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  في الدول العربيةاألولية استهالك الطاقة توقعات 

 5302حتى عام 

 مقدمة

تهدف الدراسة أوالً إلى تحليل اتجاهات و أنماط  استهالك الطاقة في 

على  المؤثرة، والعوامل الرئيسية 2152-5991الدول العربية للفترة 

مستويات االستهالك كالنمو االقتصادي والسكاني وأسعار الطاقة، وثانياً إلى 

من خالل بناء  2101تقدير الطلب اإلجمالي المتوقع على الطاقة حتى عام 

نماذج اقتصادية تتالءم مع أوضاع الطاقة في الدول العربية ونوعية البيانات 

 .المتوفرة

أولهما يتعلق بإستعراض انماط و تنقسم الدراسة الى جزئين رئيسيين، 

، حيث 2152-5991إتجاهات استهالك الطاقة في الدول العربية خالل الفترة 

تطور االستهالك ومعدالت النمو لمحة موجزة عن  تقديميهدف هذا الجزء إلى 

هيكل استهالك و المستهلكة عربيا،  للدول العربية ، ومصادر الوقود المختلفة

الدول العربية، و بحسب القطاعات االقتصادية  الطاقة وفق المصدر في

كذلك العوامل االقتصادية واالجتماعية  كما يستعرض هذا الجزء  .المختلفة

التي دفعت باستهالك الطاقة في االتجاه التصاعدي مثل النمو االقتصادي 

لما لذلك من أهمية على دقة التوقعات  والنمو السكاني وأسعار الطاقة

 المستقبلية

حتى ناول الجزء الثاني توقعات استهالك الطاقة في الدول العربية و يت

تقدير االستهالك اإلجمالي المتوقع على الطاقة لغاية  ، حيث سيتم2101عام 
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على أسس منهجية تتالئم مع أوضاع الطاقة في الدول العربية  2101عام 

 .ومع نوعية البيانات المتوفرة

إلى أولها يتطرق محاور رئيسية،  ةأربعويتمحور هذا الجزء حول 

ثانيها  يتعلق العالقة اإلحصائية والنموذج الرياضي المعتمد للتوقع، و

ثالثها سيخصص  بالبيانات الداخلة في نماذج التنبؤ وطريقة معالجتها، و

الستعراض التصورات المستقبلية لمعدالت النمو الخاصة بالمتغيرات الداخلة 

، وفي المحور ، وفرضيات السيناريوهات المرجعية في نماذج التنبؤ المختلفة

النتائج النهائية للتوقعات المستقبلية المتعلقة بالطلب األخير سيتم استعراض 

على إجمالي الطاقة، والمنتجات النفطية، والغاز الطبيعي والمصادر األخرى، 

 .واستهالك الفرد من الطاقة

مع بين دول كل منها تقسم الدراسة الدول العربية إلى مجموعتين تج

خصائص متقاربة، إلى حد ما، من حيث توفر مصادر الطاقة وأنماط 

 الدولوتشمل المجموعة األولى األقطار األعضاء في منظمة .  االستهالك

اإلمارات، البحرين، تونس، : وهي( أوابك)العربية المصدرة للبترول 

، مصر، وتستهلك الجزائر، السعودية، سورية، العراق، قطر، الكويت، ليبيا

من إجمالي مصادر الطاقة المختلفة، وتمثل حوالي % 89.8هذه المجموعة 

من الناتج المحلي اإلجمالي لمجموعة % 88من عدد السكان،  ونحو % 88

: أما المجموعة الثانية فتشمل الدول العربية األخرى وهي.  الدول العربية

، المغرب، موريتانيا، األردن، جيبوتي، السودان، عمان، الصومال، لبنان

 .اليمن
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في األولية ستهالك الطاقة أنماط و إتجاهات ا: الجزء األول

 الدول العربية

 

 :استعراض عام لستهالك الطاقة األولية فى الدول العربية: أولا 
 

مههن فههى الههدول العربيههة تطههوراً ملحو ههاً األوليههة شهههد اسههتهالك الطاقههة 

 ،(2152 – 5991)خههالل الفتههرة وفههق المصههادر المختلفهة حيهث الكههم والنهوع 

وكان الباعث لهذا التطور هو النمو السكانى المتسارع فى الدول العربية ،كما 

كان لتوسع قدرات الصناعات الكثيفة االستهالك للطاقة فى بعه  الهدول دور 

أساسى فى زيادة الطلب على الطاقة ،ويعد تزايد االعتماد على الغاز الطبيعى 

بهههرز عالمهههات تطهههور وتحديهههداً فهههى محطهههات توليهههد الطاقهههة الكهربائيهههة ههههو أ

استهالك الطاقة األولية فى الدول العربية، حيث تزايدت حصة الغاز الطبيعى 

من مزيج الطاقة األولية المستهلكة بصورة تدريجية فهى مقابهل تنهاقص حصهة 

 . النفط الخام ،وبخاصة داخل الدول األعضاء فى أوابك

   :يةتطور الستهالك المحلى من الطاقة األولية فى الدول العرب .1

شههههد إجمهههالى اسهههتهالك مصهههادر الطاقهههة األوليهههة المختلفهههة فهههى الهههدول 

حيث تزايد من ( 2152 – 5991)العربية تزايداً ملحو اً خالل فترة الدراسة 

ي فههي عههام /مليههون ب م ن 50.1إلههى  5991ي فههى عههام /مليههون ب م ن 8.6

وقههههد % . 6.8،أى مههها يقههههارب الضهههعم وبمعههههدل نمههههو سهههنوى بلهههه   2152

مههن هههذه الزيههادة % 91الههدول األعضههاء فههى أوابههك علههى حههوالى  اسههتحوذت 
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،حيههث شهههد اسههتهالك الههدول األعضههاء مههن مصههادر الطاقههة األوليههة المختلفههة 

 52.0ليصهههل إلهههى  5991ي فهههى عهههام /مليهههون      ب م ن 1.8ارتفاعهههاً مهههن 

% 6.8،أي بمعههدل نمههو سههنوى بلهه  حههوالى 2152ي فههى عههام /مليههون ب م ن

ى اسهتهالك مصهادر الطاقهة األوليهة المختلفهة فهى الهدول ،فى حين ارتفع إجمال

مليهون ب  5.6إلى  5991ي فى عام /مليون ب م ن 1.8العربية األخرى من 

خهالل % 6.1، أي بمعدل نمو سنوى أعلى بله  حهوالى 2152ي فى عام /م ن

 :والشكل التالى( 5)الفترة ذاتها، كما يتضح من الجدول 

 

إلجمهالى اسهتهالك الطاقهة األوليهة فهى  وقد تراوح معهدل النمهو السهنوى

و % 1.5مههها بهههين ( 2152 – 5991)الهههدول العربيهههة خهههالل فتهههرة الدراسهههة 

فهى كهل مهن % 8.8إلهى  1.0فى قطر وعمهان علهى الترتيهب، ومهابين % 8.1

% 6.1إلهى  0.1اليمن والسعودية ومصر والسودان، وبمعدل يتراوح مها بهين 

جزائهههر واإلمههارات والكويهههت، فههى كهههل مههن المغهههرب واألردن والبحههرين وال
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فهى الملحهق ( 5)فى بقية الهدول العربيهة، ويبهين الجهدول % 0وبمعدل أقل من 

 : والشكل التالى تطور استهالك الطاقة األولية فى الدول العربية

 

حصة إجمالى استهالك الطاقهة األوليهة فهى الهدول العربيهة مهن  يذكر أن

لتصهل إلهى  5991فهى عهام % 0.1اإلجمالى العهالمي قهد ارتفعهت مهن حهوالى 

وبالمقارنههة مههع المجموعههات الدوليههة األخههرى خههالل . 2152فههى عههام % 1.6

فترة الدراسة، يالحظ اقتهراب معهدل نمهو اسهتهالك الطاقهة فهى الهدول العربيهة 

بدرجة كبيرة من معدله فى مجموعة دول أسيا الهادئ، فى حهين يفهوق نظيهره 

 :  من الشكل التالى فى المجموعات الدولية األخرى، كما يتضح
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تطووور ح ووة السووتهالك المحلووى موون إجمووالى إنتوواد الطاقووة فووى الوودول  .5

   :العربية

بالرغم من ارتفاع إجمالى انتهاج الطاقهة فهى الهدول العربيهة خهالل فتهرة 

إلهى  5991ي فهى عهام /مليهون ب م ن 26.8مهن ( 2152 – 5991)الدراسهة 

إال % .2.1،أى بمعهدل نمهو سهنوى بله   2152ي في عام /مليون  ب م ن 09

أن هذا المعدل يقل بدرجة كبيرة عن معدل النمو السنوى إلجمهالى االسهتهالك 

كمهها % 6.8المحلههى للطاقههة فههى الههدول العربيههة خههالل نفههس الفتههرة والههذى بلهه  

 .  نفاً آليه سبق اإلشارة إ

ونتيجههة لههذلك فقههد شهههدت حصههة االسههتهالك المحلههى مههن إجمههالى إنتههاج 

مهن ( 2152 – 5991)مصادر الطاقة فى الدول العربية ارتفاعاً خالل الفترة 

، أى بزيههادة 2152فههي عههام % 01.5لتصههل إلههى  5991فههى عههام %  21.8
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 أعلى مسهتوى لتلهك الحصهة خهالل 2151،وقد شهد عام % 9.0بلغت حوالى 

 :،كما يبين الجدول والشكل التاليين% 08.1فترة الدراسة عندما بلغت 

 تطور ح ة الستهالك المحلى من إجمالى إنتاد الطاقة فى الدول العربية

)%( 
 

 1992 5333 5332 5313 5315 

مليون ب )االستهالك المحلى من الطاقة 

 (ي/م ن
8.6 1.1 51.1 52.8 50.1 

 09.1 01.5 00.8 28.8 26.8 (ي/ب م ن مليون)إجمالى إنتاج الطاقة 

 02.1 2..0 59.2 2..5 52.2 )%(ح ة الستهالك من النتاد 

 رول، بنك المعلوماتمنظمة األقطار العربية المصدرة للبت: المصدر
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 :تطور مزيج الطاقة األولية المستهلكة فى الدول العربية: ثانياا 

 

يعد كل من النفط الخام والغهاز الطبيعهى المصهدريين الرئيسهيين للطاقهة 

ارتفاعهههاً ( 2152 -5991)فهههى الهههدول العربيهههة، فقهههد شههههدت فتهههرة الدراسهههة 

مستمراً فى حصتهما مهن مهزيج الطاقهة المسهتهلكة فهى الهدول العربيهة، وعلهى 

 الرغم من أن حصهة الهنفط الخهام اتسهمت بالتنهاقص مقابهل تزايهد حصهة الغهاز

الطبيعهههى لعهههدة أسهههباب سهههناتى علهههى ذكرهههها الحقهههاً ،إال إنهههها اسهههتمرت فهههى 

االستحواذ على النصيب األكبر من مزيج الطاقة األولية المستهلكة فهى الهدول 

 . العربية

أما بالنسبة للمصادر األخرى فتعد مساهمتهم ضئيلة جهداً، ويعهزى ذلهك 

التههى  للمسههاقط المائيههةالخههرائط الطبوغرافيههة و إلههى قلههة وفههرة المههوارد المائيههة

فههى الههدول وإنشههاء مراكههز الطاقههة يمكههن االسههتفادة منههها فههى توليههد الكهربههاء 

العربية، وعدم  امتالك الدول العربية لقهدرات نوويهة حقيقيهة  إال أن السهنوات 

األخيرة قد شهدت إعالن العديد من الدول العربية عن خطط الستخدام الطاقهة 

متزايههداً بالطاقههة الشمسههية التههى تمتلههك الههدول النوويههة، كمهها شهههدت أهتمامههاً 

كمهها يعههد الفحههم مههن أقههل مصههادر الطاقههة األوليههة . العربيههة مههوارد هائلههة منههها

اسههتخداماً فههى الههدول العربيههة علههى الههرغم مههن تههوافره فههى بعهه  الههدول مثههل 

مصر والجزائر والمغرب، إضافة إلى اقتصار استهالك وقهود الكتلهه الحيويهة 

 .ى عدد محدود جداً من الدول العربيةوطاقة الرياح عل
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هذا ومن الواضح أن السمة األبرز الستهالك الطاقة األوليهة فهى الهدول 

العربيهة خهالل فتههرة الدراسهة ههى االعتمههاد شهبه الكامهل علههى مصهدري الههنفط 

حيهث ارتفعهت حصهتهما . الخام والغاز الطبيعى فى تلبيهة االحتياجهات المحليهة

 5991فهى عهام % 98.9فهى الهدول العربيهة مهن  من مهزيج الطاقهة المسهتهلكة

، فى حين انخفضت حصة المصادر األخرى مهن 2152فى عام % 98.1إلى 

و الشههكل ( 2)خههالل نفههس الفتههرة، كمهها يوضههح الجههدول % 5.1إلههى % 0.5

 : التالى

 

وفيمهها يلههي اسههتعراض لتطههور مههزيج الطاقههة األوليههة المسههتهلكة فههى الههدول 

 : العربية
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 :طيةالمنتجات النف .1

شهد استهالك المنتجات النفطية فى الدول العربية ارتفاعاً خهالل الفتهرة 

 1.1ليصههل إلههى  5991ي فههى عههام /مليههون ب م ن 0.8مههن ( 5991-2152)

ي، أى بمهها يعههادل الضههعم تقريبههاً وبمعههدل نمههو سههنوى بلهه  /مليههون ب م ن

خههالل الفتههرة، اسههتحوذت الههدول األعضههاء فههى أوابههك علههى حههوالى % 6.1

مهن هههذه الزيههادة ،حيههث شهههد اسهتهالك المنتجههات النفطيههة فههى الههدول  88.6%

ي ،أي /مليههون ب م ن 8.5ي إلههى /مليههون ب م ن 0.5األعضههاء ارتفاعههاً مههن 

،فى حين ارتفع اسهتهالك المنتجهات النفطيهة فهى % 6.5بمعدل نمو سنوى بل  

مليهون ب م  1.9ي ليصل إلهى /مليون ب م ن 1.1الدول العربية األخرى من 

خهالل نفهس الفتهرة، كمها % 0.6ي ،أي بمعدل نمهو سهنوى أقهل بله  حهوالى /ن

 :فى الملحق والشكل التالى( 3)يبين الجدول 
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وبالرغم من هذا االرتفاع الملحو  فهى اسهتهالك المنتجهات النفطيهة فهى 

الدول العربية خالل فتهرة الدراسهة، إال أن حصهة المنتجهات النفطيهة مهن مهزيج 

الهدول العربيهة قههد شههدت تراجعهاً تههدريجياً خهالل الفتههرة  الطاقهة المسهتهلكة فههى

لتصهل  5991مهن إجمهالى الطاقهة المسهتهلكة فهى عهام % 18.2ذاتها من نسهبة 

خههالل فتههرة % 1.2،أى بتراجههع بلهه  حههوالى  2152فههى عههام % 15إلههى نسههبة 

 .الدراسة، وذلك لصالح الغاز الطبيعى

يج الطاقههة ويعههزى االنخفههاض فههى حصههة المنتجههات النفطيههة مههن مههز

المسههتهلكة فههى الههدول العربيههة إلههى سياسههة إحههالل الغههاز الطبيعههى محههل الههنفط 

مههن إجمههالى % 81الخههام وبخاصههة فههى الههدول األعضههاء التههى تسههتهلك نحههو 

المنتجهههات النفطيهههة المسهههتهلكة فهههى الهههدول العربيهههة، حيهههث تراجعهههت حصهههة 

مهههن المنتجهههات النفطيهههة مهههن مهههزيج الطاقهههة المسهههتهلكة فهههى الهههدول األعضهههاء 

، أي بتراجع بل  حهوالى 2152فى عام % 69.1إلى  5991فى عام % 10.1

خالل فترة الدراسة، أما بالنسبة للهدول العربيهة األخهرى فقهد تراجعهت % 6.2

فى عهام % 18.0فيها حصة المنتجات النفطية من مزيج الطاقة المستهلكة من 

% 56، أي بتراجههع بلهه  حههوالى 2152فههى عههام % 86.6لتصههل إلههى  5991

 (.2)خالل فترة الدراسة، كما يتضح من الجدول 

ههههذا ويهههنعكس تطهههور حصهههة المنتجهههات النفطيهههة مهههن مهههزيج الطاقهههة 

المستهلكة على التوازن بين إنتاج مصافى التكرير وقدرتها على تلبيهة الطلهب 

كمهها يتغيههر اسههتهالك المنتجههات النفطيههة مههن دولههة ألخههرى بههاختالف . المحلههى
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االقتصههادية واالجتماعيههة، ويبههين الجههدول هيكههل ومسههتوى تطههور القطاعههات 

 : التالى تطور استهالك المنتجات النفطية وفق المنتج فى الدول العربية

 5315-1992استهالك المنتجات النفطية فى الدول العربية، وفق المنتج، 

 (ي/ألف ب م ن)
 

 1995 2000 2005 2010 2012 
معدل النمو 

1992-5315 

 1.1 1465.6 1303.3 906.9 736.2 642.6 الغازولين

زيت الغاز 

 والديزل
980.9 5588.1 5686.1 5982.0 2180.5 6.8 

 2.0 961.2 911.2 981.0 196.1 861.5 زيت الوقود

 0.1 2698.2 2160.1 5811.0 5111.8 5012.1 منتجات أخرى

 0.3 995.1. 220.9. 2539.5 0552.0 0.30.1 اإلجمالى

وفيمهها يلههى نسههتعرض تطههور اسههتهالك كههل منههتج مههن المنتجههات النفطيههة علههى 

 : حده

  الغازوليناستهالك: 

شههههد اسهههتهالك الغهههازولين فهههى الهههدول العربيهههة ارتفاعهههاً خهههالل الفتهههرة 

ليصهههل إلهههى  5991ي فهههى عهههام /ألهههم ب م ن 862.8مهههن   (5991-2152)

، أى باكثر من الضعم وبمعهدل نمهو 2152ي فى عام /ألم ب م ن 5681.8

خههالل الفتههرة، لترتفههع حصههته فههى إجمههالى المنتجههات النفطيههة % 1سههنوى بلهه  

، 2152فههى عههام % 25إلههى حههوالى  5991فههى عههام % 51.8المسههتهلكة مههن 

مهن ههذه الزيهادة % 91.0ك علهى حهوالى واستحوذت الدول األعضاء فى أواب

ي فهى /ألهم ب م ن 101.1،حيث شهدت ارتفاعاً فى استهالك الغازولين مهن 
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، أي بمعههدل نمههو 2152ي فههى عههام /ألههم ب م ن 5285.5إلههى  5991عههام 

مههن إجمههالى اسههتهالك % 25،ليشههكل الغههازولين مهها نسههبته % 1.2سههنوى بلهه  

 .2152الدول األعضاء من المنتجات النفطية عام 

وفى المقابل، ارتفع استهالك الغازولين فى الدول العربيهة األخهرى مهن 

ي فههى /ألههم ب م ن 586.1ليصههل إلههى  5991ي فههى عههام /ب م ن ألههم 511

،ليشهكل الغهازولين % 0.6، أي بمعدل نمو سنوى أقهل بله  حهوالى 2152عام 

 من إجمالى استهالك الدول العربيهة األخهرى مهن المنتجهات% 21.1ما نسبته 

 .2152النفطية عام 

هههذا و تههرتبط زيههادة حصههة الغههازولين مههن إجمههالى المنتجههات النفطيههة 

المستهلكة فى الدول العربية بهالتطور فهى قطهاع النقهل وزيهادة عهدد المركبهات 

 .المستخدمة إضافة إلى نوعيتها وكفاءة استهالكها للوقود

 استهالك زيت الغاز والديزل: 

فههى الههدول العربيههة ارتفاعههاً خههالل  شهههد اسههتهالك زيههت الغههاز والههديزل

ليصهل إلهى  5991ي فهى عهام /ألهم ب م ن 986مهن ( 2152-5991)الفترة 

% 6.8، أى بمعههدل نمههو سههنوى بلهه  2152ي فههى عههام /ألههم ب م ن 2180

خههالل الفتههرة، لترتفههع حصههته فههى إجمههالى اسههتهالك المنتجههات النفطيههة مههن 

وذت الهههدول ، اسهههتح2152فهههى عهههام % 29.8إلهههى  5991فهههى عهههام % 28.1

من هذه الزيادة، حيث شهدت ارتفاعهاً % 82.0األعضاء فى أوابك على نسبة 

إلى  5991ي فى عام /ألم ب م ن 808فى استهالك زيت الغاز والديزل من 
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، أي بمعههههدل نمههههو سههههنوى بلهههه  2152ي فههههى عههههام /ألههههم   ب م ن 5119.2

ك مهن إجمهالى اسهتهال% 28.9،ليشكل زيهت الغهاز والهديزل مها نسهبته 6.1%

 .2152الدول األعضاء من المنتجات النفطية عام 

بينما ارتفهع اسهتهالك زيهت الغهاز والهديزل فهى الهدول العربيهة األخهرى 

ي فهى /ألهم ب م ن 026ليصهل إلهى  5991ي فى عام /ب م ن ألم 528من 

،ليشههكل زيههت الغههاز % 1.1، أي بمعههدل نمههو سههنوى بلهه  حههوالى 2152عههام 

الى اسهتهالك الهدول العربيهة األخهرى مهن مهن إجمه% 08.5والديزل ما نسبته 

 .2152المنتجات النفطية عام 

هههذا وتههرتبط زيههادة حصههة زيههت الغههاز والههديزل مههن إجمههالى المنتجههات 

النفطية المستهلكة فى الدول العربية بالتطور فى القطاع الصناعي والزراعهي 

 .وتوليد الطاقة الكهربائية

 استهالك زيت الوقود: 

قههود فههى الههدول العربيههة ارتفاعههاً خههالل الفتههرة شهههد اسههتهالك زيههت الو

 961.2ليصهل إلهى  5991ي فى عام /ألم ب م ن 861من ( 5991-2152)

خههالل % 2.0، أى بمعههدل نمههو سههنوى بلهه  2152ي فههى عههام /ألههم ب م ن

الفتههرة، وعلههى الههرغم مههن ذلههك فقههد انخفضههت حصههته فههى إجمههالى اسههتهالك 

، 2152فههى عههام % 50.1 إلههى 5991فههى عههام % 58المنتجههات النفطيههة مههن 

من هذا الزيهادة ،حيهث شههد % 90واستاثرت الدول األعضاء فى أوابك بنحو 

إلهى  5991ي فى عهام /ألم ب م ن 111.1استهالك زيت الوقود ارتفاعاً من 
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، أي بمعههههدل نمههههو سههههنوى بلهههه  2152ي فههههى عههههام /ألههههم  ب م ن 188.6

الههدول  مههن إجمههالى اسههتهالك% 50،ليشههكل زيههت الوقههود مهها نسههبته 2.8%

 .2152األعضاء من المنتجات النفطية عام 

بينمهها ارتفههع اسههتهالك زيههت الوقههود فههى الههدول العربيههة األخههرى مههن 

ي فهى /ألم ب م ن 581.1ليصل إلى  5991ي فى عام /ألم ب م ن 509.6

% 58ليشكل زيت الوقود ما نسبته % 1.8، أي بمعدل نمو سنوى 2152عام 

ة األخههرى مههن المنتجههات النفطيههة عههام مههن إجمههالى اسههتهالك الههدول العربيهه

2152. 

