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تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت
وآفاقه المستقبلية



III

 تقديـــم 
 الكويت وآفاقه المستقبليةدولة في األولية  استهالك الطاقة تطور

 

بإعداد دراسة مجمعة حول تطور  2018ن قامت األمانة العامة في شهر آذار/مارس أسبق و

إعداد دراسة تأى أنه من المناسب أن يتم رأ وقد، إستهالك الطاقة في الدول األعضاء وآفاقه المستقبلية

ما أي لبترول، لمن الدول األعضاء في منظمة األقطار العربية المصدرة عضو  ةتفصيلية لكل دول

 .تفصيلية دراسات 10وعه مجم

 مصادر الطاقة المختلفة وأنماط استهالكتحليل اتجاهات من كل دراسة  الجزء األوليهدف  

 وكثافة استهالكها،، وتطور مزيج الطاقة، 2018-1980خالل الفترة قيد الدراسة العضو  ةفي الدول

سعار األتصادي والسكاني وكالنمو االقفيها على مستويات االستهالك  المؤثرةوالعوامل الرئيسية 

من الدراسة  الجزء الثاني ويتناول. لطاقة لما لذلك من أهمية على دقة التوقعات المستقبليةالمحلية ل

من خالل بناء نماذج اقتصادية  2040حتى عام المختلفة مصادر الطاقة ل االستهالكتوقعات تقدير 

 الدولة العضومع أوضاع الطاقة في  تتالءمعلى أسس منهجية دالة استهالك مصادر الطاقة تقدير و

إلى منهجية ا مأولهيتطرق ، ينرئيسي محورينالثاني الجزء  يغطيو .ومع نوعية البيانات المتوفرة

الدراسة وطرق إعداد التوقعات المستقبلية الستهالك مصادر الطاقة، ويشمل البيانات المستخدمة في 

، للتوقع ةالمعتمد ةذج الرياضيااإلحصائية والنم اتالعالقمعالجتها، وأساليب التنبؤ المستخدمة و

 وهي ،رئيسيةال ألربعاالتوقعات المستقبلية بسيناريوهات الفرضيات األساسية الخاصة  واستعراض

األهداف  سياسة يناريوسوسيناريو اإلشارة وسيناريو النمو المرتفع، وسيناريو النمو المنخفض، 

سيتم  ،من الجزء الثاني من الدراسة الثانيوفي المحور الوطنية في مجال الطاقات المتجددة والنووية. 

بإجمالي استهالك الطاقة األولية، ومصادرها استعراض النتائج النهائية للتوقعات المستقبلية المتعلقة 

حم والطاقات المتجددة والطاقة النووية، حسب الرئيسية المتمثلة في النفط والغاز الطبيعي والف

 السيناريوهات آنفة الذكر.

ويسر األمانة العامة أن تقدم الدراسة األولى من سلسلة الدراسات التفصيلية، والتي خصصت 

، وسوف تحال تباعا في دولة الكويت وآفاقه المستقبلية" األولية الطاقة استهالكتطور لتناول "

 الخاصة بالدول األعضاء األخرى فور االنتهاء من كل منها.الدراسات 
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وفرة مصادر النفط والغاز في دولة  ، أنه على الرغم منالدراسة إليه ومن أهم ما خلصت

الكويت، إال أن اعتماد االقتصاد الكويتي بشكل كبير على عوائد الصادرات البترولية يدعو إلى العمل 

. االستخدام األمثل لهذه الثروة الناضبةرفع كفاءة على 

المحلية للوقود اعتماد سياسات متوازنة تركز على إصالح األسعار  كما توصي الدراسة بأهمية

كطاقات مكملة للطاقة التقليدية  المتجددة المتاحة في دولة الكويت الطاقة مصادر استغالل والعمل على

البترولية  سيؤدي حتماً إلى خلق رافد قوي للمصادرقة مما لمقابلة الزيادة المتوقعة للطلب على الطا

ليساهم في تعزيز مصادر الدخل عبر تحرير المزيد من النفط والغاز من أجل التصدير، كما سيؤدي 

إلى تغيرات مهمة على اآلفاق المستقبلية لمزيج الطاقة وتوقعاته المستقبلية خالل الفترة الممتدة حتى 

 .2040عام 

األمانة العامة أن تساهم هذه الدراسة في تقديم صورة واضحة عن استهالك الطاقة في وتأمل 

 دولة الكويت حاضرا ومستقبال، وترجو أن يجد فيها المختصون ما يسعون إليه من فائدة.

 

 عباس علي النقي

 األمين العام                                                                                                        



V

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول                      اإلدارة االقتصادية                                                  

دراسة" تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبلية "

 احملتويـــــــــات 

رقم  العنــــــــوان
 الصفحة

 1 مقدمة
 2 الجزء األول: أنماط واتجاهات استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت

 
 أوال: استعراض عام لتطور استهالك الطاقة األولية 

 
2 

 3 تطور االستهالك المحلي من مصادر الطاقة األولية  .1
 4 الكويت من اجمالي استهالك الدول األعضاء في أوابك دولة تطور حصة .2
 5 ارتفاع متوسط استهالك الفرد من مصادر الطاقة األولية .3
 6 تزايد حصة االستهالك المحلي من إجمالي اإلمدادات .4
 8 في دولة الكويت كثافة استهالك الطاقة األولية .5

 
 ثانياً: تطور مزيج الطاقة األولية المستهلكة في دولة الكويت

 
9 

 
 ثالثاً: التوزيع القطاعي الستهالك مصادر الطاقة األولية في دولة الكويت

 
14 

 15   وتحلية المياه قطاع توليد الكهرباء .1
 17 القطاع النفطي .2
 18 قطاع المواصالت .3
 22 القطاع المنزلي .4

 
 اً: العوامل الرئيسية المؤثرة على استهالك الطاقة األولية في دولة الكويترابع

 
23 

 23 النمو السكاني .1
 25 القتصاديالنمو ا .2
 27 األسعار المحلية للوقود .3

 
 2040الجزء الثاني توقعات استهالك الطاقة في دولة الكويت حتى عام 

 
33 

 
 المستقبلية الستهالك مصادر الطاقة األوليةأوال: منهجية اعداد التوقعات 

 
33 

 33 البيانات المستخدمة في الدراسة .1
 34 أساليب التنبؤ المستخدمة في الدراسة .2
 37 االفتراضات الخاصة بالتوقعات والسيناريوهات  .3
 38 سيناريو اإلشارة .أ

 40 المرتفع       و يناريوهي النمو المنخفضس .ب
 42 الوطنية في مجال الطاقات المتجددة األهدافسيناريو سياسة  ج.     

وفرة مصادر النفط والغاز في دولة  ، أنه على الرغم منالدراسة إليه ومن أهم ما خلصت

الكويت، إال أن اعتماد االقتصاد الكويتي بشكل كبير على عوائد الصادرات البترولية يدعو إلى العمل 

. االستخدام األمثل لهذه الثروة الناضبةرفع كفاءة على 

المحلية للوقود اعتماد سياسات متوازنة تركز على إصالح األسعار  كما توصي الدراسة بأهمية

كطاقات مكملة للطاقة التقليدية  المتجددة المتاحة في دولة الكويت الطاقة مصادر استغالل والعمل على

البترولية  سيؤدي حتماً إلى خلق رافد قوي للمصادرقة مما لمقابلة الزيادة المتوقعة للطلب على الطا

ليساهم في تعزيز مصادر الدخل عبر تحرير المزيد من النفط والغاز من أجل التصدير، كما سيؤدي 

إلى تغيرات مهمة على اآلفاق المستقبلية لمزيج الطاقة وتوقعاته المستقبلية خالل الفترة الممتدة حتى 

 .2040عام 

األمانة العامة أن تساهم هذه الدراسة في تقديم صورة واضحة عن استهالك الطاقة في وتأمل 

 دولة الكويت حاضرا ومستقبال، وترجو أن يجد فيها المختصون ما يسعون إليه من فائدة.

 

 عباس علي النقي

 األمين العام                                                                                                        
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دراسة" تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبلية "

 2040ثانياً: نتائج توقعات استهالك مصادر الطاقة األولية في دولة الكويت حتى عام 
 بحسب السيناريوهات المختلفة

 
43 

 43 سيناريو األساس )اإلشارة( .1
 43 2040توقعات إجمالي استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت حتى عام  1.1

I.  44 2040دولة الكويت من إجمالي استهالك الدول األعضاء للطاقة حتى عام  حصةتوقعات 
II.  45 2040توقعات متوسط استهالك الفرد من الطاقة في دولة الكويت حتى 

III.  46 2040توقعات مزيج الطاقة في دولة الكويت حتى عام 

 50 2040توقعات استهالك النفط في دولة الكويت حتى عام   2.1
 53 2040دولة الكويت حتى عام  استهالك الغاز الطبيعي فيتوقعات   3.1
 55 2040دولة الكويت حتى عام  استهالك الطاقة المتجددة فيتوقعات   4.1

 57 سيناريوهي النمو المنخفض والنمو المرتفع .2
 59 األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة سياسة سيناريو  .3

 59 2040دولة الكويت حتى عام  استهالك الطاقة المتجددة فيتوقعات  .1.3
 60 2040دولة الكويت حتى عام  استهالك النفط فيتوقعات  .2.3
 62 2040عام توقعات استهالك الغاز الطبيعي في دولة الكويت حتى  .3.3
 64 2040توقعات مزيج الطاقة في دولة الكويت حتى عام . 4.3
 65 . الخفض المتوقع في إجمالي استهالك النفط والغاز الطبيعي5.3
 66 . حصة االستهالك المحلي للنفط من إجمالي انتاجه6.3

 68 الخالصة والتوصيات
 77  الجداول اإلحصائية ملحق

 85 منهجية إعداد التنبؤات المستقبلية الواردة في الدراسةملحق 
 E-Views 92ملحق المخرجات اإلحصائية لبرنامج 

 104 المراجع 
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دراسة" تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبلية "

فهرس األشكال
 رقم  العنــــــــــــوان رقم الشكل

 الصفحة
       تطور استهالك مصادر الطاقة األولية في دولة الكويت خالل الفترة  : (1الشكل)

(1995 – 2018) 
3 

النمو السنوي إلجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية بدولة الكويت ومجموعة  : (2الشكل)
 الدول األعضاء في أوابك وحصة الكويت من إجمالي استهالك الدول األعضاء

5 

    النمو في استهالك الطاقة والنمو السكاني في دولة الكويت خالل الفترة  : (3الشكل)
(1995 – 2018) 

6 

النمو في االستهالك المحلي للطاقة وإجمالي انتاجها في دولة الكويت خالل  : (4الشكل)
(2018 – 1995الفترة )

7 

واجمالي انتاجه بدولة الكويت النمو في إجمالي االستهالك المحلي من النفط  : (5الشكل)
 (2018-1995خالل الفترة )

8 

مؤشر كثافة الطاقة األولية في دولة الكويت وبعض الدول والمجموعات الرئيسية  : (6الشكل)
)من الناتج المحلي االجمال حسب تعال القوة الشرائية  2017الدولية خالل عام 

2010) 

9 

مصادر الطاقة األولية في دولة الكويت خالل الفترة تطور مزيج استهالك  : (7الشكل)
(1995 – 2018) 

10 

معدالت النمو السنوية إلجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية في دولة الكويت  : (8الشكل)
 (2018 – 1995خالل الفترة )

11 

الفترة حصص مصادر الطاقة األولية من الزيادة في إجمالي استهالكها خالل  : (9الشكل)
(1995 – 2018) 

12 

تطور حصتي النفط والغاز الطبيعي من إجمالي استهالك المصادر األولية  : (10الشكل)
 (2018 – 1995للطاقة في دولة الكويت خالل الفترة )

13 

التوزيع القطاعي إلجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية في دولة الكويت  : (11الشكل)
 ، % من اإلجمالي2016و  2005خالل عامي 

14 

تطور استهالك الوقود بقطاع توليد الكهرباء والماء في دولة الكويت خالل الفترة  : (12الشكل)
(2005 – 2016) 

16 

قطاع الكهرباء والماء بدولة الكويت خالل عامي مزيج الوقود المستهلك في  : (13الشكل)
 ، % من اإلجمالي2016و 2005

17 

حصص األنشطة الرئيسية المستهلكة من إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية  : (14الشكل)
 ، % من اإلجمالي2012بالقطاع النفطي بدولة الكويت خالل عام 

18 

 2005المستهلك في قطاع المواصالت بدولة الكويت خالل عامي مزيج الوقود  : (15الشكل)
 ، % من اإلجمالي2017و

19 

  تطور استهالك الوقود بقطاع المواصالت في دولة الكويت خالل الفترة  : (16الشكل)
(2005 – 2017) 

20 
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول                      اإلدارة االقتصادية                                                  

دراسة" تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبلية "

الفترة التطور في استهالك الغازولين بقطاع المواصالت في دولة الكويت خالل  : (17الشكل)
(2005 – 2017) 

21 

و  2005مزيج الوقود المستهلك في القطاع المنزلي بدولة الكويت خالل عامي  : (18الشكل)
 ، % من اإلجمالي   2017

23 

رسم اإلنتشار لتوضيح العالقة الطردية بين إجمالي استهالك مصادر الطاقة  : (19الشكل)
  ( 2018 – 1995األولية وعدد السكان بدولة الكويت خالل الفترة )

25 

رسم اإلنتشار لتوضيح العالقة الطردية بين إجمالي استهالك مصادر الطاقة  : (20الشكل)
بدولة  2011تعادل القوة الشرائية بأسعار األولية والناتج المحلي اإلجمالي حسب 

 (2018 – 1995الكويت خالل الفترة )

27 

األسعار المحلية للغازولين في بعض بلدان العالم ومتوسط المجموعات الدولية  : (21الشكل)
 2014لعام 

29 

المجموعات الدولية األسعار المحلية لوقود الديزل في بعض بلدان العالم ومتوسط  : (22الشكل)
2014لعام 

29 

األسعار المحلية للغاز الطبيعي في دولة الكويت مقارنة بدول أخرى من العالم  : (23الشكل)
 2016خالل عام 

30 

معدالت النمو المفترضة للناتج المحلي اإلجمالي والنمو السكاني بدولة الكويت،  : (24الشكل)
 % )سيناريو اإلشارة(

38 

 
 : (25الشكل)

معدالت النمو المفترضة للناتج المحلي اإلجمالي بدولة الكويت سيناريوهي النمو 
 المنخفض والنمو المرتفع

40 

معدالت النمو المفترضة للنمو السكاني بدولة الكويت سيناريوهي النمو  : (26الشكل)
 المنخفض والنمو المرتفع

41 

المستقبلية إلجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية بدولة الكويت حتى التوقعات  : (27الشكل)
 ، سيناريو اإلشارة2040عام 

44 

توقعات حصة دولة الكويت من إجمالي استهالك الدول األعضاء للطاقة حتى  : (28الشكل)
، سيناريو اإلشارة.2040عام 

45 

إجمالي استهالك الطاقة في دولة الكويت التوقعات المستقبلية لحصة الفرد من  : (29الشكل)
 )سيناريو اإلشارة( 2040 – 2019خالل الفترة 

46 

التوقعات المستقبلية لمساهمة مصادر الطاقة من إجمالي الزيادة في استهالكها  : (30الشكل)
 (، سيناريو اإلشارة2040 – 2018بدولة الكويت خالل الفترة )

47 

المستقبلية لتطور مزيج الطاقة في دولة الكويت )حصة المصادر من التوقعات  : (31الشكل)
 إجمالي الطاقة المستهلكة( سيناريو اإلشارة

48 

التوقعات المستقبلية لتطور مزيج الطاقة بدولة الكويت مقارنة بمجموعة الدول  : (32الشكل)
الطاقة األعضاء في أوابك والمزيج العالمي )حصة المصادر من إجمالي 

 المستهلكة(

50 

، سيناريو 2040النفط بدولة الكويت حتى عام  الستهالكالتوقعات المستقبلية  : (33الشكل)
 اإلشارة

51 

توقعات حصة دولة الكويت من إجمالي استهالك النفط بالدول األعضاء حتى عام  : (34الشكل)
 ، سيناريو اإلشارة2040

52 
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دراسة" تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبلية "

بدولة  المحلي من النفط الى اجمالي انتاجهستهالك اللحصة االتوقعات المستقبلية  : (35الشكل)
 ، سيناريو اإلشارة2040الكويت حتى عام 

53 

، 2040الغاز الطبيعي بدولة الكويت حتى عام  الستهالكالتوقعات المستقبلية  : (36الشكل)
 سيناريو اإلشارة

54 

توقعات حصة دولة الكويت من إجمالي استهالك الغاز الطبيعي بالدول األعضاء  : (37الشكل)
 ، سيناريو اإلشارة2040حتى عام 

54 

، 2040الطاقة المتجددة بدولة الكويت حتى عام  الستهالكالتوقعات المستقبلية  : (38الشكل)
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" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

 

 مقدمة

دولة في  مصادر الطاقة األولية وأنماط استهالكتهدف الدراسة أوالً إلى تحليل اتجاهات 

على  المؤثرة، والعوامل الرئيسية (2018 –1995) لفترةخالل ا الرئيسية سماته وبيان ،الكويت

ً إلى تقدير المحلية لسعار األمستويات االستهالك كالنمو االقتصادي والسكاني و لطاقة، وثانيا

 .2040حتى عام  مصادر الطاقة األوليةالمتوقع على  االستهالك

مصادر  استهالك تطور الجزء األول يستعرضتنقسم الدراسة الى جزئين رئيسيين، 

أهم السمات لمحة موجزة عن  ويقدم ،(2018 – 1995)خالل الفترة  دولة الكويتالطاقة األولية 

، بدولة الكويت هومعدالت نموالمحلي من مصادر الطاقة األولية تطور االستهالك الرئيسية ل

، كما يستعرض هذا الجزء ستهالكالكثافة امؤشر و، المستهلكةوتطور مزيج الطاقة األولية 

 ت كالنمودولة الكوياستهالك الطاقة في الرئيسية المؤثرة على العوامل االقتصادية واالجتماعية 

لطاقة لما لذلك من أهمية على دقة التوقعات ل المحلية سعاراألاالقتصادي والنمو السكاني و

 .مستقبليةال

، حيث 2040حتى عام  دولة الكويتتوقعات استهالك الطاقة في  الجزء الثانيويتناول 

مع أوضاع الطاقة في  تتالءمعلى أسس منهجية دالة استهالك المصادر األولية للطاقة تقدير  تم

، واستخدام النموذج الذي تم تقديره الستقراء التوقعات ومع نوعية البيانات المتوفرة دولة الكويت

 المستقبلية إلجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية. 

منهجية إعداد التوقعات ب يتعلقا م، أولهينرئيسي محورين إلى الجزء الثاني وتطرق

المستقبلية الستهالك مصادر الطاقة األولية، ويشمل البيانات المستخدمة في الدراسة وطرق 

وآفاقه المستقبليةدولة الكويت استهالك الطاقة األولية في  تطور
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" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

 ةذج الرياضيااإلحصائية والنم اتالعالقمعالجتها، وأساليب التنبؤ المستخدمة في الدراسة و

قبلية حيث تتوخى ، ثم يستعرض الفرضيات األساسية الخاصة بالتوقعات المستللتوقع ةالمعتمد

من خالل  دولة الكويتالدراسة استشراف اآلفاق المستقبلية الستهالك مصادر الطاقة األولية في 

سيناريو اإلشارة وسيناريو النمو المرتفع، وسيناريو النمو وهي سيناريوهات رئيسية،  أربعة

 الثاني،المحور  وفياألهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة.  سياسة سيناريووالمنخفض، 

بإجمالي استهالك الطاقة األولية، يتم استعراض النتائج النهائية للتوقعات المستقبلية المتعلقة 

ومصادرها الرئيسية المتمثلة في النفط والغاز الطبيعي والفحم والطاقات المتجددة، حسب 

 .الذكر سالفةالسيناريوهات 

 دولة الكويتالطاقة األولية يف  واجتاهات استهالكاجلزء األول: أمناط 
 األولية الطاقة لتطور استهالك عام استعراض أوال:

 (2018-1995من العالمات البارزة لتطور استهالك الطاقة في دولة الكويت خالل الفترة )

لمصادر الطاقة األولية،  الدول األعضاءمن اجمالي استهالك دولة الكويت التزايد في حصة  هو

معدالت النمو الطاقة بمعدالت عالية مقارنة مع  مصادرلالمحلي  نتيجة النمو في االستهالك

تسارع النمو في ل، وارتفاع معدالت استهالك الفرد من الطاقة نتيجة بمجموعة الدول األعضاء

زيادة حصة االستهالك بوثيرة تجاوزت النمو السكاني، و بدولة الكويتإجمالي استهالك الطاقة 

 اإلنتاج.  إجمالي من مصادر الطاقة األولية لالمحلي 

دولة الكويت خالل الفترة  األولية فيمن أهم السمات الرئيسية لالستهالك المحلي من الطاقة و

، مزيج الطاقة المستهلكةفي  والغاز الطبيعياالعتماد شبه الكامل على النفط  هو ،(1995-2018)

قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه على أكثر من نصف إجمالي الطاقة المستهلكة بسبب واستحواذ 

الظروف المناخية في الكويت التي تشكل فيها ساعات النهار في الصيف أوقات الذروة، 
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ولضرورات تلبية الطلب المتنامي على المياه العذبة التي يشكل قطاع التحلية أهم مصادرها 

  .يةالرئيس

 األولية  ةمصادر الطاقتطور االستهالك المحلي من  .1

ً ب في دولة الكويت األوليةشهد اجمالي استهالك مصادر الطاقة   430أكثر من ارتفاعا

(، حيث ارتفع من 2018 - 1995الفترة ) خالل برميل مكافئ نفط في اليوم )ب م ن ي( ألف

، أي بمعدل نمو سنوي 2018ي عام  ب م ن ألف 711إلى  1995ي عام  ب م ن ألف 278.5

 :(1)، كما يوضح الشكل %4.2بلغ 

(1الشكل)

 .( في الملحق1)الجدول رقم  المصدر: 
 .*بيانات تقديرية

 
فترة استثنائية للنمو في استهالك مصادر الطاقة األولية  (2005-1995)وتعتبر الفترة 

( 2000 – 1995% خالل الفترة )4.9حيث شهد إجمالي االستهالك نمواً بمعدل بدولة الكويت، 

، ثم تسارع 2000عام  ن يب م ألف  353.4إلى  1995عام  ن يب م ألف  278.5ليرتفع من 

إجمالي االستهالك  يرتفع( ل2005- 2000% خالل الفترة )9.2بلغت  مرتفعةالنمو بمعدالت 
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 ةذج الرياضيااإلحصائية والنم اتالعالقمعالجتها، وأساليب التنبؤ المستخدمة في الدراسة و

قبلية حيث تتوخى ، ثم يستعرض الفرضيات األساسية الخاصة بالتوقعات المستللتوقع ةالمعتمد

من خالل  دولة الكويتالدراسة استشراف اآلفاق المستقبلية الستهالك مصادر الطاقة األولية في 

سيناريو اإلشارة وسيناريو النمو المرتفع، وسيناريو النمو وهي سيناريوهات رئيسية،  أربعة

 الثاني،المحور  وفياألهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة.  سياسة سيناريووالمنخفض، 

بإجمالي استهالك الطاقة األولية، يتم استعراض النتائج النهائية للتوقعات المستقبلية المتعلقة 

ومصادرها الرئيسية المتمثلة في النفط والغاز الطبيعي والفحم والطاقات المتجددة، حسب 

 .الذكر سالفةالسيناريوهات 

 دولة الكويتالطاقة األولية يف  واجتاهات استهالكاجلزء األول: أمناط 
 األولية الطاقة لتطور استهالك عام استعراض أوال:

 (2018-1995من العالمات البارزة لتطور استهالك الطاقة في دولة الكويت خالل الفترة )

لمصادر الطاقة األولية،  الدول األعضاءمن اجمالي استهالك دولة الكويت التزايد في حصة  هو

معدالت النمو الطاقة بمعدالت عالية مقارنة مع  مصادرلالمحلي  نتيجة النمو في االستهالك

تسارع النمو في ل، وارتفاع معدالت استهالك الفرد من الطاقة نتيجة بمجموعة الدول األعضاء

زيادة حصة االستهالك بوثيرة تجاوزت النمو السكاني، و بدولة الكويتإجمالي استهالك الطاقة 

 اإلنتاج.  إجمالي من مصادر الطاقة األولية لالمحلي 

دولة الكويت خالل الفترة  األولية فيمن أهم السمات الرئيسية لالستهالك المحلي من الطاقة و

، مزيج الطاقة المستهلكةفي  والغاز الطبيعياالعتماد شبه الكامل على النفط  هو ،(1995-2018)

قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه على أكثر من نصف إجمالي الطاقة المستهلكة بسبب واستحواذ 

الظروف المناخية في الكويت التي تشكل فيها ساعات النهار في الصيف أوقات الذروة، 
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 عقب األحداث المؤسفةالقوي نتيجة للنمو االقتصادي ، 2005عام  ن يب م ألف  547.6إلى 

عار ات، كما أن التحسن الذي طرأ على أسيالتسعينفترة خالل مطلع دولة الكويت  التي مرت بها

و االقتصادي وكان دافعاَ وراء تزايد اإلنفاق منالمعدالت  علىالنفط خالل هذه الفترة قد انعكس 

قوية على االنطالقة الاالستثماري العام مدعوما بزيادة إنفاق القطاع الخاص والذي انعكس 

        فترة خالل ال ثم تباطأت معدالت النمو بصورة ملحوظة  .ضخمةال نشائيةالامشاريع لل

( ليبلغ إجمالي 2018 – 2015% خالل الفترة )2.9وإلى % 1.2( لتصل إلى 2010 – 2005)

 .2018ي عام  ب م نألف  711استهالك مصادر الطاقة األولية بدولة الكويت حوالي 

 منظمة أوابك  في ستهالك الدول األعضاءامن اجمالي  الكويتدولة تطور حصة  .2

مجموعة المعدل العام ل بمعدل تجاوز تسارع النمو في استهالك الطاقة بدولة الكويت

           خالل الفترة في منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( لدول األعضاء ا

مما أدى إلى ارتفاع حصة الكويت من إجمالي استهالك الدول األعضاء ( 2005 – 1995)

، ثم أدى تباطؤ النمو في 2005% عام 6.4إلى  1995% عام 5لمصادر الطاقة األولية من 

( 2015 – 2005استهالك الطاقة بدولة الكويت عن المعدل العام للدول األعضاء خالل الفترة )

ستهالك الدول األعضاء لمصادر الطاقة األولية إلى تراجع حصة الكويت من إجمالي ا إلى

% مع ارتفاع معدل 5.2مجدداً إلى بشكل طفيف ود الحصة االرتفاع ا، لتع2015% عام 5.1

(، كما هو موضح 2018 – 2015النمو بدولة الكويت عن المتوسط العام للمجوعة خالل الفترة )

  :(2)بالشكل 
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(2الشكل)

 
 .( في الملحق1): الجدول رقم المصدر   
 .*بيانات تقديرية   
 

 ارتفاع متوسط استهالك الفرد من مصادر الطاقة األولية .3

ها السكاني نمودولة الكويت معدالت في مصادر الطاقة نمو إجمالي استهالك تجاوز معدل 

 51.9من فيها متوسط استهالك الفرد ، مما أدى إلى ارتفاع (2005 – 1995خالل الفترة )

ثم أدى تباطؤ النمو في ، 2005برميل مكافئ نفط عام  66.8إلى  1995برميل مكافئ نفط عام 

متوسط تراجع  ( إلى2015 – 2005عن معدل النمو السكاني خالل الفترة ) استهالك الطاقة

إلى االرتفاع مجدداً  المتوسط عودي، ل2015عام برميل مكافئ نفط   57.9إلى  استهالك الفرد

مع ارتفاع معدل نمو استهالك الطاقة بدولة الكويت عن معدل النمو  برميل مكافئ نفط 58.2إلى 

 :(3) (، كما هو موضح بالشكل2018 – 2015خالل الفترة ) رة أخرىالسكاني م
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 عقب األحداث المؤسفةالقوي نتيجة للنمو االقتصادي ، 2005عام  ن يب م ألف  547.6إلى 

عار ات، كما أن التحسن الذي طرأ على أسيالتسعينفترة خالل مطلع دولة الكويت  التي مرت بها

و االقتصادي وكان دافعاَ وراء تزايد اإلنفاق منالمعدالت  علىالنفط خالل هذه الفترة قد انعكس 
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        فترة خالل ال ثم تباطأت معدالت النمو بصورة ملحوظة  .ضخمةال نشائيةالامشاريع لل

