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 الفصل السادس
 التطورات في مجال النفط والطاقة

 
 

 نظرة عامة
 

 العوامل المؤثرة في السوق النفطية
 

تقال من حالة الفائض إلى حال          بر االن ة التوازن من أهم المعالم األساسية التي اتسمت بها السوق النفطية العالمية في عام  يعت

ثالثة عوامل رئيسية، وهي     . 1999 د تأثرت السوق النفطية ب  على تخفيض 1999مارس /  الدول النفطية في آذار اتفاق لق

اع الطلب العالمي على النفط بفعل عودة االنتعاش االقتصادي لد              تاج، وارتف ول جنوب شرق آسيا، وتراجع المخزونات    اإلن

 .النفطية

 

ي    نا ف ي فيي ية ف دول النفط يه ال ذي توصلت إل اق ال ان االتف ارس /  آذار23وآ ي  1999م ية الت ل الرئيس رز العوام ن أب  م

ى إعادة   ى  التوازن إلى السوق النفطية، وجاء االتفاق على تخفيض اإلمدادات النفطية بعد أن هبطت األسعار إل ساعدت عل

 . مستويات متدنية وصلت إلى أقل من عشرة دوالرات للبرميل وبعد استمرار االرتفاع في مستويات  المخزونات النفطية

 

د أخذت الدول العربية النفطية زمام المبادرة لتنسيق الجهود الرامية لتخفيض الفائض من السوق النفطية وتحملت العبء       لق

نفط            دادات ال بر من التخفيضات في إم اد التوازن بين اإلمدادات                    األآ تقرار في السوق النفطية من خالل إيج يق االس  لتحق

د التزمت بتخفيض اإلنتاج بما يعادل                 . والطلب  ية ق دول العرب ر بالذآر أن ال ي، آما التزمت دول / مليون ب1.150والجدي

ادل                ا يع تاجها بم ية بتخفيض إن ن خارج أوبك،هي المكسيك ي، والتزمت أيضا ثالث دول م / ألف ب  630أوبك غير العرب

 ).6/1(ي، آما يتضح من الملحق / ألف ب325والنرويج وروسيا، بتخفيض إنتاجها بما مجموعه 

 

لقد أدى التزام دول أوبك والدول المنتجة الرئيسية األخرى بسقف اإلنتاج إلى تراجع اإلمدادات النفطية من الدول األعضاء              

يون ب   30.7في أوبك من        ام   / مل ى  1998ي في ع  ، مما أدى إلى تقليص اإلمدادات 1999ي في عام / مليون ب29.3 إل

ي وصلت إلى حوالي           ية الت ، آما 1998ي في عام / مليون ب75.3 مقابل 1999ي في عام   / مليون ب  73.8النفطية العالم

 ).1(يتضح من الشكل 
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ة حتى قبل اإلعالن عنه رسميا، إذ ارتفع          على التعامالت في األسواق الفورية واآلجل      1999مارس  / لقد انعكس اتفاق آذار   

 دوالر في    10.02 مقابل    1999مارس  /  دوالر في أواخر آذار       14.23سعر برميل خام برنت في السوق الفورية إلى               

آما واآب ذلك تغير في األسواق اآلجلة، وتعتبر الزيادة الكبيرة في األسعار هي أفضل مؤشر               . 1999فبراير  / مطلع شباط 

 . بعد ملموسًاي مرئيات األسواق اآلجلة التي بدأت بتغيير توقعاتها رغم أن السوق الفورية لم تشهد تغيرًاعلى التغير ف

 
 الطلب العالمي على النفط

، إذ استعاد انتعاشه      1998 مسارا مغايرا لما آان عليه الوضع في عام                 1999اتخذ الطلب العالمي على النفط في عام             

) 1 (آما يتضح من الجدول     . 1998ي في عام    / مليون ب  0.6 مقابل   1999ي في عام    / ب  مليون 1.0 زيادة قدرها    محققًا

 ).2(والشكل 

 )1(الجدول 
  في الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية،النمو

 1995-1999 
1999 1998 1997 1996 1995   

  الدول الصناعية            
 يوم        /ميل  مليون بر  0.4  0.9  0.6  0.4  0.4
 (%)          الزيادة السنوية   1.0  2.2  1.4  0.9  0.9

  الدول النامية            
 يوم        /  مليون برميل  1.1  1.3  1.3  0.3  0.9
 (%)          الزيادة السنوية   4.9  5.5  5.2  1.1  3.4

  الدول المتحولة            
 يوم        /  مليون برميل (0.1) (0.3) (0.1) (0.1) (0.3)
 (%)          الزيادة السنوية  (0.8) (5.5) (1.9) (2.0) (6.0)

  اجمالي العالم            
 يوم        /  مليون برميل  1.4  1.9  1.8  0.6  1.0
 (%)          الزيادة السنوية   2.0  2.7  2.5  0.8  1.3

 :مالحظة
 .  ن قوسين تعني سالبًاـ األرقام بي
 . العربية المصدرة للبترولاألقطارمنظمة : المصدر
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شـكل (1) : العرض العالمي  للنفط وسوائل الغاز الطبيعي
1999 - 1996
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 في  3.3 إلى التحسن في النمو االقتصادي العالمي الذي بلغ           1999ويعزى االنتعاش في الطلب العالمي على النفط في عام           

 خاصة باالنتعاش االقتصادي في        وتأثرت السوق النفطية العالمية بصورة       . 1998 في عام       في المائة   2.5 مقابل    المائة

 .1999الدول اآلسيوية التي لم يكن من المتوقع لها استعادة نشاطها االقتصادي بالسرعة التي حصلت في عام 

 

 الطلب على النفط فيها لم          نمو ، إال أن   1999 في عام       في المائة   2.8 بلغ معدل النمو االقتصادي          الدول الصناعية وفي  

، وهي نفس آمية الزيادة التي         1999ي في عام      / مليون ب   0.4وبلغت آمية الزيادة في الطلب         ،   في المائة   0.9يتجاوز  

، األمر الذي يدعو إلى االستنتاج بأن انخفاض            في المائة   2.2 عندما آان معدل النمو االقتصادي          1998حصلت في عام     

 . 1999طلب على النفط فيها في عام آثافة الطاقة في الدول الصناعية أدى إلى تحجيم أثر النمو االقتصادي على ال

 

 في آل   ويالحظ أن الزيادة في الطلب على النفط في الدول الصناعية حصلت في الواليات المتحدة، بينما ظل الطلب ثابتاً                      

ويعزى ضعف الطلب على  ). 6/2(من أوروبا الغربية والدول الصناعية في منطقة المحيط الهادي، آما يتضح من الملحق              

أوروبا الغربية إلى التراجع الكبير في الطلب في الدول األربع الرئيسية في القارة وهي ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا                  النفط في   

وتعكس الزيادة في الطلب على       . وفرنسا نظرا لتبنيها سياسة تقليل االعتماد على زيت الوقود في توليد الطاقة الكهربائية                  

 النمو في الطلب على المنتجات النفطية الخفيفة التي تستخدم آوقود في وسائل                       النفط في الدول األوروبية إلى حد بعيد           

 .النقل

 

 في التأثير على السوق النفطية العالمية بسبب التوسع في بنيتها االقتصادية، وهو ما                           بارزاً  وتلعب الدول النامية دوراً      

رة على استيعاب الجزء األآبر من الزيادة في            يمكنها من العمل على إيجاد التوازن بين العرض والطلب لما لها من قد                    

ي في عام    / مليون ب   0.3وارتفع حجم الزيادة في الطلب على النفط في الدول النامية من                      . اإلمدادات النفطية العالمية   

 .1999ي في عام / مليون ب0.9 إلى 1998

 

، وأدى هذا    1998 في عام      في المائة   3.7 مقابل    1999 في عام       في المائة   6.0لقد بلغ معدل النمو االقتصادي في آسيا            

ي في عام   / مليون ب  13.5 ليصل إلى      في المائة  4.7االنتعاش االقتصادي إلى ارتفاع الطلب على النفط في آسيا بمعدل               
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شـكل (2) : الزيادة في الطلب العالمي على النفط
1999 - 1995
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ي في عام    / مليون ب   0.6وبذلك بلغ حجم الزيادة في الطلب في آسيا              . 1998ي في عام     / مليون ب   12.9 مقابل    1999

ويأتي نصف الزيادة في طلب الدول اآلسيوية من           . 1998ي في عام     / مليون ب   0.2الطلب بمقدار     مقابل تراجع     1999

 من إجمالي الزيادة في الطلب العالمي على         في المائة  60وتمثل الزيادة في الطلب في آسيا       . الصين والهند وآوريا الجنوبية   

 . 1999النفط في عام 

 

 والذي 1999الي نصف إجمالي الطلب على النفط في الدول النامية في عام         ويصل حجم الطلب في الدول اآلسيوية إلى حو       

ي في أمريكا    / مليون ب   7.0ويصل حجم الطلب إلى        .1998ي في عام     / مليون ب   26.4ي مقابل    / مليون ب   27.3بلغ  

وسط التي  فريقيا والشرق األ    أ ي في الدول األخرى في       /مليون ب  3.3ي في الدول العربية و       / مليون ب   3.5الالتينية و 

هشاشة اقتصاداتها التي يعتمد     باإلضافة إلى     ها،تطورات االقتصادية التي جرت في       بسبب ال   متواضعة فيها    الزيادةجاءت  

