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دراسة  -جدوى االستثمار األجنبي المباشر في الطاقات المتجددة وأثره على النمو االقتصادي المستدام
 (4102-0891)قياسية لحالة الجزائر للفترة 

 :ملخص

جنيب املباشر يف الطاقات املتجددة وأثره على النمو جدوى االستثمار األ هتدف هذه الدراسة إىل اختبار
راستنا النظرية ، حيث اعتمدنا يف د4102إىل  0891من سنة االقتصادي املستدام باجلزائر، وهذا خالل الفرتة 

 دوات اليت درست العالقة بني االستثمار األجنيب يف الطاقات املتجددة والنمو االقتصادي،على جمموعة من األ
وقمنا بالتطرق إىل اسرتاتيجية تطوير الطاقات املتجددة وكفاءة الطاقة باجلزائر ومناخ االستثمار األجنيب يف قطاع 

 .DREIالطاقة الشمسية يف إطار منوذج حتليل خماطر االستثمار 

منوذجني يف منوذج النمو االقتصادي املستدام من خالل تقدير  املؤثرةكما قمنا بتحديد املتغريات   
شرت  بني متغريات النموذج القياس  األول وبني معدالت النمو امل، حيث قمنا باختبار عالقة التكامل قياسيني

االقتصادي، حيث جاءت مجيع معلمات املتغريات يف املدى الطويل معنوية وتعكس زيادة معدالت الناتج احملل  
 .(FMOLS)املربعات الصغرى املصححة كليا  ةاخلام وهذا باالعتماد على أسلوب طريق

انبعاثات بني معدالت ملعرفة طبيعة العالقة  (VECM) متجه تصحيح اخلطأمنوذج ثانيا كما استخدمنا   
واليت جاءت متوافقة مع فروض النظرية  ومعدالت النمو االقتصادي ثاين أكسيد الكربون واستخدام الطاقة

 .االقتصادية

دراسة اجلدوى االقتصادية، مقاربة النمو ، االستثمار األجنيب املباشر، النمو االقتصادي :الكلمات المفتاحية
 .األخطاءكليا، منوذج متجه تصحيح طريقة املربعات الصغرى املصححة  االقتصادي املستدام، 
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Feasibility of foreign direct investment in renewable energy and his 
impact on sustainable growth – statistical study in Algeria (1980-2014) 

 

Abstract: 

The overall objective of the study is to investigate the feasibility of 

Foreign Direct Investment and his impact on Sustainable Growth in Algeria 

during the period of 1980 to 2014. So for that we used in our theoretical study 

some tools which studied the relationship between foreign investment, 

renewable energy and economic growth, and we addressed also to the national 

strategy for renewable and energy efficiency and the climate of FDI in the solar 

energy sector by as part of DREI case study.  

We also define the variables which impact the economic sustainable 

growth by two econometric models. The bi-directional long run relationship 

between GDP and the other variables has been investigated; the fully modified 

OLS was utilized in the first model.  

The Vector Error Correction Model approach was used to ascertain the 

relationship between CO2 emission, Energy consumption and GDP. The 

econometric methods are supported recent evidence.  

Key Words: Foreign Direct Investment, Economic Growth, Economic 
Feasibility Study, The Approach of Sustainable Growth, Fully Modified Least 
Squares, Vector Error Correction Model. 
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La faisabilité de l’investissement direct étranger dans les énergies 

renouvelables et son impact sur la croissance économique durable en 

Algérie- Etude économétrique de la période (1980-2014) 

 

Résumé :  

Dans cette étude l'objectif est d'examiner la faisabilité de l’investissement 

direct étranger dans les énergies renouvelables et son impact sur la croissance 

économique durable en Algérie, au cours de la période de 1980 à 2014, ainsi 

nous avons adopté dans notre étude théorique une série d'outils qui examinaient 

la relation entre les investissements étrangers dans les énergies renouvelables et 

la croissance économique, aussi nous avons discuté de la stratégie de 

développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en 

Algérie et du climat des investissements étrangers dans le secteur de l'énergie 

solaire dans le cadre du modèle DREI.  

Nous avons également identifié les variables affectant le modèle de 

croissance économique durable en estimant deux modèles, où nous avons testé 

la relation de co-intégration entre les variables du premier modèle et les taux de 

croissance économique, alors, tous les paramètres des variables à long terme 

sont significatifs et reflètent l'augmentation du produit intérieur brut (PIB), en 

fonction de la méthode FMOLS.  

Aussi nous avons également utilisé le modèle VECM pour comprendre la 

relation entre les émissions de CO2, la consommation d'énergie et les taux de 

croissance économique qui étaient conformes aux hypothèses de la théorie 

économique. 

Mots clés: Investissement direct étranger, croissance économique, étude de 

faisabilité économique, approche de croissance économique durable, méthode 

FMOLS, modèle VECM.  
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الكربون نسبة للسكان والناتج المحلي الخام واستهالك الطاقة  انبعاثات غاز ثاني أكسيد 05

 .5102األولية حسب المناطق لسنة 
050 

 050 .5102سنة   السعة التراكمية للطاقات المتجددة حسب المصدر 00
 051 حسب المنطقة بالدوالر مقارنة تكاليف االستثمار في الطاقات المتجددة 01
دوالر لكل ) 5155ية لقطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة سنة تقديرات التكلفة اإلجمال 02

 (ساعة/ ميغاوات
001 

 000 5102االستثمارات الجديدة اإلضافية في الطاقات المتجددة حسب القطاع سنة  00
 002 تكاليف االستثمار في تكنولوجيات تخزين الطاقة الكهربائية في العالم 00
 010 5100المالية األقل كربونا في العالم سنة المشاريع الممولة في إطار  01
بليون ( )5102-5112) توجهات االستثمار األجنبي المباشر في الطاقات المتجددة تطور  08

 (دوالر
010 

-5110)أثر استثمارات طاقة الرياح على الناتج المحلي الخام في االتحاد األوروبي للفترة  51
 مليون دوالر ( 5101

011 

 021 5102في عينة من دول العالم سنة  العمل ة قطاع الطاقات المتجددة في خلق فرصمساهم 50
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020 

 REmapحسب سيناريو ( 5102-0881)الطلب على الطاقة األولية تطورات وتوقعات  51
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(5110-5105 ) 
001 

 008 ات الشمسية في الجزائرالقدر  11
 018 لسياسات واالستراتيجيات المعتمدة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقةا 10
 080 ( 5101-5102)القدرات المركبة إلنتاج الطاقة وفق برنامج الطاقات المتجددة  15
 080 (ألف طن مكافئ للنفط) إمكانية اقتصاد الطاقة حسب سيناريوهات الحكومة 10
 511 (5118-5110)القرى الموصولة بالكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية برنامج  11
 515 بالجزائر CSPمشاريع إنتاج الطاقة الشمسية بتقنية  12
 510 5101الحصيلة الطاقوية للبرنامج الوطني للتحكم في الطاقة سنة  10
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 510 (5102-5101) ئ للنفطكيلو مكاف( استهالك الخشب كوقود)استهالك الكتلة الحية  10
 511 (5102-5100)للفترة  (جيغاوات)إنتاج الكهرباء حسب المصدر سعة اإلنتاج  11
 512 (جيغاوات)توزيع إنتاج الكهرباء حسب المنتجين سعة اإلنتاج  18
 501 الدراسات المرافقة لولوج المستثمر األجنبي المباشر في الطاقات المتجددة 21
 500 ات المتجددة المنفذة وقيد الدراسة من طرف المستثمر األجنبي المباشرمشاريع الطاق 20

 500  5100جيغاوات سنة  11100.5المزيج الطاقوي إلنتاج الكهرباء المقدرة بـ 25

 501 (ميغاوات 010)الصينية -المحطات الشمسية في إطار الشراكة الجزائرية 20
 508 النوع مونو أسعار األلواح الشمسية الفلطوضوئية من 21
 508 أسعار األلواح الشمسية الفلطوضوئية من النوع بولي 22

 551 الحوافز المعتمدة لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 20
 551 القوانين والتشريعات قيد اإلصدار في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 20
 550 ار حسب المستثمر األجنبيآليات تقييم مخاطر ومناخ االستثم 21
 555 مراحل وتكاليف الحصول على خدمات الكهرباء من الموزع الرئيسي 28
 550 برنامج إنتاج الكهرباء الفلطوضوئية 01

 الفصل الخامس
خالل الفترة نسبة إلى الناتج المحلي تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة الوافدة إلى الجزائر  00

(0811-5101) 
500 

 500 (5101-0811)حجم االستثمارات األجنبية المباشرة الوافدة إلى الجزائر خالل الفترة  05
 508 (5100-5115)تدفقات االستثمارات األجنبية الوافدة حسب المنطقة خالل الفترة  00
-5115)التوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية المباشرة الوافدة إلى الجزائر خالل الفترة  01

5105) 
511 

 510 (5101-0811)تطور مؤشرات النمو االقتصادي للفترة  02
 510 (بليون دج( )5100-5110)حجم النمو للقطاعات االقتصادية خالل الفترة  00
ات السلع والخدمات والتجارة الخارجية والقيمة المضافة من الناتج المحلي در نسب وا 00

 اإلجمالي بالجزائر
511 

 510 جنبي المباشر كنسبة من التكوين اإلجمالي لرأس المال الثابتستثمار األتدفقات اال 01
 510 نسبة تدفقات رؤوس األموال األجنبية إلى الناتج المحلي اإلجمالي 08
-5110)عدد وقيمة االستثمارات األجنبية الجديدة الوافدة إلى الجزائر خالل الفترة  01

 (مليون دوالر( )5102
511 

 518 ( 5101-0811)لتكوين اإلجمالي لرأس المال الثابت خالل السنوات تطور ا 00
 521 (5101-0811)تطور حجم العمالة في الجزائر خالل الفترة  05
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 520 (نفط لكل فردللكغم مكافئ )في الجزائر التقليدية استخدام الطاقة األولية  00
 525 (استخدام الطاقة نسبة من إجمالي)استخدام الطاقة المتجددة في الجزائر  01
 520 (5101-0811)للفترة  (طن مكافئ للنفط)انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون  02
 508 بالصيغة اللوغاريتميةاألول جميع متغيرات النموذج  استقراريةنتائج اختبار  00
 500 نتائج اختبار تحديد عدد فترات التباطؤ الزمني األمثل 00
 505 امل المشتركنتائج اختبار التك 01
 500 مقدرات معلمات األجل الطويل باستخدام طريقة المربعات الصغرى المصححة كليا 08
 500 .الخطي المتعدد بين المتغيرات المستقلةاختبار االرتباط  11
 501 نتائج ختبار استقرارية سالسل النموذج القياسي الثاني بالصيغة اللوغاريتمية 10
 508 تيار طول اإلبطاءنتائج معايير اخ 15
 508 اختبار التكامل المشترك باستخدام طريقة جوهانسون 10
 Vecm 511 لنموذج تحليل العالقة السببية وفقا 11
 Serial Correlation 515 اختبار االرتباط الذاتي لألخطاء 12
 515 للنموذج اختبار ثبات التباين 10
 515 اختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء 10
 510 الخطي المتعدد بين المتغيرات المستقلة اختبار االرتباط 11
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 فهرس األشكال
 الصفحة نوانـــــــالع شكلرقم ال

 الفصــــــــــل األول
 12 ج الدوليو دورة حياة المنت 10

 الفصل الثاني
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 :مقدمة

ارتقى الفكر التنموي احلديث إىل ضرورة الرتكيز على آليات األسواق وتدفقات رؤوس األموال الدولية، 
وطور أفراد اجليل اجلديد من االقتصاديني أفكارا تعكس أمهية إسهام االستثمارات األجنبية يف حتقيق النمو، وذلك 

نولوجية واملعرفية بني خمتلف جهات النظام من خالل ما تؤديه من تسخري للموارد اإلنتاجية واملالية والتك
 . االقتصادي متعدد األطراف على وجه يكفل االستخدام األمثل للطاقات العاملية

أثبتت العديد من جتارب الدول النامية أن االستثمار األجنيب املباشر يعترب وسيلة مالئمة للحصول  كما
افسية ومن مث زيادة قدرة منتجات الدول املضيفة على الولوج إىل على رؤوس األموال والتكنولوجيا وزيادة القدرة التن

وكغريها من الدول النامية ختطو اجلزائر خطوات جادة يف مساعي استقطاب االستثمارات . األسواق العاملية
املالية، األجنبية املباشرة، ولعل النهج املتبع حاليا يقضي جبذب رؤوس األموال االبتكارية والتكنولوجية أكثر منها 

اسرتجاع السيادة الوطنية  منذ تاريخوهذا من أجل االستدراك السريع ملا مت استنفاذه من نفط وغاز وموارد ناضبة 
دون حتقيق استقرار اقتصادي يضمن االكتفاء الذايت واالنفتاح املتبادل على العامل اخلارجي على قطاع احملروقات 

من حقنها يف االقتصاد كن مل تتممليار دوالر  0111يعادل  مابلغت مداخيل اجلزائر من احملروقات حيث 
للمستثمر  ستقطبةفر على جمموعة من اآلليات املفعلى الرغم من أن االقتصاد الوطين يتو  ؛الوطين بالفعالية املرجوة

سوقا اسرتاتيجية وتربعها على ضفاف البحر املتوسط الذي يؤهلها ألن تكون  األجنيب من حيث مكانة البلد اجليو
مكملة للسوق األوروبية مستقبال، واتساع قاعدة القوى العاملة املؤهلة نسبيا وامتالكها لبىن حتتية ومرافق مساعدة، 
واألهم من هذا كله اتساع قاعدة املوارد الطبيعية التقليدية عموما واملتجددة على وجه اخلصوص واليت صارت 

 .خارج الطاقة األحفوريةتشكل املصدر الرئيسي والوحيد للطاقة العاملية 

حققت تراجعا يف معدالت تكوين رأس املال اإلمجايل إال أن نسبة تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة  
، على الرغم من أن 1100سنة  %1.0، بعدما كانت متثل ما نسبته 1102، سنة %0.1-الثابت بنسبة 

، بعدما قدر بنسبة 1102اتج احمللي اإلمجايل سنة من الن %02رصيد رؤوس األموال األجنبية ارتفع إىل نسبة 
األجنبية املستثمرة يف  ، والذي يرجع أساسا إىل تراكم أرصدة رؤوس أموال بعض الشركات1115سنة  5.2%

الصناعات الرتكيبية كصناعة السيارات واالستثمارات الكبرية اليت عرفها قطاع اخلدمات للربط بتقنيات قطاع 
 03، مبعدل 1102سنة دوالر مليون  235االتصال احلديثة، حيث بلغت قيمة هذه االستثمارات اجلديدة 

بأنشطة االستثمارات تعلقة املة أهم التأثريات البيئي هذا ترتبط زيادة على ؛Green Field استثمار أجنيب جديد
ا يعرف بظاهرة االحتباس احلراري لزيادة تركيز بعض مباستخدامات الطاقة لتحريك العملية اإلنتاجية األجنبية و 

فإن اقتصاد السوق أو ما يعرف باقتصاد وعليه الغازات يف الغالف اجلوي وأمهها غاز ثاين أكسيد الكربون، 
الكربون يعترب احملرك الرئيسي ملسار النمو والتنمية يف البلدان النامية والصناعية على حد سواء، وعليه فقد ظهر نوع 
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األموال وختصيص املوارد بل من أجل ضمان رؤوس جديد من التدفقات االستثمارية ليس فقط من أجل توظيف 
 . العاملي من الطاقة األوليةأمن إمداد النظام 

يق النمو يف حتقبصورة فعالة  يساهميف الطاقات املتجددة أن  األجنيب املباشراالستثمار حيث من شأن 
ع مصادر الدخل ورفع يوهذا من خالل تأثريه يف العديد من مؤشرات االقتصاد الكلية كتنو املستدام قتصادي اال

وتكوين اخلربات احمللية ونقل وتوطني التكنولوجيات من خالل توفري مناصب عمل دائمة نسب الناتج احمللي اخلام 
اجلزائر تعترب من الدول ألن و  .الطاقة املتجددة املصدر وفتح آفاق لتصدير وتعزيز تنافسية املؤسسات احمللية ةالنظيف

تمثل يوالذي وحيد للدخل شبه الصدر املداهتا بتأثر هيكل وار فقد  ،الريعية اليت أنعم اهلل عليها مبنة املوارد الطبيعية
إمدادات الطاقة تتحدد بقدرة املخزون االحتياطي من قطاع احملروقات، وألن قدرة العامل اليوم  يف مداخيل صادرات

ملصادر الطاقة التقليدية كالفحم والبرتول والغاز وجب االنتباه لضرورة حتليل توقعات نضوب هذه األخرية وكيفية 
واليت من خالل تأسيس قطاع للطاقة املتجددة واالهتمام بتطوير التقنيات النظيفة، هذا و ا بالبدائل الناجعة، إحالهل

يف هذا ل االعتماد على التكنولوجيات املستوردة نويع مصادر االقتصاد من جهة وتقليف عملية ت ميكن أن تساهم
 .من جهة أخرىاجملال 

بليون  122يف جمال الطاقات املتجددة ما يزيد عن  العاملية األجنبيةبلغت قيمة االستثمارات وعليه فقد  
تثمارات السنوية يف دول الشرق ارتفعت االسكما   مم املتحدة للبيئة، حسب تقرير برنامج األ1101دوالر سنة 

مليون دوالر سنة  1521د عن يإىل ما يز  1111م امليون دوالر ع 139أفريقيا من حنو  لوسط ومشااأل
 031بليون دوالر، منها ما قيمته  155ما قدره  1102قيمة هذه االستثمارات سنة  وصارت متثل، 1100

 .وهو ما يفتح آفاق االستثمار يف هذا اجملال ،بليون دوالر استثمارات موجهة حنو الدول النامية

 بحثإشكالية ال:  

إن تزايد االهتمام بظاهرة االستثمار األجنيب املباشر وعالقته مبعدالت النمو االقتصادي يف اجلزائر يدعونا 
إىل حتليل إشكالية الدفع بعجلة النمو االقتصادي وتشجيع االستثمار خصوصا من خالل الشراكة األجنبية يف 

، حيث اهتمت العديد من الدراسات النظرية والتطبيقية بتحديد دور الطاقات املتجددة تطوير قطاعإطار 
استغالل  رشيدتوأثرها اإلجيايب يف آليات استغالهلا ونقل تكنولوجياهتا االستثمار يف الطاقات املتجددة يف تعزيز 

 نمية املستدامةمبا يتوافق وأهداف الت ،وتعزيز الكفاءة االستخدامية للطاقات التقليديةموارد الطاقات املتاحة 
حتفيز وزيادة وعلى أساس النتائج اليت توصلت إليها الدراسات احلديثة يف هذا الشأن من جهة، وضرورة  املشرتكة،

الذي التساؤل الرئيسي  حتاول الدراسة اإلجابة على، باجلزائر من جهة أخرى معدالت النمو االقتصادي املستدام
 : ميكن صياغته كما يلي
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 في الجزائر ممار األجنبي المباشر في الطاقات المتجددة على النمو االقتصادي المستداماهو أثر االستث
 ؟(4102-0891)خالل الفترة 

 
 :وملعاجلة هذه اإلشكالية الرئيسية ميكن طرح التساؤالت الفرعية التالية

يف الفكر للدول النامية  هولوج جدوىهي  مافيما تتمثل املعامل األساسية لالستثمار األجنيب املباشر و -
  ؟االقتصادي

 ؟اوكيف ميكن قياسهالنمو االقتصادي املستدام و  االستثمار األجنيب املباشرالعالقة بني  هيما -
وما هي إمكانية دجمه يف منظومة اإلمداد  ،ت املتجددةاجنيب املباشر يف الطاقما مدى فعالية االستثمار األ-

  ملية؟االع الطاقوي
 هتفعيل مناخ آلياتما هي و باجلزائر، الطاقات املتجددة  قطاعجنيب املباشر يف االستثمار األ مزاياما هي فرص و -

 ؟يف إطار االسرتاتيجية الوطنية لكفاءة الطاقة
 النمو االقتصادي املستدام على أن تؤثرهل من شأن متغريات االستثمار األجنيب املباشر يف الطاقات املتجددة -

 ؟باجلزائر
  البحثفرضيات: 

 : تستدعي اختبارها والتأكد من صحتها وتتمثل يف فرضيتنيالفرعية السابقة ميكن صياغة األسئلة  جابة علىلإل    
كن االستثمارات األجنبية املباشر يف الطاقات املتجددة من تعزيز الفعالية الطاقوية وترشيد كفاءة استخدام متُ -

 .باجلزائر املتجددة قطاع الطاقات الطاقة ومنه تطوير
نتائج ئر يتوافق مع باجلزااملستدام أثر االستثمار األجنيب املباشر يف الطاقات املتجددة على النمو االقتصادي -

 .النظرية االقتصادية
 أهمية البحث: 
يكتسي البحث أمهية بالغة كونه يعاجل مستقبل االقتصاد اجلزائري يف حال نضوب مصادر متويله من   

أنه البد من التطرق إىل جدوى وفعالية مشاريع االستثمار يف جمال الطاقات املتجددة وتقييم احملروقات، حيث 
تأثرياهتا االقتصادية واالجتماعية على قطاع الطاقة من جهة وعلى النمو االقتصادي والعمالة وغريها من املؤشرات 

دخل الوطين وهتيكل خمتلف قطاعات الكمية من جهة أخرى واليت من املرتقب هلا أن تساهم يف تنويع مصادر ال
 .الصناعة واخلدمات مبا يتوافق مع برامج إحالل الطاقات املتجددة وتساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة

كما أنه من خالل هذا البحث نبني الدور الفعال الذي ميكن أن يلعبه تطوير مناخ االستثمار األجنيب   
تية ملسار التحول حنو اقتصاد الطاقات املتجددة كأحد الركائز األساسية لدفع عجلة املباشر وتطوير البىن التح
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النمو، وهو ما عمدت إىل حتقيقه مجلة السياسات احلكومية واالسرتاتيجيات املعتمدة يف جمايل كفاءة الطاقة 
 .والطاقة املتجددة

 
 أهداف البحث:  
كبريا التنمية املستدامة يف اجلزائر كوهنا تعتمد اعتمادا   هنجضرورة الوقوف على  إىل أساسا بحثدف اليه  

 :مصادر الريع يف متويل تنميتها، وهذا من خاللعلى 
راسات إبراز الدور احليوي الذي تلعبه الطاقة األولية باختالف مصادرها يف الدفع بعجلة النمو االقتصادي ود-

االستثمار لتحقيق  هذا التقليدية وإمكانية ضبط اجتاهاتيف بدائل الطاقات  جدوى االستثمارات األجنبية
 استدامة النمو االقتصادي؛استمرارية و 

نمو يف الطاقات املتجددة على الاملباشر حماولة بناء منوذج قياسي يربز تأثري متغريات االستثمار األجنيب -
 االقتصادي املستدام باجلزائر؛

يف الطاقات املتجددة املباشر  األجنيب بني خمتلف متغريات االستثمار حماولة معرفة طبيعة العالقات اليت تربط-
، واملتغريات (النمو االقتصادي املستدام)بالنمو االقتصادي وهذا من خالل قياس طبيعة االرتباط بني املتغري التابع 

 االستثمار األجنيب املباشرتدفقات مجايل رأس املال، القوى العاملة، استخدام الطاقة األولية، تكوين إ)املستقلة 
 ؛(وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون

  البحثاختيار أسباب ودوافع: 

موضوع  تعاجلواليت  عاينتهاأساس بعض اإلشكاليات اليت متت م مت اختيار موضوع البحث على
تجددة تستند االستثمار يف جمال الطاقات املتجددة باجلزائر، حيث يشكل غياب رؤية وطنية شاملة حول الطاقة امل

إىل تقديرات موثوق هبا حول حجم العرض والطلب عقبة أساسية أمام إجناز وتطبيق مشاريع الطاقات املتجددة 
واالستثمار فيها، كما أن ضرورة وضع إطار عمل تشريعي وتنظيمي مناسب يعاجل الطاقة املتجددة أو فعالية 

طاعات الصناعة اجلديدة للخروج باالستثمارات الطاقة، يتيح معطيات أساسية إلنشاء بيئة عمل جذابة لق
جنيب املباشر يعترب اآللية األجنع الكتساب تكنولوجيات الطاقة املناسبة ناهيك على أن االستثمار األ. الضرورية

واخلربة احمللية، ويف األخري تعترب مسألة دعم قطاع الطاقة من طرف احلكومة وهيمنتها عليه عقبة رئيسية يف وجه 
 .باجتاه تنويع مصادر الطاقة يف املستقبلالعمل 

 حدود البحث: 
من أجل حتقيق أهداف ونتائج موضوعية جتيب عن إشكالية البحث، ولتسهيل الوصول إىل استنتاجات   

منطقية تتناسب مع موضوع الدراسة، مت ضبط اإلطارين الزماين واملكاين للدراسة من أجل اختبار الفرضيات، 
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، وهذا لكوهنا تعترب كافية (1101-0951)الدراسات التطبيقية خالل الفرتة بني سنوات حيث مت اختبار مناذج 
وتغطي أكرب عدد من املشاهدات اليت تتالئم مع منهجية النماذج القياسية املعتمدة، باإلضافة إىل االنطالقة 

السبعينات من القرن املاضي، املبكرة للجزائر يف اسرتاتيجية توطني الطاقات املتجددة باجلنوب الكبري منذ بداية 
، وهذا راجع لعدم إمكانية توفر معطيات موثوقة يف قواعد 1101وقد توقفت دراستنا القياسية عند حدود سنة 

بيانات وكاالت الطاقة والبنك والدويل وغريها من اهليئات الدولية املعتمدة واملفتوحة املصدر، كما مت تطبيق 
يما خيص أحدث املعطيات املتوفرة ف، ومت توظيف ينلضبط اإلطار املكا ائريالدراسة على حالة االقتصاد اجلز 

 .يف اجلانب التحليلي من الدراسة يف حدود املتاح ،1105حىت هناية سنة  االستثمار يف قطاع الطاقات املتجددة
 البحث ية ومرجعيةمنهج: 
 اختبار صحة الفرضيات املعتمدة،من أجل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة يف هذه الدراسة، وكذا   

 املتجددة يف أجزاء البحث املتعلقة بتحديد املفاهيم ووصف الظواهر املتعلقة بالطاقة سنعتمد على املنهج الوصفي
، باإلضافة إىل املستدام وعرض اآلراء واألفكار اليت قدمها املفكرون يف جمال االستثمار األجنيب والنمو االقتصادي

 املباشر يف الطاقات املتجددة االستثمار األجنيبمتغريات من أجل حتديد أثر لبناء النماذج القياسية  الكمياملنهج 
من خالل منوذج احندار متعدد يشمل النمو االقتصادي معربا عنه بالتغري يف وهذا  املستدام، على النمو االقتصادي

وعة من املتغريات املستقلة واليت تشمل استخدام الطاقة الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار الثابتة كمتغري تابع، وجمم
وانبعاثات ثاين  ار األجنيب املباشراالستثمعنصر العمل و األولية، ومعدالت تكوين إمجايل رأس املال الثابت و 

 .أكسيد الكربون
الدويل كقواعد بيانات البنك عدد من مصادر البيانات   أجل إجناز هذا البحث مت االعتماد على ومن   
والعديد من بيانات  ONSان الوطين لإلحصائيات يف اجلزائر وموقع الديو ، IEA بيانات وكالة الطاقة الدوليةو 

ومنظمة ، OECDواهليئات العاملية كمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  IPCCوكاالت املناخ والطاقة املعتمدة 
بتحليل البيانات من خالل أساليب القياس وسنقوم وغريها،  UNCTAD مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

 .E-Views 8ربنامج القياسي الوهذا باالعتماد على  االقتصادي
 الدراسات السابقة: 
نظرا لتزايد تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف أغلب دول العامل النامية، واحلاجة ملعرفة أثرها على   

العديد من الدراسات اليت ختصصت يف حتليل وتقييم العوامل احملددة لتدفق هذه البلدان املضيفة، تعددت 
مدت إشكالية ضمان إمدادات االستثمارات يف العامل بشكل عام، ويف الدول النامية بشكل خاص؛ كما اعتُ 

استدامة،  القطاعات الصناعية بالطاقة يف حبوث العديد من الدراسات احلديثة من أجل االجتاه حنو اقتصاد أكثر
حيث أشارت توقعات العديد من التقارير والدراسات احلديثة إىل أن الطاقات املتجددة ستلعب دورا متزايد األمهية 
يف املستقبل، وعليه البد من مواصلة البحوث وتطوير التكنولوجيات اليت تسمح باستغالل خمتلف تطبيقاهتا؛ حيث 
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ط االقتصاد بالبيئة وتعزز اسرتاتيجية االستدامة اليت تعتمد على جمموعة تعترب هذه األخرية احللقة الوحيدة اليت ترب
من املعايري الدولية املعنية باجملال البيئي، ونظرا لتعدد الدراسات واملصادر واملعلومات اليت تتناول توجه العامل حنو 

اسرتاتيجية  ية هلا مكانتها اجليووحىت يف اجلزائر كدولة نام ؛االقتصاد األخضر وموجة الطاقات املتجددة يف العامل
يف ميزان الطاقة العاملي، تقصينا العديد من الدراسات السابقة اليت تناولت ولو جزءا من دراستنا، واليت كان هلا 

 :فيما يلي ها الزمينحسب تسلسل الدور الكبري يف ضبط إشكالية موضوعنا، ونوجز أهم هذه الدراسات
املوسومة بـمحددات انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف االحتاد  ،Fahri Sekerو Eyup Doganدراسة -0

، سنة 91، يف العدد Renewable Energyدور الطاقات املتجددة وغري املتجددة، املنشورة يف جملة : األورويب
، حيث تعترب هذه الدراسة من بني الدراسات احلديثة اليت تدخل يف إطار عالقة البيئة بالنشاط 1105

ت الغازات الدفيئة، حيث تدرس العالقة أثر استخدام اار ة استخدام الطاقة التقليدية بإصداالقتصادي، وعالق
باالعتماد على فرضيات الطاقات املتجددة وغري املتجددة واالنفتاح التجاري على انبعاثات ثاين أكسيد الكربون 

، باستخدام تقنيات 1101-0951ل الفرتة ، لدول االحتاد األورويب خالEKCكوزنتس البيئي   منوذج منحىن
بطريقة املربعات الصغرى  ، حيث قام الباحثان بتقدير النموذج الديناميكيPanel السالسل الزمنية املقطعية

جتارة االنبعاثات لتخفيف تبين آليات أظهرت النتائج اليت توصال إليها إىل أن استخدام الطاقة املتجددة و و  .العادية
، أظهرت وجود عالقة EKCوخفض استخدامات الطاقات التقليدية، حسب فرضيات منوذج  إصدار الغازات،

سببية ذات اجتاهني بني انبعاثات ثاين أكسيد الكربون واستخدام الطاقة التقليدية، وبني االنفتاح التجاري غري 
 .املقيد ومعدالت االنبعاثات

، املوسومة بالعالقة الديناميكية السببية بني Ilhan Ozturkو، Sakiru Adebola Solarinدراسة -4
 Renewable andاستهالك الطاقة الكهرومائية والنمو االقتصادي يف دول أمريكا الالتينية، املنشورة يف جملة 

Sustainable Energy Reviews حيث (1101-0921)، خالل الفرتة 1102، سنة 21، العدد ،
الطاقات املتجددة  مصادر حدني استهالك الطاقة الكهرومائية كأية بلصت هذه الدراسة إىل وجود عالقة سببخ

رجنتني، شمل كل من األأمريكا الالتينية واليت ت يف منطقةوبني منو معدالت الناتج احمللي اإلمجايل يف سبعة دول 
موذج الن تغريات وفقجمموعة من املالدراسة  تبنتالربازيل، الشيلي، كولومبيا، اإلكوادور، البريو وفينيزويال، حيث 

نتاج املتضمنة إلمجايل تكوين رأس املال الثابت والقوى العاملة، من خالل اختبار التكامل النيوكالسيكي لدالة اإل
املشرتك بني متغريات النموذج املقدر، حيث خلصت الدراسة إىل وجود عالقة تبادلية بني املتغريات يف كل من 

استخدام الطاقة الكهرومائية حنو النمو االقتصادي يف   ناجتة عنات اجتاه واحد األرجنتني وفنزويال، وإىل عالقة ذ
بني تأثري استهالك معامل االرتباط يف املدى الطويل كل من الربازيل، الشيلي، كولومبيا واإلكوادور والبريو، كما أن 

العالقة السببية بني املتغريات حمدودة  الطاقة الكهرومائية على الناتج احمللي اإلمجايل يف دول أمريكا الالتينية، وأن
يف املدى الطويل وهذا راجع إىل اجتاه أغلبية دول أمريكا الالتينية وخاصة الربازيل إىل اسرتاتيجيات تشجيع توليد 



ة ــــقدمـــــالم  

 

 
 ز

الطاقة من املصادر املتجددة األخرى كوقود اإليثانول والطاقة من احملاصيل والطاقات املتجددة األخرى وهو ما 
 .االستثمارات يف قطاع الطاقة الكهرومائية (Fixed) تثب  

دراسة مقارنة بني : جدوى االستثمارات األجنبية املباشرة يف حتقيق النمو االقتصادي ط،دراسة مجال بلخيا-3
حيث  ،1101/1102اجلزائر واملغرب، يف أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جبامعة احلاج خلضر باتنة سنة 

سعت هذه الدراسة إىل إبراز دور االستثمارات األجنبية املباشرة وجدواها يف حتقيق النمو االقتصادي من خالل 
التطرق إىل حمددات االستثمار األجنيب يف الدول النامية وأهم النظريات املفسرة حلركة رؤوس األموال األجنبية، 

ل مناخ االستثمار يف كل من اجلزائر واملغرب والتطرق إىل وعالقته بالنمو االقتصادي، حيث قام الباحث بتحلي
ترتيب اجلزائر يف املؤشرات الدولية لتقييم مناخ االستثمار، وقام بتقدير منوذج قياسي للنمو االقتصادي يف اجلزائر 

تغريات املستقلة وبني امل( الناتج احمللي اإلمجايل)عن طريق دالة إنتاج بافرتاض وجود عالقة خطية بني املتغري التابع 
، خالل الفرتة (االستثمارات األجنبية املباشرة، واالستثمارات احمللية وإمجايل الصادرات وإمجايل الواردات)

استقرارية السالسل الزمنية بطريقة جوهانسن  ختبار التكامل املشرتك بعد اختبار، حيث قام با0991-1101
ملربعات الصغرى املصححة كليا، هذا ألن قيمة دربن واتسون واعتمد الباحث يف تقديره للنموذج على طريقة ا

DW  اليت تفيد يف الكشف عن مشكلة االرتباط الذايت غري موجودة، وتأكد من وجود عالقة موجبة ومعنوية عند
، وتوصل أيضا إىل األثر %1.312بني الصادرات اإلمجالية والناتج احمللي اإلمجايل مبقدار  1.12مستوى 

ويرجعها الباحث  %1.151-عنوية بني االستثمارات األجنبية املباشرة والناتج احمللي اإلمجايل بنسبة السالب وامل
إىل أن االستثمارات األجنبية باجلزائر مل تصل بعد إىل املستوى املطلوب الذي يسمح بأن يكون له تأثري إجيايب 

 اجلزائر حتول إىل اخلارج املستثمرين األجانب يف على النمو االقتصادي، باإلضافة إىل أن التحويالت املهمة ألرباح
م إعادة استثمارها حمليا، كما توصل أيضا إىل األثر موجب بني الناتج واالستثمارات احمللية مبعامل وال يت

، وعليه فقد خرج الباحث بنتيجة مفادها أن تدفقات االستثمارات األجنبية الوافدة للجزائر تعترب غري  1.121%
كما قام أيضا بتقدير . تعكس حجم اإلمكانيات اليت تتوفر عليها اجلزائر وهو ما أكدته دراسته القياسيةكافية وال 

أثر االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي يف املغرب خالل نفس فرتة الدراسة فقد قام بنفس اخلطوات 
مجايل بنسبة ة يرفع من الناتج احمللي اإلواحد السابقة وتوصل إىل أن زيادة االستثمارات األجنبية بنسبة

، وفسر الباحث هذه النتيجة إىل حتسن تنافسية العديد من القطاعات اجلاذبة لالستثمارات  1.1920%
كالسياحة واالتصاالت والصناعة، كما توصل أيضا إىل وجود عالقة إجيابية بني االستثمار احمللي والناتج اإلمجايل 

، %1.332ووجود عالقة إجيابية بني إمجايل الواردات والناتج احمللي اإلمجايل مبقدار ، %1.312مبا مقدراه 
جنيب املباشر يؤثر إجيابا على الناتج احمللي اإلمجايل يف كل بلد حسب خلص الباحث إىل أن االستثمار األ وعليه

إىل حجم االختالالت  خصوصياته، وأن تضاءل حجم االستثمارات الواردة إىل كل من اجلزائر واملغرب يرجع
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اهليكلية اليت يعانيها مناخ االستثمار يف البلدين واليت أكدهتا مؤشرات العديد من الدراسات الدولية لتقييم املناخ 
 .االستثماري

 Friedemann Polzin ،Michael Migendt ،Florian A. Taube ،Paschenدراسة كل من  -2
Von Flotow، دراسة بيانات  -كومية على االستثمار يف الطاقات املتجددةاملوسومة بأثر السياسات احل

، سنة 51، يف العدد Energy Policyمقطعية لدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، املنشورة يف جملة 
اليت قامت بتقدير أثر السياسات احلكومية على  ه الدراسة من بني الدراسات األوىلحيث تعترب هذ ،1102

، حيث اعتمدت الدراسة يف النموذج املقدر (1100-1113)االستثمار يف الطاقات املتجددة، خالل الفرتة 
على نوعني من املتغريات، متثلت املتغريات التابعة يف مجيع القدرات املولدة من املصادر املتجددة بامليغاوات يف 

الضريبية واملالية، تعريفة الشراء )ثلت املتغريات املستقلة يف جتميع خمتلف األدوات احلكومية ، ومتOECDدول 
، كربونومجيع األدوات املتحكمة يف السوق خلفض انبعاثات ال( ، الرسوم، شهادات اإلصدارFITاملضمونة 

ة حنو مشاريع الطاقات املتجددة، جنبية املباشرة املوجهية املشجعة لولوج االستثمارات األومجيع السياسات احلكوم
والبىن التحتية حملطات ومزارع الطاقات املتجددة، ومجيع القوانني والتشريعات احلكومية وبرامج الطاقات املتجددة 
والفعالية الطاقوية، حيث خلصت الدراسة إىل التسليم بفشل أدوات السوق يف محاية البيئة ومنه احتمال فشل 

يف استيعاب وتوسيع نطاق استخدامات الطاقات املتجددة، حيث البد من توجيه هذه  البىن التحتية احلالية
ت املتجددة هذا من السياسات والقوانني حنو االستثمارات يف مشاريع البىن التحتية الداعمة لنشر تطبيقات الطاقا

فة الشراء يإطار تعر  خرى ضرورة دعم ونشر قوانني توليد وختزين وتوزيع الطاقة املتجددة يفجهة، ومن جهة أ
إلمجايل الطاقات  %1.35، قويا نسبيا يف تفسري النموذج بنسبة R2املضمونة حيث جاء معامل التحديد 

لطاقة الكتلة احلية، وهو ما يدعو إىل  %1.35للطاقة الشمسية و %1.19لطاقة الرياح و %1.35املتجددة و
 .مارات الطاقة املتجددةتبين املزيد من األدوات احلكومية الداعمة لتشجيع استث

اليت قامت  ،W. Mérida، وM.A. Escalante Soberanis ،A. Alnaggarدراسة كل من -5
مبعاجلة موضوع اجلدوى االقتصادية للطاقات املتجددة وإمكانية مسامهمتها يف تغذية الصناعة التعدينية خارج 

، سنة 11، العدد The Extractive Industries and Societyشبكة الطاقة التقليدية، املنشورة يف جملة 
تكنولوجيات الطاقات املتجددة، ومنه ضرورة  ء على التطور امللحوظ يفحيث سلط الباحثون الضو ، 1102

، بكندا، حيث توصلت الدراسة أنه إذا ما مت االعتماد Nunavutدجمها يف قطاع الصناعات التعدينية بإقليم 
لرت من  12211 توليد الطاقة يف الصناعة التعدينية باإلقليم فإنه ميكن توفري على تطبيقات الطاقات املتجددة يف

،  التعدينية من إمجايل كمية وقود الديزل املستخدمة يف الصناعة %01وقود الديزل سنويا، وهو ما يقدر بنسبة 
ومت خالل الفرتة  ،قيق فعالية أكرب الستغالل الطاقةكما أن دراسة جدوى مشاريع الطاقات املتجددة مسحت بتح

، من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون، كما توصلت الدراسة من خالل نتائج دراسة اجلدوى %12جتنب ما نسبته 
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أنه إذا ما قامت شركات قطاع الصناعة التعدينية باالستثمار يف إنشاء مزارع توربينات الرياح على مستوى اإلقليم 
ديزل سنويا خالل عمليات االستخراج اليت تقوم هبا وهو ما سيخفض مليون لرت من ال 32فإهنا ستوفر أزيد من 

من انبعاثات الغازات الدفيئة ومنه جتنب دفع الضرائب  %21تكلفتها االستخراجية ويعزز من رحبيتها، وستتجنب 
 .على التلوث كل هذا إذا ما مت دمج تطبيقات الطاقات املتجددة يف عمليات االستخراج

، املوسومة مبقاربة النمو االقتصادي Sjak Smulders ،Michael Toman ،Cees Withagenدراسة -6
 Oxford Centre for، يف مركز 032، العدد OxCarre Research Paperاملستدام، املنشورة يف جملة 

the Analysis of Resource Rich Economies واليت قامت مبحاولة حتديد مقاربة  ،1101، سنة
الجتاه االستدامة القوي لنظرية النمو االقتصادي، وهذا من خالل التطرق إىل إخفاقات السوق االقتصادي، 
وضرورة دمج العديد من االعتبارات البيئية يف االقتصاد، واالجتاه حنو االقتصاد الذي خيدم البيئة وليس االقتصاد 

من منوذج كالسيكي للنمو االقتصادي لدالة اإلنتاج املكونة من رأس  انطلق الباحثون يدمر البيئة، حيث الذي
هو جودة البيئة  N، وRومعدل االستخدام أو نسبة نضوب رأس املال الطبيعي وتكلفة إعادة صيانته  Kاملال 
ا أيضا إىل جدوى النمو و ، كما تطرق          : ة التاليةة جتدد رأس املال الطبيعي وفق الدالوإعاد

االقتصادي املستدام، والذي حسبهم يكون ذي جدوى وفعال إذا مت احتساب كثافة استخدام املوارد الطبيعية 
، حيث أن من       : وتكلفة صيانتها للحفاظ على نفس املستوى من جودة البيئية وفق املعادلة التالية

بعائد "األصلي فيها ات البيئية ضمنها أن يعود على االستثمار شأن استهالك املنتجات اليت مت دمج االعتبار 
هنا عن دالة النمو االقتصادي  ونوالذي يستخدم يف إعادة صيانة املورد البيئي، وحتدث الباحث "التدهور البيئي

 املستدام األمثل، وعن دور األدوات احلكومية يف ضبط معدالت النمو يف إطار أدوات السوق التقليدية، حيث
رت إىل ظهور اجتاه جديدة على الساحة الدولية ينادي تعترب هذه الدراسة من بني الدراسات احلديثة اليت نظ  

بضرورة اعتماد أساليب أدوات السوق األقل كربونا عن طرق إضافة العديد من املتغريات كالتطور التكنولوجي 
 . منوذج النمو االقتصادي املستداموالبحث والتطوير وتثمني النفايات واقتصاد الطاقات املتجددة يف

ة باآلثار املتبادلة بني النمو االقتصادي وانبعاثات مدراسة قيس حسن علوان، وسعيد حممود الطراونة، املوسو -7
دراسة حالة األردن، املنشورة يف اجمللة األردنية للعلوم : ثاين أكسيد الكربون يف إطار فرضيات منحىن كوزنتس البيئي

واليت قامت باستقصاء العالقة الديناميكية طويلة األجل بني النمو  ،1101، سنة 1العدد  االقتصادية،
االقتصادي واملؤشر البيئي املتمثل يف انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف األردن، وذلك يف إطار فرضيات منحىن  

لطويل بني متغريات النموذج خالل كوزنتس البيئي، إضافة إىل اختبار اجتاه العالقات السببية يف األجل القصري وا
 : ، وفقا للنموذج التايل(1101-0951)فرتة الدراسة 

                       
انبعاثات ثاين     حيث ميثل ،             

إىل حد اخلطا    ويشري  استخدام الطاقة األولية،    الناتج احمللي اإلمجايل، و    أكسيد الكربون و
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العشوائي، واعتمد الباحثان على منهجية االحندار الذايت لفرتات اإلبطاء املوزعة بأسلوب اختبار احلدود 
ARDL ومنوذج متجه تصحيح اخلطأ ،VECM حيث خلص الباحثان أن املعامالت املقدرة يف النموذج ،

، كما أظهرت نتائجهما أيضا إىل وجود عالقة سببية ذات اجتاهني يف األجلني EKCتنسجم مع فرضيات منوذج 
اجلوانب البيئية يف رسم  راحيث خلصت الدراسة إىل ضرورة اعتبالقصري والطويل بني متغريات النموذج املعتمد، 

النظيفة يف مجيع السياسات االقتصادية الكلية، وضرورة التوجه حنو تطبيقات الطاقات املتجددة ودمج التقنيات 
 .القطاعات االقتصادية

دراسة مداحي حممد، وخليل عبد القادر، التوجه املستقبلي لالستثمار يف الطاقات املتجددة وأثره على -9
دراسة قياسية مقارنة بني الدول النفطية والدول غري النفطية، خالل -معدالت النمو االقتصادي يف الدول العربية

حيث جلأ  ،1101، سنة 01ملنشورة يف جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد ، ا(1100-0992)الفرتة 
الباحثان إىل تقسيم عينة الدراسة إىل جمموعتني أوهلا الدول النفطية وتضم اجلزائر، العراق، ليبيا، اململكة العربية 

ي مصر، لبنان، املغرب، السعودية، اإلمارات العربية املتحدة، وتضم اجملموعة الثانية الدول غري النفطية وه
السودان، سوريا، تونس واليمن، حيث أجاب الباحثان على فرضية أن توجه الدول لالستثمار يف الطاقات 

 اناملتجددة سيكون حافزا للنمو االقتصادي يف الدول غري النفطية أكثر منها يف الدول النفطية، كما قام الباحث
، باستخدام التمهيد األسي 1105-1101املتجددة خالل الفرتة  بالتنبؤ بتوجه الدول العربية إىل الطاقات

سبة استخدام الطاقات ، حيث خلصت الدراسة إىل أن نسبة الدول اليت ستشهد ارتفاعا يف نHolt-Wintersلـ
من عينة الدراسة، أما الدول الباقية فستشهد اخنفاضا يف استخدامات الطاقات  املتجددة تشكل ثالث دول

وعالقته  ENRGاملتجددة خالل فرتة الدراسة، كما قاما بتقدير منوذج استخدامات الطاقات املتجددة 
وائي ، كما رمز إليه الباحثان حيث كانت معلمات تقدير منوذج األثر العشTCRبانبعاثات ثاين أكسيد الكربون 

 .ضعيفة حسب نتائج الباحثني التفسريية جد
، اليت Claudiu Cicea ،Corina Marinescu ،Ion Popa ،Cosmin Dobrinدراسة كل من -8

دراسة مقارنة على املستوى الكلي، املنشورة يف جملة : جاءت بعنوان الفعالية البيئية لالستثمار يف الطاقات املتجددة
Renewable and Sustainable Energy Reviews حيث سلطت الدراسة ، 1101، سنة 31، العدد

-0991)خالل الفرتة ، 11الـالدول األوروبية  يف الطاقات املتجددة يف جمموعةالضوء على فعالية االستثمارات 
من  Decarbonizationلتحليل إزالة الكربون  Kaya ، على املستوى الكلي باالعتماد على تعريف (1115

 :االقتصاد باالعتماد على النموذج التايل
     

   

 
 

  

   
 

 

  
عن عدد   عن انبعاثات ثاين أكسيد الكربون، و  ، حيث تعرب 

عن كثافة      و ،عن كثافة استخدام الطاقة نسبة للناتج احمللي اإلمجايل       السكان، و
، وهذا باستخدام طريقة املربعات الصغرى العادية للبيانات املقطعية، األولية اقةاالنبعاثات نسبة إىل استخدام الط



ة ــــقدمـــــالم  

 

 
 ك

حيث خلصت الدراسة إىل التوصل إىل مؤشر الفعالية البيئية يف العديد من الدول األوروبية، حيث قدر معامل 
، وهو يؤكد نتائج الدراسة اليت مثنت دور االستثمار يف قطاع الطاقات املتجددة يف %1.99ا نسبته مباالرتباط هبا 

 .EU-22رفع مؤشر الفعالية البيئية يف الدول األوروبية 
، اليت جاءت بعنوان اختبار سببية جراجنر بني استخدام الطاقة واالستثمار Hoda Hassaballaدراسة -01

، Renewable and Sustainable Energy Reviewsاألجنيب املباشر يف الدول النامية، املنشورة يف جملة 
أثر  حيث تطرقت الدراسة إىل عالقة االستثمار األجنيب املباشر بالبيئة وقامت بدراسة ،1101، سنة 30العدد 

، وهذا باالعتماد 1101-0920دولة نامية خالل الفرتة  30االنبعاثات املتأتية عن استخدام الطاقة األولية يف 
 02جاءت الدراسة مبجموعة من النتائج مفادها أن ، حيث ECM منوذج على اختبارات السببية جلراجنز واختبار

تتجه من استخدام الطاقة حنو االستثمارات األجنبية دولة من بني دول عينة الدراسة ثبتت لديها عالقة سببية 
 2دول لديها عالقة سببية ذات اجتاه واحد من االستثمار األجنيب املباشر حنو استخدام الطاقة، و 9املباشرة، وأن 

ام الطاقة دول لديها عالقة سببية متبادلة بني متغريات الدراسة، وأنه ال توجد عالقات طويلة األجل بني استخد
جنيب يف الدول النامية، وهو ما يعزز اجتاه تدفقات رؤوس األموال األجنبية حنو قطاعات ألولية واالستثمار األا

 .أخرى أكثر فعالية دون قطاع الطاقات األولية
، اليت عاجلت موضوع اسرتاتيجيات االستثمار يف الطاقات Cheuk Wing Lee ،Jin Zhongدراسة -00

 ،1101، سنة 55، العدد Renewable Energyي والتنفيذي، املنشورة يف جملة اإلطار املفاهيم: املتجددة
حيث انطلق الباحثان من نقطة حتليل سوق الطاقات املتجددة يف العامل، واقرتحا طريقة لتحليل سوق تطبيقات 

؛ حتليل صناعة معدات التطبيقات صادرها من خالل دراسة جدوى السوقالطاقات املتجددة باختالف م
حتليل السياسات املتعلقة بتشجيع االستثمار يف الطاقات املتجددة، وأوضح الباحثان من خالل و املتجددة؛ 

ميكن االعتماد عليه يف بناء مناذج أخرى مبا يتواءم مع خصوصيات البلد  الذي، Standardمنوذجهما النمطي 
طاع وكذلك اختالف آليات االستثمار وتشجيعه، حيث قاما باختبار منوذجهما املختار ونوع الطاقة املستغلة والق

، حيث اعتمدا 1105-1112على كل من اقتصاد الربازيل، الصني، أملانيا، والواليات املتحدة، خالل الفرتة 
 : التايل على النحو، Compounded Annual Growth Rate ،(CAGR) على مضاعف النمو السنوي

     
                             

                              

 
 

               
 
، وهلذا قام   

، ومت 1101-1112الباحثان بتقسيم فرتة الدراسة ملعرفة نسبة استخدام الطاقة املتجددة حاليا خالل الفرتة 
، ومن أجل عملية التنبؤ مبعدالت استخدام 1105-1103نبؤ بنسبة استخدام الطاقة املتجددة خالل الفرتة الت

للتكلفة  األمريكية الطاقة املتجددة مت تقدير تكاليف االستثمار استنادا على ما جاء به منوذج الواليات املتحدة
 : كما يلي  االتناسبية واليت مت احتساهبا حسب منوذجهم
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تكلفة حتويل     ومتثل  ،t، عن تكلفة توليد الطاقة يف الفرتة    ، إذ تعرب 

هي مدة حياة  nهو معدل اخلصم، و r، وtعن الطاقة الكهربائية املولدة يف الفرتة  تعرب   ، وtالطاقة يف الفرتة 
ستنخفض مما احملسوبة  الطاقات املتجددة تكاليف ، فإنأنه حسب النموذج السابقاملشروع، وتوصلت الدراسة 

 %21 بنسبة ما بني االعتماد على تطبيقات الطاقة النظيفة ، حيث ستنمو معدالتيف العامل هااستخدام يعزز
 LCOE ، حسب نوع القطاع، كما أن منوذج التكلفة التناسبية للطاقات املتجددة1121حبلول سنة  %92إىل 

 .يساعد املستثمرين على تقدير تكاليف االستثمار يف الطاقة
 Energy، املنشورة كمقال يف جملة A. Deramoو، M. Toreesi، وB. Fortunatoدراسة كل من -04

Conversion and Management واليت درست موضوع حتليل أداء  ،1101، سنة 51، يف العدد رقم
، Bri حيث قام الباحثون حبساب إمجايل اإلشعاع الشمسي يف مدينة وجدوى نظام تطبيقات املرايا الفلطوضوئية،

لطاقة الشمسية الفلطوضوئية، لالقطات  01ث قاموا برتكيب ، بإيطاليا وفق معدالت خاصة، حيApuliaمبنطقة 
وات، مث قاموا بنمذجة فعالية املرايا الفلطوضوئية مقارنة بتكلفتها االقتصادية ملعرفة  101بذروة إنتاج تعادل 

ن التطبيقات خالل سنة واحدة، من خالل مراقبة نسبة اإلشعاعات وقدرات مجدوى االستثمار يف هذا النوع 
القطات الفلطوضوئية حسب منوذجهم مبا قيمته حيث قدرت التكلفة اإلمجالية لالطاقة املولدة عن املرايا كل شهر، 

سنة ونسبة  12ساعة، وهذا باألخذ بعني االعتبار مدة حياة هذه الالقطات املقدرة بـ/ أورو للكيلووات 1.55
فة الشراء املضمون للطاقة املولدة من يسنويا، كما أشاروا إىل أن تعر  %1.2إىل  %1.2تدهور املرايا املقدرة بـ

أورو  1.011إىل  يف الواقع الالقطات الفلطوضوئية من شأهنا خفض هذه التكلفة اليت من املقدر أن تصل
القطات الفلطوضوئية، وتعميمها استنادا على جتربة ساعة، وهو ما حيفز استخدام تطبيقات هذه ال/ للكيلوات

 .يف كامل إقليم إيطاليا Briمدينة 
 Usama Al-mulali ،Hassan Gholipour Fereidouni ،Janice Ym Lee ،Cheدراسة -03

Normee Binti Che Sab املوسومة باختبار العالقة التبادلية طويلة األجل بني استخدام الطاقة املتجددة ،
، يف العدد Renewable and Sustainable Energy Reviewsوالناتج احمللي اإلمجايل، املنشورة يف جملة 

الناتج احمللي  بني استخدام الطاقة املتجددة ومعدالت منو قام الباحثون باختبار العالقةحيث  ،1103، سنة 11
املتدين )اإلمجايل، يف العامل الذي قاموا بتقسيمه إىل الدول ذات الدخل املنخفض، والدول ذات الدخل املتوسط 

، حيث اعتمدت الدراسة على منهجية (1119-0951)وإىل الدول ذات الدخل املرتفع، خالل الفرتة ( واملرتفع
بارات جذر الوحدة واختبار التكامل املشرتك، حيث خلصت نطالقا من اختاملصححة كليا، ااملربعات الصغرى 

من الدول لديها اجتاه متبادل موجب يف املدى الطويل بني استخدام الطاقة املتجددة ومنو  %29الدراسة إىل أن 



ة ــــقدمـــــالم  

 

 
 م

 من جمموع الدول املدروسة ليست هلا عالقة سببية بني املتغريات وهذا يرجع إىل %09الناتج احمللي اإلمجايل، وأن 
، يف الدول اليت تعتمد بنسبة كبرية على استخدام الطاقات التقليدية نظرا الرتفاع احتياطياهتا Neutralityفرضية 

وكذلك إمكانية استغالل الطاقات التقليدية األحفورية كالغاز والنفط الصخريني مما سيؤخر مسار إحالهلا 
أي عالقة ال بالسلب وال باإلجياب بني إمجايل  من الدول مل تظهر %1بالطاقات املتجددة، كما أن ما نسبته 

دت الدراسة أيضا أن ، وأكThe Conservationالناتج واستخدامات الطاقة املتجددة، وهو ما يؤكد فرضية 
 .يف الدول ذات الدخول املرتفعةكانت  بني متغريات النموذج لعالقة السببية املتبادلةأقوى معدالت ل

وحىت حندد موقع حبثنا بالنسبة للدراسات السابقة، ويف حدود اطالعنا على العديد  ما سبق؛زيادة على   
منها، نقول أن هنالك العديد من الدراسات اليت قدرت مناذج االستثمار يف الطاقات املتجددة وأثره على النمو 

ول املدروسة فيها االقتصادي املستدام، واليت ال تعتمد على نفس املضمون أو نفس املنهجية، حسب فئة الد
وحسب الفرتة الزمنية للدراسة وحىت حسب نوع النموذج مبا يتوافق مع النظرية االقتصادية، حيث جند ثالثة أنواع 

املفسرة لنماذج النمو االقتصادي املستدام عن طريق االستثمار يف الطاقات املتجددة،  والدراسات من النظريات
الدراسات املتعلقة بأثر االستثمار ، و طاقات املتجددة على النمو االقتصاديالدراسات اخلاصة بأثر استخدام الوهي 

الدراسات اخلاصة مبحددات النمو االقتصادي و ، األجنيب املباشر يف الطاقات املتجددة على النمو االقتصادي
زائر يف الفصل قرهبا من دراستنا القياسية وإمكانية تطبيقها على حالة اجل، واليت سنفصل فيها كل حسب املستدام

 .األخري حسب نوع النموذج املعتمدالتطبيقي 

 هيكل البحث: 
من أجل اإلجابة على التساؤالت املطروحة باإلشكالية وحتقيقا ألغراض البحث، مت تقسيم هذه            

 :  كما يلـي  فصول مخسةالدراسة إىل عناصر وفق اخلطة التالية وباالعتماد على 
االستثمار  مفاهيمتناول سيحبيث  ،طار النظري لجدوى االستثمار األجنبي المباشراإل بعنوان الفصل األول-
والنظريات  جدوى االستثمارات األجنبية املباشرةأمهية ، إىل جانب التطرق إىل ألجنيب املباشر، أشكاله، دوافعها

 .املفسرة هلا

من  ،وعالقته باالستثمار األجنبي المباشرمقاربة النمو االقتصادي المستدام إىل  الفصل الثاينتطرق يسو -
اسرتاتيجية النمو ق إىل ، مث التطر اخللفية النظرية واملقاربات املتعلقة بالنمو االقتصاديخالل التعرض إىل 

 . حبث العالقة بني االستثمار األجنيب املباشر والنمو املستدام هبدف ،ومناذج قياسه االقتصادي املستدام

فعالية االستثمار األجنبي المباشر في الطاقات المتجددة لتحقيق النمو  الثالث الفصل نستعرض يفسو -
آليات ، مث اقتصاديات الطاقات املتجددة، كفاءهتا وجدواها االقتصاديةق إىل بالتطر  وذلك ،ماالقتصادي المستدا
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العاملية لالستثمار التوجهات ، ومن مث الوقوف على االستثمار يف قطاع الطاقات املتجددة وإشكالية متويلها
 .األجنيب يف الطاقات املتجددة وإمكانية دجمها يف منظومة اإلمداد الطاقوي العاملية

تحليل جدوى االستثمار األجنبي المباشر في كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة  الفصل الرابعندرس يف سو -
مناخ االستثمار األجنيب املباشر ، مث الطاقات األوليةخصائص البيئة االستثمارية يف قطاع ق إىل التطر ب وذلك ،بالجزائر

االسرتاتيجية الوطنية لكفاءة الطاقة وبرنامج الطاقات املتجددة ومن مث الوقوف على  ،يف قطاع الطاقة املتجددة
جنيب املباشر يف قطاع الطاقة الشمسية باجلزائر  افة إىل حتليل جدوى االستثمار األباإلض، لتعزيز االستثمار فيها

ملعرفة اجتاهات سوق الطاقة الشمسية وتكاليفها واسرتاتيجية إحالهلا يف إطار اللوائح واألدوات احلكومية كنموذج 
 .لربنامج تطوير الطاقات املتجددة باجلزائر

االستثمار األجنبي المباشر في أثر  إىل اجلانب التطبيقي من خالل قياس نتطرقس ويف الفصل اخلامس-
نظري  ، بداية بعرض(4102-0891)الطاقات المتجددة على النمو االقتصادي المستدام بالجزائر للفترة 

، ومن مث التطرق إىل مناذج االحندار اخلطي املتعدد الذي يربط ومنهجية النماذج املعتمدة القياسية الدراسةحملتويات 
يف الطاقات املتجددة على النمو االستثمار األجنيب املباشر  أثرحتليل  نحاولسحبيث بني متغريات الدراسة، 

 .E-Viewsباالعتماد على الربنامج القياسي  االقتصادي املستدام وذلك

من اختبار  انطالقا إىل مجلة من املقرتحات إضافةنقوم بعرض أهم النتائج املتوصل إليها، سأما يف اخلامتة ف     
االستثمارات ب وتشجيع وانتقاء جلذ الوطنيةسرتاتيجية اال نرجو أن تساهم يف ترقية مساعياليت  الفرضيات

 .باجلزائر وتطوير قطاع الطاقات املتجددة نميةاليت تعزز النمو االقتصادي املستدام وتساهم يف ت األجنبية املباشرة
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 تمهيد

 لرفع من معدالتا تشري العديد من الدراسات والنظريات املفسرة لالستثمار األجنيب املباشر إىل أمهيته يف
سامهته الفعالة يف تعبةة ملباعتباره أحد مكونات التدفقات الرأمسالية املكملة لالدخار الوطين و ، االقتصادي النمو
ارات ساهم يف نقل التقنيات واملهينه ىل جانب أإ ؛داخل كل دولةالتنمية لتمويل املشاريع اليت تتطلبها املوارد 

 املنا  املالمم اليي يشعع هيه األموا  عل  االنتقا  ريتوف أصبح من الضروري فقد وعليه ؛وطرق التسيري احلديثة
انطالقا من فكرة عدم كما   جنيب املباشرالنظرية دوافع االستثمار األ دراساتمن الكما فسرت العديد . إليها

  .0696و لربغر عام  0699ورميوند فرينون عام  0691 عامالسوق يف إسهامات كل من ستيفن هامير 
يكون  ميكن أن غري أنه ،ة املباشرةجنبيات األاالستثمار توطن ابيات فبالرغم من إجي من جهة أخرىلكن 

جدوى تساعد يف تقييم عوامد وأشكا  ت دراسا كمل تكن هنا ذا ماإ عل  املدى الطويل ة قد تظهرسلبي آثار اهل
 .ااملضيفة هل مبا خيدم أهداف الدو  املختلفة اتخماطر االستثمار 

ثالثة  يف هيا الفصل جاءجنيب املباشر، انب املتعلقة جبدوى االستثمار األمن أجل التعرف عل  أهم اجلو و 
 من خال  تناو  خمتلفإىل األسس النظرية لالستثمار األجنيب املباشر  املبحث األو   نتطرق يفحبيث  ،مباحث

؛ أما املبحث الثاين فقد جاء مهومربرات قيا دوافعاملفاهيم املتعلقة باالستثمار األجنيب املباشر وتقسيماته، وأهم 
 أمهيةاملوسوم بـو  وتقنيات املفاضلة بينها؛ أما املبحث الثالثماهية اجلدوى االقتصادية لالستثمارات ليتطرق إىل 

أهم النظريات املفسرة جلدوى االستثمارات األجنبية سيتمحور حو  ف مار األجنيب املباشرجدوى االستثدراسة 
  .وأمهية القيام بالدراسات حوهلا
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  األجنبي المباشر األسس النظرية لالستثمار :األولالمبحث 
اجلزء من الناتج احمللي للدولة اليي مل يستخدم يف االستهالك اجلاري لسنة  يعرف االستثمار بأنه ذلك

معينة، وإمنا مت استخدامه يف اإلضافة إىل رصيد اجملتمع من األصو  الرأمسالية لزيادة قدرة الدولة عل  إنتاج السلع 
تكوين رأس ال تعدو عل  اعتباره فاعال يف  وألن العديد من التعريفات .(3، صفحة 9002لطفي، ) واخلدمات

لالقتصاد القومي  أو الزيادة الصافية يف رأس املا  احلقيقي اإلنتاجيةاملا  العيين اجلديد اليي يتمثل يف زيادة الطاقة 
، (90، صفحة 9000عبد الحميد، ) من منظور االقتصاد الكلي أو للفرد واملنشأة من منظور االقتصاد اجلزمي

، حسب جنسية ميكن أيضا النظر لالستثمار حسب حعمه ومنط ومصادر متويله خال  فرتة زمنية معينةفإنه 
 خارج إقليم الدولةيف منط االستثمار األجنيب  ياحلقيقاملا  أين يتم تكوين رأس  ،(وطين أو أجنيب) املستثمر

 .املباشرعرض فيما يلي خمتلف املفاهيم املتعلقة باالستثمار األجنيب ستن، و (7-5، الصفحات 9002لطفي، )
 جنبي المباشراأل االستثمار مفهوم: المطلب األول

االستثمار لغة مل خيرج عن كونه طلب احلصو  عل  الثمرة؛ ومثرة الشيء ما تولد عنه وهو الزيادة والنماء 
المؤسسة )  واليي يكون عادة يف صورته النهامية النقدية أو املالية أو التعارية أو يف شكل عقارات أو منقوالت

، وقد يكون هيا االستثمار داخليا (077، صفحة 0227مارس  95-92لضمان االستثمار، أيام  العربية
أجنبيا  اعند تكوين رأس املا  داخل الدولة أو خارجيا وهو استثمار خارج احلدود الوطنية وبيلك يعد استثمار 

علقة باالستثمار تعددت التعاريف واملفاهيم املتفقد  وعليه. (9، صفحة 9002حسين، ) للبلد املستثمر فيه
التعاريف عل   هيه عند الكثري من الكتاب واخلرباء واالقتصاديني، وسنحاو  فيما يلي عرض أهم األجنيب املباشر

 .سبيل اليكر وليس احلصر كما يلي
 Foreign Direct Investment  تعريف االستثمار األجنبي المباشر: الفرع األول

 :ما يلير األجنيب املباشر سنيكر أمهها كريف العلمية ملفهوم االستثماالقد حوى الفكر االقتصادي العديد من التع
املباشر عل  أنه نوع من االستثمار الدويل يعكس االستثمار األجنيب  (FMI)يعرف صندوق النقد الدولي -

عل  مصلحة داممة يف مؤسسة مقيمة يف ( املستثمر املباشر)هدف احلصو  عل  كيان مقيم يف اقتصاد بلد ما 
وتنطوي هيه املصلحة عل  وجود عالقة طويلة األجل بني املستثمر ( مؤسسة االستثمار املباشر)اقتصاد آخر 

حني ألجنيب مباشرا وعليه يكون االستثمار ا ،(November 2004, p. 5 ,(DITEG))  املباشر واملؤسسة
أو أكثر من أسهم إحدى مؤسسات األعما ، عل  أن ترتبط هيه امللكية بالقدرة عل  ( %10)ميتلك املستثمر 

 .(3، صفحة 9002خضر، ) التأثري عل  إدارة املؤسسة
االستثمار األجنيب املباشر عل  أنه ذلك  (UNCTAD) كما يعرف مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية-

عل  التحكم اإلداري بني شركة يف  القدرةاالستثمار اليي ينطوي عل  عالقة طويلة املدى تعكس مصاحل داممة و 
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القطر املستقبل )قطر آخر ة إنتاجية يف دوشركة أو وح( القطر اليي تنتمي إليه الشركة املستثمرة)القطر 
 .(2، صفحة 9002علي، ) (رلالستثما

 حسب تعريفها املرجعي  تعترب االستثمار األجنيب مباشرا (OECD) منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أما-
وهيا من أجل تأسيس روابط للحصو  عل   يف إطار القيام بنشاط اقتصادي ملستثمر مقيم بالبلد، إذا كان جيري

 مارسة التأثري عل  تسيري املؤسسة بواسطةمب تسمحوخاصة منها االستثمارات اليت  منفعة داممة مع مؤسسة مقيمة،
كون يما  وكثريا (OECD, 2003, p. 404) ، من أسهم هيه املؤسسةفأكثر  %01التحكم يف ما نسبته 

التمثيل يف جملس اإلدارة؛ املشاركة يف إمكانية  :العوامل اليت تشمل بني زجامل يف إطاراالستثمار األجنيب املباشر 
 عملية صنع السياسات؛ التباد  بني صانعي القرار؛ توفري املعلومات؛ توفري إمكانية االقرتاض مبعدالت منخفضة

(OECD, OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, 
1999, p. 8). 

انطالقا من نظرية  دورة  Wells(0691-0696) وVernon  (0699-0690 )وعرفه آخرون أمثا    
تشمل القروض اليت قد ملوارد االقتصادية هبدف استخدامها من قبل الغري، و تدفقات ا جمموع  أنهحياة املنتوج عل  

هليه  يف إنشاء املشاريع املختلفة يف البلد املضيف هم واملشاركة مع رأس املا  احملليواملساعدات واالكتتاب يف األس
 .(Morgan & Katsikeas, 1997, p. 70) االستثمارات

ينطوي عل  متلك املستثمر "ف االستثمار األجنيب املباشر بأنه هو اليي عر أما عبد السالم أبو قحف في  
عني، باإلضافة إىل قيامه باملشاركة يف إدارة املشروع مع املستثمر مشروع مجلزء من أو كل االستثمارات يف األجنيب 

أو سيطرته الكاملة عل  اإلدارة والتنظيم يف حالة ملكيته  ،joint –ventureيف حالة االستثمار املشرتك  لياحمل
من املوارد املالية والتكنولوجية واخلربة التقنية يف  جزءقيام املستثمر األجنيب بتحويل  إضافة إىلالستثمار، الكاملة ل

  (03، صفحة 0292أبو قحف، ) .مجيع اجملاالت إىل الدو  املضيفة
عل  أنه االستثمار احلقيقي يف املصانع والسلع الرأمسالية  Dominick Salvatoreيف املقابل يعرفه   

واألرض واألصو  الثابتة ويتضمن ذلك رأس املا  واإلدارة، وحيتفظ املستثمر حبق السيطرة واستعما  رأس املا  
 (Salvatore, 2013, p. 70) . املستثمر

للمستثمرين من خارج الدولة اليي يسمح االستثمار الوافد املباشر "عل  أنه  فريد النعار كما يعرفه  
املختلفة، مبعىن آخر تأسيس شركات أو  اريعض التوظيف االقتصادي يف املشك أصو  ثابتة ومتغرية، بغر لتمل

 (93، صفحة 9000النجار، ) ."من األهداف االقتصادية املختلفة لتحقيق عددجدد دخو  شركاء 
 وعليه فإن االستثمار باملعىن الكلي هو تكوين رأس املا  الثابت مضافا إليه التغري يف املخزون السلعي،  

أي اإلضافة إىل الرتاكم من موجودات رأس املا  الثابت واملخزون السلعي يف سنة معينة، وألن املستثمر األجنيب 
يتعه حنو املكاسب الصافية األعل  فإنه يتحرى العوامد واملخاطر املتوقعة، فعند تساوي العوامد يتحرى املخاطر 

عندما تنخفض العوامد املتوقعة دون احلد أو ترتفع و ، األدىن وعند تساوي املخاطر يتعه حنو العوامد األعل 
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، عليه فإن التنافس بني الدو  عل  املخاطر فوق السقف تنعدم فرص البلد املعين يف استقبا  استثمارات أجنبية
 .(00-52الصفحات ، 9002بريهي، ) االستثمارات قوامه الفروقات بني العوامد املتوقعة واملخاطر

 :التالية بالنقاطالتعاريف السابقة ميكن اخلروج مجلة ومن خال        
 ؛يتم مبوجب عقد طويل املدىة عن استثمار حقيقي ر اباالستثمار األجنيب املباشر ع-
حتقيق مكاسب ميثل االستثمار األجنيب املباشر عقد شراكة والتزام بني املستثمرين احملليني واألجانب من أجل  -

 .مشرتكة متتد عل  املدى البعيد
كما جاءت   (Capital Flows) رؤوس األموا  فقط تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يفميكن حصر  ال-

 ؛ والتكنولوجية اإلدارية والتسويقية املكاسبيضاف إليه العديد من به التعاريف الكالسيكية بل 
وخالصة ملا سبق ميكن تعريف االستثمار األجنيب املباشر عل  أنه االستثمار الناشئ عرب احلدود واليي   

يستخدم املدخرات خارج اإلطار اجلغرايف للدولة، وهيا نتيعة النتقا  رؤوس األموا  االستثمارية واملوارد 
 .ع املكتسبةاالقتصادية إىل دولة أجنبية هبدف احلصو  عل  األرباح وتعظيم املناف

 تقسيمات االستثمار األجنبي المباشر: الفرع الثاني
جنيب املباشر ميكن أن يكون مشروعا ميتلكه أو لتعاريف السابقة أن االستثمار األمن خال  ا ذكرنالقد 

مر ال يقتصر عل  ملكية رأس املا  فقط بل ميتد أيضا إىل إدارة املشروع يشارك فيه طرفان أو أكثر، وأن األ
ينقسم إىل استثمار أجنيب مباشر كاالستثمار الثابت يف املصانع واآلالت عموما وألن االستثمار األجنيب  .يريهوتس

واالستثمار يف املخزون واالستثمارات العقارية، وإىل استثمار أجنيب غري مباشر واليي يكون يف شكل قروض 
وهو االستثمار اليي يبحث عن عامد لرأس  أجنبية أو شراء األجانب ألسهم أو سندات حكومية أو خاصة،

تأخي  بدورهاو . (9-7، الصفحات 9002لطفي، ) املا  املستثمر دون جهد إداري أو خماطر اختاذ القرار
 :تقسيمات التاليةجنبية املباشرة موضوع الدراسة الاالستثمارات األ

 Joint Ventureالمشترك  األجنبي المباشر االستثمار: أوال
كن أن جنيب املباشر مشرتكا إذا اشرتك فيه طرفان أو أكثر من دولتني خمتلفتني ومييعترب االستثمار األ 

، صفحة 0222حامد، ) دارة أو من حيث اخلربة والتكنولوجيا وحىت براءات االخرتاعتشرتكا يف رأس املا  أو اإل
 :، كما يعرف عل  أنه كل استثمار تتوفر فيه الشروط التالية(00
بني طرفني أحدمها أجنيب واآلخر وطين إلنشاء مشروع يف الدولة املضيفة؛ كما ميكن ( جلاالتفاق طويل األ) 

بشراء )جانب أو عند قيام أحد األطراف األ ؛(اصللقطاع العام أو اخل)للطرف الوطين أن يكون تابعا سواء 
يف شركة استثمار قامم مشرتك؛ أو من خال  املشاركة ليس فقط يف حصة رأس املا  بل حىت عند تقدمي ( حصة

تثمارات أبو قحف، السياسات واألشكال المختلفة لالس) (.كنولوجيا وطرق التسيري واإلدارةاخلربات والت)
ومن خال  هيه اخلصامص يتبني أن االستثمار األجنيب املشرتك  .(35-32، الصفحات 0292األجنبية، 

يساهم يف نقل التقنيات اإلدارية والتنظيمية احلديثة، وتنمية القدرات اإلدارية للمدراء احملليني وخلق فرص عمل 



جنبي المباشراإلطار النظري لجدوى االستثمار األ: الفصل األول  

6 
 

وهو األمر اليي يساهم يف زيادة تدفقات رؤوس األموا  األجنبية وحتسني ميزان  جديدة يف الدو  املضيفة،
 .(00، صفحة 9005األسرج، ) املدفوعات وخلق عالقات تكامل بني النشاطات االقتصادية بالدو  املضيفة

 Wholly-Owned FDIاالستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر األجنبي : ثانيا
لكها املستثمر األجنيب بالكامل من أكثر االستثمارات تفضيال للشركات تحيث تعترب االستثمارات اليت مي 

املتعددة اجلنسيات وتتمثل يف قيام هيه الشركات بإنشاء فروع لإلنتاج أو التسويق أو غريها من األنشطة اإلنتاجية 
تعترب الشركات املتعددة اجلنسيات مبثابتة اآللية  إذ. (00، صفحة 9005األسرج، ) واخلدمية بالدولة املضيفة

عل  أهنا املؤسسات اليت  UNCTADتعرفها منظمة  واليتاليت يتم من خالهلا االستثمار األجنيب عرب الدو ، 
اليت متتلك أعماال ووسامل إنتاج يف أكثر من دولة ويدير نشاطها عل   تتألف من الشركة األم وفروعها األجنبية،

 .(072، صفحة 9009مطر، شقيري، و المومني، ) املستوى الدويل جملس يتخي الدولة األم مركزا رميسيا هلا
 Assembly Operations مشاريع أو عمليات التجميع: ثالثا
لطرف الوطين مبوجب قيام الطرف االستثمارات اليت تأخي شكل اتفاقية بني الطرف األجنيب واوهي  
جنيب بتقدمي منتعا هناميا كما يقوم الطرف األ و  بتزويد الطرف اآلخر مبكونات منتج معني لتعميه ليصبحاأل

وتأخي . مسالية مقابل عامد مادي معني، والتعهيزات الرأمليات التشغيل والتخزين والصيانةاخلربة واملعرفة الالزمة لع
 .استثمارات التعميع شكل االستثمار املشرتك أو شكل التملك الكامل للمشروع من الطرف األجنيب

 Free Zonesاالستثمار في المناطق الحرة : رابعا
وتعد  وهو االستثمار اليي يهدف إىل إنشاء مناطق حرة من أجل إقامة فروع للصناعات التصديرية، 

العالقة التعارية بني املؤسسات الواقعة يف املنطقة احلرة واملؤسسات احمللية يف  الدولة املضيفة من عمليات التعارة 
اخلارجية، إذ ال خيضع االستثمار لقوانني الدولة املضيفة وخيضع لقوانني خاصة حيث تعف  االستثمارات يف 

املنتعات  تطاعات ذات الطابع اجلبامي واجلمركي، ونشري هنا إىل أناملناطق احلرة من مجيع الرسوم والضرامب واالق
 .(095، صفحة 9000عبد الحميد، ) يكون هدفها اإلنتاج املوجه للتصدير ضمن نطاق املناطق احلرة

 Green Fieldالمشاريع الجديدة : خامسا
كل االستثمارات اليت تستهدف الدخو  إىل األسواق اخلارجية عن طريق إقامة مشاريع   واليت يقصد هبا 

جديدة مملوكة بالكامل للمؤسسة األم، حيث تستفيد عند إقامتها بالبلد املضيف من السوق احمللية، وتتمتع باحلرية 
أما  .ل اإلنتاج للبلد املضيفالتامة يف إدارة نشاط الشركة واحلصو  عل  أرباح أكثر نتيعة اخنفاض تكلفة عوام

الدولة املضيفة فتحقق دخو  تدفقات نقدية جديدة خاصة إذا كان االستثمار موجها للتصدير فإنه سيساهم يف 
كما تعترب االستثمارات اجلديدة الشكل   ،(070، صفحة 9000عطية، ) تعديل اختال  ميزان املدفوعات

 .األكثر تفضيال بالنسبة للشركات األجنبية لسهولة نفاذها إىل أسواق الدو  املضيفة، وهو ما يؤكده اجلدو  املوايل
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 9005-9005عدد وقيمة المشاريع الجديدة لالستثمار األجنبي المباشر للفترة (: 00)جدول رقم 
عدد المشاريع  السنوات

 العالمفي 
قيمة المشاريع في  (مليون دوالر) قيمة المشاريع في العالم حسب نوع االقتصاد

 **االقتصاديات االنتقالية االقتصاديات النامية االقتصاديات المتقدمة *العالم
9005  10 800  224 841  354 644  53 133  632 618 

9000  12 822  309 829  464 283  43 390  817 502 

9007  12 951  295 518  442 976  66 039  804 533 

9009  17 179  408 251  788 734  97 337 1 294 322 

9002  14 755  321 755  586 990  49 385  958 130 

9000  15 425  289 803  482 934  46 236  818 974 

9000  16 783  291 403  522 796  51 070  865 269 

9009  15 107  238 224  355 687  37 092  631 003 

9003  16 523  263 256  534 183  33 331  830 771 

9002  15 022  232 808  447 951  25 290  706 049 

9005  14 381  261 466  468 614  35 648  765 729 

 ( أوروبا، ألبانيا، صربيا، أرمينيا، روسيا، أوكرانيا، أزباكستان، جورجيا وغريهاجنوب **)                                   القيمة باملليون دوالر*
 (UNCTAD, 2016): المصدر

وبالتايل قيمة املشاريع  نالحظ من خال  اجلدو  السابق النمو املضطرد لعدد االستثمارات اجلديدة، 
، حيث بلغت هيه القيمة 5102إىل  5112اجلديدة يف إطار االستثمار األجنيب املباشر خال  الفرتة من سنة 

مشروع جديد لترتاجع بعد ذلك  09096مليون دوالر مبعد   0564955يف العامل مبقدار  5111سنة  ذروهتا
برتاجع تدفقات االستثمار األجنيب املباشر املتداعي  مشروع جديد متأثرة 04922إىل ما عدده  5116سنة 

 5105مث تنخفض خال  كل من سنة  5100و 5101بفعل آثار أزمة الرهن العقاري، لرتتفع بعدها سنيت 
أن أغلبية هيه املشاريع  نالحظكما .5102مليون دوالر سنة  992956لتحقق بعدها ما قيمته  5104و

النامية، وهيا ملواممة اقتصادياهتا هليا النوع من االستثمارات خاصة يف إطار ارتفاع اجلديدة موجهة حنو الدو  
، وأن %00مبا نسبته أسعار املعادن أن ترتفع  يتوقع البنك الدويلأسعار املواد األولية يف السوق الدولية، حيث 

 . 5101ع هناية سنة م، %0 احملصالت الزراعية إلنتاج الزيوت واملواد الغيامية بنسبةترتفع أسعار 
 االستثمار األجنبي المباشرمحددات دوافع و : المطلب الثاني

إال أن هنالك حمددات ودوافع مشرتكة حتركه  االستثمار األجنيب املباشر  عل  الرغم من اختالف أشكا       
من املستثمر  يف جمموعة من العوامل ختص كلهيه احملددات تتلخص و  ،حيث التوجهات والتغريات وحتكمه من

.نتناوهلا فيما يلي األجنيب والدولة املضيفة له

  

 دوافع االستثمار األجنبي المباشر: الفرع األول
خال  العقدين املاضيني حيث زادت بنحو ثالثة  شهدت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر منوا متسارعا     

مليار دوالر سنة  26مقابل  0661مليار دوالر سنة  519لتصل إىل  0661-0615أضعاف خال  الفرتة 
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مليار دوالر سنة  0461صل إىل حنو لت 5111-0661ة أضعاف خال  الفرتة مث زادت بنحو سبع. 0615
، 5119مليار دوالر سنة  916إىل صل لسنوات األخرية لتاالخنفاض خال  احنو  تاجته ا، غري أهن5111

بأزمة الرهن  هيه التدفقات متأثرةمث مل تلبث أن هتاوت  5119مليار دوالر سنة  9192يمة رتفع بعدها إىل قتو 
تصل إىل ما تدفقات رؤوس األموا  األجنبية و  ، لرتتفع بعدها5116مليار دوالر سنة  0990إىل العقاري 
فيما  سنعرضو  (World Bank, 2017)  ،5102سنة  5092ما قيمته  وإىل 5100سنة  5519قيمته 
 .ملضيف لالستثمار األجنيب املباشردوافع كل من املستثمر األجنيب والبلـد ا يلي
املستثمر لتعسيد وء لقد حظيت دوافع جل ؛نبي المباشر لالستثمار في الخارجدوافع المستثمر األج: أوال

الدولة  أو من طرفاملستثمر األجنيب، جنيب املباشر واجتيابه باهتمام بالغ ومتزايد سواء من طرف االستثمار األ
دة أهداف رميسية تدفع الشركات متعد دوافع مبثابةهيه ال حيث ميكن اعتباراألجنبية،  اريعاملضيفة للمش

 (97، صفحة 9002الهادي، ) :تتمثل يفواليت  اجلنسيات لتعسيد االستثمار األجنيب املباشر،
هيا الشكل  و  النامية، وقد ُعدوهو يُعد من أكثر األنواع انتشارا يف الد :عن الموارد يبحثاستثمار أجنبي -

 اخلام؛ أقدم أشكا  االستثمار كالتنقيب عن النفط وغريه من املوادكمن االستثمار  
دمات التأمني والتمويل، فضال عن اخلدمات خاصة فيما يتعلق خب :عن الخدمات يبحثاستثمار أجنبي -

جنبية يف قطاع بري يف تدفقات رؤوس األموا  األحيث مت تسعيل ارتفاع ك .التقليدية كاملواصالت والكهرباء وغريها
حركات االستثمار والتعارة قد تعرتض اليت احلواجز العوامق و  اخلدمات، وهو األمر اليي أدى إىل تيليل خمتلف

 املتاحة بالدو  النامية؛ لضرامب والرسومكااجلمركية وغري اجلمركية  من القوانني والتسهيالت  االستفادةمن خال  
فهو الدافع األو   يكمن يف االخرتاق اجلاد والكبري لألسواق العاملية، :استثمار أجنبي يبحث عن األسواق-

اليي جيعل من الشركات املتعددة اجلنسيات تفضل التدويل بدال من التصدير، وهيا مرهون بالنقامص املميزة 
أبو قحف، ) ؛ولية واستغال  اليد العاملة الرخيصةخاصة يف عمليات حتويل املواد األ لألسواق املراد اخرتاقها،

 .(30، صفحة 0292واألشكال المختلفة لالستثمارات األجنبية،  السياسات
يف األسواق العاملية،  يشكل دافع حتقيق ونيل فرص صناعية ممكنةحيث : استثمار أجنبي يبحث عن الكفاءة-
من خال  البحث عن  ،وبراءات االخرتاع املعرفة الفنية والعلمية مبشاركة من ميلكون أسرار التقنيةتساب التايل اكبو 

 .(05، صفحة 9000السامرائي، ) ؛العمالة املاهرة والكفاءة، واعتماد صيغ التعاون العلمي
تعددت الدوافع الكامنة وراء  ؛ي المباشر من طرف الدول المضيفةاالستثمار األجنب ستقطابدوافع ا: ثانيا

 االستثمار األجنيب املباشر وطرق استقطابه من طرف الدو  املضيفة، حيث تتخي هيه الدوافع أبعادا اقتصادية
هيه  وتتمثلتنمية املستدامة الواجتماعية تسع  الدو  املضيفة لتحقيقها من أجل دفع ععلة النمو ومنه حتقيق 

 (30، صفحة 9000النجار، ) :فيما يلي الدوافع
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توفر الدو  املضيفة إمكانية الدخو  إىل أسواقها اإلقليمية باإلضافة حيث : حجم السوق والعوامل االقتصادية-
إىل هيكل أسواقها خصوصا فيما يتعلق بسياسات املنافسة واالندماج والتملك، واليي يسمح من خال  

املستهلكني يف البلد املضيف إىل جيب املستثمرين األجانب، كما تسع  الدو  املضيفة إىل ضمان  تفضيالت
االستقرار االقتصادي واالجتماعي والسياسي وضبط معايري التعامل مع فروع الشركات األجنبية خاصة فيما خيص 

 .(29، صفحة 9007عبد السالم، ) ؛التشريعات الضريبية من خال  اإلعفاءات جليب االستثمارات
إىل أمهية العوامل السياسية  تشري تقارير العديد من اهليةات الدولية: تحقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي-

واالجتماعية كنظريهتا االقتصادية يف اختاذ القرار االستثماري، خصوصا إذا كان عابرا للقارات، خاصة إذا مت 
وعليه من شأن  والتأمنيات الثقيلة الصناعوبعض السياحة، املصارف، ك حساسةيف قطاعات االستثمار 

 ؛اقتصاد البلد املضيف ومنه حتقيق الرفاه االجتماعي االستثمار األجنيب يف قطاعات معينة أن ينعش مؤشرات
 .(93-99، الصفحات 9000السامرائي، )

احلصو  عل  مستوى معني من التكنولوجيا،  حيث أن: وتحسين الوضع التنافسي البحث عن الكفاءة-
 التنمية االقتصادية،حتقيق جيا ذاتية من جهة، ومن جهة أخرى وخمتلف معارفها بغية االستفادة منها خللق تكنولو 

، تحسني الوضع التنافسي هليه الدو  مقارنة بالدولة األملكتساب املهارات واملعارف التكنولوجية ال كدافع يعترب  
 .(92، صفحة 9002الهادي، ) .ناهيك عن دوره الفعا  يف تعبةة املوارد التمويلية مقارنة بالقروض اخلارجية

 االستثمار األجنبي المباشرمحددات : الفرع الثاني
واليت جتعل  جنبية،ل  انتقا  وتدفق رؤوس األموا  األاحملددات والعوامل اليت تؤثر عتوجد جمموعة من  

  :دولة معينة أكثر جاذبية هليه االستثمارات، ونلخص هيه احملددات يف ثالثة عوامل كما يلي
امدة وطين اإلمجايل ومعدالت النمو، مستوى التضخم وأسعار الفومن أمهها الناتج ال: العوامل االقتصادية-

وشروط التباد  التعاري ودرجة االنفتاح عل  العامل اخلارجي،  هيكل اجلهاز املصريف وقيود التعارة الدولية،
هنا أن تسمح للمستثمر بتوزيع إنتاجه بسهولة كما تساهم شبكات ة إىل البنية التحتية، حبيث من شأباإلضاف

ضافة إىل شبكات توزيع الكهرباء واليت االستثمارات األجنبية باإل فروع يف تسهيل االتصا  بنياحلديثة االتصاالت 
، 9007مبروك، ) ؛تساهم جودهتا وكفاءهتا يف تشغيل اإلنتاج دون انقطاع وبالتايل جتنب اخلسامر احملتملة

 .(20-92الصفحات 
ملباشر من اإلطار القانوين والتنظيمي اليي يضبط االستثمار األجنيب احيث يعترب : العوامل القانونية والسياسية-

، وحىت يكون اإلطار التشريعي جيابا دون أن ميس بكيان الدو  املضيفة البد أن يتحدد العوامل املهمة يف جيبه
ضافة إىل ا بتصفيتها، باإلطاب االستثمارات ومحايتها وانتهامهبشفافية وبصورة واضحة وثابتة تتضمن طرق استق

، وعدم السماح ع أهداف الدولة املضيفةعدم تناقض التشريعات اليت تنظم االستثمارات األجنبية املباشرة م
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، 9000السامرائي، ) ؛منافسة غري متكافةة والسيطرة عل  ثرواهتا االقتصادية الوطنية للمستثمر األجنيب بإحال 
 .(99-90الصفحات 

حمددات  من واليت تتمثل يف عادات وتقاليد وقيم أفراد اجملتمع، وتعترب :العوامل االجتماعية والثقافية والدينية-
االستثمار األجنيب املباشر الرتباطها مبستويات التنمية يف الدو  املضيفة، ولتأثريها الكبري عل  تفضيالت 

األجنيب، فعل  مسريي الشركات مبا فيها مؤسسات االستثمار املستهلكني وعل  احلصة السوقية لسلع املستثمر 
األجنيب املباشر أن تدرس هيه العوامل للمعتمع املستهدف قبل اختاذ قرار االستثمار، حيث حسب منظمة 

خلصوصيات االيونسكو فإن بعض االستثمارات االقتصادية يف السبعينات مل تواصل تطورها وهيا راجع إىل إمهاهلا 
 . (9007منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ) والدينية جملتمعات الدو  املضيفة الثقافية

 الستثمار األجنبي المباشر النظريات المفسرة ل: المطلب الثالث
بصفة   به من وجهة نظر تارخيية ظل االستثمار األجنيب جييب اهتمام الشركات والدو  وزاد االهتمام

النمو املتزايد والسريع يف تدفق االستثمارات األجنبية خال  نوات األخرية لسببني رميسيني مها؛ يف الس كبرية
الثمانينات من القرن املاضي وحىت اآلن؛ واإلمكانيات اليت وفرها االستثمار األجنيب للدو  النامية وخاصة يف نقل 

نظريات االستثمار، قتصادي عرب تطوره عن العديد من ولقد كشف الفكر اال. املوارد املالية والتكنولوجية والبشرية
 أهمإال عبارة عن العوامل املفسرة لدالة االستثمار، وسنحاو  يف هيا املطلب عرض  احلقيقةهي يف  ما واليت

 .النظريات املفسرة لالستثمار األجنيب املباشر
 نظريات عدم كمال السوق: الفرع األول

، كما قبل ثالثينيات القرن العشرين ة بني االستثمار األجنيب املباشر وغري املباشرالنظرية الكالسيكييز متمل  
خارج حدودها اجلغرافية حيث  كالسيكي األسباب اليت دفعت الشركات للقيام باالستثمارنيو مل يشرح النموذج ال
لدو  النامية نظرا لندرة رؤوس مرتفعة يف ا تكون واليتتصدير بسبب اختالف أسعار الفامدة أرجعها إىل احلاجة لل
، مفهوم االستثمار األجنيب املباشر ألو  مرة Arther Bloom Fieldحدد  وقد، (0699)األموا  فيها أولني 

هامير منوذج استنادا إىل الرأمسا  االحتكاري  حيث ظهر (95، صفحة 9002الهادي، ) ،0691سنة 
Hymer  دافع الشركات األجنبية الرميسي  ه حسب هيا التيار فإنحيث أن ،0699و 0699مث  0691سنة

وترتكز  (Dunning & Pitelis, 2008, p. 69) ،يف االستثمار هو الرغبة يف السيطرة عل  السوق اخلارجية
أن الشركات املتعددة اجلنسيات تتمتع بقدرات خاصة ناجتة عن االبتكار يف نظرية هامير للميزة االحتكارية يف 

داري والضرييب أو جما  معني واخنفاض تكاليف الوحدة بسبب حعم اقتصاديات السلم أو عن طريق التميز اإل
املهارات العالية يف التسويق واليت تعترب من املميزات األساسية لقيام هيه الشركات باالستثمار األجنيب املباشر ومنه 
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، ألن هيه األخرية ال 1احلصو  عل  عوامد أعل  من تلك اليت حتصل عليها الشركات احمللية بالسوق اخلارجية
سنة  Cavesكافس و  0696سنة  Kinlebergerكل من   ية واليت حصرها تتوفر عل  هيه املزايا االحتكار 

عدم كما  املنافسة جنيب املباشر وهي أشكا  من نقامص السوق واليت تؤدي لقيام االستثمار األ عةيف أرب 0690
ورات حتقق وفميزة ، و عدم توفر عوامل اإلنتاج يف البلد املضيفميزة يف سوق السلع وإمكانية تنويع املنتعات، و 

 ا التيارهي هتماو  (Rugman, 1996, p. 169) . والتنظيمات احلكومية أو اإلنتاج الواسع النطاقاحلعم 
بعض الشركات حنو االستثمار يف تركيبة السوق اليي تستأثر فيه شركة ما أو قلة من بتفسري األسباب اليت تدفع 

املنتعني اليين حيتفظون بامليزة التنافسية اليت متكنهم من السيطرة عل  إنتاج أو بيع وتوزيع السلعة ويطلق عل  هيه 
ار يف السوق كبني ثالث أنواع من االحتاملزايا االحتكارية لة، ومتيز نظرية قالظاهرة يف السوق الدولية باحتكار ال

 :وهي ةالدولي
 :الشركة األولى للسوق احتكار-

ت يرجع السبب وراء دخو  العديد من الشركات العاملة يف جما  سلعة معينة إىل اقتناعها بأهنا كان حيث      
أن إحدى الشركات دخلت سوق معينة بسلعة غري مسبوقة يف هيا  فرتضلن ؛الشركة األقدم يف جما  إنتاجها

، وحترص الشركة عل  تطوير هيه السلعة (هيه الشركة هي اليت اخرتعتها وقدمتها ألو  مرة يف السوق)السوق 
وتقدمي احلمالت اإلعالنية وتستخدم التكنولوجيا يف اإلنتاج هبدف إنتاج كميات أكرب ويف املقابل ختفيض 

ف، ولدى الشركة إمكانيات كبرية للمحافظة عل  تفوقها بامليزة التنافسية اليت متتلكها يف مواجهة أي التكالي
منافس حمتمل، فإذا دخلت إحدى الشركات املنافسة إىل السوق فإهنا لن تستطيع التأثري عل  الشركة األوىل، من 

 يق البحث عن األسواق وخاصة اجملاورة منهاهنا تأيت أمهية أن تتحو  الشركات احمللية إىل شركات دولية عن طر 
بكرة يف سوق معينة كلما استطاعت م، فكلما كانت البداية (070-070، الصفحات 9007عباس، )

وطوره  ،0611سنة  Dunning به حسب ما جاء الشركة أن حتقق الزيادة يف النمو والسيطرة يف أعماهلا الدولية
 ,Dunning & Pitelis) يف إطار ما يعرف بنظرية اإلنتاج الدويل 0615سنة  Fayerweatherفيما بعد 

2008, p. 70). 
 :القوة االحتكارية-

االحتكارية، مبوجب هيا النوع من االحتكار يكون الدافع األساسي للشركة لالستثمار يف اخلارج هو القوة       
م نشاط تكاليفه املادية عما  الدولية يف أسواق بعيدة عن الوطن األوتفرتض هيه النظرية أن ممارسة األ
شركة اليت متتلك ميزة تنافسية قوية مثل التقنية املبتكرة واخرتاع أساليب الواالجتماعية عالية، وال جترؤ عليه إال 

 .تلك االنضباط والكفاءة يف إدارهتاعمل غري مسبوقة وغري معروفة من قبل، كما مت
 

                                                           
1
 The Multinational Corporation- A »في هذا اإلطار بعرض الورقة البحثية ، Nkosiو Vanو Cohenو Hymer قام كل من 

Radical Approach »  في مجلة  1891المقدمة سنةLabour, Capital and Society, Vol. 14 . 
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 :سلوك رد الفعل-
وخفضت من أسعارها فإن املنافس  إنتاجهاتراقب الشركات نشاط بعضها البعض، فإذا زادت شركة من 

هيا السلوك االحتكاري من صفات  األفعا ، حيث أنفعا  وردود وهكيا تتواىل األ. الثاين قد يقوم خبطوة مماثلة
الشركات الكبرية ذات الطبيعة االحتكارية، فالسبب اليي يدفع الشركة الثانية لالستثمار يف اخلارج هو قيام الشركة 

 .(079، صفحة 9007عباس، ) األوىل احمللية باالستثمار يف اخلارج
 Product Life Cycle in IB  نظرية دورة حياة المنتوج في األعمال الدولية  :لثانيالفرع ا

 القيام باالستثمار جو املنت حياة دورة نظرية ربطتهليا  لكل سلعة يف السوق دورة حياة خاصة هبا،
 .الدويل منتوجها منو باألحرى أو االستثمارية، الشركات منو مراحل من معينة مبرحلة املباشر األجنيب

 كل بعد فيما ودرسها، 0699سنة  Raymond Vernonفرنون  راميوند هيه النظرية حيث وضع
 ترجع اليت بالعوامل املتعلقة للتغريات مناقشة عن عبارة هي، و 0690سنة  وهريش 0691 سنة  Wellsويلز من
 يتم املنتعات فإن اإلنسان مثل أنه وهو أساسي افرتاض عل  تقوم جو املنت حياة فدورة ن؛الزم عرب النشاط موقع إىل

 متوت وأخريا يف االحندار النمطي املنتج مرحلة تبدأ مث ، مث نضج،(ميالد)، فإنتاج (محل)بفكرة  تبدأ تصور أهنا
 املراحل استعراض من البد جو املنت حياة دورة نظرية تفهم وحىت .(50-22، الصفحات 9007عبد السالم، )

 .املوايل الشكل يف مبني هو كما عل  أهنا أربع مراحل منظريها معظم اتفق اليتو  متر هبا اليت
 ج الدوليو دورة حياة المنت: (00) الشكل رقم 

 
 .(009، صفحة 9007عباس، ) :المصدر

حاولت هيه النظرية االستفادة من العيوب الفنية يف النظريات الكالسيكية اليت فشلت يف تقدمي  حيث
دلت النتامج أن أداء وسلوك الشركة حنو التصدير يتأثر و التباد  التعاري بني الشركات الدولية،  بابألستفسري 

 (27صفحة ، 0222الضمور، ) :باخلصامص التالية
ج، فبعض السلع ال و واع السلع يف نفس املراحل اليت ذكرت يف دورة حياة املنتأنليس من الضروري أن متر مجيع -

 عل  أنواع معينة من ركزت النظرية يف تفسريها لسلوك التسويق الدويلكما  ؛تتعدى دورهتا مراحل حياتية معينة
جتاهلت هيه النظرية العديد من العوامل األخرى الداخلية اليت  ؛العاليةلسلع ذات التقنية الفنية خص االسلع وباأل
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لعوامل ذات العالقة اقد يكون هلا أثر كبري يف قيام التباد  التعاري بني الشركات عل  املستوى الدويل مثل 
 داءالنظرية كيف ميكن حتسني مستوى األ تبني كما مل  ؛خيي القراربأهداف وفلسفة الشركة وخصامص مت

 .التصديري للشركات والعوامل احملددة لنعاحها
 النموذج الياباني والمقاربة الكلية لالستثمار األجنبي المباشر: الفرع الثالث

رتفعت االستثمارات األجنبية املباشرة اليابانية يف اخلارج بوترية سريعة خال  السبعينات مما دفع مبعموعة ا
سية فاملقاربة القاممة عل  امليزة التنمن االقتصاديني إىل حتليل وتفسري سبب هيه الزيادة، حيث مت التخلي عن ا

قد الحظوا أن االستثمارات األجنبية اليابانية مت حتقيقها ج، فو مريكية الضخمة ونظرية دورة حياة املنتللشركات األ
النسيج، )من طرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة واليت تنشط يف القطاعات اليت تعتمد عل  اليد العاملة الكثيفة 

 .يف الدو  النامية( األجهزة الكهرومنزلية
عل  أساس نقد النموذج االحتكاري السابق  بتأسيس املقاربة الكلية 0691حيث قام كوجيما سنة  

ن أتقليدي للتعارة الدولية حيث بني اليت ترتكز عل  امليزة املقارنة للدو  واليي رجع فيها إىل اإلطار التحليلي الو 
مما جيعلها غري قادرة عل  املنافسة عل  املستوى الدويل،  ؛الدولة اليت تستثمر يف دولة ذات أجور مرتفعة مثال

متكنها من تقليل ب عليها نقل استثماراهتا إىل البلدان حيث تستطيع هيه الصناعة املنافسة يف ظروف يستوج
جور منخفضة، فتزيد من قدرهتا التنافسية وبالتايل القدرة عل  املنافسة يف السوق الدولية، التكاليف حيث األ

ضيفة وتستفيد من استغال  امليزة املقارنة النسبية حبيث تنقل هي التكنولوجيا واخلربة مما حيسن من إنتاجية الدولة امل
وهو  آثار إجيابية عل  امليزان التعاري للبلد املضيف،بولة األم والدو  األخرى ما يعود للبلد املضيف مث تصدر للد

عكس االستثمارات األجنبية األمريكية اليت تقوم استثماراهتا بتعويض االستثمارات احمللية للدولة املضيفة وبالتايل ال 
 .(079، صفحة 0222الضمور، ) حتسن وضعية امليزان التعاري

املؤثرة يف قرارات االستثمار األجنيب املباشر سواء  ميكن القو  أن تعدد وتداخل وتباين املتغريات وعليه 
عددة اجلنسيات جيعل من م، أو تلك اخلاصة بالشركات متولة املضيفة أو تتعلق بالدولة األكانت ترتبط بالد

، كما جيدر اإلشارة أنه جيب ا حبيث تلق  نتامعه القبو  العاممدخل معني واختباره علمي اقرتاح مكانيةإالصعوبة ب
نبية خاصة بالنسبة جشر وبني جدوى هيه االستثمارات األجنيب املبانظريات ودوافع ولوج االستثمار األقة بني التفر 

 .املواليني نيحثيف املب التطرق إليهوهو ما سيتم ، للدو  النامية
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 ماهية الجدوى االقتصادية لالستثمارات: المبحث الثاني
أدت التحوالت االقتصادية اليت تلت احلرب العاملية الثانية يف ظل التوجهات العاملية إلعمار أوروبا إىل 
تزايد االهتمام مبوضوع االستغال  األفضل للموارد االقتصادية باملفهوم الواسع، حيث أفضت التطورات يف تقنيات 

ل إنتاج حديثة إىل ختفيف القيود عل  التعارة االتصاالت والبحوث املتعددة يف توفري الطاقة من خال  وسام
تأثر اإلنتاج بتعدد مصادر التمويل  فعل  سبيل املثا  .البيةية واإلقليمية كي تتماش  مع متطلبات السوق العاملية

إضافة إىل ذلك أخيت االستثمارات  املتاحة يف ظل احنسار القيود اجلغرافية عل  غرار اتساع األسواق وتداخلها،
فعل  الرغم من توفر . يف االتساع عل  حنو مل يسبق له مثيل حيث مشلت مجيع  جماالت احلياة االقتصادية

الظروف الفنية لالستثمار إال أن درجة املخاطرة زادت أيضا، حبيث أصبحت عملية البحث عن الفرصة 
من حيث طبيعة البيانات املطلوبة، اليت تعكس حالة تأكد أو عدم  االستثمارية وترمجتها إىل واقع عمال مضنيا

 .تأكد تام أمام املستثمرين اليين يهدفون لتحقيق عامد اقتصادي مرتفع
حو  كيفية معرفة جدوى أنواع ستقلة ات مدراسلبناء ضرورة وبناءا عل  ماسبق ذكره فقد أصبحت هناك      

 حيث. لبحث عن الفرصة االستثمارية وصوال إىل ترمجتها يف صورة مشروعا مناملشاريع االستثمارية املختلفة، بدءا 
هبيا اجملا  إىل ضرورة صياغة خطة مبدمية للمشروع االستثماري بداية من  تبلورت حبوث العديد من املهتمني

 قتصاديةق عليه بدراسة اجلدوى االهبا، بشكل تكللت فيه منظومة هيه املساعي لظهور ما يطل االسوق وانتهاء
 .املتعلقة هبا عل  النحو املوايل مفهومها واإلملام بكل املصطلحات ضبطىل اليت حنن بصدد التطرق إ

 دراسة الجدوى االقتصادية مدخل إلى: لالمطلب األو 
األمثل للموارد كبري يف حتقيق االستخدام والتوزيع ضوع دراسة اجلدوى االقتصادية باهتمام  حظي مو  لقد

املتاحة، وظهرت العالقة الوطيدة بني دراسات اجلدوى االقتصادية وطبيعة القرارات االستثمارية، فكلما قتصادية اال
ت أكثر جناحا وأمانا يف اعتمدت هيه األخرية عل  دراسات شاملة ودقيقة وموضوعية وعلمية، كلما كانت القرارا

  .املنشودة هدافحتقيق األ
 دراسة الجدوى االقتصادية  مفهوم ومراحل: لالفرع األو 

 :فيما يلي اتهوم اجلدوى االقتصادية سنقوم بالتطرق إىل مراحل إعداد جدوى االسثمار فبعد ضبط م 
 تعريف الجدوى االقتصادية: أوال

تعد إدارة االستثمار من اإلدارات احلديثة اليت توسعت يف تشكيالهتا بعد تزايد الفوامض املالية وتعدد        
الفرص االستثمارية عل  إثر االنفتاح االقتصادي وانتشار مظاهر العوملة وزيادة وسامل االتصا ، بشكل أهن  إىل 

هليكل التنظيمي الختاذ قرار اعتماد هيا األخري من ضرورة التوسع يف إنشاء أقسام مستقلة إلدارة االستثمار ضمن ا
ما يطلق عليه الكثري من  عملية إدارة القرار االستثماري حيث تعترب .(33، صفحة 9002آل شبيب، ) عدمه

إىل هيا املفهوم  Keyns جون مانيارد كينز، فقد أشار "دراسة اجلدوى"رواد أقطاب النظرية االقتصادية مبصطلح 
كما تعرف عل    ؛"، الفامدة والنقودعمالةال مة يفالنظرية العا"عندما حتدث عن الكفاية احلدية لرأس املا  يف كتابه 
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استثمار معني والعامد ة بني تكلفة توجيه األموا  حنو أهنا دراسة مشولية قاممة عل  التقديرات املستقبلية للموازن
 .(02، صفحة 9003الجميلي و جبران، ) املشروع االستثمارياملتوقع طيلة حياة 

ه الفنية وتقدير تكاليفه او لية تقييم مشروع مقرتح وحتليل جدعم"ويعرفها قاموس األعما  الدويل عل  أهنا 
عوامد -واملفاضلة بينه وبني املشاريع األخرى املقرتحة ويطلق عل  هيه املرحلة جدوى املشاريع أو حتليل تكاليف

 .(موقع قاموس األعمال الدولي) "املشاريع
هنا عملية دراسة العديد من العناصر املتعلقة ستثمارات األجنبية املباشرة عل  أكما تعرف جدوى اال

نتاج، اجلوانب التنظيمية والتمويلية ودراسة التكاليف مقارنة بالعوامد إلنتاج، دراسات السوق، عمليات اإلبا
أمجع كما  .(International Market & Investment Surveyors, 2014, p. 3) االستثمارية

ى االقتصادية انطالقا من حتليل جمموعة من العناصر املكونة للعدوى و  عل  تعريف اجلدنيالعديد من االقتصادي
السوق وتقدير احلصة السوقية، الدراسة الفنية واملتعلقة باملعدات الالزمة لتهيةة ذاهتا وتتمثل يف دراسات 

-Abou) مة رأس املا ، ومعرفة تاريخ االسرتداد ومعدالتهاالستثمار، حتليل التكاليف مقارنة بالعوامد، حتديد قي
Zeid, Bushraa, & Ezzat, 2007, p. 22). 