( ليبلغ إجمالي 2018 – 2015% خالل الفترة )2.9وإلى % 1.2( لتصل إلى 2010 – 2005)

 .2018ي عام  ب م نألف  711استهالك مصادر الطاقة األولية بدولة الكويت حوالي 

 منظمة أوابك  في ستهالك الدول األعضاءامن اجمالي  الكويتدولة تطور حصة  .2

مجموعة المعدل العام ل بمعدل تجاوز تسارع النمو في استهالك الطاقة بدولة الكويت

           خالل الفترة في منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( لدول األعضاء ا

مما أدى إلى ارتفاع حصة الكويت من إجمالي استهالك الدول األعضاء ( 2005 – 1995)

، ثم أدى تباطؤ النمو في 2005% عام 6.4إلى  1995% عام 5لمصادر الطاقة األولية من 

( 2015 – 2005استهالك الطاقة بدولة الكويت عن المعدل العام للدول األعضاء خالل الفترة )

ستهالك الدول األعضاء لمصادر الطاقة األولية إلى تراجع حصة الكويت من إجمالي ا إلى

% مع ارتفاع معدل 5.2مجدداً إلى بشكل طفيف ود الحصة االرتفاع ا، لتع2015% عام 5.1

(، كما هو موضح 2018 – 2015النمو بدولة الكويت عن المتوسط العام للمجوعة خالل الفترة )

  :(2)بالشكل 
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تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت
وآفاقه المستقبلية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول          اإلدارة االقتصادية                                                

" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

(3الشكل)

 
 . *بيانات تقديرية  
  .( في الملحق1الجدول رقم ) - المصدر:   

 .2018أكتوبر صندوق النقد الدولي  -قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العالمي -
 

 إلنتاجتزايد حصة االستهالك المحلي من إجمالي ا .4

بمعدالت أعلى من النمو في دولة الكويت أدى تسارع النمو في إجمالي استهالك الطاقة 

( إلى ارتفاع مضطرد لحصة االستهالك المحلي 2018-1995في اجمالي انتاجها خالل الفترة )

مستقبال إذا قُِدَر لهذا المسار  ، مما يعني تقييد القدرات التصديريةاإلنتاجللطاقة من إجمالي 

مصادر ستهالك اللسنوية تجاوزت معدالت النمو ا، حيث مواصلة االرتفاع بنفس الوثيرة السابقة

               معدالت النمو السنوية إلنتاجها بدولة الكويت لكامل الفترة باستثناء الفترة الطاقة 

في دولة  االنتاجتزايد نسبة االستهالك المحلي للطاقة إلى إجمالي مما أدى إلى ، (2005-2015)

 :(4)، كما يوضح الشكل 2018% في عام  21إلى  1995% في عام 12.1من  الكويت
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول          اإلدارة االقتصادية                                                

" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

(4الشكل)

 
 .*بيانات تقديرية   

  . ( في الملحق1الجدول رقم ) - المصدر:
 .أوابك ، منظمةتمابنك المعلو -

 
 
 
 
 

انتاجه،  في تسارعت معدالت النمو في استهالكه عن معدالت النمو فقد وفيما يخص النفط

إلى  للنفطتزايد نسبة االستهالك المحلي مما أدى إلى (، 2005-1995وخاصة خالل الفترة )

 ما وصلت إلىعند 2010في دولة الكويت حتى بلغت أعلى مستوياتها عام  انتاجهإجمالي 

في  التي شهدت زيادة لالحقةوثيرة النمو في االستهالك خالل الفترة ا انخفضت%، ثم 14.3

% في عام 11.6إلى حصة االستهالك المحلي من إجمالي انتاجه اإلنتاج، فتراجعت  معدالت

 :(5)، كما يوضح الشكل 2018

 
 

  

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول          اإلدارة االقتصادية                                                

" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

(3الشكل)

 
 . *بيانات تقديرية  
  .( في الملحق1الجدول رقم ) - المصدر:   

 .2018أكتوبر صندوق النقد الدولي  -قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العالمي -
 

 إلنتاجتزايد حصة االستهالك المحلي من إجمالي ا .4

بمعدالت أعلى من النمو في دولة الكويت أدى تسارع النمو في إجمالي استهالك الطاقة 

( إلى ارتفاع مضطرد لحصة االستهالك المحلي 2018-1995في اجمالي انتاجها خالل الفترة )

مستقبال إذا قُِدَر لهذا المسار  ، مما يعني تقييد القدرات التصديريةاإلنتاجللطاقة من إجمالي 

مصادر ستهالك اللسنوية تجاوزت معدالت النمو ا، حيث مواصلة االرتفاع بنفس الوثيرة السابقة

               معدالت النمو السنوية إلنتاجها بدولة الكويت لكامل الفترة باستثناء الفترة الطاقة 

في دولة  االنتاجتزايد نسبة االستهالك المحلي للطاقة إلى إجمالي مما أدى إلى ، (2005-2015)

 :(4)، كما يوضح الشكل 2018% في عام  21إلى  1995% في عام 12.1من  الكويت

  



8

تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت
وآفاقه المستقبلية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول          اإلدارة االقتصادية                                                

" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

 (5الشكل)

 
 .*بيانات تقديرية

 .سوائل الغاز الطبيعي**انتاج النفط يمثل انتاج النفط الخام وال يشمل 
  .( في الملحق1الجدول رقم ) -: المصدر

 .أوابك ، منظمةاتمبنك المعلو -
 

 في دولة الكويت كثافة استهالك الطاقة األولية .5

ً دولة الكويت إيالءعلى الرغم من  وترشيد  الطاقةكفاءةتحسين مجاللمتزايداً اهتماما

( 2018 - 1995) خالل الفترة فيهاتسارع النمو في اجمالي استهالك الطاقة  إالّ أناستهالكها، 

إلى ارتفاع  ، أدىتعادل القوة الشرائيةب المقاس ،الناتج المحلى اإلجماليفي بوثيرة تجاوزت النمو 

برميل  0.8من  هذا المؤشر دولة الكويت، حيث ارتفع فيملحوظ في مؤشر كثافة الطاقة األولية 

، 2005برميل مكافئ نفط / ألف دوالر في عام  1.0إلى  1995ألف دوالر في عام  /مكافئ نفط 

 :(1)، كما يوضح الجدول 2017برميل مكافئ نفط / ألف دوالر في عام  0.9ثم تراجع إلى 

 (1) جدولال
 (2017 – 1995تطور مؤشر كثافة الطاقة األولية في دولة الكويت خالل الفترة )

 2010برميل مكافئ نفط / ألف دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي حسب تعادل القوة الشرائية 
1995 2000 2005 2010 2017 
0.8 0.9 1.0 1.0 0.9 

من قاعدة   بيانات مؤشرات الشرائيةتعادل القوة  الناتج المحلي اإلجمالي حسبوبيانات ( في الملحق 1مشتق عن بيانات الجدول ) المصدر:
 .2018التنمية العالمية، البنك الدولي، يناير 
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول          اإلدارة االقتصادية                                                

" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

دولة الكويت عن المتوسط العالمي المقدر  فيمؤشر كثافة الطاقة األولية وقد انخفض 

، وجاءت الكويت في مركزاً وسطاً بين المجموعات الدولية الرئيسية 2017عام  0.95بنحو 

 :(6)كما هو موضح بالشكل مؤشر كثافة الطاقة األولية في العالم من حيث 

 (6الشكل)
 مؤشر كثافة الطاقة األولية في دولة الكويت وبعض الدول والمجموعات الرئيسية الدولية 

  2017خالل عام 
 (2010برميل مكافئ نفط/ ألف دوالر )من الناتج المحلي اإلجمالي حسب تعادل القوة الشرائية 

 
 . ( في الملحق1مشتق عن بيانات الجدول ) -   المصدر:

.بالنسبة للكويت2018مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي، يناير بيانات قاعدة  -
- 2017 . 

 

 دولة الكويت يف املستهلكة األولية الطاقة مزيج تطور: ثانيا  

، حيث شكل دولة الكويتفي يهيمن النفط والغاز الطبيعي على مزيج الطاقة المستهلكة 

% من مزيج مصادر الطاقة األولية 100و%99.7بين  ما هذان المصدران نسبة تراوح

(. 2018-1995المستهلكة خالل الفترة )

 استهالك المنتجات النفطيةمتضمنا من النفط ) دولة الكويتارتفع استهالك وقد 

ي  ب ألف 332.5إلى  1995ي عام  ب ألف 118.6واالستهالك المباشر للنفط الخام( من 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول          اإلدارة االقتصادية                                                

" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

 (5الشكل)

 
 .*بيانات تقديرية

 .سوائل الغاز الطبيعي**انتاج النفط يمثل انتاج النفط الخام وال يشمل 
  .( في الملحق1الجدول رقم ) -: المصدر

 .أوابك ، منظمةاتمبنك المعلو -
 

 في دولة الكويت كثافة استهالك الطاقة األولية .5

ً دولة الكويت إيالءعلى الرغم من  وترشيد  الطاقةكفاءةتحسين مجاللمتزايداً اهتماما

( 2018 - 1995) خالل الفترة فيهاتسارع النمو في اجمالي استهالك الطاقة  إالّ أناستهالكها، 

إلى ارتفاع  ، أدىتعادل القوة الشرائيةب المقاس ،الناتج المحلى اإلجماليفي بوثيرة تجاوزت النمو 

برميل  0.8من  هذا المؤشر دولة الكويت، حيث ارتفع فيملحوظ في مؤشر كثافة الطاقة األولية 

، 2005برميل مكافئ نفط / ألف دوالر في عام  1.0إلى  1995ألف دوالر في عام  /مكافئ نفط 

 :(1)، كما يوضح الجدول 2017برميل مكافئ نفط / ألف دوالر في عام  0.9ثم تراجع إلى 

 (1) جدولال
 (2017 – 1995تطور مؤشر كثافة الطاقة األولية في دولة الكويت خالل الفترة )

 2010برميل مكافئ نفط / ألف دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي حسب تعادل القوة الشرائية 
1995 2000 2005 2010 2017 
0.8 0.9 1.0 1.0 0.9 

من قاعدة   بيانات مؤشرات الشرائيةتعادل القوة  الناتج المحلي اإلجمالي حسبوبيانات ( في الملحق 1مشتق عن بيانات الجدول ) المصدر:
 .2018التنمية العالمية، البنك الدولي، يناير 
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تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت
وآفاقه المستقبلية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول          اإلدارة االقتصادية                                                

" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

 دولة الكويتوشهد استهالك الغاز الطبيعي في  %.4.6، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 2018عام 

 ً ي  ألف ب م ن 159.9(، ليرتفع من 2018 – 1995% خالل الفترة )3.8بمعدل  نمواً سنويا

مصادر الطاقات المتجددة استهالك  شهد. و2018عام  ن يب م  ألف 376.4إلى  1995عام 

 (،2018 – 2010)خالل الفترة في دولة الكويت أسرع معدالت النمو بين المصادر األخرى 

ب ألف  2.3إلى نحو  1995عام  ب م ن ي 48% ليرتفع من 62.4حيث نما استهالكها بمعدل 

 :(7)، كما يوضح الشكل 2018عام  م ن ي

 (7) الشكل
 (2018 – 1995تطور مزيج استهالك مصادر الطاقة األولية في دولة الكويت خالل الفترة )

)ألف برميل مكافئ نفط/اليوم(

 
 .*بيانات تقديرية

 .( في الملحق1الجدول رقم ) المصدر:

في وخاصة  (2005-1995الفترة )خالل  النفطوقد حصلت زيادة كبيرة في استهالك  

، ثم تسارع %9.6نحو الستهالكه بدولة الكويت ، عندما بلغ معدل النمو السنوي منتصف الفترة

النفط  اجمالي استهالك بذلك رتفعلي، النصف الثاني من الفترة% خالل 12.3النمو إلى معدل 

ي عام  ب م ن ألف 335.6 نحوإلى  1995ي عام  ألف ب م ن 118.6من بدولة الكويت 

2005.  
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول          اإلدارة االقتصادية                                                

" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

% خالل الفترة 5.1وشهد استهالك الغاز الطبيعي في دولة الكويت نمواً قويا بمعدل 

عام  ن يب م  ألف 212إلى  2000عام  ن يألف ب م  165( ليرتفع من 2000-2005)

، واصل استهالك الغاز الطبيعي 2005، ومع تباطؤ النمو في استهالك النفط بعد عام 2005

 2005عام  ن يألف ب م  212( ليرتفع من 2010 – 2005% خالل الفترة )2.8نموه بمعدل 

سنوي  إلى معدل ه، ثم تسارع معدل النمو في استهالك2010عام  ن يب م  ألف 243 نحوإلى 

 357.8إلى  2010عام  ن يألف ب م  243( ليرتفع من 2015 – 2010% خالل الفترة )8بلغ 

% ليتراجع اجمالي 2.7، بينما شهد استهالك النفط انكماشاً بمعدل 2015عام  ن يب م  ألف

.2015عام  ب ي ألف 294إلى  2010عام  ب يألف  338االستهالك من 

الغاز الطبيعي بدولة الكويت تباطؤاً في نموه شهد استهالك ، (2018-2015خالل الفترة )و

 ألف 18.6اجمالي استهالكه بنحو  رتفع%، لي1.7 ليصل معدله الىبالمقارنة مع الفترة السابقة 

، 2018عام  ن يب م  ألف 376.4إلى  2015عام  ن يب م  ألف 357.8من أي ، ن يب م 

عام  ب يألف  294استهالكه من  % ليرتفع4.2 بمعدل قدره استهالك النفط نموهعاود  في حين

 :(2)والجدول ( 8)كما هو موضح بالشكل ، 2018عام  ب ي ألف 332.5إلى  2015

 (8الشكل)

 
 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول          اإلدارة االقتصادية                                                

" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

 دولة الكويتوشهد استهالك الغاز الطبيعي في  %.4.6، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 2018عام 

 ً ي  ألف ب م ن 159.9(، ليرتفع من 2018 – 1995% خالل الفترة )3.8بمعدل  نمواً سنويا

مصادر الطاقات المتجددة استهالك  شهد. و2018عام  ن يب م  ألف 376.4إلى  1995عام 

 (،2018 – 2010)خالل الفترة في دولة الكويت أسرع معدالت النمو بين المصادر األخرى 

ب ألف  2.3إلى نحو  1995عام  ب م ن ي 48% ليرتفع من 62.4حيث نما استهالكها بمعدل 

 :(7)، كما يوضح الشكل 2018عام  م ن ي

 (7) الشكل
 (2018 – 1995تطور مزيج استهالك مصادر الطاقة األولية في دولة الكويت خالل الفترة )

)ألف برميل مكافئ نفط/اليوم(

 
 .*بيانات تقديرية

 .( في الملحق1الجدول رقم ) المصدر:

في وخاصة  (2005-1995الفترة )خالل  النفطوقد حصلت زيادة كبيرة في استهالك  

، ثم تسارع %9.6نحو الستهالكه بدولة الكويت ، عندما بلغ معدل النمو السنوي منتصف الفترة

النفط  اجمالي استهالك بذلك رتفعلي، النصف الثاني من الفترة% خالل 12.3النمو إلى معدل 

ي عام  ب م ن ألف 335.6 نحوإلى  1995ي عام  ألف ب م ن 118.6من بدولة الكويت 

2005.  
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تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت
وآفاقه المستقبلية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول          اإلدارة االقتصادية                                                

" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

 (2) جدولال
 2018-1995النمو السنوية الستهالك مصادر الطاقة في دولة الكويت، معدالت 
 الطاقات المتجددة  الغاز الطبيعي   النفط  إجمالي المصادر األولية 

1995- 2000 4.9% 9.6% 0.7% --- 

2000 - 2005 9.2% 12.3% 5.1% --- 

2005 - 2010 1.2% 0.1% 2.8% --- 

2010 - 2015 2.3% -2.7% 8.0% 8.4% 

2015 – 2018* 2.9% 4.2% 1.7% 218.1% 

 .*بيانات تقديرية
 .( في الملحق1: الجدول رقم )المصدر

 
المصدر الذي يقود عجلة النمو في إجمالي استهالك الطاقة األولية بدولة النفط هو يذكر أن 

اجمالي الزيادة في  % من80، حيث ساهم النفط بأكثر من (2005-1995الكويت خالل الفترة )

في ، بينما لم تتجاوز مساهمة الغاز الطبيعي خمس الزيادة الطاقة األولية بدولة الكويت استهالك

بالمقابل جاءت و. (2005-1995الفترة )ذات قة األولية بدولة الكويت خالل إجمالي استهالك الطا

من  (2018-2005في إجمالي استهالك الطاقة األولية بدولة الكويت خالل الفترة )جل الزيادة 

من إجمالي هذه % 0.5 ضئيلة بلغت صةالغاز الطبيعي، في حين ساهمت الطاقات المتجددة بح

 :(9)شكل الزيادة، كما هو مبين بال

 (9الشكل)

 
 .( في الملحق1الجدول رقم ) المصدر:
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" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

تغير هيكل  علىبشكل جلي التطورات في استهالك مصادر الطاقة المختلفة  توقد انعكس

مزيج الطاقة المستهلكة بدولة الكويت، فحصة النفط من إجمالي استهالك المصادر األولية للطاقة 

، وذلك على حساب تراجع 2005% عام 61إلى أكثر من  1995% عام 42.6ارتفعت من 

% 39إلى أقل من  1995% عام 57.4حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة المستهلكة من 

انعكس االتجاه مع ارتفاع وثيرة النمو في الغاز الطبيعي تزامناً مع تباطؤ النمو ثم ، 2005عام 

في استهالك النفط لتتراجع حصة النفط من إجمالي استهالك المصادر األولية للطاقة تدريجيا 

حَل محل النفط لي الغاز الطبيعيحصة  تزايدمقابل   2015% عام 45.1 إلىحتى وصلت 

كما  ،تراجع النفط إلى المركز الثانيو، 2015الطاقة األولية بعد عام  كمصدر أول من مصادر

 (:10هو موضح بالشكل )

 
 (10الشكل)

 
 .*بيانات تقديرية

 .( في الملحق1الجدول رقم ) المصدر:
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" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

 (2) جدولال
 2018-1995النمو السنوية الستهالك مصادر الطاقة في دولة الكويت، معدالت 
 الطاقات المتجددة  الغاز الطبيعي   النفط  إجمالي المصادر األولية 

1995- 2000 4.9% 9.6% 0.7% --- 

2000 - 2005 9.2% 12.3% 5.1% --- 

2005 - 2010 1.2% 0.1% 2.8% --- 

2010 - 2015 2.3% -2.7% 8.0% 8.4% 

2015 – 2018* 2.9% 4.2% 1.7% 218.1% 

 .*بيانات تقديرية
 .( في الملحق1: الجدول رقم )المصدر

 
المصدر الذي يقود عجلة النمو في إجمالي استهالك الطاقة األولية بدولة النفط هو يذكر أن 

اجمالي الزيادة في  % من80، حيث ساهم النفط بأكثر من (2005-1995الكويت خالل الفترة )

في ، بينما لم تتجاوز مساهمة الغاز الطبيعي خمس الزيادة الطاقة األولية بدولة الكويت استهالك

بالمقابل جاءت و. (2005-1995الفترة )ذات قة األولية بدولة الكويت خالل إجمالي استهالك الطا

من  (2018-2005في إجمالي استهالك الطاقة األولية بدولة الكويت خالل الفترة )جل الزيادة 

من إجمالي هذه % 0.5 ضئيلة بلغت صةالغاز الطبيعي، في حين ساهمت الطاقات المتجددة بح

 :(9)شكل الزيادة، كما هو مبين بال

 (9الشكل)

 
 .( في الملحق1الجدول رقم ) المصدر:
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تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت
وآفاقه المستقبلية
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 دولة الكويت يف التوزيع القطاعي الستهالك مصادر الطاقة األولية: ثالثا  

تحلية في قطاع توليد الكهرباء وبدولة الكويت لطاقة لتركز معظم االستهالك المحلى ي

حيث استحوذ قطاع الكهرباء  ،المستهلكة إجمالي الطاقة بأكثر من نصفستأثر ي الذي المياه

مقارنة  2016% من إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية عام 51.7على حصة  تحلية المياهو

وهى القطاع  ،على القطاعات األخرى المتبقيةفي حين توزعت النسب  ،2005% عام 55بنحو 

% 32نسبة  2016الذي بلغت حصته من إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية عام النفطي 

 حصة، يليه قطاع المواصالت الذي استحوذ على 2005% عام 27.3مقارنة بحصة بلغت 

% عام 16.7مقارنة بنحو  2016ولية عام % من إجمالي استهالك مصادر الطاقة األ15.3

% 1مقارنة بنحو  2016% عام 1.1القطاع المنزلي بحصة بلغت نحو  يأتي، وأخيراً 2005

 (:11، كما هو موضح بالشكل )2005عام 

 (11الشكل)

 
 .العاشر والحادي عشرالعربي الطاقة  المقدمة لمؤتمر األوراق القطرية لدولة الكويت  -: المصدر

 . دولة الكويت، وزارة الكهرباء والماء -إدارة اإلحصاء ومركز المعلومات  -2017كتاب اإلحصاء السنوي  -
 



15
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" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

 ياهالمتحلية قطاع توليد الكهرباء و .1

استهالك مصادر الجزء األكبر من  هايقطاع توليد الكهرباء وتحلية الميشكل استهالك 

 عودوت .المستهلكة إجمالي الطاقة يستحوذ على أكثر من نصف حيث، الطاقة األولية بدولة الكويت

 إلىبالنسبة لالستهالك المحلي للطاقة األولية بصورة أساسية  وتحلية المياهالكهرباء  قطاعأهمية 

الكويت التي تشكل فيها ساعات النهار في الصيف أوقات  دولة العوامل والظروف المناخية في

ب المتنامي على المياه العذبة التي يشكل قطاع التحلية أهم ، ولضرورات تلبية الطلالذروة

للتنمية  يمصادرها الرئيسية، فتوفير هذه المياه إضافة إلى الكهرباء يشكل المحرك الرئيس

 تشهدها دولة الكويت في الوقت الحاضر.العمرانية والسكانية التي 

الوقود، النفط الخام، وزيت الغاز ويشمل استهالك هذا القطاع على الغاز الطبيعي، زيت 

( من 2016-2005أسرع معدالت النمو خالل الفترة )زيت الغاز استهالك ، وقد حقق )الديزل(

% ليرتفع 19.3بمعدل  تحلية المياهبين مصادر الوقود المستهلكة بقطاع توليد الكهرباء و

التأثير و، 2016عام ب م ن ي ألف  16إلى نحو  2005عام  ب م ن ي ألف 2استهالكه من 

بين ن النمو القوي الستهالك الغاز الطبيعي الذي حقق ثاني أسرع معدالت النمو عالمهم نجم 

الكويت خالل الفترة  دولة فيياه المتحلية مصادر الوقود المستهلكة بقطاع توليد الكهرباء و

بقطاع توليد الغاز الطبيعي حجم استهالك  يرتفعل%، 14مو قدره ( مسجالً ن2005-2016)

عام  ن يب م  ألف 194 نحوإلى  2005عام  ن يألف ب م  46 نم تحلية المياهالكهرباء و

عملية إحالل كبيرة للغاز الطبيعي محل النفط الخام بين مصادر إلى  التطوروقد أدى ذلك ، 2016

من % ليتراجع 13.2الذي انكمش استهالكه خالل هذه الفترة بحوالي الطاقة الرئيسية بالقطاع 

. باإلضافة إلى ذلك، فقد 2016عام  ب م ن يألف  11إلى نحو  2005عام  ب م ن يألف  53

مصادر الطاقة  لنمو المتزايد في استهالكى االذي غدّ الغاز الطبيعي مصدر الوقود الرئيسي كان 

حيث (، 2016-2005)الفترة  خالل الكويتدولة في تحلية المياه بقطاع توليد الكهرباء واألولية 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول          اإلدارة االقتصادية                                                

" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

 دولة الكويت يف التوزيع القطاعي الستهالك مصادر الطاقة األولية: ثالثا  

تحلية في قطاع توليد الكهرباء وبدولة الكويت لطاقة لتركز معظم االستهالك المحلى ي

حيث استحوذ قطاع الكهرباء  ،المستهلكة إجمالي الطاقة بأكثر من نصفستأثر ي الذي المياه

مقارنة  2016% من إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية عام 51.7على حصة  تحلية المياهو

وهى القطاع  ،على القطاعات األخرى المتبقيةفي حين توزعت النسب  ،2005% عام 55بنحو 

% 32نسبة  2016الذي بلغت حصته من إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية عام النفطي 

 حصة، يليه قطاع المواصالت الذي استحوذ على 2005% عام 27.3مقارنة بحصة بلغت 

% عام 16.7مقارنة بنحو  2016ولية عام % من إجمالي استهالك مصادر الطاقة األ15.3

% 1مقارنة بنحو  2016% عام 1.1القطاع المنزلي بحصة بلغت نحو  يأتي، وأخيراً 2005

 (:11، كما هو موضح بالشكل )2005عام 

 (11الشكل)

 
 .العاشر والحادي عشرالعربي الطاقة  المقدمة لمؤتمر األوراق القطرية لدولة الكويت  -: المصدر

 . دولة الكويت، وزارة الكهرباء والماء -إدارة اإلحصاء ومركز المعلومات  -2017كتاب اإلحصاء السنوي  -
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" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

 تحلية المياهلم يتجاوز معدل النمو في إجمالي استهالك زيت الوقود الثقيل بقطاع توليد الكهرباء و

 133إلى  2005عام  ب م ن يألف  127ليشهد ارتفاعاً طفيفاً من  خالل الفترة،% 0.4نسبة 

  :(12)هو موضح بالشكل  كما 2016عام  ب م ن يألف 

(12الشكل)
 تطور استهالك الوقود بقطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه في دولة الكويت 

 (2016 – 2005خالل الفترة )

 
 .العاشر والحادي عشرالعربي الطاقة  المقدمة لمؤتمر األوراق القطرية لدولة الكويت -: المصدر

 .دولة الكويت -وزارة الكهرباء والماء  -إدارة اإلحصاء ومركز المعلومات  -2017كتاب اإلحصاء السنوي  -
 

( 2016 – 2005مزيج الوقود المستهلك بهذا القطاع خالل الفترة ) علىانعكس ذلك وقد 

تحلية الكهرباء و توليد الغاز الطبيعي من إجمالي الوقود المستهلك في قطاعحصة  حيث ارتفعت

، ليحل الغاز الطبيعي في المرتبة األولى 2016% عام 55إلى نسبة  2005عام  %20من المياه 

من مصادر الطاقة األولية المستهلكة في هذا القطاع، مقابل تراجع حصة زيت الوقود الثقيل من 

، كما تراجعت حصة النفط الخام من إجمالي الوقود 2016% عام 38إلى  2005% عام 56

، 2016% عام 3إلى  2005% عام 23من  تحلية المياهكهرباء وال توليد المستهلك في قطاع

 :(13)كما هو موضح بالشكل 
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 (13الشكل)
 ياه بدولة الكويت خالل ممزيج الوقود المستهلك في قطاع توليد الكهرباء وتحلية ال

 ، % من اإلجمالي2016ة  2005عامي 

 
 .العاشر والحادي عشرالعربي الطاقة  تمرؤمل المقدمة األوراق القطرية لدولة الكويت -: المصدر

 .دولة الكويت، وزارة الكهرباء والماء، إدارة اإلحصاء ومركز المعلومات -2017كتاب اإلحصاء السنوي  -

 القطاع النفطي .2

 ويعديعتبر القطاع النفطي من القطاعات الرئيسية المستهلكة للطاقة األولية بدولة الكويت، 

يستحوذ على إذ تحلية المياه بعد قطاع توليد الكهرباء والقطاعات المستهلكة للطاقة ثاني أكبر 

عمليات إنتاج  القطاع على استهالك هذاويشمل استهالك  .نحو ثلث إجمالي الطاقة المستهلكة

البتروكيماوية والنشاطات إنتاج غاز البترول المسال، والمصافي، والنفط الخام والغاز الطبيعي، 

الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة في كل نشاطاته ويعتمد هذا القطاع على ايكويت.  شركةو

وتلبية احتياجاته نتيجة لسياسة دولة الكويت الرامية الستغالل أكبر قدر ممكن من الكميات 

المتوفرة من الغاز الطبيعي، ويالحظ أن قطاع التكرير )المصافي( هو أكبر النشاطات استهالكا 

، يليه نشاطات 2012% عام 29القطاع النفطي بدولة الكويت بحصة بلغت نحو  للطاقة في

% من إجمالي استهالك القطاع 27البتروكيماويات وشركة ايكويت والتي بلغت حصتها نحو 
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 تحلية المياهلم يتجاوز معدل النمو في إجمالي استهالك زيت الوقود الثقيل بقطاع توليد الكهرباء و