ويعزى االنخفاض فى حصة زيت الوقود من إجمالى المنتجات النفطية 

المستهلكة فى الدول العربية إلهى سياسهات الهدول العربيهة الراميهة للتوسهع فهى 

استخدام الغاز الطبيعى بدالً من المنتجات النفطية من خالل تخفي  اعتمادهها 

ى محطات توليهد الكهربهاء مهن جههة وفهى قطهاع الصهناعة على زيت الوقود ف

 .من جهة أخرى

 المنتجات النفطية األخرى: 

تشههتمل المنتجههات األخههرى علههى الكيروسههين وغههاز البتههرول المسههال 

ووقهههود الطهههائرات والزيهههوت واألسهههفلت والشهههحوم وغيرهههها مهههن المنتجهههات 

توليهد الكهربهاء البترولية، عالوة على النفط الخام المستخدم بشكل مباشهر فهى 

وبشههكل غيههر مباشههر فههى صههورة مكونههات يههتم تحويلههها إلههى بتروكيماويههات 

 .تستخدم فى الصناعة
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شهههد اسههتهالك المنتجههات النفطيههة األخههرى فههى الههدول العربيههة ارتفاعههاً 

 5991ي فهى عهام /ألهم ب م ن 5012.1مهن ( 2152-5991)خالل الفترة   

وقههد اسههتهلكت الههدول . 2152ي فههى عههام /ألههم  ب م ن 2698.2ليصههل إلههى 

مههن إجمههالى اسههتهالك هههذه المنتجههات فههى % 95األعضههاء فههى أوابههك حههوالى 

، ويبهين الشهكل التهالى حصهة كهل منهتج مهن إجمهالى 2152الدول العربية عهام 

 .المنتجات النفطية المستهلكة فى الدول العربية
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 :الغاز الطبيعى .5

كبيهراً خهالل السهنوات شهد قطاع الغاز الطبيعى فى الدول العربية نمواً 

القليلة الماضية، وكان الدافع الرئيسى لنمو استهالك الغاز الطبيعى فهى الهدول 

العربية هو توافره فى الكثير من الدول األعضهاء مهن جههة، وللفوائهد الناجمهة 

عن استخدامه من جهة أخرى بما فى ذلك ارتفاع طاقته الحرارية ،وانخفهاض 

لطاقههة األخههرى، وقلههة تههاثيره علههى البيئههة لمهها اسههعاره بالمقارنههة مههع مصههادر ا

 .تتمثل في قلة اإلنبعاثات الملوثة للبيئة يتمتع به من مزايا بيئية كبيرة

نتيجة لما سبق فقد أصبح الغاز الطبيعى هو الوقهود المفضهل فهى الهدول 

بعد أن كان منتجاً ثانوياً غير مرغوب فيه يصاحب إنتهاج الهنفط الخهام العربية 

ول إلههى الحههد مههن كميههات الغههاز الطبيعههى التههى كانههت تهههدر حرقههاً ،فلجههات الههد

بسبب تدنى أسعاره فى األسواق العالمية، حيث كانت الهدول األعضهاء تسهتفيد 

فقط من الغاز الطبيعى فى سبعينيات القرن الماضى، إال أن اإلقبال % 51من 

نوات خهالل السه% 91المتزايد عليه أدى إلى زيادة تلهك النسهبة إلهى أكثهر مهن 

 . األخيرة

وبالتههالى فقههد شهههد قطههاع توليههد الطاقههة الكهربائيههة فههى الههدول العربيههة   

ارتفاعاً فى استخدام الغهاز الطبيعهى، يليهه بهدرجات متفاوتهة الصهناعات كثيفهة 

االستخدام للطاقة وبخاصة صناعة األسمدة والبتروكيماويات التى تعتمد علهى 

مه فى محطهات تحليهة الميهاه ،و إقامهة الغاز الطبيعى كلقيم، إضافة إلى استخدا

مشهههاريع تسهههييل الغهههاز الطبيعهههى، واسهههتمرار اسهههتخدامه كوقهههود فهههى مصهههانع 
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األسمنت والحديد والصلب، ليتزايد اعتماد الدول العربية على الغهاز الطبيعهى 

 .على حساب المنتجات البترولية

 حيث شههد اسهتهالك الغهاز الطبيعهى  فهى الهدول العربيهة ارتفاعهاً خهالل

ليصهل  5991ي فقط فهى عهام /مليون ب م ن 2.8من  (2152-5991)الفترة 

ي، أى بههاكثر مههن الضههعم وبمعههدل نمههو سههنوى بلهه  /مليههون ب م ن 8.1إلههى 

خههالل الفتههرة، اسههتحوذت الههدول األعضههاء فههى أوابههك علههى حههوالى % 1.1

من هذه الزيادة ،حيهث شههدت ارتفاعهاً فهى اسهتهالك الغهاز الطبيعهى % 92.2

ي فهى عهام /مليهون ب م ن 8.5إلهى  5991ي فى عام /يون ب م نمل 2.1من 

،فههى حههين ارتفههع اسههتهالك الغههاز % 1.0، أي بمعههدل نمههو سههنوى بلهه  2152

 086ي ليصهل إلهى /ألهم ب م ن 81الطبيعى فى الدول العربية األخهرى مهن 

خههالل نفههس % 9.1ي ،أي بمعههدل نمههو سههنوى أكبههر بلهه  حههوالى /ألههم ب م ن

 :فى الملحق والشكل التالى( 6)جدول ، كما يبين الالفترة
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وبذلك ارتفعهت حصهة الغهاز الطبيعهى مهن مهزيج الطاقهة المسهتهلكة فهى 

فهى % 61.1مهن (  2152-5991)الدول العربية بشكل تدريجى خالل الفترة 

، أى بزيادة فهى الحصهة بلغهت 2152فى عام % 61.1لتصل إلى  5991عام 

8.8.% 

بيعى مهن مهزيج الطاقهة المسهتهلكة ويعزى االرتفاع فى حصة الغاز الط

فى الدول العربية إلى سياسة إحالل الغاز الطبيعى محل الهنفط الخهام وبخاصهة 

مههن إجمههالى الغههاز الطبيعههى % 96فههى الههدول األعضههاء التههى تسههتهلك نحههو 

المستهلك فهى الهدول العربيهة، حيهث ارتفعهت حصهة الغهاز الطبيعهى مهن مهزيج 

لتصهل إلهى  5991فهى عهام % 60.8اء من الطاقة المستهلكة فى الدول األعض

، أما بالنسبة للدول العربيهة األخهرى فقهد ارتفعهت فيهها 2152فى عام % 69.8

 5991فهى عهام % 52.6حصة الغاز الطبيعى من مزيج الطاقة المستهلكة مهن 

 (.2)كما يتضح  من الجدول ، 2152فى عام % 21.1إلى 

 

 :الم ادر األخرى .0

( الطاقههة الكهرومائيههة والفحههم)تشههكل حصههة مصههادر الطاقههة األخههرى 

نسبة ضئيلة جداّ من مزيج الطاقة المسهتهلكة فهى الهدول العربيهة ،لعهدة أسهباب 

سههبق اإلشههارة إليههها انفههاً، وعلههى الههرغم مههن االرتفههاع الطفيههم فههى اسههتهالك 

 مهن( 2152-5991)مصادر الطاقة األخرى فى الهدول العربيهة خهالل الفتهرة 

ي فههى عههام /ألههم ب م ن 211.2إلههى  5991ي فههى عههام /ألههم ب م ن 212

فقههط، إال أن حصههتها مههن  مههزيج % 1.5، أى بمعههدل نمههو سههنوى بلهه  2152
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% 0.5الطاقة المستهلكة فى الدول العربية قد تراجعت خالل نفهس الفتهرة مهن 

، أى بههاكثر مههن الضههعم لصههالح 2152فههى عههام % 5.1إلههى  5991فههى عههام 

 .            لنفط والغازتزايد حصتى ا

يهههذكر أن اسهههتهالك الطاقهههة الكهرومائيهههة فهههى الهههدول العربيهههة قهههد شههههد 

ألههم ب م  510.6إلههى  5991ي فههى عههام /ب م ن ألههم 502.9انخفاضههاً مههن 

بينمهها شهههد % . 5.1، أى بتراجههع بلغههت نسههبته السههنوية 2152ي فههى عههام /ن

ي فههى عههام /ب م ن ألههم 89اسههتهالك الفحههم فههى الههدول العربيههة ارتفاعههاً مههن 

 % .  2.0ي، أى بمعدل نمو سنوى بل  /ألم ب م ن 515.8إلى  5991

والجدير بالذكر أيضاً أن استهالك المصادر األخهرى مهن مهزيج الطاقهة 

المسههتهلكة فههى الههدول األعضههاء فههى منظمههة أوابههك قههد شهههدت تراجعههاً خههالل 

ألهم  95.8إلهى  5991ي فى عام /ألم ب م ن 565.9الفترة قيد الدراسة من 

انخفههه  اسهههتهالك  ، فقهههد% 2.1، أى بمعهههدل تراجهههع سهههنوى بلههه  ي/ب م ن

ي فهى عهام /ألهم ب م ن 556.1الطاقة الكهرومائية فى الهدول األعضهاء مهن 

، أى بتراجههع بلغههت نسههبته 2152ي فههى عههام /ألههم ب م ن 89.6إلههى  5991

ألهم  21.0كما انخف  استهالك الفحهم فهى الهدول األعضهاء مهن . اً سنوي% 0

ي، أى بمعههدل تراجههع بلهه  /ألههم ب م ن 22.2إلههى  5991ي فههى عههام /م ن ب

 .  سنوياً % 5.2

أما بالنسبة للدول العربية األخرى فقد شهد استهالك المصهادر األخهرى 

ألههم ب م  550.8إلههى  5991ي فههى عههام /ألههم ب م ن 81فيههها ارتفاعههاً مههن 
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اسهتهالك حيث ارتفع % .0.8، أى بمعدل نمو سنوى بل  2152ي فى عام /ن

ي فهى /ألهم ب م ن 58.0الطاقة الكهرومائية فى الدول العربيهة األخهرى مهن 

، أى بمعدل نمو سنوى بله  2152ي فى عام /ألم ب م ن 06إلى  5991عام 

 65.1ارتفع استهالك الفحم فى الدول العربية األخرى مهن  ، فقدتقريباً % 0.1

بمعهدل نمهو بله  ي، أى /ألم ب م ن 19.8إلى  5991ي فى عام /ألم ب م ن

 .  سنوياً % 0.9

والجهههدير بالهههذكر، أن تحقيهههق االدارة المتوازنهههة لمصهههادر الطاقهههة فهههى  

الدول العربية يحتاج إلى اتخهاذ خيهارات اسهتراتيجية هامهة تههدف إلهى تعزيهز 

استدامة قطاع الطاقة، ياتى على رأس ههذه الخيهارات تنويهع مصهادر الطاقهة، 

راجعهههت فيهههها حصهههة مصهههادر الطاقهههة والسهههيما فهههى الهههدول األعضهههاء التهههى ت

 .بالملحق( 1)، كما يتضح من الجدول األخرى فى مزيج الطاقة المستهلكة

وفى هذا السياق، تشير التوجهات الحالية فى بعه  الهدول العربيهة إلهى 

التخطيط للتوسع فى استخدام الطاقات المتجددة على المدى القريهب ،حيهث تهم 

جية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة مهن وضع عدداً من المبادرات االستراتي

 بينهها ومهن ،والنوويهة الهوائيهةو  الشمسهية الطاقهة نتهاجإل خالل تنفيهذ مشهاريع

 الطاقهة مصهادر علهى صهديقة للبيئهة تعتمهد فهى األسهاس مهدن إنشهاء مشهاريع

 .المتجددة

تههم طههرح ، علههى سههبيل المثههال، ففههى دولههة اإلمههارات العربيههة المتحههدة 

بههر معمههل إلنتههاج الطاقههة الشمسههية المركههزة فههى العههالم وتصههل مبههادرة بنههاء أك
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ميجاوات من خالل شركة مصدر الحكومية المعنية بالطاقهة  5111قدرته إلى 

كهههاكبر محطهههة  5، كمههها تهههم تشهههغيل محطهههة شهههمس 2150فهههي عهههام  المتجهههددة

 511إلسهتخدام تطبيقههات الطاقههة الشمسههية المركههزة فههي انتههاج الكهربههاء بسههعة 

أربعهة مفهاعالت  إنشهاء رخصهة العربيهة اإلمارات دولة منحتكما ، ميجاوات

سهيدخل أولهها  وريهةك بقيهادة تكاشهر لمجموعهة ميجاوات 1811نووية بقدرة 

وفههى السههعودية يجههرى . ميجههاوات 5111بطاقههة  2151 عههام بحلههولالخدمههة 

للطاقهههة " الملهههك عبهههد ه"وضههع األطهههر التنظيميهههة والقانونيهههة إلنشهههاء مدينهههة 

طاقههة  مفههاعالتوأعلنههت مصههر عههن نيتههها إلنشههاء أربعههة . والنوويههةالمتجههددة 

كمهها دخههل األردن المرحلههة األخيههرة مههن مناقصههة . 2121نوويههة بحلههول عههام 

ميجههاوات أيضههاً بههالقرب مههن مينههاء  5111طاقههة نوويههة بقههدرة  مفاعههلإلنشههاء 

ذ بينما يتابع المغرب تنفيه. 2121العقبة ويتوقع االنتهاء من إنشائه بحلول عام 

والههذى يعههد " نههور"بنههاء محطههة إنتههاج الطاقههة الشمسههية مههن خههالل مشههروع 

االنتقهال إلهى مشروع ضخم يتكهون مهن خمسهة محطهات سهتمكن المغهرب مهن 

 .2121لطاقة النظيفة بحلول عام ل مصاف الدول المنتجة

فهى  (AFEX)للمؤشر العربهي لطاقهة المسهتقبل الجدير بالذكر انه وفقاً 

مراكهز فيمها  ةواألردن ومصهر علهى أعلهى ثالثه حصلت المغرب، 2150عام 

 .  يتعلق بالطاقة المتجددة
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 :التوزيع القطاعى لالستهالك النهائى من الطاقة فى الدول العربية: ثالثاا 

، مسههتوى لالسههتهالك النهههائى للطاقههةالتوزيههع القطههاعي دراسههة عكههس ت

أفضهل مهن تلهك موفرة صهورة تفصهيلية  الدول، تشهدها والتنمية التي  التطور

 .التى يعكسها االستهالك الكلي

يمكهن تقسهيم القطاعهات االقتصهادية وفههق اسهتهالكها للطاقهة، إلهى ثالثههة 

القطههاع الصههناعى، وقطههاع المواصههالت والقطههاع : قطاعههات رئيسههية وهههى

السههكنى والتجههارى، إضههافة إلههى القطاعههات  األخههرى والتههى تشههمل القطههاع 

" non energy use"مجهاالت غيهر الطاقهة  الزراعى واستهالك الطاقة فهى 

مثل استخدام الطاقة كلقيم فى صناعة البتروكيماويات، وكذلك إلنتاج منتجهات 

 . غير ذات محتوى حرارى، مثل زيوت التشحيم والبتومين

الجدير بالذكر، أن هناك تباين فى حجم استهالك الطاقة بهين القطاعهات 

ها النسبية فى االقتصاد الهوطنى ،ووفقهاً المختلفة من دولة ألخرى، وفقاً ألهميت

. للتغيهرات الهيكليههة المصهاحبة لمسههتوى التطهور والتنميههة التهى تشهههدها الههدول

فاستهالك الطاقة فى القطاع المنزلى والتجارى يشكل الجزء األكبر فى الدول 

ذات الههدخل المههنخف ، بينمهها يشههكل اسههتهالك الطاقههة فههى القطههاع الصههناعى 

 . الدول التى ترتفع فيها معدالت النمو االقتصادىالجزء األكبر فى 

وبحسب أخر البيانهات المتهوفرة حهول االسهتهالك القطهاعى، يالحهظ أن 

التوزيهع القطههاعى لالسههتهالك النهههائى مههن الطاقهة فههى الههدول العربيههة قههد شهههد 
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، فعلهى الهرغم مهن تراجهع حصهة القطهاع ( 2155-5998)تبايناً خهالل الفتهرة 

م إال أنه  ل هو القطهاع الرئيسهى المسهتهلك للطاقهة فهى الصناعى بشكل طفي

من إجمهالى االسهتهالك النههائى مهن الطاقهة % 08الدول العربية بحصة بلغت 

 . 5998فى عام % 01مقارنة بحصة بلغت  2155فى عام 

ويحل قطاع المواصالت فى المرتبهة الثانيهة حيهث ارتفعهت حصهته مهن 

، ويعهههود ههههذا 2155ام فهههى عههه% 29.1لتصهههل إلهههى  5998فهههى عهههام % 21

االرتفهههاع إلهههى زيهههادة اسهههتخدام وسهههائل المواصهههالت سهههواء مهههن حيهههث عهههدد 

المسافرين أو عهدد المركبهات أو عهدد األميهال التهى تقطعهها كهل مركبهة نتيجهة 

الرتفاع مستويات الدخل وزيادة عدد السكان وتوسيع شبكات النقهل بانواعهها، 

بانواعههها وخصوصههاً فههى وذلههك بههالرغم مههن تحسههن كفههاءة وأداء المركبههات 

 .استهالك الوقود

% 51.6وفى المقابل، تراجعهت حصهة القطهاع السهكنى والتجهارى مهن 

، ويعود جزء من ههذا التراجهع إلهى 2155فى عام % 1.1إلى  5998فى عام 

التطور التكنولوجي فى األجهزة الحديثة التى تسهتهلك قهدر ضهئيل مهن الطاقهة 

ت تسهتهلكها األجههزة القديمهة وفقهاً لهبع  يقدر بثلث إلى ربع الطاقة التهى كانه

التقديرات، كما ساهمت عمليات تغليم الجدران الخارجية للعديهد مهن المبهانى 

الجديدة بقصد عزلها عن تقلبات الطقس فهى بعه  الهدول العربيهة فهى خفه  

، كمهها يتضههح مههن اسههتخدام الطاقههة المسههتخدمة فههى عمليههات التدفئههة والتبريههد

 : بالملحق والشكل التالى (ب-8)و( أ-8)الجدولين 
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عرض تفصيلى لتطور االستهالك النهائى من الطاقة فى  وفيما يلى

 -5998)الدول العربية بكل قطاع على حده وفقاً للمصدر خالل الفترة 

2155   :) 

