 
العالم

%13.0

دول أوبك 
غير العربية
%22.1

أمريكا 
الشمالية
%4.7

الدول العربية
%25.5

160
تريليون متر مكعب

.
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ا شهدت احتياطيات السودان زيادة ملحوظة تقدر بحوالي            في  211.5 مليون برميل، وهو ما يعادل زيادة نسبتها         550آم

ة ذ. المائ رجع ه ولونجو  وت ي الصقر وش ثال حقل بيل الم ى س نها عل دة م ية جدي افات نفط يق اآتش ى تحق زيادة إل ا . ه ال أم

 .التقديرات لكل من السعودية والعراق وليبيا ومصر وُعمان واليمن فقد ظلت ثابتة دون تغيير

 

ي                  ية حوال دول العرب نفط في ال ذا، ويشكل احتياطي ال ة من االحتياطي العالمي          61.1ه  مقابل  2001 في عام      في المائ

 .2000 بالمائة في عام 61.0

 
 احتياطي الغاز الطبيعي

 

از في العالم عام              رات احتياطيات الغ  159.97 تريليون متر مكعب حيث بلغت حوالي        4.6 بحوالي   2001ارتفعت تقدي

 . المائة في3، أي بزيادة نسبتها 2000 تريليون متر مكعب في نهاية عام 155.38تريليون متر مكعب مقابل 

 

رات احتياطيات قطر التي بلغت حوالي                          زيادة في تقدي ك هو ال رة في ذل يرات المؤث م التغ  تريليون متر 3.46وآانت أه

ى   ل إل ب لتص ام    14.6مكع ة ع ي نهاي ب ف تر مكع يون م بة 2001 تريل ة 31، أي بنس ي المائ رات  .  ف ا زادت تقدي آم

 .  في المائة على التوالي7.8ئة و  في الما53.9االحتياطي في آل من سورية ومصر بنسبة 

 

از الطبيعي للدول العربية في نهاية عام                       دة من الغ رات االحتياطيات المؤآ د بلغت تقدي  تريليون  40.7 حوالي   2001وق

ة مع          تر مكعب، مقارن ام              37م ة ع تر مكعب في نهاي يون م .  في المائة  9.9، أي ما يعادل نسبة زيادة بلغت        2000 تريل

 ).5/11(والملحق ) 7( في المائة من إجمالي احتياطي العالم، الشكل25.5ياطيات حوالي وتشكل هذه االحت

 
 إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي

 
 إنتاج النفط الخام

 

ي                        ثفات انخفاضًا بحوال ام والمك نفط الخ تاج العالمي من ال ي اإلن يون ب   1.3شهد متوسط إجمال يا ليصل إلى     / مل ي يوم

يون ب   66.73 ا   / مل يون ب   68.04بل  ي  مق ام    / مل وقد ساهمت دول .  في المائة 1.9، أي بنسبة تراجع بلغت       2000ي ع

ي انخفضت                                  ره، وبالتال ا سبق ذآ نفط آم يل ال ى سعر برم تراجع بهدف المحافظة عل ذا ال بر من ه أوبك بالنصيب األآ

تاج النفط الخام في الدول العربية من           . 2001ي عام / مليون ب20.5 إلى 2000ي عام / مليون برميل ب21معدالت ان

ذا الخفض آالسعودية والعراق واالمارات والكويت، الملحق                   نفط في ه تجة لل دول الرئيسية المن د ساهمت ال ). 5/12(وق

د بلغت مساهمة الدول العربية في عام           في  30.9 في المائة من إجمالي اإلنتاج العالمي للنفط مقابل          30.7 نسبة   2001وق

ام          ة في ع نظمة أوبك حافظت على حصتها من إجمالي انتاج العالم من النفط الخام والبالغة         ذ. 2000المائ آر أن دول م

 . في المائة40.7
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 إنتاج الغاز الطبيعي 
 

 تريليون متر مكعب في     2.97 تريليون متر مكعب مقابل      3.09 حوالي   2000بلغ إنتاج العالم من الغاز الطبيعي في عام         

، آما زاد إنتاج الغاز الطبيعي المسوق في العام        )5/13( في المائة الملحق     4غت نسبتها   ، أي ما يعادل زيادة بل     1999عام

ى           3.6نفسه بنسبة      ة  ليصل إل تر مكعب، مقارنة مع          2.49 في المائ يون م ، 1999 تريليون متر مكعب عام  2.40 تريل

ي اإلنتاج العالمي بحوالي                ). 5/14(الملحق    ى إجمال از المسوق إل در نسبة الغ وقد ازدادت آميات   .   في المائة  80.6وتق

نها في المكامن النفطية في عام              اد حق از المع  مليار متر مكعب،    355 على المستوى العالمي إلى ما يزيد على         2000الغ

ادل          ا يع ى م ي إنتاج العالم من الغاز الطبيعي             11.5ليصل إل ة من إجمال آما انخفضت آميات الغاز المحروق     .  في المائ

يار  98.9من    تر مكعب في عام        مل  في 3،  وهذه الكميات ال تتجاوز2000 مليار متر مكعب في عام   96.6 إلى   1999 م

 .المائة من إجمالي اإلنتاج العالمي

 

ام     ي لع از الطبيع ن الغ الم م تاج الع ي إن ي إجمال اع ف زى االرتف دول   2000ويع تاج ال ي إن ي حصلت ف زيادة الت ى ال  إل

ا الوال    تجة له وأهمه ية المن ي الرئيس تاجها بحوال ي ازداد إن تحدة الت ات الم دول 20.5ي ث ال تر مكعب وآومنول يار م  مل

 . مليار متر مكعب11.6 مليار متر مكعب والجزائر بحوالي 18.2المستقلة بحوالي 

 