 133إلى  2005عام  ب م ن يألف  127ليشهد ارتفاعاً طفيفاً من  خالل الفترة،% 0.4نسبة 

  :(12)هو موضح بالشكل  كما 2016عام  ب م ن يألف 

(12الشكل)
 تطور استهالك الوقود بقطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه في دولة الكويت 

 (2016 – 2005خالل الفترة )

 
 .العاشر والحادي عشرالعربي الطاقة  المقدمة لمؤتمر األوراق القطرية لدولة الكويت -: المصدر

 .دولة الكويت -وزارة الكهرباء والماء  -إدارة اإلحصاء ومركز المعلومات  -2017كتاب اإلحصاء السنوي  -
 

( 2016 – 2005مزيج الوقود المستهلك بهذا القطاع خالل الفترة ) علىانعكس ذلك وقد 

تحلية الكهرباء و توليد الغاز الطبيعي من إجمالي الوقود المستهلك في قطاعحصة  حيث ارتفعت

، ليحل الغاز الطبيعي في المرتبة األولى 2016% عام 55إلى نسبة  2005عام  %20من المياه 

من مصادر الطاقة األولية المستهلكة في هذا القطاع، مقابل تراجع حصة زيت الوقود الثقيل من 

، كما تراجعت حصة النفط الخام من إجمالي الوقود 2016% عام 38إلى  2005% عام 56

، 2016% عام 3إلى  2005% عام 23من  تحلية المياهكهرباء وال توليد المستهلك في قطاع

 :(13)كما هو موضح بالشكل 
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عمليات إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي نحو  أنشطة، بينما بلغت حصة 2012النفطي عام 

 :(14)%، كما هو موضح بالشكل 14% وحصة مصنع إنتاج غاز البترول المسال 15

 (14الشكل)
حصص األنشطة الرئيسية المستهلكة من إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية بالقطاع 

 (%)، 2012النفطي بدولة الكويت خالل عام 

 
 .2014 ،، دولة االمارات العربية المتحدةيأبو ظب ،العاشرالعربي تمر الطاقة ؤم ،القطرية لدولة الكويت الورقة المصدر:

 
 قطاع المواصالت .3

 ، حيثقطاع المواصالت ثالث أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة في دولة الكويتد عي

% من إجمالي الطاقة المستهلكة، ويشمل استهالك هذا القطاع على الطاقة 15يستحوذ على نحو 

 المختلفة: بأنواعه الغازولينالمستخدمة في مختلف أنواع النقل سواء العام أو الخاص، ومنها 

 ،أوكتين( 98سوبر ) الترا الغازولينو ،أوكتين( 91والممتاز ) ،أوكتين( 95الخصوصي )

 .الديزلو

% من اجمالي االستهالك 67 حوالي بأنواعه الغازولينوقد بلغت نسبة مساهمة استهالك 

وتمثل  .2005في عام % 71تشكل حوالي  كانت بعدما ،2017عام  في قطاع المواصالت

% من اجمالي االستهالك في هذا القطاع والبيتومين حوالي 31حصة استهالك الديزل حوالي 
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في عام  على التوالي% للديزل والبيتومين 3% و26مقارنة بحصص  ،2017عام % 2

  (:15، كما هو مبين بالشكل )2005

 (15الشكل)

 
 .والحادي عشرالعاشر العربي تمر الطاقة ؤمالمقدمة ل، القطرية لدولة الكويت ألوراقا المصدر:        

من بين مصادر الوقود المستهلكة بقطاع وقد حقق استهالك الديزل أسرع معدالت النمو 

% ليرتفع استهالكه 5.2بمعدل أي ( 2017-2005خالل الفترة )المواصالت في دولة الكويت 

، يليه الغازولين الذي 2017عام  ب م ن يألف  33إلى نحو  2005عام ب م ن ي ألف  18من 

إلى  2005عام  ب م ن يألف  49ليرتفع من % 3.2الفترة  ذاتبلغ معدل نمو استهالكه خالل 

، بينما بلغ معدل النمو في اجمالي استهالك البيتومين نحو 2017عام  ب م ن يألف  72نحو 

        إلى 2005عام  ب م ن يليرتفع استهالكه من ألفي (، 2017-2005الفترة )خالل  1.1%

 (:16كما هو مبين بالشكل ) ،2017عام  ب م ن يآالف  3
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عمليات إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي نحو  أنشطة، بينما بلغت حصة 2012النفطي عام 

 :(14)%، كما هو موضح بالشكل 14% وحصة مصنع إنتاج غاز البترول المسال 15

 (14الشكل)
حصص األنشطة الرئيسية المستهلكة من إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية بالقطاع 

 (%)، 2012النفطي بدولة الكويت خالل عام 

 
 .2014 ،، دولة االمارات العربية المتحدةيأبو ظب ،العاشرالعربي تمر الطاقة ؤم ،القطرية لدولة الكويت الورقة المصدر:

 
 قطاع المواصالت .3

 ، حيثقطاع المواصالت ثالث أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة في دولة الكويتد عي

% من إجمالي الطاقة المستهلكة، ويشمل استهالك هذا القطاع على الطاقة 15يستحوذ على نحو 

 المختلفة: بأنواعه الغازولينالمستخدمة في مختلف أنواع النقل سواء العام أو الخاص، ومنها 

 ،أوكتين( 98سوبر ) الترا الغازولينو ،أوكتين( 91والممتاز ) ،أوكتين( 95الخصوصي )

 .الديزلو

% من اجمالي االستهالك 67 حوالي بأنواعه الغازولينوقد بلغت نسبة مساهمة استهالك 

وتمثل  .2005في عام % 71تشكل حوالي  كانت بعدما ،2017عام  في قطاع المواصالت

% من اجمالي االستهالك في هذا القطاع والبيتومين حوالي 31حصة استهالك الديزل حوالي 
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 (16الشكل)

 
 .العاشر والحادي عشرالعربي تمر الطاقة ؤمالمقدمة لاألوراق القطرية لدولة الكويت المصدر: 

 

الغالبية العظمى  أوكتين( 95الخصوصي ) الغازولينمثل  ،(2016-2005خالل الفترة )و

% من اجمالي استهالك 80من اجمالي استهالك الغازولين بدولة الكويت، حيث تجاوزت حصته 

أوكتين( والغازولين الترا  91بينما لم تتجاوز حصتي الغازولين الممتاز )، 2015الغازولين عام 

ن خالل % على التوالي من اجمالي استهالك الغازولي2.2% و17.5أوكتين( نسبة  98سوبر )

 .1نفس العام

     الترا سوبروالغازولين أوكتين(  95حجم استهالك الغازولين الخصوصي )وقد كان 

ً خالل الفترة )يأوكتين(  98) (، بينما كان حجم استهالك الغازولين 2015-2005رتفع سنويا

الفترة، إلى أن شهدت األسواق المحلية لدولة الكويت  ذاتأوكتين( يتناقص خالل  91الممتاز )

ول كبير ، أدت إلى تح  2016زيادة في األسعار المحلية للغازولين خالل النصف الثاني من عام 

أوكتين( الذي شهد أقل الزيادات في األسعار  91في الطلب بزيادة اإلقبال على الغازولين الممتاز )

 .2018المملكة المغربية ، ، مراكششرالحادي عالعربي تمر الطاقة ؤم ،القطرية لدولة الكويت الورقة
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        استهالك الغازولين الخصوصي  منشهد الطلب المحلي تحوالً بين األنواع األخرى، بينما 

في األسعار المحلية، أوكتين( اللذان شهدا زيادات أعلى  98أوكتين( والغازولين الترا سوبر ) 95)

أوكتين( ليصبح المنتج األكثر استهالكا بين أنواع الغازولين  91إلى استهالك الغازولين الممتاز )

، بينما انخفضت حصتي 2017% من اجمالي استهالك الغازولين عام 59بحصة تجاوزت 

% 1.2% و39.8أوكتين( نسبة  98والغازولين الترا سوبر )أوكتين(  95الخصوصي )الغازولين 

( التطور في 71ويوضح الشكل ) .2على التوالي من اجمالي استهالك الغازولين خالل نفس العام

( تطور 3(، كما يوضح الجدول )2017-2005دولة الكويت خالل الفترة )في استهالك الغازولين 

 (:2018-1999األسعار المحلية لوقود الغازولين بدولة الكويت خالل الفترة )

 (17الشكل)

 
 

 .2018المملكة المغربية، ، ، مراكششرالحادي عالعربي تمر الطاقة ؤم ،القطرية لدولة الكويت الورقة
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 (16الشكل)

 
 .العاشر والحادي عشرالعربي تمر الطاقة ؤمالمقدمة لاألوراق القطرية لدولة الكويت المصدر: 

 

الغالبية العظمى  أوكتين( 95الخصوصي ) الغازولينمثل  ،(2016-2005خالل الفترة )و

% من اجمالي استهالك 80من اجمالي استهالك الغازولين بدولة الكويت، حيث تجاوزت حصته 

أوكتين( والغازولين الترا  91بينما لم تتجاوز حصتي الغازولين الممتاز )، 2015الغازولين عام 

ن خالل % على التوالي من اجمالي استهالك الغازولي2.2% و17.5أوكتين( نسبة  98سوبر )

 .1نفس العام

     الترا سوبروالغازولين أوكتين(  95حجم استهالك الغازولين الخصوصي )وقد كان 

ً خالل الفترة )يأوكتين(  98) (، بينما كان حجم استهالك الغازولين 2015-2005رتفع سنويا

الفترة، إلى أن شهدت األسواق المحلية لدولة الكويت  ذاتأوكتين( يتناقص خالل  91الممتاز )

ول كبير ، أدت إلى تح  2016زيادة في األسعار المحلية للغازولين خالل النصف الثاني من عام 

أوكتين( الذي شهد أقل الزيادات في األسعار  91في الطلب بزيادة اإلقبال على الغازولين الممتاز )

 .2018المملكة المغربية ، ، مراكششرالحادي عالعربي تمر الطاقة ؤم ،القطرية لدولة الكويت الورقة



22

تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت
وآفاقه المستقبلية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول          اإلدارة االقتصادية                                                

" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

(3) جدولال  

 (فلس/لتر)األسعار المحلية لوقود الغازولين بدولة الكويت، تطور 
 نسبة الزيادة مقدار الزيادة 2018 - 2016النصف الثاني  2016النصف األول  - 1999 

 %41.7 25 85 60 أوكتين(  91غازولين ممتاز )
 %61.5 40 105 65 أوكتين( 95غازولين خصوصي )
 %83.3 75 165 90 أوكتين( 98غازولين ألترا سوبر )

 .العاشر والحادي عشرالعربي تمر الطاقة ؤم، القطرية لدولة الكويت الورقةالمصدر: 
 

 القطاع المنزلي .4

غاز إجمالي استهالك الطاقة في القطاع المنزلي بدولة الكويت استهالك بيانات شمل ت

، ضافة إلى المؤسسات التجاريةباإلفي المباني السكنية والحكومية الكيروسين  والبترول المسال 

أكثر المصادر من والتي تعتبر وهي بذلك ال تشتمل على استهالك القطاع المنزلي من الكهرباء 

ولذلك نالحظ تواضع حصة القطاع المنزلي والتي بلغت ، شيوعاً ألغراض االستخدام المنزلي

من إجمالي استهالك مصادر الطاقة  2005% خالل عام 1 مقارنة بنحو 2016عام % 1.1نحو 

هذه النسبة ال تعكس االستهالك الفعلي للقطاع المنزلي لعدم تضمنها األولية بدولة الكويت، 

  استهالك الكهرباء.

ويشكل غاز البترول المسال الغالبية العظمى من الوقود المستهلك في القطاع المنزلي 

ستهالك الوقود بالقطاع المنزلي في دولة الكويت، بينما بلغت % من إجمالي ا73بحصة بلغت 

% لغاز البترول 86، مقابل حصة بلغت نحو 2017% عام 27حصة وقود الكيروسين حوالي 

% لوقود الكيروسين من إجمالي استهالك الوقود 14لغت حوالي ب وحصة 2005المسال عام 

 (:18موضح بالشكل ) ، كما هو2005بالقطاع المنزلي في دولة الكويت عام 
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(18الشكل)

 
 .العاشر والحادي عشرالعربي تمر الطاقة ؤم، القطرية لدولة الكويتالورقة : المصدر

 
 

 دولة الكويت يف األولية الطاقة استهالك على املؤثرة الرئيسية العوامل: رابعا  

ً بعدد من المتغيرات االقتصادية والسكانية  يتأثر استهالك الطاقة بكل دولة عموما

واالجتماعية، باإلضافة إلى الدور الذي تلعبه األسعار المحلية للوقود ومدى توافر مصادر الطاقة 

الدولة، كما أن الختالف الهياكل االقتصادية من دولة ألخرى دوراً مهماً في تحديد أنماط  تلكفي 

االقتصادي وهيكل األسعار المحلية للوقود، النمو النمو السكاني و ويعد .استهالك الطاقة وتطورها

، وفيما يلي استعراض دولة الكويتمن العوامل الرئيسية المؤثرة على استهالك الطاقة األولية في 

 ستهالك الطاقة األولية:اللتأثير كل عامل من تلك العوامل على ا

 النمو السكاني .1

ف العالقة بين الزيادة السكانية واستهالك الطاقة بأنها عالقة طردية، إذ تؤدى الزيادة تعر

مباشرة. الطاقة سواء بصورة مباشرة أو غير  إستهالكفي عدد السكان في العادة إلى ارتفاع 
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(3) جدولال  

 (فلس/لتر)األسعار المحلية لوقود الغازولين بدولة الكويت، تطور 
 نسبة الزيادة مقدار الزيادة 2018 - 2016النصف الثاني  2016النصف األول  - 1999 

 %41.7 25 85 60 أوكتين(  91غازولين ممتاز )
 %61.5 40 105 65 أوكتين( 95غازولين خصوصي )
 %83.3 75 165 90 أوكتين( 98غازولين ألترا سوبر )

 .العاشر والحادي عشرالعربي تمر الطاقة ؤم، القطرية لدولة الكويت الورقةالمصدر: 
 

 القطاع المنزلي .4

غاز إجمالي استهالك الطاقة في القطاع المنزلي بدولة الكويت استهالك بيانات شمل ت

، ضافة إلى المؤسسات التجاريةباإلفي المباني السكنية والحكومية الكيروسين  والبترول المسال 

أكثر المصادر من والتي تعتبر وهي بذلك ال تشتمل على استهالك القطاع المنزلي من الكهرباء 

ولذلك نالحظ تواضع حصة القطاع المنزلي والتي بلغت ، شيوعاً ألغراض االستخدام المنزلي

من إجمالي استهالك مصادر الطاقة  2005% خالل عام 1 مقارنة بنحو 2016عام % 1.1نحو 

هذه النسبة ال تعكس االستهالك الفعلي للقطاع المنزلي لعدم تضمنها األولية بدولة الكويت، 

  استهالك الكهرباء.

ويشكل غاز البترول المسال الغالبية العظمى من الوقود المستهلك في القطاع المنزلي 

ستهالك الوقود بالقطاع المنزلي في دولة الكويت، بينما بلغت % من إجمالي ا73بحصة بلغت 

% لغاز البترول 86، مقابل حصة بلغت نحو 2017% عام 27حصة وقود الكيروسين حوالي 

% لوقود الكيروسين من إجمالي استهالك الوقود 14لغت حوالي ب وحصة 2005المسال عام 

 (:18موضح بالشكل ) ، كما هو2005بالقطاع المنزلي في دولة الكويت عام 
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التكييف إلى زيادة الطلب على الطاقة ألغراض مثل اإلنارة و النمو السكاني يؤدي ،ناحية فمن

التدفئة والنقل وال سيما مع التوسع العمراني وارتفاع معدالت النمو الحضري، ومن ناحية و

أخرى يعمل النمو السكاني على زيادة الطلب على السلع والخدمات التي يتطلب إنتاجها استخدام 

مصادر مختلفة من الطاقة، مثل السلع الزراعية والسلع المصنعة والكهرباء واالتصاالت وما 

ذلك.شابه 

بمعدل  (2018 - 1995نمواً كبيراً في عدد السكان خالل الفترة ) دولة الكويتوشهدت 

 4.5حوالي إلى  1995مليون نسمة في عام  2من عدد السكان  ، حيث ارتفع%3.6سنوي بلغ 

إجمالي استهالك شهد وفي المقابل .  %125كل ارتفاعاً بنسبة ، ليشّ 2018مليون نسمة في عام 

بذلك ليرتفع ذات الفترة، خالل % 4.2بدولة الكويت نمواً متسارعاً بمعدل األولية  مصادر الطاقة

ب م ن  ألف 711.2إلى حوالي  1995في عام  ب م ن ي ألف 278.5من إجمالي االستهالك 

 :(4)بالجدول ، كما هو موضح %155 بأكثر منرتفاعاً ابذلك  مشكالً ، 2018في عام  ي

 (4الجدول )
  2018 - 1995، استهالك مصادر الطاقة األولية وعدد السكان في دولة الكويتإجمالي 

 (2018 – 1995معدل النمو ) *2018 2015 2010 2005 2000 1995  

إجمالي استهالك مصادر الطاقة 
 %4.2 711.2 651.9 581.0 547.6 353.4 278.5 (ن ي)ألف ب م ة األولي

 %3.6 4.5 4.1 3.6 3.0 2.2 2.0 عدد السكان )مليون نسمة(
 .*بيانات تقديرية          

 .في الملحق( 1الجدول رقم ) - المصدر:
 .، صندوق النقد الدولي2018قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العالمي، أبريل   -

 
معدل النمو المركب إلجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية كما تشير البيانات إلى أن 

معدل النمو ، قد تجاوز (2018 - 1995خالل الفترة ) %4.2نحو بدولة الكويت والمقدر ب

الفترة، أي أن مرونة الطلب على  ذات% خالل 3.6نحو المقدر بسكان الالمركب إلجمالي 

%، وهو ما يعنى أن نمو 1.2تبلغ نحو  بدولة الكويتمصادر الطاقة األولية إلى عدد السكان 
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%، وهو 1.2% يؤدى إلى نمو اجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية بمعدل 1السكان بمعدل 

اقة األولية وعدد السكان موجبة( بين إجمالي استهالك مصادر الطال)يعكس العالقة الطردية ما 

 (:19الشكل ) كما يوضح ،يؤكد على وجودهاو دولة الكويتفي 

 (19الشكل)

 
 .في الملحق( 1) رقم الجدولن بيانات ممشتق  -المصدر: 

 .، صندوق النقد الدولي2018قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العالمي، أبريل  -

 القتصاديالنمو ا .2

رف العالقة بين النمو االقتصادي والناتج المحلي اإلجمالي من جهة، واستهالك الطاقة تعّ 

من جهة أخرى بأنها عالقة طردية، فزيادة الناتج المحلي اإلجمالي تؤدي إلى زيادة استهالك 

الطاقة بشكل عام وذلك في ظل عدم التغير في الهيكل االقتصادي، وكثافة استهالك الطاقة، 

اع في استهالك القطاعات االقتصادية المختلفة، واألسعار وسياسات ترشيد الطاقة. ودرجة اإلشب

وبالتالي فإن ارتفاع الناتج المحلى اإلجمالي يؤدى إلى ارتفاع استهالك الطاقة بافتراض ثبات 

العوامل األخرى. 
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التكييف إلى زيادة الطلب على الطاقة ألغراض مثل اإلنارة و النمو السكاني يؤدي ،ناحية فمن

التدفئة والنقل وال سيما مع التوسع العمراني وارتفاع معدالت النمو الحضري، ومن ناحية و

أخرى يعمل النمو السكاني على زيادة الطلب على السلع والخدمات التي يتطلب إنتاجها استخدام 

مصادر مختلفة من الطاقة، مثل السلع الزراعية والسلع المصنعة والكهرباء واالتصاالت وما 

ذلك.شابه 

بمعدل  (2018 - 1995نمواً كبيراً في عدد السكان خالل الفترة ) دولة الكويتوشهدت 

 4.5حوالي إلى  1995مليون نسمة في عام  2من عدد السكان  ، حيث ارتفع%3.6سنوي بلغ 

إجمالي استهالك شهد وفي المقابل .  %125كل ارتفاعاً بنسبة ، ليشّ 2018مليون نسمة في عام 

بذلك ليرتفع ذات الفترة، خالل % 4.2بدولة الكويت نمواً متسارعاً بمعدل األولية  مصادر الطاقة

ب م ن  ألف 711.2إلى حوالي  1995في عام  ب م ن ي ألف 278.5من إجمالي االستهالك 

 :(4)بالجدول ، كما هو موضح %155 بأكثر منرتفاعاً ابذلك  مشكالً ، 2018في عام  ي

 (4الجدول )
  2018 - 1995، استهالك مصادر الطاقة األولية وعدد السكان في دولة الكويتإجمالي 

 (2018 – 1995معدل النمو ) *2018 2015 2010 2005 2000 1995  

إجمالي استهالك مصادر الطاقة 
 %4.2 711.2 651.9 581.0 547.6 353.4 278.5 (ن ي)ألف ب م ة األولي

 %3.6 4.5 4.1 3.6 3.0 2.2 2.0 عدد السكان )مليون نسمة(
 .*بيانات تقديرية          
 .في الملحق( 1الجدول رقم ) - المصدر:

 .، صندوق النقد الدولي2018قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العالمي، أبريل   -
 

معدل النمو المركب إلجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية كما تشير البيانات إلى أن 

معدل النمو ، قد تجاوز (2018 - 1995خالل الفترة ) %4.2نحو بدولة الكويت والمقدر ب

الفترة، أي أن مرونة الطلب على  ذات% خالل 3.6نحو المقدر بسكان الالمركب إلجمالي 

%، وهو ما يعنى أن نمو 1.2تبلغ نحو  بدولة الكويتمصادر الطاقة األولية إلى عدد السكان 
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               نمواً كبيراً في الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة  دولة الكويتوشهدت 

تعادل القوة ب المقاس ،المحلي اإلجمالي ناتجها، حيث ارتفع %3.2بمعدل  (2018 - 1995)

دوالر  مليار 269.4نحو إلى  1995دوالر في عام  مليار 129.6من  ،2011الشرائية بأسعار 

مصادر  ها منإجمالي استهالكشهد  في حين ضعف،بمقدار الارتفاعاً  بذلك ، ليشكل2018في عام 

ً بمعدل الطاقة األولية  من ليرتفع إجمالي االستهالك  ،الفترة ذاتخالل % 4.2نمواً متسارعا

، 2018في عام  ألف ب م ن ي 711.2إلى حوالي  1995في عام  ب م ن ي ألف 278.5

 :(5بالجدول )، كما هو موضح بنحو الضعفين والنصفارتفاعاً بذلك ليشكل 

 (5الجدول )
 في دولة الكويت الناتج المحلي اإلجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية وإجمالي 

 2018 – 1995خالل الفترة 
 (2018 – 1995معدل النمو ) *2018 2015 2010 2005 2000 1995  

إجمالي استهالك مصادر الطاقة 
%4.2 711.2 651.9 581.0 547.6 353.4 278.5 (ن ياألولية )ألف ب م   

 ،PPPالناتج المحلي اإلجمالي 
 %3.2 269.4 274.8 222.8 210.3 142.4 129.6 دوالر مليار، 2011بأسعار 

 .*بيانات تقديرية 
 .في الملحق( 1الجدول رقم ) - المصدر:
 .، صندوق النقد الدولي2018قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العالمي، أبريل  -

اجمالي استهالك مصادر معدل النمو المركب في إلى أن  بيانات دولة الكويتكما تشير 

معدل النمو ، قد تجاوز (2018 - 1995خالل الفترة ) %4.2نحو والمقدر بالطاقة األولية 

نحو المقدر بو 2011تعادل القوة الشرائية بأسعار المقاس بالمركب في الناتج المحلي اإلجمالي 

الناتج المحلي الفترة، أي أن مرونة الطلب على مصادر الطاقة األولية إلى  ذات% خالل 3.2

بمعدل  الناتج المحلي اإلجمالي%، وهو ما يعنى أن نمو 1.3تبلغ نحو  بدولة الكويتاإلجمالي 

يعكس %، وهو ما 1.3% يؤدى إلى نمو اجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية بمعدل 1
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الناتج المحلي اإلجمالي  موجبة( بين إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية والطردية )العالقة ال

 (:20الشكل ) ، كما يوضحيؤكد على وجودهاو دولة الكويتفي 

 (20الشكل)
رسم اإلنتشار لتوضيح العالقة الطردية بين إجمالي إستهالك مصادر الطاقة األولية والناتج المحلي 

 بدولة الكويت  2011ائية بأسعار عام اإلجمالي حسب تعادل القوة الشر
 (  2018 – 1995خالل الفترة )

 
 .في الملحق( 1) رقم الجدولبيانات  منمشتق  - المصدر:

 .، صندوق النقد الدولي2018قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العالمي، أبريل  -
 

 األسعار المحلية للوقود .3

تعرف العالقة بين األسعار المحلية لمصادر الطاقة واستهالكها بأنها عالقة عكسية وذلك 

بافتراض ثبات العوامل األخرى )االقتصادية والسياسية واالجتماعية( التي ترتبط بسياسات 

ارتفاع أسعار مصادر الطاقة إلى ارتفاع تكلفة استخدامها وبالتالي  يؤديو. تسعير مصادر الطاقة

 ض الطلب عليها.انخفا

نظراً ، تأثيره في المدى القصيرمتغير السعر من الناحية النظرية بضعف  ويتميز

 هلكال يمكن للمست كونها من السلع الضرورية التيلطاقة النخفاض مرونة الطلب السعرية ل

في الكبير عليها  العتمادنمط استهالكه لها، وخاصة في المدى القصير لتغيير  عنها أو االستغناء

كل القطاعات الخدمية واإلنتاجية، إال أن األسعار تؤثر حتما على نمط االستهالك في المدى 
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تعادل القوة ب المقاس ،المحلي اإلجمالي ناتجها، حيث ارتفع %3.2بمعدل  (2018 - 1995)
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مصادر  ها منإجمالي استهالكشهد  في حين ضعف،بمقدار الارتفاعاً  بذلك ، ليشكل2018في عام 

ً بمعدل الطاقة األولية  من ليرتفع إجمالي االستهالك  ،الفترة ذاتخالل % 4.2نمواً متسارعا

، 2018في عام  ألف ب م ن ي 711.2إلى حوالي  1995في عام  ب م ن ي ألف 278.5

 :(5بالجدول )، كما هو موضح بنحو الضعفين والنصفارتفاعاً بذلك ليشكل 

 (5الجدول )
 في دولة الكويت الناتج المحلي اإلجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية وإجمالي 

 2018 – 1995خالل الفترة 
 (2018 – 1995معدل النمو ) *2018 2015 2010 2005 2000 1995  

إجمالي استهالك مصادر الطاقة 
%4.2 711.2 651.9 581.0 547.6 353.4 278.5 (ن ياألولية )ألف ب م   

 ،PPPالناتج المحلي اإلجمالي 
 %3.2 269.4 274.8 222.8 210.3 142.4 129.6 دوالر مليار، 2011بأسعار 

 .*بيانات تقديرية 
 .في الملحق( 1الجدول رقم ) - المصدر:
 .، صندوق النقد الدولي2018قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العالمي، أبريل  -

اجمالي استهالك مصادر معدل النمو المركب في إلى أن  بيانات دولة الكويتكما تشير 

معدل النمو ، قد تجاوز (2018 - 1995خالل الفترة ) %4.2نحو والمقدر بالطاقة األولية 

نحو المقدر بو 2011تعادل القوة الشرائية بأسعار المقاس بالمركب في الناتج المحلي اإلجمالي 

الناتج المحلي الفترة، أي أن مرونة الطلب على مصادر الطاقة األولية إلى  ذات% خالل 3.2

بمعدل  الناتج المحلي اإلجمالي%، وهو ما يعنى أن نمو 1.3تبلغ نحو  بدولة الكويتاإلجمالي 

يعكس %، وهو ما 1.3% يؤدى إلى نمو اجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية بمعدل 1
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المصدرة للبترول في منطقة الشرق األوسط وشمال الدول الطويل. والجدير بالذكر أن أغلب 

بغرض  دودأسعار الطاقة بهدف مساعدة قطاعات المجتمع من ذوي الدخل المح تقوم بدعم أفريقيا

معدالت أعلى من  لتحقيق الصناعيتوسعة القطاع  فيوالمساعدة  ،االجتماعيتحقيق التكافؤ 

، وهو ما األسواق العالمية في المرجعي بسعر أقل من السعريباع الوقود ف. االقتصاديالنمو 

جم يضعف تأثير األسعار على االستهالك بالرغم من وجود العالقة العكسية بين متغير السعر وح

 االستهالك.