 :استهالك الطاقة فى القطاع ال ناعى .1

شهههدت الههدول العربيههة تراجعههاً فههى حصههة اسههتهالك الههنفط مههن إجمههالى 

االستهالك النهائى للطاقة فى القطاع الصناعى خهالل الفتهرة قيهد الدراسهة مهن 

، بينمها ارتفعهت حصهة 2155فهى عهام % 28.8إلهى  5998فى عهام % 06.1

فههى عههام % 11.8إلههى  5998فههى عههام % 85اسههتهالك الغههاز الطبيعههى مههن 

 (والكهربههاء الفحههم)المصههادر األخههرى ت حصههص اسههتهالك ، وتراجعهه2155

، كمهها يتضههح مههن  2155فههى عههام % 2.8إلههى  5998فههى عههام % 6.0مههن 

 : بالملحق والشكل التالى( ب-8)و( أ-8)الجدولين 
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هذا ويوجد تفاوت ملحو  بين الدول العربية مهن حيهث األهميهة النسهبية 

حيهههث شههههدت الهههدول لمصهههادر الطاقهههة المسهههتهلكة فهههى القطهههاع الصهههناعى، 

األعضاء فى أوابك تراجعاً فى حصة اسهتهالك الهنفط مهن إجمهالى االسهتهالك 

، كمهها 2155فههى عههام % 28إلههى  5998فههى عههام % 06النهههائى للطاقههة مههن 

فهى عهام % 60.6شهدت الدول العربية األخرى تراجعهاً فهى تلهك الحصهة مهن 

 .2155فى عام % 01.1إلى  5998

الدول األعضاء فهى أوابهك ارتفاعهاً فهى وعلى النقي  من ذلك، شهدت 

فهى % 10.5إلهى  5998فى عهام % 80.9حصة استهالك الغاز الطبيعى من 

، كما شهدت الدول العربية األخرى ارتفاعاً كبيراً فى تلك الحصهة 2155عام 

 . 2155فى عام  %69.1إلى  5998فى عام % 28.2من 

فقد شهدت الهدول ، (الكهرباء والفحم)أما فيما يخص المصادر األخرى 

األعضاء فى أوابك تراجعاً فى حصص استهالك الكهرباء والفحم فى القطهاع 
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كمها شههدت . 2155فهى عهام % 5إلهى  5998فهى عهام % 2.2الصناعى مهن 

الههدول العربيههة األخههرى أيضههاً تراجعههاً فههى حصههص المصههادر األخههرى مههن 

 .2155فى عام % 56.8إلى  5998فى عام % 28.0

ن ارتفاع حصة استهالك الغاز الطبيعهى مهن إجمهالى والجدير بالذكر، أ

االستهالك النهائى للطاقة فهى القطهاع الصهناعى بالهدول العربيهة خهالل الفتهرة 

قيد الدراسة تعود إلى استخدامه كوقود فى العديد من الصناعات الكبيرة كثيفهة 

االستهالك للطاقة مثل صناعة الحديهد والصهلب وصهناعة األسهمنت، أو كلقهيم 

ود فى صناعة األسمدة والبتروكيماويات وصناعة األلمونيوم التى شههدت ووق

 .توسعاً ملحو اً فى الدول العربية وبخاصة فى الدول األعضاء فى أوابك

    

 :استهالك الطاقة فى قطاع المواصالت .5

ارتفعت حصة استهالك النفط من إجمالى االستهالك النهائى للطاقة فى 

 5998فهى عهام % 91.1العربية بشهكل طفيهم مهن قطاع المواصالت بالدول 

، بينمها تراجعهت حصهة اسهتهالك الغهاز الطبيعهى 2155فى عام % 98.6إلى 

، كمهها يتضههح مههن  2155فههى عههام % 5.8إلههى  5998فههى عههام % 2.1مههن 

 : بالملحق والشكل التالى( ب-8)و( أ-8)الجدولين 
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العربيههة والجههدير بالمالحظههة أيضههاً، أن قطههاع المواصههالت فههى الههدول 

علههى المنتجههات البتروليههة لتلبيههة متطلباتههه مههن الطاقههة،  يعتمههد بشههكل شههبه كلههي

حيهههث شهههكل اسهههتهالك المنتجهههات البتروليهههة فهههى قطهههاع المواصهههالت حهههوالى 

من االستهالك النههائى لمصهادر الطاقهة المختلفهة فهى الهدول العربيهة % 98.6

 .2155فى عام 

 :استهالك الطاقة فى القطاع السكنى والتجارى .0

شهههدت الههدول العربيههة ارتفاعههاً طفيفههاً فههى حصههة اسههتهالك الههنفط مههن 

إجمالى االستهالك النهائى للطاقة فى القطاع السهكنى والتجهارى خهالل الفتهرة 

، كمها 2155فهى عهام % 81.8إلهى  5998فهى عهام % 19.6قيد الدراسة مهن 

إلههى  5998فههى عههام % 01.6ارتفعههت حصههة اسههتهالك الغههاز الطبيعههى مههن 

 .بالملحق( ب-8)و( أ-8)، كما يتضح من الجدولين 2155عام فى % 00
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هذا ويوجد تفاوت ملحو  بين الدول العربية مهن حيهث األهميهة النسهبية 

لمصههادر الطاقههة المسههتهلكة فههى القطههاع السههكنى والتجههارى، حيههث تراجعههت 

حصة استهالك النفط من إجمالى االستهالك النههائى للطاقهة بالهدول االعضهاء 

، بينمهها 2155فههى عههام % 18.2إلههى  5998فههى عههام % 18.1ن فههى أوابههك مهه

فهى عهام % 89.8شهدت الدول العربية األخرى ارتفاعاً فهى تلهك الحصهة مهن 

 .2155فى عام % 85.8إلى  5998

و شهدت الدول األعضاء فى أوابك ارتفاعهاً فهى حصهة اسهتهالك الغهاز 

حهين ، فهى 2155فهى عهام % 08.1إلى  5998فى عام % 00.8الطبيعى من 

فهى عهام % 51.1شهدت الدول العربية األخرى تراجعهاً فهى تلهك الحصهة مهن 

 . 2155فى عام %  5إلى حصة صغيرة بلغت أقل من  5998

 :استهالك الطاقة فى القطاعات األخرى .0

شهدت الدول العربية تراجعاً فى حصة استهالك النفط من إجمالى 

لتى تشمل القطاع االستهالك النهائى للطاقة فى القطاعات األخرى ،وا

كما ( non-energy use)الزراعى واستخدامات فى مجاالت غير الطاقة 

% 06.9إلى  5998فى عام % 69.8ذكر انفاً ،خالل الفترة قيد الدراسة من 

فى % 68.1، بينما ارتفعت حصة استهالك الغاز الطبيعى من 2155فى عام 

( أ-8)لين ، كما يتضح من الجدو2155فى عام % 86.8إلى  5998عام 

 .بالملحق( ب-8)و
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 :كثافة الطاقة المستهلكة فى الدول العربية وسياسات الدعم: رابعاا 

 :مؤشر كثافة الطاقة المستهلكة .1

 في الطاقة ترشيد كفاءة من المؤشرات الهامة المستخدمة فى قياس

 Energy Intensity (EI) المستهلكة الطاقة كثافة مؤشر هو الدول جميع

 ىالمحل الناتج إلجمالي بالنسبة األولية الطاقة استهالك إجمالي به ويقصد،

 لكل الطاقة استهالك ىإجمال بانها الطاقة كثافة تعرف آخر وبمعني للدولة،

ى، وبالتالى فإن انخفاض هذا المؤشر يدل المحل الناتج إجمالي من دوالر ألم

 الدول أن غالبيةوالجدير بالذكر .على الجودة فى كفاءة ترشيد استهالك الطاقة

وترشيد  الطاقة كفاءةتحسين  مجالل متزايداً  اهتماماً قد أولت  العربية

 .استهالكها من خالل وضع مجموعة من البرامج واالستراتيجيات المستقبلية

-5991)شهد إجمالى استهالك الطاقة فى الدول العربية خالل الفترة 

مليون  50.1ستواه نحو ليبل  م% 6.8ارتفاعاً بمعدل نمو سنوى بل  ( 2152

، إال أن الدول العربية وبخاصة الدول األعضاء فى 2152ي فى عام /ب م ن

منظمة أوابك لم تحقق إال خفضاً طفيفاً فى مؤشر كثافة الطاقة، األمر الذى 

 . يستدعى إيالء هذا المؤشر أهمية أكثر

فى مؤشر  ما تم مالحظته خالل فترة الدراسة هو االنخفاض الطفيمو

دوالر فى  5111/برميل مكافئ نفط 0.51كثافة الطاقة فى الدول العربية من 

، أى 2152دوالر فى عام  5111/برميل مكافئ نفط 0.18إلى  5991عام 

 %.1.2بمعدل انخفاض سنوى لم يتجاوز 
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يذكر أن مؤشر كثافة الطاقة فى الدول األعضاء فى أوابك قد شهد 

ألم دوالر /برميل مكافئ نفط 0.09الدراسة من انخفاضاً خالل الفترة قيد 

، أى 2152ألم دوالر فى عام /برميل مكافئ نفط 0.22إلى  5991فى عام 

 .%1.0بل  بمعدل انخفاض سنوى 

وفى المقابل، ارتفع مؤشر كثافة الطاقة فى الدول العربية األخرى 

إلى  5991ألم دوالر فى عام /برميل مكافئ نفط 2.1خالل الفترة ذاتها من 

، أى بمعدل زيادة سنوية 2152ألم دوالر فى عام /برميل مكافئ نفط 2.51

 :والشكل التالى( 1)،كما يتضح من الجدول % 1.6بل  

 

ويعزى االنخفاض الطفيم فى مؤشهر كثافهة الطاقهة فهى الهدول العربيهة 

خالل الفترة قيد الدراسة إلى االرتباط الوثيق بهين معهدل النمهو السهنوى للنهاتج 

ومعهههدل النمهههو السهههنوى ( 2111باألسهههعار الثابتهههة لعهههام )حلهههى اإلجمهههالى الم
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إلجمهههالى اسهههتهالك الطاقهههة فهههى الهههدول العربيهههة، حيهههث شههههد النهههاتج المحلهههى 

 5991مليهار دوالر فهى عهام  108.8اإلجمالى فى الدول العربية ارتفاعهاً مهن 

% 6.8، أي بمعههدل نمههو سههنوى بلهه  2152مليههار دوالر فههى عههام  5806إلههى 

حين بل  معدل النمو السنوى إلجمالى استهالك الطاقة فى الهدول العربيهة  ،فى

إن عدم فك االرتبهاط بهين معهدالت النمهو .    كما سبق اإلشارة إليه انفاً % 6.8

االقتصادى ومعدالت النمو فى استهالك الطاقهة يعهد دلهيالً علهى عهدم اسهتخدام 

، كمها اج القيمهة المطلوبهةالطاقة فى اقتصاديات الدول العربية بشكل فعال إلنته

 : يتضح من الشكل التالى

 

وعند المقارنة مع المجموعات الدولية األخهرى، يالحهظ ارتفهاع مؤشهر 

،وإن كان يقل عن نظيهره  2152كثافة استهالك الطاقة فى الدول العربية عام 

فى دول االتحاد السوفيتى السابق و أوروبا الشرقية التى سهجلت أعلهى مؤشهر 
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ألههم دوالر، بينمهها يظههل مرتفعههاً بشههكل /ب م ن 6.86اسههتهالك الطاقههة لكثافههة 

متبههاين مقارنههة بنظيههره فههى بقيههة المجموعههات الدوليههة األخههرى كمنطقههة أسههيا 

وأمريكها الجنوبيهة والوسهطى التهى وصهل ( ألهم دوالر/ب م ن 2.18)الهادي 

 ألههم دوالر وأمريكهها الشههمالية التههى بلهه  فيههه/ب م ن 2.19فيههها المؤشههر إلههى 

ألم دوالر، وأوروبا الغربية التى حققت أدنهى مسهتوى /ب م ن 5.02المؤشر 

ألم دوالر، مما يعنى ارتفاع كفاءة اسهتهالك /ب م ن 1.06لهذا المؤشر وهو 

 : ، كما يتضح من الجدول والشكل التاليينالطاقة فى هذه المجموعة

 

 الدولية المختلفة،تطور مؤشر كثافة استهالك الطاقة فى الدول العربية والمجموعات 

 (ألف دولر/ب م ن) ،1992-5315 
 

معدل النمو  5315 5313 5332 5333 1992 

السنوى 

1992-5315 

 (1.2) 0.18 0.11 0.19 0.18 0.51 الدول العربية

 (2.1) 5.02 5.65 5.15 5.88 5.81 أمريكا الشمالية

أمريكا الجنوبية 

 والوسطى

6.05 0.88 0.81 2.90 2.19 (2.9) 

االتحاد السوفيتى 

 السابق و أ ش

8.58 8.81 1.19 6.19 6.86 (0.0) 

  5.0 1.06 1.02 1.28 1.28 1.21 أوروبا الغربية

  1.1 2.18 2.18 2.15 5.81 5.95 أسيا الهادئ
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الجدير بالذكر أنه من فوائد تحسن كفاءة اسهتهالك الطاقهة أنهها تحهد مهن 

المبيعات الناجمة عن االسهتخدام غيهر الفعهال للطاقهة ،حيهث  العائد علىضياع 

على المحافظة علهى مسهتويات  المنتجةأن عدم تحسن هذه الكفاءة يجبر الدول 

أمهها  ،المحلههي علههى الطاقههةانتاجههها الحاليههة لتظههل قههادرة علههى تغطيههة الطلههب 

فههذا  بالنسبة للدول التى تعتمد على االسهتيراد للوفهاء باحتياجاتهها مهن الطاقهة،

يخلق ضغوطاً مالية على الحكومات ويجعل المستقبل غير واضح فيما يخهص 

 . األسعار وتوافر اإلمدادات

 :متوسط استهالك الفرد من الطاقة .5

فهى الهدول العربيهة علهى األولية انعكس ارتفاع إجمالى استهالك الطاقة 

ارتفاعهاً ، حيث شهد (2152-5991)متوسط استهالك الفرد منها خالل الفترة 



 مؤتمر الطاقة العربي العاشر                                                                                            

5302توقعات استهالك الطاقة األولية في الدول العربية حتى عام    |   

35 

 

برميهل مكهافئ نفهط فهى  50.9إلهى  5991برميل مكافئ نفط فى عهام  9.6من 

 % .2.0، أى بمعدل نمو سنوى بل  2152عام 

يذكر أن معدالت نمهو متوسهط اسهتهالك الفهرد مهن الطاقهة  تختلهم بهين 

الدول األعضاء فهى منظمهة أوابهك والهدول العربيهة األخهرى، كمها أنهها تتبهاين 

ث شهههد متوسههط اسههتهالك الفههرد مههن الطاقههة فههى الههدول مههن دولههة ألخههرى، حيهه

برميههل مكههافئ نفههط فههى عههام  50.6األعضههاء فههى منظمههة أوابههك ارتفاعههاً مههن 

، أى بمعهدل نمهو سهنوى 2152برميل مكهافئ نفهط فهى عهام  58.8إلى  5991

مها   2152،حيث تراوح متوسط استهالك الفرد مهن الطاقهة فهى عهام % 2بل  

 .برميل مكافئ نفط فى قطر 588.1فى تونس و  برميل مكافئ نفط 1.6بين 

أمههها بالنسهههبة لمجموعهههة الهههدول العربيهههة األخهههرى، فقهههد شههههد متوسهههط 

برميهل مكهافئ  2.8استهالك الفرد من الطاقهة ارتفاعهاً خهالل الفتهرة ذاتهها مهن 

، أى بمعهدل 2152برميهل مكهافئ نفهط فهى عهام  6.2إلهى  5991نفط فى عهام 

ح متوسهط اسهتهالك الفهرد مهن الطاقهة فهى حيهث تهراو،% 2.9نمو سنوى بله  

فئ ابرميهل مكه 61.6برميهل مكهافئ نفهط فهى السهودان و  5.5بهين  2152عام 

نفط فى عُمان، هذا وقد ارتفع متوسط استهالك الفرد مهن الطاقهة فهى كهل دول 

( 8)،كمها يتضهح مهن الجهدول المجموعة باستثناء كل من جيبهوتى وموريتانيها 

 :والشكل التالى
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التباين بين معدالت استهالك الفرد من الطاقة من دولة ألخهرى ويعزى 

ومههن فتههرة ألخههرى لعههدة عوامههل يههاتى فههى مقههدمتها اخههتالف توزيههع مصههادر 

الطاقة المتاحة من دولة إلهى أخهرى، حيهث يرتفهع اسهتهالك الطاقهة فهى بعه  

الدول األعضاء فى أوابك نظراً لتوافر مصادرها من جهة، ووجود صهناعات 

فضههالً عههن اعتمههاد بعهه  الههدول . سههتخدام للطاقههة مههن جهههة أخههرىكثيفههة اال

العربيههة األخههرى علههى الطاقههة الحيويههة ممهها انعكههس علههى انخفههاض متوسههط 

 . استهالك الفرد من الطاقة فى هذه الدول

كما كان الختالف الهياكل االقتصادية من دولة ألخرى دوراً مهماً فى  

حيىىي ي ىىد م ىىدل . لىىدخل المىىوم ذلىىا التيىىاينس وال ىىيما الت ىىود فىى  مصىىادر ا

ا تهالا الفرد من الطاقة مميا اً للتطور االقتصادى يين الدولس فالمجتم ات 
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وغيىىىر  ى شىىىاطها االقتصىىىاد  ت تمىىىد فىىى  جميىىى   ىىىواحالصىىى ا ية المتمدمىىىة 

 . ل  الطاقة يجمي  أ وا ها ومصادرها ىاالقتصاد

المحليىة الجدير يالىذكر أن  يا ىات الىد ت وت ى ير الطاقىة فى  ال ىو  

ل يت دوراً هاماً أيضاً ف  إيجاد ذلا التياين سحيي تى خف  األ ى ار المحليىة 

للطاقة ف  الدول األ ضاء ف  م ظمة أوايا   ها ف  الدول ال ريية األخىرى 

 ظىىراً لتىىوفر مصىىادرها مىىن جهىىةس ول يا ىىات الىىدول األ ضىىاء الهادفىىة إلىى  

اد متو ىط  صىيا الفىرد ت زيز الت مية االقتصادية والت  ا  ك ت  لى  ارتفى

مىىن ال ىىاتم المحلىى  ا،جمىىال س فضىىالً  ىىن ألىىر الزيىىادد ال ىىكا ية فىى  الىىدول 

 .ال ريية األخرى  ل  متو ط ا تهالا الفرد من الطاقة

 

 :م ادر الطاقة( استهالك/إنتاد)مؤشر  .0

مصادر الطاقة من المؤشرات الهامة الت  ( ا تهالا/إ تاج)ي د مؤشر 

. ت ط  صىورد واضىحة لكيفيىة تلييىة الىدول لالحتياجىات المحليىة مىن الطاقىة

فالىىدول التىى  يزيىىد فيهىىا قيمىىة هىىذا المؤشىىر  ىىن الواحىىد الصىىحي  ت ىىد دول 

مؤشىر مصدرد صافية لمصادر الطاقةس والدول المكتفية ذاتياً تم  فيها قيمىة ال

أن تلىىا ي  ىى   0..5وا خفىىا  قيمىىة المؤشىىر  ىىن س 5.50 – 0..5مىىايين 

. الىىىدول ت تمىىىد يشىىىكل أ ا ىىى   لىىى  الىىىواردات لممايلىىىة احتياجاتهىىىا المحليىىىة

فى  الىدول ال رييىة ال فط ( ا تهالا/إ تاج)تطور مؤشر ويوض  الشكل التال 

 :  2552و  0..5ممار ة م  المجمو ات الدولية األخرى خالل  ام  
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الىى فط الخىىات فىى  ( ا ىىتهالا/ا تىىاج)ومىىن المالحىىظ تراجىى  قيمىىة مؤشىىر

يشكل ملحوظ سكما تراجى  هىذا ( 2552-0..5)الدول ال ريية خالل الفترد 

أمريكىىىا الج وييىىىة دول المؤشىىىر أيضىىىاً وإن كىىىان يدرجىىىة أقىىىل فىىى  كىىىل مىىىن 

والو ط  سوأ يا الهىاد،س ولىت يحىدي ت يىر يىذكر فى  قيمىة هىذا المؤشىر فى  

شىىمالية وأورويىىا ال رييىىةس يي مىىا شىىهد االتحىىاد ال ىىوفيت  ال ىىاي  و أمريكىىا ال

ال فط الخات من يىين ( ا تهالا/ا تاج)أورويا الشرقية ارتفا اً ف  قيمة مؤشر 

 . المجمو ات الدولية المختلفة

ل از الطيي   خالل الفترد ا( ا تهالا/ا تاج)فيما يت ل  يميمة مؤشر  و

  الىىىدول ال رييىىىةس كمىىىا ارتفىىى  هىىىذا فىىىيالحظ ارتفا هىىىا فىىى( 0-2552..5)