تاج الدول العربية من الغاز الطبيعي في عام           ي إن ع إجمال د وارتف ذا، وق   مليار متر مكعب 414.85 إلى حوالي 2000ه

اب ام 382.01ل مق تر مكعب ع يار م بتها 1999 مل زيادة نس ة8.6، أي ب ي المائ زيادة معظم .  ف ذه ال ي ه اهمت ف د س وق

دول     ن ال ن م ى اليم ارات باإلضافة إل عودية ومصر وقطر واإلم ر والس ا الجزائ ك، وأهمه ي أواب ار األعضاء ف األقط

ق        ية األخرى، المحل  0.5 في المائة وسورية بنسبة     14.7اق بنسبة   ومن جانب آخر، انخفض إنتاج العر         ). 5/14(العرب

ة وتونس بنسبة          ة    1.3في المائ ي إنتاج العالم من الغاز الطبيعي عام               .  في المائ ية في إجمال دول العرب در مساهمة ال وتق

 .1999 في المائة في عام 12.8 في المائة مقابل 13.4 بحوالي 2000
 

از الطبيعي     تخدام الغ از المسو  (وبلغت نسبة اس ام      ) قالغ از الطبيعي لع تاجها من الغ ي إن ى إجمال ية إل دول العرب ي ال ف

ي 2000 تها،   64.3 حوال ين إنتاجي ية لتحس ن النفط تج بالمكام از المن ن الغ يرة م يات آب ن آم اد حق نما يع ة، بي ي المائ  ف

زيد على                         ). 5/14(الملحق  ا ي ن م يد حق ى أن اليمن يع ذا الصدد إل  إجمالي الغاز    في المائة من   98وتجدر اإلشارة في ه

تج عقب فصله عن النفط واستخالص سوائل الغاز الطبيعي منه          ومن ناحية أخرى، فقد حرصت األقطار األعضاء . المن

 .  في المائة منه90في السنوات األخيرة على خفض نسبة الغاز المستنفذ بالحرق واستغالل ما يزيد عن 
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 إنتاج سوائل الغاز الطبيعي في الدول العربية 
 

ي مقابل / مليون ب2.16 في المائة ليصل إلى 3 بحوالي 2000ارتفع إنتاج سوائل الغاز الطبيعي للدول العربية في عام         

ي  يون ب   2.10حوال ام  / مل نه آل من الجزائر بحوالي              1999ي ع بر م القدر األآ ي، والسعودية  / ألف ب  781، ساهمت ب

 3000ي، و/ ب2000ي، و/ ب1000طر والكويت بحوالي آما ارتفع إنتاج آل من العراق وق. ي/ ألف ب706بحوالي  

ي/ب ى التوال ى  . ي عل ن إل تاج اليم ع إن ف ب11وارتف ند   / أل دول األعضاء ع ي ال تاج باق دل إن افظ مع ن ح ي حي ي، ف

 . 1999مستوياته المنخفضة لعام 

 

ي          ية بحوال دول العرب ذا، وساهمت ال الم من سوائل ال      35.2ه تاج الع ي ان ة من إجمال غاز الطبيعي البالغ حوالي  في المائ

يون ب   6.1 ام       / مل ة ع د استأثرت األقطار األعضاء بالنصيب األآبر من هذه الحصة وبنسبة تصل  . 2000ي في نهاي وق

 ).5/15( في المائة، الملحق 33.5إلى 



(ألف برميل/يوم)

الحصص اعتبارا 
من 2000/10/31

الحصص اعتبارا 
من 2001/02/1

الحصص اعتبارا  
من 2001/04/1

الحصص اعتبارا 
من 2001/09/1

             2,025             2,113             2,201             2,333اإلمــــــــــــارات

             741             773             805             853الجزائــــــــــــــر

             7,541             7,865             8,189             8,674السعوديــــــــــــة

             601             627             653             692قطـــــــــــــــــــر

             1,861             1,941             2,021             2,141الكويـــــــــــــــت

             1,242             1,296             1,350             1,431ليبيــــــــــــــــــــا

             14,011             14,615             15,219             16,124    دول أوبك العربية  *

             1,203             1,255             1,307             1,385    أنـــدونيســــــــــــــــيا

             3,406             3,552             3,698             3,917    إيــــــــــــــــــــــــران

             2,670             2,786             2,902             3,077    فنزويـــــــــــــــــــــال

             1,911             1,993             2,075             2,198    نيجيريــــــــــــــــــــا

             9,190             9,586             9,982             10,577   دول أوبك غير العربية

             23,201             24,201             25,201             26,701اجمالي دول أوبك

*  بأستثناء العراق  .
المصدر: منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) .

ملحق  (1/5)  :   حصص دول أوبك من االنتاج بعد التخفيضات المقررة خالل عام 2001 



 

ملحق  (2/5)  :  السعر الفوري لسلة خامات أوبك
(2001 - 1997)

(دوالر/برميل)

19971998199920002001

           24.1           24.6           10.7           14.4           23.2    آانون الثانى/يناير

           25.4           26.8           10.0           13.5           20.5    شباط/فبراير

           23.7           26.7           12.3           12.4           18.6    آذار/مارس

           24.5           22.9           15.0           12.8           17.5    نيسان/أبريل

           26.3           26.9           15.5           13.1           18.8    أيار/مايو

           26.1           29.1           15.6           11.7           17.4    حزيران/يونيو

           23.7           27.9           18.3           12.1           17.9    تموز/يوليو

           24.5           29.1           19.7           11.9           18.1    آب/أغسطس

           24.4           31.5           22.2           12.9           18.2    أيلول/سبتمبر

           19.6           30.4           21.6           12.4           19.5    تشرين األول/أآتوبر

           17.7           31.2           23.8           11.2           18.8    تشرين الثانى/نوفمبر

           17.6           24.1           24.8           9.7           16.8    آانون األول/ديسمبر

           24.4           26.0           11.0           13.4           20.8    الربع األول
           25.6           26.3           15.4           12.5           17.9    الربع الثاني

           24.2           29.5           20.1           12.3           18.1    الربع الثالث

           18.3           28.6           23.4           11.1           18.4    الربع الرابع

    
           23.1           27.6           17.5           12.3           18.7    المعدل السنوي

المصدر:  مصدر الملحق (1/5) .