آثير منها بصفة رئيسية على صادرات المواد األولية أو المنتجات الزراعية والتي ترتبط إلى حد آبير بأوضاع السوق                           

 .الدولية

  

 بدرجة أشد من االنخفاضات التي حصلت          1999 فقد واصل الطلب على النفط تراجعه في عام              بالنسبة للدول المتحولة   و

ي، بينما آان   / مليون ب  4.7ي ليصل إلى     / مليون ب  0.3 بحوالي   1999في السنتين السابقتين، إذ تراجع الطلب في عام           

 .1998 و1997ي في آل من عامي / مليون ب0.1حجم التراجع في الطلب 

 

 في الطلب على النفط الذي حصل في الدول المتحولة ترآز في جمهوريات االتحاد السوفيتي السابق التي                         إن االنخفاض 

 نظرا الستمرار األزمة    1998ي في عام    / مليون ب  4.2 مقابل   1999ي في عام    / مليون ب  3.9انخفض الطلب فيها إلى      

 مستوى استهالآها من النفط السائد منذ عام          وتمكنت دول وسط وشرق أوروبا من المحافظة على          .االقتصادية في روسيا  

 .ي/ مليون ب0.8 وهو 1996

  

وأدى تراجع الطلب على النفط في الدول المتحولة إلى االنحسار المستمر في حصتها النسبية من الطلب العالمي على النفط           

 .1999 في عام  في المائة6.2 إلى 1995 في عام  في المائة7.9من 

   
 ةالمخزونات النفطي

 

ام والمنتجات النفطية في عام              نفط الخ  بحيث أصبحت مقاربة للمستويات التي آانت عليها في  1999تراجعت مخزونات ال

ام  ن ع ي م ع   1997النصف الثان تجة األخرى م دول المن ك وبعض ال ن دول أوب ل م ي آ تاج ف تقلص اإلن ك ل ود ذل ، ويع

تاج من المناطق األخرى في العالم با      ادة اإلن ة زي إلضافة إلى انتعاش الطلب العالمي على النفط، وخاصة في الدول محدودي

 .اآلسيوية
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ى                  دول الصناعية إل تجارية في ال راجع مستوى المخزونات ال د ت ربع الرابع من عام     2482لق يل في ال يون برم  1999 مل

ابل    ام                2721مق اثل من ع ربع المم يل في ال يون برم ا وصل عدد األيام التي يغطيها ا      1998 مل  يوما 51لمخزون إلى ، آم

ذا أدنى مستوى له منذ عام    ومن المعروف أن العالقة بين األسعار وبين مستوى ). 6/3(، آما يتضح من الملحق 1997وه

 .المخزون هي عالقة عكسية

 
 أسعار النفط الخام

 
دادات النفطية من قبل دول أوبك وبعض الدول المنتجة األخرى من ناحية، وارتفاع       الطلب العالمي على أدى انخفاض اإلم

اع أسعار النفط التي وصلت إلى ذروتها في شهر ديسمبر                      ى ارتف ية أخرى إل نفط من ناح  حيث بلغ  1999آانون األول   / ال

لة خامات أوبك          . 1990 دوالر للبرميل، ويعتبر ذلك أعلى مستوى وصلت إليه أسعار النفط منذ عام    24.8متوسط سعر س

 دوالر للبرميل 17.5أسعار النفط على المعدل السنوي لسعر سلة خامات أوبك الذي بلغ      وانعكست الزيادات المتواصلة في     

 ).6/4(، آما يتضح من الملحق 1998 دوالر في عام 12.3 مقابل 1999في عام 

 

 فإن مستوى سعر النفط في عام       1995وعند احتساب أسعار النفط بالقيمة الحقيقية بعد استبعاد عامل التضخم وبأسعار عام             

غ                   1999 نذ مستهل التسعينات، إذ بل ى األسعار م بر من أعل ، 1998 دوالر في عام     14.5 دوالر للبرميل مقابل     20.8 يعت

 ).6/5(والملحق ) 3(آما يتضح من الشكل 

 

 
 

 عوائد الصادرات النفطية
 

ى ازدياد قيمة الصادرات النفطية للدول العربية من حوالي                   نفط إل اع أسعار ال ار دوالر أمريكي في عام      ملي 82.1أدى ارتف

ي 1998 ى حوال ام 112.8 إل ي ع يار دوالر ف ي 1999 مل ا حوال زيادة قدره ه 30.7، أي ب ت نفس ي الوق يار دوالر وف  مل
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ذه الصادرات في األقطار األعضاء في أوابك من                 يمة ه وإذا أخذنا .  مليار دوالر  104.5 مليار دوالر إلى     76.8ارتفعت ق

ي        يمة الحقيق بار الق ائدات ترتفع لتصل إلى                     في االعت ذه الع إن ه ابل العمالت الرئيسية األخرى ف دوالر مق  مليار  124.4ة لل

 ).6/7(، آما يتضح من الملحق 1998 مليار دوالر في عام 90.4 مقابل 1999دوالر في عام 

 

تجل ية، وي دول العرب ى اقتصادات ال ية عل ية بصورة إيجاب ائدات النفط ي الع يرة ف زيادة الكب ي وانعكست ال ير ف ذا التأث ى ه

 .البيانات الفعلية لألداء االقتصادي فيها، آما يتبين من الفصل الثاني من التقرير

  
 استهالك الطاقة في الدول العربية

 
 مليون برميل مكافىء نفط     6.3 إذ بلغ حوالي      في المائة  2.8 بمعدل   1999ارتفع استهالك الطاقة في الدول العربية في عام         

يا  ي  ) ي/ب م ن(يوم ع حوال ة م يون ب م ن6.1بالمقارن ام  / مل ي ع ي    . 1998ي ف بيا ف تدلة نس زيادة المع ذه ال ثل ه وتم

اه        ة استمرارا لالتج ام          استهالك الطاق دأ في ع ذي ب  بمعدل 1999، ويتضح ذلك من مقارنة معدل الزيادة في عام    1998ال

ترة      زيادة خالل الف ويعزى هذا التباطؤ في استهالك الطاقة   . نويًا س  في المائة  3.9والذي وصل إلى حوالي      1999-1995 ال

 إلى تأثر االقتصادات العربية بالتطورات التي جرت في السوق النفطية العالمية منذ نهاية              1999في الدول العربية في عام      

 ) .6/8(والملحق ) 4(الشكل  ،1999 وحتى بداية عام 1997عـام 
 

 
رد               دل استهالك الف ى مع ير عل م يطرأ تحسن آب إذ ارتفع ، 1999-1995  من الطاقة في الدول العربية آكل خالل الفترةول

 .1999 ب م ن في عام 8.3 إلى حوالي 1995في عام ) ب م ن( برميل مكافىء نفط 7.9هذا المعدل من حوالي 
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دول العربية باالستقرار خالل الفترة               ة في ال اط استهالك الطاق ط يغطي حوالي ، إذ ما يزال النف1999-1995 واتسمت أنم

ولم يحصل تحسن في مساهمة .  في المائة40 من إجمالي استهالك الطاقة، بينما يغطي الغاز الطبيعي حوالي            في المائة  56

 ).5(آما يتضح من الشكل .  في المائة4آل من الطاقة الكهرومائية والفحم حيث حافظا معًا على نسبتهما البالغة حوالي 

ية حو       دول العرب بلغ حصة ال ي  وت ، بينما تصل حصة 1998 من إجمالي استهالك الطاقة في العالم في عام  في المائة4.3ال

ي          ى حوال دول الصناعية إل ة    59.6ال ذه الحصة       في المائ بلغ ه ة  11.5، وت  في 24.6 في الدول المتحولة وحوالي  في المائ

 . في بقية الدول الناميةالمائة

 

و     ويالحظ أن     دل نم د       مع ة في ال ية بدأ يأخذ اتجاها تنازليا اعتبار       استهالك الطاق  حيث بلغ حوالي   1996 من عام    ًاول العرب

ا هبط إلى حوالي            5.7 ة، وبعده ، ثم إلى حوالي 1998 في المائة في عام 3.1 وإلى   1997 في المائة في عام      4.3 في المائ

ة    2.8 ام     في المائ اه بالسياسات اإل     .1999 في ع ذا االتج ي اتخ   ويمكن تفسير ه دول العربية من    صالحية الت ا بعض ال ذته

ية أخرى                        دول من ناح ود في بعض ال ع أسعار الوق ى رف ية باإلضافة إل وينطبق األمر نفسه تقريبًا على معدالت نمو       . ناح

 في المائة   4استهالك آل من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي، إذ وصل معدل نمو استهالك المنتجات النفطية إلى حوالي                  

ام      م  1997في ع ي        ، ث ى حوال ومن ناحية . 1999 في المائة في عام      2.9، ثم إلى    1998 في المائة في عام       3.4 انخفض إل

از الطبيعي ازداد استهالآه بصورة آبيرة في عام        5.1 في المائة، وهبط إلى 10.5 حيث بلغ معدل نموه حوالي 1996الغ

 .1999 و1998لمائة في عامي  في ا2.7 في المائة و2.6، واستقر عند حدود 1997في المائة في عام 
 

 

 

 

 