وتتباين اتجاهات األسعار المحلية للطاقة من دولة ألخرى ومن مصدر ألخر وفقاً 

للسياسات االقتصادية وهيكل االقتصاد المحلى السائد إضافة إلى مدى توافر مصادر الطاقة، مما 

لياً يجعل من الصعوبة بمكان التوصل إلى تقييم عام موحد لسياسات تسعير الطاقة، والذي يعد حا

األمر أكثر إلحاحاً ضمن السياق العام لدعم الطاقة المنتشر في جميع انحاء العالم والذي يكلف 

 مبالغ طائلة ويعيق مبادرات رفع كفاءة استهالك الطاقة وترشيد استخدامها.

في دولة الكويت تعد أسعار المنتجات النفطية والغاز الطبيعي في األسواق المحلية و

حيث جاءت الكويت من  ،يمستوى العالمال منخفضة بشكل كبير، إذا ما قورنت بنظيراتها على

ضمن الدول العشر األقل أسعاراً للغازولين في أسواقها المحلية، وفي المرتبة الثالثة بين الدول 

ألقل أسعاراً للغازولين في أسواقها المحلية بعد دولة ليبيا والمملكة العربية السعودية األعضاء ا

 :(21)كما يوضح الشكل 
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 (21الشكل)
 2014األسعار المحلية للغازولين في بعض بلدان العالم ومتوسط المجموعات الدولية لعام 

 )دوالر/ لتر(

 
 . التنمية، البنك الدوليقاعدة بيانات مؤشرات  - المصدر: 

 .أوابكمنظمة بنك المعلومات،   -

في أسواقها  لوقود الديزلضمن الدول العشر األقل أسعاراً  من الكويتدولة جاءت كما 

 في أسواقها المحلية لوقود الديزلاألقل أسعاراً ، وفي المرتبة الرابعة بين الدول األعضاء المحلية

 :(22)بعد دولة ليبيا والمملكة العربية السعودية والجزائر كما يوضح الشكل 

 (22الشكل)
، 2014األسعار المحلية لوقود الديزل في بعض بلدان العالم ومتوسط المجموعات الدولية لعام

 دوالر/ برميل

 
 .قاعدة بيانات مؤشرات التنمية، البنك الدولي - :المصدر

 .أوابكمنظمة بنك المعلومات،  -            
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المصدرة للبترول في منطقة الشرق األوسط وشمال الدول الطويل. والجدير بالذكر أن أغلب 

بغرض  دودأسعار الطاقة بهدف مساعدة قطاعات المجتمع من ذوي الدخل المح تقوم بدعم أفريقيا

معدالت أعلى من  لتحقيق الصناعيتوسعة القطاع  فيوالمساعدة  ،االجتماعيتحقيق التكافؤ 

، وهو ما األسواق العالمية في المرجعي بسعر أقل من السعريباع الوقود ف. االقتصاديالنمو 

جم يضعف تأثير األسعار على االستهالك بالرغم من وجود العالقة العكسية بين متغير السعر وح

 االستهالك.

وتتباين اتجاهات األسعار المحلية للطاقة من دولة ألخرى ومن مصدر ألخر وفقاً 

للسياسات االقتصادية وهيكل االقتصاد المحلى السائد إضافة إلى مدى توافر مصادر الطاقة، مما 

لياً يجعل من الصعوبة بمكان التوصل إلى تقييم عام موحد لسياسات تسعير الطاقة، والذي يعد حا

األمر أكثر إلحاحاً ضمن السياق العام لدعم الطاقة المنتشر في جميع انحاء العالم والذي يكلف 

 مبالغ طائلة ويعيق مبادرات رفع كفاءة استهالك الطاقة وترشيد استخدامها.

في دولة الكويت تعد أسعار المنتجات النفطية والغاز الطبيعي في األسواق المحلية و

حيث جاءت الكويت من  ،يمستوى العالمال منخفضة بشكل كبير، إذا ما قورنت بنظيراتها على

ضمن الدول العشر األقل أسعاراً للغازولين في أسواقها المحلية، وفي المرتبة الثالثة بين الدول 

ألقل أسعاراً للغازولين في أسواقها المحلية بعد دولة ليبيا والمملكة العربية السعودية األعضاء ا

 :(21)كما يوضح الشكل 
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في المرتبة الرابعة بين  الكويتدولة جاءت  ،ألسعار المحلية للغاز الطبيعيوبالنسبة ل

والمملكة  بعد دولة ليبيا والجزائر في أسواقها المحلية للغاز الطبيعياألقل أسعاراً الدول األعضاء 

عن متوسط أسعار بدولة الكويت  كما انخفضت األسعار المحلية للغاز الطبيعيالعربية السعودية، 

، ولم يتجاوز 2016عام  السائدةألمانيا والمملكة المتحدة والغاز المنقول بواسطة األنابيب في كندا 

% من نظيره 21ما نسبته الكويت سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي في 

 (:23نظيره في المملكة المتحدة، كما هو موضح بالشكل ) عن% 22في ألمانيا، و

 (23الشكل)
  2016، عام األسعار المحلية للغاز الطبيعي بدولة الكويت مقارنة بدول أخرى من العالم

 (دوالر/مليون وحدة حرارية بريطانية)

 
والنشرة  2018مراكش -والورقة القطرية لدولة الكويت في مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر  2017السنوي ألوابك التقرير اإلحصائي  المصدر:

.2017اإلحصائية السنوية لشركة بريتش بتروليوم   
، 1986، وتونس من عام 1998، والسعودية من عام 2008واإلمارات وليبيا من عام  ،2015بيانات الجزائر آخر تحديث من عام  •

.ولعدم وجود بيانات رسمية منشورة تم افتراض استمرار األسعار عند مستوياتها
 .2016بيانات باقي الدول محدثة في عام  •

 

 نظامبدأت فعالً في التوجه نحو إصالح  دولة الكويتومما تجدر اإلشارة إليه، هو أن 

اق في مواجهة تراجع دعم األسعار المحلية للطاقة، وترشيد استخدامها في خطط لخفض اإلنف

عام خالل النصف الثاني من البترولية المنتجات بعض بتعديل أسعار ، وقامت الدخل النفطي

بنسبة أوكتين(  91غازولين ممتاز )حيث ارتفع سعر لتر ال ،1999للمرة األولى منذ عام و 2016
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أوكتين(  95) خصوصيغازولين ارتفع سعر لتر ال كما فلساً،  85فلساً إلى  60من أي  ،41.7%

 ألترا سوبرغازولين فلساً، في حين ارتفع سعر لتر ال 105فلساً إلى  65من أي  ،%61.5بنسبة 

فلساً، كما ارتفع سعر لتر الكيروسين  165فلساً إلى  90من  ، أي%83.3بنسبة أوكتين(  98)

فلساً، كما هو موضح بالجدول  110فلساً إلى  89من أي  ،% لكل منهما23.6والديزل بنسبة 

(6:) 

 (6) جدولال
 بدولة الكويت للوقوداألسعار المحلية التغييرات في 

 (فلس/لتر)
 نسبة الزيادة مقدار الزيادة 2018 - 2016النصف الثاني  2016النصف األول  - 1999 

 %41.7 25 85 60 أوكتين(  91غازولين ممتاز )
 %61.5 40 105 65 أوكتين( 95غازولين خصوصي )
 %83.3 75 165 90 أوكتين( 98غازولين ألترا سوبر )

 %23.6 21 110 89 كيروسين
 %23.6 21 110 89 زيت الغاز / الديزل

 .العاشر والحادي عشرالعربي تمر الطاقة ؤم، القطرية لدولة الكويت لورقةا المصدر:

 

تحديداً األسعار المحلية  الزياداتأعاله، فقد استهدفت  (6)الجدول وكما يتبين من 

من األهمية بمكان  هإال أن التعديالت ، وبالرغم من أهمية هذهوالكيروسين لغازولين والديزلل

من إجمالي استهالك المنتجات النفطية  هذه المنتجاتالحصة المتواضعة لمساهمة  أن اإلشارة إلى

بكل أنواعه ال تتجاوز نسبة  الغازولينحصة إلى أن  3حيث تشير البيانات، والغاز الطبيعي

وسين ال تتجاوز بدولة الكويت، وحصة الكير من اجمالي استهالك النفط والغاز الطبيعي% 10.5

من اجمالي استهالك النفط % 4.5%، بينما ال تتجاوز حصة وقود الديزل ما نسبته 0.3نسبة 

% 15.3بدولة الكويت، أي أن حصة إجمالي المنتجات الثالثة مجتمعة ال تتجاوز  والغاز الطبيعي

إدارة اإلحصاء  -2017كتاب اإلحصاء السنوي ، والعاشر والحادي عشرالعربي تمر الطاقة ؤم ،القطرية لدولة الكويت بيانات الورقة
 ، وبنك المعلومات )أوابك(.دولة الكويت -وزارة الكهرباء والماء  -ومركز المعلومات 
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في المرتبة الرابعة بين  الكويتدولة جاءت  ،ألسعار المحلية للغاز الطبيعيوبالنسبة ل

والمملكة  بعد دولة ليبيا والجزائر في أسواقها المحلية للغاز الطبيعياألقل أسعاراً الدول األعضاء 

عن متوسط أسعار بدولة الكويت  كما انخفضت األسعار المحلية للغاز الطبيعيالعربية السعودية، 

، ولم يتجاوز 2016عام  السائدةألمانيا والمملكة المتحدة والغاز المنقول بواسطة األنابيب في كندا 

% من نظيره 21ما نسبته الكويت سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي في 

 (:23نظيره في المملكة المتحدة، كما هو موضح بالشكل ) عن% 22في ألمانيا، و

 (23الشكل)
  2016، عام األسعار المحلية للغاز الطبيعي بدولة الكويت مقارنة بدول أخرى من العالم

 (دوالر/مليون وحدة حرارية بريطانية)

 
والنشرة  2018مراكش -والورقة القطرية لدولة الكويت في مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر  2017السنوي ألوابك التقرير اإلحصائي  المصدر:

.2017اإلحصائية السنوية لشركة بريتش بتروليوم   
، 1986، وتونس من عام 1998، والسعودية من عام 2008واإلمارات وليبيا من عام  ،2015بيانات الجزائر آخر تحديث من عام  •

.ولعدم وجود بيانات رسمية منشورة تم افتراض استمرار األسعار عند مستوياتها
 .2016بيانات باقي الدول محدثة في عام  •

 

 نظامبدأت فعالً في التوجه نحو إصالح  دولة الكويتومما تجدر اإلشارة إليه، هو أن 

اق في مواجهة تراجع دعم األسعار المحلية للطاقة، وترشيد استخدامها في خطط لخفض اإلنف

عام خالل النصف الثاني من البترولية المنتجات بعض بتعديل أسعار ، وقامت الدخل النفطي

بنسبة أوكتين(  91غازولين ممتاز )حيث ارتفع سعر لتر ال ،1999للمرة األولى منذ عام و 2016
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هذه  األمر الذي يضعف تأثيربدولة الكويت،  استهالك النفط والغاز الطبيعيمن إجمالي 

تواضع يفسر إلى حد ما واإلصالحات في األسعار وانعكاسها على أهداف الترشيد المتوخاة، 

  .لهذه الزيادات على إجمالي استهالك مصادر الطاقة بدولة الكويتالتأثيرات الفعلية 
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 2040حىت عام  دولة الكويتاجلزء الثاني توقعات استهالك الطاقة يف 

 هامن يطلالعين النافذة التي بمثابة التنبؤ باستهالك مصادر الطاقة المختلفة تعد عمليات 

تحقيق األهداف المرسومة على أوضاع الطاقة المستقبلية في دولهم، وتساعد على  القرار صناع

للخطط االستراتيجية الوطنية للطاقة. فمن اجل وضع مخططات وبرامج مستقبلية وطنية فاعلة 

لتحقيق االستخدام األمثل لمصادر الطاقة المختلفة في شتى القطاعات االقتصادية، ثمة حاجة 

بأن يكونوا على دراية كاملة بالوضع المستقبلي الذي سيؤول إليه وضع  القرار ملحة لمتخذي

ليتسنى لهم وضع الخطط المالئمة والكفيلة بتسريع عجلة التنمية االقتصادية  دولهمالطاقة في 

من الصعب التفكير بأي . وجتماعية التي تعد مصادر الطاقة المختلفة المحرك الرئيسي لهاواال

 أن تتم أيوفي حين ال يمكن ، نشاط اقتصادي ما لم تتوفر له مصادر الطاقة الالزمة لتسييره

 أساسية في تقدير اآلفاق المستقبلية. إال أنها تظلتنبؤ بالمستقبل بيقين تام، عملية 

لوم بأنه من خالل عمليات التنبؤ ألي مؤشر يمكن تحديد التوقعات المستقبلية مع وكما هو

والسيناريوهات المتعلقة به، وهذا ما سيتم التطرق إليه في هذا الجزء من الدراسة الذي 

سيستعرض التوقعات المستقبلية وفق السيناريوهات المختلفة المتعلقة بكميات وأشكال الطاقة 

 (. 2040-2018) خالل الفترة الكويتدولة  المتوقع استهالكها في

 منهجية اعداد التوقعات املستقبلية الستهالك مصادر الطاقة األولية أوال:

 البيانات المستخدمة في الدراسة .1

سالسل زمنية لبيانات االستهالك الفعلي  أربعتتمثل البيانات المستخدمة في الدراسة في 

، وبيانات االستهالك الفعلي للغاز الطبيعي للنفط،وبيانات االستهالك الفعلي  ،إلجمالي الطاقة

 ألفوهي  موحدة وحدة قياس على أساس وبيانات االستهالك الفعلي لمصادر الطاقة المتجددة
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هذه  األمر الذي يضعف تأثيربدولة الكويت،  استهالك النفط والغاز الطبيعيمن إجمالي 

تواضع يفسر إلى حد ما واإلصالحات في األسعار وانعكاسها على أهداف الترشيد المتوخاة، 
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من الممتدة وهي بيانات سنوية للفترة ، بدولة الكويت برميل مكافئ نفط في اليوم )ب م ن ي(

 .2017إلى عام  1980عام 

ووقود الغازولين )اجمالي استهالك المنتجات النفطية  على النفطبيانات استهالك  تشملو

إجمالي  مضافاً إليها (وغاز البترول المسال والكيروسين باإلضافة إلى المنتجات األخرىالديزل 

في حين تقتصر أرقام استهالك الغاز الطبيعي المتضمنة في  المباشر للنفط الخام.ستهالك اال

إجمالي استهالك الطاقة على استعماالته كوقود في النشاطات االقتصادية المختلفة مع استبعاد 

بيانات استهالك مصادر الطاقة تشمل ، كما أو يعاد حقنها في اآلبار الكميات التي يتم حرقها

مسية وطاقات الرياح وغيرها من المصادر المتجددة المتوفرة استهالك الطاقة الش على المتجددة

وإجمالي استهالك  النفطويمثل إجمالي استهالك الطاقة وإجمالي استهالك  ،دولة الكويتفي 

         المتغيرات التابعة مصادر الطاقة المتجددة الغاز الطبيعي وإجمالي استهالك

(Dependent Variables)  2040المراد التنبؤ بقيمها المستقبلية حتى عام. 

أو المتغيرات  (Independent Variables)توجد المتغيرات المستقلة  ،ومن جهة أخرى

وهي الناتج المحلى اإلجمالي وعدد السكان والمتوسط  (Explanatory Variables)التفسيرية 
وهي سالسل زمنية لبيانات فعلية الموزون لألسعار المحلية للوقود واستهالك السنة السابقة 

استهالك  فإنالنظرية االقتصادية،  إلىاستنادا و .2017إلى عام  1980من عام الممتدة للفترة 

الناتج تغيرات تفسيرية تفسر ُسلوكه، يأتي في مقدمتها كمتغير تابع لميعتمد أي دولة من الطاقة 

، إلى جانب عدة عوامل أخرى، مثل كفاءة جمالي وعدد السكان وأسعار الطاقةالمحلى اإل

. الدولة التي يمكن التعبير عنها بمستويات االستهالك للسنوات السابقة فياستهالك الطاقة 

 .تم صياغة العالقة على شكل نموذج رياضي قابل للتقدير واستنادا لنظرية الطلب

 أساليب التنبؤ المستخدمة في الدراسة .2

 كمية نماذجالتنبؤ تبعا لمعيار المنهجية المعتمدة إلى أو نماذج تنقسم أساليب 

(Quantitative Models) ونماذج نوعية (Qualitative Models). النماذج النوعيةتعتمد و 



35

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول          اإلدارة االقتصادية                                                

" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

باستخدام أساليب التناظر الحدس الخبرة وواألساليب التي تستثمر الحكمة والتجربة  على

تاريخية البيانات العندما ال تتوفر ويتم اللجوء إليها عادة تنبؤ الللقيام بالمختصين والمقارنة وأراء 

الالزمة في بناء النماذج الكمية، ومنها أساليب تقديرات اإلدارة ولجان الخبراء وبحوث التسويق 

هي طريقة تنبؤ منهجية وتفاعلية تعتمد على لجنة من و( Delphi method) وطريقة دلفي

باإلجابة على االستبيانات المتعلقة بالموضوع المطلوب استشرافه في  الذين يقومون الخبراء

                          الرياضيةأو كمية ال نماذجهناك أساليب الفي المقابل، و .جولتين أو أكثر

(Mathematical or Quantitative methods)  تعتمد على طرق علمية وتتسم والتي

تعتمد نتائج التنبؤات على المعلومات المستخدمة وليس على آراء القائمين بالموضوعية، بحيث 

 .(Causal and Non Causal Models) إلى نماذج سببية وغير سببية وتنقسم، بها

نماذج االقتصاد القياسي، وفي مقدمتها  (Causal Models)تتضمن النماذج السببية و 

والذي يفترض انحدار  (،Multiple Linear Regression)نموذج االنحدار الخطي المتعدد 

 .iEوحد عشوائي ، X1 , X2 , ...XK( على العديد من المتغيرات المستقلة Yللمتغير التابع )

، وباالعتماد على نظرية يعتمد المتغير موضوع البحث على متغيرات تفسيرية توضح سلوكهو

معينة في تفسير الظاهرة يتم صياغة العالقة على شكل نموذج رياضي قابل للتقدير، حيث يتم 

(، ومعدل النمو GDP( اعتماداً على الناتج المحلي اإلجمالي )Yتفسير استهالك الطاقة )

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

(YP-1واستناداً إلى نظرية الطلب تتم صياغة النموذج .) كما يلي: 

              P +E4dPOP + 3dGDP + 2d+  1-YP 1d+  0dy =   

وقد تم  ،توفرةباستخدام الوسائل اإلحصائية الم diتقدير معامالت النموذج  بعد ذلك تم 

نموذج  ( لتقديرLSM Least Squares Method -اختيار طريقة المربعات الصغرى )

أحد العالقة التي تربط استهالك الطاقة أو  وقياس وتحليل هيكلاالنحدار الخطي المتعدد 

أسعار الطاقة والناتج المحلى كمتغير تابع مع المتغيرات المستقلة المتمثلة في  مصادرها األولية
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من الممتدة وهي بيانات سنوية للفترة ، بدولة الكويت برميل مكافئ نفط في اليوم )ب م ن ي(

 .2017إلى عام  1980عام 

ووقود الغازولين )اجمالي استهالك المنتجات النفطية  على النفطبيانات استهالك  تشملو

إجمالي  مضافاً إليها (وغاز البترول المسال والكيروسين باإلضافة إلى المنتجات األخرىالديزل 

في حين تقتصر أرقام استهالك الغاز الطبيعي المتضمنة في  المباشر للنفط الخام.ستهالك اال

إجمالي استهالك الطاقة على استعماالته كوقود في النشاطات االقتصادية المختلفة مع استبعاد 

بيانات استهالك مصادر الطاقة تشمل ، كما أو يعاد حقنها في اآلبار الكميات التي يتم حرقها

مسية وطاقات الرياح وغيرها من المصادر المتجددة المتوفرة استهالك الطاقة الش على المتجددة

وإجمالي استهالك  النفطويمثل إجمالي استهالك الطاقة وإجمالي استهالك  ،دولة الكويتفي 

         المتغيرات التابعة مصادر الطاقة المتجددة الغاز الطبيعي وإجمالي استهالك

(Dependent Variables)  2040المراد التنبؤ بقيمها المستقبلية حتى عام. 

أو المتغيرات  (Independent Variables)توجد المتغيرات المستقلة  ،ومن جهة أخرى

وهي الناتج المحلى اإلجمالي وعدد السكان والمتوسط  (Explanatory Variables)التفسيرية 
وهي سالسل زمنية لبيانات فعلية الموزون لألسعار المحلية للوقود واستهالك السنة السابقة 

استهالك  فإنالنظرية االقتصادية،  إلىاستنادا و .2017إلى عام  1980من عام الممتدة للفترة 

الناتج تغيرات تفسيرية تفسر ُسلوكه، يأتي في مقدمتها كمتغير تابع لميعتمد أي دولة من الطاقة 

، إلى جانب عدة عوامل أخرى، مثل كفاءة جمالي وعدد السكان وأسعار الطاقةالمحلى اإل

. الدولة التي يمكن التعبير عنها بمستويات االستهالك للسنوات السابقة فياستهالك الطاقة 

 .تم صياغة العالقة على شكل نموذج رياضي قابل للتقدير واستنادا لنظرية الطلب

 أساليب التنبؤ المستخدمة في الدراسة .2

 كمية نماذجالتنبؤ تبعا لمعيار المنهجية المعتمدة إلى أو نماذج تنقسم أساليب 

(Quantitative Models) ونماذج نوعية (Qualitative Models). النماذج النوعيةتعتمد و 
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              لي وعدد السكان، وتقدير المتغير التابع على هيئة دالة في المتغيرات المستقلة خالل الفترةاإلجما

طريقة المربعات الصغرى من أبرز الطرق المستعملة في تقدير تعتبر و (.2017 – 1980)

الصغرى لمجموع  والمقدرة وتحقق النهايةمعلمات النموذج حيث تقلل الفرق بين القيم الفعلية 

مربعات األخطاء العشوائية، وقد تم مراعاة الشروط الواجب توافرها من حيث صحة تقدير 

 .طريقة المربعات الصغرى نموذج االنحدار الخطي المتعدد باستخدام

والمعروفة أيضاً ( Non Causal Models) السببيةغير تتضمن النماذج وبالمقابل، 

          أسلوب التمهيد األسي (Time Series Models) بنماذج السالسل الزمنية

(Exponential Smoothing)،  جنكنز  –وأسلوب بوكس(Box-Jenkins)  اإلحصائي الذي

حيث تعد هذه  (،ARIMA Models)يستخدم نماذج األوساط المتحركة المنحدرة ذاتياً المتكاملة 

 توقعات الطلب على الطاقة.أكثر األساليب دقة وشيوعا في النماذج من 

على ترجيح أو تمهيد القيم ( Exponential Smoothing) ويعتمد أسلوب التمهيد األسي

وقد تم  الزمنية من أجل التنبؤ بالمستقبل باستخدام معدل األخطاء الحسابية، التاريخية للسلسلة

حيث أن بيانات استهالك مصادر  (α ،γ) طريقة هولت األسي الخطي ذو المعلمتيناستخدام 

كون  تجاهله تمفقد أما االتجاه الموسمي ، ذات نزعة اتجاهيةالطاقة األولية هي سلسلة زمنية 

 .للموسمية اً سنوية مما ال يظهر اثرهي بيانات البيانات المستخدمة في الدراسة 

 اإلحصائي على نماذج( Box-Jenkins)بالمقابل، تطلق عاًدة حزمة بوكس جينكز و

اختصاراً لمصطلح  تعرفالتي  (ARIMA Models) األوساط المتحركة المنحدرة ذاتياً المتكاملة

(Auto regressive Integrated Moving Average،)  وتعد من أهم الطرق كفاءة للتعامل مع

 AR(p) نماذج االنحدار الذاتي على (ARIMA)مل نماذج توتش، مختلف أنواع السالسل الزمنية

درجة  qحيث تمثل   MA(q) نماذج األوساط المتحركةدرجة االنحدار الذاتي، و  pحيث تمثل 

الذي يمثل درجة استقرار أو سكون السلسلة    Iالمتوسطات المتحركة، ويتم تكامل النموذج بالعامل 

الذي يمثل درجة استقرار السلسلة الزمنية التي يتم تحديدها باستخدام  dالزمنية بعد أخد الفرق 
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االختبارات اإلحصائية المعروفة، وبالتالي يمكن الوصول إلى تشخيص النموذج 
ARIMA(p,d,q). 

، اعتمدت منهجية اعداد الدراسة اختبار النماذج الثالثة وهي نتائجدقة الومن أجل توخي 

نموذج االنحدار الخطي المتعدد ضمن نماذج االقتصاد القياسي، ونموذج هولت األسي الخطي 

ر ونماذج بوكس جينكز ضمن نماذج السالسل الزمنية لتقدير دالة استهالك مصاد ذو المعلمتين

المفاضلة بين نتائج هذه النماذج لتعيين النموذج  وبعد ذلك تمت .بدولة الكويتالطاقة األولية 

اختبار ، وهو (MSE Mean Square Error -)األفضل باستخدام معيار متوسط مربعات الخطأ 

يحسب بتربيع الخطأ لكل مشاهدة في مجموعة و ،قياس دقة نموذج االنحدار الخطيمعروف ل

. كما تم المفاضلة بين نتائج التوقعات المستقبلية باستخدام مقياس جذر متوسط مربعات البيانـات

          ومقياس متوسط الخطأ المطلق (،Root Mean Squared Error-RMSE)الخطأ 

(Mean Absolute Error-MAE،) ومقياس متوسط الخطأ المئوي المطلق                    

(Mean Absolute Percent Error-MAPE .)( وقد تم استخدام برنامجEViews لالقتصاد )

 . القياسي لتحليل البيانات وتقدير النموذج واستشراف التوقعات المستقبلية للدراسة

والنتائج الرئيسية لتقدير النموذج  إعداد التنبؤات المستقبلية ولمزيد من التفاصيل حول منهجية
 قين.المرف (3و ) (2االطالع على الملحق ) مكن، يEViewsمؤشرات اإلحصائية لبرنامج الو

 

 االفتراضات الخاصة بالتوقعات والسيناريوهات  .3

الممتدة  لطلب على الطاقة للفترةالمستقبلية لتوقعات الفرضيات الخاصة بالفيما يخص   

ة فاق المستقبلياآلسيناريوهات الستشراف  أربعةفقد تم اعداد  ،2040 حتى عام 2018من عام 

       الفترة الذي يغطي لمتوسطااألجل في  بدولة الكويت الستهالك مصادر الطاقة األولية

تمثلت وقد ، (2040 - 2025) الفترة والذي يغطيالبعيد األجل و(، 2025 - 2018)

 في االتي: ألربعةالسيناريوهات ا
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              لي وعدد السكان، وتقدير المتغير التابع على هيئة دالة في المتغيرات المستقلة خالل الفترةاإلجما

طريقة المربعات الصغرى من أبرز الطرق المستعملة في تقدير تعتبر و (.2017 – 1980)

الصغرى لمجموع  والمقدرة وتحقق النهايةمعلمات النموذج حيث تقلل الفرق بين القيم الفعلية 

مربعات األخطاء العشوائية، وقد تم مراعاة الشروط الواجب توافرها من حيث صحة تقدير 

 .طريقة المربعات الصغرى نموذج االنحدار الخطي المتعدد باستخدام

والمعروفة أيضاً ( Non Causal Models) السببيةغير تتضمن النماذج وبالمقابل، 

          أسلوب التمهيد األسي (Time Series Models) بنماذج السالسل الزمنية

(Exponential Smoothing)،  جنكنز  –وأسلوب بوكس(Box-Jenkins)  اإلحصائي الذي

حيث تعد هذه  (،ARIMA Models)يستخدم نماذج األوساط المتحركة المنحدرة ذاتياً المتكاملة 

 توقعات الطلب على الطاقة.أكثر األساليب دقة وشيوعا في النماذج من 

على ترجيح أو تمهيد القيم ( Exponential Smoothing) ويعتمد أسلوب التمهيد األسي

وقد تم  الزمنية من أجل التنبؤ بالمستقبل باستخدام معدل األخطاء الحسابية، التاريخية للسلسلة

حيث أن بيانات استهالك مصادر  (α ،γ) طريقة هولت األسي الخطي ذو المعلمتيناستخدام 

كون  تجاهله تمفقد أما االتجاه الموسمي ، ذات نزعة اتجاهيةالطاقة األولية هي سلسلة زمنية 

 .للموسمية اً سنوية مما ال يظهر اثرهي بيانات البيانات المستخدمة في الدراسة 

 اإلحصائي على نماذج( Box-Jenkins)بالمقابل، تطلق عاًدة حزمة بوكس جينكز و

اختصاراً لمصطلح  تعرفالتي  (ARIMA Models) األوساط المتحركة المنحدرة ذاتياً المتكاملة

(Auto regressive Integrated Moving Average،)  وتعد من أهم الطرق كفاءة للتعامل مع

 AR(p) نماذج االنحدار الذاتي على (ARIMA)مل نماذج توتش، مختلف أنواع السالسل الزمنية

درجة  qحيث تمثل   MA(q) نماذج األوساط المتحركةدرجة االنحدار الذاتي، و  pحيث تمثل 

الذي يمثل درجة استقرار أو سكون السلسلة    Iالمتوسطات المتحركة، ويتم تكامل النموذج بالعامل 

الذي يمثل درجة استقرار السلسلة الزمنية التي يتم تحديدها باستخدام  dالزمنية بعد أخد الفرق 
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 سيناريو اإلشارة  .أ

نمو توقعات يتماشى مع  دولة الكويتفي  والسكاني االقتصادييفترض مساراً للنمو    

حسب تقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر عن صندوق ب 2022حتى عام االقتصاد العالمي 

 دولة الكويتومع معدالت النمو التاريخية التي شهدتها  من جهة، ،2018النقد الدولي في أبريل 

 .أخرى ناحيةمن  ،2040بالنسبة لتوقعات النمو لباقي الفترة حتى عام خالل فترة الدراسة 

 لدولة الكويتنمو الناتج المحلي النسبة للناتج المحلي اإلجمالي، يفترض سيناريو اإلشارة ف

% خالل الفترة 4.2سنوياً مقارنة بمعدل نمو بلغ  %3.3( بمعدل 2040 – 2017) خالل الفترة

في األجل  لدولة الكويتحيث يفترض سيناريو اإلشارة نمو الناتج المحلي (، 1980-2017)

بمعدل  (2040 – 2025) وعلى المدى البعيد%، 5.3( بمعدل 2025 – 2017)المتوسط 

2.2% 

دولة الكويت خالل ب السكاننمو يفترض سيناريو اإلشارة فأما بالنسبة للنمو السكاني، 

ً مقارنة بمعدل نمو بلغ 1.7( بمعدل 2040 – 2017) الفترة % خالل الفترة 3.2% سنويا

الكويت في األجل المتوسط  السكان بدولة(، حيث يفترض سيناريو اإلشارة نمو 1980-2017)

، كما %1.3بمعدل  (2040 – 2025) وعلى المدى البعيد%، 2.5( بمعدل 2025 – 2017)

 (.24يوضح الشكل )
 (24الشكل)

 معدالت النمو المفترضة للناتح المحلي اإلجمالي والنمو السكاني بدولة الكويت، %
 سيناريو اإلشارة

 
 .الدراسة ، صندوق النقد الدولي وفرضيات2018تقرير آفاق االقتصاد العالمي، أبريل : المصدر
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ريع الطاقات المتجددة امش في اإلعتبار سيناريو اإلشارةيأخذ مزيج الطاقة، ب وفيما يتعلق

المصادر الوطنية والتقرير المشترك بيانات حسب  دولة الكويتفي تحت التنفيذ والمخطط لها 

للطاقة المتجددة وكفاءة  اإلقليميالمتجددة وجامعة الدول العربية والمركز  للطاقاتللوكالة الدولية 

بدولة الكويت لبيان انعكاساتها المتوقعة على هيكل استهالك الطاقة  وذلك 2016الطاقة لعام 

في دولة الكويت ريع الطاقات المتجددة تحت التنفيذ والمخطط لها امشومن أهم  وفق المصدر.