 

ملحق  (3/5)  :  أسعار النفط الخام اإلسمية والحقيقية
(2001-1970) 

(دوالر/برميل)

الرقم القياسي *السعر اإلسمي
100 = 1995

السعر الحقيقي 
بأسعار 1995

19702.1                               24.3                               8.6                               
19712.6                               25.5                               10.2                               
19722.8                               27.9                               10.0                               
19733.1                               33.8                               9.2                               
197410.4                               42.2                               24.6                               
197510.4                               46.6                               22.3                               
197611.6                               46.4                               25.0                               
197712.6                               50.2                               25.1                               
197812.9                               56.6                               22.8                               
197929.2                               65.4                               44.6                               
198036.0                               73.9                               48.7                               
198134.2                               71.1                               48.1                               
198231.7                               68.4                               46.3                               
198330.1                               66.1                               45.5                               
198428.1                               64.3                               43.7                               
198527.5                               64.0                               43.0                               
198613.0                               73.1                               17.8                               
198717.7                               81.6                               21.7                               
198814.2                               86.9                               16.3                               
198917.3                               87.1                               19.9                               
199022.3                               95.1                               23.4                               
199118.6                               94.2                               19.7                               
199218.4                               96.7                               19.0                               
199316.3                               87.3                               18.7                               
199415.5                               90.4                               17.1                               
199516.9                               100.0                               16.9                               
199620.3                               98.1                               20.7                               
199718.7                               91.2                               20.5                               
199812.3                               88.0                               14.0                               
199917.5                               89.1                               19.7                               
200027.6                               94.7                               29.1                               
200123.1                               94.6                               24.4                               

* الرقم القياسي يمثل قيمة وحدة من صادرات الدول الصناعية معبرا عنها بالدوالر آما  ينشرها صندوق النقد الدولي.



ملحق  (4/5)  : مستويات المخزون التجاري في نهاية الفصل
(2001 - 2000)

( مليون برميل)

20002001200020012000200120002001

1,0791,1271,1391,2031,1631,2291,1181,207أمريكا الشمالية

926919921913937904927930اوربا

401418422432428459451442المحيط الهادي

2,4062,4642,4822,5482,5282,5922,4962,579إجمالي الدول الصناعية

1,0421,0461,0701,0931,0571,0781,0221,022بقية دول العالم

862941881928881932950907مخزونات أخرى **

4,3104,4514,4334,5694,4664,6024,4684,508إجمالي المخزون التجاري

66.067.066.068.065.068.065.066.0آفاية المخزون  التجاري ( يوم )

644762796899806907791820المخزون القابل للتصرف ***

9.511.611.113.211.910.411.512.0آفايةالمخزون القابل للتصرف ( يوم )

* بيانات تقديرية.
** المخزون على ظهر الناقالت و المخزونات المستقلة.

*** المخزون الزائد عن المستوى التشغيلي 55 يوما.
المصدر:  مصدر الملحق (1/5) .

المنطقة
الربع الرابع *الربع الثالثالربع األول الربع الثاني



 

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

(مليون دوالر)

1997199819992000*2001

           153,734           191,871           118,043           82,131           118,261  إجمالـي الـدول العربية

           141,221           179,026           109,738           76,851           110,041الدول األعضاء في أوابك
           18,000           26,178           15,021           10,260           15,270اإلمــــــــــــارات
           2,054           2,589           1,706           800           1,200البحريــــــــــــــن
. . .. . .           410           282           377تونـــــــــــــــــس
           11,100           12,920           7,556           5,970           8,800الجزائــــــــــــــر
           59,365           74,585           44,934           31,980           48,220السعوديــــــــــــة
           2,163           2,743           1,916           1,320           1,970سوريـــــــــــــــة
           14,800           18,150           12,104           6,790           4,590العـــــــــــــــراق
           6,158           7,834           4,775           3,110           4,660قطـــــــــــــــــــر
           14,976           18,193           11,027           8,471           13,467الكويـــــــــــــــت
           10,688           13,246           7,734           6,140           8,910ليبيــــــــــــــــــــا
           1,917           2,588           2,555           1,728           2,577مصـــــــــــــــــر

           12,513           12,845           8,305           5,280           8,220باقــي الـدول العربيــــة
           1,495           945. . .. . .. . .الســـــــــــــــودان
           7,697           8,800           5,685           3,860           6,180عمــــــــــــــــــان
           3,321           3,100           2,620           1,420           2,040اليمــــــــــــــــــن

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

(2001-1997) 



 

ملحق  (6/5)  :  قيمة الصادرات النفطية لألقطار األعضاء باألسعار الجارية والحقيقية
(2001-1970) 

( مليار دوالر).