ميكن أن نعترب دراسة اجلدوى عل  أهنا مفهوم يعكس خطة املشروع عن طريق عملية إخضاع  وعليه
متغريات االستثمار ملعايري خاصة يف عملية انتقاء األفضل بني البدامل املقرتحة باختالف عناصر املشروع عن كونه 

 .عاما أو خاصا
 الجدوى االقتصادية مراحل: ثانيا
دراسات اجلدوى االقتصادية من أهم اخلطوات األساسية ألي مشروع ناجح، إن مل تعترب من ناحية أخرى       

 إذاألوىل يف جناح املشروع،  لبنة هيه الدراسة التكن األهم سواء كان املشروع املقرتح صغريا أو كبريا، حيث تعترب
يعقوب، ) تستعمل كمقياس ملدى النعاح يف حتقيق أهداف املشروع املرحلية حسب اخلطة املوضحة يف الدراسة

يتضمن حتليل جدوى املشروع العديد من املراحل حبيث تتكون كل مرحلة من جمموعة من و  .(5، صفحة 9002
تشمل سلسلة من الدراسات واليت تتطلب بدورها معلومات ختتلف من مشروع آلخر حسب  العناصر املختلفة،

طبيعة املشروع وحعمه، وهليا فإن أي حماولة إلعداد دليل أو مرشد لتحليل اجلدوى جيب أال ينظر إليها أكثر من  
يعقوب، ) :يةمن خال  اخلطوات التالاالقتصادية عل  العموم كوهنا خطوط عريضة، ويتم دراسة اجلدوى 

 (09-07، الصفحات 9002
لدراسة التفصيلية للرحبية التعارية ا ؛(الدراسة السابقة للعدوى)مية دراسة اجلدوى املبد ؛حتديد أهداف املشروع-

الدراسة الفنية للمشروع وتقدير التكاليف؛  جات املشروع؛و وتتضمن الدراسة التسويقية وتقدير الطلب عل  منت
تقدير الفامدة اليت تعود عل   ؛ادي لتقدير الرحبية التعاريةالدراسة التمويلية للمشروع؛ التقييم املايل واالقتص

 .اد القومي من جراء تنفيي املشروعاالقتص
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 أنواع دراسات الجدوى االقتصادية: الفرع الثاني
تعترب دراسة اجلدوى االقتصادية عملية شاملة لكافة جوانب املشاريع املقرتحة لالستثمار، واليت تكون يف  

شكل دراسات أولية تفصيلية واليت من خالهلا ميكن التوصل إىل اختيار بديل أو فرصة استثمارية من بني عدة 
ت املتخصصة اليت جتري للتأكد من أن خمرجات بدامل أو فرص استثمارية مقرتحة، وألهنا تتمثل يف جمموعة الدراسا

نواع التالية لدراسة ألقل مساوية هلا، وميكن حتديد األأو عل  ا( تكاليف)أكرب من مدخالته ( إيرادات)املشروع 
 :اجلدوى االقتصادية وهي

 الجدوى التفصيليةو دراسة الجدوى األولية  :أوال
كان إعداد دراسة اجلدوى التفصيلية يتسم بارتفاع الكلفة املالية وزيادة الوقت املبيو ، برزت احلاجة   ملا

إىل مرحلة وسيطة ما بني دراسة الفرص ودراسة اجلدوى التفصيلية والسيما إذا كان مستثمرو املشروع إقليميني أو 
 .عامليني مما حيتاجون لكثري من الدراسات الفاحصة

 :الجدوى األوليةدراسة .0
اإلضايف لفكرة املشروع هنية للتقييم امل من بني العملياتعملية إعداد دراسات اجلدوى التمهيدية  تعترب
 .(93، صفحة 9007عبد الرحيم، ) ملستقاة كنتيعة لدراسات الفرصستند عل  املعلومات األولية اتوعادة ما 

 (29، صفحة 9009علوان، ) :ومن اجلوانب األساسية اليت تعاجلها دراسة اجلدوى األولية لالستثمار ما يلي
 ؛ات املشروع، ومدى حاجة السوق هلادراسة أولية عن الطلب احمللي واألجنيب املتوقع عل  منتع-
 ؛تشغيلية وكانت تكاليف رأمسالية أدراسة أولية عن التكاليف اإلمجالية للمشروع سواء  -
 ؛شروع من العما  واملواد األوليةدراسة أولية عن مدى جدوى املشروع فنيا بتحديد احتياجات امل-
 ؛تيار أفضلهاخللمشروع املقرتح، وادراسة أولية عن املواقع البديلة -
 ؛ستوى القومي، وعل  عملية التنميةامل مدى تأثري املشروع عل -
 ؛التمويل ذاتيا أو من مصادر أخرى دراسة أولية عن مصادر متويل املشروع سواء كان-
 ؛للمشروع املقرتح( اإليرادات)قعة دراسة أولية عن العوامد املتو -
 ؛يد والقوانني السامدة يف اجملتمعبيان مدى توافق املشروع مع العادات والتقال-

أنه ليس هناك مراحل منطية لكل مشروع ولكن ختتلف باختالف كل مشروع نظرا واجلدير باليكر هنا، 
 .لطبيعته وحعمه

 :دراسة الجدوى التفصيلية.9
هتدف دراسة اجلدوى إىل وضع تصور دقيق وحمدد عن املشروع املقرتح تنفييه، حبيث يستطيع املستثمر 

مخسة جماالت هامة جيب  والتنمية وقد حددت منظمة التعاون االقتصادي تنفيي املشروع استنادا إىل ذلك التصور،
 (090، صفحة 9003الحواري و العتيبي، ) :الرتكيز عليها لتحديد جدوى املشروع وهيه اجملاالت هي
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الدراسة الفنية والتنبؤ بالتكلفة املتوقعة؛ الدراسة املالية؛ الدراسة  دراسة االجتاهات احلالية واملستقبلية للسوق؛-
وسنوجزها يف شرح  .القانونية؛ دراسة االحتياجات اإلدارية وتشمل حتديد مدى توفر الكفاءات البشرية املطلوبة

 :مبسط كما يلي
 دراسة اجلدوى التفصيليةيف  واالنطالقمتثل دراسة اجلدوى التسويقية نقطة البداية  حيث: دراسة السوق.أ

ليها هيه الدراسة متثل القاعدة اليت عل  أساسها يتم اختاذ قرار التوقف أو إللمشاريع، فالنتامج اليت تنتهي 
فاستنادا إىل البيانات واملعلومات . االستمرار يف استكما  تنفيي املراحل التالية لدراسة اجلدوى التفصيلية للمشاريع

اختيار الفن اإلنتاجي أو طبيعة التكنولوجيا املالممة وأي خطأ  جلدوى التسويقية يتم اختاذ قراراملتوافرة من دراسة ا
ج اليي يليب و يف نتامج هيه الدراسة سيؤدي الختيار تكنولوجيات لإلنتاج غري مطابقة للمواصفات احلقيقية للمنت

ي لنتامج هيه اجلدوى العديد من حيث سينتج عن اخلطأ املبدم. احتياجات الطلب وميو  أذواق املستهلكني
، 9003عتمان، ) سية ونتامج دراسة اجلدوى املاليةاألخطاء املرتاكمة يف نتامج دراسة اجلدوى الفنية واهلند

 .(92-93الصفحات 
اليت تتعلق بالسوق يقصد بدراسة اجلدوى التسويقية جمموعة الدراسات والبحوث التسويقية وعليه فإنه 

احلايل واملتوقع للمشاريع املقرتحة ينعم عنها توافر جمموعة من البيانات واملعلومات التسويقية واليت تسمح بالتنبؤ 
واتساقا مع املفهوم السابق  .حبعم وقيمة املبيعات من منتعات حمددة ومشاريع معينة خال  فرتة مقبلة أو مستقبلة

 :يتمثل يفالسوقية إن اهلدف الرميسي للدراسة لدراسة اجلدوى التسويقية ف
من خال  قياس حعم السوق احلايل واملتوقع ملنتعات  تحديد المالمح العامة للسوق الحالي والمتوقع-

حمددات  ومعرفةالفرص االستثمارية حمل الدراسة من حيث درجة التدخل احلكومي يف األسواق ودرجة املنافسة 
 .املقرتحنتعات املشروع مالطلب عل  

واليت تتفرع بدورها إىل بيانات ثانوية تشمل كل املنشورات  :مرحلة تجميع البيانات والمعلومات التسويقية-
والدراسات اليت تعدها اهليةات احلكومية الرمسية واالحتادات الصناعية ووكاالت اإلعالن ومندويب البيع واملوزعني 

 (92-93، الصفحات 9003عتمان، ) .انوبيانات متعلقة بوضعية االقتصاد وتعداد السك
بعد الوصو  إىل احلعم املطلوب واملالمم من البيانات  :مرحلة تشغيل وتحليل البيانات والمعلومات التسويقية-

ميكن التنبؤ بالطلب عل  السلعة من خال  تقسيم السوق إىل قطاعات خمتلفة واليت تدخل  ،واملعلومات التسويقية
 .(097، صفحة 9003الحواري و العتيبي، ) يف حتديد احلعم االقتصادي األمثل إلنتاجية املشروع

الدراسة الفنية، حيث أن حعم املشروع دالة متغرية  نعدلدراسة اجلدوى السوقية  كنتيعة: الدراسة الفنية. ب
 ،(07، صفحة 9007عبد الرحيم، ) البد من معرفة الطاقة اإلنتاجية املستهدفةو حلعم الطلب املراد تغطيته 

 (099، صفحة 9003العتيبي،  الحواري و) :حيث تتضمن الدراسة الفنية ما يلي
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ة موالعمالة واملواد املختلفة الالز عن طريق حتديد توليفة اآلالت  :تحديد الحجم االقتصادي األمثل للمشروع-
أكثر  ، ويعترب حتديد احلعم االقتصادي للمشروع منإنتاج وحدة من السلعة بأقل تكلفةللصناعة مبا حيقق 

ذلك ألن هناك العديد من البدامل اليت ميكن أن تكون سببا يف اختاذ قرار مدى توفر  ،اجلوانب صعوبة وأكثرها دقة
الفنية يف الوسامل ومصادر التمويل واملواد اخلام، وما هو الطلب املتوقع، ونستعرض أهم مسامل دراسة اجلدوى 

 .ح أدناهاجلدو  التوصيفي املوض
 مسائل دراسة الجدوى الفنية(: 09)جدول رقم 

 العناصر االرتكازية القضايا األساسية
درجة التوطن، مدى القرب أو البعد من األسواق، طبيعة القوى العاملة، تكلفة النقل،  اختيار املوقع األمثل للمشروع: املسألة األوىل

 .، الرتابط القطاعي(مصادر الطاقة)مستوى البنية التحتية، القوى احملركة لإلنتاج 
 .هيكل ملكية العقارات، حدود املساحة احلالية وهامش التوسع قدير تكلفة األراضي واملباينت: املسألة الثانية
 .حتديد اإلنتاج عل  أساس الشرامح املستهدفة، تعريف خطوط اإلنتاج حتديد نوع اإلنتاج وعمليات اإلنتاج: املسألة الثالثة
 .االقتصادية يف الدولة ةالسياساإلنتاج، توجهات وفرة عناصر  اختيار الفن اإلنتاجي املناسب: املسألة الرابعة

 .طبيعة الصناعة، مواصفات مدخالت اإلنتاج التخطيط الداخلي للمشروع: املسألة اخلامسة
 .دورة اإلنتاج، التوقفات احملتملة لعملية اإلنتاج تقدير كميات املواد األولية: املسألة السادسة
 .الفن اإلنتاجي، مستو تأهيل العمالة توصيف العمل داخل املشروع :املسألة السابعة
 .العمر االقتصادي والعمر اإلنتاجي تقدير العمر االقتصادي للمشروع: املسألة الثامنة
 .حعم اإلنتاج والتقنية حتديد حعم املشروع املناسب: املسألة التاسعة

 .(97، صفحة 9003و جبران،  الجميلي) :المصدر
لنهامي وهي الطريقة اليت يتبعها املشروع يف تصنيع املدخالت املختلفة واخلروج باملنتج ا: تحديد أسلوب اإلنتاج-

 :ب املستخدمة أمههايلحيث هناك العديد من األسا
خطوط إنتاج آيل بالكامل حيث يتم استخدام العمالة بأقل مستوى ممكن ويطلق عل  هيا األسلوب الكثيف -

لرأس املا  وذلك بسبب تطور التكنولوجيا املستخدمة حيث رأت كل النظريات االقتصادية من آدام مسيث حىت  
استثمارا صناعيا يستقطب التكنولوجيا إىل أن الرتاكم الرأمسايل حعر الزاوية للنمو االقتصادي واعتربته  كينز

وبالتايل حيث النمو االقتصادي ذاتيا من خال  العالقة بني رأس املا  الصناعي والتكنولوجيا، وهيا ما ذهبت إليه 
 .لرأمسايل اليي يغدو دالة مستقلةاملدرسة الكالسيكية حيث جعلت من التقدم التكنولوجي دالة تابعة للرتاكم ا

املتعلقة باختيار التكنولوجيا املناسبة حيث تتم املفاضلة بني التكنولوجيا املستوردة واملنتعة حمليا  غري أن القرارات
وبني التكنولوجيا كثيفة رأس املا  وبني التكنولوجيا كثيفة استخدام العمل وبني التكنولوجيا اجملربة والتكنولوجيا 

يعتمد عل  حتليل املنافع والتكاليف إضافة إىل واليي ليم احملك الرميسي إلجراء املفاضلة بشكل س تعترباجلديدة و 
ترجيح األثر اإليكولوجي يف إطار وسامل أجنع وأضمن السترياد واقتناء التكنولوجيا كالرتاخيص وحقوق امللكية 
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عبد الرحيم، ) وغريها من اآلليات اليت البد أن ختضع ملعايري التقدير واملفاضلة بني خماطر التكنولوجيات البديلة
 .(70-02، الصفحات 9007

بشكل كبري وهو عل  العكس متاما من األسلوب السابق حيث يتم استخدام  :خطوط إنتاج تستخدم العمالة-
للمشاريع سبق يتضح أن للدراسات الفنية األثر الكبري يف دراسة اجلدوى واستنادا ملا  .العمالة بأكرب عدد ممكن

 :يف أمهها نوجزيد من املشاكل والصعوبات واليت وأن عدم تطبيق ذلك بالدقة املطلوبة سوف يؤدي إىل العد
 (030، صفحة 9003الحواري و العتيبي، )
ات اإلنتاجية املتاحة بني الطاق اختال  التوازن ؛ت منها املباشرة أو غري املباشرةارتفاع تكاليف املشروع سواء كان-

اع املالية وتفاقم مشاكل تدهور األوض ؛دف والفعا  بني األنشطة املختلفةعدم وجود التنسيق اهلا ؛واملستخدمة
 .اختال  واختالف اهليكل الكلي للمشروع ؛السيولة

 الجدوى البيئية والقانونية، دراسة الجدوى المالية: نياثا
 :دراسات اجلدوى املالية والقانونية والبيةية من أهم أنواع دراسات اجلدوى واليت نتطرق هلا فيما يلي تعترب 

 :دراسة الجدوى المالية.0
دراسة اجلدوى املالية أمهية خاصة يف سلسلة دراسات اجلدوى لسببني أساسيني أوهلما أن نتامج اجلوانب  حتتل     

األخرى السابقة تصب يف الدراسة املالية يف شكل بيانات وأرقام وإيرادات وتكاليف حبيث ترتمجها إىل قيم 
رحبية التعارية للمشروع وهو ما يهم العديد وثانيهما أن الدراسة املالية تعطي مؤشرات عن مدى ال. ومضامني مالية

وعليه  (022، صفحة 9005الصحن، ) ،من األطراف مثل املستثمرين، البنوك، اجلهات احلكومية املسؤولة
 (030، صفحة 9003العتيبي، الحواري و ) :هتدف دراسة اجلدوى املالية إىل حتقيق ما يلي

 ؛تقدير تكلفة األموا  املتوسطة للهياكل التمويلية املقرتحة-
 ؛مةاليي حيقق مصاحل وأهداف املنظاملبادلة بني اهلياكل التمويلية املختلفة واختيار اهليكل األفضل و -
 :املالية تعاجل ثالثة حماور رميسية وهياجلدوى  دراسةومما سبق يتضح أن . املفاضلة بني مصادر التمويل املختلفة-
 :إىلوتشغيله واليت تقسم موا  الالزمة لتنفيي املشروع واليت تعترب جمموع األ :تحديد التكاليف االستثمارية.أ
 (002-009، الصفحات 9003الجميلي و جبران، )

وهي نفقات طويلة األجل تنفي خال  العمر اإلنتاجي للمشروع كنفقات احلصو  عل   ؛االستثمارات الثابتة-
 .األراضي، املعدات،  إضافة إىل نفقات التشغيل التعرييب للمشروع، وتوزع هيه النفقات عل  فرتة إنشاء املشروع

املستخدمة يف تغطية ؛ ويضم األصو  أي املوجودات قصرية األجل مثل املوارد (العامل)رأس المال التشغيلي -
متطلبات الدورة التشغيلية، ويصنف إىل أصو  جارية متثل األصو  النقدية واحلسابات املستحقة واليت تستخدم 
ملواجهة نفقات التشغيل كاملوارد والرواتب ونفقات البيع والطاقة؛ وإىل املخزون اليي يضم مدخالت التشغيل 

 .ا يلزم دورة التشغيلواملنتعات النهامية وقطع الغيار وغريها مم
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من شأن اللعوء إىل مصدر التمويل املناسب واألمثل أن يقلل من تكاليف  حيث: تحديد مصادر التمويل.ب
املشروع ويزيد من رحبيته وهناك العديد من مصادر التمويل منها ما هو طويل األجل وما هو قصري األجل، 

 :(039، صفحة 9003الحواري و العتيبي، ) ويتضمن حتديد مصدر التمويل األنسب ما يأيت
 ؛املصادر قادرة عل  اإليفاء بيلك كانت هيه االعتماد عل  املصادر الياتية يف التمويل إذا ما-
إىل مصادر التمويل املختلفة مثل التمويل باألسهم حيث يتم تقسيم رأس املا  املطلوب واملقدر للمشروع  اللعوء-

 ؛وتطرح هيه األسهم لالكتتاب العامعل  عدد من األسهم 
 ؛ين اآلخرين باملسامهة يف املشروعتثمر سإقناع بعض امل-
ؤسسات متويل دولية مثل صندوق مبالتمويل الدويل وذلك من مصادر  احلصو  عل  قرض خارجي أو ما يسم -

 .التمويل املعروفة والبنك الدويل النقد الدويل وصناديق
من الناحية التطبيقية يشكل النموذج املايل عصب دراسة اجلدوى ويعتمد  :التقييم المالي للمشروع المقترح.ج

شكل مادي وكمي حسب أسعار تعكس القيمة االقتصادية هيكليا عل  مدخالت وخمرجات املشروع املرتمجة ب
احلقيقية هلا أخيا يف االعتبار التضخم وحتليل املخاطر واملنافع وعدم اليقني، وتزداد أمهية إعداد النموذج املايل 
عندما تكون هناك حاجة إىل متويل إضايف يتم احلصو  عليه من قبل املسامهني أو بالقروض لتمويل تأثريات 

. (92-93، الصفحات 9007عبد الرحيم، ) م خاصة خال  مرحلة التشييد والبناء وقبل بدء التشغيلالتضخ
ستثمارية وعليه البد من التعرف عل  القوامم املالية املطلوبة والعناصر اليت تشملها، ومعايري تقييم االقرتاحات اال

 .ع من خال  قوامم التدفقات النقديةاملشرو للحكم عل  رحبية 
الغرض األساسي من إعدادها هو إظهار النمط اليي ستكون عليه التدفقات النقدية  :قائمة التدفقات النقدية-

، 9005الصحن، ) :يتضمناليي و . املستقبلة وتظهر حعم الفامض أو الععز النقدي املتوقع وتوقيت حدوثه
 (900-902الصفحات 

وهي املتحصالت من املبيعات الداخلة ويتم التنبؤ هبا إما عن طريق تقديرات  :تقدير التدفقات النقدية الداخلة-
 ؛االقتصادية أو السكانيةالبيع أو دراسة العالقة بني حعم املبيعات للصناعة وبني عامل أو أكثر من العوامل 

وهي كمية اإلنتاج املتوقعة واحملددة حلعم التدفقات النقدية اخلارجية كما  :تقدير التدفقات النقدية الخارجة-
 ؛املؤثرة عل  توقيت هيه التدفقات تعترب سياسة اإلنتاج املتبعة من أهم العوامل

ون هيا الصايف موجبا أو ويعترب الفرق بني التدفقات اخلارجة والداخلة وقد يك :تقدير صافي التدفقات النقدية-
سالبا مما يستوجب إما التخطيط الستثمار الفامض أو البحث مقدما عن املصادر احملتملة لتمويل الععز السالب 

 .حىت ال يتعرض املشروع خلطر العسر املايل
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 :دراسة الجدوى البيئية والقانونية .9
ت الدو  النامية واملتقدمة وذلك ملا هلا أبرز اهتماماشروع االستثماري من أصبحت دراسة اجلدوى البيةية للم     

من أمهية يف حتديد ظهور أو عدم ظهور املشروع إىل حيز الوجود حيث أصبحت هناك دراسات خاصة تدرس أثر 
يطة مثل دراسة اقتصاديات العمل واقتصاديات املناطق وغريها من البيةة عل  املشروع وأثر املشروع عل  البيةة احمل

واليت هتدف من اجلانب التحليلي إىل حماولة التعرف عل  أثر املشروع عل  البيةة . سات املتعلقة مبوضوع البيةةالدرا
سواء كان ذلك إجيابيا أم سلبيا وحماولة تقييم هيه اآلثار وتدوينها مث العمل عل  معاجلتها عالجا هناميا والعمل 

وميكن أن نتطرق يف هيه الدراسة إىل حمددات اجلدوى . ابيةعل  احلد من أضرارها السلبية وزيادة آثارها اإلجي
ة والتنظيمية حيث البد من حتديد العالقة بني املشروع والقوانني والتشريعات املؤثرة فيه واملنظمة لألنشطة نيالقانو 

حتد من أهدافه وطموحاته ليلك جيب مراعاة مثل هيه التشريعات والقوانني والعمل عل   قداملختلفة واليت 
 .(032-033، الصفحات 9003الحواري و العتيبي، ) تطبيقها ملصلحة املشروع والدولة

 دراسة الجدوى التنظيمية: ثالثا
تعترب دراسة اجلدوى التنظيمية أقل أمهية من غريها من الدراسات السابقة، وذلك بالرغم من أمهيتها 
البالغة يف تسيري املشروع، وجتدر اإلشارة إىل أن أي خطأ أو تقصري يف املشاكل اإلدارية ميكن تالشيه واحلد منه 

الحواري و العتيبي، ) :ة اجلدوى التنظيمية ضرورةوتشمل دراس. وتكون النتامج هليا اخلطأ مقبولة وحمدودة نوعا ما
 (032، صفحة 9003

حتديد الشكل القانوين للمشروع كأن يكون مؤسسة عامة أو خاصة أو مسامهة وجيب العودة إىل املختصني يف -
 ؛املبدمي للمشروعلتحديد القانوين جما  القانون عند هيه النقطة وذلك ألمهية ا

 ؛التنظيم اإلداري املبدمي للمشروعوضع -
 .توصيف الوظامف ورسم سياسات تسيري األفراد، باإلضافة إىل حتديد برامج العمل-

 الجدوى القوميةدراسة الجدوى الخاصة و  :رابعا
يهتم العديد  جدوى املشاريع وفقا للهدف حيثميكن تصنيف دراسة ىل جانب األنواع السابقة اليكر، إ       

 ية مركز اهتمام صانعي القرار عل من رجا  األعما  بدراسة اجلدوى اخلاصة يف حني تكون دراسة اجلدوى القوم
ومن الناحية النظرية والتطبيقية يوجد اختالف واضح بني طبيعة ونتامج دراسات اجلدوى فبعض  .املستوى القومي

وجهة النظر اخلاصة وقد ال تكون كيلك من وجهة النظر  الفرص االستثمارية قد تكون مقبولة اقتصاديا من
الحواري و ) :القومية والعكس صحيح، وميكن أن يرجع احملور يف ذلك إىل العديد من األسباب من بينها

 (02، صفحة 9003العتيبي، 
اختالف طبيعة األهداف والمعايير التي يحتكم إليها في تقييم نتائج الفرص االستثمارية المتاحة واالختيار .أ

فمن وجهة نظر الرحبية التعارية فإن معيار االختيار بني الفرص املتاحة هو حتقيق  أقص  حعم من األرباح  :بينها
ويكون اهتمام متخي القرار االستثماري يف قياس مقدار املنافع الصافية اليت حيققها املشروع املقرتح  الصافية املوجبة،
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بينما . كه ومموليه مع إمها  اآلثار الناجتة عل  حتقيق تلك األرباح عل  املشاريع األخرى واالقتصاد القوميالا عل  مُ 
ية القومية هو معيار االختيار بني الفرص املتاحة من جند أن حتقيق أقص  حعم من الرفاهية االقتصادية والرحب

وحيث أن هدف الرحبية اخلاصة والرحبية القومية ال ميكن أن يتفقا يف نتامج االختيار إال يف . وجهة النظر القومية
ية مثل املنافسة الكاملة وعدم وجود آثار خارجية للفرص االستثمار )ظروف معينة يصعب توافرها يف الواقع العملي 

فغالبا حيدث التناقض يف نتامج االختيار بني الفرص املتاحة ومبا يسمح بإظهار طبيعة ( اليت يتم تنفييها
 .االختالفات يف األهداف والظروف اليت تتحقق يف نطاقها تلك األهداف

واضح في أساليب التحليل المستخدمة في دراسة جدوى المشاريع من وجهة النظر ال االختالف.ب
فبالرغم من تشابه طرق التقييم املستخدمة يف تقييم نتامج الفرص  :وتلك األساليب من الوجهة الخاصةالقومية 

إال أنه يوجد ( صايف القيمة احلالية أو طريقة معد  العامد الداخلي وسيتم استعراضها الحقا)االستثمارية املتاحة 
-90، الصفحات 9003الحواري و العتيبي، ) :اختالف يف معاجلة بعض مكونات عناصر التقييم ومن أمهها

90) 
تتم معاجلة الضرامب عل  أهنا بند من بنود املنافع الكلية وفقا ملفهوم الرحبية القومية يف حني ختصم من املنفعة -

العكس متثل اإلعانة املقدمة من قبل الدولة لبعض  وعل . الكلية للفرص املتاحة من وجهة نظر الرحبية اخلاصة
التكاليف من وجهة  املشاريع بندا من بنود املنفعة الكلية من وجهة نظر الرحبية اخلاصة يف حني تصبح بندا من بنود

 ؛النظر القومية
ية واحملتملة يف ظل عند تقدير الرحبية التعارية للفرص االستثمارية املتاحة يتم االعتماد عل  أسعار السوق الفعل-

الظروف االقتصادية السامدة واحملتملة، وهيه األسعار تعكس الضرامب املفروضة واإلعانات املقدمة من قبل 
 Accountingالدولة، يف حني يتم االعتماد عل  أسعار معدلة تسم  بأسعار الظل أو األسعار احملاسبية 

Prices Shadow   ؛وذلك عند تقدير الرحبية القومية النسبية لعومل اإلنتاجلتعكس ظروف الوفرة والندرة 
طاع الفامدة عل  رأس املا  من املنفعة الكلية وذلك عند تقدير الرحبية القومية باعتبار أن تلك قتساال يتم -

يف املطلب الثالث  كما سوف يتضح)يف حني . معتمع ككلالفامدة جزء من العامد الكلي لرأس املا  املتاح لل
أن الفامدة املدفوعة عل  رأس املا  املقرتض سوف يتم استقطاعها من تيار املنفعة الكلية عند تقدير الرحبية ( وايلامل

التعارية، أما الفوامد الضمنية واليت متثل عامد رأس املا  اململوك ألصحاب املشروع ال يتم تقديره كبند من بنود 
 . من العامد اليي حيصل عليه مالك املشروع جزءر أهنا متثل التكاليف يف تقديرات الرحبية التعارية باعتبا

 تحليل حساسية دراسات الجدوى: الفرع الثالث
املتغريات أو العوامل املستخدمة  ىيقصد به مدى استعابة املشروع املقرتح للتغريات اليت حتدث يف إحد 

العوامل املختلفة اليت تؤثر عل  املشروعات، وميكن   سية املشروع للتغري اليي يطرأ عللتقييمه، أو مدى حسا
ملتخي القرار أن حيدد مدى حساسية عامد املشروع املقرتح مثال للتغريات اليت ميكن أن حتدث يف قيمة أي من 

ن املشروع يكون حساس إحساس جتاه املتغريات املستخدمة فاملتغريات املعطاة، فإذا كان صايف القيمة احلالية 
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التغري يف صايف القيمة احلالية وعليه فإن مؤشر احلساسية للعنصر يساوي .م التأكدلظروف عد
وكلما ارتفع  . قيمة العنصر بعد التغري قيمة العنصر قبل التغري

كما أنه عند استخدام .مؤشر احلساسية كلما د  ذلك عل  حساسية املعيار املستخدم للتغري يف ذلك العنصر
 (27، صفحة 9000الطيلوني، ) :ما يليخي بعني االعتبار من األ أسلوب حتليل احلساسية البد

  ؛عل  املعيار املستخدم يف التقييمحتديد املتغريات الرميسية اليت تؤثر -
  ؛تقدير القيم األكثر تفاؤال أو األكثر تشاؤما لتلك املتغريات-
 .حساب املعايري املستخدمة يف عملية التقييم حتت ظروف عدم التأكد-

 عوائد االستثمارات ومخاطرها: المطلب الثاني
بارها نوعا من تجنبية باعية إىل االستثمارات خاصة منها األلقد حدث تغيري جوهري يف نظرة الدو  النام 

اليي تلعبه يف سد فعوة  باعتبار الدور الفعا الستثمارات التدخل يف االقتصاد الوطين إىل تشعيع هيه ا
، وتتحقق الزيادة يف عامد التكنولوجيا واملهارات واخلربات والعوامد األخرى املصاحبة هلا مثل( االستثمار-االدخار)

نتاج خاصة تكاليف التصدير أو ختفيض بعض تكاليف اإل االستثمار من عدة جوانب منها التخلص من تكاليف
حرية حتويل عوامد االستثمار، أما إذا كان هيا التحويل غري مسموح به   ية واليد العاملة، هيا بافرتاضولاملواد األ

بعداش، ) ا مما يعين ضرورة إعادة استثمار العوامد من جديد فلن يتحقق هيا العامد ويفتقد جاذبيتهيكليا أو جزم
 .نتطرق فيما يلي إىل مفهوم عوامد االستثمار وأمهية دراسة خماطرهوتبعا هليا  ،(53، صفحة 9007-9009

  هئد االستثمار وأهمية دراسة مخاطر مفهوم عا: الفرع األول
املنتج يف حالة تبنيه للمسؤولية كاملة أو إن املخاطر اليت تتعرض إليها االستثمارات واليت يتحملها  

حالة االستثمارات األجنبية قد تستدعي ضرورة القيام بدراسات أولية ملعرفة املسامهني وحىت البلد املضيف يف 
 .ابل هيه املخاطر واملفاضلة بينهانسب العوامد االستثمارية عل  املشاريع مق

 تعريف العائد وأهميته: أوال
 ستثمارهااحلصو  عليه يف املستقبل نظري  ىلاملقابل اليي يطمح املستثمر إ عل  أنهالعامد "يعرف 

ما حيصل عليه املستثمر من أموا  يف وقت الحق مقابل تضحيته باالحتفاظ بأمواله "، ويعرف أيضا بأنه "ألمواله
، 9009-9007بعداش، ) "لفرتة زمنية حمددة األموا يف الوقت احلاضر وذلك من خال  استثماره هليه 

دون استثمارها  باألموا الستثمار حيث أن االحتفاظ ل ويعترب العامد اهلدف الرميسي ،(29-27الصفحات 
تكمن و  .يتضمن تكلفة هي تكلفة الفرصة البديلة واليت تتمثل يف العامد اليي كان ميكن حتقيقه عل  هيه األموا 

مما  .اعة القرار االقتصاديومؤشر يوضح جن، دقيق وسريع إلجنازات املستثمرين عامد االستثمار كونه مقياس أمهية
ريع االستثمارية زيادة نتاج الوطين حيث ينتج عن إقامة املشاا  الثابت واإلامل رأسالرتاكم يف  يساهم يف زيادة

 .معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايلنتاج احمللي والرفع من نتاجية ومنه زيادة اإلالطاقة اإل
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 االستثماراتمفهوم مخاطر : ثانيا
بدرجة معينة  املستقبلميكن حتديد معىن املخاطر بأهنا حاالت تظهر يف األحداث اليت ال ميكن التنبؤ هبا يف        

وتعين املخاطر يف االستثمارات احتمالية عدم حتقيق عامد أو رمبا احتما  توقع خسامر رأمسالية  من االحتماالت،
  ،(073، صفحة 9009صافي و البكري، ) وهي من املبادئ املعروفة يف االستثمار حبيث تكون مرافقة للعامد

قوم بتقييم املشروع وأن قليال من ت اهليةة اليتكما تعرف عل  أهنا وجود فكرة ما عن احتما  النتامج املختلفة لدى 
االستثمارات حتدث يف عامل بدون خماطر، وبالتايل فإن املخاطر املتعلقة بأي استثمار تعود إىل ظروف عدم التأكد 

 .(090، صفحة 0222ناسك و بيرس، ) اخلاصة بنتامج هيا االستثمار
  أهمية دراسة مخاطر االستثمار:ثالثا

حتمل مجيع املشاريع االستثمارية قدرا من املخاطر نتيعة للعديد من العوامل اليت تؤثر عل  رحبية املشروع، 
فال ميكن التنبؤ بدقة متناهية بأسعار  ،(%011)حيث ال توجد طريقة لتقدير هيه العوامل حتظ  بدرجة تأكيد 

مكن التنبؤ يف ظل الظروف العادية فإنه ال ميكن التنبؤ هبا يف ظل ظروف التغري أ، وحىت إن أو البيعالشراء 
التكنولوجي أو احلروب أو اإلضرابات احمللية والعاملية، وبيلك فإنه من الضروري أخي هيه التغريات احملتملة يف 

من استثمار عايل املخاطر إذا أمكن له أن حيصل ( %1)فاملستثمر ال يقبل . اريع االستثماريةحساب رحبية املش
عل  هيا العامد من استثمار خا  من املخاطر وكلما زادت املخاطر فإن املستثمر البد وأن يطلب عامدا أعل  

د عل  القيمة املتوقعة للتدفقات وعليه فإن املفاضلة بني البدامل االستثمارية لن تعتم. ليعوضه عن تلك املخاطر
النقدية لكل بديل فحسب، بل أيضا عل  حعم املخاطر اليت ينطوي عليها كل بديل، وأيضا عل  درجة املخاطر 

 .(25، صفحة 9009حنفي و قرياقص، ) يف حالة تساوي التدفقات النقدية للبدامل االستثمارية
 أنواع عوائد وأشكال مخاطر االستثمار: الثانيالفرع 

 .نتناو  فيما يلي خمتلف أنواع عوامد االسثمار وأشكا  خماطر البدامل االستثمارية 
 أنواع عوائد االستثمار: أوال

 (22، صفحة 9009علوان، ) :تتمثل يفمد االستثمار ثالثة أشكا  مهمة تأخي عوا
 Actual Returnالعائد الفعلي .0

وهو العامد اليي حيققه املستثمر فعال نتيعة المتالكه أو بيعه ألداة من أدوات االستثمار، ويتكون معد  
وتعرف العوامد بأهنا مقدار الزيادة اليت . العامد الفعلي من العوامد اإليرادية أو العوامد الرأمسالية أو يكون مزجيا منهما

تج عن بيع األصل املستثمر، مر يف ثروته نتيعة الحتفاظه بالسهم، أما العوامد الرأمسالية فهي تنحققها املستث
العوامد الرأمسالية اهتمام بعض املستثمرين ألهنا توفر هلم مصادر دخل جارية خبالف الدخل الناتج من هيه   وتلق

يدفع املستثمر الضرامب عن االستثمار االستثمارات، وأيضا ال ختضع للضرامب إال يف حالة حتققها، حيث ال 
 :اليي ارتفعت قيمته السوقية إال يف حالة البيع وميكن تناو  أنواع العوامد املتحققة كما يلي
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 واليت تتمثل يف كل من؛ :عوائد أذونات الخزينة.أ
وحيسب عل  أساس العامد السنوي ومن وجهة نظر املستثمر حيسب وفق  :االستحقاقعائد إذن الخزينة لفترة -

 (929، صفحة 9009رمضان، ) :التالية الصيغة

   = العائد لفترة االستحقاق إلذن الخزينة

القيمة االمسية للسند) × عدد أيام االستحقاق 
 (0 -السعر يف السوق من وجهة نظر املستثمر

وهو عامد إذن اخلزينة املكافئ لعامد سند مماثل له من حيث سعر الكوبون وفرتة  :مكافئ عائد السند-
 (50، صفحة 9009علوان، ) :االستحقاق والقيمة االمسية، وميكن حسابه من املعادلة التالية

= مكافئ عائد السند
    معد  اخلصمني خصم البيع وخصم الشراء 

      معد  اخلصمني عدد األيام ملوعد االستحقاق 
  ×000 

وهو عبارة عن املبلغ املخصوم من قيمة اإلذن االمسية عندما يبيعه الوسيط  :عائد الخصم على سعر البيع-
 (50، صفحة 9009علوان، ) :التالية للمستثمر وحيسب وفق الصيغة الرياضية

السعر يف السوق -0) عدد األيام لالستحقاق= عائد الخصم على سعر البيع
 (القيمة االمسية

تتنوع عوامد السندات حبسب الغرض من حساهبا ومن حيث  :عوائد السندات وعوائد األسهم العادية.ب
عوامد ختص  والعامد لفرتة االقتناء والعامد ملوعد االستحقاق والعامد ملوعد االستدعاء وكلها أشكاهلا العامد اجلاري،
  .ظيف األسهم املاليةو حسابات الفامدة عل  ت

 Expected Returnالعائد المتوقع .9
هو العامد اليي يتوقع املستثمر احلصو  عليه مستقبال عند استثمار أمواله يف مشروع معني وليلك و 

يسم  بالعامد املتوقع ألن احلصو  عليه يتم يف املستقبل، ويتم قياس العوامد املتوقعة عن طريق ضرب كل عامد 
امد املتوقع ويعرب عنه رياضيا باملعادلة حمتمل للمشروع يف احتما  حدوثه، مث مجع النتامج وتكون النتيعة هي الع

 .(305، صفحة 9009رمضان، ) (احتمال حدوثه× المحتمل  دالعائ)مجموع = العائد المتوقع: التالية
 Rquired Returnالعائد المطلوب .3

وهو العامد اليي يرغب املستثمر يف احلصو  عليه ومبا يتالءم مع مستوى املخاطر اليت سيتعرض هلا 
األصل أو أداة االستثمار، فهو ميثل أدىن عامد يعوض املستثمر عن عملية تأجيل االستهالك ودرجة املخاطر 

اد بزيادة معد  العامد عل  األموا  املصاحبة لالستثمار، ويقصد باملخاطر ما تعلق باملخاطر النظامية اليت تزد
املستثمرة، حيث يقبل املستثمر بنوع من أنواع االستثمارات املقرتحة عليه إذا كان معد  العامد املتوقع أعل  من 

 . (00، صفحة 9009علوان، ) العامد املطلوب
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 أشكال مخاطر االستثمارات: ثانيا
املخاطر عموما بعدم التأكد اليي حييط بنتامج األهداف املستقبلية وميكن تقسيم املخاطر ترتبط 

 :االستثمارية إىل نوعني
 Systematic Risksالمخاطر المنتظمة .0

وهي ذلك اجلزء من املخاطر اليت يتعرض هلا األصل االستثماري واليت تسببها عوامل تؤثر عل  السوق  
ليلك يطلق عليها مصطلح خماطر السوق، وال ميكن إزالتها أو التقليل منها إال عن طريق تنويع  ككل،

وتتأثر املخاطر املنتظمة بالعوامل . االستثمارات ألهنا تتعلق بنظام السوق ككل وليس بشركة معينة أو صناعة معينة
 (72، صفحة 9000فالح، ) :التالية

حيث حتدث التغريات يف العوامد نتيعة حتركات أسعار الفامدة يف السوق بعد تنفيي االقرتاح  :أسعار الفائدة.أ
قبو  ر عما كان عليه قبل اختاذ قرار االستثماري، وعليه يرتفع احلد األدىن ملعد  العامد املطلوب عل  االستثما

عل  أسعار األوراق املالية واالستثمارات األخرى ألن املستثمر االقرتاح االستثماري، فلسعر الفامدة تأثري معاكس 
العادي سيفضل بيع األوراق املالية اليت ميتلكها ووضع مثنها يف أحد البنوك مما يدر عليه عامدا أعل  مما حيققه 

 .االستثمار يف األوراق املالية مثال
تج من االستثمار نتيعة االرتفاع املتسارع يف هو عبارة عن هبوط القوة الشرامية للدخل النا :عامل التضخم.ب

نا مبخاطر القوة الشرامية للنقود وذلك ألنه يعمل عل  اي االقتصاد ككل، ويعرف التضخم أحمستوى األسعار يف
تآكل القوة الشرامية للعملة وخفض معد  العامد احلقيقي عل  االستثمارات، وعليه فإذا ارتفعت معدالت 

قيقية لعوامد االستثمار يف السند تنخفض مما يؤدي إىل اخنفاض املعد  احلقيقي للعامد التضخم فإن القيمة احل
 .عل  االستثمار عن املعد  االمسي هليا العامد

حيث تؤثر حركة السوق عل  عوامد االستثمار وذلك نتيعة للمخاطر اليت تصيب الشركات  :عوامل السوق.ج
بصفة عامة كاملضاربة يف األوراق املالية والتغريات السياسية واحلروب وغريها، وهيه العوامل تؤثر يف سلوك املستثمر 

حيمل معه خماطر حمددة  و ماوهحيث ينتقل هيا األسلوب إىل التعامل مع السوق مما جيعل األسعار تتغري، 
ل، فقد تتعرض السوق إىل فرتات اخنفاض لألسعار بالنسبة ملستوى األسعار يف املستقمصدرها عدم التأكد ب

تستمر ألسابيع أو أشهر أو رمبا سنوات وأحيانا يتعرض السوق إىل ارتفاع يف األسعار أيضا يكون لفرتات قصرية 
 .أو طويلة

صد به وقوع بعض األحداث املهمة حمليا أو عامليا كالتغريات اجلوهرية يف نظام االقتصاد ويق :تغير المناخ العام.د
للدولة ذاهتا أو لدو  أخرى تربطها عالقة وثيقة أو اتفاقيات جتارية، بشكل يؤثر عل  التدفقات النقدية 

 .(05-02، الصفحات 9009علوان، ) لالستثمارات يف كافة الشركات العاملة فيها
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 Unsystematic Risksالمخاطر غير المنتظمة .9
وهي عبارة عن املخاطر اليت تؤثر عل  شركة معينة أو صناعة معينة أو تنفرد هبا ورقة مالية معينة وال تؤثر 

االقتصادي، وبالتايل فهي عل  نظام السوق ككل، وتكون هيه املخاطرة مستقلة عن العوامل املؤثرة يف النشاط 
وتتأثر املخاطر  ،(97، صفحة 9000عبد ربه، ) املخاطر اليت ميكن التقليل منها عن طريق تنويع االستثمارات

  (05، صفحة 9009علوان، ) :غري املنتظمة بالعديد من العوامل نيكر منها
واليت تنشأ من ظروف خاصة تقع عل  نوع معني من الصناعات كظهور اخرتاعات جديدة  :الظروف الصناعية.أ

ومنافسني جدد أو عدم قدرة الشركة عل  املنافسة وكيلك صعوبة توفري املواد اخلام وهو ما يرتك أثره عل  
 .التدفقات النقدية لالستثمارات

تؤدي إىل حدوث آثار سلبية أن القرارات اخلاطةة اليت تتسبب فيها إدارة الشركة  حيث من شأن :سوء اإلدارة.ب
عل  نتامج أعما  الشركة وبالتايل عل  العامد عل  االستثمار، فاختاذ قرارات خاطةة نتيعة ملعلومات غري دقيقة قد 

رين واإلدارة يعد أحد أسباب هداف فيما بني املستثموأيضا االختالف بني املصاحل واأل يؤثر عل  أرباح الشركة،
 .التغريات يف العوامد

ويقصد هبا احتما  تقلب احلالة االقتصادية اخلاصة بالشركة من كساد إىل رواج،  :الدورات التجارية الخاصة.ج
مث من رواج إىل كساد أو صناعة معينة، وتؤثر هيه التقلبات تأثريا ملحوظا عل  صايف التدفقات النقدية املتوقعة 

 .قرتاح االستثمار بالتبعيةماري وعل  صايف القيمة احلالية الرتاح االستثلالق
  : قياس مخاطر االستثمار.3

تعترب املخاطر من املواضيع اليت يصعب قياسها بشكل دقيق ويتضح ذلك من مفهوم املخاطر واليي يعين 
ويعترب التباين واالحنراف املعياري أقرب مقياس للمخاطر الكلية، أما املخاطر  عدم التأكد أو عدم انتظام العوامد،

املنتظمة واليت تقع عل  السوق ككل فيتم قياسها عن طريق معامل بيتا وبالتايل ميكن حتديد معايري قياس املخاطر 
 :بشكل عام كاآليت

 :التباين واالنحراف المعياري.أ
 املخاطر)لقياس املخاطرة الكلية  عياري من أهم املقاييس اليت تستخدميعترب التباين واالحنراف املحيث 

ـ حيث يقيس احنراف عوامد االستثمار عن وسطها احلسايب، فتوزيع العوامد عل  (املخاطر غري املنتظمة+املنتظمة 
ولو قمنا حبساب املخاطر عل  أساس االحنراف  حو  املتوسط احلسايب، تمثالميكون أن  ميكناالستثمارات 

منها تقع ضمن احنرافني  %62من العوامد تقع ضمن احنراف معياري واحد بينما  %91املعياري فإننا جند حوايل 
منها تقع ضمن ثالثة احنرافات معيارية، وميكن التعبري عن االحنراف املعياري رياضيا   %66معياريني وكيلك 

 (200، صفحة 9003هندي، ) :كاآليت
        

   
 =   
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 : حيث أن
عدد =  N، املتوسط احلسايب لعامد االستثمار=    ، العامد عل  االستثمار=  X، التباين=     

      : بينما ميكن قياس االحنراف املعياري وفق املعادلة التالية .السنوات
  :معامل بيتا.ب

فهو يقيس ( خماطر السوق)معامل بيتا من أشهر املقاييس اليت تستخدم لقياس املخاطر املنتظمة يعترب 
وق األوراق سلسوق وميكن احلصو  عليه من خال  مدى تأثر عامد الشركات بالتغريات اليت تطرأ عل  عامد ا
مطابقا كون يد الشركة سفهيا يعين بأن تغري عام 0املالية فإذا كان معامل بيتا لألصل االستثماري يساوي 

 0اليت تطرأ عل  عامد السوق وتتطابق خماطر الشركة مع خماطر السوق، أما إذا كان بيتا األصل أكثر من  تغرياتلل
 السوق خماطرفسوف يكون التغري يف عامد الشركة أكرب من التغري يف عامد السوق وتكون خماطر الشركة أكرب من 

وحيسب . فعندها تكون خماطرة الشركة أقل من خماطرة السوق 0وإذا كان معامل بيتا أقل من  ،يف بعض األحيان
 (53، صفحة 9000صبح، ) :هيا املعامل عن طريق املعادلة التالية

   
     

   
الشركة وعامد  مل االرتباط بني عامدامع     ،االحنراف املعياري للسوق    : ، حيث أن

 .االحنراف املعياري للشركة    ،السوق
 المبادلة بين قياس العائد والمخاطر: الفرع الثالث

تعترب املبادلة بني العامد واملخاطر من أهم األسس اليت يعتمد عليها قرار االستثمار نظرا لوجود ارتباط  
فكلما زاد العامد املتوقع من االستثمار ازدادت املخاطر، فاملستثمر عندما يقوم  مباشر بني العامد واملخاطر،

باالستثمار يف جما  معني يتعرض ملخاطر، وعليه جيب أن يكون هناك عامد متوافق مع درجة املخاطر اليت 
وتتوقف درجة قبو  املستثمر للمخاطر عل   .(909، صفحة 9009صافي و البكري، ) يتحملها املستثمر
، أهداف املستثمر من عملية االستثمار، حعم األموا  (متحفظ أو مغامر)نوعية املستثمر : عدة عوامل منها

وعليه فإن عملية املبادلة بني العامد واملخاطر للوصو  إىل . املتاحة ألغراض االستثمار وحعم احملفظة االستثمارية
( التوقع)ية لمن يف املستقبل، وبالتايل هيه الع، واختيار نوع االستثمار تعتمد عل  توقعات املستثمريقرار االستثمار

-02، الصفحات 9009علوان، ) مما يؤكد صعوبة اجتاه قرارات االستثمار( اختيار البديل)تتم قبل اختاذ القرار 
 .أكثر يف املطلب املوايله ننبيسوهو ما . (70

 تقنيات المفاضلة بين االستثمارات: المطلب الثالث
يتعلق بدرجة  ا  االستثمارات املختلفة، فمنها مانيات تسمح لنا باملفاضلة بني أشكهناك جمموعة من التق

 .املواليةليه يف النقاط الرحبية القومية، وهيا ما سنتطرق إالتأكد، ومنها ما يتعلق ب وظروفاملخاطر 
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 تقنيات المفاضلة بين االستثمارات في ظل ظروف التأكد: الفرع األول
توجد تقنيتان للمفاضلة بني االستثمارات يف ظل ظروف التأكد ال تعتمد عل  حساب معدالت اخلصم 

 :تقنيات التقليدية للمفاضلة بني االستثمارات وهي كالتايلاليف تطبيقها، وتعرف أيضا ب
 معايير قياس الربحية التجارية غير المخصومة وفي ظل ظروف التأكد.0
تعرف فرتة االسرتداد عل  أهنا تلك الفرتة اليت تسرتد فيها املشاريع التكاليف االستثمارية  :معيار فترة االسترداد. أ

 أقصر يكون املشروع أفضلكلما كانت فرتة االسرتداد و أو الفرتة اليت تتساوى عندها التدفقات الداخلة واخلارجة، 
، 9003الجميلي و جبران، ) :وفيما يلي الصيغة العامة لفرتة االسرتداد .(90، صفحة 9000الطيلوني، )

 (020صفحة 
 

 In االستثمار األويل املقرتح: حيث أن
 Pr الضريبةصايف الربح بعد 

 D قيمة االهتالك السنوي
 (Pr+D) قيمة صايف اإليرادات السنوية

يقيس معد  العامد عل  االستثمارات املوظفة يف املشروع كونه يعتمد عل   اليي: معدل العائد المحاسبي.ب
ويعكس هيا املعيار النسبة املةوية  يف القيود احملاسبية، واخلسامراألرباح  حساباتالتنبؤ مبا ستكون عليه نتامج 

الجميلي و ) ملتوسط العامد السنوي إىل متوسط التكاليف االستثمارية بعد استبعاد نفقات الضرامب واالهتالك
 (92-99، الصفحات 9000الطيلوني، ) :ويتم حسابه بطريقتني .(052، صفحة 9003جبران، 

للبديل ويتم حسابه وفقا ن النظر إىل الضريبة واالهتالك والقيمة التعريدية و سابه ديتم احت: الطريقة األولى
 :مها ألسلوبني

 011×(متوسط الكلفة االستثمارية األولية/ متوسط العامد السنوي=)املعد  املتوسط للعامد -
 011×(متوسط التكلفة االستثمارية/ متوسط العامد السنوي= )للعامداملعد  املتوسط -

هتالك والضريبة والقيمة التعريدية للبديل يف الاخي بعني االعتبار عا حيث يتم األوهي األكثر شيو : ةالطريقة الثاني
 :حالة وجودها وحيتسب وفق الصيغة التالية

 .011×( متوسط الكلفة االستثمارية األولية/ السنويمتوسط العامد الصايف = )املعد  املتوسط للعامد
 :التقنيات التي تعتمد على معدالت الخصم.5
إن صايف القيمة احلالية ألي بديل يشري إىل الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية  :صافي القيمة الحالية.أ

مة احلالية كم يساوي مبلغ ما حاليا يف سنة أو الداخلة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية اخلارجية، ويقصد بالقي
وتتصف تقنية صايف القيمة احلالية بالدقة واملوضوعية إضافة إىل أهنا تعتمد عل  خصم التدفقات . سنوات الحقة
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النقدية وصوال إىل القيم احلالية، كما تعترب إحدى التقنيات الدولية اليت تستخدم يف تقييم املشاريع وحىت عل  
 :وميكن التعبري عنها رياضيا باملعادلة التالية. (059، صفحة 9000صبح، ) ؤسسات التمويل الدوليةمستوى م

 (99، صفحة 9009علوان، )
 
 

 :حيث أن
NPV الصافية القيمة احلالية 

Ft  ( السنة)صايف التدفقات النقدية يف الزمنt ومتثل ،t  إىل  0السنوات منn. 
N  املتوقع لالستثماراالقتصاديعدد السنوات اليت متثل العمر. 
K  التكلفة احلدية لرأس املا. 
I0 إمجايل التكاليف املبدمية لالستثمار. 
 :الداخلي بالصيغة التاليةميكن التعبري عن معد  العامد حيث  :معدل العائد الداخلي.ب

 .القيمة احلالية للتدفقات النقدية اخلارجة= القيمة احلالية للتدفقات النقدية الداخلة
حتسابه استخدام سعر خصم معني لتحويل التدفقات النقدية اجلارية إىل قيم حالية، ألن ذلك ا بويتطل

مد الداخلي، ومبا أن التدفقات النقدية اجلارية السعر اليي يتم من خالله تساوي طريف املعادلة ميثل معد  العا
واليت متثل الكلفة االستثمارية معطاة، ولكوهنا مدفوعة يف بداية الفرتة فإهنا متثل قيمة جارية وحالية بنفس الوقت 

  (92، صفحة 9009علوان، ) :وميكن تطبيق الصيغة التالية
 

 
 

 .معد  العامد الداخلي IRR: حيث أن
ومعد  العامد الداخلي  Kوالختاذ القرار املناسب فإن املستثمر جيب أن يقارن بني تكلفة رأس املا  

IRR فإذا كان ،K<(IRR) فإن االستثمار مقبو  أما إذا كان ،K>IRR  فإن االستثمار مرفوض، أما
الشركات أو الدو  لتغطية  وتلعأ له بعض فإن االستثمار ميكن قبوله دون ربح أو خسارة، K=IRRإذا كان 
 .ر غري الربح أو لتحقيق التوازن يف امليزان التعاري نتيعة ختفيضات يف وارداهتاهدف آخ

ونقطة . العامد/ تتعامل هيه التقنية مع القيمة الزمنية للنقود ويطلق عليها أحيانا بتقنية التكلفة :دليل الربحية.ج
خرية حتدد العامد الصايف للوحدة النقدية املستثمرة، وعليه لقيمة احلالية كون هيه األتقنية ااالختالف بينها وبني 

علوان، ) :واليي حيسب وفقا للصيغة التالية .فإن دليل الرحبية حيدد العامد اإلمجايل للوحدة النقدية املستثمرة
 (20، صفحة 9009
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التكلفة )القيمة احلالية للتدفقات النقدية اخلارجية / القيمة احلالية للتدفقات النقدية الداخلية =دليل الرحبية
 .(االستثمارية األولية

 تقنيات المفاضلة بين االستثمارات ذات المخاطر المتباينة: الفرع الثاني
عل  مستوى الدولة وتعترب هيه  مطار نشاط النظام االقتصادي القاميتميز نظام السوق بتقلبات دورية يف إ     

التقلبات نتاج ما يطلق عليه بالدورة التعارية يف الفرتات الزمنية املختلفة ويفسر االقتصاديون جممل تقلبات الدورة 
، وميكن املفاضلة بني االستثمارات ذات املخاطر التعارية عل  أساس اختالالت العرض الكلي والطلب الكلي

يستخدم حتليل ؛ واليي وم يف حالة عدم التأكد واملخاطرةة التعاد  كمعيار غري خمصنقطأساس املتباينة عل  
ات والتكاليف التعاد  كأسلوب معياري يف عملية اختاذ القرارات ويهدف بشكل عام إىل دراسة العالقة بني اإليراد

حيث أن مفهوم نقطة التعاد  يتطلب حتديد كمية  مثل الستغال  الطاقة اإلنتاجية املتاحة،لتحديد املستوى األ
التعاد  أي الكمية من اإلنتاج اليت تتساوى عندها التكاليف الكلية واإليرادات الكلية وفيما يلي الطرق 

 .املستخدمة يف حساب كمية التعاد 
الكلي والتكاليف د راه الطريقة عل  افرتاض تطابق اإليتقوم هي: الطريقة الجبرية في تحديد كمية التعادل.أ

ج واحد للوحدة االقتصادية أو مزيج إنتاجي، وفيما و الكلية يف الفرتة قصرية األجل، ونفرق يف هيا اجملا  بني منت
 (005، صفحة 9003الجميلي و جبران، ) :يلي اشتقاق كمية التعاد  جربيا

TC= FC+VC ; TR= P×Q 
 :حيث أن

TR اإليراد الكلي من املبيعات ، TC التكاليف الكلية ، P سعر البيع السامد يف السوق ، Q   كمية اإلنتاج
 .(دالة يف اإلنتاج)التكاليف املتغرية  VC ، (غري مرتبطة بالناتج)التكاليف الثابتة  FC ، من املنتج الواحد

إلعطاء تصور أكثر دقة عن مستوى اإلنتاج املطلوب يف املقرتح  :الطريقة الهندسية في تحديد كمية التعادل. ب
االستثماري ميكن استخدام الرسم اهلندسي، ويتطلب ذلك احلصو  عل  منحنيات التكاليف الكلية واإليرادات 

أما  حيث يتم حتديد نقطة التعاد  جبعل احملور العمودي ميثل اإليرادات والتكاليف،. الكلية يف الفرتة قصرية األجل
اليي متثل كل نقطة عليه اإليرادات )أو املبيعات مث يتم رسم منحىن اإليراد الكلي  اإلنتاجاحملور األفقي فيمثل 

اليي متثل كل نقطة عليه مستوى )ومنحىن التكاليف الكلية ( اإلنتاجاملتوقعة عند كل مستوى من مستويات 
باإلضافة إىل منحىن التكاليف الثابتة  ،(ستويات اإلنتاجإمجايل التكاليف الثابتة واملتغرية عند كل مستوى من م

ويبني اجلدو  املوايل تقنيات املفاضلة بني االستثمارات عل  أساس  .(22، صفحة 9000الطيلوني، ) واملتغرية
 .عوامد-معد  التعاد  بني التكاليف
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 تقنيات المفاضلة بين االستثمارات  (:03)جدول رقم 

 (Abou-Zeid, Bushraa, & Ezzat, 2007, p. 22): المصدر
 معيار الربحية القومية: الفرع الثالث
تلخيص جوانب القصور يف مفهوم املعايري السابقة للمفاضلة بني املشاريع باستخدام جمموعة من  ميكن

 :وهيا ألناالفرتاضات واليت حتكم سلوك الوحدات االقتصادية القاممة عل  أساس رحبي 
 ؛وجود املنافسة الكاملة يفرتض أساس رحبينشاط الوحدات االقتصادية القاممة عل  -
ة حفرد تتحقق مصلاالستثماري الفردي، انطالقا من مبدأ الفكر الكالسيكي إذا حتققت مصلحة ال القرار-

 ؛اعية عل  مستوى النظام االقتصادياجلماعة غري كاف لتحقيق الرفاهية االجتم
تعتمد الرحبية التعارية يف تقييم املشاريع االقتصادية عل  أسعار السوق كمحصلة لعمل آلية تقاطع العرض -
 ؛الطلب وتتعاهل هيه األسعار التكاليف االجتماعية للنشاط االقتصاديو 
هداف التنموية عل  مستوى النظام االقتصادي كإعادة توزيع الدخل القومي بني أفراد ية األمتتعاهل الرحبية القو -

 ؛اجملتمع وبني القطاعات االقتصادية املختلفة
فسعر  ،األفضليات االجتماعيةو  ةالنقدية الداخلة واخلارجلتدفقات ال يعكس سعر اخلصم املستخدم خصم ا-

 ؛الفامدة املستخدم يف عملية اخلصم ال يعكس التكلفة احلقيقية لرأس املا  من منظور اقتصادي
وعليه فالرحبية القومية هي إمجايل العامد املتحقق والقابل للقياس عل  مستوى االقتصاد القومي نتيعة قيام 

سنة حماسبية ويتحقق ذلك من خال  مطابقة التكاليف االجتماعية للمشروع االستثماري  مشروع استثماري يف
 (025، صفحة 9002يعقوب، ) :وهيا من خال  .باملنافع االجتماعية

 مساهمة المشروع في توليد القيمة المضافة.0
بأكرب قدر ممكن يف زيادة الدخل  مسامهتهيتعني من املنظور القومي النهامي ملشروع استثماري  حيث

املشكلة القومي، والدخل القومي من منظور املشروع االستثماري اجلديد هو القيمة املضافة الصافية، ومن مث فإن 
ساس القيمة االجتماعية احلقيقية ضافة املتوقعة من املشروع االستثماري عل  أاملتنحصر يف تقييم القيمة 

والقيمة املضافة الصافية تتكون من جزأين رميسيني األجور واملرتبات واإلضافة اليت يطلق . للمدخالت واملخرجات
ذلك اجلزء من القيمة املضافة اليي يتم صرفه عن طريق القنوات املختلفة  واليي يعترب. الفامض االجتماعيعليها 

اد القومي، مثل الربح الصايف اليي يتم توزيعه عل  املسامهني والفوامد عل  رأس املا  وغريها للتوزيع داخل االقتص

 المالحظات العوائد التكاليف النوع
 متعظيم أرباح املستثمر والبلد األ البحث عل  تعظيم األرباح الفردية دمج تكاليف املشروع دراسات اجلدوى اخلاصة
دراسات اجلدوى 

 العمومية
دمج تكاليف املشروع والتكاليف 

 (االجتماعية مثال)اخلارجية 
تعظيم األرباح االجتماعية ودمج 
 االعتبارت الوطنية واالقتصادية للبلد

تعظيم أرباح البلد املضيف 
 واجملتع
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ولتوضيح هيه . تج الكليإمجايل مقدار الناوم القيمة املضافة يعكس يف جمموع وعليه فإن مفه .من األشكا 
 (933، صفحة 9003و جبران، الجميلي ) :ستعرض العالقة التاليةنالفكرة 

 
 

 :حيث أن
W األجور 
Pr الربح 

R الريع 
I الفامدة 

جملموع الكلي فإذا كان اجملموع الكلي للقيمة املضافة خال  سنوات عمر املشروع بعد اخلصم أكرب من ا
دة عنه ال تغطي فقط ذلك أن القيمة املضافة املتول ة،عترب املشروع كفؤا من وجهة النظر القوميلألجور بعد اخلصم ي

يادة االستهالك احلايل وللتوسع ز يضا فامضا اجتماعيا يكون مصدرا لاألجور املدفوعة لقاء تشغيله بل تعطي أ
يعقوب، ) انة الدولة وفوامد القروض، وصايف األرباحز زيادة حصيلة الضرامب املدفوعة خلاالقتصادي فيما بعد، ول

 . (050، صفحة 9002
 مساهمة المشروع في توليد فرص العمل.9

ولة عن التخطيط تسع  ؤ الرميسية للتنمية فإن اجلهة املسإذا كان خلق فرص عمالة يعد أحد األهداف 
استثماري  مشروعوعند تقييم أي  إىل خلق أكرب عدد من الوظامف اجلديدة باستخدام قدر معني من رأس املا ،

من وجهة نظر العمالة جيب األخي يف االعتبار تأثريه عل  العمالة املاهرة وغري املاهرة يف نفس الوقت، كما جيب 
وبينما ترتبط العمالة املباشرة بفرص العمل اجلديدة اليت يتم . أيضا معرفة تأثريه بالنسبة للعمالة املباشرة وغري املباشرة

داخل املشروع فإن العمالة غري املباشرة تتعلق بفرص العمل اجلديدة اليت تنشأ يف مشاريع أخرى ترتبط خلقها 
وميكن تطبيق هيا املنطق يف تقدير رأس املا  الكلي الالزم خللق فرص عمل . باملشروع األصلي حمل التقييم

ثمارات املباشرة واالستثمارات اإلضافية جديدة، أو بعبارة أخرى االستثمارات الكلية للمشروع اليت تتضمن االست
وفيما يلي توصيف جملموعة من املؤشرات اليت . املطلوبة يف املشاريع املرتبطة باملشروع بروابط خلفية أو أمامية

-999الصفحات ، 9005الصحن، ) :تعكس األثر غري املباشر للمقرتح االستثماري عل  االقتصاد القومي
نسبة الفرص احمللية اجلديدة مقابل حعم القوى  ، مبعىننسبة املسامهة يف فرص العملواليت تتمثل يف  (992

 يف عملية تقييم الرحبية القومية العاملة احمللية مقابل كل ألف، عشرة آالف، مليون بناءا عل  األهداف املوضوعة
 :عن طريق

 .االستثمارات الكلية/ إمجايل األثر عل  العمالة يساوي العدد الكلي لفرص العمالة اجلديدة-
االستثمارات / األثر عل  العمالة املباشرة يساوي فرص العمالة اجلديدة بالنسبة للمشروع حمل الدراسة فقط-

 .املباشرة
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/ عل  العمالة غري املباشرة يساوي فرص العمالة اجلديدة بالنسبة للمشروعات املرتبطة باملشروع حمل الدراسة األثر-
ويف حاالت وجود بطالة وعدم احلاجة إىل إعطاء اهتمام كبري إىل مسألة ختفيض رأس  .االستثمارات غري املباشرة

عمالة اجلديدة وعدد الوظامف اجلديدة اخلاصة املا  فإنه ميكن االقتصار فقط عل  العدد الكلي من فرص ال
 .بالعمالة غري املاهرة دون نسبتهم إىل رأس املا 

 أثر المشروع االستثماري المقترح على توزيع الدخل القومي.3
فمن ناحية أوىل  يي املشاريع االستثمارية ميكن أن يؤثر عل  عملية توزيع القيمة املضافة بطريقتني،فإن تن

ميكن أن يؤثر التوزيع مبقادير خمتلفة عل  اجملموعات أو الفةات االجتماعية وهيا ما يسم  بالتوزيع الفةوي، ومن 
 .ناحية ثانية قد يؤثر توزيع القيمة املضافة بنسب متفاوتة عل  مناطق الدولة ويسم  بالتوزيع اإلقليمي

فة املتولدة ستثماري عل  توزيع الدخل القومي يف إطار القيمة املضاوفيما يلي توصيف ملقاييس أثر املقرتح اال
، الصفحات 9003الجميلي و جبران، ) :(اإليراد الضرييب)جور، األرباح، وإيرادات الدولة نسبة للتوزيع عل  األ

932-920) 
 حصة العمل-

 =جور نسبة توزيع األ
 املتولدة يف املقرتح االستثماريحعم األجور 

 إمجايل القيمة املضافة املتولدة يف املقرتح االستثماري
 (المنظمين)حصة رجال األعمال -

 =نسبة توزيع األرباح 
 حعم األرباح املتولدة يف املقرتح االستثماري

 إمجايل القيمة املضافة املتولدة يف املقرتح االستثماري
 (الضريبي اإليراد)حصة الدولة -

 =نسبة توزيع إيرادات الدولة من الضرامب
 حعم اإليراد الضرييب املتولد يف املقرتح االستثماري

 إمجايل القيمة املضافة املتولدة يف املقرتح االستثماري
 (المنظمين)حصة المقرضين -

 =نسبة توزيع الفوامد 
 حعم الفوامد املتولدة يف املقرتح االستثماري

 القيمة املضافة املتولدة يف املقرتح االستثماري إمجايل
 أثر المشروع االستثماري المقترح على ميزان المدفوعات.2

 ثل هيا األثر يف مسامهة املشروع يف تفعيل حعم الصادرات مقابل الواردات عل  املستوى القومي،ميت
من ناحية وتقليص خمصصات االسترياد من العملة الصعبة إذا كانت منتعات املشروع االستثماري املقرتح موجهة 

حيث أن املسامهة الفعالة يف تفعيل . حنو سياسة إحال  الواردات يف إطار اخلطط التنموية القومية من جهة أخرى
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 واليي تعاين منه غالبية الدو  األقل حظا من النمو صادرات الدولة من شأهنا تقليص الفعوة يف امليزان التعاري
  .(925، صفحة 9003الجميلي و جبران، )
 أثر المشروع المقترح على اإلنتاجية القومية.5

يف مرحلة حتديد األهداف القومية وإعطاء أوزان نسبية هلا يتعني أن نشري إىل أن األهداف القومية اليت 
يسع  اجملتمع إىل حتقيقها، حيث يكون بعضها قابل للقياس الكمي والبعض اآلخر يصعب قياسه كميا مثل رفع 

ناطق املختلفة، كامل االقتصادي بني املشاريع واملاملستوى الصحي ألفراد اجملتمع، زيادة االمتداد العمراين، حتقيق الت
وبصفة عامة فإن منهج حتليل اإلنتاجية القومية يعتمد يف حساباته . حتقيق العدالة يف توزيع الدخو  بني األفراد

للرحبية القومية عل  تعظيم صايف قيمة املنافع االجتماعية واليت ميكن التعبري عنها ألغراض التحليل االجتماعي 
القيمة املضافة القومية الصافية، وحتقيق هيا اهلدف يسمح بتحقيق الكفاءة يف ختصيص إنتاجية املوارد ب

باإلضافة إىل احلد من االختال  يف توزيع الدخل القومي أو حتقيق العدالة يف توزيع الدخو  بني أفراد . االقتصادية
االقتصادية متغريات أخرى لقياس اإلنتاجية مثل  دبياتكما تستعمل يف بعض األ. املختلفة اجملتمع يف األجيا 

 قيمة مدخالت هيا اإلنتاج/ القيمة املضافة واليت ميكن التعبري عنها رياضيا عل  أهنا قيمة خمرجات اإلنتاج
 .(290، صفحة 9003عتمان، )
 أثر المشروع االستثماري على البيئة.0

املشروع االستثماري املقرتح آثاره غري املباشرة عل  الوسط احمليط يف إطار نشاطه االقتصادي وهو ما  يرتك
البيةة اليت يعمل فيها املشروع و ونقصد بالوسط احمليط . يعرف يف النظرية االقتصادية باآلثار اجلانبية أو اخلارجية

عتمع، كاهلواء واملياه يف مصادرها الطبيعية واألشعار عل  مستوى التعمع السكاين، وميثل رأس املا  الطبيعي للم
وال يعترب املشروع االستثماري املصدر الوحيد لآلثار اخلارجية عل  البيةية، فاإلنتاج واالستهالك . واحليوانات وغريها

قد حيدث أن و . شريكان يف هيا الدور، وتصنف اآلثار اجلانبية إىل إجيابية وسلبية يف إطار تقييم الرحبية القومية
بني املنتعني واملستهلكني إما يف صورة منافع  Interdependencesتكون هيه اآلثار اخلارجية متبادلة 

وهبدف حتديد حعم األثر السليب الناجم عن العملية . اجتماعية أو تكاليف اجتماعية يتحملها بعض أفراد اجملتمع
ثار يف صورة نفقات إضافية اجتماعية تستخدم يف البحوث اإلنتاجية يف مستوياهتا املختلفة وهبدف رقمنة هيه اآل

 Biological Oxygenالعلمية غري االقتصادية مؤشرات متعددة لقياس تلوث اهلواء، فمثال يستخدم مؤشر 
Demand (BOD)  51أيام عل  درجة حرارة  2لقياس كمية األكسعني امليابة لكمية معينة من امللوثات يف 

ليل التلوث البيةي عل  قياس حعم امللوثات اليت ختلفها عملية اإلنتاج يف إطار نشاط وال يقتصر حت. مةوية
الوحدات االقتصادية، فاملطلوب أيضا قياس أبعاد هيه امللوثات عل  احلياة البشرية يف صورة ضريبة اجتماعية، 

، الصفحات 9003الجميلي و جبران، ) :ويطلب هيا حتديد أوعية هيه الضريبة وفيما يلي توصيف بعضها
922-950)  
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 ؛تمع حيث يقوم املشروع االستثمارياملستوى الصحي املتوقع يف اجمل-
 ؛رتح وفق حقوق التلوث املسموح هبامستوى االنبعاثات واملواد امللوثة من املشروع املق-
 .احمليطةمعدالت خصوبة الرتبة والتصحر يف األراضي -

كن االعتماد عليها يف تقدير املنافع ميوبالرغم من كثرة املناقشات واجلد  حو  الطرق املختلفة اليت 
الصافية بصفة عامة إال أن العديد من الدراسات توصلت إىل حصر تقييم رحبية البدامل االستثمارية باختالف 

ليت يتحملها القاممون عل  االستثمار من أفراد مناهعها عل  أساس صايف املنافع املتحققة مقابل التكاليف ا
 .مسامهني يف خلق القيمة املضافة إىل نقل للتكلفة االقتصادية ألفراد اجملتمع احملايدين
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 رجنبي المباشاألدراسة جدوى االستثمار أهمية : المبحث الثالث
يضطلع االستثمار األجنيب بدور فاعل يف التنمية االقتصادية للدو  النامية والدو  املتقدمة يف آن واحد،  

إىل قسمني رميسيني دو   انقسامهاحيث أدى اكتشاف الثروات الطبيعية والسيما النفط يف الدو  النامية إىل 
يفا مثمرا يف استثمارات داخلية، وهي الدو  مصدرة لرأس املا  ومتلك منه فامضا كثريا يصعب عليها توظيفه توظ

النامية املصدرة للبرتو  عل  وجه اخلصوص ودو  أخرى تعاين من مشكلة الععز يف األموا  الالزمة لتمويل النمو 
االقتصادي لديها، وعليه فإذا كان انتقا  رأس املا  األجنيب لتحقيق التنمية يف الدو  النامية هو ضرورة حتمية 

عتبارات الوطنية والقومية فإنه ينبغي الوصو  إىل إسهام فعا  لرأس املا  األجنيب يف النمو االقتصادي، تربرها اال
ونظرا للعالقة الوثيقة بني التنمية االقتصادية ودراسة اجلدوى االقتصادية وسعيا لتحقيق الكفاءة يف استخدام املوارد 

اخللل السامد يف توزيع الدخل بني أفراد اجملتمع وبني املناطق وترشيد السياسات احلكومية السامدة ورغبة يف تقليل 
اجلغرافية املختلفة، فقد نا  موضوع تقييم االستثمارات من منظور التنمية االقتصادية اهتماما متزايدا من قبل 

أمهية دراسات جدوى  وبإجياز ما يلينعرض فيساملؤسسات الدولية واإلقليمية،  ولكي نقف عل  هيا الدور 
 .عل  النحو املوايل ،النظريات املفسرة جلدوى االستثمارات األجنبيةمث  ،قتصاديةاملشاريع وعالقتها بالتنمية اال

 أهمية دراسات جدوى المشاريع وعالقتها بالتنمية االقتصادية : المطلب األول
تشري الدراسات إىل أن معدالت التنمية االقتصادية املتعلقة ببلد ما ال تتوقف فقط عل  حعم ونوعية 
املوارد االقتصادية املتاحة بل يف كيفية ختصيص القدر املتاح من املوارد مبا يتفق مع مبادئ الكفاءة االقتصادية؛ 

 .ة للتنمية االقتصاديةوهنا تكمن أمهية دراسة اجلدوى وارتباطها بتحقيق معدالت عالي
 أهمية دراسات جدوى االستثمارات األجنبية المباشرة: الفرع األول
اهلدف من دراسة اجلدوى سواء من وجهة نظر الرحبية التعارية أو القومية يف الكفاءة االقتصادية يتمثل  

حيث ميكن استبيان العالقة  ت استثمارية رشيدة سواء عل  املستوى القومي أو اجلزمي،اومن مث الوصو  إىل قرار 
، 9003عتمان، ) :الوطيدة بني دراسة اجلدوى والتنمية االقتصادية من خال  أمهية هيه اجلدوى واليت تتمثل يف

 (05صفحة 
 ؛االقتصاديةمن وجهة نظر التنمية حتديد األفضلية النسبية اليت تتمتع هبا الفرص االستثمارية املتاحة -
 ؛ع للما  العاميرتتب عليه تبديد وضيا وهو اليي القيام بتنفيي الفرص االستثمارية بدون القيام بدراسة اجلدوى -
 .اكتشاف التعارض بني دراسة اجلدوى اخلاصة ودراسة اجلدوى القومية-

قد ال يكون كيلك ( التعاريةمفهوم الرحبية )القرار االستثماري الناجح من وجهة النظر الفردية وعليه فإن 
نظرا الختالف األهداف والعديد من احملددات ملكونات القرار ( الرحبية القومية)من وجهة النظر القومية 

 طرففاالهتمام بكال الدراستني من  .كامل بني التصنيفنيتوهنا البد من التعانس وال. االستثماري يف احلالتني
ل  اكتشاف التعارض وحتليل أسبابه فمثال إذا أثبتت الدراسة أن الفرصة صانعي السياسات االقتصادية يساعد ع

( ب)من وجهة نظر الرحبية التعارية، وأن الفرصة االستثمارية ( ب)أفضل من الفرصة االستثمارية ( أ)االستثمارية 
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لقرارات أجنع من سابقتها من وجهة النظر القومية، فإن اكتشاف هيا التعارض من شأنه أن يسمح ملتخيي ا
االقتصادية بتقدمي العديد من األدوات املالية والنقدية والضريبية وغريها لألنشطة االقتصادية اليت تعمل يف نطاقها 

مما يؤيد من أفضليتها من وجهة النظر الفردية، وجيعلها أفضل من سابقتها كي يتفق ( ب)الفرص االستثمارية 
 . ية والقوميةالقراران االستثماريان من وجهة النظر الفرد

باإلضافة إىل أن دراسة اجلدوى حتقق العديد من اآلثار اإلجيابية عل  مسار التنمية كوهنا تأخي يف 
 (07-00، الصفحات 9003عتمان، ) :نعترب عل  أهنا سبان العديد من االعتبارات حيثاحل
وسيلة عملية تساعد أصحاب رأس املا  عل  اختاذ القرار الصامب بشأن االستثمار بقدر من األموا  يتناسب -

/ احمللية)اكز وهيةات التمويل مع قدرهتم املالية ويف ظل مستوى مقبو  من املخاطرة، ووسيلة عملية إلقناع مر 
باإلضافة إىل أن غالبية البنوك ومراكز . شروط املالممةبتقدمي الوسامل التمويلية املناسبة وبال( الدولية/ قليميةاإل

 ؛املقرتحة دون تقدمي دراسات جدوى التمويل ترفض تقدمي أي تسهيالت امتمانية للمشاريع
عن وسيلة علمية وعملية لتقييم املشاريع املقرتحة حمل الدراسة وفقا ملعايري مالية واقتصادية موضوعية بعيدا -

 ؛عشواميةالتقييمات الشخصية وال
 عل  املفاضلة بني فرص االستثمار( قطاع خاص/ جهة حكومية)وسيلة عملية تساعد متخي القرار االستثماري -

 ؛املتاحة ومبا يعظم هدف املستثمر
والتشغيل مبا يتالمم مع الظروف املتغرية والطارمة اليت  اإلنتاجتساعد متخي القرار عل  تصويب وتعديل خطط -

 .اريع من خال  فرتات التنفيي والتشغيلميكن أن تواجه املش
 مفاهيم متعلقة بالتنمية االقتصادية المستدامة :الفرع الثاني

حيث يعترب أو  من أشار إليه بشكل رمسي هو  كثر استخدام مفهوم التنمية املستدامة يف الوقت احلاضر، 
لعنة بقرار ، حيث تشكلت هيه ال0619تقرير مستقبلنا املشرتك الصادر عن اللعنة العاملية للتنمية والبيةة سنة 

، برماسة برونتالند رميسة وزراء النرويج، وهيا ملناقشة هدف مواصلة 0619مم املتحدة سنة من اجلمعية العامة لأل
حيث مت مبوجب هيا . قتصادي دون احلاجة إىل إجراء تغيريات جيرية يف بنية النظام االقتصادي العامليةالنمو اال

 .(72، صفحة 9000الطويل، ) التقرير دمج االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والبيةية يف تعريف واحد
اليت واليت حتقق أهداف التطور والرفاهية االجتماعية و واملستدامة املتواصلة التنمية االقتصادية  مر مفهومحيث 

شهدت الثمانينات تزايد االهتمام بتصاعد عدد الفقراء وتدهور األوضاع إذ  مبعموعة من املراحل؛تصبو إليها 
فطرح منهج التنمية املستدامة للمحافظة عل  املوارد والبيةة لألجيا  اليت ستقطن العامل  البيةة ووجود رابط بينهما،

، (359، صفحة 9000اإلمام، ) ومستقبال وتنمية املوارد البشرية وتلبية احلاجات األساسية عل  حنو أفضل
حيث استخدمت االستدامة  Ecologyإىل علم اإليكولوجيا  Sustainableويعود أصل مصطلح االستدامة 

 اجاتاحلتلبية  وإمكانيةاستنزاف املوارد ومنه املفاضلة بني إشكالية للداللة عل  عدم اخنفاض مستوى الرفاهية، 
 اويف هيا الشأن يرى االقتصاديون النيوكالسيك أن االستدامة تتحقق حتت فرضيتني، أوهلا أن ما أطلقو . املادية



جنبي المباشراإلطار النظري لجدوى االستثمار األ: الفصل األول  

39 
 

رأس المال ميكن أن حيل حمل ، (created capital) من قبل البشر المصنوعرأس المال عليه مصطلح 
رأس املا  املتدهور  تعوضيف عملية اإلنتاج، والثانية أنه البد للتطور التكنولوجي أن حُيل بدامل أفضل  الطبيعي

 running)حيث أنه إذا حتققت الفرضيتان السابقتان فإن االقتصاد لن يتعه حنو نفاذ املوارد  ،نتيعة اإلنتاج
out of resources)ومنه حتقيق استدامة االقتصاد ، . (Goodstein, 2010, p. 106) 

رأس كل من؛   مراعاةتشمل ة األبعاد متعددعملية عبارة عن التنمية املستدامة أن وقد حدد البنك الدويل 
متمثال يف  ؛ رأس المال الماديويتمثل يف اإلدارة املالية السليمة والتخطيط االقتصادي املالمم المال النقدي

فيتضمن صحة  رأس المال البشريالبنية التحتية  واألصو  الثابتة كالطرق واملوانئ وحمطات توليد الطاقة؛ أما 
فيقصد به املهارات وقدرات األفراد  رأس المال االجتماعي أماعليم وتكوين مقبولة لألفراد؛ جيدة ومستويات ت

متمثال يف قاعدة املوارد  المال الطبيعي رأسوكيلك املؤسسات والعالقات اليت حتدد طبيعة هيه العالقات؛ و
 . (290، صفحة 9000الخواجة، ) الطبيعية واخلدمات الطبيعية كعودة اهلواء ومجا  املناظر

مها التنمية كعملية للتغيري واالستدامة كبعد زمين، ففي أكتوبر عام  عليه حتقق التنمية املستدامة شرطني؛و  
اللعنة العاملية للبيةة والتنمية يف تقريرها يف إطار  Gro Harlem Brundtland ألو  مرةأشارت  0619

تلك " :، أن التنمية املستدامة هي"Our Common Future"بعنوان مستقبلنا املشرتك  0619الصادر عام 
 "لتعرض لقدرة األجيا  يف املستقبل عل  تلبية احلاجات اخلاصة هبااالتنمية اليت تليب حاجات احلاضر دون 

شمل سعت من مفهوم رأس املا  املادي لتوعليه فإن التنمية املستدامة قد و . (205، صفحة 9000الخواجة، )
 . رأس املا  الطبيعي ونوعية البيةة وأصو  املوارد الطبيعية

ميكن حتديد املزايا املتوقعة للتنمية املستدامة واليت تشمل محاية واستدامة املوارد الطبيعية لألجيا   منهو 
القادمة، إضافة إىل استدامة العوامد التنموية من خال  حتفيز أجهزة الدولة ومؤسساهتا والقطاع اخلاص لتعزيز 

خلضراء ومنه حتقيق املكاسب االجتماعية بعاد البيةية وخلق فرص العمل اوتوجيه االستثمارات لدعم األ
 (09، صفحة 9000المعهد العربي للتخطيط، فبراير ) .واالقتصادية والبيةية

يتعلق األو  بالتفاؤ  حو  االستدامة البيةية باعتبارها شرطا  غري أنه مثة مدخلني لفهم التنمية املستدامة،
مقيدا لالقتصاد ومنه مثبطا للنمو خاصة عنصرا الستمرارية منو االقتصاد، والثانية تعتقد أن االستدامة البيةية تعترب 

رأس املا  املصنوع  غري أن مفارقة املنافع املستقبلية وإحال  ت؛فيما تعلق خبصم التكاليف البيةية من االستثمارا
يف هيا الشأن يف الفصل املوايل فيما أكثر وسنفصل . من قبل البشر حمل املوارد الطبيعية املتناقصة الزا  حمل جد 

 .االستدامة القوي والضعيف ييتعلق باجتاه
 المستدامةبالتنمية  ةعالقة دراسات جدوى االستثمارات األجنبي: الفرع الثالث

كانت هناك   اكلم، ألنه  مارات األجنبية املباشرةثالشاملة عل  مدى جدوى االست تتوقف عملية التنمية 
حتقيق معدالت مقبولة من النمو من أجل ضمان يف  واستدامة تكون هناك جناعة تر االستثمارااجناعة يف اختي
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أنه من شأن املفاضلة بني  حيث .ليها يف املطلب املوايلإ ريات اليت سنتطرقظه الننالتنمية وهيا ما تبياستدامة 
املشاريع االستثمارية خاصة منها األجنبية أن تساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية وفقا جملموعة من الشروط كما 

 (22، صفحة 0229أبو قحف، مقدمة في إدارة األعمال الدولية، ) :يلي
ومتطلبات إنتاجها  ااملنتعة واستخداماهتواليت تتمثل يف خصامص املنتوج ونوعية السلع  :العوامل الشرطية-

باإلضافة إىل اخلصامص املتعلقة بدراسات الطلب . وجدواها الفنية واملالية والبشرية، وخصامصها العملية واإلنتاجية
عن عوامد هيه  لناجتةلدخو  اعل  السوق ومدى توافق املنتعات والقيم والعادات احمللية وأمناط توزيع ا

االستثمارات ومدى توفر املوارد البشرية والتزام املستثمرين بتكوين اخلربات احمللية وإحالهلا تدرجيا بيد عاملة حملية 
 . ت وخصامص البيةة السياسيةاباإلضافة إىل توافق االستثمار 

واليت تتمثل يف مجلة اخلصامص املميزة للشركة األم ومدى توفر املوارد املالية والبشرية والفنية أو  :العوامل الدافعة-
ديده للمنتعات احمللية التكنولوجية النطالق املشروع، باإلضافة إىل مركزها التنافسي والبحث يف عدم إمكانية هت

 .مللبلد األ
ميزة للدولة املضيفة كالقوانني واللوامح اإلدارية والنظم السامدة تعلق باخلصامص املخاصة فيما  :العوامل الحاكمة-
سياسات واحلوافز اخلاصة باالستثمارات، مقابل نفس اخلصامص وما خيدم مصلحة الدولة األم والعوامل الدولية الو 

يات استغال  املوارد الطبيعية الناضبة اقم خاصة فيما تعلق باتفاأل نظريهتايف إطار االتفاقيات بني الدولة املضيفة و 
 .واتفاقيات انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون وغريها واليت من شأهنا أن تؤثر يف سريورة التنمية االقتصادية

 النظريات المفسرة لجدوى االستثمارات األجنبية: ثانيالمطلب ال
لشركات أو األفراد يف أصو  حقيقية أو يقصد باالستثمارات األجنبية استثمار اكما وضحنا سابقا فإنه  

 مالية خارج حدودهم اإلقليمية، إذ أنه كثريا ما تلعأ الشركات أو األفراد إىل االستثمار يف دو  أخرى سعيا منهم 
حيث يعد االستثمار األجنيب أهم أوجه النشاط التعاري يف الواقع املعاصر، إذ أنه . وراء حتقيق أهداف حمددة

االجتماعية يف دولة ما ذلك لكونه قناة صعيد عملية التنمية االقتصادية و بدور خطري عل   يضطلع بالضرورة
ليلك تنظم الدو  واجملتمع الدويل معاملة االستثمار امليكور . رميسية يتدفق عربها رأس املا  واخلربة العلمية والفنية

 .واستغالهلا داخليا وخارجياوتقرير الضمانات له من واقع أنه يرتبط حبركة تداو  رؤوس األموا  
إذ أن . يعترب حاجة ملحة لالقتصاديات النامية واملتقدمة ال فرق بينهما واالستثمار األجنيب بعد هيا،

حاجة االقتصاديات النامية لرأس املا  واخلربة الفنية تقابلها حاجة االقتصاديات املتقدمة إىل أسواق تستثمر فيها 
ةة مالممة لالستثمار أن إشباع هيه احلاجة ال ميكن أن يتحقق دون إجياد بي إال. رؤوس األموا  الفامضة لديها

امليكور، حبيث ميارس النشاط فيها بعيدا عن اخلشية والرتدد ويقتضي توفري هيه البيةة ابتداء حتييد املعوقات اليت 
  .(07، صفحة 9000السامرائي، ) .شهميكن أن تؤدي إىل حتعيم االستثمار وانكما
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جنبية ميكن القو  بأن هيا النوع من االستثمار سيظل حمورا تثمارات األلالسيف ضوء العرض السابق 
ومن واقع اجلد  . للعد  بني الباحثني واملختصني، فالبعض يؤيده وله حععه والبعض اآلخر يعارضه وله مربراته

وجه اخلصوص القامم حو  جدوى االستثمارات األجنبية خلدمة أغراض التنمية الشاملة يف الدو  النامية عل  
 .ية التقليدية أما الثانية فتمثل النظرية احلديثةر نتناو  عرضا خمتصرا لوجهيت النظر، األوىل متثل النظ

 النظرية التقليدية لجدوى االستثمارات األجنبية: الفرع األول 
حيث أفض  عدد من رواد  يفرتض رواد النظرية التقليدية أن االستثمارات األجنبية تأخي أكثر مما تعطي،

  :هيه النظرية من خال  كل من
من واقع حتليله ألنشطة وممارسات الشركات األمريكية متعددة اجلنسيات  اليي أشار ؛Baliga إسهامات: أوال

 (09، صفحة 9000السامرائي، ) :يف الدو  النامية إىل أن
وجهة النظر االستعمارية تفرض أن الدو  املضيفة تعترب مبثابة املصدر الرميسي للمواد األولية، ومن مث فإن -

م أو الدو  املتقدمة األخرى، كما املواد الستخدامها يف الدولة األ االستثمارات األجنبية تستهدف استخراج هيه
، فضال عل  أن الشركات متعددة اجلنسيات تكون منخفضةأن األسعار اليت تدفع كمقابل هليه اخلامات تكون 

 ؛عم ونوع التكنولوجيا املخصصة هلامسؤولة عن حتديد واختيار أماكن ومواقع االستثمارات وح
جنيب تفرض أن الدو  املضيفة مبا حتتويه من فرص متعددة لالستثمار وإنتاج وتسويق وجهة نظر املستثمر األ-

يف مشاريع االستثمار  طنيونو  ونهيه الفرص البد أن يشرتك مستثمر تم استغال  السلع متثل أسواقا مرحبة، ولكي ي
 ؛تنفيي املشروع االستثماري وقتعل  أن حتتفظ الشركة األجنبية حبق اإلدارة والرقابة باإلضافة إىل قيامها بتحديد 

 . وجهة النظر الثالثة فرتتبط باختيار الدولة املضيفة كموقع لالستثمار وكيفية إدارة وتنظيم االستثمارات هبا أما-
متع مبركز تنافسي يستلزم منها اختيار تت الشركة متعددة اجلنسياتيرى باليعا أن ومن وجهة النظر هيه 

ء املشاريع اليت تعتمد بدرجة كبرية عل  عنصر الدولة املضيفة اليت تتميز باخنفاض تكاليف العمل هبا مع إنشا
  .العمل مع إسناد الوظامف الروتينية وامليكانيكية إىل العمالة الوطنية هبيه الدو 

استغال  املستثمرين األجانب لثروات الدو  املضيفة يتوافر بكل يرى فرانك أن عنصر  ؛Franckإسهامات :ثانيا
وأن تركز االستثمارات األجنبية وبصفة خاصة يف الدو  . جنيباالستثمار األ ت القاممة بني طريفأركانه يف العالقا

النامية يف جما  الصناعات االستخراجية يعترب خري دليل، فضال عل  أن االستثمارات األجنبية يف مثل هيه 
تصادية يف الصناعات ال تساعد عل  خلق عالقات قوية للتكامل الرأسي األمامي واخللفي مع باقي األنشطة االق

رفع درجة اعتماد الدو  لالوقت تؤدي إىل خلق أو فرض أمناط للتنمية االقتصادية  ساجملتمع املضيف فإهنا يف نف
فأسعار تصدير املواد األولية يكون أقل بكثري من أسعار السلع . االستثمار املضيفة عل  الدو  املتقدمة مصدر

د تقدمة من ارتفاع معد  العامد عل  استثماراهتا وحصوهلا عل  املوااملصنعة واملستوردة وبالتايل تستفيد الدو  امل
 .(02، صفحة 9000السامرائي، ) األسعار دىنولية الالزمة للصناعة بأاخلام واملواد األ
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دة اجلنسيات تعترب الشركات متعدأشار هود ويونج يف حتليلهما للنظرية التقليدية أن ؛ إسهامات هود ويونج: ثالثا
مربيايل هليه الشركات يتعل  يف قيامها بتصدير رؤوس ربيالية، حيث أن مظاهر السلوك اإلمشكال جديدا لإل

أمواهلا واستثماراهتا خارج حدود الدولة األم وذلك بسبب تدهور معدالت األرباح احملققة فيها فضال عن رغبتها يف 
كما أن خلق . ة ملنتعاهتا أو خدماهتا اليت تدهور الطلب عليها يف أسواقها احملليةالبحث عن أسواق مرحبة جديد

، فضال عن جلبها ألمناط جديدة استمرار اعتمادها عل  دو  أجنبيةالتبعية التكنولوجية للدو  املضيفة و 
 .دةمربيالية اجلديالواقع نواتج طبيعية أو مظاهر لإللالستهالك والعادات يف هيه الدو  هي يف 

ن استرياد املهارات واخلربات من اخلارج من خال  الشركات متعددة اجلنسيات قد يؤثر أويضيف احمللالن 
أبو قحف، ) ةفإىل حد كبري عل  استخدام وتنمية املهارات احمللية أو تدمري املوارد البشرية يف الدو  املضي

 .(029، صفحة 9009الدولية، االقتصاديات واالستثمارات 
قدم بريستكر حتليال جيدا لكثري من اآلراء املعارضة لالستثمارات األجنبية  ؛Bierstekerبيرستكر : رابعا

 (909، صفحة 9009أبو قحف، االقتصاديات واالستثمارات الدولية، ) :نلخصها باختصار فيما يلي
حعم رأس املا  املبدمي اليي جتلبه الشركة متعددة اجلنسيات وكيلك كرب حعم التحويالت من األرباح صغر -

سعار التحويل واملغاالة فيها وميل هيه الشركات إىل أا  للدولة املضيفة، وتطبيق نظام والدخو  وأجزاء من رأس امل
الوطنية يف الدو  النامية يؤثر سلبا عل  ميزان خلق عالقات اقتصادية ضعيفة مع بعض القطاعات االقتصادية 
 ؛تماد الدولة عل  دو  أخرى أجنبيةاملدفوعات واخنفاض حصيلة الدولة النامية من الضرامب وزيادة اع

ا عل  مواجهة اخنفاض اإلنتاج القومي نتيعة خلروج بعض الشركات الوطنية من السوق بسبب عدم قدرهت-
 ؛جنبيةاملنافسة األ

يل الشركات متعددة اجلنسيات إىل احتكار م  النامية نتيعة دى املسامهة يف التقدم التكنولوجي للدو اخنفاض م-
التكنولوجيا احلديثة املطورة من ناحية فضال عن نقل أو تصدير قدر ضةيل أو مستوى منخفض أو مرتفع حبيث ال 

 ؛  النامية ومتطلبات التنمية فيهاالدو  صواءم مع خصاميت
فيها بسبب ما تقوم به ن االستهالك ال تتواءم وخصامص الدو  النامية ومتطلبات التنمية جلب أمناط م-

 .جنبية مبمارسات وأنشطة تسويقية من شأهنا ترويج أفكار جديدة وأمناط جديدة  لالستهالكالشركات األ
 النظرية الحديثة لجدوى االستثمارات األجنبية: الفرع الثاني

جنبية وبصفة خاصة ثمارات األرواد هيا التوجه مبادئ النظرية التقليدية بشأن جدوى االست يعارض
نظرية احلديثة أن فعل  عكس النظرية التقليدية تفرض ال. املباشرة منها لدفع ععلة التنمية الشاملة يف الدو  النامية

( و  املضيفة والشركات متعددة اجلنسياتالد)جنبية حتكمها مصاحل مشرتكة بني طريف االستثمار االستثمارات األ
و أل  عدد وأنواع معينة من العوامد فهي ليست مبثابة مباراة من طرف واحد وإمنا هي إطار حيصل فيه كل طرف ع

عل  سياسات  الفوامد، غري أن حعم ونوع وعدد الفوامد اليت يتحصل عليها كل طرف يتوقف إىل حد كبري
وعليه . ستثمار اليي ميثل حمور العالقة بني طريف املعادلة السابقةالنوع وطبيعة ابشأن  جنيبوممارسات الطرف األ
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ميكن عرض وجهة نظر رواد النظرية احلديثة وأراء املؤيدين جلدوى االستثمارات األجنبية يف التنمية الشامة بالدو  
 :النامية كما يلي

جانب باالستثمار املباشر يف الدو  املضيفة وقبو  هيه الدو  هليا األ ينتثمر سن قيام املأيرى  ؛Carrكار : أوال
من املمكن النوع من االستثمارات يعين وجود اعتقاد مشرتك بني هيين الطرفني بأن الكثري من املنافع والعوامد 

 & Hymerوإذا كان كار يتفق يف هيا اخلصوص مع كل من هيمر وكيفز . ستثمارمن خال  هيا اال هاحتقيق
Caves  فالشك أن العوامد اليت حيققها كل طرف ترجع إىل انتقا  واستغال  بعض أنواع األصو  اخلاصة

وبينما تتمثل عوامد املستثمرين األجانب يف احلصو  عل  . واململوكة للمستثمر األجنيب إىل أو يف الدو  املضيفة
خلق فرص للعمالة، وحتسني الدخو  وارتفاع األرباح مثال، جند أن الدو  املضيفة تتحصل عل  منافع من أمهها 

 . (902، صفحة 9009أبو قحف، االقتصاديات واالستثمارات الدولية، ) وحتسني اإلنتاجية
تكوين الأن االستثمارات األجنبية املباشرة تساهم يف رفع معدالت  واليي يرى ؛Stoeverاستويفر : نياثا

والتعهيزات الرأمساللية هناك  اإلنتاجيةالرأمسايل يف الدو  املضيفة، وذلك من خال  زيادة عدد وقيمة املشروعات 
تصا  وكيلك مشروعات مثل الطرق ووسامل اال تحتيةية الفضال عل  أهنا تساعد يف تنمية وحتديث مشروعات البن

وخلق  شأنه أن يؤدي إىل ارتفاع معدالت منو الناتج القوميوهيا من . اخلدمات كاملستشفيات واملدارس واملساكن
فرص التصدير  ميزان املدفوعات عن طريق زيادة احتما باإلضافة إىل حتسني . فرص العمالة وتنمية املوارد البشرية

 .قافياتنمية املناطق املتخلفة اقتصاديا واجتماعيا وث، إىل جانب دات وتدفق رؤوس األموا  األجنبيةوتقليل الوار 
يف دراساته إىل الكثري من الفوامد واملنافع االقتصادية اهلامة اليت ميكن للدو  املضيفة  اليي أشار ؛بيرستكر: اثالث

احلصو  عليها جراء فتح أسواقها للشركات متعددة اجلنسيات سواء لالستثمار املباشر أو غري املباشر ومن واقع 
أبو قحف، ) :النظرية احلديثة يرى أن الشركات األجنبية تساعد الدو  النامية يف دوار حتليالته ومناقشته ألراء 

 (900-905، الصفحات 9009االقتصاديات واالستثمارات الدولية، 
 ؛والالزمة ألغراض التنميةموا  والتكنولوجيا واخلربات واملهارات اإلدارية احلديثة رؤوس األكتوفري عوامل اإلنتاج  -
 ؛يدة للعمالة وختفيض نسبة البطالةق جديدة للتصدير وخلق فرص جدافتح أسو -
 ؛جديدة بأسعار منخفضة للمستهلكني توفري وتقدمي منتعات وسلع-
ط االقتصادي اعات اإلنتاجية يف خمتلف أوجه النشاخلق عالقات جديدة وتنمية العالقات احلالية بني القط-

 ؛والثقايف واالجتماعي
اهم يف تسقاء عوامل أخرى ثابتة، ميكن أن تنمية املنافسة احمللية حيث أن الشركات متعددة اجلنسيات مع ب-

 ؛وطنية أو أجنبيةسواء كانت  هااالحتكار احمللي لبعض الشركات الوطنية وبالتايل تزداد درجة املنافسة بين تقليل
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 التقليدية والحديثةأهم االنتقادات الموجهة للنظريتين  :الفرع الثالث
فيما يلي أهم  بعدما رأينا سابقا أهم آراء املفكرين حو  جدوى االستثمارات األجنبية نستعرض 

 .االنتقادات املوجهة لتياري النظرية التقليدية واحلديثة
 نقد الوجهة التقليدية: أوال

عما  يف كون مثالية يف السلوك وممارسة األتسقد يكون من اخلطأ افرتاض أن الشركات متعددة اجلنسيات 
الدو  النامية أو أهنا ستعمل عل  املسامهة يف حتقيق أهداف الدو  املضيفة بغض النظر عن مصاحلها من خال  

 (905-902، الصفحات 9009االقتصاديات واالستثمارات الدولية، أبو قحف، ) :أن التطرق إىل
كرب من أاالستخراجية بدرجة  تركز معظم االستثمارات اخلاصة بالشركات متعددة اجلنسيات يف الصناعات-
 ؛لنوايا االستغاللية هليه الشركاتنتاجية األخرى قد تزيد من الشعور بانشطة اإللتحويلية أو غريها من األا
ضيفة الرغبة املستمرة من قبل الشركات متعددة اجلنسيات يف اهليمنة عل  تنظيم وإدارة مشاريعها يف الدو  امل-

 .ةب، اليي حيقق هلا هيه الرغFDI Formsجيعلها دامما تفضل ذلك النوع من أشكا  االستثمار املباشر 
ددة اجلنسيات من قيام الدو  النامية ن اخلوف أو احلير الشديد من قبل الشركات متعأحيان جند يف بعض األ-

تفضل املشاريع  -اخلطرا جتنبا هلي–خرية جنبية جيعل هيه األو املشاريع األأو مصادرة امللكيات أ بتأميم
عل  أن يكون املتمم من الطرف أقل كمسامهة يف املشروع أو  %21االستثمارية املشرتكة سواء عل  أساس نسبة 

 .(و خاصأقطاع عام )ين طالو 
حداث واملمارسات السابقة للشركات متعددة اجلنسيات برغم قلتها وعدم ن األأ قو مما سبق ميكن ال    

 تعميم دلة الكافية عل  مدى صدق بعضها، إمنا يساعد عل اب اليت أدت إىل حدوثها، ونقص األسبر األتواف
قيود اليت تؤثر عل  مدى وحعم ارات األجنبية أو وضع الكثري من المستثشعور اخلوف من فتح الباب أما اال

بصفة عامة، حفاظا عل  استقالهلا السياسي واالقتصادي حيث أن  تدفقها من خال  الشركات متعددة اجلنسيات
 . م بغض النظر عن مصاحل الدو  النامية املضيفةاأل ةالدولة ب حكومحلسا الشركات متعددة اجلنسيات قد تعمل

 نقد الوجهة الحديثة: ثانيا
 جنبية يف حتقيق أغراض التنمية الشاملة يف الدو  النامية ملحو  جدوى االستثمارات األ قامماجلد  الإن 

اإلجيابية والسلبية املتوقعة هليا النوع من االستثمارات واليت جيب  ثارعتبار اآلولن ينتهي بعد، ومع األخي يف اال
قياس هيه اآلثار عل  أساس يتسم باملوضوعية  نه من الصعوبةإحصرها بدقة ف لها وحىت إذا أمكنعدم جتاه
، 9009أبو قحف، االقتصاديات واالستثمارات الدولية، ) :إىل ما يلي اإلشارةويف هيا الصدد جتدر . البحتة

 (999-902الصفحات 
تكنولوجي التخلف االجتماعي والثقايف والقد خيطأ من يتصور أو يفرتض أن التخلف االقتصادي واتساع فعوة -

 ؛جنبية عاملة يف أراضيهاأو شركات هو فقط نتيعة لعدم وجود استثمارات أ يف بلد ما مقارنة بغريه
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االقتصادية واالجتماعية والسياسية  التنميةأحد العوامل الفعالة يف حتقيق جنبية االستثمارات األ ميكن أن تكون-
  ؛والالزم لتشغيل هيه االستثمارات ليس هيا فحسب بل ومع ضرورة توافر املنا  االستثماري املالمم يف دولة ما،

ن هيا ال يعين إغفاهلا أو إاقتصادي أو كمي فثار عل  أساس صعوبة قياس بعض املنافع أو اآلمن بالرغم -
 ؛جنيب لدولة ماجدوى االستثمار األجتاهلها عند القيام بتقييم 

منافع االستثمارات األجنبية والتكلفة املرتبطة هبيه االستثمارات هي يف الواقع حقامق ال ميكن جتاهلها، وإن  إن-
 ؛حيانثابة عامد يف الكثري من األما قد تعتربه الدولة املضيفة تكلفة قد يراها الطرف اآلخر لالستثمار مب

قتصر فقط عل  ممارسات ت جنبية الباالستثمارات األوالعامد املرتبط أن قضايا التكلفة  كن القو عليه ميو   
وإمنا تتوقف أيضا عل  كثري من العوامل واحملددات اليت ترجع يف ( الشركات املتعددة اجلنسيات)جنيب الطرف األ

 .أساسها إىل خصامص بيةة ومنا  االستثمار يف الدو  النامية
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  :الفصل ةالصخ
د يف هيه مما ور  اطالقانحيث ستثمار األجنيب املباشر، دوى االجلطار املفاهيمي اإلا الفصل يف هيتناولنا          

جتري يف  حركة من حركات رؤوس األموا  الدولية، باشر فيمكن القو   بأن أيستثمار األجنيب املالدراسة حو  اال
شكل تدفقات مالية وتكنولوجية عل  شكل رؤوس أموا  أو خربات أو معارف يف خمتلف امليادين بني طرفني وفق 

ستثمارات أجنبية مباشرة خاصة أو ثنامية أو األجنبية واليت قد تكون يف شكل اأشكا  متعددة من الشراكة 
تساهم يف جيب االستثمار األجنيب  عوامل املتنوعةهناك جمموعة من الىل أن صل إمت التو  كما .متعددة اجلنسية

، املؤسسي والسياسات االقتصاديةاإلطار  حيث تتعسد أهم تلك العوامل يفعل  توجاهات تدفقاته وتؤثر املباشر 
 من أجل ضمانغري أنه ؛ ادماهتوجودة خإىل جانب مدى توفر املوارد واألصو  وكرب حعم األسواق وموقعها، 

باالستثمار يف  ما تضافر جمموعة من الشروط واحملددات حىت تقوم شركةلالستثمارات ال بد من جدوى أفضل 
مدى توفر العمالة املاهرة وكفاءهتا، وتوفر نظام قانوين عاد  وفعا ، وغريها من  واملقصود بيلك هو اخلارج

، نظرية دورة حياة املنتوج يف األعما  الدوليةمثل  الفكر االقتصادي عرب تطورهاحملددات اليت كشفتها نظريات 
  .النموذج الياباين واملقاربة الكلية لالستثمار األجنيب املباشر، و النظرية االحتكارية للسوق

قاممة عل  التقديرات الدراسة هي تلك ال دراسة اجلدوى االقتصادية من جهة أخرى مت التوصل اىل أن
استثمار معني والعامد املتوقع طيلة حياة املشروع االستثماري عن يه األموا  حنو ة بني تكلفة توجاملستقبلية للموازن

طريق عملية إخضاع متغريات االستثمار ملعايري خاصة يف عملية انتقاء األفضل بني البدامل املقرتحة باختالف 
 دراسة السوقالبيةية و وفق خطوات معينة تستهدف معرفة احلالة املالية و  عناصر املشروع عن كونه عاما أو خاصا

عوامد االستثمارات و  االقتصادية حساسية دراسات اجلدوى للمشروع االستثماري املقرتح وفق أساليب حتليل
أو  ذات املخاطر املتباينةأو  يف ظل ظروف التأكدسواء تقنيات املفاضلة بني االستثمارات باإلضافة إىل ، وخماطرها

أمهية كبرية  تحليل جدوى االستثمارات األجنبية املباشرةأن ل التأكد يف هيا الفصلكما مت  .معيار الرحبية القومية
إذ تساعد عل  اختيار القرار االستثماري املناسب وتتضح أمهيتها يف جتنب املخاطر وحتمل اخلسامر، كما أهنا 

مر االفرتاضي للمشروع والقانونية املتوقع حدوثها خال  العوالسياسية تساعد يف معرفة التغريات االقتصادية 
والتعارض  جنبيةنتقادات املوجهة لالستثمارات األوأخريا كخالصة هليا الفصل فإنه وبالرغم من اال، االستثماري

من القيود اليت تؤثر عل  مدى  عديدوضع الو واملعاصرة، بني اجيابياهتا وسلبياهتا،  بني كل من النظريات الكالسيكية
 املستدامني والنمو التنميةحتقيق  ومن مثبصفة عامة،  وحعم تدفقها من خال  الشركات متعددة اجلنسيات

 .يف الفصل املوايل وهو ما سنحاو  الوقوف عليها عل  قطاعات اسرتاتيعية دون غريها وتركيزمه
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 :تمهيد
النمو اهلاجس االقتصادي الرئيسي للحكومات واألمم، حيث يتوضع هدف حتقيق معدالت مقبولة يبقى  

لكونه ميثل اخلالصة املادية للجهود االقتصادية وغري  حلكوميةعلى رأس أهداف السياسات ااالقتصادي من النمو 
، غري أنه يعترب شرطا غري كاف لتحقيق الرفاه االقتصادي االقتصادية املبذولة يف اجملتمع وخالل فرتة زمنية معينة

ى يساهم كل من التوزيع العادل لثروات هذا النمو وذشكالية احلفاظ عل  املستو  االجتماعي لفأفراد، ذ وحتسني
واستمرار نفس املستو  على األقل من معدالت النمو احلالية لفأجيال املستقبلية الطرف اآلخر يف معادلة استدامة 

  .هذا النمو
، مثل احلكم الراشد واملؤسسات احلكومية  ات بعوامل جوهرية يف اجملتمع حيث يرتبط النمو االقتصادي

البحث والتطوير العالية وجودة التعليم والصحة وغريها، وبالتايل أصبح الكفاءة العالية واملشاركة اجملتمعية ومعدالت 
حتقيق هذا النمو يعرب عن العملية التنموية بكاملها، وبالتايل أصبح تعبري النمو االقتصادي املستدام يعكس العالقة 

القضايا الراهنة من حيث أن ت االجتماعية واخللفيات الثقافية؛ احلتمية بني االقتصاد والسياسة وبني العالقا
حتديات العامل اجتاه املشاكل البيئية وتغريات املناخ واالنقسام العاملي للدول املتقدمة والنامية ومؤشرات الفقر 
وانعدام األمن الغذائي وأمن ذمدادات الطاقة كلها حتدد الغرض األساسي لتحليل االستدامة يف النمو االقتصادي، 

جاء املبحث حيث  كانية دمج االستدامة ضمن التحليل االقتصادي التقليدي،وعليه سنبحث يف هذا الفصل ذم
أهم املفاهيم املتعلقة بالنمو والفرق  فيه تعلقة بالنمو االقتصادي، وسنتناولاألول ليعاجل اخللفية النظرية واملقاربات امل
اتيجية النمو االقتصادي املستدام اسرت ذىل  ادي، أما يف املبحث الثاين سنتطرقبينه وبني التنمية يف الفكر االقتص

 ، أما يف املبحث الثالث والبحث يف طرق قياس استدامته أجل حماولة حتديد مقاربة للنمو االقتصادي املستداممن 
خمتلف  العالقة بني االستثمار األجنيب املباشر والنمو االقتصادي املستدام، من خالل التطرق ذىل عن بحثفسن

 . يت درست العالقة بني النمو واالستثمار األجنيب وتيار االستدامة عرب الفكر االقتصادياآلراء واملقاربات ال
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 الخلفية النظرية والمقاربات المتعلقة بالنمو االقتصادي: المبحث األول
على جزء كبري من الدراسة واالهتمامات من  االهتمام بنظرية النمو واألعمال التجريبية خبصوصه استحو 

على نظريات النمو الداخلي اليت يتحدد للموضوع األولية  دراساتال حورت، حيث متطرف االقتصاديني والباحثني
فيها معدل النمو يف املد  الطويل بسياسات احلكومة وقو  أخر ، مث توسع منو ج قياس هذا النمو ليشمل 

ن التقدم التكنولوجي الذي أالت الحقة بوجادلت حتلي. ال لتأثريات الوفورات اخلارجيةعناصر بشرية وليتيح اجمل
هو الطريقة الوحيدة لتفادي العوائد املتناقصة يف املد   كتشافال عن طريق االستثمار يف التطوير واالختبار وايولد 
وبالرغم من هذه التطورات املهمة، فإن العمل التجرييب احلديث خبصوص النمو عرب البلدان واملناطق مل . الطويل
 يكية، خاصة عندما توسعسالنما ج النيوكال من القياسيو التطبيقي  هذطار من النظريات اجلديدة، بل يشتق  ينبثق

أهم املفاهيم نستعرض ما يلي وفي. ل، وقرارات نشر التكنولوجياليدمج السياسات احلكومية، وتراكم رأس املا
 .املتعلقة بالنمو يف الفكر االقتصادي

 االقتصادي مفاهيم متعلقة بالنمو :المطلب األول
أساس مصطلح النمو االقتصادي جر  تصنيف الدول ذىل دول العامل األول والثالث، كما جر   على

وعلى أساسه أيضا تقوم ذحصائيات حساب الدخل الوطين، ويتم حتديد . ودول نامية ذىل دول متقدمة اتصنيفه
 .متوسط الفرد سنويا، حيث ميكن تعريف النمو كما يلي

 االقتصادي تعريف النمو: ولالفرع األ
 .النمو جتدر اإلشارة ذىل معرفة أوجه االختالف بينه وبني التنمية االقتصادية كما يلي تعريفبعد 

 :المفهوم.أ
انصب اهتمام العامل االقتصادي خالل العقود األربعة األخرية على الوسائل اليت ميكن من خالهلا اإلسراع 

يف أي جمتمع البد من توفر ثالثة مكونات تشتمل تراكم هذا الدخل منو ة منو الدخل القومي، وكي يتحقق بوتري 
، صفحة 9002تودارو، ) رأس املال والنمو السكاين املتمثل يف النمو الفعلي يف قو  العمل والتقدم التكنولوجي

 ,Hendrik) الدخل الفردي للسكانالزيادة النسبية يف يعرف النمو االقتصادي على أنه ، حيث (861
2012, p. 28) خالل فرتة زمنية  الثابتةمقاسا باألسعار الناتج الوطين زيادة احلقيقية يف حصة الفرد من ال، ومنه

 .(Jones, 1998, p. 03) "معينة
خالل  لبلد ماالتغري اإلجيايب يف مستو  ذنتاج السلع واخلدمات أو الدخل احلقيقي "كما يعرف على أنه 

يعترب حيث  ،(961، صفحة 9006عريقات، ) "يادة يف نصيب الفرد من الدخل احلقيقيز الفرتة معينة مبا حيقق 
الطويل، والذي حيدث نتيجة للزيادة العامة يف معدل االدخار النمو  لك التغري التدرجيي واملستقر يف املد  

التغريات الكمية يف الطاقة يتمثل يف النمو االقتصادي  وعليه فإن  .(891، صفحة 9002القريشي، ) والسكان
 :واليت تتخذ شكل دالة اإلنتاج التالية اإلنتاجية ومد  استغالل هذه الطاقة
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   ميثل معدل استخدام املوارد الطبيعية، و   ، وtيعرب عن تراكم رأس املال خالل الفرتة  Kحيث أن 
ليعرب عن رأس املال االجتماعي واملتمثل يف املعرفة    وقد مت ذضافة العنصر  يعرب عن استخدام القو  العاملة،
الذي ميثل املتغري الذي يقيس أثر التغريات االجتماعية والثقافية والتنظيمية    وعنصر التكنولوجيا، باإلضافة ذىل 

معرفة  حيث متثل هذه املتغريات املدخالت الرئيسية اليت تسمح بتقدير خمزون رأس املال ومنه. على دالة اإلنتاج
ارتفعت نسبة استغالل  كلماومنه   t. (Adelman, 1961, p. 09)معدالت النمو خالل نفس الفرتة الزمنية 

 .معدالت النمو االقتصادي والعكس صحيح زادتمجيع القطاعات االقتصادية  هذه الطاقة اإلنتاجية يف
طردة يف كمية السلع واخلدمات املنتجة يف بلد ما ضكمية متثل الزيادة املوعليه فالنمو عبارة عن ظاهرة  

من   لكهذه الفرتة الزمنية وما يرافق خالل  يخالل مدة معينة، معربا عنها بارتفاع حجم الناتج اإلمجايل احلقيق
 ,Jones) :االقتصادي يتطلب ميكن القول أن النمو يلامن الدخل اإلمجايل احلقيقي وبالتزيادة يف نصيب الفرد ال

1998, p. 03)   زيادة مستمرة يف الناتج القومي؛ التقدم التكنولوجي؛ وتغيريات ذيديولوجية ومؤسسية تساند
 .النمو

يف   1791احلاصل على جائزة نوبل يف االقتصاد عام  (Simon Kuznet)من جهة أخر  يعرف 
اتج، املعدالت املرتفعة لكل من نصيب الفرد من الن" النمو االقتصادي بأنه" النمو واهليكل االقتصادي"كتابه 

ذىل التقنية املتقدمة مما يسمح بالتحول اهليكلي لالقتصاد الذي يستند  ومنه ارتفاع اإلنتاجية الكلية لعناصر اإلنتاج 
 .(821، صفحة 9002تودارو، ) "يواالجتماعوالتكيف املؤسسي واإليديولوجي 

نظرية يف التنمية االقتصادية يف "ضمن نظريته للنمو يف كتابه  (Joseph Shumputer)وحسب تعريف 
فإن النمو يشري ذىل مستو  ارتفاع الفرد من الدخل القومي خالل الدورة االقتصادية للموارد ، 1711سنة " أملانيا
 .(62، صفحة 9002القريشي، ) املتاحة

فعل تلقائي مصحوب بارتفاع  أنه علىالنمو االقتصادي اعتبار ميكن  ةالسابق من خالل التعريفاتو 
املؤسسية والتقدم يف الطاقة اإلنتاجية واألنظمة اإلمجايل عرب الزمن وهو نتيجة للتغريات احمللي طردي حلجم الناتج 

 نتيجةومن أجل تقليص الفجوة بني النمو االقتصادي كفعل تلقائي والتنمية االقتصادية كفعل ذرادي  .التكنولوجي
 .وضح فيما يلي الفرق بني مفهومي النمو والتنميةنالتغريات اهليكلية للسياسات االقتصادية و 

 :ينرق بين النمو والتنمية االقتصاديالف.ب
ة؛ حيث االقتصادي التنميةيرتبط النمو بعدد من الظواهر االقتصادية واليت ينبغي لنا التفريق بينها وبني 

رب أكبواملعتمدة أهنا العملية املوسومة لتقدم اجملتمع كله اجتماعيا واقتصاديا  ىتعرف هيئة األمم املتحدة التنمية عل
 Baldwinا تعرف عند العديد من االقتصاديني أمثال قدر ممكن على مبادرة اجملتمع احمللي واشرتاكه، كم

Meier  عملية يزداد فيها الدخل القومي ودخل الفرد يف املتوسط باإلضافة ذىل حتقيق معدالت عالية "على أهنا
وعليه فالتنمية االقتصادية . (1-2، الصفحات 9089بن قانة، ) "من النمو يف قطاعات معينة تعرب عن التقدم

خمتلفة عن النمو الذي ميثل كما سبق الذكر مقياس كمي للتغري يف حجم النشاط االقتصادي نتيجة للتغري 
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التدرجيي عرب الزمن بسبب التغري يف كمية املوارد، يف حني أن التنمية تعترب ختطيطا للنمو االقتصادي مبا يتضمن 
خليفة، ) واإلجراءات اليت هتدف ذىل حتقيق النمو االقتصادي وزيادة معدالته لك اخلطط والسياسات والربامج 

بني  Shumputerكما يفرق   .وبالتايل فعملية التنمية أوسع وأمشل من النمو االقتصادي. (81، صفحة 9008
االثنني باعتبار التنمية متثل التغري املستمر والفجائي يف احلالة املستقرة بينما النمو هو التغري التدرجيي واملستقر يف 

بأن  Bonneاملد  الطويل، والذي حيدث من خالل الزيادة العامة يف معدل االدخار ويف السكان، كما يؤكد 
  وليد قو  التوسع واحملافظة عليهاتوجيه والتنظيم والقيادة لتالتنمية االقتصادية تتطلب وتتضمن نوعا من ال

تغيري وعليه فإن التنمية االقتصادية عملية مقصودة وخمططة هتدف ذىل  .(891، صفحة 9002القريشي، )
 .بعاده املختلفةالبنيان اهليكلي للمجتمع بأ

 ومصادرهاالقتصادي أنواع النمو : الفرع الثاني
 .تتعدد أنواع النمو االقتصادي ومصادر تكوينه كما يلي 
 :أنواع النمو االقتصادي.أ

والنمو  Spontaneous Growthالنمو التلقائي  ؛وهي هناك ثالثة أنواع من النمو االقتصادي
، صفحة 9082بن رمضان، )  ؛حيث أن. Planned Growthوالنمو املخطط  Transit Growthالعابر 

11) 
ؤخذ بأسلوب احلرية االقتصادية حبيث يعتمد على قو  السوق الذاتية يف هو  لك النمو الذي ي   النمو التلقائي-

متطلبات و حتقيق التنمية االقتصادية، حبيث ال جمال لتدخل الدولة، ويعود  لك لتحقيق قو  العرض والطلب 
 ؛تساعد على منوه وتنميتهصاد اليت االقت

يأيت استجابة لظهور عوامل طارئة ال تلبث أن تزول ويزول معها النمو الذي أحدثته، أي أنه يزول  النمو العابر-
 ؛هو بذلك منو غري مستمر وغري ثابتبزوال تلك العوامل اخلارجية، ف

 .ومتطلبات الدولةهو الذي يكون نتيجة لعملية ختطيط علمي شامل ملوارد النمو المخطط  -
وألن النمو االقتصادي قد ال يعرف مستويات ثابتة ومستمرة عرب الزمن كونه يتغري بتغري األحداث 
االقتصادية ويستجيب للصدمات واألزمات الدورية، كان البد من حتديد مصادر هذا األخري من أجل معرفة نوع 

  .املرحلة االقتصادية اليت مير هبا اقتصاد معني
 :النمو االقتصادي مصادر.ب

على  مت االتفاقراستها وحتليلها مجيعا، ذال أنه مصادر النمو االقتصادي كثرية ومتنوعة، ويصعب دذن  
 (11، صفحة 9082بن رمضان، ) :للنمو االقتصادي وهي رئيسية ثالثة عوامل كمصادر

ية الت، جتهيزات، أراضي، مباين، وغريها من األصول املادآمبثابة عامل تراكمي يتكون من يعترب : رأس المال-
ونصيب الفرد منه بوجه خاص، أد     كلما زاد حجم خمزون رأس املال بوجه عامذنتاج، اليت تدخل يف عملية اإل
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مار يف البنية ثقه االستاالقتصادي، جيب أن يسب رأس املال دوره يف النمو يىل رفع حجم الناتج، ولكي يؤدذ
 .، السدود، توصيل الغاز والكهرباءسكك احلديد، نظم االتصال نشاء الطرق،ذمل تش ية للدولة واليتتالتح
ويعترب النمو نتاج وبالتايل يف زيادة معدالت منو الناتج القومي، من العناصر املهمة يف زيادة اإليعترب : العمل-
ىل نوعية عنصر العمل، حيث يعترب ذشارة وجيب اإل ،القو  العاملة النشطة سبة لزيادةغرايف األساس بالنالدمي

حتسني نتاجيته، وميكن القيام بذلك من خالل التعليم، التدريب، ذيف زيادة  مهماعمل التحسن يف نوعية عنصر ال
 .وغريها املستو  الصحي للعامل

مجايل حصة الفرد احلقيقية من الدخل اإل تشري معظم الدراسات أن جل الزيادة احملققة يف :التقدم التكنولوجي-
فاع حجم العمل ورأس املال نتاج ال يرتفع نتيجة ارتللتقدم التكنولوجي، فحجم اإل رجعتيف البلدان الصناعية 

 . نتاجعوامل اإلاالستغالل األمثل لهم يف رفع حجم الناتج من خالل منا تطور التكنولوجيا هو الذي يساذفقط، و 
ال أن هذا العنصر ال ذنمو االقتصادي الذي ال غىن عنه، أما بالنسبة لعنصر األرض فهو كذلك أحد مصادر ال

 .يف الدول املتقدمة  لك أن األرض تستغل بشكل أمثل على عكس الدول النامية كبري اهتمام ى لهيعط
 قياس النمو االقتصادي: الفرع الثالث

، حيث يتعلق باالرتفاع املستمر لإلنتاج واملداخيل، أمهيةيعترب موضوع تقدير النمو وقياسه اهلدف األكثر 
وعادة ما يتم اعتماد زيادة الناتج احمللي اإلمجايل كأداة لقياس النمو، ذال أن هذا القياس يطرح مشاكل تتعلق 

احملاسبة الوطنية يف حتديد حقل اإلنتاج، وميكننا التعبري ختالف نظم المبضمون الناتج احمللي اإلمجايل اخلام، نتيجة 
 (51، صفحة 9080قدي، أوسرير، و حمو، ) :بالعالقة التالية كمقياس للنمو االقتصادي  عن الناتج احمللي

 مجموع الحقوق الجمركية+ مجموع الرسم على القيم المضافة+ القيم المضافة مجموع= الناتج المحلي اإلجمالي
مجموع تغير + مجموع التراكم الخام لألصول الثابتة + مجموع االستهالك النهائي = الناتج المحلي اإلجمالي :أو

 مجموع الواردات –مجموع الصادرات + المخزون 
د بزيادة اإلنتاج خالل فرتة طويلة نسبيا وهذا ما مييز وبالتايل فإن النمو االقتصادي يف بلد ما يتجس

ات الدول املتقدمة ويعد اإلنتاج الصناعي، الدخل الوطين والناتج ثالث جممعات اقتصادية متثل النشاط ياقتصاد
وجتدر اإلشارة أنه ذ ا كان معدل  (251، صفحة 8212برنييه، ) .به االقتصادي لبلد ما ومد  اتساع النمو

النمو يساوي معدل التغري يف الناتج احمللي اخلام احلقيقي فإنه من الضروري القيام مبقارنة الناتج احمللي احلقيقي 
بالناتج احمللي احملتمل أو الكامن الذي يعرب عن مستو  اإلنتاج القابل للتحقق باستخدام كامل الطاقة اإلنتاجية 

=  OKUNبفجوة أوكن )إلنتاج ويسمى الفرق بني الناتج احمللي اخلام الكامن والناتج الفعلي لكل عوامل ا
 (52، صفحة 9080قدي، أوسرير، و حمو، ) (.الناتج ااحمللي اخلام الفعلي –الناتج احمللي الكامن 

  :لدولة ما خالل فرتة زمنية معينة من خالل العالقة التالية (R) وميكننا احلصول على معدل النمو 
 (12-15، الصفحات 9080عايب، )
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 .t-1الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرتة  t، PIBt-1الناتج احمللي خالل الفرتة  PIBt :أن حيث
ويف مجيع االقتصاديات تلعب مكونات الطلب الكلي دورا أساسيا يف حتديد معدل النمو حيث أن 
 Yالقاعدة األساسية يف االقتصاد الكلي هي ضرورة تساوي االستخدامات مع املوارد وفق املعادلة التالية، حيث 

متثل االستهالك  Cad، لعائالتمتثل استهالك ا Cmمتثل الصادرات،  Xمتثل الواردات،  Mمتثل الناتج، 
  .متثل التغري يف املخزون Sمتثل االستثمار الكلي بشقيه،  Iاحلكومي، 

Y+M= Cm+ Cad+ I+ S+ X 
Y= Cm+ Cad+ I+ S+ (X-M) …(01) 

ميكننا حساب مسامهة كل متغري يف منو الناتج احمللي اإلمجايل، حيث أن  (10)من املعادلة وانطالقا 
استهالك العائالت عادة ما يلعب دورا أساسيا يف تشكيل معدل النمو حيث تشكل يف غالب االحيان أكثر من 

 من معدل النمو كما أن استهالك اإليرادات العمومية يؤثر بشكل دوري على معدل النمو خاصة يف حالة 05%
الركود، باإلضافة ذىل أن االنفتاح االقتصادي على العامل اخلارجي يزيد من دور التجارة اخلارجية يف تشكيل معدل 

، كما أن معدل النمو ميكن أن حيسب بطريقتني، باألسعار اجلارية أي (12، صفحة 9080عايب، ) النمو
السوق أو األسعار الثابتة باستخدام األسعار االمسية منكمشة بزيادة األسعار، أي باستخدام مؤشر  ربأسعا

والشكل املوايل يبني معدالت النمو االقتصادي  األسعار الذي يسمح بتصحيح التغيريات اليت تنتج عن األسعار؛
مت االعتماد ) .0552سنة  Barroحسب تصنيف  يف عدد من دول العامل (0555-1795)للفرد خالل الفرتة 
 ، ألن املفاهيم املتعلقة باستدامة النمو االقتصادي مل تتجسد0555سنة حىت خالل الفرتة على هذا التصنيف 

 (.مطلع األلفية اجلديدة حىت
 (9000-8260)خالل الفترة  في العالممعدالت النمو االقتصادي للفرد الواحد (: 09)شكل رقم 

 (Barro & Sala-i-Martin, 2004, p. 05) :المصدر
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مساها بالدول الدميقراطية، مرتفعة نسبيا يف فئة الدول اليت حيث ير  بارو أن معدالت النمو االقتصادي 
مايل، رواندا، السنغال ما )واليت هي فئة  83شبه الصحراء األفريقية الـ دول جمموعةمقارنة بالدول األخر ، ففي 

، يف حني يتزايد معدل توزيع منو الناتج سنويا %5.9مل حتقق سو  معدل منو مقدر يف املتوسط بـ( عدا فنزويال
واحلكم الراشد  خر  كالتكنولوجيادور العوامل األ ربزسنة، وهو ما ي 25فقط كل  1.8احمللي للفرد الواحد مبعدل 

 مطلع األلفية اجلديدة وتطور متغريات حتديد هذا النمومع ، خاصة يف تعزيز معدالت النمو االقتصادي عرب العامل
(Barro & Sala-i-Martin, 2004, p. 05). 