ائية المدمجة بين الطاقة مشروع محطة العبدلية لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام الدورة الكهرب

إجمالية تبلغ  توليد الشمسية والدورة المزدوجة من التربينات الغازية والتربينات البخارية، بقدرة

المتوقع أن تدخل الخدمة بحلول ، والتي من ميجاوات من الطاقة الشمسية( 60ميجاوات ) 280

خزانات المياه األرضية في على أسطح  PVمشروع تركيب خاليا كهروضوئية و .2020عام 

من المتوقع أن يتم توقيع العقد  ، والتيميجاوات 385موقعاً بقدرة توليد إجمالية تبلغ نحو  19

 باإلضافة إلىو .ميجاوات 25بموقع غرب الصبية بقدرة  2021في فبراير من المشروع األول 

موزعة على ميجاوات  2000 توليد تبلغ الرياح بقدرةطاقة مشروع الشقايا للطاقة الشمسية و

من المشاريع األخرى. ومن يد العد فضالً عن، 2025 امع اإلنتهاء منها فيثالث مراحل يتوقع 

في دولة الكويت ريع الطاقات المتجددة تحت التنفيذ والمخطط لها امشأن تضيف  إجماالً المتوقع 

الكهربائية، تمثل  جيجاوات من القدرات المركبة لتوليد الطاقة 4.62عند إنجازها أكثر من 

القدرات % من إجمالي 99.8نسبة بجيجاوات، أي  4.61مشاريع الطاقة الشمسية منها نحو 

، بينما تمثل مشاريع طاقات الرياح نحو المركبة لمشاريع توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة

الكهرباء من الطاقات المركبة لمشاريع توليد القدرات % من إجمالي 0.2ميجاوات، أي نسبة  10

 (:7، كما هو مبين بالجدول )المتجددة

 (7الجدول )
 بدولة الكويتالقدرات المركبة لمشاريع توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة تحت اإلنجاز والمخطط لها 

 ميجاوات
 اإلجمالي الطاقات المتجددة األخرى الطاقة الكهرومائية الطاقة الشمسية طاقات الرياح

10 4610 -- -- 4620 
 .دولة الكويت -وزارة الكهرباء والماء  -إدارة اإلحصاء ومركز المعلومات  -2016كتاب اإلحصاء السنوي  :المصدر
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 سيناريو اإلشارة  .أ

نمو توقعات يتماشى مع  دولة الكويتفي  والسكاني االقتصادييفترض مساراً للنمو    

حسب تقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر عن صندوق ب 2022حتى عام االقتصاد العالمي 

 دولة الكويتومع معدالت النمو التاريخية التي شهدتها  من جهة، ،2018النقد الدولي في أبريل 

 .أخرى ناحيةمن  ،2040بالنسبة لتوقعات النمو لباقي الفترة حتى عام خالل فترة الدراسة 

 لدولة الكويتنمو الناتج المحلي النسبة للناتج المحلي اإلجمالي، يفترض سيناريو اإلشارة ف

% خالل الفترة 4.2سنوياً مقارنة بمعدل نمو بلغ  %3.3( بمعدل 2040 – 2017) خالل الفترة

في األجل  لدولة الكويتحيث يفترض سيناريو اإلشارة نمو الناتج المحلي (، 1980-2017)

بمعدل  (2040 – 2025) وعلى المدى البعيد%، 5.3( بمعدل 2025 – 2017)المتوسط 

2.2% 

دولة الكويت خالل ب السكاننمو يفترض سيناريو اإلشارة فأما بالنسبة للنمو السكاني، 

ً مقارنة بمعدل نمو بلغ 1.7( بمعدل 2040 – 2017) الفترة % خالل الفترة 3.2% سنويا

الكويت في األجل المتوسط  السكان بدولة(، حيث يفترض سيناريو اإلشارة نمو 1980-2017)

، كما %1.3بمعدل  (2040 – 2025) وعلى المدى البعيد%، 2.5( بمعدل 2025 – 2017)

 (.24يوضح الشكل )
 (24الشكل)

 معدالت النمو المفترضة للناتح المحلي اإلجمالي والنمو السكاني بدولة الكويت، %
 سيناريو اإلشارة

 
 .الدراسة ، صندوق النقد الدولي وفرضيات2018تقرير آفاق االقتصاد العالمي، أبريل : المصدر
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 المرتفعو المنخفض سيناريوهي النمو  .ب

            خالل الفترة لدولة الكويتنمو الناتج المحلي  سيناريو النمو المنخفض يفترض    

ً مقارنة بمعدل نمو مفترض  %2.9( بمعدل 2040 – 2017) سيناريو % حسب 3.3سنويا

في األجل  لدولة الكويتنمو الناتج المحلي سيناريو النمو المنخفض حيث يفترض ، اإلشارة

سيناريو النمو  يفترضبالمقابل و. %1.8بمعدل  وعلى المدى البعيد%، 4.9المتوسط بمعدل 

نمو الناتج المحلي  حيث يفترض سنوياً، %3.7بمعدل  لدولة الكويتنمو الناتج المحلي  المرتفع

وعلى المدى %، 5.7( بمعدل 2025 – 2017) في األجل المتوسط خالل الفترة لدولة الكويت

   (:25)بالشكل ، كما هو مبين %2.6البعيد، بمعدل 

 (25الشكل)
 بدولة الكويت  للناتج المحلي اإلجماليمعدالت النمو المفترضة 

 (سيناريوهي النمو المنخفض والنمو المرتفع)

 
 .فرضيات الدراسة المصدر:

 

خالل  بدولة الكويت السكاننمو  سيناريو النمو المنخفض يفترضوبالنسبة للنمو السكاني،        

سيناريو % حسب 1.7سنوياً مقارنة بمعدل نمو مفترض  %1.3( بمعدل 2040 – 2017) الفترة

في األجل المتوسط  بدولة الكويت السكاننمو سيناريو النمو المنخفض حيث يفترض ، اإلشارة

 سيناريو النمو المرتفع يفترضبالمقابل و. %0.9وعلى المدى البعيد بمعدل %، 2.2بمعدل 
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 حيث يفترضسنوياً،  %2.1( بمعدل 2040 – 2017) خالل الفترة بدولة الكويت السكاننمو 

، %1.7بمعدل  وعلى المدى البعيد%، 2.8في األجل المتوسط بمعدل  بدولة الكويت السكاننمو 

   (:26كما هو مبين بالشكل )

 (26الشكل)
 معدالت النمو المفترضة للنمو السكاني بدولة الكويت 

 (سيناريوهي النمو المنخفض والنمو المرتفع)

 
 .: فرضيات الدراسةالمصدر

ثبات األسعار عند مستوياتها  سيناريو النمو المنخفض والنمو المرتفعيفترض كل من كما       

وبالنسبة لمزيج الطاقة  .دون تغير الهيكل االقتصاديالعوامل األخرى مثل  استمراروالحالية، 
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 4.62والتي يتوقع أن تضيف عند إنجازها أكثر من ، 2016للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لعام 

 الكهربائية. جيجاوات من القدرات المركبة لتوليد الطاقة
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 المرتفعو المنخفض سيناريوهي النمو  .ب

            خالل الفترة لدولة الكويتنمو الناتج المحلي  سيناريو النمو المنخفض يفترض    
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 .فرضيات الدراسة المصدر:
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 الوطنية في مجال الطاقات المتجددة سيناريو سياسة األهدافج. 

العديد من شهدت السنوات األخيرة منذ مطلع العقد السابق، تنامي االهتمام المتزايد في 

 الدراسات أثبتت إذ الطاقة، مصادر بأهمية التوجه نحو تنويع الشرق األوسط وشمال أفريقيادول 

 الطاقة المتجددة خاصة الطاقة من وفيرة بمصادر تتمتع المنطقة هذا الخصوص أنالصادرة في 

 الطاقة مصادر العمل على استغالل برزت التوجهات نحو خيار لذلك الرياح، وطاقة الشمسية

 مصادر وتنويع لتأمين لهذه الدولاستراتيجي  بها كخيار الخاصة التقنيات ونقل المتجددة المتاحة،

 في إقليميًا تسويقها ثم ومن العالمية بالمواصفات صناعتها محلياً استرشاًدا وإرساء لديها، الطاقة

 .الحقة مرحلة فعالميًا في األمر بادئ

وانطالقاً من الرعاية التي يوليها حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 

تنويع مصادر الطاقة وتوجيهاته الجابر الصباح "حفظه هللا ورعاه" للجهود الوطنية الساعية إلى 

السامية في هذا االتجاه، وما تفضل سموه باإلعالن عنه في مؤتمر الدوحة للتغير المناخي المنعقد 

بتوسع دولة الكويت في استخدام الطاقة  2012في العاصمة القطرية الدوحة خالل شهر ديسمبر 

بحلول  الكهربائية الكويت للطاقة % من حاجة دولة15الشمسية وطاقة الرياح للوصول إلى إنتاج 

فإن الجهات الحكومية المعنية تسعى لتطوير مزيج من مصادر الوقود األحفوري  ،2030عام 

والمتجددة وبشكل مستدام يسمح بالحفاظ على مصادر الدولة الناضبة من النفط والغاز الطبيعي 

رها المهم كمصدر أساسي للطاقة ألجيال المستقبل، وبإتمام هذه الرؤية فإن دولة الكويت تدرك دو

 صادر طاقتها. عالمياً، وتؤمن في الوقت ذاته مستقبل الكويت واستدامته م

 الطاقة مصادر التوجه نحو تنويع وتحذو دولة الكويت حذو الدول البترولية الساعية إلى

، الرياح وطاقة الشمسية الطاقة خاصة ،المتجددة الطاقة من وفيرةال هامصادرعن طريق استغالل 

البترولية وتساهم في تعزيز  لتشكل بذلك رافداً للمصادرلتساهم في تنويع مصادر الطاقة لديها، و

 أهدافها أعلنت حيث ،مصادر الدخل عبر تحرير المزيد من النفط والغاز من أجل التصدير

 700التي شملت عزمها على إضافة في مزيج الطاقة،  المتجددة الطاقة لمساهمة المستقبلية
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، 2030ميجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام  10300ميجاوات من طاقات الرياح وحوالي 

 اإلقليميالمتجددة وجامعة الدول العربية والمركز  للطاقاتالتقرير المشترك للوكالة الدولية حسب 

تم تضمين الدراسة لذلك  .والمصادر الوطنية 2016للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لعام 

في ترجمة األهداف الوطنية المعلنة لتنويع دولة الكويت نجاح  لبيان انعكاسات رابعالسيناريو ال

 .2040مزيج الطاقة المتوقع لدولة الكويت حتى عام مصادر الطاقة إلى مشاريع حقيقية على 

                 تراجعيةسيناريوهات المنهجية السيناريو الهذا وقد اتبعت الدراسة في 

(Backcasting Scenarios)حيث تمثل األهداف الوطنية هي منهجية تخطيط للسياسات، ، و

ثم يتم إجراء تحليل الوضع الحالي وتحديد معدالت النمو  المستقبل،صورة لمزيج الطاقة في 

يحدد مزيج الطاقة  اجعيةترأي أن أسلوب السيناريوهات ال، المستهدفة للوصول لهذه الغاية

 المستهدف في المستقبل، ويسعى لتحديد معدالت النمو والسياسات الالزمة لبلوغ هذا الهدف.

:  2040حىت عام  يف دولة الكويتنتائج توقعات استهالك مصادر الطاقة األولية  ثانيا 
 املختلفة ألربعحبسب السيناريوهات ا

(اإلشارةاألساس )سيناريو . 1

 2040حتى عام  دولة الكويتتوقعات إجمالي استهالك الطاقة األولية في . 1 .1

وفق من المتوقع أن يشهد إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية في دولة الكويت 

ألف  901(، ليبلغ حوالي 2025 -2018% خالل الفترة )3.4معدل بنمواً سيناريو اإلشارة 

تنخفض وتيرة النمو في  يتوقع سيناريو اإلشارة أنوعلى المدى البعيد،  .2025ب م ن ي عام 

دولة الكويت مقارنة بالمدى المتوسط، حيث يتوقع أن يشهد االستهالك في إجمالي استهالك الطاقة 

مليون ب م ن ي عام  1.2(، ليبلغ حوالي 2040 - 2025% خالل الفترة )1.9نمواً بنحو 

( حوالي 2040 – 2018خالل الفترة ) لإلستهالك نمو المتوقعةوبذلك تكون حصيلة ال .2040

 :(27)( في الملحق والشكل 2و 1%، كما هو موضح بالجدولين )2.4
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 (27الشكل)

 
 ( في الملحق. 2( والجدول رقم )1الجدول رقم ) المصدر:      

 
 

I.  دولة الكويت من إجمالي استهالك الدول األعضاء للطاقة حتى عام  حصةتوقعات
2040 

 

مصادر يتجاوز معدل النمو في اجمالي استهالك وفق سيناريو اإلشارة، من المتوقع أن  

% نظيره لمجموعة 2.4( والبالغ 2040- 2018خالل الفترة )األولية في دولة الكويت الطاقة 

لذلك، يتوقع أن ونتيجة الفترة.  ذات% خالل 2.1الدول األعضاء في أوابك والمتوقع أن يبلغ 

الدول األعضاء في من اجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية في دولة الكويت حصة ترتفع 

 :(28)بالشكل ، كما هو موضح 2040ام % ع5.5إلى حوالي  2018% عام 5.2من  أوابك
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 (28الشكل)

 
 ( في الملحق. 2( والجدول رقم )1الجدول رقم ) المصدر:

 .2018أوابك، دراسة تطور استهالك الطاقة في الدول األعضاء وآفاقه المستقبلية، مارس منظمة  -           
 

II.  2040حتى توقعات متوسط استهالك الفرد من الطاقة في دولة الكويت 

أن يتجاوز تسارع النمو في إجمالي استهالك مصادر وفق سيناريو اإلشارة، من المتوقع 

(، مما سيؤدي إلى 2040 – 2018خالل الفترة ) دولة الكويتالطاقة األولية النمو السكاني في 

، حيث يتوقع ذاتها تزايد متوسط نصيب الفرد من استهالك مصادر الطاقة األولية خالل الفترة

، بينما 2025 – 2018% خالل الفترة 2.4حوالي  دولة الكويتأن يبلغ معدل نمو السكان 

، ليرتفع بذلك %3.4يبلغ معدل النمو في إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية نحو يتوقع أن 

 62.2إلى  2018برميل مكافئ نفط عام  58.2من  في دولة الكويتمتوسط استهالك الفرد 

% خالل الفترة 1.6ثم يتوقع أن يتباطأ النمو السكاني ليصل إلى  .2025برميل مكافئ نفط عام 

النمو في إجمالي استهالك مصادر الطاقة تخف وثيرة يتوقع أن بينما  ،(2030 – 2025)

إلى  بشكل طفيف % خالل نفس الفترة، ليرتفع بذلك متوسط استهالك الفرد2.4األولية إلى 

يشهد معدل النمو تباطؤاً خالل باقي من المتوقع أن . ثم 2030برميل مكافئ نفط عام  64.7

الك مصادر الطاقة األولية ، على الرغم من أن النمو في إجمالي استه2040الفترة حتى عام 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول          اإلدارة االقتصادية                                                

" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

 (27الشكل)

 
 ( في الملحق. 2( والجدول رقم )1الجدول رقم ) المصدر:      

 
 

I.  دولة الكويت من إجمالي استهالك الدول األعضاء للطاقة حتى عام  حصةتوقعات
2040 

 

مصادر يتجاوز معدل النمو في اجمالي استهالك وفق سيناريو اإلشارة، من المتوقع أن  

% نظيره لمجموعة 2.4( والبالغ 2040- 2018خالل الفترة )األولية في دولة الكويت الطاقة 

لذلك، يتوقع أن ونتيجة الفترة.  ذات% خالل 2.1الدول األعضاء في أوابك والمتوقع أن يبلغ 

الدول األعضاء في من اجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية في دولة الكويت حصة ترتفع 

 :(28)بالشكل ، كما هو موضح 2040ام % ع5.5إلى حوالي  2018% عام 5.2من  أوابك

  



46

تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت
وآفاقه المستقبلية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول          اإلدارة االقتصادية                                                

" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

سيظل أعلى من النمو السكاني خالل هذه الفترة فيواصل بذلك متوسط استهالك الفرد ارتفاعه 

 (:29، كما هو موضح بالشكل )2040برميل مكافئ نفط عام  68حتى يصل إلى 

 (29الشكل)

 
 .( في الملحق3: الجدول رقم )المصدر

 
 

III. 2040في دولة الكويت حتى عام  المستهلكة توقعات مزيج الطاقة 

% من 86أن يلب النفط والغاز الطبيعي أكثر من من المتوقع وفق سيناريو اإلشارة، 

خالل الفترة  إجمالي الزيادة المتوقعة في استهالك مصادر الطاقة األولية في دولة الكويت

أن تحقق سيناريو اإلشارة يتوقع و .ب م ن يألف  478( والبالغة نحو 2040 – 2018)

 2018المصادر خالل الفترة ) مقارنة ببقيةالطاقات المتجددة أسرع معدالت النمو في استهالكها 

(، إال أنه نظراً لصغر قاعدتها ال يتوقع أن تتجاوز نسبة مساهمتها في إجمالي الزيادة 2040 –

توقع أن يساهم الغاز الطبيعي ي ،بالمقابلو%. 13.5في استهالك الطاقة خالل هذه الفترة نسبة 

 2018% من إجمالي الزيادة في استهالك الطاقة بدولة الكويت خالل الفترة )61.4بحصة تبلغ 

%، في حين يتوقع أن تبلغ مساهمة النفط نحو ربع 2.7بمعدل نمو متوقع بنحو ، أي (2040 –
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نمو ( بمعدل 2040 – 2018إجمالي الزيادة في استهالك الطاقة بدولة الكويت خالل الفترة )

 :(30) الشكلبكما هو موضح ، %1.4متوقع بنحو 

 (30الشكل)

 
 ( في الملحق. 2( والجدول رقم )1الجدول رقم ) المصدر: 
 

النفط والغاز الطبيعي على مزيج الطاقة المستهلكة  من المتوقع أن تستمر هيمنة بناء عليه،

شكل يتوقع أن ي، حيث بحسب سيناريو اإلشارة (2040 – 2018) خالل الفترة دولة الكويت في

، 2040عام حتى % من مزيج مصادر الطاقة األولية المستهلكة 94.3هذان المصدران نسبة 

. 2018عام من مزيج مصادر الطاقة األولية المستهلكة % 99.7مقارنة بحصة بلغت نحو 

 ن% ما بي8بحوالي  من مزيج مصادر الطاقة األولية المستهلكةويتوقع أن تتراجع حصة النفط 

%، في حين ترتفع 3.2، بينما ترتفع حصة الغاز الطبيعي بحوالي 2025و 2018عامي 

يتوقع سيناريو اإلشارة أن ترتفع حصة الطاقات المتجددة و %.4.8دة بحوالي الطاقات المتجد
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سيظل أعلى من النمو السكاني خالل هذه الفترة فيواصل بذلك متوسط استهالك الفرد ارتفاعه 

 (:29، كما هو موضح بالشكل )2040برميل مكافئ نفط عام  68حتى يصل إلى 

 (29الشكل)

 
 .( في الملحق3: الجدول رقم )المصدر

 
 

III. 2040في دولة الكويت حتى عام  المستهلكة توقعات مزيج الطاقة 

% من 86أن يلب النفط والغاز الطبيعي أكثر من من المتوقع وفق سيناريو اإلشارة، 

خالل الفترة  إجمالي الزيادة المتوقعة في استهالك مصادر الطاقة األولية في دولة الكويت

أن تحقق سيناريو اإلشارة يتوقع و .ب م ن يألف  478( والبالغة نحو 2040 – 2018)

 2018المصادر خالل الفترة ) مقارنة ببقيةالطاقات المتجددة أسرع معدالت النمو في استهالكها 

(، إال أنه نظراً لصغر قاعدتها ال يتوقع أن تتجاوز نسبة مساهمتها في إجمالي الزيادة 2040 –

توقع أن يساهم الغاز الطبيعي ي ،بالمقابلو%. 13.5في استهالك الطاقة خالل هذه الفترة نسبة 

 2018% من إجمالي الزيادة في استهالك الطاقة بدولة الكويت خالل الفترة )61.4بحصة تبلغ 

%، في حين يتوقع أن تبلغ مساهمة النفط نحو ربع 2.7بمعدل نمو متوقع بنحو ، أي (2040 –
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%، بينما ترتفع حصة 38النفط إلى نحو  %، في حين تتراجع حصة5.6إلى نحو  2040عام 

 :(31)%، كما هو موضح بالشكل 56.3إلى نحو  الغاز الطبيعي

 (31الشكل)
 التوقعات المستقبلية لتطور مزيج الطاقة في دولة الكويت 

 ()حصة المصادر من إجمالي الطاقة المستهلكة
 )سيناريو اإلشارة(

 
 ( في الملحق. 2( والجدول رقم )1الجدول رقم ) المصدر:

 

وبالمقارنة مع توقعات مزيج الطاقة بمجموعة الدول األعضاء في أوابك والمزيج العالمي، 

مزيج الطاقة تراجع حصة النفط من تشير توقعات منظمة الدول المصدرة للبترول )أوبك( إلى 

عام     % 27.1إلى نحو  2015% عام 31.3من أي  ،%4.2عالمياً بنحو  األولية المستهلكة

مزيج الطاقة األولية حصة النفط من شير توقعات منظمة أوابك إلى تراجع ، بينما ت2040

% 44.9إلى نحو  2015% عام 48.8من أي  ،%3.8في الدول األعضاء بنحو  المستهلكة

في دولة الكويت  مزيج الطاقة المستهلكةحصة النفط من ، في حين يتوقع أن تنخفض 2040عام 

 . 2040% عام 38.1إلى نحو  2015% عام 45.1من أي  ،%7بنحو 
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مزيج الطاقة األولية ارتفاع حصة الغاز الطبيعي من المقابل، تشير توقعات أوبك إلى وفي 

، 2040% عام 25.1إلى نحو  2015% عام 21.5من أي  ،%3.6عالمياً بنحو  المستهلكة

الطاقة  مزيجحصة الغاز الطبيعي من بينما يتوقع سيناريو اإلشارة لمنظمة أوابك أن ترتفع 

إلى نحو  2015% عام 49.3أي من  ،%0.3في الدول األعضاء بنحو  األولية المستهلكة

 مزيج الطاقة المستهلكةحصة الغاز الطبيعي من ، في حين يتوقع أن ترتفع 2040% عام 49.7

 .2040% عام 56.3إلى نحو  2015% عام 54.9أي من  ،%1.4في دولة الكويت بنحو 

زيج ملحوظ في حصتها من مال التزايد، تشير التوقعات إلى جددةلطاقات المتوبالنسبة ل

المزيج العالمي، والدول األعضاء دولة الكويت مقارنة بمجموعة  في الطاقة األولية المستهلكة

بدولة الكويت  مزيج الطاقة األولية المستهلكةحيث يتوقع أن تقفز حصة الطاقات المتجددة من 

 ، بينما2040% عام 5.61إلى نحو  2015عام فقط % 0.01%، لترتفع من 5.6بحوالي 

% 4.2عالمياً بنحو  مزيج الطاقة األولية المستهلكةمن يتوقع أن ترتفع حصة الطاقات المتجددة 

ترتفع  في حينبحسب توقعات أوبك،  2040% عام 18.2إلى نحو  2015% عام 14من أي 

% عام 3.8إلى نحو  2015% عام 1.6% أي من 2.2في الدول األعضاء بنحو هذه الحصة 

 (:32الشكل )بمنظمة أوابك، كما هو موضح توقعات بحسب  2040
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 (32الشكل)
التوقعات المستقبلية لتطور مزيج الطاقة بدولة الكويت مقارنة بمجموعة الدول األعضاء في 

 (الطاقة المستهلكة)حصة المصادر من إجمالي  العالمي أوابك والمزيج

 
 . ( في الملحق2( والجدول رقم )1الجدول رقم ) - المصدر:

 .2018 ، مارسدراسة تطور استهالك الطاقة في الدول األعضاء وآفاقه المستقبلية ،أوابكمنظمة  -           
 .2017، 2040آفاق النفط العالمي ، تقرير أوبكمنظمة  -           

 
 

 2040توقعات استهالك النفط في دولة الكويت حتى عام  .2.1

 معدلهنمواً  ،سيناريو اإلشارة، وفق النفط في دولة الكويتمن المتوقع أن يشهد استهالك 

، 2025ب م ن ي عام  ألف 349.5ليبلغ حوالي  (،2025 -2018) % خالل الفترة0.7

                   % خالل الفترة1.7ستهالك نمواً بنحو االأن يشهد يتوقع وعلى المدى البعيد، 
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، وبذلك تكون حصيلة النمو 2040ب م ن ي عام  ألف 453ليبلغ حوالي  (،2040 - 2025)

حو ن النفطمن دولة الكويت في إجمالي استهالك ( 2040 – 2018) المتوقعة خالل الفترة

 :(33) الملحق والشكل( في 2و 1%، كما هو موضح بالجدولين )1.4

 (33الشكل)

