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 مقدمـــــة

 ىفالدول وخاصة المتقدمة منيا تسع  تعتبر الطاقة وتوفيرىا ىي الشغل الشاغل لكل الدول والحكومات
عمييا يوم وتنفد وكذلك  يأتيتوفير مصادر بديمة لممصادر التقميدية لمطاقة والتي سوف  إلىجاىدة 

شيد العقد الماضي من القرن لقد و  .لمتخمص من التموث البيئي الناتج عن استخدام المصادر التقميدية
الحالي تحوالت جذرية في توقعات نظام الطاقة في العالم مع التذبذب الحاد في أسعار الطاقة، إضافة 

طاقة عمى البيئة والمناخ، وىو ما دفع كثير من العمماء إلى التأثيرات السمبية بعيدة المدى لسوء استخدام ال
 .والباحثين لمبحث عن حمول جديدة وواقعية لتمك األزمة

 
وقد أدى تزايد معدالت النمو . استيالك الطاقة في الدول العربية من %98يمثل النفط والغاز الطبيعي 

واقترانيا بزيادة في  ،(2010 - 1990)سنويًّا خالل العشرين عاًما الماضية 2.6%السكاني بنسبة 
براميل  7.8إلى ارتفاع متوسط استيالك الفرد من النفط من  %4.5.القومي بمغت في نفس الفترة الدخل
بمعدل نمو سنوي  ، أي2010براميل نفط عام  .99، ثم إلى 0222براميل عام  9.6إلى 1990عام 
برميال  20.8العربية ليصل إلى  ويتوقع ارتفاع متوسط استيالك الفرد من الطاقة في الدول 1.4%بمغ

 .%0.2، أي بزيادة سنوية قدرىا 0202عام 
 

الفترة  لمغاز فقد تزايدت معدالت استيالكو ىو اآلخر، حيث زاد االستيالك أكثر من ضعفين في وبالنسبة
الطبيعي في  ومن المتوقع أن يصل الطمب عمى الغاز %.5.7وبزيادة سنوية بمغت  2010 - 1990

، أي بزيادة تبمغ 2010 معا ماليين .4.3مقارنة  م0202برميل عام  ماليين .66الدول العربية إلى 
ذا ما أخذنا في االعتبار التوقعات .سنويًّا4.6% نسبتيا  والمؤشرات عن اقتراب موعد نضوب البترول  وا 

 م2009الشرق األوسط آسيا، سبتمبر : االقتصادية اإلقميمية لتقرير النظرةوفًقا )في المنطقة العربية 
، فإن األمر سيكون أكثر سوًءا في المستقبل، وىو ما يتطمب ضرورة (الدولي والصادر عن صندوق النقد

 .االستيالك والبحث عن مصادر طاقة بديمة السعي لتقنين
 
 
 
 
 



 :وضع الطاقة في األردن
من الناتج المحمي  %02ما يعادل  أيدينار  بميون 0.2تجاوزت  0202الطاقة المستيمكة في األردن عام 

حيث أن مساىمة األنتاج المحمي من الغاز .من مستوردات األردن  02.0 األجمالي وتقدر نسبتة
 %0تجددة فيما ساىمت الطاقة الم. فقط من أستيالك الطاقة األولية %2الطبيعي والنفط الخام بمغت 

 من أجمالي %02من زيت الوقود بتكمفة بمغت %63كما استورد العام الماضي .من األنتاج المحمي 
برميل  آالف 02ومن العراق . برميل شيريا مميون 2ناتجة المحمي كما تستورد األردن من السعودية 

غاز السائل من األسواق كما تستورد األردن النقص في أنتاج المصفاة من البنزين والسوالر وال.يوميًا 
من خزينة األردن تكمفة الطاقة لغاية مميار  0.6 .العالمية بواسطة عطاءات تنافسية تطرحيا المصفاة 