لقياس النشاط االقتصادي، وهو مصطلح  (GDP) وألنه عادة ما يتم استعمال الناتج احمللي اإلمجايل
يطلق على القيمة السوقية جملموع السلع واخلدمات النهائية اليت تقوم دولة ما بإنتاجها خالل سنة حيث هو 

 :وفق املعادلة التالية وصايف الصادرات G، اإلنفاق احلكومي I، االستثمار Cجمموع كل من االستهالك 
 (218، صفحة 9006سامويلسون، )

GDP= C+I+G+(M-X) 
ن أي زيادة يف اإلنفاق احلكومي من الناحية النظرية ميكن أن تؤدي ذىل زيادة يف الناتج احمللي أحيث 

اإلمجايل، مما يولد زيادة أخر  يف الطلب الكلي موزعا بني منو الناتج احمللي اإلمجايل وتضخم األسعار، ويتوقف 
التوزيع على قيود الطاقة اإلنتاجية يف جانب العرض وحمددات مضاعف املالية العامة يف جانب الطلب، هذا 

وهناك عدة عوامل تتحكم يف فعالية سياسة اإلنفاق احلكومي حيث يتوقع أن يكون مضاعف املالية العامة موجبا 
 (850، صفحة 9080عايب، ) .نتاجيةلقة حيث يوجد تباطؤ يف الطاقة اإلات املغييف االقتصاد
يدة للعمال زاحيث أن االقتصاد الوطين حباجة مت خدممعدل النمو بنوعية العمل املست أيضا يرتبط كما

يادة ز العمال تؤدي ذىل  و كفاءة عالية ويف حاجة متناقصة للعمال الذين ليست هلم كفاءة، هذه الزيادة يف مهارة 
  (11، صفحة 9080عايب، ) .ذنتاجية العمل مما يؤثر على معدل النمو االقتصادي

 النظريات المفسرة للنمو االقتصادي: المطلب الثاني
هم وأول االجتاهات اليت تطرقت للنمو أقيه الكالسيكي والنيوكالسيكي من يعترب الفكر التقليدي بش

نظريات  ظهورطورها كما أهنا فتحت اجملال لاملعامل األوىل لقيام نظرية النمو االقتصادي وت تذ  أبرز  االقتصادي،
 .، وسنتطرق فيما يلي ذىل النمو االقتصادي يف الفكر التقليدي واملعاصر وذىل أهم النما ج اخلطية للنموجديدة

 النظرية التقليدية في النمو االقتصادي: الفرع األول
الفرع لسرد خمتلف اجتاهات الفكر التقليدي ومنا ج النمو االقتصادي انطالقا من ذسهامات جاء هذا  

 .حىت منا ج هارود ودومار وكالدور كما يلي وكينز آدام مسيث
 :النظرية الكالسيكية.أ
جور واألرباح على فرضيات عديدة أمهها ظريات النمو وتوزيع الدخل بني األاستند التحليل الكالسيكي لن 

واجته الفكر . لنشاطاامللكية اخلاصة واملنافسة التامة واالستخدام الكامل للموارد واحلرية الفردية يف ممارسة 
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الكالسيكي للبحث يف أسباب النمو طويل األجل يف الدخل القومي معتمدا على أسلوب التحليل االقتصادي 
 وتقسيم التخصصبداية التفكري االقتصادي املنظم حيث يعترب أن  (Smith)يث مساجلزئي، حيث متثل آراء 

يادة ثروة األمم عن طريق تراكم ز وهو وسيلة ل ةالقيم مصدر العمل وأن العمل، ذنتاجية زيادة يؤديان ذىل العمل
الذي يعترب توزيع الدخل العامل  (Ricardo) 1مث جاءت أفكار دافيد ريكاردو .يد رأس املال يف اجملتمعصر 

احلاسم احملدد لطبيعة النمو وحيلل عملية النمو من خالل تقسيم اجملتمع ذىل ثالث طبقات هم الرأمساليون والعمال 
الزراعيون ومالك األراضي، وبالتايل فإنه عند اخنفاض حصة األجور يف الدخل تنخفض حصة األرباح وهو األمر 

 .ال ويؤدي ذىل ختفيض النمو االقتصاديالذي خيفض تراكم رأس امل
أو  جديدة، ذنتاج طرق أو منتجات قدميكت املنظم بتكاراتا أن (Schumpeter)شومبيرت   ر يو 

 تضمن واليت لالقتصاد الرئيسي  احملرك هي الدخول ذىل سوق جديد واحلصول على مصدر جديد للمواد اخلام، 
 توسعال ذىل الرأمسايل، اإلنفاق وليس التغريات النامجة عن االبتكار، تؤدي الرأمسايل، حيث النظام استمرار
 (28-62، الصفحات 9002القريشي، ) .اإلنتاج يف واالستمرار

حاول االقتصاديون الكالسيك اكتشاف أسباب النمو طويل األجل يف الدخل القومي فقد وعليه 
نتاج دالة لعدد من متكن النمو من أن يتحقق، ومن أبرز أفكار النظرية الكالسيكية للنمو أن اإلوالعملية اليت 

يتحقق عندما ( النمو)والتغري يف اإلنتاج  ارد الطبيعية والتقدم التكنولوجي؛العوامل وهي العمل، ورأس املال واملو 
مو السكاين والرتاكم الرأمسايل وعليه اجتاه ا بوجود عالقة بني النحيصل تغري يف أحد هذه العوامل، كما اعتقدو 

ن اليد اخلفية لالقتصاد من شأهنا أن تعظم الدخل تيجة لتناقص الغلة، كما يعتربون أاألرباح حنو االخنفاض ن
 (62-69فحات ، الص9002القريشي، ) .القومي وعليه يعترب الرتاكم الرأمسايل هو السبب الرئيسي للنمو

 :النمو االقتصادي عند الكينزيين.ب
 وليس للنمو احملرك هو االستثمار أن" والنقود الفائدة ،للعمالة العامة النظرية" يف (Keynes)يعترب كينز 

 االدخار يساوي ال املخطط االستثمار أن كينز أيضا ، وير نيالتقليدي نيواالقتصادي مسيث اعتقد كما االدخار،
 احلدية الكفاءة يف التقلبات ذىل االقتصادية الدورات حدوث أرجع كما ما،بينه يوازن الذي املتغري هو الدخل وأن
منو ج هارود  يف بتساوي االستثمار مع االدخار يف اقتصاد مغلق، فإن النمو كينز افرتاض من وانطالقًا. املال لرأس
(Harrod) ودومار ،(Domar)  مع االدخار وبصورة غري مباشرة مع نسبة الناتج  يرتبط بصورة مباشرةالالحق

ففي حال وجود ادخار موجب، فإنه يتضمن . نتاجاض عدم وجود ذحالل بني عناصر اإلذىل رأس املال بافرت 
 .االستثمار الذي يوسع الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد

 

                                                           
1
، كما اشتهر بشرح قوانين توزيع الدخل "قانون الميزة النسبية"اقتصادي بريطاني، صاحب النظرية المعروفة بـ(: 2211-2771)دافيد ريكاردو  

 .القومي في االقتصاد
 



 مقاربة النمو االقتصادي  المستدام وعالقته باالستثمار األجنبي المباشر: الثانيالفصل 

56 
 

 :دومار -نموذج هارود.1
وحماولة التعرف على دور االستثمارات يف حتقيق اهتم النمو ج بدراسة معدالت النمو االقتصادي 

ت منو الدخل القومي، وتنطلق الفكرة الرئيسية يف النمو ج من التأثري املزدوج لإلنفاق االستثماري واملتمثل معدال
وقد وضع كل منهما منو جه  يف زيادة الطاقة اإلنتاجية للمجتمع والدخل مع استيعاب العمالة املتوفرة يف اجملتمع،

 .فرتاضاتمن االبناء على جمموعة   لى حدع
، قدم "حبث يف النظرية احلركية"بعنوان " يف اجمللة االقتصادية 1787في املقالة اليت كتبها هارود سنة ف

مها منو جا جديدا للتنمية االقتصادية بني فيه أنه ذ ا كان االستثمار اإلضايف وزيادة ذنتاجية رأس املال اإلضايف 
نتاج، فإنه من الواضح أن معدل زيادة الناتج القومي يعتمد بصورة كلية على معدل دان لزيادة اإلاملصدران الوحي

معدل النمو الفعلي : وقد طرح هارود يف منو جه ثالثة أشكال ملعدل النمو هي. االدخار وعلى ذنتاجية رأس املال
(G ) وهو نسبة االدخار ذىل معامل رأس املال، أيG=S/C املضمون معدل النمو ؛(Gw ) وميثل نسبة

وهو أقصى معدل منو ( Gn)معدل النمو الطبيعي ؛ و مل رأس املال احملقق ملعدل النمو املضمونااالدخار ذىل مع
يل بني العمل ووقت الفراغ مع افرتاض ضودرجة التف ة، وحجم السكان والرتاكم املايل،تسمح به التطورات الفني

 .(812، صفحة 8222مدحت و عبد الظاهر، ) وجود عمالة كاملة
 :على الفرضيات التالية ه، اعتمد في1729سنة " سع والعمالةالتو "كما نشر دومار منو جه يف حبث 

خصم أي بعد  ة النمو ج ال متثل ذال قيما صافيخدمة يفتمجيع مفاهيم الدخل واالستثمار واالدخار املس-
  ؛اخلاصة بكل منهمطاعات تقاال
 .ع القرارات االقتصادية تتم آنيا وبدون فواصل زمنية، مع ثبات املستو  العام لفأسعار خالل فرتة التحليليمج-

وقام فيما بعد عدد من االقتصاديني بتطوير النمو ج ليكون أكثر قابلية للتطبيق ومت ذدخال عنصر تغري 
 :دلة التاليةالطلب للمدخرات ومن مث نتج لديه املعسعر الفائدة كعامل مؤثر على كل من العرض وا

RN=PC.GN/e حيث ،RN  ،متثل معدل الفائدة الطبيعيPC  ،متثل نصيب الفرد من الناتجGN  متثل
  .متثل املنفعة املتناقصة للدخل eمعدل النمو الطبيعي، 
أساسا بقيمة املنفعة دومار من هذه املعادلة أن املعدل الطبيعي لسعر الفائدة يتحدد  -وبني هارود

بن قانة، ) .املتناقصة للدخل، وعلى  لك فإن معدل الفائدة الطبيعي واملنفعة املتناقصة يرتبطان يف عالقة عكسية
 (21، صفحة 9089

 :نموذج كالدور.9
املفاهيم الريكاردية يف  ذدخال علىكامربدج الذين انتقدوا فكر النيوكالسيك والنقديني،   واقتصادي عمل

أن معدل النمو يتوقف على معدل  بنينطلق كالدور من مقولة أساسية تأفكارهم املتعلقة بالنمو والتوزيع، وقد ا
 :كما يلي  يف النمو االقتصادي انهام اناالدخار، وقد بىن من  لك منو ج الرتاكم ومعدل الرتاكم يتوقف على

 (800، صفحة 9089بن قانة، )
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 :النموذج األول-
متغري ( الدخل_االدخار)انطلق كالدور يف منو جه األول من فرضية أساسية تقتضي باعتبار أن النسبة 

الذي افرتض ( دومار  -هارود)أساسي ضمن املتغريات املؤثرة على درجة النمو، و لك على العكس من منو ج 
ىل ذأن االدخار يساوي نسبة الفوائد  ىل دالة االدخار التقليدية اليت تفرتضذبات تلك النسبة، كما استند كذلك ث

كما أخر    على فرضيات منو جه كما يعتمد،  (902، صفحة 8222مدحت و عبد الظاهر، ) الدخل القومي
 (988، صفحة 8222مدحت و عبد الظاهر، ) :يلي
 ؛مي يتكون من األجور واألرباح فقطن املدخل القومي أو الناتج القو أ-
ن امليل احلدي لالستهالك لد  العمال أكرب من نظريه لد  املستثمرين وبالتايل يكون امليل احلدي لالدخار أ-

 ؛ال أصغر من نظريه لد  املستثمرينلد  العم
 .متغري مستقل(الناتج_االستثمار)ن نسبة أ-
 :ىل املعادلة التاليةذدومار توصل كالدور _  و ج هارود باملقارنة مع منو 

 
 
 

دومار غري  -ذ ا كان معدل النمو املضمون ومعدل النمو الطبيعي اللذان عاجلهما منو ج هارود تبنيواليت 
خرية حتافظ على توازهنا عن طريق تعديالت متتالية املعادلة األبية لفأرباح فإن هذه منفصلني ومع وجود مرونة نس

 يف قيمة 

 
 املعدل املضمون للنمو ومعدل منو يعود ذىل عدم التناسق بني عدم االستقرار الدائم السبب يفو ، 

 .الدخل
 :النموذج الثاني-

كالدور جمموعة من االفرتاضات قبل الشروع يف البناء النظري لنمو جه الثاين، حيث افرتض حتقق   وضع
كما افرتض اعتماد التقدم التكنولوجي على .ونة العرض الكلي للسلع واخلدماتالعمالة الكاملة، مع ضعف مر 

ىل فروض أخر  ذضافة ذنتاجية، ومنو اإللة لكل من منو رأس املال ا تكون حمصهنإدل تراكم رأس املال، وبالتايل فمع
 (985، صفحة 8222مدحت و عبد الظاهر، ) :نسردها على النحو التايل

 ؛جور دخل العمال ورواتب املوظفنين الدخل يتكون من األجور واألرباح، حيث متثل األأ-
 ؛خر يستقطع من األرباحألجور، واآل، واحد يستقطع من اجزأينيتكون االدخار من -
 ؛الدخل الكلي يعد دالة لالستثمار اجلزء اخلاص باألرباح من-
 ؛األسعار الثابتةتكون ب( رأس املال، االدخار، االستثمارالدخل، األرباح، ) مجيع املؤشرات الكلية يف النمو ج -
تغري الناتج، لدالة االستثمار اليت افرتضها كالدور هي تلك الدالة اليت جتعل من االستثمار ألي فرتة جزء من  دالة-

 ؛تغيري ربح رأس املال لنفس الفرتةوجزء من دالة ل
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 .بة يعتمد على تراكم رأس املال، والتقدم الفين احلادثساناختيار التقنية امل-
و جه الثاين يف حالة تغري العديد من الظروف املتعلقة باالقتصاد عاجل كالدور منوبناءا على ما سبق 

، 9089بن قانة، ) .بات السكان ويف حالة الزيادة السكانيةسيث قسم النمو ج ذىل مرحلتني عند واجملتمع، ح
 (809صفحة 

 لنمو االقتصادي في الفكر المعاصرا: الفرع الثاني
  ذكينزيني حول النمو االقتصادي، الو استفاد االقتصاديون املعاصرون بشكل كبري من أفكار التقليديني  

   .أهنما ميثالن القاعدة اليت انطلقت منها أحباث ونظريات النمو االقتصادي يف الفكر املعاصر
 :نظرية مراحل النمو لروستو.أ

أن اجملتمع يتطور  حيث ير  روستو "النمو االقتصاديمراحل "روستو نظرية املراحل يف كتابه  صلقد خل 
 .كما هو مبني يف الشكل املوايل  عرب مخس مراحل

 Rostowمراحل النمو لروستو (: 05)شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (21، صفحة 9000عبد الوهاب، ) :المصدر
بن رمضان، ) :كما هو مبني يف الشكل أعاله  التالية اخلمسة فإن النمو االقتصادي مير باملراحل وعليه

 (21، صفحة 9082
نتاج واالعتماد بشكل كبري على احملصول الزراعي، اليت تتميز مبحدودية اإل :(8) مرحلة المجتمع التقليدي-

 .تركيز القوة يف يد االقطاعيني وكثرة احلروب والصراعات
ظهور حتوالت هيكلية يف القطاعات غري ب وتتميزتعترب املرحلة االنتقالية، و  :(9) مرحلة التهيؤ لالنطالق-

نتاج، بداية التوسع حنو األسواق اخلارجية ت بإدخال التقنيات احلديثة يف اإلالزراعية، تطور املعرفة العلمية اليت مسح
 .املالية واليت تسمح بارتفاع حجم االستثماروتنامي عمليات االدخار كنتيجة لظهور املؤسسات 
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رد نتيجة الزدهار القطاع تعترب مرحلة مهمة وحامسة، تتميز بارتفاع الناتج احلقيقي للف :(5) مرحلة االنطالق-
 .الصناعي

تعترب هذه املرحلة طويلة نسبيا، تتسم بظهور تكنولوجيات حديثة، ارتفاع  :(2) مرحلة السير نحو النضوج-
 .حجم الناتج بشكل يفوق منو السكان، تنوع اإلنتاج وارتفاع معدالت االستثمار

بشكل واسع، حتول اجملتمعات  تتميز هذه املرحلة بارتفاع حجم االستهالك :(1) مرحلة االستهالك الواسع-
 .د يف التوجه حنو االستهالكيز يم اجملتمعات بالرفاهية وهذا ما ضرية، ذضافة ذىل اهتماالريفية للمجتمعات احل

  : نظرية النمو الداخلي.ب
نظريات النمو االقتصادي املتعددة على تفسري اختالف مستويات النمو واملعيشة احملققة بني  عملت

الدول، وانطالقا من منتصف الثمانيات أخذت أحباث النمو االقتصادي منحى آخر، و لك من خالل أعمال 
لنمو دات ا، واليت انطلقت من فكرة أن حمد1733عام  R.Lucasو 1739سنة  P.Romerاالقتصاديني 

النمو يف هذا على املد  الطويل كالسياسة االقتصادية تعترب عوامل رئيسية للنمو االقتصادي، وبالتايل يتحدد 
 & Grabowski) املد  الطويل بعوامل داخلية، وهلذا السبب مسيت بنظريات ومنا ج النمو الداخلي

Shiels, 2000, p. 13).  وقد وضحRomer  رأس : يف عملية النمو االقتصادي واملتمثلة يفاملسامهة العوامل
 & Barro) املال املادي والبشري، تدخل الدولة من خالل االستثمار يف البنية التحتية وعمليات البحث والتنمية

Sala-i-Martin, 2004, p. 19). 
 االقتصادي النماذج الخطية في النمو: الثالث الفرع

من خالل هذا النمو ج على دراسة جماالت تفاوت مستو   W.Leontiefعكف واسيلي ليونتيف 
بالدخل النقدي الفردي، الراتب الغذائي اليومي،  مقدرا النمو جالرفاهية بني مناطق العامل املتقدمة واملتخلفة 

وينطلق النمو ج من اعتبارات اسرتاتيجية التنمية العاملية، اليت تبنتها األمم  .اخلام الثالوث ومكافحته، الطاقة واملواد
ها منطقة بىن لكل من 10ا النمو ج ذىل ذلعقد التنمية الثاين حيث جر  تقسيم العامل يف ه 1795املتحدة عام 
قطاعا وجيري ربط كل منطقة ببقية مناطق العامل من خالل تدفقات  23يضم ( خمرجات -مدخالت)جدول 

 .فئة من السلع واخلدمات والتدفقات الرأمسالية 25التجارة الدولية يف أكثر من 
، 8222مدحت و عبد الظاهر، ) : ات أمهية متعددة اجلوانب فهيخمرجات  -جداول مدخالتتعترب حيث 

 (821-826الصفحات 
مي بطرق توفر أسلوبا للتأكد من تقديرات الدخل القو و متثل جزءا يف احلسابات القومية أو احملاسبة الوطنية  -
 ؛نتاج واإلنفاق والدخلاإل
لعرض هيكل االقتصاد القومي وتشابكات خمتلف السلع والصناعات املختلفة وما ميثله عرض  أسلوبعبارة عن -

، أو (طلب وسيط)متمثلة يف املواد األولية تكاليف ذنتاج خمتلف السلع هذا اهليكل من أمهية يف جمال دراسة 
 (.القيمة املضافة)تكاليف متمثلة يف شراء عوامل اإلنتاج 
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استهالك بقية الصناعات من ذنتاج الصناعة املعنية على شكل مواد )يع اإلنتاج بني يوضح اهليكل خريطة توز -
صادرات، واردات، تغري يف ص، حكومي، واستثمار خاص وحكومي، استهالك خا)، والطلب النهائي (أولية

 .املخرجات -ومتثل جداول املدخالت(. املخزون
 .تلف الصناعات املتمثلة باجلدولداة للتنبؤ بالطلب النهائي واإلنتاج ملخعبارة عن أ-

 :نستعرضها فيما يلي املخرجات ذىل نوعني من النما ج ساكنة وديناميكية -وميكن تقسيم جداول املدخالت
وهي النما ج اليت يتوازن فيها اإلنتاج واالستهالك خالل دورة ذنتاجية واحدة، (: الستاتيكية)النماذج الساكنة .أ

ال يؤخذ فيها الرتاكم الرأمسايل الالزم لتكرار العملية اإلنتاجية يف الدورة الثانية بعني ال تتجاوز السنة عادة حيث 
، الصفحات 8222مدحت و عبد الظاهر، ) :وره ذىل قسمنيدن النما ج باالعتبار، وينقسم هذا النوع م

821-900) 
وهي متثل الصيغة األساسية اليت اعتمدها ليونتيف حيث عوجلت كل من السلع واخلدمات   :النماذج المغلقة-

كسلع وسيطية يف األجل القصري حيث يتميز اإلنفاق احلكومي، االستثمار، الصادرات، التغري يف املخزون، بنوع 
تكون يف حالة اتزان عندما و  .عمل كناتج لالستهالك العائليلمن االستقرار والثبات ويف هذه النما ج أيضا يعاجل ا

وتعطى املعادلة التوازنية . ينتج كل قطاع ما يكفي فقط ملقابلة احتياجات الطلب الوسيطية لبقية القطاعات
 :للنمو ج املغلق كما يلي

 
 
 

نتاج متثل تدفق اإل Xijمتثل املعامالت التقنية،  j ،aijمتثل ذنتاج القطاع  i ،Xjمتثل ذنتاج القطاع  Xiحيث 
 .jذىل القطاع  iالوسيط من القطاع 

الطلب  عنأثناء احلرب العاملية وبعدها ظهرت حماوالت لفصل عناصر من الطلب النهائي  :النماذج المفتوحة-
الوسيط كون أن الطلب النهائي مل يعد كمتغري داخلي وذمنا أصبح خارجيا وعليه فإن معادلة التوازن السابقة سيعاد 

 :التايل وتشكيلها على النح

 
متثل تدفق اإلنتاج  Xijمالت التقنية، امتثل املع j ،aijمتثل ذنتاج القطاع  i ،Xjمتثل ذنتاج القطاع  Xi: حيث

 .iمتثل الطلب النهائي للقطاع  j ،Fiذىل القطاع  iالوسيط من القطاع 
هي ( أي الساكنة)لعل نقطة االختالف الرئيسية بني هذه النما ج والسابقة  :النماذج الحركية الديناميكية.ب

أن األخرية تعاجل االستثمار كمتغري خارجي يتحدد كبقية عناصر الطلب النهائي خارج النظام، يف حني تعاجل 
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ة من القطاع وعليه ولغرض ذنتاج وحدة واحد. النما ج الديناميكية االستثمار كمتغري داخلي يتحدد داخل النظام
j  فإن هذا القطاع ال حيتاج فقط ذىل مدخالت وسيطةaij  من القطاعi  ولكن أيضا ذىلbij أما . من رأس املال

ق لويط A Matrixمتطلبات رأس املال هذه فتكون على شكل مصفوفة هلا نفس أبعاد مصفوفة الطلب الوسيط 
فإ ا كان لدينا ثالثة قطاعات فإن . Capital Matrix Coefficientsعليها عادة مصفوفة املعامالت الرأمسالية 

 :بالنسبة للنمو ج املفتوح خمرجات الديناميكي يعاد كتابتها كما يلي -معادلة التوازن لنمو ج املدخالت

 
 :كما يلي  بالنسبة للنمو ج املغلقو 

 
متثل االستثمار املرغوب لزيادة الطاقة      فإن     على أنه         وبتعريف التغري يف الناتج 

 :اإلنتاجية يف الناتج، وعليه يتحدد معدل النمو لنمو ج ليونتيف الديناميكي كما يلي

 
القطاعية، وميكن مالحظة اليت تبني معدالت النمو  Diagonal Matrixمتثل عناصر املصفوفة القطرية  rحيث 
( التغري يف املخزون+التكوين الرأمسايل= االستثمار)بني النما ج الساكنة واحلركية بوضوح، حيث حيدد متغري  الفرق

من خارج النمو ج، وميكن أن يالحظ أيضا أنه طاملا أدخلنا متغري  تغريكم  داخل النمو ج، بعدما كان يتحدد
 .االستثمار كمتغري داخلي فإن هذا يعين ذدخال عنصر الزمن ضمنيا
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 استراتيجية النمو االقتصادي المستدام: المبحث الثاني
وجتمعات خارج  االهتمام اجلاد بقضايا البيئة يف أواخر الستينات ممثال يف مجعيات غري حكومية بدأ 

، مستمرااإلطار الرمسي، وبعد السبعينات استمر فريق من االقتصاديني جيادلون يف مسألة جعل النمو االقتصادي 
، طريقة يف التفكري حول املشاكل البيئية اليت Paul Ehelichعرض عامل البيولوجيا بول ذلرج  1791ففي سنة 

حيث تقرتح هذه العالقة النظر يف منو السكان ومنو  (862، صفحة 9080تركي، ) ،(IPAT)تدعى معادلة 
لكل وحدة استهالكية تفرضها التكنولوجيا املتاحة، باإلضافة ذىل ضرورة ذجياد االستهالك الفردي وما مساه بالتدمري 

 سنعاجل يفحلول تتضمن التعامل مع االستهالك املتزايد، والبحث يف طرق جعل التكنولوجيا املتاحة أقل تلويثا، و 
  .وأهم احملطات الفكرية يف تاريخ النمو االقتصادي املستدام هذا املبحث مربرات حتليل االستدامة

 لنمو االقتصاديااستدامة تحليل : المطلب األول
من مظاهر فشل السوق عدم مقدرته على أخذ اآلثار اجلانبية يف االعتبار واليت ترتتب عن نشاط ما  

تقاضي مقابل هلا وقد تكون نافعة وقد تكون ضارة واليت من أبرزها تدهور البيئة وتصيب املخزون الطبيعي دون 
نتيجة التلوث ونظرا ألن السوق احلر ال يستطيع احتوائها ظهر التيار الذي ينادي املتسببني يف تدهور البيئة ذىل 

، 9089بن قانة، ) استخدام تكنولوجيا نظيفة من خالل عمليات البحث والتطوير عن تكنولوجيات جديدة
وألن هناك  .وأمناط استهالك حترتم قدرات املوارد يف الطبيعة على االستمرار أكرب قدر ممكن ،(558صفحة 

 .قوم مبعاجلة مقاربة االستدامة كما يلين دهنج االستدامة يف االقتصا ضرورة تبينجمموعة من املربرات أدت ذىل 
 استدامة النمولخاصة بالمتضمنات ا: األول الفرع
ينبثق هدف استمرار النمو االقتصادي خاصة يف البلدان النامية من أهداف أخر  تتجلى يف ضرورة  

مكافحة الفقر والتخفيف من حدته ألنه من العوامل السلبية اليت تساهم يف تدهور البيئة، فضال على أن النمو يف 
أمناط ومستويات النمو يف الدول املتقدمة،  لذا فإن ذعادة توجيه العالقات االقتصادية الدول النامية يعتمد على 

الدولية يتطلب تغيريا يف مضمون النمو االقتصادي، فوجوب الدول النامية ذىل زيادة التصدير خاصة مع تزايد 
ية وآثار هذا االستخدام أقل االسترياد املصاحب لتنفيذ برامج التنمية جيعل استخدام املوارد الطبيعية أقل كفا

وهذا من  .ذنصافا، حيث تتطلب استدامة النمو األخذ باحلسبان التغري الذي يطرأ على خمزون املوارد الطبيعية
 (28-20، الصفحات 9002الهادي، ) :خالل

الزمن، وعلى  تشهد فيها املنفعة اخنفاضا خالل اليته الفكرة من منطلق احلالة تكونت هذ :استدامة االستهالك.أ
باإلمكان معاجلتهما لغرض الوصول لالستدامة،  انمتكافئ انتهالك واملنفعة معيار االس اعتبارالرغم من ذمكانية 

بذور التطور املستقبلي هلذا التحليل والذي أكد أن املنفعة غري املخصومة  1792سنة  1حيث محلت دراسة سولو

                                                           
1
اقتصادي أمريكي متخصص في ميدان الشغل وسياسات النمو االقتصادي، متحصل على عدة جوائز من بينها نوبل : (R.Solow)سولو روبرت  

 .2827لالقتصاد عام 
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غري حمدود، ولكن من الصعوبة اشتقاق أو وضع  مد  زمينستهالك جيب أن تكون ثابتة وعلى مستو  االعلى 
شروط كافية للوصول ذىل مستو  ثابت من املنفعة غري املخصومة من االستهالك للفرد الواحد ويصبح التحليل 

ال يف اقتصاد  معني ينتج منتجا فمث ؛كلة استهالك بدال من مشكلة منفعةمش لو حتولت املشكلة ذىل أكثر سهولة
فمن الواضح أن هذه احلالة كانت شرطا  ؛هالك، ويكون ثابتا على مد  الزمنواحدا، تنسب دالة املنفعة ذىل االست

 . أو وضعا اقتصاديا حمددا
معيارا ثانيا أيضا يقرتح سولو نتاج يف املستقبل رة املوارد واحملافظة على فرص اإلذدا من خالل :استدامة اإلنتاج.ب

جوهر هذا املقرتح فرص اإلنتاج املستقبلية ويأيت  لالستدامة مستندا على حتديد أضعف معيار للمحافظة على ذدامة
من أن كمية املوارد الناضبة ثابتة، ويظهر سؤال حيتاج ذىل ذجابة وهو كيفية توزيع املوارد الناضبة خالل الزمن، وهذا 

وما هو الناضبة يف العامل الذي يستخدمه اجليل احلايل؟  قدار املوادمماهو  ؤال آخر مفادهما قاد سولو ذىل س
حيث ميكن تفسري  .اليت ليس هلا دور يف اختا  القرار يف الزمن احلايلو جيال القادمة؟ املتبقي الذي جيب تركه لفأ

، 9002الهادي، ) ،Y=A.F(K,L): كما يلي" كوب دوغالس"ـنتاج لنتاج والنمو انطالقا من دالة اإلاإل
 Kمعلمة تشري ذىل مستو  مكاسب اإلنتاجية أي التطور التكنولوجي،  Aنتاج، اإل Yحيث متثل  (29صفحة 
غري مقبول كمي ل اإلنتاج تؤدي دوما ذىل منو  ما، وعليه فإن الزيادة يف عو مستو  العمل Lس املال ومستو  رأ

فإن التقدم التكنولوجي وحده القادر على ذخراج االقتصاد من حالة السكون وحتقيق منو مستمر  ، وبالتايلبيئيا
 .1وطويل األجل

ويعين احملافظة على خمزون رأس املال الطبيعي من االخنفاض خالل الزمن،  :استدامة رأس المال الطبيعي.ج
االقتصادية حنو احملافظة على رأس املال الطبيعي بوصفه بأن توجه السياسة   بعض االقتصاديني يف هذا اجملالويشري

شرطا أساسيا إلدامة واستمرار الناتج االقتصادي كما يشريون ذىل صعوبة ذدامة هذا الناتج بواسطة ذحالل رأس 
الذي يتمثل يف أنظمة الطبقات الصخرية وأنظمة املياه،  رأس املال الطبيعي ال املادي وقد قسم رأس املال ذىلامل

فيضم املصانع،  رأس املال املاديأما  .وغريها األرض اخلصبة، النفط اخلام، الغاز، الغابات، خمزون األرض واجلو،
يف حني يضم رأس . املعدات، والبىن القاعدية اليت ترتاكم من خالل ختصيص اإلنتاج احلايل ألغراض االستثمار

خاص واليت تعد طاقة كامنة إلنتاجية األفراد؛ باإلضافة ذىل رأس ميتلكها األشاملال البشري تراكم اخلربة واملهارة اليت 
املال الفكري الذي يشتمل على خمزون املعرفة الذي يصطلح عليه بالتكنولوجيا، وهذه املهارات ليست ألفراد 

 (29، صفحة 9002الهادي، ) .معينني بل هي جزء من حضارة اجملتمع البشري
ذن احلالة املستدامة اليت تتم هبا ذدارة املوارد بشكل مستمر من شأنه أن يدمي  :استدامة الموارد المتجددة.د

يولد حالة من االستقرار تتم فيها احملافظة على خمزون رأس املال الطبيعي مما العطاء املستدام خلدمات املوارد 

                                                           
1
 : للمزيد من التفاصيل انظر 

Cobb, C.W., Douglas, P.H., A Theory of Production, American Economic Review, 18 (Suppl.), 1928, pp 139-165. 
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ذ ا  ااملوارد، فمثال الغابات ومصائد األمساك متثل موردا مستداما وانسيابيا هلذه ر ومبستو  ثابت يضمن تدفقا مستم
 ما مت ذعادة غرس األشجار املزالة بصفة دورية ومنتظمة مما يضمن ذنتاجا مستمرا من األخشاب وذ ا ما مت احرتام

الهادي، ) .مثلفرتات تكاثر الثروة السمكية مما يسمح بتعظيم ذنتاج املوارد املستدامة واحملافظة على نظام بيئي أ
لالستدامة يف بدمج املفاهيم الثالثة  1Hans Jonassألول مرة  يف هذا اإلطار قامو  .(29، صفحة 9002

 :حسب الشكل التايل ةاملستدامالنمو كامتداد للتنمية 
 الثالثة المكونة لمفهوم االستدامة بعاداأل(: 02)شكل رقم 

 

 

 

 

 (25، صفحة 9008موسشيت، ) :المصدر
 Low Carbon Growthنظرة جديدة إلى النمو األقل كربونا : الفرع الثاني

بفرض ضرائب على استهالك الكربون وعدم تشجيع  وتو الدول األطراف ذىل القيامييدعو بروتوكول ك 
مليون كيلو من غاز ثاين أكسيد  1.12ينبعث كل ثانية يف العامل أكثر من  الصناعات غري السليمة بيئيا، حيث

مليار طن سنويا، حيث يبني الشكل املوايل تزايد  89ميثل انبعاثا يقدر بـيف الغالف اجلوي،  CO2الكربون 
 .0512هناية سنة حىت  1730أكسيد الكربون يف العامل منذ سنة  انبعاثات غاز ثاين

 بالطن مكافئ للنفط انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في العالم(: 01)شكل رقم 

 (IEA, 2015, p. 25): المصدر
                                                           

1
 .2878هانس جوناس، فيلسوف ألماني أول من وضع مبادئ المسؤولية والعدالة بين األجيال لمفهوم االستدامة سنة  

 مقبولة ومراعية 
 إيكولوجيا

  االستدامة

 امعقولة اقتصادي

 

 

 مرغوبة اجتماعيا
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التزايد املستمر يف حجم انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون  ، يرجعالسابق الشكلكما هو موضح يف 
CO2 يكانبعاثات أكسيد النيرت  ذىل، بالدرجة األوىل N2O  وغاز امليثانCH4 ، حيث نالحظ ارتفاع انبعاث

، فعلى الرغم من التوصيات اليت جاءت هبا قمة األرض بريو دي جينريو CO2بارتفاع  GHGالغازات الدفيئة 
ة التطور الصناعي الزالت يف االرتفاع نتيجCO2ذال أن انبعاثات غاز  0550وبروتوكول كيوتو سنة  1770سنة 

 .ل الصناعية باالتفاقيات الدولية واملعاهدات املناخيةوعدم التزام أغلب الدو 
 :ونية في خفض االنبعاثاتفعالية األسواق الكرب.أ

التكاليف البيئية على  Internalizingتضمني أو ذدخال يف دعم االستدامة تتمثل األساليب السوقية ل
أطراف خارجية، حيث ذىل وقت قريب ركزت أدوات السوق بدرجة كبرية على املشكالت البيئية اإلقليمية أو 

املتمحور حول )عد الربنامج األمريكي اخلاص باألمطار احلمضية الوطنية دون النظر ذليها من منظور عاملي، ورمبا ي
ن النظرية اليت تقوم عليها جتارة حيث أ. أشهر مثال يف هذا اجملال( املتاجرة يف انبعاثات الكربيت وأكسيد النيرتيك

، من خالل ضمان قدرة الشركات  ات تكاليف (حد أقصى لالنبعاثات)االنبعاثات تقوم على وضع حد كمي 
تكاليف التخفيض احلدية ن الشركات  ات التخفيض احلدية املرتفعة نسبيا على شراء ختفيضات االنبعاثات م

فع سعر أعلى من سعر املقاصة السوقية لالنبعاثات، حيث قدر البنك الدويل واالحتاد املنخفضة نسبيا وعدم د
، ومن املمكن أن تصل 0559سنة مليار دوالر  81الدويل لتجارة االنبعاثات القيمة السوقية الكربونية العاملية بـ

 (856-851، الصفحات 9088كاري كروسينسكي، ) .0585مليار دوالر حبلول عام  955قيمتها ذىل 
 (جيغا طن) نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون حسب القطاعات(: 06)شكل رقم 

 
 (IEA, 2015, p. 27): المصدر

، حيث يتضح جليا أن وألن انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون ختتلف حسب القطاعات االقتصادية
من غاز ثاين أكسيد الكربون وهذا  %85قطاع الطاقة يعترب أهم القطاعات اليت تساهم يف انبعاث ما يقدر بـ

مبختلف مصادرها كالنفط والغاز، واليت تعترب ضرورية للنمو االقتصادي وال ميكن االستغناء  راجع ذىل كون الطاقة
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عليها كليا، كما يساهم أيضا قطاع الصناعة والنقل بنسبة ال بأس هبا يف هذه االنبعاثات وهذا ما يفسر بنمو 
 .1775القطاع الصناعي يف العديد من الدول منذ سنة 

 :(CDM) آلية التنمية النظيفة.ب
يؤثر مبدأ التجارة العادلة وخفض االنبعاثات على أسلوب احلياة الصحي واملستدام ومنه على األسلوب  

االستهالكي على مستو  العامل، حيث أصبحت التجارة العادلة واحدة من أقو  حمركات السوق املتقدمة، وحىت 
 Clean 1وهو ما ساهم يف نشر آلية التنمية النظيفة، (62، صفحة 9088راوخ، فينسيل، كيرج، و ) النامية

Development Mechanism،  هبدف حتقيق اتفاقية 1779اليت تأسست ذثر انعقاد مؤمتر كيوتو عام ،
البلدان اليت اليت متنح اعتمادات كربونية يف صورة ختفيضات انبعاثات معتمدة للمشاريع املؤهلة املنفذة يف و املناخ، 

-Non) 2وهذا يف ذطار مساعدة بلدان غري املرفق األول  ،ال يوجد هلا أهداف متصلة خبفض االنبعاثات
Annex I countries )3(1773مبوجب تعديل )مم املتحدة بشأن تغري املناخ ارية لفأطضمن االتفاقية اإل ،

من خالل ذصدار شهادات نسب اخلفض يف شكل بطاقات ائتمان تسمى شهادات خفض االنبعاثات املعتمدة 
Certified Emission Reductions (CERs) ، حيث يتم االستثمار يف مشاريع التنمية النظيفة يف العديد

حسن، ) الطاقة وتقليل الفاقدوليد الطاقة املتجددة وتعزيز كفاءة استخدام وتوزيع تمن اجملاالت التنموية منها 
شهادات  مشاريع آلية التنمية النظيفة يف ذطار توجه املوايل  الشكل، حيث يبني (89-80، الصفحات 9002

 .خفض االنبعاثات املعتمدة يف العامل
 .9080في العالم سنة  (CERs)مشاريع آلية التنمية النظيفة في إطار شهادات (: 07)رقم  شكل

 (OECD, 2011, p. 122)  :المصدر

                                                           
1
، حيث تساهم في تمويل مشاريع الحد من انبعاثات الغازات 1002عبارة على آلية جاءت بموجب اتفاقية كيوتو سنة : (CDM)آلية التنمية النظيفة  

 .الدفيئة، والبحث في كيفية الحصول على هذا التمويل وفرض الضرائب للحد من هذه االنبعاثات
2

ضمن إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن  2882البلدان المدرجة في المرفق األول بموجب تعديل  مجموعة: البلدان المدرجة في المرفق األول 

، تلتزم .نتقاليةاقتصاد الدول التي تمر بمرحلة اقتصادي وان االتغّير المناخ، بما في ذلك جميع البلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميد

، 1999نبعاثات غازات الدفيئة إلى مستويات العام ااألول فردياً أو مجتمعة، بصورة محددة، بهدف إعادة مستويات البلدان المدرجة في المرفق 

 .وخالفاً لذلك، ُيشار إلى البلدان األخرى على أنها البلدان غير المدرجة في المرفق األول. 2000وذلك بحلول 
3
 :Ipccوغير المرفق األول في موقع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ للمزيد من التفاصيل انظر تصنيف بلدان المرفق األول  

www.ipcc.ch  
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توجهات مشاريع االستثمارات يف ذطار آلية التنمية النظيفة يف العامل حيث تتجه  يبني الشكل السابق
اح ي، وذىل توليد طاقة الر %07توليد الطاقة الكهرومائية بنسبة مشاريع شهادات خفض االنبعاثات املعتمدة ذىل  

صناعات املخصصة ال، وذىل %3ومشاريع توليد امليثان بنسبة  %12شاريع الكتلة احليوية بـ، وم%01بنسبة 
، مث ذىل متويل مشاريع ذنتاج الغاز احليوي من باطن األرض %15لتعزيز الكفاءة االستخدامية للطاقات املتاحة بـ

وذنتاج الطاقة من احملاصيل خاصة من  N2O، تليها مشاريع ذنتاج اآلزوت %8، وذنتاج الوقود اهلجني بـ%9بـ
، %0، %8، وذىل مشاريع هتيئة طرق ذنتاج الفحم واملناجم ويف األخري متويل مشاريع أخر  بنسبة HFCsالذرة 
 .يلهذه املشايع قد توزعت عرب العامل كما يبينه الشكل املواواجلدير بالذكر أن  .على التوايل %8و ،1%

 مشاريع آلية التنمية النظيفة عبر العالمالتوزيع الجغرافي ل(: 01)شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Jane, Kamel, & Unep, 2007, p. 11)   :المصدر
االنبعاثات ويقدر برنامج األمم املتحدة أن املشاريع اليت تغطيها آلية التنمية النظيفة حققت اخنفاضا يف 

ويبني  (12، صفحة 9080الشعالن، ) ،0553مليار طن من غاز ثاين أكسيد الكربون سنة  0.0حدود  يف
 .0515يف العامل سنة  (CERs)الشكل املوايل بائعي ومشرتي شهادات 

   .9080في العالم سنة  (CERs)شهادات نسب الخفض المعتمدة ومشتري بائعي  (:02)شكل رقم 
 (نسبة مئوية حسب المنطقة)

 (OECD, 2011, p. 122): المصدر
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هم بائعي ومشرتي شهادات نسب أل الذي يتلخص يف الدائرتني النسبيتني أعالهالشكل من  نالحظ
من حصصها،   %90ما نسبته  تبيع األوروبيةدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  اخلفض املعتمدة، أن

من هذه احلصص، واهلند  %9كغريها من الدول األخر ، من جهة أخر  نالحظ أيضا أن الربازيل تشرتي 
واجلدير ،  %21من هذه احلصص باإلضافة ذىل الصني أيضا بنسبة  %09باعتبارها دولة صناعية وملوثة بنسبة 

ليات آ، حيث يرتبط هذا املوضوع بشكل مباشر بأن يكون بأقل التكاليف هداف جيبحتقيق هذه األ أنبالذكر 
شاريع التنمية النظيفة يف الدول ملتنفيذ املشرتك للمشاريع وتنفيذ من خالل ا)املرونة اليت يقدمها بروتوكول كيوتو 

الستعمال املصادر سعار األ، فضال على أن نظام جتارة االنبعاثات يؤدي ذىل فرض نظام شبيه بتحديد (النامية
 .1الطبيعية ولكنه يوفر عائدات مالية كبرية وحيل مشكلة تغري املناخ بأقل التكاليف

 متطلبات النمو االقتصادي المستدام: الفرع الثالث
يين على انغالقا يف السابق كاالقتصاد الص ذن تشابك االقتصاد العاملي وانفتاح االقتصاديات األكثر

واملعدل املتنامي للتحول التكنولوجي، قد خلق بيئة تنافسية جديدة امتدت ذىل كافة النشاطات األسواق العاملية 
واألقطار واألسواق، ويف ذطار هذه البيئة أصبحت األسبقية يف ملكية االبتكارات التكنولوجية هي العنصر األكثر 

سعار القائمة على تدين التكاليف، وألن األ األشكال التقليدية يف منافسة فعالية يف املنافسة الدولية و لك بدال من
ضرورة حتول الكثري من األقطار النامية حنو اسرتاتيجية تعزيز الصادرات والنمو املستدام قد وضع احلاجة امللحة 

هوشيار، ) بأنظمة أكثر كفاءة وقابلة لالستدامة ،ومنظومة اإلمداد الطاقوي احلاليةإلحالل أنظمة اإلنتاج 
، مبعىن أن اتساع الفجوة بني معدالت النمو اليت تناولت املؤشرات االقتصادية الكلية  (518، صفحة 9006

العالقات أو النسب بني عناصر  اليت تتعلق بالتحول البنياين جململ نمو املستدامكالدخل القومي، ومعدالت ال
النظر يف العوامل االستثمارية احملركة للتحول حنو التكنولوجيا  اإلنتاج ووحداته وأمناطه ومواقعه، مما يستدعي 

 (828، صفحة 9088كاري كروسينسكي، ) :واليت تتمثل فيما يلي النظيفة
حيث يتهيأ قطاع الطاقة للدخول يف فرتة من النمو : على الموارد غير المتجددة وجود طلب مرتفع ومستقر-

املرتفع، ويف ظل التصنيع السريع للكثري من البلدان النامية واعتمادها بشدة على الطاقة من املتوقع أن ينمو الطلب 
ىل التوجه ذىل التكنولوجيات ذعلى الطاقة بصورة كبرية وهو ما دفع منو ج التغري اهليكلي يف االقتصاد العاملي 

 .من أجل االستخدام الكفؤ هلذه املوارد األكثر فعالية
دوالر لربميل  85 -دوالر 05حيث شهدت أسعار الوقود تغريا حادا من  :حفوريارتفاع أسعار الوقود األ-

فة ذىل تقلبات دوالر للربميل الواحد يف اآلونة األخرية باإلضا 155النفط يف عقد السبعينات ذىل أكثر من 
جياد بدائل فعالية االبتكار التكنولوجي يف ذالتوجه اجلديد حنو األسعار يف السوق الدولية وهو من بني مربرات 

 .ناجعة للوقود األنظف

                                                           
1
 UNEP :www.cdmpipeline.orgالمزيد من التفاصيل موجودة على موقع آلية التنمية النظيفة التابعة لبرنامج منظمة األمم المتحدة للبيئة  



 مقاربة النمو االقتصادي  المستدام وعالقته باالستثمار األجنبي المباشر: الثانيالفصل 

69 
 

حيث نتج عن  لك تشريعات وتدخالت  :تهديد التغير المناخي العالمي ومساندة الطاقة المتجددة-
يف العديد من الدول  د، وقد قامتر حكومية، تشمل التنظيم واإلعانات، اإلعفاء الضرييب واسرتاتيجيات جلب املوا

، وهو األمر الذي يستلزم أحناء العامل بسن قوانني جديدة وااللتزام بزيادة الطاقة املتجددة كجزء من مزيج الطاقة
 .والبحوث والدراسات لتحسني كفاءة تطبيقات الطاقات املتجددةتطور االبتكارات 

على الرغم من بدايته البطيئة ذال أنه يوجد اآلن توجه نام حنو املنتجات  ات  :تفضيالت المستهلكين المتغيرة-
ديد من فعلى الرغم من وجود الع. املوارد األكثر كفاءة بني املستهلكني التجاريني والصناعيني ومستهلكي التجزئة
، وتشمل منو جيا خماطر التكنولوجيا، العوامل احملركة اليت ترتكز عليها احلجج االستثمارية يف التكنولوجيا املستدامة

عدم التأكد التنظيمي، االعتماد املدرك على أسعار البرتول املرتفعة يف جناح مصادر الطاقة املتجددة ومعدل بقاء 
 .على قيد احلياةار املتبنية هلذا التيالشركات اجلديدة 

 المستدام توصيف النمو االقتصادي: المطلب الثاني
يف هذا  موضوع التنمية املستدامة ومنه تعزيز معدالت النمو املستدام على اهتمام كبري، فعقدتاستحو   

وبذلك تعترب التنمية املستدامة مطلبا أساسيا لتحقيق العدالة واإلنصاف  العديد من القمم واملنتديات العاملية الشأن
بني األجيال املختلفة، وسنعاجل موضوع النمو املستدام من خالل املرور على أهم احملطات التارخيية اليت أدت ذىل 

 .بلورة هذا املفهوم
 محطات هامة في تاريخ النمو االقتصادي المستدام: الفرع األول
، عندما قام نادي روما بنشر تقرير من قبل 1790عاد ذىل الظهور مرة أخر  عام  1حتليل مالتوسذن 

Meadaows  لالستخدام احلايل للمواد  اإلحصائيحول القيود على النمو، حيث أفضى هذا التقرير ذىل التقدير
تصاديات احلديثة، حيث اختربت هذه ، واهنيار االق01اخلام كالنفط والنحاس مث اقرتاح النضوب املبكر يف القرن الـ

الدراسة التفاعل بني االجتاهات يف ثالث جماالت تشمل السكان وعرض الغذاء؛ التصنيع ونضوب املوارد غري 
وعليه فقد وجد ميداوس أن النمو األسي للسكان يلعب  ،املتجددة؛ تدهور البيئة بسبب التلوث والزراعة الكثيفة

 .(11، صفحة 9002القريشي، ) دورا رئيسيا يف هذا التحليل
، حيث قام روبرت سولو بوضع منو ج منو 1709ترجع النظرية االقتصادية احلديثة للنمو ذىل سنة كما 

، والذي يتأتى من خالل االستخدام GDPاقتصادي الذي يفرتض أن خمرجاته تتمثل يف الناتج احمللي اإلمجايل 
املتزايد لرأس املال املادي، ومنه ارتفاع ذنتاجية االستثمارات، كما أن القو  العاملة تتزايد كنتيجة الرتفاع عدد 
السكان، حيث أنه عكس مالتوس فإن املسامهة الفعالة للقو  العاملة يف عملية اإلنتاج تستلزم مستو  معيشي 

                                                           
1
، ويعد السبب الرئيسي 22اقتصادي بريطاني اهتم كثيرا بعدد الفقراء في المجتمع اإلنجليزي في أواخر القرن (: 2211-2711)روبرت مالتوس  

 « Essais sur le principe de population (1798) »إلى عدد السكان الذي ينمو بحجم يفوق اإلنتاج، ومن مؤلفاته 

 « De la nature et du progrès du revenu (1815) » ،« principe d’économie politique (1820) » 

 ،« Définition en économie politique (1827) ». 
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مر قواعد بيانات حول السكان وهو األ ضافة ذىل توفر، باإلتو  صحي وتعليمي مقبولجيد للسكان ومنه مس
 .World Bank, 2012, p) الذي مل يعد حيتاج ذىل اجملادلة حول ذمكانية حصول النمو مبتتالية هندسية

للنمو االقتصادي ذجابة للجدل القائم بني فكرة النمو االقتصادي  هيف منو ج 1792سنة حيث قدم سولو ، (34
ففي حني كان يرتجم هدف االستدامة عند االقتصاديني النيوكالسيك على أنه ذمكانية نقل الرفاهية ، واالستدامة

يتحدد من أن النمو املستمر ، 1775سنة   1افرتض رومر االقتصادية من األجيال احلالية ذىل األجيال املستقبلية،
عملية اإلنتاج نفسها وليس من خارجها، حيث يعترب أن االبتكار هو العامل الرئيسي الستدامة النمو وهذا ما 
يدفع الشركات ذىل االستثمار يف عمليات البحث والتطوير على عكس سولو الذي صنف التغريات التكنولوجية 

 OECD, Policy Instruments to Support Green Growth in) على أهنا عامل خارجي
Agriculture, OECD Green Growth Studies, 2013, p. 43) . وملعرفة أهم احملطات

 :التارخيية اليت سامهت يف حتليل استدامة النمو نذكر ما يلي
 مت ذنشاء نادي روما الذي يهدف ذىل ذيقاف النمو التقليدي؛ 1793سنة -
 (halte à la croissance)كفى من النمو املنشور باللغة الفرنسية  يعد نادي روما تقريره الشهري  1790سنة -

الذي يتكلم عن النمو الدميغرايف وعالقته باملوارد الطبيعية واستغالهلا وقام بإسقاطات وحماكاة منا ج تقديرية حىت 
تمرار التنمية ستؤدي خالل القرن احلايل ذىل أن اس، Janine Delaunayاملتحدث   ، حيث قال0155سنة 

 & Serge) سقوط عنيف لسكان العامل؛ و لك بسبب التلوث وافتقار األراضي الزراعية وندرة املوارد الطاقوية
al., 2008, p. 206). 

البشرية التفاعل بني االقتصاد واإليكولوجيا يف اقرتحت ندوة األمم املتحدة حول البيئة  1790جوان  19يف -
 (.التفاعل بني الدول املتقدمة والنامية) دول الشمال واجلنوب

ية بالبيئة ، أصبح مصطلح التنمية املستدامة شائع االستخدام على يد اللجنة العاملية املعن1739يف أفريل سنة -
، واليت دعت اللجنة (Gro Harlem Brundtlandة األوىل النروجيية الند اليت ترأستها الوزير جلنة برونت)والتنمية 

 World) طر احتياجات أجيال املستقبلاخلذىل التنمية اليت تليب احتياجات اجليل احلاضر دون أن تعرض ذىل 

Bank, 2012, p. 11). 
األرض بالربازيل واليت جاءت بعد ترسيخ مفهوم التنمية عند انعقاد قمة ريو أو قمة  1770جوان  12يف -

املستدامة عند عامة الناس، والذي مت اإلعالن فيه أنه ينبغي على احلكومات بالتعاون مع املنظمات الدولية حسب 
 National Sustainable Development) نوع اقتصادياهتا أن تعتمد اسرتاتيجية وطنية للتنمية املستدامة

Strategies)، ( ،05، صفحة 9080الهيتي، المهندي، و ابراهيم)  وليس فقط النمو االقتصادي، مبعىن أن

                                                           
1
وهذا عن طريق الفرضية  لنيوكالسيكية في النمو االقتصادي،للنظرية ا ةجديد تمكن من إعطاء نظرة: 2821-2881، (P. Romer)بول رومر  

 .المتمثلة في إدخال عامل التعلم عن طريق التمرن ومنه تراكم المعارف
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يكون النمو املستدام أداة لتحقيق أبعاد التنمية املستدامة االقتصادية، االجتماعية والبيئية، حيث وافقت كل الدول 
 .01وانبثق عنها ما يسمى بأجندة القرن الـ 08ريو ومبادئها الـاملشاركة على اتفاقية 

 و لك الستعراض جدول أعمال القرن ويف انعقاد للدورة االستثنائية للجمعية العامة لفأمم املتحدة، 1779سنة -
جتماعية ليات مهمة لتعزيز أولويات السياسات االالوطنية للتنمية املستدامة هي آ على أن االسرتاتيجيات ،01ـالـ

 .(05، صفحة 9080الهيتي، المهندي، و ابراهيم، ) واالقتصادية والبيئية والربط بينها
 هداف اإلمنائية لفألفيةلة وحكومة بالتوقيع على ذعالن األرئيس دو  129حني قام  0555يف سبتمرب سنة -

(Millennium Development Goals). 
ذثر انعقاد قمة جوهانسبورغ، واليت حضرها  ،0550سنة  سبتمرب 52ذىل  أوت  09يف الفرتة املمتدة من -

واليت أكدت على ضرورة احلفاظ على املوارد  ،من ممثلي احلكومات واجلمعيات الغري حكومية عضو 171حوايل 
 .1الطبيعية والتنوع البيولوجي

الهيتي، )  .التنفيذ بشأن ختفيض انبعاثات االحتباس احلراريودخول بروتوكول كيوتو نطاق  0550سنة -
 (05، صفحة 9080المهندي، و ابراهيم، 

، بالربازيل بعد عشرين سنة على انعقاد قمة 0510، يف جوان سنة "05+ريو "املؤمتر العاملي للتنمية املستدامة -
عاما املقبلة،  05اعترب املؤمتر فرصة للتطلع ذىل العامل الذي نريده يف غضون ، حيث 1770األرض يف ريو عام 

ضمن نوايا حسنة تنقطة ت 038بيانا ختاميا من سبعني صفحة و" 05+ريو "حيث أصدرت قمة األرض 
 The Future)دد النص الذي جاء بعنوان املستقبل الذي نريده ما حوذطالق آلية أهداف التنمية املستدامة، ك

we want)2يات املؤمترات السابقةتوصعلى مبادئ و  ، والذي أكد.   
، 0510ديسمرب سنة  12نوفمرب و 85خالل الفرتة بني  (Cop 21)كما جاء مؤمتر باريس بشأن تغري املناخ -

 الذي يعترب النسخة احلادية والعشرين من مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة املبدئية بشأن التغري املناخي
للحد من تأثريات التغري املناخي وذلزام الدول بتقدمي تنازالت لتضمان استمرارية أكثر للنمو وحتقيق مبادئ التنمية 

يف نوفمرب من سنة  (Cop 22)غرب مبدينة مراك  الدورة الثانية والعشرين للمؤمتر املاحتضنت املستدامة، كما 
أكثر  اقتصادي ، من أجل اعتماد وتنفيذ آليات اتفاق باريس السابق ومنه تعبئة اجملتمع الدويل لتحقيق منو0519
 .3استدامة

، حيث أشرفت أمانة االتفاقية اإلطارية لفأمم املتحدة بشأن التغريات املناخية يف (Cop 22)مؤمتر مراك   -
  ،(Cop 1)، واليت نقلت بعدها ذىل بون بعد املؤمتر األول لفأطراف 1772جينيف منذ دخوهلا حيز التنفيذ سنة 

                                                           
1
 www.un.org: للمزيد من التفاصيل انظر إلى موقع األمم المتحدة  
2
 www.undp.org: األمم المتحدة اإلنمائيبرنامج للمزيد من التفاصيل انظر إلى موقع  
3
  :انظر( 11كوب )و( 12كوب )مرات باريس للمزيد من التفاصيل حول مؤت 

www.cop21.gouv.fr 
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 9ل الفرتة ما بني ، على  عقد واحد وعشرين مؤمترا، كان آخرها يف مراك  خال1770الذي عقد يف برلني سنة 
والذي جاء ليشجع الدول على االلتزام باقتصاد منخفض الكربون، باإلضافة ذىل ضرورة ، 0519نوفمرب  13و

 .1ذعادة صنع منو ج جديد للبشرية يف ذطار ما يعرف بالتضامن العاملي
  مفهوم النمو االقتصادي المستدام: الفرع الثاني

دية والبيئة والنمو املستدام واملستمر من عدة اعتبارات اقتصا تنبع أمهية دراسة اقتصاديات املوارد
من أجل  األمثلضرورة احملافظة على موارد اجملتمع املتاحة واستغالهلا االستغالل  واجتماعية وختطيطية من أمهها
كما أن حالة عدم . تقدمي األساس الصحيح للتخطيط االقتصادي والبيئي بعيد املد و جتنب األزمات االقتصادية 

  أمثلحتتم دراستها الستغالهلا بشكل  لقضايا ومشاكل املوارد والبيئةة املصاحب Uncertainlyالتأكد أو الاليقني 
املتاحة وتوزيع استخدامها  لى كفاءة استغالله ملواردهعكما أن احملافظة على مستقبل الرفاهية ألي جمتمع تعتمد 

 .زمنيا ومكانيا وقطاعيا، وهذا غري ممكن دون معرفة األسس العلمية والتطبيقية املمكنة لذلك
ن استهالك أو استغالل املوارد الطبيعية والبيئية غالبا ما يؤدي ذىل خمرجات مصاحبة تسمى أباإلضافة ذىل 

ال تكون غالبا مقصودة، ولكنها تنتج مصاحبة الستخدام ألهنا  ،Externalitiesآثارا خارجية أو متعديات 
املوارد وهي غالبا ما تكون  ات آثار سلبية تؤثر على الرفاه االقتصادي للمجتمع ككل، ذ ا مل يتم تصحيح آثارها 

 .(82-86، الصفحات 9002آل الشيخ، ) بالسياسات االقتصادية الصحيحة
حتقيق "النمو االقتصادي املستدام على أنه  (UNSG)اهليئة العامة لفأمم املتحدة  حيث عرفت 

فراد، واليت تأخذ ألاليت تنعدم عندها مستويات الفقر  وتسمح بتحقيق عدالة توزيع املوارد بني امستويات من النمو 
يعة، وعليه فإن اسرتاتيجية النمو املستدام يف االعتبار التغريات املناخية ومستويات جتدد األحياء األخر  يف الطب

 World Economic) "تعتمد على االبتكار التكنولوجي الذي يضمن استدامة الرفاهية االجتماعيةيف العامل 
Forum, 2013, p. 12).  

الكفء لفأنشطة االقتصادية  التغيريأنه "على  0512سنة  (GGGI) دام عرفه معهد النمو املستكما 
 The) "على حنو يسمح بالتسيري األمثل للموارد الطبيعية ويضمن الرفع املستمر لنواتج االقتصاد عرب الزمن

Global Green Growth Institute, 2015, p. 17). 
املقبول بيئيا، كما تعرفه منظمة التعاون  االقتصادييعرفه البنك الدويل على أنه عبارة عن النمو كما 

النمو الذي حيقق الرفاهية االجتماعية والذي يسمح لفأصول الطبيعية باالستمرار يف "االقتصادي والتنمية على أنه 
 (PNUD) مم املتحدة البيئي، كما عرفه برنامج األ"العطاء، مع اإلبقاء على نفس جودة اخلدمات البيئية املتاحة

النمو الذي حيقق الرفاهية االقتصادية والعدالة االجتماعية، ويراعي خماطر التغريات البيئية وندرة "على أنه  لك 

                                                           
1
 cop22.ma: للمزيد من التفاصيل انظر موقع المؤتمر على 
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التوزيع العادل للثروات مبا يكفل العدل االجتماعي وبتحقيق الفوائض املالية اليت يضمن ، مبا اإليكولوجيةاألحياء 
  .(World Bank, 2012, p. 24)  " البيئةتسمح بإعادة االستثمار يف تكنولوجيا محاية 

جهود اجملتمع والذي يكون  لك النمو الذي تتضافر فيه مجيع  اميكن تعريف استدامة النمو على أهن كما
وحيقق مستو  معقول مة من العوائد العادلة على مجيع أفراده ييكولوجيا ومرغوبا اجتماعيا حبيث يعود بقمقبوال ذ

 ,Sam Min)من األرباح مبا يسمح بتواصل العملية اإلنتاجية، حيث يشري العديد من املنظرين لالستدامة أمثال 
2011) ،(Cordon and Hays 2008, Cheerla 2009, Maharaj et al.,2012)ىل أن حتقيق ، ذ

قطاع الطاقات املتجددة، : اقتصادية هين تعتمد على الرتكيز على أربعة قطاعات استدامة النمو البد أ
وقطاع الرسكلة  ؛التكنولوجيا اخلضراء لتجهيزات اهلياكل القاعدية وكفاءة الطاقة، كفاءة الطاقة يف قطاعات النقل

 ,Radvic-Markovic, Nikitovic, & Jovancevic) . وتدوير النفايات وحتويلها ذىل طاقة
2015, p. 03). 

وعليه ميكن القول أن النمو االقتصادي املستدام يعترب من املفاهيم املرافقة للتنمية املستدامة، والنتيجة 
املرافقة لنجاح اسرتاتيجيتها، حيث أن التغري اهليكلي يف بنية االقتصاد ال يعتمد فقط على حتسني الكفاءة 

يستلزم أيضا االستخدام سائدا من قبل، بل كان امل التكنولوجي كما  االستخدامية لرأس املال املادي والعمالة والع
مثل للموارد الطبيعية لتخفيض اآلثار االقتصادية، ويبني الشكل املوايل حماولة بلورة تصور ملفهوم النمو األ

 .يف الفكر االقتصادي االقتصادي املستدام
 تصور مفهوم النمو االقتصادي المستدام (:80)شكل رقم 

 
 (The Global Green Growth Institute, 2015, p. 18) :المصدر
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حيث شكلت التوقعات االجتماعية املتصاعدة حول محاية البيئة، الصحة والسالمة وتكافؤ الفرص يف 
اضيني، وتضافرت معا العمل األساس حلدوث تشديد كبري ألطر السياسات يف أرجاء العامل خالل العقدين امل

ساب ة ونتج عن  لك اكتجديدة للنجاح يف جمال األعمال التجاري (خالقة للقيمة املضافة) خللق حمركات قيمية
التصور و واملتضمن ديناميكيات النمو االقتصادي املستدام  كما هو مبني يف الشكلاألصول املعنوية أمهية أكرب،  

حتقيق االستدامة يف معدالت النمو وضمان حتقيق كبات اجملتمع من أجل النظري لتظافر كل من مقومات ومر 
 .التطور االجتماعي والتوزيع العادل هلذا النمو على مجيع أفراد اجملتمع مع محاية البيئة

 مبادئ ومقومات تحقيق النمو االقتصادي المستدام: الفرع الثالث
منذ القدم، ذ   كر أرسطو بأن الفقر حمتوم عندما ال  بدأ اجلدل حول العالقة بني النمو االقتصادي والبيئة

كما اكتشف اإلغريق والرومان خماطر استمرار فائض استهالك املوارد .منو السكانتوجد حدود على معدل 
ل الرتبة، أما االقتصاديون الكالسيك مثل مالتوس وريكاردو فقد أكدوا كة على التصحر وذزالة الغابات وتآالطبيعي

النمو دالة للبيئة وأن املوارد الطبيعية تؤدي دورا أساسيا يف  اعتربواط االقتصادي للقيود البيئية و النشاعلى خضوع 
 .عمليات النمو والتنمية االقتصادية

ي السابع والستون لالقتصاديني وقد مت مناقشة العالقة بني النمو االقتصادي والبيئة يف االجتماع السنو 
النمو االقتصادي والتفاوت يف "حماضرة بعنوان  1، ذ  ألقى ساميون كوزنتس1702مريكيني املنعقد سنة األ

د أيضا مث بعد نقطة معينة فإن يزات، واقرتح فيها بأنه عندما يزداد الدخل فإن التفاوت يف توزيع الدخل ي"الدخل
املبكرة من منو الدخل هذا التفاوت يقل وبذلك يعتقد كوزنتس بأن توزيع الدخل يكون غري متساوي يف املراحل 

قتصاد، ومع مطلع النمو يف اال ارر ملساواة يف هناية املطاف مع استمحنو ا جههذا التوزيع ال يلبث ذال أن يت لكن
هبذه العالقة واعتربوها كوسيلة لوصف العالقة بني الدخل الفردي ونوعية  نيغلب االقتصاديأالتسعينات اهتم 

كافي، )، Environmental Kuznets Curveعالقة مبنحىن كوزنتس البيئي آلية هذه الوقد مت توضيح . البيئة
الذي يوضح العالقة التبادلية بني النمو االقتصادي معربا عنها بالدخل الفردي وبني  (909، صفحة 9085

 .االستدامة البيئية
 (Kuznets) منحنى كوزنتس البيئي: أوال

يعكس منحىن كوزنتس العالقة العكسية بني التلوث والتنمية االقتصادية، ففي املرحلة األوىل من عملية 
التصنيع ينمو التلوث حسب منحىن كوزنتس بسرعة كبرية ألن الناس يرغبون يف فرص العمل  ويف الدخل أكثر من 

ن تدفع ملنع التلوث كما أن التنظيم والسيطرة رغبتهم يف اهلواء النظيف واملاء النظيف، واجملتمعات فقرية جدا من أ
البيئية ضعيفة، ولكن هذا الوضع يتغري أو ينعكس كلما يرتفع الدخل، فتصبح هنالك قطاعات صناعية قائدة 

                                                           
1
، له العديد من المؤلفات والمساهمات 2872اقتصادي وإحصائي أمريكي، نال جائزة نوبل في االقتصاد عام (: 2822-2802)سايمون كوزنتس  

 Economic growth of nations (1971) » ،« Toward a theory of economic of growth »همها في مجال االقتصاد البيئي أ
(1954) » ،« Population, capital and growth (1973 ». 
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تعمل بطرق أنظف والناس يولون قيمة أكثر للبيئة مما كانت عليه يف السابق ومؤسسات التنظيم والسيطرة البيئية 
وقد طور منو ج كوزنتس على يد العديد من املختصني باالقتصاد القياسي فاستعملوا منا ج . تصبح أكثر فعالية

االحندار من خالل اقرتاح أن تلوث املاء واهلواء يزداد مع التنمية ذىل أن يكون الدخل الفردي قد وصل ذىل مد  
إن التلوث يبدأ بالتناقص  دوالر أمريكي، وعندما يرتفع الدخل متجاوزا  لك املستو ، ف 3555و 0555بني 

 (986، صفحة 9002القريشي، ) :(EKC) كما يبدو يف الشكل التقليدي ملنحىن كوزنتس البيئي
 منحنى كوزنتس البيئي التقليدي والمنقح مقارنة بالدخل الفردي بالدوالر األمريكي(: 88)شكل رقم 
 

 
 
 

 
 
 
 

 .(982، صفحة 9002القريشي، ):  المصدر
هذا العمل النظري  أنقامت العديد من الدراسات باختبار منو ج منحىن كوزنتس، حيث بينت كما 

ميكن أن يتحقق ذ ا مت توفري شروطه املمكنة املتمثلة يف زيادة الدخل يف جمتمع معني، وحتديدا ذ ا كانت املنفعة 
احلدية لالستهالك ثابتة أو متناقصة، وأن املنفعة السلبية للتلوث مرتفعة والضرر البيئي احلدي مرتفع وأن الكلفة 

منو جا نظريا عاما على حنو معتدل ليبني أنه ذ ا  1772سنة  Lopezكما استخدم  .احلدية ملنع التلوث مرتفعة
دفع املنتجون الكلفة احلدية االجتماعية للتلوث فإن العالقة بني االنبعاثات والدخل تعتمد على خصائص 

باشتقاق منحىن كوزنتس  1770سنة  Songو Seldenباإلضافة ذىل قيام كل من . التكنولوجيا والتفضيالت
مثل وخمزون رأس املال مفرتضني أن كلفة منع التلوث هي صفر للعالقة بني التلوث األ (Inverted-u)املقلوب 

 القريشي،) .حىت بلوغ مستو  معني من استغالل خمزون رأس املال وعليه سريتفع بعد  لك مبعدل متزايد
 (982-981، الصفحات 9002

 اآلراء حول حدود النمو االقتصادي: ثانيا
 البيئية تتجلى بالنمو االقتصادي ميكن القول أن العالقة اإلجيابية بني النمو االقتصادي واالستدامة

باالستدامة املستدام واملتوازن، حيث وردت العديد من الدراسات االقتصادية اليت تؤكد عالقة النمو االقتصادي 
 (902-905، الصفحات 9085كافي، ) :البيئية نذكر منها

 الدخل الفردي 0888             0888

 التلوث

8 

 سموم جديدة

EKC المنقح 

EKC  التقليدي 

 السباق إلى القاع
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واللذان أكدا على العالقة اإلجيابية بني النمو  Jane Crossman & Alaan Kroyjoالدراسة اليت أجراها -
  .وبالذات يف مراحل النمو املتقدمةاالقتصادي والبيئة 

الذي قام بتحليل العالقة بني معدل دخل الفرد وذطالق امللوثات البيئية،  0550سنة  Biomonteدراسة -
وتوصلت الدراسة بأن النمو االقتصادي هو شرط أساسي لتخفيف التلوث البيئي وحتقيق االستدامة البيئية، كما 

 .ا يف تقرير نوعية البيئةبينت الدراسة بأن هناك متغريات مهمة كتوزيع الدخل والتعليم تلعب دورا كبري 
القتصادي يتحرك الناتج وىل من النمو اوجدوا أنه يف املراحل األ 0552نة س Brock &Taylorكل من -

مجايل لكل فرد والتلوث البيئي بنفس االجتاه حنو الزيادة وبعد  لك تتخذ هذه العالقة اجتاها عكسيا احمللي اإل
 .بالصحة والبيئة اليت يعيشون فيهانتيجة لتوجه األفراد حنو االهتمام 

ىل ذمو االقتصادي يف املستقبل سيؤدي ن النأوالذين وجدوا ب 1779قدموها سنة  وآخرون الذين Sternدراسة -
 .ض التدهور البيئي، حيث اعتمدت الدراسة على منط التوزيع العادل للدخول بني أفراد اجملتمعيختف
 ن ارتفاع مستو  الدخل يؤدي ذىل حتسني نوعيةأواليت توصلت ذىل  1773سنة  Torras &Boyceدراسة -

ىل انتشار الوعي البيئي ومعرفة القراءة والكتابة وذعطاء حرية املدنية لفأفراد ذاهلواء واملياه كما توصلت أيضا 
واليت هلا آثار قوية جدا على  واملساواة يف توزيع الثروات وانتشار احلقوق السياسية املهتمة بقضايا البيئة واجملتمع

 .حتسني نوعية البيئة يف البلدان  ات الدخول املنخفضة
 1770كهومل وسنة و األمم املتحدة حول البيئة يف ست ومؤمتر 1790ن العشرين سنة املاضية بني حيث أ

التنمية و بني النمو  تغريات ملموسة يف نظريات العالقة تيئة والتنمية بريو دجيانريو، طرحيف قمة األرض حول الب
 .والبيئة، حيث من بني اإلشكاليات املعاصرة املطروحة حاليا هو ما تعلق بالتنمية املستدامة وحبدود النمو

(Ekins, 1999, p. 40) 
بالنمو  البيئية تتجلىيف النهاية ميكن القول أن العالقة اإلجيابية بني النمو االقتصادي واالستدامة 

االقتصادي املتوازن، وعليه قد يؤدي النمو السريع غري املتوازن ذىل العديد من املشاكل البيئية ومن االختالالت 
 .االقتصادية واالجتماعية وتأثري  لك على الصحة ونوعية احلياة، وقد يظهر يف صورة عدم استقرار اإلنتاجية

 مو االقتصاديقياس استدامة الن: ثالثلاالمطلب 
تزامنا مع قمة األرض بريو دي جينريو يف تقريره السنوي للتنمية أن  1770قدر البنك الدويل عام   

لتحقيق التنمية املتواصلة سنويا  %8ذىل  %0االستثمارات األجنبية املباشرة وغري املباشرة جيب أن تزيد مبا نسبته 
يف الدول النامية، غري أن هنج االستدامة مع مطلع األلفية اجلديدة قد ضبط تصورا آخر الجتاهات هذه 

 0559سنة  Bromley & Howarthاالستثمارات من أجل حتقيق النمو املتواصل، حيث عرف كل من 
على أهنا احلفاظ على نفس مستويات الرفاه االقتصادي  (Goodstein, 2010, p. 89)استدامة النمو 

أو أكثر لفأجيال  ونفس احلصة من الرفاهية البيئية واالجتماعي متمثلة يف نفس نصيب الفرد من الناتج،
اآلراء حول حدود مؤشرات النمو االقتصادي التقليدية وهذا حسب تيار  تاملستقبلية، وعليه قد تعدد
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االقتصاديني البيئيني، حيث نتطرق ذىل حدود مؤشرات النمو االقتصادي وحتديات االنتقال من النمو الكمي عند 
 .املنظرين النيوكالسيكيني ذىل النمو النوعي ومؤشرات قياس النمو املستدام فيما يلي

 حدود مؤشرات النمو االقتصادي التقليدية: الفرع األول
كن ميرأس املال والطبيعة هي عالقة تكاملية وال  العالقة بنيلنيوكالسيكيون أن لطاملا اعترب االقتصاديون ا

حتقيق النمو االقتصادي دون تطويع خمرجات هذه األخرية ألغراض النمو والتنمية، كما يعتمدون يف مواجهة ندرة 
من  تواجدها يف الطبيعة املوارد على التطور التقين، ومنه فإن ارتفاع أسعار املوارد االقتصادية يعتمد على مد 

ن تدمج االعتبارات البيئية أ أدوات السوق املتطورة عرب الزمن ن من شأنعدمه، كما يعتقد مناصروا هذا التيار أ
وتعطي رؤوية واضحة ملستقبل النمو االقتصادي، غري أن هذا االجتاه قد عرف العديد من االنتقادات خاصة من 

ر يف مؤشرات قياس النمو ، حيث تتمثل أوجه القصو 1733ي منذ سنة ئطرف اهليئة الدولية لالقتصاد البي
يف نقد هؤالء املنظرين لفرضية وجود عالقة تكاملية بني رأس املال والطبيعة، حيث تسمى  االقتصادي التقليدية

لنسبة ، باإلضافة ذىل نظرة التشاؤم با(Low sustainability)هذه العالقة التكاملية بنهج االستدامة الضعيفة 
لالعتماد على التطور يف ضمان استمرار وتواصل النمو االقتصادي لفأجيال املستقبلية، حيث أن من شأن هذا 
التطور التكنولوجي أن يساهم أكثر يف زيادة استنزاف املوارد الطبيعية وال جيد بديال تقنيا آخر هلا، خاصة يف 

ع لن تتواصل، هلذا ير  البيئيون أن املوارد البيئية حمدودة يف ظروف اقتصاد السوق احلالية، وهلذا فإن رفاهية اجملتم
حيث ينادي مناصروا هذا  ذىل ارتفاع عدد السكان يف العامل؛الطبيعية، وجيب وضع ذطار للنمو املتواصل نسبة 

ل محاية  حق البيئة وهذا من أجالتيار بالدور الفعال للسياسات احلكومية يف عملية احلد من السلوكيات اجملحفة يف
يد رأس املال الطبيعي، ومع تعدد اآلاراء بني االقتصاديني النيوكالسيكيني والبيئيني يف نظرهتم حلدود النمو، رص

نستعرض أدناه أهم أوجه القصور يف مؤشرات قياس النمو االقتصادي الكمي الذي يعتمد على مؤشر الناتج 
 (Goodstein, 2010, pp. 90-91)  :لقياسه GDPاحمللي اإلمجايل 

أعمال رعاية كيف ذدخال قيمة املنتجات غري السوقية وهي األعمال املنزلية واألعمال احلرة،   GDPقصور مؤشر -
  .األطفال، واألعمال التطوعية

يف طرح تكاليف النمو االقتصادي، وهذا ألن القياس احلقيقي للرفاهية االقتصادية حيتاج  GDPقصور مؤشر -
ذىل تقدير اآلثار اخلارجية اليت يفرضها حتقيق النمو خالل فرتة معينة وأثرها على اجملتمع، واليت تشمل تأثر صحة 

ذىل اإلنفاق على تدهور البيئة من أجل  أفراد اجملتمع والتلوث البيئي، حيث تلجأ احلكومات يف الكثري من األحيان
مواجهة املشاكل البيئية وآثارها على األحياء، حيث تقدر تكاليف مكافحة التلوث يف الواليات املتحدة بأزيد من 

تسربات النفط والغاز يف احمليطات، فمثال أد  تنظيف احمليط يف بليون دوالر سنويا، باإلضافة ذىل تكاليف  000
ذىل تأثر املستهلك األخري وتأثر ذمجايل الناتج  Exxon Valdezات احملروقات من طرف شركة أالسكا من تسرب

 (CNN)احمللي حيث اخنفض هذا األخري مما أد  ذىل اعتماد االقتصاد األمريكي على الناتج الوطين الصايف 
 .املادي والبشرييف رأس املال  (Depreciation)يأخذ يف االعتبار قيمة االخنفاض والتدهور  يوالذ
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حيسب الناتج للفرد و ، (typical) بدل الناتج األمثل (average)فكرة الناتج املتوسط  GDPيعكس مقياس الـ-
الواحد مما يبني متوسط هذا الناتج للمجتمع، غري أن حساب استدامة النمو املتواصل هتتم مبعرفة مقدار رفاهية 

احمللي اإلمجايل على كافة أفراد اجملتمع بالتساوي، وعليه يتعلق األمر الفرد الواحد، حيث البد أن يتوزع الناتج 
وهو ما يدعو ذىل ضرورة االنتقال من النمو الكمي  .(Net National Welfare) حبساب صايف الرفاهية احمللية

 (Goodstein, 2010, p. 92) :كما يلي (NNW)، ويتم حساب صايف الرفاهية احمللية ذىل النمو النوعي
NNW = التدهور يف رأس املال -يف النمو االقتصاديلتكا –ذمجايل الناتج 
NNW =GDP  +تكاليف حمافحة التلوث والكوارث+ ةتكاليف اآلثار اخلارجي) -املخرجات غري السوقية 
 (التدهور يف رأس املال الطبيعي+ التدهور يف رأس املال املادي+ البيئية

 االنتقال من النمو الكمي إلى النمو النوعي: الفرع الثاني
خالل فرتة زمنية من خالل العالقة القائمة بني معدل االستثمار  االقتصادييتم حتديد معدل النمو   

 املال رأسالرياضية اليت اقتصرت على عامل تكوين حيث وضع االقتصاديون عددا من الصيغ ومعامل رأس املال، 
 1775ذىل  1795ما بني سنوات قدر منو االقتصاد العاملي  وألن ،معدل منو الدخل القوميمن أجل حتديد 

سنويا،  %8 مبعدل 0555ذىل  1771سنويا، لينخفض ما بني الفرتة من  %8.9مبعدل متوسط مقدر حبوايل 
عكس بالضرورة مستويات الرفاهية ال ياالرتفاع املستمر ملعدالت النمو  فإن حسب تقديرات البنك الدويل،

يف الكثري من وعليه أصبحت الزيادة يف النمو االقتصادي الكلي متثل  االجتماعية خاصة يف الدول النامية، 
ن يتضمن هذا املفهوم هوم النمو املستدام، وعليه البد أفملاجلوانب القيمية والنوعية  ا أمهلتمشكلة ألهناألحيان 

أظهرت العديد من و . كتحسني نوعية احلياة وزيادة رضا األفراد  املستدامتصورات ملا ميكن أن يكون عليه اجملتمع 
  .يليف الشكل املوا يظهرفراد ومنو معدالت الناتج احمللي كما القة ذجيابية بني مستويات رضا األالدراسات وجود ع

 السعادة والرضا ونصيب الفرد من الناتج (: 89)شكل رقم 

 
 (Easterlin, Jannuary 2013, p. 16): المصدر
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دولة من العامل حسب معطيات سنة  09يبني الشكل ارتفاع معدالت نصيب الفرد من الناتج احمللي لـ  
الشكل الكثافة السكانية، ويبني متركز دول العامل نسبة ذىل نصيب الفرد  ، حيث ميثل قطر الدوائر يف0518

مل يف احلياة كارتفاع العمر املتوقع ومعدالت األملزايا التقليدية  وارتباطه بالرضا والسعادة عكس عدم ارتباطه با
والذي يعين لنمو االقتصادي وزيادة فرص التعليم واملشاركة، هذه املفارقة تدعو ذىل التفكري يف ذجياد بديل لتحقيق ا

 .جمرد تراكم كمي يف رأس املال املادي وليسجودة ونوعية احلياة  الزيادة يف
 نماذج قياس النمو االقتصادي المستدام: الفرع الثالث

قدير استدامة النمو، تاآلثار البيئية على االقتصاد ذىل ظهور فريقني من االقتصاديني لب لقد أد  االهتمام   
 .وتيار االستدامة القوي كما يلياالستدامة الضعيف  االعتماد على منو جني يقودمها تيار حيث يتم

 االتجاه الضعيف في تقدير استدامة النمو: أوال
كن أن تؤثر على وترية النمو االقتصادي، حيث يقود هذا االجتاه اقتصاديني رافضني ألي قيود بيئية مي

 (822، صفحة 9085كافي، ) :استندوا على الفرضيات التالية
-  

رأس املال  Knرأس املال البشري، و KHرأس املال املصنع،  Km: ذىل ثالث رساميل Kينقسم الرأمسال 
 ؛الطبيعي
 ؛أن حتليل االستدامة الضعيفة يأيت يف ذطار تطبيق النظرية النيوكالسيكية لرأس املال-
قابلية اإلحالل بني الرساميل حبيث أن أي اخنفاض يف رأس املال الطبيعي ميكن تعويضه بالزيادة يف ذحد  -

 ؛KHأو  Kmالرساميل األخر  سواء 
القيام بعملية اإلحالل بني الرساميل حبيث يستطيع هذا التقدم أن خيرتع ويبتكر البدائل  من شأنهالتقين  مالتقد-

 .لرأس املال الطبيعي
على املد  الطويل  (NNW)يرتكز على فكرة استدامة النمو وثبات الرفاهية وعليه فإن هذا االجتاه   

مدعمة بذلك النظرية االقتصادية للنمو ومعارضة للتيار البيئي الذي يدعو ذىل ختفيض النمو حيث جند أن روبرت 
احملافظة على كل العناصر   األحر ليس فقط احملافظة على هذه املوارد أو  لك أو ب" 1778سولو قد كتب سنة 

، وعليه تتحقق "الطبيعية يف حالة ثانية، بل احملافظة وبشكل غري حمدود على قدرة اجملتمعات البشرية يف اإلنتاج
 (821، صفحة 9085كافي، ) : ا حتقق ما يليذاستدامة النمو االقتصادي 

 
ميكن  كماأو يبقى ثابتا   طردياذ ا كان احتياطي رأس املال ينمو  تحقق ذالتمبعىن أن استدامة النمو االقتصادي ال 

تعويض النقص يف ذحد  الرساميل عن طريق الزيادة يف الرساميل األخر  و لك للحفاظ على منو وثبات رأس 
قى غري قادر على ذجياد البدائل لرأس املال الطبيعي أن التقدم التقين يببغري أنه يعاب على هذا االجتاه  .املال

 .املفقود والناضب خاصة ذ ا تعلق األمر باملوارد الطبيعية غري املتجددة والسلع البيئية الضرورية للوجود البشري
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 االتجاه القوي في تقدير االستدامة: ثانيا
 :بإلزامية احلفاظ على اختيارات النمو يف املد  الطويل وهذا حتت الفروض التالية يعرتف هذا االجتاه

عترب املوارد الطبيعية رأس مال ال ميكن ذحالله بالنسبة استبدال رأس املال الطبيعي حبيث ترفض مبدأ ذحالل و -
 .لفأجيال القادمة

مبا يتالءم مع البيئة وقدرة استيعاهبا ملخلفات ذدماج االقتصاد يف البيئة وليس العكس يف ذعادة بناء االقتصاد -
 ؛(التماثل مع القدرة االستيعابية لفأرض)النشاط االقتصادي 

 من خالل احملافظة على الشروط الدنيا الستمرار التنوع احليوي؛ مبدأ االحرتام-
 (821، صفحة 9085كافي، ) .احلفاظ على ثبات خمزون رأس املال الطبيعي ونقله لفأجيال القادمة-
حيث أصبح العامل يهتم إلعداد حسابات قومية على أساس مراعاة البعد البيئي وتعرف باحلسابات  

زيادة يف  ة هويف ظروف البيئة ويف املوارد االقتصادي تحسنالالقومية اخلضراء وهي حسابات تقوم على اعتبار أن 
يعكس اجلدول املوايل دور السياسات احلكومية يف صول الدولة، و ألأصول الدولة وأن أي ذضرار بالبيئة هو خسارة 

 .د من حتقيقهاضبط استمرارية النمو االقتصادي وضمان استدامته من خالل مجلة من األهداف ال ب
 النمو االقتصاديتقدير استدامة لدمج السياسات االقتصادية (: 02)جدول رقم 

 األهداف المرجوة السياسات االقتصادية
 سياسات كمية وقطاعية -
 ختفيض أسعار الصرف-

 حتسينات اقتصادية كلية وقطاعية
 حتسني امليزان التجاري ومن مث استدامة النمو 

حتسني الكفاءة االقتصادية وختفيض العجز يف املوازنة العامة  تسعري الطاقة-
 استخدام الطاقة وحتقيق كفاءة

 سياسات اجتماعية وبيئية-
سياسات تعتمد على اقتصاد السوق وفرض ضرائب على -

 تلويث اهلواء

حتسينات اجتماعية وبيئية وتصحيح اآلثار السلبية لفشل 
 السوق وعيوب السياسات االقتصادية 

 ملكية األراضي احلد من الوصول ذىل الغابات وذعطاء حقوق سياسات ال تعتمد على اقتصاد السوق-
 حتسني كفاءة االستثمارات مشاريع استثماريةسياسات ختص -

 .(900، صفحة 9085كافي، ): المصدر
ميكن القول أن استدامة النمو االقتصادي تعرب عن هنج اقتصادي متكامل ومتوازن ال ميكن قياسها  هومن 

حسب تيار  ذال برتاكم اآلثار املرتتبة عن السياسات واألطر اليت تدعم اسرتاتيجية حتقيق النمو االقتصادي
  .االستدامة القوي
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 المباشر والنمو االقتصادي المستدام بحث العالقة بين االستثمار األجنبي: الثالثبحث الم
ذن حتول فكرة جديدة ذىل أسلوب عملي شائع يستغرق جيال كامال، ويف حالة تيار االستدامة انقضى 

منادية بإجياد منط جديد للنمو . عقدان من الزمن منذ أن طرحت جلنة برونتالند هذا املفهوم على الساحة العاملية
اس بقدرة أجيال املستقبل على تلبية االحتياجات اخلاصة هبا، حيث احتو  هذا يليب احتياجات احلاضر دون املس

النما ج السائدة لفأداء االقتصادي أوهلا التعرف على القيود اكي فهوم على ثالث حتميات عميقة حتامل
كثر فقرا ومفهوم االحتياجات السيما احتياجات األفراد األ ،امهارت اإليكولوجية الواجب على النشاط البشري اح

وثالثها مبدأ العدالة بني األجيال الذي يضيف بعدا زمنيا لتحقيق التنمية ورفع مستويات النمو حبيث ال تتأثر 
 .االستمرارية طويلة املد  سلبا بالتأمل قصري املد 

 عالقة االستثمار األجنبي المباشر بالنمو االقتصادي المستدام: األول المطلب
واحدا من جماالت ممارسة  1األوىل يف أوائل التسعينات أصبح االستثمار املستداممنذ ذطالق املبادرات 

االستثمار، حيث اجتذب االستثمار املستدام تدفقات متنامية بسرعة من األصول وأنشأ منا ج جديدة لتقييم أداء 
ي واملسؤول اجتماعيا خالقتعاظمه منها جمتمع االستثمار األ وأسهمت تيارات خمتلفة يف ،االستثمارية الصناديق

الذي حياول نقل القيم االجتماعية والبيئية ذىل أسواق األسهم يف العامل، ويف الواقع العملي، حيث ميثل االستثمار 
املستدام اندماجا بني مبادئ اإلدارة واإلشراف الكالسيكية وبني تطبيق معايري معينة على اختيار االستثمارات 

مما . اية البيئة، حقوق اإلنسان، الطاقة النووية، ذىل غريها من القرارات احلرجةحول قضايا مثل الكحوليات، مح
يعين أن حتقيق اقتصاد مستدام سوف جيري داخل سياق الرأمسالية القائمة على نظام السوق ولكي تصبح الرأمسالية 

  .(10-22، الصفحات 9088كاري كروسينسكي، ) العاملية مستدامة، جيب منطقيا البدء برأس املال
وألن االستثمار األجنيب املباشر يشغل مكانة رئيسية يف نظرية النمو والتنمية االقتصادية واالستقرار الكلي 
بالعالقة مع االدخار وسعر الفائدة وعمل السوق املالية؛ يتواصل البحث يف حمدداته وآثاره، حيث يعترب على أنه 

وهلذا ارتبطت . نتاجية الكليةإلدد املرتاكم منها سقف الطاقة اذىل رصيد األصول الرأمسالية العينية واليت حي ذضافة
دراسات وسياسات النمو املستدام واملستمر بالبحث عن كيفية تطوير قدرة االقتصاد الوطين على االستثمار يف 

 .للحدود دخوال وخروجا، يف تلك العمليةجانبه احلقيقي ومتويله باالدخار، ودور التدفقات العابرة 
 باشر ونقل التكنولوجيا المستدامةاالستثمار األجنبي الم :الفرع األول

لنامية ليتسع نطاق استخدامها يعترب االستثمار أداة لنشر التكنولوجيا األحدث واألكفأ يف البلدان ا
يف هم التقدم التقين اجيسد يف اإلضافة ذىل رأس املال القائم مبتكرات تكنولوجية يس وعندما. زيع ذنتاجية العملوتو 

 .منو ذنتاجية جمموع العناصر املتضافرة يف العملية اإلنتاجيةمن معدالت ع فالر يف عمليات اإلنتاج 

                                                           
1
 Return on)االستثمار المستدام وهو االستثمار الذي يسمح بتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتواصل ويدعى بالعائد على االستثمار في التنمية  

development investment)وللمزيد من التفاصيل انظر ، :OECD, Inversement for Sustainable Growth, 2015  على موقع

 .منظمة التعاون والتنمية
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. عدم التحديد الكمي لفاعلية االستثمار يف النمو، باليقني الكايف وقد يواجه البحث التجرييب مشكلة
وهذه ال تنفي بديهيات الصلة بني الرتاكم والنمو ذمنا تبني يف املقام األول صعوبة التوصل ذىل منو ج حمكم كميا 

الذي يقوم على لسياسة هدفها النمو وأداهتا االستثمار يف نطاق اإلمجاليات املتعارف عليها لالقتصاد الكلي، و 
ومن املعلوم أن رأس املال القائم . التجريد هبدف التبسيط والتجميع حسب قواعد احلسابات االقتصادية القومية

 .أما الفعلي فتحكمه آليات حتديد مستو  الدخل Potential Outputيعني سقف الناتج املمكن 
وق املال من الكمال، وتوزيع الثروة والدخل ومما ال شك فيه أن العوامل املؤسسية والعمق املايل واقرتاب س

والسياسات االقتصادية وموقع البلد املعين يف سلم التطور واألهلية االجتماعية الستيعاب التكنولوجيا األحدث، 
ويبني الشكل املوايل  .(855، صفحة 9082بريهي، ) .هذه كلها تكتنف االستثمار وفاعليته يف النمو
 .تحقيق استدامة النمو االقتصاديلاحتياجات العامل من تدفقات االستثمارات األجنبية 

 خفض الكربونفي احتياجات العالم من االستثمارات األجنبية : (85)شكل رقم 

  
 IEA, World Energy Investment Outlook, International Energy) :المصدر

Agency, 2014, p. 46) 

نتاج بأساليب أكثر استيعابا اإلحيث نالحظ أن احتياجات العامل من االستثمار يف حتسني تكنولوجيا 
تكنولوجيا تعزيز  ، يف حني أن االستثمار يف0580خلفض انبعاثات الكربون ستتضاعف ثالث مرات حبلول سنة 

ا هي عليه حاليا من مرات مم 3الطاقة ستتضاعف ذىل حنو  الكفاءة االستخدامية للبىن القاعدية ويف حتسني كفاءة
 .وهات األمم املتحدةيتدام حسب سينار ومنه حتقيق النمو االقتصادي املسنتاجية العاملية أجل استيعاب الطاقة اإل

 المباشر في نقل التكنولوجيا المستدامةدور االستثمار األجنبي : أوال
اجته االقتصاديون البيئيون ذىل التحول من األفكار املتعلقة بفرض القيود احلمائية على بداية الستينات  منذ 

، ذىل نظريات التحفيز البيئي وتشجيع االستثمارات النظيفة، حيث انتقلت يالبيئة واملثبطة للنمو االقتصاد
حيث سنة ". ميكن ختفيض التلوث بأقل التكاليف"ذىل " يلوث أكثر يدفع أكثرمن "املستدام من ذشكالية اإلنتاج 
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، والذي 1"حنو السالم املستدام: اجتاه الطاقة املقبول"، كتابه Amory Lovinsطرح الفيزيائي األمريكي  1799
 .صادي خاصة يف الدول الناميةبني فيه ألول مرة نظرية التكنولوجيا املستدامة ودورها يف حتقيق النمو االقت

(Goodstein, 2010, pp. 362-363) 

   

توفر  البد أن أوهلامن ثالثة خصائص؛  البد أن تتكون حىت نقول أن التكنولوجيا احلالية مستدامة وعليه
  تكلفتها احلدية على املد  الطويل مع تتساو أن ثانيها البد احلالية؛  التكنولوجيااليت تقدمها نفس اخلدمات 

 ,Goodstein) .ليةالتكلفة احلدية للتكنولوجيا احلالية؛ باإلضافة ذىل أهنا أقل تدمريا للبيئة من التكنولوجيا احلا
2010, p. 365) 

املباشر يف نقل التكنولوجيا ذىل الدول أن نقوم بتحليل مد  مسامهة االستثمار األجنيب وعليه ميكن   
لتفسري قيام  1799سنة   R.vernon رميون فرنون لـ" دورة حياة املنتج"النامية، من خالل االستعانة بتحليل 

، ففي أيام الكساد التجارة اخلارجية واالستثمارات األجنبية املباشرة داخل القطاع الصناعي يف الدول الرأمسالية
ثمر  شركة للتأمني أنه البد على املستالعشرين، كتب كينز من واقع خربته كتاجر ومدير تنفيذي يف  الكبري يف القرن

النجاح غري التقليدي وهي ظاهرة  ، حيث طرح يف كتابه فكرة" تقليديجوهر سلوكه غري"كي يستمر أن يكون 
اء طويل املد  وهو ما يعكس دقريبة يف معناها من السعي وراء خلق القيمة طويلة املد  أو ما يدعى بفن األ

فبالرغم من  (522، صفحة 9088كاري كروسينسكي، ) ،العالقة املستدامة بني االستثمار والنمو االقتصادي
أن نقل التكنولوجيا يعترب أحد اآلليات اليت قدمها بروتوكول كيوتو للحد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري 
وحتقيق التنمية املستدامة، ذال أن عملية نقل التكنولوجيا السليمة بيئيا مبا يالئم احتياجات الدول النامية تستلزم 

 :التالية االخذ بعني االعتبار حتقيق املهام
وهذا عن طريق تقدمي املساعدات الفنية واملالية لتحديد  :تحديد االحتياجات التكنولوجية للدول النامية-

ياجاهتا التكنولوجية االحتياجات التكنولوجية  ات األولوية، حبيث يتم تشجيع الدول النامية على تقييم احت
تطور نقل التكنولوجيا املستدامة من خالل مشاريع التمويل اليت يقدمها البنك يبني الشكل املوايل  اخلاصة، حيث

 .(EBRD)والتنمية  األورويب إلعادة اإلعمار
 
 
 
 
 

                                                           
1
 « Soft Energy Paths: Towards a Durable Peace »: عنوان الكتاب األصلي 
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التي يقدمها نحو الدول النامية تمويل مشاريع نقل التكنولوجيا المستدامة نسب تطور (: 82)شكل رقم 
 .9081-9006خالل الفترة  (EBRD)بنك 

 
 (EBRD, 30 May- 3 June 2016, p. 5) :المصدر

 (EBRD)القيمة الرتاكمية ملشاريع البنك األورويب نسبا معتربة من الشكل أعاله أن  منحيث نالحظ   
خالل  حجم متويل نقل التكنولوجيا اخلضراء بلغ ، حيثمتويل نقل التكنولوجيا املستدامة عرب العاملتتجه حنو 

كما بليون أورو،   17.0بـ مقدرة قيمة تراكمية 0519السداسي األول من سنة  حىت 0559الفرتة ما بني 
ملشاريع التكنولوجيا النظيفة،  0559سنة بليون أورو  5.90من أصل  %10ما نسبته  ه قد خصصنالحظ أن

 1535مبا يعادل ، و 0510بليون أورو سنة  0.31من ما قيمته  %85يزيد عن  ذىل ما هذه النسبة تفعلرت 
 .حنو الدول الناميةمشروع لنقل التكنولوجيا اخلضراء 

وهذا من خالل وضع السياسات التجارية املالئمة  :المستدامة لنقل التكنولوجيا إيجاد البيئات المالئمة-
بإشكالية تقادم التكنولوجيا، أو عدم بناء القدرة الالزمة على وذزالة احلواجز التقنية واإلدارية، خاصة فيما يتعلق 

، وضع مبادئ توجيهية لبناء القدرات 0550استيعاهبا، حيث مت يف مؤمتر األطراف الذي انعقد يف املغرب سنة 
ن املشاركة يف الدول النامية، ودول االقتصاد املتحول، متهيدا لبناء قدراهتا التكنولوجية واالقتصادية اليت متكنها م

االنتباه يف هذا الشأن ذىل ذشكالية عمل الدول املتقدمة  الفعالة يف تنفيذ اسرتاتيجية التنمية املستدامة، حيث جيدر
ذ  ينتقل املنتج التكنولوجي من خاصة ذ ا كان يتميز بالتكنولوجيا الكثيفة من جهة،  دورة حياة املنتج ذطالةى عل

تمل ظهور منافسني تكنولوجيني فيعتمد مالكه ذىل االستثمار ليحافظ على منتج جديد ذىل منتج ناضج، وهنا حي
ومن جهة أخر  تطور هذه التكنولوجيا يف السوق الدولية وعليه قد تتكبد الدول النامية الدول النامية، يف أسواقه 

ة كالرفع من كفاءة خسائر كبرية خاصة ذ ا ما تعلق األمر بنوع من التكنولوجيا اليت متس القطاعات االسرتاتيجي
، الصفحات 9080الشعالن، ) حفورية مثال أو استغالل موارد متجددة على سبيل املثالاستخراج املوارد األ

  :كما يليحياة التكنولوجيا مبجموعة من املراحل  ، وعليه متر دورة (902-901



 مقاربة النمو االقتصادي  المستدام وعالقته باالستثمار األجنبي المباشر: الثانيالفصل 

85 
 

 لرئيسياملصدر ا ، وميثلاملنتج يف بداية حياته يتميز بتكنولوجيا عالية أنحيث  :التكنولوجيا ظهور مرحلة- 
ألرباح الشركات، ألن السلع  ات احملتو  التكنولوجي املتطور تدخل السوق الدولية على أساس املزايا املكتسبة، 

لطلب عليها عند وكنتيجة لذلك تكون أسواقها  ات أمناط احتكارية مما جيعل أسعارها مرتفعة، ومن مث جيعل ا
 مستويات دخل مرتفعة، فنجد أن الشركات األجنبية ال متيل ذىل نقلها خارج بلداهنا؛

 ويتم كبرية، بصورة املنتج على الطلب يزيد املرحلة هذه يف (:النمو والتصدير) التكنولوجيا توسعمرحلة -
 أن قبل سريعة بصورة املنتج امتالك ميزة باستغالل املنتجة الشركة وتبدأ احمللي، السوق يف السلع شراء على اإلقبال
ربهتا تقدميها خل فرصة االستفادة من ومنه  اخلارجية، األسواق ذىل بتصديريه الشركة وتقوم املنافسة، على قدرهتا تفقد

املرحلة من دورة جتنيها الشركة على ذطالة هذه  يف هذا اجملال فتواصل حتسني املنتوج، وتعمل اإليرادات واألرباح اليت
 (866، صفحة 9005عباس، ) .حياة املنتج

، ذال أن خطر املنافسة يتزايد يف التكنولوجياحيث تتميز هذه املرحلة باستقرار يف  :مرحلة نضج التكنولوجيا-
على الدخول ذىل السوق مما يسمح باخنفاض السوق،  لك أن األرباح العالية اليت حيققها املنتج يشجع املنافسني 

األسعار، وعليه يلجأ املستثمر ذىل االسرتاتيجية الدفاعية للحفاظ على حصته السوقية ملواجهة املنافسة وهذا من 
 (852 ، صفحة9002عكروش و عكروش، ) ؛خالل االعتماد على اسرتاتيجية تعديل السوق وتعديل املنتج

يرجع ذىل دخول منتجات  مااخنفاض كبري يف املبيعات وهو مييز هذه املرحلة  :تكنولوجياال انحدارمرحلة -
منطية وتنخفض  حاليا تصبح التكنولوجيا املستخدمةجديدة أفضل، التطورات التكنولوجية اإلضافية وعليه 

أماكن أخر  أكثر أمهية تتميز بتكاليف ذنتاجية منخفضة كتكلفة اليد  علىالشركات يف البحث  فتلجأ، أرباحها
 .العاملة وتوفر املواد األولية، وهي العوامل اليت تتوفر عليها الدول النامية

   مصادر تمويل االستثمارات األجنبية في التكنولوجيا المستدامة: ثانيا
أهم مسامهات اهليئات املالية العاملية يف متويل االستثمار يف التكنولوجيا أدناه ح الشكل فيما يلي يوض  

 .لفأمم املتحدة (SCF)وصندوق اسرتاتيجية املناخ  (CTF)املستدامة مببادرة من صندوق التكنولوجيا النظيفة 
 مصادر تمويل االستثمارات األجنبية في التكنولوجيا المستدامة(: 81)شكل رقم 

 
 (World Economic Forum, 2013, p. 21)  :المصدر
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اجتاه العديد من هيئات التمويل العاملية وصناديق االئتمان ذىل متويل  السابقةنالحظ من األعمدة البيانية  
وصل هذا التمويل  مم املتحدة حيثدرة من هيئات األيف التكنولوجيا النظيفة وهذا مببااالستثمارات األجنبية 
، ساهم فيه القطاع اخلاص الذي يسعى دائما ذىل تعظيم 0518مليون دوالر سنة  13805العاملي ذىل ما قيمته 

أرباحه من خالل االستثمار يف قطاع التكنولوجيا املتطورة جدا ويف تطبيقات الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة مبقدار 
، كما ساهم البنك األورويب مليون دوالر 8050العامل بقيمة مليون دوالر، كما سامهت حكومات  9875

مليون دوالر  1939مليون دوالر والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري بـ 250للتعمري والتنمية بتمويل استثماري مقدر 
الذي مليون دوالر، وهي قيم معتربة مقارنة بالتطور امللحوظ  00يف حني ساهم البنك األفريقي للتنمية بقيمة 
  .تشهده اسرتاتيجية العامل للتنمية املستدامة

     دورها في تحقيق استدامة النموتجسيد االستثمارات األجنبية و : الفرع الثاني
نه الزيادة يف الناتج احمللي أوفقا آلراء العديد من االقتصاديني على املستدام النمو االقتصادي يعترب 

بالزيادات يف مستو  تدهور البيئة، حيث اقرتح العديد من املفكرين يف عقدي مجايل بالنسبة للفرد، مرتبطا اإل
ىل احلد من النمو هبدف محاية البيئة، وهدفهم هو جعل معدالت ذات والتسعينات من القرن العشرين الثمانين

لطاقة النمو خاصة يف الدول املتقدمة معادلة للصفر، يف حني يشري معارضو النمو الصفري ذىل أن تنامي ا
ع من شأنه أن يساعد على ذنتاج املعدات الالزمة والتكنولوجيات اليت تسمح خبفض هذا منتاجية للمجتاإل

وعليه نقوم فيما  (01، صفحة 9080الهيتي، المهندي، و ابراهيم، ) .التدهور يف خمزون رأس املال الطبيعي
مو لتحقيق استدامة الن أكثر مسؤولية يف جتسيد استثمارات األجنيب املباشر االستثماراتيلي بإبراز دور 

 :االقتصادي وهذا من خالل ذبراز
 :وعالقته بالنمو االقتصادي المستدام (Environmental FDI)األجنبي البيئي نموذج االستثمار -

طرح منو ج التكنولوجيا البيئية، والذي يستند لقد كان الفضل للعديد من االقتصاديني النيوكالسيك يف 
، الصفحات 9082بريهي، ) :، مع افرتاض ثبات غلة احلجم، حيث أنCobb-Douglasعلى دالة اإلنتاج 

851

-  

856) 

 
من اليمني ذىل ، واليت هي على التوايل  Y  ،K ،L  ،Aيعرب عن اللوغاريتم الطبيعي للمتغريات  Lnحيث أن 

تعرب عن مرونة  الناتج مع رأس املال،   اليسار تعرب عن الناتج ورأس املال والعمل واحلد الثابت، باإلضافة ذىل أن 
وهو الذي حيقق مرونة الناتج مع العمل، وجمموعها يساوي الواحد الصحيح حسب مبدأ ثبات غلة احلجم،   و

فة عامل التقدم التقين كدالة ه ذ ا قمنا بإضاكما أن. الوظيفي للدخل مع الفرضيات النيوكالسيكية انسجام التوزيع
 :، يصبح الثابت دالة بالزمن ليلتقط أثر منو ذنتاجية العامل الكلي كما يليأسية

 



 مقاربة النمو االقتصادي  المستدام وعالقته باالستثمار األجنبي المباشر: الثانيالفصل 

87 
 

التقدم التقين وتقيس منو ذنتاجية العمل الكلي  هي معدل  الزمن و y ،tمعدل النمو للمتغري  gحيث أن  
وذسهام التقدم التقين يف النمو، وعليه يتعلق األمر على املد  البعيد بالكشف عن حمددات االستثمار والتقدم 
التكنولوجي من أجل حتقيق النمو، كما طورت هذه النما ج لتشمل متغريات التغريات البيئية حيث تعطى دالة 

، حيث أن هذه املعادلة تعكس العالقة الطردية                  : لية كما يليالتلوث اإلمجا
حيث أن املتغري األول ،     ، وأن     ول والعالقة العكسية للمتغري الثاين حيث أن للمتغري األ

جيا اخلضراء يسبب أثر احلجم، واملتغري الثاين يعرب عن أثر التكنولوجيا، وأن جتسيد استثمارات التكنولو 
(greening of technology) من شأهنا الرفع من معدالت النمو االقتصادي. (Eriksson, 2013, pp. 

170-171) 
 :ونمو الناتج المحلي اإلجمالي خلق فرص العمالة الخضراءدور االستثمارات األجنبية في -
االقتصادية املتواصلة يف أي دولة خاصة يف الدول النامية ذىل رؤوس أموال ضخمة لبعثها، حتتاج التنمية   

متمثلة يف االستثمارات لدولية الوافدة من خارج احلدود وهذا ال ميكن أن يتوفر ذال عن طريق حركة رؤوس األموال ا
، وتنامي تعددة اجلنسياتم الشركاتتشري مصادر منتد  االستثمار العاملي ذىل تصاعد حجم حيث ، جنبيةاأل

يف الرفع من مستويات  يساهم االستثمار األجنيب املباشر  كما. املباشرة جنبيةدورها يف حتريك االستثمارات األ
 %0.19يف حتقيق النمو العاملي من  ةجنبيت نسبة مسامهة االستثمارات األحيث انتقللالقتصاد العاملي، النمو 
بلغت ما نسبته  ، كما أن مسامهة الشركات املتعددة اجلنسيات0510سنة  %0.39ما نسبته  ذىل 0515سنة 
 0510سنة ، فيما أصبحت متثل 1775لعام % 0 تهنسب مامقارنة مع  العامليمن الناتج احمللي اإلمجايل % 15
 .ظمة األنكتادي حسب ذحصائيات البنك الدويل ومنمن ذمجايل الناتج احمللي اإلمجايل العامل% 00قرابة 
وألن االستثمار األجنيب املستدام واملسؤول يتزايد بوترية عالية يف العامل، مما يتطلب األمر ذىل البحوث   

صندوق النقد ) والتطوير واالستثمار يف نقل التكنولوجيا من أجل استغالل ذمكانات النمو استغالال كامال
يف حتقيق فرص  قيقي ودورهمنو الناتج احمللي احلعالقة ، يبني الشكل املوايل  (80، صفحة 9086الدولي، أبريل 

  .عمل دائمة يف العامل
-9001)فترة لل لدول المتقدمةل يمتوسط العمالة ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيق(: 86)شكل رقم 

9082) 

 
 .(80، صفحة 9086صندوق النقد الدولي، أبريل ): المصدر
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منو ذنتاجية العمالة يف االقتصاديات املتقدمة أعاله احملاكاة اليت قام هبا البنك الدويل لتقدير يبني الشكل   
 1ممثال يف منو الناتج احمللي احلقيقي  مبعىن أن عالقة النمو االقتصادي ،R2=0.79والذي يبينه معامل التحديد 

خبلق  %79موال عرب العامل هلا عالقة بنسبة األ والذي يتولد نتيجة لتدفقات االستثمارات األجنبية وحركة رؤوس 
 0510صندوق النقد الدويل، ودراسة منظمة التعاون والتنمية الصادرة سنة دراسة  أظهرتفرص العمالة، حيث 

اليت مل تعتمد سياسات حتقيق النمو االقتصادي حول أسباب تباطؤ اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج يف الدول 
أو  لحوظ ملعدالت البطالة يف االقتصاديات اليت شهدت تعافيا للنمو القابل لالستمراراملخنفاض املستدام، اال
يف رفع تساهم فرص العمل اخلضراء الناجتة عن االستثمارات املستدامة  أناملعادلة من الشكل  كما تبني .املستدام
ظ ملعدالت العمالة لحو يرجع االخنفاض امل كمايف منو ج النمو االقتصادي العاملي؛  %99قتصادي بنسبة النمو اال

 .0553وذنتاجيتها ذىل ضعف االستثمارات األجنبية خاصة بعد أزمة سنة 
 المستدام األجنبي لتحقيق النمو االستثمار وتحديات فرص : الفرع الثالث

التقنية، يتيح االستثمار األجنيب املباشر ذمكانية احلصول على التكنولوجيا، الكم اهلائل من املعارف العلمية و       
ذمكانية احلصول عليها عن طريق أشكال االستثمار غري املباشر مثل تكون واليت ؛ اخلرباتو  اليد العاملة املتخّصصة

نبني فيما يلي  ، حيثطريق املتاجرة يف السلع واخلدماتالية، أو عن الرتاخيص، براءات االخرتاع، االستثمارات امل
  .لضمان استدامة النموول وأهم حتديات هذا االستثمار املسؤ  أساليب االستثمار األجنيب املباشر املستدام

  (Sustainable Responsible Investment) المستدام األجنبي االستثمار أساليب: أوال
، حيث تطرح ذشكالية متويل العوائد املرتفعة، تظل األسواق البيئية العاملية زاخرة بالتحدياتعلى الرغم من 
عدة، ففي حني ويف سوق الكربون املنخفض العديد من الفرص واملخاطر الوا (SRI)االستثمارات املستدامة 

حسب سيناريو األمم  0580بليون دوالر سنة  1005 سيبلغ حجم االستثمار يف كفاءة الطاقة مثال ما قيمته
حيث تأطري اآلليات اليت تسمح بتطوير هذا النوع من االستثمار، ستدعو احلاجة ذىل ضرورة ضمان ، املتحدة

ذزالة "بعنوان  0559دراسة يف أكتوبر سنة  (UNEP FI)نشرت املبادرة املالية التابعة لفأمم املتحدة للبيئة 
وهذا من خالل  (21، صفحة 9088كاري كروسينسكي، ) ."ولموض احمليط بأداء االستثمار املسؤ الغ

ات األجنبية يف مجيع اجملاالت الجتاه االستدامة البيئية الستثمار حث امن أجل البحث يف معايري دولية مشرتكة 
الدراسة عوائد موجبة وأخر  سالبة حيث أظهرت نتائج هذه  ؛تحقيق استدامة النمول أهم الدوافع باعتبارها أحد

 .يف اجلدول املوايل دراسة ذحد  عشر حمورا كما هو مبني، وتضم هذه العلى أهم الشركات األجنبية وحمايدة
 
 
 

                                                           
1
باألسعار الثابتة لسنة األساس وهو يسمح بإزالة أثر التضخم عكس الناتج المحلي االسمي الممثل هو الناتج المحلي : الناتج المحلي الحقيقي 

 .باألسعار الجارية
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 أساليب االستثمار األجنبي المستدام (: 01)جدول رقم 
 الوصف أسلوب االستثمار

االستثمار كحتاشي الشركات على اعتبارات أخالقية أو معنوية أو دينية   "سليب" خالقياملبدئي األختيار اال.1
 (الكحوليات، التبغ أو القمار)يف 

رسات ضارة بالبيئة الشركات الخنراطها يف قطاعات أو ممحتاشي ا "سليب"االجتماعي / االختيار املبدئي البيئي.0
 (حفوريكاملستثمرين يف أنواع الوقود األ)

 تيار الشركات املستثمرة بسبب منافع بيئية أو اجتماعية "ذجيايب"ئي االختيار املبد.8
ختصيص رأس املال مباشرة للمشاريع اليت حتقق عوائد اجتماعية بشكل  االستثمار اجملتمعي.2

 صريح
 االجتماعيداء البيئي أو القائدة لقطاعاهتا من حيث األتيار الشركات  على أساس عوامل غري مالية" األفضل يف القطاع".0
 قة يف األداءالتضمني النشط للشركات املتفو  على أساس عوامل مالية" األفضل يف القطاع."9
االختيار النشط للشركات على أساس فرص االستثمار اليت حتركها  مواضيع االستدامة.9

 عوامل االستدامة مثل الطاقة املتجددة
الشركات لتشجيع حتسني ذدارة قضايا احلوار بني املستثمرين وذدارات  التفاعل البناء.3

 التغريات املناخية
مارسات استخدام حقوق املسامهني يف الضغط على الشركات لتغيري امل أنشطة املسامهني.7

 املتصلة باحلوكمة البيئية أو االجتماعية أو
 لعوامل البيئية واالجتماعية ضمن ذدارة الصناديق التقليديةاذدراج  التحليل املتكامل.15
حتاشي الشركات لعدم التزامها باملعايري الدولية كتلك الصادرة عن  االختيار املبدئي على أساس املعايري.11

 .األمم املتحدة، منظمة التعاون والتنمية ومنظمة العمل الدولية
 (26، صفحة 9088كاري كروسينسكي، ) :المصدر

اختيار مشاريع االستثمارات املستدامة على أساس أحد األساليب السابقة، حيث تتضمن ه يتم حيث أن
كما . 11، واألسلوب رقم 2، 8، 0، 1ول اجتماعيا األساليب تيجيات االستثمار األخالقي واملسؤ اسرتا

اله، كما هو موضح يف اجلدول أع  15، و9، 9، 0يتضمن االستثمار املستدام بوجه عام أحد األساليب رقم 
ه سلبية تو اجتماعي وهو ما بينأال خيتارون املشاريع على أساس أخالقي أو بيئي  حيث أنه يظهر أن املستثمرين

أو اليت  ولةمت تقسيم االستثمارات املسؤ  ؛ وبناء على هذا، بل على أساس مردودية املشاريعأعاله الدراسة تقارير
ضمن  اتفئة االستثمار  (22، صفحة 9088كاري كروسينسكي، ) :ذىل صنفني االستدامة رتنتمي ذىل تيا
على مواضيع االستدامة اجلارية مثل التكنولوجيا النظيفة والتغري املناخي وعوامل  زوترك" النمو املستدام"اسرتاتيجية 

 (Style drift SRI)أخر  مماثلة، وفئة االستثمارات اليت احنرفت عن أهدافها البيئية املعلن عنها واليت تعرف بـ
 .بسبب بعض العوامل كوهنا تتمتع بثقل زائد يف قطاع البرتول والغاز الطبيعي
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 ديناميكيات االستثمار المستدام: (82)رقم  شكل

 
 (16، صفحة 9088كاري كروسينسكي، ): المصدر

وىل يف أوائل التسعينات، اجتذب االستثمار املستدام تدفقات متنامية بسرعة من منذ ذطالق املبادرات األ
ية، وأسهمت تيارات خمتلفة يف تعاظمه منها جمتمع الصناديق االستثمار األصول وأنشأ منا ج جديدة لتقييم أداء 

سواق األلبيئية ذىل اول اجتماعيا الرائد الذي حاول يف البداية نقل القيم االجتماعية و االستثمار األخالقي أو املسؤ 
م العديد من املعايري ستداأعاله حيث يدمج االستثمار امل، مثلما يظهر يف الشكل االقتصادية واملالية يف العامل

اإلجيابية والسلبية على اختيار االستثمارات حول قضايا مثل الكحوليات، محاية البيئة، حقوق اإلنسان، التورط 
كاري كروسينسكي، ) .العسكري، الطاقة النووية، التبغ وغريها من االستثمارات يف القضايا غري األخالقية

 (22صفحة ، 9088
 تحديات االستثمار األجنبي لتحقيق النمو االقتصادي المستدام: ثانيا

ذن التحديات اليت تواجه الدول لتحقيق النمو االقتصادي املستدام يف ذطار االستثمار األجنيب املباشر  
 IEA, World Energy Investment Outlook, International) :كثرية ومتنوعة نذكر منها

Energy Agency, 2014, pp. 159-160) 
جتسيد اسرتاتيجية األمم املتحدة املشرتكة وهذا من خالل : البحث على قنوات استثمارية مستقرة ومالئمة-

طار املالئم دمج السياسات البيئية ضمن السياسات والربامج احلكومية، والعمل على توفري اإل يفالطويلة املد  
 .لتمويل تكنولوجيا االستثمارات املستدامة

مبادرات 
االستثمار 
 المستدام

محركات 
القيمة 
إصالح  الجديدة

اللوائح 
 القانونية

توسيع نطاق 
 الفاعلين

المعايير 
 الجديدة

الدقة 
 التحليلية

 قوة األداء

التوقعات 
 االجتماعية

تشديد 
 القوانين
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من البديهي أن املنتجني واملستهلكني يتأثرون مبؤشر األسعار قبل اختا  قرار الشراء أو  :وضع أسعار واضحة-
ولوج املستثمرين من أجل تسهيل كة حتقق رضا األطراف املشاركة يف االستثمار االقتناء، فالبحث على آلية مشرت 

 .تشجيع االستثمارات البيئيةيف قطاعات غري الطاقة األحفورية والقطاعات التقليدية من شأنه 
وير التكنولوجي من شأنه طمتويل تكاليف البحوث والتالشك أن  :تطوير البحث والتطوير في كفاءة الطاقة-
رفع من كفاءة استخدام الطاقة وحيسن من جودة املنتجات وهو ما يستدعي تكاتف مجيع األطراف  ات أن ي

 .املصلحة كالبنوك، املستثمرين األجانب، صانعي السياسات ومتخذي القرار
البد من توفري مناخ استثماري واضح وسليم لوجل االستثمارات  :اإلجراءات الواضحة والتسهيالت الحكومية-

املستدامة وهذا من أجل ضمان فعالية هذه األخرية خاصة يف مشاريع كفاءة الطاقة من خالل تسهيل احلصول 
 .املعتمدة على دراسات السوق وتكييف الربامج والتشريعات احلكومية مبا يتناسب مع البيئة االستثمارية العاملية

سهيل عملية االستثمار عرب العامل، كآليات حيث من شأن عملية توحيد وت: تكافؤ فرص االستثمار في العالم-
ضمان حقوق املستثمرين وحتويل األرباح ودراسات جدو  املشاريع أن تساهم يف تعزيز هذه االستثمارات يف ذطار 

 .الشفافية وتكافؤ الفرص
 قياس أثر االستثمار األجنبي المباشر على استدامة النمو االقتصادي :المطلب الثاني

التطرق ذليه من حيث خماطر وفرص االستثمار يف القطاعات املستدامة أمهية؛ دخول يعادل ما سبق  
جمموعة جديدة من املستثمرين استجابوا للتحديات االستثمارية الناشئة بسبب القيود البيئية املتنامية والتوقعات 

حيث يتمثل  ؛القيمية اجلديدةالعوامل احملركة و املتزايدة فيما يتصل باألداء االجتماعي ملنشآت األعمال  العامة
فمثال مشكلة شح  ؛القتصاد يفتقر ذىل التوازن قيقيالدافع أو احلافز األساسي لالستثمار املستدام يف الواقع احل

وعليه نقوم  (12، صفحة 9088كاري كروسينسكي، ) .املياه ليست مسألة اعتقاد بل مسألة حقيقية واقعية
 .فيما يلي باستعراض آليات قياس آثار االستثمارات األجنبية على استدامة النمو االقتصادي

 مستدامات الناتج البستثمار األجنبي المباشر على حساأثر اال: ولالفرع األ
ضرورات ت أيضا وجود علم اقتصاد البيئة أفرز  فرزت االحتياج ذىلستجدات والتطورات البيئية اليت أذن امل 

لتطوير احلسابات االقتصادية مبا ينسجم ويتناسب مع مشكلة البيئة والتطورات البيئية حيث أن مهمة احلسابات 
االقتصادية العامة احلالية هي تقدمي صورة ذمجالية كمية جملريات احلياة االقتصادية خالل الفرتة املاضية؛ و لك يف 

نتاج السلع واستخداماهتا وحول نشوء الدخل وذعادة يلية حول ذ، وتقدمي معلومات تفصاملد  القصري واملتوسط
توزيعه ذضافة ذىل عمليات التحويل، وتعترب هذه املعلومات أداة مساعدة ملراقبة وحتليل النشاط االقتصادي املستدام 

سيع هذا مبا يتضمن عدة مؤشرات بيئية وتقدير العوامل اليت تؤدي ذىل حدوث أضرار بيئية حيث يعترب ترتيب وتو 
 (12-16، الصفحات 9085كافي، ) .النوع من القواعد والبيانات ضروريا إلدارة املوارد الطبيعية
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 (المخرجات)تيار التدفقات االستثمارية من حساب الموارد البيئية : أوال
–التيار جمموعة اخلدمات البيئية املقدمة لتأدية أوجه نشاط قطاعات االقتصاد القومي  هذاحيث ميثل  

 :يتوتتمثل يف اآل–كمدخالت هلذه القطاعات 
 .كاهلواء واملاء-و لك ألهنا متاحة بدون قيودواليت ال يسدد عنها مقابل  اخلدمات املقدمة من املوارد الدائمة،-
و لك يف صورة مقابل لالستنزاف يف الرصيد املتاح  ،(القابلة للنفا ) املتجددةاخلدمات املقدمة من املوارد غري -
مع مالحظة أن القياس ال يتضمن الوحدات املستخدمة بالفعل من هذه -هاأي حبساب مقابل النفا  في-منها
 .حيث يدخل  لك ضمن احلسابات القومية احلالية املوارد،

 (المدخالت)حساب الموارد البيئية تيار التدفقات االستثمارية إلى : ثانيا
و لك نتيجة استخدام  املوارد البيئية، بصييف جمموعة األضرار أو التلوث الذي يالتيار  هذا يتمثل

ويتمثل تيار العالقات بني املوارد وقطاعات االقتصاد القومي .رداالقطاعات القومية هلذه املو 
-  

كافي، ) :فيما يلي
 (61، صفحة 9085

أهنا ذال  تتمثل خمرجات املوارد البيئية يف شكل منافع وخدمات تفيد يف تأدية أوجه نشاط القطاعات القومية،-
 .ىل نواتج ضارة باملواد البيئيةتتحول يف هناية هذا النشاط ذ

ن كان لذلك وذ التمويل الالزم لذلك،وارد البيئية من التلوث واألضرار ضرورة تدبري يستدعي محاية وعالج امل-
 .تأثري سليب على الناتج والدخل القومي احملقق جيب أخذه يف احلسبان

بناءا على ما سبق، ميكن ذعادة حساب ذمجايل الدخل والناتج القومي، حبيث يتضمن قياس التغريات يف و   
 .اليف ومنافع عالج ومحاية املوارد البيئيةاملوارد البيئية من األضرار واإلهالك البيئي عن طريق اإلفصاح عن تك

 ة على الناتج المستدامتحديد تكاليف البيئة االستثماري: الفرع الثاني
تكاليف محاية البيئة باحلسابات القومية التأثري على مقاييس الدخل القومي، وذ ا كان من شأن ذدراج   

 :تتمثل هذه التسويات فيما يليالقومي و  ات على رقم ذمجايل الدخليستدعي  لك ضرورة ذجراء عدة تسوي
 (21-22، الصفحات 9085كافي، )

 ومي نتيجة تكاليف حماية البيئةقتعديل الدخل ال :أوال
قدمة نشرات احلسابات القومية مع مالحظة أن التعديل محيث يستدعي  لك ذجراء عدة تسويات يف   

تعويضه؛ كما أن التغريات يف كل من األرقام  ويتم ذعادته أ اجلزء األكرب للخسائر البيئية ال أن جزئي فقط، حيث
 . اجلارية واألرقام املصححة للناتج احمللي اإلمجايل ال تظهر النمو االقتصادي أو مسار الرفاهية عرب الزمن

 إجراء التعديالت نتيجة تكاليف حماية البيئة:ثانيا
التقديرات عن طريق قياس استعداد األشخاص على الدفع بالكامل أو جزئيا لصيانة  وهذا باستخدام