ــط ــ ــفـ ــ النـ

ــط ــ ــفـ ــ النـ
% 55.8

الطاقة الكهرومائية والفحم
% 3.8

ــاز الطبيعي الغـ
% 40.4

استهالك الطاقة في الدول العربية حسب المصدر شكل (5) : 
1999

إجمالي الطاقة
6302 ألف ب م ن / ي
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 المنتجات النفطية
 

نفط المصدر الرئيسي األول لتلبية متطلبات الطاقة في الدول العربية، وازداد استهالك المنتجات النفطية في الدول                       ثل ال يم

ية بمعدل     ليون ب م  م3.4ي مقابل حوالي    /  مليون ب م ن    3.5 حيث وصل إلى حوالي      1999 في المائة في عام      2.9العرب

 . 1998ي في عام /ن

 

 وتستهلك الدول العربية نسبة بسيطة من إجمالي استهالك المنتجات النفطية في العالم، إذ بلغت حصة الدول العربية حوالي      

ة    4.6 ام       في المائ بلغ حصة الدول الصناعية حوالي        1999في ع نما ت وفي الدول المتحولة تصل هذه     ،   في المائة  57.5 ، بي

 .في بقية الدول النامية  في المائة31.6  في المائة، وإلى حوالي6.2والي الحصة إلى ح

 
 الغاز الطبيعي

 
ام            از الطبيعي في ع ا عام                   1999حافظ الغ ي بلغه ة الت ي استهالك الطاق ى حصته من إجمال ، واستمر في تلبية    1998 عل

ي    ة من متطلبات الطاقة في الدول العربية          40حوال  في المائة في عام     2.7 الغاز الطبيعي بمعدل     وازداد استهالك .  في المائ

 .1998ي في عام /  مليون ب م ن2.48ي مقابل حوالي / مليون ب م ن2.55 ليصل إلى حوالي 1999

 

ي          ية حوال دول العرب ، وتصل هذه  1998من إجمالي استهالك العالم من الغاز الطبيعي في عام            في المائة   7 بلغت حصة ال

ي        ى حوال ة  في ال   55الحصة إل  في المائة 13 في المائة في الدول المتحولة، وحوالي        25في الدول الصناعية، وحوالي       مائ

 .في بقية الدول النامية

 

از الطبيعي في الدول العربية سيؤدي إلى زيادة إمكانيات تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية في          اع استخدام الغ إن ارتف

تعويض              ى ال ا سيؤدي إل دول، آم ذه ال ومن .  عن التراجع في الصادرات النفطية في بعض الدول العربية االخرى           بعض ه

توقع أن يشهد استهالك الغاز الطبيعي نموًا متسارعًا في الدول العربية في الفترة القادمة نظرًا لوجود إمكانيات متزايدة                      الم

 .ة استخدامه في توليد الطاقة الكهربائيةمة الغاز الطبيعي للمتطلبات البيئية وارتفاع آفاءءالستخدامه باإلضافة إلى مال

 
 الطاقة الكهرومائية

 
دول العربية، وتغطي حوالي                           ة في ال ي استهالك الطاق ية نسبة ضئيلة من إجمال ة الكهرومائ ي الطاق  في المائة من    2.7تلب

يها      ة ف بات الطاق ادة قدراتها لتول                 . متطل ًا في زي ية أن تحقق تطورًا ملموس دول العرب م تستطع ال يد الكهرباء من المساقط ول

ترة        ية خالل الف ويالحظ أن استخدام الطاقة الكهرومائية يترآز في عدد قليل من الدول العربية، وتأتي             . 1999-1995المائ

 .ولبنان والجزائر  والسودانمصر في طليعة هذه الدول، يليها العراق ثم سورية والمغرب
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 الفحم
 

دول العربية القتصار مصادره على عدد محدود من الدول العربية، باإلضافة إلى يستهلك الفحم بصورة محدودة جدا في ال      

ئة              وث للبي ببه من تل ا يس ته نظرًا لم ويغطي الفحم نسبة ضئيلة من إجمالي استهالك الطاقة في الدول العربية،    . عدم جاذبي

ن   ل م ى أق بة إل ذه النس ام 1.2وتصل ه ي ع ة ف ي المائ ابل 1999 ف ة ف1.3 مق ي المائ ام  ف رب . 1995ي ع بر المغ ويعت

ية، ويقدر استهالآه من الفحم بحوالي            دول العرب  مقارنة 1999ي في عام / ألف ب م ن42المستهلك الرئيسي للفحم في ال

ي    ام   / ألف ب م ن 40بحوال ية حيث تستهلك حوالي      . 1995ي في ع بة الثان ي مصر في المرت ي في / ألف ب م ن16وتأت

  .ي، آما تستهلك تونس آميات بسيطة من الفحم/ ألف ب م ن13حيث تستهلك ، وتليها الجزائر 1999عام 

 
 النشاط االستكشافي

  

نفط خالل عام              د أدى هبوط أسعار ال  إلى تراجع عدد الحفارات العاملة، وتراجع       1999 واألشهر األولى من عام      1998لق

رق اال     ياً   عدد الف افية عرب ياً  ستكش ك تراجعت الجه           وعالم م من ذل تعلقة بإضافة احتياطيات نفطية جديدة، وقد   ، واأله ود الم

 . مقارنة باألعوام السابقة1999ظهر ذلك واضحا في انخفاض عدد االآتشافات المحققة خالل عام 

 

ام   دأت ع ي ب ية الت ية العالم اج الشرآات البترول رة اندم تمرت ظاه ود 1998 واس ى عق ي الحصول عل ها ف يجة تنافس ، نت

تاج، ولموا     ى اإلنتاج منذ فترة                        استكشاف وإن ول النفطية الموضوعة عل ية، خاصة وأن نسبة الحق نفط المتدن ة أسعار ال جه

طويلة تزداد بالمقارنة مع الحقول الجديدة، إذ أن آلفة استخراج النفط من الحقول المستنزفة هي أعلى من آلفته في الحقول                     

يقة وخ                  ياه العم ول المكتشفة في الم ر الحق ا أن تطوي دة، آم اصة الغازية منها تحتاج إلى استثمارات عالية ال تستطيع      الجدي

 . الشرآات الصغيرة توفيرها

 

يات        ى التقن ية للحصول عل رآات األجنب تثمارات الش جيع اس ية لتش ريعاتها النفط تعديل تش ية ب دول النفط وم بعض ال وتق

 .ق اآتشافات جديدة وتخفيض آلفة اإلنتاجالحديثة، وإيجاد أسواق لنفطها، إذ أن تطبيق التقنيات الحديثة أصبح يعني تحقي

 

تها    ية ومعالج وحات الزلزال جيل المس ي تس تطورة ف يات م تخدام تقن اعد اس ي وس ثر ف يانات أآ ى ب وأصبح  .الحصول عل

اطع السيزمية، وإعطاء فكرة عن محتوى تلك الطبقات                 ى المق يدة عل ية الج بع الطبقات ذات المواصفات الخزن ان تت باإلمك

  في المائة100ونتيجة لذلك فقد وصلت نسبة النجاح في حفر اآلبار الغازية في مصر إلى ما يقارب  بونات،من الهيدروآر  

 .قبل ذلك في المائة 20 مع أن هذه النسبة لم تكن تتجاوز

 

ا إنشاء محاآاة لألحواض                              دة بإمكانه ى ظهور برمجيات جدي ي عل زة الحاسب اآلل تطورات في مجال أجه ا ساعدت ال آم

 .حتياطي للطبقات المؤملة باستخدام نماذج رقمية لعمليات توليد الهيدروآربونة يتم من خاللها تقدير حجم االالرسوبي
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ثة وخاصة الحفر األفقي والحفر المتشعب في تخفيض عدد اآلبار المطلوبة لتطوير               تاج الحدي ر واإلن يات الحف وساعدت تقن

 .مقارنة مع الطرق التقليدية مرات 5-2حقل ما، حيث زادت إنتاجية البئر الواحدة 

  

تاج يتم التحكم بها عن بعد، وبذلك تحولت االآتشافات غير االقتصادية في الحقول                   دات إن ان استخدام مع ا أصبح باإلمك آم

 .الصغيرة والبعيدة إلى حقول اقتصادية

 

ية   م إجراء مسوحات زلزال يات، إذ ت ك التقن نفط من تل تجة لل ية المن دول العرب تفادت ال تجة واس ول المن دة غطت الحق جدي

 أو آانت تغطيها مسوحات استطالعية قليلة الكثافة، وتم استخدام الحفر          وآذلك المناطق التي لم تصلها عمليات المسح سابقاً       

ى نطاق واسع، حيث تشهد معظم الدول العربية المنتجة للنفط نشاطا مكثفا في الحفر التطويري، وتطبق برامج                         ي عل األفق

ر لحقول  امل            تطوي ع مع يها، ورف ية ف ة اإلنتاج ع الطاق تاج، ورف ادة اإلن دف زي دة به ول الجدي ة والحق ية القديم ا النفط ه

 .االستخالص، وفتح المجال لمساهمة الشرآات األجنبية للعمل فيها سواء بتقديم خدمات فنية أو المشارآة باإلنتاج

 

الم، خاصة                  نفط في الع ية المزود الرئيسي لل دول العرب تبقى ال ية غير مستغلة          وس ة إنتاج ناك طاق وعلى الرغم من  .  وأن ه