 
 ( في الملحق. 2( والجدول رقم )1الجدول رقم ) المصدر:

المتوقع أوابك منظمة مجموعة الدول األعضاء في ونظراً لتسارع النمو في استهالك النفط ب

% 1.4المتوقع بمعدل في دولة الكويت  نظيرهعن ( 2040-2018% خالل الفترة )1.8بمعدل 

من اجمالي استهالك دولة الكويت حصة يتوقع سيناريو اإلشارة أن تنخفض ، الفترةخالل ذات 

% عام 4.7إلى حوالي  2018% عام 5.1من  الدول األعضاء في أوابكالنفط في مجموعة 

 :(34بالشكل ) موضح كما هو، 2040
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 (32الشكل)
التوقعات المستقبلية لتطور مزيج الطاقة بدولة الكويت مقارنة بمجموعة الدول األعضاء في 

 (الطاقة المستهلكة)حصة المصادر من إجمالي  العالمي أوابك والمزيج

 
 . ( في الملحق2( والجدول رقم )1الجدول رقم ) - المصدر:

 .2018 ، مارسدراسة تطور استهالك الطاقة في الدول األعضاء وآفاقه المستقبلية ،أوابكمنظمة  -           
 .2017، 2040آفاق النفط العالمي ، تقرير أوبكمنظمة  -           

 
 

 2040توقعات استهالك النفط في دولة الكويت حتى عام  .2.1

 معدلهنمواً  ،سيناريو اإلشارة، وفق النفط في دولة الكويتمن المتوقع أن يشهد استهالك 

، 2025ب م ن ي عام  ألف 349.5ليبلغ حوالي  (،2025 -2018) % خالل الفترة0.7

                   % خالل الفترة1.7ستهالك نمواً بنحو االأن يشهد يتوقع وعلى المدى البعيد، 
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 (34الشكل)
  2040توقعات حصة دولة الكويت من إجمالي استهالك النفط بالدول األعضاء حتى عام 

 )سيناريو اإلشارة(

 
 ( في الملحق. 2( والجدول رقم )1الجدول رقم )  - المصدر:   

 .2018أوابك، دراسة تطور استهالك الطاقة في الدول األعضاء وآفاقه المستقبلية، مارس منظمة  -             
 

نمو انتاج لوكالة الطاقة الدولية تشير إلى  وحيت أن توقعات سيناريو السياسات الجديدة

% خالل الفترة 0.4( وحوالي 2025-2018% خالل الفترة )1.1الكويت من النفط الخام بمعدل 

النفط في دولة الكويت استهالك  ارتفاعسيناريو اإلشارة ألوابك  مقابل توقع، (2025-2040)

 (،2040 - 2025) % خالل الفترة1.7و (،2025 -2018) % خالل الفترة0.7 معدلب

في دولة الكويت في األجل  انتاجهإلى إجمالي  للنفطنسبة االستهالك المحلي وبذلك يتوقع أن 

التسارع المتوقع  نتيجة% 11.3إلى نحو  2018% عام 11.6تراجعاً طفيفاً من ستشهد المتوسط 

( 2025-2018في معدالت النمو في إنتاج النفط عن معدالت النمو في استهالكه خالل الفترة )

، لتبدأ بعد ذلك حصة االستهالك المحلي للنفط من إجمالي انتاجه في التزايد مجدداً مع التسارع 

( لتصل الحصة 2040-2025النمو في اإلنتاج خالل الفترة )مقارنة باالستهالك المتوقع في نمو 

 (:35، كما هو موضح بالشكل )2040% عام 13.7المتوقعة نحو 
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 (35الشكل)

 
 .انتاج النفط يمثل انتاج النفط الخام وال يشمل سوائل الغاز الطبيعي

 ( في الملحق. 2( والجدول رقم )1الجدول رقم ) - لمصدر:ا 
          - 

 
 
 
 

 2040دولة الكويت حتى عام  استهالك الغاز الطبيعي فيتوقعات  .3.1

وفق سيناريو اإلشارة، من المتوقع أن يشهد استهالك الغاز الطبيعي في دولة الكويت نمواً 

 .2025ألف ب م ن ي عام  506(، ليبلغ حوالي 2025 -2018الفترة )% خالل 4.3معدله 

وعلى المدى البعيد، يتوقع أن تنخفض وتيرة النمو في استهالك الغاز الطبيعي مقارنة 

             % خالل الفترة 1.9بالمدى المتوسط، حيث يتوقع أن يشهد االستهالك نمواً بنحو 

، وبذلك تكون حصيلة النمو 2040ب م ن ي عام  ألف 670(، ليبلغ حوالي 2040 - 2025)

( 2و 1%، كما هو موضح بالجدولين )2.7( حوالي 2040 – 2018المتوقعة خالل الفترة )

 :(36)في الملحق والشكل 
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 (34الشكل)
  2040توقعات حصة دولة الكويت من إجمالي استهالك النفط بالدول األعضاء حتى عام 

 )سيناريو اإلشارة(
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 .2018أوابك، دراسة تطور استهالك الطاقة في الدول األعضاء وآفاقه المستقبلية، مارس منظمة  -             
 

نمو انتاج لوكالة الطاقة الدولية تشير إلى  وحيت أن توقعات سيناريو السياسات الجديدة

% خالل الفترة 0.4( وحوالي 2025-2018% خالل الفترة )1.1الكويت من النفط الخام بمعدل 

النفط في دولة الكويت استهالك  ارتفاعسيناريو اإلشارة ألوابك  مقابل توقع، (2025-2040)

 (،2040 - 2025) % خالل الفترة1.7و (،2025 -2018) % خالل الفترة0.7 معدلب

في دولة الكويت في األجل  انتاجهإلى إجمالي  للنفطنسبة االستهالك المحلي وبذلك يتوقع أن 

التسارع المتوقع  نتيجة% 11.3إلى نحو  2018% عام 11.6تراجعاً طفيفاً من ستشهد المتوسط 

( 2025-2018في معدالت النمو في إنتاج النفط عن معدالت النمو في استهالكه خالل الفترة )

، لتبدأ بعد ذلك حصة االستهالك المحلي للنفط من إجمالي انتاجه في التزايد مجدداً مع التسارع 

( لتصل الحصة 2040-2025النمو في اإلنتاج خالل الفترة )مقارنة باالستهالك المتوقع في نمو 
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 (36الشكل)
 ، سينايو اإلشارة2040التوقعات المستقبلية إلستهالك الغاز الطبيعي بدولة الكويت حتى عام 

 
 ( في الملحق. 2( والجدول رقم )1الجدول رقم ) لمصدر:ا     

% 2.7بمعدل في دولة الكويت المتوقع  الغاز الطبيعيونظراً لتسارع النمو في استهالك 

المتوقع أوابك منظمة مجموعة الدول األعضاء في ب نظيرهعن  (2040-2018خالل الفترة )

من اجمالي دولة الكويت حصة  ترتفعيتوقع سيناريو اإلشارة أن ، % خالل ذات الفترة2.1بمعدل 

إلى حوالي  2018% عام 5.6من  الدول األعضاء في أوابكفي مجموعة  الغاز الطبيعياستهالك 

 :(37) الشكلبكما هو ، 2040% عام 6.3

(37الشكل)
 2040األعضاء حتى عام توقعات حصة دولة الكويت من إجمالي استهالك الغاز الطبيعي بالدول 

 )سيناريو اإلشارة(

 
 ( في الملحق. 2( والجدول رقم )1الجدول رقم ) - المصدر:
 .2018أوابك، دراسة تطور استهالك الطاقة في الدول األعضاء وآفاقه المستقبلية، مارس منظمة  -          
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" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

 2040دولة الكويت حتى عام  استهالك الطاقة المتجددة فيتوقعات  .4.1

وفق سيناريو اإلشارة، من المتوقع أن يشهد استهالك الطاقة المتجددة في دولة الكويت 

ألف ب م ن ي  46(، ليبلغ حوالي 2025 -2018% سنوياً خالل الفترة )53.5بمعدل نموا 

ريع الطاقات المتجددة تحت التنفيذ امشويعكس هذا التسارع الكبير المتوقع حجم ، 2025عام 

% من إجمالي قدرات التوليد التي 42في دولة الكويت والتي تمثل نسبتها نحو والمخطط لها 

 الطاقة لمساهمة المعلنة أهدافهاتهدف دولة الكويت الوصول إليها ضمن خططها الوطنية حسب 

وعلى المدى البعيد، يتوقع أن تنخفض وتيرة النمو في استهالك الطاقة  .لطاقةفي مزيج ا المتجددة

المتجددة بدولة الكويت مقارنة بالمدى المتوسط، حيث يتوقع أن يشهد االستهالك نمواً بنحو 

، وبذلك 2040ألف ب م ن ي عام  66.9(، ليبلغ حوالي 2040 - 2025% خالل الفترة )2.5

( في إجمالي استهالك دولة الكويت 2040 – 2018ة خالل الفترة )تكون حصيلة النمو المتوقع

( في الملحق والشكل 2و 1%، كما هو موضح بالجدولين )16.6من الطاقة المتجددة حوالي 

(38): 

 (38الشكل)

 
 ( في الملحق. 2( والجدول رقم )1الجدول رقم ) المصدر:
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" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

 (36الشكل)
 ، سينايو اإلشارة2040التوقعات المستقبلية إلستهالك الغاز الطبيعي بدولة الكويت حتى عام 

 
 ( في الملحق. 2( والجدول رقم )1الجدول رقم ) لمصدر:ا     

% 2.7بمعدل في دولة الكويت المتوقع  الغاز الطبيعيونظراً لتسارع النمو في استهالك 

المتوقع أوابك منظمة مجموعة الدول األعضاء في ب نظيرهعن  (2040-2018خالل الفترة )

من اجمالي دولة الكويت حصة  ترتفعيتوقع سيناريو اإلشارة أن ، % خالل ذات الفترة2.1بمعدل 

إلى حوالي  2018% عام 5.6من  الدول األعضاء في أوابكفي مجموعة  الغاز الطبيعياستهالك 

 :(37) الشكلبكما هو ، 2040% عام 6.3

(37الشكل)
 2040األعضاء حتى عام توقعات حصة دولة الكويت من إجمالي استهالك الغاز الطبيعي بالدول 

 )سيناريو اإلشارة(

 
 ( في الملحق. 2( والجدول رقم )1الجدول رقم ) - المصدر:
 .2018أوابك، دراسة تطور استهالك الطاقة في الدول األعضاء وآفاقه المستقبلية، مارس منظمة  -          
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تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول          اإلدارة االقتصادية                                                

" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

ً لتسارع النمو في استهالك  بمعدل دولة الكويت المتوقع  فيالطاقات المتجددة ونظرا

المتوقع مجموعة الدول األعضاء في أوابك ل نظيرهمقارنة ب (2040-2018خالل الفترة )% 16.6

من اجمالي دولة الكويت حصة ترتفع يتوقع سيناريو اإلشارة أن ، % خالل ذات الفترة5.4بمعدل 

إلى  2018% عام 0.9من  الدول األعضاء في أوابكفي مجموعة  الطاقات المتجددةاستهالك 

 . 2040% عام 8.1حوالي 

من اجمالي دولة الكويت حصة الجدير باإلشارة  أن توقعات سيناريو اإلشارة تشير إلى أن و

% عام 0.9من سوف تقفز  الدول األعضاء في أوابكفي مجموعة  الطاقات المتجددةاستهالك 

، بسبب المشروعات الكبيرة في مجال توليد الكهرباء من 2025% عام 10.1 نحو إلى 2018

تشهد الحصة يتوقع أن الطاقة الشمسية المتوقع إنجازها بدولة الكويت خالل هذه الفترة، ثم 

األعضاء التي تراجعات طفيفة نتيجة العتدال النمو في دولة الكويت وتسارعه في مجموعة الدول 

، ويوضح 2025تشهد انجاز الجزء األكبر من مشاريعها في مجال الطاقات المتجددة بعد عام 

بالدول األعضاء توقعات حصة دولة الكويت من إجمالي استهالك الطاقات المتجددة  (39)الشكل 

 :بحسب سيناريو اإلشارة 2040حتى عام 

 (39الشكل)
 توقعات حصة دولة الكويت من إجمالي استهالك الطاقات المتجددة بالدول األعضاء 

 )سيناريو اإلشارة( 2040حتى عام 

 
 ( في الملحق. 2( والجدول رقم )1الجدول رقم ) - المصدر:

 .2018المستقبلية، مارس أوابك، دراسة تطور استهالك الطاقة في الدول األعضاء وآفاقه منظمة  -                
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سيناريوهي النمو المنخفض والنمو المرتفع .

دولة على المدى المتوسط، من المتوقع أن يتراوح استهالك مصادر الطاقة األولية في 

ب م ن ي  ألف 711مقارنة بحوالي  2025ب م ن ي عام  ألف 925و 875ما بين  الكويت

% بحسب سيناريوهي النمو المنخفض 3.8% و3، أي بمعدل نمو يتراوح ما بين 2018عام 

يتوقع أن تتراوح معدالت النمو في استهالك  وعلى المدى البعيد،والنمو المرتفع على التوالي. 

%، ليتراوح استهالك مصادر 2.3% إلى 1.4ما بين  2040 – 2025الطاقة خالل الفترة 

بحسب سيناريوهي  2040مليون ب م ن ي عام  1.3و 1.1ما بين  بدولة الكويتالطاقة األولية 

ً  النمو المنخفض والنمو المرتفع          ، ولتتراوح حصيلة النمو المتوقعة خالل الفترة تباعا

من مصادر الطاقة األولية بين حدها األدنى البالغ  الكويت( في استهالك 2040 – 2018)

على % بحسب سيناريوهي النمو المنخفض والنمو المرتفع 2.8% وحدها األعلى البالغ 1.9

 :(40)الشكل ( بالملحق و4و 1ين )الجدول، كما يوضح التوالي

 (40الشكل)
  2040 – 2018توقعات إجمالي استهالك الطاقة في الكويت خالل الفترة 

 سيناريوهي النمو المنخفض والنمو المرتفع

 
 ( في الملحق. 4( والجدول رقم )1الجدول رقم ) المصدر:
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" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

ً لتسارع النمو في استهالك  بمعدل دولة الكويت المتوقع  فيالطاقات المتجددة ونظرا

المتوقع مجموعة الدول األعضاء في أوابك ل نظيرهمقارنة ب (2040-2018خالل الفترة )% 16.6

من اجمالي دولة الكويت حصة ترتفع يتوقع سيناريو اإلشارة أن ، % خالل ذات الفترة5.4بمعدل 

إلى  2018% عام 0.9من  الدول األعضاء في أوابكفي مجموعة  الطاقات المتجددةاستهالك 

 . 2040% عام 8.1حوالي 

من اجمالي دولة الكويت حصة الجدير باإلشارة  أن توقعات سيناريو اإلشارة تشير إلى أن و

% عام 0.9من سوف تقفز  الدول األعضاء في أوابكفي مجموعة  الطاقات المتجددةاستهالك 

، بسبب المشروعات الكبيرة في مجال توليد الكهرباء من 2025% عام 10.1 نحو إلى 2018

تشهد الحصة يتوقع أن الطاقة الشمسية المتوقع إنجازها بدولة الكويت خالل هذه الفترة، ثم 

األعضاء التي تراجعات طفيفة نتيجة العتدال النمو في دولة الكويت وتسارعه في مجموعة الدول 

، ويوضح 2025تشهد انجاز الجزء األكبر من مشاريعها في مجال الطاقات المتجددة بعد عام 

بالدول األعضاء توقعات حصة دولة الكويت من إجمالي استهالك الطاقات المتجددة  (39)الشكل 

 :بحسب سيناريو اإلشارة 2040حتى عام 

 (39الشكل)
 توقعات حصة دولة الكويت من إجمالي استهالك الطاقات المتجددة بالدول األعضاء 

 )سيناريو اإلشارة( 2040حتى عام 

 
 ( في الملحق. 2( والجدول رقم )1الجدول رقم ) - المصدر:

 .2018المستقبلية، مارس أوابك، دراسة تطور استهالك الطاقة في الدول األعضاء وآفاقه منظمة  -                



58

تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت
وآفاقه المستقبلية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول          اإلدارة االقتصادية                                                

" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

 دولة الكويت حيثالطاقة في  إستهالك الضبابية مستقبل تكتنفعلى المدي البعيد، و

المستقبلية الستهالك الطاقة األولية لسيناريوهي النمو المرتفع والنمو توقعات يتراوح التغير بين ال

انخفاضا  ب م ن ي ألف 81.7نما بي 2035خالل عام المنخفض، وتوقعات سيناريو اإلشارة 

بحسب توقعات ارتفاعا  ب م ن ي ألف 81.6وحوالي ، بحسب توقعات سيناريو النمو المنخفض

بين توقعات سيناريوهي النمو  ب م ن ي ألف 163.3بفارق قدره  ، أيسيناريو النمو المرتفع

سيناريوهي النمو المرتفع والنمو توقعات يتراوح التغير بين نما بيالمرتفع والنمو المنخفض. 

 انخفاضا ب م ن ي ألف 113.1 ن، ما بي2040عام  فيالمنخفض وتوقعات سيناريو اإلشارة 

بحسب  ارتفاعا ب م ن ي ألف 116.9وحوالي ، المنخفضبحسب توقعات سيناريو النمو 

بين توقعات سيناريوهي  ب م ن ي ألف 230، أي بفارق قدره توقعات سيناريو النمو المرتفع

 (:41النمو المرتفع والنمو المنخفض، كما هو موضح بالشكل )

 (41الشكل)

 
 .( في الملحق4: الجدول رقم )المصدر
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الوطنية في مجال الطاقات المتجددة  األهدافسيناريو سياسة  .

 2040دولة الكويت حتى عام  استهالك الطاقة المتجددة فيتوقعات  .1.3

، من المتوقع أن الوطنية في مجال الطاقات المتجددة سيناريو سياسة األهدافبحسب 

       % خالل الفترة 53.5نمواً بنحو  دولة الكويتيشهد استهالك مصادر الطاقة المتجددة في 

ويعكس هذا التسارع ، 2025ألف ب م ن ي عام  46.2(، ليبلغ االستهالك 2025 -2018)

في دولة الكويت والتي ريع الطاقات المتجددة تحت التنفيذ والمخطط لها امشالكبير المتوقع حجم 

قدرات التوليد التي تهدف دولة الكويت الوصول إليها ضمن % من إجمالي 42تمثل نسبتها نحو 

بحلول عام  في مزيج الطاقة المتجددة الطاقة لمساهمة المعلنة أهدافهاخططها الوطنية حسب 

تنخفض وتيرة النمو في استهالك مصادر الطاقة المتجددة  يتوقع أنوعلى المدى البعيد،  .20304

مقارنة بالمدى المتوسط، حيث يتوقع أن يشهد استهالك مصادر الطاقة المتجددة  بدولة الكويت

استهالك مصادر الطاقة  ليبلغ(، 2040 - 2025% خالل الفترة )8.1نمواً بنحو  بالكويت

، وبذلك تكون حصيلة النمو المتوقعة خالل الفترة 2040ب م ن ي عام  فأل 148المتجددة 

 %.20.8من مصادر الطاقة المتجددة حوالي  الكويت( في استهالك 2040 - 2018)

أن تأتي أغلب الزيادة الوطنية في مجال الطاقات المتجددة  سيناريو سياسة األهدافويتوقع 

(، 2040 - 2025من مصادر الطاقة المتجددة خالل الفترة ) الكويتالمتوقعة في استهالك 

من أي ب م ن ي،  ألف 101ستهالك خالل هذه الفترة بما يزيد عن الحيث يتوقع أن يرتفع ا

ب م ن ي متوقعة عام  ألف 148 نحوإلى  2025ألف ب م ن ي متوقعة عام  46.2حوالي 

 دولة الكويت% من إجمالي الزيادة المتوقعة في استهالك 70، لتمثل هذه الزيادة نحو 2040

             145.5( والمتوقعة بنحو 2040 - 2018من مصادر الطاقة المتجددة خالل الفترة )

من مصادر الطاقة المتجددة خالل الفترة  الكويتب م ن ي، بينما يتوقع أن يرتفع استهالك  ألف

% من إجمالي الزيادة 30ألف ب م ن ي لتمثل هذه الزيادة نحو  44( بحوالي 2025 -2018)

 .2016للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لعام  اإلقليميالمتجددة وجامعة الدول العربية والمركز  للطاقاتالتقرير المشترك للوكالة الدولية 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول          اإلدارة االقتصادية                                                

" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

 دولة الكويت حيثالطاقة في  إستهالك الضبابية مستقبل تكتنفعلى المدي البعيد، و

المستقبلية الستهالك الطاقة األولية لسيناريوهي النمو المرتفع والنمو توقعات يتراوح التغير بين ال

انخفاضا  ب م ن ي ألف 81.7نما بي 2035خالل عام المنخفض، وتوقعات سيناريو اإلشارة 

بحسب توقعات ارتفاعا  ب م ن ي ألف 81.6وحوالي ، بحسب توقعات سيناريو النمو المنخفض

بين توقعات سيناريوهي النمو  ب م ن ي ألف 163.3بفارق قدره  ، أيسيناريو النمو المرتفع

سيناريوهي النمو المرتفع والنمو توقعات يتراوح التغير بين نما بيالمرتفع والنمو المنخفض. 

 انخفاضا ب م ن ي ألف 113.1 ن، ما بي2040عام  فيالمنخفض وتوقعات سيناريو اإلشارة 

بحسب  ارتفاعا ب م ن ي ألف 116.9وحوالي ، المنخفضبحسب توقعات سيناريو النمو 

بين توقعات سيناريوهي  ب م ن ي ألف 230، أي بفارق قدره توقعات سيناريو النمو المرتفع

 (:41النمو المرتفع والنمو المنخفض، كما هو موضح بالشكل )

 (41الشكل)

 
 .( في الملحق4: الجدول رقم )المصدر
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كما هو (، 2040 - 2018من مصادر الطاقة المتجددة خالل الفترة ) هاالمتوقعة في استهالك

 :(42)الشكل ( في الملحق و5الجدول رقم )بموضح 

 (42الشكل)
  2040 – 2018توقعات إجمالي استهالك مصادر الطاقة المتجددة في الكويت خالل الفترة 

 )سيناريو اإلشارة وسيناريو سياسة األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة(
 )ألف ب م ن /ي(

 
 .( في الملحق5: الجدول رقم )المصدر 
 
 
 
 

 2040دولة الكويت حتى عام  استهالك النفط فيتوقعات  .2.3

، من المتوقع أن الوطنية في مجال الطاقات المتجددة سيناريو سياسة األهدافبحسب 

(، ليبلغ 2025 - 2018% خالل الفترة )0.7نمواً بنحو  دولة الكويتيشهد استهالك النفط في 

النمو في استهالك النفط يتسارع . وعلى المدى البعيد، يتوقع أن 2025عام  ب ي ألف 349.5

، وبذلك تكون 2040عام  ب ي ألف 420 ليبلغ(، 2040 - 2025% خالل الفترة )1.2إلى 

 %.1.1( حوالي 2040 - 2018حصيلة النمو المتوقعة خالل الفترة )
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" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

أن تأتي أغلب المتجددة  الوطنية في مجال الطاقات سيناريو سياسة األهدافيتوقع و 

              من النفط في المدى الطويل، أي خالل الفترة  دولة الكويتالزيادة المتوقعة في استهالك 

 ب يألف  349.5( التي يتوقع أن يرتفع استهالك النفط خاللها من حوالي 2040 - 2025)

% من إجمالي 80.5، لتمثل هذه الزيادة نحو 2040عام  ب يألف  420إلى نحو  2025عام 

(، والمتوقعة 2040 - 2018من النفط خالل الفترة ) دولة الكويتالزيادة المتوقعة في استهالك 

 (:43( في الملحق والشكل )6و 1، كما هو موضح بالجدول ) ي بألف  87.5بنحو 

(43الشكل)
 ، 2040حتى عام التوقعات المستقبلية السهالك النفط بدولة الكويت 

 سيناريو سياسة األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة 

 
 ( في الملحق. 6( والجدول رقم )1الجدول رقم ) المصدر: 

 

سيناريو  وفق دولة الكويتالنفط في استهالك تتباطأ معدالت النمو المتوقعة في يتوقع أن و

خالل  مثيالتها لسيناريو اإلشارةببالمقارنة الوطنية في مجال الطاقات المتجددة  سياسة األهداف

الوطنية في مجال الطاقات  سيناريو سياسة األهداف، حيث يتوقع (2040-2025الفترة )

% لسيناريو 1.7% مقارنة بنحو 1.2بحوالي  دولة الكويت في النفطاستهالك أن ينمو المتجددة 

من  2040لعام  المتوقع من النفطستهالك االبذلك اإلشارة خالل ذات الفترة، لينخفض 

سيناريو حسب  ب يألف  420حوالي حسب سيناريو اإلشارة إلى  ب يألف  453حوالي
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كما هو (، 2040 - 2018من مصادر الطاقة المتجددة خالل الفترة ) هاالمتوقعة في استهالك

 :(42)الشكل ( في الملحق و5الجدول رقم )بموضح 

 (42الشكل)
  2040 – 2018توقعات إجمالي استهالك مصادر الطاقة المتجددة في الكويت خالل الفترة 

 )سيناريو اإلشارة وسيناريو سياسة األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة(
 )ألف ب م ن /ي(

 
 .( في الملحق5: الجدول رقم )المصدر 
 
 
 
 

 2040دولة الكويت حتى عام  استهالك النفط فيتوقعات  .2.3

، من المتوقع أن الوطنية في مجال الطاقات المتجددة سيناريو سياسة األهدافبحسب 

(، ليبلغ 2025 - 2018% خالل الفترة )0.7نمواً بنحو  دولة الكويتيشهد استهالك النفط في 

النمو في استهالك النفط يتسارع . وعلى المدى البعيد، يتوقع أن 2025عام  ب ي ألف 349.5

، وبذلك تكون 2040عام  ب ي ألف 420 ليبلغ(، 2040 - 2025% خالل الفترة )1.2إلى 

 %.1.1( حوالي 2040 - 2018حصيلة النمو المتوقعة خالل الفترة )
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الفترة ، ولتنخفض توقعات معدل النمو لكامل الوطنية في مجال الطاقات المتجددة سياسة األهداف

الوطنية في مجال الطاقات  سيناريو سياسة األهدافبحسب  %1.1( إلى 2018-2040)

( في الملحق 6و 1كما هو موضح بالجدولين )، % لسيناريو اإلشارة 1.4مقارنة بنحو  المتجددة

 (:44والشكل )

 (44الشكل)

 
 ( في الملحق. 6( والجدول رقم )1الجدول رقم ) المصدر:  
 
 

 2040في دولة الكويت حتى عام  الغاز الطبيعيتوقعات استهالك  3.3

، من المتوقع أن الوطنية في مجال الطاقات المتجددة سيناريو سياسة األهدافبحسب 

                  % خالل الفترة 4.3في دولة الكويت نمواً بنحو  الغاز الطبيعييشهد استهالك 

. وعلى المدى البعيد، يتوقع أن 2025عام  ي نم  ألف ب 505.9(، ليبلغ 2025 - 2018)

(، ليبلغ 2040 - 2025% خالل الفترة )1.4إلى  الغاز الطبيعيالنمو في استهالك  يتباطأ

          ، وبذلك تكون حصيلة النمو المتوقعة خالل الفترة2040عام  ن يم  ألف ب 621.8

 %.2.3حوالي الطبيعي  لغاز( في استهالك دولة الكويت من ا2040 - 2018)
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أن تأتي أغلب الوطنية في مجال الطاقات المتجددة  سيناريو سياسة األهدافويتوقع  

، أي خالل المتوسطفي المدى  الغاز الطبيعيالزيادة المتوقعة في استهالك دولة الكويت من 

 130 بحواليخاللها  الغاز الطبيعي( التي يتوقع أن يرتفع استهالك 2025 - 2018الفترة )

ن م  ألف ب 506إلى نحو  2018عام  يم ن ب ألف  376.4، أي من حوالي ن يم  ألف ب

% من إجمالي الزيادة المتوقعة في استهالك دولة 52.8، لتمثل هذه الزيادة نحو 2040عام  ي

م  ألف ب 245.4(، والمتوقعة بنحو 2040 - 2018خالل الفترة ) الغاز الطبيعيالكويت من 

 (:45( في الملحق والشكل )6و 1، كما هو موضح بالجدولين ) ن ي

 (45الشكل)

 
 ( في الملحق. 6( والجدول رقم )1الجدول رقم ) المصدر: 

الكويت الغاز الطبيعي في دولة استهالك تتباطأ معدالت النمو المتوقعة في يتوقع أن و

لسيناريو  بنظيرتهابالمقارنة الوطنية في مجال الطاقات المتجددة  سيناريو سياسة األهداف وفق