وذصالح املوارد البيئية التالفة، ذال أن هذه الطريقة ال توفر دائما تقديرات واقعية للعديد من األسباب، مما يؤدي 
.ذىل تقديرات غري مالئمة لالحنرافات البيئية
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 اليف حماية البيئةإجراء التعديالت نتيجة تك: ثالثا
ئر باستخدام معايري قياس النمو االقتصادي املتواصل حيث ميكن على أساسها مقارنة أسعار الظل للخسا  

ويف هذه احلالة يتم تقدير نفقات محاية البيئة  (.رتكز عليها أرقام الدخل القوميواليت ت)البيئية بأسعار السوق 
الالزمة للوصول ذىل املعايري الطبيعية لالستفادة من توافر وجودة املوارد البيئية، ومبا يؤدي ذىل استمرار عطاء هذه 

 .املوارد ومن مث مواصلة منو الدخل القومي
 على النمو المستدامالكفاءة االقتصادية كمدخل لتحديد آثار االستثمار : الفرع الثالث

يتطلب النظر ذىل عوامل جذب االستثمار األجنيب املباشر حنو دولة ما من جهة أهداف الدول والشركات   
نتاج أن حتدد اجتاهات حيث ميكن لكفاءة استخدام عوامل اإلة للدولة، مبالسياسة العا هومن جهة عالقت

 آثار هذه األخرية عى النمو املستدام من خالل ثالث مداخلاالستثمارات األجنبية واليت تساهم بدورها يف حتديد 
 (820-862، الصفحات 9080قدي، أوسرير، و حمو، ) :تتمثل يف

 مدى كفاءة نظم اإلدارة البيئية: أوال
 وباملرافق اإلنتاجية الوحداتو  باملصانع البيئي التلوث من احلد على يعمل فعال ذدارة نظام تطبيق ذن
 الصلبةو  اهلوائية املخلفات حجم اخنفاض نتيجة اإلنتاج حجم زيادة على أيضا عمليو  اخلدمية، والوحدات
 من املنتج حياة دورة أسلوب استخدام يعترب حيث .منه التخلص يتم ال الذي اجلزء تدوير ذعادةو  والسائلة،
 واليت املعيب، اإلنتاجو  الطاقةو  اخلامات من الفاقد كمية ديدحتو  حصر يف عليها االعتماد ميكن اليت األساليب
 .األعمال مؤسساتو  للشركات احملققة اإليرادات كمية اخنفاضو  بأنواعها البيئي التلوث معدالت زيادة يف تتسبب
 يؤدي مبا اخلاماتو  مع املوارد التعامل نظام تعديل ذىل هتدف بيئية سياسة ذعداد على البيئية اإلدارة نظام قوميكما 
 .الضارة امللوثات حجم لتخفيض استخدامها من احلد ذىل

 االستخدام األكثر كفاءة للمدخالت: ثانيا
وحمدودية  املتجددة غري املوارد حمدودية هي املختلفة العامل دول يف السائدة االقتصادية السمات أهم من

 هلذه األمثل االستخدام لتحقيق مالئمة أساليب على البحث ضرورة ذىل يؤدي مما املتجددة،استخدامات املوارد 
من و  متزايدة بكفاءة املدخالت تستخدم اليت كفاءة األكثر التصنيع عمليات على الرتكيز ذىل أد  ما وهذا املوارد،

ولواحقه  املنتج تصميم أصبح يثحب ل؛أفض ودةجب تتمتع اليتو  منتجة وحدة لكلخالل خمرجات وملوثات أقل 
 اليت املكوناتأجزاء  استخدام خالل من وهذا املدخالت، موارد خلفض اهلامة الوسائل ذحد  (احلجم، العبوة)

مبعدالت  ترقى اليت األساليب من يعترب الذي املنتج حياة دورة تصميم ضمن  لك يدخل و تدويرها، ذعادة ميكن
 .النمو االقتصادي املستدام
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 المستدام  االقتصادي على النمواألجنبي آثار االستثمار   :ثالثا
النمو االقتصادي املستدام مبجموعة من األبعاد اليت ال بد من على  االستثمارات األجنبية أثريرتبط   

 :عامليا تتمثل يف املستدامجنبية حنو حتقيق معدالت من النمو يتم توجيه تدفقات االستثمارات األضبطها حىت 
يتعلق األول بكون  يانة املوارد واحلفاظ عليها بعدان أساسيانحيث تأخذ مسألة ص :الموارداألثر على قاعدة -

مجيع مصادر الطاقة التقليدية هي مصادر ناضبة، والبعد الثاين يتعلق بزيادة استنزاف هذه املوارد املرتبط بزيادة 
استهالك الفرد من الطاقة، وهنا تلعب سياسات ضبط الطاقة واملوارد دورا هاما يف ذجياد التوازن الذي حيقق تلبية 

 IEA, Energy and Climate Change; World) .املوارد الطاقوية االحتياجات مع استدامة قاعدة
Energy Outlook: Special Report, 2015, p. 68) 

والذي جيب أن يكون  (NNW)حيث البد من قياس معدل الرفاهية احمللية  :األثر على مؤشرات التطور-
يكفل استمرارية هذا النمو وتوزيعه العادل بني األجيال، حيث جيب أن ال تؤثر تغريات ثابتا ومستمرا عرب الزمن مما 

 .استخدام املوارد وتغريات املناخ على رصيد األجيال القادمة من مستويات الرفاهيةالبيئة االستثمارية و 
(Goodstein, 2010, p. 95) 

ن أحيث أنه من منطلق  NNWو GDPالبد من التفرقة بني معدالت الـ :المستدام رأس المالاألثر على -
املوارد االقتصادية وغري االقتصادية جيب أن حتافظ على خمزون ثابت نسبيا لفأجيال القادمة، يدعو رواد تيار 

مثال االستثمار )وتعويضه  (Created capital) مؤشرات الرفاهية ذىل ضرورة االستثمار يف ذعادة خلق رأس املال
فإ ا كانت األجيال احلالية كثيفة االستهالك وترفض  ؛(يف البحوث والتطوير، ذنشاء املدارس، محاية املوارد

من أجل ضمان ذعادة خلق أو تعويض  باالستثمار يف تطوير العلم والتكنولوجيا الستمرارية البحوث والتجار 
مر الذي خيفض من الدولة ذىل رفع معدالت االدخار، وهو األ يد املادي والطبيعي احلايل، تلجأصالفاقد من الر 
  (Goodstein, 2010, p. 95)  .ذىل مستو  ضمان استمراريتها واستدامتها GDPمعدالت الـ

 السياسات الحكومية في ضبط اتجاهات االستثمار المستدامدور : المطلب الثالث
السياسات االقتصادية يف العامل حتديات يف التعامل مع تباطؤ النمو االقتصادي، خاصة مع يواجه صناع   

زيادة مواطن الضعف بعد حنو عقد من النمو القوي، وبينما زادت القدرة على حتمل الصدمات اخلارجية يف 
، وزيادة ات األسواق الصاعدة بسبب زيادة مرونة سعر الصرفيالعديد من دول العامل السيما اقتصاد
تمويل اخلارجي، وأطر السياسات الدولية واحمللية عموما، فإن هناك عددا الاالحتياطيات من النقد األجنيب، وأمناط 

واليت تقوم بضبط اجتاهات االستثمار  سات االقتصادية املهمة واملفاضالت اليت يتعني النظر ذليهاامن حتديات السي
 .األجنيب يف الدول املضيفة

 والحفاظ على الموارد الطبيعيةضبط الحاجات األساسية : األول الفرع
تنطلق مقاربة النمو االقتصادي املستدام من التزام أساسي بتلبية احلاجات األساسية للسكان املتزايدين يف   
ء، ذ  يعترب وضمان استمرارية معدالهتا يف الدول النامية واملتقدمة على السوا دان النامية يف شىت أحناء العاملالبل
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النهوض باملستو  االجتماعي ومنه حتقيق الرفاهية االنطالقة الرئيسية للسياسات احمللية واخلارجية للدول يف سبيل 
حتقيق املزايا واملكاسب االقتصادية، حيث يتمثل دور السياسات العامة احلكومية يف ضبط احلاجات الرئيسية للبلد 

 :ر على أسعار املنتجات ودعم احلاجات األساسية نذكر منهامن خالل جمموعة من األدوات اليت تؤث
كضرائب الكربون واليت تتناسب مع كميات حرق الوقود من أجل احلد من   :األدوات المالية والضريبية-

ن هذه الضرائب أن تؤثر على كفأ واملتجددة املصدر، حيث من شأيل تشجيع الطاقات األااالنبعاثات وبالت
االستثمارات األجنبية حنو القطاعات املرجوة وتؤثر يف  العبء الضرييب على القطاعات املوجهة ويف املنافسة وتوجه 

األحيان  ، باإلضافة ذىل املنح واإلعانات الضريبية والقروض، ففي حني أن أسعار الطاقة ال تتأثر يف كثري منالبيئة
مبراجعة الطاقة مما  ، وتكاليف القيامالعالية والكفء تشغيل بأسعار املواد العازلة وأنظمة المبعدالت استهالكها وال

ويلة نسبيا، أو طاشر على االستهالك، باإلضافة ذىل تقدمي القروض امليسرة اليت تسدد على فرتات يؤثر بشكل مب
الخطيب، ماي ) .الستثمار يف رفع كفاءة استخدام العناصر اإلنتاجيةفائدة خمفضة واليت تعترب حافزا لبأسعار 
 (50، صفحة 9006

حلصص وتوزيع اعتماد استخدامات األنظمة النظيفة وحماولة ذكر يف هذا الصدد نظام اون :األدوات التنظيمية-
باإلضافة ذىل القواعد واملواصفات القياسية  ،العام والسياسات احلكومية حنو ترشيد االستثمارات املال رأستوجيه 

نتاج ومنح عالمات اجلودة للمنتجات اليت تستجيب للمعايري يف ذطار وضع معايري كفاءة استخدام عناصر اإل
 (811، صفحة 8211محروس، ) .احملددة مما يتيح هلا مزايا عن بقية املنتجات األخر 

 سياسات توجيه التكنولوجيا: الثاني الفرع
لتويل العوامل البيئية اهتماما أكرب، ويندرج ضمن هذا  كنولوجيايستوجب هنج استدامة النمو تغيري اجتاه الت  

واالجتماعية والبيئية، اإلطار التقنيات املطبقة يف البلدان النامية واملتقدمة واليت ال تتواءم مع الظروف االقتصادية 
حيث أن التقنيات الواجب تطويرها هي تلك اليت تأخذ يف االعتبار اجلوانب البيئية ومن أجل تعزيز  لك يتوجب 

كما أنه . ذجياد املؤسسات اليت تقوم بتقدير اآلثار احملتملة للتقنيات اجلديدة قبل استخدامها لضمان جناعتها البيئية
تغيري منط اإلنتاج املتبع مبا يتوافق مع محاية البيئة واحملافظة على النمو  ىاالقتصادية علأن تعمل السياسات وال بد 

اجلدول املوايل يبني حيث  .االستثمارات ومصادر التدفقات الرأمسالية حنو القطاعات املستهدفة وتوجيهاالقتصادي 
 .ا أقره تقرير املنتد  االقتصادي العاملياألدوات املوجهة لالستثمارات البيئية يف تشجيع نقل التكنولوجيا مثلم
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 األدوات الرافعة لسياسات توجيه نقل التكنولوجيا المستدامة(: 06)جدول رقم 
 التعريف باآللية نوع اآللية أو األداة

 

 األدوات الرافعة 

السياسات الداعمة  لنشر التكنولوجيا 
 المستدامة

 الضرائب البيئية؛ العكسية تغذية التعرفة-
 حصص توليد الكهرباء املتجددة األصل-
 تسهيالت ضبط كفاءة الطاقة-

 ذقامة اجملمعات الصناعية املتخصصة؛ املنح والتحفيزات- مرافقة االستثمارات البيئية
 

الستثمارات اتمويل 
 البيئية

 حتديد صناديق اإلقراض اخلضراء- اإلقراض
 تسهيل ذجراءات اقتناء التكنولوجيا البيئية -

 تسهيل احلصول على رأس املال االستثماري - عدالة االستثمار
 التأمني؛ ضمانات اإلقراض- أدوات التحكم في المخاطر

 سهولة حتويل األرباح وتسريح االستثمارات-
 (World Economic Forum, 2013, p. 19) :المصدر

سياسات تشجيع االستثمارات البيئية البد أن تأخذ بعني االعتبار  فكما هو مبني يف اجلدول فإن  
، فمن غري املعقول أن تستثمر الشركات األجنبية يف دولة ال يتواءم املخاطر السياسية يف عملية توجيه االستثمارات

وحىت ذمكانية خذ بعني االعتبار املخاطر االقتصادية مناخها السياسي واجتاهات هذه األخرية، باإلضافة ذىل األ
نقل التكنولوجيا ومد  التزام الدولة املضيفة وحىت مالئمة دول اجلوار الحتكارها التكنولوجي وذمكانية تصريف 
منتجات هذه التكنولوجيا خاصة ذ ا تعلق األمر بتكنولوجيا توليد الطاقة من املصادر املتجددة واليت تستدعي 

و النقل أرتفاع معدالت الفاقد منها سواء عند عمليات التخزين عملية ختزينها تكاليف باهضة باإلضافة ذىل ا
 .والتوزيع، ومراعاة القدرات االستيعابية للدول املضيفة

 كفاءة االستثمارات األجنبيةسياسات  : الفرع الثالث
مما يتيح حتقيق مجلة الفوائض االقتصادية وتتمثل يف تبين سياسات دعم االستثمارات يف كفاءة الطاقة   

ة للقطاعات االقتصادية األكثر تطلبا لولوج االستثمارات األجنبية واليت يوهذا من خالل حتقيق الكفاءة االستخدام
 :IEA, Energy and Climate Change; World Energy Outlook) :تتمثل يف

Special Report, 2015, pp. 77-78) 
دىن من كفاءة الطاقة الدولية ذىل ضرورة تبين احلد األ حيث أفضت تقارير وكالة الطاقة :الصناعيالقطاع -

(Minimum energy performance standards) ما خيص االستثمارات يف اهلياكل القاعدية خاصة في
واستثمارات احملاجر حيث يتم فرض الرقابة وذدخال معايري اجلودة على تنفيذ املشاريع كقطع أشجار الغابات 

 .والبىن التحتية وتصنيع املواد البرتوكيميائية
كونه يعترب أحد أهم القطاعات اليت تستقطب املستثمرين االجانب خاصة منها   :قطاع البناء والبنى التحتية-

يث البد املشاريع الضخمة كتشييد املصانع واملستشفيات واهليئات الوزارية واليت تستدعي جودة ومعايري عالية ح



 مقاربة النمو االقتصادي  المستدام وعالقته باالستثمار األجنبي المباشر: الثانيالفصل 

97 
 

من تشجيع االستثمارات اليت تتبىن معايري العزل احلراري للمباين وتعتمد على تكنولوجيات نظيفة يف جتهيز اهلياكل 
حيث تتجه السياسات احلكومية حنو تبين اسرتاتيجية صفر استهالك يف بأنظمة التربيد والتسخني والربط الكهربائي 

 .(Zero energy buildings)قطاع البناء 
خاصة  (Fuel economy standards)وهذا من خالل االعتماد على معايري اقتصاد الوقود  :قطاع النقل-

السيارات والشاحنات واجلرارات واآلالت املستهلكة للوقود، حيث وأن أغلب الدول النامية تعترب خمرجا لتصريف 
، 0585كم حبلول سنة   155كل لرت من استهالك الوقود ل 2أن اعتماد هذه املعايري من شأنه خفض حوايل 

من شأن هذه  هكما أن. مقارنة باالستهالك احلايل %85وهو ما يعادل اخنفاضا يف استهالك الوقود مبعدل 
على أساس معايري السالمة  (Externalisation)السياسات أن توجه االستثمارات اخلارجة عن بلدها األم 

 .لالستثمارمان يف التصنيع وليس على أساس أقل تكلفة واأل
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 :خالصة الفصل
جيد املتتبع لتاريخ النمو والتنمية على الصعيد العاملي واإلقليمي أنه قد طرأ تطور مستمر وواضح على   

النمو بوصفه مفهوما وحمتو ، وكان التطور استجابة واقعية لطبيعة املشكالت اليت تواجهها اجملتمعات وانعكاسا 
ذا اجملال حيث مر هذا املفهوم بأربع مراحل حقيقيا للخربات الدولية اليت تراكمت عرب الفكر االقتصادي يف ه

مرورا بالفكر الكالسيكي والنمو عند الكينزيني ومنا ج هارود ودومار وكالدور، بعدها ساهم الفكر املعاصر يف 
 . حتليل النمو االقتصادي عرب مراحل النمو لروستو ونظريات النمو الداخلية ومنا جها الستاتيكية والديناميكية

عدم قدرته على دمج اآلثار البيئية واالعتبارات املتعلقة باآلثار اجلانبية اليت و وألنه من مظاهر فشل السوق   
ن الطبيعي من رأس املال املادي والطبيعي والبشري وحىت مستو  التقانة والتطورات و تصيب تغريات املخز 
قل من االستهالك واإلنتاج لفأجيال القادمة ينادي بضرورة ضمان نفس احلد على األجديد التكنولوجية ظهر تيار 

عرب الزمن، حيث مرت استدامة النمو االقتصادي بدورها بالعديد من احملطات التارخيية منذ ذنشاء نادي روما سنة 
حلماية البيئة ، حيث تسارعت اجلهود العاملية واهليئات الدولية 0510سنة  (cop21)ذىل مؤمتر باريس  1793
ياسات والتسهيالت احلكومية لضمان استمرارية وتواصل معدالت النمو احلالية مبا يتوافق مع طر والسلوضع األ

كما تعددت اآلراء حول .من استمراريتها لفأجيال القادمةقدرة األرض على استيعاب التغريات البيئية ومبا يض
لذي يضمن حتقيق رفاهية اجملتمع حدود هذا النمو التقليدي وضرورة االنتقال من النمو الكمي ذىل النمو النوعي ا

وذدخال االعتبارات املتعلقة بسعادة الفرد ورضاه وعالقتها برفع نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل، كما ظهر 
 . تيارا االستدامة الضعيفة واالستدامة القوية لقياس استدامة النمو االقتصادي

موال من الدول املتقدمة مية تعتمد على تدفقات رؤوس األلناوألن معدالت النمو واستمراريتها يف الدول ا  
 نينتاج كان ال بد من حبث العالقة باليت تعتمد على تدفقات عناصر اإل والعكس صحيح بالنسبة للدول املتقدمة

جنبية يف لشق ذىل دور االستثمارات األاالستثمارات األجنبية واستدامة النمو االقتصادي، حيث تطرقنا يف هذا ا
تكنولوجيات األقل كربونا والبحث يف مصادر متويلها عامليا باإلضافة النقل التكنولوجيا املستدامة والنظيفة خاصة 

عليها تثمارات اليت أطلق كما بينا أساليب ولوج االس. ذىل فعاليتها يف خلق فرص العمل ومنو الناتج احمللي املستدام
هنا أن تؤثر على استدامة النمو عرب تيار التدفقات االستثمارية من حساب االستثمارات املستدامة واليت من شأ

قنا ذىل قياس أثر االستثمارات خري تطر ويف األاملوارد البيئية وتيار التدفقات االستثمارية ذىل حساب املوارد البيئية، 
لى الناتج املستدام ودور جنبية على معدالت النمو املستدام من خالل حتديد تكاليف البيئة االستثمارية عاأل

 . االستثمارات األجنبية وضمان استدامتها تالسياسات احلكومية يف ضبط اجتاها
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 تمهيد
 بعد التطورات اليت عرفها وضع خاصة، بدراسة اقتصاديات املوارد جتدد االهتمام يف السنوات األخرية 

احلفاظ على املوارد األوائل على أمهية املوارد ، حيث أكد أصحاب حركة 3791الطاقة العاملي أواخر سنة 
واملتمثلة يف  3731عام  The Fight for Conservationيف مؤلفه  Pinchot حددهااليت  االسرتاتيجية

 Fisher وأجاب ساسية لقيام احلضارة كاخلشب، املاء، الفحم، احلديد واملنتجات الزراعية،صيانة املواد اخلمس األ
املسألة ليست مرتبطة بتغري أسعار ، حيث تبني للعامل أن 3791على التساؤل املتعلق مبدى ندرة املوارد عام 

هنا أكثر أمهية من ذلك وتتعلق بقدرة املخزون االحتياطي من هذه املصادر أبل  املوارد الناضبة من نفط وغاز
 نمتويلطلب املتزايد على الطاقة واالستمرار يف ا مواجهة على االستمرار يف للنضوبوغريها من املصادر القابلة 

 .1االقتصاد العاملي
 وخباصة بديلة، مصادر على البحث العامل على حتتم األولية الطاقة مصادر على الطلب زيادة ومع

 الكتلة وطاقة واألمواج اهليدروجني وطاقة واملائية، األرضية احلرارية والطاقة الشمسية الطاقة مثل املتجددة املصادر
دة ومصادرها، وأشكال استخداماهتا، النووية، حيث نتناول يف هذا الفصل مفهوم الطاقات املتجد والطاقة احليوية

أما املبحث الثاين فنتطرق فيه إىل آليات االستثمار يف قطاع وكفاءهتا وجدواها االقتصادية يف املبحث األول، 
الطاقات املتجددة و وطرق متويل مشاريعها وتكلفتها أسواق ارة وخنص باإلشالطاقات املتجددة وإشكالية متويلها، 

أما املبحث الثالث فقد جاء لدراسة التوجهات  ،ر التكنولوجي والتأثريات البيئيةاالقتصادية أمام حتديات التطو 
من خالل  العامليةجنيب يف الطاقات املتجددة وإمكانية دجمها يف منظومة اإلمداد الطاقوي لالستثمار األالعاملية 

حماولة حصر اآلثار االقتصادية لنظم اإلمداد الطاقوي املتجدد وأهم املخاطر والرهانات اليت تواجه تأمني إمدادات 
 .يةالطاقة العامل

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 :للمزيد من التفاصيل انظر 

Anthony C. Fisher, Resource and Environmental Economics, CAMBRIDGE University Press, Cambredge, 1981. 
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 اقتصاديات الطاقات المتجددة، كفاءتها وجدواها: المبحث األول
والتكنولوجي بصفة خاصة والتقدم االقتصادي بصفة عامة، لصناعي اتعد الطاقة احملرك الرئيسي للتقدم 

حيث اعتمدت احلضارة احلديثة على الطاقة مبواردها املختلفة لتحويل املوارد االقتصادية من شكلها األويل إىل 
أشكال أخرى، كما تتعدد مصادر الطاقة املستخدمة عامليا، فقد تكون يف شكل سائل كالبرتول، أو قد تكون يف 

النووية، حيث ال يعرف العامل شكال  الطاقة از مثل الغاز الطبيعي ويف صورة صلبة كالفحم، باإلضافة إىلشكل غ
  .وهي املوارد اليت يكون رصيد خمزوهنا حمددا يف الطبيعية ة خارج هذه املصادر غري املتجددة؛آخر للطاقة األحفوري

يفىن رصيدها يف الطبيعة مبجرد استخدامها، كما ال أما مصادر الطاقة املتجددة فهي تلك املصادر اليت ال 
وتنقسم هذه املوارد املتجددة بدورها إىل ؛ يتعرض اإلفراط يف استغالله إىل التدهور أو االنتقاص من صالحيته

صنفني موارد متجددة ال تتأثر باالستخدام كمياه البحر واحمليطات ومصادر الشمس والرياح، وموارد متجددة 
وكلها ومعدن اليورانيوم يد البد من مراعاة قواعد معينة للمحافظة عليه كالغابات واألخشاب أخرى ذات رص

مصادر الطاقات  فتصنو ، (371، صفحة 7002مصطفى، نعمة اهلل، و السريتي، ) مصادر متجددة للطاقة
إىل مصادر الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة املائية بنوعيها الكهرومائي وطاقة احمليطات والبحار املتجددة 

التكنولوجليا  نوع علىتعتمد اقة النووية غري أن هذه األخرية والطوطاقة باطن األرض وطاقة الكتلة احليوية 
متجددة ألنه من املتوقع أن تبقى متوافرة خالل أحيانا  حيث تعترباملستخدمة للتوصل إىل طاقة الوقود النووي، 

كميات   يعتربها مصدرا ناضبا للطاقة ألن وهناك منزمن أطول بكثري مقارنة بالطاقة املشتقة من الوقود األحفوري، 
نعترب الطاقة النووية على أهنا سهلذا ، (317-313، الصفحات 7033روبرت، ) اليورانيوم حمدودة يف الطبيعة

 .املتجددةتتبع صنفا منفصال من مصادر الطاقة 
  المتجددة الطاقاتماهية : األول المطلب

إن التعريف السائد للطاقة هو القدرة على القيام بعمل ما، مهما كان العمل فكريا أو عضليا أو مولدا  
مع تطور وسائل استخدامها منها مصادر تقليدية أو كاستطاعة أو قدرة من الطاقة، حيث تطورت مصادر الطاقة 

املتجددة وميكن تعريف الطاقات  .ناضبة املصدر وأخرى مصادر أقل ما يقال عنها أهنا دائمة أو متجددة املصدر
على حنو تلقائي الطاقة اليت حنصل عليها من خالل تيارات الطاقة اليت يتكرر وجودها يف الطبيعية على أهنا 

زون جامد يف األرض ال ميكن بذلك على عكس الطاقات غري املتجددة املوجودة غالبا يف خمودوري، وهي 
 (311، صفحة 7030قدي، أوسرير، و حمو، ) .ة منها إال بعد تدخل اإلنسان إلخراجهااالستفاد

 مفهوم الطاقة المتجددة وأهميتها: الفرع األول
 .اهليئات الدولية للطاقات املتجددة وأمهيتها ملختلفتعاريف يلي بعض الحنصي فيما 

 مفهوم الطاقة المتجددة: أوال
 :تعرف خمتلف اهليئات الدولية واحلكومية الناشطة يف جمال احملافظة على البيئة الطاقات املتجددة كما يلي



فعالية االستثمار األجنبي المباشر في الطاقات المتجددة لتحقيق النمو االقتصادي المستدام: الفصل الثالث  

 

102 
 

  تعريف وكالة الطاقة العالمية(IEA): " تتشكل الطاقة املتجددة من مصادر الطاقة الناجتة عن مسارات
 .1"الطبيعة التلقائية كأشعة الشمس والرياح، واليت تتجدد يف الطبيعة بوترية أعلى من وترية استهالكها

  تعريف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ(IPCC): " الطاقة املتجددة هي كل طاقة يكون
يوفيزيائي أو بيولوجي واليت تتجدد يف الطبيعة بوترية معادلة أو أكرب من نسب استعماهلا، جمصدرها مشسي، 

، حركة وتتولد من التيارات املتتالية واملتواصلة يف الطبيعة كطاقة الكتلة احليوية والطاقة الشمسية وطاقة باطن األرض
د واجلزر يف احمليطات وطاقة الرياح، وتوجد العديد من اآلليات اليت تسم  بتحويل هذه املصادر إىل املياه، طاقة امل

طاقات أولية كاحلرارة والطاقة الكهربائية وإىل طاقة حركية باستخدام تكنولوجيات متعددة تسم  بتوفري خدمات 
 .(Ottmar, Madruga, Sokon, & Others, 2012, p. 178) "الطاقة من وقود وكهرباء

  تعريف وكالة الطاقة المتجددة الدولية(IRENA) :" تعترب الطاقة املتجددة كل طاقة مستمدة من
املصادر الطبيعية املتجددة، واليت تستلزم تطبيقات تكنولوجية حديثة تسم  باستغالهلا مبا يتوافق مع قواعد 

الطاقة احليوية، الطاقة اجليوحرارية، الطاقة الكهرومائية، طاقة البحار، الطاقة الشمسية، : ة وتتمثل يفالسالمة البيئي
 .2"طاقة الرياح، باإلضافة إىل تكنولوجيات استغالل الطاقة اهلجينة

  تعريف برنامج األمم المتحدة لحماية البيئة(UNEP) :" الطاقة املتجددة عبارة عن طاقة ال يكون
خمززون ثابت وحمدود يف الطبيعة، تتجدد بصفة دورية أسرع من وترية استهالكها، وتظهر يف األشكال مصدرها 

 .3"الكتلة احليوية، أشعة الشمس، الرياح، الطاقة الكهرومائية، وطاقة باطن األرض: اخلمسة التالية
  تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية(OECD):  " الطاقة املتجددة هي عبارة عن مسامهة

من الطاقة الكهرومائية، طاقة باطن كل وتشمل   (TPES)الطاقات املتجددة يف إمجايل عرض الطاقة األولية 
األرض، الطاقة من الشمس والرياح والطاقة من املد واجلزر يف احمليطات، باإلضافة إىل طاقة الكتلة احلية اليت 

والغاز احليوي والطاقة من النفايات واملخلفات العضوية واحليوانية، ووقود اإليثانول واليت  احليويتشمل أنواع الوقود 
 .4"تقاس بالطن املكافئ للبرتول

واليت حفوري، ومنه تعترب مصادر الطاقة املتجددة املصدر الوحيد والرئيسي للطاقة العاملية خارج الوقود األ
أخشاب وخملفات )هرباء أو كمصدر مباشر للطاقة يف عمليات التدفئة يعرفها العامل يف شكلها النهائي كك

، وهي مجيع املصادر اليت ال تنضب وال ينتقص خمزوهنا بعملية االستغالل أو على األقل يتجدد رصيدها (األعشاب
 طاقة الكهرومائية، الطاقة ،والرياح الشمس طاقة يف وتتمثلتلقائيا بوترية تعادل أو أسرع من وترية استغالهلا، 

 .احليوية الكتلة طاقةو  األرض باطن طاقةواجلزر،  واملد األمواج
 

                                                           
1
  www.iea.org :موقع وكالة الطاقة الدوليةانظر  

2
 www.irena.org: انظر موقع وكالة الطاقة المتجددة الدولية 
3
 .www.unep.org :موقع برنامج األمم المتحدة لحماية البيئةانظر  

4
 .www.oecd.org :انظر موقع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

http://www.iea.org/
http://www.iea.org/
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 أهمية الطاقة المتجددة: ثانيا
زات الدفيئة وخاصة غاز ثاين اهو الدافع البيئي للحد من الغ إن الدافع الرئيسي لالهتمام بالطاقة املتجددة

أكسيد الكربون، حيث أنه من أجل حتقيق تنمية اقتصادية مستدامة فإن االقتصاد املبين على الوقود األحفوري ال 
املصادر الرئيسية  تشكل الطاقة املتجددة والطاقة النوويةوألن مصادر يشكل منوذجا قابال لالستمرار يف العامل، 

العامل الذي يرتجم يف توجه االستثمارات اليت صارت اهتمام  طاقة األحفورية، خاصة وأنالعاملية خارج الللطاقة 
حاليا متيل إىل االستثمار يف الطاقات املتجددة بدل الطاقات التقليدية وهذا ألن مصادرها ال تنضب أبدا، فمثال 

لكانت الكهرباء  قة من الرياحموال اليت أنفقت على النفط لعام واحد يف توربينات توليد الطالو استثمرت األ
، 7030قدي، أوسرير، و حمو، ) س احتياجات استهالك العامل من الطاقة احلاليةالناجتة كافية ملواجهة خُ 

باإلضافة إىل األمهية البيئية ملصادر الطاقات املتجددة، تلعب أمهيتها االقتصادية دورا  .(311-311الصفحات 
فعاال يف تغيري أسواق الطاقة وحىت اجتاهات االستثمار وتدفقاته، فمن احملتمل أن يضع االنتقال إىل الطاقات 

ن املنافع إات الغاز والنفط، وعليه فتصديرها واستخدامها ملشتقو املتجددة حدا لتبعية الكثري من الدول الستريادها 
البيئية هلذا النظام اجلديد للتغذية بالطاقة املتجددة سيقلل من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون إىل مستوى مرتني أقل 

 (71، صفحة 7002ريفكن، ) .مما كان عليه يف العصر قبل الصناعي
 مصادر الطاقات المتجددة واستخداماتها: الثاني الفرع

عتمد على ما يمن مصادر الطاقة املتجددة اليت كانت شائعة يف القرون املاضية حىت قبل ظهور النفط 
شب، وعليه فإن مصادر كمخلفات احملاصيل واحليوانات واخلة اليت تنتج وجتمع حمليا  وياستخدام مواد الكتلة احلي

الطاقة املتجددة تشمل ما طور حديثا من الوقود احليوي واستخدامات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة 
احمليطات وطاقة باطن األرض، وما كان شائعا استخدامها منذ القدم كالطاقة الكهرومائية وطاقة الكتلة احليوية 

رجة التقدم الفين ومن حيث جدواها االقتصادية وأمهيتها وفيما يلي ختتلف هذه املصادر فيما بينها من حيث دو 
 .املتجددةسوف نتعرض ملصادر الطاقات املتجددة واإلمكانات الطبيعية واجليولوجية املتاحة هلذه املصادر 

 Solar Energyالشمس  منالطاقة : أوال
الشمسية أو ما يعادل ساعة من الطاقة /كيلووات 3138×81.1لم األرض يوميا ما يعادل تست

برميل مكافئ للنفط، وهذا املقدار يعادل جمموع احتياطي النفط العاملي، حيث تستلم األرض من  3134×4.2
خرى يف العامل جمتمعة، املولدة من مجيع مصادر الطاقة األضعف كمية الطاقة  0111الطاقة الشمسية ما يعادل 

الخفاف و حضير، ) قة املتجددة أكثر غزارة من الطاقة الشمسيةوعليه ميكن اجلزم أنه ال يوجد مصدر آخر للطا
أن استخدامات الطاقة الشمسية تتعدد بتعدد نوع واجلدير بالذكر  .(331-332، الصفحات 7002

، ولتوليد (Solar thermal)التكنولوجيا املركبة، حيث تستخدم الطاقة الشمسية من أجل التسخني الشمسي 
ات الشمسية ، أو عن طريق تقنية املركز (Solar Photovolataic)الطاقة عن طريق الالقطات الفلطوضوئية 
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(Concentrating Solar Thermal Power)،1 نتاجية اجلديدة   اجلدول املوايل أهم الطاقات اإلويوض
 .يف العامل املولدة من الطاقة الشمسية حسب االستخدام

 7031نة س نهاية عبر العالمالطاقة الشمسية  المولدة منالقدرات (: 02)رقم  جدول
 الجديدة قدرات التسخين الشمسي  CSPمن الجديدة القدرات   PVمن  الجديدة القدرات

 (غاواتمي)القدرة  الدولة  (غاواتمي) القدرة الدولة  (جيغاوات)القدرة  بلدال
 11201 الصني 4111 إسبانيا 21.0 الصني
 3289 تركيا 3911 الواليات املتحدة 17.9 أملانيا
 714 الربازيل 440 اهلند 12.2 اليابان

 148 اهلند 311 املغرب 40.8 الواليات املتحدة
 912 الواليات املتحدة 301 جنوب أفريقيا 7.3 اململكة املتحدة

 082 أملانيا 311 اإلمارات املتحدة 8.8 فرنسا
 241 أسرتاليا 40 اجلزائر 0.4 اهلند

 113 إسرائيل 41 مصر 0.3 أسرتاليا
 424 املكسيك 34 أسرتاليا 1.2 كوريا
 372 الدمنارك 10 تايلندا 4.0 كندا

 372 بولندا 1211 مجموع العالم 03.7 دول أخرى
 317 اليونان 772 مجموع العالم

 
 

 381 إسبانيا
 383 إيطاليا
 70 النمسا
 93 فرنسا
 82 سويسرا
 07 اليابان

 19301 31جمموع الدول 
 12600 مجموع العالم

 (REN21, 2016, p. 147) :المصدر
ستغالل الطاقة القدرات املركبة اجلديدة المن حيث  العامل دولحيث نالحظ من اجلدول ترتيب  

الصني املرتبة األوىل يف العامل من حيث القدرات املركبة هناية احتلت الشمسية حسب التطبيق يف العامل، حيث 
جيغاوات من بني الدول العشرة األوائل، أما  21.0يف توليد الطاقة الشمسية الفلطوضوئية بقدرة  4130سنة 

ميغاوات، كما  4111فيما خيص طاقة املركزات الشمسية فكما نالحظ  أن إسبانيا قد احتلت الصدراة بسعة 
ميغاوات، أما  40اجلزائر يف الرتتيب السابع من حيث تركيبها واستغالهلا هلذه التقنية وبقدرة استطاعتها جاءت 

 املياه فقد عرفت تقنياهتا خنيس تكنولوجيا اللواقط احلرارية لتفيما خيص قدرات التسخني الشمسي واليت تتمثل يف

                                                           
1
 www.arena.gov.au: للمزيد من التفاصيل انظر موقع وكالة الطاقة األسترالية 
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يات املتحدة الالصني، تركيا، الربازيل، اهلند مث الو كل من وىل  عرب العامل وقد احتلت املراتب األانتشارا ملحوظا 
 .ميغاوات عرب العامل 17811سعته  ما دولة األوىل، من أصل تركيب 31على الرتتيب من بني الـ

الشكل الدائري لألرض ودوارهنا حول  إىل ملستغالل الطاقة الشمسية عرب العارجع التفاوت الكبري الوي
باإلضافة إىل اختالف مقدار الطاقة  أجزائها مقادير متباينة من األشعة الشمسية احلرارية، حيث تتلقى الشمس 

ع الشمسي الواصل إىل سط  هذا األساس يرتاوح مقدار اإلشعا  الواردة إىل األرض باختالف فصول السنة، وعلى
عروض العليا لألرض وإىل أزيد كيلو سعرة حرارية يف ال  91الكرة األرضية والساقط على كل سنتيمرت مربع ما بني 

، 7002الخفاف و حضير، ) كيلو سعرة حرارية يف شبه اجلزيرة العربية وصحراء أفريقيا الشمالية  411من 
كما أن إقامة أي مشروع إلنتاج الطاقة من األشعة الشمسية بأي شكل من أشكاهلا حيتاج إىل . (331صفحة 

دراسة جدوى تتضمن حتديد كمية اإلشعاع الشمسي الذي يسقط يف موقع إقامة املشروع، باإلضافة إىل دراسة 
ف املعدات واآلالت ألجهزة ولواقط استخدام الطاقة الشمسية، باإلضافة إىل ضرورة توفري املساحات الكبرية يتكال

لوثات وضرورة النظر أيضا يف طريقة ختزين الطاقة الالزمة لرتكيب حمطاهتا وضرورة تنظيف اللواقط من الغبار وامل
 .وكيفية تصريفها لتفادي الفاقد منها

 Wind Energyطاقة الرياح : ثانيا
ختالف أشكاهلا، امن بني مصادر الطاقة املختلفة رمبا تكون الرياح أكثر املصادر مالئمة إلنتاج الطاقة ب

غري منتظم لتغريه مع الوقت خالل خاصة  لتوليد الطاقة الكهربائية وضخ املياه، غري أن مورد الرياح يعترب مصدرا 
خرى كالطاقة ، فباملقارنة مع مصادر الطاقة األاليوم الواحد وخالل فصول السنة، بل حىت بني سنة وأخرى

ط كليا ن استغالل الرياح مرتبلتغريات الطبوغرافية واألمناط املناخية، وأللتأثر باالشمسية تعترب طاقة الرياح سريعة ا
د ضا عن حد معني حتدساعة، وال تزيد اأ/ لمي 1نه جيب أن ال تقل يف املتوسط عن حد معني وهو بسرعتها، فإ

 (26-21، الصفحات 7002ف و حضير، الخفا) .م يف عملية التحويلقيمته حبسب نوع اجلهاز املستخد
، حيث ميكن تركيب حسب التكنولوجيا املتاحة الشكثالثة أح ا تعرف استخدامات طاقة الريكما 

، وتركب يف احمليطات والبحار ويطلق (Onshore) التوربينات اهلوائية على اليابسة وتسمى مبزارع الرياح الربية
 Small)باإلضافة إىل توربينات الرياح الصغرية  ؛أو البعيدة عن الشاطئ ،(Offshore)عليها باملزارع البحرية 

wind turbines)،1  يف العامل املوايل القدرات املركبة من طاقة الرياح الشكلحيث يبني. 
 
 
 
 

                                                           
1
 www.dena.de: ر موقع وكالة الطاقة األلمانيةانظ 
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 (7031-7001)للفترة  بالجيغاوات القدرات المركبة من طاقة الرياح(:31)رقم  شكل

 
 (REN21, 2016, p. 77) :المصدر

؛  د القدرات املركبة من الطاقة املولدة من الرياح خالل العشر سنوات املاضيةاينالحظ من الشكل أعاله تز   
إىل  4132جيغاوات سنة  04نالحظ كذلك تزايد القدرات املركبة اجلديدة سنويا واليت انتقلت مما سعته  كما

انظر ) .جيغاوات من القدرات املرتاكمة املركبة 211، من أصل 4130جيغاوات هناية سنة  81أزيد من 
 .(من طاقة الرياحالمركبة لقدرات العالم ( 03)الملحق رقم 

   Biomassة الحيوية طاقة الكتل: ثالثا
و غاز والنفايات بعد حتويلها إىل سائل أهي الطاقة اليت ميكن استنباطها من املواد النباتية واحليوانية 

ارة الناجتة بالطرق الكيميائية أو التحلل احلراري، كما ميكن االستفادة منها عن طريق حرقها مباشرة واستخدام احلر 
ائية، كما تتمثل هذه بالذي ميكن بواسطته تشغيل التوربينات وتوليد الطاقة الكهر  نتاج البخاريف تسخني املياه أو إ

كاملخلفات احليوانية اليت تسم  م وغريها من املواد  اعفات األشجار امليتة وبقايا الطلاملصادر العضوية يف خم
لزراعية كالقصب امليثان واإليثانول املستخلص من بعض املنتوجات اك العضوي غازالمعاجلتها باستخالص 

غري أن هذا النوع من  .السكري والشمندر السكري والذرى، حيث يستخدم هذا الكحول كوقود للسيارات
الطاقة غري جتاري يف الكثري من األحيان ويستعمل على نطاق ضيق يف الدول النامية، وبعض الدول الصناعية، 

اب والنفايات وبقايا أساسا على األخش العامل وهو يعتمدمن استهالك الطاقة ب %30حيث يشكل حوايل 
يبني اجلدول املوايل استخدام طاقة و  .(11-11، الصفحات 7036الحموي، ) النباتات وخملفات احليوانات

 .4131سنة  املتوفرة آخر اإلحصائياتالكتلة احليوية يف العامل حسب 
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 (7031إحصائيات سنة ) في العالمالسكان المستخدمون لطاقة الكتلة الحيوية (: 01)جدول رقم 
 (مليون)عدد المستخدمين  (%)االستخدام نسبة إلى السكان  المنطقة
 902 %81 أفريقيا

 901 %11 شبه الصحراء األفريقية
 3 %1.0 شمال أفريقيا

 3170 %03 دول آسيا النامية
 80 %32 أمريكا الالتينية
 1 %2 الشرق األوسط

 (REN21, 2016, p. 153) :   المصدر
ة ألرضية يعتمدون على الكتلة احليوياجلدول أعاله حيث التزال أعداد كبرية من سكان الكرة ا ظهر منكما ي     

، ويف دول آسيا النامية كبنغالديش، %11الطاقة خاصة يف دول شبه الصحراء األفريقية بنسبة ب يف عملية تزودهم
 مثل الزراعية للمخلفات ميكنكما  ،%03الصني، أندونيسيا، منغوليا، النيبال، الفلبني، سرييالنكا وتايلندا بنسبة 

 على باالعتماد الطاقة توليد أيضا باملستطاع أنه غري حيوي، كوقود تستخدم أن Manure احليوانات روث
، وسيتم معاجلة أشكال توليد الطاقة من املخلفات ومن احملاصيل الزراعية بشيء من Ferment التخمر عملية

 .عنصر مصادر أخرى للطاقة البديلة أدناهالتفصيل يف 
  Hydropower Energyالطاقة المائية : رابعا
املاء من أعظم نعم اهلل عز وجل على خلقة، فاملاء ضروري للحياة وال غىن لإلنسان والكائنات األخرى  

، وهو املركب الوحيد (11سورة األنبياء اآلية ) "وجعلنا من الماء كل شيء حي أف ال يؤمنون"عنه، قال تعاىل 
من حالة ألخرى باكتساب أو فقدان كمية من  الذي يتواجد يف الطبيعة يف احلالة الصلبة والسائلة والغازية ويتحول

 .(16، صفحة 7006الخياط، ) من مساحة سط  الكرة األرضية %93الطاقة احلرارية، ويكّون املاء 
على املياه كمصدر للطاقة إىل ما قبل اكتشاف الطاقة البخارية يف القرن  حيث يعود تاريخ االعتماد

الثامن عشر، حيث كانت تستخدم مياه األهنار يف تشغيل بعض النواعري اليت كانت تستعمل إلدارة مطاحن 
 الدقيق وآالت النسج ونشر األخشاب، إىل أن تطورت لتوليد الطاقة الكهربائية يف حمطات توليد الطاقة من

 :مساقط األهنار، حيث يبني اجلدول املوايل مقارنة فنية ملزايا ومساوئ حمطات توليد الطاقة من املياه كما يلي
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 توليد الطاقة الكهرومائيةمحطات مقارنة فنية لمزايا ومساوئ (: 02)جدول رقم 
 المساوئ المزايا

 تكاليف التكنولوجيا العالية مرتفعة  سعة الطاقة املولدة متوسطة إىل عالية حسب نوع التكنولوجيا
 تأثر البيئة احمليطة هبا بالرطوبة والضجيج %11جناعتها االستخدامية تصل إىل 

 خطر كبري يف حالة اهنيار حمطات التوليد تكاليف الكهرباء املولدة منخفضة
 ترحيل السكان من مقر إقامتهم دورة حياة احملطة طويلة

 مينع وصول اجلرف أسفل النهر ويؤثر على خصوبة الرتبة ومينع الفياضانات على طول النهر( اثاتال توجد انبع)سليم بيئيا 
 حيول منظومات بيئية يابسة إىل مائية يوفر املياه للري طول السنة

 (13، صفحة 7036الحموي، ) :المصدر
 .4130الرائدة يف استغالل الطاقة الكهرومائية يف العامل هناية سنة كما يبني الشكل أدناه أهم الدول 

 (اتو جيغا) 7031في توليد الطاقة الكهرومائية نهاية سنة  الرائدة أهم تسع دول(: 32)شكل رقم 

 
               (REN21, 2016, p. 55) :المصدر

توليد الطاقة الكهربائية من وىل عامليا من حيث فإن الصني تعترب الدولة األ كما نالحظ من الشكل أعاله
، تليها الربازيل وكندا، كما نالحظ أيضا ارتفاع القدرات 4130جيغاوات سنة  38املساقط املائية بأزيد من 
  ات الطاقات األخرىتنمو هبا تطبيق ، غري أهنا ال تتطور بالوترية اليت4130و 4132اجلديدة املركبة ما بني سنيت 

وهذا راجع إىل توجه االستثمارات يف مشاريع الطاقات اجلديدة واالستثمار  كالطاقة الشمسية والطاقة من الرياح
يف هياكلها عكس الطاقة الكهرومائية اليت ال تستوعب سوى استثمارات الصيانة وتوسيع القدرات اإلنتاجية 

 .حيانالقائمة يف كثري من األ
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 Ocean Energyطاقة المحيطات : خامسا
 حرارة مياه البحار واحمليطات مهمة كمورد طبيعي الستغالهلا كمصدر للطاقة يف املستقبل،تعترب درجة 

هنا تعترب من العوامل الرئيسية اليت تؤدي إىل لطبقات السطحية وحرارة األعماق ألحيث يتم االهتمام برصد حرارة ا
حركة التيارات البحرية ومعرفة حدودها، حيث أن مصادر حرارة مياه البحار تأيت من حرارة أشعة الشمس وحرارة 

تعترب احلرارة املستمدة من باطن األرض من العوامل الرئيسية يف رفع درجة حرارة قيعان البحار و باطن األرض، 
أما اإلشعاع الشمسي فيعترب أهم مصدر للحرارة وخاصة يف السط ، كما أن املسطحات املائية ال واحمليطات، 

تتأثر كلها بنفس الدرجة من اإلشعاع الشمسي، إذ أن املناطق االستوائية أكثر تأثرا من غريها من املدارات، كما 
وعليه فقد . عض املواد املشعة كالراديومأن هناك عوامل أخرى تؤثر يف مياه البحار واحمليطات كالرباكني وحتلل ب

ان حركة املد واجلزر منذ القدم إلدارة الطواحني الصغرية يف املناطق الساحلية، كما أوضحت ساستخدم اإلن
كيلووات يف كل مرت   31مرت حتمل طاقة سعتها  7مرت وعمقها  3.1الدراسات احلديثة أن املوجة اليت ارتفاعها 

أن هذا النوع من الطاقة غري مستغل بشكل جيد اآلن رغم تأكيدات املختصني على من فعلى الرغم من جبهتها، 
إمكانية استغالهلا ميدانيا وتكنولوجيا إال أن االستثمارات املطلوبة إلنشاء حمطة كهربائية واحدة تعمل على مصدر 

دام الفرق بني درجة حرارة يكلف الكثري، كما أن التجارب التزال قائمة على استخالطاقة احلرارية يف البحار 
 0درجة مئوية وبني درجة حرارة املياه العميقة اليت تبلغ حوايل  40الطبقات السطحية للمياه اليت تبلغ حوايل 

باإلضافة إىل أن هناك وظائف أخرى  (12-16، الصفحات 7002الخفاف و حضير، ) .درجات مئوية
لطرق اآلمنة والرخيصة يف النقل البحري وال اية كبرية، فاملسطحات املائية تعترب من أمهللبحار واحمليطات ذات 

ميكن ألي وسيلة نقل برية أو جوية نقل نفس احلموالت اليت تنقلها البواخر من حيث الوزن، كما تعترب البحار 
ما إللقاء النفايات اليت خلفها اإلنسان على اليابسة من خالل تصريفه هلا يف صورة ذائبة واحمليطات مستودعا ضخ

 .أو عالقة باملياه، حيث تذيب مياه البحار هذه املخلفات مث تدفعها التيارات املائية وتشتتها
   Geothermal Powerطاقة الحرارة الجوفية أو حرارة باطن األرض : سادسا

وتعين  Geoتاريخ وجود طاقة احلرارة اجلوفية إىل زمن نشأة األرض، حىت أن امسها مشتق من كلمة  يرجع
فالطاقة احلرارية املختزنة . حرارة األرض Geothermal فتعين حرارة، وبالتايل تعين كلمة Thermalأرض، أما 

رضية واحلرارة الكامنة يف الصخور يف الطبقات الصخرية مصدرها التحلل الطبيعي للعناصر املشعة يف القشرة األ
مصادرها، : الخياط، الطاقة) .املنصهرة الناجتة عن حتلل عناصر مثل اليورانيوم والبوتاسيوم وغريها من املواد املشعة

املتجدد الوحيد غري طاقة الطاقة اجليوحرارية مصدر الطاقة وتعترب  (61، صفحة 7006أنواعها، استخداماتها، 
املد واجلزر اليت تعتمد على الشمس كمصدرها األويل للطاقة، ويعترب استخدام الطاقة اجليوحرارية عمليا أكثر يف 
أماكن حيث تكون درجة حرارة األرض عالية قريبا من السط ، وهذه غالبا ما تكون قريبة من مناطق نشطة 

الطاقة اجليوحرارية اجلديدة املضافة سنة  تحيث قدر . (326-321، الصفحات 7033روبرت، ) جيولوجيا
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جيغاوات، كما أنه يف حالة استغالل  31.4ميغاوات، وتقدر سعتها الرتاكمية يف العامل بـ 130مبا سعته  4130
ويبني اجلدول املوايل قدرات العامل من  ترياوات يف الساعة، 90طاقة حرارة باطن األرض فإهنا ستولد ما سعته 

 .طاقة باطن األرض
 7031و 7031القدرات العالمية من الطاقة الجيوحرارية والقدرات المركبة بين سنتي (:70)شكل رقم 

 (ميغاوات)

  (REN21, 2016, p. 51) :المصدر
حيث يبني الشكل ، 4130ترياوات هناية سنة  90خمرجات إنتاج الطاقة اجليوحرارية مبا سعته  تقدر  

واليت متركزت يف تركيا كمستثمر جديد يف تكنولوجيا هذه الطاقة بسعة  4130أعاله القدرات املركبة اجلديدة سنة 
غاوات كوهنا تتحكم يف مي 93ميغاوات، باإلضافة إىل الواليات املتحدة بقدرات جديدة مقدرة بـ 307

تكنولوجياهتا، يف حني مل تعرف الطاقات اجلديدة املركبة يف باقي دول العامل ارتفاعا ملحوظا كون هذه 
االستثمارات تستلزم استثمارات حملية أو برامج تشجع االستثمارات األجنبية واليت ال تكون إال يف املناطق اليت 

 .يتوفر فيها هذا املورد يف باطن األرض
 مصادر أخرى للطاقة البديلة: سابعا

إضافة إىل املصادر الرئيسية للطاقة الناضبة واملتجددة واليت هي حاليا قيد االستخدام، هناك بعض 
املصادر األخرى اليت ال تزال يف مرحلة البحث والتجارب والدراسات، وإذا ما مت تطويرها تكنولوجيا واقتصاديا 

حمدود للطاقة يف املدى البعيد، ومن بني هذه املصادر نذكر الطاقة النووية، بنجاح ميكن أن تشكل مصدرا غري 
 .وبعض األشكال االخرى إلنتاج الوقود احليوي وطاقة اهليدروجني

 Nuclear Energyالطاقة النووية .3
اليت تعمل هبا املفاعالت النووية احلالية،  (Fussion)إن الطاقة النووية مستدمة من االنشطار النووي 

، كوقود أساسي هلا، وتعترب بذلك طاقة ناضبة ألن قاعدة احتياطياهتا (Uranium)وهي تعتمد على اليورانيوم 
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النووية بدال من ففي احملطة ، (16، صفحة 7036الحموي، ) مستمدة من مورد ناضب سينفذ عاجال أو آجال
يستخدم املفاعل النووي والذي حيتوي على قلب ألحفوري سواء كان فحما أو غازا، استخدام الفرن حلرق الوقود ا

الوقود النووي، حيث تسمى عملية توليد الطاقة داخل املفاعل النووي بعملية االنشطار، ويف هذه العملية تصطدم 
، فتتطاير بسرعات كبرية وتولد حرارة يف أثناء اصطدامها مبا حييط هبا نيوترونات بعض الذرات بنوايا ذرات معينة

من مواد، كما تصحب عملية االنشطار انبعاث إشعاعات كهرومغناطيسية عالية الطاقة مع انطالق نيوترونات 
 . ، ويبني الشكل املوايل تصاعد االستهالك العاملي من الطاقة النووية(7007شحاتة، ) جديدة

 (ئ للنفططن مكاف مليون)( 7031-3220)للفترة استهالك العالم من الطاقة النووية (: 73)شكل رقم 

 
 (BP, 2016, p. 37) :المصدر

لنووية خالل الفرتة من سنة استهالك العامل من الطاقة اكما هو مبني يف الشكل أعاله فقد ارتفع 
وهذا راجع إىل تطور التكنولوجيات اليت مسحت باستغالل هذا املورد والتنقيب عن  4130ىل سنة إ 3771

حمطاته والتخلص من اليورانيوم غري أن هذا النوع من الطاقة يتسم بالعديد من التحديات اليت تتمثل يف خماطر 
رض ويف املناطق غري النشطة جيولوجيا وسنتناول فيما بعد أدناه أهم الكوارث الطبيعية ت طبقات األالنفايات حت

  .يف العامل واخلسائر املادية والبشرية اليت سببتها حمطات استغالل الطاقة النووية
 Shale Oilطاقة النفط غير التقليدي والصخور الزيتية  .7

مها رمال أبسط بديل للنفط سيكون املصادر اهليدروكربونية البديلة، وأكثر ما يذكر من هذه البدائل إن 
وتعرف رمال القار باسم رمال الزيت أو رمال ، Methane Hydrates، وماءات امليثان Tar Sands القار 

ويقدر االحتياطي العاملي من رمال القار القطران، وتتكون من الرمل والزيت الثقيل والطفل الغين باملعادن واملاء، 
ألف بليون برميل، وهذا الرقم ميثل أضعاف االحتياطي املؤكد من البرتول، ويرتكز معظم هذا  211بأكثر من 

-310، الصفحات 7003مقلد، عايد، و السيد، ) االحتياطي يف نصف الكرة الغريب يف كندا وفنزويال
، وكولومبيا واألردن، وحتتوي الصخور الرتسبية حلجر السجيل على زيت صخري ثقيل يسمى زيت (313
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السجيل الذي له خواص زيت النفط الثقيل، وتوجد هذه الصخور يف الواليات املتحدة وبعض البلدان األخرى  
مليون طن عام  40الزيت من هذا الصخر كاألردن واالحتاد السوفيييت سابقا، ففي االحتاد السوفيييت بلغ إنتاج 

م ويف العا، (323، صفحة 7030عبد القادر، ) واستعمل بشكل رئيس كوقود للمحطات الكهربائية 3791
 حماط هو عبارة عن مزيج من الرمل والطني الذي Bitumenيت البتيومن وألول مرة قررت كندا وصف ز  4111

هبيدروكربون كثيف بأنه احتياطي مثبت من البرتول متاح لالستخراج بصورة اقتصادية، حيث زادت احتياطيات  
انظر ). (317-313، الصفحات 7006هاينبرغ، ) بليون برميل 311لتصل إىل  %1.8كندا النفطية بـ
 .(في العالم ينوالنفط الصخري الغازيبين تمركز قدرات ( 02)الملحق رقم 
 من الغاز والنفط الصخريين القصوىقدرات العالم (: 10)جدول رقم 

 (1م)النفط الصخري  (1تريليون م)الغاز الصخري 
 اإلجهاد المائي السعة البلد اإلجهاد المائي السعة البلد
 ضعيف 90111 روسيا ضعيف 3330 الصني

 مرتفع-متوسط 01311 الواليات املتحدة متوسط-ضعيف 114 األرجنتني
 مرتفع 14411 الصني قاحل وضعيف 919 اجلزائر
 متوسط-ضعيف 49111 األرجنتني متوسط-ضعيف 091 كندا

 قاحل وضعيف 48311 ليبيا مرتفع-متوسط 089 الواليات املتحدة
 ضعيف 39011 أسرتاليا مرتفع 020 املكسيك
 ضعيف 31211 فينزويال ضعيف 219 أسرتاليا

 مرتفع 31311 املكسيك مرتفع 171 جنوب أفريقيا
 مرتفع جدا 7311 باكستان ضعيف 419 روسيا
 متوسط-ضعيف 1111 كندا ضعيف 420 الربازيل
 ضعيف 9711 أندونيسيا ضعيف 389 فينزويال
 ضعيف 8111 كولومبيا متوسط-ضعيف 321 بولندا
 قاحل وضعيف 0911 اجلزائر متوسط-ضعيف 319 فرنسا
 ضعيف 0111 الربازيل متوسط-ضعيف 341 أوكرانيا
 مرتفع-متوسط 2911 تركيا قاحل وضعيف 344 ليبيا

 قاحل وضعيف 2811 مصر مرتفع جدا 310 باكستان
 مرتفع 1111 اهلند قاحل وضعيف 311 مصر
 مرتفع-متوسط 1911 الرباغواي مرتفع 78 اهلند

 جدا مرتفع 1211 منغوليا مرتفع-متوسط 90 الرباغواي
 متوسط-ضعيف 1111 بولندا ضعيف 00 كولومبيا

 (Reig, Luo, & Proctor, 2014, pp. 37-38) :المصدر
من الغاز والنفط الصخريني يف عشرين دولة من بني الدول يف العامل قدرات املتوفرة اليبني اجلدول أعاله 
، فكما نالحظ أن 4132 هذا املورد حسب دراسات وكالة الطاقة العاملية سنةاألكثر كفاءة يف استخراج 
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استغالل هذا النوع من الطاقة يستلزم استخدام كميات كبرية من املياه وهو ما سيسبب إجهادا لطبقة املياه اجلوفية 
بسعات كبرية إال أن يف مناطق معينة ومرتفعا يف مناطق أخرى، فبالرغم من توفر هذا املورد  اوالذي يكون ضعيف

له عرب العامل يف استغالله خيضع لشروط عديدة منها درجة إجهاد الطبقات اجلوفية، وهلذا ال تزال عملية استغال
، خاصة يف 4110غري أن إنتاج الغاز الصخري يف العامل قد بدأ يعرف منوا متزايدا منذ سنة  .مراحل جد حديثة

 .يف الشكل املوايل الواليات املتحدة األمريكية، كما يظهر
بليون )  7011-7001تطور إنتاج الغاز الصخري في العالم والتوقعات خالل الفترة (: 77)شكل رقم 
 "bcf/d" اليوم/قدم مكعب

 
 (BP, Bp Energy Outlook to 2035, 2016 Energy Outlook, p. 57) :المصدر

-4110)خالل الفرتة  %0.8ن إنتاج الغاز الصخري قد منا مبعدل أالشكل السابق نالحظ من 
، ومن املقدر أن 4132من إمجايل إنتاج الغاز الطبيعي سنة  %33متثل نسبة إنتاج الغاز الصخري إذ ، (4130

-4110)خالل العشر سنوات األخرية  نالحظ أنهكما   .4110سنة  مطلع %42تصل هذه النسبة إىل 
الصني  احتديد نطقة حميط آسياز الصخري يأيت من مشال أمريكا، ومفإن نصف العرض العاملي من الغا( 4130

 .(Bcf/d)اليوم / بليون قدم مكعب 31ما سعته  4110اليت من املقدر أن يبلغ إنتاجها حبلول سنة 
 :طاقة الهيدروجين.1

من اجلزئيات  %71من كتلة الكون و %90األكثر انتشارا يف الكون، إذ ميثل اهليدروجني هو العنصر 
ن اليت تكونه، فإذا توصلت البشرية إىل استغالله فإهنا ستصل إىل مصدر كامن للطاقة غري حمدود، حيث أ

ابع من كونه ر للطاقة املستقبلية وكبديل لوسائل الوقود التقليدية املعروفة، ناالهتمام الواسع باهليدروجني كمصد
يتمتع مبزايا عديدة جتعل منه وقودا مثاليا فهو عنصر قابل لالحرتاق ذو حمتوى حراري عال، وال ينتج من احرتاقه 
أي غازات سامة أو ملوثة، كما أنه مصدر غري ناضب، ومتوفر بكميات هائلة يف الطبيعة خاصة يف مياه البحار 
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مليار مرت مكعب  211ويصل إنتاج اهليدروجني إىل ، (11-12، الصفحات 7036الحموي، ) واحمليطات
، ويستعمل هذا الغاز أساسا كمادة 3777سنة من معدل الطاقة املنتجة من النفط املستخرج  %31أي تقريبا 

ويف الوقت . أولية كيميائية إلنتاج األمسدة  وهدرجة الزيوت النباتية للطعام، وأيضا يف تربيد احملركات واملولدات
ويف تكرير البرتول بغرض استخالص امليثانول، كما يستخدم يف  كالراهن يستخدم اهليدروجني يف تصنيع األمونيا

للحصول على  Fuel Cellsألحباث الفضاء كوقود لسفن الفضاء وأيضا يف خاليا الوقود  NASAا وكالة ناس
احلرارة والكهرباء واملياه، ورمبا استخدم اهليدروجني يف املستقبل لتسيري العربات كبديل للبنزين والسوالر، وكذلك 

كما أن اآلالت اليت تقوم حبرقه ال يصدر عنها   الطائرات ويف إمداد منازلنا بالطاقة، فاهليدروجني حيتوي طاقة عالية،
ومع أن اهليدروجني شائع يف الكون فإننا  (22، صفحة 7006الخياط، ) .Zero Pollutionأي ملوثات 

، فهو يتواجد غالبا يف املاء والوقود األحفوري والكائنات احلية حبيث أن (عنصر صايف)نادرا ما جنده يف حالة نقية 
ويبني اجلدول  (107-100، الصفحات 7002ريفكن، ) ،استخدامه كمصدر للطاقة ال ميكن دون عزله

 .يف العامل (FCEV)املوايل السيارات الكهربائية اليت تستخدم وقود اهليدروجني 
 7070 السيارات الكهربائية التي تستخدم وقود الهيدروجين الحالية والمبرمجة لسنة(: 33)جدول رقم 

 7070لسنة  FCEVsعدد  7031سنة  FCEVsعدد  7031سنة  FCEVsعدد  المنطقة
 101111 0111 374 أوروبا
 311111 3111 314 اليابان
 01111 0111 311 كوريا

 41111 111 328 الواليات المتحدة

 (IEA, 2015, p. 13): المصدر
، عدد السيارات اليت تستخدم وقود اهليدروجني يف تزايد مستمر يف الدول املتقدمة فكما نالحظ فإن 

مر الذي كلف العامل ما بني اليوم من اهليدروجني وهو األ/ كغ  411تستخدم هذه السيارات ما سعته حيث 
  .مليون دوالر إلنشاء وجتهيز حمطات التزود باهليدروجني 4.0إىل  3.0

 وعيوبهاالطاقة المتجددة  زايام: الفرع الثالث
حفورية إال إحالل الطاقات التقليدية األ بالرغم من أمهية استغالل الطاقات املتجددة ودورها الفعال يف 

 .نوجزها فيما يليواليت أهنا ال ختلو من بعض العيوب واملساوئ اليت تؤثر على عملية استغالهلا 
 خصائص الطاقات المتجددةمزايا و : أوال
حتلية املياه جتري اآلن العديد من احملاوالت الستخدام الطاقة الشمسية مستقبال يف : الطاقة الشمسيةمزايا -

حيث يتوقع أنصار الطاقة الشمسية أن يصب  إنتاج هذا املصدر تنافسيا خالل  ،وإنتاج الكهرباء بشكل واسع
التقنية املستعملة فيها ليست  أنبز الطاقة الشمسية باملقارنة مع مصادر الطاقة األخرى حيث تتمي األعوام القادمة،

مقلد، ) .تطورا جديدا، وتبقى بسيطة نسبيا وغري معقدة باملقارنة مع التقنية املستخدمة يف مصادر الطاقة األخرى
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الشمس ب اباإلضافة ألهنا طاقة متوفرة بدون حدود فإن أجهزة استقط (317، صفحة 7003عايد، و السيد، 
، 7036الحموي، ) ،عن طريق اللواقط واملرايا ميكن تركيبها بسهولة والتحكم فيها من طرف املستهلك النهائي

ن مشاريع الطاقة الشمسية ال تسبب أي ضرر بيئي سواء عن طريق تلوث اهلواء أو املاء أو كما أن  (10صفحة 
شحاتة، ) ة تعد معدات نظيفة ال تنتج أي نوع من امللوثاتالشمسية واألنظمة الفولطوضوئييا الرتبة، فاخلال

 .(372، صفحة 7007
على الرغم من أن استغالل طاقة الرياح حيتاج إىل رياح بسرعة مالئمة إال أهنا تتميز  :خصائص طاقة الرياح-

ذات جناعة عالية، كما أن تكاليف إقامة مزارع الرياح متوسطة، وتأثرياهتا على البيئة احمليطة  بالعديد من املزايا فهي
هبا منخفضة مقارنة مع طاقات أخرى كما ميكن إنشاء توربينات الرياح على اليابسة ويف احمليطات من أجل 

ع مساحة استغالهلا خاصة إذا كانت االستغالل األمثل حلركة اهلواء، باإلضافة إىل أنه ميكن تركيبها بسرعة وتوسي
  ختزين الطاقة املولدة من توربينات الرياح،باإلضافة إىل أنه ميكن  ، (11، صفحة 7036الحموي، ) يف احمليطات

استخدامها يف توفر تقنيات تشييد وتصميم توربينات الرياح مساحات شاسعة سواء يف احلقول حيث ميكن كما 
الزراعة والرعي، أو يف مياه الشواطئ حيث أهنا تقع بعيدة عن النشاطات البشرية املهمة، وحىت أنه ميكن تشييدها 

 .(311، صفحة 7033روبرت، ) فوق املباين والسطوح، هكذا متيل ألن تكون مقبولة أكثر للسكان احملليني
هو سهولة توليد الطاقة الكهربائية منها، واليت تعترب حاليا املائية من مميزات الطاقة  :الطاقة المائية خصائص-

الشريان احليوي الذي يغذي معظم نواحي احلياة، حيث تتميز الطاقة الكهربائية املولدة من قوة اندفاع واحندار 
 : املياه ببعض املميزات ومن أمهها

 .الطاقة الكهربائية وتقسيمها حسب احلاجة مما له أمهية يف الصناعة احلديثةسهولة التحكم يف -
هرباء املولودة من مساقط املياه ومرونتها باإلضافة إىل نظافتها املطلقة حيث أن إنتاج كسرعة نقل وتوزيع ال-

، صفحة 7002الخفاف و حضير، ) الطاقة الكهرومائية ال خيلف أي انبعاثات أو مواد سامة تنطلق يف البيئة
13). 

تعترب إمدادات اليورانيوم املستخدم يف عمليات االنشطار النووي كبرية مقارنة حباجة : الطاقة النوويةخصائص -
النووية، ، حيث هنالك فائض من املواد املعدنية األولية املستخدمة يف إنتاج الطاقة تشغيل  املفاعالت النووية

باإلضافة إىل أن املفاعل الذي يعمل حتت رقابة شديدة فإن احتمال حدوث حوادث سيقل، كما أنه يقلل من 
 .(16، صفحة 7036الحموي، ) انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون يف اجلو

مليون طن، فهو كاف لتزويد مجيع  2هو حوايل وألن االحتياطي املثبت واملعروف حاليا من اليورانيوم 
حمطة بالوقود حلوايل اخلمسني سنة القادمة، وقد مت التقدير بأنه مع  221احملطات النووية املوجودة والبالغ عددها 

كما . (701صفحة ، 7033روبرت، ) مضاعفة سعر اليورانيوم ميكن ازدياد هذه الفرتة إىل حوايل عشر مرات
تشغل حمطات توليد الطاقة النووية مساحات غري كبرية نسبيا باملقارنة مع حمطات التوليد اليت تعتمد على مصادر 
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املطلوبة لتوليد كميات كبرية من الطاقة  -اليورانيوم–الطاقة األخرى، وبسبب الكمية القليلة للوقود النووي 
، 7033روبرت، ) لناجتة عنها هي أيضا صغرية جدا، ولكن خطرة ومشعةالكهربائية، فإن كميات النفايات ا

 .(733-730الصفحات 
 : الطاقات المتجددة األخرى مميزات-

كطاقة الشمس والرياح والطاقة الكهرومائية   للطاقات املتجددة واخلصائص احليوية املزاياباإلضافة إىل 
خرى للطاقات املتجددة األصل جتتمع يف ميزة عدم تلويثها للجو واخنفاض والطاقة النووية، فإن األشكال األ
خلق فرص عمل جديدة إضافة ألهنا مصدر جماين ودائم للطاقة، كما تساهم يف  انبعاثات الغازات الدفيئة منها، 

، حيث ميكن مثال استخدام تكنولوجيات الطاقات املتجددة النظيفة واآلمنة بيئيا وير استخدامتطمن خالل وفعالة 
، كما تستغل حرارة باطن األرض رة خاصة ألغراض الطبخ والتسخنيو اهليدروجني بدال من الغاز الطبيعي وبص

، وكذلك تساهم تطبيقات الطاقات املتجددة لتوليد احمللية لسياحةاألغراض العالج واالستجمام ومنه تشجيع 
 .خاصة يف املناطق الصحراوية والبيئات القاسية مدنالطاقة يف فك العزلة عن املناطق النائية وحىت يف تشييد 

 عيوب الطاقات المتجددة :ثانيا
أهنا ال تزال يف حدود  إالوغري القابلة للنفاذ للطاقة اجملانية  ارب مصدر تبالرغم من أن الطاقة املتجددة تع

التكنولوجيا وإمكانية تقبلها، وانتهاج أنظمتها حاليا يعترب كخيار وليس كضرورة حتمية يف بعض الدول، وهذا نظرا 
 : لتكلفتها االستثمارية وطول فرتة اسرتداد تكاليف مشاريعها وعليه فإن من بعض عيوب الطاقات املتجددة ما يلي

ىل إرات التسخني، باإلضافة و الشمسية بواسطة األمالح واملياه املستخدمة يف د حدوث التآكل يف اللواقطإن -
ية ملعدات الطاقة الشمسية للحد من ر تراكم الغبار والشوائب على سط  املرايا والالقطات يستلزم الصيانة الدو 

حالة عدم تنظيف  ، وهو ما حيد من فعالية استغالل هذه الطاقة وزيادة الفاقد خاصة يفمشكلة التآكل والصدأ
 .(371، صفحة 7002الخفاف و حضير، ) هذه اللواقط

إن استغالل القوة املائية إلنتاج الطاقة الكهربائية يستلزم نفقات باهضة تصرف على إنشاء السدود، حمطات - 
اخلطوط لنقل الطاقة، حمطات توليد الطاقة وغريها من األمور، مما جيعل تكاليف إنشاء حمطة مائية التوليد، مد 

باستثناء حمطات الوقود النووي اليت ال تزال )تكاليف إنشاء حمطة حرارية بمقارنة لتوليد الكهرباء باهضة التكاليف 
، كما ينبغي قبل إنشاء احملطة (واستخداما ااءحىت الوقت احلاضر أهبض من مجيع احملطات املائية واحلرارية إنش

ويف . املائية حتويل اجملرى الواسع للماء الساقط إىل جمرى ضيق ينصب املاء منه يف أنابيب هبدف تركيز قوة سقوطه
املعدل يبلغ رأس املال الالزم إلنشاء حمطة كهرومائية حنو أربعة أمثال ما يلزم إلنشاء حمطة حرارية تستخدم الفحم 

 .(13، صفحة 7002الخفاف و حضير، ) و البرتول وتنتج نفس املقدار من الطاقةأ
استخدام الطاقة النووية يف إدارة حمطات توليد الكهرباء، قد يزيد من احتمال تسرب اإلشعاع النووي مما  إن-

 .يتسبب يف تلويث املنطقة احمليطة هبا، ويصيب سكاهنا بالكثري من األضرار
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من فرص عدم تعتمد توربينات الرياح على سرعة الرياح، واليت ال تكون ثابتة يف الكثري من األحيان مما يزيد -
أن مراوح التوربينات تساهم يف  قة على مدار الفصول، باإلضافة إالتشغيل املراوح ومنه عدم احلصول على الطا

 .(60، صفحة 7007شحاتة، ) ى توازن األحياءلقتل العديد من الطيور املهاجرة وبالتايل التأثري ع
من املساوئ اليت تشمل ارتفاع تكاليف التكنولوجيا وعدم نضجها كفاية الستغالل باإلضافة إىل العديد 

الطاقات املتجددة، فهي ال تزال يف طور الدراسة والتجريب، ناهيك عن ثقل قيام مشاريعها فالبد أن متر عرب 
اجلدوى التقنية  احلقول التجريبية قبل االجتاه حنو االستغالل التجاري، وهو ما يستدعي اإلنفاق على دراسات

والفنية وحسب خصوصيات املناطق، فمثال املناطق اليت من احملتمل إقامة مزارع الرياح فيها، غري املناطق اليت تشيد 
فيها حمطات الطاقة الشمسية أو مولدات الطاقة الكهرومائية على األقل من حيث خصوصيات هذه املوارد ومدى 

 تتجه لالستثمار يف الطاقات املتجددة ال تقوم إال يف إطار االتفاقيات توفرها، كما أن العديد من الشركات اليت
 .وعقود الشراكة الدولية، وهو ما سنتناوله يف املطلب املوايل

 التكاليف البيئية كمدخل للطاقات المتجددة: المطلب الثاني
 La théorieارجية دراسات اقتصاد املوارد املتجددة إىل النظرية الكالسيكية للمؤثرات اخل أوىلترجع 

des Externalités   وتعرف على أهنا تأثري يولده سلوك متعامل اقتصادي على ، (3741)لالقتصادي بيجو
رفاهية اآلخرين وال يكون لذلك التأثري مثن نقدي أو مقابل يف السوق، أو مبعىن آخر هو عبارة عن اآلثار النامجة 

الهيتي، المهندي، و ابراهيم، ) اآلثار يف احلسابات االقتصادية على نشاط معني دون األخذ بعني االعتبار هذه
على  نتعرفإذا كان علينا أن خنتار اسرتاتيجيات اقتصادية للبيئة الطبيعية، جيب أن ، ف (71، صفحة 7030

، فليس هنالك رأس مال طبيعي آخر غري ما متلكه البيئة، فرأس املال الشمسي يف املوردالقيمة االقتصادية املوجودة 
فما مصدر آخر للثروة أو مدخل إىل احلياة، حيث ال يوجد ورأس املال األرضي مثال يزودنا جبميع ما حنتاج إليه، 

 .؟ وكم تبلغ قيمته؟خدمات الطبيعةهو حجم هذا الوقف املتمثل يف 
 ونموذج التسعير لهوتلينجارد مخزون المو : الفرع األول
ل أو تكوين أرصدة جديدة منها أو حيتاج هذا يكة عن تلك املوارد اليت يستحيل تشتعرب املوارد الناضب 

التكوين لفرتات زمنية طويلة قد تصل إىل مئات اآلالف من السنني كالفحم والبرتول والغاز، والثروات املعدنية 
غري املتجددة واآلثار واملناظر الطبيعية اخلالبة النادرة، وإذا كان من املمكن إعادة املختلفة وخزانات املياه اجلوفية 

 .تدوير بعض تلك املوارد بعد استعماهلا، فإن ذلك يتم بتكلفة باهضة
 المخزون ومعدل االستخراج والمخزون المتبقي: أوال

ود بكميات معروفة وحمددة، وبالتايل مبا أن املورد القابل للنضوب هو عبارة عن ذلك املورد الطبيعي املوج 
غري قابل للنمو أو التكاثر يف مدى زمين قصري نسبيا، وعليه فإن املتبقي من هذه املوارد يعرب عن االحتياطي  وفه

أو الكميات املعروفة من املورد املمكن الرب  من وراء استخراجها وبيعها بأسعار السوق املتداولة للمورد حسب 
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Fischer (3713)،  االقتصادية أن تصب  اقتصادية عن طريق تغري  ات غريطيكما أن من شأن هذه االحتيا
 Probst، حيث يفرق (التكاليف)أو تغري التقنيات املستخدمة يف استخراجها ( األسعار)الظروف االقتصادية 

والنضوب االقتصادي للمورد، فاألول يقصد به استخراج كامل ( الفعلي)بني النضوب اجليولوجي  (3788)
، بينما يقصد بالنضوب االقتصادي عدم رحبية يل نفاذه هنائيااو منجم املورد وبالتأاالحتياطي املوجود يف حقل 

 .ها من العوامل املؤثرة على الرحبية منهاالستمرار يف استخراج املورد الرتفاع التكاليف أو اخنفاض األسعار أو غري 
 (26، صفحة 7002آل الشيخ، )
وعادة ما توجد هذه املوارد يف تكوينات ميكن عمليا تقدير كمياهتا يطلق عليها خمزون املورد املعروف  

Reserves  أوStocks حيث نرمز هلا ،St  ومتثلt  الفرتة الزمنية احلالية اليت حسب فيها خمزون املورد والذي
منية اليت يتم فيها االستخراج، حيث ميكن ز أيضا املدة ال tل حيث متث Rtه مبعدل ذميكن استغالله أو استخراج

خزون من امل tيف املدة   Rtملتخذ القرار االقتصادي التحكم يف فرتة وكمية االستخراج فإذا مت استخراج الكمية  
Rt-1  املتوفر يف الفرتةt-1  فإن املخزون املتبقي للمدة التاليةt هو Stآل ) :، وميكن متثيله يف املعادلة التالية

 (26، صفحة 7002الشيخ، 
 

 .السابقةمتثيال للمعادلة  ديناميكية هذا املخزون من املوارد الناضبة( 42)كما يبني الشكل رقم 
 الناضبة دديناميكية مخزون الموار (: 71)ل رقم شك

 
         (26، صفحة 7002آل الشيخ، ) :المصدر

حيث توض  املعادلة السابقة الفروق " قيد النضوب"متطابقة   توض  املعادلة السابقة والشكل أعاله
عند مدة من الزمن والذي يعرب عنه  St الديناميكية اليت يتغري هبا خمزون املورد وكذلك سلوك املخزون املتبقي 

بتدائي املخزون اال S0، وبافرتاض مبخزون املورد يف املدة السابقة مطروحا من الكمية املستخرجة يف املدة احلالية
، صفحة 7002آل الشيخ، ) :املخزون احلايل يف آخر مدة استخراج كما يلي للمورد عند أول مدة زمنية يتحدد

26) 
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أن العوامل املؤثرة على املخزون املتبقي هي معدل االستخراج واالكتشافات  السابقةحيث تبني املعادلة 
اجلديدة، وعليه تظهر هنا أمهية املورد املتجدد كونه ال خيضع لقانون االكتشافات واملدى الزمين وال يتأثر خمزونه 

  .ةبكثافة االستغالل، وفيما يلي يوض  منوذج هوتلينج ديناميكة تسعري املوارد يف الطبيع
 ومسار األسعارHotelling’s Rule قاعدة هوتلينج  :ثانيا

املسار الذي حيقق التعادل بني الكمية املطلوبة من السلعة  ذلكباملسار التوازين لألسعار يقصد 
والكميات املعروضة منها عرب الفرتات الزمنية املختلفة، فما الذي حيدد نسبة الزيادة يف السعر، وهل جيب أن 

أول من قدم حتليال اقتصاديا  ;L.C.Gray)  (1914ويعد قراي. تكون هذه النسبة ثابتة، متناقصة أم متزايدة؟
بسطا ملورد قابل للنضوب، كان ممثال يف منجم حناس، كما يعد منوذج هوتلينج أول تطبيق حتليلي رياضي متكامل م

يف جمال االستغالل األمثل للموارد القابلة للنضوب من وجهة نظر املخطط االجتماعي، حيث أن أهم افرتاضات 
 .(301، صفحة 7002آل الشيخ، ) هذا النموذج هو أن املنتج هلذا املورد حمتكر للسوق
أحد أوائل االقتصاديني الذين أرسوا األسس النظرية  3713وإجابة السؤال السابق قدمها يف عام 

، حيث يرى أن املورد الطبيعي Harold Hotelingالقتصاديات املوارد الطبيعية غري املتجددة وهو االقتصادي 
املوارد ف. املخزن يف جوف األرض ليس إال أصال من األصول اليت ميتلكها اجملتمع، وميتلك املنتج حق استغالهلا

املوجودة يف باطن األرض مثلها مثل األرصدة الرأمسالية اليت ميكن أن ميتلكها الفرد أو املنتج، ومن مث فإن احملدد 
ن يكون دليال للمنتج يف تقريره ما إذا كان جيب اإلسراع باستخراج ما يف باطن األرض يف الرئيسي الذي جيب أ

الوقت احلايل أم يف املستقبل هو سعر الفائدة السائد يف سوق رأس املال، وعليه إذا كان هذا املعدل مرتفعا ميكن 
عائد سنوي مساوي بسعر الفائدة، للمنتج أن يستخرج هذا األصل ويودع إيراداته الصافية يف البنك ليحصل على 

، 7002مصطفى، نعمة اهلل، و السريتي، ) والبديل اآلخر هو االنتظار واالحتفاظ باألصل يف باطن األرض
دالة الطلب عليه خطية كما هو تكون افرتض هوتلينج يف منوذجه أنه يوجد مورد قابل للنضوب و  .(306صفحة 

 (.42)موض  يف الشكل رقم 
 قاعدة هوتلينجمنحنى (: 71)رقم شكل 

 
 
 
 
 
 

 (330، صفحة 7002مصطفى، نعمة اهلل، و السريتي، ): المصدر

Pt 

P0 

 التكلفة/ منحنى السعر

t 

Mc 
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، وبذلك فإن مالك املورد rمركبا مبعدل فائدة  P0يساوي سعره يف املدة االبتدائية  tفسعر املورد يف املدة 
، اعتبارا أن خمزون املورد  P0(1+r)tأو يف املستقبل بسعر  P0سيكون خمريا بني بيع وحدة من املورد اآلن بسعر 
هو  t  والسعر يف املدة P0، فإذا كان السعر االبتدائي للمورد القابل للنضوب غري املستخرج ثروة رأمسالية للمجتمع

Pt فإن                                                               : Pt= MCt+ (P0-MCt)/ (1+r)t 

  Pt- MCt= (P0-MCt).(1+r)-t      

، يساوي القيمة احلالية tمن االستخراج احلايل يف الفرتة  Pt- MCtوتوض  املعادلة السابقة أن صايف الرب  
هي التكلفة احلدية الستخراج  MCtيف الفرتة االبتدائية، علما أن  P0-MCtلصايف الرب  من االستخراج  

. P0-MCt / P0-MCt = r +(Pt- MCt): ، وميكن كتابة قاعدة هوتلينج كما يليtالفرتة املورد يف 
آل الشيخ، ) توض  القاعدة أنه كلما ارتفع السعر، فإن ريع املورد ينمو زمنيا مبعدل يساوي معدل الفائدة حيث

 .(302، صفحة 7002
وعليه فإن قاعدة هوتلينج حتدد املسار األمثل للسعر الذي حيقق الكفاءة يف استخدام املورد، فالكفاءة 

قاعدة  قنية لكل الفرتات، وعليه فإن تطبيتتساوى القيمة احلالية لسعر املورد الطبيعي يف أي فرتة زمتتطلب أن 
هوتلينج تتطلب توفر معلومات كافية عن حمددات الطلب وحمددات العرض، ولكنه يف الكثري من األحيان يصعب 

 ذلك أن حجم االحتياطيات املؤكدة توفر تنبؤات سليمة عن حجم الطلب يف الفرتات الزمنية املختلفة، أضف إىل
يف فرتة زمنية قد تتغري مع الزمن، كما قد تتعرض تكاليف اإلنتاج للتغري نتيجة للتطورات التكنولوجية أو لتغري 
تكاليف اإلنتاج وأسعار الفائدة السائدة يف السوق، وعليه فإن ارتباط تسعري املوارد بقاعدة هوتلينج أمر يصعب 

 (370-332، الصفحات 7002مصطفى، نعمة اهلل، و السريتي، ) .به االلتزام
 التغيرات المناخية وإصدارات ثاني أكسيد الكربون: الفرع الثاني

وخاصة بعد احلرب العاملية الثانية، تسبب ( السائل النفط والفحم والغاز)ة األحفورية الطاقإن استخدام 
من أهم عوامل ي الذي يعترب ائالغالف اجلوي، وغريت الرتكيب الكيمييف مشاكل بيئية عديدة أثرت على توازن 

احلياة على األرض، حيث بلغت انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون الناجتة عن النشاط الصناعي واستهالك الطاقة 
أوصل كمية االنبعاثات  3793مليار طن، إال أن منو استهالك الطاقة حىت سنة  3.8ما مقداره  3701سنة 
مليون طن  0.21إىل ، و 4131مليار طن سنة  0.09مليار طن، ووصلت هذه االنبعاثات إىل  8.10إىل 

العامل  وهذا االخنفاض الطفيف راجع إىل جهود حسب إحصائيات وكالة الطاقة الدولية، ،4130هناية سنة 
 . سنوض  فيما يليلاللتزام باتفاقيات محاية املناخ من الغازات الدفيئة واسرتاتيجية سوق االنبعاثات العاملية كما 

 :نبعاثات الغازات الدفيئةا-
من االستهالك العاملي للطاقة، يف  %71من سكان العامل وهي مسؤولة عن  %41متثل الدول املتقدمة 

من جمموع  %31من جمموع سكان العامل مل تستهلك سوى  %91حني أن الدول النامية اليت تشكل 
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سنة ألول مرة ئي يلتلوث الباألمم املتحدة االنبعاثات اليت تسبب ا نظمةم وعرفتستهالك العاملي للطاقة، اال
يادة أو إضافة مواد أو طاقة إضافية إىل البيئة ز النشاطات التحويلية اليت تؤدي إىل  ا تشمل مجيعأهن على ،3792

العمل الدويل  3771حيث تعمل على إتالف الثروات الطبيعية أو التأثري على جودة احلياة، وعليه فقد بدأ سنة 
ة تتحملها الدول األطراف ام املناخ واليت تضمنت تعهدات علصياغة نصوص اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري

لفرض التزامات حمددة تقوم هبا  ىتفاقيات بروتوكول كيوتو الذي يسعهبذه اال 3779يف االتفاقية، وأحلق سنة 
الدول األطراف لتخفيض االنبعاثات املرتتبة عن استهالك الطاقة، والتوجه الدويل حنو استخدام أنواع الطاقة 

ويبني اجلدول املوايل انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون . (11-11، الصفحات 7030الشعالن، ) املتجددة
 .4130سنة  يف العامل

انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون نسبة للسكان والناتج المحلي الخام واستهالك (: 37)جدول رقم 
 .7031الطاقة األولية حسب المناطق لسنة 

طن من ثاين أكسيد الكربون لكل طن مكافئ للبرتول من ) 1. (4110طن لكل دوالر أمريكي لسنة ) 7. (طن مكاف للبرتول للفرد الواحد) 3
 .(4111كيلوغرام من ثاين أكسيد الكربون لكل دوالر أمريكي لسنة ) 1. (طن من ثاين أكسيد الكربون لكل فرد) 1. (الطاقة األولية

 IEA, International Energy Agency , 2015 Key World Energy): المصدر
Statics, p. 50) 

من الدول املتقدمة هي  وكالة الطاقة الدولية فإن السابق، وحسب إحصائيات كاستنتاج من اجلدول
استخدام الفرد غاز ثاين أكسيد الكربون، ويرجع السبب الرئيسي إىل ارتفاع تساهم بدرجة كبرية يف رفع انبعاثات 

نتيجة  يف أعقاب العشرين سنة األخرية% 4ما يقارب إىل % 3.4لطاقة حيث ارتفعت هذه النسبة من ل الواحد

نصيب الفرد  
الواحد من العرض 
العالمي من الطاقة 

 3األولية

استهالك العالم من 
الطاقة األولية نسبة 
للناتج المحلي 

 7الخام

نسبة  Co2انبعاثات 
لالستهالك اإلجمالي من 

 /Co2الطاقة األولية 
TPES1 

 Co2انبعاثات  
نسبة للكثافة 

 1السكانية

 Co2انبعاثات  
نسبة للناتج المحلي 

 1الخام

دول منظمة التعاون 
 والتنمية

2.41 1.31 4.49 7.00 1.11 

 1.11 9.09 4.17 1.28 1.39 الشرق االوسط
الدول األوروبية 
خارج منظمة 
 التعاون والتنمية

 آسيا-ودول أور

1.17 1.87 4.41 9.02 1.84 

 1.81 8.81 4.71 1.07 4.43 الصين
 1.49 3.02 4.31 1.22 1.93 آسيا

 1.41 4.17 3.14 1.40 3.13 أمريكا الالتينية
 1.42 1.79 3.22 1.01 1.89 أفريقيا
 1.19 2.04 4.11 1.42 3.71 العالم
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املسبب  ياألحفور  الوقودمنو استهالك  ضف إىل ذلك فإن. لرفاهية اليت تعيشها اجملتمعات املتقدمةلنمط حياة ا
مثال، حيث من املتوقع أن ينمو  بالديزل نظام توليد الطاقة املستخدم كتوليد الطاقة الكهربائيةلنبعاثات يرجع لال

، إضافة إىل 3771سنة % 02 يف حدودبعدما كان  4111آفاق سنة % 09هذا القطاع مبا يفوق نسبة 
ويظهر . طبيعة النسيج الصناعي يف هذه البلدان كونه متقدم جدا ويعتمد بنسب كبرية على املصادر األحفورية

جليا أيضا من اجلدول أن استهالك الصني من الطاقات األولية مرتفع جدا وهذا ما يفسر معدالت االنبعاثات 
، من الناتج احمللي اخلام %1.81يف حدود  عاون والتنمية االقتصاديةاملرتفعة مقارنة مبجموع دول منظمة الت

فحسب سيناريوهات وكالة الطاقة الدولية فإن الصني ستصب  املستهلك األول للطاقة  عامليا حيث سريتفع طلبها 
ات ، كما أن مسامهتها يف انبعاث الغاز %4، والغاز بـ %1، البرتول بـ %14على الفحم بـ  4111حبلول سنة 

 .، وهي أرقام تستدعي إعادة النظر يف اسرتاتيجية النمو الصناعي العاملية%31الدفيئة سرتتفع بـ 
 التقييم البيئي للمشاريع: الفرع الثالث

يقصد بالتقييم البيئي للمشاريع االستثمارية بأنه إجراء دراسة لتوقعات اآلثار أو املردود البيئي للمشروع  
وقوع األضرار على اجملتمع يف منطقة املشروع أو املناطق اجملاورة سواء كانت حملية أو  ونتائجها واحتمالالتنموي 

نطالقا من مرحلة التقييم وهو بدوره مير مبراحل عدة ا .إقليمية أو عاملية وذلك هبدف معاجلة أو تفادي هذه اآلثار
تنبؤ حبجم التغريات املتوقعة لقياس هذا من خالل عملية الو  ؛األويل للمشروع ومرحلة تقييم التأثريات البيئية

التأثريات جتنبا لتحمل أي تكاليف إضافية، باإلضافة إىل ضرورة احلد من التأثريات البيئية يف حالة قيام املشروع 
وعالج  تلوثلا للحد من سواء بتغيري موقع املشروع وطرق عملياته ونوعية املواد اخلام، أو من خالل وضع ضوابط

 :ف البيئية من خالل الطرق التاليةيية، وميكن تقييم التكالاملخلفات الصناع
 Marginal Cost Methodطريقة التكلفة الحدية : أوال
دية الناجتة عن هذا ريقة على مقارنة التكاليف احلدية خلفض الضرر البيئي مع املنفعة احلترتكز هذه الط 

تساوت التكلفة احلدية مع املنفهة احلدية، فإن االستثمار يف خفض األثر البيئي يعترب مقبوال، ومن  اخلفض، فإذا
املنفعة احلدية الناجتة عن خفض األثر البيئي، فإن القرار االستثماري الناحية االقتصادية إذا جتاوزت التكلفة احلدية 

والوعي البيئي، ومدى تقبل اجملتمع التضحية مبوارده يف هذه احلالة سيخضع العتبارات غري اقتصادية كالثقافة 
ويبني  (316، صفحة 7030الهيتي، المهندي، و ابراهيم، ) .احلالية من أجل احلفاظ على بيئته سليمة

  .الشكل املوايل املنفعة احلدية والتكلفة احلدية يف ظل مستوى اإلنتاج األمثل يف السوق
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 االستثماري التكلفة والمنفعة الحدية للمشروع(: 71)شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (26، صفحة 7002القريشي، ): المصدر
فوق التكلفة احلدية، توعليه كما ذكرنا سابقا فإن املشروع سيستمر عندما تكون املنفعة احلدية للمشروع  

وعليه يتجه حىت يصل إىل مستوى اإلنتاج األمثل يف السوق، نتيجة لتنامي حركة محاية البيئة والوعي يف اجملتمع، 
 .رات إنتاجه الصناعياإعادة النظر يف تكاليف البيئة كمدخل للحد من إصد املشروع إىل مواجهة

 Accounting Method طريقة المحاسبة البيئية: ثانيا
حيث أن توسيع نطاق  ال تزال حسابات التكاليف البيئية للنمو والتنمية االقتصادية يف بداياهتا، 

إىل حسابات مصححة بيئيا يعترب أمرا سهال، غري أن الصعوبة تكمن يف التوصل احلسابات االقتصادية وحتويلها 
النفط، الغاز، املعادن، )إىل تقديرات حقيقية كمية ونقدية للموارد واألضرار البيئية، فكي تكون املصادر الطبيعية 

رد البيئية تساعد يف داخلة يف احلسابات االقتصادية، البد من وجود موازين وحسابات للموا( املياه، وغريها
، 7031كافي، ) :ما يليحيث تتطلب احلسابات البيئية حساب التغريات احلاصلة يف رأس املال البيئي، 

 (16-11الصفحات 
 مصادر األصول الطبيعية واليت تركز على املصادر الطبيعية وعلى إعادة تقييم األصول الرأمسالية؛ حسابات-
واليت متدنا ببيانات عن مستوى الصناعة يف استخدام الطاقة  ( الطاقة واملصادر)واملوارد  حسابات ختتص بالتلوث-

 .للحسابات القوميةوهي جزء أساسي من النظام العاملي كمدخالت إلشباع الطلب النهائي 
احمللي اإلمجايل الصايف، حيث كان متوسط التكاليف حسابات ختتص باملستوى القومي وبالتحديد الناتج -

مليار دوالر وتزايدت هذه التكاليف مع الوقت، غري أن  91السنوية للكوارث البيئية خالل التسعينات يقدر بـ 
ة غري الطرق احلالية لتقدير العوامل البيئية اليت حتدث أضرار للبيئ الطريقة اليت كانت تقيم هبا آنذاك تلك التكاليف

مت توسيع العديد من  كماالذي يتضمن عدة مؤشرات بيئية،   املستدامحيث تطور قياس الدخل إىل مؤشر النمو 

0 

المنفعة الحدية 

 والتكلفة الحدية

 مستوى اإلنتاج األمثل في السوق             m             الكمية المنتجة للمشروع                   
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بيئية، قومية للمحاسبة الالسابات احللتوحيد  بري من اإلحصاءات البيئية، متهيداقواعد البيانات لتجميع عدد ك
 .سرعة التحول حنو احلسابات االقتصادية البيئية حسب سيناريوهات الواليات املتحدةأدناه  الشكلويوض  

حسب  co2لخفض انبعاثات  سرعة تحول العالم نحو الحسابات االقتصادية البيئية (: 76)شكل رقم 
 سيناريوهات الواليات المتحدة

 
 (BP, Bp Energy Outlook to 2035, 2016 Energy Outlook, p. 80) :المصدر

معايري احلسابات  (Intergrate)من خالل الشكل السابق، يظهر لنا سرعة حتول العامل حنو إدخال 
، وبعدها 4130حىت  3790البيئية القومية، حيث نالحظ ارتفاع انبعاثات ثاين أكسيد الكربون خالل الفرتة 

 :مم املتحدة كما يليالنبعاثات حسب أحد سيناريوهات األالبد أن تنخفض هذه ا
وهو يف حالة عدم اختاذ أي من التدابري البيئية ضمن احلسابات االقتصادية القومية،  :سيناريو الوضع األساسي

إذا ما بقيت  4110بليون طن حبلول سنة  21حيث سريتفع انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون يف حدود 
 .األوضاع على حاهلا

 4141كربون بني سنيت والذي يفرتض زيادة انبعاثات غاز ثاين أكسيد ال: سيناريو السياسات الجديدة
، وهذا راجع إىل تبين سياسات وكالة الطاقة الدولية 4132عما هي عليه سنة  %1إىل ما نسبته  4110و

وضبط اجلديدة وهذا من خالل إدخال تكنولوجيات الطاقات املتجددة واالعتماد على معايري خفض الكربون 
 .بليون طن 10ا السيناريو إىل حدود ن تصل االنبعاثات وفقا هلذاإلصدارات، حيث من املتوقع أ

الذي يفرتض أن العامل سيقوم بتقدير تكاليف االنبعاثات واليت سيتم تداول حصصها  :سيناريو التحول السريع
، بالنسبة لدول منظمة 4130دوالر للطن الواحد من االنبعاثات وهو سعرها احلقيقي سنة  311مبا قيمته 

حىت حلول سنة  دوالر للطن بالنسبة للدول األخرى 01ـالتعاون االقتصادي والتنمية والدول الصناعية الكربى وب
 .بليون طن 11، أين ستقدر االنبعاثات بـحوايل 4110

كما جاء يف تقرير توقعات الطاقة يف العامل الصادر عن وكالة الطاقة الدولية   :110سيناريو وكالة الطاقة الدولية 
السيناريو يقسم ، باالشرتاك مع هيئة كوبنهاجن يف إطار االتفاقيات الدولية لتغريات املناخ، فإن هذا 4133سنة 



فعالية االستثمار األجنبي المباشر في الطاقات المتجددة لتحقيق النمو االقتصادي المستدام: الفصل الثالث  

 

125 
 

العامل إىل ثالثة مناطق أوهلا منطقة دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، والدول املنظمة لالحتاد األورويب 
ا وجنوب أفريقيا، أكرب الدول تلويث وخارج منظمة التعاون والتنمية؛ باإلضافة إىل كل من الصني، روسيا، الربازيل،

 32111ن تصل إىل تكلفة من املتوقع ملتوسط إصداراهتا نسبة للفرد الواحد أوإصدارا للغازات الدفيئة واليت 
خرى واليت تضم مجيع الدول الباقية متضمنة الصني د الواحد؛ باإلضافة إىل الدول األللفر  4141دوالر سنة 

ط، ول الشرق األوسا عدا الربازيل، ودوأندونيسيا والدول األفريقية ما عدا جنوب أفريقيا، ودول أمريكا الالتينية م
يشري هذا السيناريو و  (OECD & IEA, 2011, p. 01) . ة ما عدا روسياودول آسيا والدول األوروآسيوي
، حيث من احملتمل أن يصل 4110بالسياسات البيئية حىت سنة  4131منذ سنة إىل ضرورة التزام هذه الدول 

 . %41سعته أكثر بقليل من االنبعاث إىل ما 
 تنافسية تكلفة الطاقات المتجددة وجدوى استخداماتها: المطلب الثالث

بالرغم من أن تكاليف إنتاج الطاقة من املصادر املتجددة ال تزال مرتفعة مقارنة باملصادر التقليدية، إال أن  
 يف جمال تطوير تطبيقات الطاقات املتجددةإدخال التكاليف البيئية واعتبارات األجيال القادمة كثف من البحوث 

األمر الذي أدى إىل تزايد كفاءة استخدام الطاقة يف بعض أنظمة االستهالك حيث تقدر كفاءة اخلاليا 
، %91، كما تصل كفاءة خاليا الوقود إىل ما نسبته %20، وكفاءة توربينات الرياح بـ%11الكهروضوئية بنسبة 

قة من التقنيات املتجددة بصفة كبرية خالل العقود األخرية وهذا للعديد من وقد مت التوسع يف إنتاج الطا
ساعة يعادل كل احتياطي النفط العاملي،  441االعتبارات منها أن ما يسقط على األرض من طاقة مشسية خالل 

النفط، يوما تعادل طاقته كل االحتياطي العاملي من  72وما يهب من الرياح على سط  الكرة األرضية خالل 
 من طاقة الرياح على سط  األرض لغطينا حاجة العامل كله من الكهرباء %1.0وأنه لو مت استغالل فقط 

 .(01، صفحة 7030ماي  37إلى  02الهواري، )
 المتجددة للطاقات اإلنتاج العالمي تطور: األول الفرع

حسب ب األحيان يف شكل طاقة كهربائية يف أغل توفريهاواليت يتم ختتلف تكاليف إنتاج الطاقة املتجددة 
فإن تكاليف  ة؛ حيث أنه عند ارتفاع القدرة الرتاكمية لتكنولوجيا الطاقة املتجددةاملنطقحىت نوع التكنولوجيا و 

لتطبيقات الطاقة الشمسية املختلفة وإىل  %41وحىت  %31الطاقة املولدة من هذه التكنولوجيا ستنخفض إىل 
وألن االستهالك العاملي من الطاقة األولية قد عرف (IRENA, 2014, p. 21) ، لتوربينات الرياح 31%

مع مطلع سنة  %3، إال أنه عاد لريتفع بنسبة 4132تباطؤا طفيفا بسبب تباطؤ اقتصاد الصني هناية سنة 
، حيث أنه خالل العشرين سنة املاضية منا استهالك الطاقة األولية األحفورية مبعدل أبطأ من منوه خالل 4130

حفورية خالل اخلمس عشر سنة املاضية، ولية األ، كما ظلت الصني أكرب سوق الستهالك الطاقة األالعقد املاضي
وات القليلة املاضية قد تأثر بالعديد من العوامل أمهها التطور أن عرض الطاقة العاملي خالل السن باإلضافة إىل

التكنولوجي، والذي مس  بتوفر أنواع جديدة وحديثة من الوقود، كتطور إنتاج الغاز والنفط الصخريني بالواليات 
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طاقة اجلوفية ور حديثا من أنواع الوقود احليوي وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة احمليطات والاملتحدة، وما طُ 
مقارنة بنمو استهالك الفحم الذي عرف ألول مرة منذ عشر سنوات أدىن  4130واليت عرفت منوا سريعا سنة 

هذه التغريات اهلامة يف العرض والطلب العاملي على  ، 4110منذ اخنفاض سنة  4130مستوى له هناية سنة 
لسوق العاملية خالل السنة املاضية، قد عززت انتشار الطاقة، خاصة مع اخنفاض أسعار البرتول والغاز والفحم يف ا

 ,BP, BP Statistical Review of World Energy 2016, 2016) أنواع أخرى للطاقة املتجددة
p. 03) مليون طن مكافئ  4411.8 ما مقداره 4130، حيث بلغ استهالك العامل من الطاقة األولية هناية سنة

مليون طن مكافئ للنفط  913.8فئ للنفط الستهالك البرتول ومكا مليون طن 103.8للنفط، مبقدار 
مليون  317.7مليون طن مكافئ للنفط الستهالك الفحم وما مقداره  178.1الستهالك الغاز الطبيعي ومبقدرا 

طن مكافئ للنفط الستهالك الطاقة الكهرومائية وما مليون  09.2طن مكافئ للنفط الستهالك الطاقة النووية و
كما يظهر يف اجلدول   أنواع مصادر الطاقة املتجددة مليون طن مكافئ للنفط الستهالك خمتلف 93.9مقدراه 
 (BP, BP Statistical Review of World Energy 2016, 2016, p. 41) . أدناه

 .7031سنة   لمصدرللطاقات المتجددة حسب ا السعة التراكمية (:13)م جدول رق
 7031إجمالي اإلنتاج سنة  7031القدرات المضافة سنة  القدرات المولدة

 (حراري/ جيغاوات)إجمالي القدرات المولدة 
 106 5.5 الكتلة احلية

 13.2 0.3 طاقة باطن األرض
 1064 28 الطاقة الكهرومائية

 1 0.5 احمليطاتطاقة 
 PV 50 227 الطاقية الشمسية الكهروضوئية

 CSP 0.4 4.8طاقة املركزات الشمسية 
 433 63 طاقة الرياح

 (السنة/ بليون لتر) توفير المياه الحارة/ قدرات التسخين
 315 10 الكتلة احلية

 22 1.2 طاقة باطن األرض املباشرة
 435 27 الالقطات الشمسية لتسخني املياه

 لوسائل النقل الحيوي قدرات الوقود
 3.8 98 إنتاج اإليثانول

 1.1- 30 إنتاج الديزل احليوي
 HVO 4.9 0.9زيت احملاصيل املعاجل 

 3112 (جيغاوات)إجمالي الطاقة المولدة 
 (REN21, 2016, pp. 140-141) :المصدر
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إمجايل إنتاج الطاقة من املصادر املتجددة، وحسب االستخدام حيث نالحظ ارتفاع  السابقيبني اجلدول 
إنتاج الطاقة الشمسية مبختلف تطبيقاهتا متبوعة بطاقة الرياح، وتليها باقي تطبيقات الطاقات األخرى من الكتلة 

ما قدرته ارج الطاقة الكهرومائية، استخدام الطاقة املتجددة خ، كما بلغ إمجايل احلية وإنتاج بعض الوقود احليوي
كيلووات للفرد الواحد دون الطاقة الكهرومائية ووصلت هذه   %1.3ومبعدل  4130جيغاوات سنة  910

بأملانيا للفرد  %3.3بالواليات املتحدة األمريكية وإىل  %1.2بإيطاليا و %1.0باسبانيا و %1.9النسبة إىل 
منو استخدام الطاقات املتجددة يف العامل منذ سنة يبني الشكل املوايل  كما .الواحد وهي أعلى نسبة يف العامل

 .4110، وتوقعاهتا حىت سنة 4138، حىت هناية سنة 4133
وتوقعاتها  (7036-7033)نمو استخدام الطاقات المتجددة في العالم خالل الفترة (: 72)شكل رقم 
 7011حتى سنة 

 
 (BP, Bp Energy Outlook to 2035, 2016 Energy Outlook, p. 66): المصدر

ولية يف العامل منذ سنة حيث نالحظ ارتفاع استخدام الطاقات املتجددة ضمن تركيبة إمجايل الطاقة األ
الطاقات ، وهذا راجع إىل انتشار تطبيقاهتا وارتفاع فعاليتها، وأيضا التزام العامل باتفاقيات االعتماد على 4133

سيصل  خالل اخلمس سنوات املاضيةإذا استمر منوها بنفس الوترية حفوري، فاملتجددة وإحالهلا بدل الوقود األ
لطاقات املتجددة اع إىل تطور تكنولوجيات تطبيقات ج، وهو را4110سنة  %10استخامها إىل ما نسبته 

ولية يف العامل حيث بلغ إمجايل استخدام الطاقة األحنو االقتصاد املتجددة، وحتول العامل بفضل السياسات املتبناة 
 .4138مليون طن مكافئ للنفط هناية سنة  311ما سعته 

 تنافسية تكاليف استخدام تطبيقات الطاقات المتجددة: الفرع الثاني
على الرغم من اجلهود املبذولة من طرف بعض الدول منفردة يف جمال تطوير ونشر استخدام الطاقات  

ب ، وما نتج عن ذلك من تطور للخربات العلمية والفنية، إال أن هذا التطور يبقى دون املستوى املطلو املتجددة
ول دون حتقيق االستخدام االقتصادي لتطبيقات الطاقات املتجددة كتنافسية وذلك نتيجة لبعض العوائق اليت حت

 .حفورية األخرىبتكاليف الطاقات األتكاليف هذه األخرية ومدى جناعتها وقابليتها اقتصاديا مقارنة 



فعالية االستثمار األجنبي المباشر في الطاقات المتجددة لتحقيق النمو االقتصادي المستدام: الفصل الثالث  

 

128 
 

 بالدوالرحسب المنطقة  مقارنة تكاليف االستثمار في الطاقات المتجددة (:31)جدول رقم 
 قيمة تكاليف االستثمار محصورة بين أدنى وأعلى قيمة بالدوالر األمريكي-

 (REN21, 2016, p. 85) :المصدر

التكنولوجيا وباختالف  مثلما يبينه اجلدول السابق فإن تكاليف الطاقات املتجددة ختتلف باختالف          
املنطقة من حيث توفر مصادر الطاقات املتجددة فمثال يف مناطق ذات إشعاع مشسي عايل كصحاري أفريقيا 
تنخفض تكاليف استغالل الطاقة الشمسية خاصة الطاقة الفلطوضوئية الالقطة ألشعة الشمس باإلضافة إىل 

ا أو حىت الواليات املتحدة، الطاقة مقارنة بدول أوروبنوع من شساعة املساحة لتشييد حمطات استغالل هذا ال
وع عدة لالستثمار األجنيب يف هذا النخرى وهو ما يفت  آفاقا وااألالطاقة ل نفسه قائم على باقي تطبيقات واملثا

 .يبني الشكل املوايل تكلفة قدرات الطاقات املتجددة املولدة يف العامل كما. من التكنولوجيا حنو  الدول األفريقية
دوالر لكل  ) 7031سنة  في العالم المولدة الطاقات المتجددة قدراتإجمالي  تكلفة(: 71)شكل رقم 

(كيلووات

 
 (IRENA, 2014, p. 18): المصدر

تتفاوت تكاليف استغالل تطبيقات الطاقات املتجددة يف العامل حسب نوع أعاله فكما يبني الشكل  
بلغت إمجايل تكاليف الطاقة املولدة من التكنولوجيا واملنطقة، من حيث امتالكها لتكنولوجيا تطبيقاهتا، فمثال 

، كما 4132دوالر للكيلووات سنة  33111الكتلة احليوية يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حوايل 

 أفريقيا الدول األوروبية الواليات المتحدة المنطقة
  0097 – 840 9709 - 019 9823 - 3184 الكتلة الحية

 9817 – 3937 1737 - 1831 1101 - 4723 األرض طاقة باطن
  8911 - 202  9731 - 041 8909 - 941 الطاقة الكهرومائية

 2331 – 722 4149 - 722 0711 - 780 الطاقة الفلطوضوئية
 39214 - 31172 39123 - 2133 7117 - 2932 طاقة المركزات الشمسية

 4121 – 3120 1804 - 3101 1111 - 3278 توربينات رياح اليابسة
 0100 – 4330 8211 – 4101 0181 – 4401 المحيطاتتوربينات رياح 
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دوالر  9111يف كل من اهلند والصني حبوايل (CSP) قدر جمموع القدرات املركبة من طاقة املركزات الشمسية 
 . للكيلووات، وهو ما يعكس اجتاه تكاليف تطبيقات الطاقات املتجددة املختلفة حنو االخنفاض يف السوق الدولية

  االقتصادية للطاقات المتجددةالكفاءة االستخدامية والجدوى : الفرع الثالث
إن تطوير وتوسيع استغالل الطاقات املتجددة يتطلب كفاءة استخدامية عالية لتطبيقاهتا وتكنولوجيات  

جد متطورة من أجل متكينها من تلبية احتياجات العامل من الطاقة، حيث عرفت اقتصاديات الطاقات املتجددة 
يف استغالهلا خاصة يف جمال إنتاج الطاقة الكهربائية املتجددة األصل،  اهتماما متزايدا وهو ما جنم عنه التوسع

ويبني الشكل املوايل تقييم كفاءة توليد الطاقة الكهربائية مبولدات الطاقة املتجددة مقارنة مبولدات الطاقة التقليدية، 
بينت أنه من حيث الكفاءة ، 4133سنة  IPCCيف دراسة أجرهتا اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ 

 .االستخدامية فإن الطاقات التقليدية هي األعلى قدرة يف توليد الطاقة
تقييم كفاءة توليد الطاقة الكهربائية بمولدات الطاقة المتجددة مقارنة بمولدات الطاقة  (:72)شكل رقم 

 (ساعة/ كيلووات) التقليدية

 
 (IPCC & UNEP, 2012, p. 19): المصدر

  3111وعليه نستنتج أن الفحم هو االكفأ من حيث توليد الكهرباء، بقدرة تعادل يف املتوسط 
فإن الطاقة األكفأ  تجددةالنفط ومولدات الغاز، أما من حيث استغالل الطاقات امل هساعة، مث جند بعد/ كيلووات

ساعة، بعدها الطاقة الشمسية الفلطوضوئية، / كيلووات  101ى تعادل هي طاقة الكتلة احليوية بسعة قصو 
 .واملركزات الشمسية، وغريها من املصادر األخرى

الطاقات املتجددة تعترب األكفأ إذا نظرنا مبعيار املواءمة البيئية، ومنه تأثرياهتا على البيئة واجلدير بالذكر أن  
أن تكنولوجيات الطاقات املتجددة يف تطور مستمر وبالتايل من  احمليطة وعلى املياه اجلوفية وغريها، باإلضافة إىل

املمكن أن تتاح مستقبال تكنولوجيات استغالل أكثر كفاءة، كما أن مصادر الطاقات املتجددة تعتمد كفاءهتا 
دوهنا يف مناطق أخرى، هي على موقع استغالهلا، فمثال معدل اإلشراق الشمسي ودرجات احلرارة يف منطقة معينة 
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وعليه فإن مقارنة الكفاءة السابقة قد جرت يف الدول املتقدمة وهذا حليازهتا على التكنولوجيا، يف حني أن 
وهي  يةبيف بلدان أخرى كأفريقيا وشبه اجلزيرة العر  ةجد مرتفع على سبيل الذكر، معدالت استغالل مورد الشمس

 ، ومنه احتمال ارتفاع كفاءة الطاقات املتجددةللتطويرقابلة هلذا تعترب مثل الدراسات غري هنائية و و ، غري مستغلة
 .خاصة وأهنا صديقة للبيئة مستقبال

دوالر ) 7077سنة  الطاقة التقليدية والمتجددة لقطاعات اإلجمالية التكلفةتقديرات (: 31)جدول رقم
 (ساعة/ لكل ميغاوات

 الثابتة التكاليف تكلفة رأس المال   القطاع
  لالستغالل

 المتغيرة التكاليف
  لالستغالل

 اإلنتاج تكاليف  االستثمارات تحويل تكلفة
  اإلجمالية

 من المصادر القابلة للتشغيل واإليقاف والتخزين والتوزيع حسب حاجة الطلب: (Dispatchable) التكنولوجيا اإلرسالية
 317.0 3.4 13.7 7.4 79.4 التقليدي الفحم
 72.9 1.2 81.1 4.0 40.1 الطبيعي الغاز

 314.1 3.3 33.31 34.2 91.1 النووية الطاقة
 20.1 3.2 1.1 34.8 11.7 الجوفية الحرارة طاقة
 78.3 3.4 10.1 32.7 22.7 الحيوية الكتلة طاقة

 وقت، وغير المتوفرة في كل طلبمن المصادر غير القابلة للتشغيل أو اإليقاف والتخزين حسب ال: (Non-dispatchable) التكنولوجيا غير اإلرسالية
 82.0 4.1 1.1 31.4 21.0 الرياح طاقة
 301.3 2.1 1.1 37.1 312.1 البحرية الرياح طاقة

 12.9 2.3 1.1 7.7 91.9  الفلتوضوئية طاقة الشمس
 410.7 8.1 1.1 21.1 318.8 الحرارية الشمسية الطاقة
 89.1 3.7 2.7 1.8 09.0 الكهرومائية الطاقة

 (EIA, August 2016, p. 07) :المصدر
ان إنتاج الطاقة ، سيتغري ميز 4144تبني تقديرات تكاليف إنتاج الطاقة من خمتلف املصادر أنه حبلول سنة 

تكلفة امليغاوات  4130نة دوالر األمريكي لسالحظ من خالل اجلدول حسب األسعار الثابتة لليف العامل، حيث ن
حم التقليدي األقل تكلفة طاقة الفسعر الواحد يف الساعة لتكنولوجيات الطاقة التقليدية والطاقة املتجددة، حيث أن 

وجهة حنو هذا املصدر امللوث، بعدها جند وهذا نظرا الخنفاض االستثمارات امل 4144رتتفع حبلول سنة حاليا سي
ساعة، مث بعدها الغاز الطبيعي، أما يف ما خيص / دوالر للميغاوات 314.1 يلتكلف حوا إنتاج الطاقة النووية اليت

/ دوالر للميغاوات 410.7ة على تكلفة بقيمالطاقة الشمسية احلرارية هي األ  مصادر الطاقة املتجددة فنجد أن
دوالر  301.3إىل حدود  4144عدها طاقة توربينات الرياح البحرية واليت ستنخفض تكلفتها حبلول سنة ساعة، ب
ن العائق الوحيد ملصادر الطاقة املتجددة هو عدم إمكانية توفرها يف مجيع األوقات وعدم ساعة، غري أ/ للميغاوات

دون إمكانية ختزينها وهو ، (Non-dispatchable)إمكانية ختزينها ومنه تعذر إمكانية تلبيتها للطلب عند احلاجة 
فإن مصادر الطاقة النظيفة ستنافس إىل حد كبري مصادر الطاقة التقليدية يف  ، وعليهما يضيف تكاليف إضافية

 .املستقبل حسب تطور التكنولوجيا
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 آليات االستثمار في قطاع الطاقات المتجددة وإشكالية تمويلها: المبحث الثاني
ا ويف تزايد مستمر، مما إن التوجه املستقبلي للطاقة املتجددة يف الواليات املتحدة وحول العامل أصب  إجيابي 

يشكل حتديا للحكومات إلجياد األطر املناسبة الستيعاب هذه الطاقات االستثمارية نظرا لتسارع التطور يف 
تكنولوجياهتا وتعدد البحوث اليت تدرس جدواها الفنية وكفاءهتا االقتصادية، هذا ونظرا الرتفاع أسعار النفط 

وتوجهاهتا يف تطبيقات إىل هيكلية االستثمارات  ا يليفيمو ظيفة نتطرق وتسارع الطلب على تقنيات الطاقات الن
 .الطاقات املتجددة عرب العامل

  هيكيلة االستثمار في الطاقات المتجددة: األول لمطلبا
ة حتتية االستثمار املستدام حنو بني"بعنوان   4117 تقرير أصدره سنة يؤكد املنتدى االقتصادي العاملي يف 

ستثمار الدويل يف جمال الطاقة النظيفة من أجل مستقبل أفضل للعامل، حيث جاء يف االعلى أمهية  "النظيفةللطاقة 
يف تطبيقات الطاقة املتجددة فإن  4111مليار دوالر حىت سنة  030التقرير أنه إن مل يتم استثمار ما قيمته 

، حيث ميكن على نوعية احلياة يف األرضمعدالت انبعاثات ثاين أكسيد الكربون سرتتفع بدرجة كبرية تؤثر 
االستثمار يف البنية التحتية للطاقة املتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهذا من خالل حصر املتطلبات 
املالية ألي مشروع وتوظيفها مبا يتوافق وقدرة املوارد الطبيعية على العطاء، حيث أدى سوء استخدام الشركات 

هلواء حلساب الرب  إىل عدم توفر نفس نوعية احلياة للجميع، وهو ما ساهم يف رفع معدالت العاملية للمياه وا
 .وسندرج فيما يلي آليات االستثمار يف الطاقات النظيفة عامليا (01، صفحة 7031البدراني، ) .الفقر

 المتجددة تدفقات االستثمار إلى قطاع الطاقات: الفرع األول
أصب  االستثمار يف الطاقات املتجددة من أوىل اهتمامات اقتصاديات الدول، حيث عرف تطورا 

مليار دوالر سنة  418إىل  4110مليار دوالر سنة  91ارتفع من  ، إذ4130-4110لحوظا خالل الفرتة م
مار يف الدول ، كما ارتفعت أيضا حصة االستث4130و 4132بني سنيت  %31، بنسبة تطور بلغت 4130

مرة، والشكل املوايل  334 منوا بـ مليار دوالر خالل الفرتة السابقة وهي نسبة تعادل 308إىل  41النامية من 
 .4130-4110تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف الطاقات املتجددة خالل الفرتة يوض  
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 7031-7001خالل الفترة   في الطاقات المتجددة ةاألجنبي اتتدفقات االستثمار (: 10)شكل رقم 

 
 (REN21, 2016, p. 99) :المصدر

مقارنة مع املصادر األخرى اليت تقارب ألن تستويف تستمر تكاليف الطاقات املتجددة باالخنفاض  
سعار يف األسواق العاملية، ففي مثال الطاقة ارتفاع التكاليف واخنفاض األ طياهتا االقتصادية من حيثاحتيا

سنويا خالل السنوات القادمة، وبالتايل  %9و %1ن تعرف تكاليف تطبيقاهتا اخنفاضا بني الشمسية من املتوقع أ
بالفحم أو أعلى من تكاليف إنتاج الكهرباء  من املتوقع أن تصب  تكاليف ألواح الطاقة الكهروضوئية ذات جدوى

فكما  .حسب أسعار الغاز وتكاليف انبعاثات الكربون 4111-4141الطبيعي خالل الفرتة  الغازالنفط أو 
بليون دوالر سنة  91ا قيمته ستثمارات يف الطاقات املتجددة ممنالحظ من خالل الشكل أعاله ارتفعت حصة اال

دول امية وخاصة ، كما نالحظ توجه هذه االستثمارات حنو الدول الن4130بليون دوالر سنة  418إىل  4110
لتشييد  وشساعة املساحةإىل توفر مصادر تلك الطاقات هبا خاصة الطاقة الشمسية، نظرا مشال أفريقيا وهذا 
، كما نالحظ أيضا ارتفاع هذه ىل منطقتها اجليواسرتاتيجية وقرهبا من األسواق األوروبيةحمطاهتا باإلضافة إ

اجلدول املوايل إمجايل االستثمارات اإلضافية اجلديدة يف قطاع ويبني  .والربازيل اهلند االستثمارات يف الصني
 .4130الطاقات املتجددة حسب النوع خالل سنة 
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 7031اإلضافية في الطاقات المتجددة حسب القطاع سنة الجديدة االستثمارات (: 36)جدول رقم 
 (%) 7031مقارنة بسنة  النمو (بليون دوالر) قيمة االستثمارات الجديدة القطاع

 %34 383 الطاقة الشمسية
 %12 331 طاقة الرياح

 %47- 8 الكتلة الحيوية
 %24- 2 الطاقة الكهرومائية

 %10- 1 الوقود الحيوي
 %41- 4 الطاقة الجيوحرارية

 %24- 1.4 طاقة المحيطات
 (UNEP, 2016, p. 2016): المصدر

فكما يبني اجلدول أعاله ارتفعت نسبة االستثمارات اجلديدة يف قطاعات معينة واخنفضت يف أخرى 
وهذا راجع إىل نسبة األصول املالية املخصصة هلا من طرف اهليئات العاملية والدول، حيث نالحظ ارتفاع نسبة 

يف قطاع  %2، وإىل 4130و 4132بني سنيت  %34االستثمارات املوجهة حنو قطاع الطاقة الشمسية إىل 
الرياح، غري أن قطاعات التكنولوجيا األكثر تعقيدا كقطاع الوقود احليوي والطاقة من احمليطات قد اخنفضت بنسب 
معتربة كما هو مبني يف اجلدول، واجلدير بالذكر أيضا أنه جيب الفصل بني االستثمارات املوجهة للدول املتقدمة 

االستثمارات اجلديدة يف قطاع الطاقات املتجددة املوجهة حنو  واملوجهة حنو الدول النامية، حيث بلغت قيمة
أعلى من التدفقات املوجهة حنو الدول املتقدمة  ، وهي قيمة4130بليون دوالر سنة  308الدول النامية ما قيمته 
 .بليون دوالر نفس السنة، كما هو موض  يف الشكل املوايل 311اليت سجلت ما قيمته 

االستثمارات الجديدة اإلضافية في قطاع الطاقات المتجددة في الدول  إجمالي(: 13)شكل رقم 
 (بليون دوالر( )7031-7001)المتقدمة والنامية للفترة 

 
 (UNEP, 2016, p. 15): المصدر

 4112وعليه نالحظ تزايد حصة الدول النامية من تدفقات االستثمارات اجلديدة واإلضافية منذ سنة  
مقرتنة بذلك  4132بليون دوالر سنة  313، لرتتفع إىل 4112بليون دوالر سنة  7بعدما كانت ال متثل سوى 
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سنة  بليون دوالر 324بقيمة مع قيمة االستثمارات اإلضافية املوجهة حنو الدول املتقدمة اليت حققت تدفقا 
يف املبحث  حاولوسن. 4130سنة  كما فاقت التدفقات املوجهة للدول النامية تدفقات الدول املتقدمة،  4132
الطاقات املتجددة وإمكانية إحالهلا ملصادر الطاقات قطاع يف  العاملية الستثماراتوجهات التطرق إىل أهم املوايل 

 . مستقبال حفوريةاأل
 االستثمار في حظائر ومعدات تخزين الطاقة المتجددة: الثاني الفرع

توحيد معايري  عن طريقإن االجتاه العاملي حنو نظام طاقوي فعال وموحد، ميكن قياسه والتنبؤ به،  
حيث ومؤشرات قياس توليد وختزين الطاقة باإلضافة إىل االجتاه حنو نفس النظام لكفاءة استخدام معدات التوليد، 

تتسم خباصية الالمركزية يف أنه من غري املمكن توفر مصادر الطاقة املتجددة يف مجيع األوقات يف الطبيعة، كما أهنا 
حمطاهتا، حيث ميكن على سبيل الذكر استغالل الطاقة املولدة من الشمس يف أسط  املنازل، دون احلاجة إىل 

متوفرة للجميع، وحبكم بعد مسافة حمطات التوليد عن  ربطها بشبكة مركزية لتوليد الطاقة حبكم أن الشمس
ا من جهة أما من جهة أخرى فإن املستهلكني النهائيني ذهذه الطاقة، ه ختزين وتوزيعاملستهلكني وارتفاع تكاليف 

ميكنهم بيع فائض الطاقة املتجددة املولدة على حساب معداهتم اخلاصة إىل الشبكة الرئيسية حبكم عدم قدرهتم 
تعاد تلك الطاقة إىل حمطة التوليد الرئيسية ليتم إعادة استخدامها من قبل  أنفادي ايل تزينها كلها، وبالتعلى خت

أخذ موضوع  كما(Sims, Schock, & al., 2007, p. 288) ، هلكني آخرين أو ختزينها بدورهاتمس
ختزين الطاقة سواء يف شكلها األويل أو عند حتويلها إىل استطاعة اهتمام العديد من املختصني حيث مت ختزين 
احتياطيات النفط والغاز يف باطن األرض أو يف صهاريج منذ عقود وهذا الستخدامها عند احلاجة، كما يتم ختزين 

ك توربينات معينة لتوليد اهلواء وضغطه يف حجرات خمصصة الطاقة الكهربائية الفائضة عن طريق ضخها لتحري
 4130كما أعلن االحتاد األورويب يف جويلية سنة . اجة إلنتاج طاقة أخرى حسب الطلبالستخدامه عند احل

ويبني الشكل املوايل تكلفة تشييد . موجهة حنو حمطات ختزين الطاقةمليون أورو  8.0تثمارات مقدرة بـعن اس
 .4130حىت سنة  4131الطاقة خالل الفرتة من حمطات ختزين 

-7030خالل الفترة  (%)ونسبة التغير ( دوالر للكيلووات)تكاليف تخزين الطاقة (: 17)شكل رقم 
7031 

 
 
 
 
 

 (UNEP, 2016, p. 38): المصدر
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ختزين الطاقة وهذا للرفع من كفاءهتا االستثمار يف  ارتفاع تكاليف ج من الشكل السابقتتنسن
دوالر لكل كيلوات،  3111بـ 4131خفض الفاقد حيث قدرت قيمة االستثمارات سنة خدامية و ستاال

، مبقدار فاق 4134، غري أهنا سجلت ارتفاعا سنة 4133دوالر لكل كيلووات سنة  111واخنفضت إىل 
بدوره والذي اخنفض  من السنة (H2)والثاين  (H1)دوالر لكل كيلووات خالل السداسي األول  3411
وميكن إرجاع هذا االخنفاض يف االستثمار يف ختزين الطاقة إىل . مقارنة بالسداسي األول لنفس السنة %9مبقدار 

توجه هذا األخري حنو استثمارات أخرى أمهها االستثمار يف تطوير الطاقات املتجددة، حيث يبني اجلدول املوايل 
 .قنية واالقتصادية لتكنولوجيات ختزين الطاقة الكهربائيةاخلصائص الت
 تكنولوجيات تخزين الطاقة الكهربائية في العالمتكاليف االستثمار في (: 32)جدول رقم 
/ دوالر)تكلفة الطاقة  نوع التكنولوجيا

 (كيلووات
نسبة التكاليف الثابتة والمتغيرة 

 (%)من النفقات الرأسمالية 
 مدة النفاذ الكفاءة

 أيام/ ساعات 10-91 3 411-11 3ضخ املياهالطاقة بختزين 
 ساعات 90-01 0-2 301-31 4اهلواء املضغوطب الطاقة ختزين

 دقائق Hydrogen 31-301 0 <40اهليدروجني 
 ساعات-دقائق 71-11 1 4111-401 1أيون-بطارية ليثيوم

 ساعات NaS2 490-001 0 90-10بطارية 
 ساعات 10-80 1 111-101 0التدفق واألكسدة واالنقسام بطارية

 ساعات 10-80 0 111-81 8بطارية الرصاص احلمضية
 دقائق 70-10 غري متوفر 2011-3111 9بطارية احلدافة

 دقائق -ثواين 71-10 غري متوفر 0411-111 1بطارية املكثف الفائق
1 Pumped Hydro. 2 Compressed-air energy Storage. 3 Li-ion battery. 4 NaS battery. 5 Redox flow 
battery. 6 Lead acid battery. 7 FlyWheels. 8 Supercapacitors. 