اآتشاف احتياطيات آبيرة من الهيدروآربونات في األحواض الرسوبية العربية إال أنه ال تزال هنالك مناطق لم يتم التنقيب                   

 .فيها بشكل مكثف، أو لم يصل إليها التنقيب بعد

 

من احتياطياتها خالل  في المائة 7.9 ومنظمة أوبك استنفذت ما نسبته وتجدر اإلشارة إلى أن دول العالم عدا الدول العربية    

ام    دول العربية ما نسبته           1999ع تنزفت ال نما اس ، أي أن احتياطيات الدول العربية الحالية ستزداد أهمية          في المائة  1.1، بي

 .في المستقبل في حال عدم تطوير مصادر جديدة

 

ام          ية لع يانات األول  تراجع نشاطات المسوحات الزلزالية في أغلب الدول العربية، إذ تراجعت الجهود           إلى 1999وتشير الب

وآان للجزائر الحصة األآبر من     . 1999عام   شهر/ فرقة 452 إلى   1998شهر عام   / فرقة 539المقدرة لتلك النشاطات من     

ذا النشاط إذ بلغت الجهود التي بذلتها شرآة سوناطراك وبالتعاون مع الشرآات األجنبي                 1999ة العاملة في الجزائر عام      ه

 ). 6/9(شهر، الملحق / فرقة17 بحوالي 1998شهر وهذا يزيد عن الجهود التي بذلت عام / فرقة128حوالي 

 

تطويري في الدول العربية خالل عام                   ر بنوعيه االستكشافي وال راجع نشاط الحف  بالمقارنة مع العامين السابقين،     1999وت

ود ذلك لسببين، األول       زيادة الطاقة اإلنتاجية في بعض الدول العربية عن معدالت اإلنتاج حسب حصصها في اإلنتاج،       ويع

 . عتماد في تحديد المواقع على معطيات المسوحات الزلزالية التي ما زالت قيد المعالجة والدراسةوالثاني اال

 

ية من                  دول العرب ة في ال ارات العامل راجع عدد الحف ام      195ت ارة ع ى    1998 حف ، وآان  1999 حفارة عام    165حوالي   إل

 6 حفارات، وُعمان 7 حفارات، والسعودية 8 حفارات، وقطر    9تناقص الحفارات بشكل رئيسي في آل من الجزائر بواقع          

 ).6/9( حفارات، الملحق 3حفارات، ومصر 
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ورة في الدول العربية الم                        تطويرية المحف افية وال ار االستكش راجع في عدد اآلب ك ت تج عن ذل نتجة للنفط حسب البيانات   ون

 ).6/9(، الملحق 1999 في عام  بئرًا1239 إلى 1998 عام  بئرًا1470األولية من حوالي 

 

ورة في الدول                                 تار المحف ي عدد األم ورة، حيث انخفض إجمال تار المحف ى األم ر عل تراجع في نشاط الحف ذا ال وانعكس ه

 .)6/10(آيلومتر طولي خالل نفس الفترة، الملحق  3025 آيلومتر طولي إلى 3641العربية المنتجة للنفط من 
 

 احتياطيات النفط والغاز الطبيعي
     

 احتياطيات النفط
 

دة من النفط في عام                       ية المؤآ رات االحتياطيات العالم راجع في تقدي د حصل ت  وذلك ألول مرة منذ ست سنوات،       1999لق

ي         ذه االحتياطيات بحوال در االنخفاض في ه بلغ االحتياطي العالمي  إذ ، في المائة1.7رميل، أي بنسبة  مليار ب18.19ويق

ي    يل في نهاية عام         1033.55حوال يار برم  آما يتضح ،1998 مليار برميل في نهاية عام 1051.74 مقارنة مع    1999 مل

 ).6/11(والملحق ) 6(من الشكل 

 

غ مجموع احتياطيات النفط في الدول العربية حوالي            643.41  بالمقارنة مع     1999في نهاية عام     مليار برميل    645.66بل

ام            ة ع يل في نهاي يار برم رق بشكل أساسي إلى زيادة هامة تقدر بحوالي     1998مل ود الف  مليار برميل في إحتياطي 2، ويع

ى          ذي وصل إل ة مع          263.5السعودية ال يل بالمقارن يار برم ة عام           261.5 مل يل في نهاي يار برم ، آما تم إضافة    1998 مل

يا  بالغة         احتياط رة وال يل  262ت السودان ألول م يون برم ر بالذآر أن السودان أصبح من الدول العربية المنتجة   . مل والجدي

يو وصدرت أول شحنة                        تاج في يون دة في اإلن ول جدي نفط، إذ جرى وضع حق . 1999 أغسطس 30من النفط الخام في      لل

تثناء تراجع طفيف في تقديرات احتياطيات البحرين التي        ى دون تغيير باس   روبقيت تقديرات احتياطيات الدول العربية األخ      

باقي دول العالم
% 8

دول أوبك غير 
العربية
%18 أمريكا 

الشمالية
% 5

الــــدول 
العـربية
% 63

آومنولث
 الدول 
المستقلة

% 6

الـنـفـط

آومنولث
 الدول 
المستقلة
% 37

الــــدول 
العـربية
% 22

أمريكا 
الشمالية

% 5

دول أوبك غير 
العربية
% 23

باقي دول العالم
% 13

الغاز الطبيعي

إحتياطي النفط العالمي
1034  مليار برميل  بنهاية العام

إحتياطي الغاز العالمي
150.3  تريليون متر مكعب بنهاية العام

شـكل (6) : إحتياطي النـفـط الخـام والغاز الطبيعي عربيا وعالميا عام 1999
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ى       160انخفضت من      يل إل يون برم يل  149 مل يون برم دول العربية حوالي       . مل نفط في ال  في 62.5وتشكل احتياطيات ال

 .1998 بالمقارنة مع أرقام عام 1999نقطة مئوية خالل عام  1.4 من احتياطيات العالم بزيادة قدرها المائة

 
 يات الغاز الطبيعي  احتياط

 

ام                ية لع از الطبيعي العالم رات احتياطيات الغ  وبزيادة بسيطة لم    1998 متقاربة تقريبا مع تقديرات عام       1999جاءت تقدي

تجاوز  بة   137ت ادل نس ا يع ب، أي م تر مكع يار م ة 0.1 مل ي المائ ي   ف يات بحوال ذه االحتياط درت ه ط، وق  150.29 فق

 .1999تريليون متر مكعب في عام 

  

ي  ر بحوال رات احتياطي الجزائ اع تقدي يرات ارتف م التغ ابل832وآانت أه ب، مق تر مكع يار م رات  انخفاض ف مل ي تقدي

ي        تر مكعب  946احتياطي المكسيك بحوال يار م الدول المستقلة تحتل المرتبة األولى من ة آومنولث وما زالت مجموع.  مل

 (والملحق) 6(ويبين الشكل    . في المائة  15، تليها إيران بحصة     ائةفي الم  37 بحصة   حيث اإلحتياطي العالمي حيث تساهم    

 .1999 تطور احتياطيات الغاز الطبيعي في المجموعات العالمية خالل عام )6/12

 

رات احتياطيات الدول العربية من الغاز الطبيعي في عام      تريليون متر مكعب، بزيادة 33.6 لتصل إلى 1999ازدادت تقدي

ا  يا1023قدره بة  مل ب، أي  بنس تر مكع ة 3.1ر م ي المائ ام  ف رات ع رات 1998 عن تقدي ي تقدي ادة ف م زي ، وحدثت أه

ر التي وصلت إلى         1998 مليار متر مكعب عام 3690 بالمقارنة مع 1999 مليار متر مكعب لعام     4522احتياطي الجزائ

زيادة نسبتها        من   في المائة  11.2متر مكعب تعادل نسبة      مليار   114، آما حققت مصر زيادة قدرها        في المائة  22.5، أي ب

ياتها  تاجها السنوي، أما بالنسبة لباقي الدول                           . احتياط ية إن زيد عن آم يف ال ي ن بشكل طف راجع احتياطي البحري ابل ت بالمق

ية األخرى فقد بقيت على حالها دون تغيير،           مليار متر  85وأدرجت تقديرات احتياطي السودان ألول مرة والتي تبلغ          العرب

 . من إجمالي االحتياطي العالمي من الغاز الطبيعيفي المائة 22.4وتساهم الدول العربية بنسبة  .مكعب

 

در احتياطيات دول أوبك لعام         عما آانت    في المائة  1.3  تريليون متر مكعب، بزيادة تقدر بحوالي      65.3 بحوالي   1999وتق

ام      يه ع وتساهم دول أوبك .  حين بقيت دول أوبك األخرى دون تغيير    نتيجة زيادة تقديرات احتياطي الجزائر، في      1998عل

 .  )6/12(، الملحق حتياطي العالمي من الغاز الطبيعي من االفي المائة 43.4بنسبة 

 
  النفط والغاز الطبيعيإنتاج

 
  النفطإنتاج

   
يار أدى   نفط في نهاية عام         انه بعض الدول المنتجة األخرى   إلى قيام دول منظمة أوبك و      1999 وبداية عام    1998 أسعار ال

باراً          تاجها اعت نتج عن هذا اإلجراء انخفاض معدل إنتاج العالم      . 1999 من أول شهر أبريل       بإجراء تخفيضات لمعدالت إن
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ي            ام من حوال نفط الخ يون ب   73.46من ال ام    / مل ي      1998ي ع ى حوال ، أي أنه تراجع    1999ي عام   / مليون ب  72.24 إل