الوطنية في مجال  سيناريو سياسة األهداف(، حيث يتوقع 2040-2025اإلشارة خالل الفترة )

مقارنة بنحو % 1.4دولة الكويت بحوالي  في الغاز الطبيعياستهالك أن ينمو الطاقات المتجددة 

 في المتوقع من الغاز الطبيعيستهالك % لسيناريو اإلشارة خالل ذات الفترة، لينخفض اال1.9

ألف  622حسب سيناريو اإلشارة إلى حوالي  ي من ن بألف  670من حوالي  2040عام 
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الفترة ، ولتنخفض توقعات معدل النمو لكامل الوطنية في مجال الطاقات المتجددة سياسة األهداف

الوطنية في مجال الطاقات  سيناريو سياسة األهدافبحسب  %1.1( إلى 2018-2040)

( في الملحق 6و 1كما هو موضح بالجدولين )، % لسيناريو اإلشارة 1.4مقارنة بنحو  المتجددة

 (:44والشكل )

 (44الشكل)

 
 ( في الملحق. 6( والجدول رقم )1الجدول رقم ) المصدر:  
 
 

 2040في دولة الكويت حتى عام  الغاز الطبيعيتوقعات استهالك  3.3

، من المتوقع أن الوطنية في مجال الطاقات المتجددة سيناريو سياسة األهدافبحسب 

                  % خالل الفترة 4.3في دولة الكويت نمواً بنحو  الغاز الطبيعييشهد استهالك 

. وعلى المدى البعيد، يتوقع أن 2025عام  ي نم  ألف ب 505.9(، ليبلغ 2025 - 2018)

(، ليبلغ 2040 - 2025% خالل الفترة )1.4إلى  الغاز الطبيعيالنمو في استهالك  يتباطأ

          ، وبذلك تكون حصيلة النمو المتوقعة خالل الفترة2040عام  ن يم  ألف ب 621.8

 %.2.3حوالي الطبيعي  لغاز( في استهالك دولة الكويت من ا2040 - 2018)
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، ولتنخفض توقعات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة سيناريو سياسة األهدافحسب  ي م ن ب

الوطنية  سيناريو سياسة األهدافوفق  %2.3( إلى 2040-2018النمو لكامل الفترة ) معدل

كما هو موضح بالجدولين % لسيناريو اإلشارة ، 2.7مقارنة بنحو  في مجال الطاقات المتجددة

 (:46( في الملحق والشكل )6و 1)

 (46الشكل)

 
 ( في الملحق. 6( والجدول رقم )1الجدول رقم ) المصدر:

 

 2040توقعات مزيج الطاقة في دولة الكويت حتى عام  ..4.3

إلى تراجع الوطنية في مجال الطاقات المتجددة  سيناريو سياسة األهدافتشير توقعات 

حصة النفط والغاز الطبيعي مقابل صعود حصة مصادر الطاقات المتجددة من مزيج الطاقة 

حيث يتوقع أن تتراجع ، 2040خالل الفترة الممتدة حتى عام  الكويتدولة األولية المستهلكة في 

 إلى نسبة 2040من مزيج مصادر الطاقة األولية المستهلكة عام النفط والغاز الطبيعي حصة 

المتوقعة حسب % من مزيج مصادر الطاقة األولية 94.3%، مقارنة بحصة بلغت نحو 87.6

من مزيج مصادر الطاقة األولية الطاقات المتجددة حصة  ارتفاع. مقابل سيناريو اإلشارة

% فقط من مزيج 5.6%، مقارنة بحصة بلغت نحو 12.4إلى نسبة  2040المستهلكة عام 
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( في 7الجدول رقم )بكما هو موضح ، قعة حسب سيناريو اإلشارةالمتومصادر الطاقة األولية 

 :(47)الشكل الملحق و

 (47الشكل)

 
 .( في الملحق7الجدول رقم ) المصدر:

 
 النفط والغاز الطبيعي استهالكالخفض المتوقع في إجمالي  5.3

لدولة الكويت، سوف  األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددةتشير التوقعات إلى أن 

في كبح جماح النمو في حجم االستهالك المحلي من النفط والغاز الطبيعي،  يكون لها تأثير واضح

(، بحيث يبلغ االنخفاض في 2040 – 2025سوف يبرز في األجل البعيد )وان انعكاسها 

لى ، ويصل إ2030ألف ب م ن ي عام  57.7توقعات استهالك النفط والغاز الطبيعي حوالي 

حيث يبلغ االنخفاض في توقعات استهالك النفط حوالي ، 2040ألف ب م ن ي عام  81حوالي 
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، ولتنخفض توقعات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة سيناريو سياسة األهدافحسب  ي م ن ب

الوطنية  سيناريو سياسة األهدافوفق  %2.3( إلى 2040-2018النمو لكامل الفترة ) معدل

كما هو موضح بالجدولين % لسيناريو اإلشارة ، 2.7مقارنة بنحو  في مجال الطاقات المتجددة

 (:46( في الملحق والشكل )6و 1)

 (46الشكل)

 
 ( في الملحق. 6( والجدول رقم )1الجدول رقم ) المصدر:

 

 2040توقعات مزيج الطاقة في دولة الكويت حتى عام  ..4.3

إلى تراجع الوطنية في مجال الطاقات المتجددة  سيناريو سياسة األهدافتشير توقعات 

حصة النفط والغاز الطبيعي مقابل صعود حصة مصادر الطاقات المتجددة من مزيج الطاقة 

حيث يتوقع أن تتراجع ، 2040خالل الفترة الممتدة حتى عام  الكويتدولة األولية المستهلكة في 

 إلى نسبة 2040من مزيج مصادر الطاقة األولية المستهلكة عام النفط والغاز الطبيعي حصة 

المتوقعة حسب % من مزيج مصادر الطاقة األولية 94.3%، مقارنة بحصة بلغت نحو 87.6

من مزيج مصادر الطاقة األولية الطاقات المتجددة حصة  ارتفاع. مقابل سيناريو اإلشارة

% فقط من مزيج 5.6%، مقارنة بحصة بلغت نحو 12.4إلى نسبة  2040المستهلكة عام 
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ألف  48ألف ب م ن ي، بينما يبلغ االنخفاض في توقعات استهالك الغاز الطبيعي حوالي  33

 (:48( في الملحق والشكل )6الجدول رقم )كما هو موضح ب، 2040ب م ن ي خالل عام 

 (48الشكل)

 
 .( في الملحق6: الجدول رقم )المصدر

 
 حصة االستهالك المحلي للنفط من إجمالي انتاجه 6.3

أما فيما يتعلق بحصة االستهالك المحلي من النفط إلى اجمالي انتاجه بدولة الكويت، فقد 

 سياسة بحسب سيناريو أن نسبة االستهالك إلى إجمالي اإلنتاج سوف تنخفضالدراسة  نتائج بينت

 إذ ،عن مستوياتها المتوقعة بحسب سيناريو اإلشارة األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة

 بحسب سيناريو% 11.6بحسب سيناريو اإلشارة إلى % 12.4يتوقع أن تنخفض هذه النسبة من 

% بحسب 13.7من  ، و2030خالل عام  األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة سياسة

 األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة سياسة % بحسب سيناريو12.7شارة إلى سيناريو اإل

 :(49)الشكل بكما هو موضح ، 2040خالل عام 
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 (49الشكل)

 
 .في الملحق (6&  2الجداول رقم ) منمشتق  - المصدر:

          - 
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ألف  48ألف ب م ن ي، بينما يبلغ االنخفاض في توقعات استهالك الغاز الطبيعي حوالي  33

 (:48( في الملحق والشكل )6الجدول رقم )كما هو موضح ب، 2040ب م ن ي خالل عام 

 (48الشكل)

 
 .( في الملحق6: الجدول رقم )المصدر

 
 حصة االستهالك المحلي للنفط من إجمالي انتاجه 6.3

أما فيما يتعلق بحصة االستهالك المحلي من النفط إلى اجمالي انتاجه بدولة الكويت، فقد 

 سياسة بحسب سيناريو أن نسبة االستهالك إلى إجمالي اإلنتاج سوف تنخفضالدراسة  نتائج بينت

 إذ ،عن مستوياتها المتوقعة بحسب سيناريو اإلشارة األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة

 بحسب سيناريو% 11.6بحسب سيناريو اإلشارة إلى % 12.4يتوقع أن تنخفض هذه النسبة من 

% بحسب 13.7من  ، و2030خالل عام  األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة سياسة

 األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة سياسة % بحسب سيناريو12.7شارة إلى سيناريو اإل

 :(49)الشكل بكما هو موضح ، 2040خالل عام 
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 الخالصة والتوصيات:

 الطاقة استهالك مصادر أنماط وتحليل استعراض لدراسةل خالل المحاور الرئيسيةتم من 

 -1995خالل الفترة ) عليه المؤثرة والعوامل الرئيسية سماته ، وبيانالكويت دولةاألولية في 

حتى  دولة الكويتاألولية في  الطاقة المستقبلي من مصادر (، وقدمت تصوراً لالستهالك2018

 :التالية النقاط في الدراسة إليه خلصت ما أهم إيجاز .  ويمكن2040عام 

 .(2018-1995الفترة )أوال: تطور استهالك مصادر الطاقة والعوامل المؤثرة عليه خالل 

                    المختلفة تطور استهالك مصادر الطاقة    .1

ألف ب  430شهد اجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية في دولة الكويت ارتفاعاً بأكثر من  ✓

 1995عام  ن يألف ب م  278.5(، حيث ارتفع من 2018 - 1995خالل الفترة ) ن يم 

 %.4.2، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 2018عام  ن يألف ب م  711إلى 

يعتبر التسارع القوي في وتيرة استهالك مصادر الطاقة األولية من جهة، وزيادة الطلب  ✓

المحلي عليها بمعدالت نمو عالية من ناحية أخرى، من السمات البارزة لتطور استهالك الطاقة 

 اآلتي:تم مالحظة (، حيث 2018-1995خالل الفترة ) دولة الكويتفي 

معدالت  في دولة الكويتتجاوز معدل نمو إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية  .1

خالل  (أوابك)األقطار العربية المصدرة للبترول بمنظمة في الدول األعضاء النمو 

من اجمالي  دولة الكويتحصة  طفيف في (، مما أدى إلى ارتفاع2018-1995الفترة )

إلى  1995% فقط عام 5من  الدول األعضاءاستهالك مصادر الطاقة األولية في 

 .2018% عام 5.2

معدالت  دولة الكويتتجاوز معدل نمو إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية في  .2

، مما أدى إلى ارتفاع متوسط استهالك (2018-1995خالل الفترة ) نموها السكاني
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برميل مكافئ نفط عام  58.2إلى  1995برميل مكافئ نفط عام  51.9الفرد فيها من 

2018. 

تجاوزت معدالت النمو السنوية الستهالك مصادر الطاقة األولية معدالت النمو السنوية  .3

جمالي االنتاج في نسبة االستهالك المحلي للطاقة إلى إ ارتفاعإلنتاجها، مما أدى إلى 

 .2018% في عام 21إلى  1995% في عام 12.1من  دولة الكويت

النمو في تجاوزت معدالت النمو السنوية الستهالك مصادر الطاقة األولية معدالت  .4

، (2017-1995خالل الفترة ) الناتج المحلى اإلجمالي المقاس بتعادل القوة الشرائية

 0.8من  في دولة الكويتمؤشر كثافة الطاقة األولية طفيف في ارتفاع مما أدى إلى 

برميل مكافئ نفط / ألف دوالر  0.9إلى  1995برميل مكافئ نفط / ألف دوالر في عام 

 .2017في عام 

، من وتواضع مساهمة الطاقات األخرى يعتبر االعتماد شبه الكامل على النفط والغاز الطبيعي ✓

النفط والغاز حيث شكل  دولة الكويتفي  ادر الطاقة األوليةمصالسمات األساسية الستهالك 

% من مزيج مصادر الطاقة األولية 100 إلى% 99.7بين ما نسبة تراوحت  الطبيعي

 .(2018-1995خالل الفترة ) المستهلكة

% 52.9في دولة الكويت حيث تقدر حصته بنحو لطاقة المصدر األول لالغاز الطبيعي كل يش   ✓

 ي% من إجمال46.8، بينما تقدر حصة النفط بنحو 2018الطاقة المستهلكة عام  يمن إجمال

 في دولة الكويت خالل نفس العام. الطاقة المستهلكة

            332.5إلى  1995عام  ب ي ألف 118.6من النفط من  دولة الكويتارتفع استهالك  ✓

 %.4.6، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 2018عام  ب ي ألف

إلى  1995عام  ن يم  ب ألف 159.9من  الغاز الطبيعيمن  دولة الكويتارتفع استهالك  ✓

 %.3.8، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 2018عام  ب ي ألف 376.4

يتركز معظم االستهالك المحلى للطاقة بدولة الكويت في قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه  ✓

% من إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية بدولة الكويت خالل 51.7حصة بالذي يستأثر 
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 الخالصة والتوصيات:

 الطاقة استهالك مصادر أنماط وتحليل استعراض لدراسةل خالل المحاور الرئيسيةتم من 

 -1995خالل الفترة ) عليه المؤثرة والعوامل الرئيسية سماته ، وبيانالكويت دولةاألولية في 

حتى  دولة الكويتاألولية في  الطاقة المستقبلي من مصادر (، وقدمت تصوراً لالستهالك2018

 :التالية النقاط في الدراسة إليه خلصت ما أهم إيجاز .  ويمكن2040عام 

 .(2018-1995الفترة )أوال: تطور استهالك مصادر الطاقة والعوامل المؤثرة عليه خالل 

                    المختلفة تطور استهالك مصادر الطاقة    .1

ألف ب  430شهد اجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية في دولة الكويت ارتفاعاً بأكثر من  ✓

 1995عام  ن يألف ب م  278.5(، حيث ارتفع من 2018 - 1995خالل الفترة ) ن يم 

 %.4.2، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 2018عام  ن يألف ب م  711إلى 

يعتبر التسارع القوي في وتيرة استهالك مصادر الطاقة األولية من جهة، وزيادة الطلب  ✓

المحلي عليها بمعدالت نمو عالية من ناحية أخرى، من السمات البارزة لتطور استهالك الطاقة 

 اآلتي:تم مالحظة (، حيث 2018-1995خالل الفترة ) دولة الكويتفي 

معدالت  في دولة الكويتتجاوز معدل نمو إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية  .1

خالل  (أوابك)األقطار العربية المصدرة للبترول بمنظمة في الدول األعضاء النمو 

من اجمالي  دولة الكويتحصة  طفيف في (، مما أدى إلى ارتفاع2018-1995الفترة )

إلى  1995% فقط عام 5من  الدول األعضاءاستهالك مصادر الطاقة األولية في 

 .2018% عام 5.2

معدالت  دولة الكويتتجاوز معدل نمو إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية في  .2

، مما أدى إلى ارتفاع متوسط استهالك (2018-1995خالل الفترة ) نموها السكاني
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قطاع خالل نفس العام، ثم % 32القطاع النفطي والذي بلغت حصته ، يليه 2016عام 

% من إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية 15.3حوذ على نحو المواصالت الذي است

خالل نفس % 1.1، وأخيراً جاء القطاع المنزلي بحصة بلغت نحو 2016بدولة الكويت عام 

 .امالع

تسارعاً كبيراً في الكويت تحلية المياه وبقطاع توليد الكهرباء شهد استهالك الغاز الطبيعي  ✓

عملية إحالل كبيرة ، مما أدى إلى (2016-2005الفترة )% خالل 14بمعدل نمو سنوي بلغ 

للغاز الطبيعي محل النفط الخام بين مصادر الطاقة الرئيسية بالقطاع والذي انكمش استهالكه 

غّدى النمو المتزايد  ارئيسي اً الغاز الطبيعي مصدر مثلكما %، 13.2خالل هذه الفترة بحوالي 

 .الكويت دولة فيتحلية المياه وبقطاع توليد الكهرباء في استهالك مصادر الطاقة األولية 

في  تحلية المياه بقطاع توليد الكهرباء وأدى التسارع الكبير في نمو استهالك الغاز الطبيعي   ✓

                خالل الفترةإلى تغيير جدري في مزيج الوقود المستهلك بهذا القطاع الكويت 

حصة الغاز الطبيعي من إجمالي الوقود المستهلك في قطاع  ( حيث ارتفعت2016 – 2005)

، ليحل الغاز 2016% عام 55إلى نسبة  2005% عام 20من تحلية المياه والكهرباء 

ل تراجع الطبيعي في المرتبة األولى من مصادر الطاقة األولية المستهلكة في هذا القطاع، مقاب

% عام 38إلى  2005% عام 56حصة زيت الوقود الثقيل الذي تراجعت مساهمته من 

الكهرباء توليد ، كما تراجعت حصة النفط الخام من إجمالي الوقود المستهلك في قطاع 2016

 .2016% عام 3إلى  2005% عام 23من  تحلية المياه و

الغالبية العظمى من اجمالي استهالك الغازولين  أوكتين( 95الخصوصي ) الغازولين شكل ✓

بدولة الكويت خالل الفترة التي سبقت إقرار الحكومة لزيادات محددة في األسعار المحلية 

، بينما 2015% من اجمالي استهالك الغازولين عام 80للغازولين، حيث تجاوزت حصته 

 أوكتين( 98سوبر ) الترا الغازولينأوكتين( و 91الممتاز ) لم تتجاوز حصتي الغازولين

 من اجمالي استهالك الغازولين خالل نفس العام.% على التوالي 2.2% و17.5نسبة 
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 ى استهالك الطاقة في دولة الكويتالعوامل المؤثرة عل.2

نحو ( 2018-1995)خالل الفترة  دولة الكويتبلغ معدل النمو المركب إلجمالي السكان في  ✓

% 4.2بينما بلغ معدل النمو المركب إلجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية نحو  ،3.6%

بدولة خالل ذات الفترة، أي أن مرونة الطلب على مصادر الطاقة األولية إلى عدد السكان 

% يؤدى إلى نمو اجمالي 1%، وهو ما يعنى أن نمو السكان بمعدل 1.2تبلغ نحو  الكويت

%، وهو ما يعنى وجود عالقة طردية )موجبة( 1.2ولية بمعدل استهالك مصادر الطاقة األ

 .في دولة الكويت بين إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية وعدد السكان

 2011بلغ معدل النمو المركب في الناتج المحلي اإلجمالي حسب تعادل القوة الشرائية بأسعار  ✓

%، بينما بلغ معدل النمو المركب 3.2نحو ( 2018-1995)دولة الكويت خالل الفترة في 

% خالل الفترة ذاتها، أي أن نمو الناتج 4.2إلجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية نحو 

% يؤدى إلى نمو اجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية بمعدل 1المحلي اإلجمالي بمعدل 

ضا وجود عالقة طردية )موجبة( بين الناتج المحلي اإلجمالي %، وهو ما يعنى أي1.3

 .في دولة الكويتاستهالك الطاقة و

منخفضة بشكل بدولة الكويت تعد أسعار المنتجات النفطية والغاز الطبيعي في األسواق المحلية  ✓

كبير، إذا ما قورنت بنظيراتها على المستوى العالمي، حيث جاءت الكويت ضمن الدول العشر 

في المرتبة الثالثة بين جاءت كما  ،في أسواقها المحليةووقود الديزل ألقل أسعاراً للغازولين ا

ً  أوابكمنظمة الدول األعضاء في  وفي المرتبة الرابعة بين الدول  للغازوليناألقل أسعارا

ً األعضاء   الطبيعي، جاءت. وبالنسبة للغاز لوقود الديزل في أسواقها المحليةاألقل أسعارا

ً في المرتبة الرابعة بين الدول األعضاء  الكويت للغاز الطبيعي في أسواقها  األقل أسعارا

عن متوسط أسعار الغاز بدولة الكويت  كما انخفضت األسعار المحلية للغاز الطبيعي، المحلية

، ولم يتجاوز 2016ألمانيا والمملكة المتحدة خالل عام والمنقول بواسطة األنابيب في كندا 
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قطاع خالل نفس العام، ثم % 32القطاع النفطي والذي بلغت حصته ، يليه 2016عام 

% من إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية 15.3حوذ على نحو المواصالت الذي است

خالل نفس % 1.1، وأخيراً جاء القطاع المنزلي بحصة بلغت نحو 2016بدولة الكويت عام 

 .امالع

تسارعاً كبيراً في الكويت تحلية المياه وبقطاع توليد الكهرباء شهد استهالك الغاز الطبيعي  ✓

عملية إحالل كبيرة ، مما أدى إلى (2016-2005الفترة )% خالل 14بمعدل نمو سنوي بلغ 

للغاز الطبيعي محل النفط الخام بين مصادر الطاقة الرئيسية بالقطاع والذي انكمش استهالكه 

غّدى النمو المتزايد  ارئيسي اً الغاز الطبيعي مصدر مثلكما %، 13.2خالل هذه الفترة بحوالي 

 .الكويت دولة فيتحلية المياه وبقطاع توليد الكهرباء في استهالك مصادر الطاقة األولية 

في  تحلية المياه بقطاع توليد الكهرباء وأدى التسارع الكبير في نمو استهالك الغاز الطبيعي   ✓

                خالل الفترةإلى تغيير جدري في مزيج الوقود المستهلك بهذا القطاع الكويت 

حصة الغاز الطبيعي من إجمالي الوقود المستهلك في قطاع  ( حيث ارتفعت2016 – 2005)

، ليحل الغاز 2016% عام 55إلى نسبة  2005% عام 20من تحلية المياه والكهرباء 

ل تراجع الطبيعي في المرتبة األولى من مصادر الطاقة األولية المستهلكة في هذا القطاع، مقاب

% عام 38إلى  2005% عام 56حصة زيت الوقود الثقيل الذي تراجعت مساهمته من 

الكهرباء توليد ، كما تراجعت حصة النفط الخام من إجمالي الوقود المستهلك في قطاع 2016

 .2016% عام 3إلى  2005% عام 23من  تحلية المياه و

الغالبية العظمى من اجمالي استهالك الغازولين  أوكتين( 95الخصوصي ) الغازولين شكل ✓

بدولة الكويت خالل الفترة التي سبقت إقرار الحكومة لزيادات محددة في األسعار المحلية 

، بينما 2015% من اجمالي استهالك الغازولين عام 80للغازولين، حيث تجاوزت حصته 

 أوكتين( 98سوبر ) الترا الغازولينأوكتين( و 91الممتاز ) لم تتجاوز حصتي الغازولين

 من اجمالي استهالك الغازولين خالل نفس العام.% على التوالي 2.2% و17.5نسبة 
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% 21ما نسبته حوالي الكويت سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي في 

 .% من نظيره في المملكة المتحدة22من نظيره في ألمانيا، وحوالي 

 

 2040حتى عام  دولة الكويتثانيا: اآلفاق المستقبلية الستهالك مصادر الطاقة المختلفة في 

حسب سيناريو األساس  دولة الكويتتوقعات استهالك مصادر الطاقة األولية في  .1

 )اإلشارة(
 

نمواً  دولة الكويتمن المتوقع أن يشهد إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية في  ✓

مليون ب م ن ي عام  1.2، ليبلغ حوالي (2040-2018% خالل الفترة )2.4معدله 

2040 . 

 في دولة الكويتيتوقع أن يتجاوز تسارع النمو في استهالك مصادر الطاقة األولية  ✓

، 2040خالل الفترة الممتدة حتى عام في أوابك لمجموعة الدول األعضاء نظيره 

الدول من اجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية في الكويت حصة بذلك لترتفع 

 .2040% عام 5.5إلى حوالي  2018% عام 5.2من  األعضاء في أوابك

من المتوقع أن يتجاوز النمو في استهالك مصادر الطاقة األولية النمو السكاني في  ✓

(، ليرتفع بذلك متوسط استهالك الفرد من 2040-2018خالل الفترة ) دولة الكويت

برميل مكافئ نفط  68إلى  2018برميل مكافئ نفط عام  58.2من  الكويتالطاقة في 

 .2040عام 

% من إجمالي الزيادة المتوقعة 86.5 نحوالغاز الطبيعي من المتوقع أن يلب النفط و ✓

( 2040-2018دولة الكويت خالل الفترة )في استهالك مصادر الطاقة األولية في 

يتوقع أن تساهم الطاقات المتجددة في تلبية بينما ، ب م ن ي ألف 478والمقدرة بنحو 

 %.13.5النسبة المتبقية وهي 
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من المتوقع أن يساهم الغاز الطبيعي بالحصة األكبر من بين جميع المصادر األولية  ✓

 %61.4، بنسبة 2040و 2018من الزيادة المتوقعة في استهالك الطاقة ما بين عامي 

 .الزيادة المتوقعة ربعذي يتوقع أن تتجاوز حصته إجمالي الزيادة المتوقعة، يليه النفط ال

من المتوقع أن تستمر هيمنة النفط والغاز الطبيعي على مزيج الطاقة المستهلكة في  ✓

، حيث يتوقع أن يشكل هذان 2040خالل الفترة الممتدة حتى عام  دولة الكويت

، 2040% من مزيج مصادر الطاقة األولية المستهلكة عام 94.3المصدران نسبة 

 .2018% عام 99.7مقارنة بحصة بلغت 

% من مزيج مصادر الطاقة األولية 56.3يتوقع أن تبلغ حصة الغاز الطبيعي نحو  ✓

%، والطاقات المتجددة نحو 38، بينما تبلغ حصة النفط حوالي 2040المستهلكة عام 

5.6%. 

خالل الفترة % 1.4نمواً معدله  دولة الكويتمن المتوقع أن يشهد استهالك النفط في  ✓

 .2040ب ي عام  ألف 453(، ليبلغ حوالي 2040 -2018)

% خالل 2.7نمواً معدله  دولة الكويتفي من المتوقع أن يشهد استهالك الغاز الطبيعي  ✓

 .2040ب م ن ي عام  ألف 670(، ليبلغ حوالي 2040 -2018الفترة )

الطاقات المتجددة أسرع معدالت النمو بين المصادر من المتوقع أن يحقق استهالك  ✓

(، 2040 – 2018% خالل الفترة )16.6بمعدل يصل إلى  دولة الكويتاألولية في 

 .2040ألف ب م ن ي عام  70ليبلغ االستهالك حوالي 
 

 توقعات سيناريوهي النمو المنخفض والنمو المرتفع .2

إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية في دولة  يتراوح معدل النمو فيمن المتوقع أن  ✓

% بحسب سيناريو النمو 2.8و ،بحسب سيناريو النمو المنخفض% 1.9بين الكويت 

استهالك مصادر الطاقة ليتراوح إجمالي (، 2040-2018خالل الفترة )المرتفع 

           1.3وحده األعلى البالغ  ،ب م ن يمليون  1.1بين حده األدنى البالغ  األولية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول          اإلدارة االقتصادية                                                

" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

% 21ما نسبته حوالي الكويت سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي في 

 .% من نظيره في المملكة المتحدة22من نظيره في ألمانيا، وحوالي 

 

 2040حتى عام  دولة الكويتثانيا: اآلفاق المستقبلية الستهالك مصادر الطاقة المختلفة في 

حسب سيناريو األساس  دولة الكويتتوقعات استهالك مصادر الطاقة األولية في  .1

 )اإلشارة(
 

نمواً  دولة الكويتمن المتوقع أن يشهد إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية في  ✓

مليون ب م ن ي عام  1.2، ليبلغ حوالي (2040-2018% خالل الفترة )2.4معدله 

2040 . 

 في دولة الكويتيتوقع أن يتجاوز تسارع النمو في استهالك مصادر الطاقة األولية  ✓

، 2040خالل الفترة الممتدة حتى عام في أوابك لمجموعة الدول األعضاء نظيره 

الدول من اجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية في الكويت حصة بذلك لترتفع 

 .2040% عام 5.5إلى حوالي  2018% عام 5.2من  األعضاء في أوابك

من المتوقع أن يتجاوز النمو في استهالك مصادر الطاقة األولية النمو السكاني في  ✓

(، ليرتفع بذلك متوسط استهالك الفرد من 2040-2018خالل الفترة ) دولة الكويت

برميل مكافئ نفط  68إلى  2018برميل مكافئ نفط عام  58.2من  الكويتالطاقة في 

 .2040عام 

% من إجمالي الزيادة المتوقعة 86.5 نحوالغاز الطبيعي من المتوقع أن يلب النفط و ✓

( 2040-2018دولة الكويت خالل الفترة )في استهالك مصادر الطاقة األولية في 

يتوقع أن تساهم الطاقات المتجددة في تلبية بينما ، ب م ن ي ألف 478والمقدرة بنحو 

 %.13.5النسبة المتبقية وهي 
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تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت
وآفاقه المستقبلية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول          اإلدارة االقتصادية                                                

" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

بحسب سيناريوهي النمو المنخفض والنمو المرتفع على  2040عام  ب م ن ي مليون

  التوالي.