 سف  كل من أمريكا الج وييىة والو ىط  سوإن كان يدرجة أقل سالمؤشر أيضاً 

االتحىىاد ال ىىوفيت  ال ىىاي  و أورويىىا الشىىرقيةس ولىىت يحىىدي ت يىىر يىىذكر فىى   و

قيمىىة هىىذا المؤشىىر فىى  أمريكىىا الشىىماليةس فىى  حىىين شىىهدت كىىالً مىىن أورويىىا 
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س ال از الطيي  ( ا تهالا/ا تاج)ف  قيمة مؤشرال ريية وأ يا الهادى تراج اً 

 :   كما يوض  الشكل التال 

 

 

 :سياسات دعم الطاقة فى الدول العربية .0

الم ىىاهمة الماليىىة التىى  " ىىرف م ظمىىة التجىىارد ال الميىىة الىىد ت ي  ىى  ت  

" مية فىىىى  داخىىىىل الىىىىيالد وتىىىى ت  يفا ىىىىدد تىىىدف ها الحكومىىىىة أو أى جهىىىىة ر ىىىى

المد ومة ت تحوذ الطاقة  ل  المرتية األولى  مىن  سويالممار ة يين الم تجات

سحيىىي يشىىير صىى دو  ال مىىد الىىدول  فىى  تمريىىر  " األكلىىر د مىىاً "يىىين ال ىىل  

 2555فى   ىات د ىت الطاقىة قىد وصىل "إلى  أن  2552الصادر ف  مىار  

تريليون دوالر  ل  م توى ال الت سأى ما  ..5إل  م توى مرتف  جداً قدر  

% 8ال ىىاتم المحلىى  ا،جمىىال  ال ىىالم  سأو   ىىية  مىىن إجمىىال % 2.0ي ىىادل 
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سكمىا تشىير أحىدي تمىديرات لوكالىة الطاقىة الدوليىة " من ا،يرادات الحكوميىة

إل  أن إجمال  د ىت ا ىتهالا الوقىود األحفىورى فى  جميى  أ حىاء ال ىالت يلى  

س ويشىكل د ىت الم تجىات ال فطيىة مىا يزيىد 2552مليار دوالر ف   ات  055

 .  ا،جمال  من هذا% 05 ن 

فى   الت مية االقتصادية و االجتما يةي د د ت الطاقة من أهت ممومات و

س  ل  م توى ال ىالت الدول ال ريية والت  ت د الم طمة األكلر ا تهالكاً للطاقة

 لى  رقايىة مشىددد فىر  أ  ار الطاقىة و    ت الدول ال ريية إل  د تفمد 

ال ىىتفادد مىىن لم ىىا دد الف ىىات األقىىل دخىىال يهىىدف س المحلىى  قطىىاد الطاقىىة

 وال ىىىاز الطيي ىىى  خاصىىىة الم تجىىىات اليتروليىىىةيومصىىىادر الطاقىىىة المختلفىىىة 

 الىذى يهىدف دىو الت ويى  االقتصىا الص ا ة المحلية وكذلا لد ت. والكهرياء

. ياتهاو ت زيز المدرد الت اف ية ال المية القتصاد  مل جديددفرص  توفيرإل  

دارد االقتصىاد ،ال ىيطرد  لى  أ ى ار الطاقىة أداد هامىة  أنوالجدير يالىذكر 

 .ال يطرد  ل  التضخت  س وخاصة ف الكل

الىىىدول ال رييىىىة ل يا ىىىات د ىىت الطاقىىىة  لىىى  مىىىدى ال مىىىود   أدى تي ىى

تشهجيع اإلسهراف فهى االسهتهالك وتقليهل تنهافس الطاقهة  األري ة الماضية إلى  

ة للدولههة وال سههيما فههى الههدول المتجههددة و المسههاهمة فههى عجههز الموازنههة العامهه

العربيههة المسههتوردة للطاقههة والتههى تواجههه صههعوبات فههى تعاملههها مههع تقلبههات 

األسهعار العالميههة الدوليهة، وهههو األمهر الههذى ال يمكهن تحملههه علهى نحههو متزايههد            

 .فى المستقبل
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لقههد شهههد دعههم اسههتهالك الوقههود األحفههورى فههى الههدول العربيههة ارتفاعههاً 

وبخاصههة فهى مجموعههة الههدول العربيههة ( 2155-2111)خههالل الفتههرة ملحو هاً 

تضهههم كهههل مهههن المملكهههة العربيهههة السهههعودية التهههي األعلهههى اسهههتهالكاً للطاقهههة و

حيهث . واألمارات العربية والعهراق و الجزائهر وليبيها ومصهر والكويهت وقطهر

 81.1ارتفع إجمالى دعهم اسهتهالك الوقهود االحفهورى فهى ههذه المجموعهة مهن 

،أى  2155مليههار دوالر فههى عههام  580.5إلههى  2111دوالر فههى عههام  مليههار

 %.58.8بزيادة تقترب من الضعم، أو بمعدل نمو سنوى كبير بل  

مهن الزيهادة % 80استحوذ دعم استهالك المنتجات النفطية على حوالى 

فى إجمالى دعم اسهتهالك الوقهود األحفهورى فهى ههذه المجموعهة، حيهث ارتفهع 

مليهههار دوالر فهههى عهههام  511.8إلهههى  2111دوالر فهههى عهههام مليهههار  18.2مهههن 

وعلى الرغم من هذا االرتفاع إال أن حصته من إجمالى دعم اسهتهالك . 2155

%          86.1إلههى  2111فههى عههام % 88.6الوقههود األحفههورى قههد تراجعههت مههن 

 .2155فى عام 

مهن % 58فى حين استحوذ دعم اسهتهالك الغهاز الطبيعهى علهى حهوالى 

مليار  1.1ة فى إجمالى دعم استهالك الوقود األحفورى، حيث ارتفع من الزياد

، لترتفهع حصهته 2155مليهار دوالر فهى عهام  59.1إلى  2111دوالر فى عام 

إلهى  2111فهى عهام % 8.8من إجمهالى دعهم اسهتهالك الوقهود األحفهورى مهن 

 :، كما يوضح الشكل التالى2155فى عام % 52.5
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 .مارات المتحدةلكويت وليبيا وقطر والسعودية واإلومصر والعراق واتضم كل من الجزائر * 

 .تشمل الفحم والكهرباء** 

 IEA, World Energy Outlook 2013: المصدر
 

ويوض  الشكل أد ا  وض  دول المجمو ىة  لى  خريطىة د ىت الطاقىة 

 مىىن ك  ىىية االحفىىورى الوقىىود ا ىىتهالا د ىىت م ىىدلال الميىىة ياال ىىت اد إلىى  

س وكمىىا هىىو واضىى  أن جميىى  الىىدول 2552فىى   ىىات  إ تاجىى  تكلفىىة إجمىىال 

ال ريية األ ل  كلافة ف  ا ىتهالا الطاقىة تمى  يىين اللاللىة  شىر دولىة األكلىر 

-%05)د مىىاً  لىى  م ىىتوى ال ىىالتس والتىى  يتىىراو  م ىىدل الىىد ت فيهىىا مىىايين 

.9.)% 
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 %(2..5 -% 3.3)معدل الدعم  %(21 -% 2..5)معدل الدعم  %(.9 -% 21)معدل الدعم 

 %59.1ماليزيا . 21 %68.9تركمنستان  .56 %.9الكويت  .1

 %59.6روسيا . 28 %01.6أذربيجان  .51 %82فنزويال  .2

 %51.8الهند . 21 %01.0باكستان  .58 %23.5ليبيا  .0

 %58.1تايالند . 28 %05.9بوليفيا  .51 %22.9السعودية  .0

 %58.2المكسيك . 29 %05.5انجوال  .58 %22.1قطر  .2

 %52.2فيتنام . 01 %29.5كازخستان  .59 %10.8ايران  .8

 %1.1الجابون . 05 %28.0اندونسيا  .21 %0.1.المارات  .2

 %6.1جنوب افريقيا . 02 %28.0السلفادور  .25 %81.9أوزبكستان  .8

 %0.6الصين . 00 %28.9نيجيريا  .22 %5.0.العراق  .9

 %2.2كولومبيا . 06 %28.1أوكرانيا  .20 %2..2الجزائر  .13

 %1.1بيرو . 01 %28.1االرجنتين  .26 %20.2م ر  .11

   %15.1األكوادور  .52

   %15بنجالديش  .50

 IEA, World Energy Outlook 2013: المصدر
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والتى  فى  الىدول ال رييىة وا طالقاً من أهمية تحمي  الت ميىة الم ىتدامة 

تكامىىل م ظومىىة  واللىىروات الطيي يىىة وفىى  إطىىار لمىىوارداإدارد كفىىاءد تتطلىا 

الطاقىة وتح ىين كفىاءد  د ىت أهمية ال مل  لى  ترشىيد تتض الت مية والطاقة س

 .يالدول ال ريية ها ف  مختلف المطا ات االقتصاديةا تخدام

 ال رييىةالم تجىات ال فطيىة وال ىاز الطيي ى  فى  األ ىوا   ت د أ  ار و

ال ىيا الر ي ى  وراء ا، ىراف فى   هىوواألرخص  ل  م توى ال التس   ه

ها الى مص فى  يترتىا  ليى   ىدد  تىا م  ىليية  لى  رأ ى ىا تهالا الطاقة الىذ

 .ةكفاءد ا تخدات الطاق

الجدير يالذكرس أ    ل  الرغت من اآللار ال ليية الت  يت يا فيها د ت 

س لىي  فمىط كييردي د م ضلة  ال مل  ل  تمليل أو حت    إل اءالطاقةس إال أن  

 ت يال  ىىية لواضىى   الىدف ال ىىالتس دول فى  الىىدول ال رييىة ولكىىن  لىى  م ىتوى

لمصىادر الطاقىة  ى رية الفجىود التديير موارد ماليىة لت طيىة " ي    ال يا ات

الم ىىتهلكة وهىى  الفىىر  يىىين أ ىى ار مصىىادر الطاقىىة فىى  األ ىىوا  ال الميىىة 

  ." واأل  ار الت  تياد يها هذ  المصادر محلياً 

،حىداي الترشىيد هىو المىدخل الر ي ى  أ ى ار الطاقىة  ت ديل هذا وي د

الكلير من الصادرات غير ال فطية من الميىود الدوليىة   ي ف كما إ  المطلواس 

 ل    ىية  قد أ تجت ياال تماديا تيار أ ها  األ وا الت  تفر   ل  دخولها 

 .التجارد ال المية كييرد من الد ت يما يخالف شروط م ظمة
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الطاقة األولية فى الدول العوامل الرئيسية المؤثرة على استهالك : خامساا 

 :العربية

شهد ا تهالا الطاقىة األوليىة فى  الىدول ال رييىةس كمىا ذكىر ف فىاس قفىزد 

ي فىى   ىىات /مليىىون ا ت ن 9.5مىىن ( 2552-0..5) و يىىة خىىالل الفتىىرد 

س أى يم ىدل  مىو  ى وى 2552ي ف   ىات /مليون ا ت ن 52.1إل   0..5

المت يىىرات االقتصىىادية  سوت ىىود أ ىىياا هىىذا ال مىىو إلىى   ىىدد مىىن% 5.9يلىى  

وال ىكا ية واالجتما يىةس إضىافة إلى  هيكىىل األ ى ار المحليىة لمصىادر الطاقىىة 

وت ىد هىذ  المت يىرات هى  . ومدى توافرها ف  الدول ال ريية خالل تلا الفترد

. ال وامىىل الر ي ىىية التىى   ىىتي    ليهىىا التوق ىىات الم ىىتميلية ال ىىتهالا الطاقىىة

ل  امل من تلا ال وامىل  لى  ا ىتهالا الطاقىة وفيما يل  ا ت را  لت لير ك

 :األولية ف  الدول ال ريية

 :النمو القت ادى .1

ت رف ال القة يين الدخل وا تهالا الطاقىة ي  هىا  القىة طرديىة وذلىا 

ف  ظل  دت الت ير ف  الهيكل االقتصىادىس وكلافىة ا ىتهالا الطاقىةس ودرجىة 

تلفىىة سواأل ىى ار و يا ىىات ا،شىىياد فىى  ا ىىتهالا المطا ىىات االقتصىىادية المخ

ويالتال  فإن ارتفاد ال اتم المحل  ا،جمال  يىؤدى إلى  ارتفىاد . ترشيد الطاقة

 . ا تهالا الطاقة يافترا  ليات ال وامل األخرى

فمد  اهت ت ارد خط  الت مية االقتصادية فى  الىدول ال رييىة فى   مىو 

فىىرد مىىن ال ىىاتم م ىىدالت ال ىىاتم المحلىى  ا،جمىىال س ويالتىىال  ارتفىى   صىىيا ال
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المحل  ا،جمال  مما دف  يمود م تويات ا تهالا الطاقىة  حىو االرتفىاد  لى  

الصى ا يةس والزرا يىة )الم توى األ رى وف  المطا ىات ا، تاجيىة المختلفىة 

 ...(. سوالخدميةس 

( ياأل ىى ار اللايتىىة)شىىهد ال ىىاتم المحلىى  ا،جمىىال  للىىدول ال رييىىة لمىىد 

مليىىار دوالر فىى   ىىات  .12ارتفا ىىاً مىىن حىىوال   خىىالل الفتىىرد قيىىد الدرا ىىة

س أى يىىى كلر مىىىن 2552مليىىىار دوالر فىىى   ىىىات  5925ليصىىىل إلىىى   0..5

 ،فى الملحهق( 9)، كما يبين الجدول   وياً % 5.8الض ف أو يم دل  مو يل  

النمهو االقتصهادى تطهور  العالقهة الطرديهة الواضهحة بهين  ويبين الشكل التالى

 (:2152-5991)خالل الفترة  الدول العربيةاستهالك الطاقة فى و
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 :السكانىالنمو  .5

تعههرف العالقههة بههين الزيههادة السههكانية واسههتهالك الطاقههة بانههها عالقههة 

، إذ تههؤدى يىىافترا  ليىىات ال وامىىل األخىىرىس كمىىا ذكىىر ا فىىاً طرديههة أيضههاً 

الزيادة فى عدد السكان إلى ارتفهاع اسهتهالك الطاقهة بمصهادرها المختلفهة فهى 

ة القطاعات، حيث يرتفع استهالك الوقهود بانواعهه فهى قطهاع المواصهالت كاف

السههتخدامه فههى وسههائل النقههل المختلفههة، ويرتفههع اسههتهالك القطههاع الصههناعى 

نتيجة زيادة الطلب على السهلع التهى يتطلهب إنتاجهها اسهتخدام مصهادر مختلفهة 

ع معهدالت من الطاقة، ويرتفع استهالك القطاع السكنى والتجارى نتيجة ارتفها

التدفئههة والتبريههد واإلنههارة وال سههيما مههع التوسههع العمرانههى وارتفههاع معههدالت 

النمههو الحضههرى، كمهها يرتفههع أيضههاً اسههتهالك القطاعههات األخههرى كالقطههاع 

 . الزراعى والقطاع الخدمي

وشههههدت الهههدول العربيهههة نمهههواً كبيهههراً فهههى عهههدد السهههكان خهههالل الفتهههرة 

 085إلههى  5991سههمة فههى عههام مليههون ن 269مههن حههوالى ( 5991-2152)

سهههنوياً، حيهههث % 2.2، أى بمعهههدل نمهههو بلههه  2152مليهههون نسهههمة فهههى عهههام 

مههن هههذه الزيههادة % 72اسههتحوذت الههدول األعضههاء فههى أوابههك علههى حههوالى 

،وهههو مهها يفسههر ارتفههاع معههدل النمههو السههنوى السههتهالك الطاقههة فههى الههدول 

العربيههة األخههرى مقارنههة بنظيههره فههى الههدول %( 6.8)األعضههاء فههى أوابههك 

فهههى ( 51)، كمههها يبهههين الجهههدول خهههالل ذات الفتهههرة، كمههها ذكهههر انفهههاً %( 6.8)

 تطهههور عهههدد السهههكان العالقهههة الطرديهههة بهههين ، ويبهههين الشهههكل التهههالىالملحهههق

 (:2152-5991)خالل الفترة  استهالك الطاقة فى الدول العربيةو
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 :األسعار المحلية للطاقة .0

المحليههة للطاقههة واسههتهالكها بانههها عالقههة تعههرف العالقههة بههين األسههعار 

االقتصهههادية والسياسهههية )عكسهههية وذلهههك بهههافتراض ثبهههات العوامهههل األخهههرى 

التههى تههرتبط بسياسههات تسههعير الطاقههة، فارتفههاع أسههعار الطاقههة ( واالجتماعيههة

 .يؤدى إلى ارتفاع تكلفة استخدامها وبالتالى انخفاض الطلب عليها

لمحليهة للطاقهة مهن دولهة ألخهرى ومهن هذا وتتبهاين اتجاههات األسهعار ا

مصههدر ألخههر وفقههاً للسياسههات االقتصههادية وهيكههل االقتصههاد المحلههى السههائد 

إضههافة إلههى مههدى تههوافر مصههادر الطاقههة، ممهها يجعههل مههن الصههعوبة بمكههان 

التوصل إلى تقييم عام موحد لسياسات تسعير الطاقة ،والهذى يعهد حاليهاً األمهر 

م لهدعم الطاقهة المنتشهر فهى جميهع انحهاء العهالم أكثر إلحاحاً ضمن السياق العها
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والذى يصل مجموعهه وفقهاً ألحهدل التقهديرات إلهى أكثهر مهن خمسهة أضهعاف 

 .مجموع المساعدات اإلنمائية التى تقدم على المستوى العالمي

والجههدير بالههذكر ،أن الههدول العربيههة وبخاصههة الههدول األعضههاء تههدعم 

جتمههع مههن ذوي الههدخل المحههدود أسههعار الطاقههة بهههدف مسههاعدة قطاعههات الم

لتحقيق التكافؤ االجتمهاعى ،والمسهاعدة فهى توسهعة القطهاع الصهناعى لتحقيهق 

حيث يبهاع الوقهود بسهعر أقهل مهن السهعر . معدالت أعلى من النمو االقتصادى

 .     المرجعى فى األسواق العالمية، أى دون فرض ضرائب عليه

وفيما يلى استعراض لتطهور األسهعار المحليهة لمصهادر الطاقهة األعلهى 

اسههتهالكاً فههى الههدول العربيههة وهههى زيههت الغههاز والههديزل ،الغههازولين والغههاز 

الطبيعى، وذلك بعهد معادلهة أسهعارها المحليهة بالهدوالر األمريكهى وفقهاً لسهعر 

 :  الصرف السائد فى كل دولة

 

 :أسعار زيت الغاز والديزل  . أ

أسههعار زيههت الغههاز والههديزل فههى الههدول العربيههة ارتفاعههاً فههى  شهههدت

،حيث تراوحت أسهعار وقهود الهديزل ( 2152-5991)مستوياتها خالل الفترة 

لتهر فهى السهعودية /سهنت أمريكهى 81مهابين 2152فى الدول العربية فهى عهام 

لتر فى مصر وهو أعلى مسهتوى /سنت أمريكى 526وهو أدنى مستوى لها و 

الههذى شهههد تههراوح سههعر وقههود الههديزل فههى الههدول  5991بعههام لههها ،مقارنههة 
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لتههر فههى العههراق وهههو أدنههى مسههتوى لههها و /سههنت أمريكههى 56العربيههة مههابين 

 .لتر فى جيبوتى وهو أعلى مستوى لها/سنت أمريكى 511

 

 :أسعار الغازولين  . ب

شهدت أسعار الغازولين فى الدول العربية ارتفاعاً فى مستوياتها خهالل 

،حيث تراوحهت أسهعار الغهازولين فهى الهدول العربيهة ( 2152-5991)الفترة 

لتر فى ليبيا وهو أدنى مستوى لهها و /سنت أمريكى 560مابين 2152فى عام 

لتههر فههى سههوريا وهههو أعلههى مسههتوى لههها ،مقارنههة بعههام /سههنت أمريكههى 811

سهنت  58الذى شهد تراوح سعر وقود الديزل فى الدول العربية مابين  5991

لتهر فهى /سهنت أمريكهى 801فى العراق وهو أدنى مستوى لهها و  لتر/أمريكى

 .تونس وهو أعلى مستوى لها

والجههدير بالههذكر أنههه وفقههاً ألحههدل التقههارير العالميههة يصههل سههعر وقههود 

لتهر وههو أعلهى /سهنت أمريكهى 201إلهى  2152الديزل فى النرويج  فى عهام 

لتهر /نت أمريكهىس 5.5سعر على مستوى دول العالم، و يبل  أدنى مستوى له 

 216إلهى  2152بينما يصل سعر الغازولين فهى تركيها  فهى عهام . فى فنزويال

لتههر وهههو أعلههى سههعر علههى مسههتوى دول العههالم، و يبلهه  أدنههى /سههنت أمريكههى

 .لتر فى فنزويال/سنت أمريكى 2.0مستوى له 
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 :أسعار الغاز الطبيعى  . د