 .5/0200شير 
 

مشاريع لتوليد الطاقة في األردن وأيضًا األستراتيجية التي قامت بأعدادىا وزارة الطاقة  اربعيوجد 
في خميط الطاقة  %00وتضمنت أدخال الصخر الزيتي كأحد البدائل لمصادر الطاقة ليساىم بما نسبتة 

مقدرًا أحتياطي األردن من الصخر الزيتي السطحي  0202في عام  %01و  0202األولية في عام 
وأيضًا مساىمة مميارات طن من النفط  1طن تحتوي عمى ما يزيد عمى مميار 12المثبت بما يزيد عن 

. 0202في عام  %00و 0202في عام  %4الطاقة المتجددة في خميط الطاقة الكمي لتصل الى 
 مصنع تنتج 02باألضافة الى وجود العديد من مصانع أنتاج التسخين الشمسي لممياة في األردن يوجد 

 422في األردن   0202نظام تسخين شمسي لممياة سنويًا وقد بمغ مجموع ما تم تركيبة حتى عام  1222
 .ألف مترمربع من المجمعات الشمسية 

 
من الرياح  لالستفادةيتطمع و  .ومن ىذا المنطمق األردن يتجة لمطاقة المتجددة لتوليد الكيرباء مستقبالً 

أستخدام الطاقة المتجددة حيث أن أشعة الشمس المباشرة في  والشمس ليكون الرائد في المنطقة في
ووادي األردن تستطيع  كيمو وات ساعة لكل متر مربع يوميًا كما ان الرياح في العقبة 2.2األردن تقدر 

ميغا وات في الساعة سنويًا أي ما يكفي لتمبية أحتياجات األردن  وأمداد جزء كبير من منطقة  012توليد 
ميغا وات من  322سنوات القادمة من المتوقع أن يولد األردن  2وعمى مدار ال .الشرق األوسط بالطاقة 

 ميغا وات من الطاقة الشمسية  222الكيرباء من طاقة الرياح و 
 
 
 



 
 

 :نفطتطور انتاج ال

  

حققت الشركات و , االنتاجالحفر و عمى نشاطات االستكشاف و   2000انعكس ارتفاع أسعار النفط عام
في البحث عن حقول جديدة لمنفط  النفطية العالمية نتيجة لذلك عائدات ضخمة سمحت ليا باالستثمار

وبيان مدى الطمب ، 0222الى عام  0652معدالت انتاج النفط  من عام يوضح  التاليالجدول ، و الغازو 
 .المتزايد عمى انتاج النفط

 

 

 معدالت االنتاج العالمي من النفط( 0)جدول 
 

 2030 2015 2010 2006 2000 1980 السنوات

 الدول غير االعضاء

35.5 43.5 47 49.2 51.3 54.2 

 الدول االعضاء

28.1 31.7 35.8 46.4 55.1 66.3 

 العالم
65.2 76.8 84.6 93.1 98.5 116.3 

  0101نوفمبر  01جريدة الفاينانشيال تامز العدد : المصدر        

 
 ىناك زيادة في االنتاج العالمي من النفط بسبب الزيادة المستمرة في الطمب عميو،ومن الجدول يتضح ان 

عمى الرغم من و من  مجمل االستيالك العالمي لمنفط،  % 70  حيث ان الدول الصناعية لوحدىا تستيمك
المحاوالت المستمرة والحثيثة من قبل الدول المتقدمة لمحؤول دون االعتماد الرئيسي عمى النفط ومحاولة 
إحالل موارد أخرى لمطاقة مكانو إال أنيا لن تستطيع في المستقبل القريب االستغناء عن النفط كمصدر 

ل المستقبل القريب المصدر مما يؤكد أن النفط سيبقى خال رئيس لنمو الطاقة التشغيمية القتصادياتيا،
ف يتزايد خالل وىذا يعني أن حجم الطمب عمى النفط سو  ,ياألكثر أىمية لمطاقة عمى الصعيد العالم