باألسعار الحقيقية لعام 1995باألسعار الجارية

19708.6                               35.4                               
197111.4                               44.7                               
197214.2                               50.9                               
197322.4                               66.3                               
197474.6                               176.8                               
197567.1                               144.0                               
197682.5                               177.8                               
197791.1                               181.5                               
197888.7                               156.7                               
1979145.6                               222.6                               
1980213.7                               289.2                               
1981198.4                               279.0                               
1982142.6                               208.5                               
1983101.4                               153.4                               
198495.7                               148.8                               
198583.0                               129.7                               
198651.5                               70.5                               
198763.8                               78.2                               
198859.7                               68.7                               
198978.6                               90.2                               
199097.4                               102.4                               
199185.6                               90.9                               
199292.6                               95.8                               
199383.3                               95.4                               
199483.0                               91.8                               
199593.7                               93.7                               
1996108.7                               110.8                               
1997110.0                               120.6                               
199876.8                               87.3                               
1999109.7                               123.1                               
2000179.0                               189.0                               

*2001141.2                               149.3                               

* ارقام تقديرية. 
مالحظة : األسعار الحقيقية تشير الى تعديل العائدات بموجب الزيادة في أسعار صادرات الدول الصناعية محتسبة بالدوالر آما ينشرها صندوق النقد الدولي .

المصدر:  مصدر الملحق (1/5) .



 

ملحق  (7/5)  :  استهالك الطاقة في الدول العربية
(2001-1997) 

                    (ألف برميل مكافئ نفط/يوم) 

199719981999*2000*2001

أ-  وفق المصدر
 المنتجات البترولية **

          3,162          3,125          3,054          2,983          2,856األقطار األعضاء

          559          547          536          517          490الدول العربية األخرى

          3,721          3,672          3,590          3,500          3,346اجمالي الدول العربية

الغاز الطبيعي
          2,995          2,938          2,829          2,603          2,453األقطار األعضاء

          66          62          59          57          52الدول العربية األخرى

          3,061          3,000          2,888          2,660          2,505اجمالي الدول العربية

الطاقة الكهرومائية
          141          141          141          141          140األقطار األعضاء

          26          26          26          26          25الدول العربية األخرى

          167          167          167          167          165اجمالي الدول العربية

الفحم
          32          32          31          30          30األقطار األعضاء

          43          43          43          41          41الدول العربية األخرى

          75          75          74          71          71اجمالي الدول العربية

ب- وفق المجموعات
          6,330          6,236          6,055          5,758          5,480األقطار األعضاء

          694          678          664          641          608الدول العربية األخرى

          7,024          6,914          6,719          6,399          6,088اجمالي الدول العربية

* بيانات تقديرية .
** تشتمل على الوقود المستخدم في الصناعة النفطية وقطاع الكهرباء. 

المصدر:  مصدر الملحق (1/5) .



 

ملحق  (8/5)  :  النشاط االستكشافي في الدول العربية
(2000 و 2001*)

االستكشافات البتروليةاآلبار االستكشافية والتطويريةالحفارات العاملةالمسح الزلزالي
(عدد)(بئر)(عدد)(فرقة/شهر)

20002001200020012000200120002001
غازنفطغازنفط

       16       35       17       41       1,587       1,596       217       196       437       381إجمالــي الــدول العربيــة

       14       23       15       36       1,183       1,141       179       158       359       312الدول األعضاء في أوابك

…………       102       87       28       24       31       19اإلمـــارات
…………       17       26       1       3…       2البحريـــن
…       3…       1       20       15       3       3       15       9تونـــــــــس
       3       2       3       8       171       137       19       17       67       79الجزائــــــر
…       1       3…       293       257       32       27       90       66الســعودية
…       1…       1       117       122       23       23       26       30ســـــــورية
    1       1……       16       14       9       9       24       24العـــــــراق
…………       60       66       10       5       13       6قطــــــــــــر
…       1       1       1       120       138       13       13……الكويــــــت
…       2       1       1       93       80       19       14       58       40ليبيــــــــــا
       10       12       7       24       174       199       22       20       35       37مصــــــــــر

       2       12       2       5       404       455       38       38       78       69باقــي الـــدول العربيــــة

…       3……       60       55       4       4       11       5الســــــودان
       2       7    1       2       252       320       24       26       27       25ُعمــــــــــان
…       2    1       3       92       80       10       8       40       39اليمـــــــــن

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



 

ملحق  (9/5)  :  الحفر االستكشافي والتطويري في  الدول العربية 
(2001-1997) 

(آيلومتر طولي)

1997199819992000*2001

             3,999             3,742             3,349             3,924             3,737إجمالـــي الــدول العربيــــة

             3,070             2,735             2,530             3,005             3,070الــدول األعضـاء في أوابـك

             347             242             275             421             424اإلمــــــــــــارات

             14             21             10             10             10البحريــــــــــــــن

             51             35             35             50             57تونـــــــــــــــــس

             514             424             391             237             292الجزائــــــــــــــر

             725             630             558             751             814السعوديــــــــــــة

             273             285             257             277             248سوريـــــــــــــــة

             35             30             28             33             27العـــــــــــــــراق

             135             149             147             260             266قطـــــــــــــــــــر

             285             319             241             158             145الكويـــــــــــــــت

             223             188             212             290             300ليبيــــــــــــــــــــا

             468             412             376             518             487مصـــــــــــــــــر

             929             1,007             819             919             667باقـــي الــدول العربيــــــة
             139             156             134             126. . .الســــــــــــــودان

             607             701             574             688             577عمــــــــــــــــــان

             183             150             111             105             90اليمــــــــــــــــــن

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



 

ملحق  (10/5)  :  احتياطي النفط الخام عربيًا وعالميًا
(2001-1997) 

(مليار برميل عند نهاية السنة)
نسبة التغير  

2000/2001
(%)

       0.0       97.8       97.8       97.8       97.8       98.1اإلمـــــــــــــــــــــــــــــارات
      -13.3       0.1       0.2       0.2       0.2       0.2البحريــــــــــــــــــــــــــــــــن
       0.0       0.3       0.3       0.3       0.3       0.3تونــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

       6.1       12.0       11.3       11.3       11.3       11.2الجــــــــــزائــــــــــــــــــــــــر **
       0.0       262.8       262.8       262.8       261.5       261.4الســـــــــــــــــــعوديـــــــــــة *