فى مسهتوياتها شهدت أسعار الغاز الطبيعى فى الدول األعضاء ارتفاعاً 

،حيههث تراوحههت أسههعار الغههاز الطبيعههى فههى ( 2152-5991)خههالل الفتههرة  

مليههون وحههدة /سههنت أمريكههى 581مههابين  2152الههدول األعضههاء فههى عههام 

 /دوالر أمريكههى 8.2حراريههة بريطانيههة فههى ليبيهها وهههو أدنههى مسههتوى لههها و 

نهة مليون وحهدة حراريهة بريطانيهة فهى الكويهت وههو أعلهى مسهتوى لهها ،مقار

الذى شهد تراوح سعر الغاز الطبيعى فهى الهدول األعضهاء مهابين  5991بعام 

مليههون وحههدة حراريههة بريطانيههة فههى ليبيهها وهههو أدنههى  /سههنت أمريكههى 511

مليون وحهدة حراريهة بريطانيهة فهى مصهر  /دوالر أمريكى 6.8مستوى لها و 

 .وهو أعلى مستوى لها
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في الدول األولية ة توقعات استهالك الطاق:  الجزء الثاني

 (2035–5310)العربية 

العين النافذة التي التنبؤ باستهالك مصادر الطاقة المختلفة تعد عمليات  

لتحقيق األهداف المرسومة للخطط  القرار ينظر من خاللها صناع

فمن اجل وضع مخططات و برامج مستقبلية . اإلستراتيجية الوطنية للطاقة

 شتىوطنية فاعلة لتحقيق االستخدام األمثل لمصادر الطاقة المختلفة في 

القطاعات االقتصادية، ثمة حاجة واضحة وملحة لمتخذي القرار في دولنا 

كاملة بالوضع المستقبلي الذي سيؤول إليه العربية بان يكونوا على دراية 

وضع الطاقة في كل دولة عربية ليتسنى لهم وضع الخطط المالئمة والكفيلة 

بتسريع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية التي تعد مصادر الطاقة 

حيث من الصعب التفكير باي نشاط اقتصادي المختلفة المحرك الرئيسي لها، 

 .در الطاقة الالزمة لتسييرهما لم تتوفر له مصا

و كما هو معلوم بانه من خالل عمليات التنبؤ ألي مؤشر يمكن تحديد  

التوقعات المستقبلية والسيناريوهات المتعلقة به، وهذا ما سيتم التطرق إليه في 

هذا الجزء من الدراسة الذي سيستعرض التوقعات المستقبلية وفق 

ميات وأشكال الطاقة المتوقع استهالكها في السيناريوهات المختلفة المتعلقة بك

 . 2035-2156الدول العربية خالل الفترة 
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 تحديد األساس النظري للنموذد .1

تم تحديد األساس النظري للنموذج الذي يبين العالقة بين الطلب على 

وبين المتغيرات الرئيسية األخرى  جهة،الطاقة والمنتجات البترولية من 

و بناء على هذه العالقة  .كالدخل والنمو السكاني واألسعار من جهة ثانية

، وفق حدهتم تقدير الطلب على الطاقة لكل دولة عربية على  اإلحصائية،

 :المعادلة التالية

Y= f (GDP, POP, P, YP-1) 

y = d0 + d1 YP-1 + d2GDP + d3POP + d4P +E 

 : حيث تشير رموز المعادلة إلى ما يلي

Y     :إجمالي االستهالك  

GDP    :الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

POP   :عدد السكان  

P    :متوسط األسعار المحلية  

YP-1   :استهالك السنة السابقة 

E : االحتمالية الخطا العشوائي، تم إضافته مراعاة للصفة  عنصر

بين القيم الفعلية والقيم النظرية، وبالتالي  ويمثل الفرق للنموذج

شترط أن تكون القيمة يأو سالبة و هموجب قد تكون قيمته

 المتوقعة تساوي صفر

di  معامالت المعادلة  ،i=0,1,2,3,4 
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لكل دولة عربية ( Y)وبذلك تفترض العالقة، أن إجمالي استهالك الطاقة 

ومعدل النمو السكاني  ،(GDP)يمثل دالة في الناتج المحلي اإلجمالي 

(POP) ومتوسط األسعار المحلية للطاقة ،(P) واستهالك السنة السابقة ،

(YP-1.)  

 

 البيانات المستخدمة في النموذد وطريقة معالجتها .5

البيانات المستخدمة في الدراسة في ثالل سالسل زمنية لبيانات تتمثل 

الفعلي للمنتجات االستهالك الفعلي إلجمالي الطاقة وبيانات االستهالك 

ألم ب م ن )على أساس  وبيانات االستهالك الفعلي للغاز الطبيعي البترولية

بالدول األعضاء والدول العربية األخرى، وهي بيانات سنوية للفترة من (  ي

 .2150إلى عام  5981عام 

وتمثل بيانات استهالك المنتجات البترولية إجمالي استهالك   

المسال و الكيروسين باإلضافة إلى المنتجات  الغازولين وغاز البترول

األخرى، في حين تقتصر أرقام استهالك الغاز الطبيعي المتضمنة في إجمالي 

استهالك الطاقة على استعماالته كوقود في النشاطات االقتصادية المختلفة مع 

ويمثل إجمالي . استبعاد الكميات التي يعاد حقنها في اآلبار أو التي يتم حرقها

ستهالك الطاقة وإجمالي استهالك المنتجات البترولية وإجمالي استهالك ا

المراد التنبؤ  (Dependent Variables)الغاز الطبيعي المتغيرات التابعة 

 .2101بقيمها المستقبلية حتى عام 
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 Independent)ومن جهة أخرى توجد المتغيرات المستقلة  

Variables ) أو المتغيرات التفسيرية(Explanatory Variables ) وهي

الناتج المحلى اإلجمالي وعدد السكان وأسعار الطاقة واستهالك السنة 

إلى عام  5981وهي سالسل زمنية لبيانات فعلية للفترة من عام السابقة 

و قد تمت معالجة البيانات المتوفرة قبل إدخالها في النماذج المختلفة ، . 2150

الجارية واألسعار  باألسعارتج المحلي اإلجمالي حيث  جرى تعديل بيانات النا

المحلية للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي لجميع الدول العربية بمخف  

 2111 عام على أساس أسعار( GDP deflator)الناتج المحلي اإلجمالي 

المعدل وفق ذلك  بهدف الحصول على الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

 .المخف 

 ذد والفتراضات الخاصة بالتوقعاتتقدير النمو .0

 

 تقدير النموذد 1.3

النظرية االقتصادية، يعتمد استهالك أي دولة من الطاقة كمتغير  إلىاستنادا 

الناتج المحلى اإلجمالي تابع لمتغيرات تفسيرية تفسر ُسلوكه، ياتي في مقدمتها 

كفاءة وعدد السكان وأسعار الطاقة ، إلى جانب عدة عوامل أخرى، مثل 

استهالك الطاقة بهذه الدولة والتي يمكن التعبير عنها بمستويات االستهالك 

تم صياغة العالقة على شكل نموذج  واستنادا لنظرية الطلب. للسنوات السابقة

 Multiple)رياضي قابل للتقدير، وهو نموذج االنحدار الخطي المتعدد 

Linear Regression Model )ابقةالوارد في المعادلة الس. 
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 LSM Least Squares -)وقد تم اختيار طريقة المربعات الصغرى 

Method  ) نموذج االنحدار الخطي المتعدد و قياس و تحليل هيكل لتقدير

العالقة التي تربط استهالك الطاقة أو المنتجات البترولية كمتغير تابع مع 

أسعار الطاقة والناتج المحلى اإلجمالي وعدد المتغيرات المستقلة المتمثلة في 

السكان، وتقدير المتغير التابع على هيئة دالة في المتغيرات المستقلة خالل 

من أبرز الطرق  طريقة المربعات الصغرىتعتبر و، 2150 – 5981الفترة 

المستعملة في تقدير معلمات النموذج حيث تقلل الفرق بين القيم الفعلية و 

حقق النهاية الصغرى لمجموع مربعات األخطاء العشوائية، وقد تم المقدرة و ت

نموذج االنحدار مراعاة الشروط الواجب توافرها من حيث صحة تقدير 

 :الخطي المتعدد باستخدام طريقة المربعات الصغرى والمتمثلة فيما يلي

  ًالسلسلة الزمنية للخطا العشوائي مستقلة خطيا(Linearly 

Independent) ع نمط التوزيع الطبيعي وتتب(Normally 

Distributed) بقيمة متوقعة تساوي صفر وتباين ثابت 

   تجانس التباين(Homoscedasticity ) 

  عدم وجود ارتباط ذاتي بين األخطاء العشوائية(No Serial 

Autocorrelation) 

  عدم وجود ارتباط ذاتي بين المتغيرات المستقلة واألخطاء العشوائية 

(No Multicollinearity) 
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وبعد ما تم بناء النماذج المختلفة للطلب على الطاقة والطلب على 

المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لكل دولة عربية على حده، أ هرت نتائج 

 :تحليل النماذج المعطيات التالية

I.  ومعدل النمو الناتج المحلي اإلجمالي)النموذج إن العوامل الداخلة في ،

( السكاني، ومتوسط األسعار المحلية للطاقة ، واستهالك السنة السابقة

تفسر نسبة عالية من التغير في إجمالي استهالك الطاقة خالل فترة 

بناء على % 90هذه النسبة عن  زادت، إذ (2150-5981)الدراسة 

كما . موريتانيافي معظم الدول العربية باستثناء   R²معامل التحديد 

مل نفسها نسبة عالية من التغير في إجمالي استهالك تفسر العوا

في معظم معادالت الدول  R²المنتجات البترولية حيث تخطت قيمة 

أما  ،موريتانيابفيما عدا المعادالت الخاصة % 91العربية نسبة الـ 

بالنسبة إلستهالك الغاز الطبيعي فقد أ هرت النتائج أن العوامل 

من التغير في إجمالي  جيدة أيضاً تفسر نسبة   الداخلة في النموذج

في معظم معادالت  R²حيث تخطت قيمة الغاز الطبيعي استهالك 

 .بالعراقفيما عدا المعادالت الخاصة % 81الدول العربية نسبة الـ 

II.  يعتبر الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي مؤشراً جيداً لقياس تاثير النشاط

ة في الدول العربية، كما برزت عالقة االقتصادي على استهالك الطاق

طردية واضحة بين عدد السكان و استهالك الطاقة والمنتجات 

البترولية في جميع الدول العربية، وذلك بناء على قيمة ت اإلحصائية 

(T-Statistic ) للناتج المحلى اإلجمالي الحقيقي، وعدد السكان التي

 .دولة عربية لوحظ ارتفاعها في معظم النماذج الخاصة بكل
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III. ،برزت العالقة العكسية فقد  كما هو متوقع طبقاً للنظرية االقتصادية

والمنتجات البترولية والغاز  الطاقة واستهالك سعاراألالصحيحة بين 

في معظم الدول العربية، إال أن مستوى األهمية اإلحصائية  الطبيعي

سعار الطاقة نتيجة لسياسة الدعم في أ.  أغلبهالها لم يكن مرتفعاً في 

األسعار االسمية ثابتة حيث  لت ، التي تنتهجها أغلب الدول العربية

 .في أغلب الدول العربية لمدة طويلة

 االفتراضات الخاصة بالتوقعات 2.3

الطلب على الطاقة وعلى المنتجات البترولية  توقعاتأما فيما يخص 

اعداد أربعة سيناريوهات فقد تم  2101 – 2156للفترة والغاز الطبيعي 

إلستشراف آفاق اإلستهالك المستقبلي بالدول العربية في األجلين؛ القريب 

تمثلت أوالً ، 2101-2121والبعيد خالل الفترة  2159-2156خالل الفترة 

مساراً للنمو االقتصادي العربي يتماشى الذي يفترض  سيناريو اإلشارةفي 

مع نمو االقتصاد العالمي من جهة، ومع معدالت النمو التاريخية التي شهدتها 

سيناريو خالل فترة الدراسة من جهة أخرى، وثانياً االقتصاديات العربية 

الذي يفترض معدالت نمو أقل بالنسبة للناتج المحلى  النمو المنخفض

الذي يفترض  سيناريو النمو المرتفعكاني ، وثالثاً اإلجمالي والنمو الس

معدالت نمو أعلى من تلك المفترضة في سيناريو اإلشارة بالنسبة للناتج 

المحلي اإلجمالي والنمو السكاني ، بحيث تفترض هذه السيناريوهات الثالثة 

الدراسة استمرار العوامل  كما افترضت ثبات األسعار عند مستوياتها الحالية،

 خرى مثل الهياكل االقتصادية والكميات المتاحة من بدائل مصادر الطاقةاأل

 .دون تغير
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و نتيجة لسياسات الدعم في أسعار الطاقة التي تنتهجها مجموعة الدول 

 ،(األوابك)العربية األعضاء في منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 

السيناريو جاء في أغلبها،  األسعار االسمية ثابتة لمدة طويلةحيث  لت 

ليختبر تخفي  نسبة الدعم عن طريق  الرابع وهو سيناريو األسعار المرتفعة

، 2101-2151افتراض رفع تدريجي لألسعار على مراحل خالل الفترة 

 .لمحاولة تبيان انعكاس ذلك على التوقعات المستقبلية لحجم اإلستهالك

في كل من الناتج  نموالفتراضات الخاصة بمعدلت ال وفيما يلي

واألسعار وفقاً للسيناريوهات األربعة المشار  وعدد السكان ،المحلي اإلجمالي

 :إليها أعاله

 سيناريو اإلشارة 

للدول العربية في  الناتج المحلي اإلجماليأن  سيناريو اإلشارةيفترض 

، %1.1سوف ينمو بمعدل  2019 – 2014الفترة خالل األجل المتوسط 

للدول  الناتج المحلي اإلجماليأن وعلى مستوى المجموعات يفترض 

الناتج بينما يبل  معدل نمو  ،%1.0األعضاء في أوابك سوف ينمو بمعدل 

أن من رغم الوعلى .  %8.0للدول العربية األخرى حوالي  المحلي اإلجمالي

مجموعة الدول العربية األخرى هي بلدان غير نفطية وذات اقتصاد أغلب 

النفطية، والدليل على ذلك تقارب معدالت  الدولمتنوع، إال أنها تعتمد على 

 .النمو في هذه الدول لمعدالت نمو المجموعة األولى
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يفترض  ،2101 – 2121أي خالل الفترة البعيد،  المدىوعلى 

للدول العربية سوف ينمو بمعدل  المحلي اإلجماليالناتج أن  سيناريو اإلشارة

للدول األعضاء في أوابك بمعدل  الناتج المحلي اإلجمالي ، حيث ينمو2.2%

للدول العربية األخرى  الناتج المحلي اإلجماليبينما يبل  معدل نمو  ،2.6%

، خالل ذات الفترة كما هو موضح بالشكل التالي والجدول %5.8حوالي 

(11:) 

 
 بالملحق( 11)الجدول :الم در

أن يرتفع عدد  سيناريو اإلشارةفيفترض  أما فيما يتعلق بالنمو السكاني

، ويواصل % 2.0بمعدل  2159-2156السكان بالدول العربية خالل الفترة 

، حيث يبل  النمو السكاني  2101 – 2121خالل الفترة % 5.5نموه بمعدل 

، ومعدل  2159-2156خالل الفترة % 2.6األعضاء في أوابك حوالي  لدولل
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، بينما يبل  معدل النمو السكاني للدول 2101 – 2121خالل الفترة % 5.2

، ويواصل نموه  2159-2156خالل الفترة % 2.1العربية األخرى حوالي 

 :كما هو موضح بالشكل التالي، 2101 – 2121خالل الفترة % 5.1بمعدل 

 
 بالملحق( 11)الجدول :الم در

األعضاء  دولويفترض سيناريو اإلشارة أن معدالت النمو السكاني بال

-2156خالل الفترة % 1.1إلى % 5.2في أوابك سوف تتراوح ما بين 

،  2101-2121خالل الفترة % 5.1و % 1.1، بينما يتراوح ما بين 2159

% 5.1يقدر أن تتراوح معدالت النمو بالدول العربية األخرى ما بين  بينما

% 5.0و % 1.8، بينما يتراوح ما بين 2159-2156خالل الفترة % 2.9إلى 

 .  2101-2121خالل الفترة 

كما يفترض سيناريو اإلشارة ثبات معدالت أسعار الطاقة عند معدالتها 

بالملحق ( 11)، ويوضح الجدول 2101-2156الحالية خالل كامل الفترة 
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السكاني المفترضة على مستوى معدالت النمو للناتج المحلي اإلجمالي والنمو 

 .الدول العربية فرادى لسيناريو اإلشارة

 سيناريوهي النمو المرتفع والمنخفض 

للدول  الناتج المحلي اإلجماليأن  سيناريو النمو المرتفعيفترض   

، 2159 – 2156الفترة خالل  %1.2العربية كمجموعة سوف ينمو بمعدل 

الناتج  ، حيث ينمو 2101 – 2121خالل الفترة % 2.8ويواصل نموه بمعدل 

الفترة خالل  %1.5للدول األعضاء في أوابك بمعدل  المحلي اإلجمالي

، 2101 – 2121خالل الفترة % 2.8، ويواصل نموه بمعدل  2159 –2156

خالل للدول العربية األخرى  الناتج المحلي اإلجماليبينما يبل  معدل نمو 

خالل % 2.2اصل نموه بمعدل ،ويو% 1.6حوالي  2159 – 2156الفترة 

 .2101 – 2158الفترة 

 الناتج المحلي اإلجماليأن  سيناريو النمو المنخفضو بالمقابل يفترض  

 2159 – 2156الفترة خالل إلجمالي الدول العربية في األجل المتوسط 

 2121خالل الفترة % 5.1ويواصل نموه بمعدل  ،%0.0سوف ينمو بمعدل 

للدول األعضاء في أوابك  الناتج المحلي اإلجمالي ، بحيث ينمو2101 –

خالل الفترة % 2.1، و بمعدل  2159 –2156الفترة خالل  %2.1بمعدل 

للدول العربية  الناتج المحلي اإلجمالي، بينما يبل  معدل نمو 2101 – 2121

خالل % 5.1، و بمعدل 2159 – 2156الفترة خالل  %0.0األخرى حوالي 

 :، كما هو موضح بالشكل التالي 2101 – 2121الفترة 
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 بالملحق( 11)الجدول :الم در

أن  سيناريو النمو المرتفع فيفترض أما فيما يتعلق بالنمو السكاني

سوف ينمو  2159 – 2156إجمالي عدد السكان بالدول العربية خالل الفترة 

،  2101 – 2121خالل الفترة % 5.1، ويواصل نموه بمعدل %2.1بمعدل 

خالل الفترة % 0.1األعضاء في أوابك بمعدل  دولحيث ينمو عدد السكان بال

 2101 – 2121خالل الفترة % 5.8، ويواصل نموه بمعدل  2159 – 2156

األخرى حوالي لدول العربية ، بينما يبل  معدل نمو إجمالي عدد سكان ا

خالل % 5.0،ويواصل نموه بمعدل  2159 – 2156خالل الفترة % 2.6

 .2101 – 2121 فترةال

إجمالي عدد السكان أن  سيناريو النمو المنخفضو بالمقابل يفترض 

سوف ينمو  2159 – 2156في األجل المتوسط خالل الفترة  بالدول العربية

، 2101 – 2121خالل الفترة % 1.8، ويواصل نموه بمعدل %5.1بمعدل 

خالل الفترة % 5.1األعضاء في أوابك بمعدل  الدولعدد السكان ببحيث ينمو 
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، بينما يبل  2101 – 2121خالل الفترة% 1.8، و بمعدل  2159 – 2156

خالل الفترة % 5.1العربية األخرى حوالي  لدولإجمالي عدد سكان امعدل 

، كما هو 2101 – 2121خالل الفترة % 1.8، و بمعدل  2159 – 2156

 :موضح بالشكل التالي

 
  بالملحق( 11)الجدول :الم در

ما  واستناداً لذلك، يتوقع أن يتراوح إجمالي عدد سكان الدول العربية

حسب توقعات  2121مليون نسمة بحلول عام   655مليون نسمة و  086بين 

سيناريوهي النمو المنخف  والنمو المرتفع على التوالي، وبين ذلك يتوقع 

ون نسمة ملي 098سيناريو اإلشارة أن يبل  إجمالي عدد سكان الدول العربية 

عن مستوياته المقدرة للعام % 56.1، أي بزيادة قدرها 2121بحلول عام 

 .مليون نسمة 061والبالغة حوالي  2152

يشهد عدد السكان بالدول العربية نمواً موجباً ولكن بوتيرة  يتوقع أنو

، بحيث يتراوح إجمالي عدد سكان 2101أخم على المدى البعيد حتى عام 
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مليون نسمة حسب توقعات   119مليون نسمة و  628ن الدول العربية ما بي

