


 مفاهيم أساسية في الطاقة

 

 عالقة الطاقة بالموارد االقتصادية والبيئية 

 

 عالقة الطاقة بالتنمية االقتصادية والنمو االقتصادي 

 

 قضايا معاصرة في الطاقة 
مشكلة الطاقة ( 1  

مزيج مصادر الطاقة( 2  

الصخري ( والغاز)طفرة النفط ( 3  

تقنيات الطاقة ( 4  

  تحرير أسواق الكهرباء( 5

:الفصل األول  

مقدمة في اقتصاديات الطاقة    



:الفصل الثاني  

الموارد االقتصادية ومصادر الطاقة    
 أوالا : الموارد االقتصادية 

 تعريف المورد االقتصادي 

 أبعاد وخصائص الموارد 

 أنواع الموارد وتقسيماتها 

  خصائص الموارد االقتصادية
 

 ثانياا : مصادر الطاقة 

( البدائية)مصادر الطاقة التقليدية   

( األحفورية)مصادر الطاقة الحديثة   

 الفحم الحجري 

 النفط الخام 

 الغاز الطبيعي 

 اليوارنيوم 

 النفط الصخري والغاز الصخري

   

 



 مشكالت مصادر الطاقة األحفورية 
 القابلية للنضوب

 تلوث البيئة 

الطاقة  ( أو منحة)أزمة   

 

 

 مصادر الطاقة المكملة )متجددة ونظيفة( 
 الطاقة الكهرومائية 

 الطاقة الشمسية 

 طاقة الرياح 

 طاقة الكتلة الحيوية 

 الطاقة الهيدروجينية 

 طاقة األمواج والمد والجزر 

 الطاقة الحرارية الجوفية  

   (واكتشافات جديدة)كفاءة الطاقة 



 التطورات التاريخية والهيكلية لصناعة النفط

 

 

 أوالا : العوامل المؤثرة في عرض النفط 
أسعار  النفط( 1  

االحتياطيات النفطية( 2  

السعة اإلنتاجية الفائضة ( 3  

التقنية ( 4  

التكاليف المباشرة وغير المباشرة إلنتاج النفط( 5  

طول فترة اإلنشاء وضخامة االستثمارات( 6  

القدرة التسويقية للدولة النفطية( 7  

السياسات العامة لقرارات االنتاج( 8  

النفط الخام : الفصل الثالث  



 ثانياا : العوامل المؤثرة في الطلب على النفط 
أسعار  النفط( 1  

الدخل والنمو االقتصادي ( 2  

الطلب على المشتقات ونوعيات النفط ( 3  

مرونات الطلب  ( 4  

 

 

 

 ثالثاا : أبرز العوامل المؤثرة في العرض والطلب على النفط  معاا 
المخزونات  النفطية( 1  

النفط كسعلة إستراتيجية ( 2  

تجارة النفط ( 3  

 



 مكونات وتركيبات الغاز الطبيعي وقياسه 

 

 التطور الهيكلي لصناعة الغاز العالمية 

 

 سمات صناعة الغاز الطبيعي
 

 

  أوالا : العوامل المؤثرة في عرض الغاز الطبيعي 
أسعار الغاز الطبيعي ( 1  

أسعار النفط الخام ( 2  

مرونة عناصر اإلنتاج ( 3  

تطور تقنيات االستكشاف واالستخراج ( 4  

 

الغاز الطبيعي: الفصل الرابع  



 ثانياا : العوامل المؤثرة في الطلب على الغاز الطبيعي 
أسعار الغاز الطبيعي ( 1  

النمو االقتصادي والسكاني ( 2  

موسمية الطلب ( 3  

" وقود أكثر مع تلوث أقل"دافع ( 4  

طلب القطاعات االقتصادية ( 5   

 

 

  ثالثاا : العوامل المؤثرة في العرض والطلب على الغاز معاا 
المصادر الجديدة من الغاز التقليدي وغير التقليدي ( 1  

نقل الغاز  الطبيعي ( 2  

 

  األسواق العالمية للغاز الطبيعي 
 

  تجارب الدول العربية في الغاز الطبيعي 
 



 الكهرباء وعالقتها بالتنمية والنمو االقتصادي 
 

  التطور الهيكلي لصناعة الكهرباء 
الهيكل التقليدي لصناعة الكهرباء    

الهيكل الحديث لصناعة الكهرباء   

  

  العوامل المؤثرة في عرض الكهرباء 
االقتصادي ( التشغيل)التحميل ( 1   

تكلفة نقل الكهرباء ( 2  

 

  العوامل المؤثر في الطلب على الكهرباء 
عوامل اقتصادية مباشرة ( 1   

عوامل اقتصادية غير مباشرة ( 2  

 

 

الطاقة الكهربائية: الفصل الخامس  



 إدارة الطلب على الكهرباء 

 

 

 

  التعرفة الكهربائية 

 

 

 

  مصادر إضافية لتوليد الكهرباء 
  
 



 أوالا : مساهمة النفط والغاز في االقتصادات العربية 
( المرض الهولندي)نقمة الموارد ( 1   

إسهامات النفط والغاز في التنمية العربية ( 2   

 

 ثانياا : نمط التنمية االقتصادية في الدول العربية النفطية 
التنمية في الدول العربية الخليجية النفطية( 1   

التنمية في الدول العربية النفطية غير الخليجية ( 2  

 

 ثالثاا : إسهامات الدول النفطية في تنمية الدول غير النفطية 
 

 رابعاا : مدى استفادة الدول غير النفطية من المساعدات 
 
 
 

آثار النفط والغاز الطبيعي على التنمية العربية : الفصل السادس  



:مالحق الكتاب  
 

صناعة التكرير(: 1)ملحق    

صناعة البتروكيماويات (: 2)ملحق   

  التعرفة الكهربائية في المملكة العربية السعودية  (: 3)ملحق 

 

 

الخاتمة: الفصل السابع  