ة    1.7بنسبة    تثناء العراق   (ت دول أوبك     وساهم .  في المائ ذا التخفيض الذي وصل إلى         ) باس ي، في  / مليون ب  2.04في ه

ي               تاج آل من العراق بحوال ع إن ن ارتف تاج ي/ ألف ب 472حي تحدة بحوالي    وإن ة الم آما ساهمت . ي/ ألف ب103 المملك

 .ي/ ألف ب847مجموعة باقي دول العالم مجتمعة بزيادة إنتاج بلغت 

 

ر أن ر بالذآ ت    والجدي د أن آان ي بع ى التوال ية عل رة الثان نفط للم تاج ال ي إن الم ف ي الع ى ف بة األول ت المرت عودية احتل  الس

 .الواليات المتحدة األمريكية تحتل هذه المرتبة تاريخيًا

 

نفط الخام من             تاج ال دل إن راجع مع ية ت دول العرب ي، أي ما يعادل / مليون ب20 إلى 1998ي عام / مليون ب20.6وفي ال

، وجاء هذا االنخفاض من الدول المنتجة الرئيسية بشكل أساسي، وذلك رغبة من تلك الدول في تحسين          في المائة  3.1ة  نسب

نفط، الملحق        ية بنسبة        ). 6/13 (مستويات أسعار ال دول العرب  من إنتاج النفط في العالم، وتعتبر        في المائة  27.7وتساهم ال

 . ياتهاهذه المساهمة متواضعة بالمقارنة مع احتياط

 
 إنتاج الغاز الطبيعي

 
 2922 إلى 1997 مليار متر مكعب عام 2857، وارتفع انتاجه من 1990يشهد إنتاج الغاز الطبيعي تزايدا سنويا منذ عام        

6/14(، الملحق  في المائة2.3 مليار متر مكعب، أي ما يعادل نسبة  65، بزيادة بلغت حوالي     1998مليار متر مكعب عام     

زداد      ). ا ت نوياً آم  من اإلنتاج اإلجمالي، في      في المائة  84.6 إلى   1998 نسبة استخدام الغاز الطبيعي، حيث وصلت عام          س

ذه النسبة          م تكن ه ن ل تجاوز  حي ة    76  ت ام     في المائ ى ذلك تزايد آميات الغازات المحقونة في المكامن    1960 ع ، يضاف إل

نوياً    تاجها        النفطية س ى مستويات إن اظ عل ن   .  للحف ابل تت يات الغازات الضائعة بالحرق سنوياً  بالمق ، إذ تراجعت هذه اقص آم

 .  للفترة نفسها في المائة3.7 إلى  في المائة11.7النسبة من 

 

ية ارتفع إجمالي اإلنتاج في عام             دول العرب ، حيث  1997 مليار متر مكعب، بالمقارنة مع عام        11.4 بحوالي   1998وفي ال

ي  ن حوال تاج م تر363ازداد اإلن يار م ي  مل ى حوال ية  374 مكعب إل دول العرب م ال ت معظ د حقق ب، وق تر مكع يار م  مل

تاج آل من الجزائر بحوالي                     زيادة في إن ا ال تاجها أهمه ادات في إن  مليار متر   148.92 مليار، إذ ارتفع إنتاجها من       4.6زي

ي       ى حوال و           153.52مكعب إل يجة لوضع حق زيادة نت ذه ال ترة، وآانت ه نفس الف تر مكعب ل يار م ل جديدة على اإلنتاج  مل

ي ارتفع إنتاجها                               ا، وقطر الت ى أوروب از غير المصاحب إل زيادة تصدير الغ يجة ل ن، ونت ل جنوب حاسي بيرآي ا حق أهمه

ي   ب ي           2.5حوال تر مكعب، من حوال يار م يار متر مكعب إلى  23.7 مل  مليار متر مكعب، وجاءت هذه الزيادة من 26.2 مل

يابان،            ى ال از المسيل إل ومن تدشين المرحلة األولى من مشروع إعادة حقن الغاز الجاف في حقل دخان، بغية              تصدير الغ

ي من سوائل الغاز، ومن / ألف طن750ي من المتكثفات و/ ألف ب41المحافظة على مستوى اإلنتاج واستخالص حوالي    

ي     تر مكعب، حيث ارتفع اإلنتاج من     2.2السعودية حوال يار م  مليار متر مكعب، 49.78 مليار متر مكعب إلى 47.57 مل
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 مليار متر مكعب، نتيجة     7.74 مليار متر مكعب إلى      6.4 مليار متر مكعب، إذ ارتفع اإلنتاج من         1.3 حوالي   ةومن سوري   

 .  زيادة اإلنتاج من حقول المنطقة الوسطى لتلبية حاجة السوق المحلية في توليد الكهرباء، ولزيادة آميات النفط المصدرة

 

تاج     ع إن ا ارتف از الطبيعي في بقية الدول العربية بكمية تتراوح ما بين  آم  مليون متر مكعب باستثناء الكويت 890-190 الغ

تاجها                    ناقص إن ي ت يا الت يف، وليب تاجها بشكل طف ي انخفض إن ي   بالت يار متر مكعب نتيجة تراجع إنتاج النفط،         1.9حوال  مل

 .حب هو من الغاز المصاباعتبار أن أغلب الغاز المنتج حاليًا

 

نفذ العديد من الدول العربية خططا لتنمية إنتاج الغاز الطبيعي خاصة من حقول الغاز الحر، حيث أن مصادرها من الغاز                      ي

 .المصاحب مرتبط بإنتاج النفط، وهذا بدوره مرتبط لدى بعض الدول العربية بنظام الحصص في أوبك

 

ية                 دول العرب از الطبيعي في ال از المسوق  ال(بلغت نسبة استخدام الغ تاجه لعام    ) غ ي إن ى إجمال في  62.7 حوالي 1998إل

ة ًا ،المائ تاج علم تويات اإلن ى مس اظ عل ية للحف ي المكامن النفط ير المسوق ف از غ ن معظم الغ تم حق ه ي بة .  بأن ا أن نس آم

 .1993م  عا في المائة51 بشكل ملحوظ حيث أنها لم تكن تتجاوز استخدام الغاز في الدول العربية تشهد ارتفاعًا

 
 إنتاج المكثفات وسوائل الغاز في الدول العربية

 

نوي        ية س دول العرب از في توليد                         ًاتشهد ال ادة نسبة استغالل الغ يجة زي از الطبيعي نت ثفات وسوائل الغ تاج المك ادة في إن  زي

و     تخالص الس تم اس ا ي با م رفع ضغوطها، وغال ن ل ي المكام ن ف يماوية والحق رباء والصناعات البتروآ بل الكه نه ق ائل م

ثفات وسوائل الغاز من               تاج المك ع إن ي عام / ألف ب2017 إلى حوالي 1997ي عام / ألف ب 1988استخدامه، حيث ارتف

 ).6/15(، الملحق 1998

 

زيادة بشكل رئيسي في آل من مصر، وقطر، واإلمارات، والعراق، نتيجة وضع مشاريع معالجة الغاز الطبيعي              وآانت ال

ى  ييله عل اريع تس تاج مصر من ومش ع إن تاج، حيث ارتف ام / ألف ب52اإلن ي 1997ي ع ى حوال ام / ألف ب70 إل ي ع

ن  1998 ر م تاج قط ع إن ا ارتف ف ب73، آم ى / أل ف ب85ي إل ن / أل ارات م ف ب202ي، واإلم ى /  أل ف 213ي إل  أل

ى    / ألف ب   16ي، والعراق من      /ب يفة في باقي الدول العربية        .ي/  ألف ب    24ي إل زيادة طف ، باستثناء الجزائر وآانت ال

 .ي/ ألف ب709ي إلى / ألف ب733التي تراجع إنتاجها من 

 

از الطبيعي في الزيادة نتيجة زيادة الطاقة اإلنتاجية للمشاريع الحالية                           ثفات وسوائل الغ تاج المك توقع أن يستمر إن ومن الم

 .لمعالجة الغاز وتسييله ودخول مشاريع أخرى مرحلة اإلنتاج

 

 

 



 

ملحق  (2/6)  :  الطلب العالمي على النفط
(1999-1995) 

(مليون برميل/اليوم)

19951996199719981999
نسبة التغير

1999/1998
(%)

الدول الصناعية
             1.9             21.6             21.2             20.8             20.3             19.7    امريكا الشمالية  
             0.0             15.3             15.3             15.0             14.9             14.6    أوروبا الغربية  
             0.0             6.4             6.4             6.7             6.7             6.7    المحيط الهادي  

             0.9             43.3             42.9             42.5             41.9             41.0إجمالي الدول الصناعية
             0.4             0.4             0.6             0.9             0.4الزيادة بالمليون برميل يوميا

الدول النامية
             2.9             3.5             3.4             3.3             3.2             3.1   الدول العربية  

             0.0             3.3             3.3             3.2             3.2             3.2      دول أخرى في الشرق االوسط وافريقيا  
             4.7             13.5             12.9             13.1             12.2             11.3       الدول اآلسيوية النامية  

             2.9             7.0             6.8             6.4             6.2             5.9    دول امريكا الالتينية  

             3.4             27.3             26.4             26.1             24.8             23.5اجمالي الدول النامية
             0.9             0.3             1.3             1.3             1.1    الزيادة بالمليون برميل يوميا

   
الدول المتحولة

            -7.1             3.9             4.2             4.3             4.4             4.8 االتحاد السوفيتي السابق
             0.0             0.8             0.8             0.8             0.8             0.7  دول اوروبا الشرقية  

            -6.0             4.7             5.0             5.1             5.2             5.5إجمالي الدول المتحولة
            -0.3            -0.1            -0.1            -0.3            -0.1التغير بالمليون برميل يوميا

             1.3             75.3             74.3             73.7             71.9             70.0مجموع العالم
             1.0             0.6             1.8             1.9             1.4الزيادة بالمليون برميل يوميا

المصدر:  مصدر الملحق (1/6) .