سيناريوهي النمو المنخف  والنمو المرتفع على التوالي، وبين ذلك يتوقع 

مليون  682 حوالي سيناريو اإلشارة أن يبل  إجمالي عدد سكان الدول العربية

عن مستوياته المقدرة % 00.5، أي بزيادة قدرها  2101نسمة بحلول عام 

 :والشكل التالي الملحقفي ( 19)، كما يوضح الجدول  2152للعام 

 
  5315 2015 2020 2025 2030 5302 

سيناريو النمو 

 المنخفض

 289.3 280.6 270.6 259.1 242.6 6.232 إجمالي أوابك

 1.931 .1.23 1.631 1.731 16831 16136 األعضاءالدول غير 

 438.9 427.1 413.1 396.6 370.6 357.8 إجمالي الدول العربية

 313.7 300.5 285.9 269.8 246.2 6.232 إجمالي أوابك اإلشارةسيناريو 

 160.4 154.6 147.9 140.1 128.5 121.2 األعضاءالدول غير 

 474.1 455.1 433.9 409.9 374.7 357.8 إجمالي الدول العربية

 348.5 326.0 303.3 280.2 247.4 6.232 إجمالي أوابك سيناريو النمو المرتفع

 172.9 163.7 154.0 143.5 129.0 121.2 األعضاءالدول غير 

 521.4 489.7 457.3 423.7 376.4 357.8 إجمالي الدول العربية

 بالملحق( 19)الجدول :الم در
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وبحسب سيناريو اإلشارة، من المتوقع أن يبل  إجمالي عدد سكان 

حوالي ( أوابك)المصدرة للبترول الدول األعضاء بمنظمة األقطار العربية 

، 2101مليون نسمة بحلول عام  056و  2121مليون نسمة بحلول عام  211

على التوالي عن مستوياته المقدرة للعام % 61.8و % 21.6أي بزيادة قدرها 

 .مليون نسمة 251.2والبالغة حوالي  2152

 سيناريو األسعار المرتفعة 

نتيجة لسياسات الدعم في أسعار الطاقة التي تنتهجها مجموعة من الدول  

، (األوابك)العربية األعضاء في منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 

بعد أن  لت األسعار االسمية للطاقة ثابتة لمدة طويلة في أغلبها، مما ساهم 

جاء السيناريو ، بشكل مباشر في ارتفاع معدالت النمو في استهالك الطاقة

الرابع وهو سيناريو األسعار المرتفعة ليختبر تخفي  نسبة الدعم عن طريق 

، 2101-2151افتراض رفع تدريجي لألسعار على مراحل خالل الفترة 

 .لتبيان انعكاس ذلك على التوقعات المستقبلية لحجم اإلستهالك

مة، نظراً لصعوبة وضع فرضيات لتطور األسعار في السنوات القادو

لعدم وجود سياسات معلنة للدول العربية في هذا الشان، وعدم توفر بيانات 

منظمة األقطار عن األسعار المحلية للطاقة بالدول العربية غير األعضاء في 

سيناريو األسعار ، سوف يفترض (األوابك)العربية المصدرة للبترول 

 2101-2151المرتفعة رفع تدريجي لألسعار على مراحل خالل الفترة 

بالدول األعضاء في األوابك ، من أجل بيان انعكاس ذلك على التوقعات 
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المستقبلية لحجم اإلستهالك بهذه الدول بشكل خاص و التوقعات المستقبلية 

الجمالي استهالك الدول العربية بشكل عام، حيث تم افتراض الزيادة في 

 :للنسب التالية اسعار المنتجات النفطية والغاز الطبيعي بكل دولة وفقاً 

 فرضية الزيادة في اسعار المنتجات النفطية والغاز الطبيعي بالدول األعضاء في أوابك

 سيناريو األسعار المرتفعة

 الزيادة المفترضة السنة
2015 10% 

2020 20% 

2025 30% 

2030 40% 

األسعار المرتفعة نفس مسار النمو ومن جانب آخر، يفترض سيناريو 

الذي افترضه سيناريو االشارة فيما يتعلق بالناتج المحلي اإلجمالي وعدد 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول السكان بالدول العربية األعضاء في 

أيضاً استمرار العوامل األخرى مثل الهياكل  كما افترض ،(األوابك)

دون تغيير أسوة  تاحة من بدائل مصادر الطاقةاالقتصادية والكميات الم

 .بالسيناريوهات األخرى للدراسة
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 حتى عام في الدول العربيةاألولية توقعات استهالك الطاقة  .4

3025 

 توقعات إجمالي استهالك الطاقة 4.1
 

 وفق سيناريو اإلشارة 

أن يشهد استهالك الطاقة بالدول العربية  ، من المتوقعسيناريو اإلشارة بحسب

ب م مليون  58.6 ، ليبل  حوالي2121 -2012خالل الفترة % 3.7نمواً بنحو 

، وعلى المدى البعيد، سوف تنخف  وتيرة النمو في إجمالي 2121عام  ن ي

أن يشهد  استهالك الطاقة بالدول العربية مقارنة بمداه المتوسط، حيث يتوقع

-2121خالل الفترة % 5.88بالدول العربية نمواً بنحو استهالك الطاقة 

مليون ب م ن ي عام  26.0ليبل  إجمالي استهالك الطاقة حوالي  ،2101

في  2101-2152، وبذلك تكون حصيلة النمو المتوقعة خالل الفترة 2101

، كما هو موضح %2.15إجمالي استهالك الدول العربية من الطاقة حوالي 

 :في الملحق و الشكل التالي( ب12أ و 12)بالجدولين 

 
 بالملحق( ب-12أ و -12)الجدولين رقم : الم در
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وعلى مستوى المجموعات، يتوقع أن يشهد إجمالي استهالك الطاقة 

، 2121-2152خالل الفترة % 0.89نمواً بنحو  بالدول األعضاء في أوابك

 وعلى المدى البعيد، يتوقع.  2121عام  ب م ن يمليون  58.1ليبل  حوالي 

أن يشهد إجمالي استهالك الطاقة بالدول األعضاء في أوابك نمواً بنحو 

مليون ب م ن ي  25.8ليبل  حوالي  ،2101-2121خالل الفترة % 5.81

 2101-2152، وبذلك تكون حصيلة النمو المتوقعة خالل الفترة 2101عام 

%. 2.1ء في أوابك من الطاقة حوالي في إجمالي استهالك الدول األعضا

، فيتوقع أن يشهد إجمالي مجموعة الدول العربية األخرىوفيما يتعلق ب

، ليبل  حوالي 2121-2152خالل الفترة % 6.51استهالك الطاقة نمواً بنحو 

أن يشهد  وعلى المدى البعيد، يتوقع.  2121عام  ب م ن يمليون  5.9

خالل % 5.11نمواً بنحو لعربية األخرى بالدول اإجمالي استهالك الطاقة 

، وبذلك 2101مليون ب م ن ي عام  2.1ليبل  حوالي  ،2101-2121الفترة 

في إجمالي استهالك  2101-2152تكون حصيلة النمو المتوقعة خالل الفترة 

، كما هو موضح % 2.18من الطاقة حوالي  مجموعة الدول العربية األخرى

 :بالشكل والجدول التاليين
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 (5302 - 5315) الدول العربية الطاقة على مستوى المجموعات ب توقعات استهالك

 (ي/ب م ن) مليون

 

5315 2015 2020 5352 5303 5302 

 معدل النمو

5315-5302 

ض الدول األ ضاء ي وايا
خف
و المن

النم
 12.3 13.4 15.4 16.9 18.1 19.2 1.94% 

 %2.04 2.2 2.1 2.0 1.8 1.6 1.4 دول ال ريية األخرىال

 %1.95 21.4 20.2 1..4 17.3 15.0 13.7 ي الدول العربيةإجمال

شارة الدول األ ضاء ي وايا
إل
و ا
سيناري

 

12.3 13.6 16.5 18.4 20.2 21.7 2.50% 

 %2.58 2.5 2.3 2.1 1.9 1.6 1.4 دول ال ريية األخرىال

 %2.51 24.3 22.5 20.6 18.4 15.3 13.7 ي الدول العربيةإجمال

 الدول األ ضاء ي وايا

ع
و المرتف

النم
 12.3 13.7 17.3 20.0 22.7 25.3 3.19% 

 %3.16 2.9 2.6 2.3 2.0 1.6 1.4 دول ال ريية األخرىال

 %3.18 28.2 25.3 22.4 19.3 15.4 13.7 ي الدول العربيةإجمال

 بالملحق( ب-12أ، -12)رقم  ينالجدول: الم در
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حجم  يبل وسوف تتصدر المملكة العربية السعودية والتي يتوقع أن 

 -2101مليون ب م ن ي عام  8.2إجمالي استهالكها من الطاقة حوالي 

مجموعة األقطار األعضاء من حيث حجم االستهالك يليها دولة اإلمارات 

مليون  0.8العربية المتحدة ، والتي يتوقع أن يصل إجمالي استهالكها حوالي 

، ثم جمهورية مصر العربية والتي يتوقع أن يصل 2101ب م ن ي عام 

شكل ، ويوضح ال 2101مليون ب م ن ي عام  0.8إجمالي استهالكها حوالي 

الدول العربية التالي حجم االستهالك المتوقع من إجمالي الطاقة على مستوى 

وفقاً لسيناريو اإلشارة ، كما يوضح  2152مقارنة بعام  2101عام  فرادى

استهالك الدول العربية من  بالملحق توقعات( ب-12أ و -12) ينالجدول

ة وسيناريوهي لسيناريو اإلشار 2101 – 2156إجمالي الطاقة خالل الفترة 

 :الت النمو المتوقعة على التواليالنمو المرتفع والمنخف ، ومعد

 
 بالملحق( أ-12)الجدول رقم : المصدر
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 وفق سيناريوهي النمو المنخفض والنمو المرتفع 

تبعاً للتغير في فرضيات سيناريوهات التوقع، فإنه من المتوقع أن 

مليون  59.0و  51.0يتراوح إجمالي استهالك الطاقة بالدول العربية ما بين 

خالل عام  ب م ن يمليون  50.1مقارنة بحوالي  2121عام  ب م ن ي

بحسب سيناريوهي % 6.08و % 2.9، أي بمعدل نمو يتراوح بين  2152

وعلى المدى البعيد، يتوقع أن . منخف  والنمو المرتفع على التواليالنمو ال

 2101-2121تتراوح معدالت النمو في إجمالي استهالك الطاقة خالل الفترة 

، ليتراوح إجمالي استهالك الطاقة بالدول %2.11إلى % 5.61ما بين 

بحسب  2101مليون ب م ن ي عام  28.2و  25.6العربية ما بين 

سيناريوهي النمو المنخف  والنمو المرتفع ، لتتراوح حصيلة النمو المتوقعة 

في إجمالي استهالك الدول العربية من الطاقة بين  2101-2152خالل الفترة 

بحسب  % 0.58وحدها األعلى البال  % 5.91حدها األدنى البال  

يوضح الشكل  سيناريوهي النمو المنخف  والنمو المرتفع على التوالي، كما

 :التالي
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 بالملحق( ب-12أ و -12)رقم  ينالجدول: الم در

 

 

 األسعار المرتفعة   وفق سيناريو  

تبعاً لفرضية سيناريو األسعار المرتفعة المتعلقة بقيام الدول األعضاء 

بالرفع التدريجي ( األوابك)في منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 

لألسعار المحلية للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي على مراحل خالل الفترة 

ناريو االشارة مسار النمو الذي افترضه سي مع افتراض نفس، 2151-2101

فيما يتعلق بالناتج المحلي اإلجمالي وعدد السكان بالدول األعضاء في 

استمرار العوامل األخرى مثل الهياكل االقتصادية والكميات واألوابك، 

المتاحة من بدائل مصادر الطاقة دون تغيير أسوة بالسيناريوهات األخرى 

الدول ي استهالك الطاقة بفإنه من المتوقع أن تنخف  توقعات إجمال ،للدراسة

بحوالي  (األوابك)األعضاء في منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 
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 ب م ن يمليون  51.6لتبل   حوالي  2121خالل عام  ب م ن يمليون  5.5

ب م ن مليون  58.1وفق مخرجات سيناريو األسعار المرتفعة مقارنة بحوالي 

 .2121وفق مخرجات سيناريو اإلشارة خالل عام  ي

 
 بالملحق( د-12)الجدول رقم : الم در

وتشير التوقعات إلى أن التاثيرات المباشرة لفرضيات سيناريو 

 2101-2121األسعار المرتفعة سوف تبرز بشكل قوي خالل األجل البعيد 

 (األوابك)دول إجمالي استهالك الطاقة ببحيث يبل  اإلنخفاض في توقعات 

ب مليون  51.2لتبل   حوالي  2101خالل عام  ب م ن يمليون  6.8بحوالي 

مليون  25.1وفق مخرجات سيناريو األسعار المرتفعة مقارنة بحوالي  م ن ي

 .2101وفق مخرجات سيناريو اإلشارة خالل عام  ب م ن ي
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لرفع التدريجي ا وعلى الصعيد القطري، تشير التوقعات إلى أن

المفترض في سيناريو  المحلية للمنتجات البترولية والغاز الطبيعيلألسعار 

األسعار المرتفعة، سوف ينعكس في كبح جماح النمو في حجم استهالك 

الطاقة بكل الدول األعضاء بدون استثناء، وان انعكاسه يزداد تدريجياً بمرور 

عدة  الزمن، بينما يكون التفاوت في حجم التاثير على كل دولة على عوامل

، كما تشمل حجم استهالك الدولة ومرونات الطلب على الطاقة وعوامل أخرى

 بالملحق( ج 12)الجدول بهو موضح 

 

 ح ة الدول العربية من إجمالي الستهالك العالمي للطاقة 

من المتوقع أن تتجاوز معدالت النمو المتوقعة في إجمالي استهالك 

- 2152الدول العربية من الطاقة مثيالتها لالستهالك العالمي خالل الفترة 

السيناريوهات، لترتفع نسبة مساهمة حصة الدول العربية  وفق جميع 2101

 إلى 2152عام % 1.6من إجمالي االستهالك العالمي للطاقة من حوالي 

حسب توقعات سيناريو اإلشارة وترتفع هذه النسبة  2101عام % 8.8حوالي 

في % 8.0في سيناريو النمو المرتفع بينما تنخف  إلى % 8.9إلى حوالي 

 :  سيناريو النمو المنخف ، حسب ما هو موضح بالشكل والجدول التاليين
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 (5302 - 5315)توقعات استهالك الدول العربية من إجمالي الطاقة 

 (ي/ب م ن) مليون 

 
5315 2015 2020 2025 5303 5302 

معدل النمو 

15--5302 

ض إجمالي الدول العربية
خف
و المن

و النم
سيناري

 

13.7 15.0 17.3 18.8 20.2 21.4 1.95% 

 إجمالي العالم
255.2 268.3 290.8 308.5 324.2 338.1 1.23% 

ح ة الدول العربية من 

إجمالي الستهالك 

 العالمي
5.37% 5.60% 5.93% 6.11% 6.24% 6.33% 

 

 إجمالي الدول العربية

سيناريو 
شارة

إل
ا

 13.7 15.3 18.4 20.6 22.5 24.3 2.51% 

 إجمالي العالم
255.2 270.2 297.5 321.4 344.4 367.1 1.59% 

ح ة الدول العربية من 

إجمالي الستهالك 

 العالمي
5.37% 5.65% 6.18% 6.41% 6.54% 6.61% 

 

ع إجمالي الدول العربية
و المرتف

و النم
سيناري

 

13.7 15.4 19.3 22.4 25.3 28.2 3.18% 

 إجمالي العالم
255.2 271.4 303.8 335.7 370.5 409.1 2.07% 

ح ة الدول العربية من 

إجمالي الستهالك 

 العالمي
5.37% 5.66% 6.36% 6.66% 6.82% 6.89% 

 

 بالملحق( ب-12أ و -12)الجدولين رقم : الم در
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 استهالك المنتجات البتروليةتوقعات  4.1

 وفق سيناريو اإلشارة 

أن يشهد إجمالي استهالك المنتجات  ، من المتوقعسيناريو اإلشارة بناء على

، 2121-2012خالل الفترة % 3.2البترولية بالدول العربية نمواً بنحو 

، وعلى المدى البعيد، سوف 2121عام  ب م ن يمليون  9.0ليبل  حوالي 

تنخف  وثيرة النمو في إجمالي استهالك المنتجات البترولية بالدول العربية 

خالل الفترة % 1.6مقارنة بمداه المتوسط، حيث يتوقع أن يشهد نمواً بنحو 

، وبذلك 2101مليون ب م ن ي عام  55.0، ليبل  حوالي 2101- 2121

في إجمالي  2101 – 2152خالل الفترة  تكون حصيلة النمو المتوقعة

، كما هو % 2.5استهالك الدول العربية من المنتجات البترولية حوالي 

 :موضح بالشكل التالي

 

 بالملحق( ب_13أ ، -13)رقم  ينالجدول: الم در
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وعلى مستوى المجموعات، يتوقع سيناريو اإلشارة أن يشهد استهالك 

خالل الفترة % 0.1نمواً بنحو  األعضاء في أوابكبالدول المنتجات البترولية 

وعلى المدى .  2121عام  ب م ن يمليون  8.5، ليبل  حوالي 2152-2121

البعيد، يتوقع أن يشهد استهالك المنتجات البترولية بالدول األعضاء في أوابك 

مليون ب م  9.8، ليبل  حوالي 2101- 2121خالل الفترة % 5.8نمواً بنحو 

 – 2152، وبذلك تكون حصيلة النمو المتوقعة خالل الفترة 2101ن ي عام 

في إجمالي استهالك الدول األعضاء في أوابك من المنتجات البترولية  2101

 %.2.5حوالي 

، فيتوقع سيناريو اإلشارة مجموعة الدول العربية األخرى وفيما يخص

خالل الفترة % 6.5ة نمواً بنحو المنتجات البترولي ها منأن يشهد استهالك

وعلى المدى .  2121عام  ب م ن يمليون  5.2، ليبل  حوالي 2121- 2152

البعيد، يتوقع أن يشهد استهالك المنتجات البترولية بالدول العربية األخرى 

مليون ب م  5.8، ليبل  حوالي 2101- 2121خالل الفترة % 5.8نمواً بنحو 

 – 2152، وبذلك تكون حصيلة النمو المتوقعة خالل الفترة 2101ن ي عام 

في إجمالي استهالك مجموعة الدول العربية األخرى من المنتجات  2101

 :، كما هو موضح بالشكل والجدول التاليين% 2.1البترولية حوالي 
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 (5302 - 5315) الدول العربية المنتجات على مستوى المجموعات ب توقعات استهالك 

 (ي/ب م ن) ونملي

 
5315 2015 2020 2025 5303 5302 

 معدل النمو

5315-5302 

 الدول األ ضاء ي وايا

ض
خف
و المن

النم
 

6.1 6.6 7.2 7.8 8.3 8.7 1.56% 

 ريية األخرىالدول ال 
0.9 1.0 1.2 1.3 1.3 1.4 1.91% 

 %1.60 10.1 9.6 9.1 8.4 7.6 7.0 إجمالي الدول العربية

 الدول األ ضاء ي وايا

شارة
إل
و ا
سيناري

 

6.1 6.7 7.7 8.5 9.2 9.8 2.07% 

 %2.47 1.6 1.5 1.4 1.2 1.0 0.9 ريية األخرىالدول ال 

 %2.13 11.3 10.6 9.9 9.0 7.7 7.0 دول العربيةإجمالي ال

و المرتفع الدول األ ضاء ي وايا
النم

 

6.1 6.7 8.1 9.2 10.3 11.4 2.75% 

 %3.08 1.8 1.6 1.5 1.3 1.0 0.9 ريية األخرىالدول ال 

 %2.80 13.2 11.9 10.7 9.4 7.7 7.0 دول العربيةإجمالي ال

 بالملحق( ب_13أ ، -13)رقم  ينالجدول: الم در
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المرتبة المملكة العربية السعودية  ضمن الدول األعضاء، تحتلو

يبل  إجمالي استهالكها من المنتجات البترولية حوالي أن يتوقع  األولى، حيث

، يليها جمهورية العراق التي يتوقع أن يصل 2101مليون ب م ن ي عام  0.8

، ثم دولة 2101مليون ب م ن ي عام  5.0إجمالي استهالكها حوالي 

 5.2اإلمارات العربية المتحدة التي يتوقع أن يصل إجمالي استهالكها حوالي 

، ويوضح الشكل التالي حجم االستهالك المتوقع  2101ن ي عام مليون ب م 

خالل عام  الدول العربية فرادىمن إجمالي المنتجات البترولية على مستوى 

( أ-13)، كما يوضح الجدول وفقاً لسيناريو اإلشارة 2152عام مقارنة ب 2101

ل في الملحق توقعات استهالك الدول العربية من المنتجات البترولية خال

  .لمختلم سيناريوهات التوقع 2101 – 2152الفترة 

 
 بالملحق( ب_13أ ، -13)رقم  ينالجدول: الم در
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 وفق سيناريوهي النمو المنخفض والنمو المرتفع 