       26.0       3.2       2.5       2.5       2.5       2.5ســــــــــــــــــــــــوريــــــــــة **
       0.0       112.5       112.5       112.5       112.5       112.5العـــــــــــــــــــــــــــــــــــراق

       15.6       15.2       13.2       4.5       4.5       4.5قطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر***
       0.0       96.5       96.5       96.5       96.5       96.5الكويـــــــــــــــــــــــــــــــــت *

       0.0       36.0       36.0       29.5       29.5       29.5ليبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا**
       0.0       3.7       3.7       3.5       3.5       3.0مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر**

       0.5       640.1       636.7       621.4       620.1       619.7إجمــالـــــــي أوابــــــــــــــك
       211.5       0.8       0.3       0.3       0.2       0.2الســـــــــــــــــــــــــــــــــودان

       0.0       5.9       5.9       5.7       5.6       5.4عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان**
       0.0       4.0       4.0       4.0       4.0       4.0اليمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
       0.6       650.8       646.8       631.4       629.9       629.3إجمالـــــي الـــدول العربيــــة

       0.0       5.1       5.1       5.2       5.0       5.0أنـــدونيســــــــــــــــــــــــــــيا
       0.0       99.5       99.5       93.1       93.7       92.0إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران
       1.1       77.7       76.9       76.9       76.1       74.9فنزويــــــــــــــــــــــــــــــــــال
       0.0       34.5       34.5       29.0       22.5       20.8نيجيريـــــــــــــــــــــــــــــــــا

       0.4       216.8       215.9       204.2       197.3       192.7إجمالي دول أوبك غير العربيـة 
       0.4       849.6       846.0       819.1       810.9       806.4إجمالــــــــي أوبــــــــــــــــك
      -1.4       4.9       5.0       5.2       5.2       5.0المملكــــــــة المتحــــــــــدة
       0.0       9.5       9.5       10.8       10.9       10.4النــــرويـــــــــــــــــــــــــــج
       1.3       22.1       21.8       21.0       22.6       22.0الواليــــــات المتحــــــــــدة

      -4.7       26.9       28.3       28.4       47.8       47.8المكســـــــــــــــــــــــــــــــيك
       3.2       4.9       4.7       4.9       4.9       4.8آنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

       0.0       57.0       57.0       57.0       57.0       57.0آومنـولث الدول المستقلـة
       0.0       48.1       48.1       48.1       48.1       48.1منها : روسيـــــــــــــــــــــا
       0.0       5.4       5.4       5.4       5.4       5.4آــــزاخستـــــــــــــــــــــــان
       0.0       1.2       1.2       1.2       1.2       1.2اذربيجـــــــــــــــــــــــــــــان
       0.0       0.6       0.6       0.6       0.6       0.6تـــــرآمــــانستـــــــــــــــان
       0.0       0.6       0.6       0.6       0.6       0.6اوزبكـــستـــــــــــــــــــــــان
       0.0       24.0       24.0       24.0       24.0       24.0الصيــــــــــــــــــــــــــــــــــن
      -0.1       47.6       47.6       46.8       45.4       42.3باقـــــــي دول العالـــــــــــم
       0.4       1,064.4       1,060.5       1,033.7       1,045.0       1,035.4إجمالــــــــي العــالـــــــــــم

       60.1       60.0       60.1       59.3       59.9نسبـــــة األوابـــك للعالـــم (%)
       61.1       61.0       61.1       60.3       60.8نسبة الدول العربية للعالم (%)
       79.8       79.8       79.2       77.6       77.9نسبـــة األوبـــــك للعالــــم (%)

* يشمل نصف احتياطي المنطقة المقسومة.
** بيانات رسمية.

*** تقديرات احتياطي النفط لدولة قطر عامي 2000 و 2001 تشتمل على 11 مليار برميل مكثفات من حقل الشمال.
المصدر:  مصدر الملحق (1/5) .

*2001 199719981999*2000



 

ملحق  (11/5)  :  احتياطي الغاز الطبيعي عربيــًا وعالميــًا
(2001-1997) 

(مليار متر مكعب عند نهاية السنة)

1997199819992000**2001
نسبة التغير

2000/2001
(%)

       0.0       6,003       6,003       6,003       6,003       6,000اإلمـــــــــــــــــــــــــــــارات *
      -16.4       92       110       110       118       142البحريــــــــــــــــــــــــــــــــن
       0.0       78       78       78       78       78تونــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

       0.0       4,523       4,523       4,523       4,077       4,077الجــــــــــزائــــــــــــــــــــــــر 
       0.0       6,201       6,201       5,790       5,790       5,394الســـــــــــــــــــعوديـــــــــــة 

       53.9       371       241       241       241       241ســــــــــــــــــــــــوريــــــــــة *
       0.0       3,109       3,109       3,109       3,110       3,110العـــــــــــــــــــــــــــــــــــراق
       31.0       14,611       11,152       10,900       8,500       8,500قطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
       0.0       1,557       1,557       1,480       1,482       1,490الكويـــــــــــــــــــــــــــــــــت 
       0.0       1,274       1,274       1,314       1,313       1,315ليبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

       7.8       1,557       1,444       1,223       1,019       815مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر*
       10.3       39,376       35,692       34,771       31,731       31,162إجمــالـــــــي أوابــــــــــــــك

       0.0       85       85       85       85       86الســـــــــــــــــــــــــــــــــودان
       0.0       859       859       829       824       806عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان *
       0.0       396       396       396       396       396اليمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن *

       9.9       40,716       37,032       36,081       33,036       32,450إجمالـــــي الـــدول العربيــــة
       0.0       4,480       4,480       4,480       4,150       3,902أنـــدونيســــــــــــــــــــــــــــيا
       0.0       23,002       23,002       23,001       23,000       23,000إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران
       0.5       4,300       4,278       4,152       4,147       4,121فنزويــــــــــــــــــــــــــــــــــال
       0.0       3,511       3,511       3,510       3,510       3,483نيجيريـــــــــــــــــــــــــــــــــا
       0.1       35,293       35,271       35,143       34,807       34,506إجمالي دول أوبك غير العربيـة

       5.0       72,571       69,090       68,262       65,082       64,392إجمالــــــــي أوبــــــــــــــــك 
      -3.3       735       760       755       765       765المملكــــــــة المتحــــــــــدة
       0.0       4,017       4,017       3,808       3,780       3,654النــــرويـــــــــــــــــــــــــــج
       6.0       5,024       4,740       4,645       4,735       4,759الواليــــــات المتحــــــــــدة

      -3.0       835       861       851       1,797       1,797المكســـــــــــــــــــــــــــــــيك
      -2.1       1,691       1,728       1,809       1,809       1,830آنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

      -1.0       55,416       55,982       55,982       55,982       55,672آومنـولث الدول المستقلـة
      -1.2       47,572.0       48,138.0       48,138.0       48,138.0       48,138.0منها : روسيـــــــــــــــــــــا
       0.0       1,840.0       1,840.0       1,840.0       1,840.0       1,840.0آــــزاخستـــــــــــــــــــــــان
       0.0       125.0       125.0       125.0       125.0       125.0اذربيجـــــــــــــــــــــــــــــان
       0.0       2,860.0       2,860.0       2,860.0       2,860.0       2,860.0تـــــرآمــــانستـــــــــــــــان
       0.0       1,875.0       1,875.0       1,875.0       1,875.0       1,875.0اوزبكـــستـــــــــــــــــــــــان
       0.0       1,368       1,368       1,368       1,368       1,370الصيــــــــــــــــــــــــــــــــــن
       9.2       14,870       13,619       13,016       12,868       13,473باقـــــــي دول العالـــــــــــم
       3.0       159,965       155,378       153,458       150,947       150,276إجمالــــــــي العــالـــــــــــم

      24.6      23.0      22.7      21.0      20.7نسبـــــة األوابـــك للعالـــم (%)
      25.5      23.8      23.5      21.9      21.6نسبة الدول العربية للعالم (%)
      45.4      44.5      44.5      43.1      42.8نسبـــة األوبـــــك للعالــــم (%)

* بيانات رسمية.
** بيانات تقديرية.

المصدر:  مصدر الملحق (1/5) .



 

ملحق  (12/5)  :  تطور إنتاج النفط الخام عربيا وعالميًا
(2001-1997) 

(ألف برميل/يوم)

1997199819992000**2001
نسبة التغير

2000/2001
(%)

      -2.2       2,126.0       2,174.7       2,048.8       2,244.1       2,160.3اإلمـــــــــــــــــــــــــــــارات *
       0.0       181.0       181.0       176.4       182.9       189.7البحريــــــــــــــــــــــــــــــــن *
      -13.2       66.0       76.0       79.1       80.5       82.0تونــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

       4.0       828.0       796.0       749.6       827.3       846.1الجــــــــــزائــــــــــــــــــــــــر 
      -1.6       7,961.0       8,094.5       7,564.4       8,280.2       8,011.7الســـــــــــــــــــعوديـــــــــــة  *
      -4.6       522.0       547.4       575.4       572.1       572.8ســــــــــــــــــــــــوريــــــــــة *
      -17.7       2,312.0       2,810.0       2,719.8       2,181.1       1,383.9العـــــــــــــــــــــــــــــــــــراق

       5.1       681.0       648.0       608.7       616.9       406.0قطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر *
      -1.8       1,947.8       1,983.8       1,873.3       2,052.2       2,007.1الكويـــــــــــــــــــــــــــــــــت  * 
       1.8       1,372.0       1,347.2       1,287.2       1,449.0       1,395.8ليبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
      -1.6       755.0       767.0       771.0       809.0       826.7مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
      -3.5       18,751.8       19,425.6       18,453.7       19,295.3       17,882.1إجمــالـــــــي أوابــــــــــــــك

       19.2       230.0       193.0       56.8       12.0       9.0الســـــــــــــــــــــــــــــــــودان *
       0.5       960.0       954.9       904.7       899.4       904.0عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان *
       3.1       450.0       436.5       392.4       368.7       362.4اليمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن *
      -2.9       20,391.8       21,010.0       19,807.6       20,575.4       19,157.5إجمالـــــي الـــدول العربيــــة
      -4.8       1,211.0       1,272.5       1,355.5       1,315.4       1,330.4أنـــدونيســــــــــــــــــــــــــــيا
       1.2       3,707.0       3,661.3       3,439.0       3,714.0       3,603.4إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران
      -2.4       2,821.0       2,891.0       2,800.4       3,120.0       2,411.0فنزويــــــــــــــــــــــــــــــــــال
       3.6       2,127.0       2,053.6       1,781.5       1,939.0       1,876.7نيجيريـــــــــــــــــــــــــــــــــا