 

ملحق  (3/6)  : عدد ايام االستهالك التي يغطيها المخزون التجاري في الدول الصناعية 
في نهاية آل فصل، ومتوسط االسعار الفورية لسلة  أوبك

(1999-1997)

سعر سلة  أوبكالمخزون
دوالر/برميل

الكمية
عدد االياممليون برميل

1997
2,5795720.8    الربع األول   

2,6025617.9    الربع الثاني  

2,6485518.1    الربع الثالث  

2,6485618.4    الربع الرابع  

1998
2,6405813.4    الربع األول   

2,7735912.5    الربع الثاني  

2,7985812.3    الربع الثالث  

2,7215611.1    الربع الرابع  

1999
2,6725811    الربع األول   

2,7025815.4    الربع الثاني  

2,6785520.1    الربع الثالث  

2,4825123.4    الربع الرابع  

المصدر:  مصدر الملحق (1/6) .



 

ملحق  (4/6)  :  السعر الفوري لسلة خامات أوبك

(1999-1995) 
(دوالر/برميل)

19951996199719981999

           10.7           14.4           23.2           18.1           16.7  آانــون الثانــــي/ينايــــــــر      

           10.0           13.5           20.5           17.9           17.3  شـــــــــباط/فبــرايـــــــــــــر   

           12.3           12.4           18.6           19.4           17.2  آذار/مـــــــــــــــــــــــــارس   

           15.0           12.8           17.5           20.2           18.3  نيســـــــــــان/أبريـــــــــــــل   

           15.5           13.1           18.8           18.9           18.1  أيــــــــــــار/مايــــــــــــــــــو   

           15.6           11.7           17.4           18.4           17.0  حــــزيــــــران/يونيــــــــــــو   

           18.3           12.1           17.9           19.3           15.6  تمــــــــــــوز/يوليـــــــــــــــو   

           19.7           11.9           18.1           19.9           16.0  آب/أغســــطـــــــــــــــــــــس   

           22.2           12.9           18.2           21.7           16.4  أيلــــــــــول/ســــــــــــبتمبـــر   

           21.6           12.4           19.5           23.3           15.9  تشريـــــــن األول/أآتوبـــــــر   

           23.8           11.2           18.8           22.2           16.5  تشرين الثاني/نوفمبـــــــــــــر   

           24.8           9.7           16.9           23.5           17.8  آانون األول/ديســــــــــــــمبر   

     
           17.5           12.3           18.7           20.3           16.9  المعــــــــــدل الســـــــــــــنوي   

المصدر:  مصدر الملحق (1/6) .



 

ملحق  (5/6)  :  أسعار النفط الخام اإلسمية والحقيقية

(1999-1970) 
(دوالر/برميل)

الرقم القياسي *السعر اإلسمي
100 = 1995

السعر الحقيقي 
بأسعار 1995

19702.1                               23                             9.1                               
19712.6                               25                             10.3                               
19722.8                               27                             10.4                               
19733.1                               33                             9.5                               
197410.4                               40                             26.0                               
197510.4                               45                             23.2                               
197611.6                               45                             25.8                               
197712.6                               49                             25.7                               
197812.9                               55                             23.5                               
197929.2                               63                             46.3                               
198036.0                               72                             50.0                               
198134.2                               69                             49.5                               
198231.7                               66                             48.0                               
198330.1                               65                             46.2                               
198428.1                               63                             44.5                               
198527.5                               62                             44.4                               
198613.0                               72                             18.0                               
198717.7                               80                             22.2                               
198814.2                               86                             16.6                               
198917.3                               86                             20.1                               
199022.3                               93                             23.9                               
199118.6                               93                             20.0                               
199218.4                               95                             19.4                               
199316.3                               90                             18.1                               
199415.5                               93                             16.7                               
199516.9                               100                             16.9                               
199620.3                               97                             20.9                               
199718.7                               92                             20.9                               
199812.3                               85                             14.5                               
199917.5                               84                             20.8                               

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

المصدر:  مصدر الملحق (1/6) .



 

ملحق  (6/6)  :  عوائد الصادرات النفطية في الدول العربية

(1999-1995) 
(مليون دوالر)

1995199619971998*1999

           112,796           82,125           118,688           117,134           100,352  إجمالـي الـدول العربية

           104,491           76,845           110,468           109,334           94,202الدول األعضاء في أوابك

           11,300           10,260           15,270           14,980           13,350اإلمــــــــــــارات

           1,706           1,087           1,904           2,341           1,854البحريــــــــــــــن

           410           70           100           120           100تونـــــــــــــــــس

           7,928           5,970           8,800           9,160           9,400الجزائــــــــــــــر

           43,187           31,980           48,220           50,050           42,700السعوديــــــــــــة

           1,916           1,320           1,970           2,305           1,900سوريـــــــــــــــة

           13,410           6,790           4,590           680           370العـــــــــــــــراق

           3,833           3,110           4,660           3,800           2,600قطـــــــــــــــــــر

           10,362           8,390           13,467           14,132           12,052الكويـــــــــــــــت

           7,884           6,140           8,910           9,540           7,700ليبيــــــــــــــــــــا

           2,555           1,728           2,577           2,226           2,176مصـــــــــــــــــر

           8,305           5,280           8,220           7,800           6,150باقــي الـدول العربيــــة

           5,685           3,860           6,180           6,000           4,750عمــــــــــــــــــان

           2,620           1,420           2,040           1,800           1,400اليمــــــــــــــــــن

* ارقام تقديرية.
المصدر:  مصدر الملحق (1/6) .



 

ملحق  (7/6)  :  قيمة الصادرات النفطية لألقطار األعضاء باألسعار الجارية والحقيقية

(1999-1970) 
( مليار دوالر  )

باألسعار الحقيقية لعام 1995باألسعار الجارية

19708.6                                   37.4                                   
197111.4                                   45.6                                   
197214.2                                   52.6                                   
197322.4                                   67.9                                   
197474.6                                   186.5                                   
197567.1                                   149.1                                   
197682.5                                   183.3                                   
197791.1                                   185.9                                   
197888.7                                   161.3                                   
1979145.6                                   231.1                                   
1980213.7                                   296.8                                   
1981198.4                                   287.5                                   
1982142.6                                   216.1                                   
1983101.4                                   156.0                                   
198495.7                                   151.9                                   
198583.0                                   133.9                                   
198651.5                                   71.5                                   
198763.8                                   79.8                                   
198859.7                                   69.4                                   
198978.6                                   91.4                                   
199097.4                                   104.7                                   
199185.6                                   92.0                                   
199292.6                                   97.5                                   
199383.3                                   92.6                                   
199483.0                                   89.2                                   
199594.2                                   94.2                                   
1996109.3                                   112.7                                   
1997110.5                                   120.1                                   
199876.8                                   90.4                                   
*1999104.5                                   124.4                                   

* 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 (1/6) .



 

ملحق  (8/6)  :  استهالك الطاقة في الدول العربية

(1999-1995) 
                    (ألف برميل مكافئ نفط/يوم) 

19951996199719981999
أ- وفق المصدر
المنتجات النفطية *
          3,004          2,918          2,823          2,726          2,668   األقطار األعضاء

          510          494          476          449          443   الدول العربية األخرى

          3,514          3,412          3,299          3,175          3,111إجمالـي الـدول العربية
الغاز الطبيعي

          2,491          2,428          2,363          2,255          2,034   األقطار األعضاء

          56          53          51          47          45   الدول العربية األخرى

          2,547          2,481          2,414          2,302          2,079إجمالـي الـدول العربية
الطاقة الكهرومائية
          141          141          140          137          128   األقطار األعضاء

          26          26          25          25          18   الدول العربية األخرى

          167          167          165          162          146إجمالـي الـدول العربية
الفحم

          31          31          30          30          29   األقطار األعضاء

          43          41          41          42          40   الدول العربية األخرى

          74          72          71          72          69إجمالـي الـدول العربية

ب- وفق المجموعات
          5,667          5,518          5,356          5,148          4,859   األقطار األعضاء

          635          614          593          563          546   الدول العربية األخرى

          6,302          6,132          5,949          5,711          5,405إجمالـي الـدول العربية

* تشتمل على الوقود المستخدم في الصناعة النفطية وقطاع الكهرباء. 
المصدر:  مصدر الملحق (1/6) .