 .OECD & IEA, Projected Costs of Generating Electricity, 2015, p): المصدر
158) 

ترفع من كفاءة يظهر لنا من خالل اجلدول السابق أمهية ختزين الطاقة سواء من حيث التكاليف فهي  
وقات، ومن حيث قدرة واستطاعة هذه البطاريات على التخزين وسرعة استخدام الطاقة وتوفرها يف مجيع األ

رأمسالية، حيث أن ارتفاع هذه وكفائتها االستخدامية للميغاوات الواحد وتكلفتها من قيمة النفقات الالنفاذ، 
ختزين الطاقة التقليدية واملتجددة من أجل  حسنيالتكاليف يستلزم املزيد من اإلنفاق على البحث والتطوير لت

طار جاءت خطة ا اإلذحتقيق أكرب كفاءة استخدامية وتقليص الفاقد ومواجهة الطلب يف مجيع األوقات، ويف ه
 Smallلتطوير املفاعالت القالبية الصغرية  4111-4130ل الفرتة تطوير بطاريات الطاقة النووية خال

modular reactors ،واليت ميكنها أن ختزن كمية كبرية من احلرارة الستخدامها يف توليد الطاقة عند احلاجة ،
من تكاليف البطاريات  %311حىت  %01فعلى الرغم من ارتفاع تكاليف بطاريات التخزين النووية بنسبة 

التقليدية، إال أنه من شأن اقتصاديات احلجم أن ختفض من تكاليفها وأن تفضل االعتماد عليها خاصة أهنا ذات  
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فع من استقاللية نظام عرض أن مدى كفاءة أنظمة التخزين من شأهنا أن تر  باإلضافة إىل .كفاءة استخدامية عالية
 يف خفض تكاليف ختزين الطاقة املتجددة، حيث يبني الشكل املوايل الطاقة، خاصة أهنا ستساهم بشكل كبري

تكافؤ شبكة إنتاج الطاقة الفلطوضوئية بدون تكاليف التخزين ومع إدخال تكاليف التخزين يف أملانيا وتوقعاهتا 
 .4131حىت سنة 

سنت ) 7031-7006في ألمانيا للفترة شبكة توليد الطاقة الفلطوضوئية  ؤمقارنة تكاف(: 11)شكل رقم 
 (ساعة/ أورو للكيلووات

 
 (IRENA, 2014, p. 95): المصدر

، 4133يبني الشكل أعاله اخنفاض تكاليف توليد الطاقة الفلطوضوئية اليت بدأت باالخنفاض منذ سنة  
ساعة، واخنفضت إىل / للكيلووات سنت أورو 44حيث تساوت مع تكلفة إنتاج الكهرباء يف املنازل يف حدود 

مجيع تكاليف ختزين هذه الطاقة، مبعىت أن  ، بدون حساب4131ساعة هناية سنة / سنت أورو 31حدود 
مت  4131نظمة الفلطوضوئية يتم ضخها يف شبكة الربط الرئيسية، إال أنه بداية من سنة املولدة عن األ الطاقات

ددة مع إمكانية دجمها مع شبكة الطاقة الرئيسية، وألن أسعار الكهرباء االعتماد على أنظمة ختزين الطاقة املتج
اخنفضت أسعار أنظمة التخزين للطاقة املتجددة وهذا راجع  التقليدية اجتهت حنو االرتفاع يف أملانيا، فإنه باملقابل

اخنفضت تكلفة هذه   ختزين حيثإىل ارتفاع عدد املستخدمني لألنظمة الفلطوضوئية ومنه فائض الطاقة حيتاج إىل
/ سنت أورو للكيلووات 11، إىل حوايل 4131ساعة سنة / سنت أورو للكيلووات 24نظمة من حوايل األ

أن تنخفض بعدها لتتساوى مع تكلفة الطاقة التقليدية ومن املقدر هلا  4130يف السداسي الثاين من سنة  ساعة
وعليه جتدر اإلشارة أيضا إىل ضرورة  .4131ساعة مع مطلع سنة / ورو للكيلوواتسنت أ 40إىل حدود 

 .الفرع املوايل يف بينهناالستثمار يف كفاءة الطاقة وفعالية األنظمة الطاقوية كما 
 االستثمار في كفاءة الطاقة وفعالية األنظمة: الفرع الثالث

من أهم يعترب االستثمار يف تطوير املواصفات التقنية واملعيارية اخلاصة بكفاءة الطاقة وترشيدها،  
االستثمارات اليت أصب  عائدها االقتصادي مرتفعا، وهذا من أجل جتنب الفاقد يف الطاقة من جهة ومن أجل 
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در التجارية اليت يتم تبادهلا يف السوق ، واليت تشمل املصاإجياد تكنولوجيات وطرق أفضل الستغالل الطاقة األولية
الدولية كالنفط والفحم والغاز الطبيعي، حيث تتجه العديد من االستثمارات الدولية حنو االستثمار يف فعالية 

الطاقة يف العامل من  استخدام الطاقة، ومنه تطوير تكنولوجيات كفاءة الطاقة، ويبني الشكل املوايل ترشيد استخدام
 .التوليدافة الطاقة عن طريق االستثمار يف كفاءة الطاقة وحتسني أداء حمطات خالل خفض كث

-3220)في العالم  األولية مساهمة االستثمار في فعالية الطاقة في خفض كثافة الطاقة(: 11)شكل رقم 
7030)

 
                          (REN21, 2016, p. 124):المصدر

كمية الطاقة املخزونة يف منظومة معينة، أو منطقة من الفراغ، وميكن التعبري عنها عن   كثافة الطاقة تعرّب  
ارتفاع الطلب العاملي من الطاقة األولية الذي حيث يبني الشكل أعاله مبستوى الضغط اجلوي لكل وحدة طاقة، 

، مبعدل منو سنوي 4132مليون طن سنة  31919ا يعادل إىل م 3771مليون طن سنة  1973انتقل من 
سنويا، إال أن مجلة االستثمارات يف حتسني الكفاءة االستخدامية للطاقة السيما يف  %3.7مقدر يف املتوسط بـ 

معدات توليد الطاقة الكهربائية املرافقة لالستثمارات يف توليد الطاقة نفسها، ساهم يف خفض كثافة الطاقة يف اجلو 
، لتنخفض إىل 3771 سنةمكافئ للنفط لكل دوالر أمريكي باألسعار الثابتة ل/ كيلو  1.442اليت قدرت بـ

، حمققة اخنفاضا سنويا مقدرا 4132مكافئ للنفط لكل دوالر أمريكي باألسعار الثابتة لسنة / كيلو  1.308
 .%3.0بـ
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 3220في كفاءة الطاقة منذ سنة من طرف وكالة الطاقة الدولية قيمة االستثمارات (: 11)شكل رقم 
 (بليون دوالر)

 
 .OECD & IEA, Energy Efficiency: Market Report 2015, 2015, p) :المصدر

33) 
يف كفاءة الطاقة واسرتجاع الفاقد الطاقوي واليت ارتفعت االرتفاع املتصاعد لالستثمارات العاملية  نالحظ

كما يبني الشكل املوايل   ،4132بليون دوالر سنة  001 لدابليون دوالر إىل ما يع 11من  3771منذ سنة 
  .تنبة من جراء االعتماد على معايري الكفاءة االستخدامية ألنظمة توليد الطاقة كما يليمقدار االنبعاثات اجمل

 7031-7000االنبعاثات المجتنبة من استثمارات كفاءة الطاقة خالل الفترة  حجم(: 16)شكل رقم 
 (جيغاطن من ثاني أكسيد الكربون)

 (IEA, October 2016, p. 33): المصدر
بليون دوالر يف كفاءة الطاقة  001الشكل فإن االستثمارات اليت بلغت قيمتها حوايل  يفكما هو مبني  

جيغاطن من انبعاثات  31.4يف جتنب ما حجمه  4111واسرتجاع الفاقد وحتسني الفعالية قد سامهت منذ سنة 
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 هو األمر الذي سيسم  باسرتجاع وحدها، 4130جيغاطن سنة  3.8وما حجمه ثاين أكسيد الكربون، 
 .املوايل التقديري ، كما يبينه الشكل4111من فاقد الطاقة حبلول سنة  27%

انبعاثات الغازات  في تخفيضنظمة الطاقوية االستثمار في كفاءة الطاقة واأل قديرات أثرت(: 12)شكل رقم 
 (جيغاطن مكافئ للنفط) 7010-7031خالل الفترة  الدفيئة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IEA, Energy and Climate Change: World Energy Outlook Special): المصدر
Report, 2015, p. 74) 

أن االستثمار يف أنظمة كفاءة الطاقة وحتسني الكفاءة االستخدامية من الشكل السابق حيث نالحظ  
د الطاقة املتجددة أيضا من شأنه أن يعظم من اسرتجاع فاقلقطاعات الطاقة التقليدية واالستثمار يف الطاقات 

من انبعاثات الغازات  %48هذه االستثمارات أن تساهم يف خفض  ، حيث من شأنوحتسني مردودية األنظمة
فإنه يف إطار االلتزام بسياسات كفاءة الطاقة  دولية، فحسب توقعات وكالة الطاقة ال4111الدفيئة حبلول سنة 

غازات الدفيئة إىل االخنفاض وهو لسيتحول اجتاه انبعاثات ا 4141ات املتجددة فإنه حبلول سنة وإحالل الطاق
 ، غري أن اإلشكال الوحيد املطروح حاليا هو إمكانية متويلدعي تكاتف جهود املنظمات الدوليةاألمر الذي يست

يف املطلب املوال إىل آثار قصور زمة املالية الراهنة، وفيما يلي سنتطرق هذه االستثمارات خاصة يف خضم األ
 .التمويل بشىت أشكاله على قطاع الطاقات املتجددة

 آثار قصور التمويل المحلي والدولي على قطاع الطاقات المتجددة: الثاني المطلب
البيئية احمللية والعاملية يوما بعد يوم، إضافة إىل الوعي البيئي لدى قطاع املستهلكني ورغم تزداد املتطلبات 

ت باملتطلبات البيئية احمللية وجتاوبت مع التشريعات ة ذات اإلمكانيات الفنية قد أوفأن القطاعات الصناعية الكبري 
البيئية اليت ال تقل صرامة عن مثيالهتا يف دول العامل إال أن هناك حاجة لتطوير خطة مستقبلية ومن هنا تأيت 

  (74، صفحة 5002البدراني، ) .لتحديات يف سوق الطاقةعناصر اسرتاتيجية توفري التمويل الالزم ملواجهة ا
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، توفري التمويل الالزم ملشاريع الطاقات املتجددة أحد النقاط الرئيسية الداعمة لنشر تطبيقاهتا ربتحيث يع
 مع حمدوديةو خاصة وأهنا تتطلب استثمارات كبرية مقارنة بالطاقات التقليدية املعتمدة على الوقود األحفوري، 

القروض والتكنولوجيات األجنبية بشروط ملزمة  هلذه املشاريع، واعتمادها علىالتمويل احمللي يف العديد من الدول 
ل فرص تضاؤ يف تلك املشاريع وبالتايل %( 10إىل  90من ) للتطبيق تتمثل أقلها يف تعظيم نسبة املكون األجنيب
على التصنيع احمللي، كما أنه ال تتوافر لدى البنوك الوطنية  اسلبيتنمية وتطوير هذه األنظمة حمليا وهو ما ينعكس 

مة، وهو املعرفة الكاملة عن أنظمة الطاقة املتجددة ومدى األمهية االقتصادية والبيئية الستخدام ونشر هذه األنظ
ما جيعل املصارف احمللية حتجم عن متويل هذه املشاريع سواء على املستوى الصغري املتمثل يف تركيب أنظمة 

وضوئية حيث تصل تكلفة هذه األنظمة من تكاليف ظم إنارة باستخدام اخلاليا الفولطتسخني مشسي للمياه أو ن
مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية يف مزارع الرياح أو حمطات متوسطة إىل مرتفعة، أو متويل املشاريع الكبرية مثل 

 .املركزات الشمسية وهي مشروعات تتطلب مئات املاليني مبا يعادل الدوالر
دعم مشاريع الطاقة املتجددة وغريها من    واملساعدات املادية األجنبية يفن االعتماد على املنكما أ

 هتا يفا يتم تقدميه أو جلبه من مساعدات، وهي أمور ال تضمن دفع تطبيقااملشاريع املماثلة يرهن تطور قطاعاهتا مب
االجتاه الذي تريده الدولة، حيث غالبا ما توجه هذه املساعدات لتنمية قطاعات تعتمد بشكل رئيسي على 
ت العنصر األجنيب سواء يف جانب املكونات أو اخلربة البشرية، حيث أن ضمان استمرار التنمية يف القطاعا

 . Auto- Financementاملقام األول  ب أن يكون التمويل ذايت املصدر يفاملختلفة يتطل
وعليه ميكن أن نرجع أسباب صعوبة احلصول على التمويل الالزم ملشاريع الطاقة املتجددة للعديد من 

وعدم قدرة االعتبارات نذكر منها، تدين الثقة بقطاع الطاقات املتجددة، واخلوف من فشل هذه املشاريع 
املستثمرين على الوفاء بالتزاماهتم البنكية، إضافة إىل ضخامة رؤوس األموال الالزمة لتمويلها وقلة املشاريع املماثلة 
هلا، وضعف السوق وعدم قدرته على تسويق واستخدام منتجات الطاقة املتجددة والنظيفة كأنظمة التسخني 

لرياح يف ظل منافسة عادلة وغري مؤسسة على نظام الوقود الشمسي وأنظمة اخلاليا الشمسية وتوربينات ا
الخياط، بحث عن آليات تنمية تمويل مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، ) .األحفوري والطاقة التقليدية

 (00-05، الصفحات 5002
 Carbon Financeالمالية الكربونية : الفرع األول
كان من لقد مت إجراء قدر كبري من التحليل عن أسواق االنبعاثات الكربونية، لكن القليل منها   

طراف األخرى املمارسة للمالية الكربونية، ومن األمهية أن يتم تصميم اآلليات املعتمدة منظور بنوك االستثمار واأل
وأسواق الكربون واحلوافز املقدمة للتكنولوجيا ة التغري املناخي على السوق للقضايا البيئية لربط الصلة بني سياس

لكي يتمكن من تقدمي التكنولوجيا قل كربونا، حيث أن قدرا كبريا من الدعم مطلوب للقطاع املايل الكربوين األ
ن حيد من التأثريات السلبية للتغري املناخي، حيث ملستويات الكربون املنخفضة عرب إطار زمين ميكن أ الضرورية
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من التدفقات االستثمارية واملالية املطلوبة حبلول  %68مم املتحدة اإلطارية حول تغري املناخ أن قية األتقدر اتفا
جيب للمالية  كما. مليار دوالر سنويا جيب أن متول من القطاع اخلاص 022واليت تقدر حبوايل  0202سنة 

حتباسات احلرارية أن تستثمر من جديد يف تالف طبقات اجلو واال سامهت خالل العقود املاضية يف إالكربونية اليت
املبتكرة يف بروز جيل ، حيث ميكن أن تساهم هذه األسواق Low-carbon Financeاملالية األقل كربونا 

قل كربونا وتتمثل أهم هذه التكنولوجيات لتخفيف ميكنها أن تدعم القطاع املايل األدوات املالية اليت جديد من األ
 (007-000، الصفحات 5000كاري كروسينسكي، ) :دفيئة يفانبعاثات الغازات ال

ير تطبيقات الطاقات املتجددة من خالل النظر يف كفاءة الطاقة وإشكالية الطاقة النووية وتطو  :اإلمداد بالطاقة-
  .Carbon Capture and Storage (CCS) زين ثاين أكسيد الكربونختتطبيقات املبتكرة الحتجاز و وال
من خالل العمل على متويل مشاريع تصنيع الوقود احليوي وصناعة املركبات املهجنة والتحول من  :قطاع النقل-

 .راضيالنقل عرب الطرق إىل السكك احلديدية ونظم النقل العام، وختطيط استخدام األ
الكفء واألجهزة الكهربائية ومكيفات اهلواء ذات نارة من خالل تعزيز االستثمار يف أنظمة اإل :المباني-

، والتسخني والتربيد بالطاقة الشمسية، واستخدام Optimized Insulation االستخدام الفعال، والعزل احملسن
 .ة على عنصر الفلور يف العزل واألجهزة الكهربائيةيبدائل الغاز احملتو 

عادة املواد والتحكم يف االنبعاثات وإ عن طريق تعزيز اسرتجاع احلرارة والطاقة وتاليف الفاقد، وتدوير :الصناعة-
 .تدوير املياه املستخدمة يف العملية الصناعية ولتربيد احملركات

سني دارة األراضي لزيادة ختزين الكربون يف الرتبة، واستصالح األراضي متآكلة الرتبة، وحتمن خالل إ :الزراعة-
 .دة النيرتوجينيةمسأساليب الزراعة واستخدام األ

وصيانتها وإعادة زرع االشجار املقطوعة وإدارة الغابات، واحلد من إزالة الغابات ألغراض الزراعة : الغابات-
 .والبناء، واستخدام املنتجات الغابية يف توليد الطاقة احليوية

وتطوير آليات صناعة السماد من النفايات والتدوير واحلد من من خالل إحراقها واسرتجاع الطاقة،  :النفايات-
 .شاريع املمولة يف إطار األسواق املالية األقل كربونااملويبني اجلدول املوايل أهم  .الفاقد

 5002سنة في العالم المشاريع الممولة في إطار المالية األقل كربونا (: 01)جدول رقم 
 المشاريع القيمة 

 بليون)المبلغ 
 (دوالر

النسبة من إجمالي المالية 
 (%)الكربونية 

نسبة العدد من إجمالي  عدد المشاريع
 (%)المشاريع الكربونية 

 5.2 012 0.3 5262001 مشاريع المالية األقل كربونا الثنائية
 0.8 25 8.3 0226232 مشاريع المالية األقل كربونا المتعددة األطراف

 0.2 012 3.6 3112520 للمالية األقل كربوناإجمالي مشاريع الكفاءة 

 .IEA, Energy Efficiency: Market Report 2016, October 2016, p) :المصدر
123) 
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، بالرغم من قلة اعتماداهتا فعالية األسواق األقل كربونا يف خفض االنبعاثات الكربونيةيبني اجلدول حيث  
فكما أشرنا سابقا فإن األسواق الكربونية ليست فعالة حاليا، وعلى املدى القصري وهذا ألن البلدان تطبق املالية، 
ولة عن إنتاج االنبعاثات الكثيفة ال تزال خارج بروتوكول كيوتو، ت خمتلفة، كما أن بعض الدول املسؤ سياسا

اليف كربون إما مباشرة كما يف حالة الضرائب كتثبيط االنبعاثات واليت ختلق ت باإلضافة إىل اختالف آليات
  .املباشرة أو غري مباشرة كما يف حالة التدابري والسياسات األخرى

  تحديات تمويل مشاريع الطاقات المتجددة: لفرع الثانيا
دة ومن  قطاع الطاقات املتجد ع املؤسسات املالية باخلربة الكافية يف التعامل مع االستثمار يفتال تتم

القروض من النوع خاص، حيث ال تكاد خترج عن إطار املساعدات احلكومية اليت توفر القروض والضمانات 
وهذا من خالل إعداد برامج ملن  القروض امليسرة والطويلة املدى للمستثمرين يف هذا اجملال، ومساعدة املالية 

ئتمان، وتشجيع القطاع اخلاص من خالل التدابري القانونية والتسهيالت املؤسسات املالية على ضمان خماطر اال
رة توحيد معايري اعتماد القروض عامليا، ومعايري كفاءة الطاقة يف قطاعات البناء والصناعة و احلكومية، وضر 

دوات االقتصادية حتديات االلتزام باألويبني الشكل املوايل  .(Hilke & Ryan, 2012, p. 65) واخلدمات
 .لتشجيع متويل االستثمارات يف مشاريع الطاقات املتجددة املتبناة من طرف وكالة الطاقة الدولية

 األدوات االقتصادية لتشجيع االستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة(: 01)شكل رقم 

 
 (Hilke & Ryan, 2012, p. 16): المصدر

يف األخري ميكن القول أنه من بني العالمات الدالة على بداية االهتمام باالستثمار يف قطاع الطاقات  
اء ، هو زيادة استخدام عقود البيع والشر 4119املتجددة واالهتمام بأسواق الكربون العاملية ابتداءا من سنة 

طاقات طراف املشرتكة يف سوق الضافية لألاإلخاطر املاآلجلة من أجل زيادة السيولة وتوفري خدمات إدارة 
 .املوايل بحثاملتجددة كما سنبينه يف امل
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التوجهات العالمية لالستثمار األجنبي في الطاقات المتجددة وإمكانية دمجها في منظومة : المبحث الثالث
 العالميةاإلمداد الطاقوي 

عامليا وحىت إقليميا ويف  وبالتغريات البيئية سواء حمليا أ لقد حدث حتول كبري يف اإلدراك بضرورة االهتمام
مصادر الطاقة  راملوارد االقتصادية وتطوي خدامالتعامل معها كرتشيد استوكيفية  إطار التكتالت الطاقوية الدولية، 

املتجددة، ووضع اخلطط املناسبة ملواجهة الكوارث الطبيعية والتقليل من التلوث والسيطرة على ظاهرة استنزاف 
االستثمار يف قطاع الطاقات املتجددة لنشر تطبيقاهتا من االجتاهات احلديثة  عترب، وعليه ياملوارد الطبيعية والتصحر

تشكل  إذعمال من دون اإلضرار هبا، ا التيار باالستثمار األمثل يف بيئة األدارة املالية، حيث ارتبط هذيف اإل
مناط ألاالضطرابات االقتصادية واملالية اليت جتتاح العامل دعوة حقيقية من أجل التوصل إىل صيغ أفضل من ا

حيث أنه بسبب األزمات املالية من التنمية املستدامة واملتواصلة،  الستثمار واالنتقال إىل عصر جديدالتقليدية يف ا
وأزمات الوقود والغذاء اليت تعد جزءا من فشل إدارة األسواق العاملية، واليت تزداد بشكل كبري وحتقق اخلسائر يف 

االقتصاد العاملي وإعادة الرتكيز عليه يف اجتاه استثمارات التقنية  تعترب إدارةرأس املال الطبيعي واألصول الطبيعية، 
القضاء ومكافحة التغريات املناخية و  ملستدامأفضل طريق للنمو ا ،طبيعية كالغابات والرتبةالتحتية البنية الالنظيفة و 

وعليه حناول يف هذا الفصل التطرق إىل توجهات االستثمار األجنيب املباشر يف الطاقات ، على الفقر والبطالة
 .لطاقويخرية يف منظومة اإلمداد ااملتجددة مع إمكانية دمج هذه األ

 في قطاع الطاقات المتجددةاألجنبي االتجاهات المستقبلية لالستثمار : المطلب األول
، ةىل تنسيق اجلهود العاملية يف جمال العالقات الدوليإ حتتاج املشاكل املتعلقة بالطاقة اليت يواجهها العامل 

العامل بالطاقة، حيث تبقى أسواق الطاقة مصري إمدادات القانونية واالقتصادية، هبدف مواجهة نواحي القصور يف 
املتجددة مفتتة ومفككة حيث ال تستطيع الشركات احمللية املنافسة يف املناطق ذات التوسع القومي دون خريطة 

وضمان التمويل العابر  طريق معتمدة وواضحة ودون فرص حقيقية تسم  بضمان املخاطر املتعلقة بإنشاء املشاريع
عجز، وعليه نقوم بالتطرق إىل خريطة طريق االستثمار يف الطاقات املتجددة بناءا على برنامج للقارات يف حالة ال

األمم املتحدة، ومدى االلتزام العاملي باالستثمارات املستدامة باإلضافة إىل تفضيالت توجهات االستثمارات 
 .العاملية يف هذا القطاع كما يلي

 األمم المتحدة للطاقات المتجددةامج خريطة طريق برنسيناريوهات : الفرع األول
يعرب السيناريو عن جمموعة من الشروط اليت متثل ظروفا مستقبلية خمتلفة، وتستخدم السيناريوهات لتقدير 
النتائج احملتملة يف املستقبل، ويركز التقدير املستقبلي للتغريات املناخية على حماكاة مناذج رقمية، وأهم ما يواجه 

حيث  ،(01-01، الصفحات 7033المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، ) عامل التأكدهذه األخرية 
 :أصدرت هيئة األمم املتحدة ثالثة دراسات متثل سيناريوهات لتعزيز استخدامات الطاقة املتجددة، تتمثل يف

(IRENA, 2016, p. 59) 
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باالعتماد  4111وميثل حالة االقتصاد إىل سنة  :(The reference case)سيناريو الحالة المرجعية -
 4111، مع تقدير حالة االقتصاد حىت سنة 4132على السياسات والتشريعات احملفزة للطاقات املتجددة لسنة 

 .حسب دراسات وتقديرات وكالة الطاقة الدولية
يعرب على مضاعفة استخدام الطاقة و  :(The REmap case)الطاقة المتجددة  طريقسيناريو خريطة -

 .4111ولية املستهلكة سنة من إمجايل الطاقة األ %18إىل  هاستخداما، ليصل 4131املتجددة مقارنة بسنة 
ويعرب أيضا على  :(The REmap Electrification)كهرباء الطاقة المتجددة طريق   سيناريو خريطة-

الكهرباء  ي، غري أن هذا االستهالك يتم استثماره يف قطاع4111مضاعفة استهالك الطاقة املتجددة حبلول سنة 
 .مما يرفع من نسبة توليد الطاقة املتجددة وخيفض من معدالت انبعاث ثاين أكسيد الكربونفقط والنقل 

نستعرض فيما نتاجية، من أجل سريورة القطاعات اإلومبا أن االقتصاد العاملي يعتمد على تغذية الطاقة  
يوهات الواليات املتحدة على الناتج الداخلي اخلام، فرص الطاقة املتجددة حسب سينار  االستثمار يفتأثري يلي 

 .العمل والتجارة اخلارجية
االستثمار في الطاقة المتجددة على المؤشرات الكلية لالقتصاد  ميكانيزمات تأثير(: 12)رقم  شكل

 العالمي

 
 (IRENA, 2016, p. 58) :المصدر

النمو الشكل السابق يظهر تأثري االستثمار يف استخدامات الطاقات املتجددة على  يفكما هو واض   
الطاقات املتجددة ومنه التأثري يف أسعار  أوال عن طريق االستثمار يف قطاع االقتصادي من خالل ثالث مداخل

ودائمة من شأهنا التأثري على الكهرباء ذات األصول املتجددة مما يفت  آفاق احلصول على فرص عمل جديدة 
ريها على ميزان الطاقة منو الناتج احمللي اإلمجايل، باإلضافة إىل تأثعلى توزيع الدخول مما يؤثر على االستهالك ومنه 

 . حمل املعامالت التجارية يف التجارة العاديةالعاملي وعلى املعامالت التجارية اخلارجية وإحالهلا 
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 تجاه استثمارات الطاقات المتجددةااللتزام الدولي : ثانيالفرع ال
املناخ أن يعزز  وسيناريوهات تغرياقيات الدولية مبا جاءت به االتفمن شأن التزام الدول املتقدمة والنامية  

استخدام الطاقات النظيفة من أجل ضمان استمرار متوين إمداد العامل بالطاقة، حيث ختتلف نسبة مسامهة الدول 
يف انبعاث الغازات الدفيئة ويف طليعتها غاز ثاين أكسيد الكربون حسب مدى انتعاش القطاعات االقتصادية فيها 

كما سامهت مشكلة التغريات املناخية إىل حد بعيد يف زيادة االهتمام بالسياسات ،  وخباصة القطاع الصناعي
البيئية ومدى فعاليتها لتشجيع االستثمارات يف القطاعات املستدامة، حيث يبني الشكل أدناه مدى التزام اجملتمع 

النقل والتسخني والتربيد  الدويل بسياسات إحالل الطاقات التقليدية بالطاقات املتجددة يف كل من قطاع الطاقة،
  .بالطاقة الشمسية

-7037)مقارنة االلتزام الدولي بسياسات الطاقات المتجددة حسب القطاع للفترة (: 10)شكل رقم 
7031) 

 
 (REN21, 2016, p. 112): المصدر

ظ يف عدد السياسات احلكومية اليت تسعى الدول جاهدة لدجمها ضمن و ل أعاله االرتفاع امللحكيبني الش
 4134التزام يف العامل سنة  311من  السياسات يف قطاع الطاقة ارتفاعامنظومتها الطاقوية حيث سجلت هذه 

، املناقصات الدولية FITومشلت هذه السياسات االلتزام بقوانني تعرفة الشراء  4130التزام سنة  332إىل 
واليت تظهر كتدرجات للون  اق االستثمار واللقاءات الدولية من أجل تشريع السياسات العاملية واعتمادهاألسو 

أما فيما خيص قطاع الطاقة الشمسية لتطبيقات التربيد والتسخني بالطاقة الشمسية فلم يعرف . األزرق على التوايل
، (4130-4134)بني الفرتة  سياسة جديدة واحدة ةوالذي قدر بزياد ارتفاعا ملموسا يف عدد السياسات

مشلت االلتزام بالبحوث والتطوير يف تكنولوجيا الطاقة الشمسية وااللتزام الدويل باستغالل الطاقة الشمسية خاصة 
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أما قطاع النقل فقد . وهي تظهر باللونني الربتقايل واألمحر يف الشكل يف الدول ذات اإلشعاع الشمسي العايل
بارتفاع مقدر بعشر سياسات مقارنة بسنة  4130سياسة سنة  88ه ارتفاعا يف عدد السياسات بلغ عرف بدور 
، مشلت خمتلف االتفاقيات حول سوق إنتاج الديزل احليوي، واإليثانول واتفاقيات البحث يف هتجني وقود 4134

جنيب املباشر يف تكنولوجيا ألفهو يوض  حجم صفقات االستثمار اأما الشكل املوايل  .السيارات بالوقود األنظف
 .الطاقات املتجددة

 في العالم تكنولوجيا الطاقات المتجددةفي االستثمار األجنبي المباشر  حجم صفقات (:13)شكل رقم 
 (بليون دوالر) 7031سنة 

 
 (REN21, 2016, p. 103): المصدر

فإن اجتاهات االستثمارات األجنبية تتجه حنو االستثمار يف تطبيقات نالحظ من الشكل السابق  كما 
، تليها االستثمارات 4132مقارنة بسنة  %34دوال أمريكي وبارتفاع فاق نسبة  383الطاقة الشمسية بقيمة 

به اوهذا راجع إىل تش 4132خرى فقد حققت تراجعا مقارنة بسنة اقة الرياح، أما باقي الطاقات األيف ط
وجيات الطاقة الكهرومائية وارتفاع تكاليف االستثمار يف حمطات الطاقة اجليوحرارية وطاقة املد واجلزر اليت مل تكنول

 .تعرف تكنولوجياهتا نضجا بعد يف السوق الدولية مقارنة باملصادر األخرى
 ي المباشر في الطاقات المتجددةبتوجهات االستثمار األجن :الفرع الثالث

ان إىل ما بلغه مستوى نعدة معان هامة، فللحاضر يعين االطمئ الطاقات مداداتإن لضمان تأمني إ 
موال نتيجة العمليات الصناعية يضمن توفري االتصاالت، وتدفق األ للطاقة من استهالك متزايداحلضارة املعتمد 

اخلطط املستقبلية على إعداد طاقة، ويف املستقبل يؤدي تأمني اإلمدادات إىل والتجارية املختلفة املعتمدة على ال
تطور توجهات ( 37)، وفيما يلي يبني اجلدول رقم أسس واضحة والطموح إىل مزيد من التقدم والرقي والرفاهية

 .االستثمار األجنيب املباشر يف الطاقات املتجددة
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 (7031-7001) في الطاقات المتجددة ي المباشر بتوجهات االستثمار األجنتطور (: 32)جدول رقم 
 (بليون دوالر)

 (REN21, 2016, p. 160)  :المصدر
جناز جنيب املباشر يف الطاقات املتجددة حسب مراحل اإلتوجهات االستثمار األ يبني اجلدول أعاله 

مبعدالت تعادل  4138حىت  4110وحسب نوع التكنولوجيا، حيث نالحظ تزايد االستثمارات السنوية منذ 

 7001 7006 7002 7001 7002 7030 7033 7037 7031 7031 7031 
 حسب مرحلة االستثمار

 البحث والتطوير
 0.3 2.7 2.0 2.8 2.9 0.1 4.1 4.9 4.4 4.1 3.7 حكومي
 8.8 8.8 0.1 0.3 2.4 2.3 2.1 1.0 1.3 4.7 1.4 مشترك

 التطوير والتسويق
 3.1 3.1 1.1 4.2 4.0 4.0 3.8 1.4 4.3 3.4 1.8 رأس المال 

 حسب نوع راس المال التصنيع
 4.3 3.8 3.2 3.8 4.2 0.2 4.7 8.9 1.8 1.3 3.1 الخاص

 34.1 38.4 31.3 1.1 31 33.4 34.7 31.7 43.2 7.1 1.8 الحكومي
 إنجاز المشاريع ودراسات الجدوى

 377 311.2 301 381.1 313.2 304.7 341.4 310.1 317.1 12.0 04.8 تمويل ال
 0.1 1.9 3.7 4.1 1.2 2.2 3.7 1.8 1.4 1.9 1.3 إعادة االستثمار

 89.2 81.2 01.7 97.1 90.9 84.8 11.0 44.1 32.3 7.2 31.4 الصغيرة قدراتلا
إجمالي 

 االستثمارات 
27.1 337 311 317.

7 
321.

2 
712.

7 
721.1 712.1 711 721 711 

 71.7 19.1 89.3 89.8 91.0 01.0 82.4 07.2 01.9 10.7 48.4 تحويالت ال
التحويالت 

 اإلجمالية
22.3 312.

2 
737.

2 
713.

6 
717.

2 
722.

6 
117 171.2 103.

3 
160.1 122.1 

 نوع المصدر/ االستثمارات الجديدة حسب التكنولوجيا
.337 328.4 302.1 311.9 82.2 83.8 11.7 44.4 38.3 الشمسية

3 
321.1 383.1 

 317.8 310.9 71.8 13.7 12.4 71.9 97.1 90.2 83.4 17.1 47.1 الرياح
 8.1 31.2 31.0 31.0 31.1 30.9 32.9 39.3 38.4 33.7 7.9 الكتلة الحيوية
 1.7 0.0 0.0 8.2 9.4 9.7 8.4 9.8 8.9 9.8 9.1 الديزل الحيوي

 10 <كهرومائية
 ميغاوات

7.8 41.4 41.1 31.0 31.2 31.3 31.1 9.4 0.9 2.9 1.3 

 4.1 4.8 4.2 3.1 1.9 4.1 4.7 3.9 3.7 3.0 3.1 جيوحراري
 1.4 1.2 1.4 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4 1.1 17 1.3 المحيطات

إجمالي 
 االستثمارات 

27.1 337 311 317 321 712 721.1 712.1 711 721 711 
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 لشراكةحيث نالحظ ارتفاع استثمارات متويل البحث والتطوير احلكومية ويف إطار ا، سنويا %0يف املتوسط 
ايد استثمارات تصنيع معدالت الطاقات املتجددة كما تتجه االستثمارات يف تكنولوجيا األجنبية، باإلضافة إىل تز 

تطبيقات الطاقات حسب املصدر املتجدد إىل االرتفاع خاصة يف تكنولوجيات الطاقة الشمسية اليت عرفت 
ضا بالنسبة دوالر، أي بليون 383بليون دوالر إىل  38.3من ( 4130-4110)ارتفاعاع ملحوظا بني 

ة والديزل احليوي والطاقة اجليوحرارية واليت تعرف تباطؤا يف منو لتطبيقات طاقة الرياح، ما عدا طاقة الكتلة احلي
 .استثمارات تكنولوجياهتا وهذا راجع إىل توجهات االستثمار العاملي حنو الطاقات األكثر كفاءة واألعلى مردودية

 اآلثار االقتصادية لنظم اإلمداد الطاقوي المتجدد األصل: المطلب الثاني
صاد عرفت سياسات الطاقة تطورا ترافق مع تطور هيكل ميزان الطاقة يف العامل، ومع زيادة اعتماد االقت 

ياسات الطاقة سحفورية وما رافقها من تفاقم للعديد من املشاكل البيئية، تشهد العاملي على مصادر الطاقة األ
 حنو دمج األبعاد البيئية ملواجهة التحديات اليت تواجه نظم إمداد الطاقة وضمان استمراريتها واستدامتهاتوجها 

  .واليت من شأهنا أن تؤثر على متغريات االقتصاد الكلي كما يلي
 تأثير استخدام الطاقات المتجددة على نمو الناتج المحلي اإلجمالي: الفرع األول

، هم مقاييس التطور االقتصادي ويعترب نصيب الفرد منه مقياسا لرفاهية اجملتمعد أيعترب الناتج احمللي أح 
ل التطورات والتوجه العاملي حنو منط أكثر استدامة إلنتاج الطاقة واستهالكها يبني اجلدول املوايل وكفايته، ففي ظ

 .ورويبمنو الناتج احمللي يف االحتاد األأثر استثمارات طاقة الرياح على 
األوروبي للفترة  التحادطاقة الرياح على الناتج المحلي الخام في ا استثمارات أثر(: 70)رقم  جدول

 مليون دوالر  (7002-7030)
 7030 7002 7001 7002 الخام  الناتج المحلي
 13.89 14.34 40.01 40.04 إمجايل الدخول
 38.18 39.17 31.09 31.01 إمجايل النفقات
 31.17 31.01 33.21 33.21 (طريقة القيمة المضافة) إجمالي الناتج
 1.17 1.03 8.90 8.98 أجور العاملني
 1.82 1.82 1.13 1.11 (GFC)رأس املال الثابت  تكوين إمجايل

 0.81 0.93 2.02 2.02 صايف فائض التشغيل
 31.17 31.01 33.21 33.21 (طريقة الدخول)إجمالي الناتج 

 (European Wind Energy Association, 2012, p. 42) :المصدر
جنبية حنو مشاريع طاقة الرياح قد ساهم يف ل أعاله فإن توجه االستثمارات األمبني يف اجلدو  كما هو

مليون دوالر   33.72من يف االحتاد األورويب  4131إىل سنة  4119رفع الناتج احمللي اإلمجايل للفرتة من سنة 
مليون دوالر على التوايل كما سامهت أيضا يف منو معدالت تكوين إمجايل رأس املال خالل نفس  32.14إىل 

ويبني  .ةلالفرتة وهو ما يعزز دور هذه االستثمارات يف القطاعات املتجددة يف حتقيق معدالت منو اقتصادي متواص
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مم نمو االقتصادي حسب سيناريوهات خريطة طريق األالطاقات املتجددة على الالشكل املوايل أثر االستثمار يف 
 .4111حبلول سنة  املتجددة للطاقات املتحدة

التغير  ) 7010أثر االستثمار في الطاقات المتجددة على النمو االقتصادي سنة (: 17)شكل رقم 
 (النمو االقتصادي لسيناريو الحالة المرجعيةكنسبة مئوية من 

 (IRENA, 2016, p. 26) :المصدر
بناءا على ما سبق وحسب ما يظهر من الشكل فإنه احملور األفقي عند احملور الصفر ميثل سيناريو احلالة  

ة خريطة طريق الطاق، حيث يبني العمود باللون األزرق سيناريو 4111املرجعية للنمو االقتصادي حبلول سنة 
فكما نالحظ فإن منو اقتصاد أملانيا  وباللون األخضر سيناريو خريطة طريق كهرباء الطاقة املتجددة، املتجددة

، وباقي الدول REmapEحسب سيناريو  %3.1وحبوايل ، REmapحسب سيناريو  %3.1سيزيد بنسبة 
، 3771مبوجب اتفاق شنغن سنة  31األوروبية األخرى اليت سرتتفع معدالت منوها مبا فيها الدول األوروبية الـ

، غري أننا نالحظ اخنفاض معدالت منو اقتصاد 4113فيفري سنة  48مبوجب اتفاقية  30والدول األوروبية الـ
حسن احلاالت حسب السيناريوهات وهذا يرجع إىل أهنا تعترب من بني الدول يف أ %1.9إىل  %4 من ياسرو 

لتحول إىل الطاقات املتجددة كمثيلتها السعودية اليت تعترب من الدول املصدرة للفحم وبالتايل ستتأخر يف عملية ا
لموارد الطبيعية فريقية أيضا املصدرة لوبعض الدول األ %4-ىل للنفط واليت سينخفض معدل منوها إ املصدرة
نالحظ حفورية واليت ستشهد تأخرا يف حتوهلا وبالتايل اخنفاضا يف معدالت منوها كنيجرييا، وكما الطاقة األ ومصادر
يا هي اليت ستحقق أعلى معدالت منو وهذا راجع إىل ارتفاع نسبة االستثمارات املوجهة حنو الطاقات كرانو فإن أ

والواليات املتحدة بنسبة  %4.4 ، جنوب أفريقيا%4.2، اهلند %1.8، واليابان بنسبة %1.9املتجددة بنسبة 
  رفع معدالت النمو االقتصادييعزز دور االستثمار يف الطاقات املتجددة يف ا، وهو م3.1%

 ر استثمارات الطاقة المتجددة على فرص العمالةيتأث: الفرع الثاني
يبني اجلدول املوايل أن اقتصاديات الطاقات املتجددة تساهم يف خلق فرص عمل بصفة متزايدة، خاصة 

، 4131و 4111ألف عامل مناصبهم يف إسبانيا بني سنيت  41يف ظل األزمة االقتصادية الراهنة حيث فقد 
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مشاريع الطاقات  ، وعليه فإن4131سنة  %1إىل  4111سنة  %38واخنفض النمو االقتصادي بأملانيا من 
ماليني فرصة عمل عرب  0من شأهنا إتاحة فرص العمالة خاصة يف الدول النامية حيث وفرت ما قدره املتجددة 
، موزعة بني خمتلف القطاعات وأهم القطاعات القاطبة لليد العاملة هي مصانع توليد الغاز 4117العامل عام 

مليون ونصف عامل، كما أن حمطات توليد الطاقة الشمسية والوقود من الكتلة احليوية حيث شغرت ما مقداره 
وترتكز أغلبية . ومزارع الرياح يف تزايد مستمر مما مس  بارتفاع الطلب على اليد العاملة يف هذا النوع من القطاعات

يات مصانع الطاقات املتجددة حيث يكون الطلب على اليد العاملة كبريا فيها يف كل من الصني والربازيل والوال
 املتحدة، ويتم تشغيل حوايل مليون عامل يف مشاريع توليد الطاقة من املصادر املتجددة يف االحتاد األورويب وحده

(AlJaber, Lida, Monga, Ballesteros, & Al., 2012, p. 26) .يف  كما بلغ عدد العاملني
 ..4130مليون عامل هناية سنة  1.3قطاع الطاقات املتجددة 

سنة العالم  في عينة من دول العمل فرص قطاع الطاقات المتجددة في خلق مساهمة(: 73)جدول رقم 
7031 

 دولال باقي إسبانيا ألمانيا بنغالدش اليابان الهند أ.م.الو البرازيل الصين العالم 
 األوروبية

 (-3000- باآلالف مقدرة) المتاحة العمل فرص التكنولوجيا نوع
 12 43 11 349 199 311 372 2 3804 4994 الفوتفلطائية الشمسية

 29 10 41  1 10 499 143 93 3891 الحيوي الوقود
 384 41 327 1.3 0 21 11 23 019 3113 طاقة الرياح

 والتبريد التسخين
 بالشمس

717 921 23 31 90 1.9 - 31 8 37 

 432 21 27 - - 01 304 - 423 144 الكتلة الحية
 32 2 21 7 - 10 - - 417 114 الغاز الحيوي

 13 1 34 0 - 34 1 34 311 412 الكهرومائيةالطاقة 
 00 13 39 - 4 - 10 - - 381 لطاقة الجيوحراريةا

 0 - 1.9 - - - 2 - - 32 المركزات الشمسية
 611 320 111 313 111 136 262 231 1171 1017 المجموع

 (REN21, 2016, p. 41)  :المصدر

مسامهة مشاريع الطاقات املتجددة يف خلق فرص عمالة دائمة ونظيفة يف فكما يظهر من اجلدول السابق  
العمالة حسب فرص عينة من دول العامل خاصة يف الدول املتقدمة، نوض  يف الشكل املوايل تقديرات 

 .السيناريوهات السابقة
 
 



فعالية االستثمار األجنبي المباشر في الطاقات المتجددة لتحقيق النمو االقتصادي المستدام: الفصل الثالث  

 

151 
 

 7010-7031خالل الفترة الطاقات المتجددة  تتقدير فرص العمل في قطاعا(: 11) شكل رقم
 (مليون عامل)

 
 (IRENA, 2016, p. 40): المصدر

يف قطاع الطاقات  مستخدممليون  7.4كان يف حدود   4132املقدر سنة  العمالحيث أن عدد 
مليون  44.7يف سيناريو احلالة املرجعية وإىل  مليون 31.0أن يرتفع هذا العدد إىل  من املقدرفإنه املتجددة، 

ن عامل يف القطاع حسب سيناريو و ملي 42.2عامل حسب سيناريو خريطة طريق كهرباء الطاقات املتجددة وإىل 
من املتوقع حسب السيناريو األخري أن تعرف الصني أكرب توظيف يف  خريطة طريق الطاقات املتجددة، حيث أنه

مليون عامل والواليات  4.4مليون، باإلضافة الربازيل اليت ستوظف  1.0.مليون عامل، واهلند بـ 0.7القطاع بـ
 .مليون عامل يف القطاع 1.1مليون عامل، أما أملانيا وحدها فستقوم بتوظيف  3.2املتحدة األمريكية 

 إمدادات الطاقة تأميندور استثمارات الطاقة المتجددة في : رع الثالثالف
ناجحا لدرجة كبرية، فقد التزمت مجيع بلدان  4130كان مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ لعام  

ليا، ويركز الطاقوية حمالعامل تقريبا التزاما مطلقا باحلد من انبعاثات غاز االحتباس احلراري يف إطار دمج السياسات 
ما يسمى بالتحول يف وهو العامل يف مؤمتر تغري املناخ على تنفيذ املسامهات احملددة وطنيا، و جدول أعمال ما بعد 

استخدام الطاقة، والذي يقصد به التحول من استخدام الوقود األحفوري إىل استخدام مصادر الطاقات املتجددة 
ولنالحظ  (11، صفحة 7036صندوق النقد الدولي، أبريل ) .النظيفة يف مد االقتصاد العاملي بالطاقة

 .ة املتتالية املواليةاألشكال الثالث
 
 
 
 
 
 



فعالية االستثمار األجنبي المباشر في الطاقات المتجددة لتحقيق النمو االقتصادي المستدام: الفصل الثالث  

 

152 
 

 (7031-7001)نخفاض تكلفة توليد الطاقة المتجددة للفترة ا(: 11)شكل رقم 

 
 (12، صفحة 7036النقد الدولي، أبريل صندوق ): المصدر

 (7010-3220)انخفاض نسبة الطاقات األحفورية في توليد الكهرباء ما بين (: 11)شكل رقم 
 

 
 
 

 
 
 

 (12، صفحة 7036صندوق النقد الدولي، أبريل ) :المصدر
 (7010 -3220)في توليد الكهرباء ما بين  مساهمة الطاقة المتجددة (:16)شكل رقم 

 
 
 
 

 
 
 

  (12، صفحة 7036صندوق النقد الدولي، أبريل ) :المصدر

ات املتجددة يف توليد الطاقة الكهربائية واخنفاض قتطور استخدام الطاة أعاله ثشكال الثالتبني األ  
، حيث من املرج  أن ترتفع نسبة 4121سيناريوهات األمم املتحدة حىت سنة تكاليف توليدها وتقديرات 
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باليت اعتماد العامل عليها على املدى الطويل، كما أن تطور تكنولوجياهتا  و  الطاقات املتجددة يف توليد الكهرباء
، ستهلكني اخلواصكما ذكرنا سابقا ستعزز من إمكانية استخدامها على املستوى الفردي ويف املنازل ومن طرف امل

 .وهو ما سيفت  آفاقا لتغذية إمدادات الطاقة احلالية ببدائل التطبيقات املتجددة كما سنتطرق له يف املطلب املوايل
 إمكانية دمج الطاقات المتجددة في منظومة اإلمداد الطاقوي: المطلب الثالث

ا تشجيع االستثمار يف الطاقات سنتطرق يف هذا املطلب إىل أهم األساليب واآلليات اليت من شأهن  
 .املتجددة والبحث يف إمكانية دجمها ضمن منظومة اإلمداد الطاقوي العاملية

 أساليب نشر وتشجيع الطاقات المتجددة: الفرع األول
نظرا للرتابط الكبري بني حتقيق معدالت من النمو املستدام وتوفر خدمات الطاقة تسعى الدول جاهدة إىل  

املصادر املتجددة من أجل حتقيق أمن الطاقة من جهة ومحاية املناخ من جهة ثانية، ويف إطار ذلك  تطوير استغالل
إمكانية مساهتمها طاقات املتجددة خاصة يف ظل حتاول الدول إجياد طرق وأساليب تسم  بتشجيع استعمال ال

خالل املستقبل املنظور وضمان حق الفعالة إىل جانب كفاءة استخدام الطاقة يف تأمني إمدادات الطاقة العاملية 
مة الطاقة قات الطاقات املتجددة لتأمني منظو األجيال القادمة، ومن بني األساليب املتبعة لنشر وتشجيع تطبي

 .العاملية جند ضرائب التغري املناخي، تشجيع االستثمارات وكذا اعتماد أنظمة احلصص والدعم كما يلي
 لتشجيع الطاقات المتجددة اإلجراءات الضريبية المتخدة: أوال

عدة دول أوروبية باختاذ إجراءات عدة لتخفيض حجم الغازات الدفيئة املنبعثة منها وذلك عن قامت  
عانات واإلغراءات املالية للشركات الصناعية، من أجل تشجيع استخدام الطاقات رض ضرائب وتقدمي اإلطريق ف

وأكثر الدول نشاطا يف هذا اجملال الدول اإلسكندنافية وبريطانيا املتجددة وإحالهلا حمل الطاقات التقليديدية، 
 .وأملانيا وال تزال اإلجراءات يف بدايتها للحكم على فعاليتها بدقة، وتظهر أهم هذه اإلجراءات يف الشكل املوايل

 أدوات تشجيع الطاقات المتجددة (:12)شكل رقم 

 
 (IRENA, 2016, p. 21) :المصدر
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حصص الضرائب على املتخذة كنظام دور وعالقة اإلجراءات الضريبية هر يف الشكل السابق ظكما ي 
نشر وعلى الكربون وعالقتها باالقتصاد واستخدام الطاقة ودورها يف تشجيع االستثمارات وتشجيع  التغري املناخي

 .تكنولوجياهتا وتطبيقاهتا
 االستثمار في الطاقات المتجددةتشجيع : ثانيا

ساليب اليت ميكن اعتمادها لتشجيع استعمال الطاقات املتجددة لتشجيع البحث حيث يعترب من بني األ 
العلمي واالستثمار يف هذا اجملال مما يسم  بتطوير تقنياهتا وكذا تطبيقاهتا العملية، األمر الذي سيؤدي إىل خفض 

  مث اخنفاض أسعارها وتنافسيتها مقارنة بأشكال االستخدامات الطاقوية األخرى تكاليف إنتاجها واستغالهلا ومن
لت سياسات الطاقات للدول التي فع  ( 01)ملحق رقم انظر ال) .كما مت ذكره سابقا يف املبحث السابق

 .(المتجددة
 المخاطر التي تواجه تأمين إمدادات الطاقة العالمية: ثانيالفرع ال

ضعف من كان أ  4130خالل سنة  %4.1تشري البيانات احلقيقية إىل أن النمو العاملي الذي بلغ  
شاط يف االقتصاديات املتقدمة يرجع إىل تراجع النالذي و يف االقتصاد كبري التنبؤات السابقة، مع حدوث تباطؤ  

اتسمت الدول الصاعدة بالتباين  ا يف الواليات املتحدة واليابان، واقتصاديات آسيوية متقدمة أخرى، حيثالسيم
فارتفعت معدالت النمو يف الصني ومعظم بلدان آسيا الصاعدة، بينما اشتدت حدة الظروف االقتصادية الكلية 

، 7036صندوق النقد الدولي، أبريل ) يف الربازيل وروسيا وعدد من البلدان األخرى املصدرة للمواد األولية
 :، حيث يواجه أمن إمدادات الطاقة يف العامل العديد من املخاطر نذكر منها(03صفحة 

ومنه عدم قدرهتا على توليد ونقل وتوزيع الطاقة ومنه أداء دورها سواء على  :تعطل البنى التحتية لمرافق الطاقة-
املستوى احمللي يف شكل شبكات نقل الكهرباء داخل الدول، أو إقليميا عن طريق شبكات الربط الكهربائي بني 

. ز من قارة ألخرىالدول اجملاورة، أو دوليا عن طريق شبكات نقل الطاقة الكهربائية أو خطوط أنابيب النفط والغا
الخياط، الطاقة البديلة وتأمين الطاقة، ) .محال أو أعمال ختريبيةا نتيجة أعطال تشغيل أو زيادة األوذلك إم

 (02، صفحة 7001أبريل  07-01
 .اجلدول املوايل أهم احلوادث يف قطاع الطاقة يف العامل ظهروي 
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 7001-3210ملخص بالحوادث الكبرى في قطاع الطاقة في العالم (: 77)جدول رقم 
 منظمة التعاون والتنمية بلدان غري بلدان منظمة التعاون والتنمية 
 الوفيات املباشرة احلوادث الوفيات املباشرة احلوادث 

 11894 4172 4407 19 الفحم
 37038 101 1270 319 النفط

 3008 91 3401 317 الغاز الطبيعي
 4197 91 3108 01 الغاز النفطي املسال

 11187 17 32 13 *الطاقة املائية
 13 13 - - *الطاقة النووية
 - - - - الوقود احليوي
 31 14 - - الغاز احليوي

 43 13 - - الطاقة احلرارية األرضية
وبالنسبة للحوادث النووية يظهر اجلدول الوفيات  3798تيتون األمريكي سنة يقصد حبوادث الطاقة املائية يف بلدان منظمة التعاون والتنمية اهنيار سد *

 .الناجتة عن حادث تشرينوبيل فقط

 (12، صفحة 7036صندوق النقد الدولي، أبريل ) :المصدر
ولية حسب املصدر، حيث األ النامجة عن استغالل الطاقات أهم احلوادث يف العامليبني اجلدول أعاله  

يف دول  3711نالحظ ارتفاع هذه احلوادث يف استغالل النفط من حيث العدد ومن حيث اخلسائر منذ سنة 
حوادث الطاقة النووية، كما نالحظ  منظمة التعاون والتنمية وخارجها تليها حوادث  حمطات الغاز الطبيعي، بعدها

سد تيتون يف الواليات املتحدة األمريكية، باإلضافة إىل بعض احلوادث ه يقصد حبوادث الطاقة املائية اهنيار أن
 .األخرى واليت تكون أسباهبا يف الكثري من األحيان أخطاء يف تكنولوجياهتا أو لسوء استخداماهتا

يظهر الشكل املوايل ارتفاع معدالت استهالك الطاقة يف العامل، كما : األولية زيادة معدل استهالك الطاقة-
 .باستمرار استخدام املصادر األحفورية يف متوين إمدادات الطاقة ري التنبؤات املستقبليةتش

 (7031-3261) استهالك الطاقة العالمي حسب المصدر(: 11)شكل رقم 

 
 (11، صفحة 7036صندوق النقد الدولي، أبريل ) :المصدر
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حىت سنة  3780تطور االستهالك العاملي للطاقة األولية حسب املصدر، منذ سنة  السابقيبني الشكل 
، حيث يعتمد العامل بنسبة كبرية على النفط والفحم والغاز الطبيعي يف متوين إمداداته، وألن الطلب على 4132

أخرى غري ، يستدعي األمر النظر يف إحالل هذه الطاقات بطاقات 4111حبلول سنة  %37الطاقة سريتفع بـ
 .ناضبة وال تتأثر بتقلبات أسعار السوق الدولية وذات كفاءة اقتصادية وفعالية بيئية

 مين إمدادات الطاقةأتلرهانات النموذج الطاقوي المستدام : الفرع الثالث
 توجد العديد من اإلمكانيات الطاقوية غري املستغلة واليت ميكنها حتسني إمدادات الطاقة ونوعية البيئة على 

السواء، غري أن ذلك ال يعين عدم البحث عن مصادر جديدة للطاقة وحتسني فعالية وكفاءة املصادر احلالية، 
 .فاالنتقال إىل منط جديد مستدام إلنتاج واستهالك الطاقة يواجه العديد من التحديات تتمثل أمهها فيما يلي

 .(ولية في العالمالطاقة األ الستخدام (01)رقم  لحقانظر الم)
 التحديات البيئية واالجتماعية: أوال

ها احلقيقية، فهي ال تتضمن التكاليف املرتتبة عن التلوث وأثرها على تظلت أسعار الطاقة ال تعكس تكلف
اقتصاديات احلاضر واملستقبل مما يدعو إىل ضرورة جعل الفعالية الطاقوية أولوية عاملية من أجل ضمان استقرارية 

مناطق العامل، وعليه فإن اعتماد سياسة التحكم يف الطلب على الطاقة أمر ضروري إمدادات الطاقة ملختلف 
موعة من األدوات واليت تسم  برفع القدرة على احلصول على الطاقة يف صحي  الوضعية الطاقوية عن طريق جملت

م، الكتلة احلية، حرق الفح)املناطق النائية مما يساهم يف خفض معدالت الفقر والتلوث البيئي بالطاقات البدائية 
 .(36، صفحة 3222النيش، ) (خشاباأل

أثر استدامة إمداد نظام الطاقة العالمي على رفاهية المجتمع حسب سيناريوهات األمم (: 71)جدول رقم 
 المتحدة 

 RemapEسيناريو  REmapسيناريو  نسبة مئوية إلى السيناريو المرجعي
 البعد االقتصادي

 3.4 1.9 االستهالك واالستثمار يف الطاقة املتجددة
 البعد االجتماعي

 1.4 1.3 فرص العمالة اخلضراء
 4.3 31 جودة الصحة والتعليم

 البعد البيئي
 30.9- 33.4- الغازات الدفيئة

 3.7- 3.8- نضوب رأس املال
 1.2 7.2 إجمالي مؤشر الرفاهية

 (IRENA, 2016, p. 34) :المصدر
مم ة املرجعية لأليبني اجلدول أعاله ارتفاع نسب الرفاهية االجتماعية كنسبة مئوية من سيناريو احلال 

، وهو ما يعزز اعتماد اإلجراءات التحفيزية واليت تشجع التوجه حنو تبين نظم طاقوية 4111املتحدة حبلول سنة 
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، ةثر استدامة حيث تساهم هذه األخرية يف حتقيق تطلعات استدامة النمو والتنمية املتواصلة بأبعادها االقتصاديأك
 .نسبة إىل سيناريو احلالة العادية املرجعية ، حيث نالحظ ارتفاع مؤشر الرفاهية االجتماعية االجتماعية والبيئية

  ت واألطر التنظيميةاالسياس: ثانيا
ص من التشريعات دورا هاما يف تشجيع تبين النظم املستدامة للطاقة عرب اإللزام بالتخلحيث تلعب 

كثر فقدا خاصة يف القطاعات الكثيفة االستهالك، غري أن ضعف هذه التشريعات األساليب األقل كفاءة أو األ
 غياب املؤسسات اليت متد ىلتهالك الطاقة وترشيدها باإلضافة إأو غياهبا خاصة يف الدول النامية قد يؤثر على اس

 سياسات تسعري تعتربأيضا . املستهلكني بكافة املعلومات واالستشارات املتعلقة بكفاءة الطاقة واحلفاظ عليها
حفوري دعم الوقود األدامة من خالل تبنيها لسياسات عائقا يف وجه تطوير نظم إمداد الطاقات املستالطاقة 

احلوافز االقتصادية واملواصفات القياسية اليت البد أن تعمل على تشجيع باإلضافة إىل غياب وضعف نظم 
 (7036باري، سيريلي، و ويتاكر، جويلية ) .الطاقويمداد نظمة اإلاالستثمار يف البىن التحتية املستدامة أل

 حلول التكنولوجيا لمرافق اإلمداد الطاقوي :ثالثا
تسارع  نن الطاقة خالل القرن احلايل غري أإذ يواصل الوقود األحفوري توفري معظم احتياجات العامل م 

حدة آثارها اليت بدأت تظهر يف عدة مناطق من العامل مما يستوجب أن تكون التغريات املناخية وتزايد 
ستلزم ضرورة تسهيل احلصول استخدامات هذه الطاقات أكثر نظافة لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة وهو ما ي

على التكنولوجيا وبناء القدرات التكنولوجية للدول النامية وتعزيز قوانني محاية امللكية الفكرية ومحاية براءات 
االخرتاع لتشجيع قدرات البحث احمللية وتشجيع مسامهة القطاع اخلاص وأنشطة البحث والتطوير من خالل محاية 

 (71، صفحة 7006الخطيب، ) .حث عن آليات متويلهوالب جهوده والعوائد اليت حيققها
حسب سيناريو  (7011-3220) وليةتطورات وتوقعات الطلب على الطاقة األ (:71)رقم  جدول

REmap (بالمليون طن مكافئ للنفط) 
 7011-7037 7011 7010 7071 7070 7037 7000 3220 مصدر الطاقة

 %1.0 2888 2811 2020 2287 2301 1881 1413 النفط
 %3.8 2349 1142 1019 1412 4187 4194 3881 الغاز

 %1.8 2171 2117 2411 2319 1978 4109 4411 الفحم
 %4.2 3331 3103 787 187 824 898 048 النووية

 %4.3 013 288 211 173 131 440 312 الكهرومائية
 %3.0 3121 3931 3071 3211 3131 3138 171 الحيوية

 %9.1 939 088 214 133 324 81 18 المتجددة
 %3.4 39198 38012 30927 32177 31421 31191 1987 اإلجمالي

 IEA, World Energy Investment Outlook, International Energy): المصدر
Agency, 2014, p. 24) 
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فإن تطورات استهالك العامل من الطاقة األولية سرتتفع حبلول سنة  مبني يف اجلدول السابق كما هو 
فط والغاز ، إال أهنا لن تزيد بنفس الوترية ففي حني سيسجل استهالك املوارد األحفورية كاستهالك الن4110

سنويا ستعرف معدالت استهالك الطاقات املتجددة والطاقة  %3.8 إىل 1.0الطبيعي زيادة ال تتعدى نسبة 
ستثمار سنويا وهو ما يعكس توجه العامل حنو اال %4احليوية باإلضافة إىل الطاقة الكهرومائية ارتفاعا مقدرا بنسبة 

 .يف هذا النوع من الطاقات
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  خالصة الفصل
الطاقات املتجددة وكفاءهتا االستخدامية وجدواها االقتصادية من حيث لقد تناولنا يف هذا الفصل دراسة 

ح والكتلة احلية ا مزايا الطاقات املتجددة وعيوهبا، حيث أن مصادر الطاقة املتجددة املستمدة من الشمس والري
 حسنية لتوطاقة باطن األرض واحمليطات باإلضافة إىل الطاقة النووية اليت تستلزم كلها تكنولوجيات جد متطور 

القدرات  تتطور حيث  ؛كما ذكرنا سالفا  العاملية خارج الطاقة األحفورية تطبيقاهتا تعترب املصدر الوحيد للطاقة
استخدام تقنية املركزات الرتاكمية املركبة واملولدة من الطاقة الشمسية باختالف تطبيقاهتا الفلطوضوئية أو بالعاملية 

مزارع الرياح املولدة للطاقة الكهربائية تشييد  التوجه حنوىل إتسخني، باإلضافة راض التربيد والو حىت ألغأالشمسية 
يف العامل، ناهيك عن القدرات األخرى من الطاقة  جيغاوات 211ما سعته  4130دة سنة لتصل قدرهتا املول

ئية، وحىت الطاقة الكهرومائية وارتفاع معدالت االستثمار يف توسيع وبناء حمطات توليد الطاقة من املساقط املا
حيث قدرت القيمة املركبة  ،املستمدة من احلرارة اجلوفية وتوجه العديد من الدول املتقدمة حنو االستثمار فيها

 90ن أصل ميغاوات، م 1911اإلمجالية الستخدامات الطاقة احلرارية بالواليات املتحدة األمريكية ما سعته 
توجه تركيا حنو استغالل هذه الطاقة كمستثمر جديد بقدرات مركبة  كما الحظنا أيضا  ؛ترياوات املولدة عامليا
 . 4130ميغاوات لسنة  307جديدة تقدر بسعة 

اهتا  ولية يف العامل واعتماد العديد من الدول على تقنيطاقة النووية يف توليد الطاقة األكما أشرنا إىل أمهية ال
وروبية وحىت بعض الدول اآلسيوية حيث بلغ استهالك العامل من الطاقة النووية هناية كدول مشال أمريكا والدول األ

الوقود احليوي ك احليوية مصادر الطاقة كما أشرنا إىل .مليون طن مكافئ للنفط 8111يعادل ما  4130سنة 
ارتفع إنتاج العامل إنتاج اإليثانول والغاز احليوي من املخلفات؛ حيث  تمد من بعض احملاصيل وارتفاع نسباملس

تستحوذ على سوقه الواليات املتحدة األمريكية  %8.0بنسبة ( 4132-4131)ل الفرتة المن الوقود احليوي خ
كما . لكل منهما %30، واالحتاد األورويب وباقي دول العامل بنسبة %42تليها الربازيل بنسبة  %28بنسبة 

تطرقنا إىل جدوى استغالل الطاقات املتجددة من حيث تكاليف استثماراهتا ومشاريعها حيث عند مقارنة تنافسية 
ة من حيث التحكم يف التكنولوجيا تل تطبيقات الطاقة الشمسية الصدار تكاليف تطبيقات الطاقات املتجددة حت

لذكر تطبيقات الطاقة الفلطوضوئية بدرجة أوىل، كما تعترب أيضا جانب حنو سوقها وخنص باواجتاه املستثمرين األ
 .بني كل من الواليات املتحدة ودول أوروبا وأفريقيا ااستثماراهتمقارنة  توربينات الرياح يف اليابسة ذات تنافسية عند

فة حيث كما تطرقنا أيضا إىل آليات االستثمار يف الطاقات املتجددة وهيكلية ولوجه إىل الدول املضي  
بليون دوالر مقارنة  418ما قيمته  4130بلغت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف الطاقات املتجددة سنة 

التمويل الالزم ملشاريع الطاقات املتجددة يعترب أحد النقاط الرئيسية وألن . بليون دوالر 491بقيمة  4132بسنة 
رات كبرية مقارنة بالطاقات التقليدية املعتمدة على الوقود خاصة وأهنا تتطلب استثما الداعمة لنشر تطبيقاهتا

األحفوري، حيث قدرت احتياجات العامل من االستثمار يف كفاءة الطاقة والطاقات املتجددة خالل الفرتة إىل 
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ا ىن التحتية بعدهبليون دوالر حيتل فيها قطاع النقل أكرب نسبة مث قطاع البناء والب 122مبا يزيد عن  0201سنة 
 .القطاع الصناعي

مم املتحدة اقات املتجددة حسب سيناريوهات األإىل اجتاهات االستثمارات األجنبية يف الط أشرناكما   
حول إحالل الطاقات التقليدية بتطبيقات الطاقات املتجددة وتشجيع نشر تكنولوجياهتا وهو ما يعزز دور االلتزام 

الكربون  سعار الطاقات املتجددة وسياسات احلد من انبعاثاتسياسات احلكومية املدعمة ألالالدويل عن طريق 
بليون  65بلغت االستثمارات العاملية يف تكنولوجيات الطاقة الفلطوضوئية ما قيمته حيث ونظم احلصص وغريها؛ 

 قطاع الرياح وة، تليها االستثمارات املوجهة حنبليون دوالر موجهة للدول النامي 62دوالر يف الدول املتقدمة و
بليون دوالر وهذا راجع إىل التحكم يف تكنولوجياهتا واخنفاض تكاليفها نسبيا مقارنة بتكاليف  556 عنبأزيد 

أهم اآلثار االقتصادية املتأتية عن استخدام الطاقات  إىل سياق الفصليف  األخري تطرقنا يفو . الطاقات األخرى
أس املال يف تكوين معدالت ر  أمهيتهااإلمداد الطاقوي العاملية و  املتجددة ودورها الفعال يف ضمان أمن منظومة

 .الدائمة واخلضراء ومنه املسامهة يف رفع معدالت النمو االقتصادي املستدام عمالةالثابت وخلق فرص ال
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 تمهيد
جانب سياسات تلعب كل من اإلمكانيات الطبيعية املتاحة من مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة إىل 

ات واملصادر ياإلمكانهذه االستفادة من  خاللمن يف استدامة الطاقة، وذلك  رئيسيا حتسني كفاءة الطاقة دورا
تأخذ يف  واالسرتاتيجيات احلكومية اليت  السياساتسب جدواها الفنية واالقتصادية، باإلضافة إىل عملية تطبيق حب

 ،موارد الطاقة املتاحة واحلد من تلوث البيئة والبيئية مع ضرورة احلفاظ علىاالعتبار األبعاد االجتماعية واالقتصادية 
 .وعليه تعترب الطاقات املتجددة حاليا مكملة للطاقات األولية يف إطار حتسني كفاءة هذه األخرية

ملواكبة التغريات احلاصلة يف أسواق الطاقة الدولية بدأت اجلزائر يف اآلونة األخرية يف تبين اسرتاتيجية و 
األسواق من من خالهلا إمكانياهتا املتاحة لتوفري متطلبات إمداد النظام الطاقوي احمللي وحىت ثطاقوية جديدة ت

األرضية أو البىن التحتية املوجودة حاليا واليت من غري املمكن استبداهلا مباشرة هبياكل أخرى  ا منقطالانو  ة،األجنبي
ية هلذه التطبيقات، األمر الذي يستدعي االجتاه تدعم تطبيقات الطاقات املتجددة باإلضافة إىل التكاليف العال

حنو جذب املزيد من االستثمارات األجنبية واخلربة التكنولوجية وتشجيع القطاع اخلاص على املشاركة بفعالية يف 
مناخ سنتناول يف هذا الفصل  ،نشر استخدامات الطاقة البديلة واليت تكون مقبولة بيئيا وذات جدوى اقتصادية

نتاجية واحتياطيات املوارد األحفورية ملعرفة القدرات اإلباجلزائر طاقات األولية األجنيب املباشر يف ال االستثمار
ونسب استخدامها إىل معدالت نضوهبا من أجل تقييم اجتاه إحالل هذه األخرية ببدائل الطاقات املتجددة واليت 

موال واخلربات والتكنولوجيا اجلديدة طاب رؤوس األأولية تقيس أثر استق تستلزم كأي نوع من املشاريع إىل دراسات
من خالهلا  ولانحساء هذا الفصل يف أربع مباحث ج نمية يف الدول املضيفة، وعليهعلى مستويات النمو والت

استعراض أهم اإلجنازات االستثمارية اليت حققها قطاع الطاقة عامة وأهم مراحل دمج االعتماد التدرجيي للطاقات 
ة كمدخل ملعرفة الطاقة األولي صائص البيئة االستثمارية يف قطاعتناول املبحث األول خيسحيث املتجددة، 

يف املبحث الثاين إىل مناخ االستثمار األجنيب  سنتطرقو  ؛ات األجنبية يف دولة ريعية كاجلزائرتوجهات االستثمار 
، ومعرفة خصائص البيئة االستثماريةاملباشر يف الطاقات املتجددة وهذا من خالل حصر مصادر املوارد املتجددة 

أهم السياسات واالسرتاتيجيات املعتمدة لتشجيع ولوج االستثمارات األجنبية يف  فيه اجلأما املبحث الثالث سنع
، أما (4102-0891)كذا تطور خمصصات االستثمار يف الطاقات املتجددة خالل فرتة الدراسة القطاع و 
حتليل جدوى االستثمارات األجنبية املباشرة يف قطاع الطاقات املتجددة من  فسنقوم فيه مبحاولةالرابع املبحث 

أكرب نسبة من االستثمارات خالل حصر الدراسة يف قطاع الطاقة الشمسية فقط، كونه القطاع الوحيد الذي نال 
باإلضافة إىل األمهية اليت أولتها له الربامج التنموية ومجلة القوانني التحفيزية اليت أطرت تطبيقات الطاقة الشمسية 

، ناهيك عن اإلمكانيات الطبيعية اهلائلة واملتاحة الستغالل الطاقة الشمسية ها من التطبيقات األخرىري ن غدو 
 .باجلزائر 

 



تحليل جدوى االستثمار األجنبي المباشر في كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة بالجزائر: الفصل الرابع  

 

163 
 

 تثمارية في قطاع الطاقات األوليةبيئة االسخصائص ال: األول المبحث
ال يتحقق االستثمار األجنيب املباشر إال بتوفر عوامل حتققه ولعل من بني أهم هذه العوامل مزايا املوقع 

 ريات وحمددات االستثمار األجنيب املباشر، حيث تتميزلسابق ملختلف نظالنوعية اليت مت ذكرها من خالل العرض ا
وألن اجلزائر كبلد يعتمد يف متويل براجمه التنموية على رأس املال العديد من البلدان املضيفة خبصائص بيئية خمتلفة، 

لرتقية  الوطنيةحيث صنفت الوكالة  تتمثل يف صادرات البرتول والغاز؛ تجدد والناتج عن موارد ناضبة واليتاملغري 
من بني البلدان اليت متتلك احتياطيات برتولية مؤكدة   01املرتبة الـ تأن اجلزائر احتل ANDIوتطوير االستثمار 

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، ) للطاقة لالحتاد األوريب الرئيسي كما أنه يعترب املمون الرابع
، 4119االقتصاد الوطين منذ أزمة أن توايل األزمات اليت بدأت تظهر تداعياهتا على ، إال (80/80/6802

مع اخنفاض  4101 سنة ، وهتاوي أسعاره مع بداية4102واالخنفاض املفاجئ ألسعار النفط منذ منتصف سنة 
د األوريب على التعايف من الطلب العاملي عليه نتيجة لتباطؤ االقتصاد الصيين وعدم قدرة اقتصاد منطقة االحتا

، 6802نجوم، ديسمبر ) تراكمه، تأثر هيكل االقتصاد الريعي هبذه املوجة ومبا أن العرض حافظ على أزمتها؛
ضرورة االعتماد على اسرتاتيجية اقتصادية ناجعة على املدى الطويل  يستدعيالذي هو األمر و  ؛(82صفحة 

واليت تأخذ بعني االعتبار التطور املستقبلي لقيمة هذه املوارد عرب الزمن من أجل تعويض الفاقد الظريف واملفاجئ 
ات التنموية يف قيمتها وذلك باالستثمار يف رأس املال املتجدد، وهو ما عمدت على حتقيقه مجلة االسرتاتيجي

إىل االنتقال إىل اقتصاد االكتفاء الذايت والذي يعتمد على اجلزائر للصادرات غري النفطية اليت تسعى من خالهلا 
التوجه العاملي من خالل الربامج التنموية الوطنية اليت عكست هذا التوجه ابتداءا من هذا موارد وأصول تواكب 
بحث سيتم عرض وتقييم مناخ بيئة االستثمارات األجنبية يف قطاع ومن خالل هذا امل. مطلع األلفية اجلديدة

 .الطاقة األولية بصفة عامة واملباشرة منها بصفة خاصة
 األولية نبي المباشر في قطاع الطاقاتاألجاالستثمار توجهات : المطلب األول

الستثمارات األجنبية املباشرة احملققة يف قطاع الطاقة األولية، وهذا ل ةالتحتييتناول هذا املطلب تقييم البىن  
االحتياطيات املؤكدة من املصادر غري املتجددة وقدرات اإلنتاج الوطنية من الطاقة األولية  حتليل تطورمن خالل 

طاع الطاقة الكهربائية باإلضافة إىل تقييم حصيلة االستثمارات األجنبية يف هذا القطاع، باإلضافة إىل التطرق إىل ق
اقة وقدرات اإلنتاج والتصدير عوامل املؤثرة على الطلب على الطالنتاج وأهم ي يعترب احملرك الرئيسي لعجلة اإلالذ

  .جل معرفة االحتياجات املستقبلية للقطاع وإمكانية إحالل الطاقات التقليدية باملوارد املتجددةمن أ
  المؤكدة من النفط والغاز الطبيعيات تحتياطياالتطور : الفرع األول

تجة للنفط متتلك اجلزائر احتياطيات هائلة من النفط والغاز، حبيث حتتل املرتبة الثالثة لدول أفريقيا املن
يتوزع احتياطي  و .مليار برميل 04حسب التقديرات األولية بلغت احتياطات النفط حوايل و . عامليا 04واملرتبة 

حوض  72حوض يف الصحراء الوسطى،  13حوض يف إليزي،  37حقل منها  411النفط والغاز باجلزائر على 
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 2111بـ أما بالنسبة للغاز، فقد قدر حجم االحتياطي املثبت .يف حوض واد مية 70يف بركني ورود النوس، و
ومل يتم إنتاج سوى  ؛حىت الوقت الراهن لالستخراج ةقابل اتاحتياطي منه% 91حيث متثل نسبة ، 7مليار م

جتدر اإلشارة إىل أن جل االحتياطي موجود باجلانب الشرقي للصحراء، ويتم  كما. من هذه االحتياطات% 01
 شركة بفضل االكتشافات احلديثة اليت قامت هبا وطنية بطريقة مستمرة وذلك من جهة؛مراجعة االحتياطيات ال

بإدخال  نسبة االسرتجاع يف املكامن وذلك ة وشركائها ومن جهة أخرى عن طريق حتسنيسوناطراك البرتولي
 (82، صفحة 6808ماي  06-80مؤتمر الطاقة العربي التاسع، ) .واالستثمار فيها التكنولوجيات احلديثة

 مليار برميل (6802-0008)الفترة تطور االتحتياطي المؤكد من النفط خالل (: 90)شكل رقم 

 
 (6802-0008)خالل سنوات  BPمن إعداد الطالبة باالعتماد على بيانات : المصدر

حيث  ،قد مر بعدة مراحل اتسمت بالتذبذباحتياطي النفط كما يظهر يف الشكل أعاله فإن تطور 
مليار برميل، واخنفاضا بعد ذلك حىت سنة  8.2عند مستوى  0894و 0890ارتفاعا ما بني سنيت عرف 

إىل  0891مليار برميل سنة  9انتقل هذا االحتياطي مما يعادل  مليار برميل، كما 9.8عند مستوى  0893
، ومتثل هذه النسبة 4101، ليثبت بعدها عند نفس املستوى حىت هناية سنة 4101مليار برميل سنة  04.4

 .حتياطيات املؤكدة من النفط يف العاملمن اال 1.3%
وحلوله حمل  0891من سنة  ةأما الغاز الطبيعي ونظرا للتطورات اليت عرفتها السوق الدولية خالل الفرت 

ويظهر تطور ن وترية التنقيب على آبار الغاز، فقد ارتفعت معدالت استخدامه مما سرع م النفط والفحم،
 :يف الشكل التايلباجلزائر  4101إىل  0891الطبيعي خالل الفرتة من االحتياطي املؤكد من الغاز 
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 مكعب قدمتريليون  (6802-0008)خالل الفترة  لغازتطور االتحتياطي المؤكد من ا(: 28)شكل رقم 

 
  (6802-0008)خالل سنوات  BPإعداد الطالبة باالعتماد على بيانات  من :المصدر

حيث  0893حىت سنة  0891أعاله تراجع احتياطيات الغاز الطبيعي من سنة يتبني لنا من الشكل  
لريتفع  ،0882بني السنتني حىت سنة  مكعب قدم تريليون 014مكعب إىل  قدمتريليون  078اخنفض من 

لريتفع االحتياطي إىل  0883مناطق جديدة سنة  01حيث تواصلت االكتشافات إىل  0881ابتداءا من سنة 
ميثل هذا و ، 4101 هناية سنة حىت 4111ويثبت ما بني سنوات ، 0888سنة  قدم مكعب تريليون 078

 التذبذب يف وفيما يلي يوضح اجلدول ثبوتمن االحتياطي العاملي للغاز الطبيعي،  %4.2االحتياطي ما نسبته 
 .االحتياطيات املؤكدة للنفط والغاز الطبيعي ونسبتها إىل االحتياطيات العاملية

 (6802-6808) االتحتياطيات المؤكدة من النفط والغاز الطبيعي وتبث(: 62)جدول رقم 
االتحتياطي الموكد من النفط  السنوات

 (مليار برميل)الخام 
االتحتياطي المؤكد من الغاز 

 (مليار متر مكعب)الطبيعي 
نسبة االتحتياطيات من 

 (%)النفط إلى العالم 
نسبة االتحتياطيات من 

 (%)الغاز إلى العالم 
6808 04.4 2112 1.88 4.71 
6800 04.4 2112 1.89 4.78 
6806 04.4 2112 1.88 4.70 
6802 04.4 2111 1.81 4.48 
6809 04.4 2111 1.82 4.49 
6802 04.4 2112 1.81 4.48 

األوابك، التقرير )؛ (22-60، الصفحات 6802األوابك، التقرير اإلتحصائي السنوي، ): المصدر
 (02-80، الصفحات 6802اإلتحصائي السنوي، 
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سنوات األخرية، وهذا راجع من جهة  ستاحتياطيات النفط والغاز خالل ال استقرار السابق يبني اجلدول
إىل توجه شركات االستخراج العاملية إىل االستثمار يف الطاقات البديلة والغاز الصخري، بدل الطاقات التقليدية 
امللوثة واليت صارت تكاليفها يف االرتفاع خاصة مع اخنفاض أسعار النفط يف السوق العاملية واألزمات املتوالية اليت 

امل اليوم، باإلضافة إىل أن نسبة احتياطيات اجلزائر من النفط والغاز الطبيعي ال تكاد تتعدى ما نسبته يشهدها الع
يف أحسن األحوال وهي نسب تكون ضئيلة مقارنة باالحتياطيات العاملية هلذه الطاقات  %4.7إىل  %0من 

ملتجددة والبحث يف سبل ترشيد استهالك ااألحفورية، مما يشكل دافعا إضافيا لالجتاه حنو االستثمار يف الطاقات 
  .وتعزيز كفاءة الطاقة

 (6802 -6882)اكتشاف النفط والغاز الطبيعي في الجزائر خالل الفترة (: 62)جدول رقم 
 (العدد)االكتشافات البترولية 

6882 6882 6880 6880 6808 6800 6806 6802 6809 6802 
 غاز نفط غاز نفط غاز نفط غاز نفط غاز نفط غاز نفط غاز نفط غاز نفط غاز نفط غاز نفط
04 3 1 01 4 8 9 9 02 01 01 01 9 47 04 41 09 02 00 07 

األوابك، التقرير اإلتحصائي السنوي، ) ؛(6808األوابك، التقرير اإلتحصائي السنوي، ) :المصدر
األوابك، التقرير اإلتحصائي السنوي، )؛ (6806األوابك، التقرير اإلتحصائي السنوي، ) ؛(6800
اإلتحصائي السنوي، األوابك، التقرير )؛ (6809األوابك، التقرير اإلتحصائي السنوي، )؛ (6802
 .(6802األوابك، التقرير اإلتحصائي السنوي، )؛ (6802

شري إىل أن اجلزائر حتتل حاليا نهم اكتشافات النفط والغاز الطبيعي باجلزائر، حيث يبني اجلدول أعاله أ
وحقول النفط والغاز بعد مصر، غري أهنا تعترب ضئيلة من حيث عدد االكتشافات احلديثة لآلبار عربيا املرتبة الثانية 

  .الواليات املتحدة األمريكيةالعامل األخرى ك جدا إذا ما قورنت بدول
 الوطني من الطاقة األوليةواالستهالك اإلنتاج  قدرات: الفرع الثاني

حيث ينقسم إنتاج الطاقة إىل فرعني إنتاج الطاقة  مع مرور الزمن،عرف إنتاج الطاقة تطورا ملحوظا 
األولية وإنتاج الطاقة املشتقة، حيث يشمل إنتاج الطاقة األولية إنتاج الوقود الصلب والبرتول اخلام والغاز الطبيعي 

اء والغاز ية، باإلضافة إىل إنتاج الطاقة املشتقة والذي يتمثل يف الكهربوغاز البرتول املميع والكهرباء اهليدروليك
املوايل تطور  لشكلويبني ا الطبيعي املسال والوقود السائل والوقود الغازي باإلضافة إىل بعض الغازات األخرى، 

 .نتاج الوطين من الطاقة األولية خالل العشرية األخريةاإل
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 نمليون ط (6802-0008)خالل الفترة  نتاج الوطني من الطاقة األوليةاإلتطور (: 20) شكل رقم
 مكافئ للنفط

 
 
 
 
 
 
 

 BP (0008-6802)من إعداد الطالبة باالعتماد على بيانات : المصدر
إنتاج اجلزائر من ، حيث سجل إنتاج اجلزائر من الطاقة األوليةارتفاع من خالل الشكل أعاله نالحظ  

لينتقل من  0883كما شهد طفرة منذ بداية  ارتفاعا ملحوظا، 0888سنة  حىت 0891النفط خالل الفرتة من 
 4101، ويتذبذب اإلنتاج الوطين بعدها حىت سنة 4119مليون طن سنة  91.8مليون إىل  81.7ما قدره 

من اإلنتاج  %0.8وبنسبة  4102مقارنة بسنة  %1.2-حمققا اخنفاضا بنسبة مليون طن  89.1بإنتاج قدره 
مليون طن  07.7مجايل للنفط، أما إنتاج الغاز الطبيعي فكما نالحظ هو بدوره ارتفع من ما قدره العاملي اإل

 0888مليون طن مكافئ للنفط سنة  18.0مليون طن مكافئ إىل  33.4إىل  0891مكافئ للنفط سنة 
ألزمة املالية العاملية ، متأثرا با4118وقد سجل بدوره اخنفاضا ابتداءا من سنة  ،مقرتبا بذلك من سعة إنتاج النفط

، بنسبة تغري مقدرة 4101مليون طن مكافئ للنفط سنة  32.3وتباطؤ اقتصاد العامل ليصل إىل حدود 
 .للغاز الطبيعي من اإلنتاج العاملي %4.7، كما ميثل إنتاج اجلزائر من الغاز 4102مقارنة بسنة  %1.2بناقص

 .ولية يف االقتصاد الوطينوفيما يلي يوضح اجلدول إمجايل استهالك الطاقة األ
 (يوم/ ألف برميل مكافئ للنفط) (6802-6808 ) األولية إجمالي استهالك الطاقة(: 62)جدول رقم

 6802 6809 6802 6806 6800 6808 السنة
 009040 0808490 080248 088242 00642 09242 االستهالك اإلجمالي

 227.8 241.9 208.4 241.7 289.1 290.0 استهالك النفط
 310.7 818.1 181.4 131.8 103.1 211.4 استهالك الغاز

 1.3 1.8 1.2 0.9 0.3 1.0 استهالك الطاقة الكهرومائية
 7.8 7.8 7.4 1.8 1.1 8.8 استهالك الفحم

 783.3 738.1 798.3 710.8 748.0 701.1 إجمالي استهالك المشتقات النفطية

األوابك، التقرير )؛ (20-29، الصفحات 6802األوابك، التقرير اإلتحصائي السنوي، ) :: المصدر
 4(29-26، الصفحات 6802اإلتحصائي السنوي، 
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 ولية األحفوريةاالعتماد الكبري على مصادر الطاقة األ نياجلدول السابقالشكل و نالحظ من خالل حيث  
يف توليد الطاقة حيث يستحوذ استهالك النفط والغاز الطبيعي على النسبة األكرب، باإلضافة إىل استهالك 
املشتقات النفطية املستوردة، بعدها استهالك الفحم وتليها يف آخر مرتبة استهالك الطاقة الكهرومائية واليت تكون 

 بينات احلرارية حيث بلغ إمجايل استهالك الطاقة األوليةيف غالب األحيان ذات الدورة املركبة واملشرتكة مع التور 
 ، وهي قيمة ال تضاهي استهالك4101سنة  ومبرميل مكافئ للنفط يف الي 0028011 باجلزائر ما يعادل قيمة

 من استهالك الواليات املتحدة املقدر %1.11 ما نسبته سوى ثللدول املتقدمة الصناعية حيث ال متا
ولية مبا من االستهالك العاملي للطاقة األ %1.10، وما نسبته برميل مكافئ للنفط يف اليوم 08171111بـ

 (BP, 2016, p. 9) .برميل مكافئ للنفط يف اليوم 84198111يعادل  
 تجارة النفط والغاز في إطار الشراكة األجنبية :الفرع الثالث
ملا حتوزه اجلزائر من مصادر احملروقات ذات األمهية االقتصادية واالجتماعية، خاصة وأهنا املصدر نظرا 

نستعرض فيما يلي  األول جللب العملة الصعبة باإلضافة إىل دورها احليوي يف حتريك عجلة اإلنتاج واالقتصاد،
، كون هذه (4101-4101)رتة ته وإمجايل صادرات الغاز الطبيعي خالل الفصادرات النفط اخلام ومشتقا

 .األخرية متثل املصدر الرئيسي وشبه الوحيد لإليرادات الوطنية
وإجمالي صادرات الغاز الطبيعي ( يوم/ ألف برميل)صادرات النفط الخام ومشتقاته (: 60)جدول رقم 

 (6802-6808)  (مليار متر مكعب)
 6802 6809 6802 6806 6800 6808 السنة

 291.8 234.8 819.1 891.8 883.8 319.9 صادرات النفط
 818.4 818.7 248.3 211.2 299.8 118.8 صادرات المشتقات النفطية

 27.98 21.17 23.11 14.72 14.18 13.78 صادرات الغاز الطبيعي

األوابك، التقرير اإلتحصائي )؛ (06، صفحة 6802األوابك، التقرير اإلتحصائي السنوي، ): المصدر
 .(02-09، الصفحات 6802السنوي، 

نالحظ من اجلدول اخنفاض حجم صادرات النفط خالل الفرتة األخرية وهذا راجع إىل تراجع الطلب  
، باإلضافة 4101و 4102 رات املشتقات النفطية ارتفاعا سنيتعليه يف السوق العاملية، يف حني سجلت صاد

إىل تراجع حجم صادرات الغاز الطبيعي مقارنة بالسنوات املاضية وهو األمر الذي يؤثر على العائدات ويقلص من 
اليت تستورد الغاز الطبيعي الذي يوضح أهم الدول  (82)الملحق رقم وميكن مراجعة  .حجم الفوائض املالية

بلغ عدد خطوط النقل  كما  .4101عن طريق التصدير بالناقالت خالل سنة واملتعاملة بتقنية الربط باألنابيب أو 
األوابك، ) ،29إىل  41ميل وبقطر من  1931خط، بطول  08عرب شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي 

واجلدير بالذكر أن اجلزائر تستورد أيضا بعض املشتقات  (060، صفحة 6802التقرير اإلتحصائي السنوي، 
 .التايلة األخرى كما يبينه اجلدول النفطية من الدول املصدر 
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 ( 6802-6808) للفترة (يوم/ ألف برميل)واردات المشتقات النفطية(: 60)جدول رقم 
 6802 6809 6802 6806 6800 6808 السنة

 0642 2942 08648 0040 9042 0040 الواردات

األوابك، التقرير اإلتحصائي )؛ (082، صفحة 6802األوابك، التقرير اإلتحصائي السنوي، ): : المصدر
 .(082، صفحة 6802السنوي، 

 إال أهنا تستورد مشتقات النفطفعلى الرغم من أن اجلزائر تعترب من أهم الدول املصدرة للمحروقات 
يستوعب بعد اهم يف سريورة العجلة اإلنتاجية، حيث أن نسيجها اإلنتاجي مل ومشتقات الطاقة األولية واليت تس

حسب تقرير منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول فإن متوسط سعر نفط كما أنه و . االستثمارات التحويلية
إىل  4104دوالر أمريكي للربميل سنة  000.28اجلزائر املصنف خبليط الصحراء قد اخنفض من ما قيمته 

دوالر سنة  14.38إىل ليصل ، 4102دوالر أمريكي سنة  88.89إىل  4107دوالر أمريكي سنة  018.79
 (008، صفحة 6802األوابك، التقرير اإلتحصائي السنوي، ) .4101

 االستثمار في قطاع الكهرباء: المطلب الثاني
االقتصادية يف اجملتمعات املعاصرة،  حيوية لسريورة خمتلف القطاعات أمهية الكهربائية ذات الطاقة تعد       
ونظرا العتماد . االقتصادي التقدم مستوى اليت تعكس املؤشرات أهم أحد منها الفرد نصيب متوسط وأصبح

من عائدات الصادرات كدخل وطين، أنشأت اجلزائر مؤسسات  %83اجلزائر على احملروقات حيث متثل حوايل 
 خمتصة يف الطاقة، من بينها جند مؤسسة سونلغاز اليت وجدت هبدف تطوير قطاع الكهرباء والغاز واالستثمار يف

تعلق بإنتاج وتوزيع وامل 0891أوت  18خ يف ر املؤ  13-91م مصادر الطاقة الكهربائية واليت ينظمها القانون رق
الصناعي أصبح متوسط استهالكها و الطاقة الكهربائية، وألن الكهرباء تعد من املصادر احليوية للتطور االقتصادي 

د مستمر سواء من ياستهالكها والطلب عليها يف تزايعترب كمعيار اقتصادي يفسر تقدم وختلف الدول، مما جعل 
 .طرف األفراد أو املوسسات

  القدرات الكهربائية من المصادر غير المتجددة: الفرع األول
لطاقة من شكل إىل آخر حسب مصادر طاقة الكهربائية هي عملية حتويل لإن عملية توليد أو إنتاج ال

مر الذي حيدد لكميات املطلوبة هلذه الطاقة، األالطاقة الكهربائية وحسب االطاقة املتوفرة يف مراكز الطلب على 
ليت تؤثر كلها يف هيكل إنتاج وتوزيع اأنواع حمطات التوليد وكذلك أنواع االستهالك وأنواع الوقود ومصادره و 

 .(4100-4112)الل الفرتة وايل تطور هيكل إنتاج الكهرباء خويبني اجلدول امل. الكهرباء
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  (6800 -6889)للفترة ( جيغاوات)هيكل إنتاج وتوزيع الكهرباء من طرف سونلغاز (: 28)جدول رقم 
 6889 6882 6882 6882 6880 6880 6808 6800 

 90086 92682 96088 98809 22022 29090 22220 28080 اإلجمالي المتوفر سونلغاز

االستهالك الذايت للمنتجني 
 الذاتيني

720 782 439 478 440 711 201 711 

 90622 92202 92800 98622 22600 22662 22002 20628 اإلنتاج الوطين

 71 77 71 49 48 48 42 08 املشرتيات من املنتجني الذاتيني

 (022، صفحة 6800-0026الديوان الوطني لالتحصائيات، ) :المصدر
كما يظهر أعاله فقد تطور إمجايل الطاقة الكهربائية املنتجة خالل السنوات األخرية كما تطور أيضا    

، االستهالك الذايت للمنتجني الذاتيني للكهرباء وسعة الكهرباء املنتجة ذاتيا واملقتناة من طرف شركة سونلغاز
 .نتاج الوطين من الكهرباءويوضح املنحىن املوايل تطور اإل

 (6800-6889)للفترة  (ميغاوات) اإلنتاج الوطني من الكهرباء: (26) قمشكل ر 
 
 
 
 
 
 
 

 4(28)رقم الجدول  بياناتمن إعداد الطالبة باالعتماد على  :المصدر
يبني الشكل ارتفاع نسب إنتاج الطاقة الكهربائية من طرف املتعامل الوطين سونلغاز ومن طرف املنتجني 

سنويا وهو ما يستدعي  %01عرض الكهرباء الناتج عن الطلب املتزايد إىل ما يعادل الذاتيني، حيث نالحظ منو 
 .النظر يف مصادر توليد هذه الطاقة

كما متتلك اجلزائر إمكانيات معتربة ومتنوعة من حيث توفرها على مصادر وقدرات التموين بالطاقة 
ية يف هذا اجملال بفضل إنتاج ما يتجاوز عن الكهربائية والغاز، أهلتها كي تصنف من بني أحسن الدول األفريق

، ليقفز اإلنتاج إىل أزيد %88ما نسبته  لأصبحت التغطية الكهربائية تعاد حيث، 4111ميغاوات سنة  3111
شبيهة بتلك املسجلة يف تعترب أن نسبة التغطية الكهربائية يف اجلزائر  كما،  4102ميغاوات سنة  01111عن 

مقارنة بني إنتاج الطاقة ( 70)وفيما يلي يوضح اجلدول رقم  .روبيةوالتنمية األو  بعض بلدان منظمة التعاون
 .ومائية ومصايف التكريرالكهر 
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ألف برميل )وطاقات مصافي التكرير القائمة إنتاج الطاقة الكهرومائية  قدرةمقارنة بين  (:20)جدول رقم 
 (6802-6880)للفترة  (يوم/ مكافئ للنفط

 6802 6809 6802 6806 6800 6808 6880 السنة
إنتاج الطاقة 

 الكهرومائية
1.7 1.0 0.3 0.9 1.2 1.8 1.3 

 189.4 127.1 194.8 194.8 194.8 194.8-  مصايف التكرير

األوابك، التقرير اإلتحصائي )؛ (98، صفحة 6802األوابك، التقرير اإلتحصائي السنوي، ): المصدر
 (99، صفحة 6802السنوي، 

فكما نالحظ من اجلدول ارتفاع نسبة توليد الطاقة الكهربائية من املصادر التقليدية مقارنة بالطاقة  
 من بنيالكهرومائية، ولكن هذا ال ينفي تواصل اجلهود لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية خاصة وأن اجلزائر تصنف 

 كامل املساحة الداخلية، ويبني اجلدول املوايل القدرات املتاحة ربة األوىل من حيث كثافة الكهربة عاألفريقي الدول
 .من الطاقة الكهربائية

 (6802-6808)للفترة  المركبة لتوليد الطاقة الكهربائية  القدرات(: 26)جدول رقم 
 6802 6809 6802 6806 6800 6808 السنة

 03478 01813 01019 07111 00211 00742 (ميجاوات)المركبة القدرة 
 04791 01843 01282 8333 9818 3822 الحمل الكهربائي األقصى
 82887 81110 18029 14111 29934 22818 (ساعة/ جيغاوات)الطاقة الكهربائية المولدة 

 17207 28084 21111 20891 79810 71833 (ساعة/ جيغاوات)الطاقة الكهربائية المستهلكة 

األوابك، التقرير )؛ (029-026، الصفحات 6802األوابك، التقرير اإلتحصائي السنوي، ): : المصدر
 (020-022، الصفحات 6802اإلتحصائي السنوي، 

ة الكهرومائية مقارنة باملصادر نقص القدرات املركبة لتوليد الطاقمن خالل اجلدولني السابقني نالحظ  
ولكن  4101إىل سنة   4101حفورية األخرى، غري أن الطاقة الكهرومائية املولدة عرفت تطورا منذ سنة األ

 .ليس بنفس وترية الطاقة املولدة من مصايف التكرير
 ات المولدة من المصادر المتجددةالقدر : الفرع الثاني

إن عملية توليد الكهرباء وإنتاجها باجلزائر ال تزيد عن كوهنا عملية لتحويل الطاقة من شكل إىل آخر 
حسب مصدر هذه الطاقة املتوفرة، وعليه نتطرق فيما يلي إىل أهم الطرق املعتمدة يف عملية توليد الطاقة 

 .باجلزائر الكهربائية
تعترب حمطات التوليد البخارية حموال للطاقة عن طريق احلرارة النامجة عن حرق الوقود : د البخاريةمحطات التولي04
، ومن مث استخدام هذه احلرارة (د مساعدو قو الطبيعي كوقود رئيسي أو الفيول كوالذي يكون غالبا حرق الغاز )

الناجتة يف تسخني املياه وحتويلها إىل خبار ومن مث تسليطه على توربينات خبارية تقوم بدورها بتوليد استطاعة الطاقة، 
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 71تقارب حوايل  اسنوات، ودورة حياة طويلة نسبي 8 إىل 1حيث متتاز هذه احملطات بفرتة إجناز ترتاوح بني 
من  %14افة إىل تكاليف تشييدها الضخمة ومردوديتها اجليدة كما أن نسبة توليدها للطاقة تقدر بـسنة، باإلض

 .اإلنتاج الكلي
ويتم التوليد الطاقة الكهربائية من هذا النوع انطالقا من احلرارة الناجتة عن حرق  :محطات التوليد الغازية64

اهلواء املضغوط إىل درجات عالية ويعترب هذا النوع من الوقود دون احلاجة إىل جود املاء، حيث يتم حرقه مع 
ائري وهذا لندرة املياه حيث متتاز هذه ز اجلاحملطات حديث النشأة نسبيا ويستعمل يف املناطق النائية كاجلنوب 

سنة وتعترب تكاليفها  01احملطات بفرتة إنتاج قصرية نسبيا تستغرق حوايل سنتني، كما أن دورة حياهتا تقدر بـ
، 6806-6800تكواشت، ) .من اإلنتاج الكلي %24.3دها اليت تعادل يخفضة مقارنة بقدرة تولمن

 (020-028الصفحات 
هنار اجلبلية ار واملرتفعات اليت جتري فيها األطات على منسوب األمطتعتمد هذه احمل :محطات التوليد المائية24

ماكن املناسبة من جمرى النهر سدود يف األ تشييد جيبهنار ذات احندار خفيف إذا كانت جماري األفوالبحريات، 
لتخزين املياه، وتنشأ هذه احملطات بالقرب من هذه السدود، وعليه فإن أي كمية من املياه موجودة على ارتفاع 

الطاقة الكامنة إىل طاقة حركية وإذا  معني حتتوي على طاقة كامنة يف موقعها فإذا هبطت إىل ارتفاع أدىن حتولت
سلطت كمية من املياه على توربينات مائية دارت بسرعة كبرية وتكونت على حمور التوربينة طاقة ميكانيكية إذا 

 (تجددةبوابة الطاقات الم) .ربطت مع حمور املولد الكهربائي تولد أطراف العضو الثابت من املولد طاقة كهربائية
 6802وليد المركبة تحسب نوع التوليد بالميغاوات سنة تقدرات ال(: 22)جدول رقم 

إجمالي  Thermal –تحراري  النوع
المحطات 

 الحرارية

-كهرو
 مائي

طاقة 
 رياح 

طاقة 
 شمسية

طاقة 
متجددة 

 أخرى

 ليااإلجم
دورة  بخاري غازي ديزل السنة

 مزدوجة
6802 741 9282 4271 2702 01189 449 080 02022 
6802 787 8888 4271 2702 08900 449 01 21 011 02620 

األوابك، التقرير اإلتحصائي )؛ (020، صفحة 6802األوابك، التقرير اإلتحصائي السنوي، ):  :المصدر
 (098، صفحة 6802السنوي، 

يبني اجلدول أعاله قدرات التوليد املركبة للطاقة الكهربائية حسب املصدر، حيث نالحظ ارتفاع قدرات  
لطاقة الشمسية ومن الرياح حيث التوليد احلراري على حساب الطاقات األخرى النظيفة كالطاقة الكهرومائية وا

من  %83ميغاوات مبا نسبته حوايل  01189ما سعته   4102الكهرباء املولدة من الطاقة احلرارية سنة  تلمث
يف حني ال يتعدى إنتاج ، 4101ميغاوات سنة  08900لرتتفع هذه القيمة إىل إمجايل الطاقة الكهربائية املولدة 

هو أن اجلزائر  هنا؛ غري أن اجلدير بالذكرئية، مبا فيها الطاقة الكهروما %7الطاقة من املصادر املتجددة ما نسبته 
كما نالحظ حيث سامهت طاقة الرياح  4108ابتداءا من سنة صارت تفصل بني مصادر إنتاج الطاقة املتجددة 
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ختلف مصادر الطاقات ميغاوات مل 011ميغاوات و 21ميغاوات والطاقة الشمسية يف إنتاج  01نتاج إيف 
يوضح اجلدول املوايل أهم حمطات توليد الطاقة و  أغلبها إىل طاقة الكتلة احليوية، عخرى واليت ترجاملتجددة األ

 .الكهرومائية باجلزائر
 6809سنة  محطات توليد الطاقة الكهرومائية( 29)جدول رقم 

 (ميغاوات)القدرة المركبة  المحطات
 2042 درقينة

 69 اغيل مدى
 088 منصورية

 02 ارقان
 04802 سوق الجمعة

 94920 تيزي مدن
 64206 اغزر نشبال

 24888 غريب
 24962 قوريت

 24288 بوتحنيفية
 02288 واد فودة
 24288 بني باد
 94660 تسالة

 (موقع وزارة الطاقة): رالمصد
حمطة، نتطرق يف الفرع حمطات توليد الطاقة الكهرومائية باجلزائر وقدرة توليد كل كما يبني اجلدول أعاله  

 .املوايل إىل االستثمار يف قطاع الكهرباء املتجددة األصل
 بالجزائر المتجددة األصل االستثمار في قطاع الكهرباء: الفرع الثالث

ت يف الكثري من اجلوانب، فهو منتوج غري قابل للتخزين والطلب اجعن باقي املنتو يتميز منتوج الكهرباء  
زمن، لذا البد من دراسة أهم العوامل املؤثرة على الطلب على الكهرباء واخلصائص املميزة عليه جد متغري مع ال

هلذا الطلب، حيث من أهم العوامل اليت تؤثر على الكهرباء هي احلركة الدميغرافية مبعىن التمركز يف املدن واملناطق 
ل لفرتة طويلة املستهلك ظع الصناعة الذي باإلضافة إىل قطا احلضرية الذي يزيد من احتياجات الطاقة الكهربائية، 

الكبري للكهرباء، خاصة مع تطور النشاط االقتصادي الذي يبىن على الصناعات ذات القيمة املضافة العالية وعلى 
لى الكهرباء قطاع اخلدمات مما يزيد يف استهالك الكهرباء، والتقدم التكنولوجي الذي يؤثر مباشرة يف الطلب ع

 .زيع واالستغاللجهزة املستعملة وأيضا نوعية النظام الكهربائي من حيث نوعية النقل والتو كمية األوذلك بزيادة  
  (28، صفحة 6882بلغيث، )
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 249-18حيدد املرسوم التنفيذي رقم  إذ ،واالستثمار حيث متنح اهليئات املختصة تراخيص االستغالل
يتعني على املنتجني الراغبني يف  حيثة، يإجراءات االستغالل للطاقة الكهربائ 4118نوفمرب  48املؤرخ يف 

تسويق الطاقة الكهربائية طلب رخصة االستغالل لدى جلنة ضبط الكهرباء والغاز، والتقيد بدفرت الشروط املتعلق 
لجنة ضبط ) ،4118نوفمرب  48املؤرخ يف  248-18حبقوق وواجبات منتج الكهرباء امللحق باملرسوم رقم 

نستعرض برنامج توليد الطاقة الكهربائية باملصادر  املبحث املوايل ويف (6802أوت  00ء والغاز، الكهربا
سنفصل يف مناخ  ، كماحسب املصدر كأهم مشاريع توليد الكهرباء املتجددة 4171-4101املتجددة للفرتة 

 .االستثمار يف قطاع الكهرباء من املصادر املتجددة
 تحصيلة تدفقات االستثمارات األجنبية في قطاع الطاقة التقليديةتقييم : المطلب الثالث

نتطرق يف هذا املطلب إىل تقييم حصيلة تدفقات االستثمارات األجنبية يف قطاع الطاقة التقليدية وخنص  
 .بالذكر اسرتاتيجيات االستثمار يف تطوير احملروقات واالستثمارات يف قطاع الطاقة األولية كما يلي

 في تطوير المحروقات والمحافظة عليهاالمباشر االستثمار األجنبي : ولالفرع األ
ء إىل ل اللجو إن التوجه اجلديد لسياسة تطوير احملروقات قد مكن من إدخال تغريات جوهرية وذلك بفض

 حيث تعمل حاليا. االستثمارات األجنبية املباشرة للشركاء األجانب، خاصة يف ميدان احلفر والتنقيب واإلنتاج
 املباشر خالل الفرتة املمتدة شركة عاملية للنفط والغاز وقد وصلت قيمة االستثمار األجنيب 71باجلزائر أكثر من 

مليار دوالر  4.7مليار دوالر أمريكي يف قطاع الطاقة ومبعدل تدفق  71إىل حوايل ( 4107-4111)بني 
وتتمثل منها لتطوير مكامن احلفر والتنقيب واحلفاظ على كفاءة االستخراج واالسرتجاع،  %93سنويا، خصصت 

 :جنبية املباشرة يف قطاع احملروقات فيما يلياألهداف الرئيسية لتوجيه االستثمارات األ
 رفع وحتسني احتياطيات احملروقات وظروف استغالهلا وذلك بإنعاش وتكثيف البحث واالستكشاف؛-
 كامن املكتشفة وغري املستغلة وحتسني نسب االستخالص يف املكامن املستغلة؛تطوير امل-
كوادر احمللية على يد اخلربات خلق القيمة املضافة يف القطاع وتوفري فرص العمل من خالل تكوين ال-

 .جنبية وبإدخال أفضل التكنولوجياتاأل
عقد مع  11ستكشاف أكثر من يف إطار البحث واال 4104حىت  4111مت إبرام ما بني سنيت حيث 

 0111الشركاء األجانب وهذا من خالل قيام عشر مناقصات دولية، حيث مت خالل هذه الفرتة حفر حوايل 
 471بئر قام حبفرها جممع سوناطراك والباقي قام به الشريك األجنيب، كما مت تسجيل حوايل  784بئر، منها 

كما ساهم املستثمر األجنيب يف عملية تقييم املكامن .اكتشاف لسوناطراك 031اكتشاف للمحروقات منها 
نتاج الغاز الطبيعي، العديد من املشاريع خاصة لتطوير إاستعمال تقنيات االسرتجاع احلديثة، ومت إجناز باملوجودة 

الرفع من صادرات الغاز الطبيعي وفق ما تصبو إلية شركة سوناطراك يف حتقيق  حيث سامهت التقنيات األجنبية يف
 .4141حبلول سنة  7مليار م 91هدف تصدير حوايل 
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جنيب وهذا من خالل مسامهة املستثمر األ( 4108-4108)ىل برنامج االستكشاف للفرتة باإلضافة إ
يف إجناز مسح زلزايل مع الرتكيز على تقنية املسح الزلزايل ثالثي األبعاد األجنبية واليت رغم تكلفتها العالية إال أهنا 

  008021بعاد ومسح زلزايل بتقنية ثنائي األ 4كم  20218وايل حب القيامتتميز بالدقة والفعالية، حيث سيتم 
ثنائي األبعاد يف السنة مسح  4كم  01111 إجناز بالذكر أن أنه قد متواجلدير . بتقنية املسح ثالثي األبعاد 4كم

حىت سنة  0881جانب خالل الفرتة من ثي األبعاد من طرف املستثمرين األثالمسح  4كم  09111حوايل و 
 ر يف السنة وسيتم إجنازئب 031عدل بئر استكشافية مب 932أما بالنسبة للتنقيب فسيتم حفر حوايل  .4111

منها من طرف شركة سوناطراك وهو ما يؤكد اكتساب الكفاءة الوطنية للخربات األجنبية يف إطار ولوجها  91%
 (62-68، الصفحات 6809ديسمبر  62-60مؤتمر الطاقة العربي العاشر، ) .املباشر

( 4108-4108)البحث والتطوير خالل الفرتة ويقدر املبلغ اإلمجايل لالستثمارات األجنبية يف جمال 
 .مليار دوالر خمصصة لالستكشاف 41مليار دوالر منها  10بقيمة 

سكيكدة، أرزيو، اجلزائر، حاسي مسعود )ترتكز صناعة التكرير يف اجلزائر على مخس مصايف كما 
القطاعات اليت  تعد صناعة البرتوكيماويات من أهم باإلضافة إىل وحدة حتويل املكثفات بسكيكدة، كما (وأدرار

تكنولوجي وعليه مت إجناز موال الالزمة والدعم الحيث توفر الشراكة األ تستدعي ولوج االستثمارات األجنبية،
نتاجية بقدرة إ( OCI)للمنشآت الصناعية " مو أوراسك"مونيا واليوريا بأرزيو بالشراكة مع الشركة املصرية وحدة األ

حدة ة إىل و باإلضاف. مليون طن يف السنة من اليوريا 0.02مونيا ومليون طن يف السنة من األ 0.21بـ تقدر
، بقدرة (SBGH)" سهيل هبوان"األمونيا واليوريا مبنطقة مرسى احلجاج بأرزيو بالشراكة مع الشركة العمانية 

 .ليوريامليون طن سنويا من ل 4.70مليون طن سنويا من االمونيا و 0.74إنتاجية 
كما استفادت شبكة نقل وتوزيع الطاقة من خمصصات كبرية لتدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة 
وهذا من خالل تشييد وتطوير أنابيب النقل للبرتول اخلام والغاز الطبيعي وغاز البرتول املسال واملكثفات حيث 

 .مليار دوالر 1.1ايل حو ( 4108-4101)بلغت قيمة املشاريع األجنبية لربنامج الفرتة 
وعليه فقد سجل قطاع الطاقة واملناجم تدفقات هامة لالسثمارات األجنبية املباشرة خالل الفرتة 

هذه  وتوزعت. مليار دوالر سنويا 4.7مليار دوالر مبا يعادل  71قدرت قيمتها اإلمجالية بـ( 4111-4102)
تليها الشركات اآلسيوية بنسبة األوروبية، لشركات ل %32.4ة حسب املناطق اجلغرافية بنسبة االستثمارات األجنبي

 .موزعة على باقي دول العامل %0.0والنسبة الباقية واملتمثلة يف  %01مث الشركات األمريكية بنسة  02.3%
 األولية تحصيلة تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة في قطاع الطاقة :الفرع الثاني

توزيع ونقل الكهرباء حسب الضغط املرتفع واملتوسط والضغط املنخفص شبكة  يبني اجلدول املوايل 
بالكيلومرت واليت تبني حجم االستثمارات القائمة يف عملية ربط املناطق السكانية بشبكة التغذية بالكهرباء من 

 .احملول الرئيسي كما يلي
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 (6806-6888)خالل الفترة ( ألف كلم)شبكة توزيع ونقل الكهرباء (: 22)جدول رقم 
 6806 6800 6808 6880 6880 6882 6882 6882 6889 6882 6886 6880 6888 السنة

 42 44 44 40 41 09 03 03 03 08 01 04 04 ضغط مرتفع
 041 008 002 007 018 018 017 010 83 82 84 81 99 ضغط متوسط

ضغط 
 منخفض

011 013 007 008 041 049 071 074 078 078 024 023 012 

 (28، صفحة 6809ديسمبر  62-60مؤتمر الطاقة العربي العاشر، ): المصدر
 .4104-4111خالل الفرتة الغاز الطبيعي شبكة الربط بويبني اجلدول املوايل عدد مشرتكي الشبكة الكهربائية و 

  (6806-6888)خالل الفترة  (ألف مشترك) مشتركي الشبكة الكهربائية والغاز الطبيعي(: 22)جدول رقم 
 6806 6800 6808 6880 6880 6882 6882 6882 6889 6882 6886 6880 6888 السنة

مشتركي 
الشبكة 

 الكهربائية

2122 2319 2983 1044 1718 1814 1943 8180 8711 8141 8941 3411 3241 

مشتركي الغاز 
 الطبيعي

0782 0281 0118 0892 0987 4108 4419 4208 4878 4811 7011 7721 7889 

  (28، صفحة 6809ديسمبر  62-60مؤتمر الطاقة العربي العاشر، ) :المصدر
 2122111من  4111نالحظ من اجلدول ارتفاع عدد مشرتكي الربط بشبكة الكهرباء منذ سنة 