 

 الوطنية في مجال الطاقات المتجددة. سيناريو سياسة األهدافالنتائج المتوقعة ل .3

% 20.8نمواً بمعدل  الكويتدولة من المتوقع أن يشهد استهالك مصار الطاقة المتجددة في  ✓

ب م ن ي عام  ألف 148 حوالي استهالكها بلغ اجمالي(، لي2040 -2018خالل الفترة )

 ب م ن ي عن مستوياته المتوقعة في سيناريو اإلشارة. ألف 81، مرتفعاً بنحو 2040

من مصادر الطاقة المتجددة في  دولة الكويتأن تأتي أغلب الزيادة في استهالك يتوقع  ✓

(، حيث يتوقع أن تمثل الزيادة خالل تلك 2040 - 2025دى الطويل أي خالل الفترة )الم

من مصادر الطاقة  دولة الكويت% من إجمالي الزيادة المتوقعة في استهالك 70الفترة نحو 

 ب م ن ي. ألف 145.5( المتوقعة بنحو 2040 - 2018المتجددة خالل الفترة )

ً بمعدل  دولة الكويتفي  من المتوقع أن يشهد استهالك النفط ✓ % خالل الفترة 1.1نموا

ً بنحو2040عام  ب ي ألف 420(، ليبلغ استهالكه 2018-2040)                  ، منخفضا

 ي عن مستوياته المتوقعة في سيناريو اإلشارة. ب/ ألف  32.7

% خالل 2.3نمواً بمعدل  دولة الكويتمن المتوقع أن يشهد استهالك الغاز الطبيعي في  ✓

، منخفضاً 2040عام  ن يب م  ألف 622 حوالي (، ليبلغ استهالكه2040 -2018الفترة )

 عن مستوياته المتوقعة في سيناريو اإلشارة. ن يب م  ألف 48بأكثر من 

يخف ض فمن المتوقع أن ، 2040لمستهلكة خالل عام ومن ناحية الهيكل العام لمزيج الطاقة ا ✓

النفط بحوالي توقعاته لحصة في مجال الطاقات المتجددة الوطنية  سيناريو سياسة األهداف

لحصة مصادر الطاقات المتجددة بنسبة  توقعاته% ويرفع 4.1% والغاز الطبيعي بنسبة 2.7

بالمقارنة مع مستوياتها المتوقعة  دولة الكويت% من مزيج الطاقة األولية المستهلكة في 6.8

 وفق سيناريو اإلشارة.
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول          اإلدارة االقتصادية                                                

" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

من مزيج مصادر الطاقة األولية النفط والغاز الطبيعي من المتوقع أن تتراجع حصة  ✓

في مجال الطاقات المتجددة الوطنية  سيناريو سياسة األهدافحسب  2040المستهلكة عام 

 % حسب سيناريو اإلشارة.94.4%، مقارنة بحصة بلغت نحو 87.6إلى نسبة 

من مزيج مصادر الطاقة األولية المستهلكة عام الطاقات المتجددة يتوقع أن ترتفع حصة  ✓

%، مقارنة بحصة بلغت 12.4الوطنية إلى نسبة  سيناريو سياسة األهدافحسب  2040

 اريو اإلشارة.% حسب سين5.6نحو 

الوطنية في مجال الطاقات  سيناريو سياسة األهداففرضيات  تأثيرتشير التوقعات إلى أن  ✓

ظهر بشكل يالمتجددة على التوقعات المستقبلية الستهالك النفط والغاز الطبيعي سوف 

(، بحيث يصل االنخفاض في توقعات استهالك 2040 – 2025واضح خالل األجل البعيد )

ب م ألف  81مقارنة بتوقعات سيناريو اإلشارة إلى  دولة الكويتالنفط والغاز الطبيعي في 

 . 2040عام  ن ي

  توصي الدراسة باآلتي:تم عرضه، وبناء على ما 

لى الرغم من وفرة مصادر الطاقة األولية المتمثلة في النفط والغاز في دولة الكويت ع 

وتمتعها بموقع متميز بين مصادر اإلمداد الرئيسية في العالم، إال أن اعتماد االقتصاد 

يدعو إلى  القتصادهاالكويتي على عوائد الصادرات البترولية التي تعتبر العمود الفقري 

 . رفع كفاءة االستخدام األمثل لهذه الثروة الناضبةحاجة الماسة لال

للطاقة  لمفرطااالستهالك  لحد منان تساهم في أمكن آلليات إدارة الطلب على الطاقة ي 

أن توفر  ا يمكنهاممالنهائي  االستخداموتعزيز كفاءة  استهالك الطاقةترشيد عن طريق 

من المتوقع . ومصدراً غير مباشر من مصادر الطاقة التي تساهم في تعزيز النمو المستدام

 الشمسية الطاقة المتجددة خاصة الطاقة من وفيرةيؤدي التوسع في استغالل الموارد الأن 

 للمصادرجديدة للطاقة تشكل رافداً قوياً  مصادر إلى تأمين في دولة الكويتالرياح  وطاقة

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول          اإلدارة االقتصادية                                                

" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

بحسب سيناريوهي النمو المنخفض والنمو المرتفع على  2040عام  ب م ن ي مليون

  التوالي.

 

 الوطنية في مجال الطاقات المتجددة. سيناريو سياسة األهدافالنتائج المتوقعة ل .3

% 20.8نمواً بمعدل  الكويتدولة من المتوقع أن يشهد استهالك مصار الطاقة المتجددة في  ✓

ب م ن ي عام  ألف 148 حوالي استهالكها بلغ اجمالي(، لي2040 -2018خالل الفترة )

 ب م ن ي عن مستوياته المتوقعة في سيناريو اإلشارة. ألف 81، مرتفعاً بنحو 2040

من مصادر الطاقة المتجددة في  دولة الكويتأن تأتي أغلب الزيادة في استهالك يتوقع  ✓

(، حيث يتوقع أن تمثل الزيادة خالل تلك 2040 - 2025دى الطويل أي خالل الفترة )الم

من مصادر الطاقة  دولة الكويت% من إجمالي الزيادة المتوقعة في استهالك 70الفترة نحو 

 ب م ن ي. ألف 145.5( المتوقعة بنحو 2040 - 2018المتجددة خالل الفترة )

ً بمعدل  دولة الكويتفي  من المتوقع أن يشهد استهالك النفط ✓ % خالل الفترة 1.1نموا

ً بنحو2040عام  ب ي ألف 420(، ليبلغ استهالكه 2018-2040)                  ، منخفضا

 ي عن مستوياته المتوقعة في سيناريو اإلشارة. ب/ ألف  32.7

% خالل 2.3نمواً بمعدل  دولة الكويتمن المتوقع أن يشهد استهالك الغاز الطبيعي في  ✓

، منخفضاً 2040عام  ن يب م  ألف 622 حوالي (، ليبلغ استهالكه2040 -2018الفترة )

 عن مستوياته المتوقعة في سيناريو اإلشارة. ن يب م  ألف 48بأكثر من 

يخف ض فمن المتوقع أن ، 2040لمستهلكة خالل عام ومن ناحية الهيكل العام لمزيج الطاقة ا ✓

النفط بحوالي توقعاته لحصة في مجال الطاقات المتجددة الوطنية  سيناريو سياسة األهداف

لحصة مصادر الطاقات المتجددة بنسبة  توقعاته% ويرفع 4.1% والغاز الطبيعي بنسبة 2.7

بالمقارنة مع مستوياتها المتوقعة  دولة الكويت% من مزيج الطاقة األولية المستهلكة في 6.8

 وفق سيناريو اإلشارة.
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تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت
وآفاقه المستقبلية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول          اإلدارة االقتصادية                                                

" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

البترولية وتساهم في تعزيز مصادر الدخل عبر تحرير المزيد من النفط والغاز من أجل 

  التصدير.

 كما توصي الدراسة بأهمية إتخاذ الخطوات التالية:

كطاقات مكملة  المتجددة المتاحة في دولة الكويت، الطاقة مصادر العمل على استغالل .1

سيؤدي حتماً إلى خلق للطاقة التقليدية لمقابلة الزيادة المتوقعة للطلب على الطاقة مما 

البترولية ليساهم في تعزيز مصادر الدخل عبر تحرير المزيد من  رافد قوي للمصادر

على اآلفاق المستقبلية  مهمةالنفط والغاز من أجل التصدير، كما سيؤدي إلى تغيرات 

 .2040طاقة وتوقعاته المستقبلية خالل الفترة الممتدة حتى عام لمزيج ال

تطوير االستراتيجيات والبرامج التنفيذية الخاصة بترشيد وتحسين كفاءة استخدام أهمية  .2

الطاقة على كافة المستويات وفى جميع القطاعات، وذلك من خالل وضع الخطط وتنفيذ 

استخدام الطاقة في الصناعات المختلفة وتوفير قاعدة البرامج الالزمة لتحسين كفاءة 

بيانات عن أداءها، ودعم اإلجراءات المتعلقة بوضع المواصفات والمعايير التي تساهم 

 في تحسين كفاءة الطاقة.
 

 

  



77

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول          اإلدارة االقتصادية                                                

" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

 
 
 
 

 (1) ملحقال
 اإلحصائيةالجداول 

 
 

 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول          اإلدارة االقتصادية                                                

" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

البترولية وتساهم في تعزيز مصادر الدخل عبر تحرير المزيد من النفط والغاز من أجل 

  التصدير.

 كما توصي الدراسة بأهمية إتخاذ الخطوات التالية:

كطاقات مكملة  المتجددة المتاحة في دولة الكويت، الطاقة مصادر العمل على استغالل .1

سيؤدي حتماً إلى خلق للطاقة التقليدية لمقابلة الزيادة المتوقعة للطلب على الطاقة مما 

البترولية ليساهم في تعزيز مصادر الدخل عبر تحرير المزيد من  رافد قوي للمصادر

على اآلفاق المستقبلية  مهمةالنفط والغاز من أجل التصدير، كما سيؤدي إلى تغيرات 

 .2040طاقة وتوقعاته المستقبلية خالل الفترة الممتدة حتى عام لمزيج ال

تطوير االستراتيجيات والبرامج التنفيذية الخاصة بترشيد وتحسين كفاءة استخدام أهمية  .2

الطاقة على كافة المستويات وفى جميع القطاعات، وذلك من خالل وضع الخطط وتنفيذ 

استخدام الطاقة في الصناعات المختلفة وتوفير قاعدة البرامج الالزمة لتحسين كفاءة 

بيانات عن أداءها، ودعم اإلجراءات المتعلقة بوضع المواصفات والمعايير التي تساهم 

 في تحسين كفاءة الطاقة.
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 منهجية إعداد التنبؤات المستقبلية الواردة في الدراسة

 (Quantitative Modelsالنماذج الكمية )

 Mathematicalنوعين من النماذج الكمية أو الرياضية )اعتمدت منهجية اعداد الدراسة اختبار 

or Quantitative methods) سببيةالغير النماذج سببية والنماذج وهي ال (Causal and Non 

Causal Models). ( ففيما يتعلق بالنماذج السببيةCausal Models تم استخدام ) نموذج االنحدار

فيما يتعلق بالنماذج ضمن نماذج االقتصاد القياسي، و( Multiple Linear Regression)الخطي المتعدد 

ً بنماذج السالسل الزمنية )( Non Causal Models) غير السببية  Time Seriesوالمعروفة أيضا

Models ) نموذج تم استخدام( التمهيد األسيExponential Smoothingو )جنكنز  –بوكس  نماذج

(Box-Jenkinsاإلحصائي )المتكاملة ) ة ً  Autoوالذي يستخدم نماذج األوساط المتحركة المنحدرة ذاتيا

regressive Integrated Moving Average - ARIMA Models حيث تعد هذه النماذج من ،)

 أكثر األساليب دقة وشيوعا في توقعات الطلب على الطاقة.

المشار إليها أعاله  ر النماذج الثالثةومن أجل توخي نتائج أدق، اعتمدت منهجية اعداد الدراسة اختبا

لتقدير دالة استهالك مصادر الطاقة األولية بكل دولة عضو في أوابك )ما أمكن ذلك( ومن تم المفاضلة بين 

                                        نتائج هذه النماذج لتعيين النموذج األفضل باستخدام معيار متوسط مربعات الخطأ 

(- MSE Mean Square Error) يحسب بتربيع  نموذج االنحدار الخطيقياس دقة اختبار معروف ل، وهو

. كما تم المفاضلة بين نتائج التوقعات المستقبلية باستخدام مقياس جذر الخطأ لكل مشاهدة في مجموعة البيانـات

      ومقياس متوسط الخطأ المطلق (Root Mean Squared Error-RMSE) متوسط مربعات الخطأ

(Mean Absolute Error-MAE،) ومقياس متوسط الخطأ المئوي المطلق                                         

(Mean Absolute Percent Error-MAPE.) 

 ( Multiple Linear Regressionنموذج االنحدار الخطي المتعدد ) .1

وحد ، X1 , X2 , ...XK( على العديد من المتغيرات المستقلة Yالتابع )انحدار للمتغير يفترض 

 يعتمد المتغير موضوع البحث على متغيرات تفسيرية توضح سلوكه، وباالعتماد على نظرية، حيث عشوائي 

وهو األسلوب الذي جرت ، معينة في تفسير الظاهرة يتم صياغة العالقة على شكل نموذج رياضي قابل للتقدير

استهالك الطاقة في الدراسات السابقة، حيث يتم تفسير  التنبؤ باستهالك مصادر الطاقةلعادة على استخدامه في ا
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(Y )اعتماداً على ( الناتج المحلي اإلجماليGDP( ومعدل النمو السكاني ،)POP ومتوسط األسعار المحلية ،)

 واستناداً إلى نظرية الطلب تتم صياغة النموذج على النحو التالي: (.Y-1(، واستهالك السنة السابقة )Pللطاقة )

             Y = d0 + d1 Y-1 + d2GDP + d3POP + d4P +E  

 حيث تشير رموز المعادلة إلى ما يلي: 

Y     :إجمالي االستهالك  

GDP    : الناتج المحلي اإلجمالي 

 POP   :عدد السكان  

P    : األسعار المحليةمتوسط  

1-Y   :استهالك السنة السابقة 

E  :ويمثل الفرق بين القيم  عنصر الخطأ العشوائي، تم إضافته مراعاة للصفة االحتمالية للنموذج
الفعلية والقيم النظرية، وبالتالي قد تكون قيمته موجبه أو سالبة ويشترط أن تكون القيمة المتوقعة 

 تساوي صفر

di   ، معامالت المعادلةi=0,1,2,3,4 

باستخدام الوسائل اإلحصائية المتوافرة وقد تم اختيار طريقة المربعات  diثم تقدير معامالت النموذج 

نموذج االنحدار الخطي المتعدد و قياس و تحليل (  لتقدير LSM Least Squares Method -الصغرى )

هيكل العالقة التي تربط استهالك الطاقة أو أحد مصادرها األولية كمتغير تابع مع المتغيرات المستقلة المتمثلة 

أسعار الطاقة والناتج المحلى اإلجمالي وعدد السكان، وتقدير المتغير التابع على هيئة دالة في المتغيرات في 

طريقة المربعات الصغرى من أبرز الطرق المستعملة في تعتبر و، 2016 – 1980لة خالل الفترة المستق

تقدير معلمات النموذج حيث تقلل الفرق بين القيم الفعلية و المقدرة و تحقق النهاية الصغرى لمجموع مربعات 

نموذج االنحدار الخطي األخطاء العشوائية، وقد تم مراعاة الشروط الواجب توافرها من حيث صحة تقدير 

 والمتمثلة فيما يلي:المتعدد باستخدام طريقة المربعات الصغرى 

• ( ً ( وتتبع نمط التوزيع Linearly Independentالسلسلة الزمنية للخطأ العشوائي مستقلة خطيا

 ( بقيمة متوقعة تساوي صفر وتباين ثابتNormally Distributedالطبيعي )

 ( Homoscedasticityتجانس التباين )  •
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المشار إليها أعاله  ر النماذج الثالثةومن أجل توخي نتائج أدق، اعتمدت منهجية اعداد الدراسة اختبا

لتقدير دالة استهالك مصادر الطاقة األولية بكل دولة عضو في أوابك )ما أمكن ذلك( ومن تم المفاضلة بين 
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(Mean Absolute Percent Error-MAPE.) 

 ( Multiple Linear Regressionنموذج االنحدار الخطي المتعدد ) .1

وحد ، X1 , X2 , ...XK( على العديد من المتغيرات المستقلة Yالتابع )انحدار للمتغير يفترض 

 يعتمد المتغير موضوع البحث على متغيرات تفسيرية توضح سلوكه، وباالعتماد على نظرية، حيث عشوائي 

وهو األسلوب الذي جرت ، معينة في تفسير الظاهرة يتم صياغة العالقة على شكل نموذج رياضي قابل للتقدير
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 (No Serial Autocorrelationعدم وجود ارتباط ذاتي بين األخطاء العشوائية ) •

 (No Multicollinearity) عدم وجود ارتباط ذاتي بين المتغيرات المستقلة واألخطاء العشوائية •

 
 ( Exponential Smoothingأسلوب التمهيد األسي ) .2

ويعتمد على ترجيح أو تمهيد القيم التاريخية للسلسلة الزمنية من أجل التنبؤ بالمستقبل باستخدام معدل 

التمهيد األسي تستخدم حسب طبيعة بيانات السلسلة الزمنية ساكنة أم  وهناك عدة أنواع مناألخطاء الحسابية، 

هذه استخدامها في  تمذو المعلمتين التي موسمية ومنها طريقة هولت األسي الخطي  غير ساكنة موسمية أم غير

 تستخدم هذه الطريقة في حال كانت بيانات السلسلة الزمنية ذات نزعة اتجاهية وهي ما تتسم بها ، اذالدراسة

 فقد تم اهمالهالحرارة  أما االتجاه الموسمي والمتمثل اعتماد االستهالك على درجات استهالك الطاقةبيانات 

شهرية مما ال يظهر اثر للموسمية ،لذلك فان التنبؤ بواسطة  دمة في الدراسة سنوية وليستكون البيانات المستخ

( تتراوح قيمة كل منهما بين الصفر والواحد) γو  α بواسطة استخدام ثابتي تمهيد طريقة هولت األسي يتم إيجاده

 كاالتي:معادالت هي  وثالث

st = α xt + (1 −α )( s(t −1) + b(t −1) ) ........... (1) 

bt = γ (st − s(t −1) ) + (1 − γ )b(t −1) .............(2) 

Yt+m = st + bt .m                              ……….(3)   

 :حيث إن

m                         المدة الزمنية المراد التنبؤ بها 

St                          القيمة الممهدة للسلسلة الزمنية  

bt                          مقدار االتجاه الخطي لبيانات السلسلة الزمنية 

Yt +m                 االستهالك المتوقع ( في الزمنt+m) 
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 ( Box-Jenkins) بوكس جينكز نماذج .3

( التي ARIMA Models) األوساط المتحركة المنحدرة ذاتياً المتكاملة وتعرف هذه النماذج بنماذج

وتعد من أهم الطرق (، Auto regressive Integrated Moving Averageتعتبر اختصاراً لمصطلح )

سواء كانت مستقرة أم غير مستقرة الموسمية منها أو غير  كفاءة للتعامل مع مختلف أنواع السالسل الزمنية

تعتمد (، حيث AR Models) نماذج االنحدار الذاتي الالموسمية على (ARIMA)مل نماذج توتش الموسمية.

 قيمة المتغير الحالي على قيم المتغير نفسه في الفترات السابقة وبالتالي تكون معادلته:

Xt = a1Xt-1 + a2Xt-2 + ……+ apXt-p + ε 

 AR(p)الذاتي ونرمز له  درجة اإلنحدار Pحيث تمثل 

تعتمد قيمة (، حيث MA Models) نماذج األوساط المتحركة الالموسمية على (ARIMA)مل نماذج تتشكما 

 وبالتالي تكون معادلته: المتغير الحالي على قيم المتغيرات العشوائية الحالية والسابقة

Xt = εt +θ1εt-1 + θ 2εt-2 + ……+ θ qεt-q 

 MA(q)وسطات المتحركة ونرمز له درجة المت qحيث تمثل 

 ( تكون معادلته على الصيغة:ARMA Modelويتم تجميع النموذجين في نموذج مركب يسمى )          

Xt = a1Xt-1 + a2Xt-2 + …+ apXt-p + εt + θ1εt-1 + θ 2εt-2 + …+ θ qεt-q 

 ARMA (p,q)ونرمز له  

 dالذي يمثل درجة استقرار أو سكون السلسلة الزمنية بعد أخد الفرق    Iويتم تكامل النموذج بالعامل         

 الذي يمثل درجة استقرار السلسلة الزمنية ويمكن أن يأخذ القيمة: 

                 d = 0,1,2,3,……………….. 

وبالتالي يمكن  باستخدام االختبارات اإلحصائية المعروفة( dويتم تحديد درجة استقرار السلسلة الزمنية )

     ARIMA(p,d,q)الوصول إلى تشخيص النموذج 
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 معايير المفاضلة بين النماذج الكمية: .4

 (MSE Mean Square Error -معيار متوسط مربعات الخطأ ) •

 يحسب بتربيع الخطأ لكل مشاهدة في مجموعة البيانـات نموذج االنحدار الخطيقياس دقة اختبار معروف لوهو 

 :MSEحسب المعادلة التالية، بحيث يتم اختيار النموذج الذي يحقق القيمة األصغر لمتوسط مربعات الخطأ 

 

 (Root Mean Squared Error-RMSEجذر متوسط مربعات الخطأ )  •

ً من ا ً جذر متوسط مربعات االنحراف وهو أيضا لمعايير اإلحصائية المعروفة التي تستخدم ويسمى أحيانا

للمفاضلة بين نماذج التقدير حسب المعادلة التالية، ويتم اختيار النموذج الذي يحقق القيمة األصغر لجذر 

 :RMSEمتوسط مربعات الخطأ 

 

 (Mean Absolute Error-MAEمتوسط الخطأ المطلق ) •

من المعايير اإلحصائية المعروفة التي تستخدم للمفاضلة بين نماذج التقدير حسب المعادلة التالية، ويتم اختيار 

 :MAEالنموذج الذي يحقق القيمة األصغر لمتوسط الخطأ المطلق 
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 (Mean Absolute Percent Error-MAPEمتوسط الخطأ المئوي المطلق ) •

لتي تستخدم للمفاضلة بين نماذج التقدير حسب المعادلة التالية، ويتم اختيار من المعايير اإلحصائية المعروفة ا

 :MAPEالنموذج الذي يحقق القيمة األصغر لمتوسط الخطأ المئوي المطلق 

 

 (Backcasting Scenarios) تراجعيةسيناريوهات الال .5

منهجية  الوطنية في مجال الطاقات المتجددة والنووية سيناريو سياسة األهدافاتبعت الدراسة في 

حيث تمثل هي منهجية تخطيط للسياسات، ، و(Backcasting Scenarios) تراجعيةسيناريوهات الال

ثم يتم إجراء تحليل الوضع الحالي وتحديد  المستقبل،صورة مستهدفة لمزيج الطاقة في األهداف الوطنية 

يحدد مزيج الطاقة  تراجعيةأي أن أسلوب السيناريوهات ال، ل لهذه الغايةمعدالت النمو المستهدفة للوصو

 المستهدف في المستقبل، ويسعى لتحديد معدالت النمو والسياسات الالزمة لبلوغ هذا الهدف.
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 معايير المفاضلة بين النماذج الكمية: .4

 (MSE Mean Square Error -معيار متوسط مربعات الخطأ ) •

 يحسب بتربيع الخطأ لكل مشاهدة في مجموعة البيانـات نموذج االنحدار الخطيقياس دقة اختبار معروف لوهو 

 :MSEحسب المعادلة التالية، بحيث يتم اختيار النموذج الذي يحقق القيمة األصغر لمتوسط مربعات الخطأ 

 

 (Root Mean Squared Error-RMSEجذر متوسط مربعات الخطأ )  •

ً من ا ً جذر متوسط مربعات االنحراف وهو أيضا لمعايير اإلحصائية المعروفة التي تستخدم ويسمى أحيانا

للمفاضلة بين نماذج التقدير حسب المعادلة التالية، ويتم اختيار النموذج الذي يحقق القيمة األصغر لجذر 

 :RMSEمتوسط مربعات الخطأ 

 

 (Mean Absolute Error-MAEمتوسط الخطأ المطلق ) •

من المعايير اإلحصائية المعروفة التي تستخدم للمفاضلة بين نماذج التقدير حسب المعادلة التالية، ويتم اختيار 

 :MAEالنموذج الذي يحقق القيمة األصغر لمتوسط الخطأ المطلق 
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 (3) ملحقال
 E-Viewsالمخرجات اإلحصائية لبرنامج 

  النتائج الرئيسية لتقدير النموذج ومؤشراته اإلحصائية 

  



93

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول          اإلدارة االقتصادية                                                

" " تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبليةدراسة

Kuwait Energy Consumption  

 

ENERGY_CONSUMPTION = C(1)*ENERGY_CONSUMPTION(-1) + 
C(2)*POPULATION + C(3)*NGDPNCS + C(4)*ENERGY_RPRICESUSD + C(5) 
 

 
Dependent Variable: ENERGY_CONSUMPTION  
Method: Least Squares   
Date: 12/17/17   Time: 11:25   
Sample (adjusted): 1981 2016   
Included observations: 36 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ENERGY_CONSUMPTION(-1) 0.610265 0.182225 3.348960 0.0021 

POPULATION 77.52866 42.87548 2.808228 0.0403 
NGDPNCS 0.999851 1.592327 2.627918 0.0534 

ENERGY_RPRICESUSD -3.848749 3.108713 -2.238052 0.0225 
C -10.23083 44.50486 -0.229881 0.0819 
     
     R-squared 0.945068     Mean dependent var 389.5595 

Adjusted R-squared 0.937980     S.D. dependent var 173.5537 
S.E. of regression 43.22145     Akaike info criterion 10.49880 
Sum squared resid 57910.90     Schwarz criterion 10.71873 
Log likelihood -183.9783     Hannan-Quinn criter. 10.57556 
F-statistic 133.3338     Durbin-Watson stat 1.981024 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 2.796001     Prob. F(2,29) 0.0776 

Obs*R-squared 5.819613     Prob. Chi-Square(2) 0.0545 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 03/14/19   Time: 09:42   
Sample: 1981 2016   
Included observations: 36   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ENERGY_CONSUMPTION(-1) -0.408186 0.249366 -1.636893 0.1125 

POPULATION 53.66447 47.25284 1.135688 0.2654 
NGDPNCS -0.175346 1.511619 -0.115999 0.9085 

ENERGY_RPRICESUSD 4.181774 3.442080 1.214897 0.2342 
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C -24.65825 43.40667 -0.568075 0.5744 
RESID(-1) 0.490549 0.228589 2.145981 0.0404 
RESID(-2) 0.280942 0.216626 1.296899 0.2049 

     
     R-squared 0.161656     Mean dependent var 1.53E-14 

Adjusted R-squared -0.011795     S.D. dependent var 40.67674 
S.E. of regression 40.91592     Akaike info criterion 10.43358 
Sum squared resid 48549.26     Schwarz criterion 10.74149 
Log likelihood -180.8045     Hannan-Quinn criter. 10.54105 
F-statistic 0.932000     Durbin-Watson stat 1.969903 
Prob(F-statistic) 0.487112    

     
      

 

 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 0.389046     Prob. F(4,31) 0.8148 

Obs*R-squared 1.720799     Prob. Chi-Square(4) 0.7869 
Scaled explained SS 5.057917     Prob. Chi-Square(4) 0.2814 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 05/02/18   Time: 12:57   
Sample: 1981 2016   
Included observations: 36   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1265.481 4904.300 0.258035 0.7981 

ENERGY_CONSUMPTION(-1) 13.24970 20.08065 0.659824 0.5142 
POPULATION -580.7578 4724.747 -0.122918 0.9030 

NGDPNCS -109.9099 175.4696 -0.626376 0.5357 
ENERGY_RPRICESUSD -110.6388 342.5707 -0.322966 0.7489 

     
     R-squared 0.047800     Mean dependent var 1608.636 

Adjusted R-squared -0.075065     S.D. dependent var 4593.583 
S.E. of regression 4762.872     Akaike info criterion 19.90334 
Sum squared resid 7.03E+08     Schwarz criterion 20.12327 
Log likelihood -353.2600     Hannan-Quinn criter. 19.98010 
F-statistic 0.389046     Durbin-Watson stat 1.673903 
Prob(F-statistic) 0.814818    
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