 

ملحق  (9/6)  :  النشاط االستكشافي في الدول العربية

(1998 و 1999)

االستكشافات البتروليةاآلبار االستكشافية والتطويريةالحفارات العاملةالمسح الزلزالي

(عدد)(بئر)(عدد)(فرقة/شهر)

19981999199819991998*199919981999
غازنفطغازنفط

    14    31    26    64       1,239       1,470       165       195       452       539إجمالــي الــدول العربيــة

    14    21    22    55       903       1,091       140       167       360       451  الدول األعضاء في أوابك

    1---       100       125       27       28       14       16اإلمـــارات
----       15       15       3       3       3       4البحريـــن
-    1    1    6       17       19       3       2       7       14تونـــــــــس
-    3    3    17       90       85       12       21       128       111الجزائــــــر
    2-    2-       238       304       20       27       60       60الســعودية
    3    2--       59       63       23       24       30       32ســـــــورية
-    1--       14       12       9       7       9       24العـــــــراق
----       66       117       5       13       5       2قطــــــــــــر
-    1-    1       64       56       9       9-       23الكويــــــت
-    2    1    7       83       123       14       15       47       73ليبيــــــــــا
    8    11    15    24       157       172       15       18       57       92مصــــــــــر

    0    10    4    9       336       379       25       28       92       88  باقــي الـدول العربيــــة

-    6--       44-       3-الســــــودان
-    2    4    7       239       329       19       25       77       72ُعمــــــــــان
-    2-    2       53       50       3       3       15       16اليمـــــــــن

* بيانات تقديرية .
المصدر:  مصدر الملحق (1/6) .



 

ملحق  (10/6)  :  الحفر االستكشافي والتطويري في  الدول العربية 

(1999-1995) 
(آيلومتر طولي)

19951996199719981999

                  3025                  3641                  3656                  3025                  2847  إجمالـي الـدول العربية

                  2336                  2848                  2989                  2480                  2353الدول األعضاء في أوابك

                  318                  421                  424                  418                  423اإلمــــــــــــارات

                  10                  10                  10                  13                  12البحريــــــــــــــن

                  40                  52                  57                  36                  45تونـــــــــــــــــس

                  250                  237                  292                  278                  314الجزائــــــــــــــر

                  588                  751                  814                  496                  460السعوديــــــــــــة

                  153                  163                  167                  177                  163سوريـــــــــــــــة

                  38                  33                  27                  57                  64العـــــــــــــــراق

                  147                  260                  266                  181                  76قطـــــــــــــــــــر

                  181                  158                  145                  79                  133الكويـــــــــــــــت

                  195                  290                  300                  291                  265ليبيــــــــــــــــــــا

                  416                  473                  487                  454                  398مصـــــــــــــــــر

                  689                  793                  667                  545                  494باقــي الـدول العربيــــة

                  93…………الســــــــــــــودان

                  485                  688                  577                  455                  400عمــــــــــــــــــان

                  111                  105                  90                  90                  94اليمــــــــــــــــــن

المصدر:  مصدر الملحق (1/6) .



 

ملحق  (11/6)  :  احتياطي النفط الخام عربيًا وعالميًا
(1999-1995) 

(مليار برميل عند نهاية السنة)
19951996199719981999

              98.1              98.1              98.1              98.1              98.1    اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــارات
              0.2              0.2              0.2              0.2              0.2    البحريـــــــــــــــــــــــــــــــن
              0.3              0.3              0.3              0.3              0.4    تونــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
              10.0              10.0              10.0              10.0              10.0    الجــــــــــزائــــــــــــــــــــــــر
              263.5              261.5              261.5              261.5              261.5    الســـــــــــــــــــعوديـــــــــــة
              2.5              2.5              2.5              2.5              2.5    ســــــــــــــــــــــــوريــــــــــة
              112.5              112.5              112.5              112.0              112.0    العــــــــــــــــــــــــــــــــــراق
              4.5              4.5              4.5              4.5              4.5    قطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

              96.5              96.5              96.5              96.5              96.5    الكويـــــــــــــــــــــــــــــــــت *
              45.0              45.0              45.0              45.0              45.0    ليبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

              2.9              2.9              3.0              3.0              3.1    مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
             636.0             634.0             634.2             633.6             633.8    إجمــالـــــــي أوابــــــــــــــك
              0.3…………    الســـــــــــــــــــــــــــــــودان
              5.4              5.5              5.3              5.2              5.2    عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
              4.0              4.0              4.0              4.0              4.0    اليمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
             645.7             643.5             643.5             642.8             643.0    إجمالـــــي الـــدول العربيــــة
              5.0              5.0              5.0              5.0              5.3    أنـــدونيســـــــــــــــــــــــــيا
              89.7              89.7              92.6              92.6              93.7    إيـــــــــــــــــــــــــــــــــــران

…………              2.4     الجابـــــــــــــــــــــــــــــــون **
              72.6              72.6              74.9              72.7              66.3    فنزويـــــــــــــــــــــــــــــــال
              22.5              22.5              20.8              20.8              20.8    نيجيريــــــــــــــــــــــــــــــا

             189.8             189.8             193.3             191.1             188.5    إجمالي دول أوبك غير العربيـة
             819.9             817.9             821.5             818.7             816.1    إجمالــــــــي أوبــــــــــــــــك
              5.2              5.2              5.0              4.5              4.3    المملكــــــــة المتحــــــــــدة
              10.8              10.9              10.4              11.2              8.4    النــــرويــــــــــــــــــــــــــج
              21.0              22.6              22.0              22.4              22.5    الواليــــــات المتحـــــــــــدة
              28.4              47.8              47.8              48.8              49.8    المكســــــــــــــــــــــــــــــيك
              4.9              4.9              4.8              4.9              4.9    آنــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
              57.0              57.0              57.0              57.0              57.0    آومنــولـث الدول المســتقلـة
              24.0              24.0              24.0              24.0              24.0    الصيــــــــــــــــــــــــــــــــــن
              46.8              46.1              43.0              41.6              43.9    باقـــــــي دول العالــــــــــــم
             1,033.6             1,051.7             1,051.0             1,048.3             1,046.3    إجمالــــــــي العــالــــــــــــم

             61.5             60.3             60.3             60.4             60.6    نسبـــــة األوابـــك للعالـــم (%)
             62.5             61.2             61.2             61.3             61.5    نسبـة الدول العربية للعـالم (%)
             79.3             77.8             78.2             78.1             78.0    نسبـــة األوبـــــك للعالــــم (%)

* يشمل نصف احتياطي المنطقة المقسومة.
** انسحبت من منظمة أوبك.

المصدر:  مصدر الملحق (1/6)  - وبيانات  من آل من  وزارة المالية واالقتصاد والتجارة لدولة قطر ووزارة االقتصاد الوطني في سلطنة عمان .



 

ملحق  (12/6)  :  احتياطي الغاز الطبيعي عربيــًا وعالميــًا
(1999-1995) 

(مليار متر مكعب عند نهاية السنة)

19951996199719981999

          6,003.0          6,003.0          6,000.0          5,784.0          5,859.0    اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــارات
          110.0          118.3          142.0          132.0          139.0    البحريـــــــــــــــــــــــــــــــن
          78.0          78.0          78.0          76.0          86.0    تونــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
          4,522.0          3,690.0          3,690.0          3,680.0          3,690.0    الجــــــــــزائــــــــــــــــــــــــر
          5,777.0          5,777.0          5,777.0          5,705.0          5,264.0    الســـــــــــــــــــعوديـــــــــــة
          241.0          241.0          241.0          235.0          235.0    ســــــــــــــــــــــــوريــــــــــة
          3,110.0          3,110.0          3,110.0          3,360.0          3,360.0    العــــــــــــــــــــــــــــــــــراق
          8,500.0          8,500.0          8,500.0          8,500.0          8,500.0    قطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
          1,480.0          1,480.0          1,480.0          1,489.0          1,494.0    الكويـــــــــــــــــــــــــــــــــت
          1,313.0          1,313.0          1,315.0          1,311.0          1,313.0    ليبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

          1,133.0          1,019.0          815.0          849.0          645.0    مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
          32,267.0          31,329.3          31,148.0          31,121.0          30,585.0    إجمــالـــــــي أوابــــــــــــــك

          85.0............    الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودان
          815.0          815.0          793.0          769.0          707.0    عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
          479.0          479.0          479.0          479.0          425.0    اليمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
          33,646.0          32,623.3          32,420.0          32,369.0          31,717.0    إجمالـــــي الـــدول العربيــــة
          4,010.0          4,010.0          4,010.0          3,851.0          3,500.0    أنـــدونيســـــــــــــــــــــــــيا
          23,002.0          23,002.0          23,000.0          23,000.0          19,350.0    إيـــــــــــــــــــــــــــــــــــران

............          104.0     الجابـــــــــــــــــــــــــــــــون  *
          4,035.0          4,035.1          4,120.0          4,051.5          4,064.7    فنزويـــــــــــــــــــــــــــــــال
          3,511.0          3,511.3          3,483.0          3,476.0          3,474.0    نيجيريــــــــــــــــــــــــــــــا

          34,558.0          34,558.4          34,613.0          34,378.5          30,492.7    إجمالي دول أوبك غير العربيـة
          65,263.0          64,431.4          64,485.0          64,207.5          59,972.7    إجمالــــــــي أوبــــــــــــــــك
          755.0          765.0          765.0          760.0          700.0    المملكــــــــة المتحــــــــــدة
          3,654.0          3,654.0          3,654.0          3,001.0          3,000.0    النــــرويــــــــــــــــــــــــــج
          4,645.0          4,735.2          4,759.0          4,714.0          4,676.0    الواليــــــات المتحـــــــــــدة
          851.0          1,796.9          1,796.9          1,810.0          1,916.0    المكســــــــــــــــــــــــــــــيك
          1,809.0          1,808.7          1,830.0          1,841.0          1,929.0    آنــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
          55,982.0          55,982.0          55,672.0          56,172.0          57,370.0    آومنــولـث الدول المســتقلـة
          1,368.0          1,367.7          1,370.0          1,120.0          1,070.0    الصيــــــــــــــــــــــــــــــــــن
          13,028.0          12,868.0          15,105.0          14,856.0          16,036.0    باقـــــــي دول العالــــــــــــم
          150,286.0          150,149.0          151,997.0          151,053.0          148,982.0    إجمالــــــــي العــالــــــــــــم

          21.5          20.9          20.5          20.6          20.5    نسبـــــة األوابـــك للعالـــم (%)
          22.4          21.7          21.3          21.4          21.3    نسبـة الدول العربية للعـالم (%)
          43.4          42.9          42.4          42.5          40.3    نسبـــة األوبـــــك للعالــــم (%)

 *  أنسحبت من أوبك .  
المصدر:  مصدر الملحق (1/6)  - وبيانات  من وزارة االقتصاد الوطني في سلطنة عمان .