 .أدنى شك دونالعقود المقبمة 



 :دور منظمة االوبك     

ىي تتعاون فيما و منظمة خاصة بالحكومات المنتجة لمنفط،  وىي1960   أوبك سنة منظمة تأسست
أسعاره من أجل تعظيم العائدات لمدول األعضاء، ولتعزيز االستقرار في و بينيا إلدارة إمدادات النفط 

 :ثالثة عشر عضوا وىم  1975وبمغ عدد اعضائيا سنة  سوق النفط،
العراق،الكويت،السعودية،ايران،فنزويال،قطر،ليبيا،اندونيسيا،االمارات،الجزائر،نيجيريا،االكوادور،الغابو )
 .(ن

 

بفكرة األسعار الثابتة قد مكنت الدول المنتجة غير األعضاء في ىذه منظمة االوبك تمسك ان 
التي تقوم  اوبكفأصبحت  المنظمة من تحقيق مواقع تنافسية متفوقة عمى مواقع البمدان األعضاء فييا

بتعديل الفائض أو العجز الذي تسببو البـمدان األخرى غير األعضـاء وذلك لمحفاظ عمى استقرار 
 وعادة ما يتأثر إنتاج النفط باألوضاع السائدة في منطقة الشرق األوسط خاصة، .األسعار

ادفة إلى المحافظة عمى وباألوضاع الدولية عامة، إضافة إلى ارتباط اإلنتاج بسياسات أوبك الي
بقاء أسعار النفط الخام بحالة جيدة   .استقرار األسواق لتمبية احتياجاتيا من النفط وا 

 
رفعت منظمة أوبك سقف اإلنتاج أربع مرات في محاولة لتخفيض األسعار التي   2000وفي سنة 

كانت تيدد بتقميل الطمب عمى النفط، وصممت لممحافظة عمى أسعار النفط ضمن مدى يتراوح ما 
واجيت منظمة أوبك ركودا  2001في العام و . من النفط الخام دوالرا لسمة أوبك 28إلى 22بين 

المتحدة مما قمل الطمب عمى النفط، وفي أعقاب عدة تخفيضات لإلنتاج من  اقتصاديا في الواليات
 وفي  قبل منظمة أوبك ، بقي سعر سمة أوبك مبدئيا في مدى منتصف العشرينات من الدوالرات،

  .برميل يوميا مميون1.5أعمنت عن تخفيض اإلنتاج بمقدار   2002شير يناير 
  

برميل  مميون 2  بك عمى تخفيض إنتاجيا الفعمي بمعدلوافقت منظمة أو  2003وفي نياية أبريل 
 28-29برميل يوميا إلجمالي المنظمة،فارتفعت أسعار النفط إلى  مميون 25.4يوميا وصوال إلى 

لى دوالرا لمبرميل في سبتمبر، و  دوالرا لمبرميل في نوفمبر،وبالتالي فقدت منظمة أوبك  30-32ا 
ولمتحكم في األسعار  قامت المنظمة بزيادة العرض  .2004السيطرة عمى أسعار النفط في العام 

مع ذلك لم تكن إجراءات أوبك برميل، و  مميون  26 برميل يوميا ليصل إلى سقف ألف 500بمقدار 
دوالر  50.6فقد استمر سعر النفط باالرتفاع الى ان وصل الى  كافية لمنع األسعار من االرتفاع،

وأوبك  ،2006دوالرا لمبرميل وذلك في ابريل  75وقد بمغ سعر برميل النفط  ،2005  لمبرميل في سنة
 .االن تعمل بكل طاقتيا االنتاجية ولم تتمكن من الحفاظ عمى استقرار االسعار



 
 :تطور اسعار النفط      

–تحسب أسعار النفط الخام العالمية بالبرميل وتحدد بالدوالر،و برميل النفط ىو وحدة قياس أنجمو 
لم يعد يستخدم عمميا منذ فترة طويمة لنقل النفط لكنو  وىو لترا، 026 اكسونية تصل سعتو حاليا س

يبقى المرجع الدولي في تجارة النفط وخاصة بعد استخدام أنابيب النفط والخزانات والسفن والشاحنات 
. 