      -0.1       9,866.0       9,878.4       9,376.4       10,088.4       9,221.5إجمالي دول أوبك غير العربيـة
      -2.3       27,093.8       27,732.6       26,228.2       27,739.2       25,432.4إجمالــــــــي أوبــــــــــــــــك 
      -10.1       2,260.0       2,513.7       2,724.9       2,632.7       2,543.0المملكــــــــة المتحــــــــــدة
      -2.5       3,132.5       3,212.0       3,017.6       3,021.0       3,148.8النــــرويـــــــــــــــــــــــــــج
      -0.2       5,810.0       5,822.0       5,881.5       6,252.0       6,452.0الواليــــــات المتحــــــــــدة
       2.9       3,100.0       3,012.0       2,906.4       3,071.1       3,022.1المكســـــــــــــــــــــــــــــــيك
       0.2       2,040.0       2,035.0       1,900.8       2,017.0       1,910.3آنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
       9.1       8,383.0       7,681.0       7,125.7       7,008.2       7,000.0آومنـولث الدول المستقلـة
       9.0       6,895.0       6,325.0       5,930.0       5,919.0       5,914.0منها : روسيـــــــــــــــــــــا
       16.6       787.0       675.0       563.8       521.7       521.7آــــزاخستـــــــــــــــــــــــان
       9.1       300.0       275.0       250.0       190.3       190.3اذربيجـــــــــــــــــــــــــــــان
       4.6       146.5       140.0       140.0       120.2       120.2تـــــرآمــــانستـــــــــــــــان
      -7.7       143.0       155.0       151.0       157.7       157.7اوزبكـــستـــــــــــــــــــــــان
       1.8       3,295.0       3,237.0       3,224.5       3,199.9       3,188.9الصيــــــــــــــــــــــــــــــــــن
      -13.2       8,362.8       9,637.4       8,527.8       7,730.9       8,073.2باقـــــــي دول العالـــــــــــم
      -2.1       66,641.1       68,038.5       64,493.2       65,596.6       63,717.3إجمالــــــــي العــالـــــــــــم

       28.1       28.6       28.6       29.4       28.1نسبـــــة األوابـــك للعالـــم (%)
       30.6       30.9       30.7       31.4       30.1نسبة الدول العربية للعالم (%)
       40.7       40.8       40.7       42.3       39.9نسبـــة األوبـــــك للعالــــم (%)

* بيانات تقديرية.
** تم اضافة انتاج حقل أبوسعفة النتاج البحرين. 

المصدر:  مصدر الملحق (1/5) .



 

ملحق (13/5)  :  تطور انتاج الغاز الطبيعي عربيا وعالميا
(2000-1997) 

(مليون متر مكعب/سنة)

1997199819992000
نسبة التغير

2000/1999
(%)

       3.1       52,590       51,000       48,980       48,090اإلمـــــــــــــــــــــــــــــارات 
       1.4       11,665       11,507       11,125       10,629البحريــــــــــــــــــــــــــــــــن *
      -1.3       2,350       2,380       2,380       2,120تونــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

       7.7       163,030       151,410       150,060       148,920الجــــــــــزائــــــــــــــــــــــــر 
       9.8       53,460       48,690       49,780       47,570الســـــــــــــــــــعوديـــــــــــة  *
      -0.5       7,001       7,038       6,959       6,715ســــــــــــــــــــــــوريــــــــــة
      -14.7       4,350       5,100       4,000       3,800العـــــــــــــــــــــــــــــــــــراق

       7.7       40,722       37,828       26,356       13,333قطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر *
       6.2       10,777       10,144       11,113       10,870الكويـــــــــــــــــــــــــــــــــت 
       10.3       10,150       9,200       12,600       12,910ليبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

       24.0       24,360       19,650       18,270       18,150مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر *
       7.5       380,455       353,947       341,623       323,107إجمــالـــــــي أوابــــــــــــــك

الســـــــــــــــــــــــــــــــــودان 
       34.0       15,495       11,567       10,396       10,202عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان *
       14.5       18,900       16,500       15,300       14,910اليمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
       8.6       414,850       382,014       367,319       348,219إجمالـــــي الـــدول العربيــــة
      -4.4       83,100       86,880       84,380       88,680أنـــدونيســــــــــــــــــــــــــــيا
       6.8       109,600       102,600       89,000       82,600إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران
       6.0       60,500       57,070       61,350       59,150فنزويــــــــــــــــــــــــــــــــــال
       13.6       34,860       30,700       31,750       32,280نيجيريـــــــــــــــــــــــــــــــــا

       3.9       288,060       277,250       266,480       262,710إجمالي دول أوبك غير العربيـة
       5.5       623,139       590,622       569,369       548,203إجمالــــــــي أوبــــــــــــــــك 
       9.0       116,770       107,130       97,510       93,590المملكــــــــة المتحــــــــــدة
       10.4       90,260       81,790       74,290       70,370النــــرويـــــــــــــــــــــــــــج
       3.0       693,160       672,660       677,450       685,630الواليــــــات المتحــــــــــدة
      -2.3       48,360       49,520       49,520       46,170المكســـــــــــــــــــــــــــــــيك
       3.2       217,560       210,790       205,070       199,470آنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
       2.5       741,460       723,240       709,360       687,140آومنـولث الدول المستقلـة
      -1.3       594,300.0       602,200.0       601,100.0. . .منها : روسيـــــــــــــــــــــا
       17.3       11,500.0       9,800.0       8,240.0. . .آــــزاخستـــــــــــــــــــــــان
       3.4       13,780.0       13,330.0       13,040.0. . .اذربيجـــــــــــــــــــــــــــــان
       106.1       47,000.0       22,800.0       13,300.0. . .تـــــرآمــــانستـــــــــــــــان
       1.5       56,400.0       55,580.0       54,790.0. . .اوزبكـــستـــــــــــــــــــــــان
       12.0       27,100       24,190       22,190       21,200الصيــــــــــــــــــــــــــــــــــن
       2.2       456,490       446,870       436,986       442,782باقـــــــي دول العالـــــــــــم
       4.0       3,094,070       2,975,454     2,906,175     2,857,281إجمالــــــــي العــالـــــــــــم