 

ملحق (13/6)  :  تطور إنتاج النفط الخام عربيــًا وعالميــًا
(1999-1995) 

(ألف برميل/يوم)

19951996199719981999
               2,060               2,244               2,161               2,160               2,160    اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــارات

               176               183               163               157               146      البحريـــــــــــــــــــــــــــــــن    *
               83               81               82               87               89    تونــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
               766               827               846               806               752    الجــــــــــزائــــــــــــــــــــــــر
               7,700               8,280               8,012               8,102               8,023    الســـــــــــــــــــعوديـــــــــــة
               537               553               563               582               591    ســــــــــــــــــــــــوريــــــــــة
               2,653               2,181               1,384               740               737    العــــــــــــــــــــــــــــــــــراق
               633               613               609               407               390    قطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
               1,883               2,051               2,107               2,011               2,007    الكويـــــــــــــــــــــــــــــــــت
               1,336               1,506               1,434               1,394               1,399    ليبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
               807               809               827               809               840    مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

               18,634               19,328               18,187               17,255               17,134    إجمــالـــــــي أوابــــــــــــــك
               57               12.........   الســــــــــــــــــــــــــــــــــودان
               904               899               904               885               852    عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
               406               385               373               305               344    اليمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
               20,001               20,624               19,464               18,445               18,330    إجمالـــــي الـــدول العربيــــة
               1,288               1,315               1,330               1,327               1,328    أنـــدونيســـــــــــــــــــــــــيا
               3,462               3,713               3,603               3,596               3,595    إيـــــــــــــــــــــــــــــــــــران

............               302     الجابـــــــــــــــــــــــــــــــون  **
               2,783               3,409               2,412               2,381               2,379    فنزويـــــــــــــــــــــــــــــــال
               1,969               1,959               1,877               1,863               1,843    نيجيريــــــــــــــــــــــــــــــا

               9,502               10,396               9,221               9,167               9,447    إجمالي دول أوبك غير العربيـة
               26,532               28,098               25,774               24,787               24,915    إجمالــــــــي أوبــــــــــــــــك
               2,735               2,633               2,543               2,534               2,666    المملكــــــــة المتحــــــــــدة
               2,969               3,021               3,149               3,214               2,908    النــــرويــــــــــــــــــــــــــج
               7,643               8,010               8,290               8,340               8,371    الواليــــــات المتحـــــــــــدة
               2,931               3,071               3,022               3,273               3,074    المكســــــــــــــــــــــــــــــيك
               1,863               2,017               1,910               2,423               2,383    آنــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
               7,073               7,008               7,000               7,092               6,998    آومنــولـث الدول المســتقلـة

               3,202               3,200               3,189               3,110               2,976    الصيــــــــــــــــــــــــــــــــــن
               14,327               13,480               12,280               10,469               9,381    باقـــــــي دول العالــــــــــــم
               72,234               73,460               70,069               68,067               66,534    إجمالــــــــي العــالــــــــــــم

               25.79               26.31               25.96               25.35               25.75    نسبـــــة األوابـــك للعالـــم (%)
               27.69               28.08               27.78               27.10               27.55    نسبـة الدول العربية للعـالم (%)
               36.73               38.25               36.78               36.42               37.45    نسبـــة األوبـــــك للعالــــم (%)

*  تم اضافة انتاج حقل أبوسعفة منذ عام 1994 النتاج البحرين.

* * أنسحبت من أوبك .   

المصدر:  مصدر الملحق (1/6)   وبيانات من آل من وزارة المالية والقتصاد الوطني في السعودية ووزارة االقتصاد الوطني في سلطنة عمان .



 

ملحق  (14/6) :  تطور إنتاج الغــاز الطبيعي عربيــًا وعالميــًا

(1998-1995) 
(مليون متر مكعب/سنة)

1995199619971998

               48,980               48,090               46,530               40,860    اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــارات
               11,124               10,630               10,211               10,440    البحريـــــــــــــــــــــــــــــــن
               2,380               2,120               1,190               740    تونــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
               153,520               148,920               138,840               137,740    الجــــــــــزائــــــــــــــــــــــــر
               49,780               47,570               77,650               73,970    الســـــــــــــــــــعوديـــــــــــة
               7,740               6,400               5,780               4,390    ســــــــــــــــــــــــوريــــــــــة
               4,000               3,800               3,480               3,410    العــــــــــــــــــــــــــــــــــراق
               26,200               23,710               18,800               18,800    قطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
               10,860               10,870               10,892               10,868    الكويـــــــــــــــــــــــــــــــــت
               15,280               17,230               17,720               17,705    ليبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

               18,520               18,150               15,925               14,778    مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
               348,384               337,490               347,018               333,701    إجمــالـــــــي أوابــــــــــــــك

               10,364               10,179               7,192               6,783    عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
               15,300               14,910               14,620               13,350    اليمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
               374,048               362,579               368,830               353,834    إجمالـــــي الـــدول العربيــــة
               84,370               88,680               89,470               85,100    أنـــدونيســـــــــــــــــــــــــيا
               89,000               82,600               86,010               79,570    إيـــــــــــــــــــــــــــــــــــران

............     الجابـــــــــــــــــــــــــــــــون  *
               54,510               59,150               55,105               47,540    فنزويـــــــــــــــــــــــــــــــال
               31,750               32,280               35,450               35,100    نيجيريــــــــــــــــــــــــــــــا

               259,630               262,710               266,035               247,310    إجمالي دول أوبك غير العربيـة
               568,250               562,900               579,947               550,663    إجمالــــــــي أوبــــــــــــــــك
               97,610               93,590               98,320               83,510    المملكــــــــة المتحــــــــــدة
               72,590               70,370               59,450               47,190    النــــرويــــــــــــــــــــــــــج
               693,330               685,630               687,550               672,350    الواليــــــات المتحـــــــــــدة
               49,520               46,170               43,360               38,850    المكســــــــــــــــــــــــــــــيك
               203,490               199,470               198,110               192,510    آنــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
               705,120               687,140               733,090               722,310    آومنــولـث الدول المســتقلـة
               22,110               21,200               18,990               17,030    الصيــــــــــــــــــــــــــــــــــن
               444,330               427,970               411,080               382,726    باقـــــــي دول العالــــــــــــم
               2,921,894               2,856,940               2,884,900               2,757,690    إجمالــــــــي العــالــــــــــــم

               11.92               11.81               12.03               12.10    نسبـــــة األوابـــك للعالـــم (%)
               12.80               12.69               12.78               12.83    نسبـة الدول العربية للعـالم (%)
               19.45               19.70               20.10               19.97    نسبـــة األوبـــــك للعالــــم (%)

 * أنسحبت من أوبك .    

المصدر:  مصدر الملحق (1/6)   وبيانات من وزارة األقتصاد الوطني بسلطنة عمان والبنك المرآزي التونسي .



 

ملحق  (15/6) : انتاج سوائل الغاز الطبيعي في الدول العربيًة
(1998-1995) 

(ألف برميل/يوم)

19951996*1997*1998

               213               202               174               162    اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــارات

               18               16               13               12    البحريـــــــــــــــــــــــــــــــن

               1               1               1               1    تونــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

               709               733               733               684    الجــــــــــزائــــــــــــــــــــــــر

               727               723               697               701    الســـــــــــــــــــعوديـــــــــــة

               11               11               11               10    ســــــــــــــــــــــــوريــــــــــة

               24               16               16               15    العــــــــــــــــــــــــــــــــــراق

               85               73               90               73    قطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

               89               90               90               88    الكويـــــــــــــــــــــــــــــــــت

               51               52               52               48    ليبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

               70               52               45               41    مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

               1,998               1,969               1,922               1,835    إجمــالـــــــي أوابــــــــــــــك
               10               10               10               10    عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

               9               9               9               9    اليمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

               2,017               1,988               1,941               1,858    إجمالـــــي الـــدول العربيــــة

.بيانات تقديرية *

المصدر:  مصدر الملحق (1/6) .
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