 
 :وفيما يمي المراحل التي مر بيا تطور اسعار النفط     
 :االولى الصدمة النفطية     
 حيث شيدت نقالت نوعية في أسعار البترول في األسواق العالمية بدأت مع 1973   بدأت في سنة     

         دوالرا ،وبناءا عميو تبنت  12.5 الىحرب أكتوبر حيث وصل سعر برميل البترول ألول مرة    

 :منيا الدول العظمى مجموعة من السياسات  لمسيطرة عمى ىذه المادة في العالم

   زيادة إنتاج النفط الخام خارج أوبك بشكل عام و الدول العربية بشكل خاص،وذلك بدعم وزيادة      1-

  .االستثمار في مجال البحث عن النفط في الدول الغربية وخارجيا 

   زيادة االعتماد عمى استخدام البدائل من خالل دعم و زيادة البحوث في مجال تطوير استخدام 2-     

        البدائل لتحل محل النفط كمصدر لمطاقة،أو بيدف تنويع مصادر الطاقة ومحاولة تخسير النفط    

  .موقعو كمصدر رئيس لمطاقة 

  .الحد من ارتفاع أسعارهاري من النفط لتأمين اإلمدادات و بناء مخزون استراتيجي وتج -    3

                ناعية فقط من أجل رسم السياسات الص إنشاء وكالة دولية لمطاقة تضم الدول الغربية-    4

 .داخل دوليمالنفط،وزيادة إنتاجو خارج أوبك و االستراتيجيات اليادفة إلى الحد من استيالك و     

        ى وضع العديد من الحواجز الجمركية و القيود الكمية عمى استيراد النفط، بيدف الضغط عم    5-

      ذلك الضرائب عمى استيالك وخاصة النفط العربي وفرضت ل ،باتجاه تخفيضوالطمب عمى النفط  

  .مشتقاتوالنفط و 

 
 

 : الصدمة النفطية الثانية



ارتفعت أسعار البترول مرة أخرى، ووصل  1979  مع اندالع الثورة اإليرانية ضد حكم الشاه في سنة
  1980.دوالرا لمبرميل في سنة   36البرميل إلى 

 

 :النفطية الثالثة الصدمة
دوالرا لمبرميل ،ثم عاودت االرتفاع  13حيث وصل سعر البترول الى   1986وبدأت منذ سنة 

دوالرا ثم حقق برميل  12.3إلى  1998ثم انيارت ثانية في عام  1996دوالرا عام 20فوصمت إلى 
 . 2000دوالرا لمبرميل الواحد عام  28النفط قفزة نوعية بعد ذلك ليصل إلى حوالي 

 
 :الصدمة النفطية الرابعة

دوالر لمبرميل وبقيت في ارتفاع  51حيث ارتفعت االسعار ووصمت الى  2005  والتي بدأت منذ سنة
والصدمة  0226ةدوالر لمبرميل في بداية سن 100مستمر الى غاية اليوم حيث بمغت اكثر من 

 . الرابعة ىي نتيجة لموجود األمريكي في منابع النفط
 
       لكن ىذه الزيادة المستمرة في سعر برميل النفط أىي زيادة في السعر االسمي ام ىي : سؤال     

  زيادة في السعر الحقيقي؟   

  ىذه االخيرة  1973يمكن القول ىناك زيادة في السعر االسمي لمبترول منذ حرب أكتوبر :الجواب     

     ارتفاع أسعار السمع المصنعة بنسبة كبيرة مما  تركت اثأرا كبيرة عمى االقتصاد العالمي نتج عنو  

 .اثر عمى ارتفاع واردات الدول النامية وأدى إلى عجز موازين مدفوعاتيا
 

      تركت أسعار السمع الصناعية تراوح مكانيا  90و 80 وعند انخفاض أسعار البترول خالل حقبة     