، وكذلك بالنسبة ألعداد املشرتكني %81تفوق نسبة بزيادة  4104ألف مشرتك سنة  3241111مشرتك إىل 
إىل ما يعادل  4111مشرتك سنة  0782111يف شبكة الربط بالغاز الطبيعي، حيث ارتفع عدد املشرتكني من 

 %88واجلدير بالذكر أن اجلزائر قد بلغت ما معدله ، %79بزيادة مقدرة بـ 4104مشرتك سنة  7889111
األولية يف وفيما يلي جدول يبني إمجايل استهالك الطاقة  .يف نسبة تزويد املناطق النائية بالكهرباء والربط بالشبكة

ونشري أنه يف املبحث املوايل سنفصل أكثر يف استثمارات ومشاريع إنتاج وتوليد الكهرباء  .ائر حسب القطاعاجلز 
 .خري إىل كهرباءمن املصادر املتجددة، كوهنا حتول يف شكلها األ

 (6806-6880)خالل الفترة  إجمالي استهالك الطاقة األولية تحسب القطاع(: 22)رقم جدول 
 6806 6800 6808 6880 6880 6882 6882 6882 6889 6882 6886 6880 السنة

استهالك الطاقة 
 بالقطاعات

2801 2812 1028 1283 1903 8113 8338 3298 3794 9108 3981 3829 

الصناعة، قطاع 
البناء واألشغال 

 العمومية

2801 2812 1028 1283 1903 8113 8338 3298 3794 9108 3981 3829 

 01131 04731 00401 01988 8888 8211 8171 1921 8108 1887 1704 2383 قطاع املواصالت
القطاع املنزيل 

واستهالكات 
 أخرى

8199 0170
1 

0070
7 

0410
0 

04338 07080 02719 00882 04817 04201 04731 01131 

0988 اإلمجايل
1 

4114
8 

4424
1 

4714
3 

42279 41317 43173 48028 71812 70828 74871 78781 

 (20، صفحة 6809ديسمبر  62-60مؤتمر الطاقة العربي العاشر، ): المصدر
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ولية قد عرف تطورا ملحوظا خالل الفرتة من فإن استهالك الطاقة األ السابقدول كما نالحظ من اجل 
يف املتوسط خالل نفس  %11حيث بلغ هذا االستهالك ارتفاعا مقدرا حبوايل  4104حىت سنة  4110سنة 

النقل ولية يليه قطاع لقطاع األكثر استهالكا للطاقة األالفرتة، كما يعترب قطاع الصناعة والبناء واألشغال العمومية ا
واالستهالكات األخرى، وهو ما يوضح انتقال اجلزائر النوعي حنو اسرتاتيجية التنمية  عائليواملواصالت والقطاع ال

اجتاهها إىل ترقية البىن التحتية وهو ما يفتح آفاق لالستثمار يف بدائل الطاقة األولية املتواصلة من جهة وأيضا 
  .4104إىل  4111املوايل حصيلة نشاطات التنقيب آلبار احملروقات خالل الفرتة ويبني اجلدول  .األحفورية

 (6806-6888)تحصيلة نشاطات التنقيب خالل الفترة  (:20)جدول رقم 
 6806 6800 6808 6882 6882 6882 6889 6882 6886 6880 6888 السنة

األمتار احملفورة 
 (م)

0143
12 

8482
4 

3829
4 

0448
02 

08182
1 

092349 408884 74188
0 

47348
8 

489012 419028 

عدد اآلبار 
االستكشافية 

 احملفورة 

78 78 49 20 81 82 33 002 38 39 88 

التنقيب الزلزايل 
ثالثي األبعاد 

 (4كم)

438 300 4130 4932 7701 2809 3001 3088 00998 9183 07091 

التنقيب الزلزايل 
ثانئي األبعاد 

 (كم)

9820 3008 9789 0011
8 

9038 3843 04027 07149 8140 08399 9888 

عدد 
 االكتشافات

8 3 8 3 07 9 09 41 48 41 70 

 (28، صفحة 6809ديسمبر  62-60مؤتمر الطاقة العربي العاشر، ) :المصدر
ايل ثالثي لز التنقيب الز ت من اآلبار بتقنيات لة نشاطات التنقيب واالستكشافايبني اجلدول أعاله حصي

استكشاف خالل  70نة إىل معدل يف الس 8رتفع عدد االستكشافات من األبعاد وتقنيات ثنائي األبعاد حيث ا
جنبية وولوج د االتفاقيات يف إطار الشراكة األوهو راجع إىل ارتفاع عد 4104و 4111الفرتة ما بني سنوات 

 . املستثمرين األجانب وشراكتهم مع جممع سوناطراك
 االستثمارات األجنبية الالزمة لمواجهة الطلب المحلي على الطاقة: الفرع الثالث

حتتل اجلزائر مرتبة مرحية يف السوق العاملي للطاقة األحفورية، باعتبارها بلدا منتجا ومصدرا للمحروقات  
، ونظرا لعامل OAPECواألقطار العربية املصدرة للبرتول  OPECول رت صدرة للبعضوا يف منظمة الدول املو 

ائر االعتماد على اسرتاتيجية وطنية للفعالية الطاقوية من جهة من ز رد الطاقوية األحفورية، قررت اجلنضوب املوا
أخرى من أجل ضمان أجل تثمني الطاقات اإلنتاجية احلالية واحلفاظ عليها وترشيد استهالك الطاقة ومن جهة 

وهلذا يعترب التخطيط على املدى البعيد . توازن العرض والطلب احمللي واحلفاظ على االحتياطي الوطين للمحروقات
ذا اجملال وعليه قامت الوكالة الوطنية لرتقية واستخدام الطاقة وترشيد استهالكها يف ه أمرا ضروريا لوضع خطة عمل
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(APRUE)  املبحث املوايل بشيء من التفصيل بدراسة مستقبلية حول الطلب النهائي واليت سنتطرق إليها يف
ن القدرات الطاقوية اجلزائرية للطاقة يف اجلزائر، حيث توصلت الدراسة أنه يف ظروف اإلنتاج واالستهالك احلالية فإ

ن اقتصاد البد م تدارك هذا الوضعمن أجل  وعليه، 4171مليون طن مكافئ للنفط حبلول سنة  01يد عن ز ست
، حسب السيناريو املرجعي للوكالة الوطنية 4171مليون طن مكافئ للنفط آفاق سنة  81يد سعته عن ما تز 

(APRUE) مهية البالغة لتنفيذ برامج الفعالية الطاقوية من أجل مواجهة الطلب احمللي وهذا ما يعكس األ
 .والدويل على موارد الطاقة األولية

خالل الفترة  (ألف طن مكافئ للنفط) االستهالك الوطني اإلجمالي من الطاقة األولية(: 20)جدول رقم 
(6880-6806 ) 

االستهالك 
 الوطين 

4111 4110 4114 4117 4112 4111 4118 4113 4119 4118 4101 4100 4104 

 84 89 714 434 143 128 811 710 711 491 480 718 712 املواد الصلبة
 1 1 1 1 1 1 1 1 2 03 02 41 70 النفط اخلام
املنتجات 

 النفطية
8809 3411 9108 9938 8018 8010 8298 0173

4 
0071

0 
0470

8 
0443

4 
0712

9 
0788

8 
 8301 9311 9140 3349 8838 8930 1893 1372 2919 2719 2194 7331 7390 الغاز الطبيعي

غاز البرتول 
 املسال

0984 0818 4194 4081 4717 4074 0831 0889 4183 0831 4749 4719 4741 

0171 8419 9813 9202 9431 3338 3811 3084 8813 8888 8011 1370 1219 الكهرباء
2 

 1 1 31 1 017 0 1 1 4 1 1 1 1 *مواد أخرى
0942 اإلمجايل

8 
0988

0 
4114

1 
4424

2 
4717

1 
4211

8 
4131

7 
4317

3 
4848

8 
7131

3 
7081

1 
7789

4 
7878

1 

 (28، صفحة 6809ديسمبر  62-60مؤتمر الطاقة العربي العاشر، ): المصدر
املتعلق بالتحكم بالطاقة شروط ووسائل  0888يوليو  49املؤرخ بتاريخ  88-18حيث حدد القانون 

وآفاق ترشيد تأطري تنفيذ السياسة الوطنية لرتشيد استهالك الطاقة، ولتحقيق هذه السياسة مت حتديد إطار 
استهالك الطاقة، وتقييم إمكانيات التحكم يف استهالك الطاقة وهذا من خالل تكليف القطاعات الناشطة يف  

مؤتمر الطاقة العربي ) :كل من قطاع السكن، اخلدمات، اجلماعات احمللية، قطاع الصناعة والنقل لتحقيق ما يلي
 (60-60، الصفحات 6809ديسمبر  62-60العاشر، 

 إعالم وتوعية املستهلك بأمهية التحكم يف الطاقة؛-
تكوين وتدريب مهندسي وفنيي املؤسسات الصناعية يف جماالت إدارة الطاقة وإجراء تدقيقات طاقوية -

(Energy Auditing)؛ 
 الطاقة؛إجراء الدراسات الشاملة والقطاعية لتقييم إمكانية االقتصاد يف -
 إجراء دراسات ميدانية وتطوير أشكال للطاقة والتكنولوجيات الفعالة؛-
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خاصة فيما يتعلق بالوحدات )إجراء فحوص طاقوية يف الوحدات الصناعية ذات االستهالك املرتفع من الطاقة -
 .ما يلييالتفصيل فقة بوسنتطرق ملضمون الربنامج الوطين لرتشيد استعمال الطا .(املصنعة ملواد البناء

 مناخ االستثمار األجنبي المباشر في قطاع الطاقة المتجددة: المبحث الثاني
ال تقل اهتمامات اجلزائر مبشاكل تأمني إمدادات الطاقة األولية، التنمية املستدامة، التلوث البيئي بشكل  

املتقدمة، والمتالكها  اعام واقتصاديات الطاقات املتجددة بشكل خاص عن اهتمامات بقية الدول وخاصة منه
ا اهتإمكانيات ضخمة من موارد هذه الطاقات املتجددة، فإن استغالهلا وتطويرها وتوسيع نطاق استخدام تطبيق

 .يعترب من بني االسرتاتيجيات والسياسات الطاقوية احلالية اليت هتتم احلكومة بتنفيذها
 مصادر الطاقات المتجددة المتاتحة بالجزائر : المطلب األول

كغريها من االقتصاديات السائرة يف طريق النمو، تساير اجلزائر هنج التنمية اجلديد يف سبيل ضمان 
استمرار مستويات تنميتها احلالية وتطويرها، من خالل جمموعة من اخلطط والربامج اهلادفة إىل حتسني أوضاع 

لها تعتمد على إيرادات املصادر الطبيعية املعيشة والقضاء على الفقر وتنويع مصادر الدخل، فاالقتصاد الريعي جع
دون االهتمام بتقوية بنية القطاعات اإلنتاجية، ونظرا المتالكها إمكانيات ضخمة من الطاقات املتجددة وخاصة 
منها تواصل السطوع الشمسي الكبري وسرعات الرياح املرتفعة، وإمكانية استغالل الطاقة املائية يف مناطق عديدة 

طين باإلضافة إىل كميات معتربة من طاقة الكتلة احليوية، تعترب اجلزائر من بني الدول املؤهلة من الرتاب الو 
 .فيما يليالستغالل هذه املوارد الطاقوية املتجددة، ويتم إبراز أهم اإلمكانيات املتاحة من املصادر املتجددة 

 إمكانيات الطاقة الشمسية المتاتحة: الفرع األول
الشمسية األهم يف اجلزائر، بل هي األهم يف كل حوض البحر املتوسط، حيث يقدر جمموع تعترب القدرة 

مرة  1111السنة، مبا يعادل / ترياوات ساعي 088221أشعة الشمس الساقطة يف حدود الرتاب اجلزائري بـ
ساعي، وفيما  ترياوات 7111املقدر بـ 01مرة استهالك دول أوروبا الـ 81االستهالك اجلزائري من الكهرباء، و

 (02، صفحة 6882دليل الطاقات المتجددة، ) .يوضح القدرات الشمسية للجزائر( 21)يلي اجلدول رقم 
 القدرات الشمسية في الجزائر(: 98)جدول رقم 

 صحراء هضاب عليا منطقة ساتحلية المناطق
 98 01 12 مساتحة

 7111 7111 4811 (سنة/ ساعة)معدل إشراق الشمس 
 4811 0811 0311 (ساعة/6كيلووات ساعي م)معدل الطاقة المحصل عليها 

 (20، صفحة 6882دليل الطاقات المتجددة، ) :المصدر
اإلشراق الشمسي عرب  كما يبينه اجلدول أعاله فإن اجلزائر تعترب أحد أكرب حقول الطاقة الشمسية، فمدة 

ساعة يف اهلضاب  7811ساعة يف السنة وميكنها أن تصل إىل  4111كامل الرتاب الوطين يف املتوسط تفوق 
كيلووات يف الساعة مبعدل   1تصل إىل  4م0العليا والصحراء، والطاقة املتوفرة يوميا على مساحة عرضية قدرها 
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وزارة ) جبنوب البالد 4م/كيلووات يف الساعة  4811د ويف السنة مشال البال 4م/كيلووات يف الساعة  0311
حيث تستعمل الطاقة الشمسية حاليا يف أكثر من عشرين  ،(022، صفحة 6880الطاقة والمناجم، جانفي 

-6800تكواشت، ) :سية باجلزائرمشوفيما يلي أهم مقومات الطاقة ال قرية ومنطقة متواجدة باجلنوب،
 (092-092، الصفحات 6806

 .ساعة يف السنة 7111وفرة األراضي الصحراوية املشمسة أغلب أيام السنة ومعدل إشراق مشسي يعادل -
الصحراء اجلزائرية من أكرب الصحاري يف العامل ومتتاز بدرجة حرارة عالية خاصة يف فصل الصيف حيث  تعد-

مجالية للبالد وبذلك فهي مؤهلة الستغالل من املساحة اإل %91درجة مئوية ومتثل ما نسبته  81تفوق درجة 
 .تطبيقات الطاقة الشمسية

نتاج واالستغالل فرص اإل حباجلزائر من شأهنا أن تتيولية إىل أن الطاقة الشمسية ترجح العديد من الدراسات األ-
ية وئضو االستثمار يف ألواح الطاقة الفلطومن مث التصدير حنو الدول األخرى التساع مساحة الصحراء ومنه إمكانية 

 .والطاقة الشمسية احلرارية ذات املعدات اليت تستلزم مساحات كبرية
من  %20ر جممعات قروية صغرية متفرقة ومتباعدة، حيث يقدر سكان الريف باجلزائر حبوايل توجد باجلزائ-

حيان بالشبكة الرئيسية األرياف النائية يف الكثري من األإمجايل السكان، ومن غري املمكن ربط هذه القرى و 
 .وتقنية عاليةى اقتصادية و للكهرباء وعليه تكون عملية تزويدها بتطبيقات الطاقة الشمسية ذات جد

 .تنوع تطبيقات استغالل الطاقة الشمسية وإمكانية استعماهلا  لتوفر تكنولوجياهتا-
 .اخنفاض الغيوم يف الكثري من مناطق الصحراء وبالتايل غياب الفاقد يف معدالت اإلشراق الشمسي-
ة املستثمر يف الطاقة الشمسيأثبتت العديد من دراسات اجلدوى يف عدة دول أن اجلزائر ميكن استعادة رأس املال -

سنوات كمرحلة أولية تستلزم الدعم املباشر بعدها ميكن احلصول على  ةومخس ةهبا خالل فرتة ترتاوح بني ثالث
لخريطة معدل اإلشراق ( 82)انظر الملحق رقم ). الطاقة اجملانية النظيفة وبتكاليف تنافس الطاقات األخرى

بارة عن شبكة هدفها معرفة والذي هو ع (Réseau CHEMS)حسب شبكة مشس  (السنوي بالجزائر
لق بوصاية من مركز انطح الصحراء، والذي طشعاع الذي يصل إىل سوقياس معدالت اإلشراق الشمسي واإل

يف حتديد أماكن اإلشعاع  تساعدتطوير الطاقات املتجددة حيث من شأهنا تقدمي النتائج احلرارية الصحيحة واليت 
 .يل عملية اختيار مناطق االستثمارالشمسي القوية ومنه تسه

 إمكانيات طاقة الرياح: الفرع الثاني
أن تكون مصدرا لكل الطاقات املتجددة، ففي حني ال حتتوي اجلزائر على مواقع ذات ال ميكن للشمس 

على جذب االستثمار من الطاقة الشمسية، إذ أن اجلزائر  شدة رياح مرتفعة، يبدو أيضا أن الطاقة الرحيية أقل قدرة
حتتل مراتب متأخرة يف قائمة الدول املستقبطة لالستثمار يف جمال طاقة الرياح مقارنة مبا تستقطبه مصر وتركيا 
وفرنسا وجنوب أفريقيا وحىت الربتغال، ويفسر هذا الرتتيب املرتاجع بكون القطاع يقتصر إىل حد اآلن، على 
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الخياط، ) .ستثمار يف مزارع الرياح يف اليابسة، أما االستثمار يف تورينات الرياح يف البحر فهو ال يزال أقل تطورااال
  (82، صفحة 6880جوان 

املناخ املتنوع وحيث يتغري املورد الرحيي يف اجلزائر من مكان آلخر، وهذا ناتج أساسا عن الطبوغرافيا وعن 
ففي حني أن اجلنوب يتميز بسرعة رياح أكرب منها يف الشمال خاصة يف اجلنوب الغريب حيث تزيد سرعتها عن 

ثا يف منطقة أدرار، فإنه يالحظ على العموم أن معدل سرعة الرياح غري مرتفعة جدا /م8ثا وتزيد قيمتها عن /م2
لى املواقع الساحلية لوهران، جباية وعنابة وكذلك على يف الشمال لكن مت تسجيل وجود مناخات تفضيلية ع

دليل الطاقات ) .اهلضاب العليا لتيارت واخليرت وأيضا على املنطقة اليت حتدها جباية مشاال وبسكرة جنوبا
 (90، صفحة 6882المتجددة، 

الضغط حتاول اجلزائر بالرغم من ارتفاع تكلفة توليد الطاقة مبصدر وألن سرعة الرياح تتأثر بدرجة احندار 
باملقارنة  ميجاوات 811ميكن أن تولد ما يصل إىل قوة  الرياح توربيناتفأكرب الريح أن تتقدم يف هذا اجملال، 

، ومع تزايد القلق حول املشاكل البيئية وأمهها ميجاوات 0711و  111الذي يولد ما بني  بالوقود األحفوري
ذات اهتمام عايل  الطاقة الرحييةتعترب  النضوبإىل  الوقود األحفوريحيث تقرتب نسب  االحتباس احلراري

 الطاقة، وهو يشكل صورة أكثر فائدة يف توفري ما يكفي من للبيئةملتجددة وغري ملوثة باعتبارها مصدرا للطاقة ا
 (82، صفحة 6880الخياط، جوان ) .العاململناطق عديدة من 

ميغا وات  837حيث من شأن سرعة الرياح املتاحة باجلزائر أن توفر إمكانية توليد طاقة سنوية تقدر بـ
ثانية وهي طاقة تسمح بتزويد /م 1.0مرت وبسرعة رياح  71ساعي يف حالة تركيب توربني هوائي على علو 

وعليه فإن حتديد إمكانيات  (Amardjia Adnani, 2007, p. 112) .ائيةبمسكن بالطاقة الكهر  0119
واقع من حيث املالطاقة الرحيية باجلزائر يعترب ضروريا إلنشاء مزارع الرياح، وعليه كان البد من وضع فهرس ألهم 

مسحت نتائج قياس و سرعة الرياح، حيث مت تنصيب العديد من حمطات األرصاد باملناطق ذات النوعية اخلاصة، 
خريطة ل( 82)انظر الملحق رقم ) .حمطات األرصاد اجلوية بضبط قائمة أهم املناطق من حيث سرعة الرياح

 (4تحقول الرياح في الجزائر
 إمكانيات الطاقة الكهرومائية : الفرع الثالث

مائيــة بعــدم انبعــاث غــاز ثــاين أكســيد الكربــون يف اجلــو كنتيجــة الســتخدامها، إال أن كهرو تتميــز الطاقــة ال
ـــاطق الـــيت تقـــام هبـــا، حيـــث يتســـبب إنشـــاء الســـدود  إنشـــاء احملطـــات املائيـــة قـــد يســـهم يف تغيـــري أمنـــاط املعيشـــة باملن
واخلزانــات يف هتجــري الســكان مــن منــاطق إقــامتهم الــيت اعتادوهــا إىل منــاطق أخــرى، باإلضــافة إىل أن خــزن امليــاه يف 

ا يـؤدي الرتفـاع درجـة احلـرارة والرطوبـة وبالتـايل تغـري خزانات ضخمة يـؤدي إىل رفـع نسـبة التبخـر يف تلـك املنـاطق ممـ
ميغـاوات وترجـع هـذه االسـتطاعة  498وتبلغ حصة حظرية اإلنتاج الكهرومائي باجلزائر مبـا اسـتطاعته . طبيعة املناخ

دليلل ) ،الضعيفة إىل العدد غري الكاف ملواقع اإلنتاج الكهرومائي وإىل عدم استغالل املواقع املوجودة استغالال كفـؤا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B6%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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ميغـاوات مـن  449 سـامهت طاقـة امليـاه يف إنتـاج مـا اسـتطاعتهكمـا  (90، صلفحة 6882الطاقات المتجددة، 
 United) .4113ميغـاوات سـنة  0481مـا اسـتطاعته مقارنـة بإنتـاج  4118الطاقة الكهرومائية باجلزائر سـنة 

Nations Economic Commission for Africa & Arab Maghreb Union, 
January 12-13, 2012, p. 12)  مطـار سـنويا تقـدر لرتاب الوطين كميات معتربة من األتتساقط على اكما

عكـس بعـض  %1يل ر حبوادسنويا، إال أنه ال يتم استغالل إال نسبة قليلة منها تق 7مليار م 81حبوايل يف املتوسط 
بخـر جـزء  يف توليد الطاقة الكهربائية، وهذا نتيجة متركزها مبناطق حمـددة وت %31وروبية اليت تستغل منها البلدان األ

 7مليـار م 41ة حنو البحـر أو حنـو حقـول امليـاه اجلوفيـة، حيـث تقـدر حاليـا امليـاه املسـتغلة بــعكبري منها وتدفقها بسر 
 .والبــــاقي ميــــاه جوفيــــة( يف طــــور اإلجنـــاز 11ســـد منجــــز و 017)ثلثـــا هــــذه الكميــــة عبـــارة عــــن ميــــاه ســــطحية 

(Amardjia Adnani, 2007, p. 13)  ( السـابق للتعـرف أكثـر الثـاين مـن املبحـث وميكـن مراجعـة املطلـب
 .(على حمطات توليد الطاقة الكهرومائية

 طاقتي الكتلة الحيوية وطاقة باطن األرض: الفرع الرابع
إىل مصادر الطاقة  طاقة الكتلة احليويةعلى الرغم من أن كثريا من دول العامل قد انتقلت من استخدام 

مليار نسمة  4ال تزال املصدر الوحيد للطاقة ألكثر من  احليويةاألحفورية وخباصة مع إنتاج النفط، إال أن الكتلة 
مليون  0001يعيش معظمهم يف جنوب آسيا ويف أواسط أفريقيا وتصل الكميات املستخدمة منها إىل أكثر من 

من املصادر األولية للطاقة العاملية واليت تقدر حبوايل %  01سنويا، وبالتايل فإهنا تشكل حوايل  نفططن مكافئ لل
تقديرية، ، ونظرا لصعوبة تقدير كميات الكتلة احليوية عامليًا فإن هذه األرقام هي أرقام ن.م .ط.م 00111

وتتجلى يف استخدام اخلشب للطهي والتدفئة يف املناطق املعزولة أيام الشتاء، واستغالل خملفات احليوانات كأمسدة 
اجلزائر أي معدالت  صيحت حيث (89، صفحة 6880الخياط، جوان ) ،طبيعية خلصوبة األراضي الفالحية

من املساحة اإلمجالية  %01الستغالل طاقة الكتلة احليوية بالرغم من قدراهتا الغابية واليت حتتل مساحة تقدر بـ
 United Nations Economic Commission for Africa & Arab Maghreb). للبالد

Union, January 12-13, 2012, p. 13) 
ترتكز جل قدرات طاقة حرارة باطن األرض يف أفريقيا كلها يف اجلهة الغربية فقط، حيث يشكل  كما 

منبع  411كلس اجلوراسي يف الشمال اجلزائري احتياطيا هاما حلرارة األرض اجلوفية، ويؤدي إىل وجود أكثر من 
° 21حارة واقعة أساسا يف مناطق مشال شرق ومشال غرب البالد، وتزيد هذه املنابع عن درجة حرارة مياه معدنية 

مئوية، ومن املمكن استغالل منابع املياه املعدنية احلارة يف توليد ما استطاعته ° 88مئوية وقد تصل إىل ما درجته 
منها  %8.7مت إنشاء ما نسبته  (96، صفحة 6882اقات المتجددة، دليل الط) ميغاوات 311أكثر من 

 United Nations Economic Commission for Africa & Arab) ،4118مع هناية سنة 
Maghreb Union, January 12-13, 2012, p. 12)  21وتفوق درجة حرارة ثلث هذه املنابع الـ °

ببسكرة، مما يدعو ° 088مبنطقة عني وملان سطيف و° 009كما توجد منابع ذات حرارة مرتفعة جدا تصل إىل 
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إلنشاء حمطات لتوليد الكهرباء منها، ويعود استعمال املياه املعدنية احلارة باجلزائر إىل عشرات السنني يف 
، باإلضافة إىل جتفيف 0831ت البالستيكية عام سقي، كما استخدمت يف تدفئة البيو الاالستعمال املنزيل و 

فري احلرارة و تو ت البالستيكية، واملنازل والفنادق وتسخني البيو  جات الزراعية وتكييف اجلو داخل البناياتاملنتو 
 احلارة املياه من جوفية طبقة على اجلزائر تتوفر كما. الكهربائية الطاقة إنتاج أيضاو  الالزمة يف أماكن تربية األمساك

 القارب " أو واأللبية املائية بالطبقة تدعى املربعة اآللف من الكيلومرتات من بالعديد تقدر مساحة على ترتبع
 إىل متتد الشرقية فإهنا اجلهة ومن أدرار الغرب ومن صاحل عني اجلنوب ومن بسكرة الشمال من دهاواليت حي "الكبري

 الستغالل األولية العمليات أنتجت قد، و °13بـ املياه هلذه املتوسطة احلرارة درجة وترتاوح التونسية احلدود غاية
الملحق ) (028، صفحة 6806-6800تكواشت، ) .ميغاوات 700 ب تقدر سنوية طاقة الطبقة هذه
 (الجزائرفي أهم العناصر المعدنية يبين ( 80)رقم 

 إمكانيات الطاقة النووية :الفرع الخامس
املشهد السياسي الطاقوي العاملي  4100لقد غريت حادثة احملطة النووية بفوكوشيما اليابانية يف مارس  

بشكل كبري، فعلى الرغم من عمل اجلزائر على استيعاب تكنولوجيا الطاقة النووية من خالل تعاوهنا مع بعض 
كأملانيا، األرجنتني، كوريا الشمالية وغريها من أجل تنمية استخدامها لألغراض السلمية خاصة يف الدول املتقدمة  

قار، وسلسلة جبال أغالب جم اليورانيوم يف سلسلة جبال اهلهم مناأاقة الكهربائية، وهذا المتالكها إنتاج الط
م تكنولوجيا الطاقة النووية يف جماالت باإلضافة إىل مناطق واسعة يف سلسلة تاهبلي، إال أهنا تستخد( رقيبات)

لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية،  CEAمع وكالة الطاقة الذرية  الرعاية الصحية والزراعية وتقوم بتطوير برنامج
ن لالستخدام العاملي ايف كل من درارية وعني وسارة خمصص" سالم"و" نور"وتتوفر اجلزائر على مفاعلني نوويني 

 011 بتكلفة ، 4104ألف طن من اليورانيوم سنة  71 اجلزائر استغلتالة الدولية للطاقة الذرية، كما مبراقبة الوك
مليون دوالر، كما تعتزم السلطات احمللية االعتماد على مادة اليورانيوم احليوية يف مضاعفة توليد وإنتاج الطاقة 

السيما مبنطقيت  ةيخالل الشراكة مع املؤسسات الوطن نب مناجع فتح اجملال أمام املستثمرين األالكهربائية م
 شأن ومن األطنان، من آالف بضعة يتعدى مل الذي احلايل اإلنتاج حجم ترقية من أجل ،متنراست وتندوف

 األخذ ضرورة مع ،اجلزائري الصرف احتياطي دعم على ابيةإجي ارأث له يكون أن اليورانيوم ستغالليف  االرتفاع
 املفرط عتماداال من والتخلص نفسه، الوقت يف جدا واخلطرة املفيدة الطاقة هذه اجتاه الالزمة االحتياطات بكل
 وذلك الكهربائية، الطاقة إلنتاج موجهة جديدة مفاعالت نووية عشرة بناء اجلزائر قررت كما ،البرتول على للبلد

 مؤسسة قدرة لعدم نظرا ،الطاقة من النوع هذا ستغاللا لدعم إضايف مصدر عن للبحث استعدادها سياق يف
 20 غضون يف املفاعالت هذه إجناز وسيتم القريب املستقبل يف الكهرباء من املطلوبة الكمية توفري على سونلغاز

 اليت والصني، وفرنسا األمريكية املتحدة الواليات مقدمتها ويف تكنولوجيا، متطورة دول مع بالتعاون ،املقبلة سنة
 األغراض ذات النووية الطاقة جمال يف بالتعاون يقضي فاقات على 4113سنة  يف معها وقعت أن للجزائر سبق
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 .النووية للطاقة السلمي ستعمالاالب املتعلق القانون صدور تظاران يف جمرد برنامج يبقى هذا لكن. ةيمالسل
 (029، صفحة 6806-6800تكواشت، )

 اإلطار التشريعي لالستثمار في الطاقات المتجددة: الثاني المطلب
تزخر اجلزائر بإمكانيات هائلة من الطاقات املتجددة باختالف مصادرها، حيث بادرت بسن قانون 

، والذي حيدد سبل وكيفيات تطوير استغالل هذه الطاقات ويف 4112الطاقات املتجددة الصادر يف أوت 
خاصة تتوزع -ي أول شركة عموميةوه 4114-13-49يف  NEAL" نييال" السياق نفسه مت إنشاء شركة

حصصها بني سوناطراك، سونلغاز وجممع سيم، وهدفها تنمية وتطوير مشاريع إلنتاج الكهرباء والطاقة احلرارية من 
 .مصادر الطاقات املتجددة

  القدرات المؤسساتية لترقية الطاقات المتجددة: الفرع األول
ضعت السياسات الوطنية لتطوير الطاقات املتجددة ضمن إطار قانوين ونصوص تنظيمية، حيث متثلت و  

قانون التحكم يف الطاقة، قانون ترقية الطاقات املتجددة يف إطار التنمية املستدامة إىل : النصوص الرئيسية يف
جمموعة من اهليئات واملؤسسات  جانب قانون الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز، وترتكز هذه السياسات على

هيئات  أربعوهناك . االقتصادية، حبيث هتتم كل واحدة منها، يف حدود اختصاصها، بتطوير الطاقات املتجددة
دليل الطاقات ) :يف هذا اجملال نذكر منها 0899تابعة لقطاع التعليم العايل والبحث العلمي تنشط منذ سنة 

 (26، صفحة 6882المتجددة، 
 ؛(مارس 49)، CDERمركز تطوير الطاقات املتجددة  -
 ؛(جانفي 18)، UDESوحدة تطوير التجهيزات الشمسية  -
 ؛UDTSوحدة تطوير تكنولوجيا السيليسيوم  -
 (.مارس 44)، SEESMSحمطة جتريب التجهيزات الشمسية يف أقصى الصحراء -
بداخل قطاع الطاقة فيتم التكفل بالنشاط املتعلق برتقية الطاقات املتجددة من طرف وزارة الطاقة أما      

 يف املتجددة بالطاقات االهتمام حيث أن فكرة (26، صفحة 6882دليل الطاقات المتجددة، ) .واملناجم
 إنشاء يف املتجددة الطاقات يف تطوير جتسدت اإلرادةو  املتجددة، للطاقات السامية احملافظة بإنشاء كان اجلزائر
وفيما  (260، صفحة 6882شريف، ) ،والتابعة لوزارة الطاقة واملناجم العملية من اهلياكل واملؤسسات العديد

 :يلي نذكر اهليئات املؤسساتية يف جمال الطاقات املتجددة
، حتت 0891أوت  41واليت أنشات بتاريخ  :APRUEالطاقة  استخدام وعقلنة لترقية الوطنية الوكالة-

حيث يتمثل دورها الرئيسي يف التنسيق ومتابعة إجراءات سياسة التحكم يف الطاقة،  واملناجم، الطاقة وزارة وصاية
 .واقتصاديتها استخدم تطبيقات الطاقة املتجددة وتطوير تقنيات
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ببوزريعة  0899مارس  49والذي أنشأ كما سبق ذكره  يف  :CDERمركز تطوير الطاقات المتجددة -
عن إعداد وتطبيق برامج البحث والتطوير  والؤ مسوالذي يعترب  ،1والتابع لقطاع التعليم العايل والبحث العلمي

 .2احلرارة اجلوفية وطاقة الكتلة احليةجددة وخاصة منها الطاقة الشمسية، الرياح، التكنولوجي يف جمال الطاقة املت
بالعاصمة، والتابعة لوزارة الطاقة واملناجم،  0881واليت أنشأت سنة  :مديرية الطاقات الجديدة والمتجددة-

 .من مهامها تقييم موارد الطاقات املتجددة وتطويرها
ز وصيانة يف إجنا CREDEG البحث وتطوير الكهرباء والغازومن جهة أخرى يتدخل مركز 

أما يف قطاع الفالحة، فتجدر اإلشارة إىل وجود . إطار الربنامج الوطين لإلنارة الريفيةيف التجهيزات الشمسية 
، واليت هي عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، ولديها HCDS المحافظة السامية لتنمية السهوب

، اليت تقوم بإجناز 0898ديسمرب  04الصادر يف  90/773وجهة تقنية وعلمية، مت إنشاؤها وفقا للمؤسوم رقم 
أما على . برامج هامة يف ميدان ضخ املياه والتزويد بالكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية لفائدة املناطق السهوبية

 .كما يلي  مستوى املتعاملني االقتصاديني، فهناك عدة شركات تنشط يف ميدان الطاقات املتجددة
، حتت إطار 4114نوفمرب  47واليت مت إنشاؤها يف  :طوير الطاقات المتجددةالشركة المتخصصة في ت-

 %21ومن شركة سوناطراك،  %21واخلاص مبسامهة ( وزارة الطاقة واملناجم)شركة مسامهة جتمع القطاعني العام 
نيو "  NEALويتعلق األمر مبشروعجملمع املطحنة الصناعية للمتيجة سيم،  %01من شركة سونلغاز ومبسامهة 

وتتلخص مهام . ، وتتمثل مهمتها يف تطوير الطاقات املتجددة يف اجلزائر على املستوى الصناعي"إينارجي أجلرييا
NEAL يف: 
 تطوير املوارد الطاقوية املتجددة؛ 
 إجناز املشاريع املرتبطة بالطاقات املتجددة ، ومن أهم املشاريع: 
  باستطاعة  4100والذي بدأ اإلنتاج حقا سنة ميغاوات هتجني مشسي  يف حاسي الرمل  011مشروع

 ميغاوات من أصل مشسي؛ 41تقدر بـ
  ميغاوات يف منطقة تندوف؛ 01مشروع إجناز حظرية هوائية  بطاقة 
  مشروع إيصال الكهرباء إىل )استعمال الطاقة الشمسية يف اإلنارة الريفية يف متنراست واجلنوب الغريب

، 6882دليل الطاقات المتجددة، ) .4118نظاق العمل سنة والذي دخل كليا ( منزل ريفي 0111
 (20صفحة 

، 4111والذي يعترب من فروع سونلغاز مت إنشاؤه يف جانفي  : مركز البحث وتطوير الكهرباء والغاز-
 (22، صفحة 6882المتجددة، دليل الطاقات ) :وتتلخص مهامه يف

                                                           
1
، 82، الجريدة الرسمية، العدد 8888مارس  22، الصادر في 06-88لمزيد من التفاصيل عن مهام المركز انظر المادة الثالثة من المرسوم رقم  

 .484، ص 8888مارس  22مؤرخة في 
2
 www.cder.dzير الطاقات المتجددة وانظر الموقع الرسمي لمركز تط 
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االستشارة واملساعدة يف امليدان الصناعي وذلك من أجل اعتماد أجهزة الكهرباء والغاز املستخدمة من طرف -
عن طريق  جديدة وتكنولوجيات تقنيات إدخال اجلمهور الواسع؛ اختبار الوسائل والتجهيزات الكهربائية والغازية؛

املراجع  وتوزيع ومتابعة التطبيقي؛ تطوير استعمال الطاقات املتجددة وترقيتها؛ تسيريالدراسات والتجارب والبحث 
 .املتعلقة بتطبيقات الطاقات املتجددة من معايري ودالئل ونشريات وغريها والتكنولوجية التقنية

، 4113شاؤها سنة وهي وحدة تابعة ملركز تنمية التكنولوجيا املتطورة مت إن :وتحدة تنمية تكنولوجيا السيليسيوم-
( مادة نصف ناقلة وهو املكون األساسي لبعض أنواع الرمال والشرائح اإللكرتونية)وهي مكلفة بإعداد السيليسوم 

اليا الكهروضوئية والبصرية اإللكرتونية والكشف عن كل الدراسات والبحوث من اخلمن أجل استعماله لصناعة 
  .1ناعي وتنميتهاأجل إدماج الصفائح الشمسية على املستوى الص

 (IAER)ائري للطاقات املتجدد احلكومة املعهد اجلز  حيث أنشأت :المعهد الجزائري للطاقات المتجددة-
ساسي يف جهود التكوين املبذولة من طرف الدولة ويضمن بصفة نوعية تطوير الطاقات الذي يقوم بدور أ

أيضا ميادين اهلندسة، األمن واألمان، التدقيق الطاقوي، املتجددة يف اجلزائر، ويشمل التكوين الذي يقدمه املعهد 
 (62، صفحة 6800برنامج الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، ) .وتسيري املشاريع الطاقوية

  اإلطار القانوني واإلجراءات التحفيزية للطاقات المتجددة: الفرع الثاني
جتاه كفاءة الطاقة، وذلك العتماده من قبل االتزاما سياسيا قويا طار التشريعي للطاقات املتجددة ميثل اإل

السلطات التشريعية العليا للبالد، مما يؤدي إىل مشاركة اجلهات املعنية على نطاق واسع، حيث متت املصادقة على 
 مر أساسا مبجموعة من القوانني تعلق األقطاع الطاقات املتجددة ويعدد من النصوص التشريعية من أجل تأطري 

 .كما يليواإلجراءات التحفيزية  
 اإلطار القانوي: أوال

قات املتجددة والتحكم يف صدرت جمموعة من القوانني والتشريعات اليت سامهت يف تأطري قطاع الطا
 :فيما يلي الطاقة تتمثل

، واملتعلق بالتحكم يف الطاقة، حيث يرسم هذا القانون 0000جويلية  60الصادر في  00/80القانون رقم -
مت و اإلطار العام للسياسة الوطنية يف ميدان التحكم يف الطاقة وحيدد الوسائل اليت تؤدي إىل ذلك، هلذا الغرض 

 .2اعتبار ترقية الطاقات املتجددة كإحدى أدوات التحكم يف الطاقة
الذي و ، 4114فيفري  11الصادر يف  14/10عن طريق القانون  القانون المتعلق بالكهرباء والتوزيع للغاز-

وضع إجراءات من أجل ترقية إنتاج الكهرباء انطالقا من الطاقات عن طريق وضع أساسا لتحرير  هذا القطاع 
املتجددة، وكذا يف الشبكة ويف إطار تطبيق هذا القانون مت اإلعالن عن املرسوم املتعلق بتكاليف التنويع، حيث 

                                                           
1
، 2662ديسمبر  60، الصادر في 20، الجريدة الرسمية، العدد 2662نوفمبر  68وزاري المشترك، الصادر في انظر المادة الثانية من القرار ال 

 .08ص 
2
 .60، ص 8888جويلية  28الصادر في  68-88انظر القانون رقم  



تحليل جدوى االستثمار األجنبي المباشر في كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة بالجزائر: الفصل الرابع  

 

187 
 

على منح تعريفات تفاضلية على الكهرباء املنتجة انطالقا من الطاقات املتجددة، والتكفل من طرف مسري  ينص
برنامج الطاقات المتجددة والفعالية ) .شبكة نقل الكهرباء على حسابه اخلاص بإيصال التجهيزات اخلاصة هبا

 (60، صفحة 6800الطاقوية، 
 12الصادر يف  18/12قانون رقم  ،القانون المتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة-

، وينص هذا القانون املتعلق برتقية الطاقات املتجددة ألغراض التنمية املستدامة على صياغة برنامج 4112أوت 
 للطاقات وطين مرصد وإنشاء تطويرها، إىل دفعوال التشجيع على أيضا ينص كما1.وطين لرتقية الطاقات املتجددة

، صفحة 6882دليل الطاقات المتجددة، ) .وتطويرها املتجددة الطاقات ترقية يف الفضل عليه يعودو  املتجددة،
22) 
 اإلجراءات التحفيزية لالستثمار في الطاقات المتجددة: ثانيا

ولويات املنصوص عليها يف برنامج الطاقات املتجددة وتشجيع مبادرات اخلواص لأللالستجابة الناجعة  
نوين والتحفيزي اواليت هتدف إىل حتديد اإلطار الق واملؤسسات، أجريت العديد من التعديالت التشريعية والتنظيمية

التحفيزات ما جاء به للمستعملني واملتدخلني وخمتلف املستثمرين يف قطاع الطاقات املتجددة، ومن أهم هذه 
وفيما يلي ميكانيزمات وآليات تنفيذ ما جاء به  FIT قانون تعريفة الشراء املضمونة للكهرباء ذات األصل املتجدد

دد مزيج األدوات احلكومية اليت تتيح خمتلف التسهيالت اإلدارية والتمويلية للمستثمر ي حيوالذ؛ هذا القانون
 :تشريعات اخلاصة بتسهيل االستثمار يف القطاعاألجنيب ونستعرض فيما يلي أهم ال

املتضمن قانون املالية التكميلي واملتضمن رفع معدل  4100جويلية  09املؤرخ بـ 00-00القانون رقم -
من نسبة  FNERاإليرادات البرتولية املخصصة لتغذية الصندوق الوطين للطاقات املتجددة ولتوليد الطاقة اهلجينة 

 .، والذي مت الشروع يف تنفيذه خاصة يف حمطات توليد الطاقة اهلجينة%0إىل ما نسبته  1.1%
مل وتنفيذ وسري حسابات واحملدد آلليات ع 4100ديسمرب  19املؤرخ يف  962-00المرسوم التنفيذي رقم -

 ."طاقة اهلجينةالصندوق الوطين للطاقات املتجددة وتوليد ال"واملوسومة بـ 070-714اخلاصة رقم  االعتمادات
، واحملدد لشروط اكتساب العالوات والتحفيزات 4107بتاريخ جوان  600-02المرسوم التنفيذي رقم -

 .اخلاصة بتكلفة تنويع إنتاج الطاقة الكهربائية
 281-1واملغري واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم  4107ديسمرب  09بتاريخ  969-02المرسوم التنفيذي -
 .واملتعلق بالتدقيق الطاقوي للمؤسسات ذات االستهالك الواسع للطاقة 4111ديسمرب  48لـ

واحملدد لتعريفة الشراء املضمون إلنتاج الكهرباء ذات األصل املتجدد  6809فبراير  86القرار الوزاري بل-
 ,Nouveau Programme National de Développement des En) .اماهتاوشروط استخد

Février 2015, p. 06) 
                                                           

1
 .86، ص 2664أوت  84الصادر في  68-64انظر القانون رقم  
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ومن أجل تشجيع ودعم الصناعات املرافقة لتحقيق أهداف هذا الربنامج من املتوقع ختفيض حقوق 
املواد األولية واملنتجات اليت و  لواحقالعدات و املص استرياد فيما خي اجلمارك واملتعلقة بالضريبة على القيمة املضافة

 .تستخدم يف عملية اإلنتاج احمللي ملعدات الطاقة املتجددة والفعالية الطاقوية
 اللوائح واألدوات الحكومية لبرنامج تشجيع االستثمار في الطاقات المتجددة: الفرع الثالث

اجلزائر حتدي توفري موارد كافية من مصادر الطاقة وعلى األخص البرتول والغاز الطبيعي واليت بلغت  تواجه 
وتشري الدراسات بأنه على الرغم من امتالك . من إمجايل االحتياجات من الطاقة %88نسبة االعتماد عليها 

تفاع تكلفة استخراجها فإن اجلزائر ستواجه اجلزائر الحتياطيات من هذه املصادر إال أنه نظرا لتنامي استخدامها وار 
ويف هذا اإلطار هتدف منظومة برنامج الطاقة املتجددة والفعالية . عجزا يف تغطية احتياجاهتا من تلك املصادر

مع  %41الطاقوية إىل حتقيق نسبة مشاركة للطاقة املتجددة إىل إمجايل الطاقة الكهربائية إىل نسبة ال تقل عن 
، ويف هذا اإلطار وحماولة لتشجيع املستثمرين احملليني واألجانب على إنشاء مشاريع إلنتاج 4171حلول سنة 

الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة وذلك من خالل آليات تشمل عقود طويلة األجل وبأسعار مناسبة تضمن 
املضمونة للكهرباء ذات األصل املتجدد كمحفز توطني ونقل هذه التكنولوجيات حمليا، جاء قانون تعريفة الشراء 
 .وحمدد للخطوط العريضة لالستثمار يف تطبيقات الطاقة املتجددة

  :FIT قانون تعريفة الشراء المضمونة للكهرباء ذات األصل المتجدد-
الطاقوية الذي اعتمده  الربنامج الوطين لتطوير الطاقات املتجددة والفعالية  4100فرباير  17جاء قانون  

وما يربر هذا االختيار االسرتاتيجي الطاقة الكامنة واهلائلة من الطاقة الشمسية اليت يقدر . 4171-4100لفرتة 
ويف . 4171من الطاقة الكهربائية الوطنية حبلول سنة  %73أن حيقق استغالل تطبيقاهتا إنتاج ما يفوق نسبته 

، يضم الرتتيب النظامي 4102فرباير  14املوافق لـ  0271ربيع الثاين من عام  14هذا اإلطار صدر قرار 
ميغاوات من أصل متجدد حبلول سنة  04111بالنسبة للطاقات املتجددة، والذي يطمح إلنشاء حمطة بقدرة 

باء لجنة ضبط الكهرباء الكهر ) :ويتألف هذا الرتتيب مما يلي .من جمموع إنتاج الكهرباء %21متثل  4171
 (CREG ،6802والغاز 

تاج املركب من احلرارة والكهرباء من قبل متعامل ميكنه استغالل هذه نهو اإل :اإلنتاج المشترك للكهرباء4أ
 .الكهرباء وبيع الفائض منها يف نفس الوقت

حيث يتمثل الرتتيب املعتمد يف منظومة األسعار املضمونة لزوم شراء هذه  :حديد أسعار الكهرباء الخضراءت4ب
الكهرباء اخلضراء من طرف املوزع، الذي يرتبط معه بتعريفات تكاليف الطاقة من األصل الشمسي، وتكون هذه 

ومعرفة  سنوات بعد القيام بقياسات هذه الطاقة املولدة من أجل حتديد 1التعريفات قابلة للمراجعة عند آخر 
الطاقة الكامنة يف تلك املنطقة املعنية، وهذا هبدف حتديد التعريفة اجلديدة اليت تصبح قابلة للتطبيق من السنة 

 .السادسة إىل السنة العشرين
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تعترب التعريفات املضمونة جد جذابة ومتكن املستثمر من احلصول على رحبية الئقة الستثماره  :جاذبية األسعار4ج
حيث تعين هذه األسعار يف أول األمر الصناعيني واملستثمرين الذين ي فرغ . سنة 41ليت ال تقل عن خالل الفرتة ا

دعم )أما القطاعات األخرى واملتعاملني احملليني فال زالو يف طور اإلعداد ( اإلنتاج املركزي)إنتاجهم يف الشبكة 
 (.مباشر أو يف صيغ أخرى

شراء الطاقة  ال ميكن للموزع الرفض أو التفاوض يف أسعار: الموزع إلزامية شراء الطاقة المتجددة من طرف4د
املتجددة فهذا الرتتيب غري صاحل للموزع، والتكلفة الزائدة على سعر الكهرباء اليت ينتجها املوزع بالوسائل التقليدية 

 .البرتوليةمن الضريبة  %0، والذي ميول باقتطاع FNERتعوض من طرف الصندوق الوطين للطاقات املتجددة 
 خصائص االستثمار األجنبي في الطاقة المتجددة: المطلب الثالث

تدفقا هاما لالستثمارات األجنبية املباشرة مبعدل ( 4102-4111)سجل قطاع الطاقة خالل الفرتة  
الطاقات أما يف جمال الطاقات املتجددة فقد وضعت اجلزائر برناجما مهما لتطوير  مليار دوالر أمريكي سنويا 4.7

، تستند على إثره رؤية احلكومة على اسرتاتيجية تتمحور حول تثمني 4100املتجددة والفعالية الطاقوية منذ سنة 
 .املوارد الطبيعية املتجددة كاملوارد الشمسية ومن الرياح وهذا من أجل استخدامها لتنويع مصادر الطاقة

 تجددة تكاليف االستثمار واإلنتاج للطاقة الم: الفرع األول
بالرغم من التقدم الكبري يف تطوير تكنولوجيات الطاقات املتجددة، باإلضافة إىل مجلة االسرتاتيجيات  

املعدة لتحسني تطبيقاهتا على أرض الواقع، إال أن االستثمار يف قطاع الطاقات املتجددة ال يزال منحصرا يف عدد 
طاقة لويرجع هذا إىل انعدام النضج االقتصادي يف تكنولوجيا اقليل من احملطات الصغرية والنموذجية التجريبية، 

ية يف االقتصاديات املتجددة والذي تولد عنه ارتفاع تكاليف االستثمار فيها، وألن سعر الطاقة حيدد مدى التنافس
 ، فإن البحث عن طرق استغالل هذه التطبيقات وبأقل التكاليف يعترب(الفصل السابقكما ذكرنا يف )احلديثة 

اهلدف الرئيسي ملتعاملي قطاع الطاقة، وعليه فإن وصول مصادر الطاقات املتجددة إىل مرحلة االستغالل الصناعي 
أهم ويبني اجلدول املوايل  .أو الفردي لن يتحقق إال إذا أصبح استغالل هذه املصادر مقبوال من الناحية املالية

 .القوانني املتعلقة بكفاءة الطاقة باجلزائرقطاع الطاقة املتجددة و  رسياسات واسرتاتيجيات تطوي
 لسياسات واالستراتيجيات المعتمدة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقةا(: 90)جدول رقم 

 الجزائر االستراتيجيات والسياسات
 متوفر األهداف االسرتاتيجية الكمية املعتمدة للطاقة املتجددة

 متوفر لكفاءة الطاقةاألهداف االسرتاتيجية املعتمدة 
 متوفر احلوافز املعتمدة لتشجيع استخدام الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة

 متوفر القوانني والتشريعات الصادرة يف جمايل الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة
 متوفر القوانني والتشريعات قيد اإلصدار يف جمايل الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة

 .(69، صفحة 6802دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية، ) :المصدر
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تصبو إىل ، جلزائرملعتمدة للطاقة املتجددة بااألهداف االسرتاتيجية الكمية ا نالحظ أنمن خالل اجلدول 
دليل ) .4171 سنة تجددة حبلولامل حمليا ذات األصلايل الكهرباء املنتجة من إمج %21 الوصول إىل ما نسبته 

العزل  يفاألهداف هذه كما تتمثل   (90، صفحة 6802الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية، 
تطوير السخان الشمسي   ،%21مباين، ختفيض استهالك الطاقة املرتبطة بتدفئة وتكييف السكن بـاحلراري لل

كبديل اسرتاتيجي للسخان التقليدي والقيام بتعميم استخدام املصابيح االقتصادية وإدخال كفاءة الطاقة يف اإلنارة 
وقود غاز البرتول املميع والغاز الطبيعي مع إدخال  تطويرالعمومية وتنمية الفعالية الطاقوية يف القطاع الصناعي و 

دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية، ) .ييف الشمسي للهواءالتقنيات األساسية للتك
وقد خصص املبحث الرابع لتقييم جدوى وتكاليف االستثمار يف قطاع الطاقات ) (22، صفحة 6802
 (.باجلزائر املتجددة

 نقل التكنولوجيا في قطاع الطاقة المتجددة بالجزائر واقع وآفاق : الفرع الثاني
الشراكة األملانية يف جمال الطاقة  يف جمال تطوير الطاقة املتجددة هيمن أهم الدول الشريكة للجزائر 

بعد ثنائي والذي يتمثل  و، والثاين ذ"ديزرتاك "بعد دويل واهلدف األول من هذه الشراكة ذحيث أن الشمسية، 
، لضمان االستفادة من القدرات الشمسية اجلزائرية يف إنتاج الطاقة "أدرار"األملانية و "أخن"اخلط  الرابط بني  يف

من  %1إىل إنتاج ما يعادل  4109سنة  هنايةوتصديرها، حبيث ينتظر يف إطار هذه الشراكة، التوصل يف 
 .ة كالرياح والطاقة الشمسيةالكهرباء يف اجلزائر، اليت سيتم استخراجها من الطاقات املتجدد

أملانية  على تكفل وزارة البيئة األملانية -تنص اإلتفاقية اجلزائرو :الشراكة األلمانية في مجال الطاقة الشمسية4أ
من شطر اإلجناز ملشروع برج الطاقة الشمسية باملدينة اجلديدة بوقزول بوالية املدية، بتكلفة تقدر  %41بتمويل 

هذا املشروع الذي سيتيح أرضية علمية لتطوير تكنولوجيات الطاقة الشمسية وتوفري فضاء  ماليري دج،  3بنحو 
جترييب للباحثني والفاعلني يف قطاع تطوير الطاقات املتجددة، إىل جانب تكوين الكفاءات وتعزيز اخلربات وحتقيق 

ألف  44 يعادلتجددة إنتاجا سنويا أن يضمن  الربنامج الوطين لتطوير الطاقة امل ومن املتوقع .نقل التكنولوجيا
من إمجايل اإلنتاج الوطين  %21، أي نسبة 4171 سنة من الكهرباء ذات املصدر املتجدد إىل غاية ميغاوات

خاصة حول الطاقة  هذه الربامج الربنامج العام، وتتمحوريف  مشروع 31اء، وجرى إدراج أكثر من من الكهرب
 .1الكهروضوئية وكذا طاقة الرياح الشمسية سواء احلرارية أو

من جهة أخرى وهبدف محاية البيئة بادرت  :التعاون الجزائري الدولي لنقل تكنولوجيات الطاقة المتجددة4ب
إىل اعتماد عملية إعادة حقن ثاين أكسيد STATIOIL  ات أويلت، وسBPسونطراك مع بريتيش برتوليوم

يف حقل عني صاحل، ويربز هذا املشروع كواحد من أهم مشروعني من هذا النوع يف العامل، إىل   co2الكربون 
دوالر وميزانية استثماراهتا  811.111، برأس مال قدره SONANGOجانب إنشاء شركة متعددة اجلنسية 
                                                           

1
 www.desertenergy.org: لمزيد من التفاصيل انظر موقع ديزيرتيك 
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لبحار واحمليطات مليون أورو موجهة ملصاريف التجهيز فقط، وهذا هبدف محاية ا 0ماليني أورو منها  1تقدر ب 
بالرغم من  (20، صفحة 6806بوعشة و برجي، ) .من التلوث الناتج عن الكوارث البيئية يف جمال احملروقات

أن هناك مناقشات كثرية حول هذا املشروع كونه ال خيدم  اسرتاتيجية التنمية املستدامة، إذ ستنجر عنه جمموعة من 
 .اآلثار على األراضي الفالحية  نتيجة حقن ثاين أكسيد الكربون إىل باطن األرض، إىل جانب تلوث البيئة

 األجنبي في الطاقات المتجددة الستثمارلتطوير البنى التحتية : الفرع الثالث
ىل ما سبق ذكره من اهليئات واملؤسسات الداعمة لالستثمار يف قطاع الطاقات املتجددة، البد باإلضافة إ

 .ما يتعلق مبا يلي تطوير واليت تشمل من توفري البىن التحتية الالزمة هلذا النوع من االستثمارات
يات االتصال املفتوح رورة توفري عملضباإلضافة إىل للتدقيق قابية ر هيئة  وهذا عن طريق إنشاء :اإلطار الرقابي-

 .كاالت املختصة مع شفافية واستقاللية اجلهاز التنظيميو البني البلد و 
البحث والتطوير واملؤسسات املتخصصة يف إعداد  جلامعات ومراكزمبا يف ذلك توجيه ا :الموارد البشرية-

الدراسات من أجل البحث يف تكنولوجيات وتقنيات الطاقات املتجددة وتكييفها مبا يتالءم مع متطلبات برنامج 
مر استحداث مؤسسات خاصة لتكوين ة، كما يستدعي األالطاقات املتجددة وترشيد استخدامات الطاقة الوطني

يوظف قطاع الطاقة واملناجم  وألن. ؤهلة واملتخصصة لتنفيذ برامج الطاقات املتجددة والرقابة عليهااملوارد البشرية امل
ألف مستخدم تابعني  011ألف مستخدم، من بينهم أكثر من  432أكثر من  4102حسب تقديرات سنة 

اقة إىل إمكانية توظيف كما تشري التقديرات األولية لقطاع الط،ألف تابعني جملمع سونلغاز 33جملمع سوناطراك و
وهو ما يفتح آفاقا للتوظيف يف قطاع الطاقات  (4108-4108)ألف عامل للفرتة املمتدة من  78أكثر من 
 (98، صفحة 6809ديسمبر  62-60مؤتمر الطاقة العربي العاشر، ) .املتجددة

ية املتوفرة ذات العالقة ببناء لاعية احملنمكانيات الصالتعرف على اإلوهذا من خالل : البنية التحتية الصناعية-
وتشغيل وصيانة حمطات الطاقات املتجددة وحتديد دورها وعوائدها على االقتصاد الكلي وكذلك من أجل حتديد 

اجلزائر على تشجيع عملت  حيث (20، صفحة 6808عدنان، ) .خيارات تطوير ونقل التكنولوجيا املالئمة
اب التكنولوجيات سامهة فعالة يف قطاع الطاقة واكتسجنبية يف قطاعيها العام واخلاص من أجل ماالستثمارات األ

واملهارات الالزمة لتفعيل تطبيقات الطاقة املتجددة، حيث ترتكز االسرتاتيجية الوطنية للطاقة يف آفاق سنة 
نطاق  املوارد الطاقوية وهذا من خالل الرفع من استعمال الطاقات املتجددة على إىل تثمني استخدام 4121

ىل تويل احلكومة لسياسات إ، باإلضافة %71باء من املصادر املتجددة بنسبة تفوق واسع والرفع من إنتاج الكهر 
مؤتمر الطاقة العربي ) .التحكم يف الطاقة وترشيد استعماهلا من خالل إدماجها يف قطاعات اخلدمات والنقل

 (98، صفحة 6809ديسمبر  62-60العاشر، 
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  االستثمار في إطار االستراتيجية الوطنية لكفاءة الطاقة وبرنامج الطاقات المتجددة: المبحث الثالث
باستغالل تطبيقات الطاقة لقد عرفت اجلزائر خالل العشر سنوات األخرية تطورا كبريا خاصة فيما يتعلق  

ميغاوات من  039منها حوايل  4101جيغاوات من الكهرباء سنة  89389الشمسية، حيث مت إنتاج حوايل 
  (Sonelgaz, 2015, p. 24)  جيغاوات، 77املصادر املتجددة متثل منها الطاقة الشمسية ما سعته حوايل 

ات املتجددة باهتمام متزايد من طرف الدولة وهو ما جتسد يف زيادة اعتمادها كمصدر للطاقة كما حظيت الطاق
يف املناطق النائية واملعزولة عن شبكات الربط الكهربائي بالطاقة التقليدية، وعليه تعتزم اجلزائر االعتماد على 

ات البيئية من جهة واألهم من هذا  تطبيقات هذه الطاقات قصد املسامهة يف إجياد حلول شاملة ودائمة للتحدي
إحالهلا ببدائل ذات أصول متجددة، وعليه فإن  قات األحفورية والبحث يف إمكانيةكله احلفاظ على موارد الطا

ومنه قد . هذا اخليار االسرتاتيجي حتفزه اإلمكانيات اهلامة للطاقة الشمسية وغريها من املصادر املتجددة األخرى
والذي سطرت له كل  4171الطاقات املتجددة والفعالية الطاقوية من اآلن وحىت سنة وضعت اجلزائر برنامج 

مبثابتة فرصة وحمرك لتطوير اقتصاد مستدام من شأنه  تعترباإلمكانيات والتسهيالت والتحفيزات احلكومية اليت 
 .التحفيز على منوذج جديد للنمو

 مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقةالسياسات واالستراتيجيات المعتمدة في : المطلب األول
نظرا لإلمكانيات الوطنية اهلامة من الطاقات املتجددة والسيما الطاقة الشمسية، وضعت اجلزائر برناجما 

اسرتاتيجية تتمحور حول  ، تستند على إثره4100ة منذ سنة مهما لتطوير الطاقات املتجددة والفعالية الطاقوي
 .تجددة كاملوارد الشمسية ومن الرياح وهذا من أجل استخدامها لتنويع مصادر الطاقةتثمني املوارد الطبيعية امل

 البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة: الفرع األول
ميغاوات آفاق سنة  44111يهدف الربنامج الوطين لتنمية الطاقات املتجددة إىل إنتاج ما قدرته 

 إجناز على 4171غاية سنة  إىل الربنامج حيث يشتمل، ميغاوات موجهة للتصدير 01111، منها 4171
 هذا ويسمح .ةخمتلط وحمطات الرياح لطاقة ومزارع حرارية ومشسية كهروضوئية-مشسية حمطات منها امشروع ستني

 التكنولوجيا نوع حسب املركبة القدرات وعليه تتوزع .املباشرة غريو  املباشرة الشغل مناصب آالف الربنامج خبلق
 (62-62، الصفحات 6809ديسمبر  62-60مؤتمر الطاقة العربي العاشر، ) :يلي كما ،ركبةامل
  .ميغاوات 4911سيتم تركيب قدرة إمجالية تبلغ : (PV) الكهروضوئية  األنظمة الشمسية-
  .ميغاوات 3411بـ عادلقدرة كهربائية إمجالية ت بيسوف يتم ترك: (CSP) المركزة  الشمسية األنظمة-
 .ميغاوات 2000 تبلغ إمجالية كهربائية قدرة تركيب يتم سوف: الرياح طاقة-

ميكن إجناز مشاريع الطاقات املتجددة إلنتاج الكهرباء املخصصة للسوق الوطنية على مرحلتني املرحلة األوىل كما 
واخلاصة  4171و 4140يف نشر الربامج واملرحلة الثانية ما بني  سوف تتميز باملباشرة 4141و 4101ما بني 

واجلدير بالذكر أن  (Programme des Energies Renouvelables)  بالنشر على املستوى الواسع،
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لريادية املشاريع اواليت خصصت إلجناز  4101و 4100حلتني قد سبقتا مبرحلة أولية ما بني سنوات ر هاتني امل
، 6800برنامج الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، ) ،التكنولوجيات املتوفرة النموذجية الختبار خمتلف

 .كما هو مبني يف اجلدول املوايل (28صفحة 
 ( 6828-6802)برنامج الطاقات المتجددة  القدرات المركبة إلنتاج الطاقة وفق(: 96)جدول رقم 

 (ميغاوات)المجموع  6828-6860 المرتحلة الثانية 6868-6802ولى المرتحلة األ مصدر توليد الكهرباء
 07131 01131 7111 الطاقة الفلطوضوئية

 1101 2111 0101 طاقة الرياح
 CSP - 4111 4111طاقة 

 211 411 011 المحروقات
 0111 821 781 الكتلة الحيوية

 01 01 11 طاقة باطن األرض
 66888 02922 9262 المجموع
 www.sonelgaz.dz باالعتماد على بيانات سونلغاز على الرابط الطالبة من إعداد: المصدر

اإلنتاج األخضر للطاقة حيث تشري القراءة األولية لبيانات اجلدول اسرتاتيجية اجلزائر يف توجهها حنو 
. 4171إىل  4101مسامهة الطاقات املتجددة على مرحلتني ابتداءا من  نسبة الكهربائية من خالل الرفع من

ويف هذا اإلطار تلتزم احلكومة بإتاحة األراضي اململوكة للدولة ملشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات املتجددة 
لجنة ضبط ) .ل لتلك الطاقة وآلية خللق الطلب على استخدامهاوالتزامات شبكات الكهرباء كمشرتي وناق

من  %73أن ختصص   4171حيث من املتوقع خالل سنة  (CREG ،6802الكهرباء الكهرباء والغاز 
من اإلنتاج للكهرباء املتجددة إىل االستهالك احمللي واليت تكون ذات مصادر  %43املنشآت القاعدية املركبة و

فقد  4100ية لسنة متجددة، حيث أنه وقبل مخس سنوات من صدور برنامج الطاقات املتجددة والفعالية الطاقو 
خمابر اليقظة ذجية و د العديد من املزراع النمو هداف املتعلقة هبذا الربنامج من خالل القيام بتشييمت إجناز كل األ

التكنولوجية وهو ما مسح بالتعرف على اإلمكانيات الطاقوية املتجددة من خيار مراصد الرياح وشبكة مشس؛ 
تكاليف الطاقة الفلطوضوئية وتطبيقات توربينات الرياح بفضل التطور الذي أحرزه املركز  والتمكن من خفض

 Programme des) .السليسيوم واملزارع النموذجية للرياح بأدرارالوطين لتنمية الطاقات املتجددة وإنتاج 
Energies Renouvelables)  اإلدراك بأن تكنولوجيات الطاقة الشمسية املركزة باإلضافة إىل(CSP)  ال

تزال مرتفعة التكاليف وبتكنولوجيا ال يتم التحكم فيها جيدا خاصة فيما خيص ختزين الطاقة وعدم توجه 
 . االستثمارات األجنبية إليها

 برنامج الفعالية الطاقوية وتطوير القدرات الصناعية: الفرع الثاني
طاقة شروط ووسائل تأطري املتعلق بالتحكم بال 0888جوان  49املؤرخ بتاريخ  88-18حيدد القانون  

وتنفيذ السياسات الوطنية لرتشيد استهالك الطاقة، ولتحقيق هذه االسرتاتيجية مت االعتماد إضافة إىل الوكالة 

http://www.sonelgaz.dz/
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 FNME، على الصندوق الوطين للتحكم يف الطاقة APRUEالوطنية من أجل تطوير وترشيد استهالك الطاقة 
 .CIMEواللجنة املشرتكة بني القطاعات لرتشيد استهالك الطاقة  PNMEوعلى الربنامج الوطين لرتشيد الطاقة 

مبوجب املرسوم التنفيذي الوؤرخ سنة  PNMEحيث مت حتديد الربنامج الوطين لرتشيد استهالك الطاقة 
على تنفيذ هذا الربنامج حتت وصاية وزارة الطاقة واملناجم، والذي من  APRUE، حيث تسهر وكالة 4112

ر واسرتاتيجية ترشيد استهالك الطاقة وتقييم إمكانيات التحكم يف الطاقة، باإلضافة إىل حتديد خالله يتحدد إطا
 .اإلجنازات احملتمل حتقيقها على املدى القصري، املتوسط وكذا الطويل

يف إطار  FNMEكما أن متويل الفعالية الطاقوية يعتمد على الصندوق الوطين للتحكم يف الطاقة 
ومت حتديد الربنامج الوطين لرتشيد استهالك الطاقة . املناسبة من إعانات، وقروض مدعمةمويلية خمتلف اآلليات الت

PNME  وكذا ميادين ( إنارة، تدفئة)وجماالت االستعمال ( مواد برتولية، كهرباء)حسب نوعية املواد الطاقوية
، 6809ديسمبر  62-60مؤتمر الطاقة العربي العاشر، ) .االستخدام املختلفة من صناعة، زراعة وخدمات

ولويات املذكورة آنفا، يتمثل برنامج العمل يف جمال الفعالية الطاقوية فيما ومن خالل األ (60-60الصفحات 
 (09، صفحة 6800برنامج الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، ) :يلي
يف اجلزائر من القطاعات األكثر استهالكا للطاقة، ويبلغ أكثر من  حيث يعترب قطاع البناء :العزل الحراري-

من االستهالك النهائي، وتسمح أعمال التحكم يف الطاقة املقرتحة هلذا القطاع والسيما بإدخال العزل  24%
 .%21احلراري يف املباين، بتقليص استهالك الطاقة املرتبطة بتدفئة وتكييف السكن حبوايل 

ن القدرات يف هذا ال يزال إدخال السخان الشمسي يف اجلزائر يف الطور األول ولك :تطوير السخان الشمسي-
 .املاء التقليديامليدان جد معتربة، ويف هذا اإلطار يرتقب تطوير سخان املاء الشمسي كبديل تدرجيي لسخان 

 .سخان املاء الشمسي سيدعم من طرف الصندوق الوطين للتحكم يف الطاقةحيث أن اقتناء و 
اسرتاتيجية العمل احلظر التدرجيي  هتدفإذ  :تعميم استعمال المصابيح ذات االستهالك المنخفض للطاقة-

. 4141وهذا آفاق سنة ( املصابيح الكالسيكية املستعملة عادة يف املنازل)لتسويق املصابيح ذات التوهج 
باإلضافة إىل أن اإلنتاج احمللي للمصابيح ذات االستهالك الضعيف سوف حيظى بالتشجيع والسيما من خالل 

 .حمللينيخلق شراكة بني املنتجني األجانب وا
حيث تعترب اإلنارة العمومية من ضمن أحد املراكز األكثر  :إدخال النجاعة الطاقوية في اإلنارة العمومية-

ويل هذه اجلماعات احمللية على دراية ؤ وغالبا ما يكون مس. اعات احملليةاستهالكا للطاقة لدى أمالك اجلم
املركز، ويتمثل برنامج التحكم يف الطاقة املوجه للجماعات بإمكانيات حتسني أو ختفيض االستهالك الطاقوي هلذا 

 .احمللية يف تعويض كل املصابيح من النوع الزئبقي مبصابيح الصوديوم األقل استهالكا للطاقة
حوايل الربع من جممل  الصناعيميثل االستهالك الطاقوي إذ  :ترقية الفعالية الطاقوية في القطاع الصناعي-

التمويل املشرتك للتدقيق الطاقوي  البد من أكثر ل فعالية طاقويةاالستهالك النهائي الوطين للطاقة، ومن أج
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ودراسات اجلدوى اليت تسمح للمؤسسات بالتعريف الدقيق للحلول التقنية واالقتصادية األكثر مالئمة لتقليص 
 .يف املشاريعفية املرتبطة بإدخال الفعالية الطاقوية اللتكاليف اإلضالتمويل املشرتك و؛ استهالكها الطاقوي

، أن تصل حصة سوق غاز البرتول املميع  4141يرتقب يف آفاق سنة  :الوقود/ ترقية غاز البترول المميع-
ن يف حظرية السيارات، وينتظر من هذا الربنامج منح املساعدات املالية مباشرة للمستفيدي%41كوقود إىل نسبة 

 .الوقود/ الراغبني يف حتويل منط استهالك سياراهتم إىل غاز البرتول املميع
ت يف بداية التسعينات إجراء دراسة حتويل العربات السياحية اليت تسري بالوقود مت :الوقود/ ترقية الغاز الطبيعي-

 . حظرية جتريبيةإىل الغاز الطبيعي، ولقد مت إجناز املنشآت من طرف سونلغاز لتوزيع الوقود من أجل 
إن استخدام الطاقة الشمسية للتكييف يعترب  :إدخال التقنيات األساسية لتكييف الهواء بالطاقة الشمسية-

تطبيقا يستوجب ترقيته خاصة يف اجلنوب، السيما وأن احتياجات التربيد تتزامن مع معظم األوقات مع توفر 
جهة أخرى ميكن حلقل اللواقط الشمسية أن يفيد يف ومن (. التسيري خبيوط أشعة الشمس)اإلشعاع الشمسي 

. ، وهبذا يكون املردود اإلمجايل للمنشأة مهما جداشتاءدفئة البنايات خالل فصل الإنتاج املاء الساخن الصحي وت
  (02، صفحة 6800برنامج الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، )

 تطور تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة: الثالث الفرع
حوايل ( الصناعة، السكن، اخلدمات، النقل والزراعة)بلغ االستهالك النهائي للطاقة يف كل القطاعات  

 ن.م.مليون ط 14.4، و 4104ن يف سنة .م.مليون ط 78و 4111ئ للنفط يف سنة مليون طن مكاف 09
من إمجايل االستهالك العاملي من الطاقة  %1.12وبنسبة  4101سنة  ن.م.ط 12.8مقابل  4102سنة 

 (BP, 2016, p. 40) .األولية
د والفائض عند التحكم يف الطاقة وهلذا فقد سطرت احلكومة سناريويني اثنني من أجل معرفة نسب الفاق

وهذا دون إدخال اإلجراءات املتعلقة بالتحكم يف الطاقة " اتركه يفعل"تمثل السيناريو األول يف سيناريو ي
والذي يعتمد على برنامج الفعالية الطاقوية، حيث أنه حسب سيناريو " سيناريو األساس"والسيناريو اآلخر، 

فإن استهالك الطاقة يف أهم القطاعات ( سيناريو العمل كاملعتاد دون إجراءات الفعالية الطاقوية" )اتركه يفعل"
مليون  88.24إىل حوايل  4171نة سيصل س( الزراعة، اخلدمات، الصناعة والسكن وقطاع النقل)تاجية اإلن
 (.4171سنويا حىت سنة  %2.3أي ما يعادل نسبة منو سنوي متوسط بـ)ن .م.ط

لن  قطاعاتفإن استهالك هذه ال( األساس سيناريو)وباملقابل إذا مت حتقيق سيناريو التحكم يف الطاقة 
ما يعادل " )اتركه يفعل"مقارنة مع سيناريو  %01ن  سنويا أي اخنفاض النمو مبعدل .م.مليون ط 18.2يتجاوز 

 (.4171حىت سنة  %7.9نسبة منو سنوي متوسط بـ
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مليون  81حبوايل  4171آفاق سنة وعليه تقدر نسبة اقتصاد الطاقة املرتاكمة اليت ميكن استغالهلا يف 
مؤتمر الطاقة ) :ستتوزع حسب القطاع كما يلي 4171قدرة على اقتصاد الطاقة سنة ن، وعليه فإن ال.م.ط

 (28، صفحة 6809ديسمبر  62-60العربي العاشر، 
 ؛فقط %8يعترب األضعف باقتصاد مقدر بـ :قطاع الزراعة

 ؛للطاقة يف حالة التقيد بالربنامجمن استهالكه  %78ميكن تقليص أكثر من  :قطاع الخدمات
 ؛(%02و %09على التوايل )قدرهتما تقارب القدرة اإلمجالية  :قطاع الصناعة والسكن

 .%8قدرته منخفضة وتقدر بـ :قطاع النقل
وعليه فإن إمكانيات التحكم يف الطاقة هامة جدا مع ضرورة وضع سياسة مالئمة تسمح باستغالهلا كما  

ريو املرجعي وسيناريو يف الفرق يف الطلب بني السينا 4171فاق نية اقتصاد الطاقة يف آوتتحدد إمكا. ينبغي
 :ن وبالنسبة املئوية كما يبينه اجلدول املوايل.م.ط 0111عنه بـ االتحكم يف الطاقة معرب 

 (ألف طن مكافئ للنفط) إمكانية اقتصاد الطاقة تحسب سيناريوهات الحكومة(: 92)جدول رقم 
 %الحصة  إمكانية اقتصاد الطاقة السيناريو المرجعي سيناريو التحكم في الطاقة  القطاع

 09 0918 07484 00217 االستخدام المنزلي
 00 2194 48128 40282 الصناعة واألشغال العمومية

 0 0880 08331 09138 قطاع النقل
 20 0343 2793 4881 قطاع الخدمات
 2 091 4881 4391 قطاع الفالتحة

 22962 22922 المجموع
 (20، صفحة 6809ديسمبر  62-60مؤتمر الطاقة العربي العاشر، ) :المصدر

ملواكبة التغريات احلاصلة يف أسواق الطاقة باإلضافة إىل العديد من اجلهود املبذولة لالقتصاد يف الطاقة 
األخرية يف تبين اسرتاجتية طاقوية جديدة تثمن من خالهلا إمكانياهتا املتوفرة الدولية شرعت اجلزائر يف السنوات 

لتلبية متطلباهتا احمللية، ومن أجل توفري الشروط التنظيمية والقانونية تعززت االسرتاتيجية اجلديدة لكفاءة الطاقة 
 :هي جبملة من اإلجراءات

 : استراتيجية إدارة الثروة واالقتصاد المستدام-
باألخذ بعني االعتبار طبيعة هذه الثروة القابلة للنفاذ وضرورة االهتمام باملساواة بني األجيال نظرا  وهذا

العتماد اجلزائر على مورد طبيعي واحد، ويتطلب هذا بالضرورة وضع سياسة للمالية العامة تضمن احلفاظ على 
الثروة الدائمة، وعليه جيب الرتكيز على  قيمة الثروة النفطية وأن يستخدم مسار متحفظ لسعر النفط عند حساب

ميزان املالية العامة غري النفطي لتقدير استمرار أوضاع املالية العامة، وتثمني احتياطيات النفط والغاز احلالية 
 (090، صفحة 6808قدي، أوسرير، و تحمو، ) .وإحالهلا ببدائل أكثر جناعة وغري قابلة للنفاذ
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 : تنشيط وتكثيف جهود البحث والتنقيب في إطار الشراكة األجنبية-
تعد زيادة احتياطي البالد من أولويات االسرتاتيجية اجلديدة للطاقة إذ تبلغ مساحة املناطق الرسوبية اليت 

فقط من  %07يغطي جمموع رخص التنقيب املمنوحة ، حيث 4مليون م 0.1بقي االكتشاف فيها ضعيفا حوايل 
آبار  9إمجايل املساحة الرسوبية، وتبقى هذه املناطق يف حاجة إىل االستغالل إذ تقدر الكثافة املتوسطة للجزائر بـ

 111، ففي تكساس مثال جند 4كم  01111بئر لكل  011، بينما املعدل العاملي يقدر بـ4كم  01111يف كل 
، أما بالنسبة للشركات املرخص هلا بالبحث واالستغالل فعددها حمدود جدا يف اجلزائر إذ 4مك  01111بئر لكل 

بئر يف  91شركة، ويصبو اهلدف املسطر السرتاتيجية الطاقة اجلديدة الرفع من وترية التنقيب إىل  71ال يتعدى الـ
 (090حة ، صف6808قدي، أوسرير، و تحمو، ) .السنة

 مخصصات االستثمار األجنبي المباشر في مشاريع الطاقة المتجددة: المطلب الثاني
تتجه اجلزائر يف إطار خطتها لرتقية استخدامات الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة إىل تطوير استثماراهتا  

احمللية واألجنبية يف القطاع، حيث تصبو اخلطط والربامج الوطنية إىل اإلحالل التدرجيي للطاقات األحفورية ببدائل 
الية واحلصص ضمن أظرفة الربامج التنموية أو عن الطاقات املتجددة، وهو ما سطرت له مجلة من املخصصات امل

، واملشاريع 0891منذ سنة نستعرض فيما يلي أهم املشاريع االستثمارية املنجزة و طريق تفعيل الشراكة األجنبية، 
 .ستقبالاملربجمة م

 تحصيلة المشاريع االستثمارية المنجزة: الفرع األول
، يشتمل أجزاء ةيف ثالث 0891ية املنجزة منذ سنة االستثمار نتطرق يف هذا الفرع إىل تطور املشاريع  

، والشطر الثاين يف إطار 4111إىل سنة  0891منذ سنة  خصصات االستثماريةالشطر األول مجلة امل
، بعدها حمصلة 4101إىل سنة  4110االسرتاتيجيات الوطنية وتطبيق أحكام أهداف األلفية اإلمنائية منذ سنة 

 4كما يلي  4108إىل غاية سنة  4100 املشاريع منذ سنة
 (6888-0008)تطور المشاريع االستثمارية المنجزة خالل الفترة : أوال

احملطات النموذجية واحلقول التجريبية لتوسيع  زيف حماولة إجنا 0891رية منذ سنة تتمثل املشاريع االستثما 
نطاق استغالل الطاقات املتجددة واليت تركزت آنذاك يف كل من الطاقة الشمسية وبعض املخصصات ملزارع الرياح 

 . يف بىن الطاقة الكهرومائيةريباإلضافة إىل التطور الكب
نظام فولطوضوئي عبارة عن هو و ، ئرى اإلسباينجزء من التعاون اجلزاا املشروع هو هذ: المركزية الفلطوضوئية-

ا يتكون النظام من املولد الفولطوضوئي وحموالت، من أجل حتويل يضالذي يزود مبولد الكهرباء إىل الشبكة، و أ
ا التيار الناتج فولت؛ حيث يكون هذ 441ذات القدرة حقنه يف الشبكة التيار املستمر إىل التيار املتناوب و 

 -I )ذات الرمز التقين  وحدة ضوئية 81ضوئي من تقدمه الشبكة، ويتكون املولد الفولطو  مامتاما مع  امتوافق
 .(Ingecon 2.5 )ذات الرمز التقين  حموالت 7ىل جانب إ (106
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أدرار، بشار، )اليات أقصى اجلنوب واملخصص لو  (:0000-0002)البرنامج الخاص بالجنوب الكبير -
حيث يسمح هذا الربنامج بتوفري مياه الشرب لساكين املناطق النائية سواء من خالل ( متنراستالوادي، إليزي، 

 .عملييت الضخ أو حتلية مياه اآلبار باإلضافة إىل توفري اإلنارة وتربيد اهلواء داخل املباين يف فرتات اشتداد احلرارة
قعة يف املرتفعات والوادي والقلعة وعني أميناس هبدف وأجنزت هذه املضخة للقيام بضخ املياه يف املناطق احمللية الوا

سرعة  ؛1كمية املياه املضخة من خمتلف مولدات الرياح قليلة القوة وتقدر أساسا مبيزات املنطقةوتتولد  التطوير، 
ملتوقعة لتدفقات املياه ا على اليمني تظهر يف الشكل املوايلواليت يزات إنتاج بعض مولدات الرياح ممالرياح املتاحة و 

مرت والتوقعات اليت ميكن  04كيلووات املقامة على سارية بارتفاع   0.1 رياح سعة اليت ميكن أن يزودنا هبا توربني
 (.17)على اليسار من الشكل رقم  مرت 09كيلووات املقامة على سارية بارتفاع   01أن يزودنا هبا توربني 

 كيلووات  08وتوربين سعة كيلووات   042 سعة رياح تدفقات المياه المتوقعة لتوربين(: 22)شكل رقم 
 
 
 
 

 (مركز تنمية الطاقات المتجددة): المصدر
بيت بالستيكي خمصص  09مت خالل هذه الفرتة بتهيئة (: 0002 -0002)مشاريع بورقلة وتقريت -

، غري أن هذه التجربة مل تعمم الطبقة األلبيةمرت مربع باستعمال مياه  3411لألغراض الفالحية على مساحة 
على غرار باقي التجارب املقامة يف الدول ذات نفس اخلصائص على غرار جتربة تونس اليت بدأت بواحد هكتار 

إىل  باإلضافة، (622، صفحة 6880ذبيحي، ) .4118سنة هكتار  012لتبلغ أزيد من  0898يف سنة 
العديد من مشاريع الدراسات املتعلقة برتقية معدات توربينات الرياح وقياس شدهتا يف خمتلف املناطق، كما نذكر 

 :أهم مشاريع الطاقة املتجددة باجلنوب الكبري واليت توزعت كما يلي
يف كل من منطقة حد الصحاري بوالية اجللفة ومامورة بوالية سعيدة لتغطية : مزارع رياح لضخ المياه-

ساعة، / كيلووات  041مضخة تعمل بالرياح بقدرة تعادل  91احتياجيات الزراعة من املاء، حيث مت توفري 
 يةالسهبية الرعو  قساعة، وهذا يف إطار تنمية املناط/ كيلوات  421مضخة تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة  081و

منزل من طرف احملافظة السامية  7111حيث مت أيضا إتاحة إنتاج الكهرباء من املورد الشمسي والرحيي لـ
 .منزل بالطاقة املنتجة من توربينات الرياح بإليزي 711للسهوب وتزويد 

                                                           
1
، على موقع 2666-8886للمزيد من التفاصيل انظر مركز تنمية الطاقات المتجددة، المديرية العامة للبحث والتطوير التكنولوجي، إنجاات بين  

 .60/68/2680، تاريخ االطالع www.cder.dzالمديرية 

http://www.cder.dz/
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شروع ، وتعترب شركة سونلغاز املسؤولة عن إجناز امل0889والذي انطلق فعليا سنة ": القرى الشمسية"برنامج -
قرية باجلنوب  41حيث خصص للمناطق النائية وذات الكثافة السكانية الضعيفة، حيث مسح هذا املشروع بتزويد 

ة الشمسية ووسائل تطبيقها وهذا من خالل قالكبري بالطاقة الشمسية وهو ما مسح بتطوير تكنولوجيات الطا
دولة لصاحل القد مت متويل املشروع من خمصصات قرية نائية ومعزولة باجلنوب بالطاقة الكهربائية، و  09إيصال 
 (08، صفحة 6806نوفمبر  66-60راتول و مداتحي، ) .سرةأ 0111

 (6808-6880)تطور المشاريع االستثمارية المنجزة خالل الفترة : ثانيا
 .من احملطات توزعت كما يلي متثلت هذه املشاريع يف تزويد وإنشاء جمموعة 

 :سطاوالي بالطاقة الشمسية -تزويد محطة خدمات نفطال البريجة-
، باجلزائر 4112أفريل  48مت تدشني أول حمطة خدمات ممونة حصريا بالتغذية من أشعة الشمس يف  

قدرة باثين عشر العاصمة مبنطقة الربجية، حتت إشراف وحدة تطوير التجهيزات الشمسية ببوزريعة مبدة إجناز م
وات عن كل  09عمود مستقل وبقدرة إنتاج بـ 44 حيث مت إجنازمليون دينار  04.3قدرة بـأسبوعا، وبتكلفة م
يوما دون أشعة  04عمود بتقنية األلواح الفلطوضوئية واليت تتميز باستقاللية مقدرة بـ 44عمود إضافة إىل 

 (002، صفحة 6802تحم عيد، ) .الشمس
 :CDERمحطة إنارة فلطوضوئية تابعة لمركز -

نارة فلطوضوئية إبتشغيل أول حمطة  4112جوان  40خ حيث قام مركز تطوير الطاقات املتجددة بتاري
روع يف إطار التعاون كيلوات واليت مت ربطها بشبكة الكهرباء الوطنية لسونلغاز، حيث يدخل املش  01بقدرة 

دليل الطاقات المتجددة، )  ساعة من الزمن 01كيلوات يف مدة   411سباين ويسمح بإنتاج اإل-اجلزائري
 .(26، صفحة 6882

 :مشاريع المحافظة السامية لتنمية السهوب-
كرتوين بسيدي لاال وير تكنولوجيات التقنيات الشمسية مت إجناز أول لوحة مشسية للمركبيف إطار تط 

جنازات احملافضة السامية لتنمية ومتثلت حصيلة إ (00، صفحة 6882شريف، )  ،0891سنة  ENIEبلعباس 
 (26، صفحة 6882دليل الطاقات المتجددة، )  :يليما في 4111ذا اإلطار إىل غاية سنة السهوب يف ه

 كيلووات كريت؛  287جمموعة تركيبية مشسية سكنية باستطاعة إمجالية تقدر بـ-
 كيلواوت كريت؛  21جمموعة تركيبية مشسية خيمة توافق استطاعة إمجالية بـ-
 كيلووات كريت؛  98مضخات مشسية توافق استطاعرة إمجالية بـ-
 .اليوم/ من املاء 7م 291زم حمركات رحيية تستل-
ميغاوات يعتمد على الرتكيب اهلجني لكل من  011ومها مشروع  4111باإلضافة إىل مشروعني انطلقا سنة -

من املشروع، باإلضافة إىل  %71ثل الطاقة الشمسية متالشمسية يف منطقة حاسي رمل حيث الغاز والطاقة 
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يت حمطة كهربائية تعمل ببقايا بذور ز ، كما انطلقت دراسة إلجناز ميغاوات 01هوائية بتندوف بقدرة  مراوح
 (89، صفحة 6882سونلغاز، ) .الزيتون

 6880-6882قرية بكهرباء الطاقة الشمسية في إطار البرنامج  02مشروع تزويد -
برنامج دعم اإلنعاش، حيث يعترب الربنامج قرية بكهرباء الطاقة الشمسية يف إطار  08حيث مت تزويد  

مسح برنامج الطاقات املتجددة املتبىن   كما،0889سنة " ةالقرى الشمسي"مكمال لربنامج تنمية مناطق اجلنوب 
وميثل  (00، صفحة 6806نوفمبر  66-60راتول و مداتحي، ) بالتحكم يف تكنولوجيات الطاقة الشمسية،

 .4118-4118اجلدول املوايل متبقي القرى املزودة بالطاقة الكهربائية الشمسية األصل خالل الفرتة 
  (6880-6882)القرى الموصولة بالكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية برنامج (: 99)جدول رقم 
 (كم)مسافة الشبكة  عدد السكنات المركز البلدية الوالية

 31 71 تراتإكربان  إليزي إليزي
 021 14 ريكني جانت إليزي
 81 04 إسندلني جانت إليزي
 431 41 ديدر برج احلواس إليزي

 011 17 أبدنيزي إدلس متنراست
 81 41 آيت أوكالن تزروك متنراست
 31 48 عني آزارو عبالسة متنراست
 11 31 تيقانوين متنراست متنراست
 22 41 إديكال متنراست متنراست
 22 01 تيت لوكتان متنراست متنراست
 41 41 إملان متنراست متنراست
 041 41 تنسو متنراست متنراست

 11 011 زبريات سيدي عيسى املسيلة
 21 21 الغامني دوار املاء الوادي
 21 81 املقلية بن قرشة الوادي
 81 34 حاسي غامن املذيعة غرداية

 290 المجموع
 (20، صفحة 6882دليل الطاقات المتجددة، ): المصدر

قرية بالطاقة املستمدة من  09دة من الرياح، وممنزل بالطاقة الكهربائية املست 711باإلضافة إىل تزويد -
مت تشييد حمطة الطاقة اهلجينة  4113وسنة  (22، صفحة 6882دليل الطاقات المتجددة، ) الشمس،

SPPI واليت تستخدم الغاز الطبيعي. 
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  :ينيرجيإ مشروع محطة مختلطة نيو-
مت تزويد منطقة  4100مت التوقيع على جمموعة من عقود املشروع ويف جويلية  4118ديسمرب  08يف 

مليون أورو بطاقة  711بلغت تكلفة إجنازها حاسي رمل باألغواط مبحطة كهربائية حرارية مشسية غازية واليت 
  (22، صفحة 6882دليل الطاقات المتجددة، ) .ميغاوات من الطاقة الشمسية 71ميغاوات منها  011

 6808القدرات المحلية المركبة من الطاقات المتجددة سنة (: 29)شكل رقم 

 
 (6808وزارة الطاقة والمناجم، الطاقات المتجددة، لمحة عامة عن اإلنجازات سنة ) :المصدر

الصحراوية قد احتلت الصدارة من حيث القدرات املركبة ملشاريع  ناطقمثلما يبينه الشكل أعاله فإن امل 
جنازات يلي نذكر اإل، وفيما الطاقات املتجددة باختالف مصدرها سواء من أصل مشسي أو لطاقة الرياح

  .4108إىل سنة  4100االستثمارية للطاقات املتجددة من سنة 
  6802-6800 اإلنجازات االستثمارية خالل الفترة: ثالثا

عدات وإنشاء حمطات توليد املهتدف هذه االسرتاتيجية إىل العمل على إقامة البىن التحتية الالزمة لتطوير 
من أجل إحالل الطلب احمللي بالطاقة الشمسية والتصدير يف  CSPالطاقة الشمسية باستعمال القطات 

 4100املستقبل، حيث مت إنشاء أول حمطة هجينة تعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الشمسية استلمت يف جوان 
 ABENERشهرا يف إطار الشراكة مع جممع  77مليون يورو، ومبدة إجناز ترواحت بـ 701وبتكلفة قدرت بـ

 0411ميغاوات من أصل إمجايل يقدر بـ 41اإلسباين حباسي رمل، حيث تساهم الطاقة الشمسية يف إنتاج 
جيغاوات وتقوم احملطة ببيع الكهرباء املولد من املصادر اهلجينة ملركب سوناطراك اجلزائري من أجل تغطية حاجيات 

 United Nations Economic Commission for Africa & Arab) .اجلنوب من الكهرباء
Maghreb Union, January 12-13, 2012, p. 14)  
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ويف إطار تثمني عرض معدات الطاقات املتجددة وتقدمي خدمات جتهيز حمطات فردية أو منزلية للطاقة 
من االعتبارات حلد اآلن، ويوضح  من املصادر املتجددة فإن اسرتاتيجية اجلزائر الرتقوية مل تدمج بعد هذا النوع

 .املشاريع املربجمة إلنتاج الطاقة من املركزات الشمسية( 21)اجلدول رقم 
 بالجزائر CSPمشاريع إنتاج الطاقة الشمسية بتقنية (: 92)جدول رقم 

 السنة (ميغاوات)قدرة المحطة الشمسية  المنطقة المحطات الشمسية الهجينة
SPP I ميغاوات من  62ميغاوات منها  028 تحاسي رمل محطة الطاقة الشمسية األولى

 أصل شمسي 
سلمت في جوان 

6800 
SPP II ميغاوات من  28ميغاوات منها  928 مغاير محطة الطاقة الشمسية الثانية

 أصل شمسي
 6809سلمت سنة 

SPP III 6802 سنة سلمت شمسيميغاوات من أصل  28 النعامة محطة الطاقة الشمسية الثالثة 
SPP IV 6800 نهاية سنة ميغاوات من أصل شمسي 28 تحاسي رمل محطة الطاقة الشمسية الرابعة 
 : المصدر

(United Nations Economic Commission for Africa & Arab Maghreb 
Union, January 12-13, 2012, p. 15) 

بإنشاء  4111و 0884وضوئية، فقد قام جممع سونلغاز خاصة بني سنوات طالطاقة الفولوفيما خيص 
لوحة فولتوضوئية لالستعمال املنزيل خاصة يف القرى واملناطق  0111قرية منوذجية باجلنوب الكبري منها  09

 United Nations) .النائية من أجل استعماالت اإلضاءة والتربيد وضخ املياه واستعماالت الري
Economic Commission for Africa & Arab Maghreb Union, January 12-

13, 2012, p. 15) 
وقد تعزز الربنامج الوطين للطاقات املتجددة جبملة من القوانني يف ما خيص إطار متويل برامج الطاقات 

واملتعلق بتوزيع الكهرباء والغاز واملتضمن يف  4114فرباير سنة  1املؤرخ يف  10-14املتجددة أمهها القانون رقم 
أدىن سعر للكهرباء اليت يتم إنتاجها من موارد  تطبيقات السياسة الطاقوية املتجددة من أجل ضمانل 48املادة 

 .1متجددة ويتحمل صندوق الكهرباء والغاز التكاليف اإلضافية وختصم منها التعريفات والرسوم
من عوائد  %0واملتضمن ختصيص ما نسبته  4100إضافة إىل قرار قانون املالية الصادر يف جويلية سنة 

 United) .بليون دينار 0148.2بـ 4100قدرت عوائد الضرائب على النفط سنة  برتول حيثحمروقات ال
Nations Economic Commission for Africa & Arab Maghreb Union, 

January 12-13, 2012, p. 26) 
 
 

                                                           
1
 .9، ص 2882فبراير سنة  6، الصادر في 80الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  الجريدةانظر  
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 6809الطاقة سنة الحصيلة الطاقوية للبرنامج الوطني للتحكم في (: 92)جدول رقم 
إمكانية اقتصاد  اسم المشروع 

طن مكافئ )الطاقة 
 (للنفط

طن )االنبعاثات المجتنبة 
مكافئ ثاني أكسيد 

 (الكربون

مساهمة الصندوق 
الوطني للتحكم في 

 (مليون دج)الطاقة 
 0931 709111 079111 مصباح 7311111 االقتصاد يف اإلنارة

 401 2812 4012 7م 01111 السخانات الشمسية اجلماعية
 483 8817 4930 7م 04111 السخانات الشمسية الفردية

 0104 092 91 مسكن 811 العزل احلراري للبنايات اجلديدة
 291 0118 839 مسكن 0111 العزل احلراري للبنايات القدمية

 14.1 11398 42418 مصباح 011111 اإلنارة العمومية
 2822 202298 020220 مجموع قطاع البنايات

 71   دراسة 11 اختاذ القرار
 211 711811 077111 مشروع 011 االستثمار

 902 282088 022888 مجموع قطاع الصناعة
 79.1 2811 4111 تدقيق 11 التدقيق الطاقوي لقطاع اخلدمات
 80 84011 43111 تدقيق 071 التدقيق الطاقوي لقطاع الصناعة

 4.9 881 711 تدقيق 2 التدقيق الطاقوي لقطاع النقل
 026 22208 60288 سيارة 28888 مجموع التدقيق الطاقوي

 0381 984111 73111 سيارة 1111 غاز البرتول املسال للخواص
 93.1 98411 73111  غاز البرتول املسال للمؤسسات

 0979 829311 204111 مجموع قطاع النقل
 1140 03188991 327778 المجموع اإلجمالي

 (22، صفحة 6809ديسمبر  62-60مؤتمر الطاقة العربي العاشر، ) :المصدر
افة إىل من فاقد الطاقة، باإلض ن.م.ط 327778اد ما قدره أنه مت اقتصمن اجلدول أعاله نالحظ  

ثاين أكسيد الكربون وهذا مبسامهة من الصندوق الوطين للتحكم يف  منن .م.ط 0318891جتنب ما قدره 
 .مليون دينار جزائري لنفس السنة 1140 االطاقة وبتكاليف بلغت ما قيمته

 (6802-6808) كيلو مكافئ للنفط( استهالك الخشب كوقود)الكتلة الحية طاقة استهالك (: 92)جدول رقم 
 2015 2014 2013 2012 2011 6808 السنوات

 6 6 22 24 16 122 استهالك الكتلة الحية
 Ministère) ; (Ministère de l’Energie, 2011):من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر

de l’Energie, Bilan énergétique national, 2012) ; (Ministère de l’Energie, 
Bilan énergétique national, 2013) ; (Ministère de l’Energie, Bilan 
énergétique national, 2014) ; (Ministère de l’Energie, Bilan énergétique 
national, 2015) ; (Ministère de l’Energie, Bilan énergétique national, 2016) 
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ساس يف استهالك اخلشب  أتهالك الكتلة احلية واليت متثلت باإلضافة إىل ما يبينه اجلدول أعاله من اس 
كيلو مكافئ   8حىت وصل إىل ما يعادل  4101منذ سنة  فاضا تدرجياكوقود حيث عرف هذا االستهالك اخن

يوضح و وهو راجع على توسع شبكة الربط بالكهرباء والغاز الطبيعي خاصة يف املناطق النائية،  4101للنفط سنة 
طار احلصيلة الوطنية للطاقات املتجددة حسب املصدر للسنوات إرات إنتاج الطاقة الكهربائية يف اجلدول املوايل قد

 .4101إىل  4107من 
 (6802-6802)للفترة  (جيغاوات)إنتاج الكهرباء تحسب المصدر سعة اإلنتاج (: 90)جدول رقم 

 6802 6809 6802 السنوات/ المصدر
 48831 41400 02948 توربينات الغاز

 01443 01440 8194 توربينات البخار
 438 428 443 محطات الديزل

 48047 49222 71411 محطات الدورة المركبة
 021 087 88 المحطات الكهرومائية

 0011 0090 998 (SPP1)المحطة الهجينة 
 2071 7324 7324 اإلنتاج الفردي من الكهرباء

 77 / / إنتاج آخر من أصل شمسي وريحي
 20008 29690 20200 

 :اد الطالبة باالعتماد على بياناتمن إعد: المصدر
(Ministère de l’Energie, Bilan énergétique national, 2014) ; (Ministère de 
l’Energie, Bilan énergétique national, 2015) ; (Ministère de l’Energie, 
Bilan énergétique national, 2016) 

ارتفاع حصيلة توليد الطاقة الكهربائية وتعدد مصادر هذا التوليد اجلدول أعاله  من حظالكما ن 
باختالف قدراهتا، حيث يتم االعتماد الكبري يف إنتاج الكهرباء على توربينات الغاز والبخار وحمطات الديزل 

األصل املتجدد وحده   وحمطات الطاقة الكهرومائية بدرجة أقل وحمطات التوليد اهلجينة، أما إنتاج الكهرباء من
ما يلي توزيع إنتاج وفي .، كما هو مبني يف اجلدول4101كالشمس أو الرياح فلم يعرف التسويق حىت سنة 

 .الكهرباء حسب املنتجني
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  (جيغاوات)توزيع إنتاج الكهرباء تحسب المنتجين سعة اإلنتاج (: 90)جدول رقم 
 6802سنة  نوع اإلنتاج

 الكهرباء األولية إنتاج
 (كهرومائي)إنتاج سونلغاز -       
 شمسي (SPP1)إنتاج مستقل -      

447 
      039 
      22 

 إنتاج الكهرباء المشتقة
 (SPE+SKTM)إنتاج فروع سونلغاز -      
 إنتاج مستقل-      

89131 
      70880 
      74238 

 2071 إنتاج فردي-
 20200 المجموع
 (Ministère de l’Energie, Bilan énergétique national, 2016, p. 24)  :المصدر

مثلما يظهر يف اجلدول أعاله فإن أغلب اإلنتاج من الطاقة الكهربائية هو من طرف الشركة الوطنية 
ملستقل لفروع سونلغاز كشركة كهرباء سونلغاز ما عدا بعض االعتمادات اليت منحت لبعض اخلواص واإلنتاج ا

 .(SPE)ية إلنتاج الكهرباء ، والشركة الوطن(SKTM)وطاقات متجددة 
 المشاريع المستقبلية للطاقات المتجددة: الفرع الثاني

 (80)الملحق رقم واليت تظهر يف  أهم املشاريع املستقبلية للطاقات املتجددة إىل فيما يلي نتطرق 
نه من املسطر إنتاج ما سعته حيث أ؛ 4171القادمة حىت سنة للمشاريع املستقبلية للطاقات املتجددة للفرتة 

ميغاوات موجهة للتصدير حنو اخلارج باإلضافة  0111منها  4171ميغاوات من الطاقة حبلول سنة  44111
سيدي  ةشروع املدينة اجلديدضافة إىل مباإلإىل مشاريع أخرى سواء يف إطار البحث العلمي أو املشاريع الصناعية 

سيعتمد كتجربة علمية رائدة يف جمال تكنولوجيا الطاقة الشمسية، وتسعى اجلزائر من خالل هذا  الذي عبد اهلل
املشروع إىل املزاوجة بني الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية من خالل عملية التهجني واليت من شأهنا إنتاج ما يعادل 

 Projets Industriels, portail des Energies) .ن طاقة الكهرباءميغاوات م 41
Renouvelables, 12/08/2016)   كما يبني الشكل املوايل مصفوفة املؤشر العريب لطاقة املستقبل وكفاءة

الطاقة والذي من شأنه أن يتيح األرضية املالئمة لدراسات املشاريع اليت تقوم هبا اهليئات الدولية من اجل تسهيل 
 .االستثمار يف القطاع
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  الطاقةمصفوفة المؤشر العربي لطاقة المستقبل وكفاءة : (22) شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 (82، صفحة 6802المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ) :المصدر

 :نقطة يتكون من املؤشرات التالية 011املؤشر عن سلم من  هذا  حيث يعرب

 التقييم النهائي القدرة المؤسسية إطار السياسات تسعير الطاقة 
 20 27 23 47 الجزائر ترتيب

 (89، صفحة 6802المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ) :المصدر

بإطار تنظيمي متقدم نسبيا لكفاءة الطاقة ولديها أكرب عدد من اللوائح  تتميزم من أن اجلزائر رغعلى ال
قدرة مؤسسية قوية ومع ذلك فإن بعد تونس، كما لديها يف دول مشال أفريقيا القانونية التنفيذية لكفاءة الطاقة 

ها التنظيمي ن إطار االستفادة مجهودها و لتطوير  صمة بشكل كبري، وال تزال لديها فر ائر مدعاجلز أسعار الطاقة يف 
 .بشكل ميكن من التغلب على حتديات فعالية التنفيذ

 توجهات االستثمار األجنبي في الطاقات المتجددة: الفرع الثالث
باإلضافة إىل االهتمام احمللي باالستثمار يف الطاقات املتجددة، أبدى العديد من املستثمرين األجانب   

خرية للتكنولوجيات املتطورة واليت تراقب زائرية وهذا نظرا الحتكار هذه األاستعدادهم للولوج إىل السوق اجل
األسواق العاملية، وهو ما جيعل اجلزائر طرفا مستقبال مهما يف العالقات االقتصادية والتجارية من خالل العديد من 

صدد شركة سونرجي اليت تتميز الشركات اليت تقوم بدراسات اجلدوى سواء منها احمللية أو األجنبية ونذكر يف هذا ال
ونوضح فيما يلي  .بعالقاهتا مع الشركات العاملية الرائدة يف هذا اجملال واليت تتخذ مدينة ميونخ يف أملانيا مقرا هلا

 .أهم االهتمامات احمللية واألجنبية لتطوير مشاريع الطاقات املتجددة
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 :« SKTM »شركة كهرباء وطاقات متجددة -
الكائن مقرها بغرداية واملتخصصة يف إنتاج الطاقة الكهربائية البديلة واليت تقوم و  « SKTM » شركة

بدراسات جدوى مجيع املشاريع االستثمارية واليت هي عبارة عن شركة ذات أسهم تابعة لشركة سونلغاز وأنشأت 
من أجل دراسة سوق هبدف االهتمام باملناطق املعزولة عن شبكة الكهرباء التقليدية و  4107 سنة أفريل 13يف 

الطاقة باجلنوب الكبري ومعرفة توجهات الطلب على الطاقة الكهربائية باجلنوب وحماولة إجياد اآلليات القانونية 
والتحفيزية إلدخال تطبيقات الطاقات املتجددة يف حياة األفراد اليومية باإلضافة إىل تطوير البىن التحتية اليت 

 48ددة وتسويق الطاقات املولدة من املصادر املتجددة، كما متتلك الشركة تستوعب تكنولوجيا الطاقات املتج
واليات يف اجلنوب من خالل  18حمطة ديزل منها حمطة واحدة لتوربينات الغاز وتتوزع هذه احملطات على 

، (تقرت نتاج للجنوب الغريب واملوكلة لفرع بشار ووحدة اإلنتاج للجنوب الشرقي واملوكلة لفرعوحدة اإل) وحدتني
 وحدة تقرت حمطات أفرا وبرج عمر دريس وبرج احلواس، جانت، دبداب، القوليعة، إدلس، عني قزام، ريحيث تس

ما وحدة اإلنتاج للجنوب غرب فتسري حمطات عني بلبال، أ. وب ومشال، تينالكوم وتنزاواتنيمقيدن، متنراست جن
( 0)، أم العسل، تبلبالة، تلمني، تيمواوين، تندوف (7)و( 4)و( 0)الكرزاز، بين عباس، برج باجي خمطار املوقع 

منذ تاريخ انطالقها حمطتني جديدتني مها حمطة الربمة بورقلة وحمطة الداخلة  SKTMوأنشأت شركة (. 4)و
  (SKTM, 12/08/2016) .بتندوف

عبارة عن احتاد صناعي يهتم بتحفيز وتطوير الطاقة املتجددة يف أوروبا والشرق األوسط : Diiديزيرتك   مبادرة-
، وهذا من أجل تغطية االحتياجات احمللية للدول املنتجة للطاقة املتجددة وتأطري إمكانية Eumenaومشال أفريقيا 

 سوق الكهرباء كمفهوم عاملي من التصدير للدول األوروبية، حيث هتدف هذه املبادرة إىل حماولة منذجة النظر إىل
أجل إجياد التأطري التنظيمي والقانوين املالئم خاصة لدعم تطبيقات الطاقة الشمسية، وبدأت هذه املبادرة باجلزائر 

ليات املناسبة لتصدير الكهرباء املتجددة حنو األسواق واآل، وهي بصدد حتضري اإلطار العام 4107جويلية  2يف 
  (Desertec Foundation, November 2007)  .العاملية

ترجع فكرة مشروع ديزيرتيك إىل ندوة أقيمت مببادرة نادي روما باالشرتاك مع املركز اجلوي الفضائي و 
دية حبلول سنة يمن أجل ضمان إمدادات الطاقة ألوروبا حىت بعد نضوب مصادر الطاقة التقل 4117األملاين سنة 

دولة أجنبية  04حني وقعت  4118،1جويلية  07، وتعززت هذه املبادرة يف مدينة ميونيخ األملانية يف 4111
لدراسة األوضاع التقنية واالقتصادية والسياسية  (DII)اتفاقية تعاون يف إطار إنشاء مكتب دراسات ديزيرتيك 

واالجتماعية والبيئية بدول مشال أفريقيا من أجل إنشاء حمطة إلنتاج الطاقة النظيفة باملنطقة، وقد اشرتك جممع 
سيفيتال اجلزائر مع نظريه األملاين ديزيرتيك للبحث يف إنشاء حمطة مشسية حرارية باجلنوب الكبري، ومن أهداف 

من احتياجات أوروبا من الكهرباء، يف إطار برنامج  %01مج ديزيرتيك األملاين الوصول إىل تغطية ما نسبته برنا
                                                           

1
 desertenergy.org:  على الموقعللمزيد من التفاصيل اطلع   



تحليل جدوى االستثمار األجنبي المباشر في كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة بالجزائر: الفصل الرابع  

 

208 
 

 ،4104، حيث كان من املفروض تسليمه أواخر سنة يتجسد خالل ثالث سنوات استثماري مباشر
(DESERTEC, pp. 01-02) غري أن احلكومة اجلزائرية قررت تأجيل ولوج املستثمر األملاين حىت سنة 

، وهذا من أجل إعادة تقييم املكاسب االقتصادية املتحصل عليها من هذا املشروع، واشرتاطها إلنتاج 4107
إىل ضرورة املعدات الالزمة الستغالل الطاقة الشمسية كالالقطات الشمسية واخلاليا الكهروضووية حمليا، إضافة 

إشراك اخلربات احمللية يف مجيع مراحل إنشاء وتقييم املشروع، حيث أكد الطرف اجلزائري على ضرورة نقل 
 .التكنولوجيا وأبدى حتفظا كبريا من حيث تصرحيه على تكلفة متويل املشروع ونسبة مشاركة الطرف األجنيب فيه

(Un projet de 1000 MW d’électricité renouvelable, 13/06/2012)  أكتوبر  08ويف
( والية املدية)مت التوقيع على اتفاقية إنشاء مدينة منوذجية تعتمد على الطاقة الشمسية ببلدية بوغزول  4104

استالم ماليني دينار، ومت  3من تكلفة املشروع اليت تقدر بـ %41حيث تقوم وزارة البيئة األملانية بتمويل ما قدره 
 Algérie-Allemagne: accord pour le) .4101املشروع كامال مع مطلع سنة 

développement de l’énergie solaire, 16/10/2012)   كما جتسد يف هذا اإلطار مشروع إنتاج
وحتويلها حنو أوروبا الذي وقعه املغرب مع االحتاد األورويب إضافة إىل ( مشس ورياح)الطاقة النظيفة من الصحراء 

مليون مرت مكعب من  111أن يقوم بتحلية ما قدره  لية املياه باملغرب الذي من شأنهمشروع نقل تكنولوجيا حت
ترياوات سنويا وهو ما يصبو إليه املشروع من خالل  41ة والذي حيتاج لتغذية كهربائية تفوق الـمياه البحر املاحل

 ,Desertec Foundation) بكهرباء نظيفة املصدر، %011عملية إحالل إمدادت الطاقة بنسبة تفوق الـ
November 2007, p. 48)  فاق يف إطار دراسات النجاعة ملشروع ديزيرتيك من كما وقعت تونس عقد ات

ميغاوات مع مطلع سنة  0911و 4101ميغاوات حبلول سنة  0011أجل إنشاء مزرعة رياح تفوق سعتها الـ
، إضافة إىل مشروع إنتاج الوقود احليوي من املخلفات والنفايات بأشكاهلا والذي دخل حيز التنفيذ منذ 4171

مرت مكعب من املياه الساخنة  311111مت إجناز حمطة جيوحرارية واليت توفر ما قدره ، كما أنه قد  4111سنة 
 (Desertec Foundation, November 2007, p. 56)  .إضايف سنويا دون احلاجة ملصدر حراري

 الطاقات المتجددةسبل تفعيل وعوائق االستثمار األجنبي المباشر في : المطلب الثالث
على الرغم من آفاق استغالل الطاقات املتجددة وخمتلف اجملهودات الوطنية للنهوض بقطاع الطاقات  

تؤثر على  املتجددة بغرض حتقيق الربامج واخلطط الوطنية املسطرة، تبقى هناك جمموعة من العوائق والصعوبات اليت
يزية والداعمة لولوج لوطين واليت تستلزم جمموعة اإلجراءات التحفاملتجددة يف ميزان الطاقة ا اتالطاق ةحجم مسامه
 .جنيب من أجل النشر الواسع لتطبيقات الطاقة املتجددةاملستثمر األ

 سياسات نشر تطبيقات الطاقات المتجددة: الفرع األول
الصناعة الوطنية نامج البحث يف برجمة تطبيقات الطاقات املتجددة لتجعله حافزا لتطوير ر اختارت اجلزائر ب 

والذي من شأنه أن يثمن خمتلف الطاقات احمللية ويعتمد هذا النهج على اكتساب التكنولوجيات احلديثة والتوجه 
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إليها السيما يف جمال الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية احلرارية، وهذا من خالل جمموعة من التدابري تسهل 
 :نها ما يلياالستثمار يف الطاقات املتجددة نذكر م

حرصا على تطوير القدرات الصناعية يف جمال الطاقة الشمسية أنشأت اجلزائر شبكة للمناولة يف قطاع الطاقات -
وأجهزة التطبيقات  املتجددة مت من خالهلا إنشاء مصانع السليسيوم ومنوبات التيار، البطاريات، احملوالت والكوابل

األجنبية حيث مت بفضل إنشاء مصانع إلنتاج األلواح الكهروضوئية خرى وهذا باالعتماد على التكنولوجيا األ
يف الفرتة املمتدة %91، وومن املتوقع أن تصل هذه النسبة إىل 4107سنة  %81إدماج الصناعة اجلزائرية بنسبة 

 .، وهذا من خالل اكتساب اخلربات األجنبية4141-4102ما بني 
تطبيقات الطاقات املتجددة االستفادة من املزايا املمنوحة مبوجب إضافة ملا سبق ذكره ميكن حلاملي مشاريع -

نشطة ح مزايا مالية وجبائية مجركية لأللتطوير االستثمار والذي مين 4110أوت  41املؤرخ يف  17-10االمر 
لوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، ا) .واملشاريع اليت تساهم يف حتسني الفعالية الطاقوية وترقية الطاقات املتجددة

 (قطاع الطاقات المتجددة
 .Feed in tariffتوفري حوافز ملنتجي الطاقة املتجددة مثل قانون تغذية الشبكة وتعريفات الشراء -
تفعيل آليات جتارة االنبعاثات مثل ترويج شهادات خفض انبعاثات الكربون لرفع الوعي البيئي وزيادة حجم -

السوق الوطنية هلا، وإنشاء هيئات اعتماد أنظمة وتطبيقات الطاقات املتجددة كشهادة اعتماد األلواح  استيعاب
 .الكهروضوئية أو توربينات الرياح

لية نقل التكنولوجيا والعمل ضرورة إثراء اإلطار القانوين والتشريعي ملشاريع الطاقة املتجددة الصغرية، لتسهيل عم-
تصادية وتسهيل اإلجراءات وتعديل الشبكة إلمكانية ربطها بالشبكات املولدة للطاقة زالة احلواجز االقإعلى 

 .املتجددة
الدراسات والمشاريع الحاضنة لولوج المستثمر األجنبي المباشر في مجال الطاقات : الفرع الثاني

 المتجددة
اهتمت احلكومة مبراحل تنفيذ من أجل تأطري ولوج املستثمر األجنيب املباشر يف قطاع الطاقات املتجددة  

ددة باجلزائر من طرف هذه املشاريع حيث تقوم اهليئات املختصة بتقييم اجلدوى االقتصادية الستخدام الطاقة املتج
ولية لتحديد املواقع املناسبة املتاحة إلنشاء حمطات الطاقة طريق إعداد الدراسات األ جنيب وهذا عناملستثمر األ

املنافع واملخاطر ملصفوفة مكامن القوة والضعف لنقل هذه التكنولوجيا كمرحلة أوىل مث الشروع يف املتجددة وتقييم 
يل غتيار النموذج املناسب لتفعيل وتشالدراسات التفصيلية ملشاريع الطاقات املتجددة واملقارنة بني البدائل الخ

دوى االستثمارات األجنبية املباشرة حمطات الطاقات املتجددة حيث تتمثل الدراسات الفنية واالقتصادية جل
 .ومرافقتها يف اجلدول املوايل
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 ج المستثمر األجنبي المباشر في الطاقات المتجددةلو و الدراسات المرافقة ل(: 28)جدول رقم 
 تاريخ اإلصدار جهة اإلصدار الوصف نوع المشروع اسم الدراسة

املستقبلية  التوقعات كفاءة الطاقة دراسات جدوى حول تدقيق الطاقة
لالستهالك وسبل ختفيضه 

 يف جمال الصناعة

 قيد الدراسة /

دراسة حول تسعري خمتلف فروع 
 الطاقات املتجددة

لجنة ضبط  / الطاقة املتجددة
 الكهرباء والغاز

 صادرة

دراسة جدوى تصنيع السيلسيوم ذو 
 جودة مشسية

 صادرة سونلغاز / الطاقة الشمسية

اختيار تكنولوجيا تطور  دراسة
 الطاقات املتجددة على نطاق واسع

 قيد الدراسة سونلغاز / الطاقة املتجددة

دراسة حول تأثريات املنطقة 
الصحراوية على التجهيزات الرحيية 

 والشمسية 

 قيد الدراسة سونلغاز / الطاقة املتجددة

دراسة حول تأثريات الطاقات 
الكهربائية املتجددة على الشبكات 
 واالستطاعات املربمج ربطها

 يد التحضيرق سونلغاز / الطاقة املتجددة

دراسة لتحديث خريطة اإلمكانيات 
 الرحيية

الرحيي  حتديث األطلس طاقة الرياح
 اجلزائري

 صادرة وزارة الطاقة

دراسة لتحديد املواقع املؤهلة لرتكيب 
 املزارع الرحيية

 صادرة وزارة الطاقة / طاقة الرياح

دراسة لتحديث خريطة اإلمكانيات 
الشمسية وحتديد املواقع املؤهلة 

 لرتكيب احملطات الشمسية

 قيد الدراسة وزارة الطاقة / الطاقة الشمسية

 (00، صفحة 6802األمانة العامة لجامعة الدول العربية، ) :المصدر
جانب قي قطاع الطاقات ة واملرافقة لولوج املستثمرين األأهم الدراسات القائمحيث يبني اجلدول أعاله  

املتجددة حيث تقوم هذه الدراسات بتحديث قواعد البيانات لإلمكانيات املتاحة من املصادر املتجددة باإلضافة 
 .باجلزائر املناسب لولوجها إىل توفري القاعدة الرمسية لدراسات اجلدوى ملشاريع االستثمارات األجنبية وتوفري املناخ
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 مشاريع الطاقات المتجددة المنفذة وقيد الدراسة من طرف المستثمر األجنبي المباشر(: 20)جدول رقم 

سنة  الجهة المنفذة القطاع الموقع الحالة
 التشغيل

 المشروع الوصف نوع الطاقة القدرة الربط

 مشاريع البحث والتطوير ومشاريع تجريبية

 مرحلة
إعداد 
 الدراسة

مشس، حرارة، رطوبة، )قياسات اإلشعاع  4108 قطاع عام خنشلة
 ..(رياح، 

حمطة جتريبية آلية لقياس 
 املعطيات اجلوية

 مشاريع الطاقة

 &NEAL حاسي الرمل نفذ
ABENER 

متصل  4100
 بالشبكة

الشمسية املركزة والغاز  و.م 71
 الطبيعي

 حمطة مشسية هجينة

معزول عن  4102 سونلغاز عام العليا اجلنوب واهلضاب نفذ
 الشبكة

قرية بالطاقة  08تزويد  الكهروضوئية و.م 1
 الشمسية

متصل  4107 سونلغاز عام غرداية نفذ
 بالشبكة

اختبار كل أنواع اخلاليا الشمسية  و.م 0
 الكهروضوئية
 

حمطة مشسية 
 كهروضوئية

مرحلة 
إعداد 
 الدراسة

 متصل 4102 سونلغاز عام قاملة
 بالشبكة

 حمطة حرارية جوفية احلرارية األرضية و.م 1

متصل  4102 / / / نفذ
 بالشبكة

القطاع  الشمسية /
السكين 

ألف  711
 4م

سخان املاء 
 الشمسي الفردي

يف طور 
 التنفيذ

وزارة  عام اهلضاب العليا واجلنوب
 الطاقة

متصل  4101
 بالشبكة

727 
 و.م

حمطة  47 الكهروضوئية
 مشسية

 727مشروع 
 ميغاوات

وزارة  عام اهلضاب العليا واجلنوب /
 الطاقة

4101-
4171 

متصل 
 بالشبكة

1101 
 و.م

الربنامج  الرياح
الوطين 

للطاقات 
 املتجددة

مشروع املزارع 
 الرحيية

وزارة  عام اهلضاب العليا واجلنوب /
 الطاقة

4101-
4171 

متصل 
 بالشبكة

0713
 و.م 1

مشاريع احملطات  الكهروضوئية
 الكهروضوئية

وزارة  عام اهلضاب العليا واجلنوب /
 الطاقة

4101-
4171 

متصل 
 بالشبكة

4111 
 و.م

مشاريع احملطات  الشمسية املركزة
الشمسية 

 احلرارية
وزارة  عام اهلضاب العليا واجلنوب /

 الطاقة
4101-

4171 
متصل 
 بالشبكة

مشاريع الطاقة  احلرارية االرضية و.م 01
 احلرارية اجلوفية

وزارة  عام اهلضاب العليا واجلنوب 
 الطاقة

4101-
4171 

متصل 
 بالشبكة

0111 
 و.م

الربنامج  الكتلة احلية
الوطين 

مشاريع الكتلة 
 احلية
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 (088-00، الصفحات 6802دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربي، ): المصدر
، يبني اجلدول أعاله أهم مشاريع الطاقات املتجددة وإمكانية تنفيذها من طرف املستثمرين األجانب حيث

 .االستثماراتهم عوائق وصعوبات جتسيد هذه أوسنتطرق يف النقطة املوالية إىل 
 ثمار في الطاقة المتجددة بالجزائرعوائق وصعوبات االست: الفرع الثالث