النمو المنخف  والنمو )تبعاً للتغير في فرضيات سيناريوهات التوقع 

، فإنه من المتوقع أن يتراوح إجمالي استهالك المنتجات البترولية (المرتفع

مقارنة  2121عام  ب م ن يمليون  9.6و  8.6بالدول العربية ما بين 

 بينما أي بمعدل نمو يتراوح ، 2152عام  ب م ن يمليون  1.1بحوالي 

بحسب سيناريوهي النمو المنخف  والنمو المرتفع على %0.8و % 2.0

 .التوالي

يتوقع أن تتراوح معدالت النمو خالل الفترة  وعلى المدى البعيد،

، ليتراوح إجمالي استهالك المنتجات %2.0إلى % 5.2ما بين  2121-2101

 2101مليون ب م ن ي عام  50.2و  51.5البترولية بالدول العربية ما بين 

، وبذلك سوف تتراوح  بحسب سيناريوهي النمو المنخف  والنمو المرتفع

في إجمالي استهالك  2101 – 2152حصيلة النمو المتوقعة خالل الفترة 

وحدها % 5.8الدول العربية من المنتجات البترولية بين حدها األدنى البال  

المرتفع  بحسب  سيناريوهي النمو المنخف  والنمو% 2.8األعلى البال  

 .تباعاً 
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 بالملحق( ب_13أ ، -13)الجدولين رقم : الم در

 ح ة الدول العربية من إجمالي الستهالك العالمي للمنتجات البترولية 

سوف تتجاوز معدالت النمو المتوقعة في إجمالي استهالك الدول 

العربية من المنتجات البترولية مثيالتها لالستهالك العالمي خالل الفترة 

في كل السيناريوهات، لترتفع نسبة مساهمة حصة الدول  2101- 2152

% 8.2من حوالي  للمنتجات البتروليةالعربية من إجمالي االستهالك العالمي 

حسب توقعات  2101خالل عام % 51.9إلى حوالي  2152خالل عام 

في سيناريو النمو % 55.1سيناريو اإلشارة، وترتفع هذه النسبة إلى حوالي 

ما هو كفي سيناريو النمو المنخف ، % 51.8المرتفع بينما تنخف  إلى 

 :     موضح بالشكل والجدول التاليين
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 (5302 - 5315)البترولية  تالمنتجاتوقعات إجمالي استهالك الدول العربية من 

 (ي/ب م ن) مليون 

 
3003 2015 2020 2025 3020 3025 

معدل النمو 

03-3025 

 إجمالي الدول العربية

ض
خف
و النمو المن

سيناري
 

7.0 7.6 8.4 9.1 9.6 10.1 06.3% 

 %3620 95.5 93.2 91.4 89.8 87.1 85.0 إجمالي العالم

ح ة الدول العربية من إجمالي 

 الستهالك العالمي
8.23% 8.70% 9.38% 9.91% 10.30% 10.56% 

 

 إجمالي الدول العربية

و 
سيناري

شارة
إل
ا

 

7.0 7.7 9.0 9.9 10.6 11.3 5600% 

 إجمالي العالم
85.0 87.6 92.0 95.5 99.6 104.4 36.3% 

ح ة الدول العربية من إجمالي 

 %10.87 %10.69 %10.33 %9.75 %8.77 %8.23 الستهالك العالمي
 

 إجمالي الدول العربية

ع
و النمو المرتف

سيناري
 

7.0 7.7 9.4 10.7 11.9 13.2 56.3% 

 إجمالي العالم
85.0 87.9 93.5 98.8 105.2 113.0 0652% 

ح ة الدول العربية من إجمالي 

 الستهالك العالمي
8.23% 8.79% 10.05% 10.81% 11.34% 11.67% 

 

 بالملحق( ب_13أ ، -13) الجدولين رقم: الم در
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 توقعات استهالك الغاز الطبيعي 0.0

 

 وفق سيناريو اإلشارة 

يتوقع سيناريو اإلشارة أن يشهد إجمالي استهالك الغاز الطبيعي 

 8.9، ليبل  حوالي 2012-2020خالل الفترة % 6بالدول العربية نمواً بنحو 

وثيرة النمو  ، وعلى المدى البعيد، سوف تنخف 2020عام  ب م ن يمليون 

المتوسط، حيث يتوقع أن  المدىفي استهالك الغاز بالدول العربية مقارنة ب

مليون ب  12، ليبل  حوالي 2101- 2121خالل الفترة % 2يشهد نمواً بنحو 

 – 2012، وبذلك تكون حصيلة النمو المتوقعة خالل الفترة 2101م ن ي عام 

، % 2.7في إجمالي استهالك الدول العربية من الغاز الطبيعي حوالي  2101

 :كما هو موضح بالشكل التالي

 
  بالملحق( ب-10أ ، -10)الجدولين رقم : الم در
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وعلى مستوى المجموعات، يتوقع سيناريو اإلشارة أن يشهد استهالك 

خالل الفترة % 4.05نمواً بنحو  بالدول األعضاء في أوابكالغاز الطبيعي 

وعلى المدى .  2121عام  ب م ن يمليون  8.4، ليبل  حوالي 2121- 2012

البعيد، يتوقع أن يشهد استهالك الغاز الطبيعي بالدول األعضاء في أوابك نمواً 

مليون ب م ن  11.3، ليبل  حوالي 2101- 2121خالل الفترة % 1.97بنحو 

 – 2012قعة خالل الفترة ، وبذلك تكون حصيلة النمو المتو2101ي عام 

في إجمالي استهالك الدول األعضاء في أوابك من الغاز الطبيعي  2101

 %. 2.69حوالي 

، فيتوقع سيناريو اإلشارة أن مجموعة الدول العربية األخرىفي أما 

- 2012خالل الفترة % 3.57يشهد استهالك الغاز الطبيعي نمواً بنحو 

وعلى المدى البعيد، .  2121عام  ن يب م مليون  1.1، ليبل  حوالي 2121

أن يشهد استهالك الغاز الطبيعي بالدول العربية األخرى نمواً بنحو  يتوقع

مليون ب م ن ي عام  1.1ليبل  حوالي  ،2101- 2121خالل الفترة % 2.02

في  2101 – 2012، وبذلك تكون حصيلة النمو المتوقعة خالل الفترة 2101

من الغاز الطبيعي حوالي  الدول العربية األخرىمجموعة إجمالي استهالك 

 :، كما هو موضح بالشكل والجدول التاليين% 2.55
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 (2035 - 2012) الدول العربية الغاز الطبيعي على مستوى المجموعات ب توقعات استهالك 

 (ي/ب م ن) مليون

 
2012 2015 2020 2025 2030 2035 

 معدل النمو 

2012-2035 

ض ي واياالدول األ ضاء 
خف
و المن

النم
 

6.1 6.7 7.9 8.7 9.4 9.9 2.10% 

 ريية األخرىالدول ال 
0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 2.08% 

 %2.10 10.5 10.0 9.2 8.4 7.1 6.5 إجمالي الدول العربية

 الدول األ ضاء ي وايا

شارة
إل
و ا
سيناري

 

6.1 6.8 8.4 9.6 10.5 11.3 2.69% 

 ريية األخرىالدول ال 
0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 2.55% 

 دول العربيةإجمالي ال
6.5 7.2 8.9 10.1 11.1 12.0 2.68% 

ع الدول األ ضاء ي وايا
و المرتف

النم
 

6.1 6.8 8.9 10.4 11.8 13.2 3.38% 

 %2.99 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 ريية األخرىالدول ال 

 %3.36 13.9 12.5 11.0 9.4 7.3 6.5 دول العربيةإجمالي ال

 بالملحق( ب_10أ ، -10)الجدولين رقم : الم در
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في المرتبة األولى من دولة اإلمارات العربية المتحدة سوف تاتي و

إجمالي يبل  يتوقع ، حيث األعضاء من حيث حجم االستهالك دولمجموعة ال

يليها  ،2101مليون ب م ن ي عام  2.6حوالي الغاز الطبيعي استهالكها من 

ان يتوقع أن يصل تلجمهورية مصر العربية الو المملكة العربية السعودية 

تاتي ، ثم 2101مليون ب م ن ي عام  2.0حوالي إجمالي استهالك كل منهما 

يتوقع أن  حيث في المرتبة الثالثة بين الدول األعضاء في أوابك دولة قطر

، ويوضح  2101مليون ب م ن ي عام  5.9لي يصل إجمالي استهالكها حوا

على الغاز الطبيعي الشكل التالي حجم االستهالك المتوقع من إجمالي 

وفقاً لسيناريو اإلشارة ، كما  2152مقارنة بعام  2101المستوى القطري عام 

الغاز بالملحق توقعات استهالك الدول العربية من ( أ_56)يوضح الجدول 

  .لمختلم سيناريوهات التوقع 2101 – 2152خالل الفترة الطبيعي 

 

 بالملحق( أ-10)الجدول رقم : الم در   
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 وفق سيناريوهي النمو المنخفض والنمو المرتفع 

النمو المنخف  )تبعاً للتغير في فرضيات سيناريوهات التوقع 

، فإنه من المتوقع أن يتراوح إجمالي استهالك الغاز (واإلشارة والنمو المرتفع

 2121عام  ب م ن يمليون  9.6و  8.6الطبيعي بالدول العربية ما بين 

أي بمعدل نمو ، 2152خالل عام  ب م ن يمليون  8.1مقارنة بحوالي 

بحسب سيناريوهي النمو المنخف  والنمو %6.1و % 0.5وح بين يترا

 .المرتفع على التوالي

يتوقع أن تتراوح معدالت النمو خالل الفترة  وعلى المدى البعيد، 

، ليتراوح إجمالي استهالك الغاز %2.1إلى % 5.1ما بين  2101- 2121

 2101عام مليون ب م ن ي  50.9و  51.1الطبيعي بالدول العربية ما بين 

، وبذلك سوف تتراوح  بحسب سيناريوهي النمو المنخف  والنمو المرتفع

في إجمالي استهالك  2101 – 2152حصيلة النمو المتوقعة خالل الفترة 

وحدها % 2.5الدول العربية من الغاز الطبيعي بين حدها األدنى البال  حوالي 

نخف  والنمو بحسب  سيناريوهي النمو الم% 0.6األعلى البال  حوالي 

 .المرتفع على التوالي
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 بالملحق( ب_10أ ، -10)الجدولين رقم : الم در

 

  ح ة الدول العربية من إجمالي الستهالك العالمي للغاز

 الطبيعي

النمو في إجمالي استهالك الدول العربية معدالت شهد ت من المتوقع أن

من الغاز الطبيعي معدالت أعلى من مثيالتها لالستهالك العالمي خالل الفترة 

في كل السيناريوهات، لترتفع نسبة مساهمة حصة الدول  2101- 2152

 2152عام % 55.1العربية من إجمالي االستهالك العالمي للغاز من حوالي 

حسب توقعات سيناريو اإلشارة وترتفع هذه  2101عام % 56.0إلى حوالي 

في سيناريو النمو المرتفع بينما تنخف  إلى % 51.8النسبة إلى حوالي 

في سيناريو النمو المنخف ، حسب ما هو موضح بالجدول والشكل % 50.0

 :     التاليين
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 (2035 - 5315) الغاز الطبيعيتوقعات إجمالي استهالك الدول العربية من 

 (ي/ب م ن) مليون

 
3003 2015 2020 2025 2030 2035 

معدل النمو 

03-2035 

ض إجمالي الدول العربية
خف
و النمو المن

سيناري
 

6.5 7.1 8.4 9.2 10.0 10.5 2.10% 

 إجمالي العالم
56.9 58.3 62.9 67.9 73.2 78.9 1.43% 

ح ة الدول العربية 

من إجمالي الستهالك 

 العالمي

11.46
% 

12.21
% 

13.30
% 

13.62
% 

13.61
% 

13.33
%  

 إجمالي الدول العربية

و 
سيناري

شارة
إل
ا

 6.5 7.2 8.9 10.1 11.1 12.0 2.68% 

 إجمالي العالم
56.9 58.7 64.2 70.1 76.8 83.8 1.70% 

ح ة الدول العربية 

من إجمالي الستهالك 

 العالمي

11.45
% 

12.31
% 

13.91
% 

14.44
% 

14.50
% 

14.30
%  

ع الدول العربيةإجمالي 
و النمو المرتف

سيناري
 

6.5 7.3 9.4 11.0 12.5 13.9 3.36% 

 إجمالي العالم
56.9 59.4 65.5 72.3 80.1 88.4 1.94% 

ح ة الدول العربية 

من إجمالي الستهالك 

 العالمي

11.45
% 

12.26
% 

14.35
% 

15.24
% 

15.62
% 

15.75
%  

 بالملحق( ب_10أ ، -10)الجدولين رقم : الم در
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 توقعات استهالك م ادر الطاقة األخرى 0.0

 

 وفق سيناريو اإلشارة 

يتوقع سيناريو اإلشارة أن يشهد إجمالي استهالك مصادر الطاقة 

بالدول العربية نمواً ( الفحم ، الكهرومائية، والكتلة الحيوية وغيرها)األخرى 

ب م ن مليون  1.1، ليبل  حوالي 2121 - 2152خالل الفترة % 55.8بنحو 

خالل % 6.61، وعلى المدى البعيد، يتوقع أن يشهد نمواً بنحو 2121عام  ي

، وبذلك 2101، ليبل  حوالي مليون ب م ن ي عام 2101- 2121الفترة 

في إجمالي  2101 – 2152تكون حصيلة النمو المتوقعة خالل الفترة 

، كما هو % 8.9استهالك الدول العربية من مصادر الطاقة األخرى حوالي 

 :بالشكل التالي موضح

 

 بالملحق( ب_12أ ، -12)الجدولين رقم : الم در
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وعلى مستوى المجموعات، يتوقع سيناريو اإلشارة أن يشهد استهالك 

نمواً قوياً بنحو مصادر الطاقة األخرى من  الدول األعضاء في أوابك

عام  ب م ن يمليون  1.0، ليبل  حوالي 2121- 2152خالل الفترة % 58.5

أن يشهد استهالك المصادر األخرى  وعلى المدى البعيد، يتوقع.  2121

 ،2101- 2121خالل الفترة % 1.8بالدول األعضاء في أوابك نمواً بنحو 

، وبذلك تكون حصيلة النمو 2101مليون ب م ن ي عام  1.1ليبل  حوالي 

ضاء في إجمالي استهالك الدول األع 2101 – 2152المتوقعة خالل الفترة 

 %. 9.0حوالي مصادر الطاقة األخرى في أوابك من 

، فيتوقع سيناريو اإلشارة أن مجموعة الدول العربية األخرىفي أما 

- 2152خالل الفترة % 8.8يشهد استهالك المصادر األخرى نمواً بنحو 

عام  ب م ن يمليون  1.59، ليرتفع حجم االستهالك إلى حوالي 2121

مصادر الطاقة األخرى أن يشهد استهالك  د، يتوقعوعلى المدى البعي.  2121

ليبل   ،2101- 2121خالل الفترة % 5.8بالدول العربية األخرى نمواً بنحو 

، وبذلك تكون حصيلة النمو 2101مليون ب م ن ي عام  1.21حوالي 

مجموعة الدول في إجمالي استهالك  2101 – 2152المتوقعة خالل الفترة 

، كما هو موضح %0.1حوالي در الطاقة األخرى مصامن  العربية األخرى

 :بالشكل والجدول التاليين
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 (2035 - 5315) الدول العربية الم ادر األخرى على مستوى المجموعات ب توقعات استهالك

 (ي/ب م ن) مليون

 
 2035-5315معدل النمو  2035 2030 2025 2020 2015 5315

 الدول األ ضاء ي وايا

ض
خف
و المن

النم
 

0.09 0.19 0.28 0.35 0.46 0.62 8.63% 

 ريية األخرىالدول ال 
0.11 0.16 0.18 0.20 0.21 0.22 2.86% 

 %6.28 0.83 0.67 0.55 0.46 0.35 0.21 إجمالي الدول العربية

 الدول األ ضاء ي وايا

شارة
إل
و ا
سيناري

 

0.09 0.20 0.30 0.39 0.52 0.70 9.26% 

 ريية األخرىالدول ال 
0.11 0.16 0.19 0.22 0.23 0.25 3.49% 

 دول العربيةإجمالي ال
0.21 0.36 0.49 0.60 0.75 0.95 6.90% 

و المرتفع الدول األ ضاء ي وايا
النم

 

0.09 0.20 0.32 0.43 0.59 0.83 10.04% 

 ريية األخرىالدول ال 
0.11 0.16 0.20 0.23 0.26 0.29 4.19% 

 %7.65 1.12 0.85 0.66 0.53 0.36 0.21 دول العربيةإجمالي ال

 بالملحق( ب_12أ ، -12)الجدولين رقم : الم در
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والتي يتوقع يبل  إجمالي  -وسوف تاتي دولة اإلمارات العربية المتحدة 

ب م ن ي عام  ألم 588حوالي مصادر الطاقة األخرى استهالكها من 

المملكة المغربية ، في المرتبة األولى من حيث حجم االستهالك يليها 2101

 580حوالي مصادر الطاقة األخرى والتي يتوقع يبل  إجمالي استهالكها من 

جمهورية مصر العربية في المرتبة الثالثة بين ، ثم  2101ب م ن ي عام  ألم

ب م  ألم 519 التي يتوقع أن يصل إجمالي استهالكها حواليالدول العربية و 

بين  الرابعةتاتي المملكة العربية السعودية في المرتبة  بينما، 2101ن ي عام 

ب م  ألم 516حيث يتوقع أن يصل إجمالي استهالكها حوالي  العربيةالدول 

، ويوضح الشكل التالي حجم االستهالك المتوقع من إجمالي  2101ن ي عام 

مقارنة بعام  2101عام  على المستوى القطريمصادر الطاقة األخرى 

بالملحق توقعات ( أ-51)يوضح الجدول و .وفقاً لسيناريو اإلشارة 2152

استهالك الدول العربية على المستوى القطري من مصادر الطاقة األخرى 

 .لمختلم سيناريوهات التوقع 2101 – 2152خالل الفترة 

 

 بالملحق( أ-12)الجدول رقم : الم در
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  المنخفض والنمو المرتفعوفق سيناريوهي النمو 

النمو المنخف  والنمو )تبعاً للتغير في فرضيات سيناريوهات التوقع 

، فإنه من المتوقع أن يتراوح إجمالي استهالك مصادر الطاقة (المرتفع

 2121عام  ب م ن يألم  525و  463األخرى بالدول العربية ما بين 

سيناريوهي النمو  ، بحسب2012عام  ب م ن يمليون  205مقارنة بحوالي 

 .المنخف  والنمو المرتفع على التوالي

وعلى المدى البعيد، يتوقع أن يتراوح إجمالي استهالك مصادر الطاقة  

مليون ب م ن ي  1.12ألم ب م ن ي و  833األخرى بالدول العربية ما بين 

بحسب سيناريوهي النمو المنخف  والنمو المرتفع ، وبذلك سوف  2101عام 

في إجمالي  2101 – 2012تتراوح حصيلة النمو المتوقعة خالل الفترة 

استهالك الدول العربية من مصادر الطاقة األخرى بين حدها األدنى البال  

ي النمو المنخف  بحسب  سيناريوه% 7.65وحدها األعلى البال  % 6.28

 :والنمو المرتفع على التوالي، كما هو مبين بالشكل التالي
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 بالملحق( ب_12أ ، -12)الجدولين رقم : الم در

 

 

 

  للم ادر ح ة الدول العربية من إجمالي الستهالك العالمي

 األخرى

النمو في إجمالي استهالك الدول العربية معدالت شهد ت من المتوقع أن

معدالت أعلى من مثيالتها لالستهالك العالمي للطاقة  األخرىالمصادر من 

في كل السيناريوهات، لترتفع نسبة مساهمة  2101- 2152خالل الفترة 

من  للمصادر األخرىحصة الدول العربية من إجمالي االستهالك العالمي 

حسب توقعات  2101عام % 1.10إلى حوالي  2152عام % 1.58حوالي 

في سيناريو النمو % 1.16ترتفع هذه النسبة إلى حوالي سيناريو اإلشارة و

في سيناريو النمو المنخف ، حسب ما هو % 1.15المرتفع بينما تنخف  إلى 

 :     موضح بالجدول والشكل التاليين
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 (2035 - 5315) الم ادر األخرىتوقعات إجمالي استهالك الدول العربية من 

 (ي/ب م ن) مليون 

 
3003 2015 2020 2025 2030 2035 

معدل النمو 

2035-12 

 إجمالي الدول العربية

ض
خف
و المن

و النم
سيناري

 

0.21 0.35 0.46 0.55 0.67 0.83 6.28% 

 إجمالي العالم
113.4 122.9 138.0 149.2 157.8 163.8 1.61% 

ح ة الدول العربية من 

 إجمالي الستهالك العالمي
0.18% 0.29% 0.34% 0.37% 0.43% 0.51% 

 