          دون انخفاض حيث انو كان من الواجب أن تنخفض أسعار ىذه السمع الن الطاقة تعتبر إحدى 

 . المحددات األساسية لتكاليف اإلنتاج

 
     ،دوالرا  16.11دوالر لمبرميل كان السعر الحقيقي  26 االسميبينما كان السعر  1980في سنة      

      دوالر لمبرميل لكن اسعار المواد االولية االخرى في  100الى  السعر االسمي ولقد ارتفع مؤخرا 

       ويرى المحممون أن البرميل يجب أن  .%300ارتفاع مستمر ؛حيث ارتفع  مثال سعر القمح بحوالي 



             بالقيمة الفعمية أي مع  1979دوالرا لتحطيم سعره القياسي في سنة  102يصل إلى اكثرمن     

 .عدل التضخم و تقمبات أسعار الصرفم احتساب
 :ارتفاع اسعار النفط أسباب         

 قيام البنوك لمركزي األمريكي أسعار الفائدة و يضاف إلى ذلك تخفيض البنك ا: ضعف الدوالر
المركزية بضخ مميارات الدوالرات في األسواق المالية لتخفيف أزمة االئتمان فصعدت أسعار 

 .% 40النفط بما يقارب من 

 جاذبية المضاربة عمى النفط بين المستثمرين في األسواق المالية:  بسبب المضاربة . 

 ان سعر النفط يتحدد عن طريق العرض والطمب،باإلضافة الى :العالقة بين العرض والطمب
بسبب اختناقات مصافي التكرير في الواليات زاد الطمب عمى النفط قد   ،المخزون العالمي
 .أكبر مستيمك لمبنزين في العالم يسبب أعطال غير متوقعة  المتحدة األمريكية

 وتصاعد أعمال العنف في نيجريا والتي تقع  االزمة النووية االيرانية :  عدم االستقرار السياسي
 .في المرتبة األولى بين الدول اإلفريقية المصدرة لمنفط 

 ان االعاصير والتقمبات المناخية ليا تأثير مباشر عمى سعر النفط  :االسباب المناخية 
 (.اعصار خميج المكسيك)

 
 : الشرق أالوسط والخميج العربيالمشاكل التي تواجو النفط في           

     محاولة الواليات المتحدة السيطرة عمى منابع النفط بالضغط عمى الحكومات المنتجة يضاف  - 

    ذلك ان الواليات المتحدة تستخدم التجسس االقتصادي والصناعي في مجال النفط باعتباره   الى  

  .القطاعات الحيوية القتصادىا من 

  .أن صناعة النفط تتطمب رؤوس أموال ضخمة لالستثمار في عمميات االستكشاف -
 .العربيانخفاض اسعار النفط سيؤثر تأثيرا كبيرا عمى االقتصاد   -

  .الدول المستيمكة لمنفط ستحاول ترشيد و تخفيض استيالكيا في ظل ارتفاع األسعاران   -
يجاد تيالكيا في ظل ارتفاع األسعار، و الدول المستيمكة لمنفط ستحاول ترشيد و تخفيض اسان  -   ا 

         انخفاضا مما كي ذي القيمة المتقمبة ارتفاعا و ان النفط يسعر بالدوالر األمري - بدائل لمطاقة  

 .إلى تقمبات واسعة الخميج العربيينعكس سمبا عمى حجم اإليرادات النفطية فيعرض 
           كما أن تسعير النفط يتم بقرارات سياسية أكثر منو تبعا لقوى العرض والطمب في السوق            

 . الحرة

 



 

 

 :لعربيالخميج ا دول التحديات التي تواجو مستقبل النفط في            

 
تشجيع ن االستثمار في الطاقة النووية و مادة النفط مادة ناضبة،وبالتالي البد م: التحدي االول 