العديد من الدراسات استغالل الطاقات املتجددة ممكنا تكنولوجيا ومتاحا  يف الوقت الذي اعتربت فيه 
امج الوطنية للطاقات من حيث املصدر، خاصة مع توفر مجيع اإلمكانيات الطبيعية واإلرادة السياسية ويف إطار الرب 

املتجددة وترشيد الطاقة، تشري التقديرات الواقعية إىل أنه توجد العديد من العراقيل اليت من شأهنا أن تثبت 
االستغالل واالستثمار يف قطاع الطاقات املتجددة، حيث نذكر أهم العوائق والصعوبات اليت ميكن أن تؤثر على 

 .ما يلياالستثمار يف القطاع واليت تتمثل في
 التكاليف العالية وإشكالية التمويل: أوال

لتشجيع مشاريع الطاقات املتجددة احمللية واألجنبية اخلاصة منها جيب توفري قدر كاف من احليوية املالية  
والعمومية، حيث يعترب التمويل أحد املتطلبات الضرورية لتشجيع االستثمار يف القطاع، وهذا راجع إىل ارتفاع 

/ 4101-
4171 

متصل 
 بالشبكة

211 
 و.م

طاقات متجددة 
 أخرى

للطاقات 
 املتجددة

مشاريع التوليد 
 املشرتك

متصل  4102 سونلغاز عام أدرار نفذ
 بالشبكة

 مزرعة الرياح كربتان الرياح و.م 01

متصل  4107 سونلغاز عام غرداية نفذ
 بالشبكة

اختبار كل أنواع اخلاليا الشمسية  و.م 0
 الكهروضوئية

حمطة مشسية 
 كهروضوئية

متصل  4101 سونلغاز عام الزي، متنراست، تندوف نفذ
 بالشبكة

 حمطات مشسية الكهروضوئية و.م 41

مرحلة 
إعداد 
 الدراسة

 مزرعة الرياح خنشلة الرياح و.م 41 4108 سونلغاز عام خنشلة

اخلليج للطاقة + شركة الكهرباء الريفية جزيرة مصرية
 املتجددة

 1.1 
 و.م

 الرياح

 /Zubair+ شركة الكهرباء الريفية مثريت
Tefirom/ Sulson 

 2.4 
 و.م

 الرياح

 Itochu+ شركة الكهرباء الريفية حج
Corporation 

 1.0 
 و.م

 الكهروضوئية
 

 /DSME+ شركة الكهرباء الريفية املزيونة نفذ
Conergy Bahwan 

Engineering 

 1.484 
 و.م

 الكهروضوئية
 

مرحلة 
إعداد 
 الدراسة

 Phoenix+ شركة الكهرباء الريفية املطهفة
Solar/ Silver Circle 

 1.49 
 و.م

 الكهروضوئية
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اليت حتد من توسع هذه الصناعة من جوانب عديدة بدءا باالستثمار يف تكنولوجياهتا وإمكانية ختزينها  التكاليف
ا هلطاقة املتجددة ال تزال يف مراحلإىل وصوهلا إىل املستهلك النهائي، ناهيك إىل أن تكنولوجيات تطبيقات ا

كنولوجياهتا مبرور مدة زمنية قد ال تتجاوز ت ماملبكرة وعليه ال ميكن االستثمار يف بىن وهياكل ضخمة قد تتقاد
توجيه الرأي الدويل إىل املشاركة يف متويل هذا النوع اخلمس سنوات وهو ما طرح العديد من اآلراء حول إمكانية 

 .من املشاريع يف إطار نظم احلصص الدولية أو صناديق الثروات السيادية من أجل تطوير القطاع باجلزائر
 عار الطاقات األتحفوريةتنافسية أس: ثانيا

( منظمة أوبك وخارج منظمة أوبك)من أهم مكونات السوق العاملية للمحروقات هم املنتجون  
، حيث تتأثر السوق النفطية سلبيا أو إجيابيا بعوامل متعددة تتمثل (الدول الصناعية والدول النامية)واملستهلكون 

، غري أن سوق الطاقات املتجددة (228، صفحة 6882الليثي، ) بتقديرات العرض والطلبمن الناحية النظرية 
خري يف مراحله املبكرة ومل تتحكم السوق الدولية بعد يف تبارات سوق احملروقات كون هذا األال يتأثر بنفس اع

حفورية الناضبة وهو ما قد يعرقل تطوره خالل املدى األمع الطاقات  هباإلضافة إىل تنافس ؛ةاحلديث لوجياتهو كنت
اسية يف إطار يكومية وتوفر اإلرادة الساحلالقصري إىل املتوسط على األقل، مما يدعو إىل ضرورة جتسيد السياسات 

 .االتفاقيات الدولية والربامج احلكومية
 الجوانب التسويقية :ثالثا

خمتلفة من الناحية التسويقية مما حيد من التوسع يف  تعاين معظم مشاريع الطاقات املتجددة مشاكل 
إنتاجها من جهة والتقليل من تنافسيتها من جهة أخرى، وتتجلى هذه الصعوبات يف إشكالية ختزين الطاقات 

التايل فهي حتتاج إىل قدرات عالية باملولدة والنقل والتوصيل، باإلضافة إىل كون مصادرها متقطعة وغري مستمرة و 
املشرتك  سحتسيوهو ما جيعلها مكلفة وغري مستقلة من حيث القدرة على التخزين، باإلضافة إىل ضرورة  للتخزين

النهائي أو املستهلك باملفاضلة بني الطاقات التقليدية والطاقات املتجددة ولو على حساب التكاليف كون هذه 
 (02، صفحة 6882الخطيب، ) .األخرية هي املصري احملتوم القتصاد املستقبل
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 تحليل جدوى االستثمار األجنبي المباشر في قطاع الطاقة الشمسية نموذجا : المبحث الرابع
ففي حني أن حجم استهالك العامل من الطاقة األولية يعترب الكهرباء وقود العامل الرئيسي من الطاقة، 

 4104سنة  ن.م.ط مليون 07280.02إىل ما قيمته  0837سنة  ن.م.مليون ط 8408.80ن ارتفع م
موارد  ةمد على ثالثعتتد القدرة الكهربائية يف العامل فإن أهم مصادر توليحسب تقارير وكالة الطاقة العاملية، 

ومشتقات البرتول مبا نسبته  %40والغاز الطبيعي بنسبة  %41أحفورية يساهم فيها الفحم التقليدي بنسبة 
واجلدير بالذكر أن هذه املصادر الثالثة تشرتك يف أهنا تستخدم قدرة االحرتاق من أجل توليد الكهرباء مما ، 72%

وهو األمر الذي دفع بالعديد من اهليئات الدولية إىل . الغالف اجلوي يساهم يف بعث جزيئات الكربون املؤثرة على
يعتمد على كفاءة تكنولوجيات العديد من الطاقات  االجتاه حنو سوق خارج نطاق انبعاثات ثاين أكسيد الكربون

حيث ارتفعت معدالت االستثمار يف مصادر  .النظيفة املتاحة ذات التكلفة املنخفضة والتكنولوجيات العالية
 .مقارنة بالسنة املاضية %03مبعدل منو قدره  4102بليون دوالر سنة  431.4الطاقة املتجددة إىل ما يعادل 

علي لالهتمام بتطبيقات الطاقة املتجددة والبحث يف آليات إحالهلا كان بسبب تصحيح وألن التحول الف
 %8ما يعادل  OCDE، حيث حقق تراكم إنتاج دول منظمة التعاون والتنمية 4117أسعار النفط هناية عام 

من الطاقة ذات األصل املتجدد، وهو األمر الذي ميز دور السياسات احلكومية واالسرتاتيجيات احمللية يف حتقيق 
ونظام الدعم ( احلصص)أهداف هذا التحول، حيث تعتمد سوق الطاقة املتجددة العاملية على نظام الكوتا 

 .وتطبيقات هذه األخريةألسعار الطاقة املتجددة من أجل تشجيع االستثمار يف تكنولوجيات 
ونظرا ألن تكلفة االستثمار يف جمال إنتاج الطاقة املتجددة واليت تنتج على شكل كهرباء باختالف 
مصادرها ختتلف من تكنولوجيا ألخرى وحسب مواءمة الطبيعة وكفاءة مواقع االستغالل فقد أفضى برنامج 

قة الشمسية للخاليا الفلطوضوئية، وهذا من جانب الطاقات املتجددة للجزائر بتفضيل استغالل تطبيقات الطا
لكفاءة تكنولوجيات استغالهلا وللبنية الشمسية املركزة اليت تزخر هبا الصحراء من جانب آخر، باإلضافة إىل اجتاه 
العديد من الشركات األجنبية إىل تفضيل االستثمار يف كفاءة الطاقة وتطبيقات اخلاليا الفلطوضوئية ومرافقها 

 .تاجية كإنتاج اخلاليا والبطاريات وتقدمي خدمات الصيانةاإلن
 لنا أمهية دراسة وتقصي توجه اجلزائر من خالل برناجمها الطاقوي نيتبتمن خالل ما مت طرحه آنفا، و 

الطموح وهذا من خالل ضرورة حتليل خماطر وحمفزات االستثمار يف الطاقة الشمسية من وجهة نظر املستثمر 
االعتماد يف هذا البحث على برنامج األمم املتحدة لتحليل خماطر وجدوى االستثمار يف قطاع  األجنيب، حيث مت

تقريرا  4107الطاقات املتجددة مقابل االستثمار يف قطاعات أخرى، حيث أعد برنامج األمم املتحدة البيئي عام 
 Derisking Renewable Energy »متعلقا بآليات حتليل خماطر االستثمار يف قطاع الطاقات املتجددة 

Investment » وأتاح هذا النموذج أداة التحليل ملناخ وبيئة وأدوات متويل وخماطر االستثمار املوسومة ،DREI 
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من أجل املقارنة الكمية ملعوقات االستثمار يف قطاع الطاقات املتجددة واليت ترتكز على أربعة حماور تشمل خمتلف 
 . برتقية االستثمار يف الطاقات املتجددة حامليكانيزمات احلكومية اليت تسمو األدوات املتعلقة بسوق الطاقة 

على التكاليف التمويلية ملشاريع الطاقات املتجددة، كون اجلدوى التقنية  DREIحيث يركز منوذج 
 %89املتمثلة يف تكاليف التحكم التكنولوجي إلنتاج ألواح الطاقة الفلطوضوئية قد عرفت اخنفاضا قدر بنسبة 

كما يسمح هذا النموذج للدول اليت يعتمد مزجيها   (IRENA, 2012) .4104و 0838مابني سنوات 
الطاقوي على توليد الطاقة األحفورية بنسبة كبرية كاجلزائر مثال واليت تسعى لرتقية قطاع الطاقات املتجددة بتحقيق 

 (UNDP, Aug. 2014, p. 01) .على الطاقة يف شكلها املتجدداستجابة أكثر مرونة للطلب املتزايد 
 :وتتكون أدوات حتليل وقياس خماطر االستثمار مع التكييف على قطاع الطاقة الشمسية من احملاور التالية

تطرح أهم معوقات االستثمار املتعلقة بتكنولوجيا الطاقة الفلطوضوئية  مخاطر المحيط؛: المستوى األول-
 . وتكاليف االستثمار

حيدد مزيج األدوات احلكومية اليت تتيح خمتلف التسهيالت اإلدارية  األدوات الحكومية؛: المستوى الثاني-
 . والتمويلية للمشروع

، واليت تسمح مبعرفة ومقارنة (LCOE)ددة تحساب التكلفة التناسبية للطاقة المتج: المستوى الثالث-
 .نسبة تكلفة الطاقة الشمسية إىل دورة حياة معداهتا الفلطوضوئية يف السوق الدولية

 التقييم واتخاذ قرار االستثمار والذي يعتمد على مقارنة نجاعة المشروع بأربعة مؤشرات: المستوى الرابع-
قدرة املستهلك النهائي على حتمل التكاليف؛ ( ج)لرفع االدخاري؛ نسبة ا( ب)نسبة الرفع املايل؛ ( أ)تتمثل يف 

  CO2.  (Waissbein & al, 2013, p. 17)معدل انبعاث ( د)
واجلدير بالذكر أن هذه الشبكة املكونة من أربعة مستويات ال تسمح باملقارنة الكمية بني خمتلف 

ال  DREIاألدوات احلكومية ومعدالت املخاطرة املالية وأثرها على االستثمار يف القطاع، هذا ألن منوذج شبكة 
بتحليل مصفوفة التسهيالت املتعلقة بنقاط  يقوم بتحليل البيانات الرقمية ألن املشروع يف مرحلة االنطالق بل يقوم

واليت ميكن استخالصها يف شبكة األدوات احلكومية من أجل . القوة والضعف للولوج يف سوق الطاقة املتجددة
 .ترقية االستثمار يف الطاقات املتجددة

 اتجاهات االستثمار األجنبي في سوق تطبيقات الطاقة الشمسية: المطلب األول
املستوى األول من النموذج والذي يدرس خماطر احمليط اليت  تطرحها معوقات  املطلبسيتناول هذا 

 .وعقبات االستثمار املتعلقة بتكنولوجيا الطاقة الشمسية وارتفاع تكاليف ولوج االستثمار األجنيب
 المحليةاتجاهات سوق الطاقة الشمسية : الفرع األول

طبيقات الطاقة الشمسية دون غريها من مصادر الطاقات يتجه منو سوق الطاقة املتجددة إىل تفضيل ت 
 REN 21) .األخرى، وهذا راجع للعوامل املتعلقة بنجاعة استخدام تكنولوجياهتا واخنفاض تكاليف استغالهلا



تحليل جدوى االستثمار األجنبي المباشر في كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة بالجزائر: الفصل الرابع  

 

216 
 

Report, 2013, p. 23)  إذ قدرت معدالت االستثمار يف تكنولوجيات تطبيقات الطاقة الشمسية يف كل
بليون دوالر لالستثمار يف تطبيقات طاقة الرياح  09.8بليون دوالر مقابل  32.8ا قيمته مبمن الصني واليابان 

  (FranKfurt School- Unep Centre, 2015, p. 11) .وغريها من املصادر املتجددة األخرى
 44111حيث يصبو برنامج االستثمار لتوليد الكهرباء من الطاقة املتجددة إىل الوصول إىل ما قدرته 

يتم حقنها يف االقتصاد الوطين من خالل مرحلتني، تسمح فيها املرحلة األوىل  4171ميغاوات وات حبلول سنة 
انية فتطمح للوصول إىل ما ، أما املرحلة الث4141و 4101ميغاوات ما بني سنوات  2111إنتاج ما سعته 

ميغاوات من الطاقة الكهربائية النظيفة مع إمكانية التصدير حنو األسواق األوروبية، حيث من  03231معدله 
سيتم تغطية و ميغاوات  43911املتوقع أن يرتفع الطلب الوطين على الكهرباء خالل املرحلة األوىل السابقة إىل 

 (Groupe Sonelgaz) .صادر املتجددةمن هذا الطلب من امل %43ما نسبته 
كما يندرج يف هذا اإلطار احملطات التجريبية ملعاينة التكنولوجيا املتاحة للطاقة املتجددة، واليت مشلت على 

ميغاوات،  0.0ميغاوات، واحملطة الفلطوضوئية بغرداية بسعة  01.4بأدرار بسعة ( كربتني)إجناز حمطة الرياح 
حمطتني يف  وطين للطاقات املتجددة ومت تشغيلحيث تندرج هذه املنشآت ضمن إطار املرحلة التجريبية للربنامج ال

 (80، صفحة 6802أكتوبر  60-66شركة كهرباء وطاقات متجددة، ) .4102جويلية سنة 
 لقطاع الطاقة الشمسية ةاإلنجازات في إطار االستثمارات األجنبي أهم :الفرع الثاني

يف إطار اسرتاتيجية تشجيع االستثمار األجنيب يف قطاعي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كوهنما املوردين  
مركز البحث و تطوير  الرئيسيني املتاحني باجلزائر من جهة ولتحكم أكرب الشركات األجنبية يف تكنولوجياهتما، قام

ن وهذا من خالل إنشاء العديد االقطاع انبدراسة جدوى االستثمار يف هذالكهرباء والغاز التابع جملمع سونلغاز 
مت تنصيب أول حمطة بوالية من حمطات قياس مؤشرات الطقس لتوفري قاعدة بيانات للمستثمرين األجانب، حيث 

مناطق لغرض تنصيب احملطات األخرى يف كل من البيض،  8وقد مت تعني  ،4102نوفمرب  08خنشلة يف 
لربق وعني جاسر يف سبتمرب  ،واملسيلة ،4101، املنيعة وتيميمون يف جوان 4101النعامة، تيارت يف ماي 

خالل احملطة اليت مت تنصيبها يف خنشلة ويف هذا اإلطار أثبتت . 4108 من سنة ، وعني صاحل يف فيفري4101
الرياح مرهون يف الوقت احلايل  جناز حمطاتوألن إ ،أمتار يف الثانية 1سرعة الرياح تفوق أن سنة من الزمن فرتة 

ما  ،في بتعني الرقع اجلغرافية ال غرين القياسات عرب األقمار الصناعية تكتأل هذا ،بإجراء قياسات أرضية دقيقة
مناطق جغرافية ذات  توىمرتا على األقل على مس 11يستدعي تنصيب حمطات قياس على أعمدة ذات علو 

تضاريس مسطحة، وهو ما يطلبه العديد من الشركاء واملهتمني بسوق الطاقة املتجددة اجلزائرية، كما مت تنصيب 
، ونذكر فيما يلي "مشس"أيضا منظومة لقياس اإلشعاع الشمسي كما مت ذكره سابقا من خالل شبكة اإلشعاع 

 : الطاقة الشمسية الفاعلني حالياالشركاء األجانب يف قطاع املتعاملني و أهم 
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 : سبانيةاال-في إطار الشراكة الجزائرية هيئة الطاقة المتجددة :أوال
مت إنشاء هيئة الطاقة املتجددة اجلزائرية واليت تتوىل نشر وترويج استخدامات الطاقة املتجددة واملسؤولة عن 

والذي يقوم بتنفيذه احتاد  Bootمتابعة تنفيذ مشاريع احملطات الشمسية احلرارية بالتكامل مع الدورة املركبة بنظام 
 ،(00، صفحة 6880الخياط، جوان ) ات القطع املكافئركزات الشمسية ذشركات اسباين باستخدام تقنية امل

، حتديد االحتياجات احمللية من القدرة الكهربائية من أجل تقدير تطور (14)ميكن من خالل اجلدول رقم  حيث
 .الطلب احمللي وإمكانية إحالله بتطبيقات الطاقة الشمسية

   6800جيغاوات سنة  9002046المزيج الطاقوي إلنتاج الكهرباء المقدرة بل(: 26)جدول رقم 
 النسبة المئوية السعة المولدة من الكهرباء نوع تجهيزات اإلنتاج

 022242 0040 (Coal)توربينات البخار 
 2640 0228042 الدورة المركبة
 9240 6682242 توربينات الغاز

 840 22046 الطاقة الكهرومائية
 840 92240 الديزل

 20042 042 (CSP) المحطات الهجينة
 088  9002046 المجموع

 (chiffres clés électricité et gaz pour l’année 2011) :المصدر

جيغاوات من الطاقة  809.3بإنتاج اسبانية -مسحت الشراكة اجلزائروفقد أعاله  كما يبني اجلدول 
 .(21)رقم  السابق لجدولوللمزيد من االطالع ميكن الرجوع لاهلجينة املصدر 

 الصينية-االستثمار األجنبي في إطار الشراكة الجزائرية: ثانيا
 ،للطاقة الفلطوضوئية جناز مشروع املرحلة التجريبية للربنامج اجلزائريإ 4107قررت اجلزائر يف أواخر سنة  

شركة  عاملية على أساس قائمة تضم أكرب الشركات يف العامل يف جمال  48جتاه عن املناقصة الدولية اومت اإلشهار 
 ة هيصينيات معوخاصة تكنولوجيات الطاقة الفلطوضوئية، ويف هذا اإلطار حتصلت ثالث جمالطاقات املتجددة 

غاوات موزعة على اهلضاب العليا مي 419 ما سعته على "سي.اي.يت.نأ"، و"سيسينوهيدرو "، "يينغلي صوالر"
من طرف حمطة  09من أصل حمطة  01، وقد مت حاليا إجناز واجلنوب الكبري( منطقة أدرار)اجلنوب الغريب و 

، وقدرت 4108سنة وماي  4101من سنة ، مت تشغيلها يف الفرتة املمتدة بني فيفري الشركات الصينية الثالث
 31بـ  مجاليةحمطات ذات قدرة إ 17يف حني بقيت . ميغاوات 097 اإلمجالية هلذه احملطات املنجزة بـالسعة 

 .ت هذه احملطاتاويبني اجلدول املوايل مواقع وقدر  .يف طور اإلجناز ميغاوات
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 (ميغاوات 002) الصينية-المحطات الشمسية في إطار الشراكة الجزائرية(: 22)رقم  جدول
 مالتحظات (كم) طول الشبكة (ميغاوات)القدرة  المنطقة الرقم

 (ميغاوات 002)المحطات المنجزة وقيد العمل 
 08/14/4101سلمت يف  1.711 17 *جانت/ إليزي 10
 04/01/4101سلمت يف  1.411 17 كربتني/ أدرار 14
 04/01/4101سلمت يف  4.911 41 *أدرار 17
 14/00/4101سلمت يف  9.911 07 *متنراست 12
 02/04/4101سلمت يف  1.711 18 *تندوف 11
 00/10/4108سلمت يف  1.421 18 *زاوية كنتة/ أدرار 18
 48/10/4108سلمت يف  1.441 11 *رقان/ أدرار 13
 13/14/4108 سلمت يف 8.111 18 *متيمون/ أدرار 19
 00/14/4108سلمت يف  1.111 11 *عني صاحل/ متنراست 18
 13/17/4108سلمت يف  1.211 11 *أوالف/ أدرار 01
 18/12/4108سلمت يف  7.111 41 عني بلبل/ اجللفة 00
 19/12/4108سلمت يف  3.211 41 اخلنق/ األغواط 04
 42/12/4108سلمت يف  8.111 01 *أوالد الكربيت/ سوق أهراس 07
 48/12/4108سلمت يف  0.711 41 سدرة الغزال/ النعامة 02
 71/12/4108سلمت يف  0.111 71 سخونةالعني / سعيدة 01

 (ميغاوات 02)المشاريع المنجزة وفي طور الربط بالشبكة 
  1.811 47 األبيض سيد الشيخ/ البيض 08
 1.811 71 احلجرية/ ورقلة 03
 1.711 41 عني امللح/ املسيلة 09
 8.111 04 تالغ/ سيدي بلعباس 08

 (ميغاوات 22)المشاريع قيد اإلنجاز 
 %31نسبة اإلجناز  3.211 21 4اخلنق / األغواط 41
 %11نسبة اإلجناز  7.111 77 4عني اإلبل / اجللفة 40
 %41نسبة اإلجناز  8.111 14 واد املاء/ باتنة 44

 كيلوفولط  71معدل التوتر املربوط بالشبكة *
 (02-06، الصفحات 6802أكتوبر  60-66وطاقات متجددة، شركة كهرباء ) :المصدر

 .الذي يبني خريطة حمطات الطاقة الشمسية ،(08)الملحق رقم وملزيد من التوضيح انظر  
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 متعاملي الطاقة الشمسية المحليين: الفرع الثالث
 ألنه املتعامل الوحيد الذي صرح مبعلومات Condor لقد مت االعتماد على معطيات املتعامل كوندور

رمسيا واضحة ومنشورة يف البوابة الوطنية للطاقات املتجددة على عكس املتعاملني اآلخرين الذين مل يصرحوا بعد 
 . مبعطيات ختص إنتاجهم أللواح الطاقة الشمسية

ات خارج الرسم واملقدر ر الو لكرتونية كوندور إىل تقييم سعأفضى اجملمع اجلزائري للصناعة اإلحيث 
حيث يتكون من خامات األلواح الفلطوضوئية من . والذي يتم إنتاجه من تطبيقات الطاقة الشمسية. دج81بـ

وقد فصل . وات 491و 31واليت تتحدد قدرهتا اإلنتاجية بني  polycristallinsو monocristallinsفئيت 
 :املواليني يظهر يف اجلدولنياجملمع يف أسعار هذه األلواح كما 

 شمسية الفلطوضوئية من النوع مونوأسعار األلواح ال (:29)جدول رقم 
 TTCسعر الوتحدة  HTسعر الوتحدة  التعريف رمز اللوح

CEM90M-36   دج 01117.11 دج 9111.11 وات مونو 81لوح مشسي 
CEM100M-36  دج 00001.11 دج 8111.11 وات مونو 011لوح مشسي 
CEM200M-72  دج 44471.11 دج 08111.11 وات مونو 411لوح مشسي 

 (Potail Algérien des Energies Renouvelables) :المصدر
 شمسية الفلطوضوئية من النوع بوليأسعار األلواح ال (:22)جدول رقم 

 TTCسعر الوتحدة  HTسعر الوتحدة  التعريف الرمز
CEM70P-18  دج 9081.11 دج 3111.11 وات بويل 31لوح مشسي 

CEM145P-36  دج 01489.11 دج 07111.11 وات بويل 021لوح مشس 
CEM235P-60  دج 42321.11 دج 40011.11 وات بويل 471لوح مشسي 
CEM240P-60  دج 41434.11 دج 40811.11 وات بويل 421لوح مشسي 
CEM280P-72  دج 48292.11 دج 41411.11 وات بويل 491لوح مشسي 
CEM285P-72  دج 71101.11 دج 41811.11 بويل 491لوح مشسي 

 (Potail Algérien des Energies Renouvelables) :المصدر
نالحظ من خالل اجلدولني السابقني أنه مت التفصيل يف أسعار األلواح الشمسية الفلطوضوئية خارج 

وهذا من أجل تبيان أمهية التحفيزات اليت تتيحها اهليئات الضريبية من  TTCوبإضافة الضريبة  HTCالضريبة 
 .أجل تشجيع االستثمار يف القطاع

 اللوائح واألدوات الحكومية لبرنامج تطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية :المطلب الثاني
تتيح خمتلف التسهيالت األدوات احلكومية واليت حتدد مزيج األدوات اليت  املطلب حيث يشمل هذا

 .اصة بتسهيل االستثمار يف القطاعاإلدارية والتمويلية للمشروع ونستعرض فيما يلي أهم التشريعات اخل
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 اإلطار التشريعي والتنظيمي: الفرع األول
القوانني واللوائح احلكومية اليت تساهم يف نشر مجلة طار التشريعي و بحث السابق اإللقد ذكرنا يف امل

تشجيع احلوافز ايل تسمح بوتشجيع االستثمار يف تطبيقات الطاقات املتجددة، حيث نكتفي يف هذا الفرع بذكر 
، حيث من شأن تنفيذ القرارات والقوانني املنصوصة يف سبيل تشجيع املتجددة الطاقاتاالستثمار الوطين يف 

دعم املداخيل ومنه إمكانية جددة أن يفتح العديد من اآلفاق اليت جتذب املستثمر األجنيب، االستثمارات املت
 .لتشجيع الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقةأهم احلوافز املعتمدة  لو الوطنية من احملروقات وفيما يلي يبني اجلد

 الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة مالحوافز المعتمدة لتشجيع استخدا(: 25)جدول رقم 
 دولي/ محلي التاريخ/ القانون المجال الحافز

 محلي 6800/ 962-00مرسوم تنفيذي رقم  الطاقة المتجددة إنشاء الصندوق الوطني للطاقات المتجددة
 محلي 6880/ 002-6880مرسوم تنفيذي رقم  كفاءة الطاقة إنشاء الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة
 محلي 6800/ 22-00مرسوم تنفيذي رقم  الطاقة المتجددة إنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة

 (20، صفحة 6802دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية، ) :المصدر
 . وتعزيز كفاءة الطاقة قيد اإلصدار لتطوير قطاع الطاقات املتجددة القواننيناه ألهم واجلدول أد

 القوانين والتشريعات قيد اإلصدار في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة(: 22)جدول رقم 
 الوصف القانون المجال

المتعلق  82-902تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم  مرسوم تنفيذي كفاءة الطاقة
 الطاقوي للمنشآت األكثر استهالكا للطاقةبالتدقيق 

مرسوم تنفيذي متعلق بإصدار شهادة المنشأ للكهرباء  الطاقة المتجددة
 المنتجة من الطاقة المتجددة والتوليد المشترك

 تحديد كيفيات إصدار شهادات المنشأ واستعمالها

اء ذات المصادر المتجددة بتحديد تسعيرة شراء الكهر  مرسوم تنفيذي متعلق بتسعيرة الشراء المضمونة الطاقة المتجددة
 (شمسي تحراري، شمسي كهروضوئي، رياح)

  (20، صفحة 6802دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية، ) :المصدر
التشريعية اليت تسهل ولوج االستثمار  نالحظ كما سبق ذكره من اجلدولني السابقني أهم القوانني واألطر

األجنيب يف قطاع الطاقات املتجددة واليت ختص إضافة إىل التدقيق الطاقوي حتديد كيفيات إصدار شهادات املنشأ 
 .واستعماهلا وحتديد تسعرية شراء الكهرباء ذات املصادر املتجددة

 األجنبي مناخ االستثمارمصفوفة تحليل مخاطر : الفرع الثاني
واليت تعمد أساسا إىل حتليل مناخ االستثمار من  DREIجهت العديد من التنظيمات املتعلقة بربنامج و 

أجل تشجيع قطاع إنتاج الطاقات املتجددة وكذلك حتديد تعريفات شراء الكهرباء ذات األصل املتجدد واملضمونة 
طار العام لدعم وتنمية االستثمار لفائدة حمطات التطبيقات الفلطوضوئية، حيث أن اإلالقادمة سنة  41خالل 
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من . والذي يتضمن تطوير قطاع الطاقات املتجددة قد تضمن الدعم املباشر وغري املباشر إلنتاج الطاقة املتجددة
 :خالل حتليل ما جاء اجلدول التايل

 تحسب المستثمر األجنبي يات تقييم مخاطر ومناخ االستثمارآل(: 20)جدول رقم 
 النتيجة 2 9 2 6 0 االستثمارمخاطر محيط ومناخ 

كيف ترتب مالئمة مناخ األعمال لالستثمار يف .0
 .تطبيقات الطاقة الفلطوضوئية

      

ما هو مدى رضاك على مدة احلصول على ترخيص .4
 اإلجناز؟

      

ما هو ترتيب مستوى الرفض االجتماعي لتطبيقات .7
 الطاقة الفلطوضوئية نسبة لتكاليفها؟

      

ما هو ترتيب إمكانية احلصول على آخر تكنولوجيات .2
 األلواح الفلطوضوئية؟

      

ما هو ترتيب إمكانية الربط بشبكة الكهرباء العامة .1
 متاحة؟

      

شراء / ما هو ترتيب وجود وسيط متعاقد لتصريف.8
 الكهرباء الفلطوضوئية

      

       إمكانية متويل املشروع عن طريق البنوك؟  ما هو ترتيب.3
ما هو ترتيب مالئمة التشريعات والقوانني املنظمة .9

 لالستثمار يف الطاقة الشمسية؟
      

ماهو ترتيب استقرار املتغريات االقتصادية الكلية .8
 (التضخم، ارتفاع اسعار الطاقة)

      

 (Derisking Renewable Energy Investment, April 2013, pp. 55-61): المصدر
والنتيجة تكون بتوزيع االستبيان على املتعاملني احملليني واهليئات الوطنية املهتمة واملتعلقة هبذا القطاع وهذا 

، حيث يتم احلصول يف األخري على 1الرتبة على اجملموع حسب درجة االقتناع، وبقسمة  1إىل  0بالرتقيم من 
 .ضيفة هلذا االستثمار يف التقييم يف األخريفوفة ومقارنتها بنتائج الدول املمعدل يتم ترتيبه يف مص

 األجنبي مصفوفة تحليل مخاطر مناخ االستثمار(: 22)شكل رقم 

 (Derisking Renewable Energy Investment, April 2013, p. 62): المصدر



تحليل جدوى االستثمار األجنبي المباشر في كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة بالجزائر: الفصل الرابع  

 

222 
 

وقد قام برنامج األمم املتحدة البيئي بإعداد العديد من الدراسات يف الدول األفريقية منها تونس ومصر 
واألردن وغريها من الدول كنيجرييا وغينيا وكينيا ومقارنة مصفوفات حتليل املخاطر هبا من أجل التفضيل بني 

، واجلدير بالذكر ة واملخاطر املتعلقة بالقبول االجتماعي ونقل التكنولوجياين حيث املخاطر املالية والسياسالدول م
 .دراسة حتلل خماطر االستثمار باجلزائر أنه مل تصدر حلد اآلن

 بالجزائر المتجددة مناخ االستثمار في قطاع الكهرباء: الثالث فرعال
من حيث سهولة احلصول  4101سنة  023املرتبة  Doing Businessحتتل اجلزائر حسب مؤشر 

، حيث يفصل التقرير الصادر عن اهليئة أهم 4102عام  011على خدمات الكهرباء بعدما كانت حتتل املرتبة 
 .كما يلي  مراحل احلصول على خدمات الكهرباء من املوزع

 على خدمات الكهرباء من الموزع الرئيسي مراتحل وتكاليف الحصول(: 20)جدول رقم 
 (دج)التكاليف  المدة الزمنية  اإلجراءات 

( SDA)يتقدم الزبون بطلب مبؤسسة توزيع الكهرباء والغاز 
 وينتظر التقرير التقين الذي يقدر تكاليف الربط بالشبكة

 1 يوم 81

 1 أيام 01 يستفيد الزبون من فرقة عمل تعاين املكان املراد ربطه بالكهرباء
 4901.111 يوم 81 يقتين الزبون عداد الكهرباء ومعدات الربط بالشبكة

 4813.203 يوم 14 ينتظر الزبون فرتة إعداد وتشغيل الربط وميضي عقد االشرتاك
 1 أيام 9 ثالثيا يستقبل الزبون متعاملني يقيسون استهالك الزبون

 (World Bank Group): المصدر
املدة الزمنية وتكاليف الربط بالشبكة الكهربائية، واليت تعترب جد تنافسية ولكن حيث يبني اجلدول أعاله  

إذا ما مت اعتمادها يف املناطق النائية والبعيدة عن الشبكة الرئيسية، فإهنا ستفتح آفاقا واعدة لالستثمار يف الطاقات 
مستقلة عن الشبكة وهي جد ناجعة وهنا املتجددة واليت ال حتتاج إىل االعتماد على الربط الشبكي باإلضافة إىل ك

يات الوطن  الطرقات العمومية يف العديد من وال يفارة العمومية واليت بدأ إجنازها بشبكات اإلنة فيما تعلق صاخ
والواليات اجملاورة كإنارة مطار وهران الدويل  بسيدي بلعباس ENIEة من طرف مؤسسة كمشروع اإلنارة العمومي

 .أمحد بن بلة
 (LCOE)التكلفة التناسبية للطاقة المتجددة : الثالث المطلب

تسمح التكاليف التناسبية مبعرفة ومقارنة تكاليف الطاقة من الشمس وتطبيقاهتا باإلضافة إىل مراقبة دورة  
 .حياة معداهتا وهذا كما يلي

 التكلفة التناسبية للطاقة الفلطوضوئية : الفرع األول
الالزمة للرفع من القدرة الوطنية لتنصيب العريضة ديد اخلطوط إن اهلدف من هذه الدراسة هو حت

تطبيقات الطاقة الفلطوضوئية من أجل التعرف على احتياجات املستخدمني واحرتام حتقيق أهداف حدود 
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تنموي ومن أجل حتقيق هذا اهلدف ال بد من وضع برنامج . انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون لربوتوكول كيوتو
 .، ويبني اجلدول املوايل برنامج إنتاج الكهرباء من الطاقة الفلطوضوئيةالطاقة الفلطوضوئيةألنظمة 

 برنامج إنتاج الكهرباء الفلطوضوئية(: 28)جدول رقم 
 6828-6802الفترة  فترة إنتاج الطاقة الفلطوضوئية

 07131 (ميغاوات) 6828الهدف التراكمي سنة 
 %80.31 نسبة التغطية الوطنية

 ميغاوات سنويا 811 اإلنتاج السنوي من أجل الوصول للهدف
 ميغاوات 44111 المزيج الطاقوي إلنتاج الكهرباء

 مليون طن 077.840 نسبة االنبعاثات التي سيتم تجنبها
، Nouveau Programme National de Développement des En) :المصدر

Février 2015) 
حيث أفضت التجارب السابقة أن استرياد تطبيقات توليد الطاقة الفلطوضوئية وأنظمة التخزين املتعلقة 

حيث أن الدول النامية تبحث عن التكنولوجيا املتطورة من . إىل الدول النامية ليست ناجعة اقتصاديا BOSهبا 
يتبني لنا أن إنتاج وتصنيع  NRELاملتحدة  وباالعتماد على دراسة هيئة األمم. أجل تنمية القطاع واالقتصاد معا

حيث أن الكفاءة . التكنولوجيا يف البلدان النامية بأقل التكاليف ليس أحسن حل على املدى القصري واملتوسط
العالية لتكنولوجيا التطبيقات الفلطوضوئية ال تزال يف تطور مستمر، وما هو حديث اليوم قد يكون متقادما عرب 

 (Komoto, Ito, Vleuten, Faiman, & Kurokawa, 2009 , p. 141) .زمن ليس ببعيد
، وهو ما يناسب %01حيث قدر سيناريو األمم املتحدة تكلفة الوات الواحد ذي الكفاءة املقدرة بـ

الفلطوضوئية باجلزائر للوح البويل كريستالني التكنولوجيا املتوفرة أو املمكن توفرها مستقبال يف تطبيقات الطاقة 
دج للوات ولكن  81وإذا ما متت مقارنته بسعر املتعامل الوطين كوندور فهو متاح بسعر . دوالر للوات 1بسعر 

 .مبا يتعلق باللوح الشمسي فقط دون تكاليف الرتكيب والربط بالشبكة
أنظمة ختزين للطاقة جد متطورة من أجل  كما أنه من أجل تعزيز كفاءة هذه األلواح البد من توفر

، حيث يبني النموذج طريقة تقدير هذه BOSالسماح باستغالل هذه الطاقة يف أوقات غياب الشمس واملوسومة 
-Komoto, Ito, Vleuten, Faiman, & Kurokawa, 2009 , pp. 142) :التكلفة كما يلي

143) 
System cost (USD/W) = Module cost (USD/W) + BOS Ecs cost 
(USD/W) * (1+BOS pen) 

 (وات/ دوالر)، هي تكلفة النظام System cost (USD/W): حيث أن
Module cost (USD/W)  (وات/ دوالر)تكلفة التطبيق 



تحليل جدوى االستثمار األجنبي المباشر في كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة بالجزائر: الفصل الرابع  

 

224 
 

BOS cs cost (USD/W) ،  وتعرب، (وات/ دوالر)تكلفة معدات التخزين Ecs نسبة كفاءة ألواح  عن
 :وأن تقدير كفاءة التخزين يتبع املعادلة التالية .%01الكريستالني واملقدرة بـ

BOSpen=0.5*[(Ecs/Enm)-1 ةيف حالمن الطاقة عرب عن معدل ضمين يقدر نسبة الفاقد ت، حيث 
 .عن كفاءة التكنولوجيا الوافدة اجلديدة Enm يعربكما   .استخدام تكنولوجيا غري متطورة

وألن املراسيم التنفيذية السابقة مل حتدد تعريفات حمددة، فإننا يف دراستنا نلجأ إىل االعتماد على قانون 
 .من أجل حتديد تكلفة إنتاج الطاقة الفلطوضوئية FITتعرفة الشراء املضمون للكهرباء ذات األصل املتجدد 

 صل المتجدد قانون تعريفة الشراء المضمونة للكهرباء ذات األ  :الفرع الثاني
ويف هذا اإلطار وحماولة لتشجيع املستثمرين احملليني واألجانب على إنشاء مشاريع إلنتاج الكهرباء من 
مصادر الطاقة املتجددة وذلك من خالل آليات تشمل عقود طويلة األجل وبأسعار مناسبة تضمن توطني ونقل 

اعتمده  الربنامج الوطين لتطوير الطاقات املتجددة الذي  4100فرباير  17هذه التكنولوجيات حمليا، جاء قانون 
يضم الرتتيب النظامي بالنسبة للطاقات املتجددة، والذي والذي . 4171-4100لفرتة لوالفعالية الطاقوية 

من جمموع إنتاج  %21متثل  4171ميغاوات من أصل متجدد حبلول سنة  04111يطمح إلنشاء حمطة بقدرة 
يعتمد اختاذ قرار االستثمار يف األخري على مقارنة جناعة املشروع بأربعة مؤشرات كما ذكرنا آنفا  حيث .الكهرباء

قدرة املستهلك النهائي على حتمل التكاليف؛ ( ج)نسبة الرفع االدخاري؛ ( ب)نسبة الرفع املايل؛ ( أ)تتمثل يف 
 . CO2معدل انبعاث ( د)

مع كل من النمسا، الربازيل، مجهورية التشيك،  4114حيث أفضى التقرير أن اجلزائر قد صنفت سنة 
من حيث العدد الرتاكمي ملبادرة القوانني والتشريعات واللوائح البيئية املسهلة  47اندونيسيا وليتوانيا يف املرتبة 

من األفراد  %88التقرير أن  ، وأفضى(UNECE, 2015, p. 153) لالستثمار يف قطاع الطاقة املتجددة
وعليه يف  .هي الفئة املنعزلة عن الربط بالشبكة %1.2ميكنهم الولوج خلدمات الكهرباء، يف حني أن ما نسبته 

تحديد أثر تسعري الطاقة املتجددة على ونقوم بنكتفي عند هذا احلد  اانتظار صدور قوانني أخرى أكثر وضوح
 .املوايل تشجيع االستثمار األجنيب يف الفرع

أثر تسعير الطاقة في إطار تعريفة الشراء على تشجيع االستثمار في تطبيقات الطاقة : الفرع الثالث
 الفلطوضوئية

لتطبيق أحكام قرار تعريفة الشراء ، CREG جلنة مراقبة الكهرباء والغازجاء يف هذا اخلصوص دراسة   
 :مير االستثمار مبرحلتني نلخصهما فيما يليحيث ميغاوات،  2املضمونة بالنسبة حملطة إنتاج قدرهتا 

أثناء اخلمسة سنوات  ئيتم إنشاءها يف منطقة معينة تكافميغاوات،  1حمطة تقل قدرهتا املركبة عن : الطور األول
ساعة  0111تقدر بـموافقة لطاقة كامنة مرجعية  ساعة-للكيلوات/دج 02409األوىل على أساس تعريفة 

ساعة، وما يربر هذا هو أن /ميغاوات 8111يبلغ اإلنتاج السنوي املعين  يف هذه احلالة حيث . باحلمل الكلي



تحليل جدوى االستثمار األجنبي المباشر في كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة بالجزائر: الفصل الرابع  

 

225 
 

سنوات سيسدد إنتاجها  1الطاقة الكامنة الغري معروفة يقينا تستلزم إجراء قياسات خالل هذا الطور األول من 
 .ساعة/للكيلوات دج 02409من الكهرباء على أساس التعريفة 

اء هذه السنوات اخلمسة األوىل، تكون الطاقة الكامنة للمنطقة املنشأة معروفة بصفة عند انته :الطور الثاني
 :موثوق هبا بفضل القياسات املتوفرة، حينئذ تظهر حالتان

ساعة من التشغيل  4111وتبلغ على سبيل املثال  :الطاقة الكامنة الحقيقية تفوق الطاقة الكامنة المرجعية04
التعريفة حنو االخنفاض ويكافأ املنتج على أساس التعريفة اليت تتمثل يف آخر شرحية باحلمل الكلي، حينئذ تراجع 

فإن الطاقة الكامنة  %01+وملا كانت مراجعة القدرة الكامنة حمددة عند ساعةل /دج للكيلوات 00408وهي 
 .ساعة 0341املرجعية اجلديدة تصبح حينئذ 

ساعة من  0211وتبلغ على سبيل املثال  :نة المرجعيةالطاقة الكامنة الحقيقية تقل عن الطاقة الكام64
التشغيل باحلمل الكلي، حينئذ تراجع التعريفة حنو االرتفاع ويكافأ املنتج على أساس التعريفة اليت تتمثل يف الشرحية 

 .ساعة/ دج للكيلوات 00402ساعة وهي  0242-ساعة 0711
، فإن التعريفة اجلديدة القصوى %01-حمددة عند يف هذه احلالة، وملا كانت مراجعة القدرة الكامنة   

لجنة ضبط الكهرباء الكهرباء والغاز ) .ساعة/ دج للكيلوات 41.19اليت يكافأ املنتج على أساسها تصبح 
CREG, 2015) 

 :حيث من شأن تطبيق قانون تعرفة الشراء املضمون أن حيقق مجلة من النتائج أمهها
 .تشجيع االستثمار األجنيب واحمللي يف تكنولوجيات الطاقات املتجددة هلدف إنتاج وتوزيع الكهرباء عرب الشبكة-
خلق طلب على استخدام الكهرباء املنتجة من املصادر املتجددة من خالل النسب اإللزامية لشراء الكهرباء -

  .وبأسعار تنافسية
ال تصنيع وتوطني تكنولوجيات الطاقة املتجددة عن طريق خلق طلب حتفيز القطاع الصناعي على الدخول يف جم-

 .على تلك املعدات واخلدمات من خالل زيادة االستثمار يف جمال مشاريع الطاقة املتجددة
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 خالصة الفصل
و د حاولنا يف هذا الفصل دراسة أمهية ودور اقتصاديات الطاقات املتجددة يف حتقيق أهداف النمقل 

، وألنه من منطلق البىن التحتية املوجودة حاليا واليت من غري املمكن استبداهلا مباشرة  باجلزائرنمية املستدامنيوالت
هبياكل أخرى تدعم تطبيقات الطاقات املتجددة باإلضافة إىل التكاليف العالية هلذه التطبيقات، يستدعي األمر 

نولوجية وتشجيع القطاع اخلاص على املشاركة بفعالية يف نشر جذب املزيد من االستثمارات األجنبية واخلربات التك
باشر ال استخدامات الطاقة البديلة واليت تكون مقبولة بيئيا وذات جدوى اقتصادية، وألن االستثمار األجنيب امل

قطاع يف  ةإىل خصائص البيئة االستثماريمن هذا الفصل تطرقنا يف املبحث األول  ،دعمهيتحقق إال بتوفر عوامل ت
من بني  01حفورية هذا ألن اجلزائر حتتل املرتبة الـبنسبة كبرية على مصادر الطاقة األالطاقة األولية واليت تعتمد 

عترب املمون الرابع للطاقة لالحتاد األوريب، كما رأينا أن جل ت االبلدان اليت متتلك احتياطيات برتولية مؤكدة كما أهن
كانت موجهة   0891باشرة يف قطاع الطاقة خالل فرتة الدراسة منذ بداية سنة توجهات االستثمارات األجنبية امل

حنو التنقيب وتوسيع قاعدة االحتياطيات يف إطار الشراكة األجنبية، وهو ما عزز بنية هذا القطاع وطور العديد من 
خري يعترب الشكل هذا األاع الطاقة الكهربائية كون ىل قطإأيضا كما تطرقنا . املسرية للمحروقات اهليئات الوطنية

ت قدرات اجلزائر من الطاقة الكهرومائية باملوازاة مع تقنيات توليد عالنهائي للطاقة باختالف مصدرها، حيث ارتف
الكهرباء البخارية والغازية؛ كما بينا اسرتاتيجية اجلزائر لتطوير وتثمني احملروقات واحلفاظ عليها يف ظل براجمها 

 للفعالية الطاقوية والكفاءة االستخدامية للطاقات الناضبة، 
الطاقة واملناجم تدفقات هامة لالسثمارات األجنبية املباشرة خالل  ويف هذا اإلطار فقد سجل قطاع

وتوزعت . مليار دوالر سنويا 4.7مليار دوالر مبا يعادل  71قدرت قيمتها اإلمجالية بـ( 4102-4111)الفرتة 
سيوية للشركات األوروبية، تليها الشركات اآل %32.4هذه االستثمارات األجنبية حسب املناطق اجلغرافية بنسبة 

موزعة على باقي دول  %0.0والنسبة الباقية واملتمثلة يف  %01مث الشركات األمريكية بنسة  %02.3بنسبة 
كما تطرقنا إىل حجم االستثمارات األجنبية الالزمة يف قطاع الطاقة ملواجهة الطلب احمللي على الطاقة . العامل

ثاين لتحليل مناخ االستثمار األجنيب يف قطاع وجاء املبحث ال. وحىت من أجل فتح آفاق للتصدير مستقبال
سية رات املؤسدقدة واستخداماهتا باإلضافة إىل المكانيات الطاقوية املتجدطاقات املتجددة حيث ذكرنا أهم اإلال

أما املبحث الثالث فقد تطرقنا فيه إىل  جراءات التحفيزية لتشجيع املستثمرين،لرتقية الطاقات املتجددة واإل
أهم عوائق االستثمار األجنيب يف قطاع و  يف إطار االسرتاتيجية الوطنية لكفاءة الطاقة والفعالية الطاقوية االستثمار

ضرورة تطوير البىن التحتية املرافقة لولوج االستثمارات ونقل التكنولوجيا يف الطاقات املتجددة حيث خلصنا إىل 
أهم املشاريع االستثمارية وخمصصات االستثمار يف  كما ذكرنا. إطار السياسات والربامج املعتمدة يف القطاع

. يف إطار الشراكة وأهم املشاريع طور اإلجناز وقيد الدراسة 4108حىت سنة  0891الطاقات املتجددة منذ سنة 
جنيب يف قطاع الطاقة الشمسية باالعتماد على حملاولة حتليل جدوى االستثمار األخري فقد جاء أما املبحث األ
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مم املتحدة املوجه للدول النامية واملتعلق بآليات حتليل خماطر االستثمار يف قطاع الطاقات املتجددة برنامج األ
« Derisking Renewable Energy Investment » والذي أتاح أداة لتحليل مناخ وبيئة وأدوات متويل ،

من أجل املقارنة الكمية ملعوقات االستثمار يف قطاع الطاقات املتجددة واليت  DREIوخماطر االستثمار املوسومة 
برتقية  حوامليكانيزمات احلكومية اليت تسمترتكز على أربعة حماور تشمل خمتلف األدوات املتعلقة بسوق الطاقة 

اقة الشمسية بالعديد االستثمار يف الطاقات املتجددة، حيث خلصت الدراسة إىل ضرورة دعم السوق اجلزائرية للط
من اآلليات أمهها ضرورة توفري املعلومة الالزمة للمستثمرين وإنشاء جهاز للتعريف باملتعاملني احملليني وفتح آفاق 

حتفيز القطاع الصناعي على االستثمار واقتناء معدات الطاقة الشمسية للمتعاملني العاديني، وهذا من أجل 
ولوجيات الطاقة املتجددة عن طريق خلق طلب على تلك املعدات واخلدمات الدخول يف جمال تصنيع وتوطني تكن

 .من خالل زيادة االستثمار يف جمال مشاريع الطاقة املتجددة
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 :تمهيد

من خالل تتبعنا لتطورات االستثمار يف الطاقات املتجددة وبرامج تنمية وترقية استخداماهتا يف اجلزائر 
املتجددة والفعالية الطاقوية ضمن الفصل الرابع، الحظنا الدور اهلام الذي تؤديه السياسات البيئية وبرامج الطاقات 

ن استدامة عجلة النشاط اضم إطار االستثمار يف التكنولوجيات املستدامة والطاقة النظيفة من أجل يف
التطرق للجانب التطبيقي للدراسة وهذا من هذا الفصل قتصادي، وللوقوف على هذا الدور، سنحاول يف الا

أثري االستثمار األجنيب املباشر يف قطاع الطاقات املتجددة إجراء حتليل قياسي كمي للتعرف على مدى تخالل 
التوصل إىل نتائج مساعدة  من أجل، (4102-0891)يف اجلزائر خالل الفرتة  املستدام على النمو االقتصادي

يف حتديد العالقة بني جدوى هذه االستثمارات وتوطني الطاقات املتجددة وبني اآلليات والسياسات االقتصادية 
 .ورية واملالئمة لتحقيق النمو االقتصادي املستدامالضر 

ومن هذا املنطلق، نتطرق يف البداية إىل حتديد املتغريات اليت ميكن أن تؤثر يف النموذج القياسي للنمو 
املتعلقة  القياسية االقتصادي املستدام عن طريق االستثمار يف الطاقات املتجددة قبل الدخول يف تفاصيل الدراسة

خرية فقد مت استخدام الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار الثابتة كمقياس للنشاط أو بالبحث، وخبصوص هذه األ
ومعدالت القوى العاملة لتمثيل دالة اإلنتاج املؤثرة يف النشاط الثابت رأس املال إمجايل تكوين ، و النمو االقتصادي

 Energy) يدية واملتجددة كمكمل لسريورة النشاط االقتصادياالقتصادي، ومعدالت استخدام الطاقة التقل
used into the production process) ،باإلضافة إىل متغري االستثمار األجنيب املباشر بالقيمة االمسية ،

اد على معدل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون لتمثيل اجلانب غري موبالنسبة للنمو االقتصادي املستدام فقد مت االعت
عين بدراسة العالقة السببية بني هذه املتغريات ، ووفقا لذلك مت تشكيل النموذج املللنشاط االقتصادي السوقي

والناتج احمللي اإلمجايل كمتغري تابع، باعتبار هذا األخري أحد أهم مقاييس النمو االقتصادي، وقد جاءت حمتويات 
يف منوذج النمو االقتصادي  ةحتديد املتغريات املؤثر يف املبحث األول إىل  سنتطرقهذا الفصل يف ثالثة مباحث 

من خالل توصيف متغريات النموذج القياسي انطالقا من أهم الدراسات السابقة اليت تناولت املستدام باجلزائر، وهذا 
 دى استدامته، كما سنتطرققتصادي ومأثر االستثمارات األجنبية يف الطاقات املتجددة واستخداماهتا على النمو اال

أيضا إىل الدراسة الوصفية ملتغريات النموذج انطالقا من دالة اإلنتاج املتعلقة بقياس أثر استخدام الطاقات املتجددة 
منهجية الدراسة القياسية من خالل أما يف املبحث الثاين فسنعرض  ر؛واالستثمار فيها على النمو االقتصادي باجلزائ

املشرتك ومنوذج ات الدراسة واستعراض طريقة املربعات الصغرى املصححة كليا ومنهجية التكامل حتديد وضبط متغري 
حسب متطلبات منوذج النمو االقتصادي  منوذجني قياسينيأيضا يف هذا املبحث بتقدير ، وقمنا متجه تصحيح اخلطأ

  .واألخري فقد جاء لتحليل النتائج املتوصل إليها أما املبحث الثالثاجلزائر، باملستدام 
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 بالجزائرتحديد المتغيرات المؤثرة في نموذج النمو االقتصادي المستدام : المبحث األول
من خالل حتليل  من خالل هذا املبحث سيتم حتديد املتغريات اليت ميكن أن تؤثر يف النموذج القياسي،

حظيت جنبية يف الطاقات املتجددة، حيث ق االستثمارات األيعن طر يف اجلزائر املستدام النمو االقتصادي  مؤشر
العالقة بني استهالك الطاقات املتجددة واستدامة النمو وباقي متغريات االقتصاد الكلي باهتمام واسع خالل 

ك الطاقات املتجددة العقود القليلة املاضية وهو ما عززته العديد من الدراسات التجريبية اليت تقيس عالقة استهال
بالنمو االقتصادي وتربطها خاصة بتدفقات االستثمار األجنيب املباشر، من خالل اختبار أثر السببية املتبادلة بني 

، أو اختبار السببية ذات املدى القصري (feedback hypothesis)استهالك الطاقة املتجددة والنمو االقتصادي 
وهو ما يبني أمهية قطاع الطاقة ( growth hypothesis)اقة املتجددة بني النمو االقتصادي واستهالك الط
كما من شأن عدم إقرار سببية بني قطاع الطاقة املتجددة والنمو   ؛مستقبال املتجددة يف حتقيق النمو االقتصادي

بدرجة كبرية على إمدادت  خريةاعتماد هذه األيف عكس نيأن ( neutrality hypothesis)االقتصادي 
 .واحتياطياهتا الكبرية املتواجدة فيها مما يؤخر من عملية إحالل الطاقات املتجددة هبا ،الطاقات األحفورية

(Apergis & Dannuletiu, 2014, pp. 578-587)  
المستدام وعالقته باالستثمار األجنبي في الطاقات أهم نماذج قياس النمو االقتصادي : المطلب األول

   المتجددة
هذا املطلب أهم الدراسات اليت تناولت عالقة االستثمار األجنيب بتوطني استخدام الطاقات  يف طرقسنت

الدراسات الكمية املعاصرة اليت تقيس ، حيث تعددت هذه األخرية على النمو االقتصادي املستدام وأثر املتجددة
 ميثلة مداخل ثالثخالل غري أننا سنتناول هذه الدراسات من  املتغريات املستقلة على الناتج احمللي اإلمجايل،أثر 

فيها جل البحوث اليت تعلقت بأثر استخدام الطاقات املتجددة كجزء من دالة اإلنتاج الكلية  ولاجلانب األ
ات املتعلقة بأثر االستثمار األجنيب املباشر يف نلم يف اجلزء الثاين بالدراستصادي على النمو، وسللنشاط االق

الطاقات املتجددة على النمو االقتصادي، أما الدراسات األخرية فتعلقت مبحددات النمو االقتصادي املستدام 
 .واليت من غري املمكن تقييمها يف اقتصاد السوق (Externalities)وهذا من خالل استبعاد اآلثار اخلارجية 

 الدراسات الخاصة بأثر استخدام الطاقات المتجددة على النمو االقتصادي: األول الفرع
لقد تناولت العديد من الدراسات احلديثة قياس أثر االستثمار األجنيب املباشر يف الطاقات املتجددة على  

النمو، وهذا من خالل النمو االقتصادي املستدام يف العديد من الدول املتقدمة والبارزة وحىت السائرة يف طريق 
معرفة أثر إمجايل تكوين رأس املال على معدالت استهالك الطاقة املتجددة كمقياس لالستثمار األجنيب يف قطاع 

 Apergis & Payne, “Renewable energy consumption and) ،الطاقات املتجددة
economic growth: evidence from a panel of OECD countries”, 2010, pp. 

واليت قام إثرها مبحاكاة أثر استهالك ( 4112-0882)للفرتة  Sadorskyحيث جاءت دراسة  (656-660
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دولة من البلدان البارزة كبادرة  09الطاقة املتجددة على معدالت تكوين إمجايل رأس املال الثابت القتصاديات 
 Menagaki، بعدها أوضح (Sadorsky, 2009, pp. 4021-4028) ت القياسيةهلذا النوع من الدراسا

 42العالقة الطردية بني منو معدالت الناتج اإلمجايل واستهالك الطاقة املتجددة لـ 4100يف منوذجه املقرتح سنة 
مجع ( Panel Data)بنموذج احندار يعتمد على بيانات مقطعية ( 4112-0882)دولة أوروبية خالل الفرتة 

القة بني معدالت منو الناتج  احمللي وفقا الستهالك فيه بني السالسل الزمنية والبيانات املقطعية، وقام بتحليل الع
الطاقة املتجددة وغري املتجددة، من أجل تقدير إمجايل تكوين رأس املال وخلصت الدراسة إىل عدم وجود عالقة 
طردية بني معدالت تكوين رأس املال ومعدل العائد على استهالك الطاقات املتجددة، وعليه فإن سوق الطاقات 

يف الدول األوروبية ال ميكن أن ينمو دون تشجيع من طرف سياسات وبرامج الدعم واألدوات احلكومية املتجددة 
  (Mengaki, 2011, pp. 257-263) .للمستثمر األجنيب

 28دولة ملنظمة التعاون والتنمية و 20لـ( 4101-0881)للفرتة  .Cho et alكما جاءت دراسة 
، لتحليل (Vector Auto Regression) دولة خارج املنظمة، باستخدام منوذج متجه االحندار الذايت

ديناميكية الناتج غري النفطي باالعتماد على استهالك الطاقة غري املتجددة، حيث توجد عالقة طردية بني 
القتصادي واستهالك الطاقات املتجددة يف بعض الدول املتقدمة يف حني توجد عالقة عكسية معدالت النمو ا

 & ,Cho, Eunnyeong) بني االستثمار يف الطاقات املتجددة ومعدالت النمو يف بعض الدول األخرى
Kim, 2015) ؛ وهو ما ذهب إليهMita et al.  دراسة أثر االستثمار يف الطاقات املتجددة يف منوذجه حول

دولة، حيث خلصت الدراسة إىل وجود عالقة طردية بني استهالك الطاقات املتجددة  29على النمو االقتصادي لـ
أسرتاليا، )والناتج اإلمجايل من خالل تشجيع معدالت تكوين رأس املال وتشجيع فرص العمالة يف جمموعة الدول 

يلي، الصني، مجهورية التشيك، الدمنارك، فنلندا، فرنسا، أملانيا، اليونان، إيطاليا، كينيا، مجهورية  بلغاريا، كندا، الش
ن االستثمار إ، فمثال (املتحدة كوريا، املغرب، هولندا، النرويج، البريو، بولندا، الربتغال، رومانيا، اسبانيا واململكة

واملتمم سنة  4112الصادر سنة ( REL)املتجددة يف الطاقات املتجددة بالصني مدعوم بقانون الطاقات 
مما يؤكد فعالية ودور السياسات احلكومية يف تشجيع هذا االستثمار من خالل الربامج والتسهيالت  4118

احلكومية املمنوحة حيث بني النموذج أنه من شأن االستثمار يف الطاقات املتجددة املسامهة يف خلق مناصب 
أما اجملموعة الثانية من البلدان اليت بني النموذج عالقتها العكسية بني معدالت . لطويلشغل جديدة وعلى املدى ا

، الواليات (1.0.4-)كرانيا و ، أ(1.009-)استهالك الطاقة املتجددة والنمو االقتصادي فتضم كل من اهلند 
 ,Mita) .، حيث ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني متغريات النموذج(1.124-)املتحدة 

Sudharshan, Ilhan, & Sankar, 2016, pp. 733-741) 
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الدراسات المتعلقة بأثر االستثمار األجنبي المباشر في الطاقات المتجددة على النمو : الثاني فرعال
 االقتصادي

األجنيب باستخدام الطاقات املتجددة أجريت العديد من الدراسات التجريبية على عالقة االستثمار 
وأثرمها على النمو االقتصادي يف العديد من الدول املتقدمة والنامية، وكانت معظم الدراسات تركز على استخدام 

، وتشري هذه الدراسات (panel data)والبيانات املقطعية الزمنية ( cross section data)البيانات املقطعية 
أن العالقة بني االستثمار األجنيب املباشر واستهالك الطاقة املتجددة أقوى يف بعض الدول التطبيقية عموما إىل 

املتقدمة دون غريها، وهذا راجع لطبيعة نظام اإلمداد الطاقوي العاملي الذي يعتمد بصفة كبرية على استخدامات 
ديد من الدراسات إىل وجود عالقة الطاقة التقليدية وهو ما يرجح مسامهة هذه األخرية يف النمو، كما خلصت الع

معنوية موجبة بني االستثمار واستخدام الطاقات املتجددة يف األجل الطويل واليت من املرجح أن تكون مقياسا 
لتحفيز النمو االقتصادي يف الدول وهذا باستخدام أسلوب اختبار احلدود القائم على منوذج االحندار الذايت ذو 

 :هذه الدراسات على سبيل الذكر ال احلصر فيما يليوتتمثل  .اإلبطاء املوزع
العالقة بني االستثمار األجنيب املباشر واستهالك الطاقات ، اليت تناولت Dalia M.Ibrahiemدراسة -

املتجددة ومعدالت النمو االقتصادي يف مصر، من خالل اختبار العالقة باستخدام دراسة قياسية بتطبيق منهج 
، حيث خلصت الدراسة إىل أن 4100إىل  0891للفرتة املمتدة ما بني ( ARDL)للتكامل اختبار احلدود 

هلا عالقة يف املدى الطويل باعتبار الناتج ( استهالك الطاقة املتجددة واالستثمار األجنيب املباشر)املتغريات املفسرة 
اخلطأ السالبة وهو ما يؤكد وجود احمللي اخلام كمتغري تابع، كما أشارت النتائج إىل قيمة معلمة حد تصحيح 

من  Grangerإىل وجود عالقة سببية الختبار  أيضا العالقة طويلة املدى بني املتغريات، كما أشارت النتائج
 .ةاالستثمار األجنيب الباشر حنو النمو االقتصادي، وسببية ثنائية بني النمو االقتصادي واستهالك الطاقة املتجدد

(Ibrahiem, 2015, pp. 313-323) 
حيث حبثت الدراسة العالقة السببية بني استهالك طاقة  ،Melike Bildirici & Ozgur Ersinدراسة -

، أسعار البرتول والنمو االقتصادي يف كل من النمسا،  كأحد مصادر الطاقة املتجددة املستخدمة  الكتلة احليوية
بريطانيا، فنلندا، فرنسا، إيطاليا، املكسيك، الربتغال والواليات املتحدة، باستخدام منوذج كندا، أملانيا، 

(ARDL ) يف إطار اختبار(Bounds )ريتأث ة، حيث أكدت الدراس4102-0821رتة حلدود التكامل للف 
تذبذب  راحلميف  ، خاصة طاقة الكتلة احليوية كنوع من الطاقات املتجددة على النمو االقتصادياستخدام 
ل، وخلصت الدراسة إىل أنه يف كل من النمسا، أملانيا، فنلندا والربتغال، توجد عالقة سببية بني و أسعار البرت 

متغريات النموذج املفسرة والنمو االقتصادي، يف حني تؤثر أسعار البرتول بصفة كبرية على النمو االقتصادي يف 
 (Bildirici & Ersin, 2015) .ية يف النموذجاستهالك طاقة الكتلة احل على الواليات املتحدة أكثر مما يؤثر
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أثر استهالك الطاقة، العجز الضرييب والناتج احمللي اخلام بقياس  Vaibhav Khandelwal كما قامت دراسة-
(  ARDL)باستخدام منوذج ، 4100-0820على اإلنفاق الصحي احلكومي يف اهلند خالل الفرتة ما بني 

من أجل البحث عن التكامل املتزامن يف املدى الطويل بني املتغريات، حيث مت استخدام منوذج متجه تصحيح 
دى املالدراسة إىل وجود عالقة طويلة  لصتوخ ؛اه السببية بني املتغرياتمن أجل حتديد اجت( VECM)اخلطأ 

ري غحي احلكومي، وأنه من الضروري تسقيف استهالك الطاقة بني متغريات النموذج املستقلة واإلنفاق الص
الرفع من املسامهة يف وعليه  الضرييب وتعزيز اإلنفاق احلكومي املتجددة وإحالهلا بالبدائل النظيفة خلفض العجز

 (Khandelwal, 2015) .الناتج احمللي اخلام
، يف دراستهم للفرتة املمتدة ما بني .Shahbaz M., Khan S.,& Tahir M. Iوعلى ذلك جيادل كل من -

، للصني بأنه إذا مت االعتماد على الطاقات البديلة يف عملية متوين إمدادات الطاقة فإن ذلك 0820-4100
الختبار التكامل بني ( ARDL)سيساهم يف حتفيز النمو االقتصادي املستدام وهذا من خالل استخدام منوذج 

ك الطاقة والنمو االقتصادي والتنمية املالية والتبادل التجاري، حيث خلصت الدراسة إىل وجود سببية على استهال
 .Waldاملدى الطويل بني استهالك الطاقات املتجددة ومتغريات النموذج حسب ما أفاد به اختبار 

(Shahbaz, Khan, & Tahir, 2013, pp. 08-21) 
العالقة السببية طويلة  يف دراسته حول استخدام الطاقة والنمو االقتصادي .Odhiambo, N.Mكما حبث -

 boundsوغري املتجددة على النمو االقتصادي، كما أفضى اختبار  ةاملدى بني استهالك الطاقة بنوعيها املتجدد
إىل وجود العالقة قصرية املدى بني استهالك الطاقة غري املتجددة دون نظريهتا املتجددة وهذا يرجع حسبه إىل 
االرتباط الواضح بأسعار النفط وتوفر احتياطيات الطاقة األحفورية الكبرية واعتماد إمدادات العامل عليها بنسبة  

 (Odhiambo, 2009) .كبرية يف املدى القصري إىل املتوسط
 نمو االقتصادي المستدام المحددات الدراسات الخاصة ب: الثالث فرعال

خلصت العديد من الدراسات املعاصرة إىل عدم إمكانية االستمرار يف النمو االقتصادي وفق املعطيات 
االقتصادي لبعض الدول يف تراجع مستمر حىت مع الزيادة والسياسات االقتصادية السابقة، وهذا ألن األداء 

النمو املتمثلني يف العمل والتكوين اإلمجايل لرأس املال، مما حيتم ضرورة النظر بعمق حنو  يصدر الكمية لكل من م  
 :وجاء يف هذا السياق العديد من الدراسات نذكر منها. جديدة للنمو االقتصادي العاملي اسرتاتيجية

العالقة بني النمو االقتصادي،  تناولتاليت  Jeff Gowو Mohammad Salahuddinل من دراسة ك-
استهالك الطاقة وانبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون يف دول جملس التعاون اخلليجي، حيث خلصت الدراسة إىل 

بعاث الغازات الدفيئة باإلضافة إىل الدور الفعال طاقة األحفورية وارتفاع معدالت انالعالقة السببية بني استهالك ال
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 .الذي تلعبه السياسات احلكومية يف خفض هذه االنبعاثات ومنه االجتاه حنو اقتصاد أكثر استدامة
(Salahuddin & Gow, 2014) 

ليت حبثت العالقة بني وا Can Tansel Turcuو Angeliki N. Mengakiباإلضافة إىل دراسة كل من -
 Index of Sustainable)النمو االقتصادي واستهالك الطاقة من خالل اقرتاح مؤشر لالقتصاد املستدام 

Economic Welfare)  لدول جنوب أفريقيا، يضم هذا املؤشر جمموعة من املؤشرات منها معدالت النمو
التعليم والصحة، معدالت منو رأس املال الثابت، نفاق احلكومي على االقتصادي، معدالت االستهالك واإل

معدالت نضوب املوارد الطبيعية نسبة للناتج احمللي باإلضافة إىل اآلثار اخلارجية النامجة عن اآلثار البيئية، حيث 
تعترب هذه الدراسة من بني أهم الدراسات اليت ألقت الضوء على مفهوم استدامة االقتصاد ومنه ضرورة التوجه حنو 

  (Menegaki & Tugcu, 2016)  .النمو املستدام

واليت تناولت طرق التنبؤ  .Vladislav Marjanovic et alباإلضافة إىل املفارقة اليت جاءت هبا دراسة -
رت العالقة السببية بني از ثاين أكسيد الكربون،  حيث أظهمبعدالت النمو االقتصادي على أساس انبعاثات غ

ن معدالت انبعاثات الغازات الدفيئة تتغري نتيجة التغريات يف الناتج احمللي اإلمجايل، غري أن ومنه فإاملتغريين 
التطورات التكنولوجية والسياسات التنظيمية واحلكومية البيئية من شأهنا التقليل من هذه االنبعاثات، وعليه تعترب 

ت النمو االقتصادي على أساس كمية االنبعاثات املقدرة الولية للتنبؤ مبعدالدراسات األ ذه  الدراسات من بنيه
 (Marjanovic, Milovancevic, & Igor, 2016) .مستقبال

األثر "املوسومة بـ Umit Bulutو Emrah Koçakو Faik Bilgiliكل من    دراسة كما جاءت
إعادة النظر يف منحىن كوزنتس : الديناميكي الستهالك الطاقات املتجددة على انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون

واليت قامت بدراسة أثر استهالك الطاقات املتجددة على جودة البيئة، حيث قامت الدراسة التجريبية " البيئي
بدراسة أثر انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون كمتغري مستقل وقياس وهذا  EKCبتحليل فعالية منحىن كوزنتس 

وقامت الدراسة اليت اعتمدت على بيانات مقطعية جملموع . مستويات االحندار ملعدالت الناتج القومي اإلمجايل
ة على طريقة املربعات الصغرى املصحح( 4101-0822)دولة تابعة ملنظمة التعاون والتنمية خالل الفرتة  02

كليا وطريقة املربعات الصغرى للبيانات املقطعية، وخلصت الدراسة إىل أثر معدالت النمو االقتصادي على 
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون وهو ما يبني النمط غري املستدام ألمناط اإلنتاج والنمو خالل فرتة الدراسة وهو ما 

ينة يف منحىن كوزنتس البيئي من خالل زيادة معدالت يدعو إىل إعادة النظر يف طبيعة اآلثار االقتصادية املب
 (Bilgili, Emrah, & Bulut, July 2015)   .استهالك الطاقات املتجددة
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تقدير ختفيض "املتعلقة بـ A.Mirandolaو A.Stoppatoو F.Alipradniكما جاءت دراسة 
واليت قامت بتحليل أثر استخدام ، "انبعاثات ثاين أكسيد الكربون باستخدام الطاقات املتجددة يف إيطاليا

كيميائية معدة من الطاقات املتجددة على انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون، حيث مت االعتماد على معادلة  
لطاقة انبعاثات غازات ثاين أكسيد الكربون املتأتية عن احملطات احلرارية إلنتاج اطرف وزارة الطاقة يف عملية قياس 

ىل العالقة السببية اإلجيابية بني استهالك الطاقات املتجددة متمثلة يف الطاقة الكهربائية وخلصت الدراسة إ
ج إىل برنامج يضمن الفلطوضوئية وطاقة الرياح وختفيض معدالت االنبعاث، وعليه فإن اقتصاد إيطاليا حيتا 

 .من الطاقة املتجددة األصل من أجل االنتقال إىل اقتصاد أكثر استدامة %41استهالك ما قدره 
(Aliprandi, Stoppato, & Mirandola, April 2016) 

 والنمو االقتصادي في الجزائر المباشر األجنبيتطور أداء االستثمار : المطلب الثاني
سنتناول فيما يلي تطور مؤشرات أداء االستثمار األجنيب املباشر الوافدة إىل اجلزائر ومعدالت منو الناتج  

 (.4102-0891)مجايل خالل فرتة الدراسة احمللي اإل
 إلى الجزائر تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافدة: الفرع األول

اليت تعيق التخلص من العديد من الصعوبات يف  اإلصالحات االقتصادية اليت قامت هبا اجلزائرسامهت 
متكنت وبشكل ملحوظ من توسيع قاعدهتا حيث ، 4111منذ بداية سنة االستقرار املايل ومناخ االستثمار 

االستثمارية لتشمل جذب رؤوس األموال األجنبية يف مرحلة يعرف فيها العامل ارتفاعا ملحوظا يف تدفقات األموال 
 .اجلزائر إىلعرب األسواق العاملية املختلفة، وفيما يلي تطور تدفقات االستثمارات األجنبية الوافدة 

 ثمار األجنبي الوافدة إلى الجزائرتطور تدفقات االست: أوال
بفضل الثروات الطبيعية واإلمكانيات السياحية والطبيعية الضخمة اليت متتلكها اجلزائر، فهي تشكل  

منطقة جذب طبيعية لالستثمار األجنيب املباشر، غري أن السياسات االقتصادية وتسيري هذه املوارد مل يكن كافيا 
، مما جعل اجلزائر تعاين من مشاكل متعددة وهو ما أدى هبا إىل فتح اجملال أمام للوصول إىل إطار اقتصادي فعال

فعلى الرغم من أن االقتصاد  (683، صفحة 4112همال و حفيظ، مارس ) ،االستثمار األجنيب املباشر
اسرتاتيجية وتربعها  للمستثمر األجنيب من حيث مكانة البلد اجليو فر على جمموعة من اآلليات املستقطبةالوطين يتو 

واتساع قاعدة القوى  ا مكملة للسوق األوروبية مستقبال؛على ضفاف البحر املتوسط الذي يؤهلها ألن تكون سوق
العاملة املؤهلة نسبيا وامتالكها لبىن حتتية ومرافق مساعدة، واألهم من هذا كله اتساع قاعدة املوارد الطبيعية 
التقليدية عموما واملتجددة على وجه اخلصوص واليت صارت تشكل املصدر الرئيسي والوحيد للطاقة العاملية خارج 

 ،دفق االستثمارات األجنبية املباشرة ال تزال غري كافية لتحقيق معدالت منو مقبولةالطاقة األحفورية إال أن نسبة ت
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(Biçer & al, Etude N° 9, Mars 2010)  واجلدول املوايل يوضح تطور تدفقات االستثمار األجنيب
 (.4102-0891)املباشر إىل اجلزار خالل الفرتة 

 نسبة إلى الناتج المحلي االستثمارات األجنبية المباشرة الوافدة إلى الجزائر تدفق(: 30)جدول رقم 
 (4102-0891)خالل الفترة 

 نسبة من إجمالي الناتج المحلي: الوحدة
 الوارد إلى الجزائر FDIتدفق  السنوات الوارد إلى الجزائر FDIتدفق  السنوات
0891 0.82339536 0889 1.25882622 

0890 0.02978051 0888 0.59949904 

0894 -0.11849732 4111 0.51122411 

0896 0.0008558 4110 2.02375703 

0892 0.00149478 4114 1.87631182 

0892 0.00068658 4116 0.93378167 

0893 0.00834668 4112 1.03357751 

0891 0.005561 4112 1.12017426 

0899 0.0220316 4113 1.57313714 

0898 0.02173526 4111 1.24964656 

0881 0.00053979 4119 1.5430388 

0880 0.02545902 4118 2.00197501 

0884 0.06249571 4101 1.42696365 

0886 * 4100 1.28553463 

0882 * 4104 0.71773317 

0882 * 4106 0.80679935 

0883 0.57518405 4102 0.7047097 

0881 0.53966695 

 توجد بياناتال *
 (www.worldbank.org)  :المصدر

كنسبة من الناتج   االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل اجلزائرتدفق أن  نالحظ وفقا ملا يبينه اجلدول أعاله 
 .وايليف الشكل امل جليا، وهو ما يظهر ال يرقى إىل مستوى إمكانية البلد يف استقطاب هذه االستثمارات احمللي
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 (4102-0891)الوارد إلى الجزائر للفترة األجنبي المباشر تدفق االستثمار : (21) شكل رقم
 

 

 

 

 

 

 

 . Eviews 9الجدول السابق باستخدام برنامج   إعداد الطالبة باالعتماد على بيانات من: المصدر
 جنبية الوافدة إىل اجلزائرالستثمارات األل الضئيل نسبيا لتدفقا من اجلدول والشكل السابقني نالحظ

إال أهنا  ،العديد من الدولمقارنة بالرغم من عدم كفايتها ؛ وب4110سنة  حىت 0891خاصة خالل الفرتة من 
 .4102اخنفاضا حىت هناية سنة ذلك بعد ، لتعرف 4100إىل سنة  4112سجلت ارتفاعا طفيفا من سنة 

 .جنبية الوافدة بالدوالر األمريكي خالل فرتة الدراسةل املوايل حجم تدفقات االستثمارات األويبني اجلدو 
-0891)حجم االستثمارات األجنبية المباشرة الوافدة إلى الجزائر خالل الفترة (: 34)جدول رقم 

4102) 
 دوالر أمريكي: الوحدة

 الوارد إلى الجزائر FDIتدفق  السنوات الوارد إلى الجزائر FDIتدفق  السنوات
0891 348669038.1 0889 606600000 
0890 13207259.36 0888 291600000 
0894 -53569192.64 4111 280100000 
0896 417641.1628 4110 1107900000 
0892 802668.8741 4114 1065000000 
0892 397788.2971 4116 633700000 
0893 5316528.378 4112 881900000 
0891 3711537.9 4112 1156000000 
0899 13018265.02 4113 1841000000 
0898 12091646.8 4111 1686736540 
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0881 334914.5642 4119 2638607034 
0880 11638686.45 4118 2746930734 
0884 30000000 4101 2300369124 
0886 * 4100 2571237025 
0882 * 4104 1500402453 
0882 * 4106 1691886708 
0883 270000000 4102 1504685496 
0881 260000000 

 ال توجد بيانات*
 (www.worldbank.org) :المصدر

تدفقـات االستثمارات األجنبيـة املبـاشرة اليت مصدرها الدول أخذت ، منـذ بدايـة سنوات الثمانينـات
 %81الدول تصـدر  ذهه؛ حنو الدول الصناعيـة نفسهـاالصناعيـة أكثر فأكثر شكل تدفـق موجـه بشكل امتيازي 

حيث   G5 متمركزة خصوصا يف دول اجملموعـة اخلمسـة  االستثمارات األجنبيـة املباشرةمن  %91وتستقبـل 
اجلزائر كبلد نامي اخنفاض التدفقـات حنو من اجلدول نالحظ  ، حيث0899سنة يف  %21إىل  صتهــاح ارتفعت

اد تكائيات األون، حيث أنه حسب إحصحاول تكييف مناخ االستثمارات األجنبية منذ االجتاه حنو اقتصاد السوق
بني بدايـة  %02مث  % 42إىل  يف السبعينات %21اخنفضت من ، فإن حصة الدول النامية ومن بينها اجلزائر

تدفقات من  %4ستقبلت فقط ا ةدولـة ناميـ 28فإن  4110يف سنـة  ، حيث أنهوهناية سنوات الثمانينات
وبالرغم من اإلجراءات املتخذة  (Guerraoui & Richet, 1997, p. 231) .ستثمار األجنيب املباشراال

لتحسني مناخ االستثمار يف اجلزائر كغريها من الدول النامية، إال أهنا مل ترتق إىل املستوى الذي بلغته دول العامل، 
قدرهتا على جذب  مر الذي يدل على ضعفأل، اةمتقدمة وال سجلت تدفقات معترب  زحبيث مل حتتل مراك

 .االستثمار األجنيب املباشر مما حيتم عليها استكمال اإلصالحات احملفزة للمناخ االستثماري
 التوزيع الجغرافي لالستثمارات الوافدة للجزائر: ثانيا

املستثمر األكرب من حيث تدفقات رؤوس األموال الوافدة إىل اجلزائر، هي  العربيةالدول  نأمن املعلوم  
مشروعا  4.2وهذا مبجموع غري أن الدول األوربية تعترب األوىل من حيث عدد املشاريع االستثمارية وتنوعها 

 249من أصل جزائري  مليون دينار 212119بلغت قيمتها االستثمارية بـ ،4101استثماريا مسجال سنة 
، كما يبينه اجلدول جزائري مليون دينار 240220، بقيمة 4102مشروع هناية سنة  422وبـ ا إمجاليا،مشروع
 .املوايل
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 (4106-4114)تدفقات االستثمارات األجنبية الوافدة حسب المنطقة خالل الفترة (: 36)جدول رقم 
مليون )القيمة  عدد المشاريع المنطقة

 (دج
النسبة من إجمالي 

 (%) األجنبياالستثمار 
عدد مناصب 

 (مليون) الشغل
النسبة من إجمالي مناصب 

 (%) الشغل
خارج  دول

 االتحاد األوروبي
422 240220 42.28 29219 20.22 

 28.20 221.8 40.88 222922 412 االتحاد األوروبي
 2.24 2012 2.92 89291 22 آسيا

 8..2 2222 2.12 0921. 01 أمريكا
 .22.2 22421 0.02. 0422004 022 الدول العربية

 1.12 21 1.12 0111 0 إفريقيا
 1.49 4.2 1.02 4822 0 أستراليا

شركات متعددة 
 الجنسيات

00 88002 2.81 0222 0..2 

 011 82126 011 4144032 239 اإلجمالي
 (ANDI, 2013)  :المصدر

من اجلدول السابق فإن الدول األوروبية قد احتلت املرتبة األوىل من حيث عدد املشاريع،  كما نالحظ 
وىل من حيث تدفقاهتا الوافدة إىل لعربية هي اليت احتلت املرتبة األأما من حيث قيمة االستثمارات فإن الدول ا

من  %0.02.نسبته  وهي تشكل بذلك مامليون دينار جزائري،  0422004القطر اجلزائري وهذا بقيمة 
فكما ذكرنا سابقا فإن الدول  ىل اجلزائر، أما من حيث عدد املشاريع االستثماريةإمجايل التدفقات الوافدة إ

منصب  29219 وفرة، وبعددتمن إمجايل مناصب العمل امل %20.22وروبية تساهم يف خلق ما نسبته األ
مليون دينار جزائري من إمجايل  88002قيمته عمل، كما تساهم أيضا الشركات املتعددة اجلنسيات مبا 

مل منصب ع 82122من مناصب الشغل من إمجايل  %2..0االستثمارات الوافدة وتساهم أيضا يف خلق 
مجالية لالستثمارات ، واجلدير بالذكر أن القيمة اإل4102جنبية هناية سنة سامهت يف خلقه االستثمارات األ

ار جزائري موزعة على جمموعة من القطاعات االقتصادية نتعرف عليها يف مليون دين 41440.2الوافدة قدرت بـ
 .العنصر املوايل

 التوزيع القطاعي لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر: ثالثا
جنبية الوافدة للجزائر تتوزع على ، فإن االستثمارات األبيانات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارحسب 

ريعات والتنظيمات احملفزة متفاوتة، وهذا حسب جاذبية القطاع من جهة وحسب التشخمتلف القطاعات بنسب 
ة ملناخ االستثمار وتوجيهه حنو القطاع املالئم، حيث نالحظ من خالل اجلدول املوايل التوزيع القطاعي واملهيئ

  .للتدفقات االستثمارية الوافدة
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ة المباشرة الوافدة إلى الجزائر خالل الفترة اعي لالستثمارات األجنبيطالتوزيع الق(: 32)جدول رقم 
(4114-4104) 

عدد  القطاع االقتصادي
 المشاريع

مليار )قيمة االستثمار 
 (دج

النسبة إلى إجمالي 
 (%)االستثمارات 

النسبة من إجمالي  عدد مناصب الشغل
 (%)المناصب 

 22 42221 .2 288.411 441 الصناعة
 42 012.2 42 0.2.009 82 الخدمات
 02 89.. 02 04.194 2. شغال العموميةالبناء واأل

 0 212 2 2.880 .0 النقل
 4 94 0 1.992 . الفالحة
 1 222 0 084.. 2 الصحة

 0 0042 0 02.292 2 السياحة
 011 24828 011 916121 201 اإلجمالي

 (ANDI, 2013)  :المصدر
 %42، و%.2بأن قطاعي الصناعة واخلدمات قد احتال الصدارة وبنسبة ق، سابمن اجلدول ال ظنالح 

، فالقطاع الصناعي متثله االستثمارات يف احملروقات هذا يرجع إىل ارتفاع مردودية هذان القطاعانعلى التوايل، و 
وجه والتنقيب واالستكشاف وربط شبكات الكهرباء والغاز، وهي حصيلة كبرية من حيث العائد، أما ارتفاع ت

االستثمارات إىل قطاع اخلدمات فهو راجع إىل موجة االستثمارات اجلديدة يف قطاع االتصاالت كون اجلزائر قد 
عرفت منوا كبريا يف هذا القطاع، كما عرف قطاع البناء واألشغال العمومية نسبة تدفقات استثمارية قدرت بقيمة 

من  %0، و%2فالحة، الذي مل يعرف سوى نسبة مليار دينار جزائري، مث تالها قطاع النقل وال 04.194
، وهي نسبة جد ضئيلة مقارنة باملخططات التنموية اليت رصدهتا احلكومة من ةإمجايل قيمة االستثمارات األجنبي

أجل تطوير القطاع خاصة يف جمال نقل التكنولوجيا لتطوير القطاع الفالحي والتخطيط لألمن الغذائي، وحافظت 
 .على نفس الرتتيب من حيث خلق فرص العمالةتقريبا  القطاعات السابقة

  معدالت النمو االقتصادي وأداء الناتج المحلي اإلجمالي: الفرع الثاني
من الصعوبة الوصول إىل تقدير دقيق حلجم االقتصاد الوطين باجلزائر، خارج إحصائيات وتقديرات  

اهليئات الدولية واملنظمات غري احلكومية وحىت الديوان الوطين لإلحصائيات، وهذا يرجع إىل العديد من األسباب 
دان املتقدمة من جهة، ومن جهة أخرى معظم البليف أمهها اتساع حجم االقتصاد غري الرمسي باجلزائر، بل وحىت 

ارتباط االقتصاد الوطين باحملروقات، وبالتايل ضعف حصة الصادرات خارج احملروقات، وهو األمر الذي ساهم يف 
 .تذبذب معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل
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 بالجزائر تطور مؤشرات النمو االقتصادي: أوال
عرف منو الناتج احمللي اإلمجايل باجلزائر تذبذبا ملحوظا خالل فرتة الدراسة، وهو ما أثر على نصيب  لقد 

 .منوه، كما هو مبني يف اجلدول أدناه تمجايل وعلى معدالإلالفرد من الناتج احمللي ا
 (4102-0891)تطور مؤشرات النمو االقتصادي للفترة  :(32) جدول رقم
 اإلجمالي باألسعار الناتج المحلي السنوات

 (4101)للدوالر األمريكي  الثابتة
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

 (4101)للدوالر األمريكي  باألسعار الثابتة
نمو الناتج المحلي 

 )%(اإلجمالي 
1980 50817658174 2627.902891 0.790606971 
1981 52342185932 2624.501599 2.99999609 
1982 55692087985 2706.692131 6.400004115 
1983 58699462421 2765.152914 5.400003025 
1984 61986630280 2831.233906 5.59999653 
1985 64280133898 2848.550738 3.699997253 
1986 64537255077 2776.837859 0.400001002 
1987 64085495889 2679.395991 -0.699997524 
1988 63444637411 2579.942479 -1.000005491 
1989 66236202827 2622.419257 4.400002159 
1990 66766092835 2576.611414 0.800000581 
1991 65964899331 2484.153469 -1.200000584 
1992 67152269037 2470.566359 1.800002301 
1993 65742070876 2366.01617 -2.100000761 
1994 65150394509 2297.100347 -0.899996546 
1995 67626106105 2339.655557 3.799994788 
1996 70398775420 2393.552318 4.09999847 
1997 71173161906 2381.351573 1.099999938 
1998 74802995732 2465.744524 5.100003609 
1999 77196692757 2509.111039 3.200001553 
2000 78895020532 2530.01173 2.200000692 
2001 82534072086 2612.638051 4.612523744 
2002 87155980107 2724.442818 5.599999981 
2003 93431210691 2884.134573 7.200000018 
2004 97448752754 2969.439151 4.300000003 
2005 1.03198E+11 3102.037384 5.900000002 
2006 1.04953E+11 3109.768558 1.699999998 
2007 1.08521E+11 3167.388923 3.399999998 
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2008 1.10691E+11 3179.77707 2 
2009 1.12462E+11 3176.744655 1.599979654 
2010 1.16511E+11 3233.177138 3.600169066 
2011 1.19774E+11 3262.063678 2.800018252 
2012 1.23726E+11 3304.701802 3.299991384 
2013 1.2719E+11 3330.802498 2.8 
2014 1.32024E+11 3390.932843 3.80000001 

 (www.worldbank.org): المصدر
، حيث (4102-0891)معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرتة  السابقنالحظ من اجلدول  

نسبا حمتشمة خالل سنوات الثمانينات والتسعينات حىت بداية األلفية اجلديدة، أين عرف  االقتصاديالنمو عرف 
انتعاشا طفيفا سببه نوعية الربامج التنموية غري أن هذه املعدالت ال تسمح بتحقيق التنمية والرفاهية االقتصادية 

رافقة وتأثر مستوى معيشة األفراد بتقلبات أسعار نظرا الرتباطها الوثيق بقطاع احملروقات وهذا من خالل هياكله امل
هيكل االقتصاد الوطين من خالل ثقل فاتورة الواردات، وهو ما يستدعي إعادة  ىالنفط العاملية وتداعياهتا عل

، نفس الشيء نالحظه يف النظر يف مسار التنمية االقتصادية خاصة وأن العامل يتجه حنو اقتصاديات االستدامة
، لينتعش بعدها 0882 سنة إىل .089ف تذبذبا خالل الفرتة من الناتج احمللي اإلمجايل، الذي عر  معدالت منو

خاصة بعد االستقرار السياسي وانتعاش أسعار البرتول، وتطور تنفيذ برامج التنمية اخلماسية، وهو ما يظهر جليا 
 .يف  الشكل املوايل

 (4102-0891)الفترة نمو الناتج المحلي اإلجمالي خالل : (29) شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .Eviews 8من إعداد الطالبة باالعتماد على بيانات الجدول السابق باستخدام برنامج : المصدر
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اإلمجايل قد ارتفع ومبعدل منو حقيقي ابتداءا من سنة  احمللي من خالل الشكل ميكن أن نستنتج أن الناتج 
، ويرجع هذا النمو إىل منو 4111سنة  %4بعدما كان يعادل  %2.8معدل  4112، إذ بلغ سنة 4111

قطاع البناء واألشغال العمومية نتيجة املشاريع االستثمارية الضخمة، وكذلك منو قطاع اخلدمات خاصة خدمات 
دوالر  4221رة، وهو ما انعكس على مؤشر نصيب الفرد من الناتج احمللي حيث ارتفع من النقل والتوزيع والتجا

 . 4102دوالر سنة  2281إىل  4111أمريكي سنة 
 مساهمة القطاعات االقتصادية في حجم النمو تقدير  :ثانيا

احملروقات بسبب فاض الطلب العاملي على ذي سجله قطاع احملروقات نتيجة الخنر التطور السليب الأث   
حىت  4118من سنة  لى معدالت تطور الناتج احمللي اإلمجايل، انطالقااألزمة املالية العاملية والتباطؤ االقتصادي ع

، حيث تساهم خمتلف القطاعات االقتصادية يف تكوين معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل وبنسب متفاوتة، 4102
 .وهو ما يبنيه اجلدول املوايل

 (بليون دج( )4100-4110)حجم النمو للقطاعات االقتصادية خالل الفترة (: 33)م جدول رق
-4110 4100 4101 4118 4119 4112 .411 4112 4112 4112 4114 4110 السنوات

4100 
 .2.8 0022.2 0102.2 820.2 242.2 219.0 28.2. 222 229.8 202.2 202.4 204.0 الزراعة

 ..2142 2.2.. 2..0. 222 208.2 228.9 .24 282 2.9.9 222.8 242.8 204.2 الصناعة

البناء 
واألشغال 

 العمومية

229.8 218.8 222.4 212.8 288 .22.2 942.0 82..2 0182.9 0422.2 0222.2 9229.2 

اخلدمات 
 احلكومية

224.4 288.0 222.4 .12 .2. .22.4 289.. 0122.9 0082.4 0292.0 4220.2 01292.8 

 9..8221 2424.0 2091.2 2018.0 ..2882 2198.2 2994.4 2282 4248.2 09.9.8 02221 0222.8 احملروقات

 IMF, Algeria: Statistical Appendix, IMF Country)؛ (IMF, 2004)  :المصدر
Report, 2013) 

التباين يف خمتلف القطاعات االقتصادية من خالل حجمها بالبليون دينار  السابق نالحظ من اجلدول 
، (4100-4110)مضطردا خارج قطاع احملروقات خالل الفرتة  اجزائري، حيث عرفت جل القطاعات منو 

الفرتة، وقطاع اخلدمات نتيجة  نفس خاصة يف قطاع البناء واألشغال العمومية الذي عرف منوا كبريا خالل
لالستثمارات الكبرية اليت رصدت للقطاعني، باإلضافة إىل االرتفاع املستمر لنمو قطاع احملروقات نتيجة لزيادة 

، ليتأثر بعدها باألزمة املالية العاملية، غري أن قطاع الزراعة مل 4114نتاج والتصدير ابتداءا من سنة إلحجم ا
، يليه آخر قطاع وهو (4100-4110)خالل الفرتة مليار دينار  .2.8ايل إال مبا قيمته يساهم يف النمو اإلمج
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مليار دينار وهي معدالت ال ترقى لطموحات برامج التنمية اليت  ..2102القطاع الصناعي مبسامهة قدرت بـ
 .تعتمدها اجلزائر وال ميكن أن حتقق معدالت منو اقتصادي مستدامة

 تجاري والقيمة المضافة من الناتج اإلجمالينسبة الميزان ال: لثاثا
ردوديته العالية، غري أن هم القطاعات اليت حتقق قيمة مضافة مرتفعة، نظرا مليعترب قطاع احملروقات من أ 

 من %48.4خرية عرفت خالل السنوات املاضية تراجعا ملحوظا، حيث متثل القيمة املضافة ما نسبته هذه األ
، 4102سنة  %24.2، بعدما كانت متثل ما نسبته 4102مسامهات قطاع احملروقات حسب إحصائيات سنة 

 ،%0-على التوايل مسجلة بذلك اخنفاضا سنويا يعادل  4100و 4104، بني سنيت %29.4، و%...2و
(ONS, 2000-2014)كما يظهر يف اجلدول املوايل. 

تج اات السلع والخدمات والتجارة الخارجية والقيمة المضافة من الندر نسب وا(: 31)الجدول رقم 
 .المحلي اإلجمالي بالجزائر

( %)واردات السلع والخدمات  السنوات
 من الناتج المحلي اإلجمالي

من ( %)التجارة الخارجية 
 الناتج المحلي اإلجمالي

 )%(القيمة المضافة 
 المحلي اإلجمالي الناتج 

1980 30.3384617 64.6769232 10.5540894 

1981 30.8777429 65.4649936 10.5949005 

1982 28.9980749 59.9229313 11.1516422 

1983 25.8023112 53.7441174 11.80588 

1984 27.4663675 53.1763837 13.8271605 

1985 26.7421877 50.3261206 13.6991419 

1986 23.1719532 36.0267106 15.7085321 

1987 18.4121097 32.6845845 14.8841956 

1988 22.6037194 38.1115873 14.8889583 

1989 28.5140564 47.1533197 12.320329 

1990 24.9370286 48.3807137 11.3779524 

1991 23.5997645 52.7175867 11.4460974 

1992 23.86949 49.1890842 12.3127771 

1993 23.1389364 44.9228134 13.1344938 

1994 26.0537125 48.5844378 12.359386 

1995 28.9962292 55.1910052 11.4978729 

1996 23.9446996 53.7051479 9.03892537 

1997 21.3376001 52.2439115 8.72045298 

1998 22.5160965 45.0944506 9.90931881 

1999 23.6839128 50.4927869 9.17200896 
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2000 21.3542387 62.5295917 7.45633175 

2001 22.0168583 58.7061628 * 

2002 25.629633 61.1341674 * 

2003 23.8759432 62.1247718 * 

2004 25.6481992 65.7014251 * 

2005 24.0734046 71.2785972 * 

2006 21.9193264 70.7300141 * 

2007 24.8699631 71.938126 * 

2008 28.7111765 76.6845216 * 

2009 35.9526776 71.3243284 * 

2010 31.4221142 69.8666618 * 

2011 28.6039269 67.3920458 * 

2012 28.4543187 65.346914 * 

2013 30.408388 63.6264376 * 

2014 31.9812298 62.5105145 * 

 ال توجد بيانات*

 (www.worldbank.org): المصدر
نالحظ من اجلدول أعاله ارتفاع نسبة واردات السلع واخلدمات من منو الناتج احمللي اإلمجايل، حيث أهنا  

تفاقم معدالت املديونية الوطنية ، وهذا خالل فرتة %09.20إىل  %21.22اخنفضت نسبيا مما نسبته 
عار احملروقات وحتسن متأثرة باالنتعاش االقتصادي وارتفاع أس 4112بعدها منذ سنة ، لرتتفع (0891-0899)

القيمة  ، وهو ما خيفض نسبة 4102لي سنة من إمجايل الناتج احمل %20.89وضاع املالية لتصل إىل ما قيمته األ
نات للديوان الوطين املضافة اليت مل تتوفر عنها بيانات يف قاعدة بيانات البنك الدويل، ما عدا بعض البيا

كما متثل نسبة التجارة اخلارجية من الناتج احمللي اإلمجايل، درجة االنفتاح اخلارجي للدولة وهو لإلحصائيات،  
الذي يبني مدى حساسية االقتصاد الوطين للتغريات اليت تطرأ على التجارة اخلارجية، وبالتايل خضوعه إىل 

ات، حيث نالحظ ارتفاع اخلارجية املتأتية من الواردات من السلع واخلدم التضخم العاملي املستورد عرب التبادالت
 %4.20.، وإىل ما نسبته 4119سنة  %.9..2لتصل إىل أعلى ذروة بنسبة 2000 هذه النسبة منذ سنة 

 .4102سنة 
 أهمية االستثمار األجنبي المباشر في تحقيق النمو االقتصادي بالجزائر: الفرع الثالث

صادي يف الدول املضيفة، حيث االستثمار األجنيب املباشر أمهية بالغة يف حتقيق النمو االقتيكتسي  
 العالقة الوثيقة بني مستويات التنمية ومعدالت النمو يف بلد معني وبنيإىل العديد من الدراسات التجريبية  أشارت

ن بنظريات أثبتت العالقة الطردية بني موال الوافدة إليه، كما خرجت دراسات العديد من املفكريقيمة رؤوس األ
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االستثمارات األجنبية ونسب النمو السنوي يف البلدان النامية، كما قاست أثر هذه االستثمارات من خالل ارتفاع 
معدالت االستثمار ومنه تكوين رأس املال اإلمجايل وتعبئة االدخار احمللي، وتتجلى أمهية تدفق االستثمارات 

 .النمو باجلزائر كما يلي األجنبية يف حتقيق
 أثر االستثمار األجنبي المباشر في تكوين رأس المال الثابت:  أوال

مجايل لرأس املال إىل اجلزائر كنسبة من التكوين اإلشهد حجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد  
 4104بعدها منذ سنة ، ليرتاجع %2.0بنسبة  4100، حىت سنة %9.8بـ 4110اضا منذ سنة اخنفالثابت 

، وهذا يرجع إىل قلة اعتماد اجلزائر 4102سنة  %0.4-وإىل  4102سنة  %0.8، ويصل إىل %4.2إىل 
دوات اهلامة يف متويل وتعبئة املال الثابت كونه يعترب أحد األ على تدفقات االستثمارات األجنبية يف تكوين رأس

 .االستثمار احمللي كما يظهر يف اجلدول املوايل
 جنبي المباشر كنسبة من التكوين اإلجمالي لرأس المال الثابتتدفقات االستثمار األ(: 39)دول رقم ج

نسبة التدفقات من تكوين  السنوات
 (%)إجمالي رأس المال الثابت 

1990 1.2 
1991 1.2 
1992 1.4 
1993 1.1 
1994 1.1 
1995 1.1 
1996 4.2 
1997 4.2 
1998 2.8 
1999 4.2 
2000 4.2 
2001 9.8 

2002 2.. 
2003 2.8 
2004 2.2 
2005 2.1 
2006 2.1 
2007 2.8 
2008 2.2 
2009 2.2 
2010 2.8 
2011 2.0 
2012 4.2 
2013 4.2 
2014 0.8 
4102 -0.4  

 (www.unctad.org): المصدر
تدفقات االستثمار اليت تساهم حيث يرجع اخنفاض نسبة تكوين رأس املال الثابت باجلزائر إىل اخنفاض  

، حيث ال يشكل االستثمار األجنيب يف متويل املشاريع االستثمارية باجلزائر، كونه يساهم يف سد فجوة االدخار
املباشر جمرد عمالت أجنبية تساهم يف سد الفجوة االدخارية أو فجوة الصرف األجنيب وإمنا يتمثل أساسا يف 

كنولوجية والعوامل فقات رؤوس األموال تساهم يف نقل األساليب الفنية والتمشاريع استثمارية زيادة على تد
 . يف الدول املضيفة النادرة اإلنتاجية
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 لناتج المحلي اإلجمالياألجنبي المباشر كنسبة من تكوين معدل ااالستثمار : ثانيا
ظهر ذلك اإلمجايل، ويتكوين الناتج احمللي من شأن تدفقات رؤوس األموال األجنبية أن تساهم أيضا يف  

 .جليا يف اجلدول أدناه
 رؤوس األموال األجنبية إلى الناتج المحلي اإلجمالينسبة تدفقات (: 38)جدول رقم 

 (%) ر األجنبي من الناتج المحلي اإلجمالينسبة االستثما السنة
1990 4.2 
1991 2.2 
1992 2.2 
1993 2.2 
1994 2.8 
1995 2.1 
1996 2.0 
1997 2.. 
1998 2.9 
1999 ..2 
2000 ..4 
2001 9.4 
2002 8.9 
2003 8.0 
2004 9.2 
2005 9.1 
2006 9.. 
2007 9.9 
2008 9.2 
2009 04.. 
2010 04.0 
2011 00.0 
2012 00.2 
2013 04.0 
2014 04.. 
4102 02.4 

 (www.unctad.org): المصدر
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إىل حتفيز معدالت النمو االقتصادي من خالل  4110اإلنعاش االقتصادي منذ سنة هتدف سياسة  
هنا أن تساهم يف زيادة الطلب إلنفاق االستثماري، خاصة رؤوس األموال األجنبية اليت من شأالرفع من حجم ا

ن اجلدول الكلي الذي يساهم يف زيادة العرض الكلي وبالتايل رفع معدالت النمو االقتصادي، حيث نالحظ م
إىل  0881إلمجايل، حيث ارتفعت من سنة االخنفاض النسيب لالستثمار األجنيب كنسبة من الناتج احمللي اأعاله 
إىل  4118خالل الفرتة من سنة  %00بنسبة معتربة، لتعرف بعدها منوا نسبيا تراوح يف املتوسط بـ، 4119سنة 

راجع إىل تعديل التشريعات والقوانني املواتية  ، وهذا4102سنة  %02.4، ليعرف بعدها طفرة بنسبة 4110
 .الستقطاب االستثمارات األجنبية خاصة يف العديد من القطاعات كالصناعة والطاقة والزراعة وغريها

 Green Fieldفي إطار المشاريع الجديدة تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة : ثالثا
ر سنوات املاضية إىل االنفتاح حنو استثمارات مشاريع الطاقات املتجددة، شخالل الع لقد اجتهت اجلزائر 

وهذا من أجل كسب التكنولوجيا األجنبية وتطوير القطاع ملواجهة الطلب املستقبلي على الطاقة، ويف إطار براجمها 
ية أمه ولنبني، 4118اليت سامهت يف إنعاش قطاع الطاقات املتجددة واليت عرفت نتائجها النور خاصة منذ سنة 

ر، نوضح يف اجلدول املوايل أهم جنيب املباشر يف قطاع الطاقات املتجددة باجلزائتدفقات االستثمار األ تشجيع
تدفقات املشاريع اجلديدة، حيث يقصد هبا كل املشاريع اليت تستهدف الدخول إىل األسواق اخلارجية عن طريق 

م عند إقامتها ملشروع جديد بالبلد ااام، حيث تستفيد الشركة األإقامة مشاريع جديدة مملوكة بالكامل للمؤسسة 
املضيف من السوق احمللي اخلاص باملشروع، كما تتمتع باحلرية الكاملة يف إدارة نشاط الشركة، واحلصول على 

يدة يف طار االستثمارات اجلد البلد املضيف، ويدخل يف هذا اإلأرباح أكثر نتيجة اخنفاض تكلفة عوامل اإلنتاج يف
 .قطاع الصناعة للسيارات، ويف قطاع الطاقة ملشاريع الطاقات املتجددة، ويظهر ذلك يف اجلدول املوايل

-4116)الوافدة إلى الجزائر خالل الفترة  الجديدةجنبية عدد وقيمة االستثمارات األ: (11) جدول رقم
 (مليون دوالر) (4102

 القطاعات الجديدةثمارات األجنبية في قيمة االست السنوات
 (بالمليون دوالر)المعلن عنها 

المنطلقة من عدد المشاريع  عدد المشاريع المعلن عنها
 الجزائر نحو الخارج

2003  5 046   23 2 
2004   857   19 - 
2005  10 103   44 - 
2006  9 687   50 0 
2007  4 070   29 4 
2008  16 408   75 4 
2009  2 605   32 0 
2010  1 367   21 - 
2011  1 432   27 2 
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2012  2 377   18 0 
2013  4 285   16 0 
2014   536   13 - 
4102   749   13 0 

 (www.unctad.org): المصدر
مبقدار  4119سنة قيمة له قد سجل أعلى كما نالحظ من اجلدول فإن عدد املشاريع اجلديدة  

م ألااألجنبية مشروع، وهذا راجع إىل تقدم العديد من املؤسسات  22، وبعدد مليون دوالر أمريكي 0.219
وقطاع اخلدمات حيث عرف قطاع الصناعة ما نسبته  بتوطني صناعتها باجلزائر خاصة فيما خيص صناعة السيارات

الباقي للقطاعات األخرى اليت ، و %22، من تدفقات هذه املشاريع اجلديدة وقطاع اخلدمات ما نسبته 22%
 أن عدد املشاريع الوافدة من اجلزائرأيضا إقامة مشاريع الطاقات املتجددة التجريبية، كما نالحظ  تضم ما خيص 

حنو الدول األخرى جد ضئيل وهذا يف إطار االتفاقيات األولية مع الشركات املتعددة اجلنسيات لكسب األسواق 
 4112مشاريع سنة  2قد سجلت ما عدده عي الصناعة واخلدمات و أساسا بقطاواليت هي متعلقة  اخلارجية،

 .4102، ومبشروع واحد سنة 4102وبوال مشروع سنة 
 دراسة تطور أداء باقي المتغيرات المفسرة للنموذج القياسي: المطلب الثالث

يف معدالت االستثمار  تطور أداء باقي املتغريات املفسرة للنموذج االقتصادي واملؤثرةنستعرض فيما يلي  
واليت تتمثل يف التكوين اإلمجايل لرأس املال الثابت،  يف الطاقات املتجددة ويف حتقيق النمو االقتصادي املستدام

 .استخدام الطاقة األولية والطاقة املتجددة، وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون حجم العمالة،
 الثابت التكوين اإلجمالي لرأس المال: الفرع األول

تقاس أمهية االستثمار األجنيب على االقتصاد الوطين بنسبة حجم االستثمار إىل الناتج احمللي وإىل إمجايل  
تكوين رأس املال الثابت، حيث يبني اجلدول املوايل تطورات التكوين اإلمجايل لرأس املال الثابت خالل فرتة 

 .الدراسة
 (4102-0891)تطور التكوين اإلجمالي لرأس المال الثابت خالل السنوات (: 10)جدول رقم 

 .(4101)األمريكي  لدوالراألسعار الثابتة لب
 التكوين اإلجمالي لرأس المال السنوات التكوين اإلجمالي لرأس المال السنوات
0891          27,039,176,660  0889          22,940,009,850  

0890          27,904,431,860  0888          23,559,390,522  

0894          28,685,755,238  4111          24,124,817,199  

0896          30,148,728,789  4110          24,727,935,998  

0892          31,234,082,844  4114          26,607,260,180  

0892          31,952,466,897  4116          27,964,230,109  
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0893          29,939,461,071  4112          30,229,331,986  

0891          24,999,451,054  4112          32,617,450,053  

0899          23,699,479,317  4113          34,965,906,473  

0898          24,813,354,631  4111          38,392,565,258  

0881          24,391,526,916  4119          42,155,036,686  

0880          20,805,973,169  4118          54,664,621,343  

0884          21,242,898,743  4101          58,491,144,839  

0886          20,563,124,665  4100          60,187,388,032  

0882          20,665,940,915  4104          64,520,879,998  

0882          21,285,918,714  4106          70,069,675,664  

0883          22,030,925,768  4102          74,554,134,892  

0881          22,207,173,479  

 (www.worldbank.org): المصدر
ىت سنة ح 0891نالحظ من اجلدول أعاله اخنفاض معدالت تكوين رأس املال الثابت من سنوات  

مليار  22أزيد من إىل  4102مليار دوالر لرتتفع مع مطلع سنة  42طه سو حيث ثبتت يف معدل مت 0881
االستثماري لشركات قطاع األعمال بغرض تشييد املصانع وشراء السلع يرجع إىل ارتفاع اإلنفاق ما ، وهو دوالر

 .خريةالرأمسالية واآلالت واملعدات خالل العشرية األ
 القوى العاملةمعدالت : الفرع الثاني

يوجد ترابط كبري بني النمو االقتصادي ومعدالت العمالة، فمعدالت منو مرتفعة تدل على حاجة  
املتكون يف الفرتات السابقة، بينما يؤدي تباطؤ يتم توظيفها من فائض سوق العمل  ةيعاملة إضاف االقتصاد إىل يد

يف  ةنتناول فيما يلي واقع القوى العاملة املشتغل االقتصاد إىل اخنفاض يف خلق مناصب العمل اجلديدة، حيث 
 .، من أجل التعرف على حجم العمالة خالل فرتة الدراسةاجلزائر

 (4102-0891)الجزائر خالل الفترة  تطور حجم العمالة في(: 14)جدول رقم 
 حجم العمالة السنوات حجم العمالة السنوات
0891 2188000 0889 8524797 
0890 2322000 0888 8743244 
0894 2465000 4111 8956873 
0896 2617000 4110 9197697 
0892 2755000 4114 9426768 
0892 2878000 4116 9647752 
0893 2921000 4112 9887151 
0891 3244000 4112 10122642 
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0899 3555000 4113 10342499 
0898 3458000 4111 10575538 
0881 6210711 4119 10774572 
0880 6504672 4118 11017563 
0884 6811312 4101 11308343 
0886 7114278 4100 11569770 
0882 7429218 4104 11842130 
0882 7773938 4106 12088383 
0883 8106478 4102 12355028 
0881 8304796 

 (www.worldbank.org): المصدر
العاملة  القوى، حيث تطورت وتطوراهتا خالل فرتة الدراسةمعدالت العمالة باجلزائر يبني اجلدول أعاله  

راجع إىل التطور الكبري يف قطاع البناء واألشغال العمومية، حيث هو إىل يومنا هذا و  4110منذ هناية سنة 
يساهم هذا القطاع يف نسبة كبرية من كما  يف رفع عدد العمال،املشاريع االستثمارية املدرجة ضمنه سامهت 

لصعوبة نوع  ت مردوديته نتيجةاعي الذي اخنفضتشغيل اليد العاملة، عكس القطاعات األخرى كالقطاع الزر 
 .اتالعمل، وغياب احلوافز املثبتة واجلاذبة للعمالة هبذا النوع من القطاع

 معدالت استخدام الطاقة االولية والطاقة المتجددة :الفرع الثالث
لتحريك العملية  الطاقة استخداماتبأنشطة االستثمارات األجنبية و  املرتبطة البيئية التأثريات أهم من ألن

 أكسيد ثاين غاز وأمهها اجلوي الغالف يف الغازات بعض تركيز احلراري لزيادة االحتباس بظاهرة يعرف ما اإلنتاجية
الكربون، فإن اقتصاد السوق أو ما يعرف باقتصاد الكربون يعترب احملرك الرئيسي ملسار النمو والتنمية يف البلدان 

، وعليه فقد ظهر نوع جديد من التدفقات االستثمارية ليس فقط من أجل النامية والصناعية على حد سواء
  .مستقبال توظيف األموال وختصيص املوارد بل من أجل ضمان أمن إمداد النظام العاملي من الطاقة األولية

اجلدول على إمدادات الطاقة األولية يف متوين اقتصادها، يبني تعتمد وألن اجلزائر كغريها من بلدان العامل 
 .املوايل استخدامات الطاقة األولية يف اجلزائر بالكيلوغرام مكافئ للنفط خالل فرتة الدراسة

 (نفط لكل فردللكغم مكافئ ) في الجزائرالتقليدية  وليةألااستخدام الطاقة (: 16)جدول رقم 
 التقليدية األولية استخدام الطاقة السنوات التقليدية األولية استخدام الطاقة السنوات
0891 579.451314 0889 820.616524 

0890 610.834507 0888 863.760875 

0894 771.235498 4111 865.666016 

0896 807.843101 4110 856.262425 

0892 776.337445 4114 904.456392 
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0892 786.325904 4116 949.212231 

0893 862.414009 4112 948.638985 

0891 827.552507 4112 974.480525 

0899 849.707092 4113 1028.607 

0898 820.310511 4111 1075.19413 

0881 856.158975 4119 1070.72537 

0880 883.727092 4118 1151.45107 

0884 883.745882 4101 1112.40193 

0886 867.584105 4100 1138.91273 

0882 819.271903 4104 1227.72344 

0882 838.76873 4106 1245.99219 

0883 798.13333 4102 1264.26094 

0881 804.842705 

 (www.worldbank.org) : :المصدر
من خالل اجلدول أعاله نالحظ اعتماد اجلزائر على مصادر الطاقات األحفورية يف عملية متوين تنميتها  

تشييد البىن التحتية، خاصة خالل على وقود احملروقات خاصة يف قطاعات النقل والبناء و حيث تعتمد بنسبة كبرية 
ودورها الفعال يف االنتقال حنو هنج التنمية مما سرع من وترية ( برامج النمو والتنمية)فرتة اخلماسيات األخرية 

الدول من اج والتصنيع كمثيالهتا استخراج وتصدير احملروقات ومنه استخدامها كمادة أولية وليس يف عملية اإلنت
وفيما يلي يوضح اجلدول معدالت استخدام الطاقة املتجددة مبختلف . املتقدمة من أجل تطوير بناها التحتية

 .مصادرها خالل فرتة الدراسة
 (نسبة من إجمالي استخدام الطاقة) في الجزائر متجددةاستخدام الطاقة ال(: 12)رقم  جدول
البديلة  الطاقة السنوات

 والطاقة النووية
الطاقة المتجددة والنفايات 

 القابلة لالحتراق
الطاقة البديلة والطاقة  السنوات

 النووية
الطاقة المتجددة 
 والنفايات القابلة لالحتراق

0891 0.19724649 0.0701188 0889 0.07427211 0.21505972 

0890 0.25837528 0.06644897 0888 0.06569346 0.20146421 

0894 0.2595926 0.05282093 4111 0.01720342 0.19833202 

0896 0.11784857 0.05054485 4110 0.02193747 0.19792896 

0892 0.2286989 0.0526857 4114 0.01694206 0.24916784 

0892 0.3130946 0.05154372 4116 0.07411473 0.1911991 

0893 0.10726615 0.04717715 4112 0.06933769 0.18885253 

0891 0.21681064 0.04910245 4112 0.14722889 0.2201709 

0899 0.07531741 0.0477709 4113 0.05400579 0.18566147 

0898 0.09380701 0.04944705 4111 0.05276035 0.19375774 

0881 0.05233241 0.04736061 4119 0.06529645 0.12486759 
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0880 0.10737753 0.08649691 4118 0.06455787 0.13157382 

0884 0.07124591 0.09324747 4101 0.0373291 0.12920996 

0886 0.12593194 0.15681136 4100 0.10323881 0.03848857 

0882 0.06143861 0.1626858 4104 0.11637484 0.03387341 

0882 0.06846224 0.15592297 4106 0.05964738 0.04607434 

0883 0.04945778 0.16103384 4102 *0.05 *0.05 

0881 0.02681365 0.20946658 

 .www.iea.orgبيانات وكالة الطاقة الدولية على املوقع *
 (www.worldbank.org) :المصدر

إمجايل استخدامات الطاقة، فبالرغم يبني اجلدول أعاله تطور استخدامات الطاقات املتجددة كنسبة من  
من النسب الطفيفة مقارنة بالطاقات األحفورية إال أن االرتفاع املسجل سنويا خاصة يف ظل حتديات عدم تنوع 
االقتصاد اجلزائري كونه يعتمد على مصدر واحد لتمويل متطلبات حتقيق التنمية، باإلضافة إىل الربامج األخرية 

ير كفاءة الطاقة والكفاءة االستخدامية ملختلف القطاعات االقتصادية، هو ما شجع خاصة ما تعلق منها بتطو 
وهي نسبة تصنف اجلزائر من بني الدول  %1.12ما يعادل  4102تطور هذه األخرية لتبلغ مع هناية سنة 

 .املتبنية السرتاتيجيات تطوير الطاقات املتجددة وفق األهداف اإلطارية لربامج األمم املتحدة للبيئة
 بالجزائر انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون :الفرع الرابع

، حافزا خلفض انبعاثات ثاين أكسيد يشكل التزام اجلزائر الدويل اجتاه محاية املناخ واحرتام البيئة الطبيعية 
الكربون واالقتصاد يف استخدام الطاقة واالجتاه حنو الكفاءة االستخدامية للموارد وفعالية املعدات، حيث تعترب 
نسب انبعاثات ثاين أكسيد الكربون املرتفعة من بني األسباب الرئيسية لتكوين الغازات الدفيئة واالحتباس 

 .يف اجلزائر بالطن املكافئ للنفط املوايل، كتلة انبعاثات ثاين أكسيد الكربون احلراري، ويبني اجلدول
 (4102-0891)للفترة  (طن مكافئ للنفط) انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون (: 12)جدول رقم 

 انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون السنوات انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون السنوات
0891 66519.38 0889 107080.067 
0890 46438.888 0888 92118.707 
0894 39269.903 4111 87930.993 
0896 52625.117 4110 84293.329 
0892 71103.13 4114 90853.592 
0892 72786.283 4116 92533.078 
0893 76277.267 4112 89493.135 
0891 84120.98 4112 107127.738 
0899 83948.631 4113 100919.507 
0898 80046.943 4111 109294.935 
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0881 78924.841 4119 111575.809 
0880 81220.383 4118 121374.033 
0884 81935.448 4101 119276.509 
0886 82294.814 4100 121755.401 
0882 86500.863 4104 124234.293 
0882 95345.667 4106 126713.185 
0883 97131.496 4102 129192.077 
0881 88195.017 

 (www.worldbank.org): المصدر
انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون بالطن مكافئ للنفط، حيث نالحظ ارتفاع هذه  أعاله اجلدول يبني 

ابتداءا من سنة ، بوترية متصاعدة غري أهنا ارتفعت بشكل سريع 0882حىت سنة  0891املعدالت من سنة 
يف مجيع القطاعات  وهذا راجع إىل ارتفاع استخدامات الطاقة األحفورية 4102إىل حىت سنة  4112

 .االقتصادية
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 التحليل القياسي المتبعمنهجية وإجراءات  :نيلمبحث الثاا
من ( الناتج احمللي اإلمجايل)التابع بعد حصر عدد من املتغريات االقتصادية اليت رأينا أهنا تؤثر يف املتغري 

خالل دراستنا النظرية ومن خالل الدراسات السابقة اآلنفة الذكر، نقوم يف هذا املبحث بصياغة النماذج القياسية 
املناسبة للظاهرة املدروسة أو مشكلة النمو االقتصادي املستدام وتأثره باالستثمار األجنيب املباشر يف الطاقات 

 .كما يلي  املناسب لدراستنا قيام بعملية تقديره، حيث يأيت اإلطار النظري للتحليل القياسياملتجددة وال
 تحديد نماذج بيانات السالسل الزمنية المدروسة: المطلب األول

تعد عملية صياغة وحتديد النموذج القياسي من أهم مراحل بناء النموذج وأصعبها، وهذا ملا يتطلبه األمر  
للمتغريات اليت جيب أن يشتمل عليها النموذج القياسي وكذا املتغريات اليت جيب استبعادها يف عملية من حتديد 

 :التقدير، ويف هذا اإلطار نشري إىل رموز خمتلف املتغريات املعتمدة يف الدراسة واليت تتمثل فيما يلي
 GDPويرمز له بـ  ويتمثل املتغري التابع يف حجم الناتج احمللي اإلمجايل :المتغير التابع

 :وتتمثل يف جمموعة من املتغريات حسب نوع النموذج املتبع وهي :المتغيرات المفسرة
 GFCالتكوين اإلمجايل لرأس املال الثابت وميز له بـ 

 LAB ويرمز هلا بـ إمجايل القوى العاملة 
  REC استهالك الطاقة املتجددة ويرمز هلا بـ

 NRECالتقليدية استهالك الطاقة غري املتجددة أو 
  FDI االستثمار األجنيب املباشر

  CO2انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون
وبعد التعرف على املتغريات اليت حتتويها النماذج القياسية، وبعد جتميع البيانات املتعلقة بالسالسل الزمنية 

حيث حتتوي هذه الدراسة على اخلاصة باملتغريات، يتم حتديد الشكل الرياضي للنماذج املعتمدة يف القياس، 
تأثري مؤشرات االستثمار األجنيب املباشر يف الطاقات املتجددة كمتغريات مستقلة على  اندرسي نيقياسيمنوذجني 

معدل النمو لالقتصاد اجلزائري كمتغري تابع، باإلضافة إىل حماولة تقدير العالقة السببية بني النمو االقتصادي 
 وذجنيالنم ينصادي املستدام، وقد متت صياغة هذالكربون كمقياس للنمو االقت وانبعاثات غاز ثاين أكسيد

 .، وذلك كما يليآنفة الذكراسات السابقة بشكل رياضي انطالقا من النظرية االقتصادية وجمموعة الدر 
  طريقة المربعات الصغرى المصححة كليا: الفرع األول
 العمل، رأس املال،)خالل هذا النموذج نقوم بتقدير دالة إنتاج كالسيكية ملعرفة مدى تأثري كل من  من
 :كما يلي( 4102-0891)على اإلنتاج، وهذا من خالل تقدير دالة اإلنتاج الكلية للفرتة ( الطاقة االستثمار،

(Mita, Sudharshan, Ilhan, & Sankar, 2016, p. 735) 
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مستوى التشغيل، ( LAB)التكوين اإلمجايل لرأس املال، ( GFC)الناتج احمللي اخلام، ( GDP)حبيث 
(FDI)  ،االستثمار األجنيب املباشر(NREC ) ،استهالك الطاقة غري املتجددة(REC ) استهالك الطاقة

من أجل األخذ    ( اخلطأ)املتجددة، ولعدم وجود عالقة حمددة ودقيقة بني كل العوامل ندخل عامل االرتياب 
 :الشكل اللوغاريتمي للمعادلةويصبح . بعني االعتبار باقي العوامل األخرى

                                              
            

، هي على التوايل اللوغاريتم لكل (lnrec)، (lnnrec)، (lnfdi)، (lnlab)، (lngfc)، (lngdp)حبيث 
استهالك الطاقة غري  االستثمار األجنيب املباشر، الناتج احمللي اخلام، التكوين اإلمجايل لرأس املال، العمل،من 

 .املتجددة، واستهالك الطاقة املتجددة
دولة عرب العامل، حيث  019لـ( 4118-0891)للفرتة  .Ai-mulali et alجاءت دراسة  حيث

إلعطاء التقدير األمثل الحندار التكامل ( FMOLS)صححة كليا طريقة املربعات الصغرى املالباحث استخدم 
عض القطاعات األولية املشرتك، وتشري النتائج اليت حتصل عليها إىل أن استهالك الطاقة غري املتجددة مييل لصاحل ب

قد تعمل على تثبيط تكوين إمجايل رأس املال يف قطاع الطاقات املتجددة، حيث وضح  يت بدورهاوالدون األخرى 
أثر السياسات احلكومية اإلجيايب على االستثمار يف قطاع الطاقة املتجددة واليت من شأهنا أن تصحح امليول 

 (Al-mulali, Fereidouni, Lee, & Sab, 2013, pp. 209-222) .السابقة لصاحل هذه األخرية
 نموذج متجه تصحيح األخطاء: نيالفرع الثا

من خالل هذا النموذج نقوم بتحديد العالقة الكمية بني النمو االقتصادي واستهالك الطاقة وانبعاثات 
حتديد اآلثار اخلارجية  غاز ثاين أكسيد الكربون، وهذا ملعرفة تكاليف التحول إىل االقتصاد املستدام من خالل 

ن بة القياسات والتقديرات النقدية لآلثار غري السوقية، فقد اجتهت العديد مو لتكاليف اإلضرار بالبيئة، ونظرا لصع
آلثار االقتصادية للتغريات املناخية، باعتبار أن املتغريات املتعلقة باجلانب كثر باأهتمام الدراسات إىل اال

 . ذجتها وقياسهااالاقتصادي كمية وميكن من
ولغرض دراسة العالقة بني انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون والنمو االقتصادي واستخدام الطاقة 

ومتاشيا مع (. 4102-0891)األولية، سنستخذم بيانات سنوية ختص االقتصاد الوطين وذلك عن الفرتة 
البارز يف جعل العالقات االقتصادية قابلة  التوجهات احلديثة يف حتليل السالسل الزمنية، واليت كان هلا الدور

للتأكد من طبيعة  VECM االعتماد على منوذج متجه تصحيح اخلطأ حليل الكمي، فإننا سنقوم بللقياس والت
وهذا من خالل منوذج تصحيح اخلطأ يف حالة أكثر من متغري مفسر يف التوازنية قصرية وطويلة األجل العالقة 

، وإن Granger، إضافة إىل منهجية السببية لـJohansenمنهجية التكامل املشرتك لـالنموذج من خالل اتباع 
ل اليت تكون فيها متغريات السالسل الزمنية ساللسشرتك اليت سنستخدمها، تركز على اطريقة حتليل التكامل امل
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خدم منوذج احندار خطي لتحديد طبيعة تسحيث سن. وىلملة من نفس الدرجة وهي الدرجة األاألساسية متكا
 :النموذج وفق املعادلة التاليةهذا تأيت متغريات و العالقة بني املتغريات 

                        
، (CO)متثل املرونات طويلة األجل املقدرة النبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون    ،   حيث أن املعامالت 

كمتغريين مستقلني   (GDP)وبالنسبة للناتج احمللي اإلمجايل  (NREC)بالنسبة الستهالك الطاقة األحفورية 
، أما ساعة/ بالكيلواتالطاقة األحفورية  الكأكسيد الكربون بالكيلوطن واستهحيث قدرت انبعاثات غاز ثاين 

، لكن نتيجة لعدم جتانس بيانات 4101لسنة  الناتج احمللي اإلمجايل فهو باألسعار الثابتة للدوالر األمريكي
السالسل الزمنية فإننا سوف حنول مجيع البيانات إىل اللوغاريتم النيبريي هلذه السالسل، وهذا من أجل استبعاد 
االختالف يف وحدات القياس، حيث مت اختبار استقرارية السالسل الزمنية ومن مث اختبار التكامل املشرتك بني 

، مت تقدير (OLS)وبعد تقدير العالقة التوازنية طويلة األجل بطريقة املربعات الصغرى العادية ات بيانات املتغري 
من أجل معرفة اجتاه لبواقي االحندار، يف حالة وجود تكامل مشرتك بني املتغريات  ECMمنوذج تصحيح اخلطأ 

 LnCO ،LnNRECاليت ستشملها الدراسة هي  ني املتغريات، وعليه فإن السالسلالعالقة ب
 (Salahuddin & Gow, 2014, p. 48) :و سنأخذ بعني االعتبار النموذج التايل. LnGDPو

 
من تكامل وعند التأكد  PPو ADFحيث سنقوم باختبار استقرارية السالسل الزمنية لكل من اختبار 

وىل، نقوم بتقدير العالقة املعنية بطريقة املربعات الصغرى العادية حيث حنصل على معادلة املتغريات من الدرجة األ
، وهي املزيج اخلطي املتولد من احندار      احندار التكامل املشرتك، مث احلصول على بواقي االحندار املقدرة 

 :وىل وفق اآليتيها من اخلطوة األواقي املتحصل علالعالقة التوازنية طويلة املدى، مث اختبار مدى سكون الب

 
           معنوية فإننا نرفض الفرض العدمي        ملعلمة     فإذا كانت إحصائية 

بوجود جذر وحدة  يف البواقي، ونقبل الفرض البديل بسكون البواقي، وبالتايل نستنتج بأن العالقة املقدرة بني 
متغريات النموذج صحيحة وغري مضللة، وعليه نقوم بتقدير معادلة احندار التكامل املشرتك، أما عند عدم 

تكامل مشرتك طويلة األجل بني املتغريات وبالتايل استقرارية سلسلة البواقي فهذا يعين عدم وجود دليل على عالقة 
، وبالتايل ميكن القول أن االرتفاع يف معدالت انبعاث VECMتصحيح اخلطأ متجه ال ميكن تبين صيغة منوذج 

غازات ثاين أكسيد الكربون ال يعتمد على االرتفاع يف معدالت استخدام الطاقة ومعدالت النمو االقتصادي 
جراجنر اليت تدل على وجود تكامل مشرتك بني -مما يعزز هذه النتيجة طريقة إجنلو . ية بالدراسةخالل الفرتة املعن

متغريين مما يعين وجود عالقة سببية يف اجتاه واحد على األقل وبالتايل نستنتج أن عدم وجود تكامل مشرتك بني 
  .متغريين يعين عدم وجود عالقة سببية بينهما
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 القياسية المستخدمة في تقدير النماذجالمنهجية : المطلب الثاني
يعترب القياس االقتصادي أحد فروع علم االقتصاد الذي يبحث يف التحليل الكمي بظواهره االقتصادية  

السيفو، شلوف، و آخرون، ) احلقيقية مستعينا يف ذلك بتطور النظرية االقتصادية واألساليب اإلحصائية،
كما تتمثل مهمة نظرية االقتصاد القياسي يف تقدير العالقات وتكييفها مع مميزات الظواهر   (44، صفحة 4113

متها، هبدف حتليل بتطبيق أدوات إحصائية طورت ملالء االقتصادية اليت ميكن إخضاعها إىل التجربة والقياس وذلك
 . ة دقيقةالعالقة بني املتغريات االقتصادية يف إطار دراسة علمي

 ، (x)ومتغري مستقل مفسر  (y)ستخدم النموذج البسيط لتكوين عالقة بني متغري تابع ي   وكما رأينا سابقا
بناءا على جمموعة من الفرضيات، حيث يعترب اخلطأ   & Jack) :متغري عشوائي وخيضع للفرضيات التالية

Dinardo, 1999, p. 21) 
 موزع توزيعا طبيعيا     . أ

      E       0=قيمة توقعه . ب
      2 E=تباينه ثابت  . ت
             =i ≠ j  cov∀     ,:ال يوجد ارتباط بني األخطاء أي . ث
             =cov: أي       واخلطأ    ال يوجد ارتباط بني املتغري  . ج

على فرض أن األخطاء العشوائية تتوزع  (OLS)وعليه يتم تقدير النماذج بطريقة املربعات الصغرى العادية 
توزيعا طبيعيا بوسط حسايب وتباين ثابتني، وعدم وجود ارتباط ذايت بني قيم األخطاء العشوائية املتسلسلة، وعدم 

  .نها وبني حد اخلطأ العشوائيوجود ارتباط بني املتغريات التفسريية فيما بينها، وكذلك بي
فغالبا ما تشري النظرية االقتصادية إىل وجود عالقة يف املدى الطويل بني متغريين أو عدة متغريات، فحىت لو 
ابتعدت هذه املتغريات عن قيم توازهنا يف املدى القريب فإنه توجد قوى تعيدها إىل التوازن وتضمن بذلك حتقيق 

  (Bourbonnais, 2002, p. 232) .العالقة يف املدى الطويل
وعليه يقوم البحث باستخدام األساليب القياسية احلديثة لتحليل السالسل الزمنية باستخدام اختبارات 
السكون للمتغريات معربا عنها يف مستوياهتا اللوغاريتمية، والتكامل املشرتك ومناذج تصحيح اخلطأ، وبذلك نتجنب 

ية يف ظل عدم استقرار السالسل الزمنية والذي يؤدي النتائج املضللة اليت يتم التوصل إليها بطرق االحندار التقليد
، حيث يتم اختبار معنوية املعلمات باستخدام إحصائية ستودنت Spurions Regressionإىل االحندار الزائف 

T واختبار املعنوية الكلية للنموذج باستخدام إحصائية فيشر ،F ومعامل التحديد املتعدد ،R2 والتأكد من ،
أو هلا صفة  Varianceئية ويرجع هذا إىل أن البيانات الزمنية غالبا ما تتصف بعدم ثبات التباين داللتها اإلحصا

عرب الزمن والذي يعكس ظروفا معينة تؤثر على مجيع املتغريات بنفس  Trend، أو عامل االجتاه Cycleالدورية 
االجتاه أو بعكسه، كما أنه إذا ثبت أن بواقي النموذج املقدرة مستقرة، فإن متغريات النموذج تتميز خباصية 
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ر يكون له ، أي تربط بينها عالقة توازن طويلة األجل ومن مث فاالحندار املقدCo-integrationالتكامل املتزامن 
 (Bourbonnais, 2002, p. 295) .معىن يف املدى الطويل

 Granger (0892) ،Engleوقد اعترب العديد من االقتصاديني أن حتليل التكامل املتزامن الذي قدمه 
ميثل أحد املفاهيم اجلديدة يف جمال االقتصاد القياسي وحتليل السالسل Granger (0892 )و 

  (Bourbonnais, 2002, p. 295).الزمنية
 اختبار سكون واستقرارية السلسلة الزمنية: الفرع األول

 Hurlin) تطبيق القياس االقتصادي احلايل،تعترب دراسة السالسل الزمنية غري املستقرة عملية مهمة يف 
& Mignon, 2005, p. 02)  سكون أساسا لدراسة وحتليل السالسل الزمنية للوصول إىل الحيث يعترب شرط

 :حتققت اخلصائص اإلحصائية التالية إذا  Stationaryمستقرة  (yt)نتائج سليمة ومنطقية، وتعترب السلسلة 
(Brockwell & Davis, 1987, pp. 11-20) 

        : ثبات الوسط احلسايب عرب الزمن - أ
                    : عرب الزمنVariance ثبات التباين  - ب
  kبني أي قيمتني لنفس املتغري معتمدا على الفجوة الزمنية  Covarianceأن يكون التغاير  - ت

من املعايري اليت تستخدم يف اختبار صفة االستقرار أو السكون يف السالسل الزمنية،    العديدجد وعليه تو  
 ,Autocorrelation Function، (Box-Steffensmerier, Freemanكدالة االرتباط الذايت 

Hittand, & Pevehousr, 2014, p. 35)  واختبارات جذر الوحدةUnit Root Tests، 
(Bourbonnais, 2002, p. 246) من خالل إجراء فحص جذر  السالسل الزمنية وسيتم اختبار سكون

و اختبار  (ADF) (Augmented Dickey Fuller Test)الوحدة الختبار السكون بواسطة اختبار 
(Phillips and Perron Test) (PP). 