 إجمالي الدول العربية

و 
سيناري

شارة
إل
ا

 

0.21 0.36 0.49 0.60 0.75 0.95 6.90% 

 إجمالي العالم
113.4 123.9 141.3 155.8 168.0 178.8 2.00% 

ح ة الدول العربية من 

 %0.53 %0.45 %0.39 %0.35 %0.29 %0.18 إجمالي الستهالك العالمي
 

 إجمالي الدول العربية

و 
و النم

سيناري
ع
المرتف

 

0.21 0.36 0.53 0.66 0.85 1.12 7.65% 

 إجمالي العالم
113.4 124.1 144.8 164.6 185.2 207.8 2.67% 

ح ة الدول العربية من 

 %0.54 %0.46 %0.40 %0.36 %0.29 %0.18 إجمالي الستهالك العالمي
 

 

 بالملحق( ب_12أ ، -12)الجدولين رقم : الم در
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تطور هيكل استهالك الطاقة بالدول العربية حتى عام  2.0

2035 

تزايد األهمية النسبية للغاز الطبيعي في مزيج الطاقة تشير التوقعات إلى 

رئيسي للطاقة في الحالي المصدر الالنفط  بالدول العربية على حساب تراجع

ليحل الغاز الطبيعي ، 2121الدول العربية خالل كل الفترة الممتدة حتى عام 

حيث يشير سيناريو اإلشارة إلى بعد ذلك محل النفط كمصدر رئيسي للطاقة 

 52.1أن إجمالي استهالك الدول العربية من الغاز الطبيعي سوف يبل  حوالي 

من إجمالي الطاقة % 69.6ساهم بحوالي ي، ل2101مليون ب م ن ي عام 

يتوقع أن يبل   لمرتبة الثانية والذيفي ا النفطالمتوقع استهالكها، يليه مباشرة 

، 2101مليون ب م ن ي عام  55.0استهالك الدول العربية منه حوالي 

من إجمالي الطاقة المتوقع استهالكها، بينما يتوقع أن ال % 68.8ليساهم بنسبة 

الفحم ، الكهرومائية، )يتجاوز إجمالي استهالك مصادر الطاقة األخرى 

لتساهم بحوالي  2101ي عام /حوالي مليون ب م ن  (والكتلة الحيوية وغيرها

وبخالف ذلك يتوقع أن تحل . من إجمالي الطاقة المتوقع استهالكها% 0.9

الفحم والطاقة النووية و الكهرومائية وطاقات الرياح )مصادر الطاقة األخرى 

في مجموعها كمصدر رئيسي للطاقة في العالم، ( والكتلة الحيوية وغيرها

ي /مليون ب م ن  518.8سيناريو اإلشارة أن تساهم بحوالي حيث يتوقع 

بحوالي  النفطساهم ي، بينما (من إجمالي الطاقة المتوقع استهالكها% 68.1)

، (من إجمالي الطاقة المتوقع استهالكها% 28.1)ي /مليون ب م ن  516.6

ن مليون ب م   80.8وياتي الغاز الطبيعي في المرتبة الثالثة ليساهم بحوالي 
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كما هو  2101عام ( من إجمالي الطاقة المتوقع استهالكها% 22.8)ي /

 :      موضح بالشكل التالي

 
 بالملحق( أ-12أ، -10أ، -10)ول االجد: الم در

وسوف ترتفع نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في إجمالي استهالك الدول 

في عام % 66.8من حوالي  2101-2119العربية من الطاقة خالل الفترة 

، على حساب االنخفاض في 2101متوقعة خالل عام % 69.6إلى   2119

إلى  2119في عام % 12.5خالل هذه الفترة من حوالي  النفطنسبة مساهمة 

 :، كما هو موضح بالشكل التالي2101قعة عام متو% 68.8



 مؤتمر الطاقة العربي العاشر                                                                                            

5302توقعات استهالك الطاقة األولية في الدول العربية حتى عام    |   

100 

 

 

  بالملحق( 12)، ( .1)ول االجد: الم در

وبالنسبة للدول العربية األعضاء باوابك، تشير توقعات سيناريو 

، %15.9والغاز الطبيعي بنسبة % 66.9اإلشارة إلى مساهمة النفط بحوالي 

من إجمالي  %0.2بينما ال تتعدى مساهمة مصادر الطاقة األخرى نسبة 

 . 2101الطاقة المتوقع استهالكها عام 

ومصادر الطاقة األخرى بنسبة أكبر على  النفطساهم يوبالمقابل 

حساب مساهمة الغاز الطبيعي في هيكل استهالك الطاقة بالدول العربية 

% 82.8إلى  النفطحيت يتوقع أن تصل نسبة مساهمة  2101األخرى عام 

بينما ال تتعدى نسبة مساهمة الغاز % 51.1ومصادر الطاقة األخرى إلى 

، 2101من إجمالي االستهالك المتوقع للطاقة عام % 21.0الطبيعي حوالي 

 :كما هو موضح بالشكل التالي
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 بالملحق( 12)إلى ( .1) منول االجد: الم در

 

 

 

 تطور متوسط استهالك الفرد من الطاقة بالدول العربية 0.4

يتوقع أن يرتفع متوسط استهالك الفرد من الطاقة في الدول العربية 

متجاوزاً معدل النمو العالمي % 5.21بمعدل  2101 – 2152خالل الفترة 

، وبذلك يتوقع أن يبل  %1.85في متوسط استهالك الفرد من الطاقة البال  

برميل  58.6متوسط استهالك الفرد من الطاقة في الدول العربية حوالي 

برميل مكافئ  56.2عندما يبل  المتوسط العالمي  2121مكافئ نفط في عام 

عندما يبل  المتوسط  2101برميل مكافئ نفط عام  58.1نفط و حوالي 

 :برميل مكافئ نفط، كما هو مبين بالشكل والجدول التاليين 51.1العالمي 
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 (5302- 5315)معدل النمو  5302 5303 2025 2020 2015 5315 

 %1.25 25.3 24.5 23.5 ..22 20.2 19.0 إجمالي أوابك

 %1.34 5.7 5.5 5.3 5.0 4.2 4.2 األعضاءالدول غير 

 %1.27 18.7 18.1 17.3 ..16 14.9 1.31 إجمالي الدول العربية

 %0.81 15.7 15.2 14.7 14.2 13.2 13.2 إجمالي العالم

 بالملحق( 53)الجدول : الم در

إلى أن معدل النمو في متوسط استهالك الفرد من وتشير التوقعات 

الطاقة في مجموعة الدول غير األعضاء في أوابك  سوف يتجاوز معدل النمو 

في متوسط استهالك الفرد من الطاقة في مجموعة الدول العربية األعضاء في 

في األولى مقارنة % 5.06حيث يبل   2101 – 2152أوابك خالل الفترة 

يتوقع أن المتوسط سيظل أدنى في مجموعة  بينمافي الثانية، % 5.21بحوالي 

برميل مكافئ نفط  8الدول العربية غير األعضاء حيث ال يتوقع أن يتجاوز 

مقارنة بمتوسط استهالك الفرد في األقطار األعضاء والذي  2101خالل عام 

 . 2101برميل مكافئ نفط خالل عام  21.0سوف يبل  حوالي 
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 :صياتالتوالخالصة و

 الطاقة استهالك مصادر أنماط وتحليل استعراض تم في هذه الدراسة

للفترة  عليه المؤثرة والعوامل الرئيسية سماته العربية، وبيان األولية في الدول

، وقدمت تصوراً لإلستهالك المستقبلي للطاقة في الدول العربية 5991-2152

 :التالية النقاط في الدراسة إليه خلصت ما أهم إيجاز يمكن و. 2101حتى عام 

 2152-5991استهالك م ادر الطاقة خالل الفترة  .1

  شهد إجمالى استهالك مصادر الطاقة األولية المختلفة فى الدول العربية

ي /مليون ب م ن 66.تزايداً ملحوظاً خالل فترة الدراسة حيث تزايد من 

،أى ما  5305ي في عام /مليون ب م ن 0061إلى  2..0فى عام 

 3%.66قارب الضعف وبمعدل نمو سنوى بلغ ي

 مليون ب م  .06استهالك المنتجات النفطية فى الدول العربية من  ارتفع

، 5305ي فى عام /مليون ب م ن 163ليصل إلى  2..0ي فى عام /ن

ارتفع ، %663أى بما يعادل الضعف تقريباً وبمعدل نمو سنوى بلغ 

ي فى /مليون ب م ن .56من  استهالك الغاز الطبيعى  فى الدول العربية

، أى بأكثر 5305ي فى عام /مليون ب م ن 62.ليصل إلى  2..0عام 

 %2623من الضعف وبمعدل نمو سنوى بلغ 

  تزايدت حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة بالدول العربية على حساب

إلى  2..0عام % 6361المنتجات البترولية، حيث ارتفعت حصته من 

في حين تراجعت حصة المنتجات البترولية من ، 5305عام % 6162

 53053عام % 2063إلى  2..0عام % 2.65
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  شهدت حصة االستهالك المحلى من إجمالى إنتاج مصادر الطاقة فى

 2..0فى عام %  .526من الدراسة  الدول العربية ارتفاعاً خالل فترة

 53053في عام % 0260لتصل إلى 

 مجالل متزايداً  اهتماماً قد أولت  ربيةالع الدول على الرغم من أن غالبية 

خفضاً طفيفاً إال لم تحقق وترشيد استهالكها، إال أنها  الطاقة كفاءةتحسين 

مؤشر كثافة حيث انخفض الدراسة  فترةخالل  فى مؤشر كثافة الطاقة

دوالر فى  0333/برميل مكافئ نفط 0601الطاقة فى الدول العربية من 

 53053دوالر فى عام  0333/مكافئ نفطبرميل  .063إلى  2..0عام 

  القطاع الصناعى القطاع الرئيسى المستهلك للطاقة فى الدول العربية يعد

من إجمالى االستهالك النهائى من الطاقة فى عام % .0بحصة بلغت 

، بينما لم تتجاوز %5.61بحصة بلغت قطاع المواصالت  ، يليه5300

 3%162حصة القطاع السكني والتجاري نسبة 

  ارتفاعاً فى متوسط استهالك الفرد من ( 5305-2..0)شهدت الفترة

إلى  2..0برميل مكافئ نفط فى عام  66.الطاقة فى الدول العربية من 

، أى بمعدل نمو سنوى بلغ 5305برميل مكافئ نفط فى عام  .006

560%3 

  ارتفع إجمالى دعم استهالك الوقود االحفورى في مجموعة الدول العربية

 5331مليار دوالر فى عام  161.الثماني األعلى استهالكاً للطاقة، من 

،أى بمعدل نمو سنوى كبير بلغ  5300مليار دوالر فى عام  0.060إلى 

و قد استحوذ دعم استهالك المنتجات النفطية على حوالى 3% .0.6
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الزيادة فى إجمالى دعم استهالك الوقود األحفورى فى هذه  من% 0.

 3المجموعة

 2101المستقبلي لم ادر الطاقة األولية حتى عام  الستهالك .5

  من المتوقع أن يتراوح إجمالي استهالك الطاقة بالدول العربية ما بين

، لتتراوح حصيلة النمو 2101مليون ب م ن ي عام  28.2و  25.6

في إجمالي استهالك الدول العربية  2101-2152الفترة المتوقعة خالل 

% 0.58وحدها األعلى البال  % 5.91من الطاقة بين حدها األدنى البال  

 بحسب  سيناريوهي النمو المنخف  والنمو المرتفع على التوالي

  بحسب سيناريو اإلشارة، يتوقع أن يشهد استهالك الطاقة بالدول العربية

مليون  26.0حوالي ، ليبل  2101 -2012ل الفترة خال،%2.1نمواً بنحو 

 .2101ب م ن ي عام 

  يتوقع سيناريو األسعار المرتفعة، أن يؤدي الرفع التدريجي لألسعار

المحلية للطاقة إلى كبح جماح النمو في استهالك الطاقة بالدول العربية، 

 دولالبحيث يبل  اإلنخفاض في توقعات إجمالي استهالك الطاقة ب

لتبل    2101مليون ب م ن ي خالل عام  6.8أوابك بحوالي اء في األعض

مليون ب م ن ي وفق مخرجات سيناريو األسعار المرتفعة  51.2حوالي 

مليون ب م ن ي وفق مخرجات سيناريو اإلشارة  25.8مقارنة بحوالي 

 .2101خالل عام 

   الدول من المتوقع أن تتجاوز معدالت النمو المتوقعة في إجمالي استهالك

- 2152العربية من الطاقة مثيالتها لالستهالك العالمي خالل الفترة 

وفق جميع السيناريوهات، لترتفع نسبة مساهمة حصة الدول  2101
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إلى  2152عام % 1.6العربية من إجمالي االستهالك العالمي للطاقة من 

حسب توقعات سيناريو اإلشارة وترتفع هذه  2101عام % 8.8حوالي 

في سيناريو النمو المرتفع بينما تنخف  إلى % 8.9لى حوالي النسبة إ

 .في سيناريو النمو المنخف % 8.0

  بناء على سيناريو اإلشارة، من المتوقع أن يشهد إجمالي استهالك

-2012خالل الفترة % 2.5المنتجات البترولية بالدول العربية نمواً بنحو 

، بينما تنخف  2101عام  ب م ن يمليون  55.0، ليبل  حوالي 2101

بحسب سيناريو  2101مليون ب م ن ي عام  51.5التوقعات إلى حوالي 

 2101مليون ب م ن ي عام  50.2النمو المنخف  وترتفع إلى حوالي 

 .بحسب  سيناريو النمو المرتفع

  من المتوقع أن تتجاوز معدالت النمو المتوقعة في إجمالي استهالك الدول

ت البترولية مثيالتها لالستهالك العالمي خالل الفترة العربية من المنتجا

في كل السيناريوهات، لترتفع نسبة مساهمة حصة الدول  2101- 2152

خالل % 8.2العربية من إجمالي االستهالك العالمي للطاقة من حوالي 

حسب توقعات سيناريو  2101خالل عام % 51.9إلى حوالي  2152عام 

في سيناريو النمو % 55.1ة إلى حوالي اإلشارة، وترتفع هذه النسب

 .في سيناريو النمو المنخف % 51.8المرتفع بينما تنخف  إلى 

  بناء على سيناريو اإلشارة، من المتوقع أن يشهد إجمالي استهالك الغاز

، 2101-2012خالل الفترة % 2.1الطبيعي بالدول العربية نمواً بنحو 

، بينما تنخف  التوقعات إلى 2101عام  ب م ن يمليون  52ليبل  حوالي 

بحسب سيناريو النمو  2101مليون ب م ن ي عام  51.1حوالي 
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بحسب   2101مليون ب م ن ي عام  50.9المنخف  وترتفع إلى حوالي 

 .سيناريو النمو المرتفع

  من المتوقع أن تشهد معدالت النمو في إجمالي استهالك الدول العربية من

ن مثيالتها لالستهالك العالمي خالل الفترة الغاز الطبيعي معدالت أعلى م

في كل السيناريوهات، لترتفع نسبة مساهمة حصة الدول  2101- 2152

عام % 55.1العربية من إجمالي االستهالك العالمي للغاز من حوالي 

حسب توقعات سيناريو اإلشارة  2101عام % 56.0إلى حوالي  2152

سيناريو النمو المرتفع بينما في % 51.8وترتفع هذه النسبة إلى حوالي 

 .في سيناريو النمو المنخف % 50.0تنخف  إلى 

  بناء على سيناريو اإلشارة، من المتوقع أن يشهد إجمالي استهالك مصادر

بالدول ( الفحم ، الكهرومائية، والكتلة الحيوية وغيرها)الطاقة األخرى 

حوالي مليون ، ليبل  2101-2012خالل الفترة % 8.9العربية نمواً بنحو 

 .2101عام  ب م ن ي

  تشير التوقعات إلى تزايد األهمية النسبية للغاز الطبيعي في مزيج الطاقة

بالدول العربية ليحل الغاز الطبيعي محل النفط كمصدر رئيسي للطاقة بعد 

بحوالي مساهمة الغاز الطبيعي ، حيث يتوقع سيناريو اإلشارة 2121عام 

الفحم ، الكهرومائية، والكتلة )األخرى  مصادر الطاقة ومساهمة% 69.6

 %.0.9 ستكون في حدود( الحيوية وغيرها

  يتوقع أن يرتفع متوسط استهالك الفرد من الطاقة في الدول العربية خالل

متجاوزاً معدل النمو العالمي في % 5.0بمعدل  2101 – 2152الفترة 
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ل مكافئ برمي 58.1حوالي  ليصل إلىمتوسط استهالك الفرد من الطاقة 

 .برميل مكافئ نفط 51.1عندما يبل  المتوسط العالمي  2101نفط عام 

 :وبناء على ما تقدم توصي الدراسة باآلتي

  توجد حاجة ماسة لرفع مستوى االستخدام النهائي للطاقة بالدول العربية

بصورة عامة واألقطار األعضاء بصورة خاصة، ويمكن آلليات إدارة 

وسياسات ترشيد إستهالكها وتعزيز كفاءة اإلستخدام الطلب على الطاقة 

النهائي لها أن توفر مصدراً غير مباشر من مصادر الطاقة التي تساهم 

في تعزيز النمو المستدام ، لذلك فالدول العربية مطالبة بإتخاذ الخطوات 

 :التالية

تطوير االستراتيجيات والبرامج التنفيذية الخاصة بترشيد وتحسين كفاءة  13

استخدام الطاقة على كافة المستويات وفى جميع القطاعات وال سيما 

القطاع الصناعى، وذلك من خالل وضع الخطط وتنفيذ البرامج الالزمة 

لتحسين كفاءة استخدام الطاقة فى الصناعات المختلفة وتوفير قاعدة 

عنها ،ودعم اإلجراءات  ةالناتج اتروبيانات عن أداءها وحجم الوف

ضع المواصفات والمعايير التي تساهم في تحسين كفاءة المتعلقة بو

 .الطاقة

 الدول في والحكومات المدنى المجتمع منظمات بين الشراكة تفعيل 63

 رفعتهدف إلى  التنفيذية البرامج من مجموعة تنظيمفيما يتعلق ب العربية

 اطالق حمالتباهمية ترشيد استهالك الطاقة، وذلك من خالل  الوعى

 .اعالنية وإعالمية واسعة النطاق
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  بههالرغم مههن أن دعههم الطاقههة يعتبههر رافههداً هامههاً للسههالمة اإلجتماعيههة لههذوي

الدخل المحدود في أجهزاء كثيهرة بالهدول العربيهة، إال أن ههذه الورقهة تنبهه 

إلهههى تشهههوه ملحهههو  فهههي مؤشهههر األسهههعار المحليهههة للطاقهههة باغلهههب الهههدول 

لفة التي كان لها تهاثيرات مباشهرة علهى العربية، بسبب سياسات الدعم المك

انخفاض مؤشرات كفهاءة المهوارد واالسهتخدام األمثهل لهها، كمها أنهها تميهل 

إلههى دعههم األسههر ذات الههدخل األعلههى وتحههد مههن قههدرة السياسههات الهادفههة 

ونظراً ألن الخف  المفهاجئ أو إلغهاء . لترشيد استهالك الطاقة بهذه الدول

ة للسكان سهوف يهؤدي بهال شهك إلهى نتهائج الدعم في غياب برامج تعويضي

سههلبية، فههإن نجههاح اإلصههالحات يعتمههد إلههى حههد كبيههر فههي اعتمههاد سياسههات 

والخف  التهدريجي للهدعم الحكهومي متوازنة تركز على إصالح األسعار 

بههالتزامن مههع اعتمههاد تههدابير تخفيههم األثههار الناجمههة عههن ألسههعار الطاقههة 

لهدخل وحمايتهها مهن الصهدمات اصالح األسعار لتعوي  األسر محهدودة ا

 التضخمية المحتملة
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 المراجع

 

 المراجع العربية :  أولا 

التقرير القت ادي األمانة العامة لجامعة الدول العربية وآخرون،  .5

 . ، أعداد مختلفةالعربي الموحد

، أعداد التقرير اإلح ائيمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول،  .2

 . مختلفة

، أعداد تقرير األمين العاممنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول،  .0

 . مختلفة

المقدمة  األوراق القطريةمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول،  .6

، و مؤتمر 2151مايو  52 – 9لمؤتمر الطاقة العربي التاسع، الدوحة 

 .2156ديسمبر  20-25الطاقة العاشر، أبو بي 
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 لمراجع األجنبية ا: ثانياا 

 

1. EIA, U.S. Energy Information Administration 

Database. 

2. IEA, Energy Statistics of Non-OECD Countries, 

Various Issues. 

3. IMF, World Economic Outlook, Various Issues. 

4. OPEC, Annual Statistical Bulletin, Various Issues. 

5. Quantitative Micro Software, Econometric Views for 

Windows and the Macintosh, EViews user guide 

version 8.  

6. UN, Department of Economic and social Affairs, 

World Population to 2300, Population Division 
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 ملحق الجداول اإلح ائية
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