  .استخدام مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح

ن مصادر ال يزال سعر الغاز الطبيعي حتى اآلن أقل ثمنا م :الغاز الطبيعي: التحدي الثاني 
دول الخميج العربي ، وبالتالي يجب عمى  من حيث القيمة الحرارية البديمةالطاقة األخرى المثيمة و 

 . ائم بسوق الغاز ألنيا سوق واعدة االىتمام الد
 

 :ضريبة الكربون :التحدي الثالث 

بغرض ( فحم–بترول )ىي ضريبة تعتزم دول االتحاد األوروبي فرضيا عمى استيالك الوقود العضوي    
ومن اثارىا ان فرض ضريبة عمى سمعة ما يؤدي إلى ارتفاع   . الوقودالحد من االستيالك من ىذا 

ثمنيا و ىذا االرتفاع في الثمن يؤدي إلى انكماش الكمية المطموبة من السمعة و كذلك من السمع 
 .األخرى المكممة ليذه السمعة

 
 :وتتضمن :االندماجات في ظل العولمة: التحدي الرابع 

بين الشركات المتعددة الجنسيات مسألة الفتة ألنيا تسير بخطى لقد أصبحت عمميات االندماج  
متسارعة ال مثيل ليا من قبل، و أضحت في الوقت ذاتو إحدى االستراتيجيات الميمة التي 

 . تطبقيا الشركات من أجل الحصول عمى حصة أكبر في السوق

شركة اكسون مع شركة  فيما يتعمق بالصناعة النفطية فإن أكبر عممية دمج فييا تمت باندماجو   
بقدرات و دوالر  مميار 247موبيل، لتصبح بذلك أكبر شركة نفطية في العالم برأسمال قدره  

برميل فيما تبمغ قدرتيا  مميون 10895نحواقتصادية ىائمة؛حيث تمتمك من االحتياطي النفطي 
 . ي/ب مميون 2.526اإلنتاجية 

الجنسيات في قطاع النفط ستؤثر دون شك في إن عمميات االندماج بين الشركات المتعددة  
التي سعت إلى تكوين قاعدة لمصناعة  معنيةال الموقف التنافسي لمشركات الوطنية في الدول

النفطية فييا، ألن ىذه الشركات ال تستطيع منافسة شركات النفط العالمية التي نمت كثيرا من 
 .خالل عمميات االندماج الواسعة



 
  :اتاالقتراحـــــــــ 
 

 
 

  حتى يمكن تفادي الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة الدوالر باليوروالبد من تحويل التعامل.  

 ستكون اسعارىا اقل  تنويع مصادر استيراد السمع وخاصة من مناطق التعامل بالدوالر ألنيا
  .باليورومقارنة 

  طريق تجمع األوبكالبحث المستمر عن األسواق الجديدة و المحافظة عمى سعر النفط عن.  
 تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح  
  تشجيع الشركات االجنبية العاممة في مجال النفط عمى اعمال الحفر واالستكشاف بيدف

  .البحث عن حقول جديدة لزيادة االنتاج الحالي
  االستفادة من الدخول في تحالفات استراتجية خاصة في ميدان البحث والتطوير من اجل

  .التطور التكنولوجي
  عن تقمبات االسعارغنا عمى تصدير الغاز النو يضعيا في  دول الخميج العربيالبد ان تركز. 

  مناطق الخميج  عن ابار جديدة لمنفط في واالستثمار  بالبحث شركات وطنية البد من قيام
 .العربي 

 
 
 
 

 :المراجع      



، وتوقعات استيالك الطاقة (اوابك)اإلدارة االقتصادية، منظمة األقطار العربية المصدرة لمبترول  -2
 . في الدول العربية

محمود نصر الدين، استخدام الطاقة النووية لتوليد الكيرباء، مؤتمر الطاقة العربي السابع، .د   -0
 .0225أيار  24 – 22القاىرة 
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 .0222اقتصاد الطاقة، مقداد مينا و محمد ىاشم ابو الخير،   -8

 .0227النفط في ، مصطفى ابو درامو، تحديات  -9

 
 