 ديكي فوللر الموسعاختبار : أوال
، وقد عرف اختبار جذر الوحدة من   يتم استخدام اختبار جذر الوحدة للتأكد من استقرار البواقي 

هو    ، والذي يفرتض أن حد اخلطأ العشوائي 0828سنة  Dickey and Fuller (DF)قبل ديكي فوللر 
-White Noise، (Dickey & Fuller, 1981, pp. 1057عبارة عن تشويش أو اضطراب أبيض 

يف حالة وجود مشكلة االرتباط الذايت أو التسلسلي يف احلد العشوائي، فإنه ال ميكن استخدام هذا  ولكن (1072
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 .Brooks, 2008, p) .االختبار ألنه يعطي نتائج غري دقيقة بشأن استقرار السالسل الزمنية أو عدم استقرارها
210) 

 Augumentedاختبارا آخر يعرف باختبار جذر الوحدة املوسع  Fuller و Dickeyهلذا السبب اقرتح  
Dickey-Fuller (ADF) خطاء، حيث يقوم مشكلة االرتباط التسلسلي بني األ والذي يأخذ بعني االعتبار

 (Gujarati, 2004, p. 817) . للمتغري التابع   على مبدأ إضافة عدد من الفروق ذات الفجوة الزمنية 
 (346-340، الصفحات 4112عطية، ) :الشكل التايل (ADF)وعليه تتخذ صيغة ديكي فوللر املوسع 

 
الفرق، فإذا ثبت يف الواقع أن  االجتاه العام و  jعدد التباطؤات الزمنية،  Pاملتغري املراد دراسته،    حيث 

فهذا يعين أن السلسلة الزمنية ساكنة فال مانع من إجراء االختبار باستخدام طريقة املربعات الصغرى     
 ADFالعادية، إما إذا كانت غري ذلك فإن طريقة املربعات الصغرى تؤدي إىل نتائج مضللة، حيث يقوم اختبار 

  (Harris, 1995, p. 28) :على الفرضيتني التاليتني
         : الفرضية العدمية-
           : الفرضية البديلة-

السلسلة الزمنية، وباستبدال طريقة  يعين وجود جذر وحد وعدم استقرار   وقبول الفرضية العدمية 
  Studentأكرب من إحصائية     يف النموذج السابق حنصل على    املربعات الصغرى العادلية لتقدير 

 .Kwiathowski & al, 1992, p) اجلدولية، فإننا نقبل الفرضية العدمية أي عدم استقرار السلسلة الزمنية،
وبذلك يعاد االختبار إىل أن تصل السلسلة الزمنية إىل السكون بعد أخذ الفرق األول فإن استقرت  (160

مستقرة بعد احلصول على  أما إذا كانتI(1)   السلسلة الزمنية تكون متكاملة من الدرجة األوىل ونرمز هلا بـ 
 (419، صفحة 4104شيخي، ) .I(2)الفروقات من الدرجة الثانية فإهنا تكون متكاملة من الرتبة الثانية أي 

 بيرون-فيليبس  ختبارا :ثانيا
الذي يتم  Philips and Perron (1988)وبالنسبة لالختبار املقرتح من قبل فيليبس وبريون 

بواسطته تعديل معلمي لتباين النموذج، يأخذ يف االعتبار وجود ارتباط ذايت ويعكس الطبيعة الديناميكية 
البسيط، ويف الكثري من األحيان  Dickey-Fullerللسلسلة، وعليه فهو يتضمن تصحيحا تلقائيا الختبار 

 (Brooks, 2008, p. 330) .تعطي هذه االختبارات نفس النتائج
 (Bourbonnais, 2002, p. 248) :أربع خطوات هي Phillips-Perronويشتمل اختبار 

 .املتبقى املقدر etالتقدير بواسطة طريقة املربعات الصغرى العادية وحساب اإلحصائيات املرافقة، حيث نسمي -
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    : تقدير التباين يف املدى القصري لألخطاء-
 

 
   

  
    

  تقدير العامل املصحح -
والذي يسمى بالتباين يف املدى الطويل، وذلك بناءا على صيغة التباينات املشرتكة   

-Dickeyلبواقي عملية التقدير للنماذج السابقة حبيث تؤدي التحويالت احملققة إىل توزيعات مطابقة لتوزيعات 
Fuller املعياري كما يلي: 

 
-troncature de Neway)  ولتقدير التباين على املدى الطويل، من الضروري حتديد عدد التأخرات 

West)  والذي يقدر على أساس عدد املشاهداتn ،    
 

   
 
 

 . 
 :كما يلي Philips-Perron (PP)حساب إحصائية ويتم -

 
 (Bourbonnais & Terraza, 2010, p. 179) .السلسلة غري مستقرة 

 Co-integration Test and Error ونموذج تصحيح الخطأ التكامل المشترك: الفرع الثاني
Correction Model 

إىل توافق سلسلتني زمنيتني أو أكثر حبيث تؤدي التقلبات يف  Co-integrationيشري التكامل املتزامن 
 (311، صفحة 4112عطية، ) هما ثابتة عرب الزمن،لبات يف األخرى بطريقة جتعل قيمتقإحدامها إللغاء الت

أهنا ستتحرك معا  حدى إال مستقرة إذا أخذت كل على وعلى الرغم من أن السالسل الزمنية قد تكون غري
دخلت نظرية حيث أ (Engle & Granger, March 1987, pp. 251-276) .بشكل وثيق عرب الزمن

الربط بينها وبني مناذج تصحيح عرفت بعدها عدة تطورات، مت  Granger (1981)التكامل املتزامن من طرف 
 Granger (1981, 1983) ، Granger & Weissاسنتجت ضمنيا من دراسات و  (ECM)اخلطأ 

ميز سالسل االقتصاد الكلي تت وكما هو معروف فإن أغلب. Granger & Engle (1987)و (1983)
مل إذا  نموذج يف املدى الطويل، كذلكبكوهنا غري مستقرة، وطريقة الفروقات جلعلها مستقرة قد ختفي حقيقة ال

 & Maramol) معنوية، t-statمرتفع القيمة و R2ني املتغري التابع واملستقل ميكن أن يكون توجد عالقة ب
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Velasco, 2004, p. 1809) ما يعرف باالحندار الزائف كما سبق ذكره، وعليه فإن نظرية التكامل  وهو
أو  ECMاملشرتك تتجاوز كل هذه العيوب، وباختبار وجود التكامل املتزامن من عدمه ميكن اقرتاح إما مناذج 

VAR. 
وطريقة جوهانسن  Engle-Grangerجراجنر -ارات التكامل املشرتك طريقة اجنلومن أشهر طرق اختب

Johansen فبعد التأكد من أن السالسل الزمنية متكاملة من نفس الدرجة، ميكن القيام باالختبار حسب ،
Engle-Granger  ،من خالل اختبار رتبة التكامل والبد من توفر شرط تكامل السالسل من نفس الرتبة

 :كما يلي  حلة أوىلجل بطريقة املربعات الصغرى العادية، كمر ضافة إىل تقدير العالقة طويلة األباإل
(Bourbonnais R. , 2002, p. 302) 

 
باإلضافة إىل التقدير يف املرحلة الثانية بواسطة املربعات الصغرى العادية لعالقة النموذج الديناميكي 

 (Bourbonnais R. , 2002, p. 302)  :كما يلي  (العالقة قصرية األجل)

 
، بينما املعامل  و  وىل العالقة طويلة األجل بني املتغريين الذي يظهر يف املعادلة األ βوحيدد املعامل 

.  والتغريات يف  الذي يظهر يف معادلة املرحلة الثانية فهو يصف العالقة قصرية األجل بني التغريات يف   
سرعة التعديل للعودة إىل التوازن أو قوة استعادة توازن النموذج، فهو يقيس نسبة خطأ   املعامل كما ميثل 

وهذا املعامل جيب أن يكون  (Brooks, 2008, pp. 338-339) .التوازن للفرتة السابقة الذي مت تصحيحه
 ,Bourbonnais R. , 2002) .ة يتم رفض صيغة منوذج تصحيح اخلطأسالبا و معنويا، ويف احلالة العكسي

pp. 304-306) 
يعتمد على القيم الذاتية ف، Juselius (1990)و Soren Johansenأما األسلوب الذي اقرتحه  

املنتجة من طريقة تصحيح األخطاء اليت حتتوي على املتغريات املتكاملة من الدرجة األوىل، باستخدام طريقة 
  Maximum Likelihood، (Bourbonnais R. , 2002, pp. 308-309)اإلمكان األعظم 

واالختبارات املقدمة من طرف جوهانسن تفرتض عدم وجود الثابت واالجتاه العام يف عالقة التكامل املشرتك، 
 (Bourbonnais R. , 2002, p. 281) :ويتم تقدير النموذج الختبار جوهانسن كما يلي

 
 :يليالبد من حتقق ما ومن أجل حساب عدد التأخرات 
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، ويف هذه احلالة ليس هناك تكامل مشرتك بني املتغريات، وال (Aرتبة املصفوفة : r)حيث  (r=0)إذا كانت -0
 .ECMميكن تشكيل منوذج تصحيح األخطاء 

والتكامل املتزامن حلالة تكون كل املتغريات مستقرة، ، يف هذه ا(عدد املتغريات املقرتحة: r=k( )k)اذا كانت -4
 .غري مطروح

وجد عالقة تكامل متزامن وميكن تشكيل منوذج تصحيح يف هذه احلالة فإنه ت        اذا كانت -2
  .حتدد عدد عالقة التكامل املتزامن بني املتغري rورتبة املصفوفة ECM األخطاء 

 (FMOLS) المصححة كليا طريقة المربعات الصغرى: رع الثالثالف
 & Phillips)، 0882سنة  (Pedroni)طريقة املربعات الصغرى املصححة كليا بواسطة  صممت 

Hansen, 1990) ،(Phillips & Moon, 1999)ارات التكامل ى الحندثل، وذلك إلعطاء التقدير امل
حيث تعمل هذه الطريقة على فلرتة قيمة املعامالت املقدرة من قيم  (Bum & Jeon, 2005)املشرتك 

، على أعلى كفاءة يف التقدير (OLS)املعامالت املزعجة اليت مت تقديرها بطريقة املربعات الصغرى العادية 
ذايت، باإلضافة ألن هذه الطريقة عدلت على طريقة املربعات الصغرى العادية هبدف التخلص من تأثري االرتباط ال

 ,Phillips & Hansen)كما جاء بهواإلبقاء على تأثري املتغريات الداخلية اليت بينها عالقة تكامل مشرتك  
، وبالرغم من جودة هذه الطريقة إال أهنا قد تصادف بعض املشاكل يف حالة (Hansen, 1995)و (1990

تأخذ منهجية املربعات الصغرى املصححة   حيث  (36-34الصفحات ، 4104خضر، ) ،العينات الصغرية
كليا لتقدير العالقات طويلة األجل، بعني االعتبار اآلثار احلركية قصرية األجل، كوهنا تتضمن فرتات إبطاء زمنية 

 (092، صفحة 4102-4106زاير، ) :للمتغريات، وتعاجل هذه املنهجية املشاكل التالية
 Serial)مشكلة االعتماد املتداخل بني معظم السالسل الزمنية واليت قد تؤدي إىل حدوث ارتباط ذايت -

Correlation). 
صفة عدم السكون للسالسل الزمنية، حيث ميكن التخلص منها من خالل استخدام املتغري األدايت -

(Instrument Variable) وطريقة املربعات الصغرى العادية ،(OLS)  على سالسل زمنية تتصف بالسكون
 .من الناحية اإلحصائية

أحد أساليب فحص التكامل املشرتك بني املتغريات، بافرتاض أن السالسل الزمنية (FMOLS)وعليه تعترب طريقة 
حادية عالقات التكامل املشرتك األتقدير ول، ويتم ، وحىت تصبح ساكنة نأخذ الفرق األغري ساكنة عند املستوى

بواسطة منهجية املربعات الصغرى املصححة كليا وبناءا عليه يتم تقدير النموذج القياسي حيث كل املتغريات 
 :، وميكن كتابة املعادلة التايل بطريقة املصفوفاتI(I)املكونة للنموذج هي متكاملة من الرتبة األوىل 
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الناتج "متثل املتغري التابع يف دراستنا هو عبارة عن     متثل مجيع املتغريات املستقلة من الرتبة األوىل،     حيث 
له جذر واحد فقط،     ، وهو أيضا من الرتبة األوىل، ونفرتض أن كل متغري من "احمللي اإلمجايل باألسعار الثابتة

تتصف بالسكون بوسط حسايب يساوي    ، كما نفرتض أن    ني متغريات وال يوجد عالقة تكامل مشرتك ب
 .Nawbusting, June 2014, pp) :كما يلي  (Covariance)الصفر، وتكون مصفوفة التباين املشرتك 

407-427) 

  

      

        

، Ωالتباين املشرتك يف األجل الطويل، واليت يرمز هلا أيضا بـ، ويطلق عليها مصفوفة    حيث أن 

Ω: ويعرب عنها كما يلي    

   
    

     
   

 
        

   
  ، و  وهو جمموع كل التباينات املتزايدة واملتناقصة لكل من 

واليت ميكن تقسيمها إىل تباين مشرتك   
Ω: وجماميع التباينات التلقائية كما يف اجملموع اآليت  :، حبيث أن       

 

      : ، كالتايلOLSبطريقة املربعات الصغرى العادية    ويتم تقدير 
    

    
، حيث    

،   ، وتقدير املربعات الصغرى لـ   ، هي مصفوفة املشاهدات لـ  ، و   هي متجه املشاهدات لـ    أن 
متسق فوق العادة، ولكن توزيعه تقرييب يعتمد على معامالت مزعجة تنشأ عن االعتماد املتداخل  هو تقدير

طريقة املربعات الصغرى املصححة كليا  مستخدللسالسل الزمنية للمتغريات واالرتباط الذايت التسلسلي لألخطاءـ وت  
FMOLS4102-4102طالب، ) :االعتماد املتداخل واالرتباط الذايت على النحو التايل ، ملعاجلة مشاكل ،

 (412صفحة 
 Error Correction Modelنموذج تصحيح األخطاء -

ح هذه ، وتسمHendryدخلت مناذج تصحيح اخلطأ يف بداية الثمانينات وبصفة خاصة من طرف أ  
 ,Charpentier, 2004) .ة التطورات على املديني الطويل والقصري بني املتغرياتالديناميكية مبحاكاالنماذج 
p. 14) كما يلي ، ولنفرتض وجود شعاع التكامل املتوازن هلما،    و    املتغريين  نفرتضفل: 
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قادرة على التعامل مع مسألة عدم سكون السالسل الزمنية منهجية إذن يقدم منوذج تصحيح اخلطأ  

فإنه  اواالرتباط املضلل، وحيتوي ضمنا فرض وجود عالقة طويلة األجل بني املتغريات يف النموذج، وكما أشرنا سابق
قة املربعات من حيث املبدأ القياسي يتم تقدير العالقة االحندارية بني املتغري املستقل واملتغري التابع باستخدام طري

 تظهر ،ولكن ذلك يتطلب حتقق العديد من الشروط، ويف حال عدم الوصول حلل مناسب (OLS)الصغرى 
، وعليه فإنه جيدر بالباحث استخدام طريقة (OLS)بعض املشاكل القياسية يف النموذج بعد تقديره بطريقة 

 0881سنة  (Phillips and Hansen)لكل من  (FMOLS)املربعات الصغرى املصححة كليا 
واليت تعترب إحدى طرق التكامل املشرتك يف التقدير وال تتطلب شروطا وقيودا قياسية   0882سنة  (Hansen)و

كما يف سابقتها ولكن يشرتط فيها فقط وجود تكامل مشرتك ملتغريات النموذج املراد تقديره، وعليه فإن كال من 
املصححة كليا ميكنهما تقدير الدالة طويلة األجل، ألهنما منوذج تصحيح اخلطأ وطريقة املربعات الصغرى 

حيتاج إىل سلسلة زمنية طويلة ألنه يستخدم يف  (ECM)يستخدمان بيانات تتصف بالسكون، إال أن منوذج 
منهجيته فرتات إبطاء زمنية عديدة تعمل على تقليل درجات احلرية وهذا يؤثر بشكل كبري على التقدير يف حالة 

شاهدات، وبذلك هذا األسلوب ال يناسب هذه الدراسة بسبب قلة عدد املشاهدات ضمن فرتة قلة عدد امل
شيخي، ) .الدراسة، وبالتايل فإن طريقة املربعات الصغرى املصححة كليا هي الطريقة األنسب يف هذه احلالة

 :القيام مبا يليطار يف هذا اإل حيث يتم (486، صفحة 4104
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 نموذج متجه تصحيح األخطاء: المطلب الثالث
، والذي يستخدم لوصف (VAR)يعترب منوذج متجه تصحيح اخلطأ يف احلقيقة منوذج متجه احندار ذايت  

ستقرة، ويعد منوذج متجه تصحيح اخلطأ كحالة خاصة من منوذج العالقة الديناميكية التبادلية بني املتغريات امل
 .ويقوم على املراحل التالية االحندار الذايت للسالسل الزمنية املستقرة من الدرجة األوىل

 دراسة السبيية لجرانجر: الفرع األول
جنر الذي يرى أن سلسلة تسبب سلسلة أخرى إذا  ار مع الباحث ج 08.8عن السببية سنة  بدأ احلديث 

مث  (Lardic & Mignon, 2002, p. 99) .الثانيةكان معرفة ماضي السلسلة األوىل حيسن تنبؤ السلسلة 
بفكرة أن السببية ميكن أن تستنبط من االرتباط بني جتديدات  (Pierce-Haught)جاء  0822يف سنة 

الذي أدخل مفهوما خمتلفا للسببية حيث يعتمد على القيم املستقبلية  (Sims)وأخريا يرى . مسارات السالسل
  .yيسبب  X، نقول أن X، فإذا كانت قيمتها املستقبلية ميكن أن تفسر القيم احلاضرة لـytللسلسلة 

(Lardic & Mignon, 2002, p. 99)   كما نشري أن(Sims)  عند عرضه ملنهجيةVAR قام باقرتاح ،
، 4114-4110عزيبي، ) .مناذج بوجود عالقات سببية بني املتغريات بغرض ضبطها أكثر بعد تغيري سلوكها

، نقول أنه يوجد مبدأ األفعال Xيسبب  yو yيسبب  Xويف حالة وجود سببية متبادلة أي أن  (61صفحة 
، 4111دحماني، ) .باملصطلح املعروف يف االقتصاد (Feedback effect)املتبادلة يف االصطالح الفيزيائي أو 

 (004صفحة 
ويعرف جراجنر العالقة السببية بني املتغريات يف االقتصاد على أن التغري يف القيم احلالية واملاضية ملتغري ما  

ويتضمن  Ytمثال احلالية واملاضية يسبب التغري يف قيم   Xtيسبب التغري يف متغري آخر أي أن التغري يف قيم 
-Granger & Newbold, 1974, pp. 111) :لياختبار جراجنر للسببية تقدير منوذج احندار ذايت كما ي

120) 

 
، حدان عشوائيان بتباين ثابت ومتوسط حسايب        معلمات يراد تقديرها             حيث أن 

، ويتطلب اختبار OLS يساوي الصفر، ويتم حينها تقدير املعادلتني السابقتني بطريقة املربعات الصغرى العادية 
 Fللمجموعة، فإذا كانت قيمة  للتعرف على معنوية معلمات القيم احلالية والسابقة Fالسببية إجراء اختبار 

 .اجلدولية، فإن ذلك يؤدي إىل رفض فرضية العدم لعدم وجود عالقة سببية F ن القيمة احلرجة لـاحملسوبة أصغر م
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  التكامل المشترك واختبار العالقة السببية: الفرع الثاني
يدلل جراجنر على أن وجود تكامل مشرتك بني متغريين يعين وجود عالقة سببية يف اجتاه واحد على  

سل تغريات حمل الدراسة نقوم أوال بفحص درجة تكامل السالاملد القيام باختبار العالقة السببية بني ناألقل، فع
 .مث اختبار فرضية التكامل املشرتك وتصميم منوذج تصحيح اخلطأ وأخريا اختبار العالقة السببية الزمنية للمتغريات

رفة أي دم اختباره الذي يسمح مبعبوضع مصطلحي السببية واخلارجية وق 08.8حيث قام جراجنر سنة  
 :خر، وجيري هذا االختبار كما يليالتغريين يؤثر يف اآل

  :املستقرين كاآليت Y2tو Y1tللمتغريين ( p)ليكن لدينا منوذج شعاع احندار ذايت من الدرجة 

 
. األخرىالختبار هذه الفرضيات يستعمل اختبار فيشر املتعلق بانعدام املعامالت ملعادلة تلوى و 

جل لة إجياد عالقة توازنية طويلة األوسنحاول يف املبحث املوايل استخدام تقنيات التكامل املتزامن من أجل حماو 
خرى من خالل تقدير النماذج املتعلقة بأثر ع للنمو االقتصادي واملتغريات األساسية األبني املتغري التاب

 .ة الدراسة باجلزائرصادي املستدام خالل فرت لنمو االقتاالستثمارات يف الطاقة املتجددة على ا
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 الثاني لمتغيرات النموذجموذج متجه تصحيح الخطأ نتقدير  :الفرع الثالث
 :متغري تفسريي حيث K، و  ليكن النموذج التايل يوضح العالقة التوازنية طويلة األجل بني املتغري  

 
، يتم احلصول على (OLS)وبعد تقدير العالقة التوازنية طويلة األجل بطريقة املربعات الصغرى العادية 

 :بواقي االحندار التايل

 
 :، والذي يأخذ الصيغة التاليةECMوعليه ميكن تقدير منوذج تصحيح اخلطأ 

 
حيث يوضح متجه تصحيح اخلطأ العالقة التوازنية طويلة األجل بني املتغريات والتعديل الديناميكي على 

، والذي جيب أن يكون سالبا ومعنوي ECT، ميثل حد تصحيح اخلطأ   املدى القصري، حبيث أن املعامل 
حالة متغريات النموذج يف دراستنا  ويف. جل القصري إىل األجل الطويلوالذي ميثل سرعة التعديل يف األإحصائيا، 

وىل، يكون منوذج متجه تصحيح اخلطأ الذي ميكن تقديره بدرجة ن تكون متكاملة من الدرجة األبد أواليت ال
 : ، على النحو التايلp=1إبطاء واحدة 

        
  

    
              

             
            

                                         
 املعادلة (1)…  

        
  

    
              

             
            

                                         
 املعادلة (2).… 

           
    

              
           

  
                                               

 املعادلة (3).……………1  +0 

،        ، بالنسبة لكل من (ECT)عبارة عن حدود تصحيح األخطاء    ، و  ،   : حيث أن
حلدود تصحيح األخطاء ميكننا  t-studentعلى الرتتيب، ومن خالل إجراء          و        

 .التأكد من وجود عالقة سببية طويلة األجل بني املتغريات املفسرة إىل املتغري التابع عند مستوى معنوية معني
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 نتائج تقدير النماذج القياسية: المبحث الثالث
يتناول هذا املبحث نتائج التحليل القياسي للنماذج القياسية السابق ذكرها، وقد مت استخدام أساليب  

حتليل السالسل الزمنية، واختبارات االستقرارية، وأسلوب التكامل املشرتك، كما مت تقدير النموذج األول بطريقة 
متجه تصحيح د مت تقديره وفق منوذج ، أما النموذج الثاين فق(Fmols)املربعات الصغرى املصححة كليا 

، (Eviews 8)وقد مت االعتماد يف تقدير النماذج وحتليل النتائج على برنامج ، (ECM) األخطاء املوزع
 .وجاءت نتائج تقدير النماذج كما يلي

 نتائج تقدير النموذج القياسي األول: المطلب األول
حتليل وتقدير النماذج القياسية البد من اختبار استقرارية كما رأينا سابقا، فإنه قبل البدء يف منهجية  

سالسل هذه األخرية، وعليه سنمر فيما يلي باختبارات االستقرارية مث نتائج اختبار التكامل املتزامن قبل التقدير 
 .بواسطة طريقة املربعات الصغرى املصححة كليا

 اختبار استقرارية السالسل الزمنيةنتائج : األولالفرع 
يف املستوى  (PP)و (ADF)يتم اختبار صفة سكون السالسل الزمنية باستخدام كل من اختباري  

(Level)  وعلى أساس الفرق األول(1st Difference) لكل سلسلة زمنية لكل متغري من متغريات النموذج ،
نتائج االختبارات جلميع بيانات النموذج واليت  (ب-.2)و (أ-.2) نوذلك لفرتة الدراسة كلها، ويبني اجلدوال

 :تأخذ الصيغة اللوغاريتمية كما يلي
 ADFالختبار  النموذج متغيرات استقراريةنتائج اختبار (: أ-13)جدول رقم

 المتغيرات
 النتيجة عند الفروق األول عند المستوى

 ثابت واجتاهبدون  ثابت و اجتاه ثابت بدون ثابت واجتاه ثابت و اجتاه ثابت
LNGDP 3. 167 0.151 8.793 -1.798* -3.653** -0.799 I(1) 
LNLAB 0.649 -2.884 9.332 -6.049*** -6.045*** -1.220 I(1) 
LNGFC 2.557 0.260 3.537 -3.671*** -5.056*** -3.219*** I(1) 
LNFDI -0.968 -1.064 0.433 -6.425*** -2.739 -6.440*** I(1) 
LNREC -1.698 -2.289 -0.378 -8.329*** -8.588*** -8.313*** I(1) 

LNNREC 0.259 -1.652 1.643 -5.483*** -5.652*** -5.092*** I(1) 
 %01معنوية عند مستوى *

 %2معنوية عند مستوى **
 %0معنوية عند مستوى ***

 .Schawarz information criterion (SIC)فرتات اإلبطاء أويوماتيكية حسب 

 .Eviews 8من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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 PPالختبار  النموذج متغيرات استقراريةنتائج اختبار (: ب-13)جدول رقم
 

 المتغيرات
 

 النتيجة  عند الفروق األول عند المستوى
ثابت و  ثابت

 اجتاه
بدون ثابت  ثابت و اجتاه ثابت بدون ثابت واجتاه

 واجتاه
LNGDP 2.147 -0.340 6.076 -3.000** -3.623** -1.015* I(1) 
LNLAB 1.616 -2.862 9.332 -6.765*** -7.782*** -1.921* I(1) 
LNGFC 2.557 0.353 3.028 -3.657*** -5.238*** -3.166*** I(1) 
LNFDI -0.932 -2.492 -0.372 -6.399*** -6.263*** -6.403*** I(1) 
LNREC -1.508 -2.154 0.137 -8.383*** -11.816*** -8.313*** I(1) 

LNNREC 0.259 -1.701 0.974 -5.483*** -5.651*** -5.103*** I(1) 
 %01معنوية عند مستوى *

 %2معنوية عند مستوى **
 %0معنوية عند مستوى ***

 .Schawarz information criterion (SIC)حتديد فرتات اإلبطاء الزمين أويوماتيكية حسب 

 .Eviews 8من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
 ,LNGDP,LNLABبأن السالسل املبينة يف اجلدولني أعاله  PPو  ADFكشفت نتائج االختبارين        

LNGFC,LNFDI, LNREC, LNNREC  وعليه يف مستواها بناء على القيم احملسوبةغري مستقرة ،
الفرضية العدمية يف كال االختبارين، أي أن السالسل حتتوي على جذر الوحدة ألن القيمة ننا قمنا بقبول فإ

، و منه فإن سالسل لوغاريتم (اجتاه بالثابت، بالثابت واالجتاه، بدون ثابت و ) اجلدولية  احملسوبة أصغر من القيمة
لوغاريتم االستثمار األجنيب املباشر، العمل و الثابت، لوغاريتم  الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي، لوغاريتم رأس املال

ليست  4102-0891لوغاريتم استهالك الطاقة غري املتجددة خالل الفرتة و  وغاريتم استهالك الطاقة املتجدةل
جاءت أغلب على نفس االختبارين، و لكن بعد أخذ الفرق األول تصبح مستقرة باالعتماد مستقرة يف املستوى و 

 ,LNGDP,LNLABيف األخري نستنتج أن السالسل وعليه . %0مستويات النتائج معنوية عند 

LNGFC,LNFDI, LNREC, LNNREC   كلها متكاملة من الدرجة واحدI(1) و هذا ما يؤدي بنا ،
 (، لنتائج اختبارات االستقرارية(00)انظر الملحق رقم ) .Johansen ـإىل اختبار عالقة التكامل املتزامن ل

 اختبار التكامل المشترك نتائج: الفرع الثاني
حصل عليها من اختبار جذر الوحدة السابق، والذي بني أن كل متغريات الدراسة تعلى النتائج امل ابناء 

ن السالسل الزمنية غري متكاملة من الدرجة األوىل، مما يشري إىل إمكانية توليد مزيج خطي يتصف باالستقرار م
وإذا أمكن توليد هذا املزيج فإن السالسل الزمنية يف هذه احلالة تعترب من نفس الرتبة، وبالتايل ميكن  املستقرة،
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وعليه خنترب التكامل املشرتك . استخدام مستوى املتغريات يف االحندار وال يكون االحندار زائفا يف هذه احلالة
 .باستخدام طريقة جوهانسن كما يلي

 :المشتركجوهانسون للتكامل  ةطريق-
سيتم االعتماد على قبل اختبار التكامل املشرتك البد من حتديد عدد فرتات اإلبطاء الزمين املثلى، حيث 

 Sequential modified LR, FPE : Final prediction error, AIC : Akaike information: املعايري التالية

criterion, SC :Schwarz information criterion, HQ : Hannan-Quin information criterion ، حبيث
يتم اختيار طول اإلبطاء الذي يعطي أقل قيمة هلذه املعايري، وتشري نتائج االختبار إىل اختيار فرتة تباطؤ زمنية كما 

 :هو موضح يف اجلدول املوايل
 نتائج اختبار تحديد عدد فترات التباطؤ الزمني األمثل: (17) جدول رقم

 
 

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -3515.442 NA   7.0e+101  251.5316  251.8170  251.6188 

1 -3351.023  246.6275  7.74e+97  242.3588  244.3571  242.9697 

2 -3290.694   64.63834*   2.02e+97*   240.6210*   244.3322*   241.7556* 
       
 التباطؤ اليت مت اختيارها املعيار  تدل على عدد فرتات*       

 هي عبارة عن فرتات اإلبطاء الزمين ،0،1،2

 .Eviews8برنامج  مخرجات باالعتماد على من إعداد الطالبة: المصدر
ى ملتغريات الفرق األول وهي بعد فحص عدد فرتات اإلبطاء تشري النتائج إىل عدد فرتات اإلبطاء املثل 

وبناءا على هذا سنقوم باختبار  ،(HQ)و (SC)حسب املعايري املستخدمة لكل من ، p=2فرتتان زمنيان 
ملعرفة رتبة التكامل ( أعظم احتمال)التكامل املشرتك جلوهانسون للقيم الذاتية واختبار نسبة املعقولية العظمى 

كما هو مبني   Hannan Quinnو Schwarzاملثلى باستعمال معاملي  املتزامن، وقد مت حتديد عدد التأخرات
 .، وهذا نظرا لصغر حجم العينة املأخوذة(p=2)يف اجلدول أعاله واملقدرة بـ

وبالتايل إمكانية وجود عالقات تكامل متزامن بني املتغريات، سنقوم فيما يلي بإجياد عدد العالقات  
تبة املصفوفة حسب اختبار جوهانسون، واجلدول التايل يوضح نتائج املوجودة بني املتغريات وذلك حبساب ر 

 .اختبار التكامل املشرتك
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 ائج اختبار التكامل المشتركتن(: 78)جدول 
 القيمة الحرجة *إحصائية األثر  القيمة الذاتية فرضيات عدد متجهات التكامل

2% 
 **االحتمال

 1.111 82.222 422.922 1.828 *الشيء
 1.111 8.909. 022.920 .1.92 *0األكثر على 

 1.111 .22.92 .92.21 1.2.0 *4على األكثر 
 1.111 48.282 142..2 24..1 *6على األكثر 
 1.104 02.282 08.209 1.209 *2على األكثر 
 1.144 2.920 2.441 1.090 *2على األكثر 

 .1.12وعليه نقوم برفض الفرضية العدمية عند مستوى معنوية ، 1.12عند مستوى معنوية   R = 6 يشري اختبار األثر إىل وجود * 
 .Eviews8باالعتماد على برنامج  من إعداد الطالبة: المصدر

يوضح اجلدول أعاله نتائج اختبار األثر للفرض العدم، القائل بأن عدد معادالت التكامل املشرتك أقل 
االحتمال األعظم احملسوب أكرب من القيمة اجلدولية وعليه نرفض الفرض  ، وعليه فإن قيمةRمن أو تساوي 

 :، حيث أنهنالك تكامل مشرتك بني املتغرياتالعدم ونقول أن ه
وذلك إىل غاية الرتبة  %2ة األثر أكرب من القيمة احلرجة عند مستوى جند أن إحصائي r=0عند اختبار -

 .ية  اليت تشري إىل عدم وجود تكامل مشرتك بني املتغريات، وبالتايل نرفض الفرضية العدمr=5 اخلامسة
مما يعين أن هناك عالقة توازنية طويلة األجل بني . R=.عدد معادالت التكامل املشرتك تساوي  و منه

، حيث أهنا ال تبتعد عن بعضها البعض على املدى الطويل وتظهر لي اخلام وبقية املتغريات األخرىالناتج الداخ
 ((.04)انظر مخرجات البرنامج في الملحق رقم ) .متشاهباسلوكا 

 FMOLSنتائج تقدير النموذج باستخدام طريقة المربعات الصغرى المصححة كليا : الفرع الثالث
وبعدما حتققنا من وجود عالقات التكامل  املشرتك طويلة املدى بني متغريات منوذج الدراسة، ننتقل إىل 

تقدير منوذج الدراسة باستخدام هذه الطريقة احلديثة واألسلوب املناسب لطبيعة النتائج اخلطوة املوالية من خالل 
 .والبيانات ومتغريات النموذج وجاء التقدير على النحو التايل كما هو موضح يف اجلدول املوايل
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 كليا مقدرات معلمات األجل الطويل باستخدام طريقة المربعات الصغرى المصححة  : (79) جدول رقم
 lngdpالمتغير التابع  

 االحتمال tإحصائية  المعلمات مستقلةالمتغيرات ال
Lngfc 0.799 8.245 0.000 
Lnlab 0.112 13.544 0.000 
Lnfdi 0.596 0.408 0.686 
Lnrec 0.999 1.540 0.136 

Lnnrec -0.316 -2.012 0.055 
C 0.382 0.810 0.425 

R2=0.99                         AJD R2  = 0.99                         

 .Eviews8باالعتماد على برنامج  من إعداد الطالبة: المصدر
باستخدام الناتج الداخلي اخلام لتفسري متغري  FMOLSيبني اجلدول أعاله نتائج االحندار املصحح كليا 

استهالك الطاقة التقليدية، ، معدالت تكوين رأس املال، خلق فرص العمالة:  املتغريات االقتصادية املستقلة التالية
 :حيث يتضح لنا مايلي ((06)انظر الملحق رقم ) ،استهالك الطاقة املتجددة

 % 99وهذا يعين أن املتغريات املستقلة تفسر ما نسبته  0.99 ت، قد بلغR2معامل التحديد قيمة  -
، فتشري لتأثري متغريات وعوامل أخرى مل تدرج يف النموذج ،، أما النسبة املتبقيةاخلامالناتج الداخلي من التغري يف 

كما يتبني لنا أن كال ،  %2كما تشري النتائج إىل أن املعلمات املقدرة تتميز بداللة إحصائية عند مستوى معنوية 
خلي اخلام، وهي ذات داللة من معدالت تكوين رأس املال وخلق فرص العمالة مرنة بالنسبة إىل الناتج الدا

، وعليه توجد عالقة طردية تتوافق مع توقعات الدراسة، تدل إىل  أنه كلما ارتفعت قيمة %2إحصائية عند 
زيادة الناتج  إىل سيؤدي ذلكأيضا،  %0، وارتفاع معدالت اليد العاملة بـ%0بـالتكوين اإلمجايل لرأس املال 

 .على التوايل وهو ما يتوافق مع النظرية االقتصادية % 0.112ـوب %1.288الداخلي اخلام بـ
، وهو ما يفسر بأن صايف (p=0.686) كما جاء احتمال االستثمار األجنيب املباشر باجلزائر غري معنويا-

-0891خالل فرتة الدراسة  تساهم يف رفع الناتج احمللي اخلام إىل اجلزائر ملالتدفقات االستثمارية الوافدة 
تلقت اجلزائر خالل عقد الثمانينات إىل بداية التسعينات تدفقات داخلة ضئيلة من االستثمار حيث ، 4102

مليون دوالر يف املتوسط فقط، لتشهد بعد ذلك  0.إىل  0892-0891جنيب املباشر وصلت خالل الفرتة األ
من  -%1.0 لمليون دوالر مبا يعاد 04قدرت قيمتها املتوسطة بـ 0898-0892اخنفاضا ملحوظا للفرتة 

تدفقات معتربة لالستثمارات األجنبية الوافدة  0882-0881الناتج الداخلي اخلام، كما مل تشهد الفرتة من 
تطورا  4111، وشهدت أيضا الفرتة ما بعد سنة 0881بالرغم من تبين اجلزائر لقانون النقد والقرض لسنة 

دوالر، وهذا نتيجة للتحفيزات اليت اعتمدهتا  أزيد من مليار 4110ملحوظا حيث حققت التدفقات الوافدة سنة 
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اجلزائر وبداية انفتاح سوق اخلدمات كخدمات متعاملي اهلاتف النقال، وخصخصة شركات الصناعات الثقيلة  
كمركب الصناعات احلديدية باحلجار ومصانع السيارات وغريها، وبالرغم من ذلك فإن ارتفاع النمو االقتصادي 

، كوهنا ال تعترب تدفقات ذات أصل إنتاجي ألن جنبية الوافدةع تدفقات االستثمارات األال ميكن تفسريه بارتفا 
اجلزائر تتعامل مع العديد من الشركات متعددة اجلنسيات يف قطاع احملروقات والذي تذهب عائداته إىل متويل 

جي، وعليه فإن الزيادة يف النمو نتااالستثمار يف تكوين رأس املال اإلالعجز يف امليزانية العمومية وليس يف إعادة 
بل إىل آثار االنفتاح  االقتصادي باجلزائر ال ميكن تفسريها بالضرورة بتدفقات االستثمارات األجنبية الوافدة

ىل الرتاكم اإلمجايل لرأس املال، إالتجاري كون االقتصاد اجلزائري مل يعرف انفتاحا مبكرا حىت سنوات التسعينات، و 
 .، وطبيعة مناخ األعمال باجلزائر28/20يعة السياسة التحفظية لقاعدة وهذا راجع إىل طب

إذا ما بالنسبة إىل الناتج الداخلي اخلام نسبيا كما أن نتائج الدراسة تبني أن استهالك الطاقة التقليدية مرن -
كلما ارتفع   يدل أنهميكن أن هذا ما و  سالبةإشارة ، حيث جاءت معلمته ذات 1.12اعتربنا احتماله مساويا لـ

-يف الناتج الداخلي اخلام مبا ال يقل عن  خنفاضأدى إىل ا %0بـ استهالك الطاقة التقليدية واألحفورية
دول من  .لـ .411-0891للفرتة  Apergis & Payneوهو ما خلصت إليه دراسة كل من  %.1.20

دول أمريكا الشمالية واليت تعتمد يف متوين تنميتها على استخدامات الطاقات التقليدية، حيث ميكن تفسري هذا 
ودراسة ( 4112-0882)دولة بارزة خالل الفرتة  09لـ  Sadoskyحسب دراسات كل من  السالباالرتباط 

Fang  اجلزائر كهلذه الدول الناشئة أو النامية  شبه الكلي  ين إىل االعتمادلالقتصاد الصي( 4119-0829)للفرتة
يتوافق مع النظرية  وهو األمر الذي العلى استخدامات الطاقات التقليدية يف تغذية قطاعاهتا اإلنتاجية، 

دالت النمو االقتصادي، حيث مع حفورية كلما ارتفعتتفع استهالك الطاقة األاالقتصادية اليت مفادها أنه كلما ار 
ميكن تفسري هذه النتيجة إىل أن نسبة كبرية من استهالك الطاقة التقليدية باجلزائر تذهب يف شكل استهالك غري 

تموين الوقود للنقل للمركبات ذات االستخدام غري اإلنتاجي  إما للطاقة الكهربائية للسكان و اتوليد ل إماإنتاجي 
ن نسبة كبرية من الطاقة التقليدية واملركبات النفعية اخلاصة، وهذا أل مي ونقل البضائعالعمو  كتلبية خدمات النقل

خرى موجهة للتصدير خارج اجلزائر وبالتايل وبعض الطاقات األني خام  اليت هي أساسا يف شكل نفط وغاز طبيعي 
الستهالك يف الطاقات التقليدية، بل فإنه ارتفاع الناتج احمللي اخلام باجلزائر ال ميكن تفسريه ولو نسبيا بارتفاع ا

وال ميكن يف شكلها التجاري يتم استريادها  الطبيعي تعترب ذات تكلفة إضافية ألن أغلب مشتقات النفط والغاز
القطاع اإلنتاجي اهلش الذي ال حيتوي على الصناعات الثقيلة اليت حتتاج للتموين  لىتصنيعها حمليا، ناهيك ع
إىل املزيد من االستنزاف الكمي للموارد الطاقوية الذي يؤدي مر األة يف منو الناتج وهو بالطاقة من أجل املسامه

 .التقليدية
داللة إحصائية  ولكنها ليست ذاتأما بالنسبة إىل استهالك الطاقة املتجددة فقد جاءت معلمتها أيضا موجبة -

حيث ميكن تفسري هذه النتيجة إىل أن إدخال الطاقات املتجددة يف  (p=0.136)، %2عند مستوى معنوية 
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دالة اإلنتاج ماكان إال للنظر يف إمكانية جدوى مشاريع الطاقات املتجددة باجلزائر، حيث أن نسبة اعتماد اجلزائر 
طات من إمجايل الطاقة املستهلكةـ، وحىت إن وجدت العديد من احمل %1.12على الطاقات املتجددة ال تتعدى 

وعليه فعلى . للطاقة الشمسية ومزارع الرياح فهي ليست سوى حمطات جتريبية لتقييم جدوى هذه املشاريع مستقبال
الطاقوية للجزائر حنو تطوير استخدامات الطاقات املتجددة ومنه االجتاه حنو حتقيق  الرغم من توجه السياسات

 ,Apergis & Dannuletiu)  ت إليه دراسةوهو يتوافق مع ما خلص  معدالت منو اقتصادي مستدامة؛
2014, pp. 578-587)يف بعض  ، لعدم وجود عالقة بني النمو االقتصادي واستخدامات الطاقة املتجددة

وتعترب استثمارات  ، خاصة أن اجلزائر ال تزال يف مرحلة تطوير هذه التقنيات وبالتايل فإهنا عالية التكاليفالدول
لى شراء هذه الطاقات املتجددة األصل باإلضافة إىل أن طويلة املدى وعوائدها تتصل مبدى التزام الدول املتقدمة ع

 .تتحكم يف تكنولوجيات الطاقات املتجددة وبالتايل فهي حتتاج إىل اإلنفاق على التجهيزات واملعدات اجلزائر ال
 :اليت جاءت كما يلي للنموذج بارات التشخيصيةكما نقوم فيما يلي بإجراء االخت

 :االرتباط الذاتي لألخطاءاختبار الكشف عن مشكلة -
يف الكثري من احلاالت ميكن أن يؤثر اخلطأ يف مشاهدة ما على األخطاء اخلاصة باملشاهدات التالية،  

بني  Autocorrelation، أو االرتباط الذايت Serial Correlationالرتباط التسلسلي اوتسمى هذه احلالة ب
، حيث ال بد أن يكون اخلطأ  األخطاء والذي يعين وجود ارتباط بني القيم  املتتالية حلد اخلطأ العشوائي 

العشوائي املتعلق مبشاهدة معينة مستقال عن اخلطأ املتعلق مبشاهدة أخرى، حيث تكون قيمة معامل االرتباط بني 
 .كما يظهر يف الشكل املوايل  .             : ة للحد العشوائي مساوية للصفر حيث أنالقيم املتتالي

 خطاءاختبار االرتباط الذاتي لأل (: 28)رقم  شكل
 

 

 .Eviews 8مخرجات برنامج : المصدر
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قيمة  نأحيث نالحظ  PAC، واالرتباط اجلزئي ACدالة االرتباط الذايت لألخطاء  يبني الشكل السابق 
، وبالتايل عدم وجود ارتباط تسلسلي p=16عند مستوى التأخرات  %2أكرب من  Q-Stat االحتمال لـ

  .لألخطاء
 :التوزيع الطبيعي للبواقياختبار -

من بني األدوات اليت تؤكد صالحية   Jaque- Bera حسب معيار بواقييعترب منحىن التوزيع الطبيعي لل
 .باختبار التوزيع الطبيعي لألخطاءالنموذج ونقوم فيما يلي 

  التوزيع الطبيعي للبواقياختبار (: 31)شكل رقم 

 
 .Eviews 8مخرجات برنامج : المصدر

، أكرب من P-Valueفإن احتمال  Jaque- Beraنالحظ من خالل الشكل أعاله حسب اختبار  
2% ،P=0.716 ،قبول الفرضية العدمية القائلة بأن النموذج يتبع توزيعا طبيعيا، وعليه فإن البواقي  ميكننا ومنه

 .تتوزع توزيعا طبيعيا
 :اختبار االرتباط الخطي المتعدد-
 .فحص مصفوفة معامالت االرتباط البسيط بني كل متغريات النموذج املستقلة كما يليب نقوم 

 .المتعدد بين المتغيرات المستقلة الخطياختبار االرتباط : (80) جدول رقم
LNREC LNNREC LNLAB LNGFC LNFDI  

0.408 0.820 0.841 0.817 1 LNFDI 
0.750 0.806 0.778 1 0.817 LNGFC 
0.476 0.731 1 0.778 0.841 LNLAB 
0.646 1 0.731 0.806 0.820 LNNREC 

1 0.646 0.476 0.750 0.408 LNREC 
 .Eviews 8مخرجات برنامج : المصدر
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وصيف النموذج اط بني املتغريات، ونظرا لطبيعة وتصفوفة االرتبالذي ميثل م من خالل اجلدول السابق
نالحظ أن املعامالت ال تبدو كبرية مما يوحي بعدم وجود مشكلة االرتباط اخلطي املتعدد بني املتغريات املستقلة يف 

 .ن نتائج التقدير مقبولةخال من املشاكل اإلحصائية وأموذج ن النوعليه ميكن اجلزم أ .النموذج املستخدم
 :اختبار ثبات التباين-
عند هذه املرحلة من البحث البد من التأكد من ثبات تباين األخطاء لكل من القيم احلقيقية واملقدرة  

 .واليت تظهر يف الشكل التايل
 الدراسةالقيم الحقيقية والمقدرة والبواقي للنموذج قيد (: 30)شكل رقم 
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 .Eviews 8مخرجات برنامج : المصدر
من خالل اختبارات البواقي وعليه نستنتج . أن هناك ثبات يف تباين األخطاءأعاله نالحظ من الشكل 

  . أن النموذج خايل من املشاكل اإلحصائية
 الثانيالقياسي نتائج تقدير النموذج : المطلب الثاني

الناتج احمللي اإلمجايل )نقوم يف هذا النموذج مبحاولة اختبار العالقة السببية بني املتغريين حمل الدراسة 
وبني انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون، ومن أجل ذلك نقوم بنفس اخلطوات املتبعة ( واستخدام الطاقة التقليدية

 ل املشرتك مث اختبار العالقة السببية واجتاهاهتا كخطوة أخرية سابقا انطالقا من اختبارات االستقرارية واختبار التكام
 . كما يليوفق منوذج متجه تصحيح اخلطأ  
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 متغيرات النموذج الثاني استقراراختبار : الفرع األول
 :نقوم بتطبيق منوذج الدراسة باستخدام املعادلة اآلتية 

 
 (PP)و (ADF)نتائج اختبارات االستقرارية حسب معياري  اناملوالي نويوضح اجلدوال

 (ADF)فولر المطور -باستخدام اختبار ديكي االستقراريةاختبار (: أ-90)جدول رقم
 

 المتغيرات
  عند الفرق األول عند المستوى

دون ثابت  ثابت و اجتاه ثابت النتيجة
 واجتاه

دون ثابت  ثابت واجتاه ثابت
 واجتاه

LNCO2 -0.720 -2.402 1.944 -7.157*** -7.002*** -6.475*** I(1) 
LNGDP 3.167 0.151 8.973 -1.800 -3.653** -0.800 I(1) 

LNNREC 0.260 -1.652 1.643 -5.483*** -5.652*** -5.092*** I(1) 
 %2معنوية عند مستوى **

 %0معنوية عند مستوى ***
 .Schawarz information criterion (SIC)حتديد فرتات اإلبطاء الزمين أويوماتيكية حسب 

 .Eviews 8من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
 (PP)بيرون -باستخدام اختبار فيليب االستقراريةاختبار ( ب-90)جدول رقم 

 
 المتغيرات

  عند الفرق األول عند المستوى
دون ثابت  ثابت و اجتاه ثابت نتيجةال

 واجتاه
دون ثابت  ثابت واجتاه ثابت

 واجتاه
LNCO2 0.351 -3.088 2.650 -7.387*** -7.002*** -6.419*** I(1) 
LNGDP 2.147 -0.340 0.076 -3.000** -3.623** -1.015 I(1) 

LNNREC 0.259 -1.701 1.668 -5.483*** -5.651*** -5.103*** I(1) 
 %2معنوية عند مستوى **

 %0معنوية عند مستوى ***
 .Schawarz information criterion (SIC)حتديد فرتات اإلبطاء الزمين أويوماتيكية حسب 

 .Eviews 8من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
غري  LNGDP , LNNREC, LNCO2بأن السالسل  PPو  ADFكشفت نتائج االختبارين        

ننا قمنا بقبول الفرضية العدمية يف كال االختبارين، أي أن ، وعليه فإاحملسوبةيف مستواها بناء على القيم مستقرة 
االجتاه، بالثابت، بالثابت و ) غر من القيمة اجلدولية السالسل حتتوي على جذر الوحدة ألن القيمة احملسوبة أص

م استهالك الطاقة غري غاريت، و منه فإن سالسل لوغاريتم الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي، لو (بدون ثابت و اجتاه 
لكن ست مستقرة يف املستوى و لي 4102-0891لوغاريتم انبعاث ثاين أكسيد الكربون خالل الفرتة املتجددة و 
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بعد أخذ الفرق األول تصبح مستقرة باالعتماد على نفس االختبارين، و جاءت أغلب النتائج معنوية عند 
كلها متكاملة من   LNGDP,LNCO2, LNNRECيف األخري نستنتج أن السالسل . %0مستويات 

السلسلة الزمنية النبعاثات ثاين أكسيد لنتائج اختبار استقرارية  ((02)انظر الملحق رقم )، I(1)الدرجة واحد 
هذا ما يؤدي بنا إىل اختبار عالقة و  خرى قد مت اختبارها سابقالسالسل الزمنية األالكربون فقط، كون متغريات ا

 .Johansen ـلالتكامل املتزامن 
 اختبار التكامل باختبار أسلوب جوهانسن: الفرع الثاني

 Ration Maximal)ن لتقدير متجه التكامل على اختبار اإلمكان األعظم جوهانستعتمد طريقة  
Elgenvalue)  باعتماد فرتات تأخر  تبار جوهانسون للتكامل املشرتكالنتائج الخ ا، حيث قدرناكما ذكرنا سابق

 تالية املوضحة يف اجلدول املوايل؛فرتة واحدة حسب املعايري الب مثلى مقدرة
 نتائج معايير اختيار طول اإلبطاء(: 94)جدول رقم 

 
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -1909.587 NA   1.65e+48  119.5367  119.6741  119.5822 

1 -1797.586   196.0027*  2.65e+45  113.0991   113.6487*   113.2813* 

2 -1786.960  16.60209   2.43e+45*   112.9975*  113.9594  113.3164 

3 -1781.081  8.084305  3.09e+45  113.1925  114.5667  113.6480 
 

 .Eviews 8من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
يتحدد النموذج مثل مبدة زمنية واحدة، وعليه إىل التأخر األ HQ و SCو LRمثلما تبني اختبارات  

  .وفق مدة تأخر واحدة، وقد جاءت اختبارات التكامل جلوهانسن كما يلي
 .اختبار التكامل المشترك باستخدام طريقة جوهانسون(: 96)جدول رقم 

 **االحتمال %2 القيمة الحرجة *إحصائية األثر  القيمة الذاتية فرضيات عدد متجهات التكامل
 .1.10 48.282 22.949 1.229 *الشيء

 1.122 02.282 02.414 1.480 0على األكثر 
 1.182 2.920 4.902 1.190 4على األكثر 

 .1.12نقوم برفض الفرضية العدمية عند مستوى معنوية  وعليه، 1.12عند مستوى معنوية   R = 1 يشري اختبار األثر إىل وجود * 
 .Eviews 8من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

يوضح اجلدول أعاله نتائج اختبار األثر للفرض العدم، القائل بأن عدد معادالت التكامل املشرتك أقل 
من  األول فأكرب من القيمة اجلدولية بالص سوب، وعليه فإن قيمة االحتمال األعظم احملRمن أو تساوي 

  :، حيث أنهوعليه نرفض الفرض العدم ونقول أن هنالك تكامل مشرتك بني املتغريات اجلدول،
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، وبالتايل نرفض الفرضية %2جند أن إحصائية األثر أكرب من القيمة احلرجة عند مستوى  r=0عند اختبار -
 .تكامل مشرتك بني املتغرياتالعدمية اليت تشري إىل عدم وجود 

 نقبلوبالتايل  %2من القيم احلرجة عند مستوى  أصغرجند أن إحصائية األثر  r=2 و، r=1 أما عند اختبار-
انظر الملحق رقم ). بني املتغريات املدروسة طويلة األجلواحدة توازنية  ةالفرضية العدمية، وعليه توجد عالق

 (المشترك لجوهانسنلنتائج اختبار التكامل ( 02)
 VECMتصحيح الخطأ متجه نموذج  تقدير :الفرع الثالث

، بتقدير العالقة التوازنية طويلة املدىنقوم بعد التأكد من وجود عالقة طويلة املدى بني املتغريات سوف  
 :حتصلنا على االحندار التايلو 

                                     
                                                                         

 

عالقة )حيث نالحظ من املعادلة أعاله وجود عالقة توازنية طويلة األجل تظهر يف التأثري املعنوي الطردي 
ارتفع الناتج احمللي ، أي أنه إذا 2.40بني انبعاثات ثاين أكسيد الكربون والناتج الداخلي اخلام مبعامل ( إجيابية

د عالقة إجيابية بني ، كما نالحظ أيضا وجو %2.40، فإن انبعاثات ثاين أكسيد الكربون سرتتفع بنسبة %0بـ
 %2عند مستوى ( معنوية غري)الكربون ولكنها أقل تأثريا، استخدام الطاقة التقليدية وانبعاثات ثاين أكسيد 

تفع  أكسيد الكربون سرت فإن معدالت انبعاث ثاين %0ليدية بـقالت أي أنه إذا زاد استهالك الطاقة 0..8مبعامل 
  .%0..8بنسبة 

 (العالقة طويلة و قصيرة األجل) Vecm لنموذج تحليل العالقة السببية وفقا(: 92)جدول رقم 
 المتغيرات المستقلة 

 LNCO2(-1)Δ LNGDP(-1)Δ LNNREC(-1)Δ ECT(-1) المتغيرات التابعة المعادالت
 ΔLNCO2 0.191 10:المعادلة رقم

(0.23) 
-2.18*** 
(0.00) 

2.86 
(0.37) 

-0.51*** 
(0.00) 

 LNGDPΔ -0.195 14:المعادلة رقم
(0.71) 

0.354 
(0.14) 

-0.006 
(0.94) 

-0.69 
(0.12) 

 LNNRECΔ 0.071 16:المعادلة رقم
(0.94) 

0.160 
(0.71) 

-0.002 
(0.98) 

0.55 
(0.51) 

 F-Statistic 4.278اإلحصائية  973.0 معامل التحديد
 Prob (F-Stat) 0.00االحتمال  2.041 اختبار داربن واتسون

 .حتمالاال)(           .%0معنوية عند مستوى ***

 .Eviews 8من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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لتحليل العالقة طويلة ، السابقاجلدول  النتائج املوضحة يف بعد تقدير منوذج متجه تصحيح اخلطأ حصلنا على    
حيث ميكن . استهالك الطاقة غري املتجددةكسيد الكربون، النمو االقتصادي و قصرية األجل بني انبعاث ثاين أو 

 :تفسري النتائج على النحو التايل
معنوية و سالبة  ECT(-1)تبدو معلمة حد تصحيح اخلطأ : كمتغير تابع  (LNCO2) 0 المعادلة رقم
اث ثاين أكسيد قة توازنية طويلة املدى بني انبععلى وجود عالمؤكدة  ، و تأيت هذه النتيجة%0عند معنوية 

تعكس هذه املعلمة سرعة تكييف النموذج لالنتقال استهالك الطاقة غري املتجددة، و الكربون والنمو االقتصادي و 
( 1.20-)طويل األجل، حيث تشري قيمة معلمة حد تصحيح اخلطأ الت األجل القصري إىل التوازن من اختال

من اختالل التوازن معينة أن انبعاث ثاين أكسيد الكربون يتعدل حنو قيمته التوازنية يف كل فرتة زمنية بنسبة  إىل
 (t-1)  خالل الفرتة القصرية  CO2أي أنه عندما ينحرف . %20 ذه النسبةو تعادهل (t-1)املتبقي من الفرتة 

منه فإن ، و (t)من هذا االحنراف يف الفرتة  %51 ى البعيد، فإنه يتم تصحيح ما يعادلقيمته التوازنية يف املد دعن
CO2  يصل إىل وضع التوازن طويل األجلحىت  سنتنيقد يستغرق  عند حدوث أي صدمة  يف النموذج حوايل ،

من النمو االقتصادي إىل انبعاث ثاين أكسيد أما من ناحية التأثري فنجد وجود عالقة سببية قصرية األجل 
 .الكربون، عدم جود عالقة سببية قصرية األجل من استهالك الطاقة غري املتجددة النبعاث ثاين أكسيد الكربون

لكنها غري معنوية عند دو معلمة حد تصحيح اخلطأ سالبة و تب: كمتغير تابع  (LNGDP) 4المعادلة رقم
يدل على عدم وجود عالقة توازنية طويلة األجل من انبعاث ثاين أكسيد و هذا ( %01، %2، %0)مستوى 

خيص العالقة السببية قصرية األجل أما فيما . استهالك الطاقة غري املتجددة إىل النمو االقتصاديالكربون و 
 استهالك الطاقة غريالقة سببية قصرية األجل من انبعاث ثاين أكسيد الكربون و فنالحظ كذلك عدم وجود ع
 .املتجددة إىل النمو االقتصادي

غري معنوية عند دو معلمة حد تصحيح اخلطأ موجبة و تب: كمتغير تابع  (LNNREC) 6المعادلة رقم
من انبعاث ثاين أكسيد  و هذا يدل على عدم وجود عالقة توازنية طويلة األجل( %01، %2، %0)مستوى 

أما فيما خيص العالقة السببية قصرية األجل . النمو االقتصادي إىل استهالك الطاقة غري املتجددةالكربون و 
النمو االقتصادي إىل القة سببية قصرية األجل من انبعاث ثاين أكسيد الكربون و فنالحظ كذلك عدم وجود ع
 .استهالك الطاقة غري املتجددة

بني انبعاث ثاين أكسيد وجود عالقة طردية موجبة  Vecmنستنتج من خالل تقديرنا لنموذج  وعليه   
أما على مستوى حتليل العالقة السببية قصرية األجل فنجد عالقة سببية أحادية . و النمو االقتصاديالكربون 

رية األجل عدم وجود عالقة سببية قصباإلضافة إىل االجتاه من النمو االقتصادي إىل انبعاث ثاين أكسيد الكربون، 
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عدم وجود عالقة سببية قصرية األجل و استهالك الطاقة غري املتجددة يف كال االجتاهني، النمو االقتصادي و بني 
 (03)انظر الملحق رقم ) .انبعاث ثاين أكسيد الكربون يف كال االجتاهنيالك الطاقة غري املتجددة و بني استه

 .نقوم فيما يلي باالختبارات التشخيصية هلذا النموذج ثوعند هذا املستوى من البح .(VECMلتقدير نموذج 

 :VECM للبواقي وفقا لنموذجاالختبارات اإلحصائية -
واختبار ثبات التباين، واختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء خطاء ي باختبار االرتباط الذايت لألنقوم فيما يل 

 .املتعدد بني املتغريات املستقلة يواختبار االرتباط اخلط
 Serial Correlation خطاءاالرتباط الذاتي لألاختبار  (:92)ل رقم جدو 

 

Lags LM-Stat Prob 
   
   1  11.72025  0.2295 

2  15.30413  0.0829 
 

 .Eviews 8مخرجات برنامج نتائج : المصدر
العدمية  وعليه نقبل الفرضية 1.12أكرب من  Probن االحتمال من خالل اجلدول أعاله نالحظ أ 

  .القائلة بعدم وجود ارتباط ذايت لألخطاء
 للنموذج اختبار ثبات التباين( 93)جدول رقم 

 

Chi-sq df Prob. 
   
   

 52.24394 48  0.3126 
 

 .Eviews 8مخرجات برنامج نتائج : المصدر
وبالتايل ميكن قبول  %2أكرب من  Chi-Sq احتمال من خالل جدول اختبار التباين أنأيضا نالحظ  

 .ثبات تباين األخطاءب القائلة الفرضية العدمية
 خطاءاختبار التوزيع الطبيعي لأل :(91)جدول رقم 

Component Skewness Chi-sq df Prob. 
     
     1  0.330546  0.600935 1  0.4382 

2 -0.055850  0.017156 1  0.8958 

3 -0.197687  0.214941 1  0.6429 
     
     Joint   0.833031 3  0.8416 

 .Eviews 8مخرجات برنامج نتائج : المصدر
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، وعليه Skewnessحسب اختبار  %2أكرب من  chi-sqأن احتمال  نالحظ من اجلدول السابق
 .نقبل الفرضية العدمية القائلة بأن البواقي تتوزع توزيعا طبيعييا

 المتعدد بين المتغيرات المستقلة الخطي اختبار االرتباط(: 99)جدول رقم 
LNNREC LNGDP LNCO2  

0.244 0.198 1 LNCO2 
0.562 1 0.198 LNGDP 

1 0.562 0.244 LNNREC 

 .Eviews 8مخرجات برنامج نتائج : المصدر
بني املتغريات نالحظ أن املعامالت تبدو اخلطي املتعدد من خالل اجلدول الذي ميثل مصفوفة االرتباط 

انظر ) .لو النموذج من مشكلة االرتباط اخلطي املتعدد بني املتغريات املستقلةميكن اجلزم خبضعيفة، وبالتايل 
  (المتعلق باالختبارات التشخيصية للنموذج( 01)الملحق رقم 

تبني أن النموذج ال يعاين من  لبواقيل التشخيصية السابقة وعليه من خالل االختبارات اإلحصائية
 .املشاكل اإلحصائية
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 خالصة الفصل والنتائج
من خالل دراستنا القياسية باستخدام مناذج القياس االقتصادي توصلنا إىل جمموعة من النتائج اليت  

باالعتماد على طريقة تقديرنا للنموذج القياسي توافقت مع النظرية االقتصادية إىل حد ما، حيث عند عملية 
النتائج  أشارتإلعطاء التقدير األمثل الحندار التكامل املشرتك، ( FMOLS)الصغرى املصححة كليا  املربعات

إىل أن استهالك الطاقة غري املتجددة مييل لصاحل بعض القطاعات األولية  يف النموذج األول عليها نااليت حتصل
ى تثبيط تكوين إمجايل رأس املال يف قطاع الطاقات املتجددة، حيث دون األخرى  واليت بدورها  قد تعمل عل

أثر السياسات احلكومية اإلجيايب على االستثمار يف قطاع الطاقة املتجددة واليت من شأهنا أن تصحح امليول  يظهر
عند  يةغري معنو استهالك الطاقة املتجددة فقد جاءت معلمة أما بالنسبة إىل  . السابقة لصاحل هذه األخرية

الناتج الداخلي اخلام إىل املرحلة بني استهالك الطاقة املتجددة و عكسية العالقة الحيث فسرنا ، %2 مستوى
 التجريبية حملطات الطاقات املتجددة واليت تعترب حاليا جمرد تدفقات استثمارية لتطوير القطاع، خاصة أهنا غطت

كما أنه من غري ،  (4102-0891) خالل مرحلة تطور تكنولوجيات الطاقات املتجددة يف العامل فرتة الدراسة
املمكن أن تساهم استخدامات الطاقات املتجددة يف النمو االقتصادي يف املدى القصري ألن مسامهتها يف إمجايل 

انيات الطبيعية اهلائلة، وبرامج مك، وهي نسبة ضئيلة باملقارنة مع اإل%2الطاقة املستخدمة ال تتعدى ما نسبته 
 وجوديف منطقة مشال أفريقيا، ولكن عن غريها من الدول تنمية قطاع الطاقات املتجددة الطموحة مما مييز اجلزائر 

مستقبال يف معدالت النمو  تتيح إمكانية مسامهة الطاقات املتجددة جل من شأهنا أنطويلة األتوازنية عالقات 
لدول ( .411-0891)للفرتة   Apergis & Payneنتائج دراسات توافقت معه  وهو ماخارج احملروقات 

لوحدة واحدة من استخدامات الطاقات املتجددة  OECDحيث أن اعتماد دول منظمة منظمة التعاون والتنمية 
يف بعض الدول األوروبية وليس له أي تأثري يف  %.1.2من شأنه أن يرفع من إمجايل الناتج احمللي مبا نسبته 

وهذا راجع إىل تطور النسيج الصناعي يف هذه الدول مما يسمح بتغلغل استخدامات الطاقات بلدان أخرى، 
املتجددة يف عملية اإلنتاج ومنه ارتفاع نسبة مسامهتها يف تكوين إمجايل رأس املال الثابت والذي من شأن وحدة 

، باإلضافة إىل مسامهتها يف خلق %1.21ن تؤدي إىل الرفع من إمجايل الناتج احمللي بنسبة واحدة من تكوينه أ
حسب ما توصلت إليه هذه الدراسة  %1.42فرص العمالة اخلضراء واليت تؤدي إىل رفع إمجايل الناتج مبعدل 

 Mita Bhattacharya, Sudharshan Reddy, Ilhanدراسة كل من كما جاءت. 4118سنة 
Ozturk, Sankar Bhattacharya  بني خرى غري معنوية وأموجبة  واملتعلقة بوجود عالقات 4102سنة

، وهو راجع إىل إمكانية التحكم يف دولة متقدمة 29استخدام الطاقات املتجددة ومعدالت النمو االقتصادي يف 
مستقبال وعليه ميكن  ،FITتكنولوجيا تطبيقات الطاقات املتجددة وقدرات ختزينها ومشاكل شبكات التغذية 
  .اجلزم أن نتائج دراستنا تتوافق مع نتائج البحوث السابقة وتوجهات النظرية االقتصادية
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وانطالقا من خلفية الدراسة وإشكاليتها املستمدة من أثر االستثمار األجنيب املباشر يف الطاقات املتجددة 
اليت حاولنا اختاذ القرار بشأهنا نفيا أو و  ة القياسيةللدراسالفرضية الرئيسية على النمو االقتصادي، انطلقنا من 

الفرضية اليت تدعو إىل أثر االستثمار األجنيب املباشر يف الطاقات إثباتا، وباالستناد إىل النتائج السابقة خنترب 
 :كما يلي  توافق مع نتائج النظرية االقتصاديةواليت تاملتجددة على النمو االقتصادي باجلزائر 

عالقة توازن يف املدى الطويل بني االستثمار األجنيب املباشر يف الطاقات املتجددة والنمو االقتصادي  جودو -
  .FMOLSضمن منهج 

، على النمو االقتصادي واستهالك الطاقة املتجددة ستثمار األجنيب املباشركل من اال بنيعالقة جود و عدم -
(neutrality hypothesis). 
من الناتج الداخلي اخلام مبا يتوافق مع النظرية االقتصادية لوجود عالقة سببية  النموذج الثاينكما جاءت نتائج -

وى دإىل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون فقط، وهو ما يعكس طبيعة مصادر النمو االقتصادي باجلزائر وما يربر ج
 .نفطاالستثمار يف الطاقات املتجددة خالل الفرتات القادمة حلقبة ما بعد ال
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 :ـــاتمـــــــــــــةخـــــــال

يف الطاقات املتجددة واآلثار اليت املباشر من خالل حبثنا النظري والتطبيقي جلدوى االستثمار األجنيب 
قمنا وعلى معدالت النمو االقتصادي خصوصا،  اعمومسواء على مستويات التنمية  ميكن أن ترتتب عليه

بالبحث عن األدوات النظرية اليت قامت بتفسري عالقة االستثمارات األجنبية يف قطاع الطاقات املتجددة بالنمو 
كغريها من الدول   متر اليت ؛النظرية على حالة اجلزائر دواتبتطبيق هذه األ مناوق ؛االقتصادي املستدام واملتواصل

تعتمد  وهذا كوهناأسعار الطاقة األحفورية يف السوق العاملية، اخنفاض يتأثر فيها هيكلها االقتصادي بمبرحلة  الريعية
على ضفاف البحر األبيض  ونظرا لرتبع اجلزائر. يل الصادراتمن إمجا %79بنسبة تفوق على إيرادات احملروقات 

ستثمار فيها خاصة يف قطاع الطاقة، حيث تقدمت اجلزائر املتوسط وامتالكها لبىن قاعدية حملية مواتية إلمكانية اال
حسب  5139بداية سنة  326إىل املرتبة  5132هناية سنة  361يف مراتب تصنيف  مناخ األعمال من املرتبة 

وتباطؤ  5112؛ وألن من بني تداعيات أزمة الرهن العقاري سنة ، هذا من جهةDoing Businessمؤشرات 
، تأثر هيكل االقتصاد 5132اية اخنفاض أسعار النفط يف السوق الدولية منذ هناية سنة االقتصاد الصيين، وبد

اجلزائري مما أدى إىل عجز موارد ميزانية اخلزينة العمومية، ومنه ضرورة البحث على موارد أخرى خارج هذا القطاع  
تثمارات وتوطينها حمليا،  كاالستثمار يف النسيج الصناعي وقطاع السياحة والفالحة وغريها واستقطاب االس
مليار دوالر من  3111كحتمية ال مآل منها؛ ولعدم متكن اجلزائر يف فرتة الطفرة املالية من حقن ما يزيد عن 

تاريخ تأميم احملروقات، كانت األمهية مبكان تستدعي ضرورة إجياد البديل  3795موارد النفط والغاز منذ سنة 
 .لية وإنعا  االقتصاد الوطين خارج احملروقاتالفعال لتموين إمدادات الطاقة احمل

كما حفزت التنبؤات القوية حبدوث منو على االستثمار مبستويات قياسية يف صناعات البيئة والطاقة 
والوكالة الدولية للطاقة املتجددة  (UNEP) برنامج األمم املتحدة للبيئةكل من رير  اتق تحيث قدر  املتجددة،

(IRENA)  522 إل ما قيمته ترتفعأن من شأن االستثمارات األجنبية املباشرة يف قطاع الطاقات املتجددة أن 
ن تنخفض بقيمة مارات يف قطاع الطاقة األحفورية أوأنه البد لالستث ،5111حبلول سنة بليون دوالر سنويا، 

الذي من املقدر له أن و اقة األولية الطلب على الط ةتلبيهذا ليكون يف مقدور العامل  بليون دوالر سنويا، 311
 .سنويا % 3.2، وهي نسبة منو تقدر بزيادة بـ5112حبلول سنة  %19يرتفع بنسبة 

من شأن قطاع الطاقة املتجددة أن يستفيد من األزمة احلالية من خالل حرص دول العامل على كما 
على الطاقة يف العامل قد  تغذية الطلبخاصة أن اجتاه نظام ة، خ وتقليل االعتماد على الطاقة األحفوريمحاية املنا 
هدف إضايف ألجندة التنمية  39حيث أنه مت االتفاق على حتقيق ات احلكومية ة من التحفيز بتنفيذ حزم تدعم

أدت مثل حيث ، (Cop21)، يف إطار اتفاقية باريس لتغري املناخ 5132دولة سنة  511املستدامة من طرف 
 ههور فرص استثمارية جذابة يف قطاعات البيئة والطاقة املتجددة، وألجل هذا يتجه العامل وحو هذه الظروف إىل
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املتقدمة إىل تصنيع تكنولوجيا تطبيقات توسيع أسواق الطاقات املتجددة، فمن غري املمكن أن تتجه الدول 
ب اتفاقيات املناخ اإلطارية الطاقات املتجددة دون ضمان تسويقها واكتساهبا من طرف الدول اليت تلتزم مبوج

فيها  قامقة املتجددة املصدر، هذا من جهة ومن جهة أخرى البد أيضا للدول اليت ستاإلنتاج نسب حمددة من الط
ما اليت تستلزم مشاريع عالية التكاليف واملخاطر ومساحات يظمة استغالل الطاقات املتجددة السأنحاضنات 

ال يف حمطات اللواقط الشمسية الفلطوضوئية ومزارع توربينات الرياح، واليت احلعة ومناطق شبه معزولة كما هو شاس
، وضمانات االتفاقيات FITالبد هلا أن تضمن تصريف الطاقة املولدة عن طريق خمتلفة أنظمة الشراء املضمون 

 :  شقني مفادها؛ عند هذا احلد وسعيا منا إىل اختبار فرضيات البحث خرجنا جبملة من النتائج جاءت يفالدولية

 :النتائج المتعلقة بالشق النظري -

حيث تساعد  أمهية كبرية خاصة يف الدول النامية، تحليل جدوى االستثمارات األجنبية املباشرةالتأكد أن لمت  -
تقنيات املفاضلة بني االستثمارات يف إطار معايري املخاطرة وهروف التأكد ومعيار الرحبية القومية على اختيار 
القرار االستثماري املناسب وتتضح أمهيتها يف جتنب املخاطر وحتمل اخلسائر، كما أهنا تساعد يف معرفة التغريات 

، حيث مت رصد ع حدوثها خالل العمر االفرتاضي للمشروع االستثمارياالقتصادية والسياسية والقانونية املتوق
العديد من النماذج الدولية لقياس جدوى االستثمارات األجنبية يف الدول املضيفة اليت كشفتها نظريات الفكر 

املقاربات الكلية االقتصادي كنظريات حياة املنتوج والنموذج الياباين، والنظرية االحتكارية للسوق وغريها من 
 جلدوى االستثمار األجنيب املباشر؛

يتجه العامل وحو بناء أساس نظري لعالقة االستثمار يف الطاقات املتجددة برفع معدالت النمو وضمان  -
طرحت العديد من األفكار املبكرة أوجه التفاعل بني استخدام رأس املال املادي استمراريته وتواصله، حيث 

واآلثار اخلارجية الرتفاع إنتاجية االستثمار على البيئة، ومت دمج فرضيات هذه النظريات يف مناذج وإشكالية نضوبه 
 3775ومنوذج منحىن كوزنتس البيئي الذي مت اعتماده سنة  3726انطالقا من منوذج سولو سنة النمو احلديثة 

 من طرف البنك الدويل؛

إمنا تعتمد على التكنولوجيات  واملصادر األحفورية يف العامل لكل من النفط والغاز االحتياطياتتوقعات إن  -
املتاحة حاليا، مبعىن أن التطور املستقبلي يف تكنولوجيات التنقيب واالستخراج والتكرير سوف ترتجم إىل مزيد من 

اصة منها يف املدى القريب واملتوسط، خ ،من االعتماد على املصادر األحفورية ااالحتياطيات، وهو ما يعين مزيد
من إمجايل إنتاج الغاز الطبيعي يف  %33ما تعلق بإنتاج الطاقة من الصخور حيث ميثل الغاز الصخري ما نسبته 

 ؛5112حبلول سنة  %52ومن املقدر هلا أن تصل إىل  العامل

زادت قيمة االستثمارات يف تكنولوجيات الطاقات املتجددة وحتركات رؤوس األموال األجنبية وحو الدول النامية  -
حيث أكدت سيناريوهات الطاقة لألمم املتحدة إمكانية تنافسية الطاقات املتجددة حيث خالل الفرتة األخرية 



 الخاتــــمة العـــامـة
 

289 
 

، وكفاءة %22وكفاءة توربينات الرياح إىل  %21ارتفعت الكفاءة االستخدامية للخاليا الفلطوضوئية بنسبة 
، مع اخنفاض تكاليفها وهو ما عزز تطور إنتاج العامل من الطاقة املتجددة اليت %91خاليا الوقود إىل ما نسبته 

 .5132جيغاوات هناية سنة  3227قدرت مبا سعته 

بليون دوالر يف الدول املتقدمة  18بلغت االستثمارات العاملية يف تكنولوجيات الطاقة الفلطوضوئية ما قيمته  -
بليون دوالر  881 بأزيد عن قطاع الرياح وبليون دوالر موجهة للدول النامية، تليها االستثمارات املوجهة وح 18و

فإن وعليه . وهذا راجع إىل التحكم يف تكنولوجياهتا واخنفاض تكاليفها نسبيا مقارنة بتكاليف الطاقات األخرى
دية املتأتية عن استخدام الطاقات املتجددة ودورها الفعال يف ضمان أمن منظومة اإلمداد أهم اآلثار االقتصا

الدائمة واخلضراء ومنه املسامهة  عمالةالطاقوي العاملية ودورها يف تكوين معدالت رأس املال الثابت وخلق فرص ال
 ؛يف رفع معدالت النمو االقتصادي املستدام

-5111)تدفقات هامة لالسثمارات األجنبية املباشرة خالل الفرتة باجلزائر سجل قطاع الطاقة واملناجم  -
وتوزعت هذه االستثمارات . مليار دوالر سنويا 5مليار دوالر مبا يعادل  11قدرت قيمتها اإلمجالية بـ( 5132

 %32.9ة للشركات األوروبية، تليها الشركات اآلسيوية بنسب %92.5األجنبية حسب املناطق اجلغرافية بنسبة 
 . موزعة على باقي دول العامل %3.3والنسبة الباقية واملتمثلة يف  %31ة بمث الشركات األمريكية بنس

من شأن اسرتاتيجيات تبين اقتصاديات الطاقات املتجددة أن تساهم يف الرفع من كفاءة القطاعات الصناعية  -
ستقبال واخنفاض التكاليف املتعلقة بالطاقة يف آفاق والزراعية واخلدمية من خالل تعزيز جمانية اإلمداد الطاقوي م

أن معدالت النمو واستمراريتها يف الدول النامية وخاصة اجلزائر تعتمد على خاصة و ، 5112إىل  5111سنوات 
تدفقات رؤوس األموال من الدول املتقدمة والعكس صحيح بالنسبة للدول املتقدمة اليت تعتمد على تدفقات 

 .اجلزائربمنه كان ال بد من حبث العالقة بني االستثمارات األجنبية واستدامة النمو االقتصادي عناصر اإلنتاج و 

جنيب املباشر باجلزائر يف قطاع الطاقات املتجددة بتحديد فرص وخماطر هذه مسح حتليل مناخ االستثمار األ -
املتجددة حيث تطورت املشاريع االستثمارات من خالل تقييم جتربة اجلزائر يف توطني تكنولوجيات الطاقات 

، كما ارتفعت خمصصات االستثمار يف قطاع الطاقات (5111-3721)االستثمارية املنجزة خالل الفرتة 
، وتطورت القدرات املركبة من حمطات (5131-5113)طار املؤسسايت خالل الفرتة املتجددة وتطور اإل

املشاريع االستثمارية التجريبية السابقة تنفيذ  ، كما مسح(5136-5133)الطاقات املتجددة خالل الفرتة 
وسياسات نشر تطبيقات الطاقات املتجددة املتبناة والعديد من دراسات اجلدوى حول تدقيق الطاقة وتسعري 

واختيار التكنولوجيا املناسبة وتوفري قواعد بيانات  (FIT)فة الشراء يوضمانات تعر  خمتلف فروع الطاقة املتجددة
بربوز اهتمام العديد من الشركات األجنبية بالسوق ( Réseau Chams)لطبيعية املتاحة باجلزائر مكانيات ااإل
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سنة  ميغاوات يف إطار الشراكة اجلزائرية الصينية 321خاصة يف قطاع الطاقة الشمسية الذي تعزز بـ ةاجلزائري
 . خرى قيد التنفيذباإلضافة إىل العديد من املشاريع األ ،5136

 :المتعلقة بالشق التطبيقيالنتائج  -

وبني معدالت النمو االقتصادي، كما جاءت مجيع األول يوجد تكامل مشرتك بني متغريات النموذج القياسي  -
معلمات املتغريات يف املدى الطويل معنوية وتعكس زيادة معدالت الناتج احمللي اخلام بنسب معينة كلما زادت 

فرص العمالة، استخدام الطاقة التقليدية واملتجددة خالل فرتة الثابت،  معدالت كل من إمجايل تكوين رأس املال
 .الدراسة

وجود عالقة طردية بني االستثمار األجنيب يف الطاقات املتجددة والنمو االقتصادي أكد النموذج الثاين  -
قات املتجددة والنمو باإلضافة إىل وجود عالقة توازن يف املدى الطويل بني االستثمار األجنيب املباشر يف الطا

 .االقتصادي ومنه وجود تأثري معنوي موجب لكل من االستثمار واستخدام الطاقة على النمو االقتصادي

طويلة املدى بني انبعاثات ثاين أكسيد  ةوجود عالقة توازنييف  VECMلنموذج وفقا  قات السببيةالتتمثل الع -
املتجددة، كما أنه ال توجد عالقة توازنية طويلة األجل من الكربون والنمو االقتصادي واستهالك الطاقة غري 

أما فيما خيص العالقة السببية . انبعاث ثاين أكسيد الكربون واستهالك الطاقة غري املتجددة إىل النمو االقتصادي
قصرية األجل فنالحظ كذلك عدم وجود عالقة سببية قصرية األجل من انبعاث ثاين أكسيد الكربون واستهالك 

 .لطاقة غري املتجددة إىل النمو االقتصاديا
 :اختبار فرضيات البحث-

العالقة بني توجهات على طبيعة  كلها  تتفق مل واألدلة التجريبيةقتصادية اال وبالرغم من أن النظريات 
االقتصادية، االستثمار األجنيب املباشر إىل اجلزائر ومعدالت النمو االقتصادي املستدام، ومنه حتديد مدى جدواه 

جنيب ال تزال مطلوبة باجلزائر من أجل إال أن تدفقات رؤوس االستثمار األوآثاره على  البيئة وعلى رفاهية اجملتمع، 
نا كانت من تعبئة املدخرات احمللية وتفعيل االستثمارات وحتفيز النمو االقتصادي واحلجج اليت بنينا عليها نتائج

 :يلي البحث كما خالل اختبارنا لفرضييت

 استخدام كفاءة وترشيد الطاقوية الفعالية تعزيز من املتجددة الطاقات يف املباشر األجنبية االستثمارات متكن-
حيث بينت  وهذا استنادا إىل نتائج الفصلني الثالث والرابع، باجلزائر املتجددة الطاقات عقطا  تطوير ومنه الطاقة

 دراستنا للسوق احمللية للطاقة املتجددة باجلزائر إىل أمهية دراسات اجلدوى القبلية الفنية والتقنية من أجل ضبط
 ؛السياسات التحفيزية وتشجيع االستثمار األجنيب ونقل التكنولوجيا

 النظرية نتائج مع يتوافق رباجلزائ االقتصادي النمو على املتجددة الطاقات يف املباشر األجنيب االستثمار أثر-
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 .وهي الفرضية اليت أكدهتا دراستنا التطبيقية يف الفصل اخلامس االقتصادية

 :االقتراحات واآلفاق-

طار سعيها لتحقيق معدالت منو إهل هذه النتائج، نعتقد أن التحدي الرئيسي الذي يواجه اجلزائر يف يف  
شكالية ة يف قطاع الطاقات املتجددة، هو إبقيادة تدفقات رؤوس أموال استثماري ،اقتصادي مستدامة ومتواصلة

حفورية، باإلضافة إىل توفري التكنولوجيا اجلديدة وخصوصية البىن القاعدية اليت تتغذى على تقنيات الطاقات األ
اط االقتصادي الوطين بصادرات احملروقات ومنه حساسية هيكلها االقتصادي لتذبذبات أسعار الطاقة يف بتار 

 :العامل، وعلى هذا األساس نقدم جمموعة من االقرتاحات اليت وحاول فيها توسيع آفاق البحث كما يلي

ستدام جماال جديدا وخصبا يشكل موضوع العالقة بني االستثمار، الطاقات املتجددة والنمو االقتصادي امل-
لفية اجلديدة، وجدية األطر ت التجريبية احلديثة منذ مطلع األللبحث فيه، نظرا لتعدد الدراسات واالختبارا

 .دمج الطاقات املتجددة ضن منظومة اإلمداد الطاقوي العامليةوالسياسات الدولية اليت تشجع 

جددة مل يكن جمرد ضرورة لتعبئة الفراغ الطاقوي الذي ميكن أن ألن اجتاه اجلزائر وحو االستثمار يف الطاقات املت-
حيدث بعد نضوب املصادر األحفورية، بل هو متأصل يف خمتلف برامج وخمصصات االستثمار يف هذا اجملال منذ 

 البد من االلتفات وحو هذا القطاع الذي ال يبتعد يف مضمونه كثريا عن قطاعكان مثانينات القرن املاضي، وعليه  
الطاقات األولية كون اجلزائر يف حالة اعتمادها مشاريع الطاقات املتجددة ستصبح مصدرة للطاقة الكهربائية 

الكهرباء النظيفة وحو  املتجددة املصدر، وهو ما يرجح استبدال أنابيب الربط بالغاز والنقل بالصهاريج خبطوط لنقل
 .روبية مستقبالالدول األ

الثالثة عامليا بعد كل من الصني واألرجنتني من حيث احتياطيات الغاز الصخري  إن احتالل اجلزائر للمرتبة-
، يرجح إمكانية استغالل اجلزائر %7.9تريليون قدم مكعب بنسبة تبلغ حوايل  919حبوايل القابل لالستخراج 

ومن جهة أخرى عدم نضج  قريب هذا من جهة؛هلذا الغاز باملوازاة مع الطاقات األحفورية األخرى يف املستقبل ال
التسويق وتلبية الطلب احمللي وحىت األجنيب وعدم  ومنه عدم إمكانيةمشاريع استغالل مصادر الطاقات املتجددة 

ومع ضرورة البحث على  ،5111إمكانية انتقاهلا من مرحلة املزارع التجريبية واحملطات النموذجية قبل هناية سنة 
تكنولوجيات الطاقات البديلة األخرى؛ كل هذه احلقائق باإلضافة إىل أن  إيرادات أخرى ومن اآلن حىت نضوج

االقتصاد األمريكي يعترب أول اقتصاد يستغل الطاقة من الصخور يف إطار استخدام الغاز والنفط الصخريني باملوازاة 
زيوت الصخرية يف جوف مع الطاقات التقليدية، ونظرا إلمكانية استغالل هذا املورد باجلزائر لتوفر احتياطيات ال

أراضي الصحراء اجلزائرية نرى أنه البد من معاجلة موضوع إمكانية استغالل الطاقة من الصخور باجلزائر يف هل 
 .التطورات احلالية يف أسعار الطاقة العاملية والتحوالت يف وقائع االقتصاد العاملي
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يف األخري نقرتح ضرورة االهتمام اجلدي والفعال بنشر تطبيقات الطاقات املتجددة حمليا قبل التفكري بتصدير -
هذا عن طريق تفعيل اإلطار القانوين واملؤسسايت لرتكيب، استغالل، صيانة وتوزيع هذه الطاقة هذه الطاقة دوليا، و 

. زارع ويف املستثمرات الفالحية وعلى أسطح البنايات وغريهااملتجددة األصل يف املناطق املعزولة والصحراوية وامل
وهلذا نقرتح إنشاء مرصد وطين وقاعدة بيانات للموارد الطبيعية املتاحة ودراسات فنية لتكاليف إجناز حمطات 

 .الطاقات املتجددة وبرامج قياس استطاعة الطاقة ومردودية املشاريع

جلدوى الطاقات املتجددة باجلزائر، وأثر االستثمار فيها على التنمية كما نشري إىل أن الدراسات االقتصادية -
معدودة وهلذا نقرتح إقامة مركز للدراسات االقتصادية يف الطاقات  تصادية املستدامة ال تكاد أن تكوناالق

 .املتجددة بالتعاون مع خمتلف املؤسسات والوحدات املتخصصة األخرى
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 قدرات العالم المركبة من طاقة الرياح(: 10)الملحق رقم 

 
-http://www.gwec.net/wp-content/uploads/2012/06/Global-Installed-Wind-Power: المصدر

Capacity-MW-%E2%80%93-Regional-Distribution.jpg 
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 في العالم ينوالنفط الصخري تمركز قدرات الغاز(: 10)الملحق رقم 

 :المصدر

Paul Reig, Tianyi Luo, Jonathan N. Proctor, Global Shale Gas Development: Water 
Availability and Business Risks, World Resources Institute, Washington, 2014, pp 32-33. 
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 الدول التي فّعلت سياسات الطاقات المتجددة (:13)الملحق رقم 

 

 

 :المصدر

Renewable Energy Benefits: Measuring The Economics ,IRENA Publications ,Abu Dhabi, 
2016, p 113. 
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 ( للفرد الواحد)بالدوالر  ولية في العالماستهالك الطاقة األ (:10)الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 : المصدر

World Energy Council, World Energy Scenarios, 2016, available on www.worldenergy.org, p 
17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.worldenergy.org/
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 من بعض الدول العربية أهم الدول التي تستورد الغاز الطبيعي (:15)الملحق رقم 

 

 .016ص،  6102، التقرير اإلحصائي السنوي، الكويت، (األوابك)للبرتول منظمة األقطار العربية املصدرة  :المصدر
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 خريطة معدل اإلشراق السنوي بالجزائر (:10)الملحق رقم 

 
 http://portail.cder.dz/spip.php?rubrique66: المصدر

 

 

 

 

 

 

http://portail.cder.dz/spip.php?rubrique66
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 خريطة حقول الرياح في الجزائر (:17)الملحق رقم 

 
 http://www.cder.dz/vlib/carte/ima/carte3.jpg: المصدر

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cder.dz/vlib/carte/ima/carte3.jpg
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 في الجزائرأهم العناصر المعدنية (: 10)الملحق رقم 

 
 

 http://www.cder.dz/vlib/carte/ima/carte6.jpg: المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cder.dz/vlib/carte/ima/carte6.jpg


 المــــالحــــق
 

328 
 

 بالجزائر 0131تجددة المنجزة وحتى سنة ممشاريع الطاقات ال(:10)الملحق رقم 

 
 :المصدر

Programme des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique, Mars 2011. 
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 طات الطاقات المتجددة بالجزائرلمحالخريطة الجغرافية  :(01)ق رقم حلالم

 
اإلجنازات واملشاريع يف طور اإلجناز يف إطار الربنامج الوطين للطاقات  شركة كهرباء وطاقات متجددة، :المصدر

 .12، ص 6102أكتوبر  62إىل  66الصينية، بكني، من -املتجددة، القمة العربية
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 نتائج اختبارات االستقرارية للنموذج األول(: 00)الملحق رقم 
 

   UNIT ROOT TEST TABLE (PP)   

 At Level       

  LNGDP LNLAB LNGFC LNFDI LNREC LNNREC 
With 
Constant t-Statistic  2.1475  1.6167  2.5574 -0.9326 -1.5084  0.2595 

 Prob.  0.9999  0.9993  1.0000  0.7636  0.5174  0.9725 

  n0 n0 n0 n0 n0 n0 
With 
Constant & 
Trend  t-Statistic -0.3407 -2.8622  0.3534 -2.4929 -2.1543 -1.7010 

 Prob.  0.9859  0.1866  0.9982  0.3290  0.4986  0.7289 

  n0 n0 n0 n0 n0 n0 
Without 
Constant & 
Trend  t-Statistic  6.0768  9.3324  3.0287 -0.3796  0.1377  1.6681 

 Prob.  1.0000  1.0000  0.9990  0.5390  0.7194  0.9744 

  n0 n0 n0 n0 n0 n0 

        

 
At First 

Difference       

  d(LNGDP) d(LNLAB) d(LNGFC) d(LNFDI) d(LNREC) d(LNNREC) 
With 
Constant t-Statistic -3.0001 -6.7569 -3.6574 -6.3995 -8.3833 -5.4836 

 Prob.  0.0453  0.0000  0.0097  0.0000  0.0000  0.0001 

  ** *** *** *** *** *** 
With 
Constant & 
Trend  t-Statistic -3.6235 -7.7820 -5.2384 -6.2632 -11.8164 -5.6513 

 Prob.  0.0430  0.0000  0.0009  0.0001  0.0000  0.0003 

  ** *** *** *** *** *** 
Without 
Constant & 
Trend  t-Statistic -1.0154 -1.9217 -3.1660 -6.4032 -8.3138 -5.1039 

 Prob.  0.2722  0.0533  0.0025  0.0000  0.0000  0.0000 

  n0 * *** *** *** *** 

        

        

        

        

        

   

UNIT ROOT 

TEST 

TABLE 

(ADF)     

        

 At Level       

  LNGDP LNLAB LNGFC LNFDI LNREC LNNREC 
With 
Constant t-Statistic  3.1677  0.6498  2.5574 -0.9688 -1.6985  0.2595 

 Prob.  1.0000  0.9891  1.0000  0.7513  0.4230  0.9725 

  n0 n0 n0 n0 n0 n0 
With 
Constant & 
Trend  t-Statistic  0.1518 -2.8844  0.2603 -1.0641 -2.2892 -1.6529 

 Prob.  0.9966  0.1798  0.9975  0.9073  0.4282  0.7500 

  n0 n0 n0 n0 n0 n0 
Without 
Constant & 
Trend  t-Statistic  8.9737  9.3324  3.5373 -0.4332 -0.3786  1.6437 

 Prob.  1.0000  1.0000  0.9997  0.5180  0.5404  0.9732 
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  n0 n0 n0 n0 n0 n0 

        

 
At First 

Difference       

  d(LNGDP) d(LNLAB) d(LNGFC) d(LNFDI) d(LNREC) d(LNNREC) 
With 
Constant t-Statistic -1.7986 -6.0495 -3.6718 -6.4250 -8.3293 -5.4836 

 Prob.  0.3745  0.0000  0.0094  0.0000  0.0000  0.0001 

  n0 *** *** *** *** *** 
With 
Constant & 
Trend  t-Statistic -3.6531 -6.0756 -5.0569 -2.7394 -8.5885 -5.6520 

 Prob.  0.0404  0.0001  0.0014  0.2342  0.0000  0.0003 

  ** *** *** n0 *** *** 
Without 
Constant & 
Trend  t-Statistic -0.7997 -1.2209 -3.2192 -6.4406 -8.3138 -5.0925 

 Prob.  0.3617  0.1990  0.0021  0.0000  0.0000  0.0000 

  n0 n0 *** *** *** *** 

Notes: (*)Significant at the 10%; (**)Significant at the 5%; (***) Significant at the 1%. and (no) Not Significant  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.     

       

   

     

     

     

 .Eviews 8خمرجات برنامج : المصدر
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 لجوهانسون ائج اختبار التكامل المشتركتن(: 00)رقم  الملحق

 

Sample (adjusted): 1983 2014   

Included observations: 26 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: LNGDP LNGFC LNLAB LNFDI LNNREC LNREC   

Lags interval (in first differences): 1 to 2  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.979465  234.8777  95.75366  0.0000 

At most 1 *  0.856874  133.8511  69.81889  0.0000 

At most 2 *  0.761603  83.30634  47.85613  0.0000 

At most 3 *  0.642016  46.02710  29.79707  0.0003 

At most 4 *  0.418551  19.31818  15.49471  0.0126 

At most 5 *  0.181903  5.220128  3.841466  0.0223 
     
      Trace test indicates 6 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

 .Eviews 8خمرجات برنامج : المصدر
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 باستخدام طريقة المربعات الصغرى المصححة كليامقدرات معلمات األجل الطويل (: 03)الملحق 
 

Dependent Variable: LNGDP   

Method: Fully Modified Least Squares (FMOLS)  

Date: 05/22/17   Time: 13:16   

Sample (adjusted): 1981 2014   

Included observations: 30 after adjustments  

Cointegrating equation deterministics: C  

Long-run covariance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth 

        = 4.0000)   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNGFC 0.799908 0.097007 8.245885 0.0000 

LNLAB 10032.05 740.6777 13.54442 0.0000 

LNFDI 0.596946 1.460840 0.408632 0.6864 

LNREC 99.92923 64.87995 1.540217 0.1366 

LNNREC -0.316396 0.157227 -2.012350 0.0555 

C 3.82E+09 4.72E+09 0.810324 0.4257 
     
     R-squared 0.993527     Mean dependent var 1.18E+11 

Adjusted R-squared 0.992178     S.D. dependent var 3.39E+10 

S.E. of regression 3.00E+09     Sum squared resid 2.16E+20 

Long-run variance 8.02E+18    
     
     

 

 

 .Eviews 8خمرجات برنامج : المصدر
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 انبعاثات ثاني أكسيد الكربونسلسلة اختبار استقرارية نتائج (: 00)الملحق رقم 
 

 

UNIT ROOT 

TEST 

TABLE (PP)     

 At Level       

  LNCO2    
With 
Constant t-Statistic  0.3512    

 Prob.  0.9776    

  n0    
With 
Constant & 
Trend  t-Statistic -3.0888    

 Prob.  0.1250    

  n0    
Without 
Constant & 
Trend  t-Statistic  2.6505    

 Prob.  0.9973    

  n0    

      

 At First Difference      

  d(LNCO2)    
With 
Constant t-Statistic -7.3870    

 Prob.  0.0000    

  ***    
With 
Constant & 
Trend  t-Statistic -7.0022    

 Prob.  0.0000    

  ***    
Without 
Constant & 
Trend  t-Statistic -6.4196    

 Prob.  0.0000    

  ***    

 

      

      

      

      

     

      

 At Level     

  LNCO2    
With 
Constant t-Statistic -0.7207    

 Prob.  0.8277    

  n0    
With 
Constant & 
Trend  t-Statistic -2.4023    

 Prob.  0.3717    

  n0    
Without 
Constant & 
Trend  t-Statistic  1.9445    

 Prob.  0.9857    

  n0    
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 At First Difference    

  d(LNCO2)    
With 
Constant t-Statistic -7.1576    

 Prob.  0.0000    

  ***    
With 
Constant & 
Trend  t-Statistic -7.0022    

 Prob.  0.0000    

  ***    
Without 
Constant & 
Trend  t-Statistic -6.4578    

 Prob.  0.0000    

  ***    

Notes: (*)Significant at the 10%; (**)Significant at the 5%; (***) Significant at the 1%. and (no) Not Significant  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.     

        

 .Eviews 8خمرجات برنامج : المصدر

 

 للنموذج الثاني التكامل المشترك لجوهانسننتائج اختبار (: 05)الملحق رقم 
 

Sample (adjusted): 1982 2014   

Included observations: 33 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: LNCO2 LNGDP LNNREC    

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.448290  33.82871  29.79707  0.0163 

At most 1  0.291847  14.20256  15.49471  0.0775 

At most 2  0.081750  2.814426  3.841466  0.0934 
     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

 

 .Eviews 8خمرجات برنامج : المصدر
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 VECMتقدير نموذج نتائج (: 00)الملحق رقم 
 Vector Error Correction Estimates  

 Sample (adjusted): 1982 2014  

 Included observations: 33 after adjustments  

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
    
    

Cointegrating Eq:  CointEq1   
    
    

LNCO2(-1)  1.000000   

    

LNGDP(-1) -4.21E-07   

  (1.9E-07)   

 [-2.16949]   

    

LNNREC(-1) -9.61E-07   

  (5.2E-07)   

 [-1.85517]   

    

C -24479.95   
    
    

Error Correction: D(LNCO2) D(LNGDP) D(LNNREC) 
    
    

CointEq1 -0.512582 -69658.00  55833.99 

  (0.12920)  (43994.7)  (84464.8) 

 [-3.96727] [-1.58333] [ 0.66103] 

    

D(LNCO2(-1))  0.191429 -19546.28  7121.224 

  (0.15701)  (53464.6)  (102646.) 

 [ 1.21919] [-0.36559] [ 0.06938] 

    

D(LNGDP(-1)) -2.18E-06  0.354079  0.166124 

  (6.9E-07)  (0.23499)  (0.45115) 

 [-3.16236] [ 1.50681] [ 0.36822] 

    

D(LNNREC(-1))  2.86E-07 -0.006896 -0.002739 

  (3.2E-07)  (0.10733)  (0.20605) 

 [ 0.90681] [-0.06425] [-0.01329] 

    

C  9073.398  2.27E+09  7.11E+08 

  (2272.74)  (7.7E+08)  (1.5E+09) 

 [ 3.99227] [ 2.92798] [ 0.47857] 
    
    

 R-squared  0.379355  0.376461  0.022756 

 Adj. R-squared  0.290691  0.287384 -0.116851 

 Sum sq. resids  1.20E+09  1.39E+20  5.11E+20 

 S.E. equation  6536.510  2.23E+09  4.27E+09 

 F-statistic  4.278582  4.226241  0.162998 

 Log likelihood -334.0242 -754.3847 -775.9094 

 Akaike AIC  20.54692  46.02331  47.32785 

 Schwarz SC  20.77367  46.25006  47.55459 

 Mean dependent  2796.912  3.36E+09  1.26E+09 

 S.D. dependent  7761.187  2.64E+09  4.04E+09 
    
    

 Determinant resid covariance (dof adj.)  2.47E+45  

 Determinant resid covariance  1.51E+45  

 Log likelihood -1856.923  

 Akaike information criterion  113.6317  

 Schwarz criterion  114.4480  
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(: 07)الملحق   

   
Dependent Variable: D(LNCO2)   

Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps) 

Date: 05/23/17   Time: 15:28   

Sample (adjusted): 1982 2014   

Included observations: 33 after adjustments  

D(LNCO2) = C(1)*( LNCO2(-1) - 4.21351597246E-07*LNGDP(-1) - 

        9.60802214335E-07*LNNREC(-1) - 24479.949332 ) + C(2)*D(LNCO2( 

        -1)) + C(3)*D(LNGDP(-1)) + C(4)*D(LNNREC(-1)) + C(5) 
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) -0.512582 0.129203 -3.967269 0.0005 

C(2) 0.191429 0.157014 1.219188 0.2329 

C(3) -2.18E-06 6.90E-07 -3.162360 0.0037 

C(4) 2.86E-07 3.15E-07 0.906812 0.3722 

C(5) 9073.398 2272.743 3.992268 0.0004 
     
     R-squared 0.379355     Mean dependent var 2796.912 

Adjusted R-squared 0.290691     S.D. dependent var 7761.187 

S.E. of regression 6536.510     Akaike info criterion 20.54692 

Sum squared resid 1.20E+09     Schwarz criterion 20.77367 

Log likelihood -334.0242     Hannan-Quinn criter. 20.62321 

F-statistic 4.278582     Durbin-Watson stat 2.041392 

Prob(F-statistic) 0.007942    
     
     

 
 

Dependent Variable: D(LNGDP)   

Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps) 

Date: 05/23/17   Time: 15:29   

Sample (adjusted): 1982 2014   

Included observations: 33 after adjustments  

D(LNGDP) = C(6)*( LNCO2(-1) - 4.21351597246E-07*LNGDP(-1) - 

        9.60802214335E-07*LNNREC(-1) - 24479.949332 ) + C(7)*D(LNCO2( 

        -1)) + C(8)*D(LNGDP(-1)) + C(9)*D(LNNREC(-1)) + C(10) 
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(6) -69658.00 43994.68 -1.583328 0.1246 

C(7) -19546.28 53464.55 -0.365593 0.7174 

C(8) 0.354079 0.234986 1.506807 0.1431 

C(9) -0.006896 0.107325 -0.064250 0.9492 

C(10) 2.27E+09 7.74E+08 2.927981 0.0067 
     
     R-squared 0.376461     Mean dependent var 3.36E+09 

Adjusted R-squared 0.287384     S.D. dependent var 2.64E+09 

S.E. of regression 2.23E+09     Akaike info criterion 46.02331 

Sum squared resid 1.39E+20     Schwarz criterion 46.25006 

Log likelihood -754.3847     Hannan-Quinn criter. 46.09961 

F-statistic 4.226241     Durbin-Watson stat 2.011206 

Prob(F-statistic) 0.008422    
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Dependent Variable: D(LNNREC)   

Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps) 

Date: 05/23/17   Time: 15:30   

Sample (adjusted): 1982 2014   

Included observations: 33 after adjustments  

D(LNNREC) = C(11)*( LNCO2(-1) - 4.21351597246E-07*LNGDP(-1) - 

        9.60802214335E-07*LNNREC(-1) - 24479.949332 ) + C(12) 

        *D(LNCO2(-1)) + C(13)*D(LNGDP(-1)) + C(14)*D(LNNREC(-1)) + 

        C(15)    
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(11) 55833.98 84464.79 0.661033 0.5140 

C(12) 7121.229 102645.9 0.069377 0.9452 

C(13) 0.166123 0.451147 0.368225 0.7155 

C(14) -0.002739 0.206053 -0.013293 0.9895 

C(15) 7.11E+08 1.49E+09 0.478570 0.6360 
     
     R-squared 0.022756     Mean dependent var 1.26E+09 

Adjusted R-squared -0.116851     S.D. dependent var 4.04E+09 

S.E. of regression 4.27E+09     Akaike info criterion 47.32785 

Sum squared resid 5.11E+20     Schwarz criterion 47.55459 

Log likelihood -775.9094     Hannan-Quinn criter. 47.40414 

F-statistic 0.162998     Durbin-Watson stat 1.970730 

Prob(F-statistic) 0.955324    
     
     

 

 .Eviews 8خمرجات برنامج : المصدر

 التشخيصية للنموذج الثانيالمالحق المتعلقة باالختبارات (: 07)الملحق رقم 

VEC Residual Serial Correlation LM Tests 
Null Hypothesis: no serial correlation at lag 
order h 

Date: 05/22/17   Time: 13:37 

Sample: 1980 2014  

Included observations: 33 
   
   Lags LM-Stat Prob 
   
   1  11.72025  0.2295 

2  15.30413  0.0829 
   
   

Probs from chi-square with 9 df. 
 

VEC Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) 

Date: 05/22/17   Time: 13:41    

Sample: 1980 2014     

Included observations: 33    
      
            

   Joint test:     
      
      Chi-sq df Prob.    
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 52.24394 48  0.3126    
      
            

   Individual components:    
      
      Dependent R-squared F(8,24) Prob. Chi-sq(8) Prob. 
      
      res1*res1  0.370591  1.766373  0.1341  12.22949  0.1413 

res2*res2  0.222941  0.860709  0.5615  7.357040  0.4986 

res3*res3  0.166603  0.599726  0.7687  5.497905  0.7033 

res2*res1  0.044969  0.141258  0.9963  1.483969  0.9930 

res3*res1  0.276148  1.144492  0.3709  9.112874  0.3329 

res3*res2  0.178543  0.652047  0.7270  5.891913  0.6593 
      
      
      

 

VEC Residual Normality Tests   

Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)  

Null Hypothesis: residuals are multivariate normal  

Date: 05/22/17   Time: 13:44   

Sample: 1980 2014    

Included observations: 33   
     
          

Component Skewness Chi-sq df Prob. 
     
     1  0.330546  0.600935 1  0.4382 

2 -0.055850  0.017156 1  0.8958 

3 -0.197687  0.214941 1  0.6429 
     
     Joint   0.833031 3  0.8416 
     
          

Component Kurtosis Chi-sq df Prob. 
     
     1  4.494876  3.072648 1  0.0796 

2  2.103451  1.105224 1  0.2931 

3  6.672036  18.54030 1  0.0000 
     
     Joint   22.71817 3  0.0000 
     
          

Component Jarque-Bera df Prob.  
     
     1  3.673583 2  0.1593  

2  1.122380 2  0.5705  

3  18.75524 2  0.0001  
     
     Joint  23.55120 6  0.0006  
     
     

     

 .Eviews 8خمرجات برنامج : المصدر

 

 


	??????? ?????1??.pdf
	0 basmala.pdf
	1 coran.pdf
	2 ihda.pdf
	3 resumé.pdf
	4 titre fahras.pdf
	5Plan soutenance.pdf
	6 fahras tableau.pdf
	7 tableau.pdf
	8 fahras chakl.pdf
	9 chakl.pdf
	10 farhas mostalah.pdf
	11 mostalah.pdf
	12 fahras malahik.pdf
	13 malahik.pdf
	14 titre mokad.pdf
	15 intro.pdf
	16 titre ch 1.pdf
	17 ch 1.pdf
	18 titre ch2.pdf
	19 ch 2.pdf
	20 titre ch 3.pdf
	21 ch 3.pdf
	22 titre ch 4.pdf
	23 ch 4.pdf
	24 titre ch 5.pdf
	25 chapitre 5.pdf
	26 titre conc.pdf
	27 conc.pdf
	28 titre maraji3.pdf
	29 maraji arabe.pdf
	30 maraji anglais.pdf
	31 titre annexe.pdf
	32 les annexes.pdf