       12.3       11.9       11.8       11.3نسبـــــة األوابـــك للعالـــم (%)
       13.4       12.8       12.6       12.2نسبة الدول العربية للعالم (%)
       20.1       19.8       19.6       19.2نسبـــة األوبـــــك للعالــــم (%)

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



 

ملحق (14/5)  : انتاج الغاز المسوق عربيا وعالميا
(2000-1997) 

(مليون متر مكعب/سنة)

199719981999**2000
نسبة التغير

2000/1999
(%)

       2.2       39,840       38,990       37,070       36,310اإلمـــــــــــــــــــــــــــــارات * 
       1.4       8,789       8,671       8,380       7,970البحريــــــــــــــــــــــــــــــــن *
       0.0       1,900       1,900       1,900       1,660تونــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

       2.2       83,240       81,430       73,750       68,900الجــــــــــزائــــــــــــــــــــــــر 
       7.8       49,810       46,200       46,820       45,340الســـــــــــــــــــعوديـــــــــــة  
       1.0       6,100       6,040       5,750       4,560ســــــــــــــــــــــــوريــــــــــة 
      -0.9       3,150       3,180       2,950       3,050العـــــــــــــــــــــــــــــــــــراق

       32.0       29,100       22,050       19,580       17,400قطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
       11.1       9,600       8,640       9,000       9,270الكويـــــــــــــــــــــــــــــــــت 
       15.4       6,000       5,200       6,360       6,570ليبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

       24.7       18,300       14,670       13,740       13,500مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
       8.0       255,829       236,971       225,300       214,530إجمــالـــــــي أوابــــــــــــــك
الســـــــــــــــــــــــــــــــــودان

       58.8       10,870       6,846       6,273       5,753عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان *
. . .. . .. . .. . .. . .اليمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
       9.4       266,699       243,817       231,573       220,283إجمالـــــي الـــدول العربيــــة
      -5.9       66,800       70,960       64,250       67,150أنـــدونيســــــــــــــــــــــــــــيا
       4.2       60,240       57,800       50,000       47,000إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران
       1.6       27,200       26,780       31,440       28,140فنزويــــــــــــــــــــــــــــــــــال
       79.3       12,460       6,950       5,900       5,850نيجيريـــــــــــــــــــــــــــــــــا

       2.6       166,700       162,490       151,590       148,140إجمالي دول أوبك غير العربيـة 
       5.2       387,440       368,180       347,120       334,980إجمالــــــــي أوبــــــــــــــــك 
       9.7       108,330       98,710       89,020       85,840المملكــــــــة المتحــــــــــدة
       2.5       51,140       49,880       46,200       45,940النــــرويـــــــــــــــــــــــــــج
       2.6       540,920       527,300       529,750       535,240الواليــــــات المتحــــــــــدة

      -3.6       34,840       36,150       34,330       31,700المكســـــــــــــــــــــــــــــــيك
       3.3       183,290       177,370       170,660       165,580آنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
       2.6       723,240       704,710       691,710       669,680آومنـولث الدول المستقلـة
      -1.3       584,200.0       592,000.0       590,900.0. . .منها : روسيـــــــــــــــــــــا
       17.3       11,500.0       9,800.0       8,240.0. . .آــــزاخستـــــــــــــــــــــــان
      -5.7       5,660.0       6,000.0       5,590.0. . .اذربيجـــــــــــــــــــــــــــــان
       106.1       47,000.0       22,800.0       13,300.0. . .تـــــرآمــــانستـــــــــــــــان
       1.5       56,400.0       55,580.0       54,790.0. . .اوزبكـــستـــــــــــــــــــــــان
       12.0       27,100       24,190       22,190       21,200الصيــــــــــــــــــــــــــــــــــن
       2.6       390,450       380,460       374,770       371,030باقـــــــي دول العالـــــــــــم
       3.6       2,492,709       2,405,077       2,341,793       2,294,633إجمالــــــــي العــالـــــــــــم

      10.3      9.9      9.6      9.3نسبـــــة األوابـــك للعالـــم (%)
      10.7      10.1      9.9      9.6نسبة الدول العربية للعالم (%)
      15.5      15.3      14.8      14.6نسبـــة األوبـــــك للعالــــم (%)

* بيانات رسمية.
** بيانات تقديرية.

 البيانات ال تشمل آل من الغاز الطبيعي المعاد حقنه والمحروق والفاقد.
المصدر:  مصدر الملحق (1/5) .



 

ملحق  (15/5) : انتاج سوائل الغاز الطبيعي في الدول العربيًة
(2000-1997) 

(ألف برميل/يوم)

1997199819992000

            165            165            165            165اإلمـــــــــــــــــــارات
            11            11            11            11البحريــــــــــــــــــــــن*
            2            1            1            1تونـــــــــــــــــــــــــس
            781            766            758            758الجــزائـــــــــــــــــــــر
            706            666            711            723الســـــــــعوديـــــــــــة
            11            11            11            11ســـــــــــــوريــــــــــة
            50            49            49            49العـــــــــــــــــــــــراق
            79            77            77            77قطـــــــــــــــــــــــــــر
            140            137            136            136الكويـــــــــــــــــــــــت
            40            40            40            40ليبيـــــــــــــــــــــــــــا
            65            65            65            66مصـــــــــــــــــــــــــر
            2,050            1,988            2,024            2,037إجمــالــي أوابــــــــــك
            1            1            1            1عمــــــــــــــــــــــــــان
            11            10            10            9اليمــــــــــــــــــــــــــن
            2,155            2,093            2,129            2,143إجمالـي الـدول العربيـة
            6,127            6,003            5,868            5,889إجمالــــي العــالـــــــــم

            33.5            33.1            34.5            34.6نسبـــــة األوابـــك للعالـــــــــم (%)
            35.2            34.8            36.3            36.4نسبـة الدول العربية للعـالــــم (%)

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